Informacje
Samorz¹dowe
CZASOPISMO SAMORZ¥DU KROTOSZYÑSKIEGO
LISTOPAD 2006 roku, nr 11 (34), ISSN 1732-2049

W numerze:
Wymieñ dowód
Koalicja gotowa
Acappella w kinie
Pierwsza sesja
Ekologia na scenie
Pó³ wieku razem
fot. Izabela Barto

s. 2
s. 3
s. 4
s. 5
s. 7
s. 10

Informacje Samorz¹dowe 11/2006

Obecnoæ obowi¹zkowa
Od 7 do 14 grudnia w Galerii Refektarz czynna jest
wystawa Ala ma kota. Historia elementarza Falskiego. Inicjatorem wystawy jest ZSP nr 2.
***
9 grudnia o godzinie 10.00 w sali sportowej OSiR przy
ul. M³yñskiej 2b odbêdzie siê miko³ajkowy Turniej Tenisa
Sto³owego o Puchar Dyrektora OSiR.
***
Od 15 grudnia do 12 stycznia w Galerii Refektarz bêdzie mo¿na obejrzeæ wystawê fotografii z azjatyckich wypraw cz³onków stowarzyszenia Never Stop Exploring.
***
14 grudnia w godzinach od 12.00 do 14.00 w Centrum
Koordynacyjno - Informacyjnym odbêdzie siê trzecie szkolenie dla krotoszyñskich przedsiêbiorców zorganizowane
przez Kaliski Inkubator Przedsiêbiorczoci (czyt. s. 6).
***
15 grudnia w kinie Przedwionie odbêdzie siê wi¹teczny Koncert Charytatywny maj¹cy na celu wsparcie finansowe
operacji i leczenia Roberta Sobañskiego (czyt. s. 3).
***
16 grudnia o godz. 10.00 w restauracji Cristal odbêdzie siê turniej bryd¿a sportowego. Wpisowe wynosi 20 z³,
dla par 30 z³.
***
Do po³owy stycznia 2007 r. Muzeum Regionalne zaprasza na wystawê rzeb ludowych z Muzeum w £êczycy
pn. Nie taki diabe³ straszny (czyt. s. 9).
***
Codziennie od 10.00 do 22.00 Kryta P³ywalnia Wodnik
zaprasza do nowej krêgielni. Rezerwacji torów mo¿na dokonywaæ pod numerem telefonu (062) 722 67 60. Cennik dostêpny na stronie www.kpwodnik.com.pl.

Wymieñ dowód
Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie przypomina o ustawowej wymianie dowodów
osobistych (art. 1 pkt. 2 ustawy z 12 wrzenia 2002r, 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 za wp³acenie 30 z³ 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

Fundusz porêcza
W grudniu 2004 r. Miasto i Gmina Krotoszyn
przyst¹pi³y do Samorz¹dowego Funduszu Porêczeñ
Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, wnosz¹c udzia³ w wysokoci
200 tys. z³otych.
Rok 2005 by³ okresem negocjacji i rozmów Funduszu
z bankami z terenu gminy Krotoszyn. W wyniku tych rozmów
podpisano umowy z nastêpuj¹cymi bankami: Bank Zachodni
WBK SA, PKO BP SA, Bank Spó³dzielczym oraz Kredyt Bank
SA.
W po³owie 2005 roku umowy zaowocowa³y pierwszymi
porêczeniami. W 2006 r. nast¹pi³ znaczny wzrost udzielanych
porêczeñ dla przedsiêbiorców z terenu Krotoszyna. Do chwili
obecnej Samorz¹dowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych udzieli³ 200 porêczeñ na ³¹czn¹ kwotê 6. 371. 481 z³. W Krotoszynie
z porêczeñ skorzysta³o do tej pory 36 przedsiêbiorców, suma
porêczeñ wynios³a 1. 257. 850 z³. Coraz wiêcej przedsiêbiorców
jest zainteresowanych porêczeniem funduszu. Rozwój jest
równie¿ spowodowany pomylnie uk³adaj¹c¹ siê wspó³prac¹ z poszczególnymi bankami, z których najwiêksza rolê
w wspieraniu sektora MSP na rynku krotoszyñskim odgrywa
PKO BP SA.
SFPK Sp. z o.o. ma na celu wspieranie przedsiêwziêæ
gospodarczych zapewniaj¹cych realizacjê rozwoju lokalnego,
jak równie¿ zmniejszanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc
pracy poprzez udzielanie porêczeñ dla kredytów i po¿yczek
oferowanych przez instytucje finansuj¹ce. Porêczenie mo¿e
byæ udzielane wy³¹cznie krajowym podmiotom gospodarczym
ma³ym i rednim, tzn. osobom prawnym lub spó³kom tych osób,
osobom fizycznym prowadz¹cym lub rozpoczynaj¹cym samodzieln¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, a tak¿e rolnikom na pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Przedmiotem porêczenia mo¿e byæ kredyt przeznaczony
na sfinansowanie: zakupu lub budowy rodków trwa³ych
o charakterze produkcyjnym, modernizacji i adaptacji rodków trwa³ych o charakterze produkcyjnym, zakupu rodków
obrotowych.
Wszelkie informacje dotycz¹ce porêczania kredytów
i po¿yczek ma³ym i rednim firmom z terenu Miasta i Gminy
Krotoszyn mo¿na uzyskaæ w oddziale Samorz¹dowego
Funduszu Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o., który mieci
siê w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Ko³³ataja 7, pokój
nr 46 - p. Lucyna Bogdañska , tel. 062 722 74 81.
(luc)

Zadzwoñ, dowiesz siê
Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie
dzia³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c pod numer
0800 23 40 24, mo¿emy uzyskaæ informacje na temat spraw
za³atwianych w Urzêdzie.
(um)

KOMUNIKAT
Urz¹d Miejski w Krotoszynie informuje, ¿e w dniu 28
wrzenia 2006 r. Rada Miejska w Krotoszynie podjê³a uchwa³ê
Nr L/400/2006 w sprawie scalania i podzia³u nieruchomoci
po³o¿onych w Krotoszynie w rejonie ul. Gorzupskiej.
Informacji udziela Bogdan Pacholczyk, Urz¹d Miejski,
ul. Ko³³¹taja 7, pokój 35a, tel. 062 722-74-56.
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Krótko

Pomó¿my!
Robert Sobañski jest uczniem Zespo³u Szkó³ nr 1
z Oddzia³ami Integracyjnymi im. H. Jordana w Krotoszynie.
Uczy siê w klasie IIIb integracyjnej.

W zwi¹zku z niewykorzystaniem w pe³ni unijnych
rodków finansowych na Wsparcie dla przedsiêbiorców
dokonuj¹cych nowych inwestycji mo¿liwe jest sk³adanie
wniosków o dotacje do 12 stycznia, do godziny 15.00
w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Aplikacje
mog¹ sk³adaæ mali i redni przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ na terenie Polski, którzy dokonuj¹ nowych inwestycji i tworz¹ przy tym nowe miejsca pracy.
***
Komisja przetargowa dokona³a wyboru najkorzystniejszej oferty dotycz¹cej utrzymania w czystoci dróg gminnych oraz opró¿niania koszy ulicznych na drogach (z wy³¹czeniem dróg powiatowych) na terenie miasta Krotoszyna.
Przetarg nieograniczony wygra³o Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o.
***
Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na zimowe utrzymanie
ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Krotoszyn
w sezonie 2006/2007. Wygra³y nastêpuj¹ce przedsiêbiorstwa:
- PPUH Gembiak & Mikstacki sp.j. z siedzib¹ przy
ul. Transportowej 3 w Krotoszynie, czêæ I zamówienia teren Krotoszyna;
- Spó³dzielczy Zak³ad Us³ug.-Handlowy Kó³ek Rolniczych z siedzib¹ w Osuszy 34 w Krotoszynie, czêæ II zamówienia - rejon wsi Osusz, Salnia, Benice
- Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Damian Wojtkowiak
z siedzib¹ przy ul. Ogrodowa 59 w Krotoszynie - czêæ III
i IV zamówienia - rejon wsi Orpiszew.

Ch³opiec choruje na postêpuj¹cy rdzeniowy zanik miêni. Jest wra¿liwym, ciekawym wiata uczniem. Nigdy nie chodzi³, nie wie, co to spacer na w³asnych nogach. Mimo wielu
ograniczeñ spowodowanych chorob¹, dobrze siê uczy, æwiczy pod kierunkiem rehabilitanta, bawi z dzieæmi. Wk³ada we
wszystko wiele serca, ale ka¿da, nawet najprostsza czynnoæ,
zmusza go do ogromnego wysi³ku. Istnieje mo¿liwoæ poddania Roberta zabiegom w klinice w Kijowie. Zabiegi te daj¹ szansê
spowolnienia choroby i przed³u¿enia ¿ycia ch³opcu. Suma potrzebna na sfinansowanie co najmniej trzech zabiegów przekracza mo¿liwoci rodziców (³¹czny koszt to ponad 100 tys. z³).
Je¿eli chcesz pomóc Robertowi i jego rodzinie, mo¿esz
wp³aciæ pieni¹dze na konto:
BZ WBK SA O/KROTOSZYN 09 1090 1157 0000 0001
0055 1775 z dopiskiem: Dla Roberta Sobañskiego.
(zs)

Koncert dla Roberta
Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. H.
Jordana w Krotoszynie serdecznie zaprasza wszystkich
ludzi o dobrych sercach na wi¹teczny Koncert Charytatywny w wykonaniu Andrzeja Cierniewskiego. Koncert odbêdzie
siê 15 grudnia 2006 r. o godzinie 17.00 w sali kina Przedwionie. Cena biletu - 10 z³.
Dochód z koncertu przeznaczony bêdzie na operacje
i leczenie Roberta Sobañskiego - ucznia naszej szko³y. Bilety
mo¿na zakupiæ w sekretariacie szko³y, ul. Jagie³³y 4, tel. (0 62)
725 27 85
(zs)

Koalicja gotowa
17 listopada w gabinecie burmistrza Juliana Joksia podpisane zosta³o porozumienie koalicyjne przedstawicieli krotoszyñskiego Stowarzyszenia Samorz¹dowa Inicjatywa Obywatelska i Samorz¹dowego Porozumienia Ludowego.

spotkania jest zapowiedzi¹ ostatecznej umowy koalicyjnej, która zostanie podpisana po drugiej turze wyborów na burmistrzów gmin.
Wspólne dla cz³onków obu ugrupowañ porozumienie na poziomie powiatu i gminy - zawarte zosta³o w celu usprawnienia funkcjonowania obu samorz¹dów terytorialnych.
Umowa ma charakter otwarty dla innych komitetów
i partii, wytypowani cz³onkowie SIO i SDPL s¹ gotowi do prowadzenia rozmów z zainteresowanymi.
(eliz)

wiêto Niepodleg³oci

fot. Izabela Barto
Po lewej przedstawiciele SPL, po prawej SIO.
Wstêpna umowa koalicyjna sygnowana przez burmistrza
Joksia, starostê Leszka Kulkê oraz pozosta³ych uczestników
www.krotoszyn.pl

11 Listopada, w 88. rocznicê odzyskania niepodleg³oci
narodowej, w kociele pw. w. Andrzeja Boboli odby³a siê
msza w. w intencji Ojczyzny. Po mszy, przy dwiêkach Orkiestry Detêj pod dyrekcj¹ Józefa Banasiewicza, wszyscy uczestnicy uroczystoci przeszli pod pomnik Powstañców Wielkopolskich, gdzie kombatanci, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i delegacje z³o¿yli wi¹zanki kwiatów.
O godz. 15.30 w auli Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. H.
Ko³³¹taja odby³a siê akademia powiêcona ojczynianej rocznicy.
(eliz)
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A cappella w kinie
G³ównymi bohaterami przedostatniego w tym roku koncertu z cyklu In Regenerationem by³ piewaj¹cy a cappella (bez
towarzyszenia instrumentów) mêski sekstet Affabre Concinui.
Pochodz¹cy z
Poznania zespó³ koncertuje w najwiêkszych orodkach kulturalnych kraju, a tak¿e poza granicami.
Jego repertuar obejmuje ponad 300 utworów, powsta³ych w
ró¿nych epokach, pocz¹wszy od renesan-

su, a¿ do czasów
nam
wspó³czesnych. 18 listopada w
sali kinowej w
wykonaniu
Affabre Concinui krotoszynianie
us³yszeli kilkanacie
utworów z
krêgu muzyki
klasycznej
oraz standardy wspó³czesnej muzyki
rozrywkowej.
By³y to m.in.
fot. Izabela Barto
utwory Chopina, Bacha,
Koncert na szeæ g³osów.
Vivaldiego,
us³yszelimy tak¿e Yesterday Lennona czy Oh, Carol Sedaki.
Organizatorami koncertu byli: Stowarzyszenie Mi³oników Muzyki i Krotoszyñski Orodek Kultury.
(eliz)

Wyró¿nienie dla urzêdu
13 padziernika w Poznaniu zastêpca burmistrza
Franciszek Marsza³ek odebra³ wyró¿nienie dla Urzêdu
Miejskiego w Krotoszynie za udzia³ w kontynuacji akcji
Przejrzysta Polska w roku 2006.
Do akcji mog³y przyst¹piæ tylko te samorz¹dy, które uzyska³y certyfikat w roku ubieg³ym. Otrzyma³y one do realizacji
nowe zadania obligatoryjne. Krotoszyn m.in. opracowa³ procedury przeprowadzania badañ, funkcjonowania katalogu
us³ug i funkcjonowania kodeksu etycznego.
W kontynuacji akcji udzia³ wziê³o 178 samorz¹dów. Ukoñczy³o j¹, zaliczaj¹c trzy zadania obowi¹zkowe, 128 jednostek. Z
województwa wielkopolskiego akcjê zamierza³y kontynuowaæ
22 samorz¹dy, laureatami zosta³o 14, w tym nasz urz¹d. Krotoszyn otrzyma³ równie¿ wyró¿nienie za realizacjê zadañ dodatkowych. By³y to: uruchomienie samorz¹dowego serwisu informacyjnego, opracowanie systemu wewnêtrznego oznakowania w urzêdzie, przeprowadzenie szkoleñ dla pracowników z
zakresu etyki w ¿yciu publicznym, stworzenie "mapy aktywnoci" organizacji pozarz¹dowych na terenie gminy, opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego.
(mm)
www.krotoszyn.pl

Nowy projekt
31 padziernika w siedzibie Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego na ulicy Zdunowskiej mia³o miejsce spotkanie,
którego najwa¿niejszym celem by³o omówienie planów zagospodarowania krotoszyñskiego B³onia.
W spotkaniu, obok pracownic zatrudnionych w Centrum, wziêli udzia³ zastêpcy burmistrza, naczelnicy Wydzia³ów
Gospodarki i Inwestycji oraz Promocji, Przedsiêbiorczoci
i Integracji Europejskiej, pracownicy urzêdu, prezes Krotoszyñskiego Centrum Wolontariatu i prezes Krotoszyñskiego
Centrum Przedsiêbiorczoci. Ugodniono procedury i terminy
opracowania dokumentacji niezbêdnej do z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie przedsiêwziêcia ze rodków Norweskiego
Mechanizmu Finansuj¹cego, zakres odpowiedzialnoci za realizacjê poszczególnych czêci projektu oraz zasady koordynowania ca³oci. Jest to najwiêksze zamierzenie krotoszyñskiego
samorz¹du realizowane we wspó³pracy z organizacj¹ pozarz¹dow¹, jak¹ jest Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczoci. Projekt bêdzie siê rozwija³ w cis³ym powi¹zaniu z innymi planami
krotoszyñskiego samorz¹du, dotycz¹cymi powstania w tej czêci miasta hali widowiskowo-sportowej oraz uporz¹dkowania gospodarki wodno-ciekowej na terenie gminy.
(jac)
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Rada Miejska
w Krotoszynie
Burmistrz Jok

Ostatnie obrady
Ostatnia w minionej kadencji sesja Rady Miejskiej odby³a siê 26 padziernika. Radni podjêli na niej miêdzy innymi
uchwa³ê na temat zmian w bud¿ecie na br. oraz o nadaniu Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chwaliszewie imienia ksiêdza
Jana Twardowskiego. Wspólny wniosek o nadanie takiego
imienia z³o¿y³y rady pedagogiczne, rady rodziców i samorz¹dy
obu szkó³.
Na ostatnim spotkaniu radni zdecydowali siê tak¿e na
zaci¹gniêcie zobowi¹zañ o wartoci przekraczaj¹cych granice
ustalone w bud¿ecie na kilka wa¿nych inwestycji, jak: dalsza
budowa kanalizacji w miecie, modernizacja wiejskich obiektów kultury w winkowie i Bo¿acinie, budowa ulic czy regulacja i modernizacja Jawnika.
Dzieñ póniej, 27 padziernika, zakoñczy³a siê czwarta
kadencja w³adz samorz¹dowych.
(eliz)

26 listopada odby³a siê II tura wyborów na burmistrza
Krotoszyna. Burmistrz Julian Jok uzyska³ 6311 g³osów, czyli
54,99%. Jaros³aw Ratajczak uzyska³ 5165 g³osów - 45,01%

Pierwsza sesja nowej Rady
27 listopada br. o godz. 13.00 w sali reprezentacyjnej krotoszyñskiego Ratusza odby³a siê I sesja Rady Miejskiej
w Krotoszynie, która zapocz¹tkowa³a kadencjê 2006-2010.
Do czasu wyboru przewodnicz¹cego Rady Miejskiej se- Jamkê, która uzyska³a 12 g³osów.
sjê prowadzi³a Zofia Jamka, jako najstarsza wiekiem radna. Pani Jamka
poprosi³a o wspó³prowadzenie obrad radnych
Mariana Skotarka i Bronis³awa Kaczmarka.
Nowi radni odebrali
z r¹k przewodnicz¹cego
Miejskiej Komisji Wyborczej zawiadczenia o wyborze na radnego. Nastêpnie z³o¿yli lubowanie. W
dalszej czêci posiedzenia
przyst¹piono do wyboru
przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej. Zg³oszono
dwóch kandydatów: Zofiê Jamkê i Grzegorza Nofot. Izabela Barto x2
wackiego. W tajnym g³oNa pierwszej sesji radni z³o¿yli lubowanie.
sowaniu wybrano Zofiê
www.krotoszyn.pl
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Po pó³godzinnej
przerwie, równie¿ w
g³osowaniu tajnym,
wybrano wiceprzewodnicz¹cych Rady,
którymi zostali Cezary
Grenda oraz Maria
Wygralak.
Radni wybrali
równie¿ przewodnicz¹cych komisji sta³ych.
Marian Skotarek bêdzie przewodniczy³ posiedzeniom Komisji
Rewizyjnej, Edward
Jokiel - Komisji Spo³ecznej, Krzysztof Kierzek - Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej.
(mm)
www.krotoszyn.pl
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Z ekspertami o finansach
30 padziernika w sali konferencyjnej Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej odby³o siê pierwsze spotkanie
przedsiêbiorców z gminy Krotoszyn z pracownikami Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiêbiorczoci: Monik¹ Otrêbsk¹Juszczak oraz Zuzann¹ Szczudlik.
Inkubator Przedsiêbiorczoci to instytucja pozarz¹do- wowania kontroli finansowej podczas realizacji projektu, wskawa, która wspiera rozwój gospodarczy w regionie, pomagaj¹c zali strony internetowe, z których mo¿na pobraæ wnioski.
ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom, promuj¹c przedsiêbior- Uczestnicy wymienili siê dowiadczeniami zwi¹zanymi z ubieczoæ oraz przeciwdzia³aj¹c skutkom bezrobocia. Fundacja ganiem siê o unijne wsparcie finansowe. Podstawowa zasada
wspó³pracuje z saprzekazana przedsiêbiormorz¹dami Wielkocom przez ekspertów
polski, przygotomówi, ¿e dobrze skonwuj¹c informacje o
struowany wniosek musi
pozyskiwaniu rodwprowadzaæ szeroko roków unijnych.
zumian¹ innowacyjnoæ
Umowa, jak¹ nasza
oraz pozwoliæ na tworzegmina podpisa³a z
nie nowych miejsc pracy
Inkubatorem, umo¿lub przynajmniej zacholiwia korzystanie z
wywaæ stan zatrudnienia
tej wiedzy i konsulsprzed realizacji projektu.
tacji równie¿ lokalTego dnia mo¿na by³o
nym podmiotom:
tak¿e indywidualnie poszko³om, firmom,
rozmawiaæ z ekspertem
stowarzyszeniom,
o mo¿liwoci dotacji dla
fundacjom, bezrofirmy, przedstawiaj¹c mu
botnym oraz m³ow³asne pomys³y.
dzie¿y. Na pierwDrugie spotkanie
szym spotkaniu, z
odby³o siê 16 listopada
trzyczêciowego
w Centrum Koordynacyjcyklu, przeprowa- fot. Monika Czubak
no-Informacyjnym i by³y
Spotkanie prowadzi³y Zuzanna Szczudlik (na zdjêciu)
dzonym w Biblioteto warsztaty pisania
i Monika Otrêbska-Juszczak.
ce pracownicy KIP
wniosków o unijne dofiudzielali porad dotycz¹cych pisania wniosków o dotacje, przed- nansowanie dla MP. Po raz trzeci i ostatni w tym cyklu
stawili przyk³adowe projekty, które znalaz³y siê na licie ran- Kaliski Inkubator Przedsiêbiorczoci zaprasza przedsiêbiorców
kingowej dotowanych projektów, i wskazali te, które nie maj¹ na szkolenie 14 grudnia na godz. 12.00 do CKI.
szans na dofinansowanie. Ponadto omówili mechanizm spra(mag, eliz)

Szansa na wspó³pracê
3 listopada br. w Krytej P³ywalni Wodnik w Krotoszynie odby³a siê konferencja prasowa zwo³ana przez burmistrza
Juliana Joksia.
W gabinecie dyrektora p³ywalni burmistrz Julian Jok,
burmistrz Komina Wlkp. Maciej Bratborski, Gabriela i Grzegorz Komidrowie, w³aciciele firmy Gabi-Plast oraz Ryszard
Héçka, mieszkaniec Komina Wlkp. i wiceprezes Platformy
Polsko-Tureckiego Stowarzyszenia Przyjani Biznesu, opowiadali o swoim pobycie w Turcji na zaproszenie EuropejskoTureckiej Rady Gospodarczej.
Krotoszyñsko-komiñska delegacja by³a zaskoczona
przyjêciem w Turcji, przyjaznym nastawieniem oraz zainteresowaniem wspó³prac¹ gospodarcz¹ z Polsk¹. Uczestnicy wyjazdu wziêli udzia³ w dwóch konferencjach zorganizowanych
w miejscowociach Bucak i Gõynûk w rejonie Antalayi z udzia³em oko³o trzystu tureckich biznesmenów. Ustalono, ¿e wspó³praca mog³aby siê rozwijaæ w zakresie budownictwa, przemywww.krotoszyn.pl

s³u odzie¿owego, kamieniarskiego, handlu, turystyki. Dziêki
nawi¹zaniu tych kontaktów mog¹ pojawiæ siê równie¿ nowe
mo¿liwoæ wykorzystania rodków unijnych. Gabriela Komider spotka³a siê w Turcji z tamtejszymi przedstawicielkami biznesu, kobietami prowadz¹cymi du¿e firmy.
Podczas zagranicznej wizyty obaj burmistrzowie podpisali protoko³y o przyjani: burmistrz Jok - z miastem Bucak,
burmistrz Bratborski - z miastem Gõynûk. Podpisanie protoko³u ma na celu "wzmocnienie potencja³u ekonomicznego w procesie integracji europejskiej, jak te¿ stworzenie wzajemnych
korzyci dla Polski i Turcji zmierzaj¹cych do zbli¿enia obu narodów". We wspó³pracy gospodarczej mieliby uczestniczyæ
przede wszystkim przedsiêbiorcy.
(mm)
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Konkurs z bateriami
25 listopada o godz. 16.00 w sali kina Przedwionie podsumowany zosta³ konkurs dla szkó³ i przedszkoli bior¹cych
udzia³ w zbiórce zu¿ytych baterii.
Konkurs przeznaczony jest dla placówek owiatowych
z terenu objêtego dzia³aniem Zwi¹zku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. W tegorocznym wziê³o udzia³ 55 szkó³ oraz 27 przedszkoli. Podczas zbiórki, prowadzonej od 1 wrzenia do 31
padziernika br., zebrano 193 303 baterii w szko³ach i 50 011
w przedszkolach. Razem prawie 250 tys. o wadze 4900 kg. Jest
to rekordowy wynik zbiórki. Siedem lat temu zebrano 37 170
baterii, w zesz³ym roku - 208 286. W konkursie oceniano liczbê
zebranych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia szko³y lub
przedszkolaka, wyró¿niano tak¿e najlepszych zbieraczy w ka¿dej placówce.
Baterie sk³adowano w szko³ach i przedszkolach w pojemnikach, które dostarczy³a firma Argo-Film, koordynator
przedsiêwziêcia. Zebrane baterie zosta³y przewiezione do pojemników na terenie Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie.
Zbiórka zu¿ytych baterii jest organizowana po raz siódmy przez Starostwo Powiatowe, a od dwóch przy wspó³uczestnictwie Zwi¹zku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Swoj¹ pomoc
w organizacji oferuje tak¿e Przedsiêbiorstwo Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie, Krotoszyñski Orodek Kultury oraz urzêdy miejskie z terenu objêtego dzia³aniem
Zwi¹zku Gmin, czyli z Cieszkowa, Kobylej Góry, Kobylina,
Komina Wlkp., Krotoszyna, Milicza, Odolanowa, Ostrzeszowa, Przygodzic, Soni, Sulmierzyc, Rozdra¿ewa i Zdun. Koordynatorem akcji by³o Przedsiêbiorstwo Argo Film z Tarnowa.
Nagrodzone szko³y: I miejsce - Szko³a Filialna w Brzozie,
251 baterii na ucznia, nagroda: zestaw komputerowy ufundowany przez Argo-Film; II miejsce - Szko³a Filialna w Dzielicach, 142 baterie na ucznia, nagroda: drukarka wielofunkcyjna
ufundowany przez Zwi¹zek Gmin Zlewni Górnej Baryczy; III
miejsce - Szko³a Filialna w D¹browie, 130 baterii na ucznia,
nagroda: miniwie¿a ufundowana przez PGKiM.
Nagrodzone przedszkola: I miejsce - Przedszkole w Benicach, 139 baterii na dziecko, nagroda: aparat cyfrowy ufundowany przez Argo-Film; II miejsce - Przedszkole w Roszkach, 123 baterie na dziecko, nagroda: telewizor, fundator Starostwo Powiatowe; III miejsce - Oddzia³ Przedszkolny przy ZS
nr 2 w Krotoszynie, 109,17 baterii na dziecko, nagroda: miniwie¿a ufundowana przez Starostwo Powiatowe.
(eliz)

Ekologia na scenie
24 i 25 listopada w kinie Przedwionie odby³ siê doroczny Ogólnopolski Festiwal Dzieciêcy o Tematyce Ekologicznej.
Podczas festiwalu - odbywaj¹cego siê w Krotoszynie
ju¿ po raz jedenasty - jury wys³ucha³o 104 piosenki i obejrza³o
7 widowisk. £¹cznie na scenie zaprezentowa³o siê 54 wykonawców: solistów lub grup. Wyniki konkursu og³oszono drugiego dnia po po³udniu. Najlepsi zostali nagrodzeni atrakcyj-

fot. Izabela Barto
Podsumowanie konkursu na zbiórkê baterii.
www.krotoszyn.pl

nymi upominkami, jak: zestawy klocków, odtwarzacze DVD
i MP3, magnetofony, plecaki itp.
Wyniki
Piosenka
- 3 - 6 lat: I m. Przedszkole nr 7 w Krotoszynie
II m. Przedszkole nr 5 w Krotoszynie
- 7 - 12 lat: I m. Anna Skrzypczak z SP w Kobiernie
II m. Kamila Smu³ka z OCK Ostrów Wlkp.
III m. zespó³ Song z SP w Kobiernie
- wyró¿nienia: Mi³osz Ertel z SP w Orpiszewie, Maja Gaw³owska z OCK Ostrów Wlkp., Filip Woszczak z Godzieszy Wielkich
- 13 lat i wiêcej: I m. ex aequo: Ewelina £uszczek, grupa ArtMuz
z Kalisza, Sandra Martyna z SP w Bia³ob³otach
II m. Magdalena Mañka z SP w Giza³kach
- wyró¿nienia: Joanna Staniewska z grupy ArtMuz z Kalisza,
zespó³ Michael z Bia³ob³ot, Kinga Kopczyñska z Bia³ob³ot,
Joanna Andrzejak z ZSS w Krotoszynie
Widowisko
- 3- 6 lat: I m. ex aequo: Ekoludki z Przedszkola w Kobylinie,
Przedszkole nr 3 w Krotoszynie
- 7- 12 lat: I m. grupa O nas i dla nas z Ligoty Ma³ej
- 13 lat i wiêcej: grupa Bez Sceny z Gim, nr 3 w Krotoszynie
Jury przyzna³o te¿ nagrodê specjalna - dla Beaty PolañskiejWiatr, instruktorki z Gim. nr 3
Wystêpy ocenia³o jury w sk³adzie: Ilona Olejnik, Anna ¯uchowicz, Jerzy Pazdur. Organizatorem festiwalu by³ Krotoszyñski
Orodek Kultury.
(eliz)
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Projekt na wzmocnienie organizacji
Stowarzyszenie Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczoci uzyska³o dotacjê z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, Cel 3 - wspieranie wspó³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi (wspieranie
dzia³añ o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagaj¹cych, z obiektywnych powodów,
zintegrowanej, w oparciu o kryterium sektorowo-bran¿owe lub terytorialne, okrelonej formu³y aktywnoci organizacji
pozarz¹dowych), Obszar 2, Dzia³anie E, na realizacjê projektu pn. Wzmocnienie organizacji trzeciego sektora.
Projekt swoim zasiêgiem obejmuje Miasto i Gminê Krotoszyn. £¹czna wartoæ projektu wynosi 49. 505,32z³.
Pocz¹tkowe zamys³y napisania tego projektu narodzi³y
siê podczas szkolenia pn. Jak skutecznie aplikowaæ o rodki
finansowe dla organizacji pozarz¹dowych, bêd¹cego czêci¹
projektu trzeci sektor dla wsparcia inicjatyw lokalnych do programu Phare 2003 Organizacje pozarz¹dowe na rzecz zrównowa¿onego rozwoju (Komponent 1 dotacje na rozwój instytucjonalny polskich organizacji pozarz¹dowych), którego wnioskodawc¹ by³o równie¿ Stowarzyszenie Krotoszyñskie Centrum Przedsiêbiorczoci.
Projekt Wzmocnienie organizacji trzeciego sektora,
trwaj¹cy od wrzenia 2006 r. do kwietnia 2007 r., obejmuje szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do wzmocnienia organizacji III sektora dzia³aj¹cych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Realizacja tego przedsiêwziêcia jest szczególnie wa¿na, gdy¿ na
obszarze Krotoszyna dzia³a oko³o 100 organizacji tego typu.
Celem projektu jest podjêcie takich dzia³añ, które daj¹
solidne podstawy do funkcjonowania organizacji III sektora
oraz wzmocni¹ i poprowadz¹ je do dalszego rozwoju. Dzia³ania
te to: stworzenie Centrum Koordynacji i Wspó³pracy Organi-

zacji III sektora, które koordynowa³oby organizacje pozarz¹dowe oraz nawi¹zywa³o wspó³pracê miêdzy organizacjami z
terenu Krotoszyna i innych powiatów Wielkopolski i nie tylko; siedzib¹ Biura jest Centrum Koordynacyjno-Informacyjne
dla organizacji pozarz¹dowych znajduj¹ce siê przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie; cykl szkoleñ dla przedstawicieli
lokalnych organizacji pozarz¹dowych na temat organizacji Trzeciego Sektora (prawo stowarzyszeñ, Budowa strategii, Warsztaty pisania projektów).
Wa¿nym elementem projektu jest tak¿e edukacja m³odzie¿y, która ju¿ na poziomie szko³y redniej posiada³aby wiedzê na temat organizacji III sektora. W rezultacie prowadzi³oby to do budowania bardziej wiadomego spo³eczeñstwa obywatelskiego. W tym celu odbêd¹ siê wyk³ady w szko³ach prowadzone przez cz³onków lokalnych stowarzyszeñ.
Aby organizacje pozarz¹dowe mog³y dobrze funkcjonowaæ, potrzebny jest dialog miêdzy nimi a samorz¹dem,
¿eby wspólnie dzia³aæ i rozwi¹zywaæ trudne sprawy spo³eczne. W projekcie zamierzamy o¿ywiæ wspó³pracê miêdzy samorz¹dem a organizacjami trzeciego sektora, poprzez sta³¹ wspó³pracê z pe³nomocnikiem do spraw organizacji pozarz¹dowych.
(cki)

Stypendia motywacyjne
Od stycznia 2005 roku obowi¹zuje w Polsce nowy system pomocy uczniom zdolnym i z najubo¿szych rodzin - Narodowy
System Stypendialny, na który sk³adaj¹ siê miêdzy innymi stypendia szkolne i stypendia motywacyjne.
System ma pomóc w wyrównywaniu szans edukacyjnych, umo¿liwiæ lepszy start w doros³e ¿ycie oraz zapobiegaæ
szkolnej segregacji. Poni¿ej podajemy informacjê o stypendiach przyznanych w padzierniku br. za drugi semestr roku
szkolnego 2005/2006 dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krotoszynie: 15 (stypendiów
za wyniki w nauce) i 9 (stypendiów za osi¹gniêcia sportowe)
Szko³a Podstawowa nr 3 w Krotoszynie: 6 i 4
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krotoszynie: 29 i 5
Szko³a Podstawowa nr 7 w Krotoszynie: 26 i 7
Szko³a Podstawowa nr 8 w Krotoszynie: 44 i 11
Szko³a Podstawowa w Benicach:1 i 0
Szko³a Podstawowa w Biadkach: 8 i 1
Szko³a Podstawowa w Chwaliszewie: 7 i 0
Szko³a Podstawowa w Gorzupi: 6 i 0
Szko³a Podstawowa w Kobiernie: 6 i 2
Szko³a Podstawowa w Lutogniewie: 3 i 0
Szko³a Podstawowa w Orpiszewie: 2 i 1
Szko³a Podstawowa w Roszkach: 4 i 0
Szko³a Podstawowa w winkowie: 3 i 0
£¹cznie stypendia w szko³ach podstawowych: 160 i 40
www.krotoszyn.pl

Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie: 14 (stypendiów za wyniki w nauce), 4 (stypendia za osi¹gniêcia sportowe) i 0 (stypendiów za wyniki w nauce i osi¹gniêcia sportowe)
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie: 26, 11 i 3
Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie: 12, 6 i 0
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie: 35, 9 i 1
Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie: 6, 3 i 0
Gimnazjum w Benicach: 2, 5 i 1
Gimnazjum w Chwaliszewie: 3, 1 i 0
Gimnazjum w Orpiszewie: 2, 1 i 0
Razem stypendia w gimnazjach: 100, 40 i 5
Stypendia za wyniki w nauce b¹d za osi¹gniêcia sportowe, tj. stypendia motywacyjne, mo¿e otrzymaæ uczeñ szko³y
podstawowej, pocz¹wszy od czwartej klasy, oraz uczeñ gimnazjum. Finansuje je Samorz¹d Gminny, a przydziela szko³a
poprzez powo³an¹ przez dyrektora szkoln¹ komisjê stypendialn¹. Komisja po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej
i samorz¹du uczniowskiego okrela m.in. minimaln¹ redni¹
uprawniaj¹c¹ do otrzymania pomocy. Wniosek o przyznanie
takiego stypendium sk³ada i opiniuje wychowawca klasy.
Wyp³acane jest raz w semestrze i wynosi do 128 z³. Ponadto
przypominamy, i¿ decyzje przyznaj¹ce stypendia szkolne
wydane zostan¹ do 30 listopada br.
(arl)
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£êczyckie diab³y w Krotoszynie
Wernisa¿ wystawy odby³ siê 16 listopada. O obecnoci
diab³a w sztuce i wierzeniach ludowych
mówi³a kustosz Helena Kasperska. W podaniach szatan, czart,
bies miewa ró¿ne oblicza: czasami wygl¹da na dobrodusznego
figlarza, uosabia najgorsze z³o, a bywa, ¿e
daje siê wystrychn¹æ
na dudka sprytnemu
ch³opu.
Na wystawê
sk³ada siê 97 drewnianych rzeb, które pochodz¹ z bogatych
zbiorów Muzeum w

£êczycy. S¹ one ilustracjami do legend o s³ynnych
polskich diab³ach oraz do popularnych porzekade³
ludowych.
Ekspozycja bêdzie czynna do po³owy stycznia.
(eliz)

fot. Izabela Barto x2
Na wernisa¿u.

Pisarka w Krotoszynie

Przegl¹d chórów

15 listopada Krotoszyñska Biblioteka Publiczna
zaprosi³a gimnazjalistów na spotkanie z pisark¹ Beat¹
Ostrowick¹, autork¹ wielu ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y.

18 listopada w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Krotoszynie mia³ miejsce przegl¹d chórów Po³udniowej Wielkopolski w ramach XII wiêta Pieni Chórów Szkolnych. Impreza
odbywa siê cyklicznie raz w roku, za ka¿dym razem w innym
miecie.
W tegorocznym przegl¹dzie wziê³o udzia³ 14 chórów
i zespo³ów wokalnych szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokszta³c¹cych z Pleszewa, Kalisza, Sycowa, Kêpna,
Godzieszy Wielkich, Liskowa i Kobierna, razem ponad 450 piewaków. Krotoszyn reprezentowany by³ przez Zespó³ Muzyki
Dawnej Artifex z Gimnazjum nr 2, który wykona³ pieni renesansowe w opracowaniu wokalno-instrumentalnym.
Organizatorami imprezy byli: Polski Zwi¹zek Chórów
i Orkiestr, oddzia³ w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum nr 2
w Krotoszynie.
(gim)

Beata Ostrowicka nale¿y do popularnych autorek powieci przygodowych, za które otrzyma³a wiele nagród i wyró¿nieñ. Na spotkaniu opowiedzia³a
m³odzie¿y o swoim
warsztacie literackim, o tym, sk¹d czerpie tematy i co robi,
aby losy jej bohaterów by³y wiarygodne, podobne do losów innych nastolatków. Zachêca³a
uczniów do samodzielnego pisania.
Czêæ z jej ksi¹¿ek
mo¿na by³o te¿ tego
dnia kupiæ w bibliotece.
W spotkaniu
uczestniczy³o 110
gimnazjalistów z
gimnazjów nr 1, 2, 3
fot. Izabela Barto
Pisarka opowiada³a o swojej pracy. i 4. Przyjazd pisarki
do Krotoszyna sfinansowa³y Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu.
(eliz)
www.krotoszyn.pl

Biuro wolontariatu
15 listopada w siedzibie Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego na ulicy Zdunowskiej 12 otwarto biuro Krotoszyñskiego Centrum Wolontariatu.
W uroczystoci wziêli udzia³ cz³onkowie Centrum z jego
prezes Jolant¹ Borsk¹, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
i powiatowych, reprezentanci rodowisk wolontariuszy z gmin
ociennych oraz przedstawicielka Regionalnego Centrum
Wolontariatu z Poznania. W wyst¹pieniach goci i gospodarzy podkrelano nieocenione znaczenie spo³eczne dzia³alnoci wolontariuszy, którzy nie tylko bezinteresownie pomagaj¹
potrzebuj¹cym pomocy i opieki, ale s¹ tak¿e wzorowym przyk³adem wychowawczym dla poszukuj¹cej autorytetów m³odzie¿y.
(jac)
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Pó³ wieku razem
W czwartek 23 listopada br. o godz. 13.00 w sali reprezentacyjnej krotoszyñskiego Ratusza trzynacie par ma³¿eñskich
otrzyma³o medale Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.

fot. Monika Czubak
Odznaczenia, w imieniu Prezydenta RP, wrêczy³ burmistrz
Julian Jok, sk³adaj¹c jednoczenie najlepsze ¿yczenia z okazji
jubileuszu. Gratulacje przekaza³ tak¿e kierownik Urzêdu Stanu
Cywilnego W³odzimierz Spruch.
Medale za 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego otrzymali: Halina i W³adys³aw Antczakowie, Teresa i Waldemar Krawcewi-

czowie, Felicja i Alfons Lizakowie, Marta i Henryk Maciejewscy, Józefa i Józef Marciniakowie, Jadwiga i Marian Marsza³kowie, Janina i Zdzis³aw M³odzi, Irena i Edward Robakowscy,
Marianna i Tadeusz Sekulowie, Izabela i Józef Synowcowie,
Helena i Henryk Szczepaniakowie, Halina i Jan Szymczakowie,
Maria i Stanis³aw Talarczykowie.
(mm)

Zarz¹dzenie Burmistrza Krotoszyna
z 21 listopada 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y lokalu mieszkalnego w budynku po³o¿onym przy ul. Stawnej
3 w Krotoszynie
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku nr 142
poz.1591 z póniejszymi zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomociami /tekst jednolity Dz. U.
z 2004 roku nr 261 poz.2603 z póniejszymi zmianami/ oraz Uchwa³y
nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2002
roku, w sprawie okrelania zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿
trzy lata /Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego nr 28
z 26 lutego 2003 r poz.518 / uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przeznacza siê do sprzeda¿y na rzecz g³ównego najemcy, lokal
mieszkalny nr 1 /zamieszka³y/ po³o¿ony w budynku mieszkalnym
w Krotoszynie przy ul. Stawnej 3, zapisany w ksiêdze wieczystej KW
33671 prowadzonej przez S¹d Rejonowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych
w Krotoszynie. W dziale I Sp. ksiêgi wieczystej wpisano, i¿ w³acicielowi lokalu nr 1 przys³uguje udzia³ wynosz¹cy 358/3000 czêci we wspó³w³asnoci gruntu i czêciach wspólnych budynku zapisanych w KW
17777(0,0410 ha). W³acicielem wymienionego lokalu mieszkalnego
jest Miasto i Gmina Krotoszyn.
§2
Zgodnie z art. 34 ust.1 i 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomociami "W przypadku zbywania nieruchomoci osobom fizycznym
i prawnym pierwszeñstwo w ich nabyciu, z zastrze¿eniem art. 216a,
przys³uguje osobie, która spe³nia jeden z nastêpuj¹cych warunków:
1) przys³uguje jej roszczenie o nabycie nieruchomoci z mocy
niniejszej ustawy lub odrêbnych przepisów, je¿eli z³o¿y wniosek o nabycie przed up³ywem terminu okrelonego w wykazie, o którym mowa

www.krotoszyn.pl

w art. 35 ust.1; termin z³o¿enia wniosku nie mo¿e byæ krótszy ni¿
6 tygodni, licz¹c od dnia wywieszenia wykazu,
2) jest poprzednim w³acicielem zbywanej nieruchomoci pozbawionym prawa w³asnoci tej nieruchomoci przed dniem 5 grudnia 1990
r. albo jego spadkobierc¹, je¿eli z³o¿y wniosek o nabycie przed up³ywem
terminu okrelonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin
z³o¿enia wniosku nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 6 tygodni, licz¹c od dnia
wywieszenia wykazu,
3) jest najemc¹ lokalu mieszkalnego, a najem zosta³ nawi¹zany
na czas nieoznaczony."
§3
Zarz¹dzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni.
§4
Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê II Zastêpcy Burmistrza.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
UZASADNIENIE
Przeznacza siê do sprzeda¿y lokal mieszkalny po³o¿ony w budynku mieszkalnym w Krotoszynie przy ul. Stawnej 3, którego w³acicielem jest Miasto i Gmina Krotoszyn. Lokal opisany jest w ksiêdze
wieczystej KW 33671 prowadzonej przez S¹d Rejonowy Wydzia³ Ksi¹g
Wieczystych w Krotoszynie wraz z przynale¿nym do lokalu udzia³em
we wspó³w³asnoci nieruchomoci zapisanej w KW 17777 S¹du Rejonowego w Krotoszynie.
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Poznaj swojego dzielnicowego
Dzisiaj przedstawiamy gospodarzy dzielnic nr 7 oraz nr 8 i 9.

sier¿. szt. Piotr Ko³owrotkiewicz - gospodarz dzielnic nr 8 i 9
44 lata
¿ona Agnieszka
dzieci - córka
hobby: ksi¹¿ki, szczególnie historyczne
kontakt - w komendzie
urzêduje w pokoju nr 113,
tel. 062 725-52-41
Dzielnica nr 8 obejmuje
miejscowoci: Benice, Bo¿acin, Brzoza, Durzyn,
fot. Monika Czubak x2
Dzier¿anów, Kobierno, Lutogniew, Nowy Folwark,
Tomnice, Unis³aw, Wronów, Wielowie, Romanów, Raciborów,
Wró¿ewy, Salnia, Osusz.
Dzielnica nr 9 obejmuje miejscowoci: Chwaliszew, Duszna Gorka, Gorzupia, Jasne Pole, Janów, Biadki, Baszyny, Orpiszew, Roszki, Ró¿opole, Smoszew, Glinki, Ugrzele, Zmys³ów.

m³. asp. Marek Szymañski - gospodarz dzielnicy nr 7
34 lata
¿ona Katarzyna,
dzieci: córka i syn,
hobby: pi³ka no¿na
kontakt - w komendzie urzêduje w pokoju 111,
tel. 062 725-52-42
Dzielnica nr 7 obejmuje ulice: Asnyka, Armii Krajowej,
dr. Bolewskiego, Bukówko,
Batalionów Ch³opskich, Beskidzka, Bractwa Kurkowego, Bohaterów Monte Cassino, Ceglarska, Gajowa, Garncarska, mjr. Hubala, Jag³y, Jasna, Krótka,
Karpacka, Kujawska, Klonowicza, Karbowiaka, Lena, £¹kowa, Mazurska, M³yñska, Miko³ajczyka, Mazowiecka, Nowa,
Ogrodowskiego, Okrê¿na, Okólna, Poboczna, Pomorska, Sudecka, S³owiañska, Studzienna, Spichrzowa, Skona, l¹ska,
wiêtokrzyska, Tatrzañska, Transportowa, Tyczyñskiego, Wielkopolska, Wiewiórowskiego, Zdunowska, ¯wirowa, 56 Pu³ku
Piechoty Wlkp.

Zapraszamy na forum

Po¿egnanie z zawodem
8 listopada w siedzibie Cechu Rzemios³
Ró¿nych na ulicy Floriañskiej mia³a miejsce
wzruszaj¹ca uroczystoæ po¿egnania z zawodem pana Czes³awa
P³ócienniczaka, który
po 66 latach pracy przeszed³ na emeryturê.Bogate ¿ycie krotoszyñskiego szewca wype³ni³y dowiadczenia zawodowe zdobywane w
okresie drugiej wojny
wiatowej, roboty przymusowe i praca w zawodzie, któr¹ pan P³ócienniczak godzi³ z uprawianiem sportu i sêdziowafot. Jacek Kêpa
niem.
Nestor krotoszyñskich szewców piastowa³ ró¿ne funkcje w strukturach
lokalnego i krajowego samorz¹du rzemielniczego, otrzymuj¹c za zas³ugi m.in. innymi Z³oty Medal Jana Kiliñskiego.
W imieniu cz³onków Cechu pana Czes³awa po¿egna³
starszy cechu Józef Januszkiewicz. ¯yczenia wielu lat zdrowia przekaza³ tak¿e burmistrz Julian Jok i prezes Izby Rzemielniczej i Przedsiêbiorczoci w Kaliszu Józef Gola. (jac)
www.krotoszyn.pl

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
nie zwi¹zanych z aktualnymi tematami. Nades³anych tekstów
nie zwracamy.
Nasz adres: Informacje Samorz¹dowe, Urz¹d Miejski,
Ko³³¹taja 7, 63-700 Krotoszyn; is@um.krotoszyn.pl; tel. 062
722 74 52, red. nacz. 062 722 74 40.

Gdzie szukaæ IS

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 tak¿e w holu Urzêdu
Stanu Cywilnego (Rynek - Ratusz)oraz w Gminnym Centrum
Informacji (budynek Biblioteki).
Jacek Kêpa - redaktor naczelny
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Grzegorz Nowacki, Dariusz Rozum, Marian Skotarek, Jan Zych, Edward Jokiel, Pawe³ Radojewski, Andrzej Skrzypczak, Cezary
Grenda, Ryszard £opaczyk, Urszula Olejnik, Zofia Jamka, Marek P³ócienniczak, Krzysztof Kierzek, Maria Wygralak, Roman Olejnik,
Zygmunt Kozupa, S³awomir Augustyniak, Andrzej Pospiech, Krzysztof Manista, Julian Jok, Bronis³aw Kaczmarek, Pawe³ Sikora.

www.krotoszyn.pl
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fot. Adam Augustyniak
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