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W styczniu i lutym przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarz¹dowych, so³tysów i
przewodnicz¹cych rad osiedli wziêli udzia³ w szkoleniu dotycz¹cym strategii promocji
miasta. Strategia zak³ada rozwój aktywnoœci s¹siedzkiej i integracjê mieszkañców wokó³
wa¿nych dla wszystkich spraw. Wiêcej na ten temat na stronie www.krotoszyn.pl. Od
lewej: Jan Pawlik - aktywista osiedla nr 7 i wolonatariatu, Lucyna Bogdañska z urzêdu
miejskiego, Alicja Ceg³a ze stow. Razem i Ewa Bukowska - dyrektorka biblioteki.

19 lutego w Szkole Podstawo-
wej w Świnkowie zorganizowano
po raz ósmy Międzyszkolną Ga-
lerię Plastyczną. W konkursie
wzięło udział 75 uczniów z trzy-
nastu szkół podstawowych i
przedszkoli. Zadania konkurso-
we polegały na wykonaniu pra-
cy plastycznej dowolnie wybraną
techniką na zaproponowane te-
maty. W najmłodszej grupie wie-
kowej I miejsce zdobył Jakub

Mania (Wierzbno). W kategorii
młodszych uczniów szkół podsta-
wowych - Monika Sikora (Świn-
ków), w kategorii starszych -
Natasza Nowicka (SP 3). W każ-
dej kategorii uhonorowano po
trzy osoby. Nagrody wręczali: za-
stępczyni szefa wydziału oświa-
ty Małgorzata Mielcarek, sołtys
Świnkowa Regina Jakubek oraz
dyrektor szkoły-organizatorki
Lidia Nadstawska-Zybała.   (ks)

20 lutego burmistrza Julia-
na Joksia odwiedziła grupa
przedszkolaków z „Kubusia”.
Młodzi krotoszynianie rozgości-
li się w gabinecie szefa urzędu,
którego odpytali z wspomnień
przedszkolnych. Potem poprosi-
li o przeczytanie im wiersza z
przyniesionej książeczki. Przed
opuszczeniem urzędu, podziele-
ni na grupy, przejechali się
windą w górę i w dół. I sądząc
po radości, jaką im to sprawiło
– to ostatnie będzie dla nich naj-
żywszym wspomnieniem z wy-
prawy. :)

Przypominamy, że 1 marca
ruszają zapisy do przedszkoli
na nowy rok szkolny. Z przed-
szkolnych sekretariatów można
pobierać karty zgłoszeniowe,
które po wypełnieniu należy
oddać do 30 marca br. Wyniki
rekrutacji – po 15 maja.
                                                     (red.)

W Urzędzie Skarbowym w
Krotoszynie utworzono stanowi-
sko do składania zeznań podat-
kowych drogą elektroniczną.
Wszyscy, którzy chcą zasięgnąć
informacji dotyczących systemu
E-deklaracje, mogą odwiedzić
krotoszyński Urząd Skarbowy, ul.
Polna 32, pokój 107. Na stronie in-
ternetowej urzędu skarbowego
dyrekcja deklaruje, że zapewnia
doskonałe zaplecze sprzętowe,
komfortowe pomieszczenie, pro-
fesjonalną obsługę i pomoc eks-
percką.                                     (red.)

Drog¹ elektroniczn¹
w skarbówceGaleria w Œwinkowie Przedszkolaki w windzie
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Obecnoœæ
obowi¹zkowa

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

Centrala (62) 725 42 01
Faks (62) 725 34 36
Punkt Informacyjny (62) 722 74 58
Sekretariat Burmistrza (62) 722 74 14
Biuro Rady Miejskiej (62) 722 74 51

(62) 722 74 07
Stra¿ Miejska (62) 722 74 57

Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.

Starostwo Powiatowe (62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

(62) 725 29 21
(62) 725 29 22

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

(62) 725 36 68
(62) 725 39 96

Urz¹d Skarbowy          (62)   725   19  00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe  999
Stra¿ Po¿arna  998
Policja  997

Do 8 marca w  Muzeum Regionalnym ogl¹-
daæ mo¿na wystawê obrazów z kory autor-
stwa Marii Dryll-Marciniak.

9 marca akcja „Kobietki dla Sylwetki”, czyli
wspólny przemarsz z Rynku nad Jezioro Od-
rzykowskie, gdzie bêd¹ czeka³y gabinety pod
chmurk¹. Organizatorami imprezy s¹ Kro-
toszyñskie Centrum Przedsiêbiorczoœci i
KGW Lutogniew.

10 marca Krotoszyñski Oœrodek Kultury
organizuje dla pañ imprezê „Babski Wie-
czór”. Pe³ne atrakcji popo³udnie i wieczór
mo¿na spêdziæ ju¿ za 30 z³. W programie:
godz. 17.00 pokaz filmu „Wysz³am za m¹¿,
zaraz wracam”, godz. 19.00- wystêp zespo-
³u chippendales „Bestmen„  , godz. 20.30-
dyskoteka w klubie Fabu³a - prowadzi DJ
Roger.

10 marca LOK zaprasza wszystkie dziew-
czynki, dziewczyny, panienki i panie na za-
wody strzeleckie z okazji Dnia Kobiet. Za-
wody rozpoczn¹ siê o godz. 10.00 na strzel-
nicy przy ul M³yñskiej 2b w Krotoszynie. To-
warzysz¹cy p³ci piêknej ch³opcy i panowie
tak¿e nie bêda siê nudziæ.

16 marca „Andropauza 2, czyli mêska rzecz
byæ z kobiet¹” - spektakl komediowy. Spek-
takl odbêdzie siê w sali krotoszyñskiego kina
Przedwioœnie o godz. 19.00. Bilety w cenie
70 z³ do nabycia w kasie Krotoszyñskiego
Oœrodka Kultury (pon.-pt. w godz. 9-16)
oraz na stronie www.kupbilecik.pl . Bilety
zbiorowe mo¿na rezerwowaæ pod nume-
rem: 603 233 363.

21 marca - sesja Rady Miejskiej w Kroto-
szynie. Radni zapoznaj¹ siê m.in. z realizacj¹
programu profilakatycznego alkoholizmu i
narkomanii oraz przeciwdzia³aj¹cego prze-
mocy w rodzinie.

23 marca br. „Krotoszyñskie Talenty” – eli-
minacje w sali kina Przedwioœnie w Kroto-
szynie, wiêcej na stronie obok.

***

PUP w Krotoszynie informuje osoby bez-
robotne o mo¿liwoœci zarejestrowania siê
drog¹ internetow¹ poprzez stronê www.pra-
ca.gov.pl

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red.
nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie,  ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74 52,
is@um.krotoszyn.pl. Sk³ad: Intelis Media, druk: Agora Pi³a. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.

Urząd Miejski w Krotoszynie zwrócił się z prośbą do mieszkań-
ców gminy Krotoszyn o wypełnienie ankiety dotyczącej Kodeksu ety-
ki. Zarówno kodeks, jak i ankieta są dostępne na miejskiej stronie
internetowej.

Wydrukowaną ankietę prosimy wrzucać do urn wystawionych w
budynku UM przy ul. Kołłątaja 7 – w punkcie informacyjnym i w wy-
dziale spraw obywatelskich (w podwórzu) oraz w budynku Ratusza.
                                                                                                                         (am)

Ankieta w internecie

Przedstawienie oparty jest na
znanej od stu lat książce Jamesa
Matthew Barriego „Przygody Pio-
trusia Pana”, której akcja rozgry-
wa się w krainie dziecięcej szczę-
śliwości - Nibylandii. Nie obowią-
zują w niej prawa respektowane
przez dorosłych, a jej granice wy-
znacza jedynie wyobraźnia ma-
łych bohaterów.

Życie w Nibylandii to ciąg nie-
ustannych przygód i wywołujących
dreszcz strachu spotkań z zagra-
żającymi jej piratami. Tytułowy
bohater jest chłopcem, który nigdy
nie dorasta i to on wraz z wróżką
Dzwoneczkiem jest przewodni-
kiem po tajemniczej krainie, na-
uczycielem latania oraz sprawcą

Byli w teatrze
7 lutego dzieci z oddzia³u przedszkolnego oraz
uczniowie klas IV - VI ze Szko³y Podstawowej
w Gorzupi pojechali wraz z opiekunami kali-
skiego Teatru im. W. Bogus³awskiego na przed-
stawienie „Piotruœ Pan”.

niewiarygodnych przygód. Choć
wszystkich jego towarzyszy czeka
dorosłość i pożegnanie z Nibylan-
dią, opuszczą tę czarowną krainę
z doświadczeniami przydatnymi w
dorosłym życiu - potrafią docenić
przyjaźń, lojalność i bezpieczeń-
stwo rodzinnego domu.

Wizyta w teatrze wywarła na
uczniach ogromne wrażenie.
Prawdziwy teatr, duża scena, kur-
tyna, piękna scenografia oraz stro-
je, wspaniała gra aktorów – nie-
wątpliwie zapadną im głęboko w
pamięć. Jest to pierwszy w tym
roku kontakt uczniów z Gorzupi ze
sztuką teatralna, ale mamy na-
dzieję, że nie ostatni.

Aldona Paszek

Krotoszyński Ośrodek Kultu-
ry  wraz ze Stowarzyszeniem
„Twoja Alternatywa” przy współ-
pracy Urzędu Miejskiego w Kro-
toszynie organizuje już po raz
trzeci konkurs dla dzieci i mło-
dzieży „Krotoszyńskie talenty”.
Masz talent? Umiesz śpiewać?
Umiesz tańczyć? Robisz coś wy-
jątkowego, niezwykłego? To kon-
kurs dla Ciebie! Zapraszamy do
udziału w eliminacjach, które
odbędą się w sobotę 23 marca w

sali kina 3D Przedwiośnie. Szcze-
gółowe informacje dotyczące
konkursu oraz karta zgłoszenia
i zgoda opiekuna osoby niepełno-
letniej znajdują się w załączniku
do tej wiadomości. Na zwycięz-
ców finału czekają nagrody!
Serdecznie zapraszamy! Pokaż
swój talent innym.

Regulamin konkursu i karta
zgłoszenia dostępne na miejskiej
stronie internetowej.

Eliminacje
dla utalentowanych

Podstawowym celem akcji
jest uświadomienie dorosłym, że
codzienne czytanie dziecku to
najlepszy sposób na rozwój inte-
ligencji emocjonalnej.

Wspólne czytanie to świetny
sposób na pożyteczne spędzanie
wolnego czasu. Wyróżnienie jest
dużym sukcesem dla biblioteki
propagującej akcję już od 10 lat,
gdyż na ponad 200 bibliotek z ca-
łego kraju biorących udział w
kampanii kapituła konkursu
uhonorowała i przyznała 15 z
nich równorzędne nagrody za
najlepiej prowadzoną akcję czy-
tania. To prestiżowe wyróznienie
to ogromna radość i docenienie
działań naszych bibliotekarzy.
Mamy nadzieję, że efekty akcji
dadzą o sobie znać, gdy dzieci,
którym czytamy, będą dorosłe.
Kampania ,,Cała Polska czyta
dzieciom’’, rozpoczęta w czerw-
cu 2001 roku przez Fundację
ABC XXI, polega na prowadzeniu
działań informacyjnych, kultu-

Biblioteka najlepsza
w kraju

ralnych, promocyjnych i rekla-
mowych, mających na celu pro-
mowanie czytelnictwa wśród
dzieci, młodzieży i rodziców.
Kampania zachęca rodziców,
opiekunów i innych dorosłych do
codziennego, co najmniej 20-mi-
nutowego czytania dzieciom.

Dyrektor oraz Pracownicy
Krotoszyńskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Arkadego Fiedlera
serdecznie dziękują posłowi na
Sejm RP Maciejowi Orzechow-
skiemu, przedstawicielom samo-
rządu miejskiego  i powiatowego,
szkołom, przedszkolom, bibliote-
kom gminnym powiatu kroto-
szyńskiego i filiom bibliotecznym
Krotoszyńskiej Biblioteki Pu-
blicznej oraz różnym grupom za-
wodowym, które włączyły się w
organizowanie akcji i pomagają
w jej realizacji. Z roku na rok
coraz więcej osób angażuje się w
akcję i bardzo jesteśmy za to
wdzięczni.

Marlena Nabzdyk

Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Arkade-
go Fiedlera zdoby³a nagrodê w Konkursie na
najlepiej przeprowadzon¹ kampaniê ,,Ca³a
Polska czyta dzieciom’’ w roku szkolnym 2011/
2012.
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29 stycznia w Zespole Szkół
w Benicach odbył się VIII Powia-
towy Konkurs Języka Niemiec-
kiego dla Gimnazjalistów.

Wzięli w nim udział ucznio-
wie z 7 gimnazjów powiatu kro-
toszyńskiego. Konkurs składał
się z dwóch etapów: szkolnego i
powiatowego. W etapie powiato-
wym wzięło udział 14 uczniów,
którzy przybyli do Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Benicach
wraz ze swoimi opiekunami.
Celem konkursu było sprawdze-
nie znajomości słownictwa i gra-
matyki, umiejętności słuchania i
czytania ze zrozumieniem oraz
prowadzenia krótkiej rozmowy w
języku niemieckim. Konkurs miał

Gimnazjaliœci dobrzy
z niemieckiego

również zwrócić uwagę uczniów
na rolę języków obcych i zachę-
cić do dalszej nauki.
Główną nagrodę wygrała uczen-
nica Gimnazjum nr 2 Nicole Ko-
walski, drugie miejsce zajął
uczeń Gimnazjum nr 4 Filip Zy-
bała, natomiast trzecie miejsce
zdobyła uczennica Gimnazjum w
Zdunach Anita Radzimirska.

Głównymi sponsorami kon-
kursu byli Urząd Miejski w Kro-
toszynie oraz Rada Rodziców
przy Zespole Szkół w Benicach.
Konkurs przygotowała pani Jo-
anna Kamińska–Leydy, koordy-
nator wymiany polsko – niemiec-
kiej w Benicach.

Joanna Kamińska-Leydy
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Chcia³em siê dowiedzieæ, na jakiej za-
sadzie bêd¹ naliczane op³aty za wywóz
œmieci od lipca. Mam dwoje ma³ych
dzieci, czy bêdê za nie p³aci³ tak jak za
osobê doros³¹? Jeœli tak, to wymeldujê
ca³¹ rodzinê, bêdê sobie mieszka³ u te-
œciów i nie bêdê p³aci³ za wywóz œmie-
ci.
Op³ata, o której mówimy, nie jest cen¹
wywozu œmieci, lecz op³at¹ za zorganizo-
wanie przez gminê ca³ego systemu usu-
wania odpadów. Na system sk³adaj¹ siê:
zbieranie œmieci, transport, odzyskiwanie
surowców przetwarzalnych, unieszkodli-
wianie odpadów komunalnych, utworze-
nie i utrzymywanie punktów selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych oraz
obs³uga administracyjna. Op³ata nie ma
nic wspólnego z miejscem Pana zamel-
dowania, lecz z miejscem zamieszkania,
poniewa¿ op³atê bêdzie ponosi³ ka¿dy
w³aœciciel nieruchomoœci - w zale¿noœci
od liczby osób przebywaj¹cych na sta³e
w danym lokalu. W tym przypadku bêd¹
to Pañscy teœciowie.

Wszyscy produkujemy œmieci i z re-
gu³y jest tak, ¿e im wiêcej osób, tym wiê-
cej œmieci. Nowy system bêdzie przeciw-
dzia³a³ nagminnemu spalaniu toksycz-
nych odpadów w domowych piecach,
tworzeniu dzikich wysypisk, bêdzie tak¿e
sprzyja³ selekcji odpadów. Zacznie nam
siê op³acaæ segregowaæ œmieci napraw-
dê, a nie na niby – tak jak dot¹d. W po-
jemnikach do segregacji znajdowano ró¿-
nego typu odpady. Wysokoœæ op³aty od
osoby, ustalona przez radnych, nie jest
ostateczna. Pos³ugiwaliœmy siê tutaj da-
nymi statatycznymi, które mówi¹, ¿e œred-
nio ka¿dy z nas produkuje 300 kg odpa-
dów rocznie. Ile zap³acimy naprawdê, do-
wiemy siê po rozstrzygniêciu przetargu
na to zadanie. Byæ mo¿e koszty systemu
bêdzie ni¿sze, wtedy moglibyœmy obni-
¿yæ op³aty. Poza tym dopiero po urucho-
mieniu ca³ej machiny bêdziemy mogli
przeanalizowaæ realne koszty i jeœli ra-
chunki wypadn¹ korzystnie - rozwa¿yæ
czêœciowe zwolnienia dla rodzin wielo-
dzietnych. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e krotoszy-
nianie produkuj¹ mniej œmieci. Myœlimy
o wszystkich mieszkañcach, ale to s¹ na-
sze wspólne œmieci i musimy wspólnie
za nie zap³aciæ. Jeœli nie wprowadzimy
systemu, zaczniemy p³aciæ bardzo wyso-
kie kary do kasy unijnej za zanieczysza-
nie œrodowiska. My, gmina, czyli wszy-
scy. Wtedy œmieci by³yby jeszcze dro¿-
sze.

Podobno dla osób o wysokim poziomie
nauki w gimnazjum (œrednia 5,2l ub wiê-
cej) s¹ przewidziane jakieœ korzyœci, je-
œli rodzic zarabia mniej ni¿ 1230 z³  na
miesi¹c. Co to bêdzie za projekt, co dzie-
ci dostan¹? Laptopy, tablety?
Zamierzamy przygotowaæ wniosek o do-
finansowanie projektu, którego g³ównym
za³o¿eniem jest dostawa sprzêtu kompu-
terowego i us³ug internetowych dla miesz-
kañców gminy wykluczonych cyfrowo.
Projekt ma s³u¿yæ dzieciom i m³odzie¿y
ucz¹cej siê, z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i spo³ecznej, uprawniaj¹cej do
uzyskania stypendiów socjalnych, w któ-
rych miesiêczny dochód na 1 osobê w
gospodarstwie domowym wynosi 1230
z³ netto - za 2012 rok. Uczniowie musz¹
potwierdziæ osi¹gniêcie za pó³rocze œred-
niej ocen co najmniej 4,75. Warunkiem
udzia³u w projekcie bêd¹ te¿ dogodne wa-
runki techniczne w gospodarstwie domo-
wym zapewniaj¹ce odbiór sygna³u z na-
dajnika. W oparciu o dane przekazywane
przez szko³y z miasta oraz Lutogniewa i
Gorzupi prowadzimy diagnozê szacunko-
wej liczby uczniów, którzy spe³niaj¹ kry-
teria. Projekt bêdzie realizowany, jeœli
wniosek o œrodki unijne zostanie zaakcep-
towany. Dokumentacja konkursowa nie
okreœla, jaki sprzêt mo¿e zostaæ w ramach
projektu zakupiony. Decyzjê o tym, jaki
sprzêt zostanie zakupiony, podejmowaæ
bêdziemy w póŸniejszym terminie.

Z pytañ do burmistrza

Aby rozmowa o funkcjono-
waniu noclegowni i krotoszyń-
skich bezdomnych nie była go-
łosłowna, przed spotkaniem sa-
morządowcy przeprowadzili wi-
zję lokalną obiektu. Zarządza
nim Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Po przyjeź-
dzie do urzędu był czas na po-
dzielenie się wrażeniami i pomy-
słami na poprawienie sytuacji.
Dyrektor ośrodka Teresa Stę-
plewska przedstawiła radnym
zasady udzielania schronienia i
sposób dozorowania. Nasza noc-
legowania nie ma swojego per-
sonelu, o przyznaniu prawa do
schronienia decydują pracowni-
cy ośrodka. Każdy z kierowa-
nych tam bezdomnych dostaje
do ręki klucz. Po godzinach pra-
cy ośrodka nikt nie dozoruje
poczynań bezdomnych. Na wizy-
ty kontrolne przyjeżdża straż
miejska. Noclegownia jest
sprawdzana przez straż po-
żarną i sanepid.

Radni rozważali możliwość
przeprowadzenia prac remonto-
wych, bo mieli zastrzeżenia do
stanu wnętrza, i zatrudnienie
kogoś do obsługi obiektu. Pytali
o wsparcie psychologiczne dla
osób bezdomnych, którzy „pro-
wadzą takie życie na własne
życzenie albo mieli pecha”. Zda-

S¹ bezdomni. Mamy problem

niem dyrektor powoływanie eta-
tu obsługi i windowanie standar-
dów noclegowni zaowocuje tyl-
ko zwiększeniem liczby bezdom-
nych. Profesjonalna noclegow-
nia może przyciagnąć osoby z in-
nych gmin i trzeba będzie je
przyjąć. Wprawdzie zapłacić
powinny za nie gminy, w których
bezdomni są zamledowani, ale
czasami nastręcza to trudności.
Bezdomni mają dostęp do psy-
chologa, na przykład w Ośrod-
ku Interwencji Kryzysowej.

Wszyscy zgodzili się co do
tego, że naprawdę ważne jest, by

ci ludzie wykrzesali z siebie ak-
tywność i zmienili swój status.
Wiceburmistrz Ryszard Czuszke
przypomniał, że mamy wiele or-
ganizacji i stowarzyszeń, które
trzeba uwrażliwić na problem
ludzi bezdomnych, by w swój
statut wpisały kontakt z tą
grupą społeczną. Jest to na pew-
no trudna praca, ale niezbędna
by wyrwać bezdomnych z mara-
zmu. Dyrektor Stęplewska
stwierdziła, że najbardziej wia-
rygodni byliby ci, którzy uporali
się sami z tym problemem i zna-
leźli pracę i mieszkanie. Byliby

Organizacje nie s¹ tym zainteresowane, bo to jest trudna praca – z tak¹ konkluzj¹ zgodzili siê
radni na lutowej komisji spo³ecznej, podczas dyskusji o problemie osób bezdomnych w naszej
gminie. - Warto zwróciæ im uwagê, by ujê³y go w swoich programach i dzia³alnoœci.

Samorząd gminy zaplano-
wał likwidację Przedszkola nr
3 zlokalizowanego przy alei
Powstańców Wielkopolskich.

Do likwidacji tej placówki
gmina przymierzała się już
wcześniej, ale zrezygnowała,
kiedy okazało się, że miesz-
kańcy chcieliby utrzymania
przedszkola w tym miejscu.
Jest to jedyna samorządowa
placówka przedszkolna pro-
wadzona w budynku nie nale-
żącym do gminy. Właścicielem

obiektu jest Rzymskokatolicka
Parafia św. Jana Chrzciciela.
Teraz na kwestię utrzymania
przedszkola można spojrzeć
pod innym kątem, bowiem pa-
rafia postanowiła sama popro-
wadzić je w swoim budynku i
złożyła taki wniosek do urzędu.

Ponieważ obowiązkiem gmi-
ny jest zapewnienie dzieciom
pięcio- i sześcioletnim dostępu
do rocznego przygotowania
szkolnego, samorząd podjął de-
cyzję o uruchomieniu we wrze-

Jak co roku przedsiębiorcy
posiadający zezwolenie na sprze-
daż napojów alkoholowych -
przeznaczonych do spożycia w
miejscu lub poza miejscem sprze-
daży - złożyli oświadczenia o
wartości sprzedanych przez nich
napojów procentowych.
 

Według oświadczeń w skle-
pach i lokalach gastronomicz-
nych na terenie gminy Krotoszyn
sprzedano alkohol za ponad 32

mln złotych. Wyszczególniając,
były to: napoje o zawartości al-
koholu do 4,5% oraz piwo – war-
tość blisko 15,5 mln złotych; na-
poje zawierające od 4,5 do 18%
alkoholu – ponad 2,6 mln złotych
oraz trunki o zawartości powy-
żej 18% alkoholu – blisko 14,2
mln złotych.

Dane te są jednak z wielu po-
wodów niepełne. Kilku przedsię-
biorców nie dopełniło ustawowe-
go obowiązku złożenia oświad-

żywym dowodem na to, że moż-
na z tego wyjść. Tematyka dys-
kusji poruszyła wszystkich
obecnych, każdy miał pytania i
propozycje. Padła sugestia, że
pracownicy organizacji powinni
wyjść z biur i pracować z tymi
ludźmi w noclegowni, bo mało
prawdopodobne, by bezdomni -
często są to ludzie zagladający
do kielicha - przyszli prosić o
pomoc długofalową, wyprowa-
dzającą ich z kryzysu. Są oni
raczej zainteresowani tylko noc-
legiem i posiłkiem, do większo-
ści działań motywują ich pra-
cownicy socjalni ośrodka. W
końcowych wnioskach członko-
wie komisji zapisali potrzebę
zwrócenia się do licznych orga-
nizacji społecznych o uwzględ-
nienie problemu bezdomności w
ich poczynaniach, za ważną
sprawę uznali także przemyśle-
nie zwiększenia nadzoru nad
noclegownią. Komisja zwróciła
się do burmistrza o rozważenie
prac remontowych obiektu. Co
do ostatniej kwestii – uczestni-
cy dyskusji sugerowali, by w po-
prawę stanu technicznego zaan-
gażować użytkowników nocle-
gowni.

Utrzymanie noclegowni
kosztuje naszą gminę około 15
tys. złotych rocznie.                (eliz)

Likwidacja przedszkola

Pieni¹dze z koncesji na profilaktykê
czenia i na podstawie przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi ich zezwolenia będą wy-
gaszone. Wielu przedsiębiorców
zamknęło działalność w zeszłym
roku, dlatego nie mają już oni
obowiązku składania oświad-
czeń.

Na podstawie wartości sprze-
danego alkoholu wyliczana jest
opłata na rzecz samorządu, któ-
ra przeznaczana jest na realiza-

cję szeregu zadań z zakresu pro-
filaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. W szczegól-
ności zadania samorządu gmin-
nego obejmują zwiększenie do-
stępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu i udzielanie
rodzinom z problemem alkoholo-
wym pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzi-
nie. Dotyczy to także prowadze-
nia profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej pro-
wadzącej do rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieży, po-
dejmowanie interwencji oraz
występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela pu-
blicznego. Fundusze kierowane
są także na wspieranie instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycz-
nych działających na rzecz roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych. Realizacja powyższych
zadań prowadzona jest poprzez
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

(syl)

śniu br. po jednym oddziale
przedszkolnym w dwóch pobli-
skich szkołach, czyli w SP1 i
w SP3.

Jak zapewniał na jednej z
komisji wiceburmistrz Ry-
szard Czuszke, przedszkole
parafialne będzie funkcjono-
wało na podobnych zasadach,
dlatego rodzice maluchów nie
powinni odczuć zmiany. A je-
żeli już – to na lepsze, gdyż
placówka ma być czynna dłu-
żej.                                    (eliz)
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Na spotkanie zaprosiliśmy
wszystkich autorów, było ich sie-
demnaścioro. Młodzi artyści
przyszli wraz z opiekunami.

Uczestników przywitał bur-
mistrz Julian Jokś. Dzieci miały
okazję, by opowiedzieć, co dosta-
ły pod choinkę. Burmistrz zre-
wanżował się, opowiadając w
skrócie historię krotoszyńskiego
ratusza, który jest najbardziej
rozpoznawalnym budynkiem na-
szego miasta i pojawił się także
na kilku rysunkach konkurso-
wych. Potem dr Jacek Kępa, na-
czelnik wydziału promocji, opo-
wiedział krótko o dziejach herbu
Krotoszyna. Większość dzieci
umieściła herb, w różnym cha-
rakterze, w swoich pracach, nie
zawsze rysując go prawidłowo.
Aby utrwalić wiedzę o tym waż-
nym dla nas symbolu, sekretarz
gminy Beata Pospiech wręczyła
każdemu z autorów znaczek her-
bowy do przypinania na ubraniu.

Przedstawicielka jury kon-
kursu Izabela Bartoś z wydziału
promocji odczytała werdykt, po
czym burmistrz Jokś, wraz z na-
czelnikiem i panią sekretarz wrę-
czyli dyplomy i nagrody zwycięz-
com. Wszyscy pozostali uczestni-
cy konkursu otrzymali dyplomy i
upominki miejskie.

Przed opuszczeniem budyn-
ku dzieci i ich opiekunowie obej-

Podsumowanie konkursu - relacja ze spotkania
1 lutego w urzêdzie miejskim odby³o siê podsumowanie naszego konkursu plastycznego „Œwiêta w Krotoszynie”.

rzeli salę nr 39, dumę urzędu, z
pięknymi, starymi malowidłami,
oraz stanowisko monitoringu
miejskiego obsługiwane przez
strażników.

Wyniki
Przy ocenianiu prac jurorzy

dużą wagę przykładali do obec-
ności elementów lokalnych w
obrazie świąt. Liczyli na to, że
konkurs zwróci uwagę uczestni-
ków na codziennie widziane oto-
czenie i pozwoli im poczuć ra-
dość tworzenia przy utrwalaniu
tego obrazu.

W kategorii klas I – III za naj-

lepsze prace jury uznało nastę-

pujące dzieła:

     - Julii Bondzior, lat 9, SP1 –
najciekawsza praca, pochwała

za kompleksowy obraz życia ro-
dzinnego z krotoszyńskim ratu-
szem w tle - miejsce I;

- Julii Marszałek, lat 8, SP
Biadki – obraz sylwestrowej nocy
z fajerwerkami nad ratuszem do-
brze osadzony w realiach kroto-
szyńskich;

- Macieja Pacholczyka – po-
chwała za próbę oddania uroku
krotoszyńskiej fontanny.

Wyróżnienia jury przyznało:

- Aleksandrze Pietraszew-
skiej, lat 9, SP1 – praca jest ślicz-
na, jej kompozycja, staranność
wykonania i gwiazdowy nastrój
godne pochwały, ale słabo zwią-
zana z naszym miastem;

- Filipowi Wachowiakowi, lat
9, SP1 – pomimo niedostatków
warsztatowych praca przyciąga

oczy naturalnością dziecięcego
spojrzenia i autentyczną pasją.

W kategorii klas IV – VI wy-

startowały tylko trzy osoby,

całą trójkę jury zdecydowanie

pochwaliło:

- Olgę Panek, lat 10, SP 7 – za
staranność wykonania i promo-
cję krotoszyńskiego muzeum;

- Monikę Jadczak, lat 11, SP
1 – za czarodziejski nastrój świą-
tecznej nocy na Rynku w Kroto-
szynie;

- Jagodą Wiatrak, lat 12, SP 3
– za promocję ratusza i Gwiaz-
dora na krotoszyńskim Rynku.

Niestety, nikt z uczestników
konkursu nie narysował ani na-
szego nowocześnie przygotowa-
nego do oglądania filmów kina
Przedwiośnie, ani krytej pływal-
ni Wodnik. Nieco zmartwiło to go-
spodarzy tych obiektów: dyrekto-

ra Wojciecha Szuniewicza i dyrek-
tora Jacka Cierniewskiego. Aby
młodzi rysownicy nie zapominali
w przyszłości o tak ważnych miej-
scach naszego miasta, obaj dyrek-
torzy ufundowali bilety wstępu
dla zwycięzców konkursu. Laure-
atki konkursu z kategorii starszej
otrzymały więc dodatkowo dwu-
osobowe bilety do kina, z termi-
nem ważności do końca czerwca.
Natomiast pięciororo nagrodzo-
nych i wyróżnionych z kategorii
młodszej otrzymało zaproszenie
na godzinny pobyt w kręgielni w
budynku Wodnika, w terminie do
uzgodnienia.

Wszystkie prace konkursowe
do obejrzenia w galerii poniżej.
Oryginały można było oglądać
przez dwa tygodnie w gablocie na
parterze Urzędu Miejskiego w
Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

(eliz)

Zdaniem radnego Miłosza
Zwierzyka należałoby wydzielić z
budżetu miasta pulę środków, któ-
ra zostałaby przeznaczona na re-
alizację zadania wybranego przez
mieszkańców. W ciągu roku miesz-
kańcy  gminy Krotoszyn mieliby
możliwość zgłaszania swoich pro-
pozycji do ujęcia w budżecie oby-
watelskim (budowa drogi, placu
zabaw itp.) Wnioski te podlegały-
by weryfikacji pod kątem możliwo-
ści realizacji. Te najlepsze mogły-
by zostać poddane pod głosowanie
mieszkańców. Ten uznany za naj-
lepszy zostałby zrealizowany.
Radnego poparła Natalia Roba-
kowska

Burmistrz Julian Jokś dowodził, że
konstruowanie budżetu  opiera się
na wnioskach, które zgłaszane są
przez przedstawicieli mieszkań-
ców – radnych, rady sołeckie, rady
osiedli. Co roku  wpływa do urzę-
du całe mnóstwo wniosków, część

Bud¿et obywatelski
Podczas lutowego posiedzenia Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej radni
rozmawiali miêdzy innymi  na temat wprowadzenie bud¿etu obywatel-
skiego w gminie Krotoszyn.

z nich zostaje uwzględniona w bu-
dżecie. Mieszkańcy mają więc
możliwość współdecydowania w
wydatkowaniu  pieniędzy z gmin-
nego budżetu.

Pozostali radni wypowiadali się w
podobnym tonie. Radny Kierzek
stwierdził, że w ramach jednego
osiedla trudno czasami  dojść do
porozumienia w sprawie podziału
środków – Nie wyobrażam sobie
dyskusji z całą gminą – stwierdził.
– Moim zdaniem to by wprowadzi-
ło  duży chaos. Przy wyborze za-
dań do budżetu i tak mamy pro-
blem z wyborem.

Zdaniem Zofii Jamki zebranie so-
łeckie dokładnie realizuje założe-
nia budżetu obywatelskiego, w
końcu przychodzą na nie miesz-
kańcy i zgłaszają swoje potrzeby,
wnioski i uwagi.

Radny Pospiech pytał – Po co na-

stępny twór? Jego zdaniem gdyby
były  możliwości finansowe, raczej
należałoby dołożyć pieniędzy ra-
dom osiedlowym i sołectwom.

Skarbnik Grzegorz Galicki, stwier-
dził że nie jesteśmy przygotowani
do realizacji budżetu obywatel-
skiego, chociaż to pomysł bardzo
ciekawy. Samorządy zaciskają
pasa w każdej dziedzinie, a wy-
dzielenie dodatkowych środków
na budżet obywatelski oznacza, że
te pieniądze trzeba skądś zabrać.
Zasugerował powrót do tematu
kiedy będzie gminę stać na jego re-
alizację. Ze skarbnikiem zgodził
się     wiceburmistrz Ryszard
Czuszke.

Pomysł  wprowadzenia budżetu
obywatelskiego poddano pod gło-
sowanie.  6 radnych było „prze-
ciw”, za wprowadzeniem głosowa-
ło 2 radnych.

Jerzy Wiedemann  urodził
się w Krotoszynie, mieszka w
Grabowie nad Prosną. Skoń-
czył studia plastyczne na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu i Uniwersytecie Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Lubli-
nie. Tworzy grafiki, zwłaszcza
w technice linorytu, uprawia
malarstwo olejne. Wykonuje
również rysunki flamastrem a
także prace w malarskiej tech-
nice batiku. Tematy jego prac
wynikają głównie z nieustają-
cej fascynacji przyrodą. Waż-
nym elementem jego prac jest
symbolizm. Nagrody i wyróż-
nienia: BWA Białystok - I na-

Wystawy
w galerii Refaktarz

groda; BWA Jelenia Góra - II
nagroda; Biennale Twórczości
Nauczycieli w Warszawie – wy-
różnienie; nagrody ministra
edukacji I i II stopnia. Jest
współzałożycielem Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji Pla-
stycznej, członkiem Kaliskiego-
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
W Grabowie nad Prosną wznie-
siono dwa pomniki według jego
projektu.

Już 6 marca o godz. 18.30
galeria zaprasza na kolejny
wernisaż, tym razem swoje pra-
ce malarskie zaprezentuje ma-
larka  Anna Cherubin.

(kok)

9 lutego w galerii Refektarz odby³ siê werni-
sa¿ wystawy grafik Jerzego Wiedemanna, na
którym mo¿na by³o spotkaæ siê z samym
autorem.
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Bilety na imprezę wykupiono
błyskawicznie, sala kinowa była
pełna, dostawiono nawet dodat-
kowe krzesła. Koncert okazał się
interesującym pomysłem na spę-
dzenie walentynkowego popołu-
dnia. Było sympatycznie i na lu-
zie. Gromkie brawa i uśmiechnię-
te twarze publiczności jedno-
znacznie wskazywały, że zabawa
jest doskonała.

Znane przeboje, o miłości
rzecz jasna,  śpiewali:  duet Ire-
na Rękosiewicz, szefowa Wydzia-
łu Gospodarki Przestrzennej kro-
toszyńskiego UM i  Zbigniew Bro-
dziak, radny powiatowy ( „Kocha
się raz”), Wioleta Kaźmierczak,
z-ca skarbnika w UM („Kawia-
renki”), Miłosz Zwierzyk, asy-
stent posła, radny miejski („Daj

VIP-y ponownie na scenie
Zorganizowany po raz
kolejny koncert chary-
tatywny „VIP-y Œpie-
waj¹” przyj¹³ siê na
dobre wœród kroto-
szyñskiej spo³eczno-
œci.

mi te noc”), nauczyciele z ZSnr1
z OI („Baju, baj”), Julian Jokś,
burmistrz Krotoszyna („Ładne
oczy”), Marzena Wiśniewska,
szefowa wydziału promocji w
starostwie powiatowym („O jed-
nej Wiśniewskiej”), poseł Maciej
Orzechowski („Kołysanka dla
nieznajomej”), Marek Olejnik,
dyrektor szkoły muzycznej z ze-
społem („Ona tańczy dla mnie”),
radni powiatowi („Rudy się
żeni”), ks. Przemysław Hęciak z

kościoła św.św. Piotra i Pawła w
Krotoszynie („Gdzie się podzia-
ły tamte prywatki”), Małgorzata
Krupa, dziennikarka („Małgoś-
ka”), Wojciech Kasprowicz, ko-
mendant policji („Historia jednej
znajomości”), Przemysław Jędr-
kowiak, dyrektor ZOPO i radny
powiatowy („Podryw na misia”),
ks. Łukasz Żurawski, proboszcz
i kustosz sanktuarium w Luto-
gniewie  („Umówiłem się z nią na
dziewiątą”).

Publikacja podsumowuje po-
nad pół wieku uprawiania zapa-
sów na naszym terenie. Są to jed-
nocześnie lata związku autora z
zapasami: najpierw był zawodni-
kiem, potem trenerem, by na koń-
cu zasiąć w fotelu prezesa LKS
Ceramik Krotoszyn. Przez dzie-
siątki lat przez klub zapaśniczy,
początkowo w Sulmierzycach,
potem także w Krotoszynie prze-
winęły się setki mniej i więcej
utalentowanych sportowców;
część z nich miała szansę bardzo
dobrze zaprezentować się na
prestiżowych zawodach  krajo-
wych i międzynarodowych.

Dużym walorem książki są fo-
tografie ze zbiorów autora, boga-
to dokumentujące temat. Sporo
zdjęć zostało zaprezentowanych
na dużym ekranie podczas spo-
tkania kinowego, archiwalne fot-
ki były tłem szkoleniowych popi-
sów najmłodszych adeptów za-

Historia zapasów w ksi¹¿ce i na spotkaniu
12 lutego w kinie
Przedwioœnie odby³a
siê prezentacja ksi¹¿-
ki Lecha Pauliñskiego
pt. Historia zapasów
na Ziemi Krotoszyñ-
skiej.

pasów w Krotoszynie.
Wiele ciepłych słów o Lechu

Paulińskim jako autorze książki
i jako podporze krotoszyńskich
zapasów wypowiedział ze sceny
Piotr Młoczyński, redaktor wy-
dawnictwa Vera, która wydała
książkę. Głos zabierali także inni
uczestnicy spotkania, wręczając
kwiaty, gratulując i dziękując,
m.in. poseł Maciej Orzechowski i
burmistrz Julian Jokś. Artytycz-
nym akcentem spotkania był
krótki koncert wykonany przez
klarnecistkę Magdalenę Konra-
dy, uczennicę krotoszyńskiej
szkoły muzycznej, i pianistę To-
masza Ratajczaka.

Piękną pamiątką ze spotka-

nia będzie dla
Lecha Pauliń-
skiego jego por-
tret namalowa-
ny przez Grega
Kamińskiego,a
wręczony mu
tego dnia przez
Bogdana Ko-
walskiego, Bro-
nisława Plutę i
W o j c i e c h a
Walę.

P r o m o c j a
książki była du-
żym wydarze-
niem dla wielu
osób. W pierw-
szych rzędach

Eleganccy, bądź przebrani
stosownie do wykonywanego
utworu, niektórzy z tremą, prze-
jęci swoją nową rolą, inni zupeł-
nie wyluzowani i pewni swoich
umiejętności wokalnych, wszy-
scy zaśpiewali dla dzieci z Zespo-
łu Szkół nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi. Pieniądze ze sprze-
daży biletów na koncert pozwolą
zorganizować turnus rehabilita-
cyjno-wypoczynkowy, z którego
skorzystają niepełnosprawni
uczniowie szkoły na Parcelkach.

Podczas koncertu przeprowadzo-
no licytację prezydenckich spi-
nek do mankietów - upominku,
który na prośbę posła Macieja
Orzechowskiego przekazał pre-
zydent RP Bronisław Komorow-
ski. W licytacji spinki osiągnęły
cenę 1300 zł.

Koncert zorganizowało Sto-
warzyszenie Przyjaciół Szkoły na
Parcelkach przy współpracy z
Krotoszyńskim Ośrodkiem Kul-
tury.                                           (mm)

na widowni zasiedli zaproszeni
goście ze świata sportu, przed-
stawiciele władz gminy, powiatu
a nawet urzędu marszałkowskie-
go. W kolejnych rzędach współ-
uczestnikami dnia tryumfu Pau-
lińskiego byli jego koledzy z maty,
zawodnicy młodsi, trenerzy, spo-
łecznicy i rodziny tych osób. Spo-
tkanie cieszyło się bardzo wy-
soką frekwencją nie bez powodu
– prawie każdy mieszkaniec Kro-
toszyna ma w rodzinie lub bar-
dzo dobrze zna kogoś uprawia-
jącego zapasy obecnie lub w
przeszłości.                           (eliz)
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Ważne jest, aby badać się re-
gularnie i brać udział w bada-
niach przesiewowych, które po-
zwalają na wykrycie nowotworu
we wczesnym stadium, co z ko-
lei zwiększa szanse na skutecz-
ne leczenie.
 

W obchody Światowego Dnia
Walki z Rakiem włączyli się
uczniowie krotoszyńskiego I LO.
W ramach kampanii „Mam Haka
na Raka”, której 6 edycja poświę-
cona jest nowotworowi złośliwe-
mu skóry (czerniakowi), przema-
szerowali ulicami miasta na Ry-
nek.

Podczas odbywającego się
tam happeningu pojawiły się in-
formacje na temat czerniaka,
sposobów jego wykrywania i
możliwości leczenia. Przeprowa-
dzono konkursy dla zebranej
wokół Ratusza młodzieży. Ich
uczestnicy musieli między inny-
mi wypełnić test, w którym nale-
żało wykazać się wiedzą na te-
mat nowotworu skóry, ponadto
trzeba było przekonać kilkana-
ście osób do wykonania badań

Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie gminy Kroto-

szyn lub osób z gminy Krotoszyn, na które mo¿na przekazaæ 1% podatku

dochodowego za rok 2012.

KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”

KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹”

     - cel: 7079 Wojciechowska Joanna

     - cel: 6717 Grabowski Micha³

     - cel: 6222 Rogowska Magdalena

     - cel: 6860 Brylewska Dominika

     - cel: 7243 Czubak S³awa Bernadetta 

     - cel: 7566 Skowroñska Zuzanna Maria 

     - cel: 7607 Zawodna Olga 

     - cel: 11965 Stefañski Gabriel

     - cel: 11448 Szymczak Patrycja

     - cel: 19199  Mumot Antonina

KRS 0000321541 - Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepe³nospraw-

nym „Nowa Nadzieja” - cel: Adrianna Wojcieszyñska

KRS 0000027109 - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzeci i Osób Niepe³nospraw-

nych w Krotoszynie

KRS 0000322302 - Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Wielkopolski Oddzia³

Regionalny - cel: TPD Krotoszyn

KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie

KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie - cel:

Sabina Urbaniak

KRS 0000064892 - Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz¹ - cel:

Magdalena i Anna Poœpiech

KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Wielkopolski -

cel: Ko³o Krotoszyn

KRS 0000012471 - Lions Club Krotoszyn 

KRS 0000137358 - Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe,

cel: LKS „Ceramik” Krotoszyn

KRS 0000086481 - Towarzystwo Atletyczne ROZUM w Krotoszynie

KRS 0000005943 - Towarzystwo PrzyjaŸni Krotoszyn - Mejszago³a

KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzy¿ - cel: Krotoszyn

KRS 0000154454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - cel:

Ko³o Krotoszyn

KRS 0000116212 - Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospoli-

tej Polskiej - cel: dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w danej

miejscowoœci

KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska

     - cel: Hufiec Krotoszyn

     - cel: Hufiec Krotoszyn - 23 DSH SKAUT 

     - cel: Hufiec Krotoszyn - 24 Dru¿yna Harcerek

KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om

„Przyjazna Szko³a”

    - cel: nr ident. 600000058812 - Przedszkole nr 3 w Krotoszynie 

    - cel: nr ident. 092900000251 - Szko³a Podstawowa w Biadkach 

    - cel: nr ident. 500000051825 - Szko³a Podstawowa w Gorzupi 

    - cel: nr ident. 500000051827 - Szko³a Podstawowa w Roszkach 

    - cel: nr ident. 500000051836 - Policealna Szko³a Pracowników S³u¿b

Spo³ecznych w Krotoszynie 

    - cel: nr ident. 092900153952 - Zespó³ Szkó³ Nr 1 z Oddzia³ami Integra-

cyjnymi w Krotoszynie  

    - cel: nr ident. 092900155202 - Zespó³ Szkó³ Nr 2 z Oddzia³ami Integra-

cyjnymi w Krotoszynie 

    - cel: nr ident. 092900000806 - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w

Krotoszynie 

    - cel: nr ident. 092900152162 - Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii

Grzegorzewskiej w Krotoszynie

KRS 0000187206 - Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja - cel: Krotoszyn

(Niepubliczne Przedszkole Ko³³¹tajek)

Wa¿ne! Dopisek w rubryce „Cel szczegó³owy” PIT-u skieru-
je Twój 1% podatku na wskazany cel.

Opis pól w deklaracjach PIT:

- Numer KRS: Numer Krajowego Rejestru S¹dowego (KRS)

- Wnioskowana kwota: wnioskowana kwota do przekazania na rzecz OPP -

nie wiêcej jak 1% podatku nale¿nego

- Cel szczegó³owy: uszczegó³owienie adresata lub celu na który zostanie

przekazana darowizna 1%

- Wyra¿am zgodê: wyra¿enie zgody na przekazanie organizacji po¿ytku

publicznego danych o darczyñcy tj. imienia i nazwiska, adresu podatnika

(przekazuj¹cego 1%) oraz wysokoœci kwoty przekazanej.

Zostaw 1% w gminie Krotoszyn

Walczmy z chorob¹
4 lutego obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Walki z Rakiem. Tegoroczne
obchody przebiega³y pod has³em obalania mitów o raku. Pamiêtajmy, ¿e
rak to nie wyrok.

pod kątem czerniaka. Rozstrzy-
gnięto również konkurs na naj-
ciekawszy transparent przygoto-
wany na potrzeby akcji „Mam
Haka na Raka”. Zwycięzcy kon-
kursów otrzymali nagrody.
 

Jak zapewniały Dominika i
Renata, licealistki bezpośrednio
zaangażowane w akcję, na ponie-
działkowym happeningu nie ko-
niec realizacji programu „Mam
Haka na Raka”. Przygotowano

również prelekcje dla przedszko-
laków, uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalistów, które od-
będą się w najbliższych dniach.

Uczniowie z LO w przystęp-
ny sposób, dostosowany do wie-
ku słuchaczy, opowiadali swoim
młodszym kolegom i koleżankom
o zdrowym trybie życia i o tym,
jak należy dbać o skórę, żeby
uniknąć w przyszłości kłopotów
w postaci raka.                      (mm)

W rocznicowym spotkaniu
władze gminy reprezentowali
wiceburmistrz Ryszard Czusz-
ke oraz przewodnicząca rady
miejskiej Zofia Jamka. Towa-
rzyszył im radny sejmiku woje-
wódzkiego Franciszek Marsza-
łek. W imieniu władz powiatu
kwiaty złożyli starosta Leszek
Kulka, jego zastępca Krzysztof
Kaczmarek i przewodniczący
radnych Stanisław Szczotka.
Major Saleta z WKU w Kaliszu
złożył wiązankę jako reprezen-
tant rejonowych władz wojsko-
wych. Wraz z posłem Maciejem
Orzechowskim pamięci po-
wstańców pokłonił się radny
miejski Miłosz Zwierzyk. Biuro
senator Andżeliki Możdżanow-
skiej reprezentowała Monika
Kwiatkowska. Kwiaty pod po-
mnikiem złożyli także przedsta-
wiciele organizacji i szkół.

Rok 2013 jest w naszym kra-
ju Rokiem Powstania Stycznio-
wego. Centralne obchody rocz-

Kwiaty dla genera³a
22 stycznia o godz. 12.00 przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i m³o-
dzie¿ szkolna uczcili w Krotoszynie 150. rocznicê wybuchu powstania
styczniowego, sk³adaj¹c wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem gen. Mariana
Langiewicza.

nicy wielkiego wydarzenia hi-
storycznego odbyły się w Wą-
chocku, gdzie odsłonięto po-
mnik Mariana Langiewicza.
Nasze miasto, miasto urodzin
generała, reprezentował tam
zastępca burmistrza Ryszard
Czuszke.

23 stycznia z okazji 68. rocz-

nicy wyzwolenia Krotoszyna
spod okupacji hitlerowskiej
przedstawiciele władz samo-
rządowych, delegacje organiza-
cji i młodzież szkolna złożyli
kwiaty pod pomnikami 6. Puł-
ku Artylerii Lekkiej oraz 56.
Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
                                                   (eliz)
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Prowadzone przez krotoszyń-
ski Urząd Stan Cywilnego staty-
styki wskazują, że od kilku lat
imiona nadawane małym miesz-
kańcom naszej gminy specjalnie
się nie zmieniają. W czołówce
tych najpopularniejszych nie-
zmiennie utrzymuje się  Jakub i
Julia.

Widać również, że w  ostat-
nich latach rodzice  maluchów
coraz chętniej sięgają  po imiona
noszone przez pokolenie naszych
dziadków. Stąd mamy wysyp
Franciszków,  Antonich, Stani-
sławów, Janów, Zoś, Maryś, Ga-
bryś, Wiktorii i Weronik

W ubiegłym roku wśród imion
nadawanych  dziewczynkom
prym wiodły: Lena (13), Zofia
(13), Julia (11), Amelia (10), Ga-
briela (10), Maja (10), Oliwia (9),
Zuzanna (9) i Nadia (7).  Chłop-

Lenki, Zosie, Bartosze :)
com chętnie nadawano imiona
Bartosz (14), Antoni (13), Kacper
(12), Wojciech (11), Jakub (10),
Stanisław (10), Wiktor (10), Jan
(9), Franciszek (8) Piotr (8).

Wśród rzadziej spotykanych
imion, które otrzymali w 2012
roku najmłodsi mieszkańcy na-
szej gminy, były:  Leonard, Za-
chariasz, Władysław, Sergiusz,
Bogusz, Bruno, Kornel, Balbina,
Kalina, Sabrina, Celina, Pola,
Kaja, Gaja, Halszka, Ines i Moni-
ka

Z danych Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Krotoszynie wynika,
że w 2012 roku na terenie mia-
sta i gminy Krotoszyn urodziło
się 423 dzieci (w 2011 było ich
419).  Wśród nich były 134  dziew-
czynki  i 144 chłopców. W gminie
Krotoszyn urodziło się 66 dziew-
czynek i 79 chłopców.            (mm)

Z nowym rokiem Krotoszyń-
ska Biblioteka Publiczna wpro-
wadziła u siebie cyfrowy system
rejestracji wypożyczeń dla doro-
słych czytelników. Każdy z nich
otrzymał lub wkrótce otrzyma,
przy najbliższej wizycie w książ-
nicy, indywidualną kartę z kodem
kreskowym. Przy pomocy karty
bibliotekarki otwierają jego kon-
to biblioteczne.  Zapisywanie wy-
pożyczeń odbywa się również
elektronicznie, dzięki temu, że do
lamusa powędrowały karty ksią-
żek, a każdy wolumen został opa-
trzony kodem kreskowym.

Nowy system pozwala czytel-
nikom na ustalenie przez inter-
net, czy nasza biblioteka posia-
da poszukiwaną książkę. Otwie-
rając swoje konto, sprawdzimy,

Biblioteka wypo¿ycza
elektronicznie
Oko³o 32 tys. pozycji zawiera komputerowy
katolog biblioteczny dzia³u dla doros³ych.

kiedy mija termin zwrotu wypo-
życzonych książek - można je
trzymać w domu przez miesiąc.
Przesuniemy samodzielnie tak-
że, w razie potrzeby, termin ich
oddania. O przedłużenie można
również poprosić telefonicznie.

Uruchomienie cyfrowego sys-
temu wypożyczeń poprzedziła
kilkuletnia praca przygotowują-
ca – każdą książkę z bogatego
księgozbioru trzeba było wpisać
do komputera. Przy okazji usu-
nięte zostały z półek wypożyczal-
ni wszystkie zniszczone oraz sta-
re, nieaktualne pozycje.

W październiku 2011 roku wypo-
życzenia elektroniczne urucho-
miono w oddziale dla młodszych
czytelników.                          (eliz)

W Zespole Szkół w Chwaliszewie 5
lutego odbył się VI Konkurs Poetyc-
ko-Muzyczny Twórczości ks. Jana
Twardowskiego dla dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych i gim-
nazjów naszego powiatu. Ucznio-
wie prezentowali wybrany przez
siebie wiersz lub wykonywali na
żywo dowolnie wybrany utwór (pio-
senkę) z tekstem ks. Twardowskie-
go, wybitnej postaci polskiej litera-
tury. Oceniało ich jury w składzie:

Konkurs w Chwaliszewie

Teresa Szelągowska – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kroto-
szynie, Marlena Nabzdyk – Kroto-
szyńska Biblioteka Publiczna, Mał-
gorzata Mielcarek – Urząd Miejski
w Krotoszynie oraz Juliusz Poczta
– Rada Powiatu Krotoszyńskiego.

Laureaci konkursu
Klasy I-III, recytacja

1.Kornelia Boroch – SP w Świnko-

wie
2.Zuzanna Ochman – ZS 2 w Kro-
toszynie
3.Bartosz Polak – ZS w Chwalisze-
wie

Klasy IV-VI, recytacja
1.Jana Berezina – SP 8 w Krotoszy-
nie
2.Dominik Rychlik – ZS w Chwali-
szewie
3.Hanna Pyszel – SP w Biadkach

Gimnazjum, recytacja
1.Sara Grzesińska – Gim. 2 w Kro-
toszynie
2.Monika Bukowa – Gim. 4 w Kro-
toszynie“3. Magda Ptak – Gim. 4 w
Krotoszynie

Œpiew

Wyróżnienie - Maja Zimna z ZS w
Chwaliszewie.
Zespół Szkół w Chwaliszewie skła-
da serdeczne podziękowania spon-
sorom: burmistrzowi Krotoszyn, Al-
donie i Bogdanowi Szymczakom,
Krystynie i Mariuszowi Maleszkom,
Andrzejowi Pospiechowi i Andrze-
jowi Bestry.                                (ilka)

Korzystając z niego, założy-
my firmę przez internet, zmieni-
my i zaktualizujemy dane, a tak-
że elektronicznie sprawdzimy i
opłacimy składki w ZUS-ie. Aby
uzyskać profil, należy założyć
konto na stronie www.epu-
ap.gov.pl, złożyć wniosek o nada-
nie profilu, a następnie potwier-
dzić tożsamość w Urzędzie Skar-
bowym lub oddziale ZUS. https:/
/epuap.gov.pl/wps/myportal/
E 2 _ Z a l o z P r o f i l
Źródło: Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji
W Urzędzie Skarbowym i w Biu-
rze Terenowym ZUS w Krotoszy-
nie można uzyskać profil zaufa-
ny, czyli bezpłatną alternatywę
podpisu elektronicznego.

Profil zaufany – przydatny w internecie

Profil zaufany umożliwia posia-
daczowi, między innymi, samo-
dzielne dokonywanie wpisów i
zmian w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospo-
darczej (www.firma.gov.pl), rów-
nież tych związanych z zawiesze-
niem, wznowieniem czy zamknię-
ciem działalności gospodarczej.
Już od lipca 2011 roku można za-
kładać działalność gospodarczą
przez internet. Z nowego, udo-
stępnionego formularza CEIDG-1
mogą korzystać osoby posiadają-
ce profil zaufany lub podpis elek-
troniczny. Załatwienie sprawy w
ciągu jednego dnia możliwe jest
dzięki automatycznemu przepły-
wowi danych między odpowiedni-
mi rejestrami urzędów. Usługa

Podczas lutowej sesji radni
podjęli uchwałę o przyznaniu ty-
tułu „Zasłużony dla Krotoszyna”
panu Gerhardowi Steinowi, se-
kretarzowi Związku Gmin Dier-
dorf, jednemu z założycieli  utwo-
rzonego w 2000 roku Towarzy-
stwa Przyjaźni  Dierdorf-Kroto-
szyn.

Wniosek o nadanie tytułu

udostępniona przez Ministerstwo
Gospodarki wymaga wykorzysta-
nia podpisu elektronicznego, we-
ryfikowanego kwalifikowanym
certyfikatem lub profilu zaufane-
go – bezpłatnej usługi dostępnej
na elektronicznej Platformie
Usług Administracji Publicznej
(ePUAP). Aby uzyskać profil za-
ufany należy zalogować się na
www.epuap.gov.pl, wypełnić wnio-
sek o założenie profilu, a następ-
nie z dowodem osobistym lub z
paszportem udać się do punktu
potwierdzającego profil celem po-
twierdzenia tożsamości. I gotowe!

źródło: Centrum Projektów Informatycznych,

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Ad-

ministracji i Cyfryzacji.

Zas³u¿ony Gerhard Stein
panu Steinowi, w którym podkre-
ślono zasługi kandydata w za-
kresie nauki, oświaty i wychowa-
nia oraz współpracy międzyna-
rodowej, złożyło  Krotoszyńskie
Towarzystwo Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej.

Gerhard Stein był organiza-
torem  wizyt  krotoszyńskiego sa-
morządu w Dierdorfie. W latach

2009-2011 koordynował ze stro-
ny niemieckiej realizację projek-
tu Comenius Regio. Zawsze
chętnie służy pomocą krotoszy-
nianom studiującym w Kolonii i
Moguncji. Odpowiedzialny jest
też za uczniów krotoszyńskich
szkół, którzy odbywają praktyki
w Urzędzie Związku Gmin Dier-
dorf.                                          (mm)

Ju¿ 100 tys. Polaków za³o¿y³o profil zaufany - bezp³atne narzêdzie uwie-
rzytelnienia podpisu w systemach e-administracji, który mo¿na wyko-
rzytsac m.in. przy systemach ePUAP, CEIDG, ZUS.
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W ubiegłym roku dwie osoby
ze Stowarzyszenia Krotochwile -
Hanna Wawrzyniak i Paweł Ba-
jerlein dostali się do kolejnej edy-
cji programu. Wzięli udział w
warsztatach organizowanych w
Warszawie, po czym zapropono-
wali swój pomysł, na który uda-
ło im się pozyskać 8 444 zł z pro-
gramu Seniorzy w Akcji.

Pomysł to projekt Miasto+,
czyli wejście w przestrzeń pu-
bliczną dla jej zmiany na lepszą
i bardziej przyjazną. Od marca
do maja prowadzone będa warsz-
taty dizajnerskie dla seniorów,
zaś w czerwcu na ulicach miasta
seniorzy będą realizować swoje
pomysły i projekty powstałe pod-
czas warsztatów. Jedna z grup
zaprojektuje mural, druga pro-
jekt odnowienia kilkanastu

Nowy projekt
Stowarzyszenia Krotochwile
Projekt realizowany bêdzie w ramach programu
Seniorzy w Akcji, organizowanego przez Towa-
rzystwo Inicjatyw Twórczych „ê” i wspieranego
przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci.

ławek na terenie miasta, zaś ko-
lejna grupa będzie grupą dzien-
nikarską - dostanie do ręki ka-
merę i będzie rejestrowała pra-
cę nad pomysłami, jak i życie se-
niorów w Krotoszynie. Warszta-
ty z projektowania będą się od-
bywać pod opieką plastyczki,
która nauczy seniorów, jak
projektować i wspólnie z nimi
zaprojektuje i potem wykona
mural i malowanie ławek.

Począwszy od dziś Stowarzy-
szenie prowadzi nabór chętnych
na zajęcia. Udział w projekcie
jest całkowicie bezpłatny. Spo-
tkania będą się odbywał 1-2 razy
w miesiącu, o terminach jeszcze
poinformujemy. Prosimy o kon-
takt: telefoniczny: 694 108 244
(Paweł Bajerlein); mailowy: se-

niorzy@krotochwile.pl

Czesław Herba opowiadał o
sześciu latach zesłania na Sybir,
do obozu pracy Tiulugany, nad
Irtyszem, tysiąc kilometrów od
Omska. Trafił tam w 1940 roku
wraz z matką i trojgiem rodzeń-
stwa. Zamieszkali w wieloro-
dzinnych barakach, z piętrowy-
mi pryczami. Wspominał lata
upływające na codziennej cięż-
kiej pracy przy wyrębie lasu,
choroby, mróz i głód.

Czesław Herba pochodzi z
okolic Drohobycza. Do Polski
wrócił w 1946 roku, a w Kroto-
szynie mieszka od 1953 roku.
Swoje przeżycia na Syberii oraz
życie powojenne opisał w książ-
ce „Wspomnienia Sybiraka”, wy-

Spotkanie ze œwiadkiem historii
7 lutego w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera
m³odzie¿ z ZSP nr 1 w Krotoszynie spotka³a siê z naocznym œwiadkiem
tragicznych lat II wojny œwiatowej.
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danej w 2012 roku przez Towarzy-
stwo Miłośników i Badaczy Ziemi

Krotoszyńskiej (do nabycia w bi-
bliotece).           Wiesława Patalas

Towarzystwo Miłośników i
Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
obchodzi jubileusz 20-lecia swo-
jego istnienia.

Powstało ono w celu upo-
wszechniania wiedzy o ziemi kro-
toszyńskiej oraz popierania ba-
dań dotyczących tego terenu. Pro-
wadzi bogatą działalność wydaw-
niczą. Do tej pory wydało 8 tomów
publikacji „Krotoszyn i okolice”
oraz 6 innych książek. Prowadzi
również działalność edukacyjną,
organizuje sesje naukowe i popu-
larno-naukowe, inicjuje spotka-
nia z regionalistami. Więcej na
temat historii i działalności orga-
nizacji można przeczytać na stro-
nie: www.tmibzk.krotoszyn.pl.  
 Z okazji jubileuszu towarzy-
stwo ogłasza konkurs plastyczny

Konkurs na logo
na projekt logo, które będzie wy-
korzystywane jako symbol iden-
tyfikujący TMiBZK. Logo ma być
czytelne i rozpoznawalne, powin-
no mieć niezbyt skomplikowane
kształty oraz niewielką liczbę ko-
lorów.  Konkurs skierowany jest
do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Regula-
min rozesłany został do szkół z
terenu Krotoszyna i okolic. Szcze-
gółowe informacje można uzy-
skać u pani Aliny Kajewskiej lub
Izabeli Brodali drogą telefoniczną:
62/7252783 lub mailową:
tmibzk@o2.pl.

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do udziału w
konkursie. Na laureatów czekają
atrakcyjne nagrody, a wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplom
oraz wyróżnienia.

Uczniowie i nauczyciele Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Krotoszynie wśród najlep-
szych w Polsce.

Młodzież Szkoły Muzycznej
w Krotoszynie awansowała do
ogólnopolskiego etapu  muzycz-
nych przesłuchań Centrum Edu-
kacji Artystycznej i dzięki temu
po raz kolejny miała okazję do
zaprezentowania swoich umie-
jętności a także konfrontacji z
najlepszymi uczniami, wybrany-
mi na etapie makroregionalnym.
Dla szkoły była to znakomita
okazja do pochwalenia się owo-
cami kilkuletniej pracy.

Przesłuchania odbyły się w

styczniu 2013 r. w Warszawie. Są
one organizowane co dwa lata dla
uczniów szkół muzycznych I stop-
nia i stanowią szansę dla mło-
dych, utalentowanych muzyków. I
tym razem krotoszynianie nie za-
wiedli. Trzecie miejsce zajęła Ju-
lia Radajewska, która uczy się gry
na flecie poprzecznym w klasie V
pod kierunkiem Renaty Lewek-
Adamczak, w sześcioletnim cyklu
nauczania. Uczennica klasy III
cyklu czteroletniego na klarnecie
Natalia Karbowiak zdobyła rów-
nież trzecie miejsce. Natalia uczy
się pod kierunkiem Sławomira
Morawskiego. Doskonale wypadli
także Dariusz Szczuraszek, jak i

Rafał Rettig, uczniowie klasy IV
cyklu sześcioletniego. Dariusz,
który uczy się gry na skrzypcach
w klasie Małgorzaty Kaczmarek,
wyjechał z Warszawy z wyróżnie-
niem. Jego kolega Rafał zdobył
drugie miejscem, a nauczycielka
Grażyna Morawska otrzymała
dyplom za bardzo dobre przygo-
towanie ucznia do przesłuchań.

W krotoszyńskiej szkole ta-
lentów nie brakuje, a zorganizo-
wane przez CEA ogólnopolskie
przesłuchania są tego znakomi-
tym dowodem. Krotoszyn ma naj-
większą liczbę laureatów prze-
słuchań z ponad 30 wielkopol-
skich szkół.

Muzykalni laureaci w Krotoszyna

W zawodach wzięło udział 24 zawod-
ników. Zacięta rywalizacja trwała kilka
godzin. W klasyfikacji ogólnej zwycięży-
ła klasa III z Gimnazjum nr 2. Na dru-
gim miejscu uplasowała się klasa II z
tego samego gimnazjum, a trzecie miej-
sce zdobyła klasa I z Gimnazjum nr 5. W
klasyfikacji indywidualnej o Puchar Dy-
rektora Wodnika pierwsze miejsce wy-
walczył Artur Konieczny z Gimnazjum

nr 5, zdobywając 102 punkty, a drugie
miejsce, ustępując tylko 1 punktem, To-
masz Pluciński z Gimnazjum nr 2. W roz-
grywkach klasowych w każdej kategorii
- klasy I, II i III - wygrało po raz kolejny
Gim. 2. Dużą pomoc okazali sponsorzy,
wśród których znaleźli się: Piekarnia
Brykczyński, Intermarche, Hurtownia
Nowak i Ewa Krotoszyn SA, którym ser-
decznie dziękujemy.                            (ms)

Turniej miêdzyosiedlowy
9 lutego Rada Osiedla nr 9 przy wspó³pracy z Rad¹ Osie-
dla nr 6 zorganizowa³a turniej krêglarski dla dzieci i
m³odzie¿ z gimnazjum.
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