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Akcyza za olej

Obecnoæ obowi¹zkowa
12 sierpnia w Krotoszynie odbêd¹ siê kolejne
Mistrzostwa Polski w Sumo Poland Open.
***
15 sierpnia uczcimy rocznicê zwyciêstwa orê¿a
polskiego w bitwie warszawskiej. O godz. 12.00 nast¹pi
z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.
***
Do 20 sierpnia Muzeum Regionalne im. Hieronima £awniczaka zaprasza na wystawê fotografii Paw³a Rudnickiego Architektura drewniana Ziemi Krotoszyñskiej.
***
31 sierpnia o godz. 10.00w sali sesyjnej Urzêdu
Miejskiego odbêdzie siê kolejne spotkanie Rady Miejskiej. Jak co roku o tej porze radni zapoznaj¹ siê z informacj¹ na temat przygotowania gminnych placówek owiatowych do nowego roku szkolnego. Oprócz tego przedstawiona zostanie informacja o aktualnej sytuacji rolnictwa w gminie oraz o wykonaniu bud¿etu w pierwszym
pó³roczu.
***
W pierwszych dniach wrzenia czeka nas Do¿ynkowe Po¿egnanie Lata. W programie trzydniowej
imprezy (1-3 wrzenia, B³onie) miêdzy innymi wystêpy
Zespo³u Pieni i Tañca Mazowsze, Czerwonych Gitar,
Sumptuastic.
***
W wakacje Gminne Centrum Informacji zmienia
godziny urzêdowania. W lipcu i sierpniu GCI czynne jest
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 16.00,
w soboty nieczynne.

Wymieñ dowód
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowodów
osobistych (art. 1 pkt. 2 ustawy z 12 wrzenia 2002 r. Dz.U.
nr 183, poz. 1522. z pón. zm.).
31 grudnia 2007 r. wszystkie stare dowody wydane
w formie ksi¹¿eczkowej trac¹ swoj¹ wa¿noæ. Ponadto przypominamy, ¿e nowe dowody wydawane s¹ obecnie na 5 lub 10 lat,
w zwi¹zku z tym niektóre z nich trac¹ ju¿ swoj¹ wa¿noæ. Trzeba
zatem z³o¿yæ ponownie wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Do wniosku nale¿y za³¹czyæ: 2 aktualne fotografie,
pokwitowanie op³aty za wydanie dowodu osobistego i w zale¿noci od stanu cywilnego - odpis aktu urodzenia (dotyczy tylko
osób urodzonych poza Krotoszynem) lub ma³¿eñstwa (w przypadku zwi¹zku zawartego w innym USC). Wniosek z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzêdu
Miejskiego w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7a, I piêtro, pok. nr 2
(budynek w podwórzu). Dokumenty trzeba dostarczyæ osobicie po uprzednim zarejestrowaniu siê. Rejestracji mo¿na dokonaæ osobicie lub telefonicznie - tel. 062- 722 74 67.
(wso)
www.krotoszyn.pl

W sierpniu w Urzêdzie Miejskim rolnicy mog¹ pobraæ formularze wniosków o zwrot akcyzy za olej napêdowy
u¿yty do produkcji rolniczej. Wype³nione wnioski trzeba z³o¿yæ we wrzeniu w Urzêdzie.
O zwrot akcyzy mog¹ siê ubiegaæ producenci rolni:
osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej, którzy s¹ w³acicielami lub wspó³w³acicielami gospodarstw rolnych. Za gospodarstwo rolne
uwa¿a siê grunty sklasyfikowane jako u¿ytki rolne i nie dotyczy to gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej nierolniczej. W przypadku wspó³w³acicieli akcyzê
odbierze ten, na którego we wniosku zgodz¹ siê pozostali.
Producenci rolni wpisani w Krajowym Rejestrze S¹dowym winni
za³¹czyæ odpis z tego rejestru. Wraz z wnioskami nale¿y dostarczyæ prawid³owo wype³nione faktury VAT (z kodem paliwa), potwierdzaj¹ce zakup oleju napêdowego w bie¿¹cym roku kalendarzowym. Dopuszcza siê z³o¿enie kopii faktur, o ile ich zgodnoæ
z orygina³em potwierdzi upowa¿niony pracownik Urzêdu.
Formularze wniosków zostan¹ przekazane jeszcze
w sierpniu so³tysom. Zainteresowani rolnicy mog¹ je odebraæ
u swojego so³tysa lub w Wydziale Finansowo-Bud¿etowym
Urzêdu Miejskiego, pok. 44. W tym samym pokoju nale¿y z³o¿yæ we wrzeniu wype³nione wnioski wraz z fakturami.
Stawka zwrotu wynosi obecnie 0,45 z³ za litr oleju, nie
wiêcej jednak ni¿ 86 litrów za hektar u¿ytków rolnych. Decyzje
o wysokoci zwrotu podatku akcyzowego wraz z przyznan¹
kwot¹ zainteresowani odbior¹ w listopadzie br. Pieni¹dze bêd¹
wyp³acane w kasie Urzêdu lub przelewem na rachunek wskazany we wniosku.
(eliz)

Druki E dla wyje¿d¿aj¹cych
Uwaga - informacja istotna dla osób wyje¿d¿aj¹cych
do pracy w Niemczech lub tam zatrudnionych. Sk³adaj¹c zawiadczenia, których z³o¿enia wymagaj¹ niemieccy pracodawcy lub tamtejsze urzêdy skarbowe, nale¿y pos³ugiwaæ siê wy³¹cznie drukami serii E. S¹ to formularze jednolite dla wszystkich pañstw Unii Europejskiej. Ich potwierdzaniem w kraju zajmuj¹ siê ZUS-y lub inne wyznaczone instytucje zabezpieczenia spo³ecznego, np. Regionalne Orodki Polityki Spo³ecznej
(w naszym przypadku ROPS w Poznaniu). Nie mog¹ natomiast
potwierdzaæ tych druków urzêdy gmin.
Wyjanienie to zosta³o udzielone przez Wydzia³
Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji.
(eliz)

Dzieñ Wodnika
28 czerwca na terenie Krytej P³ywalni z Orodkiem
Rehabilitacyjnym Wodnik w Krotoszynie odby³ siê festyn
z okazji VI rocznica otwarcia p³ywalni. Wszyscy, którzy skorzystali tego dnia z uroków basenu, zostali zaproszeni na pyszn¹
grochówkê. Mo¿na by³o równie¿ poczêstowaæ siê pajd¹ chleba wiejskiego ze smalcem i ogórkiem ma³osolnym. Z przygotowanych atrakcji skorzysta³o ponad 300 osób.
Sponsorami festynu byli: Autoryzowany Zak³ad
Konserwacji i Naprawy Sprzêtu PPo¿. Eugeniusz Rogal Rak³owice - Cieszków, Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej z Krotoszyna, Andrzej Konieczny z OSP Krotoszyn 1
i herbaciarnia Camellia.
(pw)
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Je¿d¿¹ za szybko

Krótko

U¿ytkowany przez krotoszyñskich stra¿ników miejskich fotoradar ju¿ od miesi¹ca pracuje na ulicach miasta
i gminy Krotoszyn.

28 lipca w Urzêdzie Miejskim komisyjnie
otworzono oferty przetargowe na remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku Przedszkola nr 2
w Krotoszynie. Do przetargu przyst¹pi³y: Przedsiêbiorstwo Anfra z Ostrowa Wlkp. oraz krotoszyñska Spó³dzielnia Rzemielnicza Ogólnobran¿owa. Komisja rozpatrzy obie oferty i w najbli¿szym czasie
podejmie decyzjê, która firma zajmie siê wymian¹
dachówki oraz instalacji odgromowej.

W tym okresie zarejestrowa³ 357 przekroczeñ prêdkoci. Najwiêksza grupê stanowi¹ przekroczenia prêdkoci
w przedziale od 21 do 30 km/h. W takiej sytuacji kierowca jest
karany mandatem karnym w wysokoci od 100 do 200 z³
i 4 punktami karnymi. Zdarzaj¹ siê jednak znacznie wiêksze
przekroczenia. Rekordzista jecha³ ulic¹ Kobyliñsk¹ w Krotoszynie z prêdkoci¹ 106 km/h. Za swój wyczyn otrzyma³ mandat w wysokoci 400 z³ i 10 pkt. karnych, zatem znacznie zbli¿y³
siê do tzw. policyjnego oczka i utraty uprawnieñ do kierowania
pojazdami. Niewiele wolniej jecha³ t¹ sam¹ ulic¹ inny kieruj¹cy,
który przekroczy³ dopuszczaln¹ prêdkoæ o 46 kilometrów.
Zosta³ za to ukarany grzywn¹ w wysokoci 300 z³
i 8 pkt. karnymi. Tak¹ sam¹ liczbê punktów otrzyma³ kierowca
samochodu jad¹cego remontowan¹ drog¹ z Chwaliszewa do
Biadek, który przekroczy³ dopuszczaln¹ prêdkoæ o 48 km.
Zosta³ jednak ukarany wy¿szym, 400-z³otowym mandatem

***
Tylko jedna oferta wp³ynê³a na przetarg na
budowê ulicy Wzi¹chowskiej w Wielowsi, z³o¿y³o
j¹ PPHU Gembiak & Mikstacki. Firma zaproponowa³a wykonanie tej inwestycji za 190 tys. z³. Zakres
robót obejmuje poszerzenie starej jezdni, wykonanie
podbudowy i za³o¿enie nowej nak³adki. Zgodnie
z warunkami przetargu roboty winny byæ wykonane do koñca wrzenia br.
***
Na prze³omie lipca i sierpnia zostanie podpisana umowa na budowê boiska rekreacyjnego
w Gimnazjum nr 2. Plac, po którym spaceruje m³odzie¿ podczas przerw miêdzylekcyjnych, zostanie
wy³o¿ony kostk¹ betonow¹ i w czêci t³uczniem.
Wykonawca inwestycji, Przedsiêbiorstwo Us³ug
Budowlano-Monta¿owych Edwarda Krawczyñskiego wykona to zadanie w ci¹gu czterech tygodni od
podpisania umowy za kwotê 127 tys. z³.

(ww)

Zadzwoñ, dowiesz siê
Od 1 sierpnia dzia³a w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c pod
numer 0800 23 40 24, mo¿emy uzyskaæ informacje na temat
spraw za³atwianych w Urzêdzie.

Szkolny remont
Trwaj¹ prace przy budowie sali gimnastycznej w
Kobiernie. Jednoczenie prowadzony jest remont i modernizacja w budynku tamtejszej Szko³y Podstawowej.
Wykonawc¹ robót jest wy³onione w drodze przetargu Krotoszyñskie Przedsiêbiorstwo Budowlane Krodomex.
W kobierskiej szkole miêdzy innymi przeprowadzone zostan¹
remonty pod³óg oraz konstrukcji i pokrycia dachu. Wymieniona bêdzie stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o., wodnokanalizacyjna i elektryczna. Zaplanowano te¿ docieplenie dachu, stropodachu i cian zewnêtrznych.
Obok szko³y budowana jest sala gimnastyczna
o wymiarach 24m na 12m wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem, w którym znajd¹ siê sanitariaty, szatnie i magazyn.
W dolnej czêci zaplecza bêdzie siê mieci³a kot³ownia ogrzewaj¹ca i szko³ê, i salê gimnastyczn¹. Na piêtrze zostan¹ wygospodarowane dodatkowe pracownie: muzyczna i komputerowa oraz pomieszczenie dla biblioteki i wietlicy. Szko³a bêdzie
po³¹czona z sal¹ gimnastyczn¹ ³¹cznikiem. Przewidziano równie¿ zagospodarowanie terenu wokó³ obiektu: ogrodzenie, zieleñ, bie¿nia okólna i prosta, skocznia w dal, boisko do pi³ki
no¿nej.
Prace remontowe w budynku szko³y oraz budowa
³¹cznika z uruchomieniem kot³owni winny siê zakoñczyæ do 30
www.krotoszyn.pl

wrzenia br. Termin realizacji pozosta³ych prac to 30 czerwca
2007 r. Zadanie bêdzie gminê kosztowa³o 2 mln 978 tys. z³. W
2005 roku na to zadanie inwestycyjne wydatkowano
200 tys. z³, w 2006 r. do tej pory wydano oko³o 1 mln. Na
wyposa¿enie pomieszczenia kot³owni i docieplenie budynku
szko³y uda³o siê pozyskaæ po¿yczkê w wysokoci 140 tys. z³
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
(mm)

Wyjanienie
Z powodu powtarzaj¹cych siê ostatnio uwag klientów o nieodbieraniu telefonów przez centralê Urzêdu Miejskiego przypominamy po raz kolejny, ¿e obydwa numery dostêpowe (062 725 42 01, 062 725 42 02) kierowane s¹ do jednego, g³ównego aparatu. Ze wzglêdu na specyfikê tego systemu
brak sygna³u zajêtoci nie oznacza, i¿ nikt w centrali nie odbiera telefonu, bowiem podczas ³¹czenia innych rozmów do poszczególnych wydzia³ów tak¿e us³yszymy zwyk³y sygna³ (wolny telefon). Przepraszamy za tê niedogodnoæ i prosimy dzwoni¹cych o spokojne oczekiwanie na zg³oszenie siê centrali.
(eliz)
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Audytor w Urzêdzie Miejskim
12 lipca w Urzêdzie Miejskim przebywa³ audytor konkursu Gmina Fair Play 2006 - Ryszard Rataj. Jego wizyta
wynika³a z faktu zakwalifikowania Miasta i Gminy Krotoszyn do drugiego etapu pi¹tej edycji konkursu organizowanego
przez Instytut Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym oraz Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹.
Zadaniem audytora by³o sprawdzenie informacji za- urzêdach. Przy ocenie konkursowej gmin bierze siê bowiem
wartych w ankiecie konkursowej z³o¿onej przez gminê. W ra- pod uwagê przede wszystkim jakoæ obs³ugi inwestycyjnej,
mach audytu, poza rozmow¹ z zastêpc¹ burmistrza Francisz- miêdzy innymi: szybkoæ i terminowoæ, kompetencje pracowkiem Marsza³kiem, Ryszard Rataj spotka³ siê z przedstawiciela- ników i ich wra¿liwoæ na problemy inwestorów.
mi dostawców mediów technicznych (pr¹du, gazu,
wody), przedsiêbiorcami inwestuj¹cymi na terenie
gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu oraz instytucji finansowych. Zwizytowa³ równie¿
inwestycje gminne, w tym miêdzy innymi: rozbudowany Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi,
Kryt¹ P³ywalniê z Orodkiem Rehabilitacyjnym Wodnik, nowo oddane boiska szkolne, nowo wybudowan¹ ul. £¹kow¹.
Audytor z³o¿y³ wizyty w przedsiêbiorstwach,
które w ostatnim czasie prowadzi³y inwestycje b¹d
rozbudowa³y zak³ad. Zwiedzi³ firmê Krepel, która produkuje wysokiej jakoci opakowania do cygar, herbaty i kawy, oraz przedsiêbiorstwo A-T, gdzie obejrza³
pokaz multimedialny o dzia³alnoci zak³adu i pomieszczenia magazynowe przy ul. Fabrycznej. Odwiedzi³
równie¿ plac budowy domków szeregowych przy
ul. Bursztynowej w Krotoszynie, gdzie spotka³ siê
z przedstawicielem inwestora - Agencji Wspierania
Inicjatyw Mieszkaniowych Andrzeja Wardeñskiego
z Ostrowa Wlkp.
fot. Monika Czubak
Krotoszyn ju¿ dwukrotnie otrzyma³ tytu³
Na nowym boisku szkolnym
Gmin Fair Play: w 2004 i 2005 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu trzykrotne zdobycie tytu³u pozwala na bezNa wyniki tegorocznej edycji konkursu przyjdzie nam
terminowe korzystanie z tego miana. Coraz wiêcej samorz¹- poczekaæ do po³owy wrzenia. O werdykcie poinformujemy
dów stara siê o zdobycie tytu³u, który dla inwestorów jest na stronie internetowej.
synonimem pozytywnych zmian zachodz¹cych w gminnych
(mm)

Wakacje z francuskim
Krotoszynianie uczyli siê jêzyka francuskiego,
mieszkañcy Fontenay le Comte poznaj¹ teraz jêzyk polski.
26 lipca zakoñczy³a siê wakacyjna szkó³ka jêzyka francuskiego w naszym miecie. W zajêciach uczestniczy³y 22 osoby, zainteresowanie g³ównie zdobywaniem podstawowej wiedzy o jêzyku - tylko dwie z nich zdecydowa³y siê na kurs jêzyka dla zaawansowanych. Dwie grupy pocz¹tkuj¹cych i jedna,
dwuosobowa, zaawansowanych spotyka³y siê dwa razy dziennie przez 10 dni w budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1. Trzydziestogodzinny kurs jednym pozwoli³ na opanowanie podstaw, innym na doskonalenie jêzykowe.
Zajêcia w szkó³ce prowadzi³y mieszkanki zaprzyjanionego z Krotoszynem Fontenay le Comte: nauczycielka
przedszkola Martine Berland i 19-letnia uczennica Kasia Picheta. Pomaga³y im krotoszynianki: Weronika Majda i Natalia
Ziêtkiewicz.
Jedn¹ z metod stosowanych przez nauczycieli francuskiego by³a nauka prostych tañców i piosenek, schemat
lekcyjny prze³amywa³y te¿ gry zmuszaj¹ce w zabawny sposób
do powtarzania przerobionego materia³u. Organizatorem letniej szkó³ki by³o Towarzystwo Przyjani Polsko-Francuskiej.
Drugim etapem wakacyjnej nauki jest szkó³ka jêzyka
polskiego prowadzona od 1 sierpnia w Fontenay przez Werowww.krotoszyn.pl

fot. Izabela Barto
Martine Berland i Weronika Majda z grup¹ ucz¹cych siê
nikê i Nataliê. W dwutygodniowym programie zajêæ z Francuzami znajdzie siê czas na cykl wyk³adów o naszej kulturze
i obyczajach, który przygotuj¹ krotoszynianki.
(eliz)
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Rada Miejska
w Krotoszynie
8/2006

Dyskusja na sesji
29 czerwca w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie odby³a siê XLVII sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie. Radni
przyjêli informacje dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej na
terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz na temat dzia³añ Burmistrza Krotoszyna podejmowanych w celu pozyskania rodków z Unii Europejskiej i ich efektów w okresie 1.05.2004 r.
- 30.04.2006 r.
Ponadto podjêto uchwa³y w sprawie:
- zaliczenia dróg do kategorii gminnych
- pozbawienia drogi kategorii gminnej,
- okrelenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Miasta i Gminy Krotoszyn za I pó³rocze roku
bud¿etowego,
- zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na
raty sp³at nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
ustawy o ordynacji podatkowej,
- zmian w bud¿ecie na 2006 rok.
Radni podjêli równie¿ uchwa³y dodatkowo wprowadzone do porz¹dku obrad:
- w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na realizacjê przedsiêwziêcia pn.. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. £¹kowej w Krotoszynie,
- uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na realizacjê przedsiêwziêcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej
w Krotoszynie,
- uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y nr XL/329/2005
z dnia 30.12.2005r. w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXVIII/309/
2005 w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zañ o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ w uchwale bud¿etowej na 2005 rok.
Problem pojawi³ siê przy g³osowaniu nad uchwa³¹
w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zañ o wartoci przekraczaj¹cej
granicê ustalon¹ w uchwale bud¿etowej na 2006 r. Projekt tej
uchwa³y wzbudza³ w¹tpliwoci radnych ju¿ na posiedzeniach
komisji sta³ych. Obie komisje wnioskowa³y o wycofanie z projektu zapisów dotycz¹cych modernizacji wietlicy Wiejskiej
w winkowie oraz modernizacji Domu Rolnika w Bo¿acinie.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e obydwa zadania ujêto w bud¿ecie na 2006 r.
oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, jak równie¿ przygotowano ju¿ dokumentacjê, która jest wa¿na dwa lata. Po wyjanieniach udzielonych przez burmistrza, w przerwie sesji, odby³o siê posiedzenie wspólne komisji na ten temat. Po wznowieniu obrad przyst¹piono do g³osowania nad sporn¹ uchwa³¹. Przy 16 obecnych na sali obrad 5 radnych by³o "za",
www.krotoszyn.pl

7 g³osowa³o "przeciw", 4 "wstrzyma³o siê od g³osu". Uchwa³a
nie zosta³a podjêta. Tym samym nie ma zgody na zaci¹gniêcie
zobowi¹zañ dla innych zadañ inwestycyjnych wymienionych
w uchwale, a s¹ to:
- budowa ul. £ukasiewicza, Reja, Reymonta w Krotoszynie,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. £¹kowej w Krotoszynie,
- budowa ulic osiedla Parcelki w Krotoszynie - ul. S³oneczna,
Samulskiego, Wita Stwosza, Gronowa, Kar³owicza, Szymanowskiego, Paderewskiego, Wieniawskiego, Agrestowa, Porzeczkowa, Czereniowa, Jab³oniowa - opracowanie dokumentacji
- budowa kanalizacji ulic: Stawna, Ludowa i odcinek Rolniczej w Krotoszynie.
Na wniosek burmistrza 6 lipca zosta³a zwo³ana w tej
sprawie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
(mm)

O akcyzie i remontach
6 czerwca o godz. 9.00 w sali sesyjnej odby³o siê
spotkanie burmistrza Juliana Joksia z so³tysami naszej
gminy oraz przewodnicz¹cymi rad osiedlowych.
Wa¿nym tematem spotkania z szefami jednostek pomocniczych gminy by³a informacja o tym, ¿e rolnicy mog¹
wystêpowaæ w tym roku o zwrot akcyzy za zakup oleju napêdowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Przepis wszed³
w ¿ycie w kwietniu, o jego zasadach krotoszyñscy so³tysi byli
ju¿ dwukrotnie informowani przez Urz¹d Miejski. Na czwartkowym spotkaniu skarbnik gminy Grzegorz Galicki i zajmuj¹cy
siê sprawami wsi Stanis³aw Klarczyk z Wydzia³u Gospodarki
i Inwestycji przypomnieli warunki, które trzeba spe³niæ, wystêpuj¹c o zwrot pieniêdzy. ¯yw¹ dyskusjê wród zebranych

fot. Izabela Barto
¯yw¹ dyskusjê wywo³a³a sprawa zwrotu akcyzy za olej
5
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wywo³a³a uwaga skarbnika o potrzebie umieszczania na fakturach za zakup oleju numeru rejestracyjnego ci¹gnika - niektórzy so³tysi interpretowali inaczej te przepisy. Formularze wniosków bêd¹ dostêpne w Urzêdzie Miejskim w sierpniu, gotowe
wnioski nale¿y z³o¿yæ we wrzeniu. - Bêdziemy jeszcze na bie¿¹co informowaæ rolników o przepisach w tej sprawie i pomagaæ
wype³niaæ wnioski - wyjani³ Stanis³aw Klarczyk. W zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cymi siê do¿ynkami zaapelowa³ te¿ o wypo¿yczenie na
okolicznociow¹ wystawê zabytkowego sprzêtu rolniczego.
Skarbnik Galicki wykorzysta³ spotkanie z so³tysami
na przypomnienie po raz kolejny o koniecznoci cis³ego dokumentowania wydatków ponoszonych przez so³ectwa. - Mo¿e
byæ ksi¹¿ka przychodów i rozchodów, mo¿e byæ nawet zwyk³y
zeszyt z rubryczkami - t³umaczy³. Wspomnia³ tak¿e o koniecznoci gromadzenia faktur za wydane pieni¹dze.
Burmistrz Julian Jok przedstawi³ zebranym zmiany,
jakie zosta³y naniesione do projektu uchwa³y, której radni nie
podjêli na ostatniej sesji. Los tej uchwa³y interesowa³ zarówno so³tysów, jak i przewodnicz¹cych osiedli, bowiem dotyczy
ona budowy kilkunastu ulic w miecie oraz modernizacji dwóch
obiektów kulturalnych na wsiach. Przy okazji poinformowa³
o zakoñczeniu budowy czterech przyszkolnych boisk sportowych: - Boiska oddano do u¿ytku, ustalono sposób ich wykorzystywania i opieki nad nimi. Gospodarz gminy krótko przedstawi³ tak¿e bie¿¹ce inwestycje prowadzone przez gminê.
Naczelnik Wydzia³u Owiaty i Spraw Spo³ecznych
Jerzy Janicki poprosi³ natomiast so³tysów o przygotowanie
zestawieñ wydarzeñ, które odbywa³y siê w wiejskich wietlicach w roku 2005 i 2006 (pierwsza po³owa). O dostarczenie
takich danych wnioskowali na ostatniej sesji radni miejscy.
Na spotkaniu poruszono tak¿e sprawê remontu wiejskich wietlic nie ujêtych w tegorocznym bud¿ecie. - Co mo¿emy, remontujemy sami, ale nie damy rady bez pomocy gminy zg³asza³ potrzebê dofinansowania robót jeden z so³tysów.
Burmistrz wyjani³, ¿e wiele inwestycji wiejskich jest umieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, s¹ one weryfikowane, ale ostateczn¹ decyzjê o przyst¹pieniu do realizacji
zadania podejmuje Rada Miejska.
(eliz)

Uchwalili na nadzwyczajnej
6 lipca o godz. 10.00 w Urzêdzie Miejskim na wniosek burmistrza Juliana Joksia zwo³ana zosta³a sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej.
Jej g³ównym tematem by³a odrzucona na poprzedniej, czerwcowej sesji uchwa³a o zaci¹gniêciu zobowi¹zañ przekraczaj¹cych granice ustalone w bud¿ecie. Radni nie chcieli
wówczas zaakceptowaæ dwóch podpunktów kilkupunktowej
uchwa³y. Dotyczy³y one kwot, które mia³yby byæ przeznaczone na modernizacjê Domu Rolnika w Bo¿acinie oraz wietlicy
Wiejskiej w winkowie. Wynosi³y one 400 tys. z³ dla Bo¿acina
i 300 tys. z³ dla winkowa.
Aby unikn¹æ podobnej sytuacji, przeniesiona na sesjê nadzwyczajn¹ uchwa³a zosta³a podzielona na czêci, dziêki
czemu ka¿da z nich by³a g³osowana osobno. Ju¿ na sesji do
porz¹dku obrad w³¹czono g³osowanie w sprawie zmian w tegorocznym bud¿ecie. Tego dnia g³osowano wiêc nad uchwa³¹
o zmianach bud¿etowych oraz nad szecioma uchwa³ami
o zaci¹gniêciu zobowi¹zañ przekraczaj¹cych granice ustalone
w uchwale bud¿etowej. Tym razem burmistrz zaproponowa³
przeznaczenie na wietlicê winkowsk¹ 250 tys. z³, natomiast
na obiekt w Bo¿acinie 280 tys. z³. Wszystkie uchwa³y podjêto.
(eliz)
www.krotoszyn.pl

Kup, sprzedaj
Przypominamy, ¿e w Krotoszyñskiej Bibliotece
Publicznej trwa kiermasz podrêczników szkolnych. Mo¿na
na nim sprzedaæ niepotrzebne ju¿ ksi¹¿ki i kupiæ inne,
niezbêdne w nowym roku szkolnym.
Kiermasz jest prowadzony w sali obok wypo¿yczalni
dla dzieci i m³odzie¿y (pierwsze piêtro) w godz. 11.00 - 17.00.
Trwa sezon urlopowy, dlatego przy skupie i sprzeda¿y ksi¹¿ek
bibliotekarce Beacie Waleñskiej pomaga obecnie sta¿ystka
Ewa Augustyniak. Druga sta¿ystka, Natalia Chyba, pod okiem
pani Beaty obs³uguje m³odych czytelników w wypo¿yczalni.

fot. Izabela Barto
- Jeli sprzedaj¹cy zdaje siê na nasz¹ opiniê, wyceniamy ksi¹¿kê tak, aby wszystkich zadowoliæ - wyjania Beata
Waleñska. - Jeden chce sprzedaæ, drugi kupiæ, byle nie by³o za
drogo. Mamy aktualne dane o cenach podrêczników w ksiêgarni, ksi¹¿kê w rzeczywicie dobrym stanie wyceniamy na
po³owê tej kwoty. Dysponujemy te¿ spisem ksi¹¿ek wykorzystywanych w szko³ach na naszym terenie, dlatego chêtnie
doradzamy kupuj¹cym.
Jak co roku kiermasz bêdzie czynny ca³e lato, do koñca wrzenia. Ksi¹¿ki mo¿na przynosiæ do biblioteki w godzinach 11.00- 17.00.
(eliz)

Nowa szko³a policealna
We wrzeniu w budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 otwiera swoje podwoje Akademia Zdrowia
i Urody - Policealna Szko³a Kosmetyczna i Fryzjerska.
Szko³a kszta³ciæ bêdzie w dwóch zawodach: technik
us³ug kosmetycznych i technik us³ug fryzjerskich. Absolwenci
dwuletniego studium zyskaj¹ prawo do pos³ugiwania siê tytu³em technika us³ug kosmetycznych i technika us³ug fryzjerskich.
Placówka posiada uprawnienia szko³y publicznej,
a wiêc jej wiadectwo jest powszechnie uznawane. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w systemie stacjonarnym oraz zaocznym, dwa
razy w miesi¹cu. Koszt nauki wynosi 200 z³otych na miesi¹c.
Szko³a bêdzie tak¿e organizowa³a rozmaite kursy: kosmetyczny, fryzjerski, manikiuru, pedikiuru, wiza¿u i stylizacji.
Dyrektor szko³y, dr n. przyrodniczych Lidia Sobociñska-Bzdêga, zapewnia, w wyk³ady i æwiczenia bêd¹ prowadzili
wysoko wykwalifikowani fachowcy. Szko³a wspó³pracuje
z dobrymi firmami kosmetycznymi i fryzjerskimi, co pozwoli na
zapewnienie wszechstronnej wiedzy i zdobycie w³aciwych
umiejêtnoci praktycznych. Kontakt telefoniczny: 608 158 804
i 602 236 931; e-mail: sekretariat@aziu.edu.pl. Strona internetowa: www.aziu.edu.pl
(eliz)
6
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Koncerty w parku
21 i 22 lipca w parku miejskim odby³a siê ciekawa, choæ doæ g³ona impreza muzyczna.
Dwa wieczory koncertów to efekt aktywnoci dwóch
rodowisk muzycznych Krotoszyna. Pierwszy dzieñ tworzy³o
nieformalne stowarzyszenie krotoszyñskich hip-hopowców
Grupa Wolny Mikrofon pod dowództwem Kar³a, a drugi dzieñ
- nasza krotoszyñska gwiazda metalu Blood Rain.

Od dawna nie by³o w Krotoszynie takiego koncertu
i to w³anie dla m³odej publicznoci. Starsze pokolenie z pewnoci¹ by³o zdumione mocnym bitem, specyficzn¹ poetyk¹
hip-hopu b¹d niesamowicie mocnym uderzeniem metalu.
Poza zespo³ami z Krotoszyna i okolic wyst¹pi³y
gwiazdy poszczególnych gatunków. W pi¹tek zagra³ kultowy sk³ad z Warszawy Molesta, którego teksty znali wszyscy na pamiêæ.
W sobotê przyjecha³ z Krakowa charyzmatyczny Virgin Snach, a na deser kultowa
i najstarsza formacja mocnego rocka w Polsce, czyli Mech. 20 lat temu to oni pod nazw¹ Zjednoczone Si³y Natury Mech uczyli
konsumpcji najmocniejszego uderzenia. Dlatego te¿ na ich koncercie by³o sporo starszej widowni, która wspomina³a dawne, undergroundowe dzieje. Koncert by³ wyj¹tkowy, ponadpokoleniowy, niesamowicie energetyczny, porywaj¹cy publicznoæ, jak i cz³onków zespo³u. A wszystko na naszej du¿ej, krotoszyñskiej scenie plenerowej, z dobrym
dwiêkiem dwiêkiem i profesjonalnymi wiat³ami.
Jak to siê mówi: by³ sound, czad
i koncertowy klimat.
(wsz)

fot. Maciej Kardewski
Drugiego dnia na scenie królowa³ metal

Nowy król strzelców
1 lipca na Rynku odby³a siê intronizacja króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê o godz. 10.30 zbiórk¹
uczestników przy siedzibie Cechu Rzemios³ Ró¿nych na ul.
Floriañskiej. Po mszy wiêtej w kociele w. Jana Chrzciciela
przy dwiêkach Krotoszyñskiej Orkiestry Dêtej pod batut¹ Józefa Banasiewicza wszyscy przemaszerowali na Rynek, gdzie
nast¹pi³a intronizacja tegorocznego króla kurkowego oraz uroczyste przedstawienie nowego marsza³ka i rycerza króla.
Nowym w³adzom brackim z³o¿ono gratulacje. Dyplom
okolicznociowy i kwiaty przekazali im tak¿e burmistrz Julian
Jok oraz wicestarosta Krzysztof Kaczmarek. Oko³o godz. 13.00
rozpocz¹³ siê turniej strzelecki.
(eliz)

Znalaz³ i odda³
W niedzielê 9 lipca 19-letni krotoszynianin - Bartek
Blecha, uczeñ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, podczas przeja¿d¿ki rowerowej znalaz³ portfel, w którym znajdowa³o siê ok. 900 z³.
www.krotoszyn.pl

fot. Monika Czubak
Znalazca od razu pojecha³ na komendê policji.
W portfelu oprócz gotówki znajdowa³y siê równie¿ karty bankomatowe oraz dowód osobisty, wiêc odnalezienie w³aciciela
zguby nie by³o trudne.
M³ody krotoszynianin nie chcia³ nawet znalenego,
które zaproponowa³ mu w³aciciel szczêliwie odnalezionego
portfel. Oficjalne podziêkowanie w formie listu gratulacyjnego
zostanie Bartkowi wrêczone w szkole w dniu rozpoczêcia roku
szkolnego tj. 4 wrzenia.
(mm)
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Wolontariusze pomagali
Istniej¹ce w naszym miecie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej skupia w swoich szeregach kilkaset
osób bezinteresownie pomagaj¹cych w akcjach prowadzonych na rzecz mieszkañców gminy i powiatu.
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Centrum rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoæ w 1999 r.,
w 2003r. zwi¹za³o siê z Krotoszyñskim Centrum Przedsiêbiorczoci. Od lutego 2004 r. dzia³a wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu i ma dostêp do dowiadczeñ
i dokumentacji Ogólnopolskiego Centrum Wolontariatu.
W listopadzie 2005 r. rozpoczê³o samodzieln¹ dzia³alnoæ jako
Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej.
Istotnym elementem dzia³añ Centrum Wolontariatu
Ziemi Krotoszyñskiej jest wspó³praca ze szko³ami z terenu naszej gminy i istniej¹cymi w nich klubami wolontariackimi, które
skupiaj¹ ok. 300 wolontariuszy. W szko³ach gminnych funkcjonuje 5 Klubów Wolontariuszy M³odszych:
- w Gimnazjum nr 1, opiekunowie klubu Monika Chojnicka,
Piotr Mora
- w Gimnazjum nr 2, op. Alicja Chuda
- w Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi, op. Teresa Miko³ajczyk, Barbara Wachowiak
- w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi, op. Barbara Witek, Paulina Sztuder-Talaga
- w Gimnazjum nr 4, op. Bo¿ena Drygas
- w Zespole Szkó³ w Orpiszewie, op. Wioletta B³aszczyk.
W szko³ach ponadpodstawowych dzia³aj¹ 4 Kluby Wolontariuszy Starszych:
- w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1, op. Julita Kaszkowiak
- w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2, op. Renata Kaleta
- w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym, op. Julita Ludwiczak, Maria Macias, Maciej Czachorek
- w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zdunach, op. El¿bieta Ko³odziej, Joanna Tyrakowska, s. Dorota z DPS
w Zdunach.
W ramach CWZK oprócz powy¿szych klubów dzia³aj¹ równie¿:
- Klub Rolnika, op. Hieronim Marsza³ek
- Klub Seniora, op. Teresa Krawczyk
- Klub Osób Niepe³nosprawnych, op. Ryszard £opaczyk.
Koordynatorem klubów zosta³a Beata Olejniczak pracownik biura CWZK. Opiekunowie klubów przyszkolnych
na bie¿¹co przekazuj¹ wolontariuszom informacje dotycz¹ce
dzia³añ podejmowanych przez zarz¹d stowarzyszenia. CWZK
skupia ponadto 30 dzia³aczy niezrzeszonych w klubach.
Zarz¹d CWZK tworz¹: prezes Jolanta Borska, wiceprezes Wioleta Malaczyk, wiceprezes Hieronim Marsza³ek,
sekretarz Ryszard £opaczyk, skarbnik Magdalena Kolanowska, cz³onkowie zarz¹du: Jolanta Ba³êczna, Beata Olejniczak,
Wioletta B³aszczyk, Agnieszka Chudziñska. Przewodnicz¹c¹
Rady Programowej jest Agata Babijów z biura CWZK.
Szkolenia i akcje
W roku 2006 wolontariusze wziêli w szkoleniach prowadzonych przez Paulinê Ka³ek z Centrum w Poznaniu. Przeszkolono 75 osób, w tym wolontariuszy do opieki nad niepe³www.krotoszyn.pl

nosprawnymi. Od pocz¹tku krotoszyñski wolontariat wspó³pracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatem Terapii Zajêciowej, Zespo³em Szkó³ Specjalnych i organizacjami pozarz¹dowymi, g³ównie ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych .
Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej wspó³pracuje tak¿e ze s³u¿b¹ zdrowia, Medycyn¹ Pracy "Medyk", Sanepidem,
krotoszyñskimi parafiami, stra¿¹ po¿arn¹, Stra¿¹ Miejsk¹, policj¹,
Orodkiem Sportu i Rekreacji, p³ywalni¹ "Wodnik", Krotoszyñsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, Miejskim Zak³adem Komunikacji.
Dla instytucji publicznych z terenu Krotoszyna zosta³o przeprowadzone szkolenie pt. "Mo¿liwoci pracy wolontariuszy w instytucjach publicznych" w ramach projektu "Trzeci
sektor dla wsparcia inicjatyw lokalnych" do programu Phare
2003 "Organizacje Pozarz¹dowe na Rzecz Zrównowa¿onego
Rozwoju". W latach 2002 - 2006 Centrum Wolontariatu Ziemi
Krotoszyñskiej podejmowa³o wiele dzia³añ, przy których realizacji nieoceniona okaza³a siê pomoc dzia³aczy i wolontariuszy.
CWZK organizuje wiele akcji, w których wolontariusze s¹ bardzo aktywni. Byli w "Banku chleba", "Salonie mody",
"Barierach", pomagali w organizowanej przez Zespó³ Szkó³
Specjalnych olimpiadzie specjalnej i Dniu Integracji. Podczas
wakacji opiekuj¹ siê dzieæmi niepe³nosprawnymi i sprawnymi
na pó³koloniach integracyjnych, organizuj¹ piesz¹ pielgrzymkê dla osób niepe³nosprawnych do Lutogniewa, porz¹dkuj¹
krotoszyñski cmentarz. We wspó³pracy z Fundacj¹ Bachalski
ucz¹ osoby bezrobotne jêzyków obcych, uczestnicz¹ w przygotowaniu "Wigilii dla wszystkich". Wolontariusze wspó³pracuj¹ tak¿e z Krotoszyñskim Orodkiem Kultury podczas "Global Beat-u", pomagaj¹ w organizowanych przez miasto i inne
organizacje konferencjach (PCPR), zbiórkach (PCK), w Spartakiadzie Osób Niepe³nosprawnych (WTZ), uczestnicz¹
w zbiórkach pieniê¿nych na rzecz osób niepe³nosprawnych,
na aktywny wypoczynek dzieci i m³odzie¿y oraz na rzecz osób
i rodzin w trudnej sytuacji ¿yciowej.
Wakacyjna integracja
Pó³kolonie integracyjne organizowane s¹ od 4 lat.
Ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem, za ka¿dym razem uczestniczy
w nich ok. 50 dzieci. Pó³kolonie s¹ sposobem na letni wypoczynek, pozwalaj¹ tak¿e uczyæ wspó³pracy dzieci niepe³nosprawnych ze zdrowymi. Wa¿na jest pomoc wolontariuszy z klubów
szkolnych, bez których trudno by³oby zaopiekowaæ siê tak
du¿¹ gromad¹ dzieci; pomagaj¹ w opiece podczas wycieczek,
k¹pieli na p³ywalni, grach i zabawach na wie¿ym powietrzu.
Wspólna Wigilia
Odbywaj¹ca siê w budynku krotoszyñskiego dworca PKP "Wigilia dla Wszystkich" ma ju¿ czteroletni¹ tradycjê.
Organizowana jest we wspó³pracy z wieloma instytucjami:
Urzêdem Miejskim, Starostwem Powiatowym, redakcj¹ tygodnika "Rzecz Krotoszyñska", Polskim Czerwonym Krzy¿em,
Miejsko Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej, Warsztatem Terapii Zajêciowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego i krotoszyñskimi parafiami. Pomoc wolontariuszy jest tutaj równie¿ nieoceniona.
Organizuj¹ zbiórki w szko³ach, przygotowuj¹ pomieszczenia,
sto³y, dekoracje, owietlenie. Pomagaj¹ w opiece nad uczest8
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nikami Wigilii, roznosz¹ jedzenie na sto³y, opiekuj¹ siê najm³odszymi uczestnikami, wrêczaj¹ paczki z prezentami i zabawkami dla dzieci, przygotowuj¹ przedstawienie, gry, zabawy
i prowadz¹ piewanie kolêd.

kiego. Spotkania odbywa³y siê w budynku I LO. Ucz¹cych siê
podzielono na grupy do 15 osób. Ka¿da z grup mia³a zajêcia
dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Egzamin podsumowuj¹cy kurs zda³o 76 osób.

Popo³udniowe spotkania

Porednictwo dla wolontariuszy

wietlica rehabilitacyjno-terapeutyczna powo³ana
zosta³a we wrzeniu 2004 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krotoszynie, dzia³a w budynku Warsztatu Terapii
Zajêciowej. Wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych oraz z Centrum Wolontariatu
Ziemi Krotoszyñskiej. Obejmuje opiek¹ 20 dzieci niepe³no-

Szerz¹ce idee wolontariatu Biuro Porednictwa Pracy dla Wolontariuszy funkcjonuje zgodnie z procedurami
i wymaganiami Ogólnopolskiej Sieci Wolontariatu. Do jego
zadañ nale¿y tworzenie i aktualizowanie bazy danych o wolontariuszach oraz instytucjach i organizacjach ich zatrudniaj¹cych. Biuro zajmuje siê tak¿e dokumentacj¹ wolontariuszy

fot. Izabela Barto (2x)

Biuro Centrum znajduje siê na ulicy Zdunowskiej

sprawnych ruchowo i intelektualnie w wieku od 6 do 18 lat,
z terenu powiatu krotoszyñskiego. Wolontariusze pomagaj¹
dzieciom w odrabianiu lekcji, w terapii i rehabilitacji, bawi¹ siê
z nimi oraz towarzysz¹ na spacerach.
Pamiêtamy o zapomnianych
Podczas sprz¹tanie krotoszyñskiego cmentarza wolontariusze zajmuj¹ siê zaniedbanymi grobami. Akcja ta jest
prowadzona przed dniem Wszystkich wiêtych. Porz¹dkowane s¹ s¹ równie¿ groby nieznanych ¿o³nierzy. W akcji wyró¿nia siê Klubem Wolontariuszy M³odszych z Gim. 4 i Klub Seniora. Bior¹ w niej udzia³ równie¿ dzieci ze wietlicy rehabilitacyjno -terapeutycznej z wychowawcami oraz opiekuj¹cymi siê
nimi wolontariuszami.

i instytucji. S¹ to: formularz i karta wolontariusza, skierowanie
do pracy, porozumienie o wykonywaniu wiadczeñ wolontariackich, zawiadczenie o dzia³alnoci w wolontariacie na rzecz
instytucji lub organizacji, wypowiedzenie porozumienia o wykonywaniu wiadczeñ przez wolontariusza oraz formularz dla
organizacji lub instytucji, formularz oferty pracy organizacji
lub instytucji, porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Centrum
Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej a organizacj¹ lub instytucj¹. Jako przedstawicielstwo organizacji pozarz¹dowej Biuro
aplikuje o rodki finansowe z programów Unii Europejskiej
oraz innych konkursów. Chêtnych do wspó³pracy serdecznie
zapraszamy.
Nasz adres:
CWZK, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn,
tel. (062) 725 06 23.

Fundacja Bachalski - Edukacja bez granic

(cwzk)

Wolontariusze bardzo zaanga¿owali siê w nauczanie
osób bezrobotnych jêzyków obcych: angielskiego i niemiecwww.krotoszyn.pl
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Propozycje dla seniorów
Przedstawiamy ciekawe propozycje dla seniorów z powiatu krotoszyñskiego. Pierwsza z nich jest wietn¹ okazj¹,
¿eby wyjæ z domu, spotkaæ siê ze znajomymi, spêdziæ mi³o czas i nauczyæ siê czego nowego: obs³ugi komputera, uk³adania
bukietów lub tañca towarzyskiego. Druga jest dla tych, którzy maj¹ ju¿ swoje pasje i chcieliby siê nimi pochwaliæ.
Do uczestnictwa w pilota¿owym projekcie edukacyjnym Uniwersytet III Wieku zaprasza seniorów Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ZOR PZERI). W ramach projektu przeprowadzone
zostan¹ dla osób w wieku emerytalnym trzy bezp³atne kursy:
komputerowy, bukieciarstwa i tañca. Kursy rozpoczn¹ siê we
wrzeniu, zakoñcz¹ w listopadzie br. Zajêcia bêd¹ odbywa³y
siê raz w tygodniu.
Organizatorami Uniwersytetu s¹: Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Poznaniu, ZOR PZERI oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Krotoszynie.
Konkursy
Jedni piewaj¹, inni graj¹ na instrumentach, jeszcze
inni piek¹ doskona³e ciasta, wyszywaj¹, rzebi¹. Emeryci, rencici, inwalidzi powiêcaj¹ du¿o czasu na realizowanie swoich
pasji, dlatego maj¹ czym siê pochwaliæ.
Do udzia³u w konkursach - przegl¹dach zapraszamy
cz³onków okolicznych klubów seniora oraz cz³onków PZERI
powiatów: krotoszyñskiego, jarociñskiego, rawickiego, gostyñskiego oraz pleszewskiego. Konkursy zostan¹ przeprowadzone 27 wrzenia br. w sali kina Przedwionie o godz. 11.00. Uczestnicy bêd¹ mogli zaprezentowaæ i poddaæ ocenie w³asne umiejêtnoci w nastêpuj¹cych kategoriach: chóry, zespo³y muzyczne,
artystyczne formy sceniczne, taniec, ogródek seniora, kompozycja drzewa genealogicznego, rêkodzielnictwo oraz kulinaria.
Konkursy s¹ organizowane w ramach projektu Senior z inicjatyw¹ 2006, bêdzie im towarzyszy³a konferencja
naukowa pod tym samym tytu³em - 26 wrzenia, godz. 11.00,
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, ul. Benicka.
Osoby zainteresowane obejrzeniem przegl¹dów organizatorzy serdecznie zapraszaj¹. Wstêp wolny.

Oferty
Krotoszyñski Orodek Kultury w zwi¹zku z organizacj¹ Do¿ynkowego Po¿egnania Lata w dniach 1-3 wrzenia 2006 roku na terenie B³onia (ul. Sportowa) zwraca siê
do firm o sk³adanie ofert
na wy³¹cznoæ dotycz¹c¹ kompleksowej obs³ugi handlowej (w tym napoje ch³odz¹ce, piwo, gastronomia) i stoisk
rozrywkowych.
W ofercie nale¿y przedstawiæ zakres obs³ugi handlowej i proponowan¹ wysokoæ op³aty za uzyskanie wy³¹cznoci. Oferta musi zawieraæ mo¿liwoæ zaanga¿owania podmiotów lokalnych.
UWAGA! Przyjmujemy oferty czêciowe na pojedyncze stoiska.
Na imprezie wyst¹pi¹ miêdzy innymi: Zespó³ Pieni
i Tañca Mazowsze, Czerwone Gitary, Sumptuastic, Karpatia,
Massey i inni.
Oferty prosimy sk³adaæ w siedzibie Krotoszyñskiego Orodka Kultury, ul. 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej 18,
63-700 Krotoszyn, do 16 sierpnia 2006 roku, do godz. 12.00.

Organizatorami przedsiêwziêcia s¹: Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Poznaniu, ZOR PZERI, PCPR, Urz¹d
Miejski w Krotoszynie, Krotoszyñski Orodek Kultury.
Gdzie siê zapisaæ ?
W obu przypadkach zg³oszenia przyjmowane s¹
w siedzibie PCPR-u, (M³yñska 2d/1). Wszelkich dodatkowych
informacji udziela Anna Kowalska pod numerem tel. 062-72288-91, 062-722-88-92. Uwaga! Zg³oszenia na wybrany kurs
przyjmowane s¹ tylko do 25 sierpnia. Przy zapisywaniu na
kurs trzeba podaæ imiê i nazwisko, datê urodzenia, miejsca
zamieszkania, numer telefonu i PESEL.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e kursy i przegl¹dy
pozwol¹ na zaktywizowanie seniorów i ciekawe zorganizowanie im czasu wolnego, a tematyka spotkañ bêdzie zaspokaja³a
potrzeby seniorów w rozwijaniu zainteresowañ. Realizacja obu
projektów u³atwi nawi¹zanie bli¿szego kontaktu osobom
o podobnych zainteresowaniach, u³atwi prezentacjê ukrytych
talentów i zwiêkszy zainteresowanie ludzi m³odszych twórczymi umiejêtnociami starszego pokolenia.
(eliz)

Zapraszamy do kina
W sierpniu w kinie Przedwionie obejrzymy filmy:
Asterix i Wikingowie, anim, franc, 75 min.
Omen, horror amer. 110 min.
Komedia romantyczna, kom. amer. 85 min.
Tsotsi, sens. amer.-RPA, 94 min.
Skok przez p³ot, anim. amer. 85 min.
Jasminu, kom. obycz. pol. 103 min.
Piraci z Karaibów 2, przyg. amer. 150 min.
Bilety 10 i 12 z³otych.
W ramach akcji Tanie Granie - czwartki, godz. 18.30 - kino
proponuje:
Harry Potter i czara ognia, fant. Bryt. 157 min.
W³adca piercieni: Dru¿yna piercienia, fant. nowozel./
amer. 210 min.
W³adca piercieni i dwie wie¿e, fan. nowozel./amer, 210 min.
W³adca piercieni: Powrót króla, nowozel./amer. 210 ministerstwa
Bilety na Tanie Granie - 5 z³.
(eliz)

Dzieñ Matki w Chwaliszewie
W tekcie na temat majowej imprezy w Chwaliszewie, zamieszczonym w poprzednim wydaniu Informacji Samorz¹dowych, napisalimy, ¿e w spotkaniu uczestniczy³ tak¿e
tamtejszy ksi¹dz proboszcz Ireneusz Powaga. Jest to pomy³ka, gdy¿ od marca br. probostwo w Chwaliszewie dzier¿y ks.
proboszcz Jaros³aw Materliñski. Zainteresowanych przepraszamy.

(KOK)
www.krotoszyn.pl

(red.)
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Poznaj swojego dzielnicowego
W bie¿¹cym numerze przedstawiamy starszego apiranta Tadeusza Szczepaniaka, emerytowanego gospodarza dzielnicy nr 2, oraz starszego posterunkowego Artura Jankowskiego, który
przej¹³ obowi¹zki pana Tadeusza.
st. asp. Tadeusz Szczepaniak
wiek: 51 lat
¿ona: Regina
dzieci: 22-letnia Anna i 26-letni Piotr
hobby: ogród, drobne naprawy i remonty
w komendzie urzêduje w pokoju nr 112, kontakt telefoniczny (062) 725 52 43
Pan Tadeusz mówi, ¿e do munduru ci¹gnê³o go od
zawsze, ju¿ jako ma³y ch³opiec marzy³ o pracy mundurowego.
Poza tym lubi³ pomagaæ innym, reagowa³ na krzywdê ludzk¹,
a to miêdzy innymi cechy, które jego zdaniem powinien posiadaæ policjant.
Pracê rozpocz¹³ na komisariacie kolejowym policji
w Krotoszynie, po jego likwidacji, w 1987 roku przeniós³ siê do
krotoszyñskiej komendy. Pocz¹tkowo pracowa³ jako policjant
plutonu, a nastêpnie jako dzielnicowy.
Od 11 lat jest gospodarzem tej samej dzielnicy - nr 2
w sk³ad której wchodz¹ ulice: Czecha, Kobyliñska, Ko³³¹taja,
Konarzewska, Konopnickej, Kopernika, Langiewicza, Lecha,
Popie³uszki, £ukasiewicza, Magazynowa, Orkana, Orzeszkowej, Park Wojska Polskiego, Podgórna, Poprzeczna, Prusa,
Rawicka, Reja, Reymonta, Rusa, Sienkiewicza, S³oneczna, S³owackiego, Staszica, Targowa, Tuwima, Woskowa, Zacisze,
Zamkowa, Zamkowy Folwark.
Mo¿e powiedzieæ, ¿e z widzenia zna prawie wszystkich mieszkañców, ale tylko czêæ odwiedzi³ osobicie, bo nie
sposób zawitaæ do wszystkich domów w rejonie. Wizyty sk³ada siê w pierwszej kolejnoci osobom, które maj¹ jakie problemy i zatargi z prawem. Poza tym czas, który móg³by powiêciæ
na odwiedziny w zdecydowany sposób ogranicza praca papierkowa wynikaj¹ca miêdzy innymi z iloci prowadzonych
dochodzeñ. Wszystkie zdarzenia, w których szkoda wynosi
mniej ni¿ 250 z³ musi prowadziæ dzielnicowy.
W dzielnicy nr 2 kradzie¿y jest sporo, szczególnie na
targowisku, gdzie kieszonkowcy skrupulatnie wykorzystuj¹
nieuwagê kupuj¹cych. Poza tym w ostatnim czasie gin¹ te¿
telefony komórkowe. Kiedy dochodzenia prowadzone by³y
nawet w przypadku kradzie¿y dokonywanych w sklepach.
Obecnie sprawa koñczy siê na miejscu - wypisaniem sprawcy
mandatu. Sklepowi z³odzieje pojawiaj¹ siê g³ównie w marketach.
Pan Tadeusz mówi, ¿e na szczêcie niewielu jest
w dzielnicy nieletnich zagro¿onych demoralizacj¹, niewiele przemocy. Ale i tak nie da siê unikn¹æ prowadzenie rozmów
w domach z takimi problemami. Nie jest to ani proste, ani nie
nale¿y do przyjemnych, tym bardziej ¿e ka¿da ze stron widzi

fot. Monika Czubak (2x)
Pana Tadeusza zast¹pi³ Artur Jankowski
tylko swoj¹ racjê i tylko siebie przedstawia w jak najlepszym
wietle, dlatego trzeba ostro¿nie podchodziæ do problemu.
O pracy w dzielnicówce pan Tadeusz mówi, ¿e jest
bardzo odpowiedzialna, tutaj nie mo¿na pozwoliæ sobie na
zaniedbania. Czasami wrêcz jakie zdarzenie czy zajcie zaprz¹ta g³owê nie tylko w pracy ale i w domu nie daje spokoju.
Zdarza siê, ¿e we w³asnym wolnym czasie dzielnicowy prowadzi rozmowy, za³atwia sprawy s³u¿bowe, bo inaczej siê nie da,
bo sprawa jest na tyle powa¿na, ¿e nie mo¿e czekaæ do nastêpnego dnia.
Z dniem 1 lipca obowi¹zki pana Tadeusza przej¹³
st. post. Artur Jankowski
wiek: 25 lat,
¿ona: Marta
hobby: historia, sport, dobry film
Do krotoszyñskiej komendy trafi³ tu¿ po odbytej s³u¿bie wojskowej. W policji pracuje od 3 lat, rozpoczyna³ od s³u¿by w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, od marca przyucza³
siê do pracy w dzielnicy pod okiem pana Tadeusza, którego
miejsce zajmuje obecnie.
Praca w patrolu bardzo mu siê podoba³a. O obecnej,
w dzielnicówce, jeszcze niewiele mo¿e powiedzieæ, bo w zasadzie ca³y czas siê uczy, poznaje mieszkañców i oswaja siê
z now¹ rol¹. Jedno wie: na pewno nie bêdzie siê nudzi³, bo
praca dzielnicowego do nudnych nie nale¿y, g³ównie za spraw¹ kontaktów z ludmi i... ca³ej masy papierów, które trzeba
wype³niaæ na bie¿¹co.
(mm)

Zapraszamy na forum
Drogi Czytelniku, czy chcesz siê podzieliæ swoimi spostrze¿eniami i uwagami na aktualne, dotycz¹ce naszej gminy,
tematy?
Napisz lub przyjd do redakcji Informacji Samorz¹dowych (UM, I piêtro, pok. 46). Czekamy na listy oraz e-maile
podpisane imieniem i nazwiskiem. Na probê autora zachowamy dane personalne do wiadomoci redakcji. Tekstów anonimowych lub obel¿ywych nie traktujemy powa¿nie. Nades³ane
listy bêd¹ w miarê mo¿liwoci publikowane na ³amach IS zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów zbyt d³ugich lub
niezwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów
nie zwracamy.
Nasz adres: Informacje Samorz¹dowe, Urz¹d Miejski, Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn; is@um.krotoszyn.pl;
www.krotoszyn.pl

tel. (062) 722 74 52, red. nacz. (062) 722 74 40.
Czasopismo jest dostarczane do domów za porednictwem poczty, ale ze wzglêdu na wielkoæ nak³adu - 6 000 egzemplarzy - na pewno nie dociera do wszystkich.
Osoby, które nie otrzyma³y Informacji, znajd¹ je w tutejszym Urzêdzie Miejskim:
- w punkcie informacyjnym
- w sekretariacie
- w Wydziale Promocji, Przedsiêbiorczoci i Integracji Europejskiej (pok. 46).
Czasopismo jest wyk³adane tak¿e w holu Urzêdu Stanu
Cywilnego (Rynek - Ratusz) oraz w Gminnym Centrum Informacji (budynek Biblioteki).
Jacek Kêpa - redaktor naczelny
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Podziemna inwestycja
Urz¹d Miejski przymierza siê do bardzo powa¿nej inwestycji, która swoim zakresem obejmie tak¿e niewidoczn¹ dla
zwyk³ych mieszkañców czêæ naszego grodu - podziemne wody p³yn¹ce kana³ami pod ulicami i domami.
Wydzia³ Gospodarki i Inwestycji przygotowuje proDo tej pory zosta³y wykonane podk³ady geodezyjjekt inwestycyjny Zagospodarowania wód opadowych w uk³a- ne, ocena stanu technicznego, ocena stanu rolinnoci w s¹dzie cieków przechodz¹cych przez miasto Krotoszyn, który na siedztwie cieku, opracowano równie¿ materia³y niezbêdne do
zlecenie Urzêdu wykonuje Biuro Studiów i Projektów Budow- uzyskania potrzebnych decyzji: zwi¹zanych z wp³ywem projektu na rodowisko
nictwa Wodnego
i lokalizacyjnej. KolejHydroprojekt Sp.
nym etapem realizacji
z o.o. z Poznania.
projektu bêdzie przePrzedsiêprowadzenie uzgodwziêcie to obejmunieñ z w³acicielami
je modernizacjê zadzia³ek zlokalizowakrytej czêci Jawninych przy ciekach
ka oraz modernizaR-J, R-J-C oraz czêci
cjê i przebudowê
cieku R-0*. W zwi¹zzbiornika retencyjku z powy¿szym infornego o powierzchmujmy, ¿e w najbli¿ni 67 tys. 625 m2 Jeziora Odrzykowszych miesi¹cach
skiego. Planowana
w³aciciele dzia³ek s¹jest tak¿e budowa
siaduj¹cych z tymi
dwóch zbiorników
ciekami mog¹ sposuchych, zabezpiedziewaæ siê wizyty
czaj¹cych: pierwszy
przedstawiciela biura
z nich o pow. oko³o
projektowego oraz
7 tys. m2 powstapracownika Urzêdu
nie w okolicy fot. arch.
Miejskiego. Bêd¹ ono
ul. Okrê¿nej, drugi Zdjêcie wykonane zim¹ przez nurków podczas oceny stanu techniczne- dokonywali z w³acio powierzchni ok. go podziemnej Jawnika i jego dop³ywów.
cielami dzia³ek uzgod60 tys. m2 w Osunieñ potrzebnych do
szy. Wokó³ zbiorników retencyjnych oraz cieków wodnych prawid³owej realizacji projektu. Potwierdzeniem wiarygodnoutworzone zostan¹ strefy zieleni, które bêd¹ podczyszcza³y ci tych osób i prowadzonych przez nich ustaleñ bêd¹ identywody powierzchniowe sp³ywaj¹ce do cieków. Projekt obejmu- fikatory z imieniem i nazwiskiem
W przysz³ym roku, po wykonaniu projektu, Urz¹d
je równie¿ regulacjê otwartych cieków zwanych R-J, R-J-C oraz
R-O* , przebudowê przepustów na terenie Krotoszyna oraz Miejski z³o¿y wniosek o pozyskanie rodków z funduszy unijzmiany w kanalizacji sanitarnej. W trakcie planowanych robót nych na tê inwestycjê.
(slaw)
wyloty kanalizacyjne, które w wielu miejscach Krotoszyna s¹
wprowadzone do cieków, zostan¹ skierowane do kolektora
*Wyjanienie:
sanitarnego.
Ciek R- J, inaczej Jawnik, biegnie od ul. wiêtokrzyWszystkie te prace spowoduj¹ zmniejszenie zagroskej,
do
Jeziora
Odrzykowskiego, dalej w stronê ¯ydowskiego
¿enia powodziowego poprzez wyrównania przep³ywów w ciePotoku pod Dzier¿anowem.
kach oraz poprawê jakoci wody. Wokó³ sieci kana³ów wodCiek R-J-C prowadzi od lasów komunalnych przez ul.
nych wyronie zieleñ, która spowodujê, ¿e w okolicach cie- Wiewiórowskiego, Ogrodowskiego do Piastowskiej/Sienkieków i zbiorników wodnych powstanie ca³kowicie inny mikro- wicza, dalej do Jawnika.
Ciek R-0 zaczyna siê jako rów przy ul. Ostrowskiej,
klimat, bardzo przyjemny dla mieszkañców.
prowadzi do Czarnej Wody.

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn;
red. nacz. Jacek Kêpa, tel. 722 74 40; adres red. Urz¹d Miejski, ul Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn,
tel. 722 74 52, is@um.krotoszyn.pl; ISSN 1732-2049; nak³ad 6 000; druk Scorpion s.c.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
www.krotoszyn.pl
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Zrób stronê i wygraj!
Urz¹d Miejski og³asza konkurs na projekt strony internetowej integruj¹cej rady so³eckie, rady
osiedlowe z mieszkañcami gminy.
Konkurs ma charakter otwarty, w jego szranki mog¹ wst¹piæ zarówno autorzy indywidualni, jak i instytucje. Organizatorzy czekaj¹ na projekty nowych lub ju¿ dzia³aj¹cych. Bior¹cy udzia³ w konkursie winni do 18 listopada dostarczyæ na p³ytach CD swoje prace, adresy internetowe stron oraz wype³nione oba formularze.
Poni¿ej publikujemy regulamin konkursu oraz formularze niezbêdne do zg³oszenia konkursowej strony.
Regulamin i druki s¹ tak¿e dostêpne na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.krotoszyn.pl).

Regulamin konkursu
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Konkurs jest organizowany przez Urz¹d Miejski w Krotoszynie w ramach projektu integracji rad so³ectw
i osiedli z mieszkañcami naszej gminy.
Prace zg³oszone do konkursu powinny przybli¿aæ tematykê wspó³pracy rad so³ectw i osiedli z mieszkañcami
oraz w³adzami samorz¹dowymi. Strony laureatów stan¹ siê pomostem pomiêdzy radami a mieszkañcami.
Konkurs ma charakter otwarty (mog¹ uczestniczyæ: instytucje, firmy, szko³y, indywidualni autorzy itd).
W konkursie mog¹ braæ udzia³ projekty stron ju¿ dzia³aj¹cych. Stworzone strony mog¹ byæ samodzielnymi
serwisami z w³asnym adresem www lub zintegrowane z innymi serwisami ju¿ dzia³aj¹cymi, zajmuj¹cymi siê
ró¿n¹ tematyk¹ (np. strona szko³y lub instytucji wplatane w swój serwis www blok kilku podstron, które
realizowaæ bêd¹ tematykê projektu).
Strony www zg³oszone do konkursu powinny byæ wykonane w jêzykach HTML (z wykorzystaniem DHTML
lub Java Script), PHP lub Flash. Do utworzenia strony mo¿na u¿yæ dowolnego programu. Prezentacja powinna zawieraæ stronê g³ówn¹ oraz 2-10 podstron.
Prace internetowe do konkursu mog¹ zg³aszaæ wy³¹cznie autorzy prac.
Zg³oszenie konkursowe powinno zawieraæ wype³niony formularz zg³oszeniowy, owiadczenia i egzemplarz
pracy na CD.
Prace nale¿y sk³adaæ do 18 listopada br. w Wydziale Owiaty i Spraw Spo³ecznych, Rynek Ratusz, pok. nr 3.
Prace nale¿y nadsy³aæ na dyskach CD. Niezbêdne jest równie¿ podanie adresu strony www w internecie
(mo¿e byæ to jeden z darmowych serwisów www ), która prezentowa³aby prace.
Do oceniania prac bêdzie powo³ana specjalna komisja konkursowa z³o¿ona z przedstawicieli Urzêdu Miejskiego oraz informatyka. Przy ocenie bêd¹ brane pod uwagê cztery kryteria: informacyjne, estetyczne,
u¿ytkowe, echniczne.
Nagrodzone zostan¹ trzy najlepsze prace.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoæ innego podzia³u nagród.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone do 1 grudnia 2006 r. na stronie internetowej www.krotoszyn.pl.
Organizatorzy nie zwracaj¹ prac zg³oszonych do konkursu. Wszystkie prace zg³oszone do konkursu przechodz¹ na w³asnoæ organizatora.
Organizator zezwala na powielanie oraz dystrybucjê regulaminu konkursu i formularza zg³oszeniowego
w celu promocji idei konkursu i umo¿liwienia rejestracji swych zg³oszeñ.
Jednoczenie zabrania siê u¿ywania tekstu regulaminu i zg³oszenia, w ca³oci b¹d w czêci, w celach innych
ni¿ wymienione w punkcie 14.
Przyst¹pienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z owiadczeniem, ¿e Uczestnik dok³adnie zapozna³
siê z treci¹ niniejszego Regulaminu oraz warunkami konkursu, akceptuje je bez ¿adnych zastrze¿eñ i zobowi¹zuje siê do ich przestrzegania, a tak¿e, ma wiadomoæ, i¿ naruszenie któregokolwiek postanowienia
niniejszego Regulaminu, pozbawia go statusu Uczestnika konkursu oraz prawa do nagrody.

www.krotoszyn.pl
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Formularze konkursowe
Owiadczenie autora strony internetowej zg³oszonej do konkursu
Ja, ni¿ej podpisany (a)
...............................................................................................................................
(imiê i nazwisko)
...............................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
...............................................................................................................................
(adres zamieszkania sta³ego)
...............................................................................................................................
(adres do korespondencji)
tel. .............................................................. e-mail ..............................................
wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu do celów marketingowopromocyjnych. Jestem wiadomy(a), ¿e przys³uguje mi prawo do wgl¹du oraz poprawiania danych osobowych, a tak¿e prawo
do sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wy¿ej wymienionych celach.
.......................................................................................
(czytelny podpis autora strony internetowej)

Formularz zg³oszeniowy
Autor pracy
.................................................................
(imiê)

..........................................................................
(nazwisko)

.......................................................................................................................................................
(adres sta³ego zamieszkania)
.
........................................................
(data urodzenia)

...........................................................................
(PESEL)

.................................................................
(telefon)

..........................................................................
(adres e-mail)

Adres strony internetowej
.......................................................................................................................................................
Krótki opis strony
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................
(data, miejscowoæ)
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