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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU

KROTOSZYŃSKIEGO
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22 czerwca przy ulicy Benickiej odby³o siê III Œwiêto Ulicy. Organizacja
imprezy by³a mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie, Rady Osiedla nr 3, Banku Spó³dzielczego, a tak¿e firmie
Stomatologia-Protetyka Mañkowscy oraz pana Franciszka Kurzawy.
Imprezê prowadzi³a Ma³gorzata Godorowska, nad bezpieczeñstwem
czuwa³a Stra¿ Miejska, a scenê, nag³oœnienie i parasole udostepni³ Zespó³ Muzyczny Koral z Biadek.

Zmieszane odpady - do pojemnika na odpady zmieszane
wyrzucamy wszystkie œmieci, które nie nadaj¹ siê do segregacji.

Odbiór wszystkich œmieci
Odpady zielone z nieruchomoœci zamieszka³ych
- w mieœcie co 2 tygodnie
- na wsi raz w miesi¹cu
Odpady zbierane selektywnie: metale, plastiki, szk³o, papier, tektura, wielomateria³owe z nieruchomoœci zamieszka³ych (od maja do koñca wrzeœnia)
- w mieœcie co 2 tygodnie
- na wsi raz w miesi¹cu
W pozosta³ych miesi¹cach roku na wszystkich obszarach raz w miesi¹cu.
Zmieszane odpady komunalne i niesegregowane z nieruchomoœci maj¹cych nie wiêcej ni¿ 7 lokali mieszkalnych
- w mieœcie co tydzieñ
- na wsi co 2 tygodnie.
Zmieszane odpady z nieruchomoœci maj¹cych wiêcej ni¿ 7
lokali - raz na tydzieñ.
Op³aty
Œmieci niesegregowane - 18 z³ od osoby
Œmieci segregowane - 10,50 z³ od osoby
W obu przypadkach za 3. i ka¿de kolejne dziecko w rodzinie - 1 z³. Dotyczy to dzieci do lat 18 lub studiuj¹cych do lat
25. Op³aty nale¿y uiszczaæ do 10. dnia ka¿dego miesi¹ca,
pocz¹wszy od sierpnia 2013r.
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14 lipca w Benicach odbêdzie siê VII Wystawa Zwierz¹t Gospodarskich i Domowych. W programie równie¿ wystêpy artystyczne, pokazy maszyn rolniczych oraz
zabawa taneczna. Dodatkowe atrakcje:
zawody strzeleckie, pokazy rycerskie, gry
i zabawy dla najm³odszych oraz stoiska
doradcze: ARiMR, KRUS, ODR, firmy paszowe. Uroczyste otwarcie - godz. 13.00
Od 22 do 27 lipca Zarz¹d Powiatowy Ligi
Obrony Kraju w Krotoszynie zaprasza dzieci i m³odzie¿ na cykl imprez organizowanych w ramach akcji LATO z LOK 2013
na strzelnicy pneumatycznej przy ul M³yñskiej 2 b. Szczegó³owy plan zajêæ na stronie www.krotoszyn.pl. Dodatkowe informacje i zapisy tel. 600 372 964.
***
Uwaga, w wakacje Krotoszyñska Biblioteka Publiczna bêdzie czynna w innych godzinach. Obie wypo¿yczalnie i czytelnie, dla
doros³ych oraz dla m³odszych, zapraszaj¹
od 9:00 do 17:00, zaœ Multimedialne Centrum Biblioteczne od 8:00 do 16:00, we
wtorki od 9:00 do 17:00. W soboty biblioteka nieczynna.

Festyn w ósemce

25 czerwca burmistrz Julian
Jokś spotkał się z odchodzącą na
emeryturę kustosz krotoszyńskiego muzeum Heleną Kasperską oraz Piotrem Mikołaj-

Szkolny festyn ósemki rozpoczął się na sportowo, wspólnym biegiem uczniów, nauczycie-

czykiem, który 1 lipca przejął
obowiązki dyrektora.
Ustępującej pani dyrektor Julian Jokś podziękował za długoletnią pracę. Z rąk burmistrza
pani kustosz odebrała dyplom oraz bukiet kwiatów.
Składając przyszłej emerytce życzenia, burmistrz
wyraził nadzieję, że nadal
będzie odwiedzała krotoszyńskie muzeum.
Piotr Mikołajczyk,
nowy dyrektor muzeum, z
rąk włodarza odebrał gratulacje i akt powołania na
(mm)
stanowisko.

Rodzinnie w Misiu Uszatku
Pod
znakiem
sportu odbył się kolejny festyn w naszym przedszkolu.
Przy dopingu rodziców dzieci brały
udział w wielu konkurencjach sportowych i za zdobyte
punkty otrzymywały
medale i upominki.
Atrakcją były występy zaproszonych
sumitów i karateków.
Swoich sił próbowali również
chętni przedszkolacy. Festyn
uatrakcyjniły występy dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Na
zgłodniałych uczestników festyny
w przedszkolnej kawiarence czekały liczne przysmaki.
fot. archiwum

Do 31 lipca br. w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej mo¿na ogl¹daæ wystawy,
które prezentowane by³y podczas tegorocznego III Œwiêta Ulicy. W czytelni dla
doros³ych wystawiono oko³o sto lalek ze
zbiorów Anny Ziembiñskiej. W³aœcicielka
kolekcji jest nauczycielem-bibliotekarzem
w Zespole Szkó³ Specjalnych w Krotoszynie. Lalki zbiera od kilku lat, nale¿y do Ogólnopolskiego Forum Kolekcjonerów Lalek
„Dollplaza”. Natomiast na II piêtrze biblioteki umieszczono fotografie Arleta Zmyœlonej. Wystawa nosi tytu³ „¯ycie ulicy”.

Spotkanie dyrektorów

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej organizuje X Pó³kolonie Integracyjne
dla dzieci niepe³nosprawnych i sprawnych
z terenu miasta i gminy Krotoszyn. Pó³kolonie odbêd¹ siê w dniach od 22 do 27
lipca br. na terenie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2. Zapisy i dodatkowe
informacje - tel. 62 725 06 23.

Z największą niecierpliwością
goście czekali na losowanie nagród, zwłaszcza tych głównych.
Impreza zakończyła się w miłej
atmosferze, zwłaszcza że dopisała pogoda.
(p1)

Kapela na gali

Stra¿ Miejska
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Burmistrz Julian Jokœ przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 15.30 – 16.30.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zofia Jamka
przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
14.00 – 15.00.
Starostwo Powiatowe

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

Powiatowy Urz¹d Pracy (62) 725 36 84
(62) 725 44 56
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie
(62) 725 52 00
Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
(62) 725 29 21
(62) 725 29 22
Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
(62) 725 36 68
(62) 725 39 96
Urz¹d Skarbowy
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Na festynie w Benicach
9 czerwca w
Zespole Szkół
im. Jana Pawła II
w
Benicach
odbył się IX Festyn Rodzinny.
Dyrektor Sabina
Rybakowska powitała zebranych
i życzyła udanej
zabawy. Głównym punktem
programu były
występy artystyczne uczniów
naszej szkoły, którzy wykazali się
umiejętnościami tanecznymi, wokalnymi i recytatorskimi. Rok
2013 jest rokiem Juliana Tuwima, dlatego też jego poezja gościła tego dnia w Benicach. Swoje
zdolności artystyczne ujawnili tu
uczniowie oraz rodzice, biorąc
udział w inscenizacji ,,Lokomotywy”. Ksiądz Adam Gmerek spisał się znakomicie w roli konduktora. Atrakcją był także występ
nauczycieli, którzy wystąpili z
„Rzepką”.
Zarówno dzieci, jak i dorośli
przy dźwiękach muzyki uczest-

tronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienie nie jest
jednorazowym sukcesem zespołu,
ponieważ miłość do muzyki ludowej kontynuują grając w Zespole
Tańca Ludowego „Krotoszanie”,
który jest kulturalną wizytówką
miasta Krotoszyna, a który swoimi
koncertami raczył widzów wielu
krajów Europy. Kapela jest integralną częścią Krotoszan, co w sumie daje mieszankę wspaniałej
(sz)
muzyki i tańca.

niczyli w zabawach, konkursach
i konkurencjach sportowych.
Duże zainteresowanie budził wystawiony na pokaz warsztat
tkacki. Atrakcje czekały też na
najmłodszych: malowanie twarzy, tatuaże, dmuchany zamek i
trampolina. Starsi korzystali z
możliwości pomiaru cukru i ciśnienia. Na koniec swoim występem zaszczycił nas gościnnie zespół ,,Temperature’’ z Krotoszyna. Festyn zakończył się jak zwykle loterią fantową, główną nagrodą w tym roku był tablet.
Beata Brodziak

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

Krotoszyn wśród wyróżnionych w II Gali Utalentowanych Młodych
Wielkopolan. Kapelę Ludową „Od Krotoszyna”
tworzy grupa młodych ludzi – uczniów Gimnazjum
nr 2 i Szkoły Podstawowej
nr 4: Dominika Sobecka,
Dominika Sobańska, Zuzanna Wasielewska, Przemysław Bochna. Instrumentarium kapeli to skrzypce i
basy ludowe oraz śpiew. Na repertuar składają się utwory i piosenki ludowe wielkopolskie oraz regionu górali żywieckich. W opracowaniach zespół nadaje utworom własny kształt, dbając przy tym o ich
ludowy charakter. Opiekunem, instruktorem jest Grzegorz Polański – animator kultury krotoszyńskiej, nauczyciel. Kapela została
wyróżniona na II Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan pod pafot. archiwum

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

li i rodziców pod hasłem "Biegaj
z nami, ósemkowiczami". Po rozgrzewce odbyły się rozgrywki piłkarskie klas II i III. Sporo emocji
oglądającym przysporzył mecz
pomiędzy nauczycielami a absolwentami. Nauczyciele walczyli
dzielnie, ale niestety, przegrali. W
godzinach przedpołudniowych
odbył się też pokaz sprzętu strażackiego. Blok gier i zabaw przygotowali dla dzieci pracownicy
krotoszyńskiej biblioteki.
Popołudnie obfitowało w występy sceniczne. Estradę opanowali przede wszystkim uczniowie, prezentując program "Z piosenką za pan brat". Prezentacje
zgromadziły pod sceną sporą wi-

fot. archiwum

Urz¹d Miejski w Krotoszynie

downię, przeważnie rodziców
dumnych z występów pociech.
Do późnych godzin wieczornych na boisku
szkolnym bawiło
się sporo osób. Na
rockowo zagrał
krotoszyński zespół RAZORS
EDGE, tanecznie
zaprezentowało
się Centrum Tańca SHOW DANCE
oraz dziewczęta z
nowoczesnego zespołu "Temperature". Gratką dla
fanów programu MUST BE THE
MUSIC był występ znanego m.in.
z tegorocznej edycji zespołu
Megitza. Wieczorem scena należała do czarnoskórych wykonawców zespołu JUMBO AFRICA,
grającego przeboje Africa Simone, Saragossa Band, Goombay
Dance Band, Papa Wemb.
Atrakcją festynu była również loteria fantowa. W ręce
szczęśliwców powędrowały m.in.
tablet, rowery, aparat fotograficzny, odkurzacz, biżuteria. W
zorganizowanej w szkole kawiarence serwowano wypieki domowe i kawę. Nieco bardziej zgłodniali mogli posilić się bigosem
(mm)
bądź grochówką.
fot. Monika Menzfeld-Czubak

Obecnoœæ
obowi¹zkowa
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Z pytañ do burmistrza

Nowe logo Krotoszyna Remonty zakoñczone
8 czerwca podczas KrotoFESTU mieszkañcy
Krotoszyna po raz pierwszy zobaczyli nowe logo
naszej gminy.

Logo jest jednym z
efektów nowej
strategii promocji
miasta i gminy i
będzie odtąd wykorzystywane we
wszelkich sytuacjach promocyjnych oraz przy organizacji imprez.
(eliz)

Kurhany smoszewskie
21 czerwca w odby³o siê w naszym urzêdzie miejskim trójstronne spotkanie w sprawie smoszewskich kurhanów.
Rozmowy dotyczyły dalszego losu cmentarzyska w lesie w
Smoszewie, które zostało spenetrowane już dość dobrze
przez archeologów z Wydziału
Prahistorii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W rozmowach uczestniczyli
naukowcy oraz przedstawiciele naszego urzędu i lasów państwowych. Ze strony akademickiej byli to: prof. Janusz Czebreszuk, doktoranci Jakub Niebieszczański i Mateusz Cwaliński oraz magistrantka Anna Sokołowska. Urząd miejski repre-

zentowali naczelnicy wydziałów Jacek Kępa i Michał Kurek
oraz zast. naczelnika Lucyna
Bogdańska, natomiast nadleśnictwo - zastępca nadleśniczego Sławomir Trawiński.
Ponieważ archeolodzy są już
usatysfakcjonowani badaniami
prowadzonymi na kurhanach,
rozmawiano o tym, że warto byłoby udostępnić w bliskiej przyszłości jeden z rozkopanych grobowców osobom zwiedzającym,
zainteresowanym prehistorią naszych ziem. Rozmówcy ustalili, że
wymagałoby to spisania porozumienia przez wszystkie trzy stro-

niosła około
342 tys. złotych.
Dzień później
Zakończono
prace termomodernizacyjne w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.
4
czerwca

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Monika Menzfeld-Czubak

szej gminy, którzy zgłosili się do
zabawy, mieli za zadanie ułożyć
jak najszybciej puzzle z herbem.
Druga strona
puzzli, rewers
układanki,
utworzyła nowe
logo. Uczestnicy
konkursu dostali nagrody, a
wszyscy zgromadzeni na terenie imprezy zobaczyli nowe
logo na telebimie. Oby służyło
nam ono długo i
owocnie!

fot. Izabela Bartoœ (x3)

Logo zostało zaprezentowane w
konkursie przeprowadzonym na
scenie. Młodzi mieszkańcy na-

27 maja odbył się odbiór
robót termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4.
Prowadzone w cyklu dwuletnim prace objęły m.in. docieplenie ścian, dachów i stropodachów, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej oraz instalacji
c.o. i węzła cieplnego. Ponad 90%
ko s z t ó w
zadania
pokrytych
zostało z
dotacji i
pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (System
zielonych inwestycji GIS) oraz
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Koszt całej inwestycji wyniósł 1 mln 640 tys. zł, prace wykonywała firma PBH CEGIEŁKA Włodzimierza Gościniaka z
Wilkowyi.
3 czerwca zakończyła się termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Krotoszynie. Prace w obiekcie prowadziło konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Kubiak” Mariusza Kubiaka oraz Firma Handlowo-Usługowa
Eugeniusza Grześkowiaka. W
przedszkolu docieplono ściany oraz
część dachu, wymieniono także stolarkę okienną i instalację centralnego ogrzewania. Wartość robót wyfot. Izabela Bartoœ

Nowy, kolorowy znak przedstawia wystylizowane
sylwetki ludzkie
na tle wieży ratusza. Grafika symbolizuje mieszkańców naszej gminy i
ich zgodną współpracę ze sobą oraz
z władzami samorządowymi.

W ostatnim czasie dobieg³y koñca prace termomodernizacyjne w kilku krotoszyñskich obiektach.

ny. Przygotowaniem dokumentu
zajmą się pracownicy urzędu.
Pracownicy uniwersytetu zdecydowali, że wezmą na siebie sporządzenie informacji historycznej,
która będzie eksponowana najprawdopodobniej na tablicy przy
kurhanie.
Poznańscy archeolodzy obiecali, że pojawią się w naszej okolicy ponownie w październiku.
Przeprowadzą wówczas rekonesans badawczy na polach w okolicach Chwaliszewa, które według
ich przypuszczeń mogą również
ukrywać pochówki sprzed wie(eliz)
ków.

odbył się odbiór zadania. Prace w
bibliotece prowadziła, wyłoniona w
drodze przetargu, firma budowlana
Mal-POL z Krotoszyna. Firma dociepliła ściany zewnętrzne budynku
oraz dach, wykonała nową elewację oraz przebudowała główne
wejście. Wymieniła także instalację centralnego ogrzewania oraz
stolarkę okienną i drzwiową. Koszt
zadania wyniósł 500 tys. złotych.
(red.)

Latem krew
jest bardzo
potrzebna
Oddział krwiodawstwa prosi
wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla rannych i poszkodowanych w wypadkach oraz chorych
potrzebujących krwi. Latem, a
zwłaszcza w lipcu i sierpniu, często brakuje krwi do przetaczania.
Wszystkich, którzy są gotowi
podzielić tym cennym darem, zapraszamy do Oddziału Terenowego Krwiodawstwa w Krotoszynie przy ulicy Bolewskiego 8 od
poniedziałku do piątku, w godzinach 7.15 – 11.00. W wakacje zostanie przeprowadzona dla
krwiodawców loteria fantowa.
(mb)

Dlaczego korzystającym z karnetów
na basenie Wodnik za każdą rozpoczęta minutę, a nawet sekundę, nalicza się opłatę za pięć minut. Czy tak
trudno zmienić system, aby opłata
była zgodna ze stanem faktycznym?
Zostawiam na pływalni 516 zł rocznie
i ta sytuacja mnie denerwuje. Pięciominutowe naliczanie dopłat funkcjonuje
od otwarcia pływalni, czyli od 13 lat. Do
tej pory nikt nie zgłaszał zażaleń w tej
kwestii. Jeśli będzie więcej podobnych
uwag, rozpatrzymy możliwość zmiany
systemu elektronicznego rozliczania na
inny.
Jetem młodym krotoszynianinem i
chciałbym zapytać o pomnik dyktatora powstania Mariana Langiewicza,
który znajduje się na małym rynku.
Czy nie dałoby się go trochę powiększyć? Jako patrioci powinniśmy wywyższać słynnych rodaków. Po drugiej
stronie ulicy pomnika nie widać. Pomnik został odnowiony w 2011r. przy rewitalizacji ulicy Rynkowej i jest w dobrym stanie technicznym. Nie planujemy
w tej chwili żadnych działań zmierzających do powiększenia pomnika.
W niedalekim Ostrowie Wlkp. każdego roku powstaje kilka, kilkanaście
nowych placów zabaw, u nas natomiast panuje trend likwidacji. Likwiduje się kolejno: piaskownice, plac
zabaw na ul. Słodowej... Coś ma tam
powstać, ale kiedy? Na zimę? Plac zabaw przy ulicy Słodowej został przebudowany i wyposażony w nowoczesne i
certyfikowane urządzenia, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo podczas zabawy. 18 czerwca odbył się uroczysty
odbiór placu. Kilka miesięcy temu nowy
plac zabaw dostały dzieci w Różopolu.
W zeszłym roku przekazaliśmy dzieciom
do użytku dwa place: na ul. Przemysłowej w Krotoszynie oraz w Biadkach. Nasza gmina administruje dziewiętnastoma
placami zabaw, z czego czternaście znajduje się na terenie miasta. Przykro mi
trochę, że zauważyła pani nowe tereny
dla dzieci w sąsiednim mieście, a nie dostrzegła tych na miejscu. Niczego nie zlikwidowaliśmy.
Dlaczego szpital w Krotoszynie przekazuje chorych „weteranów krotoszyńskich” do placówki w Koźminie,
tak jak moja matkę we wrześniu
2007r. To bardzo odległy czas, ale
wciąż boli. Przecież Krotoszyn ma
swój zakład opiekuńczy na ul. Bolewskiego. Na dodatek szpital w Krotoszynie przekazał moją matkę bez poinformowania rodziny! Chyba coś tu
nie jest tak, jak być powinno. Po kilku dniach pobytu w Koźminie mama
zmarła (wyczerpanie organizmu). Z
pytaniami odnośnie opieki szpitalnej proszę zwracać się do dyrektora Pawła Jakubka lub choćby do starosty powiatowego Leszka Kulki. To zadania spoza
kompetencji gminy. Współczuję Pani z
powodu śmierci matki, dla każdego jest
to zawsze bardzo przykre wydarzenie.
Ale nie potrafiłbym Pani pomóc, nawet
gdybyśmy cofnęli się w czasie o sześć lat,
bo nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej ma starosta.
Od lat dobrowolnie segreguję śmieci.
Ponieważ zbyt wcześnie zlikwidowano pojemniki na szkło i tworzywa
sztuczne. Czy mogę je bez opłat oddać na Ceglarskiej, czy też będą do
czasu realizacji ustawy odbierane na
terenie UM? Rzeczywiście, pojemniki
zostały zebrane w czerwcu z ulic. Na
początku miesiąca umieściliśmy na miejskiej tronie internetowej informację o
tym, że zgromadzone szkło oraz plastiki
można bezpłatnie zdawać na ulicy Ceglarskiej.
Dlaczego na nowo wybudowanych
klombach na osiedlu Dąbrowskiego
rośnie zielsko, a mogłoby tutaj być tak
ładnie? Postawić jakieś ławki, posadzić kwiatki itd. Zarządcą terenu, na
którym stoją wspomniane klomby, jest
Krotoszyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa i to ona odpowiada za stan zarządzanego obszaru. Dziwi mnie, że Państwo
jako współwłaściciele godzicie się z tym,
że zarządca zaniedbuje teren, który jest
własnością wszystkich członków spółdzielni.

3
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Platynowa Kielnia na sesji

Nowy plac zabaw

Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE
przyzna³ krotoszyñskiej firmie Gembiak-Mikstacki...

18 czerwca otwarto nowy plac zabaw przy ul. S³odowej w Krotoszynie.

Wyróżnienie wraz z dyplomem
Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki odebrali podczas majowej
sesji Rady Miejskiej w Krotoszynie z rąk przewodniczącej rady
Zofii Jamki i burmistrza Juliana
Joksia.
(mm)

Majowe absolutorium
29 maja br. podczas XXXV sesji Rady Miejskiej
burmistrz Julian Jokœ otrzyma³ absolutorium za
2012r.
dania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za 2012 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2012 rok.

24 maja w krotoszyñskim kinie odby³a siê prapremiera krêconego w
naszym mieœcie filmu, którego g³ówn¹ bohaterk¹ jest by³a mieszkanka
Krotoszyna.

1 czerwca na zbiorniku "Wró¿ewy" w Krotoszynie odby³y siê zawody wêdkarskie z okazji Dnia
Dziecka dla dzieci do lat 14 niezrzeszonych w
Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim.

4

Doceniając starania mieszkańców, właściciele Intermarché i
Bricomarché postanowili ufun-

"Przesy³ka. Die Sendung" w kinie Przewioœnie

Wêdkowali
w Dniu Dziecka

Punktualnie o godz. 11.00 stawiło się 46 młodych wędkarzy
wraz z opiekunami. Byli wśród
nich i kilkulatkowie, i nastoletni
miłośnicy wędkarstwa. Padający
deszcz i wiejący wiatr nie zniechęciły uczestników, wszyscy
wytrwale zarzucali wędki po raz
kolejny. Po zakończeniu zawodów, kiedy sędziowie pracowicie
podliczali efekty godzinnego połowu, dzieci miały czas na zjedzenie cukrowej waty. Pierwsze

się wielu krotoszynian, którzy
walczyli o wygraną, wysyłając
konkursowe esemesy. Nie udało
się wygrać, ale byliśmy o krok od
zwycięstwa, zajmując 4. pozycję.

dować plac zabaw dla małych
krotoszynian.
Zwrócili się ze
swoją propozycję
do Fundacji Muszkieterów. Urząd
Miejski sporządził
niezbędną dokumentację oraz wyznaczył, wygrodził
i przygotował teren pod budowę.
Na otwarcie nowego placu przyszli mieszkańcy ze
swoimi pociechami oraz grupy dzieci z pobliskich
przedszkoli. Atrakcji nie brakowało. Na placu maluchy zostały powitane przez aktorów, którzy wcielili
się w Słoneczka Placów
Zabaw Muszkieterów.
Dwoje klaunów zadbało o
dobry humor i doskonałą
zabawę. Były tańce, konkursy, gry i niespodzianki.
Przez cały czas najmłodszych częstowano słodyczami i sokami, rozdawano
też kolorowe balony. Przy
rozstawionych stolikach
można było odpocząć, porysować albo umalować
sobie twarz. Nikt się nie nudził, a uśmiechnięte, zadowolone buzie sprawiły radość wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie placu za(mm)
baw.

i drugie miejsce zajęli 8-latkowie:
puchar otrzymał Staś Czubak,
drugie miejsce wywalczył Eryk
Zawieja, trzecie przypadło 6-letniej Marysi Kołodziej.
Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali paczki ze słodyczami,
najlepsi odstali też nagrody rzeczowe. Organizatorem zawodów
byli burmistrz Krotoszyna oraz
koła wędkarskie: Kolejarz, PZL,
Ceramik, Krotoszyn Miasto.
(wm,mm)

Pierwszy seans kinowy był
zarezerwowany dla zaproszonych gości. Obejrzeli go zaprzyjaźnieni z Krotoszynem Niemcy z
Dierdorfu, radni, przedstawiciele producenta i ich goście, osoby
występujące w filmie i ich rodziny, szefowie krotoszyńskich instytucji i organizacji.
Po emisji filmu burmistrz Julian Jokś wystąpił z krótkim przemówieniem, po czym złożył podziękowania, z kwiatami, osobom, które najbardziej przyczyniły się do powstania dokumentu. Byli to przedstawiciele producenta: Jacek Kubiak, Mateusz
Rogala i Artur Włodarkiewicz
oraz główna bohaterka wydarzeń
filmowych Krystyna Tobolska z
domu Kozłowicz. Nieobecna była,
niestety, tego dnia Dorota Lato-

fot. Izabela Bartoœ

Za udzieleniem absolutorium
głosowało 16 radnych, 3 było
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Chwilę wcześniej taką samą
ilością głosów podjęto uchwałę w
sprawie zatwierdzenia sprawoz-

Właściciele krotoszyńskich sklepów Intermarché i Bricomarché wręczyli wiceburmistrzowi Ryszardowi Czuszke akt
przekazania placu
władzom miejskim.
Chwilę później
wstęgę
trzymaną
przez Roberta Dzwoniarka, właściciela Intermarché i Macieja
Przewoźnego, właściciela Bricomarché,
przecięli: wiceburmistrz Czuszke, Franciszek Marszałek, dyrektor departamentu
inżynierii UM i radny sejmiku
wojewódzkiego, oraz Miłosz
Zwierzyk, asystent posła Macieja Orzechowskiego.
O
ostatnie, decydujące cięcie
poproszono
prz e d s t a w i cielkę przedszkolaków
licznie przybyłych na otwarcie.
Nowy plac
zabaw przy
Słodowej jest
wynikiem zeszłorocznej
edycji konkursu Fundacji Muszkieterów "Zagłosuj na swoje miasto". W konkurs zaangażowało
fot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

fot. Monika Menzfeld-Czubak

… Platynową Kielnię za wyróżniającą działalność w branży
budownictwa drogowego. W liście gratulacyjnym zwrócono
uwagę na terminowość i staranność wykonywanych robót oraz
dbałość o środowisko.

www.is.krotoszyn.pl

ur, reżyser. Burmistrz wręczył
kwiaty także Kamili Paterek-Riedrich, szefowej towarzystwa
przyjaźni niemiecko-polskiej z
niemieckiego Dierdorfu, miasta
partnerskiego Krotoszyna. Pani
Tobolska, uczestniczka wydarzeń dokumentowanych przez

film, podziękowała twórcom za
utrwalenie sytuacji. Obecny w
kinie zastępca ambasadora Niemiec Joachim Bleicker wystąpił
także z krótką przemową. 25 i 26
maja film był wyświetlany w kinie dla mieszkańców Krotoszy(eliz)
na.

www.is.krotoszyn.pl
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Centrum Koordynacyjno-Informacyjne, Krotoszyński Ośrodek
Kultury oraz Urząd Miejski dziękują stowarzyszeniom, organizacjom, radom osiedlowym, radom
sołeckim i krotoszyńskim firmom
za udział w KrotoFEŚCIE oraz
pomoc w jego organizacji.
Szczególne podziękowania kierujemy do następujących firm fundatorów nagród:
- JotKEL,
- Agrounima,

- PPH „EWA”
S.A.,
- Galeria Krotoszyńska, a w
jej ramach także operator telefonii komórkowej PLUS,
DANHEN, PEPKO, RTV EURO
AGD, CCC, MONEW,
- PHU Spółka Jawna R.M.T. Ludzis,
- Domestica Leszek i Beata Nowakowie,
- Fido Mix,
- Lokalny Portal Informacyjny
ikrotoszyn.pl
- Samorządowy Fundusz Poręczeniowy z siedzibą w Gostyniu.

Micha³ Kozal patronem Krotoszyna

fot. Monika Menzfeld-Czubak

fot. Monika Menzfeld-Czubak oraz Izabela Bartoœ

I KrotoFEST za nami

W niedzielę 9 czerwca bł.
bp Michał Kozal został
ogłoszony Patronem Miasta i Gminy Krotoszyn. Z
tej okazji o godz. 12.00 na
krotoszyńskim rynku ordynariusz diecezji kaliskiej, ks. bp Edward
Janiak odprawił uroczystą mszę św.

5
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Forum Inicjatyw Lokalnych

Goœcie szko³y z Parcelek

4 czerwca w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej odby³o siê Forum
Inicjatyw Lokalnych.

Od œrody 29 maja do poniedzia³ku 3 czerwca
br. w Zespole Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi goœci³o 11 rodzin z partnerskiej szko³y
w Dierdorfie.

Głównym celem spotkania
przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i
sołeckich było wyłonienie najlepszej inicjatywy lokalnej na terenie gminy Krotoszyn. W konkursie wzięło udział 13 organizacji.
Na forum zaprezentowało się 9
stowarzyszeń, 2 rady sołeckie, 1
rada osiedlowa oraz 1 grupa nieformalna.

mieszkańcom Krotoszyna.

Celem konkursu była prezentacja inicjatyw społecznych, ich
promocja oraz wymiana dobrych
praktyk, czyli inspirowanie do
działania i promowanie pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację inicjatyw służących

Nagrody rzeczowe w wysokości
1500zł dla każdej z tych organizacji ufundował Urząd Miejski w
Krotoszynie. Nagrody wręczono
podczas KrotoFESTU.

fot. archiwum

Wyboru dokonali sami zebrani.
Każda organizacja i rada miała
możliwość oddania maksymalnie
2 głosów. W drodze demokratycznego i tajnego głosowania za najlepszą inicjatywę lokalną uznano majową akcję zbiórki krwi
Motokrew Klubu Motocyklowego
Ignis Ardens oraz projekt streetworkingowy Stowarzyszenia
Szansa.

W konkursie na Najlepszą Inicjatywę Lokalną udział wzięli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Różopole, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, Stowarzyszenie Twoja
Alternatywa, Rada Sołecka Wsi
Bożacin, Stowarzyszenie Ignis
Ardens, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach, Stowarzyszenie Szansa, Klub Mam
działający przy Bibliotece Publicznej, Rada Osiedla nr 8, Stowarzyszenie Krotochwile, Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja,
Stowarzyszenie Krotoszyński
Klub Amazonki i Rada Sołecka
Wsi Nowy Folwark.

Pomysł wymiany rodzin zrodził się kilka lat wcześniej i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze strony rodzin niemieckich, jak i polskich.
Jednak współpraca obu szkół ma
znaczniej dłuższą historię. Wcześniej w wymianie uczestniczyła

Przedszkolaki w urzêdzie

fot. Izabela Bartoœ

10 czerwca Urz¹d Miejski w Krotoszynie odwiedzi³y przedszkolaki z
Misia Uszatka.
Dzieci wraz z paniami opiekunkami obejrzały najciekawsze
dla młodych mieszkańców miejsca w tym budynku. Były to, kolejno: stanowisko monitoringu w
straży miejskiej, potem sala 39,
z malowidłami ściennymi, następnie salka pomocnicza, a na
koniec sala sesyjna. W każdym z
tych pomieszczeń goście dowiedzieli się, do czego ono służy oraz
kto i o jakich sprawach w nim debatuje. Na koniec dzieci zjechały
windą, co okazuje się zawsze
jedną z największych atrakcji dla
przedszkolaków odwiedzających
nasz urząd.

młodzież z gimnazjum w Krotoszynie i z Hauptschule w Dierdorfie. Od roku szkolnego 2010/
2011 szkoła partnerska placówki z Krotoszyna to już tylko
Grundschule – 4-letnia szkoła
podstawowa.
(zk)

Piknik przyszkolny
W s³oneczne, pi¹tkowe popo³udnie 7 czerwca
przy Szkole Podstawowej w Gorzupi odby³ siê
Piknik Rodzinny, zorganizowany z okazji Dnia
Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca.

Zmagania m³odych informatyków

6

fot. archiwum

Po raz kolejny szóstoklasiści
ujawnili swoje talenty informatyczne. Dzięki umiejętności pracy grupowej, rozwijaniu aktywności poznawczej i twórczej oraz
wyzwoleniu ducha zdrowej rywalizacji młodzi ludzie przygotowują się do życia w zinformatyzowanym społeczeństwie.
W dwuetapowych zmaganiach z komputerem zwyciężyli
uczniowie „Ósemki” – Karolina
Głowacka i Oskar Matyla. Drugie miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Roszkach
– Martyna Skrzypczak, Julia Witek. Miejsce trzecie przypadło w
udziale Roksanie Koniecznej,
Katarzynie Kuźnickiej reprezen-

fot. archiwum

13 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie odby³a siê
pi¹ta edycja Gminnego Konkursu Informatycznego „Szkolny Bajt”, w
którym bra³y udzia³ dwuosobowe dru¿yny uczniów klas szóstych.

tantkom Szkoły Podstawowej w
Kobiernie. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody

sponsorowane przez Urząd Miejski w Krotoszynie oraz Wydawnictwo Helion.

Impreza rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości, czyli
rodziców. Potem uczniowie oraz
dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowali przygotowane
występy.
Po części oficjalnej wszyscy
uczestnicy mogli częstować się
przygotowanymi przez rodziców
pysznymi ciastami i kawą. Wielu uczestników pikniku skusiło
się także na pieczone kiełbaski
oraz frytki. Nauczyciele prowa-

dzili przygotowane wcześniej
konkurencje sportowe dla dzieci
i rodziców. Do udziału w zabawie
nie trzeba było nikogo długo namawiać. Zwycięskie, rodzinne
drużyny otrzymały dyplomy i nagrody. Rozstrzygnięto również
konkurs plastyczny pt. „Moja
Rodzina”, a najciekawsze prace
nagrodzono. Piknik upłynął w
miłej, sympatycznej atmosferze.
(gorz)

www.is.krotoszyn.pl
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Orpiszew na zjeŸdzie szkó³

100 kilometrów
do zwyciêstwa

Od 12 do 14 czerwca delegacja uczniów i nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Orpiszewie wraz z dyrektor Beat¹ Molend¹ uczestniczy³a w V Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej „Moje Miasto”
oraz I Ogólnopolskim ZjeŸdzie Szkó³ im Rotmistrza
Witolda Pileckiego dla uczczenia 70. rocznicy
ucieczki patrona z KL Auschwitz w Zabrzu.

36 osób stanê³o na
starcie IX rajdu Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie „Setka w dobê
(100 km/24 h)”.

cji PKP Dzierżanów Wlkp. do Lutogniewa. O zdrowie maszerujących
całodobowo dbał lekarz Maciej Hoffmann z NZOZ Przychodnia „Familia” s.c. Krotoszyn, a w autobusie
MZK, który podążał śladami piechurów, zorganizowano przenośną
stołówkę i hotel.

Wśród nich znaleźli się uczniowie i opiekunowie z Gimnazjum nr
2, Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, I
Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp., także absolwenci Gimnazjum nr 2, policjant
z komendy w Krotoszynie, redaktor „e-powiat24.pl” oraz lekarz.

Organizatorami mozolnej wędrówki byli SKKT - PTTK Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie oraz Zarząd Oddziału PTTK
w Krotoszynie. Fotograficznie
uwiecznili ją Paweł Władysław Płócienniczak z „Rzeczy Krotoszyńskiej’ i Sebastian Kalak z „e-powiat24.pl”.

Uczestnicy mieli do pokonania podzieloną na VIII etapów stukilometrową trasę, która swój początek miała przy parkingu leśnym w Lasowicach. O godz.
7.45 na boisku szkolnym przy
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie zjawili się wszyscy śmiałkowie, którzy chcieli zmierzyć
się ze swoimi słabościami i
stawić czoło wyzwaniu. Stamtąd autokarem zostali przewiezieni na miejsce rozpoczęcia rajdu. Podczas tej długiej
włóczęgi czekały na nich odciski, pęcherze, otarcia naskórka, ból kolan i kostek, słoneczna spiekota, chłód nocy,
bezsenność oraz zwątpienie w
sens walki ze zmęczeniem.
Trasę rajdu wytyczono przez
wspaniałe milickie lasy bukowe. Prowadziła leśnymi duktami i szlakami przez rezerwat „Wzgórze Joanny”, Świebodów, Pierstnicę Małą, Krośnice, Czatkowice, Grabownicę, Rudę Milicką, Stawno, groblę Stawu Słonecznego, Nowy
Zamek, Góry, Trzebicko, Wężowice, Zwierzyniec, Zduny,
Rudę, Rzemiechów, Rojew do
mety w połowie drogi od sta-

Wielki podziw budzą również dokonania absolwentów Gimnazjum nr
2 - Damiana Kluby i Patrycji Sajnaj.
Oboje od 2 lat przylatują z Anglii,
by „pokonać czas, przestrzeń i swoje słabości”, a czynią to z bardzo
dobrym skutkiem. Patrycja w tym
roku po raz trzeci dotarła do mety
wspierana przez Damiana, który
przekroczył linię końcową po raz
piąty. Po raz drugi na listę zwycięzców wpisał się policjant Wiesław
Jańczak i uczeń I LO w Krotoszynie Piotr Hoffmann. Siódmym zwycięzcą jest Szymon Filipiak z koźmińskiego MOW-u.
Za rok jubileusz „Setki”. Organizatorom marzy się udział w X „Setce” 58 zwycięzców dotychczasowych rajdów. Za rok z utęsknieniem
będziemy wypatrywać na mecie
Jakuba Cegielskiego, Medarda Draniczarka, Marcina Kapały, Michała Ceglarza, Filipa Jędrkowiaka,
Mateusza Szczepańskiego, Klaudiusza Walkowiaka, Aleksandra
Gierłowskiego, Piotrka Kasprzaka,
Krzysztofa Tonaka, Szymona
Wila…
Juliusz Poczta

fot. archiwum

fot. archiwum

Niekwestionowana para królewska
„Setki” to państwo Rudniccy. Ich
każdy start kończy się zawsze
przejściem całego dystansu. Paweł
Rudnicki pokonał 100 km po raz
szósty, a jego żona Agnieszka - piąty.

Konferencję i zjazd zorganizował Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu im. rtm. Witolda Pileckiego
wraz z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik. Do Zabrza przyjechało 17 szkół z 24,
które noszą imię słynnego rotmistrza. Uczestnicy zwiedzili Zabrze i złożyli kwiaty pod pomnikiem rtm. Pileckiego. Przeszli
szlak ucieczki rotmistrza z KL
Auschwitz przez Alwernię, Koryznówkę, Tyniec aż do Nowego

Wiśnicza. Ich przewodnikiem był
dr Adam Chyra, autor pierwszej
książki o Pileckim. Najważniejszym momentem zjazdu było
spotkanie z córką rotmistrza
Zofią Pilecką-Optułowicz oraz jej
wnukiem Krzysztofem. Pani Zofia podziękowała za pamięć o
ojcu i poprosiła wszystkie szkoły imienia Pileckiego, aby sobie
wzajemnie pomagały w trudnych
chwilach, bo są „rodziną Pilec(bemol)
kich”.

Kolarze w Biadkach
12 czerwca w Biadkach odby³a siê Wielkopolska Próba Kolarska o Puchar Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego.
W wyścigu wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z Biadek, Koźminka, Biskupic Zabarycznych, Woli Droszewskiej, Lubonia, Czarnegolasu, Bralina,
Jarocina i Dobrzycy. Byli również
cykliści z gimnazjów w Dębnicy,
Dobrzycy, Raszkowa, Witaszyc,
Woli Droszewskiej i Chwaliszewa.
Uczniowie startowali w grupach wiekowych, osobno dziewczęta i chłopcy. Kolarze pokonywali trasę o długości 1850m jeden, dwa lub więcej razy. Pogoda
dopisała, a rywalizacja była zacięta. Kilku reprezentantom
biadkowskiej podstawówki udało się stanąć na podium. Pierwsze miejsce w wyścigu rocznika

2003 wywalczył Patryk Gromski,
tę samą pozycję zajął Michał
Przekwas w wyścigu rocznika
2001. Drugie miejsce wśród kolarzy rocznika 2001 zajął Dawid
Wojtysiak. Trzecie miejsca na
mecie zajęli: Nikola Wojtysiak,
rocznik 1999, oraz Konrad Aleksandrzak, rocznik 2002. Tuż za
nim, na miejscu czwartym uplasował się Jakub Poczta.
W klasyfikacji drużynowej
podstawówek SP Biadki zajęła
trzecie miejsce. Pierwsze przypadło szkole z Koźminka, drugie
- z Woli Droszewskiej. Wśród
szkół gimnazjalnych najlepsze
okazało się, podobnie jak w roku
ubiegłym, Gimnazjum z Woli Droszewskiej.
(mm)
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Dziewczynki z POLONU mistrzyniami Worek medali Krotosza
18 czerwca odbył się w Błażejewku finał województwa wielkopolskiego XIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej ,,Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku’’. W zawodach rywalizowały 32 zespoły, podzielone
na 8 grup eliminacyjnych. Każdy
mecz trwał dwa razy po 10 min.

na mecz Anglia - Polska na Wembley.
Skład drużyny: Daria Frąckowiak, Natalia Ratajczak, Roksana Augustyniak, Wiktoria Fabiś,
Julia Wawrzynkiewicz (bramkarka), Helena Ryba, Magdalena
Szczurek, Laura Marcisz, Nikola Figlak oraz Natalia Juskowiak
- znakomita piłkarka z Koźmina
Wlkp. Trener – Maciej Parczyń-

Finałowe spotkanie zakończyło
się wynikiem 6:1. Drużyna Ósemki zdobyła mistrzostwo Wielkopolski i będzie reprezentować
województwo we wrześniowym
finale krajowym. Nagrodą
główną w tym roku będzie wyjazd

Dziewczynki mogą pochwalić się
zdobytymi bramkami: Natalia
Juskowiak - 11, Daria Frąckowiak - 10 i Wiktoria Fabiś - 3. Za
najlepszą zawodniczkę całego
turnieju uznano Darię Frąckowiak, która oprócz złotego medalu otrzymała piłkę z podpisami wszystkich zawodników Lecha Poznań. Magdalena Kalupa

Medaliści KS Krotosz
Julia Bielawna- II m. na 25m, styl klasyczny
Joanna Nowaczyk-II m. na 50m, klasyczny
Dobrochna Figielek-II m. na 50m, grzbietowy; III m. na 50m, klasyczny
Julia Ściślak-II m. na 100m, klasyczny; III m. na 50m, motylkowy
Monika Jadczak-III m. na 50m, klasyczny; III m. na 100m, klasyczny
Julia Rozum-II m. na 50m, grzbietowy; I m. na 100m, grzbietowy; I
m. na 100m, zmienny
Wiktoria Mielcarek-I m. na 50m, motylkowy; II m. na 100m, dowolny; II m. na 50m, dowolny
Filip Kaliszewski-I m. na25m, klasyczny; III m. na 25m, dowolny
Adrian Gromski-II m. na 25m, dowolny; II m. na 25m, grzbietowy
Michał Kołodziejski-III m. na 50m, klasyczny
Kamil Klotzek-III m. na 100m, grzbietowy
Kamil Biernacki-II m. na 100m, grzbietowy
Patryk Gromski-I m. na 100m, zmienny; I m. na 50m, motylkowy; II
m. na 50m, dowolny
Miłosz Brdys-I m. na 100m, dowolny; I m. na 50m, dowolny; III m.
na 50m, motylkowy
Hubert Dolata-I m. na 100m, zmienny; II m. na 100m, dowolny
Artur Pauter-I m. na 50m, klasyczny; I m. na 100m, klasyczny; I
miejsce na 100m, dowolny

fot. archiwum

Zawodniczki UKS POLON Krotoszyn ze Szkoły Podstawowej nr
8 wygrały w swojej grupie, pokonując Kluczewo 2:0, Ruszków 3:1
i Grodzisk Wlkp 5:1. Następnie po
zwycięskim meczu w ćwierćfinale z Kobylą Górą 7:2, awansowały do półfinału, gdzie po trzymającym w napięciu pojedynku z
zespołem z Iwna i wygranej 1:0
zagrały z drużyną SP 11 Konin.
Popis swoich umiejętności w tym
pojedynku dała Daria Frąckowiak z klasy 3b, która zdobyła 6
bramek.

9 czerwca pływacy KS Krotosz uczestniczyli w II Mistrzostwach
Ostrzeszowa. Osiemnastoosobowa reprezentacja zdobyła rekordową ilość medali: 12 złotych,12 srebrnych i 9 brązowych.
W zawodach wystartowało także 330 zawodników z Poznania, Bydgoszczy, Łodzi, Kalisza, Oleśnicy, Rawicza, Ostrowa Wlkp.

ski.

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych: I
m. - Artur Pauter; I m. - Miłosz Brdys; II m. - Wiktoria Mielcarek; II
m. - Adrian Gromski; II m. - Patryk Gromski; III m. - Filip Kaliszewski.

Srebro dla Ósemki

Koniec projektu edukacyjnego

Od 9 do 11 czerwca
br. w Radomiu odbywa³y siê Mistrzostwa
Polski Szkó³ Podstawowych w czwórboju
lekkoatletycznym
dziewcz¹t i ch³opców.
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drużynowej Szkoła Podstawowa
nr 8 z Krotoszyna zajęła II miejsce i wywalczyła srebrny medal
mistrzostw Polski.
Wybitny sportowiec Emanuel
Kuś został trzykrotnym złotym
medalistą czwórboju: w skoku w
dal (5,82 cm), biegu na 60 m (7,71

s ) oraz najlepszym zawodnikiem wieloboju z
wynikiem 391 punktów.
Emanuel zdobył również srebrny medal w
rzucie piłeczką palantową - 61,5 m.
W tym roku szkolnym
chłopcy zdobyli już brązowy medal w Mistrzostwach Wielkopolski w
Minipiłce Siatkowej. 1 i
2 lipca będą natomiast
rywalizować w Drzonkowie w
rozgrywkach klubowych na Mistrzostwach Polski w Minipiłce
Siatkowej.
Klasyfikacja drużynowa: 1. SP
Tczew 1429 punktów; 2. SP 8
Krotoszyn 1371 punktów; 3. SP
15 Racibórz 1354 punktów.

fot. archiwum

W pierwszym dniu zawodów
chłopcy rywalizowali w 3 konkurencjach: skoku w dal i rzucie
piłeczką palantową oraz w biegu na dystansie 60 m. Drugiego
dnia odbył się finał biegu na dystansie 1000 m. W klasyfikacji

fot. archiwum

W mistrzostwach nasze województwo reprezentowali uczniowie klasy sportowej krotoszyńskiej SP8, którzy wcześniej wygrali finał rejonu kaliskiego Kalisz i finał Wielkopolski. Zespół
prowadzony przez trenera i nauczyciela wychowania fizycznego Macieja Parczyńskiego tworzyli: Tomasz Kurek, Emanuel
Kuś, Kacper Pinkowski,
Dominik Piwowar, Kacper
Wawrzyniak, Piotr Saracen. Zawody rozgrywane
były na pięknym i nowoczesnym obiekcie sportowym. W rywalizacji wzięli udział mistrzowie z 16
województw.

W czerwcu odbyły się
w szkołach ostatnie zajęcia projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas IIII szkół podstawowych
gminy Krotoszyn".
Uczniowie uczestniczyli łącznie w
5100 godzinach zajęć wyrównawczych oraz w 1320 godzinach zajęć dla dzieci zdolnych. Z ankiet
rozprowadzonych w szkołach wynika, że zajęcia podobały się dzieciom, poszerzyły ich wiedzę i rozwinęły zainteresowania. W prowadzenie zajęć zaangażowało się
92 nauczycieli. W ramach projektu do naszych placówek szkolnych trafiły pomoce dydaktyczne
łącznej wartości ok. 223 tys. złotych. Były to: laptopy, komputery
stacjonarne, tablica interaktyw-

na, specjalistyczne oprogramowania komputerowe, urządzenia
do terapii logopedycznej, sprzęt
do zajęć korekcyjnych, gry edukacyjne, plansze tematyczne,
zestawy obrazków, układanki,
zestawy matematyczne, instrumenty muzyczne, mikroskopy,
książki i zeszyty do ćwiczeń oraz
pomoce rozwijające zainteresowania uczniów.
Projekt zrealizowany samorząd naszej gminy we współpracy z Centrum Koordynacyjno-In(joan, red.)
formacyjnym.

