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W serwisie Youtube można obejrzeć dwa archiwal-
ne filmy dokumentalne o Krotoszynie. Oba zrealizowa-
ne zostały w 1965 roku. Jeden przedstawia obchody 550-
lecia powstania miasta, drugi opowiada o ówczesnej
gospodarce Krotoszyna.  Filmy do publikacji w interne-
cie przygotowała firma Wideo-Pawlik.  Oprócz tego w
serwisie umieszczono kilka innych krótkich filmów o
naszym mieście. Jeden pokazuje miasto z lotu ptaka,
zaś dwa inne to dokumenty promocyjne nakręcone w
roku 2007 i 2008, na potrzeby emisji w telewizji. Zapra-
szamy do obejrzenia. Adres strony:   http://www.youtu-
be.com/user/krotoszynpl?gl=PL&hl=pl. Filmy można
oglądać także przez link na stronie miejskiej:  www.kro-
toszyn.pl                                                                        (eliz)

Firma Alstal Budownictwo poszukuje pracowników z
Wielkopolski. Rozpoczynająca wiosną br. w Poznaniu dużą
budowę firma Alstal Budownictwo poszukuje pracowni-
ków budowlanych,  dostawców usług i podwykonawców,
którzy chcieliby wziąć udział w jednej z największych in-
westycji w Polsce. Projektowanie i budowanie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie przez inowro-
cławski Altstal potrwa 3 lata. Wykonawca zachęca zainte-
resowane osoby oraz firmy do przysłania danych kontak-
towych, listów motywacyjnych oraz ofert ogólnych. Wszyst-
kie propozycje zostaną zapisane w bazie kandydatów na
pracowników, dostawców i usługodawców.

Oferty i dane należy przesyłać na adres majlowy: biu-
ro@alstal.eu  , w temacie wpisać Termy Maltańskie, lub
pocztowy: Alstal Budownictwo, Jacewo 76, 88- 100 Inowro-
cław, z dopiskiem Termy Maltańskie.                              (eliz)

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna i Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
zapraszają wszystkich seniorów do udziału w
cyklu zajęć kulturalno-edukacyjnych.

Drugie ze spotkań odbędzie się 5 marca pt.
Dzień kobiet; kolejne: 2 kwietnia - Święta za pa-
sem, czyli czas się wziąć do roboty, 7 maja - Po-
lacy nie gęsi i prócz języka swą historię mają;
4 czerwca - wyjazd niespodzianka. Informacje
dodatkowe - od poniedziałku do piątku tel. 062
725 27 83.

Natomiast w holu na pierwszym piętrze do
17 lutego czekają na oglądających najpiękniej-
sze laurki nadesłane przez młodych uczestni-
ków konkursu „Laurka dla Babci i Dziadka”.
                                                                               (eliz)

Krotoszyn w kadrze
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Informacja
Burmistrz Krotoszyna informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w urzêdzie
miejskim wywieszone zosta³y wykazy nieruchomoœci przeznaczonych
do wydzier¿awienia i najmu. Z treœci¹ wykazów mo¿na zapoznaæ siê
tak¿e na stronie internetowej miasta www.krotoszyn.pl
Zarz¹dzenia Burmistrza Krotoszyna: nr 1159/2009 z dn. 5.02.2009 r.;
nr 1160/2009 z dn. 5.02.2009 r.; nr 1175/2009 z dn. 12.02.2009 r.
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Mali tancerze z Kubusia
zebrali zas³u¿one oklaski.
Wiêcej o wydarzeniu na s. 2
w tekœcie Patriotyzm dzieci
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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

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia-
³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ in-
formacje na temat spraw za³atwianych w Urzê-
dzie.

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 35 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 42 45

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

Obecnoœæ
obowi¹zkowa Naj³adniejsze laurki

5 lutego w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicz-
nej odby³o siê uroczyste og³oszenie wyników
konkursu „Naj³adniejsza laurka z okazji Dnia
Babci i Dziadka”.

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik za-
prasza na kryt¹ p³ywalniê, do tê¿ni so-
lankowych i wyremontowanych saun.
Od 1 lutego tê¿nie w cenie promocyjnej
4 z³ za godzinê.

Galeria Refektarz zaprasza na wystawê
Onirycznie. Zaprezentowane na niej fo-
tografie Miros³awa Mizery czekaj¹ na
wielbicieli tej sztuki do 27 lutego.

17 lutego w godz. 14.30 – 16.00 w Gmin-
nym Centrum Informacji kolejne spotka-
nie z radnym Zygmuntem Kozup¹ na te-
mat pracy radnego, przyjmowania wnio-
sków i postulatów od wyborców oraz
spraw zwi¹zanych z rozliczeniami podat-
ku dochodowego za rok 2008 z odlicze-
niem 1 %.

Fanów sztuki ekologicznej zapraszamy
na wystawê Birch Art Holz Collage Sztu-
ka Natury autorstwa Marii Dryll Marci-
niak. Ekspozycja do obejrzenia w Kroto-
szyñskiej Bibliotece Publicznej na II piê-
trze.

Wprawdzie bilety na œrodowy wystêp
zespo³u Œl¹sk ju¿ s¹ sprzedanie, ale
mo¿e uda siê zainteresowanym arty-
stycznie przetworzonym folklorem po-
s³uchaæ w Farze koncertu Santo Subito.

Wstêp wolny, 18 lutego godz. 16.30.

26 lutego o godz. 10.00 w sali sesyjnej
Urzêdu Miejskiego po raz drugi w tym
roku zbierze siê Rada Miejska. Jednym
z tematów spotkania rajców bêdzie dzia-
³alnoœæ krotoszyñskiego hufca.

Ko³o Miejskie PTTK zaprasza do udzia³u
w XV Rajdzie Turystycznym „Szukanie
Wiosny”. Rajd na trasie Baszków - Sal-
nia – Osusz odbêdzie siê 7 marca. Prze-
jazd autokarami do Baszkowa sponso-
ruje PGKiM.

New Century Classics, drugi najlepiej za-
powiadaj¹cy siê zespó³ 2009 roku - jak
pisze amerykañski portal muzyczny Si-
lent Ballet - w Krotoszynie. 28 marca -
Rozchulantyna.
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Uczniowie z koła artystycz-
nego w Szkole Podstawowej nr 3
zaprezentowali na spotkaniu
przedstawienie przygotowane
pod kierunkiem nauczycielki
Majki Zemskiej. Wykonawcom
najlepszych laurek nagrody wrę-
czała dyrektor Ewa Bukowska.
Potem można było obejrzeć na-
desłane prace.
Wystawa dziecięcych prac jest
czynna do 17 lutego.

Nagrody dla zwycięzców
ufundowała firma PW Synergius
Paweł Kurzawski.
Nagrodzeni

I - Weronika Wałęsa Szkoła Pod-
stawowa w Kobiernie
II  - Ania Witkowska Szkoła Pod-
stawowa w Świnkowie
III - Oliwia Graf Szkoła Podsta-
wowa nr 8 w Krotoszynie

Wyróżnienia: Julia Zmyślona
Przedszkole nr 6 w Krotoszynie;
Katarzyna Wolniak Szkoła Pod-
stawowa nr 8 w Krotoszynie,
Julia Maćkowiak Przedszkole nr
6 w Krotoszynie, Natalia Strzel-
czyk Oddział Przedszkolny Ko-
bierno, Aleksandra Ilnicka
Przedszkole nr 3 w Krotoszynie.
(eliz)

1 lutego w Sie-
roszewicach odby-
ły się zawody teni-
sa stołowego
Grand Prix Powia-
tu Ostrowskiego.
LZS Bożacin od-
niósł na nich duży
sukces, bowiem
jego zawodnicy
zdobyli jedno I i
dwa II miejsca.

W nieoficjalnej
klasyfikacji była to
najlepsza drużyna
turnieju. Więcej o
tym na stronie
www.krotoszyn.pl.
                            (eliz)

Centrum  Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Krotoszynie zaprasza dzieci ze
szkó³ podstawowych w pierwszym tygodniu ferii zimowych na zajêcia „Zima
w mieœcie - na sportowo”.

Zajêcia bêd¹ okazj¹ ciekawego spêdzania czasu i rozwijania zaintereso-
wañ sportowych w trakcie zabaw i zawodów. Odbywaæ siê bêd¹ od 16 do 20
lutego w godz. od 9.30 do 13.00 w hali CSiR przy ul. M³yñskiej 2b w Kroto-
szynie.

Na piêciodniowy turnus gier i zabaw nie ma zapisów, ale liczba dzieci na
zajêciach jest ograniczona do 30. Odp³atnoœæ za udzia³ w zajêciach wynosi 2
z³ za dzieñ od dziecka. Organizatorzy nie przewiduj¹ posi³ków, zatem kanapki
i napój ka¿de dziecko musi przynieœæ z domu.
Plan zajêæ
16 lutego - tenis sto³owy i badminton
17 lutego - pi³ka siatkowa i koszykowa
18 lutego - pi³ka no¿na
19 lutego - zabawy, tory przeszkód, „dwa ognie” itp.
20 lutego - zabawy, pi³ka no¿na

Je¿eli warunki atmosferyczne organizatorzy poprowadz¹ zabawy na œnie-
gu i lodzie, np. zjazdy saneczkowe i jazda na ³y¿wach. Proponowany plan
zajêæ mo¿e ulec modyfikacji w trakcie turnusu.

Akcja jest  przeprowadzana w ramach dzia³alnoœci Centrum Sportu i Re-
kreacji „WODNIK” w Krotoszynie - propagowanie sportu i rekreacji jako ak-
tywnej formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.                                                                 (lew)

16 lutego godz. 11.00 - spotkanie z reniferem „W królestwie wiecz-
nego śniegu - odkrywamy Arktykę i Antarktydę”.
17 lutego godz. 16.00 - spotkanie z Bractwem Rycerskim Ziemi Ka-
liskiej, Poczet Wierzbięty z Krotoszyna, czyli turniej rycerski, zaba-
wy, konkursy.
18 lutego godz. 11.00 - „Cały Krotoszyn Czyta Dzieciom”- „Świat
słowem malowany”, tym razem dzieciom czytają dziennikarze.
20 lutego godz. 16.00 - bal przebierańców: gry, zabawy, quizy, wybór
najlepszej tancerki, tancerza i najlepszego stroju bajkowego.
23 lutego godz. 11.00 - 17.00 - „Komputerowy świat”- firma kompu-
terowa „Hardbit” prowadzi prezentację najnowszych gier na CD,
konkursy, oglądanie filmów i bajek na dużym ekranie.
24 lutego godz. 11.00 - zajęcia plenerowe – wyjście na basen i do
kręgielni.
25 lutego godz. 10.00 - wyjazd do lasu „Tropami zwierząt”, spotka-
nie z przedstawicielami Nadleśnictwa Krotoszyn.
26 lutego godz. 11.00 - dzień potraw kulinarnych z gościem specjal-
nym, kucharzem z restauracji Ratuszowej, quiz gastronomiczny,
konkurs na najlepszą potrawę.
27 lutego godz. 11.00 - Mały Artysta - malowanie na szkle, wykony-
wanie ozdobnych witrażyków.
Wszelkich informacji udziela w oddziale dla dzieci i młodzieży Mar-
lena Nabzdyk, tel. 062 725 27 83.                                                 (kbp)

Ferie w bibliotece
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Arkade-
go Fiedlera serdecznie zaprasza dzieci i m³o-
dzie¿ na zajêcia prowadzone podczas ferii
zimowych.

Bo¿acin triumfowa³

Zima na sportowo

10 lutego w sali Kameralnej
Muzeum Regionalnego odby³ siê werni-
sa¿ wystawy Moje Miasto - Moja Wieœ.
Spotkanie otworzy³a Renata Kmieciak, dy-
rektor przedszkola Kubuœ, które przygo-
towa³o ekspozycjê. O roli patriotyzmu lo-
kalnego i wychowaniu w duchu patrio-
tycznym mówi³ znany krotoszyñski regio-
nalista dr Józef Zdunek. Zaœ wychowan-
kowie Kubusia w ludowych strojach od-
tañczyli przed zebranymi, byli nimi g³ów-
nie dyrektorzy placówek i oddzia³ów
przedszkolnych, kilka ludowych tañców,
zbieraj¹c zas³u¿one oklaski. Z brzmieniem
ludowej muzyki wygrywanej na tradycyj-
nych instrumentach zapozna³ obecnych
nauczyciel muzyki Grzegorz Polañski
wraz ze swoj¹ uczennic¹.

Potem by³a okazja do przyjrzenia siê

Patriotyzm dzieci

plastycznym wytworom ma³ych r¹czek.
Wystawa jest kolejnym elementem obcho-
dów Roku Przedszkolaka w naszej gmi-
nie. Eksponuje ona prace tematyczne prze-
kazane przez wszystkie krotoszyñskie
przedszkola i oddzia³y przedszkolne. Tech-
nika wykonania by³a dowolna, dlatego s¹
to zarówno obrazki, jak i prace przestrzen-
ne. Organizatorzy ze wzglêdu na brak miej-
sca nie mogli wykorzystaæ wszystkich do-
starczonych dzie³. Przyjêli wiêc zasadê „po-
³owy od ka¿dego”, wybieraj¹c po³owê prac
nades³anych przez ka¿d¹ placówkê.

Prace wybiera³y i przygotowywa³y do
pokazania nauczycielki: Gra¿yna Mej, Re-
nata Kramarz i Karolina Jankowska. Panie
Renata i Gra¿yna wraz z Karolin¹ Jan-
kowsk¹ przygotowa³y tak¿e grupê ta-
neczn¹ dzieci.                                   (eliz)
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K r ó t k o
Burmistrza Krotoszyna prze-
znaczył do wydzierżawienia
na pięć lat działkę położoną
w Romanowie o pow. 0,30 ha.
Będący własnością  gminy te-
ren jest ogrodzony, utwardzo-
ny i przeznaczony na prowa-
dzenie działalności gospodar-
czej. Czynsz płatny miesięcz-
nie, stawka wywoławcza 250
zł + podatek VAT, waloryzo-
wana raz w roku.

Na najemcę oczekiwać będzie
także Wiejski Dom Kultury w
Wielowsi. W usytuowanym na
działce o pow. 0,94 ha budyn-
ku jest sala widowiskowa, hol,
sanitariaty oraz zaplecze.
Nieruchomość przeznaczona
na prowadzenie działalności
gospodarczej zostanie wyna-
jęta na 5 lat. Płatny miesięcz-
nie czynsz, stawka wywoław-
cza 1 tys. zł + podatek VAT,
waloryzowana raz w roku.

5 marca można składać ofer-
ty w przetargu ustnym nie-
ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej
położonej w Krotoszynie przy
ulicy Klemczaka. Na mającej
4134 m kw. działce można pro-
wadzić produkcję, hurtownie,
warsztaty, usługi lub zlokali-
zować biura. Nie wolno tam
natomiast budować domów
mieszkalnych. Cena wywo-
ławcza działki wynosi 435 tys.
zł.

Krotoszyński Ośrodek Kultu-
ry dostał z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go 40 tys. zł na Folk Festival
2009. Była to jedyna impreza
w powiecie, która w kategorii
„wydarzenie artystyczne” zo-
stała dofinansowana na ten
rok z ministerialnego budże-
tu. Wnioskowi wsparcia
udzielił poseł Maciej Orze-
chowski. Koszy zaplanowanej
na 7-8 sierpnia imprezy wyno-
si ponad 200 tysięcy złotych.

2 lutego odbyło się w Urzę-
dzie Miejskim posiedzenie
Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy. Zebrani podjęli kilka
uchwał, m.in. budżetową. Z po-
stępem prac na rzecz wspólnej
gospodarki odpadami zapoznał
wszystkich przewodniczący za-
rządu Julian Jokś, przypomina-
jąc, co wykonano w ostatnim
roku. Na zlecenie zarządu zak-
tualizowana została koncepcja
regionalnego systemu gospodar-
ki odpadami. Zakupiono także
grunt w Wałkowie o powierzch-
ni 10,24 ha z przeznaczeniem na

Co dalej ze œmieciami?
Jest grunt na budowê zak³adu zagospodarowy-
wania odpadów dla Krotoszyna i okolicznych
gmin zainteresowanych wspóln¹ inwestycj¹.

budowę zakładu zagospodaro-
wywania odpadów. Kupno po-
przedziło kilka czynności. Naj-
ważniejszą były konsultacje spo-
łeczne, podczas których zapo-
znano mieszkańców wsi z nową
inwestycją, także w czasie wy-
jazdu studyjnego do podobnego
zakładu w Długoszynie. Ponie-
waż wałkowianie zgodzili się na
lokalizację międzygminnego za-
kładu w ich miejscowości, wyko-
nano niezbędne badania geolo-
giczne terenu. Badania potwier-
dziły brak przeszkód do realiza-
cji inwestycji na tym terenie.

W zeszłym roku zlecono rów-
nież opracowanie raportu o od-
działywaniu inwestycji na środo-
wisko oraz planu gospodarki od-
padami dla gmin należących do
związku.

Budowa kosztownego, lecz
niezbędnego dla naszych gmin,
zakładu to jedna część zadania,
druga to zamknięcie funkcjonu-
jących składowisk i rekultywa-
cja tych terenów. W roku 2009
ma powstać na zlecenia Związ-
ku koncepcja tych działań. Ko-
nieczne będzie także zbudowa-
nie czterech stacji przeładunko-
wych: w Krotoszynie, Miliczu,
Ostrzeszowie i Pleszewie.

Wstępnie koszty całej inwe-
stycji określono na 96 mln zł.
Około 63 mln zł będzie koszto-

wał sam zakład. Stacje przeła-
dunkowe i system transportu po-
chłoną 15,5 mln zł, a 17,5  mln zł
będzie potrzebne na rekultywa-
cje składowisk. Związek planu-
je uzyskanie wsparcia na tę in-
westycję z funduszy unijnych.

Jak wynika z bilansu odpa-
dów, przygotowanego dla terenu
gmin związkowych, w roku 2006
na tym obszarze wytworzono
prawie 51 tys. ton śmieci. Pro-
gnoza na lata 2012 - 2025 prze-
widuje, że rocznie będzie po-
wstawało tu od 55 tys. do 64 tys.
ton odpadów.  Możliwości składo-
wania odpadów na dotychczaso-
wych składowiskach wyczerpią się
do roku 2012. Zbiega się to z pla-
nowanym  uruchomieniem wspól-
nego zakładu.          Izabela Bartoś

Czy gmina zdecyduje się na efektowne

oświetlenie centrum miasta? Po raz pierwszy z

możliwościami lamp leedowych zetknęliśmy się

w Krotoszynie w październiku, kiedy firma AT

wespół z Philipsem przygotowała pokaz oświe-

tlenia budynku ratuszowego.  Pomysł spodobał

się, firma zaproponowała więc, że przygotuje

bezpłatnie komputerową wizualizację oświetle-

nia dla kilku wybranych obiektów miejskich. Za-

prezentowano ją na początku lutego w Urzę-

dzie Miejskim. Fachowcy wykorzystali w kom-

puterowym projekcie głównie różne odcienie

światła białego i żółtego, podkreślając nimi wa-

lory architektoniczne ratusza, budynku urzę-

du, muzeum, kościoła Piotra i Pawła, fary i szko-

ły przy parku miejskim. Snopy światła otuliły

też na ekranie pomnik św. Floriana.

Krotoszyn w nowej szacie nocnej spodobał

się uczestniczącym w pokazie. Burmistrz Ju-

Pełną parą toczą się prace przy czysz-
czeniu parkowych stawów.  Pracownicy fir-
my Stanisławski, z którą urząd podpisał
umowę na wykonanie tego zadania, prze-
prowadzili już dużą część robót przy pierw-
szym stawie, tym w pobliżu ulicy Zdunow-
skiej. Wykonawca uporał się z czyszczeniem
dna zbiornika. Muł wywieziono, a drewnia-
nymi faszynami wstępnie wzmocniono skar-
py. Czyszczenie stawu ułatwią w przyszło-
ści zbudowane na brzegu kamienne schod-
ki. Zdaniem Michała Kurka naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska, dobremu tempu prac sprzy-
ja tegoroczna zima. Korzystając z tej aury,

wykonawca przeniósł roboty do drugiego
stawu. Tu również, po oczyszczeniu dna,
zostaną wzmocnione skarpy i zbudowane
schodki. W następnym etapie zadania ro-
botnicy wybrukują skośne brzegi obu zbior-
ników kamieniem polnym na szerokości 120
cm, co zapobiegnie podmywaniu ścian
przez falującą wodę.

Wyczyszczone stawy zostaną zabezpie-
czone nowym ogrodzeniem - będą to słupki
wysokości około 50 cm wraz z łączącym je
łańcuchem. Potem będzie można wyremon-
tować biegnące dookoła alejki spacerowe.
Prace przy stawach winny się zakończyć
do 30 czerwca.                                     (eliz)

Œwiat³o na murach

Czyszcz¹ stawy

Jak co roku do końca stycznia przedsiębior-

cy powinni byli uregulować sprawy związa-

ne z opłatami za sprzedaż alkoholu. Ostatni

dzień minionego miesiąca wypadł w sobotę,

dzień wolny od pracy.

Czy słusznie zrobili ci, którzy uznali, że w związ-
ku z tym mogą wnieść opłatę w poniedziałek,
czyli drugiego lutego? - Opłaty związane z kon-
cesją na alkohol zgodnie z przepisami należało,
niestety, uregulować do końca stycznia - mówi
inspektor Lucyna Bogdańska z Wydziału Pro-
mocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europej-
skiej.

Urzędniczka wyjaśnia, że przepisy jasno
określają obowiązki przedsiębiorców sprzeda-
jących lub podających alkohol i jej nie wolno po-
dejmować decyzji zmieniającej cokolwiek.  A
prawo wyraźnie mówi, że do końca stycznia
przedsiębiorca ma obowiązek złożyć oświadcze-
nie o wartości sprzedaży alkoholu w minionym
roku i wnieść uzależnioną od tej wartości opła-
tę. W całości lub w trzech ratach. Większość ko-
rzysta z tej drugiej możliwości. Brak termino-
wej wpłaty powoduje skreślenie z listy podmio-
tów gospodarczych mających prawo do sprze-
daży alkoholu.

- Oświadczenie przedsiębiorca można przy-
nieść nawet w pierwszych dniach stycznia -
przedstawia tryb załatwiania sprawy pani Lu-
cyna. - Potem do końca miesiąca osoba ta ma
czas na wpłacenie ustalonej kwoty.

Czy przedsiębiorca mógł przyjść na przykład
30 stycznia z oświadczeniem i oczekiwać, że od
ręki zostanie mu obliczona wysokość opłaty? -
Tak, ustalenie wysokości opłaty nie trwa długo
- odpowiada urzędniczka. - Pamiętajmy jednak,
że kasa w urzędzie jest czynna do godz. 14.00.

Czy przedsiębiorca mógł sobie sam obliczyć
wpłatę i wnieść ją do kasy? - Oczywiście, też
mógł tak zrobić, jeśli zna treść ustawy. Byle zdą-
żył w styczniu wpłacić właściwą kwotę.

Co może zrobić przedsiębiorca, który się
spóźnił i utracił koncesję? - Obliczymy wysokość
opłaty, jaką winien wnieść do kasy z tytułu sprze-
daży w samym styczniu, kiedy jeszcze korzystał
z koncesji. Po pół roku może złożyć wniosek o
ponowne przyznanie koncesji. Może także wnio-
skować o pozwolenie na wyprzedaż posiadane-
go alkoholu, a kiedy minie pół roku od jej za-
kończenia. złożyć wniosek o koncesję.
                                                                        (eliz)

Sobota a alkohol

lian Jokś poprosił prezentujących o przygoto-

wanie dodatkowo wizualizacji oświetlenia

skweru przy budynku muzealnym i zieleni na

placu Jana Pawła II.

Zaletami coraz powszechniej stosowanych

lamp leedowych jest długo okres świecenia, sil-

ne światło i mały pobór energii. Jak wyjaśnił

obrazowo prezenter pokazu, oświetlenie ze-

wnętrzne całego ratusza wymagałoby tyle prą-

du, ile zużywają włączone równocześnie dwa

elektryczne czajniki. Wadami są jednak koszt

lamp i ich instalacji. Według wstępnej wyceny,

przygotowanej do prezentacji, zakup lamp po-

trzebnych do oświetlenia naszej wizytówki - Ra-

tusza, wyciągnąłby z kasy miejskiej ponad 190

tys. zł. Do tego trzeba doliczyć koszt instalacji.

Pomysł z oświetleniem zostanie przedstawio-

ny do dyskusji na posiedzeniach komisji sta-

łych Rady Miejskiej.                                     (eliz)

 

Radni
czekaj¹

17 lutego w godz. 17.30 -
18.30 członkowie Stowarzysze-
nia Samorządowa Inicjatywa
Obywatelska zapraszają na dy-
żur w Klubie Spółdzielczym przy
ul. Sienkiewicza 2. Dyżurują rad-
ni powiatowi: Leszek Kulka (sta-
rosta ) i Juliusz Poczta oraz miej-
scy: Edward Jokiel, Krzysztof
Manista, Paweł Radojewski i
Ryszard Czuszke (wicebur-
mistrz).

Natomiast w 19 lutego od
godz. 15.30 do 16.30 w Biurze Po-
selskim Macieja Orzechowskie-
go przy ul. Sienkiewicza 2a/2
pełnić będą dyżur radni Platfor-
my Obywatelskiej RP: Sławomi-
ra Fedorowicz, Roman Olejnik i
Paweł Sikora.                       (red.)
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Lista organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie
powiatu krotoszyñskiego, na które mo¿na przekazaæ 1% po-
datku dochodowego za rok 2008.

KRS 0000044082 - Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”
KRS 0000001973 - Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Krotoszynie
KRS 0000005943 - Towarzystwo PrzyjaŸni Krotoszyn - Mejszago³a
KRS 0000086481 - Towarzystwo Atletyczne „Rozum” w Krotoszynie
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Bartosza Ban-
dura
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 Gra-
bowskiego
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Magdaleny
Rogowskiej
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Wiktorii Maty-
siak
KRS 0000037904 - Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” cel: dla Dominiki Bry-
lewskiej
KRS 0000126050 - Integracyjny Klub Sportowy „Spartakus”
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om „Przyja-
zna Szko³a” cel: Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie nr
ident.092900153952
KRS 0000031762 - Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko³om „Przyja-
zna Szko³a” cel: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w
Krotoszynie nr ident. 092900000806
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel:
23 DSH SKAUT Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel:
Hufiec Krotoszyn
KRS 0000266321 - Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Wielkopolska - cel:
Hufiec KoŸmin Wlkp.
KRS 0000225587 - Polski Czerwony Krzy¿ - cel: Krotoszyn
KRS 0001544454 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w Polsce - cel: Ko³o Kroto-
szyn
KRS 0000116212 - Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej - cel: dopisek wg informacji komendanta jednostki OSP w danej miejscowo-
œci
KRS 0000074145 - Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Wielkopolski - cel: dla Ko³a
Krotoszyn
KRS 0000065247 - Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe - cel: dla LKS Ceramik
Krotoszyn                                                                                                    (red.) 

Nasze organizacje

Trwa realizacja kolejnego

projektu Miasta i Gminy Kroto-

szyn, który uzyskał dofinansowa-

nie z Unii Europejskiej. Tym ra-

zem pieniądze przeznaczono na

potrzeby krotoszyńskich przed-

szkoli i szkół.  Projekt ,,Efektywne

zarządzanie systemem oświaty w

gminie Krotoszyn” realizowany jest

od stycznia do kwietnia 2009 r. Jego

celem jest podniesienie jakości pracy

placówek oświatowych oraz Wydzia-

łu Oświaty i Spraw Społecznych i Za-

kładu Obsługi Placówek Oświato-

wych. Pozwoli na to wdrożenie nowo-

czesnego oprogramowania systemu

zarządzania oświatą, usprawniające-

go proces organizacji, finansowania

oraz monitoringu działalności placó-

wek na terenie naszej gminy. P r o -

jekt realizowany w przedszkolach,

szkołach podstawowych i gimnazjach

gminy Krotoszyn zakłada organiza-

cję szkoleń dla dyrektorów szkół oraz

pracowników administracji placówek

i urzędu. Efektem uzupełniającym

projektu będzie wdrożenie oprogra-

mowania do zarządzania placówką

oświatową przez dyrektora oraz

wszystkimi placówkami przez samo-

rząd Miasta i Gminy Krotoszyn. Za-

rządzanie oświatą poprzez wykorzy-

stanie nowoczesnych technologii in-

formatycznych obejmować będzie

gromadzenie i przetwarzanie danych

o szkołach w zakresie organizacji i fi-

nansowania oświaty oraz usprawni

pracę placówek poprzez aplikacje we-

Efektywne zarz¹dzanie

wnętrzne, takie jak plan lekcji, bi-

blioteka, uczniowie, kadry.

Projekt powstał w Wydziale

Oświaty i Spraw Społecznych Urzę-

du Miejskiego w Krotoszynie przy

współpracy z Centrum Koordynacyj-

no- Informacyjnym. Pomysłodawcą

projektu i koordynatorem jego reali-

zacji jest Ryszard

Czuszke, zastępca bur-

mistrza Krotoszyna,

odpowiedzialny za

sprawy gminnej eduka-

cji. Wniosek uzyskał

pierwsze miejsce w

Wielkopolsce na liście

rankingowej działania

9.4. Wysoko wykwalifi-

kowane kadry systemu

oświaty i został dofi-

nansowany z Progra-

mu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki w kwocie

84 368 zł. Udział wła-

sny gminy stanowi 15

% ogólnych kosztów

projektu. Realizacja

projektu przyczyni się

do stworzenia kom-

pleksowej organizacji

procesu zarządzania i

połączenie wszystkich

aspektów administracji oświatowej

w jednym systemie przy wykorzysta-

niu nowoczesnych technik informa-

tycznych.

Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecz-

nego.                                                     (woss)

Szkolenie dla dyrektorów przedszkoli w SP nr 8
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Halówka w podstawówkach
29 stycznia w hali sportowej

CSiR w Krotoszynie odbył się

Turniej Halowej Piłki Nożnej

klas I - III szkół podstawowych.

Kilka dni później, 5 lutego, prze-

prowadzono Turniej Halowej Pił-

ki Nożnej klas IV - VI o Puchar

Dyrektora Centrum Sportu i Re-

kreacji „Wodnik”.W obu przy-

padkach rywalizacja była zacię-

ta i pełma emocji.  W grupie

młodszej zwyciężyła I drużyna

SP 8, drugie miejsce zajęła SP

Biadki, trzecie - II drużyna SP 8,

a czwarte - SP Lutogniew.

Miejsce piąte SP 1, szóste -

SP Benice i siódme - SP Orpi-

szew. Królem strzelców został

Mikołaj Panek z I zespołu SP 8,

zdobywając 11 bramek.

W turnieju klas starszych do

półfinału awansowały: SP 8 (I),

SP Sulmierzyce, SP Kobierno, SP

Lutogniew. Drużyna z Lutognie-

wa uległa SP 8 (I) 0 : 1, a Sulmie-

rzyce pokonały Kobierno, rów-

nież 1 : 0. W meczu o trzecie

miejsce padł remis 1 : 1 i dopie-

ro rzuty karne wyłoniły zwycięz-

cę, którym okazali się lutognie-

wianie (9 : 8). W meczu o pierw-

sze miejsce pomiędzy drużyna-

mi SP 8 (I) i SP Sulmierzyce po

remisie (1 : 1I w rzutach karnych

zwyciężyły Sulmierzyce (6 : 5).

                                            (lew)


