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fot. Monika Menzfeld-Czubak

W tym roku przypada 20-lecie wspó³pracy
miêdzy Miastem i Gmin¹ Krotoszyn a
Gmin¹ Brummen w Holandii. Na zdjêciu:
burmistrz Brummen wraz ze swoj¹ ¿on¹,
oraz burmistrz Krotoszyna. Czytaj s. 3

Rocznica zwyciêstwa

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Sprintem do wiosny

W piątek 8 maja obchodziliśmy 64. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. O godz. 12.00 kwiaty pod pomnikiem Wolności na pl. Jana
Pawła II oraz pod pomnikiem 6 Pułku Artylerii Lekkiej przy ul. Piastowskiej złożyły delegacje samorządowców, organizacji politycznych
i kombatanckich oraz młodzież szkolna.
(mm)

9 maja w BIEGU
WIOSNY zorganizowanym przez burmistrza
Krotoszyna, KS Krotosz
i CSiR w ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA
BIEGA wzięło udział
około 450 uczestników.
Do pokonania mieli 3,5
km trasę. W biegu mogli
wystartować wszyscy,
którzy mieli na to ochotę. Bieg nie miał ograniczeń wiekowych ani limitu czasowego. Można
było biec sprintem,
truchcikiem, maszerować, spacerować... Byle
dotrzeć do mety. Każdy,
kto ukończył bieg, otrzymał pamiątkowy medal,
a dla zaspokojenia pra-

fot. Mariusz Czubak

fot. Monika Menzfeld-Czubak

DWUTYGODNIK SAMORZĄDU

gnienia i głodu ;) wodę i „Grześka”. Rozlosowano około 60 cen-

nych nagród rzeczowych dla
uczestników biegu.
(mm)

1

10 (70)

Stowarzyszenie „Razem” zaprasza na autokarowy wyjazd 24
maja na „Dobrzyckie Spotkania z
Klasyk¹”. Zapisy w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej przyjmowane s¹ w poniedzia³ek w
godz. 11.00-12.00 i czwartek w
godz. 17.00-18.00, tel. 725-0207 lub 509-160-550, oraz w biurze ZNP w Ratuszu, tel. 725-2559. Iloœæ miejsc ograniczona,
cena 5 z³.

Moliki i klubowicze
wœród ksi¹¿ek

M³odzi plastycy
nagrodzeni

8 maja w krotoszyñskiej bibliotece odby³o siê
spotkanie z Ma³gorzat¹ Berwid, autork¹ cyklu
telewizyjnego „Moliki ksi¹¿kowe”.

8 maja odby³o siê w Krotoszyñskiej Bibliotece
Publicznej podsumowanie konkursów plastycznych pt. „Naj³adniejsza kartka wielkanocna”
oraz „Ok³adki jak marzenie”.

Do 29 maja w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej czynna jest
wystawa Ka¿dy dzieñ w przedszkolu mo¿e byæ ciekawy. Ekspozycjê przygotowa³y przedszkola
Bajka i Biedronka w ramach Roku
Przedszkolaka.
Dni Krotoszyna
Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, 28.05 - 30.06.
- Wystawa pokonkursowa prac
plastycznych uczniów SP 8 „Dlaczego warto odwiedziæ Krotoszyn”
- Wystawa wydawnictw regionalnych „Nasza ma³a ojczyzna”
- Wystawa pocztówek o regionie
z kolekcji Andrzeja Chmielarza.
Muzeum Regionalne
- 18.05. - 15. 08. „Œwiat w drewnie zaklêty”. Wspó³czesna rzeŸba ludowa Ziemi Krotoszyñskiej.
- 29.05. - 30. 06. Wystawa plenerowa „Tu zasz³a zmiana... Widoki Krotoszyna na pocztówkach
z XIX/XX w. i wspó³czesnych fotografiach”.

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej
Stra¿ Miejska

(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
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725
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722
722
722
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74
74
74
74
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36
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51
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57

Przypominamy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia³a bezp³atna infolinia dla petentów. Dzwoni¹c
pod numer 0800 234 024, mo¿na uzyskaæ informacje na temat spraw za³atwianych w Urzêdzie.
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

fot. Monika Menzfeld-Czubak

27 maja o godz. 15.00 w Bibliotece odbêdzie siê kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.

Wzięły w nim udział dzieci z
najstarszych oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół
podstawowych z Krotoszyna i okolic. Pani Małgorzata zachęcała do
czytania książek, prezentując
krótki program filmowy o książkowych molikach. Dzieci śpiewa-

ły piosenki, odgadywały zagadki i
konkursy, dowiadywały się, dlaczego warto czytać. Do konkursów
prowadząca zaprosiła również
nauczycieli przybyłych z dziećmi.
Wszystkie poprawne odpowiedzi
nagradzano drobnymi gadżetami
związanymi z czytaniem.
Kilka dni wcześniej natomiast
w bibliotece gościła Ewa Nowak,
autorka felietonów, opowiadań
oraz powieści dla dzieci i młodzieży. W swoich książkach pisarka
podpowiada, jak sobie mogą radzić nastolatki w domu i w szkole, w kontaktach z przyjaciółmi i z
rodzicami. Podczas spotkania
pani Ewa podzieliła się doświadczeniami z własnego życia, które
często przelewa na kartki swoich
książek. W spotkaniu wzięło
udział 120 osób, członkowie klubu książki, również zwykli czytelnicy, uczniowie gimnazjów i szkół
(eliz)
podstawowych.

Jedziemy do Zwierzyñca
Związek Gmin Zlewni Górnej
Baryczy oraz Oddział PTTK w
Krotoszynie zapraszają 30 maja
na II Rodzinny Ekologiczny Rajd
Rowerowy na terenie chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie i Baszków - Rochy” oraz
gmin zlewni Górnej Baryczy.
Trasa rajdu: godz. 9.00 Krotoszyn, Mały Rynek 1 (Muzeum Regionalne) - Chachalnia – Ujazd –
Wodników Górny – Ostrowąsy –
Wziąchowo Małe – Jankowa –
Trzebicko – Wężowice – Zwierzyniec „Dąb Bartek” – Ujazd – Chachalnia – Krotoszyn, długość ok.
38 km. Możliwa jest też trasa dowolna, ale wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie u organizatora i przedłożenie mapki trasy.
Na mecie rajdu - wiata koło „Dębu
Bartek”, godz. 12.30-13.30 - czekają na uczestników: posiłek turystyczny, konkurs testowy z wie-

dzy ekologiczno - przyrodniczej i
krajoznawczej z nagrodami (bez
kategorii wiekowych). Powrót do
Krotoszyna godz. 15.00.
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału
PTTK Krotoszyn, Mały Rynek 1
tel. 062/ 725 26 15, do 26 maja. w
biurze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie, ul.
Kołłątaja 7, pokój 58, tel. 62 722
74 34. Wpisowe wynosi 4 zł. Udział
dzieci i młodzieży nieletniej tylko
pod opieką dorosłych. Opiekun
grupy liczącej co najmniej 5 osób
zwolniony jest z opłaty wpisowego. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: znaczek rajdowy, posiłek na mecie, nagrody
w konkursach i dyplomy za udział,
potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne. Pełny regulamin
rajdu dostępny u organizatora
oraz na stronie www.krotoszyn.pl
(eliz)

(62) 725 42 56
(62) 725 42 57

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 35 84
(62) 725 44 56

Medale zapaœników

Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00

W dniach 30 kwietnia - 2 maja
br. w Nowinach k. Kielc odbyły
się Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych do lat 17 w zapasach
(styl wolny). W zawodach wzięło udział 240 zawodników z 45
klubów, w tym 11 zapaśników z
krotoszyńskiego Ceramika. W

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

punktacji drużynowej krotoszyński klub zajął XIII miejsce.
Krotoszynianie zdobyli dwa
medale. W kategorii wagowej
85 kg Robert Baran zajął I miejsce, w kategorii 69 kg III miejsce wywalczył Mateusz Filipczak.
(rafpat)

Œpiewaj razem z nimi
Krotoszyński Ośrodek Kultury ogłasza nabór do nowego chóru, powstającego przy KOK-u. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są telefonicznie jeszcze do 22 maja br. nr 728 932 398.
(eliz)

fot. Iarchiwum

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
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Zwyciêzcy konkursu wielkanocnego
Klasy I - III: I miejsce – Zuzanna Walczak kl. II SP 3
Krotoszyn; II miejsce – Bartosz Wachowiak kl. I SP Roszki; III miejsce – Anna
Panfil kl. II SP 8; wyró¿nienie - Paulina Witkowska kl. III SP w Œwinków.
Klasy IV - VI: I miejsce – Katarzyna Witkowska lat 12 SP Œwinków; II miejsce –
Maciej Czubak kl. IV SP 8; III miejsce – Kamil Klarczyk kl. V SP Lutogniew; wyró¿nienie - Sandra Droniarek kl. V SP Chwaliszew.
Laureaci konkursu „Ok³adki jak marzenie”
Klasy I - III: I miejsce – Dominik Kierys kl. II SP 3; II miejsce – Jonatan Ros³onowski kl. II SP nr 3 w Krotoszynie; III miejsce – Marcin Nadstawski kl. II SP nr 3 w
Krotoszynie; wyró¿nienie - Natalia Duda kl. III SP nr 3 w Krotoszynie i Zuzanna
W³aœniak kl. II SP 3.
Klasy IV - VI : I miejsce – Mateusz Ceglarz kl. IV SP Kobierno; II miejsce – Honorata Jankowska kl. V SP Kobierno; wyró¿nienie – Kamila Panek kl. IV SP Lutogniew. Nagrody zwyciêzcom wrêczy³a dyrektor Ewa Bukowska. Do gratulacji do³¹czy³a siê radna miejska Urszula Olejnik, która wrêczy³a dzieciom s³odycze. Wszystkie
(mag)
prace mo¿na zobaczyæ w holu biblioteki na pierwszym piêtrze.

Angielski, francuski,
niemiecki...
Krotoszyńskie towarzystwa
przyjaźni i współpracy: polskofrancuskiej, polsko-niemieckiej i
polsko-amerykańskiej zapraszają
do wakacyjnych szkółek językowych.
Od 22 czerwca do 3 lipca można się uczyć języka niemieckiego
na zajęciach prowadzonych przez
państwa Niessów w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1. W godz.
od 9.00 do 12.00 uczyć się będą młodzi ludzie, w godz. 16.00 do 19.00
prowadzone będą zajęcia konwersacyjne dla dorosłych lub starszych uczniów. Od obu grup prowadzący oczekują co najmniej podstawowej znajomości niemieckiego. Liczba miejsc jest ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń. Odpłatność (przy zapisie) - 50 zł dla
członków towarzystwa (niemieckiego) oraz 80 zł dla pozostałych
osób. Zapisy przyjmują: Iwona
Dominiak, tel. 609 518 395, i Jolanta Podziemska, tel. 691 762 848.
Od 6 do 30 lipca potrwa szkółka organizowana przez Krotoszyńskie Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie. Zajęcia odbywać
się będą od poniedziałku do
czwartku, w grupach zaawanso-

wanych i początkujących. Poprowadzą je nauczyciele z USA i Polski. Wraz z nauczycielami do Krotoszyna przybędzie również amerykańska młodzież szkolna. Zapisy przyjmują: Małgorzata Godorowska, tel. 0502156866, Jan Pluta, tel. 0605442754.
Do poznawania języka Moliera i Balzaka zaprasza Krotoszyńskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Letnią szkółkę
francuskiego poprowadzą trzy
młode mieszkanki miasta partnerskiego Fontenay-le-Comte. Zajęcia
dla całej grupy odbywać się będą
od 20 lipca do 31 lipca br. w budynku Muzeum Regionalnego w Krotoszynie - od 10.00 do 12.00 i od
16.00 do 18.00 (przed południem w
soboty). Jeśli zbierze się grupa
chętnych znających język, jest
możliwość zorganizowania grupy
zaawansowanej lub nawet wieczornej. Koszt kursu dla członków
Towarzystwa wynosi 40 zł, dla pozostałych - 70 zł. Zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu, 20
lipca od 9.30 w budynku Muzeum
Regionalnego. Informacji udziela
Urszula Makieła, tel. 665 74 99 38.
(eliz)

www.is.krotoszyn.pl
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20 lat przyjaŸni

Krótko
W Urzêdzie Miejskim zosta³ rozstrzygniête przetargi na budowê ul. Gacki
w Kobiernie oraz na przebudowê ul.
Tatrzañskiej i Beskidzkiej w Krotoszynie. Oba zadania wykona firma Gembiak-Mikstacki. Oferta tej firmy zosta³a uznana za najkorzystniejsz¹ w
pierwszym przetargu, gdzie o wyborze zadecydowa³a cena. Dro¿ej swoje us³ugi wyceni³y trzy inne firmy,
wszystkie spoza Krotoszyna. W drugim przetargu firma Gembiak - Mikstacki z³o¿y³a ofertê jako jedyna.

prezentującą współpracę szkoły
z gminą Brummen. O godz. 16.00
w sali reprezentacyjnej krotoszyńskiego Ratusza odbyła się
uroczysta sesja Rady Miejskiej z
okazji 20-lecia współpracy. Podziękowaniom i wspominkom nie
było końca. Burmistrz Julian
Jokś wręczył symboliczne pamiątkowe tabliczki z okazji jubileuszu wszystkim osobom zaangażowanym we współpracę obu
miast. Burmistrz Brummen Niels
E. Joosten dodatkowo otrzymał
wizerunek Ratusza wykonany w
drewnie. Holendrzy przywieźli do
Krotoszyna dla upamiętnienia jubileuszu dwa bukowe drzewka.

Burmistrz Jokś oraz krotoszyńscy radni otrzymali od burmistrza Brummen krawaty - takie
same, jakie noszą brummeńscy
radni. Dla pań - radnych zaś
apaszki.
14 maja goście wzięli udział
w kilkuczęściowej konferencji
„Czas wolny - czas ważny”, na

Jubilatka w kinie

Z sesji...

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie świętuje 60-lecie swojego istnienia.
Z tej okazji 13 maja w kinie
„Przedwiośnie” odbyła się
uroczysta gala, na którą
przybyło szerokie grono
przyjaciół szkoły, wśród nich
m.in. przedstawiciele miejscowych władz samorządowych i kuratorium, wieloletni sponsorzy, holenderska
delegacja z partnerskiego
miasta Brummen oraz wychowankowie szkoły wraz z
rodzicami. Najbardziej zasłużone dla szkoły osoby zostały uhonorowane przez
dyrektor Jolantę Szóstak pamiątkowymi statuetkami.
Uroczystość uświetniły występy chóru dziecięcego. Go-

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Na jubileuszowej sesji wróci³y wspomnienia sprzed lat, siêgaj¹ce pocz¹tków
wspó³pracy. Dziœ wywo³uj¹ uœmiech na
twarzy...

ście obejrzeć też film przedstawia(bea)
jący dzieje szkoły.

Eko-pojemniki
sytuację.
Wspominano również sytuację, kiedy w Brummen zbierano pieniądze na dokończenie budowy krotoszyńskiej
przychodni - cześć pieniędzy
pochodziła z licytacji... polskiego poloneza.
Cees Verspuij, były burmistrz Brummen, wspominał
początkowe problemy z porozumiewaniem się. - Ja nie znałem polskiego, a pan Jokś nie
mówił po niemiecku... Ale dogadywaliśmy się bez problemu
przy pomocy dwóch słów...
kein problem. Pan Verspuij
przypomniał jeszcze, jak to
podczas wizyty w Krotoszynie,
dzięki Elżbiecie Płóciennik,
udało mu się pojechać do Warszawy... i kupić kierownicę do
harleya, co było problemem w
Holandii. - Mam ją do dzisiaj zapewniał zebranych. (mm)

W Kobiernie na ul. Gacki zostanie wybudowana jezdnia o d³ugoœci
631 i szerokoœci 4 metrów. Jej powierzchniê pokryj¹ mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe na podbudowie z kruszywa ³amanego. Gmina
zap³aci za to 421 tys. z³otych.
Prace zaplanowane na ulicach
Tatrzañskiej i Beskidzkiej obejmuj¹
m.in. utwardzenie nawierzchni
kostk¹ betonow¹: na Tatrzañskiej na
d³ugoœci 249 metrów, na Beskidzkiej
- 119 m. Wykonane zostana tak¿e
wjazdy do posesji oraz wpusty deszczowe. Koszt tych robót zwyciêzca
przetargu wyceni³ na 594 tys. z³otych.

Absolutorium
dla burmistrza
30 kwietnia odbyła się sesja
Rady Miejskiej w Krotoszynie, w
której obok wielu innych punktów
znalazło się także udzielenie burmistrzowi absolutorium za rok
2008.
Po przedstawieniu pozytywnej
opinii na temat budżetu przesłanej
z Regionalnej Izby Obrachunkowej,
opinii Komisji Rewizyjnej i dyskusji, w której głos zabierało kilku
radnych, Rada Miejska udzieliła
burmistrzowi absolutorium. W głosowaniu wzięło udział dwudziestu
radnych, czternastu z nich głosowało za, pięciu było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Na początku sesji burmistrz Julian Jokś otrzymał od prezesa Zarządu Głównego
Ligi Obrony Kraju Złoty Medal za
Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. W
imieniu prezesa medal wręczył
(jakep)
Tadeusz Gronek.

Remont
w schronisku

fot. Izabela Bartoœ

Luuk Tuiten, prezes Stowarzyszenia Brummen-Krotoszyn, opowiedział o swojej
pierwszej podróży do Krotoszyna. Tuż po przekroczeniu
granicy zostali zatrzymani
przez polską policję. Przekroczyli dozwoloną prędkość. Wyciągnęliśmy listy dotyczące
współpracy naszych miast
podpisane przez pana Joksia i
pana Kozupę... i od razu puszczono nas dalej - zakończył.
Burmistrz Jokś przyznał
się, że kiedyś został posądzony przez celników o próbę
przemytu. Wiózł wtedy z Holandii, ofiarowany na potrzeby
remontów, cały karton pigmentów do farb, u nas towar zupełnie nieznany. - Celnicy powiedzieli, że rekwirują mój samochód z towarem - wspominał
burmistrz. - Na szczęście telefon do Brummen wyjaśnił całą

którą złożyły się: Dzień Integracji w Zespole Szkół Specjalnych,
przedstawienie systemu wsparcia dla młodzieży trudnej w Gimnazjum nr 2 oraz panel dyskusyjny.
15 maja holenderscy goście
zwiedzili Poznań oraz bawili się
na grzybku.

fot. Marzena Wiœniewska

Pierwsze kontakty Krotoszyna z holenderskim partnerem sięgają roku 1986, oficjalne porozumienie o współpracy podpisano
15 marca 1989. W związku jubileuszem od 12 do 16 maja br. z wizytą w Krotoszynie przebywała
delegacja brummeńczyków. Byli
wśród nich burmistrz Brummen
Niels E. Joosten z żoną oraz były
burmistrz Cees Verspuij z żoną,
przedstawiciele brumeńskiej
rady, urzędnicy, członkowie Stowarzyszenia Brumen-Krotoszyn.
13 maja goście uczestniczyli
w uroczystej akademii z okazji
60-lecia Szkoły Specjalnej, a w
Refektarzu obejrzeli wystawę

fot. Monika Menzfeld-Czubak

W tym roku przypada 20-lecie wspó³pracy
miêdzy Miastem i Gmin¹ Krotoszyn a Gmin¹
Brummen w Holandii.

14 pojemników na przeterminowane lekarstwa stanęło w krotoszyńskich aptekach. Atestowane wiaderka zakupił Urząd Miejski
po uzyskaniu zgody właścicieli aptek na ich ustawienie. 29 kwietnia
pracownice Urzędu rozwiozły pojemniki. Na podstawie umowy z
Urzędem stare leki będzie odbierać firma BM-EKO Daniela Brykczyńskiego z Krotoszyna. Za każdy kilogram zebranych farmaceutyków gmina zapłaci odbiorcy11,50 + VAT (7 %).
(eliz)

W pierwszej dekadzie marca
Urząd Miejski przeprowadził kolejny cząstkowy remont w krotoszyńskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. W części
boksów wymieniono uszkodzone
kraty i pręty, naprawiono wadliwe zasuwki w drzwiach. Roboty
przeprowadziła firma Spawmet
z Krotoszyna, ich wartość opiewa na blisko 2 tys. złotych brutto. Urząd planuje wyremontowanie jeszcze tego lata kolejnych
boksów oraz odświeżenie pomieszczenia socjalnego i biurowego. Koszt dalszych prac wyniesie również około 2 tys. zło(wiol, eliz)
tych.
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Stra¿ackie œwiêta
2 maja odbyły się w Rynku
obchody miejsko-gminne Dnia
Strażaka, w których wzięły
udział wszystkie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej z
naszej gminy. Władze OSP odznaczyły wyróżniających się
członków jednostek, natomiast władze miejskie przekazały użytkownikom ufundowane w ostatnim czasie - z
budżetu gminy i pieniędzy po-

zyskanych przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
OSP - samochody strażackie. Kluczyki z rąk burmistrza
odebrali szefowie jednostek
OSP z Benic, Bożacina i Krotoszyna II. Spotkanie uświetniła orkiestra dęta przy
OSP Kobylin. 9 maja na placu
przy Komendzie Powiatowej
S t r a ż y Po ż a r n e j s p o t k a l i
się strażacy zawodowi pod-

czas powiatowych obchodów
swego święta. Mariusz Przybył,
komendant powiatowej straży
pożarnej, podziękował przedstawicielom samorządów za
współpracę. Brązowe odznaki
Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali: starosta Leszek Kulka, burmistrz
Julian Jokś i Mirosław Hajdner,
dowódca zastępu JRG PSP Krotoszyn.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ

Tradycja œwiêtowania Dnia Stra¿aka siêga ubieg³ego stulecia...

Bocian poszukiwany

DNI KROTOSZYNA 2009
- B³onie

ta Zielichowska, po odebraniu telefonu od gorzupian, szuka³a rady u ornitologa. Fachowiec
poradzi³, aby w tej sytuacji rozpocz¹æ dokarmianie bocianicy. Trzeba raz dziennie w widocznym z gniazda miejscu wyk³adaæ dla niej jedzenie. Mog¹ to byæ odpadki miêsne, gotowane jajka w pot³uczonych skorupkach, ryby, gryzonie, tak¿e gotowane ziemniaki. Poniewa¿
Urz¹d ma obowi¹zek dbaæ o zagro¿one gatunki zwierz¹t na administrowanym przez siebie
terenie, w tej sytuacji karmê dla ptaka fundowa³aby gmina.
Na szczêœcie jeszcze tego samego dnia
alarm odwo³ano, bo poszukiwany bociek pojawi³ siê w gnieŸdzie. Dlaczego odszed³ na tak
d³ugo? Gdzie przebywa³? Niestety, na te pytania nie uzyskamy odpowiedzi. Najwa¿niejsze,
¿e ptasia para znów wspólnie czuwa nad przysz³ym potomstwem.

29 maja pi¹tek
15.00 – 19.00 Dzieñ Turecki (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Zdunowska, org. Krotoszyñskie
Towarzystwo Wspó³pracy Polsko-Tureckiej)
20.00 Kashmir – suport - BAJM
23.00 Zespó³ coverowy: Leila (Polska/Ukraina)
0.30 ONI (pop-rock, Krotoszyn)

30 maja sobota

fot. Izabela Bartoœ

Trochê niepokoju wprowadzi³ w zesz³y poniedzia³ek w Urzêdzie Miejskim telefon od
mieszkanki Gorzupi, zmartwionej losem rezyduj¹cych blisko domu bocianów. Mamy obecnie okres wysiadywania jaj przez te ptaki, które s¹ objête ochron¹ gatunkow¹. Opiek¹ nad
przysz³ym potomstwem para boæków zajmuje siê wspólnie. Tymczasem mieszkañcy jednego z domów w Gorzupi zauwa¿yli, ¿e od
dwóch dni w gnieŸdzie przebywa tylko bociania matka. Jej partner znikn¹³ po powietrznej
bitwie, jak¹ stoczy³, broni¹c gniazda przed intruzami. Dwa inne bociany chcia³y, prawdopodobnie, osi¹œæ w zajêtym ju¿ gnieŸdzie. W
trakcie walki jeden z ptaków zgin¹³ na drutach
linii elektrycznej, dwa odlecia³y.
W³aœciciele gospodarstwa zastanawiali
siê, jak d³ugo ptasia matka wytrzyma bez
opuszczania stanowiska? Czy g³ód zmusi j¹
do opuszczenia gniazda? Urzêdniczka Wiole-

(eliz)

Edukacja dofinansowana
Gmina otrzyma³a dofinansowanie na projekt pn. „Edukacja przedszkolna na dobry
pocz¹tek” w kwocie 554 241 z³otych.
Projekt zosta³ opracowany w Wydziale
Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych we wspó³pracy
z Biurem Projektowym CKI, w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.1.1/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet
IX, Dzia³anie 9.1, Poddzia³anie 9.1.1 Zmniejszanie nierównoœci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt bêdzie realizowany
od 1 wrzeœnia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.
Spo³ecznoœæ lokalna oczekuje poszerzenia
zakresu i poprawy jakoœci œwiadczonych us³ug
przez przedszkola z terenu gminy Krotoszyn.
Wzrost œwiadomoœci rodziców na temat korzyœci p³yn¹cych z edukacji przedszkolnej przyczynia siê do wzrostu zapotrzebowania na te
us³ugi. Przedszkola przesta³y byæ postrzegane jako placówki tylko opiekuñcze, wzros³a ich
rola edukacyjna. Placówki z Krotoszyna w
chwili obecnej nie s¹ w pe³ni przygotowane
do realizacji tych potrzeb. Istniej¹ca oferta p³atnych zajêæ dodatkowych jest niedostêpna dla
wiêkszoœci rodziców - bariera finansowa.
Ze wzglêdu na narastaj¹c¹ falê zjawiska
wystêpowania wad wymowy u ma³ych dzieci,
zbyt ma³¹ dostêpnoœæ do bezp³atnej terapii lo-

gopedycznej istnieje koniecznoœæ zatrudnienia w placówkach przedszkolnych logopedów. Jak wiadomo mowa w du¿ej mierze
wp³ywa na ca³okszta³t rozwoju dziecka, a w
szczególnoœci na jego powodzenie w nauce
szkolnej. Sposób komunikowania siê wp³ywa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz
stosunki z innymi ludŸmi.
Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do pracy nad wszechstronnym rozwojem psychomotorycznym dziecka. W tym
okresie kszta³tuj¹ siê jego zdolnoœci, umiejêtnoœci i zainteresowania. Celem projektu
jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, podniesienie jakoœci i zakresu us³ug edukacyjnych, wsparcie przedszkoli i dostosowanie ich oferty do rzeczywistych potrzeb
dzieci, z uwzglêdnieniem dzieci niepe³nosprawnych i rodziców.
Odbiorcami dzia³añ bêd¹ dzieci w
wieku od 3 do 5 lat, w tym równie¿ dzieci niepe³nosprawne, objête wychowaniem przedszkolnym, ich rodzice oraz 7
funkcjonuj¹cych publicznych przedszkoli
z terenu Krotoszyna oraz filia Przedszko-

la nr 7 w Bo¿acinie. Grup¹ docelow¹,
któr¹ obejmie projekt bêd¹:
- 25 dzieci przyjêtych do nowego oddzia³u przedszkolnego na podstawie odwo³añ od decyzji Komisji Kwalifikacyjnych
oraz dzieci rodziców pracuj¹cych.
- 15-20 dzieci, korzystaj¹cych z wyd³u¿onego czasu pracy przedszkola. Rekrutacja odbêdzie siê na podstawie kart
zg³oszenia dzieci.
- w zajêciach logopedycznych uczestniczyæ bêdzie ok. 130 dzieci (plus 65 dzieci w drugim roku realizacji projektu) 4- i
5-letnich, wy³onionych na podstawie badañ przesiewowych logopedy
- w zajêciach z rytmiki weŸmie udzia³ 455
dzieci chêtnych do uczestnictwa. Powy¿sz¹ mo¿liwoœæ bêd¹ mia³y wszystkie
dzieci przypisane do grup wiekowych.
W ramach projektu wszystkie przedszkola zostan¹ wyposa¿one w dodatkowe umeblowanie oraz pomoce dydaktyczne
niezbêdne do prowadzenia w/w zajêæ.
(woss)

10.00 Zawody wêdkarskie dla dzieci do lat 14 z okazji
Dnia Dziecka (Jez. Odrzykowskie, org. Ko³o PZW Krotoszyn-Miasto)
ŒWIÊTO LUDOWE
13.00 Msza œwiêta (Koœció³ Farny)
14.00 Przemarsz uczestników w korowodzie na B³onie
14.30 Czêœæ oficjalna i wystêp zespo³u „Krotoszanie”
16.00 Wielkopolska Estrada Folkloru
17.00 Koncert Chóru „Poznañskie S³owiki” (koœcio³
pw. œw. Andrzeja Boboli, org. Przedszkole „S³oneczko”, Urz¹d Miejski)
18.00 Kluby tañca towarzyskiego, inne formacje taneczne Krotoszyna (hip-hop, taniec nowoczesny, disco)
20.00 – 2.00 Ze stajni Karrot Komando – bawi¹ siê
m³odzi! zagraj¹:
Krotoszyn i …JUNIOR STRESS, PAPRIKA KORPS,
ARTROSIS, VAVAMUFFIN, EASTWESTROCKERS

31 maja niedziela
6.30 Otwarte Zawody Wêdkarskie o Puchar Burmistrza Krotoszyna (Jez. Odrzykowskie, org. Ko³o PZW
Krotoszyn-Miasto)
11.00 – 13.30 Przegl¹d Artystyczny Szkó³ (org. WOiSS, KOK)
13.30 – 14.00 Ekipa z czerwonego Jippa (miêdzyszkolny zespó³ laureatów II Wielkopolskiego Przegl¹du
Twórczoœci Marka Grechuty – Orpiszew 2008)
14.00 – 15.00 Œwiêto Przedszkolaka (org. przedszkola)
15.30 – 18.00 Program dla dzieci – Dzieñ Dziecka
„Szuflandia w akcji” i „Ekobiesiadka dla ma³olatka”
18.00 – 19.30 NEW REVELATION SINGERS – œwiatowa gwiazda muzyki gospel z Londynu !
20.00 – 21.30 Cztery szmery (rewelacyjny zespó³ coverowy graj¹cy utwory AC/DC )
Przez ca³¹ imprezê dzia³a wysokiej klasy lunapark Robland z Leszna i stoiska handlowe i gastronomiczne.
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