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fot. archiwum

Wieczorem 24 października rodzice z oddziału I przedszkola Wesoła Gromadka wraz z dziećmi spotkali się na
wspólnym wycinaniu dyń. Wszyscy dobrze znają symbol
Halloween, podświetloną świeczką dynię z wyciętymi trójkątami oczodołów i wyszczerbionym uśmiechem, ale nikt
nie spodziewał się, że dyniowa latarnia może mieć tyle
różnych twarzy. Prześcigali się w tworzeniu zmarszczek i
bruzd, posępnych oczu, krzywych nosów i krzyczących
ust. Zabawa była fantastyczna!
(przed)

Odwiedzili groby,
zapalili znicze

Gwiazdy Dni
Krotoszyna 2014

W poniedziałek 4 listopada 2013 r. przedstawiciele Urzędu Miejskiego zapalili znicze na grobach zasłużonych
mieszkańców miasta i byłych pracowników krotoszyńskiego samorządu.

Po podsumowaniu internetowego plebiscytu na gwiazdy przyszłorocznego krotoszyńskiego święta miasta
wiemy, że na scenie w Krotoszynie wystąpią: zespół LemON, Afromental oraz Sylwia Grzeszczak i Zbigniew
Wodecki. Wyniki plebiscytu KOK ogłosił 22 października podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych
mediów. Łącznie nadesłano blisko 160 e-maili z propozycjami na ponad… 100 różnych artystów. Najwięcej
głosów ZEBRAŁY: LemOn, Enej, Ich Troje i Sylwia
Grzeszczak. Niestety, nie pojawi się zespół Enej - brak
wolnych terminów, oraz Ich Troje - zespół pod taką
nazwą właściwie nie istnieje. Trwają jeszcze rozmowy
z innymi artystami, informację o nich KOK poda w późniejszym terminie. Wśród wszystkich osób, które nadesłały swoje propozycje, rozlosowano pięć podwójnych
karnetów na cztery wybrane filmy z oferty kina 3D
Przedwiośnie.
(kok)
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fot. Jacek Kêpa

Œwiêto dyni

fot. Izabela Bartoœ

5 listopada w Zespole Szkó³ nr 2 z OI na Parcelkach odby³o
siê uroczyste podsumowanie sezonu sportowego 2012/2013.
Listê wyró¿nionych m³odych sportowców zamieœcimy w nastêpnym wydaniu "IS". Na zdjêciu od lewej: Roman Wosiek
z UM odpowiedzialny za sprawy dotycz¹ce sportu, burmistrz
Julian Jokœ i przewodnicz¹ca RM Zofia Jamka gratuluj¹ jednemu z reprezentantów UKS Piast.
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Tajwan na fotografii

10 listopada - powiatowo-gminne obchody
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w Krotoszynie: godz. 17.30 Rynek - ceremonia podniesienie flagi pañstwowej na Ratuszu, przemarsz uczestników na pl. Jana Paw³a II, z³o¿enie wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem Wolnoœci; godz. 18.00 koœció³ pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a msza œw. w intencji Ojczyzny; godz. 19.30 kino Przedwioœnie - koncert patriotyczny Zespo³u Tañca Ludowego
Krotoszanie.

16 paŸdziernika w Galerii Krotoszyñskiej odby³ siê wernisa¿ wystawy fotograficznej „Niezwyk³y
Tajwan”, ze zbiorów Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie.
szyna: starosta Leszek Kulka,
burmistrz Julian Jokś i jego zastępca Ryszard Czuszke. Potem
w wyparzanych naczynkach mogli spróbować herbaty inni
uczestnicy wernisażu.
Do oglądania niecodziennych
fotografii zachęcali krotoszynian
organizatorzy przedsięwzięcia:

11 listopada o godz. 17.00 w auli I LO w Krotoszynie odbêdzie siê koncert z cyklu In Regenerationem. Na wystêp zespo³u The Sunday Singers zaprasza Stowarzyszenie Mi³oœników Muzyki.

Do 15 listopada w galerii Refektarz na Ma³ym Rynku mo¿na ogl¹daæ wystawê ceramiki Beaty Ulbrych i Cezarego Grendy.

Do 3 grudnia w krotoszyñskim Muzeum Regionalnym mo¿na ogl¹daæ wystawê „Wrzesieñ 1939”.

Uwaga! Roboty drogowe na przejeŸdzie kolejowym na KoŸmiñskiej. Od 13 listopada
godz. 9.00 do 18 listopada godz. 22.00 przejazd bêdzie CA£KOWICIE zamkniêty. Trasa
objazdu od strony Poznania: od ronda na
ul. KoŸmiñskiej – ulica Wiejska, Œciegiennego - Osadnicza - szosa Benicka - skrzy¿owania z Grudzielskiego – Kobyliñska –
Mickiewicza - do skrzy¿owania z Sienkiewicza. Trasa objazdu w drug¹ stronê wiedzie
tymi samymi ulicami. Objazd z Ostrowa
Wielkopolskiego do Poznania: od ronda na
skrzy¿owaniu ulic Raszkowskiej, KoŸmiñskiej i Mickiewicza - Mickiewicza - dalej jak
objazd z Wroc³awia do Poznania.

na guzhengu, starodawnym chińskim instrumencie przypominającym cytrę, oraz pokaz parzenia
herbaty, oba wykonane przez
przybyłą specjalnie na tę okazję
z Warszawy Annę Krysztofiak. W
pierwszej trójce do kosztowania
trunku stanęli włodarze Kroto-

Kurze kr¹g³oœci w Refektarzu

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki zaprasza na koncert z cyklu In Regenerationem.
11 listopada br. o godz.
17.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego wystapi zespół
The Sunday Singers. Koncert
finansowany jest ze środków
pozyskanych z otwartego konkursu ofert burmistrza Krotoszyna dla organizacji pozarządowych.

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

2

Kilkadziesiąt osób pojawiło
się 12 października w galerii Refektarz na wernisażu wystawy
ceramiki Beaty Ulbrych (szefowej galerii) i jej męża Cezarego
Grendy.
Po raz pierwszy Beata wystąpiła w galerii w roli gospodyni
spotkania i zarazem gościa, co
było dla niej sytuacją niecodzienną. Cezary, na co dzień nauczyciel i trener karate, również
po raz pierwszy zaprezentował
swoją pasję szerszej publiczności. Oboje przyznali, że glina pozytywnie ich uzależniła i szczerze polecają innym spróbowania

swoich sił w ceramice artystycznej. Beata zaprezentowała głównie rzeźby kilkudziesięciu kur, jej
mąż przygotował głownie naczynia ozdobne. Na wystawie możemy obejrzeć kilkanaście amfor,
waz, dzbanów czy pater z różnorodnym zdobieniem. Oboje twórcy sami przyznali, że ceramika
jest nieprzewidywalna i za każdym razem, wyciągając pracę z
pieca ceramicznego, otrzymują
coś innego, zaskakującego, ciekawego.
Uzupełnieniem wystawy są
fotografie Marcina Pawlika, który wcześniej uwiecznił na nich
prace Beaty i Cezarego. Podczas

grupy, skupili się na współczesnej muzyce rozrywkowej jazzowo-popowej. Od roku 2008
kwartet tworzą: Maria Szczap
(sopran), Dorota Wróblewska
(alt) - również absolwentki
Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej,
Adam Michalak (tenor) i Eryk
(marol)
Szolc (bas).

Zespół The Sunday Singers to kwartet a cappella z
Kalisza. Powstał w 2003r. z inicjatywy Adama Michalaka i
Eryka Szolca, wówczas studentów Edukacji Artystycznej
w Zakresie Sztuki Muzycznej.
Na początku młodzi śpiewacy
specjalizowali się w muzyce
dawnej (jeszcze jako „Cantori
Domenicali”), nieco później,
wraz ze zmianami w składzie

wernisażu tradycyjnie można
było wylosować kilka prac, dlatego para kurek i dwa naczynia
opuściły tego dnia Refektarz z
nowymi właścicielami.

Wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji obejrzeć wystawy, zapraszamy do galerii do 15 listopada br.

(62) 725 19 00

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe
Stra¿ Po¿arna
Policja

fot. Maciej Karolewski

Urz¹d Miejski w Krotoszynie
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)
(62)

Koncert a capella

fot. archiwum

Na ekspozycję składają się
barwne fotografie obrazujące
kulturę wyspy i uroki jej krajobrazu. Podczas otwarcia wystawy można było także zobaczyć
krótki film o Tajwanie. Oryginalnym uzupełnieniem spotkania
był kilkunastominutowy koncert

21 listopada o godz. 17.00 wykonawcy i organizatorzy z Gimnazjum nr 4 zapraszaj¹ na
koncert charytatywny „Piosenka z imieniem
w tle”. Bilety po 5 z³ do nabycia w G4.

Centrala
Faks
Punkt Informacyjny
Sekretariat Burmistrza
Biuro Rady Miejskiej

Wystawę można oglądać w
galerii handlowej do końca listopada.
(eliz)

fot. Izabela Bartoœ (x2)

15 listopada o godz. 14.00 w kinie odbêdzie
siê uroczystoœæ jubileuszowa z okazji 25-lecia Przedszkola „Maciuœ”. A od 12 do 14 listopada w godz. 13.00 – 15.00 mo¿na zwiedzaæ œwiêtuj¹ce przedszkole.

poseł Maciej Orzechowski, burmistrz Julian Jokś oraz przedstawiciel Tajwanu w Polsce Jack
K.C. Chiang.

999
998
997

Informacje Samorz¹dowe - czasopismo Samorz¹du Miasta i Gminy Krotoszyn, nak³ad 6 000. Redakcja: Izabela Bartoœ, Jacek Kêpa (red.
nacz.), Monika Menzfeld-Czubak. Adres: Urz¹d Miejski w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, pok. 46, www.is.krotoszyn.pl , tel. 62 722 74 52,
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W sobotê 26 paŸdziernika w sali reprezentacyjnej w Ratuszu odby³a siê
uroczysta sesja Rady Miejskiej w
Krotoszynie.

30 paŸdziernika dokonano odbioru ulicy Zielonej w Orpiszewie. Goœci przywita³ so³tys wsi
Robert Chmielarz.

fot. Izabela Bartoœ

Zas³u¿ony Gerhard

Zielona w Orpiszewie

Dosz³y mnie s³uchy, ¿e jest szansa na
za³o¿enie kanalizacji na ulicy Chwaliszewskiej… Je¿eli PGKiM szybko zakoñczy opracowywanie dokumentacji technicznej, jest szansa na rozszerzenie projektu
rozbudowy kanalizacji przy aneksowaniu
umowy o dofinansowanie z funduszu
ochrony œrodowiska i po rozstrzygniêciu
przetargu na wykonawcê modernizacji
oczyszczalni.

cja obejmowała budowę jezdni
o nawierzchni z betonu asfaltowego o dł. ok. 690 metrów i
szerokości 4 metrów oraz wykonanie elementów odwodnienia.
Prace rozpoczęły się 9 lipca 2013 roku, zakończyły 15
października. Wykonało je
Przedsiębiorstwo Drogowe
„DROGBUD – OSTRÓW ” z
Ostrowa Wielkopolskiego. Wartość inwestycji wyniosła
348.544,96 zł.

Czy nie mo¿na by chocia¿ naprawiæ chodnika prowadz¹cego do Wodnika? Tam nie
da siê przejœæ, kiedy jest sucho, a po
deszczu jest jeszcze gorzej. Zgadzam siê
z opini¹ o stanie chodnika na ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie na odcinku od ulicy Witosa do torów kolejowych. Mam nadziejê, ¿e starosta krotoszyñski jako w³aœciciel przedmiotowego pasa drogowego
przyst¹pi do remontu jeszcze w tym roku.
Panie burmistrzu, proszê mi poradziæ,
gdzie uzyskam pisemne informacje do
pracy magisterskiej o sytuacji spo³eczno-gospodarczej Krotoszyna?Cieszê siê,
¿e powstaj¹ prace magisterskie, których tematem jest rozwój naszego miasta, ale
martwiê z powodu takiej niesamodzielnoœci. Lokalne publikacje dotycz¹ce Krotoszyna znajdzie Pani w miejskiej bibliotece.
Czy Pani tam by³a? Mo¿e warto te¿ poszukaæ informacji w archiwach lokalnej prasy
albo w instytucjach np. w Urzêdzie Pracy,
Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej… Mo¿e w naszym urzêdowym BIPie?

(jakep)

Krotoszyńskiego Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Niemieckiej
oraz senator Andżelika Możdżanowska - poprzez swoją przedstawicielkę.
Program artystyczny wieńczący spotkanie przygotowało
Gimnazjum nr 4: uczennice - laureatki przeglądu piosenki obcojęzycznej zaśpiewały kilka modnych piosenek.
(eliz)

fot. Jacek Kêpa

Głównym gościem spotkania
był Gerhard Stein, który odebrał
tego dnia tytuł „Zasłużony dla
Krotoszyna”. Burmistrz Julian
Jokś wraz z przewodnicząca RM
Zofia Jamką wręczyli panu Gerhardowi dyplom oraz pamiątkowy obraz, natomiast kwiaty żonie uhonorowanego.
Potem gratulacje Gerahardowi Steinowi złożyli członkowie

Głos zabrał także radny sejmiku wojewódzkiego Franciszek Marszałek, podkreślając,
że znaczna część kosztów udało się uzyskać ze środków budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości
gruntów rolnych.
Po przecięciu wstęgi i poświęceniu drogi przez proboszcza parafii w Jankowie Zaleśnym Jacka Piekielnego zebrani przeszli nową ulicą. Inwesty-

Z pytañ do burmistrza

Kujawska po odbiorze

Zmiana na Piekarskiej

25 paŸdziernika oby³ siê odbiór techniczny
przebudowanej ulicy Kujawskiej w Krotoszynie.

fot. Monika Menzfeld-Czubak

23 paŸdziernika zmieniona zosta³a organizacja ruchu ko³owego na ulicy Piekarskiej w
Krotoszynie.

W ramach prowadzonych
prac na Kujawskiej wybudowano
od podstaw jezdnię o długości
około 60 metrów i szerokości 6
metrów, z nawierzchnią z kostki
betonowej oraz wykonano ele-

Polega to na ODWRÓCENIU
dotychczasowego kierunku
przejazdu na jednokierunkowej ulicy Piekarskiej - po zmianie przejedziemy nią z ulicy
Kościuszki na Farną. Zmiana
ma poprawić dojazd do ulic
m.in. Kaliskiej, Gołębiej i Kaszarskiej z Piastowskiej i Kościuszki.

Wraz ze zmianą kierunku
jazdy wprowadzona zostanie
na Piekarskiej „strefa zamieszkania”.
Prosimy o zwiększenie
uwagi podczas jazdy w tym rejonie, ponieważ należy spodziewać się, że część kierowców poruszać się będzie wg dotychczasowej organizacji ruchu.

menty odwodnienia drogi.
Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe „Krys-Bud” z Krotoszyna. Zadanie kosztowało gminę prawie 70 tys. złotych.

W związku z rewitalizacją centrum miasta zamknięty zostanie na
dniach ruch kołowy na drodze po stronie wschodniej placu Jana Pawła
II, na odcinku od Piastowskiej do Klasztornej. Prowadzone tam roboty mają na celu budowę sieci kanalizacyjnej i modernizację nawierzchni.

fot. archiwum

Roboty na placu Jana Paw³a II

Niedawno przeczyta³am na stronie internetowej federacji hodowców byd³a i producentów mleka informacjê o budowie
budynku laboratoryjno-biurowego w Kobiernie. Budowa takiego obiektu wi¹¿e
siê z powstaniem nowych miejsc pracy.
W zwi¹zku z tym, ¿e inwestycja realizowana jest na terenie gminy Krotoszyn,
pozwoli³am sobie skierowaæ do Pana
pytanie, czy zosta³a ju¿ zakoñczona? Czy
mo¿na sk³adaæ dokumenty aplikacyjne?
Jestem osob¹ bezrobotn¹ i szukam pracy. Bêdê bardzo wdziêczna za udzielenie
mi jakichkolwiek informacji, wskazówek
dotycz¹cych powy¿szego obiektu. Nie rozumiem, dlaczego z tym pytaniem zwraca
siê Pani do mnie. Jestem burmistrzem, a
nie kierownikiem wspomnianego laboratorium. Na terenie gminy dzia³a wiele rozmaitych przedsiêbiorstw, nie poœredniczê
w przyjmowaniu tam do pracy. Nie mam
takich uprawnieñ. Jeœli dotar³a Pani do informacji na stronie internetowej, to dlaczego siê Pani zatrzyma³a w poszukiwaniach?
Proszê skorzystaæ z podanych na niej telefonów kontaktowych lub adresów e-mailowych i samodzielnie pytaæ, czy bêd¹
przyjmowaæ do pracy, nie czekaj¹c na moje
wskazówki.
Chodzi mi o budowan¹ na skrzy¿owaniu
ulic Benickiej i Mas³owskiego stacjê paliw. Przecie¿ to skandal: na terenie osiedla mieszkaniowego, niedaleko szko³y i
placu zabaw. Dlaczego mieszkañcy pobliskich terenów nie zostali o tym powiadomieni?(2.pyt.)Pan powie, ¿e to starosta wyda³ decyzjê, a starosta powie, ¿e
radni uchwalili plan przestrzennego zagospodarowania. Dobrze Pan wie, jakie
s¹ zagro¿enia zdrowotne i wynikaj¹ce z
rozszczelnienia zbiorników, a jednak wyraziliœcie zgodê na jej budowê. Dlaczego tej stacji nie zbudowano z drugiej strony placu? Dlaczego nie przeprowadzono
konsultacji spo³ecznych? Teren po³o¿ony
w Krotoszynie u zbiegu ulic Benickiej i Mas³owskiego posiada plan zagospodarowania przestrzennego, w którym zapisano, ¿e
obowi¹zuje tam m.in. zakaz lokalizacji inwestycji znacz¹co pogarszaj¹cych œrodowisko (w rozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska). Plan by³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du od 3 do 30 grudnia 2004
r., termin sk³adania uwag up³yn¹³ 17 stycznia 2005 r. Wp³ynê³o wówczas 10 uwag,
jednak ¿adna z nich nie kwestionowa³a zapisów odnosz¹cych siê do przeznaczenia
terenu. Poza tym dla terenów, na których
obowi¹zuje plan miejscowy, pozwolenia na
budowê wydaje starosta.

3
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W gabinecie burmistrza Dzieñ sportu

na krêgielni

fot. Izabela Bartoœ

16 paŸdziernika w gabinecie burmistrza Juliana Joksia odby³o siê spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów.

Dzień wcześniej burmistrz
Jokś podpisał w Poznaniu umowę na pożyczkę, dzięki której
Zespół Szkół nr 3 na al. Powstańców Wlkp. przejdzie remont kapitalny oraz wzbogaci
się w nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową. Pożyczka
wynosi 13,5 mln złotych i pokrywa w całości koszty kwalifikowalne. Teraz tylko od wyników
przetargu i od pogody zależy,
kiedy ruszą pełną parą prace na
terenie szkoły. Zakończenie inwestycji jest planowane na

kwiecień – maj roku 2015. Pożyczkę uzyskaliśmy z Banku
Gospodarki Krajowej w ramach
inicjatywy JESSICA Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 –
2013, gmina musi ją spłacić do
października 2033 roku. Oprocentowanie pożyczki jest bardzo korzystne i wynosi około 1
procenta w skali roku.
Burmistrz przedstawił dziennikarzom efekty swojego pobytu
w Poznaniu, natomiast skarbnik Grzegorz Galicki zapoznał

ogólnie z zasadami, na jakich
udzielono nam tę pożyczkę.
Jeśli przetarg na wykonanie
robót wypadnie korzystnie, tzn.
koszt inwestycji będzie niższy
od zakładanego, to z zaoszczędzonymi w ten sposób pieniędzmi gmina przymierzy się w przyszłym roku do remontu alei Powstańców Wlkp. Ulica ta od
stycznia 2014 roku będzie pod
pieczą samorządu gminnego.
Naczelnik Michał Kurek podsumował krótko dotychczasowy
postęp prac przy rewitalizacji
centrum miasta. Jego zdaniem
tempo jest dobre, do końca listopada powinny zakończyć się
prace na Małym Rynku, dobiegły już końca – na ulicy Piekarskiej. Zakres grudniowych planowanych robót będzie uzależniony od pogody.
Burmistrz zwrócił uwagę
dziennikarzy na wyniki rankingu samorządowego dwutygodnika „Wspólnota”. W zestawieniu
punktującym wysokość nakładów na inwestycje w infrastrukturę techniczną nasze miasto –
w grupie miast powiatowych zajęło 39. miejsce.

26 paŸdziernika obchodziliœmy Narodowy Dzieñ
Sportu, który jest reakcj¹ na nasz wspó³czesny
tryb ¿ycia
… i brak zdrowego ruchu
młodych i starszych Polaków. Obchodzenie tego dnia ma nas zachęcić do wyjścia z domów i
uczestniczenia w różnych formach aktywności fizycznej.
Ideę tego święta postanowiła wcielić Rada Osiedla nr 5, organizując festyn rekreacyjnosportowy, w tym turniej kręglarski o puchar przewodniczącego
rady.
Festyn otworzył przewodniczący osiedla Wiesław Sołtysiak,
który przedstawił scenariusz imprezy. Potem prowadzenie przejęła Teresa Naskrętska, która
przedstawiła uczestnikom zawodów kręglarskich zasady oceniania zawodników. Szczególną
uwagę w trakcie zawodów zwracano na bezpieczeństwo uczestników.
Rozegrano 10 pojedynków, w
których wzięło udział 74 uczestników. Oto ich zwycięzcy: godz.
14.00 – 15.00 tor I - Alicja Cegła
39 pkt. i tor II - Marcin Naskrętski 41 pkt.; godz. 15.00 – 16.00
tor I - Jakub Kujawski 40 pkt. i
tor II - Kamil Frąckowiak 34 pkt.;
godz. 16.00 – 17.00 tor I - Tade-

(eliz)

Młodzi siatkarze Gimnazjum
nr 3 z Krotoszyn zostali mistrzami
turnieju Orlik Volleymania.
Rozgrywki Orlik Volleymania odbyły się po raz trzeci. Impreza miała zasięg ogólnopolski, podczas
wrześniowych zmagań eliminacyjnych na 64 orlikach w kraju grały
tysiące zawodników z rocznika
2000 i młodszych, osobno dziewczęta i chłopcy. Zwycięskie drużyny z eliminacji wojewódzkich zmierzyły swoje siły w finałach makroregionu, a najlepsze drużyny wzięły udział w finale w Poznaniu.
Finał rozgrywany na boiskach

4

poznańskiego OSiR był ogromną
imprezą. Łącznie spotkało się tam
ponad 120 zespołów, przez 2 dni w
rozgrywkach uczestniczyło ponad
1000 zawodników i zawodniczek.
Organizatorzy ze względu na liczbę drużyn przygotowali aż 8 boisk
sportowych.
Drużyna Gimnazjum nr 3 Krotoszyn pokonała kolejno: Gwardię
Wrocław 17:15, Serbinów Biała
Podlaska 15:7, Gimnazjum SOS
Masłów 15:12, LKS Bobowa 15:8,
UKS Dąbrowa Górnicza 15:6. Następnie młodzi krotoszynianie pokonali ZSG nr 2 SOS Kęty 2:0

(15:8, 15:5), Gimnazjum nr 5 Kędzierzyn Koźle 2:0 (15:4, 15:13),
UKS Olimp Opole Lubelskie 2:0
(17:15, 15:13) i awansowali do finału, w którym spotkali się z utytułowanym zespołem MOS WOLA
Warszawa. Gracze ze stolicy, by
dostać się do finału, musieli rozegrać dwa tie-breaki pod rząd, co
wpłynęło nieco na ich postawę w
finale. Zawodnicy z Krotoszyna zachowali więcej sił i po trzech setach
2:1 (7:15, 15:12, 15:4) zwyciężyli,
zdobywając tytuł mistrzowski Orlik Volleymania 2013. Zespół Gimnazjum nr 3 Krotoszyn w całych
rozgrywkach, począwszy od eliminacji wojewódzkich przez etap makroregionalny i kończąc na finale,
nie przegrał żadnego spotkania,
tracąc jedynego seta w potyczce finałowej z zespołem MOS WOLA
Warszawa. W ceremonii zakończeniu rozgrywek wzięli udział: szef
wydziału szkolenia PZPS Witold
Roman, szef szkolenia SOS Zbigniew Krzyżanowski, szef biura
SOS Marek Bykowski, koordynatorzy regionalni SOS Adam Nowik
i Adam Kowalski. Młodych siatkarzy dopingował przez cały czas ambasador rozgrywek, multimedalista i uczestnik igrzysk olimpijskich
Michał Bąkiewicz.

(wies)

fot. archiwum

fot. archiwum

Siatkarze z Parcelek mistrzami

usz Frąckowiak 33 pkt. i tor II Aleksander Sobczyk 53 pkt.;
godz. 17.00 – 18.00 tor I - Bartosz Majchszak 35 pkt. i tor II Marcelina Nawrot 27 pkt.; godz.
18.00 – 19.00 tor I - Norbert Kozieł 38 pkt. i tor II - Zbigniew Brodala 39 pkt.
Wszyscy uczestnicy zawodów, bez względu na wyniki,
otrzymali nagrody rzeczowe. Puchar ufundowany przez przewodniczącego Rady Osiedla nr 5 zdobył Aleksander Sobczyk.
W podsumowania zawodów
przewodniczący Sołtysiak zwrócił uwagę na to, że najważniejszym elementem zawodów była
zdrowa i zgodna rywalizacja,
wesoła zabawa oraz aktywne
spędzanie wolnego czasu. Podziękował mieszkańcom za
udział w zawodach oraz wyraził
uznanie dla pani Teresy Naskrętskiej za sprawne prowadzenie
imprezy.
Rada Osiedla nr 5 dziękuje
sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie, Piekarni
Brykczyńscy, Ciastkarni Janusza
Witka oraz CSiR WODNIK.

Ksiêga kondolencyjna
w urzêdzie
28 października zmarł Tadeusz Mazowiecki, polski polityk i
pierwszy premier RP. Od 28 do
31 października w budynku urzędu przy ulicy Kołłątaja 7 była
wystawiona księga kondolencyj-

na, w której mieszkańcy mogli
dokonać wpisów żałobnych. O
żałobie przypominały też opuszczone do połowy na budynkach
urzędu miejskiego flagi.

www.is.krotoszyn.pl
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Kulturalnie w ratuszu
25 paŸdziernika w sali reprezentacyjnej krotoszyñskiego ratusza odby³a
siê uroczysta inauguracja roku kulturalnego.
dy rzeczowe rodzeństwu Rettigów: Rafałowi,
Dawidowi i Marcie.
Podobnie jak w
latach ubiegłych
włodarz podziękował osobom,
które systematycznie finansowo i rzeczowo
wspierają krotoszyńską kulturę. Wręczył statuetki „Sponsor Kultury”.
W tym roku diamentową statuetkę „Sponsor Kultury” otrzymał regionalista Witold Dudziński z Poznania. Pan Witold od kilku lat współpracuje z krotoszyńskim muzeum, przekazując nieodpłatnie eksponaty. Wśród
otrzymanych muzealiów znajdują się liczne pocztówki i fotografie a także
inne przedmioty związane z naszym regionem.
Nominację do statuetki złotej
odebrał Maciej Poczta z Zespołu Muzycznego „Koral”. Pan Maciej od kilku
lat aktywnie i bezinteresownie
pomaga logistycznie Krotoszyńfot. Monika Menzfeld-Czubak (x2)

Uroczystość jest okazją do
podsumowania dokonań w dziedzinie kultury w minionym roku
oraz do uhonorowania animatorów, działaczy, pracowników kultury oraz sponsorów.
W swoim wystąpieniu burmistrz Julian Jokś wspomniał
między innymi o ofercie kulturalnej miasta, projektach przeprowadzonych przez ośrodek kultury, bibliotekę oraz muzeum. Podkreślił również ogromną rolę,
którą w zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców odgrywają stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Dyrektorom szkół podziękował za podejmowanie działań
wykraczających poza zadania
statutowe placówek.
Nagrody finansowe burmistrz
przyznał 22 osobom (lista uhonorowanych – na stronie miejskiej).
Za osiągnięcia w dziedzinie muzyki oraz w podziękowaniu za
aktywność w różnego rodzaju
imprezach artystycznych i uroczystościach na terenie Krotoszyna burmistrz przyznał nagro-

skiej Bibliotece Publicznej oraz
placówkom oświatowym w organizacji imprez plenerowych.
Za wspieranie działalności
biblioteki srebrną statuetkę
„Sponsor Kultury” otrzymał Jacek Brykczyński właściciel krotoszyńskiej piekarni.
Nominacje do statuetki brązowej przyznano: Józefowi Krysiowi, szefowi firmy MAL- POL,
oraz państwu Wiolettcie i Dariuszowi Mańkowskim, właścicielom Firma Stomatologia – Protetyka. Obie firmy wspierają działalność Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej.Specjalne podziękowanie odebrał prezes zarządu
Banku Spółdzielczego Jan Pluta.
Bank jest już laureatem diamentowej statuetki „SPONSOR KULTURY” i nadal nie odmawia swe-

go wsparcia krotoszyńskiej kulturze. Spotkanie zakończył jazzowy występ zespołu Jan Malecha Trio.

Benice maj¹ plac zabaw
Plac zabaw jest terenem
ogólnodostępnym i mogą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy Benic, ale i okolicznych
wiosek.
Prace objęły przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń: zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej oraz
bujaka. Poszczególne elementy
placu zabaw dostarczyła i zamontowała firma FREEKIDS s.c.
z Trzęsowic (gm. Zawonia), zaś
teren przygotowało PHU SIATMAR z Krotoszyna. W realizacji
zadania brali również udział
mieszkańcy Benic, którzy wykarczowali krzewów oraz oczyścili
teren z gałęzi, korzeni, itp. Projekt współfinansował samorząd
województwa wielkopolskiego w
ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020 – II edy-

fot. archiwum

Nowy plac zabaw znajduje siê na terenie Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a
II przy ul. Armii Krajowej w Benicach.

cja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 36 tys. zł,

z czego 13 tys. pochodzi z budżetu gminy, a prawie 22 tys. zł z
budżetu wojewódzkiego.

Krotoszyn
inwestuje.
39 miejsce w Polsce
Dwutygodnik „Wspólnota” opublikowa³ w paŸdzierniku swój coroczny ranking samorz¹dów
uszeregowanych wed³ug wydatków przeznaczanych na inwestycje w infrastrukturê techniczn¹. Krotoszyn uplasowa³ siê tam na 39.
miejscu w Polsce i 3. w Wielkopolsce.

Ranking opracowano na podstawie danych nadesłanych
przez samorządy gminne, powiatowe, miejskie i wojewódzkie.
Jak wyjaśniają autorzy zestawienia, podliczane były tylko wydatki na infrastrukturę techniczną,
bowiem one wpływają bezpośrednio na dobre warunki do rozwoju gospodarczego. Dotyczy to
inwestowania w transport, czyli
remonty i budowę dróg oraz rozwój lokalnego transportu zbiorowego, w gospodarkę komunalną,
czyli sieć wodociągową i kanalizacyjną, wysypiska śmieci,
oświetlenie i infrastrukturę wiejska, oraz wydatki inwestycyjnych na gospodarkę mieszkaniową. Brane były pod uwagę
średnie wydatki z lat 2010 – 2012,
w cenach stałych z 2012 roku, w
przeliczeniu na jednego mieszkańca jednostki samorządowej.
W kategorii miast powiatowych Krotoszyn uplasował się w
tym rankingu na 39. miejscu w
Polsce i na 3. w Wielkopolsce. Na
terenie naszego województwa
więcej od nas inwestują: Międzychód - na 10. miejscu, oraz Turek - na pozycji 16. Miejsce 40.,
które kończy zestawienie opublikowane w czasopiśmie, przypadło Grodziskowi Wlkp. Pełna lista rankingowa jest dostępna na
stronie internetowej dwutygodnika http://www.wspolnota.org.pl
Gdyby porównać te wyniki z publikowanym w lipcu, też przez
Wspólnotę, rankingiem zamoż-

ności, w którym również przeliczono dochody jednostek samorządowych w stosunku do liczby
mieszkańców, dojdziemy do
wniosku, że nasza gmina naprawdę bardzo dużo przeznacza
na inwestycje. W rankingu zamożności w kategorii miast powiatowych przypadło nam dopiero 174. miejsce, notabene w bardzo dobrym towarzystwie, bo
pozycję wyżej ulokował się
Ostrów Wlkp. Wydające więcej
od nas na inwestycje w infrastrukturę techniczną powiatowe
miasta z Wielkopolski, ujęte w
październikowym rankingu, w
„zestawieniu zamożności” lokują
się zdecydowanie wyżej od nas:
Międzychód na miejscu 86. w kraju, a Turek na 47. Grodzisk Wlkp.
zajął miejsce 127.
Wynika z tego, że Krotoszyn, który nie należy do bogatych samorządów, przeznacza na rozbudowę i unowocześnianie gminy stosunkowo dużo więcej (licząc na
mieszkańca) niż znacznie bogatsze miasta.
W kategorii samorządów powiatowych autorzy rankingu
październikowego (wydatki na
inwestycje) sklasyfikowali w finałowej czterdziestce z Wielkopolski tylko trzy powiaty: jarociński - 24. pozycja, kościański –
26.pozycja i pleszewski - 32.pozycja. W kategorii samorządów
wojewódzkich nasza Wielkopolska uplasowała się na pozycji 8.
(eliz)
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Pasowanie w Chwaliszewie

Ty pokaza³eœ nam drogê...
16 paŸdziernika w auli I LO im. H.Ko³³¹taja w Krotoszynie odby³ siê IV
Powiatowy Konkurs Piosenki „Ty pokaza³eœ nam drogê”.

Ideą konkursu jest propagowanie nauki i uczczenie pamięci
wielkiego Polaka, papieża Jana
Pawła II, który już od ośmiu lat
jest patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr3 w Krotoszynie.
Konkurs z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością.
Umiejętności muzyczne zaprezentowali na nim uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestników i zaproszonych gości przywitali gospodarze: Krzysztof Grobelny, dyrektor
ZSP 3, oraz Elżbieta Płóciennik,
dyrektor I LO im. H. Kołłątaja.
Spotkanie poprowadzili uczniowie ZSP nr3 w Krotoszynie: Magdalena Kupczyk z klasy Ia oraz
Patryk Genderka, uczeń klasy
IVa.

W obradach jury uczestniczyli: ksiądz Stanisław Mieszała,
proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli, Mirosława Cichowlas,
dyrektor ZSP nr 1 w Krotoszynie,
Juliusz Poczta, polonista, przyjaciel młodzieży i radny powiatowy, Jolanta Szóstak, dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych, Marzena Wiśniewska, przedstawicielka Starostwa Powiatowego,
Lucyna Gabryelczyk, nauczycielka I LO w Krotoszynie, Marzena
Budnik, nauczycielka ZSP nr 3
Krotoszynie.
Uczestnicy konkursu podeszli do występów profesjonalnie
i przygotowali bogaty repertuar,
udowadniając, że postać Jana
Pawła II jest im ciągle bliska, a
jego nauki zawierają prawdy ponadczasowe.

Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce -zespół z I LO w Krotoszynie: Karolina Król, Patrycja
Hauk, Monika Filipiak, Dominika Zawada, Marcelina Dostatna
II miejsce - uczniowie ZSP nr 3:
Kinga Keller, Gerard Paluszczak,
Damian Szcześniak
III miejsce - uczniowie ZSP im.
Jana Kilińskiego w Zdunach:
Aleksandra Kuźnicka, Klaudia
Sosnowska , Krystian Smoliga.
Gimnazja
I miejsce – Gim. nr 2 im. M. Kopernika w Krotoszynie: Dominika Sobańska, Dominika Sobecka
II miejsce – Gim. nr 4 im. H. Sienkiewicza w Krotoszynie: Wiktoria Wujczyk , Marlena Bielawska,
Dawid Rettig
III miejsce - Gimnazjum Niepubliczne w Krotoszynie: Anna Głuchowska , Aleksandra Żmuda,
Julia Markowska
Jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie, otrzymali je
uzdolnieni wykonawcy z ZSP nr
3: Damian Szcześniak i Piotr
Drożdżyński, którzy wykonali
utwór „Jesteśmy” samodzielnie
skomponowany na tę okazję.
Organizatorzy już dziś zapraszają do udziału w V jubileuszowej edycji konkursu za rok.
Marzena Kasprolewicz

Patriotyczne wystêpy
17 października LOK w Krotoszynie zorganizował XIII Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych.

Wyniki w śpiewie
1. Roszk Aleksandra GimNowa Wieś
2. Dzięcioł Magdalena II LO Kro-
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31 października pierwszoklasiści z Chwaliszewa zostali pasowani na uczniów. Uroczystość
odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej, wzięły w niej udział
dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas II-VI, nauczyciele, rodzice uczniów klasy I
oraz zaproszeni goście.
Dzieci z klasy I tańczyły w
rytm piosenki Waka Waka Shakiry, śpiewały oraz recytowały
wierszyki. Następnie przyszła
kolej na sprawdzenie wiadomości uczniów. Testem wiedzy dzieci zakończyły część artystyczną

pasowania. Kolejnym elementem
uroczystości było wspólne zaśpiewanie hymnu szkoły, a następnie przyszedł czas na ślubowanie uczniów kl. I oraz ich rodziców. Dyrektor szkoły pasowała dzieci na uczniów, po czym
wspólnie z przedstawicielem
rady rodziców wręczyła upominki.
Na zakończenie najmłodsi
uczniowie naszej szkoły z rodzicami, wychowawcą oraz dyrektorem udali się na słodki poczęstunek.

Sport dwóch pokoleñ
5 października w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie (Błonie) odbyły się Rodzinne
Rozgrywki Sportowe. Dzieci z
„Wesołej Gromadki „ oraz z oddziałów przedszkolnych szkoły
stanęły do walki w konkurencjach sportowych.
Wspierali ich rodzice, ścigając się na kocykach, w hula-hopach, w szarfach, z piłkami itd.
Skakali na skakance, strzelali
gole do bramki , a nawet rozegrali mały mecz koszykówki. Mimo

rywalizacji poszczególnych grup
najważniejsza była dobra zabawa. Dzieci uświetniły rozgrywki
występami tanecznymi i swoim
uśmiechem.
Na zakończenie pani Anna
Kaj- instruktorka fitness zaprosiła do ćwiczeń wszystkich
uczestników imprezy, a panie
dyrektor podziękowały za przybycie. Mamy nadzieję, że sport
zagości w weekendy w każdej
rodzinie.
(p)

Z ziemniakiem na weso³o
O tym, że jesień już blisko,
mogli przekonać się wszyscy zaproszeni na piątkowe spotkanie
z ziemniakiem. Przedsięwzięciu
patronował Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Krotoszynie.
fot. archiwum

Wyniki w recytacji
1. Florkowska Alicja ZSP 1
2. Kowalski Maciej ZSP 2
3. GrzesińskaSara Gim 2
4. Glinkowska Anna ZSP 2
5- 7.Chmielarczyk Maciej Gim
Zduny, Kramarz Alicja Gim 5,
Ptak Magda Gim 4
8-11. Pierunek Martyna Gim 2,
Szkudłapska Natalia Gim Nowa
Wieś, Szwałek Jesika Gim Nowa
Wieś 60
12-14.Biegańska Zuzanna G i m
5, Ostój Angelika Gim 2, Pruchnik Bartosz Gim Zduny
15. Szkudlarek Marcin ZSP 3
16. Bukowa Monika Gim 4

fot. Magdalena Ciep³a

fot. Monika Menzfeld-Czubak

Laureaci konkursu

toszyn
3. Rettig Marta ZSP 1
4. Wujczyk Wiktoria Gim 4
5. Konieczna Julia,
Bochna
Przemysław, Sikora Jan Gim 2

6. Augustyniak Alina II LO Krotoszyn
7. Soczewa Dagmara Gim Nowa
Wieś
(aaz)

4 października w Gimnazjum
nr 4 w Krotoszynie odbyła się impreza integracyjna, w której
uczestniczyli szóstoklasiści ze
szkół podstawowych powiatu
krotoszyńskiego. Brali oni udział
w przeróżnych konkurencjach,
wykazując się przy tym talentem
sportowym i literackim. Ziem-

niak był głównym bohaterem
spotkania i dostarczył uczestnikom nie tylko energii, ale także
wiedzy na temat tego, jak zdrowym jest warzywem.
Zmagania umilił poemat ks.
Przemysława, na temat ziemniaka rzecz jasna. Zarówno uczestnicy konkursów, jak i kibicująca
im żywiołowo młodzież z Gimnazjum nr 4, mogli posilić się tradycyjną wojskową grochówca.
Być może to właśnie groch doczeka się roli głównej w przyszłorocznym wesołym spotkaniu
z warzywem...
(gim4)
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Stypendia przyznane (2)

30 września najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy odebrali stypendia burmistrza Krotoszyna za drugie półrocze roku szkolnego 2012/
2013. W poprzednim wydaniu Informacji Samorządowych opublikowaliśmy listę młodszych stypendystów. W tym przedstawiamy nazwiska najzdolniejszych krotoszyńskich
gimnazjalistów.
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Mo¿esz wiêcej ni¿ myœlisz

Przyjêci na uniwersytet

fot. archiwum

UAM. Krotoszyńscy
uczniowie zostali
wybrani spośród
3500 ciekawych
świata młodych ludzi i znaleźli się
wśród 400 osób, które mają szansę poszerzać swoje horyzonty. Otrzymali indeksy, a na koniec ci,
którzy zdobędą wpisy ze wszystkich
spotkań, otrzymają
dyplomy w czasie
uroczystego absolutorium. Spotkania
(zjazdy) odbywać
się będą raz w miesiącu, za każdym
razem na innym wydziale UAM.
Młodzi mieszkańcy Krotoszyna rozpoczęli wspaniałą
przygodę z nauką i uczelnią…

Przybysze z Kosmosu w Poznaniu, wygłoszonego przez prof. dr.
hab. Andrzeja Muszyńskiego,
kierownika Zakładu Mineralogii
i Petrologii na Wydziale Nauk
Geograficznych i Geologicznych

(sp)

fot. Izabela Bartoœ

W dorocznym Biegu Krasnala organizowanym przez Szko³ê Podstawow¹
nr 4 w Krotoszynie pobieg³o kilkaset dzieci.

œp.

8

wie, Benicach i Cieszkowie wysłuchali prelekcji o właściwościach
wody oraz metodach jej badania,
którą wygłosili uczniowie Technikum Ochrony Środowiska. Potem
udali się na pokaz ćwiczeń dotyczących tego tematu, przygotowanych przez techników analityków.
Na zakończenie spotkania gimnazjaliści otrzymali niezbędny sprzęt
oraz odczynniki do prowadzenia
badań wody w swojej okolicy, których zwieńczeniem będzie prezentacja wyników badań oraz otrzymanie certyfikatów uczestnictwa
(ts)
w projekcie.

Zapasy w Komornikach

Krasnale w parku

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

24 października Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej w
Krotoszynie wraz z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, przy wsparciu
finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rozpoczęło realizację projektu ekologicznego „ Chroń środowisko –
możesz więcej niż myślisz” pt.
„Woda”
Projekt przygotowano z myślą
o uczniach klas II gimnazjum. Na
pierwszym spotkaniu uczniowie z
gimnazjów w Zdunach, Chwalisze-

Na linii startowej jesiennej
imprezy stanęli wszyscy uczniowie szkoły parkowej oraz grupy
przedszkolaków z Kubusia, Misia Uszatka i Wesołej Gromadki. Uczniowie klas IV, V i VI mierzyli swoje siły w grupach wiekowych z rozdzieleniem na
chłopców i dziewczynki. Ich trasa liczyła około 800 metrów.
Młodsi mieli znacznie krótszą
trasę. Wszyscy przedszkolacy
zostali nagrodzeni słodkim jabłuszkiem. Bieg Krasnala prowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego SP4: Ryszard Chojnicki, Arkadiusz Figaj, Jacek
Mielcarek, Monika Czubak-Sne(eliz)
la i Hanna Serafiniak.

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
œp.

Ireneusza Durczyñskiego

Romualda Piotrowiaka

d³ugoletniego Naczelnika
Urzêdu Skarbowego w Krotoszynie

so³tysa Benic w latach 2003-2007,
radnego Rady Miejskiej w Krotoszynie w latach
1990-2002.

Rodzinie Zmar³ego wyrazy serdecznego wspó³czucia

Rodzinie Zmar³ego wyrazy serdecznego wspó³czucia

sk³adaj¹
Burmistrz, Radni Rady Miejskiej,
oraz Pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Krotoszynie

sk³adaj¹
Burmistrz, Radni Rady Miejskiej,
oraz Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie

20.10.2013 r. odbył się w Komornikach Turniej Młodzików i
Dzieci w zapasach w stylu wolnym. Dzięki dobrej postawie naszych zawodników i zawodniczek
Ceramik zdobył II miejsce w klasyfikacji klubowej.
Medale dla Ceramika
35 kg 1.m. Lis Dawid CERAMIK,
Krotoszyn
38 kg 1.m. Kryś Michał CERAMIK,
Krotoszyn
47 kg 2.m. Fabiś Maksymilian CERAMIK, Krotoszyn 3m Gibasiewicz Eryk CERAMIK, Krotoszyn
53 kg 1.m. Wojtkowski Szymon
CERAMIK, Krotoszyn 3m Stasik
Adrian CERAMIK, Krotoszyn
59 kg 1.m. Kowalski Mateusz CERAMIK, Krotoszyn
73 kg 3.m. Stodolny Mateusz CERAMIK, Krotoszyn
85 kg 3.m. Furman Marek CERAMIK, Krotoszyn
27 kg 2.m. Setecka Sandra CERAMIK, Krotoszyn
32 kg 1.m. Gibasiewicz Gilena
CERAMIK, Krotoszyn

fot. archiwum

Dwie grupy uczniów wraz z
opiekunkami wzięły udział w
uroczystej inauguracji, która odbyła się w auli UAM przy ulicy
Wieniawskiego. Wysłuchali również pierwszego wykładu pt.

fot. archiwum

14 paŸdziernika uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w Krotoszynie zostali studentami Kolorowego Uniwersytety dzia³aj¹cego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

36 kg 3.m. Fabiś Wiktoria CERAMIK, Krotoszyn
33 kg 3.m. Kaźmierczak Barte
CERAMIK, Krotoszyn
36 kg 3.m. Nowakowski Kacper
CERAMIK, Krotoszyn
38 kg 1.m. Gibasiewicz Artur
CERAMIK, Krotoszyn
39 kg 1.m. Setecki Jakub CERAMIK, Krotoszyn 2m Filipczak
Maciej CERAMIK, Krotoszyn
41 kg 3.m. Pierunek Marcin CERAMIK, Krotoszyn
Klasyfikacja klubowa
1. GRUNWALD, Plewiska 59
2. CERAMIK, Krotoszyn 36
3. SOBIESKI, Poznań 25
4. TĘCZA, Środa Wlkp. 24
5. HUSARZ, Gniezno 15
6. Unia Swarzędz 3
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Setecki Jakub z Sulmierzyc. Wśród dziewcząt najlepiej spisała się Gilena Gibasiewicz, która w kat. 32 kg wywalczyła złoty medal.
Rafał Patalas

