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NFORMACJE

SPOTKANIE ANIMATORÓW YCIA SPO ECZNEGO

Zduny motywacj
dla artystów
Zdunowska kawiarenka Randez Vous go ci a mieszka ców,
dzia aczy zaanga owanych w ycie kulturalne i spo eczne miasta.
Zabrak o jednak przedsi biorców,
którzy wsparli wi kszo imprez.
Podsumowano inicjatywy, które
uda o si przeprowadzi w minionym roku. Tomasz Chudy,
dyrektor ZOK-u przedstawi harmonogram imprez i przedsi wzi
zaplanowanych na 2009 rok. Nie
zabraknie majówki i oczywi cie
dni miasta, które w tym roku
odb d si 6 i 7 czerwca. Powa n inicjatyw , do której przymierza si o rodek kultury, jest
zaplanowany na 15 maja festiwal
m odzie owy. Ma to by wi to
propaguj ce zdrowe postawy,
pi tnuj ce wykorzystywanie u ywek przy tworzeniu jakiejkolwiek
sztuki. Festiwal b dzie skierowany do m odych twórców z powiatu krotoszy skiego. ZOK przy
wspó pracy z zespo em szkó ma
tak e przygotowa Dzie Patrona
Szko y i festyn szkolny. Z kolei
w sierpniu odb dzie si festiwal
ludowy, w którym sztuka ludyczna zetknie si z wysok – oprócz

festynu, na którym zaprezentuj
si zespo y ludowe, odb dzie si
plener rze biarski i ceramiczny.
– Staramy si wyj naprzeciw
potrzebom mieszka ców gminy.
Nie chcemy organizowa imprez,
które w jaki sposób b d zawieszone w pró ni, skierowane do
znikomego odsetka spo ecze stwa
– zapowiada Tomasz Chudy.
Wyja nia, i w ci gu roku nadal
b d organizowane koncerty
w kawiarni Randez Vous oraz
cykl lekcji muzealnych po czonych z wystawami. Pojawi a si
tak e inicjatywa zawi zania kó ek
zainteresowa . W ród odpowiedzi w sondzie przeprowadzonej
w ród zdunowskich internautów
korzystaj cych ze strony miasta,
najcz ciej pada a pro ba o kó ko plastyczne i dziennikarskie.
Pawe Mizera – plastyk i grafik
z Krotoszyna – zapowiedzia , i
z ko cem ferii rozpocznie organizowa warsztaty plastyczne
skierowane do gimnazjalistów.
Spotkanie animatorów ycia
spo ecznego i kulturalnego Zdun
u wietni wyst p Malwiny Paszek
i Ma gorzaty Morawskiej, które

PRZY KAWIE i s odko ciach podsumowano rok kulturalny Zdun, przedstawiono równie kalendarz imprez
i inicjatyw zaplanowanych
w 2009 roku.

w koncercie na akordeon i skrzypce przybli y y m.in. klimat francuskich kawiarenek i kompozycj
muzyki wschodniej. Uczestnicy
spotkania mieli równie okazj
obejrze w galerii „Na Stryszku”
prace licealistów z Kalisza, którzy latem wzi li udzia w plenerze
malarskim, odzwierciedlaj c
urokliwe zak tki Zdun.
(ep)

MALWINA PASZEK I MA GORZATA MORAWSKA w koncercie przywo a y
klimat m. in francuskich kawiarenek.

SULMIERZYCE
MEDALE ZA ODDAWANIE KRWI

Dyskotekowe pl sy

Krotoszy scy stra acy wyró nieni
fot. KP PSP Krotoszyn

Dyskotek dla
uczniów szkoy podstawowej
i gimnazjum
zorganizowano
w Sulmierzyckim
D o m u K u l t u r y.
Oko o 20-osobowa grupa dzieci
bawi a si przy
najnowszych
i nieco starszych
dyskotekowych
hitach.

PARKIETOWYM
PL SOM
w Sulmierzycach nie
by o ko ca.

(alf)

WIZYTA W „GAZECIE KROTOSZY

SKIEJ”

Grupa dzieci sp dzaj ca zimowe ferie
z krotoszy sk bibliotek odwiedzi a „Gazet Krotoszy sk ”.
M odzi ludzie mieli
okazj zapozna si
z prac dziennikarzy
i poszczególnych dziaów redakcji. Byli ciekawi jak zdobywa si
informacje, czy zawód
dziennikarza jest trudny
i niebezpieczny, i o której ka dego dnia trzeba
przyj do pracy? Sporo emocji towarzyszy o
te dzieciom podczas
prezentacji programów
komputerowych. (red)

STRA ACY, KTÓRZY oddali krew w ramach akcji „Ognisty Ratownik
– Gor ca Krew” odebrali odznaczenia.

Krotoszy scy stra acy otrzymali wyró nienia za udzia
w akcji Ognisty Ratownik
– Gor ca Krew. Podczas uroczystego posumowania akcji,
w której udzia bior jednostki
z województwa wielkopolskiego, wr czono puchary i medale
pami tkowe Ruchu Honorowego
Krwiodawstwa PCK – „Twoja
Krew Ratuje ycie”. Otrzymali
je tak e cz onkowie klubu Honorowego Oddawania Krwi przy
KP PSP w Krotoszynie: JRG
w Krotoszynie za zaj cie II miejsca, st.ogn. Tomasz Ho ota –za
II miejsce indywidualnie, st.ogn.
w st. spocz. Ryszard Górka – za
III miejsce indywidualnie. Wy-

ró nienia wr czy przewodnicz cy Wielkopolskiej Okr gowej
Rady HDK PCK Janusz Sobi ski
oraz sekretarz Wielkopolskiego Zarz du Okr gowego PCK
w Poznaniu, Hanna Gajowiecka.
Akcja rozpocz a si w 2005
r. i zosta a powo ana przez Zarz d G ówny PCK, Zwi zek
Ochotniczych Stra y Po arnych
RP oraz Komend G ówn Pa stwowej Stra y Po arnej. Ma ona
na celu promowanie honorowego
krwiodawstwa nie tylko w ród
w asnych cz onków, stra aków
i wspó pracowników, ale równie
w ród lokalnego spo ecze stwa.
(far)

