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Z wizyt¹ w urzêdzie
1 marca w krotoszyński magistrat odwiedzili piątoklasiści z Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie. Uczniowie spotkali się z burmistrzem Julianem Joksiem. Korzystając z okazji obejrzeli w urzędzie salę reprezentacyjną ze ściennymi malowidłami. Zajrzeli również do punktu monitoringu w straży miejskiej, gdzie dyżurny na
kilku ekranach obserwuje obrazy z dwunastu zainstalowanych w Krotoszynie kamer.
(mm)

fot. archiwum

fot. Marek Olejnik

Bal w Maciusiu
W czwartek 24 lutego, w dniu imienin
Macieja, dzieci z
Przedszkola nr 7
„Maciuś” bawiły się
na balu przebierańców w Domu Rolnika w Bożacinie.
Sala pełna była roześmianych przebierańców: księżniczek, rycerzy, piratów, motyli. Przebrały się również
panie przedszkolanki.
Wszyscy
świetnie się bawili
biorąc udział w
licznych zabawach
i konkursach, a
skoczna muzyka
zachęcała do tańca.
Słodką niespodzianką dla uczestników balu był
ogromny tort.

Uwaga! Zapisy dzieci do przedszkoli na nowy rok szkolny trwaj¹ do koñca marca br. Karty zg³oszeñ
nale¿y pobraæ z kancelarii przedszkola.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

DWUTYGODNIK SAMORZĄDU

Pomoc medyczna
w nocy i œwiêta
1 marca br. zmieniły się zasady korzystania z
nocnej i świątecznej pomocy doraźnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w
godzinach nocnych oraz w weekendy i święta będzie mógł zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z
NFZ. W Wielkopolsce będą to 44 podmioty. Zostały one wyłonione w drodze rozstrzygniętego przez
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ konkursu.
Do tej pory nocna i świąteczna opieka zdrowotna
była związana z lekarzem rodzinnym, u którego
zadeklarowany jest pacjent. To on wskazywał mu
placówkę, w której dana osoba mogła korzystać z
pomocy lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach
nocnych oraz w weekendy i święta. Od 1 marca br.
przestaje obowiązywać rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, funkcjonującego od godz.18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni
ustawowo wolne od pracy.
W powiecie krotoszyńskim usługi te będzie wykonywał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w szpitalu przy ul. Mickiewicza 21.
(informacja rzecznika prasowego WOW NFZ)
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Drogi „Solidarnoœci”

Galeria Refektarz zaprasza do
obejrzenia wystawy fotograficznej
„Nobady,somebady” Zuzanny Kulawiak.

17 lutego w krotoszyñskim muzeum zosta³a otwarta wystawa Drogi „Solidarnoœci” AD 1980-2010.
W uroczystości udział wzięli
między innymi poseł Maciej Orzechowski, burmistrz Julian Jokś
oraz przewodniczący Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność”
Wielkopolska Południowa doktor
Jan Mosiński.
Multimedialną prezentację
solidarnościowych dokonań poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości, którzy nawiązywali
do polskiej i wielkopolskiej historii ruchu związkowego i jego
współczesnej działalności. Spotkanie zostało zakończone wspólnym zwiedzaniem wystawy i
przywoływanymi w rozmowach
prywatnych wspomnieniami wydarzeń politycznych, które
ukształtowały naszą teraźniej-

12 marca 2011 r. odbêd¹ siê w Regionalnym Centrum Bilardowym w
Zdunach £acnowa 26 eliminacje
do Mistrzostw Polski Amatorów w
odmianê 8 bil. Pocz¹tek turnieju o
godzinie 10.00.
18 marca, 15 kwietnia i 13 maja
od godz. 16.00 „Drzwi otwarte” w
Przedszkolu nr 3 BAJKA (al. Powstañców Wlkp.).
22 marca o godz. 17.00 rodziców
z dzieæmi zaprasza Przedszkole nr
6 KUBUŒ (ul. Sienkiewicza). Dzieci proszone s¹ o zabranie obuwia
na zmianê.

szość.
Na ekspozycji można obejrzeć liczne archiwalne dokumenty, fotografie, ulotki, plakaty, sztandary i inne pamiątki,
które dokumentują najważniejsze wydarzenia z dziejów „Solidarności” w kraju, Regionie
Wielkopolska Południowa i Krotoszynie (od strajków sierpniowych, poprzez stan wojenny,
wybory 1989 roku do współczesności).
Dyrekcja krotoszyńskiego
muzeum zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na lekcje muzealne na temat: „Drogi Solidarności AD
1980-2010”. Grupy szkolne
przyjmowane są codziennie, po

fot. Daniel Szczepaniak

11 marca na Dzieñ Kobiet do biblioteki zapraszaj¹ dyrekcja Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej oraz
Stowarzyszenie RAZEM. W programie: wystêpy muzyczne, konkursy, niespodzianki. Rozpoczêcie godz. 17.00.

wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 62 722-61-47). Ekspo-

Zostaw dziecko w k¹ciku

Do 15 kwietnia w Muzeum Regionalnym mo¿na ogl¹daæ wystawê
„Drogi Solidarnoœci AD 19802010” (s.2)

Najnowszym przedsiêwziêciem Krotoszyñskiej Biblioteki Publicznej maj¹cym zachêciæ ma³e
dzieci do czytania i odwiedzania placówki jest utworzony w Oddziale dla Dzieci K¹cik Kubusia
Puchatka.

W dniach od 18 do 20 marca Klub
Motocykli Ciê¿kich i Weteranów
OLDIMERS organizuje wystawê
motocykli. Wystawa odbywaæ siê
bêdzie na terenie przy Intermarche. Podczas wystawy bêd¹ zbierane datki na leczenie Damiana
Dopiera³y (s.8).

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
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

kom kontakt z książką. Czytanie ma być zabawą i przyjemnością. Pełen kolorów kubusiowy
kącik, wyposażony w małe stoliki i pluszowe zabawki, zachęca do zatrzymania i skorzystania z oferowanych tu książek,
czasopism, gier i zabaw edukacyjnych oraz materiałów plastycznych.
Dzięki pani Joannie Wieczorek, prowadzącej na co dzień
Pracownię – Artystyczne Malowanie Ścian, jedna ze ścian pokoju przeobraziła się w bajkowy świat Kubusia. Zajęcia dla
dzieci odbywają się pod opieką
bibliotekarzy. Jest to wygodne
dla rodziców dzieci, którzy w
tym czasie korzystają z wypożyczalni lub czytelni dla dorosłych.

fot. Szymon Kolarz ARTPHOTOGRAPHY

Do 26 kwietnia w sali kameralnej
krotoszyñskiego muzeum czynna
bêdzie ekspozycja „Procesje Wielkiego Tygodnia w Crevillent” (s.3).

Na uroczyste otwarcie kącika przybył sam Kubuś Puchatek
i razem z dziećmi przeciął wstęgę do swojego bajkowego świata. Otwarcie kącika z udziałem

pięciolatków z Przedszkola Maciuś odbyło się 1 marca. Kącik
jest wyjątkowym miejscem w
przestrzeni biblioteki. Ma ułatwić najmłodszym użytkowni-

W krainie uœmiechu
24 lutego w „Przedwioœniu” odby³ siê koncert „W krainie uœmiechu”.

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

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

2

999
998
997

fot. S³awek Skalski (x2)

Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy

zycja będzie czynna do połowy
kwietnia br.
(jakep, helka)

Wykonawcy, gwiazdy polskiej opery kameralnej, zaprezentowali przeboje operowe,
operetkowe i musicalowe. Koncert prowadził Kazimierz Kowalski.
Zainteresowanie koncertem
było tak duże, że dostawiono dodatkowe krzesła dla publiczności. Widzowie bawili się doskonale. Niektóre utwory śpiewano
wspólnie z artystami. Występy
nagrodzono gromkimi brawami.
Wstęp na koncert był bezpłatny.
Organizatorami koncertu byli:
Burmistrz Krotoszyna oraz
KOK.

Wczesny kontakt z książką,
słowem i muzyką jest niezwykle
ważny dla rozwoju dziecka, dlatego dyrekcja i pracownicy biblioteki zapraszają wszystkich
chętnych do odwiedzania kącika.
Marlena Nabzdyk
Dyrektor i pracownicy Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
dziękują wszystkim osobom,
które pomagały przy tworzeniu
przyjaznego miejsca dla malucha. Dziękują Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie za
wsparcie f inansowe, Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krotoszynie za wykonanie
ozdób, Fotografowi Szymonowi
Kolarzowi za profesjonalne
zdjęcia kącika

www.is.krotoszyn.pl
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Wicemarsza³ek w Krotoszynie

W trakcie spotkania radni
poinformowali zebranych jak
przedstawia się budżet Województwa Wielkopolskiego na
rok 2011.
Panowie przekazali również informację dotyczącą zakupu dla Wielkopolski 22 pociągów, które zostaną wyprodukowane przez bydgoską firmę
Pesa.

Niestety, póki co, żaden z
nowych składów nie będzie
przejeżdżał przez Krotoszyn.
Podczas spotkania rozmawiano również o współpracy samorządów gminnych z samorządem wojewódzkim.
Po spotkaniu odbyła się
konferencja prasowa.
(mm)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

25 lutego w krotoszyñskim Urzêdzie Miejskim
odby³o siê spotkanie samorz¹dowców z terenu
powiatu krotoszyñskiegoz Krzysztofem Grabowskim, wicemarsza³kiem województwa wielkopolskiego oraz Franciszkiem Marsza³kiem,
radnym sejmiku wojewódzkiego.

Spotkanie z pras¹

Hiszpañskie procesje w muzeum
W sobotê 26 lutego w sali kameralnej krotoszyñskiego Muzeum uroczyœcie otwarto wystawê fotograficzn¹ „Procesje Wielkiego Tygodnia w Crevillent (Hiszpania).”

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Zebranych powitali Helena
Kasperska, kustosz muzeum,
Julian Jokś burmistrz Krotoszyna oraz Urszula Makieła, szefowa krotoszyńskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej.Pomysł prezentacji hiszpańskiej wystawy w Krotoszynie zrodził się we Fontenay-leComte we Francji, podczas pobytu krotoszynian zrzeszonych
w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
Krotoszyn od ponad piętnastu lat związany jest umową
partnerską z Fontenay-le-Comte, które z kolei od ponad trzydziestu lat współpracuje z hiszpańskim Crevillent. I tak, dzięki francuskim przyjaciołom
mamy hiszpańską wystawę w

Krotoszynie, która
pozwala choć w części zapoznać się z
wielkopostnymi zwyczajami Hiszpanów.
Procesje Wielkiego Tygodnia organizowane są w wielu
miastach hiszpańskich od Niedzieli
Palmowej aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego
przez bractwa religijne.
W czasie tym ulicami miast przemieszczają się pochody bractw niosące lub ciągnące
ogromne platformy –

tzw. pasos, na których ustawione są figury Chrystusa lub Matki Bożej oraz sceny religijne.
Udział w otwarciu wystawy
zapowiadali goście z Hiszpanii,
przedstawiciele Stowarzyszenia „Semana Santa”, jednak z
powodów technicznych nie udało im się dotrzeć do Krotoszyna.
Wystawa składa się z przeszło trzydziestu fotografii prezentujących poszczególne
paso. Zdjęcia z uwagą obejrzeli goście biorący udział w wernisażu. Doskonałym uzupełnieniem wystawy był film z przebiegu uroczystości w Crevillent.
Ekspozycję można oglądać do
26 kwietnia br.
(mm)

Zmienili w bud¿ecie
Podczas lutowej sesji Rady
podjęto uchwałę w sprawie zmian
w budżecie na 2011 r. Między innymi wycofano z budżetu przebudowę ul. Wojciechowskiego. Decyzja ta wynikała z konsultacji
jakie przeprowadzono z mieszkańcami osiedla Parcelki, którzy
deklarowali rezygnację z inwestycji na ul.Wojciechowskiego na
rzecz budowy innych ulic z tego
rejonu. Rada osiedla przedstawiła burmistrzowi listę ulic, które
zdaniem mieszkańców w pierw-

szej kolejności powinny zostać
utwardzone. W zmianach w budżecie uwzględniono budowę kilku z nich: Akacjowej, Chłapowskiego, Jabłoniowej, Jodłowej,
Karowej, , Kolberga (część), Madalińskiego, Nabzdyka, Umińskiego. Z inwestycji drogowych,
do budżetu wprowadzono również: budowę ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa oraz ul. Karpackiej
w Krotoszynie, modernizację ul.
Plac Targowy oraz modernizację
drogi gminnej w Salni. Zaplano-

wano także wykonanie dokumentacji na: modernizację ul.
Zdunowskiej (odcinek od ul.
Staszica do ul. Transportowej),
budowę ul. Waryńskiego w Krotoszynie, budowę ul. Zielonej w
Orpiszewie, budowę ul. Słonecznej w Chwaliszewie, budowę
drogi Kobierno-Nowy Folwark,
budowę ul. Ks. Kałuży w Biadkach, budowę ul. Liliowej w Krotoszynie, budowę odcinków ulic:
Malinowej, Spokojnej i Ściegiennego w Smoszewie.
(mm)

Wieczny odpoczynek w cichej Krainie,
gdzie ból nie siêga i ³za nie p³ynie.

Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Grzegorza Nowackiego
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie, radnego Rady Miejskiej w Krotoszynie IV i V kadencji,wychowawcę i nauczyciela uwielbianego przez młodzież.
Najbliższym Zmarłego wyrazy
najszczerszego współczucia

Prezydent w Mejszagole
16 lutego Prezydent RP
Bronisław Komorowski, odznaczył Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP znanego krotoszynianom księdza prałata

Józefa Obrębskiego z Mejszagoły, miasta partnerskiego Krotoszyna.
Prezydent, podczas pobytu
na Litwie odwiedził Mejszago-

łę i osobiście wręczył odznaczenie księdzu prałatowi. Korzystając z okazji złożył również wizytę w mejszagolskiej
szkole.
(mm)

składają
Burmistrz Krotoszyna
i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie

Przewodnicząca i Radni
Rady Miejskiej
w Krotoszynie
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Hit Wielkopolski 2010 Fugor laureatem

fot. El¿bieta Poczta

W niedzielê 20 lutego w Poznaniu w Auli UAM odby³a
siê uroczysta gala podczas której wrêczono nagrody
laureatom konkursu „Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT
Wielkopolski 2010”.
Wśród nagrodzonych
znalazły się dwie krotoszyńskie firmy.
Gabriela Kośmider,
właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowego „Gabi-Plast”,
odebrała
„Kryształowy HIT 2010”.
Firma „Gabi-Plast”
po raz trzeci znalazła się
wśród laureatów konkursu. HIT dla PPH CENTNAS
Sp. z o.o. odebrał w imieniu prezesa Marek Krawicki, kierownik marketingu.
(mm)

Narada koordynacyjna
W lutym odbyła się w Urzędzie Miejskim coroczna narada
koordynacyjna, na którą burmistrz zaprosił zarządców dróg
oraz właścicieli technicznego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego umieszczonego w pa-

sach drogowych.
Na spotkaniu pracownicy
urzędu przestawili plany inwestycyjne Miasta i Gminy Krotoszyn z zakresu budowy dróg i
ulic oraz sieci wodno– kanalizacyjnych, oświetleniowych i tele-

informatycznych. Spotkania te
mają na celu skoordynowanie inwestycji zlokalizowanych w tym
samym rejonie lub realizowanych w tym samym czasie przez
różne jednostki.

(daw)

Wœród tegorocznych laureatów Narodowego
Konkursu Ekologicznego «PrzyjaŸni œrodowisku» znalaz³a siê Fabryka Urz¹dzeñ Górniczych
«Fugor» Sp. z o.o. z Krotoszyna, producenta
urz¹dzeñ transportu ci¹g³ego, konstrukcji
stalowych.
W uroczystości
wzięli udział: Jerzy
Buzek i Anna Komorowska. Certyfikat odebrał Prezes
Zarządu Marian
Tyrakowski. Narodowy Konkurs Ekologiczny odbywał
się pod Patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Gratulacje
wszystkim laureatom złożyła Anna
Komorowska, nowa
przewodnicząca
Rady NKE. W uroczystym wręczaniu
nagród w Warszawie
wzięli
udział Przemysław
Gonera, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Jerzy Buzek przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
W kategorii „Firma przyja-

zna środowisku laureatami
obok Fabryki Urządzeń Górniczych «Fugor» Sp. z o.o. zostały również: Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie oraz
firma ELO–GAZ.

Nowe ceny biletów MZK
Na sesji w dniu 24 lutego br. radni podjêli uchwa³ê w sprawie ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe publicznego transportu zbiorowego wykonywane na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, okreœlenia uprawnieñ do korzystania z
bezp³atnych i ulgowych przejazdów oraz wysokoœci op³at dodatkowych zwi¹zanych z tym przewozem.
Ostatnia podwyżka cen biletów miała miejsce w 2008r.
Wzrost cen biletów MZK w Krotoszynie spowodowany jest
zwiększeniem kosztów związanych z prowadzoną działalnością, na które składają się między innymi wzrost cen paliw,
energii elektrycznej, wzrost
stawki podatku VAT, konieczność zakupu części zamiennych.
Ceny po zmianach wynoszą:
1) w obrębie miasta (strefa
M):
a)
bilet jednorazowy na
wszystkie linie w wysokości
2,20 zł,
b) bilet miesięczny na wszystkie linie w wysokości 60,00 zł,
2) poza granicami miasta – bilet jednorazowy na wszystkie
linie:
a) w I strefie do 5 km w wysokości 2,80 zł,
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b) w II strefie od 5 km do 10
km w wysokości 3,20 zł,
c) w III strefie od 10 km do 15
km w wysokości 4,10 zł,
d) w IV strefie od 15 km do 20
km w wysokości 4,40 zł,
e) w V strefie od 20 km do 25
km w wysokości 5,50 zł,
f) w VI strefie od 25 km do 30
km w wysokości 5,60 zł,
g) w VII strefie powyżej 30 km
w wysokości 6,60 zł,
3) poza granicami miasta – bilet miesięczny, z wyjątkiem linii „J” :
a) w I strefie do 5 km w wysokości 82,00 zł,
b) w II strefie od 5 km do 10
km w wysokości 88,00 zł,
c) w III strefie od 10 km do 15
km w wysokości 126,00 zł,
d) w IV strefie od 15 km do 20
km w wysokości 138,00 zł,
e) w V strefie od 20 km do 25
km w wysokości 158,00 zł,
f) w VI strefie od 25 km do 30
km w wysokości 166,00 zł,

4) poza granicami miasta – bilet miesięczny na linii „J” :
a) w I strefie do 5 km w wysokości 80,00 zł,
b) w II strefie od 5 km do 10
km w wysokości 82,00 zł,
c) w III strefie od 10 km do 15
km w wysokości 110,00 zł,
d) w IV strefie od 15 km do 20
km w wysokości 115,00 zł,
e) w V strefie od 20 km do 25
km w wysokości 148,00 zł,
f) w VI strefie od 25 km do 30
km w wysokości 150,00 zł,
g) w VII strefie powyżej 30 km
w wysokości 165,00 zł.
Katalog osób uprawnionych do
bezpłatnych przejazdów został
ograniczony do czterech grup:
dzieci do lat 4, osoby które
ukończyły 70 rok życia, osoby
niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz osoby niewidome
lub ociemniałe.
Wprowadzone zostały trzy rodzaje ulg w przejazdach: 78%,

49% i 37%. Do 78 % ulgi uprawnieni są:
1) opiekun towarzyszący w
podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
2) przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie
niewidomej lub ociemniałej,
3) umundurowani funkcjonariusze: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Straży
Granicznej, funkcjonariusz celny - tylko w czasie wykonywania czynności służbowych,
4) dzieci i młodzież dotknięta
inwalidztwem lub niepełnosprawna,
5) opiekun dzieci i młodzieży
dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej,
6) zasłużony honorowy dawca
krwi.
Do 49 % ulgi uprawnieni są dzieci i młodzież pobierająca naukę
do 24 lat – dotyczy tylko biletów
miesięcznych.
Do 37 % ulgi uprawnieni są:

1) dzieci i młodzież pobierająca naukę do 24 lat – dotyczy biletów jednorazowych,
2) dziecko powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
3) emeryt lub rencista.
Nowe ceny biletów obowiązywać będą od pierwszego dnia
miesiąca następującego po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Istotnym elementem nowego cennika jest to, że przejazdy
bezpłatne i ulgowe obowiązują
tylko na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn. Przewozy poza teren gminy Krotoszyn MZK Sp.
z o.o. traktować będzie na zasadach komercyjnych przy zastosowaniu zwolnień i ulg ustawowych.
(anet)
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W sprawie hali
Sprawa budowy hali widowiskowo-sportowej by³a jednym z punktów porz¹dku obrad komisji sta³ych rady w lutym.

Temat budowy hali pojawił
się w poprzedniej kadencji
rady. Wtedy to radni spośród
czterech przygotowanych
przez projektanta wariantów
zdecydowali o wyborze wariantu IV. Propozycja ta została
wówczas przedyskutowana
podczas spotkań z potencjalnymi przyszłymi użytkownikami
sali. Po konsultacjach projekt
rozszerzono o dodatkowe salki. Zgodnie z tymi ustaleniami
projektant sporządził dokumentację techniczna obiektu.
Kosztorys inwestorski na zadanie opiewa na kwotę 13 mln 27
tys zł.
Obecni radni wprowadzili tę
inwestycję do planu – umieszczając ją w uchwale Rady Miejskiej dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2014
z kwotą 10 mln zł. Dlatego właśnie temat stał się przedmiotem obrad w lutym. Konieczne
jest podjecie decyzji czy budo-

wa hali będzie realizowana wg
przygotowanej już dokumentacji, czy też zakres ten zostanie
ograniczony biorąc pod uwagę
aktualne możliwości finansowe
samorządu.
Członkowie komisji obejrzeli prezentację multimedialną
przygotowaną przez projektanta. Po dyskusjach obie komisje
wnioskowały o powołanie zespołu, który wypracuje najlepszy wariant budowy sali z
uwzględnieniem przyszłego
wykorzystania obiektu. Wnioskowano również o zorganizowanie wizji lokalnej w podobnych obiektach.
Z ramienia Komisji Społecznej do składu zespołu zaproponowano radnych: Krzysztofa Manistę, Pawła Radojewskiego, Mariana Skotarka,
Grzegorza Majchszaka. Komisja Budżetowo-Gospodarcza
również wyznaczyła swoich
przedstawicieli w osobach
Krzysztofa Kierzka, Tomasza
Głucha oraz Cezarego Grendę.
W skład zespołu wejdą również
Jacek Cierniewski, dyrektor
CSiR oraz Wojciech Szuniewicz, dyrektor KOK.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W obu posiedzeniach komisji udział wziął projektant Sebastian Stanisławski oraz
przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Dyskusja podczas obrad Komisji Spo³ecznej

Zgodnie z istniejącą dokumentacją obiekt wybudowany
zostanie między boiskiem Orlik
a budynkiem Zespołu Szkół nr
3, częściowo jako budynek
dwukondygnacyjny. Hala widowiskowo-sportowa ma być wykorzystywana nie tylko na potrzeby sportowe ale również
kulturalno-rozrywkowe. Przewiduje się następujące wymia-

ry areny sportowej: dł. 44m,
szer. 28,5 m (plac gry: 44x24,3
m) i wys. 9,20-10,08 m. Dla widowni zaplanowano 682 miejsca na trybunach.
W obiekcie znajdować się
będą również dwie sale do ćwiczeń o wymiarach 10 x 11m, zaplecze sanitarne składające się
z przebieralni, wc i natryskowni, ogólnodostępne toalety, po-

Posprz¹taj
po psie

Otwarcie Punktu
Poœrednictwa
Pracy OHP

Z nadejœciem wiosny
Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej
w Krotoszynie rozpocznie kampaniê ”Ty
te¿ mo¿esz posprz¹taæ
po swoim psie”.

poprawy jej stanu zawodowego,
przeciwdziałaniu marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu oraz
przygotowaniu młodzieży do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.
Główne cele, założenia i sposoby działania punktu przedstawiła Ewa Płócienniczak, pośrednik pracy. Oficjalnego przecięcia
wstęgi dokonali zastępca burmistrza Ryszard Czuszke, komendant Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Piotr Zerbe
oraz Ewa Płócienniczak, pośrednik pracy.
(ep,mm)

fot. Jacek Kêpa

W dniu 28 lutego w Krotoszynie uroczyœcie
otwarto now¹ jednostkê rynku pracy Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Punkt
Poœrednictwa Pracy. Punkt mieœci siê w siedzibie Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego
przy ul. Zdunowskiej 12.
Jednostka powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Adresatem projektu jest młodzież w wieku 15-25
lat .
Usługi pośrednictwa pracy
świadczone są w lokalu przy ul.
Zdunowskiej 12, udostępnionym
nieodpłatnie przez krotoszyński
samorząd. W tym celu zawarto
porozumienia o współpracy w
zakresie wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie
bezrobociu wśród młodzieży,

kój trenera, magazyn sprzętu,
pomieszczenia dodatkowe z
przeznaczeniem na bar i sale
konferencyjną. Wg przeprowadzonej wstępnie wyceny koszt
budowy hali wraz z wyposażeniem, wytyczeniem miejsc parkingowych oraz dojazdu do
obiektu wynosi 13 mln 27 tys.
zł brutto.
(mm)

Wstêgê przecina Ewa P³ócienniczak, poœrednik pracy

W listopadzie ubiegłego roku
Miasto i Gmina Krotoszyn podpisało z RCEE umowę na przygotowanie takiej akcji.
Powstały plakaty i tabliczki
informacyjne, które zostaną rozwieszone w mieście, kiedy tylko
akcja się rozpocznie. Centrum
przeprowadziło konsultacje z
mieszkańcami, zbierało informacje od wspólnot mieszkaniowych, rozmawiano również z
przewodniczącymi rad osiedli w
sprawie ustalenia miejsc, które
szczególnie upodobali sobie właściciele psów na codzienne spacery z podopiecznymi. Niektórzy
z tych spacerowiczów nie mają
ochoty sprzątać po swoich pupilach i do takich właśnie osób
skierowana jest kampania przygotowana przez RCEE.
(mm)
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Wkrótce
warsztaty literackie

Zmagania z niemieckim

fot. archiwum

fot. archiwum

28 lutego odby³o siê kolejne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki w Krotoszyñskiej
Bibliotece Publicznej. Klubowicze dyskutowali o przeczytanej ostatnio ksi¹¿ce Jill
Marshall ,,Jane Blonde wkracza do akcji” .

21 lutego w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Benicach
odbył się VI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów. Konkurs przygotowała pani Joanna Kamińska–Leydy, pomysłodawczyni
przedsięwzięcia oraz koordynatorka wymiany międzynarodowej w tutejszej placówce. W
konkursie wzięli udział
uczniowie z 8 gimnazjów powiatu krotoszyńskiego. Składał się on z dwóch etapów:
szkolnego i powiatowego. W

etapie powiatowym wzięło
udział 15 uczniów.
Celem konkursu było
sprawdzenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa i
gramatyki oraz krótkiej rozmowy w języku niemieckim.
Konkurs miał również zwrócić
uwagę uczniów na rolę języków obcych w życiu młodych
ludzi i zachęcić ich do dalszej
nauki.
Główną nagrodę wygrała
uczennica z Benic, Adrianna

Chybowska, drugie miejsce zajęła uczennica Gimnazjum nr
2 w Krotoszynie Katarzyna Banaszak, natomiast trzeci przypadło uczennicy Gimnazjum w
Zdunach, Annie Wostal.
Głównym sponsorem konkursu była Rada Rodziców
oraz Miasto i Gmina Krotoszyn.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom i zapraszamy za
rok na kolejną przygodę z językiem niemieckim.
(ZS Benice)

W związku z obchodami
Roku Miłosza rozmawiano również o książkach tego autora.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o warsztatach literackich
poświęconych twórczości Miłosza.
Warsztaty zostaną zorganizowane w ramach projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu, zostaną dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia te

odbędą się w krotoszyńskiej bibliotece 14 kwietnia o godzinie
11.00, poprowadzi je znany krytyk literatury, znawca twórczości Czesława Miłosza – Przemysław Czapliński z Instytutu Filologii Polskiej UAM .
Członkowie DKK zapraszają
na kolejne spotkanie klubu w
dniu 28 marca o godz. 15.30. Klubowicze zajmą się książką Joanny Rudniańskiej ,,Kotka Brigidy”.
(kbp)

„Fotograficznych ferii” galeria Kasia w finale
Każdy uczeń biorący udział
w konkursach wojewódzkich
marzy o tym, by zostać finalistą
lub laureatem. Udaje się to tylko najlepszym. 19 lutego w Kaliszu odbył się rejonowy etap
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Adama
Mickiewicza. Finalistką została
Katarzyna
Zajączkowska,

6

czas uroczystego otwarcia nowej
galerii w dniu 23.02.2011r. w
Gimnazjum nr 4.
Wystawę nadal można obejrzeć
w
tym
miejscu.
Tego samego dnia w szkole odbył
się też wykład dr Pawła Baranowskiego pt. „Jak światło to
robi, że nas oszukuje?”, który
cieszył się ogromnym zainteresowaniem całej społeczności

szkolnej. Spotkanie przyniosło
wiele zaskakujących informacji
na temat złudzeń wzrokowych,
także tych wykorzystywanych w
fotografii, ale też pracy mózgu,
kierowania uwagi dowolnej.
Zdjęcia z wystawy, wykładu oraz
prace uczniów można obejrzeć
na stronie Stowarzyszenia:
http://stowarzyszenieg4.pl/
(ilon)

fot. archiwum

Projekt dofinansowany z
Otwartego Konkursu Ofert Urzędu Miejskiego w Krotoszynie powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół G-4. Grupa
uczniów miała okazję bardzo
twórczo spędzić czas wolny podczas ferii ćwicząc pod okiem profesjonalisty fotografa - pana Bartosza Blechy swoje umiejętności
i zdolności robienia zdjęć.
Młodzi przez pięć dni mieli
okazję zapoznać się zarówno z
teorią jak i trudną praktyką dotyczącą tej dziedziny, co doprowadziło do powstania wielu prac
godnych zawodowców i pokazania ich szerszej publiczności.
Jednocześnie każdy dzień zaczynał się od zajęć profilaktycznych, które prowadził psycholog
szkolny – pani Marta Sroczyńska. Uczniowie zapoznali się z
zagrożeniami związanymi ze
zjawiskiem narkotyków i dopalaczy, stworzyli plakat i ulotki
antynarkotykowe.
Jako efekt całotygodniowej
pracy młodzieży powstał wernisaż prac, zaprezentowany pod-

fot. archiwum

W dniach od 31 stycznia do 4 lutego 2011r. w Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie odby³y siê zajêcia pt. „Fotograficzne Ferie”.

uczennica Gimnazjum nr 4 im.
Henryka Sienkiewicza w Krotoszynie. Zachwyciła swoją recytacją jury, prezentując fragment
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 19 kwietnia Kasia wystąpi na finale wojewódzkim w Muzeum im. Adama Mickiewicza w
Śmiełowie.
g4
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Walczyli
m³odzicy
W dniu 19 lutego w Krotoszynie w Klubie LKS
Ceramik na ul. Sportowej 1 odby³a siê Dru¿ynowa Liga Wielkopolski M³odzików - Rzut 1
Do zawodów zgłosiły się trzy
drużyny z Wielkopolski: Ceramik, Sobieski, Grunwald.
W pierwszym meczu Ceramik
Krotoszyn pokonał Grunwald
Poznań 9 do 1, w następnym
Sobieski Poznań zwyciężył z
Grunwaldem Poznań 6 do 3. W
finale i Ceramik pokonał Sobie-

skiego Poznań 6 do 4 zwyciężając w pierwszym rzucie ligi młodzików do 15 lat.
Klasyfikacja:
I miejsce – Ceramik Krotoszyn
II miejsce – Sobieski Poznań
III miejsce – Grunwald Poznań
(rafpat)

Z podwórka na stadion
Rozpoczęły się zapisy do XI
edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z
podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”, czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i
chłopców w kategorii U-10.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca. Na zdobywców
Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, obok wielkich
emocji, czekają wspaniałe nagrody – wyjazd na imponujący
stadion klubu Ajax Amsterdam
oraz możliwość treningu w jednej z najlepszych, piłkarskich
młodzieżowych szkółek świata.
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” należy do największych i najbardziej
prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Polsce. Z roku na rok
bije kolejne rekordy popularności i budzi coraz większe emocje
wśród młodych zawodników, trenerów oraz kibiców. Tylko w
2010 roku o zwycięstwo w Turnieju walczyło ponad 40 000

piłkarek i piłkarzy, którzy z
ogromną pasją rywalizowali na
boiskach w duchu fair play. Od
lutego przyjmowane są zgłoszenia kolejnych drużyn dziesięciolatków i młodszych dzieci, chcących przeżyć swoją wielką piłkarską przygodę z Turniejem o
Puchar Tymbarku. Każdy trener,
którego drużyna weźmie udział
w rozgrywkach, otrzyma markową koszulkę piłkarską Nike.
Zapisy potrwają do końca marca.
Drużyny do Turnieju może
zgłaszać trener lub nauczyciel.
Zespół może liczyć od 6 do maksymalnie 12 zawodników –
dziewcząt lub chłopców. Każdy
trener może zgłosić dowolną
liczbę drużyn, dzięki czemu w
rozgrywkach mogą wziąć udział
wszystkie dzieci, które pasjonują się piłką nożną. Najłatwiej
zrobić to przez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na
stronie http://zpodworkanastadion.pl/ .

Wygrali z liderem
Ogromną niespodziankę
sprawiła drużyna tenisistów stołowych KS Krotosz wygrywając
z liderem ligi okręgowej.
Krotoszyński zespół wygrał 102 Orłem Wysocko Wielkie.
Skład krotoszyńskiej drużyny :
- kapitan,
Stanisław Gdynia 1,5 pkt
- senior:
Sławomir Grzelski 3,5 pkt
- senior:
Aureliusz Reyer 1,5 pkt
- junior:
Maciej Lepczyński 1,5 pkt
- junior:
Konrad Miazek - rezerwa
Obecnie drużyna zajmuje II miejsce (22pkt.), jednym punktem
ustępuje drużynie z Koźmina
Wlkp. (23pkt.) Do końca sezonu

zostały trzy mecze, w tym najważniejszy z koźmińską drużyną, który odbędzie się 20 marca o godz.10.00 na sali krotoszyńskiego CSiR na stadionie.
Zapraszamy wszystkich sympatyków tenisa stołowego do kibicowania krotoszyńskiemu zespołowi.
(stang)

Harmonogram zebrañ wyborczych
organów jednostek pomocniczych
Miasta i Gminy Krotoszyn kadencja 2011-2015
( zebrania rozpoczynaj¹ siê o godz. 1700 )
L.P. RADA OSIEDLA

DATA
ZEBRANIA

PRZEWODNICZ¥CY
RADY OSIEDLA

NAZWISKO I IMIÊ RADNEGO
PROWADZ¥CEGO ZEBRANIE

OPIEKUN

1.

RADA OSIEDLA NR 1

14.04.2011

Andrzej ¯wikiewicz

Grzegorz Majchszak

2.

RADA OSIEDLA NR 2

13.04.2011

Olga Kabat

Pawe³ Sikora

Barbara Ratajczak

3.

RADA OSIEDLA NR 3

12.04.2011

Stanis³aw Ba³a

Ryszard £opaczyk

Krystyna Wa³êsiak

4.

RADA OSIEDLA NR 4

11.04.2011

Stanis³aw Szpoper

Cezary Grenda

Ewa Zaradniak

5.

RADA OSIEDLA NR 5

08.04.2011

Urszula Olejnik

Roman Olejnik

Krystyna Czubak

6.

RADA OSIEDLA NR 6

07.04.2011

Ewelina Wronecka

Krzysztof Kierzek

Janina Wolniak

7.

RADA OSIEDLA NR 7

06.04.2011

Hanna Wawrzyniak

Krzysztof Manista

Wioleta Zielichowska

8.

RADA OSIEDLA NR 8

05.04.2011

Józef Banasiewicz

S³awomir Augustyniak

Urszula Makie³a

9.

RADA OSIEDLA NR 9

04.04.2011

Janusz Pierunek

Mi³osz Zwierzyk

Maria Pawlik

Kamilla Domaga³a

( zebrania rozpoczynaj¹ siê o godz. 1900 )
L.P. MIEJSCOWOŒÆ

DATA
ZEBRANIA

1.

BASZYNY

22.03.2011

Jan Grabski

Anna Sikora

Janusz Dudziak

2.

BENICE

23.03.2011

Jan Zych

Miros³aw Gañko

Beata K³aniecka

3.

BIADKI

24.03.2011

Jan Lizak

Urszula Olejnik

Julita Pierunek

4.

BO¯ACIN

23.03.2011

Maria Wygralak

Zofia Jamka

Miros³awa Szóstak

5.

BRZOZA

24.03.2011

Janusz Serafiniak

Zofia Jamka

Ryszard Patalas

6.

CHWALISZEW

24.03.2011

Stanis³aw Zimny

Andrzej Pospiech

Aneta Kaczmarek

7.

DURZYN

25.03.2011

Henryk Krawczyk

Jan Zych

Gilena Suplicka

8.

DUSZNA GÓRKA

25.03.2011

Kazimiera Guzior

Anna Sikora

Bogdan Pacholczyk

9.

DZIER¯ANÓW

31.03.2011

Krzysztof Szczotka

Olejnik Roman

Agnieszka Pohl

10. GORZUPIA

22.03.2011

Marian W³osik

Krzysztof Kierzek

Iwona Sztuder

11. JANÓW

28.03.2011

Krzysztof Sikora

Anna Sikora

Arleta Chrobot

12. JASNE POLE

30.03.2011

Tadeusz Radajewski

Andrzej Pospiech

Lucyna Bogdañska

13. KOBIERNO

9.03.2011

Zofia Jamka

Marian Skotarek

Karina Kolska

14. LUTOGNIEW

01.04.2011

Bronis³aw Kaczmarek

Marian Skotarek

Alicja Markiewicz

15. NOWY FOLWARK

23.03.2011

Mieczys³aw Augustyniak

Ryszard £opaczyk

Lidia Kaczyñska

16. ORPISZEW

30.03.2011

Robert Chmielarz

Anna Sikora

Bogna Rabenda

17. OSUSZ

8.04.2011

Izabela P³ugowska

Bronis³aw Kaczmarek

Ma³gorzata Wójcik

18. RACIBORÓW

21.03.2011

Tadeusz Grêda

Zofia Jamka

Dorota Szczurek

19. ROMANÓW

28.03.2011

Stanis³aw Baran

Bronis³aw Kaczmarek

El¿bieta Zaremba

20. ROSZKI

25.03.2011

Stefania Wiatrak

Zofia Jamka

Henryka Pazo³a

21. RÓ¯OPOLE

30.03.2011

Jan Skrzypczak

Zofia Jamka

Jadwiga Banaszak

22. SMOSZEW

29.03.2011

Tadeusz B³aszczyk

Jan Zych

Joanna Wasielewska

23. ŒWINKÓW

04.04.2011

Regina Jakubek

Anna Sikora

Roman Wosiek

24. TOMNICE

29.03.2011

Eugeniusz Marcinek

Krzysztof Kasprzak

Wojciech Wierciñski

25. UNIS£AW

31.03.2011

Stanis³aw Andrzejak

Pawe³ Sikora

Izabela £opaczyk

26. USTKÓW

31.03.2011

Hieronim Marsza³ek

Ryszard £opaczyk

Andrzej Zieliñski

27. WIELOWIEŒ

22.03.2011

S³awomir Jankowski

Jan Zych

Sebastian Ludwiczak

28. WRONÓW

01.04.2011

Halina Kempa

Natalia Robakowska

Maria Szych

29. WRÓ¯EWY

04.04.2011

Jolanta Paszek

Bronis³aw Kaczmarek

Agnieszka Marsza³ek

SO£TYS

NAZWISKO I IMIÊ RADNEGO
PROWADZ¥CEGO ZEBRANIE

OPIEKUN
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Narodowy Spis Powszechny
Ludnoœci i Mieszkañ 2011
Urząd Miejski w Krotoszynie
informuje, żę spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w
dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. W dniach od 1 do 17
marca br. rachmistrzowie przeprowadzą obchód przedspisowy.
Spisem obejmuje się:
· osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
· osoby niemające miejsca zamieszkania,
· mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i

inne zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami.
W spisie powszechnym
będą zbierane dane z następujących tematów badawczych:
stan i charakterystyka demograficzna ludności, edukacja, aktywność ekonomiczna osób, dojazd do
pracy, źródła utrzymania osób,
niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje wewnętrzne, migracje zewnętrzne, narodowość i
język, wyznanie, gospodarstwa
domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.
Spis ludności i mieszkań zostanie
przeprowadzony przez rachmi-

strzów spisowych w formie elektronicznej, bez użycia formularzy
papierowych.
Dodatkowo
w dniach od 1 kwietnia do 16
czerwca br. będzie możliwość spisania się samodzielnie na stronach internetowych: http://
www.spis.gov.pl lub http://
www.stat.gov.pl.
Osoby objęte spisem zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi na pytania zawarte w
formularzu.
W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu spisu.
(wso)

Przeka¿ 1% podatku
Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie powiatu krotoszyñskiego, na które mo¿na przekazaæ 1% podatku
dochodowego za rok 2010.
KRS 0000037904 - Fundacja
Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹”
cel: dla Joanny Wojciechowskiej
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 Bartosza Bandura
KRS 0000037904 - Fundacja
Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Magdaleny Rogowskiej
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 0000037904 - Fundacja
Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Gabriela Stefañskiego 11965
KRS 0000037904 - Fundacja
Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
cel: dla Patrycji Szymczak
11448
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 0000023852 - Fundacja
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Pomocy Dzieciom z Chorobami
Nowotworowymi w Poznaniu, cel:
Milena Gilewska
KRS 0000023852 - Fundacja
Pomocy Dzieciom z Chorobami
Nowotworowymi w Poznaniu, cel:
Milena Gniazdowska
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 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 0000137358 - Wielkopolskie
Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe, cel: dla LKS „Ceramik” Krotoszyn
KRS 0000086481 - Towarzystwo
Atletyczne „Rozum” w Krotoszynie
KRS 0000126050 - Integracyjny
Klub Sportowy „Spartakus”
KRS 0000044082 - Fundacja
„Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
KRS 0000027109 - Stowarzysze-

www.is.krotoszyn.pl

Uwaga!
Zmiana terminu
sk³adania ofert
Krotoszyński Ośrodek Kultury w związku z organizacją
Dni Krotoszyna 2011 zwraca
się do firm o składanie ofert na
wyłączność dotyczącą kompleksowej obsługi handlowej
(w tym napoje chłodzące,
piwo, gastronomia).
W związku z ważnym wyjazdem służbowym dyrekcji
KOK termin składania
ofert został przeniesiony na
dzień 17 marca 2011 roku. W
ofercie proszę nie umieszczać
lunaparku, wesołego miasteczka bądź innych urządzeń
zabawowych. Impreza odbędzie się na krotoszyńskim Błoniu, ul. Sportowa w dniach 2729.05.2011r. W ofercie należy
przedstawić zakres obsługi
handlowej i proponowaną wysokość opłaty za uzyskanie

wyłączności. Oferta musi zawierać możliwość zaangażowania podmiotów lokalnych.
Oferty prosimy składać w
siedzibie Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury, ul. 56 Pułku
Piechoty Wielkopolskiej 18, 63700 Krotoszyn, do 17 marca
2011 roku, do godz. 12.00 wraz
z opłaceniem wadium w wys.
10.000 PLN. Tego samego dnia
o godz. 12.15 odbędzie się
otwarcie ofert i możliwość
zmiany kwoty oferowanej
przez każdego z oferentów.
Zwrot wadium nastąpi tego samego dnia po ostatecznym
ustaleniu wysokości opłaty za
wyłączność. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 725 20 17.
Więcej na: www.kok.krotoszyn.pl

nie Na Rzecz Dzeci i Osób
Niepe³nosprawnych 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 Rzeczpospolitej Polskiej cel: dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w
danej miejscowoœci
KRS 0000012471 - Lions
Club Krotoszyn
KRS 0000187206 - Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja,
cel: Krotoszyn
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)
KRS 0000064892 - Polskie
Towarzystwo Walki z Mukowiscydoz¹ - cel: Magdalena i
Anna Poœpiech
Wa¿ne! Dopisek w rubryce „Cel
szczegó³owy” PIT-u skieruje
Twój 1% podatku na wskazany
cel.
Dziêkujemy za pomoc w przygotowaniu listy Panu Zygmuntowi
Kozupie, w³aœcicielowi Biura Podatkowego KAZBEK - Krotoszyn,
ul. Rawicka 5, tel. 62 725-35-00.

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy
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