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17 marca w Zespole Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi na placu Szkolnym odby³ siê 5. Przegl¹d
Ma³ych Form Teatralnych. Wiêcej s.2.

Wiosna, czas sprz¹taæ

Wizyta Turków

Przypominamy w³aœcicielom i zarz¹dcom nieruchomoœci o wiosennych pracach porz¹dkowych oraz
zakazie spalania odpadów.

Czy krotoszyñska firma Gembiak-Mikstacki nawi¹¿e kontakt biznesowy z tureckimi przedsiêbiorcami?

Informujemy, że na terenie gminy jedynym legalnym miejscem wywożenia nieczystości jest punkt
odbioru odpadów przy ul. Ceglarskiej w Krotoszynie. Do utrzymania czystości i porządku wokół nieruchomości obligują nas zarówno przepisy krajowe, jak i lokalne.
Wobec osób, które nie przestrzegają przepisów
sanitarno-porządkowych lub wywożą śmieci w miejsca nie przeznaczone do tego, będą wyciągane sank(eliz)
cje karno-administracyjne.

19 marca delegacja przedstawicieli tureckiego miasta Havza odwiedziła przedsiębiorstwo Gembiak-Mikstacki. W grupie
gości byli m.in. starosta Havzy Erol Rüstemoglu oraz Aziz Sahin, prezes ATiK-u, stowarzyszenia tureckich przedsiębiorców w
Europie.
Wizyta w Krotoszynie była jednym z
punktów programu pobytu tureckiej grupy w Polsce. Zagraniczni przedsiębiorcy
szukają nowych partnerów biznesowych.
W firmie przy ulicy Transportowej byli po
raz pierwszy. Czas pokaże, czy to spotkanie przyniesie korzyści obu zainteresowanym stronom.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ
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fot. Izabela Bartoœ
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Teatr w szkole

Laureaci z Krotoszyna

Muzeum Regionalne zaprasza dzieci
przedszkoli, szkó³ podstawowych i
gimnazjów na lekcje muzealne poœwiêcone dawnym wiosennym obrzêdom ludowym i tradycjom wielkanocnym. Lekcje bêd¹ prowadzone do koñca kwietnia. Grupy przyjmowane s¹ po
wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel. 62 722-61-47.

17 marca w Zespole Szkół nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi
na placu Szkolnym odbył się 5.
Przegląd Małych Form Teatralnych.
Uczestniczyły w nim 2 grupy
sześciolatków oraz 11 grup z różnych klas szkół podstawowych.
Na szkolnej scenie zaprezentowały swoje przedstawienia:
Przedszkole nr 6, Przedszkole nr
7, Zespół Szkół nr 1 z OI, Zespół
Szkół nr 2 z OI, wszystkie z Krotoszyna, oraz Szkoła Podstawowa nr 17 z Kalisza, Szkoła Podstawowa nr 5 z Ostrowa Wlkp. i
Zespół Szkół nr 5 z Jarocina.
Impreza nie ma charakteru
konkursowego, dlatego nagrody
- gry, piłki czy klocki - organizatorzy przygotowali dla każdej
grupy teatralnej. Każda została
też uhonorowana dyplomem i
gipsową maską - symbolem Przeglądu.

Dwóch gimnazjalistów z Krotoszyna Arkadiusz
Brenk, uczeñ Zespo³u Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami
Integracyjnymi, oraz Dominik Heinisch z Gimnazjum nr 2, znalaz³o siê w gronie laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Do 9 kwietnia w kinie, w godzinach
emisji seansów filmowych, ogl¹daæ
mo¿na wystawê Nickelodeon… - filmowe impresje” przygotowan¹ przez
dzia³aj¹cy przy Krotoszyñskim Oœrodku Kultury klub fotograficzny Blenda.
16 kwietnia o godz. 19.00 w kinie
„Przedwioœnie” - Polski Teatr Tañca.
Bilety w cenie 20 z³ do nabycia w KOK.
Wystawa „Tajemnice chiñskiego geniuszu. Odkrycie i wynalazki” czynna
do 11 kwietnia w budynku Muzeum
Regionalnego przy ul. Ma³y Rynek 1
na dwóch poziomach (w pomieszczeniach muzeum i galerii Refektarz). Organizatorami wystawy s¹: PolskoChiñska Fundacja Promocji i Sztuki
Dongfeng, Muzeum Regionalne im.
Hieronima £awniczaka oraz Refektarz
– Krotoszyñski Oœrodek Kultury.

Dominik Heinisch z nauczycielk¹ Olg¹ Wojtaszek

Wiosna w przedszkolu
19 marca w Przedszkolu nr 7 z Oddzia³ami
Integracyjnymi witano wiosnê

25 kwietnia o godz. 18.00 w „Przedwioœniu” koncert Katarzyny Groniec.
Bilety - 30 z³, do nabycia w KOK.

Wszyscy do tego dnia przygotowywali się bardzo starannie.
Parę dni wcześnie dzieci otrzymały tajemniczy list. Jego
nadawcą była pani Wiosna, która prosiła o pomoc w uwolnieniu
od zimy. Dzieci musiały wykonać
następujące zadania: przygotować marzannę – symbol zimy,
ubrać się odpowiednio do nazwy
swojej grupy, nauczyć się okrzyków przepędzających zimę i piosenek o wiośnie.
19 marca, od samego rana w
przedszkolu zrobiło się koloro-

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)

725
725
722
722
722
722
722

42
34
74
74
74
74
74

01
36
58
14
51
07
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
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997

Arkadiusz Brenk z nauczycielk¹ Magdalen¹ Lindner.

Obaj mają zamiłowanie do
nauk ścisłych. Dominik już w klasie pierwszej z dużą łatwością
rozwiązywał zadania o podwyższonym stopniu trudności. Na
sukces Dominik pracował wraz z
nauczycielką fizyki Olga Wojtaszek. Jego pasją prócz nauki jest
sport.
Nad przygotowaniem Arka do
konkursu czuwała nauczycielka

Magdalena Lindner. Arek brał
również udział w Wojewódzkim
Konkursie Matematycznym
oraz został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

wo. Dzieci przebrały się stosownie do zaleceń, na spotkanie z
panią Wiosną wyszły Gwiazdeczki, Muchomorki, Wesołe
Żabki, Biedronki, Słoneczka,
Jeżyki. Wszyscy dzielnie maszerowali ze swoimi marzannami.
Przedszkolaki tradycyjnie wierszem i piosenką pożegnały zimę
i powitały wiosnę. Była to świetna zabawa i okazja do poznania
tradycji ludowych związanych z
obchodami tego dnia. Po wspólnej zabawie zaproszono wszystkich na wiosenny spacer. (p7)

Chłopcy dzięki swoim osiągnięciom są zwolnieni z części
matematyczno-przyrodniczej
egzaminu gimnazjalnego.
(olwoj, zs, mm)

Medal dla biblioteki
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zdoby³a
kolejny medal za akcjê „Ca³a Polska Czyta
Dzieciom”, której koordynatorem w bibliotece
jest Marlena Nabzdyk.
Wręczenie nagrody w konkursie na najlepiej przeprowadzoną
kampanię społeczną w roku szkolnym 2008/2009 nastąpiło 8 marca
2010r. w Teatrze Żydowskim w
Warszawie. Patronat honorowy
nad uroczystością VIII Finału
„Cała Polska Czyta Dzieciom”
objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Bogdan
Zdrojewski. Wzięło w niej udział
wiele osób ze świata kultury, sztuki, edukacji, biznesu i mediów. Gościem specjalnym była znakomita
pisarka Małgorzata Musierowicz,
która otrzymała nagrodę Fundacji za całokształt twórczości.
Nagroda jest dużym sukcesem

dla biblioteki, propagującej akcję już od 8 lat, gdyż z ponad 200
bibliotek z całego kraju biorących udział w akcji, uhonorowano 19 placówek.
Dyrektor oraz pracownicy
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej serdecznie dziękują
Przedstawicielom Samorządu
Gminy i Starostwa, szkołom,
przedszkolom oraz różnym grupom zawodowym, które włączają się w organizowanie akcji
i pomagają w jej realizacji. Z
roku na rok coraz więcej osób
angażuje się w akcję za co jesteśmy wdzięczni.
Marlena Nabzdyk

fot. archiwum

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

fot. archiwum (x2)

***
Krotoszyñski Oœrodek Kultury i Klub
Mi³oœników i Pasjonatów Fotografii
BLENDA zaprasza 20-latków do wziêcia udzia³u w przygotowaniu projektu
artystycznego «Piêkni dwudziestoletni» w charakterze modeli. W projekcie mog¹ wzi¹æ udzia³ 20-latkowie urodzeni pomiêdzy 8.03.1990 a
27.05.1990. Realizacja projektu zwi¹zana jest z 20-leciem najwiêkszych
zmian demokratycznych w Polsce, w
tym 20-lecia powstania samorz¹du lokalnego. Czekamy na zg³oszenia do 20
kwietnia: Marcin Pawlik - szef klubu:
e-mail: mkontrast@gmail.com z podaniem nastêpuj¹cych danych: Imiê i
nazwisko, telefon.

O godz. 16.30 odbyła się dodatkowa prezentacja spektakli
przygotowanych przez uczniów
ZS nr 2 z OI, na którą zaproszono rodziców i mieszkańców
osiedla. Popołudniowe pokazy
wpisały się w już w tradycje imprezy i cieszą się dużą frekwencją.
Tegoroczny przegląd wsparli: Burmistrz Miasta i Gminy
Krotoszyn, Rada Rodziców ZS
nr 2 z OI, Daria i Zbigniew Głodasowie - Ratuszowa, Gabriela
Kośmider PPH Gabi-Plast, Jacek Brykczyński - Brykczyńscy,
Robert Dzwoniarek Intermarche Mesyna Sp z o.o., Tomasz
Biernacki - sieć Dino, PPH Ewa,
Krzysztof i Irena Nowaccy Hurtownia Cukierniczna, Mateusz i Jakub Czwojdowie - Piekarnia Czwojda, Wydawnictwo
Nowa Era.
(eliz)

Muzeum poszukuje
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
poszukuje informacji o Kazimierzu
Bardońskim, pierwszym burmistrzu Krotoszyna po oswobodzeniu
miasta spod okupacji hitlerowskiej
w styczniu 1945 roku.
Na stanowisko burmistrza został on wybrany przez Tymczasową Radę Powiatową, utworzoną
25 stycznia 1945 roku i ponownie
powołany na stanowisko burmistrza 5 lutego 1945 roku przez delegata Tymczasowego Rządu RP,
kpt. Stefana Kalinowskiego. W
okresie okupacji hitlerowskiej dzia-

łał w konspiracji w ramach utworzonej przy Komendzie Obwodu
AK w Krotoszynie Administracji
Zmilitaryzowanej AK. Na stanowisku burmistrza Krotoszyna pozostawał do 29 marca 1945 roku.
Osoby, które są w posiadaniu
jakichkolwiek informacji o Kazimierzu Bardońskim (daty oraz
miejsce urodzenia i śmierci, zawód, rodzina, fotografie i in.) proszone są o kontakt z krotoszyńskim muzeum (Mały Rynek 1, tel.
62/722-61-47,
email:
muzeum@krotoszyn.pl).
Helena Kasperska
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Zajm¹ siê kurhanami
16 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu. Rozmowy dotyczyły badań archeologicznych w Smoszewie, gdzie
znajdują się cmentarzyska kurhanowe z epoki brązu. Omówiono również formy współpracy
między gminą a uniwersytetem.
Pierwsze wykopaliska w Smoszewie prowadzono na początku
XX wieku, kolejne miały miejsce
w latach 60-tych. W 2009 roku
Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu IP

UAM realizowała badania w porozumieniu z Wielkopolskim
Urzędem Konserwatora Zabytków i we współpracy ze specjalistami z Niemiec i Danii.
W bieżącym roku planowana
jest kontynuacja badań. Prace
wykopaliskowe najprawdopodobniej rozpoczną się w sierpniu. Aktualnie smoszewskie kurhany są jedynym w Polsce stanowiskiem, na którym prowadzone są kompleksowe badania
archeologiczne tzw. kultury mogiłowej sprzed ok.3500 lat.
(mm)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Prawdopodobnie w sierpniu archeolodzy z Polski, Niemiec i Danii bêd¹ prowadziæ wykopaliska
w Smoszewie.

Nowe ³ó¿ka

fot. Ma³gorzata Krupa

SP ZOZ w Krotoszynie.
Centrum Wolontariatu na zakup łóżek przekazało kwotę
7.980 zł. Pozostałe 11.575 zł dołożyła Rada Powiatu Krotoszyńskiego. Dzięki wsparciu udało
się kupić dwa łóżka wielofunkcyjne, wyposażone w materace
przeciwodleżynowe. Nowoczesne łóżka doskonale sprawdzają
się na co dzień, są wygodne dla
pacjentów i usprawniają pracę
personelu medycznego, o czym
można się było przekonać podczas pokazu technicznych możliwości sprzętu.
(mm)

Nagrodê z r¹k burmistrza odbiera £ukasz Rak z KKS Astra za II miejsce w kategorii
Trener Roku

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W środę 17 marca w Zakładzie Opieki Paliatywnej odbył się
pokaz nowo zakupionych łóżek
wielofunkcyjnych.
Zakup był możliwy dzięki
ofiarności mieszkańców, którzy
wsparli akcję „Pola nadziei”. organizowaną w ubiegłym roku
przez Centrum Wolontariatu
Ziemi Krotoszyńskiej. W ramach
podziękowania za datki wszyscy
darczyńcy otrzymywali żonkile.
Celem akcji każdego roku jest
zbiórka pieniędzy na zakup nowoczesnych urządzeń na potrzeby pacjentów Zakładów Opieki
Paliatywnej i Długoterminowej

Gala sportowców

Mo¿liwoœci sprzêtu prezentowa³ fizjoterapeuta Adam Szczepaniak.

Drewno
rozlosowane
17 marca w Urzędzie Miejskim przeprowadzono losowanie drewna pochodzącego z wiatrołomów. Z listy osób, utworzonej po zeszłorocznej nawałnicy,
wylosowano 30 osób. Każda będzie miała możliwość zakupu 2
m przestrzennych drewna.
Drewno będzie wydawane według kolejności wylosowania, aż
do wyczerpania zapasów.Lista
osób została wywieszona na tablicy ogłoszeń na piętrze w budynku Urzędu Miejskiego ul.
Kołłątaja 7.
(mm)

13 marca w auli I LO odbyła się Gala Sportu, podczas której burmistrz Julian Jokś i przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Jamka wręczali fundowane
przez samorząd gminy nagrody. Na spotkaniu ogłoszono wyniki plebiscytu „Informacji Regionalnych” i „Głosu Wielkopolskiego” na Sportowca, Trenera i Klub Roku 2009. Gośćmi imprezy byli przedstawiciele
władz powiatowych, samorządowych, politycy i biznesmeni
– sponsorzy nagród dla osób

uhonorowanych na spotkaniu.
Sportowcem Roku 2009 został sumoka Martin Alcer, reprezentujący barwy Samsona Kobylin. Najlepszym klubem okazał się czwartoligowy Piast Kobylin, a najlepszym trenerem - szkoleniowiec
kobylińskiego Piasta Marek Nowicki. Sportową Nadzieją Powiatu Krotoszyńskiego za rok miniony został Robert Baran z LKS Ceramik Krotoszyn.
W części artystycznej spotkania wystąpił zespół Ekipa z Czerwonego Dżipa.
(red.)

Przeka¿ swój procent
Lista organizacji po¿ytku publicznego
dzia³aj¹cych na terenie powiatu
krotoszyñskiego, na które mo¿na
przekazaæ 1% podatku dochodowego za
rok 2009.
KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital
Powiatowy w Krotoszynie”
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z pomoc¹” cel: dla Joanny
Wojciechowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Bartosza
Bandura
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Klaudii i
Patrycji Œwiderskich
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Micha³a
Grabowskiego
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Magdaleny
Rogowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Wiktorii
Matysiak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Dominiki
Brylewskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla S³awy Czubak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Zuzanny
Skowroñskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Olgi Zawodnej
z Biadek
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie
Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a”, cel: Zespó³ Szkó³ nr 1
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie, nr ident. 092900153952
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie
Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a”, cel: Zespó³ Szkó³ nr 2
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie, Plac Szkolny 19, nr ident.
092900155202
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie
Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a”, cel: Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F.
Libelta w Krotoszynie, nr ident.
092900000806
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie
Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om
„Przyjazna Szko³a”, cel: Przedszkole nr 3
w Krotoszynie, nr ident. 600000058812
KRS 0000065247 - Wielkopolskie
Stowarzyszenie Sportowe - cel: dla LKS
Ceramik Krotoszyn
KRS 0000086481 - Towarzystwo
Atletyczne „Rozum” w Krotoszynie
KRS 0000126050 - Integracyjny Klub
Sportowy „Spartakus”
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie
Sclerosis Multiplex w Krotoszynie
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie
Sclerosis Multiplex w Krotoszynie, cel: dla
Zuzanny P³aczek
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie
Sclerosis Multiplex w Krotoszynie, cel: dla
Krzysztofa Strasburgera
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel:
Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel:
23 DSH SKAUT Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel:
Hufiec KoŸmin Wlkp.
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 Rzeczpospolitej Polskiej
- cel: dopisek wg informacji komendanta
jednostki OSP w danej miejscowoœci
KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek
Niewidomych Okrêg Wielkopolski - cel:
dla Ko³a Krotoszyn
KRS 0000331288 - Fundacja Wspierania
Osób Niepe³nosprawnych „Iskierka
Nadziei” w Zdunach
KRS 0000050135 - Dolnoœl¹ska Fundacja
Rozwoju Ochrony Zdrowia - cel:
PIOTRULA
(pieni¹dze dla Piotra Wolniaka z
Krotoszyna, który w listopadzie 2009 r. w
wyniku wypadku dozna³ z³amania
krêgos³upa)
(red.)
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Komisje w 2009 roku
Na wniosek naszych radnych przedstawimy w Informacjach Samorz¹dowych naszym Czytelnikom roczne sprawozdania z pracy komisji sta³ych
krotoszyñskiej Rady Miejskiej. W tym wydaniu publikujemy drugie z
nich, trzecie uka¿e siê w nastêpnym numerze - mamy trzy komisje.

Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza
odby³a 12 posiedzeñ w okresie od
21.01.2009r. do 17.12.2009r. w tym
3 posiedzenia wspólne z Komisj¹
Spo³eczn¹.
Poza wy¿ej wymienionymi posiedzeniami Komisja mia³a dwie wizje lokalne. Cz³onkowie Komisji mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia i zapoznania siê z
dzia³alnoœci¹ Przedsiêbiorstwa Us³ugowo Handlowego Gabi-Plast w Krotoszynie. Komisja równie¿ goœci³a na
terenie gospodarstwa rolnego pañstwa Kalaków w miejscowoœci Gorzupia.
W obu przypadkach mia³y miejsce ¿ywio³owe dyskusje wraz z pytaniami dotycz¹cymi dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa jak i gospodarstwa
rolnego oraz wynikaj¹cych problemów w ich dzia³alnoœci.
Komisja w 2009 roku zajmowa³a
siê wieloma zagadnieniami istotnymi
dla rozwoju Miasta i Gminy w zakresie problematyki finansowej i gospodarczej. Przyk³adem mo¿e byæ sprawa realizacji II etapu inwestycji wodno-kanalizacyjnej w aspekcie dofinansowania zewnêtrznego w kwocie prawie 60 milionów z³otych. Zagadnienia te wynika³y zarówno z planu pracy Komisji jak i Rady Miejskiej.
Odzwierciedleniem jest te¿ zaopiniowanie 84 projektów uchwa³. Iloœæ
zaopiniowanych uchwa³ w poszczególnych miesi¹cach roz³o¿y³y siê nastêpuj¹co:
- styczeñ - 5
- maj - 5
- paŸdziernik - 3
- luty - 5
- czerwiec - 6
- listopad -17
- marzec - 7
- sierpieñ - 16
- grudzieñ - 5
- kwiecieñ - 8
- wrzesieñ - 7
Komisja wys³ucha³a te¿ informacji, analiz oraz opiniowa³a w ci¹gu
roku 24 zagadnienia. Wszystkie tematy ujête w pracy Komisji zosta³y zrealizowane choæ nie zawsze materia³y
dotycz¹ce omawianych zagadnienia
by³y wyczerpuj¹ce. Jako przyk³ad
niech pos³u¿¹ materia³y o dzia³alnoœci podmiotów gospodarczych z te-

renu Miasta i Gminy Krotoszyn, które mog³y byæ obszerniejsze.
Komisja goœci³a równie¿ na posiedzeniu w miesi¹cu paŸdzierniku
przedstawicieli handlu i przedsiêbiorczoœci, na którym omawiano
obecn¹ sytuacjê jak równie¿ problemy wynikaj¹ce z prowadzenia dzia³alnoœci. Goœciem Komisji by³ te¿
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy pan Polowczyk, który przedstawi³ aktualn¹ sytuacjê na rynku pracy jak i informacjê na temat bezrobocia. Dyskusje na poszczególnych
posiedzeniach komisji by³y bardzo
¿ywio³owe, dotycz¹ce meritum
omawianych zagadnieñ i zawiera³y
wiele sugestii jak i wnioski.
Komisja zg³osi³a 11 wniosków,
z których wiêkszoœæ zosta³a zrealizowana na sesjach w danym miesi¹cu. By³y te¿ wnioski do Zarz¹du
Powiatu, na które przysz³y odpowiedzi informuj¹ce, ¿e realizacja odbywaæ siê bêdzie w miarê mo¿liwoœci.
Jest te¿ jeden wniosek zg³oszony
przez Komisjê Bud¿etowo-Gospodarcz¹ w lutym 2009 roku a dok³adnie 27. Pozwolê sobie go przytoczyæ
„Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza
wnioskuje o zdiagnozowanie i natychmiastowe zajêcie siê przez
PGKiM problemem ogrzewania siedziby Komendy Hufca przy ul. M³yñskiej i oczekuje pisemnej odpowiedzi odnoœnie rozwi¹zania problemu.”
OdpowiedŸ by³a, ¿e jeœli pozwol¹
warunki atmosferyczne problem zostanie zdiagnozowany i usuniêty.
Mija praktycznie rok od zg³oszenia
wniosku a pan Prezes Micha³ Przybylski nadal czeka najprawdopodobniej na sprzyjaj¹ce warunki. Sytuacja ta jest ¿enuj¹ca, gdy¿ wielokrotnie w ci¹gu roku zarówno cz³onkowie Komisji podnosili ten problem
jak i ja osobiœcie rozmawia³em z
panem Prezesem i nic siê nie dzieje. Byæ mo¿e rozwi¹zaniem by³o by
kupienie materia³ów na ocieplenie a
harcerze sami zrobili by resztê. W
tym momencie proœba do Burmistrza, aby wyegzekwowa³ od PGKiM
jak najszybszego a co najistotniejsze skutecznego rozwi¹zania istniej¹cego problemu. Jeœli jest ktoœ zainteresowany szczegó³ami dotycz¹cymi pracy Komisji jest mo¿liwoœæ
wgl¹du do protoko³ów znajduj¹cych
siê w Biurze Rady.
Posiedzenia Komisji cechowa³a
wysoka frekwencja w 2009 roku i

wynios³a 91,7% czyli tak samo jak
w roku 2008. Nale¿y te¿ odnotowaæ
mniejsz¹ tendencjê w porównaniu do
2008 roku do opuszczania sali podczas obrad czy te¿ wczeœniejszego
wyjœcia.

Wyjazd do Dierdorfu
W dniach 17 - 21 marca w Dierdorfie, partnerskim mieœcie Krotoszyna, goœci³a kilkudziesiêcioosobowa delegacja z naszego miasta, której przewodzi³ wiceburmistrz Ryszard
Czuszke.
W jej sk³ad wchodzili nauczyciele, dyrektorzy, cz³onkowie UKS PIAST
i uczniowie krotoszyñskich szkó³, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
„Wodnik” oraz przedstawiciele Rady
Miejskiej i urzêdu. Okazj¹ do spotkania by³a realizacja projektu „Comenius” i otwarcie krytego basenu. W
ramach wspomnianego projektu 18
marca w siedzibie Zwi¹zku Gmin
Dierdorf mia³a miejsce konferencja,
prezentuj¹ca pracê Niemieckiego
Stowarzyszenia Ratowników ¯ycia,

Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Krotoszynie oraz stosowany w naszej
gminie system nauki p³ywania, obejmuj¹cy m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjów. Popo³udnie up³ynê³o na zwiedzaniu Koblencji. 19 marca nast¹pi³o oficjalne otwarcie nowego basenu, w czasie którego m³odzie¿
z Krotoszyna zaprezentowa³a swój
p³ywacki kunszt. Sobotê przeznaczono na wyjazd do Bonn i zwiedzanie
nowoczesnego Muzeum Wspó³czesnej Historii Niemiec. W drodze do
Dierdorfu grupa zwiedzi³a zamek w
Wartburgu, na dawnej granicy miêdzy obydwoma niemieckimi pañstwami. Sw¹ s³awê zawdziêcza on Marcinowi Lutrowi, który bawi³ na nim prawie rok.
Jacek Kêpa

Frekwencja w posiedzeniach Komisji wynosi³a:
-

Krzysztof Kierzek - 91,7%
Bronis³aw Kaczmarek - 100%
Marek P³ócienniczak - 91,7%
Andrzej Poœpiech - 91,7%
Pawe³ Sikora - 91,7%
Maria Wygralak - 91,7%
Jan Zych - 100%
Zofia Jamka - 91,7%
Urszula Olejnik - 91,7%
S³awomir Augustyniak - 100%
Zygmunt Kozupa - 75%
Dariusz Rozum - 83,33%
Andrzej Skrzypczak - 91,7%

Z powy¿szego zestawienia wynika ¿e cz³onkowie powa¿nie potraktowali pracê w Komisji.
Nieobecnoœci w znacznym stopniu wynika³y z podró¿y s³u¿bowych
i choroby. Wiêkszoœæ nieobecnoœci
zosta³o usprawiedliwionych jednak
zdarzy³y siê nieobecnoœci nie prawiedliwione z braku stosownego
wniosku wymaganego przepisami
regulaminu Rady Miejskiej. P r a gnê podziêkowaæ wszystkim cz³onkom Komisji za wspó³pracê w minionym 2009 roku.
Jednoczeœnie mam nadziejê ¿e
rok wyborczy jakim jest 2010 nie bêdzie mia³ wp³ywu na merytoryczn¹ i
rzeczow¹ pracê. Jak pokaza³o g³osowanie nad bud¿etem wszystkim
zale¿y na tym aby te 62 inwestycje
mimo ciê¿kiej sytuacji gospodarczej
w kraju jak i na œwiecie uda³o siê zrealizowaæ.
Dziêkujê równie¿ wszystkim bior¹cym udzia³ w posiedzeniach komisji jak i tym, którzy opracowywali
materia³y do omawianych zagadnieñ
oraz osobom odpowiedzialnym za
przygotowanie sali. Dziêkujê równie¿ przedstawicielom lokalnej prasy za przekazywanie relacji z posiedzeñ Komisji swoim czytelnikom.
¯yczê cz³onkom Komisji i wszystkim
du¿o zdrowia oraz tego aby bud¿et
na 2010 rok ulega³ zmianie przede
wszystkim w celu zwiêkszenia zak³adanych inwestycji.

fot. archiwum

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej Rady
Miejskiej w Krotoszynie za 2009 rok

www.is.krotoszyn.pl

Krotoszyñski Oœrodek Kultury, w zwi¹zku z organizacj¹ DNI KROTOSZYNA w dniach
21-23 maja 2010 roku na krotoszyñski Rynku zaprasza potencjalnych reklamodawców i sponsorów do zapoznania siê z mo¿liwoœci¹ zaistnienia Pañstwa firmy i
produktów. Proszê zapoznaæ siê z poni¿szym pakietem:

PAKIET SPONSORSKI – REKLAMOWY
DNI KROTOSZYNA 2010
œwiadczenia dla sponsora, reklamodawcy
1. ustawienie stoiska promocyjnego do 9 m² (500 PLN/1dzieñ)
2. TELEBIM DIODOWY- projekcja materia³ów sponsorskich w trakcie imprezy po
dostarczeniu materia³u w formatach JPG, DVD. (250 PLN/1dzieñ – 10 spotów 8sekudowych od pocz¹tku do koñca trwania imprezy w danym dniu)
3. mo¿liwoœæ dystrybucji materia³ów promocyjnych przez sponsora-reklamodawcê podczas imprezy - tylko w sytuacji skorzystania ze œwiadczenia 1 lub 2. (koszty
organizacji dystrybucji ponosi reklamodawca)
4. umieszczenie logo sponsora-reklamodawcy na afiszach Dni Krotoszyna
(przy wk³adzie ca³kowitym pow. 5.000 PLN)
5. umieszczenie logo sponsora-reklamodawcy na stronie internetowej imprezy z
linkiem (przy wk³adzie ca³kowitym pow. 3.000 PLN)
6. Umieszczenie przed i po imprezie informacji o sponsorze w gazetach lokalnych
Rzecz Krotoszyñska i Gazeta Krotoszyñska w module reklamowym uzyskanym na
podstawie umów barterowych organizatora z redakcjami w/w czasopism. (przy
wk³adzie ca³kowitym pow. 5.000 PLN)
KONTAKT:
Krotoszyñski Oœrodek Kultury
dyr Wojciech Szuniewicz
ul. 56 Pu³ku Piechoty Wlkp.18, 63-700 Krotoszyn
tel/fax: 0.62 725 2017, mail: wojtek@kok.krotoszyn.pl

Przewodnicz¹cy Komisji
Krzysztof Kierzek
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