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Zima zaskoczyła drogowców. Te słowa, rokrocznie i czasami zupełnie bezmyślnie powtarzane w me
diach, nabrały u nas w ostatniej dekadzie grudnia szczególnego znaczenia. Służby drogowe nie radzi
ły sobie ze śniegiem, wiele dróg w powiecie było nieprzejezdnych. IV Wigilię nasi reporterzy towarzy
szyli strażakom, uwalniającym samochody uwięzione na drodze krajowej Jarocin - Wrocław.

gorzelcy
W grudnir-yą
o c
P i i c! z

d w i e

gcti/.my
dzieci ó iły koło płonącego
-f
et nie zaproponował
r<
1* »m, drżącym z zimna
nia pogorzelcom gotaty w swoim domu.
- strona 5 -

Budżet
'etrwania
wiatowi uznali ostre
wydatkach za jedyny
-?(
a obniżone subwenI
hrtacje. W tej sprawie
Wigilia na drodze kolo Bożacina. PadaI śnieg, wiał porywisty wiatr, było bardzo zimno
vy; tkowo zgodni - wszycy g r - owali za przyjęciem
Problemy zaczęły się ju ż w przedświą śmy podczas akcji uwalniania tego
zawodowi z Krotoszyna oraz stra
,iej »•, :rsji budżetu powiatu
teczny czwartek. W niedzielę ulicą Ko i wielu innych pojazdów. N a miejsce
żacy ochotnicy z Czar
i a roV 002.
ściuszki w Krotoszynie nie można by pojechało kilka wozów, w tym star nego Sadu

Pensje
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Krotoszyn, ul. Benicka 2a
Tel. 725 72 06, 725 77 78

ło podjechać pod górkę w stronę Ryn
ku, tworzyły się tam kilkusetmetrowe
korki. Później było jeszcze gorzej: P ójdźcie, zobaczcie i zróbcie zdjęcia
na R ynku! To m akabra! - krzyczał do
słuchawki oburzony czytelnik.
Śnieg zasypał wszystkie drogi wyloto
we z Krotoszyna. W Wigilię najgorzej
było na trasie Jarocin - Wrocław. Mię
dzy Krotoszynem a Koźminem jezdnia
zniknęła pod zaspami, nie wiadomo
było, gdzie droga, gdzie rów, gdzie po
le. O godz. 16.00 ugrzęzła w zaspie
niedaleko Bożacina karetka pogotowia
wioząca chorego na dializę do Plesze
wa. Na pomoc przyjechała krotoszyń
ska straż pożarna, której towarzyszyli

z napędem na cztery osie. Strażacy wy
ciągali ze śniegu blokujące
drogę auta. Pomagali im
rolnicy z ciągnikam iWielu ludzi uw ięzionych
było w sam ochodach ju ż od
dw óch godzin. Do K rotoszy
na przyw ieźliśm y dw ie m atki
i czw órkę dzieci - relacjonuje
M arek Paczków, dowódca
zmiany.
Przez kilka godzin sytuacja na tej
drodze wyglądała dramatycznie.
W korku stało kilkadziesiąt samo
chodów osobowych, autobusy i cy
stema z gazem. Był mróz, padał
śnieg, wiał porywisty wiatr. Strażacy

Ju ż za podsumowanie naszego £*
■ •C1 ^ konkursu noworocznego
uvazien i lista nagrodzonych!

i Koźmina walczyli z żywiołem. Około
19.40 sytuację opanowano, pojazdy
wolniutko ruszyły.
Całkowicie zawiodły służby drogowe.
W spom niany odcinek to część drogi
krajowej nr 15, za którą odpowiada za
rządca z Leszna. - W godzinach w ie
czornych pom ogliśm y jed n a k nieco
udrożnić tę trasę - powiedział Krzysz
to f Jelinowski, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Krotoszynie.
24 grudnia zablokowane były: przejazd
Kuklinów - Kromolice, przejazd
w Budach, drogi z K oźmina do O bn
Starej, z Gorzupi do Świnkowa ora:
z Krotoszyna do Rozdrażewa. Przetarg
na zimowe utrzymanie dróg w mieście
i gminie Krotoszyn wygrało przedsię
biorstwo G em biak& M ikstacki. Specja
listycznych sam ochodów było jednał
zbyt mało, nie w szędzie dojechał
w porę. - M y jeźd zim y tylko tam, gdzi
kieruje nas gm ina czy P ow iatow y Zc,
rząd D róg, którzy odbiera zgłoszenia
tłum aczył W iesław Gembiak. - M ci
pracow nicy p ełn ią dyżury 24 godzin
na dobę.
W mieście było źle, ale na wsiach
tragicznie. - D m ga z Wróżew do Bożo
cina nie odśnieżano w ogóle przez czn
ty dni - to tylko jedna z kilkudziesięci
skarg czytelników.
27 grudnia przedstawiciel., gminy Kr(
toszyn i starostwa powiatowego twie
dzili, że sytuacja jest opanowana. Zi
pełnie odmienne
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A meteo.olodzy przew idują dal
opady, zawieje i zamiecie...
(Pi 4)

Spod lady
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Które z podanych wydarzeń Państwa zdaniem przyczyniło
się w minionym roku najbardziej do promocji Krotoszyna?

F^fOzagadka?

uroczystość nadania miastu Flagi Europy na Rynku

Zdjęcie /.imicszczone w numerze 50 przedstawiało fragment alei Powstańców Wlkp.
w Kobylinie. Nagrodę wylosowaliśmy dla mieszkanki tego miasta - Marleny Kryszan.
D r do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona?
N anal Jejonena i artki kupony z odpowiedziami czekamy do 8 stycznia. Sponsorem na
grody jest Tawerna Pizza-Taco z Małego Rynku 8 w Krotoszynie. Po odbiór kuponów
upoważniających do konsumpcji zapraszamy w piątki od 10.00 do 15.00.

| zdobycie mistrzostwa świata w sumo

przez Roberta Paczkowa
pierwszy w Krotoszynie koncert Lata z Radiem
1 nie mam zdania
Choć powyższy sondaż jest przeprowadzony rzetelnie, nie spełnia wa
runków stawianych próbom statystyczym. Pytania zadajemy stuosobowej
i niereprezentatywnej grupie respondentów, aby uzupełnić publikowane i
łamach naszej gazety teksty.

Poniżej zamieszczamy oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Obok każdej podajemy licz
bę miejsc i nazwę miejscowości, w której mieści się zakład lub zlecana je st praca. Dane były aktu
alne 28 grudnia, do czasu ukazania się gazety mogły ulec zmianie. Ich aktualność można sprawdzić,
dzwoniąc do PUP, pod nr tel. 725-36-84.

Praca czeka
Praca dla kobiet
• szwaczki
(min. zawodowe,
min. dwuletnia praktyka),
Krotoszyn
• szwaczki
(wykszt. bez znaczenia,
praktyka),
Jarocin

Praca dla mężczyzn
• przedstawiciel handlowy
(min. zawodowe,
prawo jazdy kat. B,
własny samochód),
Perzyce

• tapicer (zawodowe, praktyka),
Czadkowice k/Milicza
• pośrednik handlowy
(średnie, biegła znajomość
jęz. rosyjskiego i ukraińskiego,
prawo jazdy kat. B i C,
pełna dyspozycyjność),
Guzowice, poczta Cieszków
• mechanik samochodowy
- diagnosta
(zawodowe, praktyka,
z grupą inwalidzką),
Krotoszyn
• przedstawiciel handlowy
(zawodowe lub średnie, praktyka
mile widziana,

prawo jazdy kat. B,
własny samochód, wiek 25 - 35 lat),
teren całej Polski
• technik elektronik
(specjalność
- technologia sprzętu rtv,
biegła znajomość jęz. rosyjskiego
i ukraińskiego, prawo jazdy kat. B,
pełna dyspozycyjność,
własny samochód),
Sułów

Praca dla kobiet lub mężczyzn
• nauczyciel jęz. niemieckiego
(w yższe, uprawnienia do nauczania
jęz. obcych w gimnazjach),
Koźmin Wlkp.
• agent ubezpieczeniowy
(min. średnie, licencja PUN),
Krotoszyn

BIEDRONKA - ul. Koźm ińska
M . PAWLIK

Sprawdź
ceny!

mąka
cukier
jaja
masło ekstra
margaryna
olej

!
Zdjęcie prze j stawia

imię i nazwisko:
Adres:

►

s e c z

i KROTO . YNSKA

W ypełniony i naklejony kupon prosimy wysłać na adres Redakcji
____________________ lub wrzucić do skrzynki RK___________________

Jak zwykle proponujem y Państwu
przegląd cen kilku popularnych
artykułów spożywczych, sprzeda
wanych w największych sklepach
naszego m iasta. Podane ceny do
tyczą produktów najtańszych, ofe
rowanych w tych placówkach
2 8 grudnia o godz. 12.30. Dodat
kowo zam ieszczam y ceny z ta rg e
wiska i paliw z wybranych stacji.

ranku/ z nami

W piątek 28 grudnia na placu
targowym w Krotoszynie zanoto
waliśmy następujące ceny.

Przykładni « ceny paliw w wybranych stacjach w Krotoszynie i są
stach, zaktualizowane w piątek 28 grudnia 2001.

Targowisko

sie d nich m

Pb 95
Jarocin, PKN <hien, ul. Poznańska 26a

3,05

Pb 98
3,34

ON
2,49

ziemniaki
pomidory
pietruszka
cebula

jOstrói Wlkp.. S'heli, ul. Kaliska 4

3,05

-

2,48

czosnek

! Mii;: z. PKN (M en, park Księdza Warysiuka

2,92

-

2,42

buraki

2,92

-

2,49

marchew
V

Gostyń, PKN M en, plac Karola Marcinkowskiego
i Borek Wlkp., Petrochemia Płock, ul. Powst. Wlkp. 26a

2,92

3,20

2,47

seler
papryka
kalafior
kapusta
jabłka

kg

szt.

0 ,8 0 -1 ,5 0 zł
0 ,8 0 -2 ,0 0 zl
1,50 -3 ,0 0 zł

kg

3 ,5 0 -4 ,3 0 zł
3,50 - 4,60zł

| Rawicz, Arai ni. Samowska2 b

2,81

3,12

2,42

gruszki

I Ku

3,02

3,26

2,48

cytryny
nieczarki

kg

0,93 zł
2,09 zł
2,59 zł
1,88 zł
0,69 zł
2,63 zł

EK O - ul. Sienkiewicza
mąka
kg
cukier
kg
jaja
lOszt.
masło ekstra 200 g
margaryna
250 g
olej
I

.

1,09 zl
2,29zł
2,35zł
i ,59 zł
0,89 zł
2,89 zł

INTERMARCHE - ul. Raszkowska
mąka
cukier
jaja
masło
margaryna
olej

kg
kg
lOszt.
200 g
250 g
0,91

0,93zł
2,19 zł
2,15zł
1,25 zł
0,72zł
2,59zł

P LU S - ul. Flońańska
mąka
cukier
jaja
masło ekstra
margaryna
olej

kg
kg
lOszt.
200 g
250 g
1

0,95zł
2,09zł
2.69zł
1,89 zł
0,69 zł
2,65zł

K U P O N nr 1

1,00 - 2,00 zł

kg
kg
kg

n. ! K I Petm l, ul. Zdunowska 160

0 ,5 0 -0 ,6 0 zł

2,00 - 4,50 zł
kg
pęczek
2,00 zł
1,0 0 - 1,20 zł
kg
szt.
0 ,8 0 -1 ,0 0 zł
1,00- 1,20 zł
kg
1,0 0 - 1^20 zł
kg
2.00 2,10 zł
kg
4,00 - 8,00 zł
kg

kg
kg
lOszt.
200 g
250 g
1

Nagrodę z kuponu nr 50 wylosowaliśmy dla pana Stanisława Rzekieckiego z Roz
drażewa. Sponsorem naszego konkursu jest krotoszyńska pizzeria Papu Pizza (ul.
Koźmińska). K u p o n prosimy nakleić na kartkę i przesłać na adres redakcji lub
wrzucić do skrzynki na budynku przy ul. Sienkiewicza 2a do 8 stycznia.

(1
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Rzeczy duże i małe

Martwe dusze

Trudne pytanie do...
Krzysztofa Kaczmarka, w icestarosty pow iatu krotoszyńskiego
RK: Jak Pana zdaniem powiat wy
wiązał się z obowiązku zimowego
utrzymania dróg w ostatnich dniach?
K.K. - Takiej zimy nie było u nas od co
najmniej kilkunastu lat. Byliśmy przy
gotowani do standardowych warunków
atmosferycznych, zarówno jeśli chodzi
o ilość sprzętu do odśnieżania, jak i or
ganizacyjnie. Uważam, że wykonawca

też miał odpowiednie przygotowanie.
Koordynacja Powiatowego Zarządu
Dróg z firmą odpowiedzialną za utrzy
manie dróg była właściwa. Dyżury cało
dobowe prowadził i Powiatowy Zarząd
Dróg, i firma Gembiak&Mikstocki. Sy
tuację opanowano w drugim dniu świat
Bożego Narodzenia. Dziś (27 grudnia przyp. red.) pozostała kosmetyka, (popi)

Z uwagą słuchano 28 grudnia na sesji Rady Miejskiej Krotoszyna
wystąpień radnego Krzysztofa Krysztofiaka, który, nie po raz
pierwszy, zarzucił niegospodarność Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Zdaniem radnego firma ta w dalszym
ciągu nie szuka oszczędności.

Pensje czy remonty?
Ostatnia w roku 2001 sesja gminna minę
ła pod znakiem dyskusji o drogach i opła
tach za wodę i kanalizację. Pierwszy temat
wywołała pogoda i związane z nią kłopoty
komunikacyjne, drugi - zaplanowana przez
PGKiM podwyżka cen.
Prezes ftnny Michał Przybylski uzasadnił
potrzebę podniesienia opłat wzrostem
kosztów własnych. Między innymi tym, że
od 1 stycznia wzrosły opłaty za korzystanie
ze środowiska - za każdy metr sześcienny
wody pobranej z otoczenia firma zapłaci 10
groszy zamiast dotychczasowych 2.
Radny Krzysztof Krysztofiak zarzucił spół
ce brak działań prowadzących do obniżania
kosztów własnych. Podniesienie cen wody
i ścieków pozwoli bowiem na pięciopro
centowy wzrost wynagrodzeń pracowni
czych. Radny wypomniał prezesowi, że
w związku z trudną sytuacją budżetu od
dwóch nie było podwyżek w Urzędzie

Miejskim, podnoszenie pensji w kierowa
nej przez niego firmie też nie byłoby ko
nieczne: - To zaraz inne zakłady budżetowe
powiedzą: My też domagamy się podwyżki,
boje j nie mieliśmy w 2001 roku.
Prezes Przybylski pośpieszył z wyjaśnie
niem, że w związku z trudną sytuacjąfinansową ograniczone zostały w Przedsiębior
stwie środki na remonty urządzeń. - To się
źle skończy - protestował przeciwko zanie
chaniu remontów radny Wachelko. - Obni
żyćfundusz remontowy, a podnieśćfundusz
plac? To niejest godna pochwały postawa
zarządu tejfirm y - podsumował dyskusję
Krysztofiak.
Radni podjęli jednak uchwałę o podwyż
szeniu opłat za wodę (o 6,45 %) i odbiór
ścieków (o 8,65 %): Od 1 marca 2002 ro
ku za metr sześcienny wody gospodarstwa
indywidualne zapłacą 1,65 zł, za odbiór
ścieków-2 ,1 0 zł.
(eta)

Sołtys w spódnicy
17 grudnia odbyło sie w Rozdrażewie
spotkanie mieszkańców wsi, na którym
powzięto decyzję o tym, kto będzie no
wym sołtysem wsi, bowiem pełniący do
tychczas tę funkcję Henryk Patalas zmarł.
Przybyło 120 osób, którzy głosowali na

dwoje kandydatów. Za Dominikiem Ko
bylarzem optowało 38 rozdrażewian, za
Emilią Patalas - 82. Ponieważ wszytkie
głosy były ważne, sołtysem została pani
Emilia.

lian)

W ewidencji starostwa powiato
wego w Krotoszynie znajduje się
139 różnego rodzaju stowarzy
szeń. Wygląda na to, że część
z nich to tak zwane martwe dusze.
W spisie umieszczono lokalne organizacje
charytatywne (jak Lions Club), społeczne
(np. stowarzyszenie Szansa, Sclerosis Multiplerc czy Związek Inwalidów Narządów
Ruchu Integracja) kluby sportowe (LKS
Ceramik, KS Astra, Krotosz). Ponad poło
wa zapisanych w rejestrze to ochotnicze
straże pożarne, których jest 70.
Każde ze stowarzyszeń powinno działać
zgodnie z przyjętym statutem. Co do dzia
łalności i potrzeby istnienia jednostek OSP
raczej nie ma wątpliwości, trudno je też
mieć w przypadku klubów sportowych,
które przynoszą radość kibicom i wychowujądzieci i młodzież w duchu sportowym
A co ze stowarzyszeniami, które figurują
tylko na papierku? Od 2001 roku obowiązu
ją nowe zasady rejestracji. Organizacje te
muszą uzyskać (w Wielkopolsce poprzez

Sąd Rejonowy w Poznaniu) wpis do Kra
jowego Rejestru Sądowego.
Na razie potrzebny wpis otrzymało 97 ze
139 naszych stowarzyszeń. Wydział spraw
obywatelskich starostwa zwracał się do
wszystkich z prośbą o ponowną weryfikację
dokumentów.—Z niektórymi stowarzysze
niami w ogóle nie możemy się skontakto
wać. Z przedstawicielami innych chcieliśmy
się spotkać i porozmawiać, pomóc w zała
twieniuformalności, ale nie zawsze reakcje
były pozytywne - mówi Andrzej Wichłacz,
naczelnik wydziału. Ponowny wpis do Kra
jowego Rejestru Sądowego ma uporządko
wać sytuację. - Jest niemała grupa stowa
rzyszeń nie realizujących zapisów statuto
wych. Na przykład w ogóle nie zwohiją wal
nych zgromadzeń - dodaje naczelnik.
Z czego wynika ta sytuacja? Może z faktu,
że w niektórych przypadkach osłabł zapał
i entuzjazm do działalności społecznej?
W każdym razie wiele naszych stowarzy
szeń nie przejawia żadnej aktywności, jakby
ludzie je tworzący zapomnieli, co chcieli
osiągnąć...
(popi)

Zaniem lekarki Jolanty Aleksandrzak szkolne obiady to niewystar
czająca pomoc dla dzieci z biednych rodzin, potrzebne byłoby wpro
wadzenie dodatkowych bezpłatnych posiłków.

Śniadanie dla głodnych
Często wychodzę tv teren, przy okazji badarr
profilaktycznych i szczepień ochronnych,
dlatego mam kontakt z dziećmi i szkolnymi
pielęgniarkami - mówi pediatra Jolanta
Aleksandrzak, pomysłodawczyni bezpłat
nych śniadań w szkołach. Uczniowie kroto
szyńskich szkół zgłaszają się do pielęgnia
rek z bólami głowy lub brzucha, zdarzająsię
omdlenia. — Według mojego rozeznania
część dzieci po prostu nieje - stwierdza le
karka. - W większości to te same dzieci, któ
re dostają w szkołach bezpłatne obiady.
Konieczność zorganizowania stałego po
rannego dożywiania Jolanta Aleksndrzak
uświadomiła sobie, kiedy niechcący podsłyszała rozmowę pielęgniarki szkolnej
z uczennicą - Przyjdźjutro, dziś dla ciebie
nic nie mam - powiedziała cicho higienist
k a Okazało się, że w Szkole Podstawowej

nr 4 działa nieformalne pogotowie żywie
niowe: uczniowie i nauczyciele przynoszą
dodatkowe drugie śniadania. Zostawiająje
w umówionym miejscu, skąd głodni mogą
je odebrać. - Ale to są tylko półśrodki, nie
można uzależniać pomocy od tego, czy ktoś
przyniesie dodatkową porcję kanapek stwierdza lekarka. Zgłaszane pielęgniarkom
bóle to jej zdaniem typowe objawy niedoży
wienia. -N ajpierw trzeba coś tym dzieciom
dać do zjedzenia, żeby je czegoś nauczyć
w szkole - podsumowuje.
Jak wynika z przeprowadzonego przez le
karkę w szkołach rozeznanią śniadania po
trzebne byłyby dla około 218 dzieci. Na
wniosek lekarki oraz dyrektorów szkół wła
dze Krotoszyna przymierzają się do wyda
wania bezpłatnych, dodatkowych posiłków.

722 65 31 -z a 
pisz koniecz
nie ten numer,
na pewno się.
przyda. Pod
tym numerem
dyżurny zimo
wego utrzyma
nia dróg po
w ia to w y c h
udziela informacji na temat
wszystkich adrninistratorów dróg na te
renie naszego powiatu, a także przeka
zuje im wiadomości o sytuacji w kon
kretnych miejscach.
STOP.
31 grudnia obradowała Rada Powiatu
Krotoszyńskiego. Więcej na ten temat
sesji - w następnym numerze. STOP.
1 stycznia o godz. 12.00 w kościele pw.
św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie od
prawiona została Msza św. w intencji
powstańców wielkopolskich. Po niej
przedstawiciele władz Krotoszyna i or
ganizacji kombatanckich złożyli kwiaty
pod pomnikiem powstańczym przy ul.
Zdanowskiej.
STOP.
7 stycznia samorząd Krotoszyna organi
zuje w sali reprezentacyinej Ratusza tra
dycyjne spotkanie noworoczne, na któ
re zaproszono szefów urzędów, instytu
cji i finn działających na lokalnym ryn
ku
STOP.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagra w niedzielę 13 stycznia. Granie
słychać będzie również w naszym po
wiecie. Szczegóły za tydzień. STOP.
W połowie stycznia powołany przez
Zarząd Powiatu zespół podda ocenie
pracę osób zatrudnionych w starostwie,
a potem także i w Powiatowym Cen
trum Pomocy Rodzinie i Powiatowym
Zarządzie Dróg. Zdaniem starosty Sta
nisława Ratajskiego w grę może wcho
dzić ewentualne połączenie niektórych
stanowisk.
STOP.

(eta)

Tropimy nonsensy!
W każdy czwartek od godz. 9.00 do 15.00 czeka
my przy redakcyjnym telefonie (725 33 54,722 71
42) na sygnały o tym, co utrudnia Państwu życie,
co denerwuje, bo jest źle zrobione, głupie, nonsen
sowne. Chodzi nam zarówno o dziury w jezdniach czy
chodnikach, jak i o brak reakcji albo nieodpowiednie
reagowanie urzędów, instytucji i zakładów.
Niektóre sygnały są dla nas przyczynkiem do artykułów, inne Państwa wy
powiedzi zamieszczamy w rubryce Ucho Rzeczy. Mamy nadzieję, że razem
uda nam się coś zmienić.
A dodatkowo w każdym tygodniu jedną z telefonujących do nas osób, wybra
ną poprzez losowanie, nagrodzimy kwotą 50 zł. Tym razem nagrodę otrzy
muje pan Marian Wielebiński z Krotoszyna, którego w piątek zapraszamy
do redakcji.
(red.)
f

Pani A nnie Bielaw nej w yrazy szczerego w spółczucia
w zw iązku ze śm iercią

ś łp .

CÓRKI
składa
redakcja Rzeczy Krotoszyńskiej
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ku nie na
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straja nas
o p ty m i
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zmem. Nie
ma sensu
z n o w u
w spom inać
o
śniegu
i zasypanych drogach, złorzecze
niach mieszkańców na lokalne
władze, często zresztą nietrafio
nych, bo cięgi obrywa nie ta oso
ba, która odpowiada za kłopotli
wy kawałek jezdni.
Lepiej także pominąć powszech
ny temat narzekań na brak pie
niędzy. Pustki w kieszeniach bez
robotnych obywateli, a i słabo ja 
koś pobrzękują monety w ka
sach samorządów.
Zapowiada się ciężki rok.
Więc kiedy ju ż sobie ponarzeka

liśmy i posmuciliśmy się tyle, ile
należy, bo przecież jesteśm y
z narodu utyskiwaczy, to przyj
rzyjmy się rzeczywistości jeszcze
raz. I z czystym sumieniem mo
żemy stwierdzić, że ...
Odrobione zostały już wszystkie
spotkania wigilijne dla samot
nych, ubogich, emerytów, a tak
że te zwykłe, rodzinne, w na
szych domach. Ryby zjedzone,
prezenty wydane, pasterki zali
czone, żłóbki odwiedzone. Z nad
miarem śniegu też się z grubsza
uporaliśmy.
Tymczasem za oknem je s t cu
downie biało, obsypane białym
puchem choinki przed domami
prężą gałęzie w blasku koloro
wych lampek. Samochody ślizga
ją się miękko na zakrętach,
ostatni przechodnie opatuleni
szalikami śpieszą z torbami wy

raźnie wypchanymi, wbrew po
wszechnej pustce w kieszeniach.
Na ciemnym niebie z hukiem
ukazują się coraz to nowe gwiaz
dozbiory, psy wyją (oj, chyba nie
z uciechy), kobiety w wydekolto
wanych topach (tak się teraz mó
wi na górną część damskiej gar
deroby) wyglądają oknem, pano
wie ze wzmocnionym animuszem
odpalają petardy, wyczuwając in
stynktownie, że to je st doskona
le męskie zajęcie. Niegrzeczne
dzieci wyłażą z łóżek, żeby zoba
czyć, jak mama z tatą witają No
wy Rok.
I tu mam ochotę puścić oko. Bo
żyjemy jakoś, i żyć będziemy, po
mimo niepokojących wieści z gó
ry. Ale nie potrafię tego pokazać
na papierze. Pomożecie?
Szczęśliwego Nowego Roku!
Izabela Bartos

3 sfyeznia 20 02.
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Co się dzieje, skąd ten krzyk?
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Na szczególną pochwałę zasługuje nie tylko bohaterska i rozważna postawa pracowników poczty bro
niących mienia swojej firmy w czasie bandyckiego napadu pod Sulmierzycami, ale i sprawne działa
nie policji w czasie prowadzenia obławy na napastników.

.

30 grudnia na ul. Fabrycznej w Krotoszy
nie ktoś włamał się do opla i skradł radiood
twarzacz Bawaria wartości 150 zł.
28 grudnia niezany sprawca włamał się do
pomieszczenia agencji Muzyka i Rozma
itości mającej swoją siedzibę w budynku
Biblioteki Publicznej w Krotoszynie przy
ul. Benickiej. Zginęła wieża stereo marki
Z jednej z altan na ogródkach działkowych
Sony oraz jedna kolumna wartości 1500 zł.
przy ul. Raszkowskiej nieznany sprawca
29 grudnia o 3.00 spaliła się altana na tere
w okresie między 14 a 23 grudnia ukradł nie ogródków działkowych przy Zamko
przenośny telewizor wart 100 zł. Straty wym Folwarku. Trwa ustalenie przyczyny
z tytułu włamania wynoszą ok. 300 zł.
pożaru, straty szacuje się na 6.000 zł.
17 grudnia w Smoszewie włamano się do W nocyz30na31 grudnia (7 minut po pół
garażu. Po uszkodzeniu przewodów pali nocy) do sklepu spożywczego przy ul. Ko
wowych trzech ciągników skradziono pa bylińskiej w Krotoszynie próbowały wła
liwo warte ponad 250 zł. Sprawca z miej mać się dwie osoby. W realizacji zamiaru
sca zdarzenia odjechał przywłaszczonym
przeszkodził im patrol policyjny - funkcjo
sobie ciągnikiem.
nariusz z psem Odysem. W czasie pościgu
25 lub 26 grudnia włamano się do szopy ujęto jednego z włamywaczy na uł. Fa
przy ul. Rawickiej. Zniknęły 4 króliki.
brycznej. Okazał się nim 17-letni mieszka
Między 26. a 27 grudnia nieznany sprawca niec Krotoszyna. W wyniku postępowania
włamał się do kiosku na ul. Koźmińskiej.
śledczego ujęto także drugiego, równie
Skradł 15 zł oraz kartę telefoniczną
młodego sprawcę czynu. Podczas pościgu
27 grudnia nieznany osobnik wprowadził
funkcjonariusz policji przewrócił się i zła
w obieg fałszywe bony towarowe, działa mał kciuk.
jąc w ten sposób na szkodę Zrzeszenia
1 stycznia o 8.10 w okolicy placu zabaw
Handlu i Usług w Krotoszynie. Trwa postę przy ul. Łąkowej w Krotoszynie do starsze
powanie mające na celu ustalenie sprawcy.
go mężczyzny podszedł nieznany mu
Pomiędzy 26 a 28 grudnia z zaparkowane
osobnik i uderzył go w twarz, a następnie
go na os. Dąbrowskiego w Krotoszynie
popchnął, powodując przewrócenie. Na
matiza nieznany sprawca skradł 4 kołpaki.
padnięty 71 -latek ma stłuczoną głowę i ra
Straty szacuje sie na 400 zł.
ny twarzy.
Między 29 a 30 grudnia na os. Korczaka
1 styczniao 13.10naulicywChwaliszewie
15-latek z Biadek został pobity przez pew
w Krotoszynie dokonano kradzieży dwóch
akumulatorów z małych fiatów. Do podob nego mężczyznę. W wyniku uderzeń chło
nego przestępstwa doszło też w tym sa pak doznał wstrząśnienia mózgu, złamania
mym czasie na os. Dąbrowskiego.
nosa i wybicia przedniego zęba.

Bohaterowie nagrodzeni
Krzysztof
Kasprolewicz,
dyrektor
Rejonowego
Urzędu
Pocztowego
w Lesznie
Zdarzenie
to
wstrząsnęło naszym środowiskiem. Pra
cownicy poczty pokazali, że profesjona
liści pracują u nas na każdym stanowi
sku, choć miałem nadzieję, że nigdy nie
staną przed takim egzaminem. Zacho
wali się jak rutyniarze, a wystarczyłby
jeden fałszywy ruch, aby doszło do wy
padku. Firma nie skapitulowałaby bez
tych pieniędzy, to nic o to chodzi. Ich po
stawa to przejaw odwagi i równowagi,
bez pozwalania sobie na to, by poniosły
emocje.

Konwojent (po lewej) i kierowca

W y p a d k i
22 grudnia w Gałązkach karetka pogoto
wia wpadła w poślizg. W wypadku obra
żenia odnieśli lekarz i pielęgniarka.
23 grudnia o godz. 21.20 na ul. Langiewi
cza w Krotoszynie 45-Ietni mieszkaniec
tego miasta kierujący polonezem nie ustą
pił pierwszeństwa nadjeżdżającemu oplo
wi i spowodował kolizję.

19 grudnia na ul. Zdunowskiej w Krotoszy
nie strażacy gasili powstały na skutek zapa
lenia się sadzy, ogień w kominie budynku
mieszkalnego.
20 grudnia na ul. 3 Maja w Kobylinie silne
podmuchy wiatru oderwały części opierze
nia dachu budynku. Usunęto naderwane,
stanowiące zagrożenie dla ludzi elementy.
22 grudnia strażacy z Krotoszyna i OSP
Koźmin Wlkp. usuwali skutki wypadku ka
retki pogotowia w Gałązkach. Akcja toczy
ła się przy temperaturze (- 4) stopni C i sil
nym wietrze.
24 grudnia o 16.00 na trasie Bożacin - Koź
min Wlkp. na skutek zamieci śnieżnej unie
ruchomionych zostało kilkadziesiąt samo
chodów, w tym karetka pogotowia ratunko
3 stycznia 2002

17 grudnia w świetlicy Obwodowego w Lesznie Krzysztof Kasprolewicz i szef
straży pocztowej Michał Niedźwiedzki.
Urzędu Pocztowego w Krotoszynie przy
Każdy gratulował wspaniałej postawy
ulicy Piastowskiej odbyło się uroczyste
24 grudnia o godz. 23.10 w Krotoszynie spotkanie z pracownikami poczty, którzy zarówno samym konwojentom, jak i ich
50-letnia kobieta wtargnęła na jezdnię ul.
skutecznie odparli napad na konwój
przełożonym. - Po prostu zadziałaliśm y
Ostrowskiej i została potrącona przez z pieniędzmi. Przybyli na to spotkanie ja k drużyna, grupa - wyjaśnił skromnie
kierowca.
nadjeżdżający policyjny polonez. U kie goście wyrazili swoje uznanie dla boha
rującego pojazdem oraz poszkodowanej
Komendant policji Wojciech Kaspro
terów, czyli konwojenta Romana Talarnie stwierdzono obecności alkoholu. Ko czyka i kierowcy Ryszarda Adamczew
wicz, podkreślił profesjonalizm obu pra
bieta ze złamaną lewą nogą trafiła do
skiego. Obaj dostali listy gratulacyjne
cowników poczty. Przypomniał, że pene
szpitala.
oraz nagrody pieniężne.
tracja terenu przez służby porządkowe
Na spotkaniu pojawili się między inny trwała dwie doby, dzięki czemu szybko
mi: starosta Stanisław Ratajski, komen zatrzymano sprawców napadu. Dodał, że
dant policji Wojciech Kasprowicz, dy w dalszym ciągu trwa dochodzenie, któ
re pozwoli ujawnić, ile osób jest odporektor Rejonowego Urzędu Pocztowego

wego. Strażacy z Krotoszyna oraz OSP
Koźmin Wlkp, i OSP Czarny Sad pomogli
kierowcom w wydostaniu się z zasp i od
wieźli kobiety i dzieci do ich domów. Zada
nie to wykonano przy temp. (-5) stopni C,
obfitych opadach śniegu oraz silnym, pory
wistym wietrze.
25 grudnia o 7.30 w kościele parafialnym
p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie
zatrzasnęły się drzwi wejściowe. Wezwani
na pomoc strażacy użyli hydraulicznego
podnośniką dzięki któremu jeden z nich do
stał się do świątyni przez dach, opuścił się na
dół po linie i otworzył drzwi od wewnątrz.
25 grudnia na ul. Zdunowskiej w Krotoszy
nie usunięto zwisające z dachu jednego
z budynków sople lodu, zagrażające bezpie
czeństwu przechodniów.
Tego samego dnia o 9.30 z powodu trud
nych warunków na drodze karetka pogoto
wia ratunkowego nie mogła dojechać na
wezwanie do Salni. Udało się to straży po
żarnej, która przetransportowała chorego do
karetki.
(sł)

Michał
Niedźw iedzki,
szef straży
pocztowej dla
naszego rejonu.
Jako były poli
cjant jestem pod
w ra ż e n ie m .
Zgłoszenie na policję dotarło o 8.12,
o 8.30 na miejscu napadu były już patro
le z psami gończymi, po 9.00 ropoczęło
się regularne przeczesywanie terenu.
Nasza straż ochrania wszystkie najważ
niejsze obiekty pocztowe w podlegają
cym nam terenie. Dużo czasu poświęca
my na systematyczne szkolenia. Jeste
śmy dobrze wyposażeni pod tym wzglę
dem, nasi pracownicy mają odpowiedni
sprzęt. Na ćwiczeniach kładziemy na
cisk na strzelanie sytuacyjne, czyli nie
do tarczy. Wiem, że gdyby konwojent
chciał, to by na pewno trafił.
wiedzialnych napad i pomoc w przygoto
waniach do niego. A tak sprawne zatrzy
manie sprawców w pościgu bezpośred
nim jest dużym osiągnięciem, także
w skali kraju.
(eta)

Ucho Rzeczy
Bardzo duża dziura straszy kierowców
naprzeciw byłej stolami na Starym
Krotoszynie. Kto nie może jej ominąć,
bo na przykład z naprzeciwka jedzie
drugi pojazd, wiele ryzykuje. Jak to
jest, że my - zwykli obywatele widzi
my tę dziurę, a ten, co za drogi odpo
wiada, wcale jej nie zauważa?
M am jeszcze drugą sprawę. W ciąż
czytam w waszych K rym inulkach o pi
janych rowerzystach. Nie chcę ich bro
nić, bo nie powinni jeździć w takim sta
nie, tylko myślę sobie, że oni najbar
dziej zagrażają sobie samym. Gorzej
jest z piratami. Tyle mamy w mieście
ograniczeń prędkości, ale mało kto ich
przestrzega. Jakoś nie mogę się u was
doczytać, że policja ukarała jakiegoś
pirata za przekroczenie prędkości. Cie
kawi mnie, czy u nas nie ma takich

przypadków, czy po prostu o tym nie
piszecie, bo zdarzają się nagminnie.
krotoszynianin

***
Zauważyłem, że dosyć często w tej ru
bryce pojawia się temat dróg. Ja też
w tej sprawie. Chciałbym przypomnieć
władzom o miejscu bardzo uczęszcza
nym, zwłaszcza w dni targowe. Chodzi
mi o ulicę Zamkowy Folwark. Pod mo
stem w pobliżu targowiska właściciwc
nie da się przejść. Tam nie ma chodni
ka, sąjego szczątki. Wicie do życzenia
pozostawia też studzienka kanalizacyj
na. Gdy się zapcha - owszem, jest
czyszczona, ale byle jak, bo za chwilę
robi się to samo. Czy nie można by jej
wyczyścić porządnie?
dział ko wicz

***

razecz

Dopiero pisr
liście o zimo
wym utrzy
maniu dróg.
wiedziałem
powiat i gmii
liii się obowiązkami, przeczytałem, kto
wygrał przetarg. Wszystko wygląda
dobrze w teorii, jak nie ma zimy. Wte
dy wszyscy są gotowi do roboty, bo
i nie ma co robić. Dzisiaj (w przedświą
teczny czwartek - przyp. red.) mamy
duży mróz, a prawie wszystkie drogi
prowadzące z Krotoszyna do okolicz
nych wiosek nadają się na tory łyżwiar
skie - po prostu jeden lód. Nawet za
kręty nic zostały posypane piaskiem.
Strach pomyśleć, co będzie, gdy spad
nie śnieg.
kierowca
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Życie to nie teatr
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Ranking
Rzeczy

Jakby było mało kłopotów, to jeszcze ten ogień - żali się Swatowa. - Dlaczego to mnie ciągle coś złe
go spotyka? W domku Swatów od kilku miesięcy nie ma prądu. Energetyka stwierdziła, że nie wystar
czy zapłacić zaległe rachunki, trzeba jeszcze wymienić część instalacji. Inaczej nie ma mowy o podłą
czeniu. Jedno z dzieci Swatów ma poważne problemy ze zdrowiem. Kilkanaście dni temu był tu pożar.

Powoli zbliżamy się do końca prezentacji. Dane opracowane w re
dakcji wspólnie z przedstawicieli lokalnych samorządów posłużą do
opracowania rankingu najbardziej opiekuńczych i wychowawczych
szkół w powiecie. Najlepsza placówka zdobędzie tytuł Szkoły Ca
łodobowej (24 h).
Szkoła Podstawowa
w Brzozie
Szkoła jest filią SP 8 z Krotoszyna.
Uczęszcza do niej 33 uczniów, nie licząc
grupy przedszkolnej. Dwa razy w mie
siącu 17 z nich uczestniczy w spotka
niach klubu Wiewiórka, z tą sam ą czę
stotliwością spotyka się liczący 5 osób
zespół redakcyjny miesięcznika Promyczek. Również 5 osób korzysta z 2 go
dzin zajęć korekcyjnych w tygodniu.
Uczniowie szkoły w Brzozie biorąudział
w przygotowywaniu i organizowaniu po
południowych uroczystości, ja k np.

Szkoła Podstawowa
w Borzęciczkach
W szkole, do której uczęszcza 116
uczniów, działają:
- kółko plastyczne,
2 godz. co 2 tygodnie, 12 osób
- kółko artystyczne,
2 godz. co 2 tygodnie, 15 osób
- kółko regionalne,
1 godz., 18 osób
- kółko sportowe (tenis stołowy),
1 godz., 15 osób
- kółko eucharystyczne,
1 godz., 23 osób
Uczniowie redagują szkolną gazetkę Pa-

Kierownikiem
szkoły w Brzo
zie jest Donata
Zawadzka; lat
40; absolwentka
nauczania po
czątkowego na
UAM w Pozna
niu. W szkolnictwie pracuje 20 lat, kie
rownikiem placówki w Brzozie jest od
lat 14.

Na terenie powiatu ostrowskiego, tuż przy
granicy z powiatem krotoszyńskim leży
wieś Warszty. Mieszka w niej rodzina: ro
dzice z pięciorgiem dzieci w wieku od 5 do
14 lat.
Domek, a właściwie stuletnią chatynkę
Swatów słabo widać z szosy, stoi kilkadzie
siąt metrów od ciemnego pasa pełnego roz
pędzonych samochodów. Dlatego przejeż
dżającym nie rzucają się zbytnio w oczy
wypalone oczodoły okien. Swatowie spa
lili się kilkanaście dni temu.

W sześcioklasowej szkole uczy się 106
uczniów, prowadzone są także dwa od
działy przedszkolne. N a terenie szkoły
działa samorząd uczniowski, ZHP i PCK.
Dzieci spotykają się dwa razy w miesiącu
na zajęciach kółek: polonistycznego, ma
tematycznego, czytelniczego, artystyczne
go, informatycznego, sportowego. W ra-

Szkoła Podstawowa
w Łagiewnikach
W szkole w Łagiewnikach uczy się 55
uczniów oraz 9 przedszkolaków. Placów
ka posiada 5 klas lekcyjnych. Do dyspo
zycji uczniów po lekcjach są następujące
zajęcia:
- kółko matematyczne,
1 godz, 15 osób
- kółko języka polskiego,
1 godz., 15 osób
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
6 godz., klasy I-VI, 40 osób
- zespół wyrównawczy,
6 godz., klasy I-III, 16 osób
- zespół wyrównawczy z matematyki,
1 godz., klasy IV-VI, 10 osób
- zespół wyrównawczy z języka pol-

z kominem przylegały dwie ścianki działo
we z grubych desek, Swatowa mówi na nie
blochy. Blochy były obite płytą pilśniową
która się nie paliłą dlatego nie było widać
ognią który trawiłjedną ze ścianek. Straża

Gwiazdka, Dzień Babci, Dzień Dziad
ka.

Od 1 stycznia
2001 dyrektorem
szkoły jest Irena
Konarczak-Bojanek, absolwent
ka nauczania po
czątkowego na
UAM w Pozna
niu; w szkolnictwie pracuje od 19 lat
puga, w placówce działa SKO, PCK
i SKKT, funkcjonuje także sklepik. Dzie
ci wyjeżdżająraz w miesiącu na pływalnię
Wodnik, 8 osób korzysta z nauki gry na in
strumentach.

Zdjęcie górne: tak teraz wygląda dom Swatów; dolne zrobiono w baraku

Byli już w łóżkach
Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Mikołajczyka
w Borzęcicach

ćhiatrycznym. Wysłano go do Gniezna.
Przez ostatnich kilka miesięcy chłopiec
przebywał w szpitalu. Przyjeżdżał do domu
na kilka, kilkanaście dni, po czym musiał
wracać, bo jego stan się pogarszał. Oskarżał

D y re k to r e m
szkoły jest od
1988 r. Felicja
K a c z m a re k ,
pracująca
w szkolnictwie
od 35 lat. Ma 53
lata, ukończyła
studia wyższe.
mach czwartej godziny w -f prowadzone
są zajęcia zespołu muzycznego.

Dyrektorką pla
cówki w Ła
giewnikach jest
Elżbieta
Maniarska; 38 łat,
absolwentka na
uczania począt
kowego
na
UAM w Poznaniu. W oświacie pracuje
od 1984 r, funkcję dyrektorki pełni od
roku 1987.
skiego,
1 godz., klasy IV-VI, 8 osób.
Uczniowie redagują szkolną gazetkę Łagiewka. Działa tu także świetlica terapeu
tyczna, 6 godz. tygodniowo.
(sł)

Pożar zaczął się od komina. Wszyscy już
leżeli w łóżkach, ale nie spali, bo jeszcze
było za wcześnie. W pokoju dziewczynek
zaczęło się dymić z komina. Z małego
otworu w ścianie wydobywała sie szara
smuga. - Próbowałam zalać to wodą opowiada Katarzyna Sw at - ffyw ietizylam, ale dymu i tak przybywało.
Ireneusz Swat, mąż Katarzyny, postanowił
sprawdzić, jak wygląda komin na górze, na
strychu. Kiedy otworzyłdrzwi na stryszek,
zobaczył kłęby dymu Przeraził się. Zbiegł
na dół ze strachem.-Szybko na dwór, wszy
s c y - wołał.
Dzieci były pokąpane, w piżamach - doda
je Katarzyna - Dziewczynki pozbierały się
szybko, nie mogłam ściągnąć z łóżka Krzy
sia.

Krzysiu nie ufa
Krzysiu jest najstarszy z gromady młodych
Swatów, ma 14 lat Zdaniem mamy zawsze
był bardzo delikatny i spokojny. - Wszędzie
musiałam iść w jego interesie, bo on nie
umiał swojego wywalczyć - tłumaczy Ka
tarzyna. Chłopiec uczęszcza do Zespołu
Szkół Specjalnych w Krotoszynie, ma lek
kie upośledzenie.
Na wiosnę tego roku Krzysiu zaczął się
dziwnie zachowywać. Przeżywał urojone
obawy, zrobił się wybuchowy, agresywny.
Rzucał w najbliższych czym popadnie,
uciekał z domu. Po konsultacji z lekarzem
rodzinnym i psychiatrą Katarzyna zdecy
dowała się umieścić syna w szpitaiu psy-

bliskich, że go oszukują że są nieprawdzi
wi, że są innymi osobami...
Katarzyna długo nie mogła zrozumieć, dla
czego właśnie ona stawała się obiektem re
gularnych ataków syna Dopiero lekarka
wytłumaczyła jej, że chorzy na tę przypa
dłość swoją agresją zadręczają osoby, któ
re najbardziej kochają
Niedawno Krzysiu wrócił ze szpitala. Cieszyłam się, że będzie z nami na święta mówi Swatowa

Stali na mrozie
Dlatego kiedy wszyscy wybiegli z domu,
zabierając ze sobą co im wpadło pod ręce,
Katarzyna nadal szarpała Krzysią a senny
chłopiec długo opędzał się od niej, mówiąc,
że nie ma żadnego pożaru, że go oszukują.
Potem przez dwie godziny dzieci stały
w grudniowej nocy koło płonącego domu.
Katarzyna Swat wspomina z żalem, że nikt
ze wsi nie zaproponował skostniałym,
drżącym z zimna i przerażenia postaciom
gorącej herbaty w swoim domu.
Po dwóch godzinach przyjechała ciocia
Katarzyny i zabrała ją samochodem wraz
z dziećmi do babci w Kobylinie. Swat ze
strażakami ratował dobytek. Wynosili me
ble na dwór, pod szopę. Jeden z sąsiadów
ze wsi rzucił się do pomocy. -Jasiek, wra
caj mi tu,jeszcze ci coś na łeb spadnie - stu
dziła ostro jego zapał żona.
Trzy jednostki straży pożarnej lały do póź
nej nocy wodę na płonącą chałupkę Swa
tów. Jak się okazało, przyczyną pożaru był
ogień z przewodu kominowego. Do ściany

cy w czasie akcji ratowniczej rozebrali
drewnianą ścianę, drugą na wszelki wypa
dek Swat sam zdemontował.
Przez tydzień dzieci mieszkały u babci
w Kobylinie. Wróciły, kiedy rozwiał się
swąd spalenizny, bo u babci straszna cia
snotą tylko jeden pokój.

Na trzy miesiące
Kilka dni po wypadku gmina wypożyczy
ła Swatom barak. Podłączono do niego
prąd, dlatego w środku jest cieplutko. Są
tam dwa piętrowe łóżka i meblościanka
z jednego z pokojów. Barak dostali na trzy
miesiące, władze gminy Ostrów sązdanią
że powinni się w tym czasie uporać z na
prawą spalonej części domu. Swat jest mu
rarzem. Uważą że dałby sobie radę w cią
gu trzech miesięcy, gdyby nie brak pienię
dzy na materiały budowlane.
Nie widziałam domku Swatów przed poża
rem, ale z tego, co widać obecnie, chałup
ce nawet bez pożaru przydałby się remont
generalny: natychmiastowa wymiana
drzwi, okien, podłóg.
Swat tymczasem pogwizduje raźno w dru
gim pokoju, przycinając długie szyny, na
których będzie montował wypalony i ze
rwany strop. Milczące i nad wyraz grzecz
ne dzieci grzeją się w kuchni koło pieca.
Swatowa drżącymi ze zdenerowania ręka
mi unosi do ust papierosa I tak jest bardzo
spokojną od kilkunastu dni bierze tabletki.
Lekarz powiedział jej, że ona musi być te
raz szczególnie opanowana i pełna werwy
do pracy.
Izabela Bartok
. ? stycznia 2002

Co tam, Panie, w interesach?
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W przyszłym roku mniej pieniędzy otrzymają policja, straż pożarna i domy pomocy społecznej. Mniej
będzie też na drogi.

Budżet przetrw ania
Radni powiatowi przyjęli 21 grudnia bu
dżet na 2002 rok. - Tojedno z najtrudniej
szych zadań, p ized jakim i stanął do tej po
ty Zaiząd Powiatu - mówił starosta o bu
dżecie. - Po prostu budżet przetrwania,
który nie może zadowolić nikogo. To rów
nież wynik trudnej sytuacji budżetu pań
stw a-dodaż.
Do projektu uchwały, z którym radni mieli
okazję zapoznać się wcześniej (materiał
przygotowano 15 listopada), niemal
w ostatniej chwili wprowadzono poprawki.
- Zmiany -wynikają z tego, że wersje budże
tu państwa, przygotoi vane przez siaty i no
wy rząd różnią się od siebie - powiedział
Andrzej Jerzak, skarbnik powiatu. W po
równaniu do wersji pierwotnej zmniejszo
ne zostały subwencje i dotacje. Dochody
powiatu (37.918.142 zł) są więc niższe
o 1,2 min zł od planowanych. - Okmjone
dotacje zmusiły nas do poważnych cięć
w wydatkach powiatu krotoszyńskiego. To
była jedyna rosądna metoda - przekony

wał skarbnik Jerzak. I tak skromne w sto
sunku do potrzeb nakłady na drogi będą
mniejsze od planowanych o 200 tys. zł.
0 175 tys. zł zmniejszone zostaną wydatki
na wynagrodzenia w podległych starostwu,
jednostkach. Na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych przekaza
ne zostanie o 75 tys. zł mniej. Postanowio
no ograniczyć wydatki rzeczowe starostwa
1 wydatki Rady Powiatu - razem o 61 tys.
zł. Z pieniędzy na wyposażenie hali sporto
wej w Koźminie zabranych zostanie 30 tys.
zł. Inne działy budżetu, na przykład promo
cja powiatu, promocja zdrowia czy funk
cjonowanie świetlic socjoterapeutycznych,
również odczująbiedę w powiatowej kasie.
- W wyniku tych zmian deficyt pozostanie
takija ki był, czyli na poziomie 1.038.329zł
- skomentował A. Jerzak.
A może warto byłoby poczynić oszczędno
ści na płacach pracowników starostwa
ijednostek organtacyjnych? - zapropono
wał radny Marek Talarczyk. - Przecież wy

nagrodzenia stanowiły w 2001 r. 60procent
wydatków budżetu starostwa krotoszyńskie
go, a w projekcie na 2002 r.ju ż 65 procent,
czyli poziom płac się nie zm ienił - dodał.
Odpowiadając, starosta Stanisław Ratajski
zaznaczył między innymi: - W starostwie
nastąpił jednopm centowy spadek wynagtodzeń, a być może w wyniku przeglądu
stanowisk w styczniu powstaną pewne re
zerwy - powiedział starosta.
Radny Jan Krysztofiak, przewodniczący
komisji ładu i bezpieczeństwa publicznego,
zwrócił uwagę na inny problem. - Tak
przestarzałych biurek i maszyn, ja kie są
w Komendzie Powiatowej Policji, nigdzie
nie widziałem - powiedział. - To wstyd!
Radny zaproponował wystosowanie do
wojewody protestu przeciw dalszym cię
ciom w dziale bezpieczeństwo publiczne.
Po opinii Regionalnej Izby Obrachunko
wej w Poznaniu radni przegłosowali jedno
głośnie uchwałę o budżecie na rok 2002.

Benice zatruwane?
Absolutnie zaprzeczam! - usłyszałem od kierownika magazynu
w Benicach. - Nie mamy żadnego pieca, nie ma mowy o spalaniu
odpadów - dodał.
W ostatniej dekadzie grudnia czytelnik
z Benic poinformował nas o tym, że jego
wieś zatruwana jest dymem ze śmieci
spalanych przez mieszczący się tam od li
stopada zakład. Sprawie przyjrzeliśmy się
z bliska. 1 co się okazało? W magazynach
dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych
powstała filia fumy Buhck Recykling.
Zajmuje się zagospodarowywaniem od
padów papierowych, kartonowych, pla
stikowych i foliowych. Przygotowywane
są one do transportu do Poznania, gdzie
mieści się centrala polskiego przedstawi-

grudnia pojawili się w Benicach urzędni
cy z wydziału ochrony środowiska w sta
rostwie. Nie stwierdzili dymiącego komi
na. Komin owszem jest, ale nieczynny. Kiedyś była tutaj kuźnia, to pozostałość
po niej - wyjaśnia kierownik. Inicjatywa
zagospodarowywania śmieci została do
datkowo poparta przez urzędników.
Wcześniej, jeszcze w listopadzie, do Be
nic przyjechali przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie w asyście
strażników miejskich. Również oni nie
zauważyli żadnych uchybień względem

b u iic k

(popi)

W rócili do zakładu
Zakłady Mięsne w Krotoszynie zorganizo
wały okolicznościowe, przedświąteczne
spotkanie z emerytowanymi pracownika
mi. Przybyło 35 osób.
Najpierw emerytów oprowadzono po
wszystkich wydziałach przetwórni. Później,
ugoszczeni w stołówce przez właściciela
Czesława Jagłę, dzielili się wrażeniami
z wizyty w firnie, w której w ostatnich la
tach wiele się zmieniło.
Najstarszym uczestnikiem spotkania był
dawny dyrektor Marian Perski, pracownik
przedsiębiorstwa w latach 1957-1982.-Zakłady nie miałyby takiej pozycji bez waszej

fachowejpracyprzez lata - mówił do zebra pawilonów firmowych. Najnowszy, naj
nych. - Ptzechodząc dziś ptzez poszczegól większy i najnowocześniejszy zostanie
ne wydziały, widzimy ogromny postęp.
wkrótce otwarty przy ul. Zacisze w Kroto
O prowadzonych obecnie inwestycjach szynie. Na spotkaniu poruszono również
opowiadał prezes Zakładów Mięsnych. sprawę wdrożonych w firmie norm jako
W przyszłym toku unowocześnimy rzeźnię ściowych.
w Ostiowie Wlkp., dostosujemy ją do wy
W 2001 mku odnotowaliśmy dalszy wzrost
mogów unijnych i ameiykańskich - stwier spizedaży naszych wyrobów. Powolifirm a
dził. Wspomniał też o wykańczanym bu odzyskuje znaczenie na rynku - mówił do
dynku przy ul. Sienkiewicza, w którym
zebranych Czesław Jagła. - Najważniejsze,
umiejscowione zostaną: myjnia wózków że ten rok zamkniemy zyskiem, co prawda
wędzamiczych, wydział pakowania próż niedużym, aleju ż samo jego wypracowanie
niowego oraz magazyn opakowań i karto jest ogromnym osiągnięciem - dodał.
nów. Zakłady planują budowę kolejnych
(seb)

Moja profesja

Ślusarz, czyli muzyk

■kięm-m

Nie spalają, a ugniatają
cielstwa niemieckiego przedsiębiorstwa.
Prasa hydrauliczna ugniata odpady w ba
loty o wadze 300 kg. Już w pierwszym
miesiącu działalności przerobiono w Be
nicach 70 ton plastików i folii. Na począt
ku 2002 r. firma rozszerzy działalność,
z Poznania sprowadzone zostaną większe
maszyny.
Kierownik filii twierdzi, że w jej pobliżu
mieszka człowiek wyjątkowo życzliwy.
Prawdopodobnie to dzięki niemu 19

Dlaczego wybrali ten a nie inny zawód? Co zadecydowało - zainteresowania, powołanie, a może
przypadek? Czy lubią swoją pracę, czy też wykonują ją tylko z konieczności i poczucia obowiązku? Jaka
jest specyfika ich zawodu? Na takie pytania staramy się odpowiedzieć w tym cyklu.
Ślusarstwo polega na obróbce metali za po
mocą narzędzi ręcznych i mechanicznych.
Ślusarz wykonuje różnego rodzaju metalo
we przedmioty: okucia, zamki, krzesła, sto
liki. Zajmuje się także naprawąi konserwa
cją urządzeń technicznych.
Maciej Poczta, ślusarz z Biadek, ostrzy pi
ły i narzędzia używane w stolarstwie oraz
przemyśle spożywczym. Tajemnice swojej
profesji poznał dzięki ojcu i dziadkowi.

3 stycznia 2 0 0 2

Ukończył technikum elektryczne, od pięciu
lat jest właścicielem przekazanego mu
przez ojca warsztatu.
Pan Maciej ma kilkanaście specjalistycz
nych • maszyn. Najstarsza pochodzi
z 1937r., najnowszą kupił niedawno.
Ostrzy nimi noże strugarek i piły. - Jestem
w stanie naostrzyć każdą najbardziej niety
pow ą piłę - twierdzi. Prowadząc zakład
ślusarski, nieustannie musi śledzić nowe

technologie wyrobu pił, by dostosowywać
swój warsztat do ich ostrzenia i konserwa
cji.
Jego klientami sągłównic stolarze i właści
ciele tartaków. O istnieniu zakładu w Biadkach dowiadują się najczęściej dzięki tzw.
poczcie pantoflowej. Mój rozmówca jest
zadowolony z wykonywanego zawodu.
Prowadzenie własnego warsztatu to zajęcie
wymagające dużej dyspozycyjności. - Są
klienci, którym trzeba wykonać usługę od
ręki - mówi. Bolączką rzemieślnika z Bia
dek jest stosunkowo małe pomieszczenie,
w przyszłości zamierza przenieść warsztat
do nowego, większego. Za najtrudniejsze
uważa okuwanie naostrzonej piły. Polega
ono na ręcznym montowaniu drewnianych
lub metalowych elementów.
Pan Maciej jest także muzykiem, instru
menty klawiszowe nie mają przed nim ta
jemnic. W wolnych chwilach prowadzi ze
spół muzyczny grający na zabawach i we
selach. Przyznaje, że dobry słuch i wyczu
cie rytmu pomocne są również w ślusar
skim fachu Doszedł bowiem do takiej per
fekcji, że słysząc pracę maszyny potrafi
osądzić, czy ostrzenie piły przebiega prawi
dłowo. - Ostrzenie to coś takiegoja k muzy
ka - mówi.
Sławek Pałasz

środowiska.
Reasumując, w Benicach jest magazyn,
do którego odpady są zwożone, a następ
nie pakowane w baloty. My, dziennika
rze, nie jesteśmy fachowcami od ochrony
środowiska, ale przecież fachowcy obej
rzeli to miejsce i nie wyrazili zastrzeżeń.
Nam nie udało się zrobić zdjęć, które
uwieczniałyby trujący dym nad Benica
mi, bo go po prostu nie było.
(popi)

Nowocześni

Prezes Zielonka odbierał mnóstwo
kwiatów, upominków i gratulacji

W przedświątecznym tygodniu w kroto
szyńskim motelu Pod Szyszkam i święto
wał dziesięciolecie istnienia Zakład
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Kroto
szynie.
Na jubileuszowe spotkanie zaproszono
załogę firmy, radnych, przedstawicieli
władz samorządowych, pracowników
Urzędu Miejskiego, reprezentantów

nzecz

współpracujących z ZEC-em jednostek
i jego klientów.
Wyróżniających się pracowników firmy-jubilatki (zatrudnia 39 osób, w tym 6 ko
biet) uhonorowano dyplomami i nagro
dami. Byli to: jedyna w tym gronie ko
bieta Ewa Królak (pracje w biurze) oraz
Roman Augustyniak, Alojzy Borowski,
Robert Blończyk, Michał Werner i Hie
ronim Wikary.
• •
Historię i osiągnięcia zakładu przedsta
wił pokrótce jego szef Zdzisław Zielon
ka. Odebrał od gości mnóstwo kwiatów,
upominków i gratulacji. Prezes Zarządu
Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Pol
skie Jacek Szymczak powiedział między
innymi: - Jesteście postrzegani w Polsce
ja ko firm a nowoczesna. Trudno o więk
szy komplement.
Inni goście podkreślali: - D zięki wam
je s t nam ciepło, a nie robi nam się gorą
co od cen, bo są umiarkowane. Bodaj
najczęściej powtarzanym życzeniemi by
ły te: - Dużo ciepła sieciowego i srogiej
zim y. No i spełniło się. Widać ciepłownicy cieszą się na górze szczególnymi
względami...
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Między nami
Kobylińska piekarnia Romana Biczysko to typowo rodzinny interes z tradycjami. Prowadzona jest od trzech pokoleń, a wkrótce pieczę nad
nią obejmie syn właściciela.

W starym piecu
Piekarnia Romana Biczysko w Kobylinie
ma już ponad 50-letnią tradycję, istnieje od
1945 roku. Pierwszym właścicielem był
Aleksander Biczysko, dziadek Romana. Po
nim interes przejął jego syn, również Alek
sander, który wraz z żoną prowadził interes
do 1974 roku. - Węgla i surowców nie
można było lak łatwo dostać ja k dziś. Po
mąkę jeździłem daleko, starym żukiem wspomina Roman Biczysko. Na początku
pracował tylko z matką Dopiero po sześciu
latach dołączył pierwszy pracownik. - A ż
nie chce się wierzyć, że w maivu będzie 20
latja k prowadzę ten maty, rodzinny zakład.
Czas tak szybko m ija - mówi. Właściciel
nie musi się martwić o sukcesję, bowiem
syn Bartłomiej w tym roku zda egzaminy
czeladnicze na piekarza. W sklepie oprócz
żony pomagająmu też chętnie córki - Kin
ga i Izabela Z załogi, która liczy pięć osób
(w tym zmianowa i dwóch uczniów), jest
zadowolony. - Ludzie pracujący u mnie są
w porządku. Znają się na swoim fachu dodaje.
Wypieki kobyłmskiej piekarni są cenione
przez stałych odbiorców, których jest 12. Bazujemy na sprawdzonych, tradycyjnych
recepturach. Pieczywo na kwasie chlebo
wymjest smaczniejsze. Z naszego pieca wy
chodzą chleby pszenne, baltonowskie
i ciemne oraz bułki. Pieczemy też ciasta
dmżdżowe i pączki - wymienia właściciel.
W niedalekiej przyszłości będzie więcej

Jak Urząd Miejski zaoszczędził 50 zł?
Odpowiedź poniżej. Bar Bartosz
w Krotoszynie wygrał przetarg na po
siłki, które wydawać będzie MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Do przetargu stanęły dwie finny. Ko
misja przetargowa jednogłośnie wy
brała ofertę Bartosza, ponieważ była
tańsza. Drugi oferent proponował jed
nostkową cenę za posiłek w wysokości
1,87 zł, czyli zaledwie o jeden grosz
droższą. Decydującym kryterium, co
sprawdził dociekliwy' dr Watson, była
cena. Tak więc 60 posiłków o łącznej
wartości 9.075,31 zł brutto (a nie - jak
proponował drugi oferent - 9.124,10
zł) dla najuboższych mieszkańców
gminy przez 76 dni przygotowywać
będzie bar z ul. Klcmczaka
** *

Piekarska rodzina prawie w komplecie

słodkich wypieków.
Jeszcze w latach 80. jakość mąki pozosta
wiała wiele do życzenia Teraz surowiec
ma znacznie lepsząjakość, zawiera więcej

Podziękowanie
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie oraz cała społeczność szkolna
serdecznie dziękują swoim darczyńcom za bezinteresowną pomoc i współpracę
Są to wymienione niżej instytucje, firmy, osoby prywatne, fundacje: Sam aritans P urse z USA - Operation
Chrismas Child, Zakład Logistyczny M ilko w Kobylinie, Zakłady Cukiernicze Inda w Skoczowie, Zakłady
Cukiernicze M ilano w Przeźmierowie, sklep O gród państw a Krawieckich w Krotoszynie, ks. kanonik Kazi
mierz Ciszewicz, Nadleśnictwo Krotoszyn, Wytwórnia Wyrobów Woskowych Lum en w Krotoszynie, M ak
ie sp. z o. o. w Krotoszynie, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w' Krotoszynie, młodzież z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Krotoszynie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe E w a w Krotoszynie, Policja
w Krotoszynie, Straż Miejska w Krotoszynie, Lions Cłub, Krotoszyńskie Zrzeszenie Handlu i Usług.

glutenu. Szczególne uznanie klientów zdo
był sobie ciemny chleb z tej piekarni.
Pan Roman rozpoczyna dzień już o 4.15.
Mieszka w wybudowanej w 1900 roku ka
mienicy, gdzie na dole mieści się piekarnia.
Schodzi na dół. Na chwilę wpada do pracu
jących piekarzy. Później wsiada do dostaw
czego auta i rozwozi towar. Wraca około
10.00 i wchodzi do sklepu: - M ówią że
patiskie oko konia tuczy - przywołuje stare
przysłowie. O 12.00 wyjeżdża, by pozała
twiać formalności - papiery, faktury, itp. Małefirm y mają teraz gorzej, bo więcejpa
pierkowej roboty: rozliczenia podatkowe,

A ludzie mówiq...

deklaracje ZUS-owskie - uważa. Jest za
uproszczeniem tych procedur.
Jak na panującą dziś w branży piekarniczej
dużą konkurencję, trzyma się dobrze.-Z a 
uważam, że ostatnio dużo pieczywa napły
wa z ze imątrz, spoza powiatu, ja k na przy
kład z Kuźnicy Czeszyckiej - mówi R. Bi
czysko. Żeby nadążyć za duchem czasu za
mierza postawić w piekarni nowy piec. Do
tychczas pieczywo i ciasta wypiekane są
w tradycyjnym, dwukomorowym, cegla
nym. Cały czas jednak ma wątpliwości, bo
uważą że chleb z tradycyjnych pieców jest
(popi)
o wiele smaczniejszy.

Wydział Konnmikacji i Dróg jest jed
nym z nielicznych wydziałów, za po
średnictwem którego do starostwa po
wiatowego spływają pieniądze. Kie
rowcy rejestrujący pojazdy i odbierają
cy prawa jazdy muszą bowiem uisz
czać opłaty skarbowe.
W 2001 roku do 20 listopada starostwo
wydało 6500 tablic rejestracyjnych,
wystawiło prawie 6000 dowodów reje
stracyjnych i ponad 2200 pozwoleń
i tablic czasowych, a także wydało
4780 znaków legalizacyjnych i 3800
nalepek na szybę. W wydziale wyreje
strowano 271 pojazdów. W tym okre
sie ze starostwa odebrano niemal 3000
uprawnień do prowadzenia pojazdów
silnikowych, a także 534 świadectw
kwalifikacji i 84«prawa jazdy między
narodowe.
Krot Holmes

Tym razem naszą sondę przeprowadziliśmy w Kobylinie. Mieszkań
ców tego miasta pytaliśmy, co ich zdaniem powinno się zmienić
w ich lokalnym środowisku w 2002 roku.
Notował Sebastian Pośpiech
Fotografował Marcin Pawlik

Edward Sekulak

Maria Szpak

Violetta Grząbka

Renata i Mirosław Roszakowie

Małgorzata Józefowicz

(em eryt)

(technik odzieżowy)

(pracownik biurowy)

(rolnicy)

(ekspedientka)

Chciałabym znaleźć tutaj na miejscu pra
cę. B anbo zależy>m i na pracy właśnie
w Kobylinie, poniew aż mam małe dzieci
i je s t kłopot z zostawieniem ich w domu
bez opieki. Kobyliriski burmistrz i samo
rząd powinny ściągnąć tutaj ja k najwię
cej zakładów albo zadbać o powstanie no
wych.

D la siebie nie chciałabym specjalnie nic
zmieniać. Chodzi mi o naszą młodzież. Ja
koś powinno sięjejzorganizować czas wol
ny. Przecież widać, że nie mają ż sobą co
zrobić. Proponuję na przykład rozszerze
nie działalności sportowej.

Jesteśm y mieszkańcami Sm olić i chcieli
byśmy, żeby założono na naszej ulicy kanaltację. Cala wieś ma ju ż kanalizację,
tylko nie my. M oże władze gm iny irwzględnią naszą prośbę. Poza tym chyba chcie
libyśmy, aby ogólnie popraw iły się nasze
warunki życiowe.

Jest wiele rzeczy, które pow inny się po 
lepszyć w tej naszej nieciekawej Polsce.
Ja myślę, że jednak przydałoby się tutaj
w K obylinie więcejfirm , które zatrudnia
łyby ludzi. Chciałabym, żeby wszyscy zna
leźli pracę, bo teraz sporo osób pozosta
je bez niej.

Chciałbym, żeby władze Kobylina wyka
zały większą troskę o ludzi, a najbardziej
o tych najbiedniejszych. Sam orząd pow i
nien zadbać o mieszkańców, którym bra
kuje środków do życia. Zadaniem władz
je st udzielenie takim ludziom maksymal
nej pomocy.

3 stycznia 2002
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Każdy może świętym być

Okres Bożego Narodzenia obrósł w tradycje i zwyczaje. Jednym
z nich jest wystawianie w kościołach szopek przedstawiających na
rodziny Jezusa Chrystusa w Betlejem.

Ubogie stajenki
Tradycja żłóbków ma źródło w licznych
średniowiecznych dramatach bożonaro
dzeniowych, w których wierni oddawali
hołd narodzonemu w ubogiej stajence
Dzieciątku. Już w XII wieku benedyktyni
i cystersi budowali żłóbki.
Rozwój tej formy pobożności nastąpił za
sprawą św. Franciszka z Asyżu, który
podczas świąt Bożego Narodzenia
w 1223 r. polecił zbudować żłób we wło

skiej miejscowości Grecco. Zwyczaj ten
przywędrował do Polski za sprawą kra
kowskich klarysek, czego dowodem są
szesnastowieczne figury jasełkowe zacho
wane w klasztorze przy romańskim ko
ściele św. Andrzeja. W upowszechnieniau
się zwyczaju budowania żłóbków dużą
rolę odegrali franciszkanie, teatynowie
i jezuici.
(sł)

Pani Ewie Fudale
kondolencje
w związku ze śmiercią

Kierownictwu,
lekarzom i pielęgniarkom
Zakładu Opieki Paliatywnej
w Krotoszynie
składam serdeczne podziękowania
za troskliwą opiekę
nad moją teściową

ś łp .

MĘŻA

Świąteczna gazetka. Ukazał się ko
lejny numer gazety Z K rotoszyńskiej
Łodzi, wydawanej w parafii św. ap.
Piotra i Pawła w Krotoszynie, a re
dagowanej przez parafialny oddział
Akcji Katolickiej.

Zwyczaj stawiania żłóbków przywędrował do nas z Włoch

Pawłowi Jakubkowi
i jego rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Panu dyrektorowi
Pawłowi Jakubkowi
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

śftp .

śtfp .

OJCA
składa
Z arząd Zw iązku
Inw alidów
N arządu Ruchu
Integracja

ś łp .

składają
U rszula D elikat, L idia G ałęska,
W łodzim ierz Szewczyk
i M ichał K rzyżański

Ludwiką Olejnik
synow a

Pawłowi i Barbarze Jakubkom
wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składają
pracow nicy SPZO Z
w Krotoszynie

Panu Pawłowi Jakubkowi
dyrektorowi Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
oraz jego rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Barbarze i Pawłowi Jakubkom
wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią

ś łp .
śftp .

OJCA

Panu Pawłowi Jakubkowi
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

śftp .

OJCA

śftp .

OJCA i TEŚCIA

OJCA i TEŚCIA

OJCA

składają
L idia i M iłosław G ałęscy

Pani Ewie Fudale
wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią

śtfp .
MĘŻA
składają
dyrektor, nauczyciele,
pracow nicy adm inistracji i uczniow ie
Zespołu Szkól Specjalnych w K rotoszynie

składają

składają
Ewa i W łodzim ierz
Szew czykow ie

składają
dyrektor, w ykładow cy i słuchacze
Policealnego Studium
Ratow nictw a M edycznego

członkow ie
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
i W ielkopolskiej Izby Lekarskiej

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Sąsiadom,
Delegacjom i Znajomym
za złożone kwiaty,
intencje mszalne i udział
w ostatnim pożegnaniu

Panu doktorow i Januszow i K m iecikow i,
pielęgniarkom z Zakładu Pielęgnacyjno-O piekuńczego oraz księdzu kapelanow i
W aldemarowi W illakowi serdeczne podzię
kow ania za w ytrw ałość i tro sk liw ą opiekę
nad naszym synem i bratem

Barbarze i Pawłowi
Jakubkom
wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią

śftp .

Józefy Berek

śftp .
Ryszardem Małeckim

składa
rodzina

składa
rodzina

Bóg się rodzi. 19 grudnia Klub Inteligecji Katolickiej w Krotoszynie
zorganizował ostatnie w tym roku
spotkanie biblijne. Prowadził je ks.
Mirosław Maliński z Wrocławia,
który dzielił się refleksjami oparty
mi na ewangelicznym opisie naro
dzenia Jezusa Chrystusa. Narodze
nie należy rozpatrywać w perspek
tywie powszechnego zbawienia, da
ru ofiarowanego całemu światu. Ks.
Mirosław podkreślił, że w żadnym
innym opisie biblijnym nie wystę
puje tak wielu aniołów. Świadczy to
0 szczególnym przenikaniu się
w tym czasie rzeczywistości Bożej
1 ludzkiej. Jezus przyjmuje człowie
czeństwo, ponieważ kocha i chce
być blisko swojego stworzenia. Ks.
Maliński podkreślił, że każdy czło
wiek, nawet odrzucony i bezradny
w swojej biedzie, może dzięki Bo
żemu Narodzeniu doświadczyć po
koju i radości. Po prelekcji uczestni
cy spotkania wspólnie śpiewali ko
lędy, dzieląc się opłatkiem, składali
sobie życzenia.
(s ł)

Serdeczne podziękowania

ś tfp .
OJCA i TEŚCIA
składa
redakcja Rzeczy Krotoszyńskiej

dla lekarzy krotoszyńskiego szpitala,
pracowników pogotowia ratunkowego
i administracji
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
oraz dla wszystkich,
którzy towarzyszyli w ostatniej drodze
zmarłemu w wieku 89 lat
mojemu OJCU

ś ftp .

Janowi Jakubkowi
R E K L A MA
absolwentowi Liceum Ogólnokształcące

Krotoszyn, ul. Farna 7, tel. 062 725 23 93, 725 24 21, 0601 98 36 90, 0604 05 92 14
Cieszków, ul. Sikorskiego 40, tel. 0608 61 73 09
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Filia w Zdunach, Rynek 5
tel. całodobowy 0 6 2 7 2 5 2 9 6 9
0601 983 703, 0605 420 557

go im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
(1931 r.), absolwentowi Wydziału Lekar
skiego Uniwersytetu Poznańskiego (1938
r.), weteranowi Wojny Obronnej Polski
w 1939 r., kierownikowi Ośrodka Zdrowia
i lekarzowi Oddziału A K O rlika w Rykach
na Lubclszczyźnic w latach hitlerowskiej

ul. Ostrowska 19, Krotos

okupacji, więźniowi politycznemu w 1947
r., majorowi Wojska Polskiego, lekarzowi

- pełna i najtańsza organizacja i obsługa pogrzebów

kierownikowi Specjalistycznej Przychodni

- najtańszy i największy wybór trumien (ponad 30 wzorów)

trzech pokoleń kaliszan, wieloletniemu
Chirurgicznej N a R ogatce, lekarzowi
czynnemu zaw odow o 54 lata w służbie
społeczeństwa

usługi całodobowe - najtańsze w powiecie
największy wybór trumien
załatwianie wszelkich formalności
bezpłatny przewóz w całym powiecie
bezpłatny ubiór zwłok
bezpłatna wiązanka na trumnę
ekshumacje zwłok
kremacje zwłok
międzynarodowy przewóz zwłok
®GMD@a®Kfi7 ‘OBBG20K]
002
^s ty czn ia ?Q02

- wieńce, wiązanki i krzyże z bezpłatnym dowozem
transport na terenie całego powiatu

składa
P aw eł Jakubek

ubiór zwłok
wiązanka na trumnę
obsługa pogrzebowa

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 27 grudnia 2001 r. w Opolu
po długiej i ciężkiej chorobie zmarła

- przewóz zwłok oryginalnym i eleganckim karawanem
- bezpłatne załatwianie wszelkich formalności
związanych z pochówkiem
- ekshumacje, kremacje i międzynarodowy transport zwłok
- uregulowanie płatności po otrzymaniu zasiłku ZUS

ś łp .

Ewa Bielawna
przeżywszy lat 54
W smutku pogrążeni
m aiku, siostra, kuzynostw o
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M ie s z a n k a firm ow a

Spokój
po bardzo długim dyżurze
Obaj urodzili się w tym samym
1937 roku, w tym samym mie
siącu wrześniu. Obaj ukończyli
poznańską Akademię Medycz
ną, a staże odbywali w Kroto
szynie.

SZPITAL POWIATOWY

•m
W&CIUG0 m M Z B

• KROTOSZYNIE

Każdy z nich przepracował w kroto
szyńskiej służbie zdrowia ponad 40 lat,
obaj kierowali oddziałami szpitalnymi.
Jeden - położniczo-ginekologicznym,
drugi - chirurgią. Pierwszy pomógł
przyjść na świat kilkunastu tysiącom
obywateli naszego powiatu, drugi tysią
ce zoperował. Od 1 stycznia są emeryta
mi, ale prowadzić będą specjalistyczne
poradnie. Mowa o lekarzach - Marianie
Majchrzaku i Alfonsie Błażejczaku,
którym za długoletnią pracę podzięko
wano w przedświąteczny piątek pod
czas spotkania opłatkowego kierowni
ków jednostek organizacyjnych SPZOZ

Marian Majchrzak urodził się
w Swarzędzu. Jest ginekologiem-położnikiem, specjalizację I stop
nia ukończył w 1965, a II stopnia
w 1969 roku. W latach 1975 1979 był zastępcą ordynatora od
działu położniczo-ginekologiczne
go szpitala w Krotoszynie, a od
1979 roku do końca grudnia
2001 roku - jego ordynatorem.
Pracownicy krotoszyńskiego szpitala na początku lat 60.

Alfons Błażejczak urodził się
w Pogorzeli, specjalizację 1 stop
nia ukończył w 1967, a II stopnia
w 1974 roku. Od 1975 do 1988
roku był zastępcą ordynatora od
działu chirurgicznego szpitala
w Krotoszynie, a od 1988 roku do
końca grudnia 2001 - ordynato
rem tego oddziału.

w Krotoszynie. Uczestniczył w nim też
szpitalny kapelan ks. Waldemar Willak
oraz wicestąrosta Krzysztof Kaczmarek
(przedstawiciel organu założycielskiego
SPZOZ).
Dyrektor Paweł Jakubek podsumował
minione 12 miesięcy pracy SPZOZ
i przedstawił plany na rok 2002. Podzię
kował odchodzącym ordynatorom i po

krótce przypomniał ich drogę zawodo
w ą (obecny był tylko Marian M aj
chrzak, jego kolega chimrg ze względu
na stan zdrowia nie uczestniczył w uro
czystości). Były kwiaty i upominki od
zakładu, między innymi oprawione
w ramkę archiwalne zdjęcie personelu
szpitala z początku lat 60., na którym
sfotografowano też obu świeżo upieczo

nych emerytów.
Praca ordynatora to właściwie nieusta
jący dwudziestoczterogodzinny dyżur.
Po tylu latach trudno będzie się od nie
go odzwyczaić. - Czy będę zaglądał na
oddział? Jeżeli będą m nie potrzebow ali,
to na pew no - odpowiedział na pytanie
R zeczy Marian Majchrzak.
(er)

Jolanta Bryjak, psy
cholog kliniczny,
pracuje w Kroto
szynie od czasu
ukończenia stu
diów w 1983 ro
ku. Praca zawodo
wa spełniła jej
oczekiwania. - Wy
gląda dokładnie tak,
ja k sobie ją wyobra
żałam - mówi. Uwa
ża, że radzi sobie do
brze, bo jest osobą
odporną i spokojną. Ceni
sobie bardzo wieloletnią współpracę z le
karzem psychiatrii Teresą Jagielską.
Pomimo dużego doświadczenia stara się
nie wpadać w rutynę, lecz traktować każ
de spotkanie z pacjentem jak przygodę,
która ją czegoś nauczy. Okazji ku temu
nie brakuje, bo na przestrzeni ostatnich
lat bardzo wzrosła liczba pacjentów ko
rzystających z pomocy psychiatry i psy
chologa. Kiedyś chodzenie do takiej po
radni było krępujące, dziś obserwuje się
otwarte wołanie o pom o c-jak określa to
pani Jola.
Wraz z mężem Tomaszem Jolanta Biyjak wychowuje dwoje dzieci: 17-letnią
Martę i 15-letniego Bartka. Mieszkają
w jednym z najcichszych zakątków
Zdun i starają się dzielić sprawiedliwie
obowiązkami domowymi, zwłaszcza
gotowaniem, bo Jolanta Bryjak przyzna
je, że nie przepada za tą czynnością (Na
szczęście mąż gotuje t>airbo dobrze).
I zamiast tracić czas na przygotowywa
nie domowych wypieków (Można kupić
- mówi) woli przeczytać jakąś książkę.
Oczywiście robi to dopiero wtedy, kiedy
upora się z pracą przyniesioną do domu
(opracowanie wyników, badań) i odrobi
zaległości w lekturze fachowych porad
ników. W kontaktach towarzyskich Jo
lanta Bryjak preferuje wybrane grono
sprawdzonych przyjaciół. Lubi się
śmiać, także razem z pacjentami. - To
bardzo często pozwala im spojrzeć z dy
stansem na własne pm błem y i ułatwia
szukanie mzwiązania - podkreśla ze
śmiechem.
(e/a)

Gwiazdkowe niespodzianki
Choinkowe spotkanie w Zespole Szkół
Specjalnych miało, jak co roku, uroczystą
oprawę. Uczniowe oraz nauczyciele śpie
wali kolędy, ksiądz kanonik Kazimierz Ciszewicz przeczytał zebranym fragment hi
storii biblijnej, a młodzież z krotoszyńskie
go liceum pokazała inscenizację na temat
narodzenia Jezusa.
Zanim osoby zaproszone na uroczystość
i sponsorzy wspomagający placówkę prze
szli do świetlicy podzielić się opłatkiem,
przekazali szkole upominki, na przykład
piłki czy gry świetlicowe.
Potem do sali wkroczył Gwiazdor, wyjąt
kowo objuczony prezentami - dzięki mię

dzynarodowej organizacji charytatywnej
Samaritanins Purse, która od kilku lat roz
daje upominki dzieciom ze środowisk
ubogich, także w Polsce. W zeszłym roku
paczki te dostało w naszym kraju 55 tys.
dzieci, w tym roku około 75 tys. Prezenty;
pakowane zawsze w standardowe pudełka
od butów, przygotowywane są przez
mieszkańców sąsiednich krajów, do pol
skich dzieci trafiły upominki od Niemców,
Szwajcarów i Austriaków.
Dystrybutorami paczek na terenie powia
tu krotoszyńskiego, milickiego, ostrow
skiego i odolanowsldego są Mariola i Ja
nusz Lindnerowie, którzy rozdysponowa

li w tym roku około 500 upominków. Tra
fiły one między innymi do dzieci z Zespo
łu Szkół Specjalnych, do podopiecznych
Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą
w Krotoszynie, także do ośrodków pomo
cy społecznej.
Paczki od Samaritanins Purse były także
jedną z atrakcji gwiazdkowego spotkania
w Szkole Podstawowej w Kobylinie,
w którym wzięli udział uczniowie pięciu
okolicznych szkół. Zgromadzeni ucznio
wie i nauczyciele obejrzeli tam wspólnie
przedstawienie, w którym wystąpiło...
dwudziestu Mikołajów.
(e/a)

Zdunowska tradycja
Głównym organizatorem opłatkowych
spotkali dla samotnych zdunowian jest
Związek Weteranów Pracy, korzystający ze
świetlicy gościnnej cukrowni Zduny i po
mocy sponsorów. Przy stołach z tradycyj
nymi daniami zasiadło w tym roku kilkudziesięcioro samotnych mieszkańców mia
sta i gminy, w większości ludzi już niemło

dych. Jan Kaczmarek, kierowca cukrowni,
dowoził najstarszych firmowym samocho
dem.
Gośćmi wigilijnej kolacji byli też obaj bur
mistrzowie: Władysław Ulatowski i Ma
rian Sobański oraz zdunowscy księża: ka
nonik Jan Orpel, wikariusz Rafał Mielcarek
i kapelan Marian Rymarz. Nie mogło za

razecz

braknąć gospodarzy świetlicy: prezesa Jó
zefa Otworowskiego i przedstawiciela
związków zawodowych Romana Fórmańskiego. Na spotkanie przybył też przewod
niczący Zarządu Głównego Związku We
teranów Pracy Bronisław Sawa-Borzysławsld.
(e/a)

Zamiast kontroli - książeczka. 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe przepi
sy o ruchu drogowych. Dotyczą one min. przewozu dzieci w samochodach,
przewozu dzieci do szkół, używania telefonu komórkowego podczas jazdy, or
ganizacji ruchu na skrzyżowaniach. 28 grudnia krotoszyńcy policjanci rozdawa
li kierowcom książeczki z informacjami o najważniejszych zmianach. Na trasie
między Krotoszynem a Zdunami zatrzymali kilkadziesiąt pojazdów. My o szcze
gółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.
(sł)
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Smolice

Pół wieku
hodowli roślin

Rubryka
rolnika

VJ Smolicach istnieje od lat jedyny na naszym terenie zakład naukowy. Przeciętny obywatel powiatu
wie o nim niewiele. Chcemy uzupełnić tę lukę, publikując tekst autorstwa emerytowanego pracowni
ka placówki, profesora Zygmunta Królikowskiego (na zdjęciu).
Gościejowice gospodarstwa: Płaczkowo, Rogożewo i Dubinek z folwarkiem
Zaorle. Tym samym powierzchnia smolickiego zakładu obejmowała 1522 ha.
W 1992 r. dołączono jeszcze gospodar
stwo Sroki (280 hektarów), a w 1997 r.
zakład łagiewnicki. W wyniku restruktu
ryzacji zakładów doświadczalnych
IHAR 3 marca 2000 r. utworzono spółkę
z o.o. pod nazwą JTor/cw/a Roślin Sm oli
ce, Aktualnie zajmuje ona obszar 4225
hektarów, w tym w samych Smolicah
2504 hektarów.
Z chw ilą przejęcia Smolić w 1946 r.
przez Państwowe Nieruchomości Ziem
skie rozpoczęto pierwsze prace hodow
lane. Początkowo zajmowano się ho

z nasiennictwa, rozwijając hodowlę ro
ślin ozdobnych. Prowadzone były inten
sywne prace nad hodowlą astrów let
nich, begonii, niezapominajek, aksami
tek, szałwii, cynii, labelii, maków, brat
ków oraz szeregu roślin szklarniowych,
jak cyklamen, begonia bulwiasta i frezja.
Smolice zaopatrywały większość pol
skich zakładów zieleni miejskiej w ma
teriał wyjściowy do dekoracji miast
i parków. W latach 1970 -1977,
w związku z zaprzestaniem hodowli ro
ślin ozdobnych przez IHAR, prace ho
dowlane były prowadzone na zlecenie
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach, a w latach później
szych na zlecenie Katedry Nasiennictwa

ARCH IW UM

13 stycznia 1945 r. majątek w Smolicach
przejęły Państwowe Nieruchomości
Ziemskie. Jeszcze w tym samym roku
Gospodarstwo Smolice weszło w Skład
Państwowych Zakładów Hodowli Ro
ślin. Dalsze reorganizacje polskiego rol
nictwa sprawiły, że 1 kwietnia 1951 r.
właścicielem i gospodarzem Smolić zo
stał Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin (IHAR). Utworzył tam Stację
Hodowlano-Badawczą, przekształconą
później w Zakład Doświadczalny Ho
dowli i Aklimatyzacji Roślin. Cały prze
jęty majątek przeznaczony został na
działalność hodowlano-badawczą, do
prowadzenia hodowli roślin rolniczych.
Działalność hodowlana i gospodarcza

Tak wygląda pocztówka reklamująca smolicki zakład

w pierwszych latach ograniczała się do
obszaru obecnego Gospodarstwa Smoli
ce (572,52 ha). W związku z poszerze
niem programu hodowli kukurydzy
w 1957 r. przyłączone zostały z PGR

dowlą i nasiennictwem kilkunastu gatun
ków rocznych i dwuletnich roślin ozdob
nych, a także kilku roślin warzywnych.
W latach następnych, a w szczególności
w latach 60., stopniowo rezygnowano

i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii
Rolniczej w Poznaniu. W Smolicach po
wstało 130 odmian roślin ozdobnych
wpisanych do Rejestru Odmian Orygi
nalnych. 31 grudnia 1994 r. rozwiązano

Popyt na otręby. Na giełdach towarowych
najlepiej sprzedają się teraz otręby. Za tonę
importowanych ze Słowacji trzeba zapłacić
około 230 zł, za krajowe - 30 zł więcej. Na
rynku zbożowym ruch jest niewielki. Po
mimo zlej jakości tegorocznego ziarna pro
ducenci windują ceny, a klienci nie chcą
płacić za towar niskiej klasy jak za przysło
wiowe zboże. Na południu kraju za pszeni
cę paszową kupujący gotowi są zapłacić
maksymalnie 440 zl/tonę, i to z dowozem.
Najtaniej (za 410 zł) pszenicę można dostać
na północy. Najdrożej jest w centrum - tu
ceny dochodzą nawet do 460 zł/t Nieure
gulowany jest nada! rynek żyta. W połu
dniowej części kraju nie ma go wcale, a na
północy brakuje na nie chętnych.
umowę o współpracy z Akademią Rol
niczą w Poznaniu. Nadszedł czas re
strukturyzacji zakładów doświadczal
nych.
Zboża i ziemniaki były pierwszymi ro
ślinami, których hodowlę rozpoczęto
w Smolicach na początku lat 50. Mgr
inż. Tadeusz Derpa-Dzierzbicki przy
wiózł ze SHR Rogaczewo różne mate
riały hodowlane ziemniaków, rody żyta
odmiany Ludowe, pojedynki kolb kuku
rydzy M ałopolanka oraz różne zaadap
towane materiały kukurydzy pochodzą
ce z pomocy UNRRA. Ze względu na
silne wyradzanie ziemniaków, rejoniza
cję hodowli tej rośliny, brak specjali
stycznego laboratorium i szkłami ho
dowlę przerwano.
W okresie ogromnego wpływu i presji
idei radzieckiej agrobiologii, obowiązu
jącego w ZSRR nurtu ideologicznego
w biologii, genetyce i hodowli roślin, re
prezentowanego przez szkołę Łysenki,
niezależnie od prowadzonych aktualnie
prac hodowlano-badawczych, smolicki
zakład zajmował się roślinami wręcz eg
zotycznymi. Próbowano hodować jutę,
bawełnę, krokosz, mniszek gumodajny
i topinambur. Rośliny te były małym, ale
jakże pouczającym epizodem w historii
smolickich hodowli.
Doktor Aleksandra Brodowska miała li
czące się osiągnięcia w hodowli twór
czej bobiku i łubinu, jednak na skutek
obowiązującej rejonizacji hodowli po
szczególnych gatunków roślin, program
ten trzeba było przerwać.
(cdn)

Do smażenia i jeżdżenia
Grupa producencka pod nazwą Zrzeszenie Producentów Roślin Ole
istych zrzesza ponad dwudziestu członków - plantatorów rzepaku
z terenu powiatu krotoszyńskiego.
Rzepak należy do jednosezonowych roślin
oleistych, zawierających duże ilości tłusz
czów wykorzystywanych jako oleje jadal
ne lub techniczne. Na terenie gminy Kro
toszyn uprawia się ok. 200 ha tej rośliny.
W minionym roku Zrzeszenie Producen
tów Roślin Oleistych sprzedało 278 ton

rzepaku o wartości ponad 215.000 zł. Na
2002 r. zakontraktowano sprzedaż rzepaku
dla Zakładów Tłuszczowych w Szamotu
łach. Kontraktacji podlega ponad 136 ha
uprawy. Przewiduje się, że krotoszyńscy
plantatorzy w przyszłym roku zbiorą 340
ton nasion. W 2001 r. średnia cena tony

wynosiła 770 zł. Cena kilogramu rzepaku
zasiewowego to 12 zł. Na zasiew jednego
hektara potrzeba około 4 kg nasion, przy
optymalnych warunkach uprawy z hektara
zebrać można 3 tony tej rośliny.
Olej rzepakowy może być wykorzystywa
ny do produkcji ekologicznego oleju napę
dowego. Paliwo takie ulega biologiczne
mu rozkładowi, jest nietoksyczne dla śro
dowiska. Powszechnie wykorzystuje się je
pod nazwądiester we Francji, Niemczech,

Włoszech czy Czechach.
Przewiduje się, że do 2030 roku w Polsce
milion hektarów ziemi uprawnej przezna
czone zostanie na rzepakowe plantacje,
z których będzie można pozyskać 1,2 min
ton oleju napędowego rocznie. Będzie to
jednak wymagało budowy kilkuset olejar
ni i rafinerii. Jeśli ekologiczne paliwo bę
dzie powszechnie używane, krotoszyńscy
plantatorzy zyskająstaly i atrakcyjny rynek
zbytu.
(sł)

nzecz

* * *

Tanie indyki. Producenci drobiu znów
muszą dokładać do produkcji. Zakłady' dro
biarskie co prawda starają się płacić przy
najmniej 2,70 zi za kilogram brojlerów, ale
przy bardzo niskich cenach zbytu kurcza
ków nawet to bywa niemożliwe. Podobnie
wiedzie się hodowcom indyków. Ceny
skupu już od wielu tygodni nie gwaranto
wały zwrotu kosztów. Teraz spadły do 3,80
zł/kg przy kosztach produkcji przekraczają
cych 4 zł/kg. Według producentów przy
czyną takiej sytuacji jest niekontrolowany
import piskląt. Kontyngent przewidywał
przywóz 340 ton piskląt, czyli około 8-9
min sztuk. Okazuje się, że już w ciągu
pierwszych 10 miesięcy tego roku przywie
ziono do Polski przynajmniej 5 razy więcej
towaru, głównie przez czeską i słowacką
granicę. To musiało doprowadzić do nad
produkcji. Tanieje także mięso drobiowe.
Duże firmy oferują filety z piersi indyczej
za ok. 9,00 zl/kg. Przy tak niskich cenach
zbytu małym ubojniom grozi bankmetwo.
***
Dochodowy zamiast rolnego. Resort rol
nictwa rozważa obłożenie rolników podat
kiem dochodowym od osób fizycznych.
Podstawą naliczania podatku rolnego jest
liczba tzw. hektarów przeliczeniowych.
Obecnie podatek rolny z hektara przelicze
niowego odpowiada równowartości 2,5 q
żyta według średnich cen skupu. W paź
dzierniku tego roku była to kwota 34,90
zPq. Wicepremier Jarosław Kalinowski nie
podał jeszcze terminu ewentualnych zmian
w opodatkowaniu rolników.
*★ ★
Ożywienie na rynku zbóż paszowych.
W ostatnich dniach na giełdach towaro
wych wzrosło zainteresowanie pszenicą,
jęczmieniem i kukurydzą paszową. Spo
wodowało to niewielką zwyżkę cen. Mała
jest podaż żyta paszowego. Spowodowało
to wzrost zainteresowania gorzelni kukury
dzą, lecz tylko mokrą, prosto z pola. Rolni
kowi trzeba za nią zapłacić około 220-230
zł, a kukurydzę dobrej jakości trudno w tej
chwili dostać poniżej 400 zł za tonę. Zda
niem maklerów, jedną z przyczyn zwięk
szonego mchu na giełdach towarowych jest
zastój w handlu drobiem. Zmusza on ho
dowców do dłuższego przetrzymywania
brojlerów w kurnikach, a więc powoduje
zwiększone zapotrzebowanie na paszę.
Przemysław Orpel

Kogel-mogel
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A oto nasi m ilu sińscy, nowi m ieszkańcy pow iatu k ro to szyń sk ie g o , urodzeni na od
dziale położniczym szp ita la przy ulicy B o le w skie g o , sfotog rafow ani p rze z M arci
na Pawlika.

M ie li

1. Syn państwa Kulińskich
z Gościejewą ur. 12 grudnia

2. Sebastian Polowczyk
z Krotoszyna, ur. 17 grudnia

7. Agnieszka Stawska
z Bud, ur. 21 gmdnia

3. Katarzyna Dlużak
z Krotoszyna, ur. 17 grudnia

4. Syn państwa Karolczaków
ze Zdun, ur. 16 grudnia

5. Klaudia Peć
z Sulmierzyc, ur. 17 grudnia

6. Oskar Raźniak
z Krotoszyna, ur. 21 grudnia

9. Joanna Sitarz
z Krotoszyna, ur. 21 gmdnia

10. Kacper Talaga
z Krotoszyna, ur. 23 gmdnia

11. Filip Dziergwa
z Biadek, ur. 23 gmdnia

12. Wojciech Pluta
z Kobiema, ur. 23 gmdnia

REKLAMA

Gdzie Jest Najmilszy Przedszkolak?

jąwłaściciele, młode małżeństwo z dwójką
dzieci, otwarte i chętnie opowiadające hijStorię budowy. - Zastanawiam się, czy nie
'sprzedawać biletów ludziom, którzy chcą
■oglądać nasz dom. Po cojechać do Bisku
pina, skom u mnie podziwiać można po
dobną zabudowę - żartuje Piotr.

Prezentujemy kolejny zestaw fotografii
najmłodszych mieszkańców powiatu.
Na Państwa głosy oddane na przedsta
wione dziś dzieci czekamy do 10 stycz
nia.
Miło nam poinformować, że kolejnym
Przedszkolakiem Tygodnia została We-

ronika Wojtkowiak. Zapraszamy ją
w piątek do redakcji po nagrodę,
a o przyjście po upominki prosimy Patry
ka Czubaka, Kamila Kubicę, Marcelinkę
Dostatnią, Klaudię Grobelną, Piotmsia
Krusia.

1. Katarzyna Maciejak z Krotoszyna
ma 4 lata

2. Sebastian Konieczny z Krotoszyna
ma 5 lat

3. Kinga Tomza z Krotoszyna ma 3 lata,
chodzi do przedszkola Maciuś

4. Artur Konieczny z Krotoszyna
ma 3 lata

5. Andrzej Bernacik z Krotoszyna
ma 5,5 roku

6. Dominika Roszak z Krotoszyna ma 5 lat,
chodzi do przedszkola Miś Uszatek

Sebastian Pośpiech

(red.)

»Jakość zwycięża. Dlatego wybierajcie Państwo
VEKA-wiodqcy system okienny«
Oferujemy najwyższej jakości okna wykonane z systemów profili VEKA

Krotoszyńska Fabryka Okien

Biuro handlowe, ul. Zamkowy Folwark. Tel. 062 722 77 56
Zakład produkcyjny, ul. Fabryczna 4a. Tel. 722 50 92, fax 722 50 93
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Kalendarium

STYCZEŃ
• 6 stycznia fotoreporter Rzeczy Marcin
Pawlik odebrał w Poznaniu z rąk mar
szałka województwa wielkopolskiego
pierwszą nagrodę w konkursie fotogra
ficznym w kategorii Wydarzenia.
• 23 stycznia obchodzono 56 rocznicę
wyzwolenia Krotoszyna.
• Podpisaniem porozumienia zakończył
się 17 stycznia zbiorowy spór między
pielęgniarkami a dyrekcją SPZOZ.
• W galerii Refektarz otwarto wystawę fo
tograficzną obchodzącego 65-lecie za
kładu Folo-Gacka.

i najnowocześniejszą w powiecie salę
widowiskowo-sportową.
• Nowym dyrektorem Krotoszyńskiego
Ośrodka Kultury został Wojciech Szuniewicz, dotychczasowy kierownik kina
Przedwiośnie.
• 7 marca Zespół Szkół Zawodowych nr 1
i Zakłady Mięsne zorganizowały finał
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
z Zakresu Technologii Mięsa.
• Samorząd Krotoszyna i firma MAHLE
SA gościli kilkudziesięciu profesorów
uczelni technicznych z całej Polski na
zebraniu Sekcji Podstaw Technologii
Maszyn PAN.

LIPIEC

polski, działacz patriotyczny.

CZERWIEC
• 3 czerwca walczące z rakiem stowarzy
szenie Pomóżmy Sobie zorganizowało
IV Bieg ku Zdrowiu.
• 5 czerwca krotoszyńscy handlowcy pro
testowali przeciw reorganizacji parkingu
w centrum.
• 17 czerwca zwycięstwo piłkarzy Astry
nad KKS Kalisz (1:0) zadfecydowalo
o utrzymaniu się krotoszyńskiego zespo
łu w III lidze.

• 7 i 8 lipca w Zdunach odbył się kolejny
Przegląd Zespołów Muzycznych i Soli
stów.
• 25 lipca z okazji Święta Policji awanso
wano kilkudziesięciu krotoszyńskich
funkcjonariuszy.
• Folk-Fest w 2001 r. trwał tylko jeden
dzień. Wierna dotychczas temu festiwa
lowi publiczność przeniosła się do Koź
mina Wlkp. na Reggae nad Orlą. Mi
strzem świata w rzucie beretem został
krotoszynianin Mariusz Cieślak.

KWIECIEŃ

Krotoszynianin XX wieku

• 9 medali zdobyli sumici Ceramika Kro-

• 6 kwietnia w klubie Rozchulantyna za
grał słynny Porter Band.
• 7 kwietnia rozegrano powiatowy finał
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
w Ruchu Drogowym.
• 24 kwietnia w Warsztacie Terapii Zaję
ciowej zorganizowano Miniszansę na
sukces z okazji Światowego Dnia Nie
pełnosprawnych.
• 27 kwietnia w krotoszyńskim LO odby
ło się uroczyste spotkanie z abiturienta
mi oraz członkami stowarzyszenia Kolłątajowców.

LISTOPAD

MAJ

I stopnia w Krotoszynie świętowała 25lecie istnienia.
• 23 lutego oddano do użytku po remon
cie pałac w Lipowcu (Koźmin Wlkp.),
gdzie mieścił się będzie ośrodek naukowo-konferencyjny Bałtyckiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej.
• Nowym prezesem PTTK w Krotoszy
nie został Jan Grząka.
• Sprzeciw rodziców uniemożliwił gmi
nie likwidację Przedszkola nr 3 w Kroto
szynie.

• 5 maja 70-lecie świętowała Ochotnicza
Straż Pożarna w Krotoszynie.
• Przedstawiciele wszystkich czterech za
przyjaźnionych z Krotoszynem miast
zagranicznych uczestniczyli w uroczy
stościach z okazji Dnia Europy.
• Weronika Majda (Gimnazjum nr
2 w Krotoszynie) i Marta Kozupa (SP
w Rozdrażewie) zwyciężyły w drugiej
edycji konkursu redakcji RK Powiatowy•
Król Ortografii. Dyktando pisało łącznie
940 osób.
• 711 uczniów z powiatu krotoszyńskiego
przystąpiło do egzaminu maturalnego.
• Od 25 maja do 1 czerwca trwały Dni
Krotoszyna
• W ogłoszonym ptzez naszą redakcję
plebiscycie Krotoszynianin X X wieka
najwięcej głosów otrzymał Władysław
Bolewski - lekarz, powstaniec wielko

Krotoszynianin Roku

• Nagrody za Krotoszyński Produkt Roku
odebrali podczas Wystawy Gospodar
czej Krotoszyn 2001 przedstawiciele
firm Lumen 1852 i Yictirs Kobierno.
• Od 30 czerwca do 1 lipca trwały Dni
Sulmierzyc.
• Pięciu sumitów LKS Ceramik na znak
protestu przeciw polityce władz klubu
nie wystartowało w zawodach Poland
Open.
• Kontrolę nad cukrownią w Zdunach
przejął niemiecki koncern Pfeifer und
Langen, który nabył 51 procent akcji
grupy kalisko-konińskiej.

MARZEC
• Agnieszka Gierłowska zastąpiła Krzysz
tofa Manistę na stanowisku komendanta
powiatowego Hufca ZHP w Krotoszy
nie.
• 1 marca Szkoła Podstawowa w Biadkach obchodziła 30-lecie istnienia.
• Jerzy Przewoźny, lekarz i propagator
krwiodawstwa został Krotoszynianinem
Roku 2000, wybranym przez kapitułę
powołaną przez redakcję Rzeczy.
• Hemyk Baran z Krotoszyna jako pierw
szy Polak dostał symboliczne odszkodo
wanie - 2000 marek zebrane przez
mieszkańców miejscowości, w której
przymusowo pracował w czasie II woj
ny światowej.
• W Koźminie Wlkp. otwarto największą
3 stycznia 2002

PAŹDZIERNIK
• Krotoszyn zajął 1 miejsce za oświetlenie
Wodnika. Razem z Koźminem zajął też
równorzędnie II miejsce na najlepiej
oświetloną w 2001 r. gminę w Polsce.
• 8 października szpital powiatowy
w Krotoszynie wzbogacił się o laparo
skop.
• Koźmiński Zespól Szkół otrzymał
z MEN 20 komputerów do nowego
multimedialnego centrum informatycz
nego.
• 18 października Zduny przekazały Po
wiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowe
go ambulans - prezent od szwajcarskiej
gminy Kriens.
• Robert Paczków (TA Rozum Krotoszyn)
został jako pierwszy Polak w historii
amatorskim mistrzem świata w sumo.

Nasze Królowe Ortografii

SIERPIEŃ
• 5 sierpnia po raz pierwszy zawitało do
Krotoszyna Lato z Radiem.
• Od 10 do 12 sierpnia w Koźminie ob
chodzono dnia patrona miasta - św.
Wawrzyńca.
• II Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar
Rzeczy Krotoszyńskiej wygrali bracia
Radosław i Maciej Witowie.
• Od 17 do 19 sierpnia w Krotoszynie
trwał XIV Zlot Motocykli Ciężkich
i Weteranów.
• 102 urodziny obchodzi! pan Stanisław
Malagowski, najstarszy krotoszynianin.

• 10 listopada w ośrodku zamiejscowym
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w krotoszyńskim ZSZ nr 1 sudia pody
plomowe z przyrody rozpoczęło 27 na
uczycieli.
• Powiatowe uroczystości z okazji Świę
ta Niepodległości odbyły się w Kobyli
nie.
• Kilkadziesiąt grup i solistów uczestni
czyło w VI Ogólnopolskim Festiwalu
Dziecięcym o Tematyce Ekologicznej.
• 21 listopada, krotoszyńskie koła krwio
dawców obchodziły Dni Honorowego
Krwiodawstwa
• Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczar
skiej poinformował, że została ona
sprzedana firmie Ovita Nutricia.
• Z koncertem charytatywnym na rzecz
stowarzyszenia Pomóżmy Sobie w kinie
Przedwiośnie wystąpiła Hanna Bana
szak.

GRUDZIEŃ

• 10 grudnia dwóch 17-latków z Sulmie
rzyc napadło w lesie między Krotoszy
nem a Sulmierzycami na konwój pocz
towy z pieniędzmi. Policja prowadziła
wielką obławę w lasach, ale sprawców
napadu zatrzymano w domu i szkole.
• Po raz 21 z rzędu C tra /W zorganizował
z okazji Barbórki Karczmę Piwną.
WRZESIEŃ
• 15 grudnia w Pałacu Gałeckich obrado
wał powiatowy zjazd OSP.
• •
2 września na dożynki powiatowe do
Baszkowa przybyło prawie 2 tysiące
• ’18 grudnia jubileusz 10-lecia świętował
Zakład Eneigetyki Cieplnej w Krotoszy
osób.
7 i 8 września odbywały się uroczystości
nie.
z okazji przyznania Krotoszynowi Flagi
• Na 8 miejscu (wśród 19 drużyn), po sła
biutkim początku, zakończyła rundę je
Europy.
Brązowy medal na Mistrzostwach Euro
sienną grająca w 111 lidze krotoszyńska
py w holenderskim Arnhem wywalczy
Astra.
• Ponad 200 zestawów wierszy nadesłano
ła drużyna polskich sumitów startująca
w nowych barwach - Towarzystwa
do Krotoszyna na X Ogólnopolski Tur
Atletycznego Rozum.
niej Poetycki Autoportret Jesienny. Jury
pod przewodnictwem Jerzego Grupiń13 września zapadła decyzja o utworze
skiego przyznało pierwszą nagrodę Pio
niu w Krotoszynie agencji celnej.
trowi Macierzyńskiemu z Łodzi.
Żaden z ośmiorga startujących w wybo
rach do parlamentu mieszkańców po
wiatu krotoszyńskiego nie zdobył man
Zebrai
Sebastian Pośpiech
datu.

cecz
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Za miedzą

Ty ciągle myślisz...
Na skraju Benic, w szczerym polu, stoją
drewniane zabudowania. Z daleka nie wiadomo, czy to jakiś skansen, czy po prostu
budynek mieszkalny. Podjeżdżamy bliżej.
To dom. Przed nim biega pies, obok stoi sa
mochód...
Piotr Dolata wyszedł z założenia, że każdy
powinien mieć swój własny dom. Nie ten
po rodzicach czy teściach, ale własny. -P o 
wiedziałem sobie: muszę mieć dom, najle
piej drewniany ajeśli nie, to gliniany. A ja k
nie dam rady, wykopię ziemiankę - opo
wiada pół-żartem, pół-serio. Pomysł tkwił
w jego głowie od dawna. Do realizacji pla
nu przystąpił w ubiegłym roku. Piotr z za
wodu jest leśnikiem, zna się na fachu cie
sielskim. -Sąsied zi iwytyczali drogę, wyci
nali drzewa, które im przeszkadzały’. Popro
siłem, żeby dali mi drewno, a je odpowied
nio wykorzystam - wspomina. Ofiarodaw
cy byli przekonani, że Piotr chce postawić
zwykłą szopę.

Wszyscy pukali się w czoło. Nikt nie wierzył, że mi się uda, ale ja się nie załamywałem. Dążyłem do
wyznaczonego celu - opowiada Piotr Dolata. IV czerwcu tego roku zakończył budowę drewnianego
domu dla swojej rodziny.

Wybuduję wiatrak

Nikt nie wierzył
Dom stoi na ziemi wydzielonej z gruntów
ojcowskich. Przed trzema laty było tutaj
gołe pole. Teraz jego niewielką część wy
pełnia piękny, drewniany domek o po
wierzchni 90 metrów kwadratowych,
z czterema pokojami, kuchnią i łazienką.
Jak to określa właściciel, kilka jego elemen
tów wzorowanych jest na budownictwie
kanadyjskim, inne - góralskim. Do budo
wy wykorzystano prawie wyłącznie drew
no topolowe.
W pracach budowlanych troszeczkę po
mógł ojciec, ale większość wykonywałem
sam. Budowa trwała sześć m iesięcy-m ó
wi. Na samej robociźnie zaoszczędził oko
ło 20 tys. zł. Nikt we wsi nie wierzył, że
zdoła postawić dom własnymi rękami.
Zresztą zaczynał, mając w kieszeni... 500

zł. Na dodatek był bezrobotny. On ijego ro
dzina: żona Grażyna i dwójka małych dzie
ci (Cezary i Nadzieja) żyją przede wszyst
kim z kuroniówki.

Nie lubię łatwizny
Pani Grażyna nie była do budowy nasta
wiona tak entuzjastycznie jak jej mąż. -

Piotr Dolata je s t urodzonym optymistą
Wprowadziłam się „do nas" z dziećmi
w czerwcu. Piotr m ieszkał tu praktycznie
od marca - stwierdza. Może i wprowadzi
łaby się wcześniej, ale wcześniej w domu
nie było bieżącej wody. Majajądopiero od
lata. Niestety, tylko zimną. - Teraz grzejemy ją na gazowce, a latem wystawiałem
bojler na dwór i nagizewał wodę do 60

Koźmin Wlkp.

Tak widzą oczyszczalnię
Konkurs plastyczny pod hasłem Moja wizja koźmińskiej oczyszczalni ścieków zorganizował po raz ko
lejny samorząd Koźmina Wlkp. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z tere
nu gminy oraz gimnazjaliści.
Jury (Jerzy Fomalik, Jarosław Ratajczak
i Mariola Malinowska) oceniało prace
w trzech kategorich wiekowych.
Konkurs uroczyście rozstrzygnięto 18
grudnia o godz. 12.00 w sali kina M iesz
ko. Na spotkanie przybył burmistrz Koź
mina Bolesław Kasprzak, obecni też byli
inni przedstawiciele lokalnego samorzą
du.
Do konkursu zgłoszono 300 prac. W gru

pie najmłodszych uczestników (7 do 10
lat) zwyciężyła Kamila Krakowska z SP
nr 3 w Koźminie Wlkp. W kategorii od
11 do 13 lat na pierwszej pozycji uplaso
wała się uczennica kl. VI SP w Borzęcicach - Monika Łukaszewska. Pozostałe
nagrody w tej kategorii również powędro
wały' do Borzęcic. W grupie od 14 do 18
lat zwyciężyli uczniowie Gimnazjum im.
Zjednoczonej Europy w Koźminie

Wlkp., miejsce pierwsze zajęła Katarzyna
Misiak z kl. III.
Wszystkie konkursowe prace zostaną
umieszczone w specjalnie utworzonej ga
lerii holu budynku socjalno-technicznego
koźmińskiej oczyszczalni ścieków, ale
dopiero po otwarciu obiektu. Na razie, do
11 stycznia, można je podziwiać w ośrod
ku kultury.
Augustyna Kurowska

Herodiada w Cieszkowie
Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie
organizuje w styczniu XX Herodiadę przegląd zespołów kolędowych, jasełko
wych i obrzędowych.
Pierwsza część przeglądu - prezentacja
kolęd i pastorałek - odbędzie się 13 stycz
nia o godz. 11.00 w kościele parafialnym
w Trzebicku. Z kolei 20 stycznia o 13.00
w cieszkowskim domu kultury będzie
»■ c

przykład wyłożył sianem z trawy skoszo
nej niedaleko domostwa. - Szwagier po
wiedział do mnie: chłopie, ty nie śpisz, cią
głe myślisz i kombinujesz. Przyznaje, że jest
w tym sporo racji. Mówi, że im bardziej
dostanie w kość, tym większa rodzi się
w nim mobilizacja. - Mam wtedy okazję
się wykazać. Poza tym nie lubię łatwizny.

można obejrzeć inscenizacje związane te
matycznie z Bożym Narodzeniem.
W przeglądzie mogą uczestniczyć zarów
no dzieci, jak i dorośli. Obie części pre
zentacji otwarte są dla publiczności. Serdecznie zapraszam y wszystkich do
Trzebicka i Cieszkowa - mówi Renata
Michalak, instruktorka z domu kultury.
W konkursowym jury zasiądą: dwaj kro-

<aau £ S K W K n a . .

toszynianie - Karol Kaj i Juliusz Poczta,
proboszcz parafii w Cieszkowie - ks. An
drzej Jakubiak, proboszcz parafii w Trze
bicku - ks. Grzegorz Komzal oraz przed
stawiciel Muzeum Etnograficznego
z Wrocławia.
Chętni do udziału w przeglądzie mogą
zgłaszać się do 5 stycznia, telefonując pod
numer (071) 3848142. ■
(s ł)
m&m.

stopni - mówi pan Piotr.
Entuzjazm i pozytywne myślenie to cechy,
które chyba najbardziej określają charakter
Piotra Dolaty: - N ie zwracałem uw agi na
innych, wiedziałem, co m bić. Beniczanin
ma swojądewizę: m bić wszystko możliwie
najtaniej, co nie znaczy, że gorzej. Wiele
materiałów dostał za grosze, a dach na

Państwo Dolatowie doskonale zdają sobie
sprawę z tego, że ich dom ma jeszcze wie
le mankamentów. Plany jego wykończenia
są gotowe, a znając upór i pracowitość pa
na Piotra, można mieć pewność, że wkrót
ce zostaną zrealizowane. Na środku miesz
kania stanie kominek, nie tylko do ozdoby,
przede wszystkim do ogrzewania. Zago
spodarowane zostaną pozostałe pomiesz
czenia (na razie w pełni gotowe jest jedno),
rozbudowany będzie taras, a na zewnątrz
prawdopodobnie stanie wiatrak. -J e śli nie
uda mi się ściągnąć takiego jednego upa
trzonego, to wybuduję go sam - mówi Piotr
Dolata.
Drewnoje st zdrowe - podkreśla kilkakrot
nie właściciel. - Nadzieja, nasza poboczna
córka, je st tak przywiązana do tego domu,
że tylko tutaj śpi spokojnie. U rodziców pła
cze dość długo, zanim zaśnie - stwierdza
jego żona.
W drewnianym benickim domu jest ciepło
i przytulnie. To zasługa dobrze wykonanej
roboty, ale i cieplej atmosfery. Wytwarzają
jąwłaściciele, młode małżeństwo z dwójką
dzieci, otwarte i chętnie opowiadające hi
storię budowy. - Zastanawiam się, czy nie
sprzedawać biletów ludziom, którzy chcą
oglądać nasz dom. Po cojechać do Bisku
pina, skoro u mnie podziwiać można podobna_ zabudowę - żartuje Piotr.
Sebastian Pośpiech

W okresie przedświątecznym i w czasie świąt Bożego Narodzenia sły
szymy znane i bliskie nam melodie kolęd i pastorałek, nadawane
z płyt, kaset, radia.

Kolędy na żywo
12 grudnia w Państwowej Szkole Muzycz
nej I stopnia w Krotoszynie w Krotoszynie
odbył się Konkurs kolęd i pastorałek.
Uczestniczyło w nim 66 mieszkańców na
szego powiatu. Przesłuchania w obecności
widzów trwały ponad 8 godzin. W repertu
arze wykonawców znalazły się zarówno
bardzo stare kolędy, jak i utwory współcze
sne. czasami nawet specjalnie stworzone
na tę okazję.
Wyniki ogłoszono 19 grudnia podczas
koncertu laureatów. W grupie I w kategorii
chórów i zespołów wokalnych zwyciężył
pięcioosobowy zespół z Liceum Ogólno
kształcącego w Krotoszynie, przed innym
zespołem z LO oraz zespołem instrumentalno-wokalnym z Gimnazjum nr 2 i chó
rem szkolnym z SP w Kobiemie. Najlep
szymi solistkami ex aequo zostały Magda
lena Łasińska i Maria Nabzdyk z LO
w Krotoszynie. Drugie miejsce zdobyła
Anita Waścińska (SP w Kobylinie), trzecie
- Anna Chwaliszewska (LO Krotoszyn).
Wśród zespołów instrumentalnych kolej
ność była następująca: Arifex, trio fletowe

Karoliny Kapały i zespól fletów prostych
z Gimnazjum nr 2. Jury konkursu przyzna
ło nagrodę specjalną Jarosławowi Bąkowi
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach.
W grupie II najlepszy był dwuosobowy
zespół - Aleksandra Szostak i Maria Nabz
dyk, II miejsce zajęła klasa VI sześciolet
niego cyklu nauczania w PSM, a trzecie
trio - Ewelina i Anna Skrzypczak oraz Ilo
na Młynarczyk. Wyróżnienie otrzymał ze
spół klasy I sześcioletniego cyklu naucza
nia. Małgorzata Morawska i Iga Kałążna
otrzymały równorzędne pierwsze nagrody
dla solistów, drugi był Łukasz Pachurka,
a trzecie miejsca zajęły: Mana Ratajczak
i Małgorzata Szul. Najlepszym zespołem
instrumentalnym został sekstet saksofono
wy, przed Eurydyką i kwartetem saksofo
nowym.
Uczestnicy byli zadowoleni. - Czuję się
wspaniale, to jedno z najważniejszych wy
darzeń iv moim życiu - cieszyła się jedna
z laureatek Iga Kałążna.
Ania Szyszka
3 Stycznia 2002
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W zdrowym ciele...

Czesław Płócienniczak jest znany w Krotoszynie jako jeden z nestorów szewstwa, tradycyjnego i solidnego rzemiosła. - Już 62 lata pracuję w tym zawodzie i pozostanę
w nim dopóki sił starczy, prowadząc swój warsztat - mówi pan Czesław.

Zawodnicy grają
dla społeczeństwa
- Od wielu lat czynnie interesuje się
Pan sportem. Jaki był tego początek?
- Od dziecka wraz z sąsiadującymi
Niemcami graliśmy w hokeja - na sta
wie w ogrodzie, gdzie dziś są zakłady

że pod koniec kwietnia doszło do pierw
szego meczu piłkarskiego, w którym
przedwojenni zawodnicy, grający jako
reprezentacja miasta (dołączyli mnie do
swego składu), spotkali się z drużyną

Najważniejsze były wojewódzkie Aklasy, których zwycięzcy walczyli
w eliminacjach i w finale o mistrzostwo
Polski. Tytuły te zdobyli P olonia War
szawa (1946) i Warta Poznań (1947).

Rok 1945. Pan Czesław w koszulce zawodnika czwarty z lewej

mięsne, później na lodowisku w parku,
gdzie wieczorami przygrywała orkiestra
wojskowa. Boisko do piłki nożnej mie
liśmy przy szkole przy Langiewicza. Zi
m ą udawało nam się też pograć w hali
sportowej przy Rawickiej, w której ćwi
czyli żołnierze 56 Pułku Piechoty. Salę
tę zwano pospolicie „ogiernią”, gdyż
dawniej służyła jako ujeżdżalnia koni
wojskowych. Korzystano z niej jeszcze
po II wojnie światowej, do czasu zabra
nia jej przez zakłady przemysłu tereno
wego na przetwórnię konserw.
Lata okupacji hitlerowskiej były
zagrożeniem dla życia Polaków?
- Byliśmy pozbawieni możliwości
zrzeszania się w jakimkolwiek stowa
rzyszeniu, ale powtarzaliśmy sobie, że
nie możemy się poddać niewoli. Z bli
skimi, znajomymi, kolegami spotykali
śmy się niby przypadkowo w pobliskim
lesie. Jeden z naszych rymarzy wykom
binował skórzaną piłkę i graliśmy pota
jem nie, bo nawet wstęp do lasu, bez
przepustki, był zakazany. Pilnowaliśmy
się, ale czasem policji niemieckiej uda
ło się kogoś złapać - wtedy został on
ukarany ciężkim pobiciem pejczem
i karą grzywny.
- Nadeszło wyzwolenie i wraz z nim
powrót do życia, też sportowego?
- Byliśmy spragnieni możliwości gry,
wyjścia na boisko. Nic więc dziwnego,
3 stycznia 2002

szkół średnich, wygrywając 4:1.
- W ówczas też powstał pierwszy ze
spół piłkarski?
- Właśnie z tych piłkarzy, a zorganizo
wał go Związek Walki Młodych. 1 Ma
ja z okazji święta rozegraliśmy mecz
z P olonią Leszno, wówczas znacznie
lepszą od nas, czego dowodem wygrana
gości 7:1. Stary stadion przy dworcu
kolejowym wypełniony był publiczno
ścią, a zwycięzcy otrzymali od komen
danta wojennego Pawłowa beczkę pi
wa. Natomiast burmistrz Zawieja ufun
dował... skrzynkę wódki. Można dziś
się przyznać, że stroje piłkarskie zostały
uszyte z flagi zerwanej z hotelu P od
Białym O rłem , a obuwie każdy z nas
miał inne.
Wkrótce zorganizowano pierwszy
krotoszyński klub sportowy?
- W 1945 roku cały zespół ZW M prze
szedł do powstałego wówczas Kolejo
wego Klubu Sportowego K olejarz. Ze
znanego KKS Poznań dostaliśmy uży
wane stroje sportowe, a w ramach
uprawnień związkowych wolne bilety
kolejowe. Pierwszym prezesem klubu
był pan Młynarz, zawiadowca stacji.
- Jaki
był system
rozgrywek
w pierwszych latach powojennych?
- Całe życie społeczne, w tym sporto
we, dopiero się organizowało. Nie było
podziału na ligi czy klasy rozgrywek.

na, Ostrowa, Gniezna, Milicza, Wrocła
wia, Krobii, Pjeszewa oraz z bliższymize Zdun, Kobylina, Koźmina, Sulmie
rzyc, uzyskując różne wyniki. Nasze
mecze cieszyły się dużym zaintereso
waniem publiczności.
- Później grał Pan też poza Kroto
szynem?
- W 1949 roku zostałem powołany na
trzy lata do zasadniczej służby wojsko
wej. Trafiłem dobrze, bo do Okręgowe
go Wojskowego Klubu Sportowego
w Bydgoszczy, który przekształcił się
w WKS Zaw isza, a później do Garnizo
nowego KS w Grudziądzu. Odnieśli
śmy wówczas sukces, kwalifikując się
do centralnych rozgrywek Pucharu Pol
ski, przegrywając jednak ze Stalą Rze
szów 1:3.
- Po wojsku nastąpił powrót do Kro
toszyna?
- Grałem nadal w K olejarzu, gdy we
szliśmy do A-klasy. Jednak wkrótce
spadliśmy dość pechowo, różnicą jed 
nej straconej bramki, uratowała się
O strw ią. Przez kilka lat, po skończeniu
kariery czynnego zawodnika, byłem
kierownikiem zespołu, do czasu połą
czenia się z A strą w jeden klub - Zjed
noczeni Krotoszyn (w 1963 roku). Przy
szli wówczas inni działacze. Ja, znając
praktycznie piłkę nożną, zdałem egza-

niki A stry.
- Sport powojenny był odmienny od
współczesnego?
- Był praktycznie amatorski. Cieszyło
nas to, że możemy wyjść na boisko, po
kazać się kibicom, grać w barwach klu
bu. Początkowo sami się staraliśmy
o sprzęt, a zdarte buty naprawiał nam
pan Wawrzyn Maciejak. Wraz z żoną
częstowali nas w przerwie meczu her
batą i chlebem ze smalcem. Gdzie nie
można było dotrzeć pociągiem, jechali
śmy wozem lub rowerami. Dla wzboga
cenia kasy klubowej organizowaliśmy
zabawy, różne loterie i zawody strzelec
kie. Był to sport czystszy niż obecny,
stanowił dla nas uzupełnienie życia.
- Co można więc pow iedzieć o spor
towej teraźniejszości?
- Jak w' całym życiu widoczna jest po
goń za pieniądzem, stąd też tak wielkie
premie i nagrody, które często przewra
cają w głowie zawodnikom i działa
czom. Przy tym niepokojące jest to, że
zawodnicy odmawiają gry, gdy nie do
staną na czas pieniędzy. A przecież gra
ją dla społeczeństwa, które ich finansu
je (z podatków, biletów, sponsorowa
nia). Za mało sportowcy dają od siebie.
Najlepszym sposobem dla mniejszych
klubów jest szkolenie młodzieży, co po
woduje przywiązanie do swojego mia

Rok 1946. Pan Czesław drugi z prawej, już jako kierownik drużyny

Natomiast w terenie, jak u nas, rozgry
waliśmy mecze towarzyskie, turnieje,
często o puchar jakiejś organizacji,
z okazji świąt, jubileuszy. Graliśmy
z drużynami z Gostynia, Leszna, Jaroci

ntin na sędziego, prowadząc ponad sto
spotkań. Później przyszły obowiązki ro
dzinne, praca zawodowa, ale kibicem
sportowym, zwłaszcza piłkarskim, je 
stem do dzisiaj. Cieszą mnie dobre wy

sta i duże oszczędności w wydatkach
klubowych.
Dziękuję za rozmowę i życzę wiele
zdrowia.
Witold Blandzi
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W zdrowym ciele...

Trwają intensywne przygotowania zapaśników LKS Ceramik do Pu
charu Polski kadetów. O ocenę formy sportowców przed zawoda
mi poprosiliśmy trenera Rafała Patalasa.

S ukcesy Sam sona

Przed pucharem
kadetów

Zapaśnicy z Kobylińskiego Sam
sona kilkakrotnie startowali
w grudniu w zawodach.
8 grudnia UKS Sam son Kobylin wziął
udział w XXIII Międzynarodowym Tur
nieju im. Rejniaka w zapasach w stylu
wolnym. Do rywalizacji stanęli kadeci
(16-17 lat) z klubów zapaśniczych połu
dniowo-zachodniej części Polski oraz
dwie drużyny z Czech. Organizatorem
memoriału był KS Lotnik Wrocław.
Z zawodników kobylińskich najlepiej
spisali się: Tomasz Piskorek (54 kg) 1miejsce, Przemysław Grząbka (63 kg) III miejsce, Piotr Spruta (69 kg) - V miej
sce i Dawid Spruta (58 kg) - VI miejsce.
W tym samym dniu swoje umiejętności
zapaśnicze zademonstrowali młodzicy na
międzynarodowym turnieju w Środzie
Wlkp. W zawodach wzięło udział prawie
160 dziewcząt i chłopców. Wyjątkowo
dziewczęta wystartowały oficjalnie tylko
w trzech kategoriach wagowych. Z meda
lami do Kobylina powrócili: Maciej
Lindner (37 kg) - III miejsce oraz
Agnieszka Łopaczyk (47 kg), również III
miejsce.
Natomiast 15 grudnia w Poznaniu miej
scowy KS G runwald był gospodarzem
mistrzostw województwa wielkopolskie
go seniorów. Do zawodów wyjątkowo

W turnieju wystąpi około 25 naszych za
wodników, w tym też najlepsi z kroto
szyńskich UKS-ów i zespołów filialnych.
- W tygodniu przedświątecznym zapaśni
cy wielkopolscy byli na krótkim obozie
sportowym, natomiast 10 stycznia w Sul
mierzycach odbędzie się turniej naszych
zawodników - powiedział Rafał Patalas,
trener zespołu, który sądzi, że konkurencja
w tej kategorii wiekowej będzie bardzo
liczna i silna. - W Koźminie ma startować
około 350 uczestników. Jak zawsze mocne
będą ekipy ZKS Koszalin, AK S Białogard,

Mocny Krotosz
Dwoje zawodników Samsona z opiekunem Januszem Lindnerem

dopuszczono także juniorów'. Trzech mło
dych zawodników Samsona przystąpiło
do walki ze starszymi i bardziej doświad
czonymi rywalami.
Wyjątkowo dramatyczny i pasjonujący
był finałowy pojedynek w wadze 76 kg,
gdzie nasz najlepszy zawodnik, Marcin
Jankowski, wygrał po dogrywce z atletą

z Poznania. Zapaśnik Grunwaldu jest
członkiem kadry narodowej seniorów.
Stanisław Wybierała stoczył bardzo cie
kawe pojedynki, zdobywając ostatecznie
brązowy medal w wadze 63 kg. Taki sam
wynik powtórzył Piotr Spruta w katego
rii 69 kg.
(lin)

LKS Ceramik Krotoszyn jest najsilniejszym ośrodkiem zapasów w stylu wolnym w Wielkopolsce. Mi
mo tegorocznych trudności stawia sobie nowe, ambitne zadania.

Sportowa wigilia
Mówiono o tym podczas spotkania w i
gilijnego zarządu, działaczy i instrukto
rów w piątkowy wieczór 21 grudnia. Na
znaczenie klubu w kraju zwrócił też
uwagę gość spotkania Stanisław Rataj
ski, starosta krotoszyński, podkreślając,
iż w miarę możliwości urząd będzie
wspierał sport młodzieżowy.
Prezes klubu Lech Pauliński, oceniając
kończący się rok, oświadczył, że nie
warto wracać do trudnych, a zamknię
tych już wydarzeń, w okół których w y
tworzyło się tak wiele sprzecznych opi
nii, często nieżyczliwych klubowi. Wy
pada natomiast przypomnieć o dobrej
pracy i osiągnięciach zapaśników. Na
przykład o sukcesach Radosława Jan
kowskiego, młodzieżowego mistrza Pol
ski, brązowego medalisty wśród senio
rów, dziewiątego zawodnika mistrzostw'
Europy seniorów i piątego na mistrzo
stwach świata żołnierzy, zaliczonego do
kadiy olimpijskiej Ateny 2004. Osią9

gnięciami są też wicemistrzostwo Polski
juniorek wywalczone przez Monikę Ro
bakowską i srebrny medal Łukasza Walkowiaka w olimpiadzie młodzieży.
Trudno byłoby zliczyć medale i czołowe
miejsca w licznych turniejach krajowych
i w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku,
w zawodach LZS. Dobre szkolenie jest
podstawą sukcesów klubu, co podkreśla
no podczas spotkania. Szkolenie prowa
dzą 4 UKS: Spartakus (SP 1), Suples
(SP 3), Tygrys (SP 4) i H erkules (SP 7)
oraz w filie w szkołach w Sulmierzy
cach, Benicach, Orpiszewie, Chwaliszewie.
W yrazem uznania dla naszego klubu
i jego działaczy jest powierzenie nam or
ganizacji dwóch wielkich imprez ogól
nopolskich: ju ż po raz siódmy Pucharu
Polski 26 i 27 stycznia w Krotoszynie
oraz po raz pierwszy Pucharu Polski ka
detów (do 17 roku życia), 19 i 20 stycz
nia w Koźminie Wielkopolskim.

W przyszłym roku czekają nas jeszcze
spotkania z kadetami z Niemiec i USA,
nawiązujące do dawnych tradycji Kroto
szyna.
Działalność klubu umożliwiają dotacje
na szkolenie młodzieży oraz wsparcie
sponsorów, szczególnie Cerabudu.
W organizowaniu turniejów współ
uczestniczą samorządy lokalne, Polski
Związek Zapaśniczy, Rada LZS i Klub
Kibica, do którego należą miejscowi
przedsiębiorcy.
M ówiąc o dokonaniach, trzeba wspo
mnieć o sukcesach sumitów, do półrocza
należących do klubu i zdobywających,
po raz trzeci z rzędu, najpierw Puchar
Polski a następnie mistrzostwo kraju.
Dzieląc się opłatkiem, składano życze
nia, by w nadchodzącym roku zarząd,
zapaśnicy i krotoszyńska publiczność
mieli powody do jeszcze większej satys
fakcji z osiąganych wyników.
Witold Blandzi

Tenisiści na łopatkach
Pingpongiści Astry ponieśli kolejne dwie porażki w trzeciej lidze.
IV następnej kolejce zagrają z Heliosem Czempiń.
9 grudnia krotoszynianie przegrali w Lesz
nie z miejscowym Juniorem 2:10, w sobo
tę 15 grudnia na swoim boisku - z UKS Ja
raczewo 3:10. W zespole gości występo
wali Radosław Waściński i Piotr Mielko,
którzy zdobywali decydujące punkty.
Punktacja meczu
Jarosław Pinkowski Pion Mielko 1:3

„G wardii" Warszawa, „G órnika"Łęcz
na, „Śląska" i „B izona" M ilicz - wyja
śnia. - Liczę na to, że czołowe miejsca po
winni zająć K rzysztofStachowiak (54 kg),
Adrian Borowczyk (63), M arcin Sikora
(76) i Remigiusz M ayer (85). Inni też ma
ją szanse.
Rywalizacja będzie zacięta, gdyż pierw
sza ósemka kwalifikuje się, bez dalszych
eliminacji, do mistrzostw Polski, które
w kwietniu odbędą się w Kostrzyniu.
Liczymy, że zapaśnicy Ceramika pokażą
się z najlepszej strony.
(wb)

Marek Karkosz - Witold Piasny 2:3
Remigiusz Rcyer - Marcin Chwaliszewski
3:1
Aureliusz Reyer - Radosław Waściński
0:3
Pinkowski-Karkosz - Waściński-Piasny
0:3
Bracia Reycrowie - Henryk Banaszak,
♦

ż ę c i

Mielko 2:3
Pinkowski - Piasny 3:2
Karkosz - Mielko 2:3
A. Reyer - Chwaliszewski 1:3
R. Reyer - Waściński 0:3
Pinkowski - Chwaliszewski 0:3
R. Reyer - Mielko 3:1
L. Olejnik - Waściński 0:3
W następnej kolejce, 13 stycznia, .Astra za
gra na wyjeździe z Heliosem II Czempiń.

Trzecią wygraną z kolei odniósł grający
w klasie okręgowej tenisa stołowego zespól
Kmtosza-Przedsiębiorcy. Tym razem
w niedzielę 16 grudnia we własnej sali
sportowcy pokonali Im p u kI Zduny 10:3.
Punktacja w tym spotkaniu
Norbert Moryson - Wojciech Wilk 3:1
Maciej Żyto - Bartosz Bryjak 3:0
Dominik Płonka - Kacper Sulkowski 3:1
Ryszard Bruder - Andrzej Dengusiak 3:0
Moryson-Wacław Warzyniak - Wilk-Dengusiak 0:3
Bruder-Płonka - Sułkowski-Bryjak 3:1
Moryson - Bryjak 3:1
Ż yto-W ilk 3:2
Bruder - Sułkowski 3:0
Płonka - Dengusiak 2:3
Moryson - Sułkowski 3:0
Płonka-W ilk 0:3
Żyto - Dengusiak 3:2

W innym meczu okręgówki Biały Orzeł
Koźmin Wlkp. przegrał u siebie z Impul
sem II Zduny 4:\0.
Punktacja
Maciej Wypuszcz: Tomasz Olejnik 3:2
Marek Kamiński: Jerzy Kasprzak 1:3
Paweł Malarczyk: Piotr Szyja 2:3
Waldemar-Ratyński: Tomasz Wilk 1:3
Wypuszcz-Kamiński: Szyja, Wilk 1:3
Malarczyk-Ratyński: Olejnik-Kasprzak
1:3
Wypuszcz: Kasprzak 0:3
Kamiński: Olejnik 3:1
Ratyński: Szyja 2:3
Malarczyk: Wilk 0:3
Wypuszcz: Szyja 0:3
Malarczyk: Szymon Szkudłapski 3:1
Kamiński: Wilk 3:0
Ratyński: Kasprzak 1:3
(wb)

Mistrzowie z Ceramika
Dwa złote medale zdobyli zapaśnicy
LKS Ceramik w mistrzostwach Wielkopolski seniorów: Mariusz Walkowiak (54
kg) i Radosław Jankowski (130). Srebrny
medal wywalczył Patryk Biliński (54),
a brązowe przypadły Pawłowi Orwatowi
----------------------------------------------------------------------------------------------------

(63) i Adamowi Kajowi (85).
Drużynowo zwyciężył G runwald Poznań, przed Ceramikiem Krotoszyn i zespołem zapaśników z klubu Tęcza Środa
Wielkopolska.
( wb)

R EKLAMA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Agencja Celna

T & e fa - Z ł
od 2.01.2002 r.
rozpoczyna działalność
oferuje usługi
w zakresie odp ra w celnych
w ram ach
procedury uproszczonej

Agencja Celna T&efa-A
ul. Zamkowy Folwark 11, tel. 725 34 51

(wb)
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Przyjęcia w Przychodni
Specjalistycznej KROMED
Krotoszyn, ul. Kościuszki 10.

I T e k l a m

P r z y p a d k i n a g łe i in n e d n i z g ła s z a ć te le fo n ic z n ie .

O

g ł o s z e ń

zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu przeznaczonego
n a działalność gastronom iczną w budynku kina „Przedw iośnie”,

m .......

al. Pow st. W lkp. 18.
P ow ierzchnia lokalu w yno si ok. 120 rrf w raz z zapleczem kuchennym .

np. 1 0

K r o to s z y n , u l . Ł ą k o w a 4 9

Badania USG, EKG, spirom etria

Tel. 722 96 76, 0 600 201 591

Tel. 722 96 76, 0 602 557 408

K O K za strzeg a so b ie m ożliw ość niew ybrania żadnej z ofert.

D E R M A T O L O G

NOWY GABINET
STOMATOLOGICZNY

T R

oog

A

LEK AR Z
A N D R Z EJ K O R C Z A K

chirurg storn. Maciej Fiuk
Krotoszyn, ul. Zdunowska 35
wtorki godz. 14.00-19.00
soboty godz. 12.00-14.00

K r o t o s z y n , u l. B o le w s k i e g o 86
Przyjęcia
poniedziałki, wtorki, czwartki
godz. 16.00-19.00
środy, piątki
godz. 18.00-19.30

Oli

Chirurgia stomatologiczna
Bezbolesne leczenie próchnicy, bez wiertła
Leczenie chorób przyzębia
0,2
Protetyka

Testy alergiczne, krioterapia,
elektrokoagulacja

REJESTRACJA:

722 75 78,0 604 616 544
lub w gabinecie

Tel. 722 03 93, 0 600 201 577

i r

kw ota

0 0 0

zł

kredytu

od 148,00 zł

Od 7 stycznia prosimy zainteresowanych o obow iązkow y odbiór materiałów dotyczących
sporządzania ofert
Oferty prosimy składać w siedzibie KOK, ul. 56 Pułku Piech. Wlkp. 18 do dnia 18 stycznia
2002 r. do godz. 13.00.

IA

groszowa
sprawa...

LEK AR Z
A L IN A K O RCZAK
-JA N U SZK IE W IC Z

Przyjęcia
poniedziałki, środy,
czwartki, piątki
godz. 16.00-18.00

P E D

Kredyt 2 0 0 0 to:

K r o t o s z y ń s k i O ś r o d e k K u ltu r y

K r o to s z y n , u l . Ł ą k o w a 4 9

ras

- nominalne oprocentowanie
od 6,7% do 8,9%
- okres kredytowania
od 0,5 do 8 lat
- m ożliwość wykupienia
ubezpieczenia AC, OC,
NW (PZU) od 5 %

L A R Y N G O L O G
LEK.
PIO T R JA N U SZ K IE W IC Z
Przyjęcia
poniedziałki, w torki, czwartki
godz. 16.00-19.00
środy, piątki
,8
godz. 18.00-20.00

1

Redakcja, ul. Sienkiewicza 2
725 33 54, fax 722 71 42
Mirosław Gabrysiak 0607 344 243
Anna Pietrzak
0502 321 906

Operacje w ramach umowy z KASĄ CH O RYCH , pobyt matki z dzieckiem.

R a

ra K R O TO S ZY Ń S K A

b lu r o

Rejestracja tel. 722 83 14,
tel. kom. 0601 70 31 36
Przyjęcia środy 1700-1900

t o

m ie s ię c z n a rata

Przedstawiciel PTF SA
Ostrów, ul. Kaliska 32a, tel. 592 11 81

0 wyborze oferenta KOK powiadomi pisemnie.

Krotoszyn, ul. Zdunowska 16
(pasaż I piętro) tel. 722 68 48
Kalisz, ul.Górnośląska 5, tel. 767 70 11

010

R O D Z IC Ó W Z D Z IE Ć M I na które pobierają
ZASIŁEK PIELĘG NACYJN Y oraz osoby
posiadające grupą inwalidzką zapraszamy

POZDROWIENADBAŁTYK
Mniów TIHMIi BEH*glLiaCTJHY
pokojeztaz., M i telefonem

OD30ZŁODOSOBY/TURHUS

I ł f t h 7 -W a d v

HUlmnowe

SPRZEDAŻ - MONTAŻ
NAPRAWA

ze stali szlachetnej
kwasoodpornej
spawane plazmowo

FIRMA „IZEK-EKO”

Ośrodek Rebabtfitocyjno-Wypoaynkowy “PANORAM A"
on 76-107 Jarosławiec, ul. Bałtycka 9
@

PRODUCENT ZUH STABOX
Ostrów Wlkp.-Zacharzew
ul. Krotoszyńska 48
Tel. 735 01 10, fax735 01 09

( 0 7 1 ) 3 4 4 -7 3 -4 3

ZATRUDNIMY PERSONEL MEDYCZNY

A U TO SZYB Y

0|4

N ajniższe ceny

63-400 O strów W lk p , ul. Chlopickiego 16A
tel./fax 062 735 32 42
62800 Kalisz, ul. Skarszewska 25-27
te./fax 062 764 21 23
63600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
tel./fax 062 782 36 94

ZAPRASZAMY

w godz. 8W-18“ , sob. 9 " - 1 4 “
M

E

B

L

E

Z.P.H. K R0M EX B. J. PAWELCZAK
ZAPRASZA DO:

■PAW ILONU M E B L O W E G O
Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a (obok Urzędu Miasta i Gminy)
czwartki godz. 16.00-18.00
LECZENIE: trądzika młodzieńczego i różowatego, owrzodzeń podudzi, łuszczycy, grzybicy
skóry i paznokci, chorób włosów (wypadanie, rozdwajanie, przetłuszczanie, łupież,
łysienie plackowate), chorób alergicznych skóry, uczuleń na detergenty itp., wyprysku
skóry rąk (egzemy), chorób rumieniowych, ropnych i innych oraz chorób przenoszonych
drogą płciową.
I Dorośli I dzieci]
USUWANIE: brodawek zwykłych (kurzajek), brodawek łojkowatych (typu starczego),
brodawek płaskich (młodzieńczych).
j Recepty ulgowe]
REJ. POZNAŃ: 0(prefiks)61 823 01 63, 0 601 819 926 lub w gabinecie.
-------------------------------------------------------- .------------ *>--------------------------------------------------

SPECJALISTA

G

PORADNIA
LOGOPEDYCZNA

lek. med. Artur Kułakowski

mgr Jadwiga Miedzińska

Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a
wtorki godz. 16.30-18.00
0604 759 460

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 2a
(nad apteką przy N0Z0Z „Psyche” s.c.)

U R O

L O

USG, kruszenie kamieni
nerkowych i moczowodowych.
Przezcewkowe operacje.
Operacje nietrzymania
moczu u kobiet (TVT).
Operacje dzieci
0|9 (stulejka, nlezstąpienie jąder)

Przyjęcia
wtorki 11.00-17.00
czwartki 12.00-16.00

z najnowszych kolekcji
zagranicznych i krajowych oraz
- okleiny meblowe
- farby emulsyjne
- rolety wewnętrzne
- kleje i akcesoria malarskie

(wyjazd na Rozdrażew
-naprzeciw Petrochemii)

0I8

•RATY* RATY* RATY-RATY-

PIZZA TACO
pon.-sob. 14.00-22.00
niedz. 16.00-22.00
wtorek - nieczynne

N ajn iższe ceny

Rejestracja
„a 722 75 93 lub w gabinecie

IN D E C O
Wojciech Niedbała

CENY KONKURENCYJNE. Możliwość rat.
10 lat gwarancji. Szybkie terminy.

- w y r ó b s to lik ó w R T V ,
s to lik ó w p o d k o m p u te r
- z a k ła d a n ie p a n e li p o d ło g o w y c h
- z a k ła d a n ie i s z lif o w a n ie
p a r k ie tó w i m o z a ik i
Krotoszyn, ul. C ze re śn io w a 3
tel. 725 38 36, tel. kom. 0609 303 972.
3 stycznia 2002

Poleca największy
wybór tapet

■ K O R Z Y S T A N IA
Z U S Ł U G M E B L A R S K IC H
KROTOSZYN, ul. BP. K 0ZALA4,
te l./fa x 725 74 73

Umowa z WRKCH

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar
wysokiej jakości drzwiami przesuwanymi

-6

63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 1
tel. 062 725 28 78, tel. kom. 0604 218 470

(najstarszy sklep meblowy w Krotoszynie)
MEBLE ROŻNE, STANDARDOWE
SZAFKI KUCHENNE-POJEDYNCZE
I W ZESTAWACH

A U T O —H A N D E L —K O M I S

NIKO

Tel. 062 725 72 32

TOMI-CAR
63-700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

KUPNO-SPRZEDAZ-AUTOKREDYT-LEASING

potrawy kuchni meksykańskiej
TACO i CHILIZ RYŻEM

PROMOCJA PRZY KUPNIE SAMOCHODU - WCZASY DLA 2 0S0B GRATIS!

Maty Rynek 8
tel. 725 25 91

atrakcyjne kredyty na zakup samochodu
możliwość uzyskania kredytu bez polisy AC

- udzielamy kredytu na samochody spoza komisu
KOMIS PRZYJMUJE BEZPŁATNIE SAMOCHODY DO SPRZEDAŻY
SKUPUJEMY I SPRZEDAJEMY SAMOCHODY USZKODZOHE

Z A P R A S Z A M Y o d 9 30 d o 1 8 °° p o n . - p t . , 9 30 d o 1 5 30 s o b o t a

Serdecznie zapraszamy!
iS2L3Ś:

MMMMM
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Lekko, łatwo i przyjemnie
imienin przesyła
Z osia K am iszew ska z mamą

c

żule. stów ka

¥ Dzień jedyny, dzień szczęśliwy, bo są Twoje
imieniny, więc składam Ci życzenia:
zdrowia, szczęścia, powodzenia Niech Ci
czas jak strzała leci, niech Ci zawsze słońce
świeci. Ewie Tcodorczyk z okazji imienin
najserdeczniejsze życzenia składa
chrześniak M ateusz
¥ Jak obyczaj każe stary, wedle ojców naszej
wiary, pragniemy złożyć Wam życzenia,

*#

wszystkiego najlepszego kochanej Cioci
Marylcc oraz Rcniowi i Rysiowi z Kobylina
życzą
B udójow ie z B estw ina
¥ Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz
Now ego Roku władzom powiatu oraz miasta
i gminy Krotoszyn życzenia, by był to czas
radości, spokoju, rodzinnego ciepła składa
Zw iązek Inw alidów N arządu Ruchu lntegyacja
¥ Jak zapach konwalii pobudza marzenia, tak
Ty przyjmij ode mnie gorące życzenia:
zdrowia, szczęścia, dużo wrażeń i spełnienia

¥ Dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, aby
słoneczko Ci świeciło, aby w życiu było Ci
miło. Janinie Tomczak najserdeczniejsze

córka D anuta i wnuki:
Błażej, A drian i A gnieszka
¥ Zdrowych i spokojnych świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego Now ego
Roku wszystkim osobom niepełnosprawnym
oraz całej społeczności Krotoszyna i powiatu
życzy
Zw iązek Inw alidów N arządu Ruchu Integracja
¥ B y słoneczko Ci świeciło, by w życiu miło
Ci było, by łzy były Ci nieznane, a wszystko
na święcie było kochane. Z okazji imienin
Adasiowi Tomczakowi gorące życzenia
przesyłają
babcia Janka i dziadek Zenek
¥ Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz
Now ego Roku Czesławie, Stefanowi
i Mirkowi Jcrzakom z Konarzcwa
wszystkiego najlepszego życzą

B udójow ie z Bestwina
¥ Z okazji imienin dużo zdrowia i radości
kochanej chrzestnej - Ewie Kaczorowskiej

m ąż Zenek
¥ Kochanemu Adrianowi Pietrzakowi z okazji
urodzin samych słonecznych dni i dużo
zdrówka życzą
babcia Janka i dziadek Zenek
¥ Niech święta Bożych Narodzin wypełni
ciepło rodzinnej miłości, życzliwość

Juz za

77 dni

zc Zdun życzy
chrześniaczka M onika z rodziną

życzenia przesyła

¥ Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz
- Now ego Roku serdeczne życzenia krewnym

w io s n a !

i 2najomym śle
rodzuta K rysiów z Sędziszew a

Nagroda niespodzianka, ufundowana przez

¥ Nieraz, gdy sen skrzydła uniósł, Ciebie
widzieliśmy, Babciu, jak sw ą delikatną dłonią

lodziarnię „S łoneczko” (ul. Piekarska 5), czeka

w e śnie okrywasz nas kołderką...

i uśmiech przyjaciół, a N ow y Rok niech

I codziennie widzimy stale, jak się troszczysz

spełni w'szystkic wasze nadzieje i marzenia.
Stefanii i Eugeniuszowi Pankiewiczom zc

o nas wytrwale, więc przyjmij od nas

tym razem na Ewę Chudzińską

w wdzięczności zapewnienia naszej miłości.
Kochanej Babci Janinie Kowalskiej

Zdun życzą
B udójow ie z B estw ina
¥ Niech życic Twoje uśmiechem i szczęściem
zawsze jaśnieje, a los niech najmilsze spełni
nadzieje. Pamiętaj o tym wśród ziemskich
dróg, że choć nie patrzą ludzie, to zawsze
patrzy Bóg. Z okazji imienin kochanej Ewie

wszystkiego, co najlepsze, życzą
kochające wnuki:
Ilona, Kam ilka, A daś i Rem igiusz
¥ N ic pozwól, by m in $ choćby jeden dzień,
w którym by nic zajaśniała myśl o mnie.

d z u l e sie w k a ...
_____________ na bezpłatne życzenia lub podziękowania____________

Misiaczku, kocham Cię od zawsze, od
niepamiętnych czasów

Zmyślonej życzą

wszystkich marzeń. Z okazji imienin
kochanemu Ojcu życzenia składają

Uśmiechnij

wszystkiego najlepszego życzą
B udójow ie z B estw ina

w dzień Bożego Narodzenia Z okazji świąt
Bożego Narodzenia oraz Now ego Roku

¥ Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Now ego
2002 roku Gabrieli Bujaczck z Długołęki

Twoja Skorpionica

rodzice
¥ Z okazji imienin Tomaszowi Krzyżaniakowi
najserdeczniejsze je ż e n ia zdrowia,
szczęścia, pomyślności śle
żona E lżbieta z Tobiaszem
¥ Idziesz niepomna bólów’ utrudzenia, idziesz
i drogę znaczysz pięknym śladem. Dobroć
rozlewasz i koisz cierpienia, i jesteś, Matko,
Twym dzieciom przykładem, a serce bliźnim
niesiesz najłaskawsze. Prosimy Boga, aby
Cię darzył łaskami i zdrowiem. A od nas
przyjmij tę wdzięczność serdeczną, życzenia,
co z serca prosto płyną Kochanej Mamie,
Teściowej i Babci - Janinie Kowalskiej
życzenia imieninowe składają
M ilka, Tadziu i ukochane wnuczęta
¥ W każdej chwili, zawsze, wszędzie niech Ci
w życiu dobrze będzie, niech Cię dobry los

¥ Aby słońce Ci świeciło, księżyc dał spokojną
noc, aby wszystko się spełniło, żeby w życiu
brakło trosk. Z okazji imienin kochanemu
Bartkowi H. życzą
babcia, rodzina i W łodek
¥ Żyj nam w zdrowiu i radości, nic znaj
smutku i przykrości, niech Cię wszystko zło

n

□
□

KROTOSZYŃSKA

Imieniny
Miłość

gorące życzenia składają

spokojną noc, w N ow ym Roku Wam

rodzice i brat K rystian
¥ Niech Twoje życie w zdrowiu i szczęściu
płynie, niech co dzień szczęście obmywa
Twą twarz, a łza z Twych oczu nigdy nic

przybyło do dzienniczka piątek moc.
Kochanym wnuczkom i wnukowi: Justyncc
i Jolce Białeckim oraz Natalcc, Emilce
i Piotrkowa Kasprzakom życzą

spłynie, zaś najskrytsze marzenia niech
spełnia czas. Adrianowi z okagi 18 urodzin
życzenia składa
P atrycja

babcia i dziadek K asprzakow ie
¥ Wszystkim Czytelnikom serdeczne życzenia
uśmiechu i pogody ducha w N ow ym Roku
składają

Pytanka nie od rzeczy

pociechę z Ciebie mieli, łzy niech będą Ci
nieznane, a wszystko w około kochane.
Dawidowi Trawińskicmu z okazji imienin
życzy

- kierownik
kina Przedw iośnie

chrzestna z rodziną
¥ Smutki by Cię omijały, Twoje oczy nic
płakały, sny by piękne Ci się śniły,
a wszystkie plany spełniły. Adrianowi
Trawińskiemu życzy

Rzecz najważniejsza
Czyste sumienie.
Rzecz grzechu warta
Nie rzecz - kobieta.

siostra z w dzin ą
¥ Niech Ci życic słodko płynie, w zdrowiu
i radości, szczęście niech Cię nic opuszcza,
miłość w sercu gości, a wszystkie Twoje
marzenia w rzeczywistość B óg zamiania.
Adrianowi Trawińskicmu gorące życzenia
przesyła

Rzecz najlepsza
Święty spokój.
Rzecz codziennna
Praca.

chrześniak K rzysztoj'
¥ Róża zakwita, tulipan opada, piękny kwiatek
listeczki swe składa, a ja Ci składam szczere
życzenia: życzę Ci szczęścia i powodzenia
To, co miłe i wymarzone, w dniu Twych
imienin niech będzie spełnione. Z okazji
imienin Tomkowi Plewie życzenia śle

Rzecz męska
Jest coś takiego?
Rzecz kobieca
Przeciwieństwo rzeczy męskiej.
Rzecz smutna
Utrata mojej przyjaźni.

kochająca żona
¥ W dniu tak pięknym i wspaniałym życzymy
Ci sercem całym zdrowia, szczęścia
i zadowolenia niech się spełnią Twoje
najskrytsze marzenia. Z okazji imienin
Tomkowi Plewie życzenia składają
Piotrek, teściow ie i dziadkow ie
¥ Słońca na co dzień, mnóstwo uśmiechów,
spełnienia wszystkich marzeń, samych
przyjemnych w tym życiu wrażeń. Z okazji

Rzecz śmieszna
Weselne filmy wideo.
Rzecz gorsząca
Na pewno nie ta,
która właśnie przychodzi mi do głowy.
Rzecz zastanawiająca
Kto zabił Laurę Palmet?

rodzinka
¥ W tym dniu, kochana Mamo, życzymy Ci
wiele uśmiechu, radości w życiu, mnóstwa
szalonych chwil, żeby na Twojej twarzy
zawsze gościł uśmiech, aby nigdy nic
zabrakło Ci optymizmu i poczucia humoru.
Z okazji imienin Ew'ic Chudzińskiej życzą
D aria, Bartosz, M ariusz,
wnuk F ilip i m am a K rysia Skrzypek
¥ Karinie i Marcinowi Chudym gratulacje
z okazji narodzin synka: słodkich
uśmiechów, mało nieprzespanych nocy
i radości z każdej chwili spędzonej
z maleństwem życzy
siostra z m ężem
¥ Więc żyj nam sto lat i uśmiech miej na
twarzy, niech życic ci da to wszystko, o czym
marzysz!!! Zdrowia, szczęścia i miłości, a na
kawie dużo gości. Mieczysławowi
Walczakowi z okazji imienin
najserdeczniejsze życzenia ślą
Stawek, M aria, z O leńką i Zuzią
¥ W dniu imienin kochanemu Darkowi P.
najpiękniejsze, z głębi serca płynące życzenia
składa
J. (Serduszko)
¥ Życic to wielka gra - kto żyje, ten ból
i smutek zna, życic to niby nic, ale i tak warto
żyć. Z okazji 50 rocznicy ślubu Józefowi
i Irenie Mizerom życzenia zdrowia, radości
i szczęścia składa
syn Zenon z rodziną
¥ 50 lat temu się pobrali, miłość i wierność
sobie obiecali. Był to przystojny chłopak
i śliczna dziewczyna, sympatyczny Józio
i urocza Irena. Dzisiaj moc gorących życzeń
im składamy i na kielicha się wpraszamy.
Józefowi i Irenie Mizerom życzenia składa
córka Anna z rodziną
¥ Wiele miłych i pięknych dni w 2002 Roku
Karolinie, Kasi Badc oraz koleżankom
i kolegom - wszystkim, którzy mnie znają
a także rodzinie życzenia przesyła
Kruszynka-Irena

nadchodzących imienin Ewelinie Kaczurzc
tyczenia przesyła
M arzena
¥ Wszystkiego, co najlepsze, z okazji imienin
Adamowi Olejnikowi życzy
kochająca E w a
¥ Aby słońce Ci świeciło, księżyc dał spokojną
noc, aby wszystko się spełniło, no i w życiu
brakło trosk Życzenia świąteczne
i noworoczne ojcu gwardianowi Krystianowi
z Kobylina składają
p rzyjaciele z D ługołęki

Rzecz niezbędna
Poczucie bumom,
dystans do siebie i rzeczywistości.3

G Rocznica
Q ślub
□ Podziękowanie

¥ Słońca i uśmiechu z okazji imienin
Dariuszowi T. życzy

dyrektor i pracow nicy
K rotoszyńskiej B iblioteki Publicznej

¥ Aby słonko Wam świeciło, księżyc dał

¥ Bądź miły i grzeczny, dla wszystkich
serdeczny, kochaj swoich rodzicicli, by

Robert Sokołowski

O U rodzin y
□ R óżne

omija, a dobro niech Ci w życiu sprzyja.
Adrianowi Kowalskiemu z okazji 18 urodzin

obdarzy wszystkim, o czym serce marzy.
Ewie Zmyślonej gorące życzenia z okazji

W y p e łn io n y i n a k le jo n y ku p o n p ro s im y w y s ła ć n a a d re s R e d a k c ji lub w rz u c ić d o skrzyn ki R K

¥ Szampańskiego sylwestra, miłej zabawy
i szczęśliwego N ow ego Roku Arkadiuszowi
Kaźmicrczakowi życzą

26 Drużynie Harcerskiej, 28 Drużynie
Harcerskiej, 24 Drużynie Harcerskiej,
17 Drużynie Harcerskiej, 21 ZDH,
1 Drużynie Harcerskiej, 25 Drużynie
Harcerskiej, 3 Drużynie Harcerskiej
i PCK
serdeczne podziękowania za pomoc
w pakowaniu zakupów klientom
lntermarche oraz życzenia
szczęśliwego Nowego Roku
składa
Rafa Sp. z o.o.

A sia. N atalia i zaw sze kochająca Paulina
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- SAM OCHÓD
• Audi 80 1,8 S B 3, srebrny metalik,
wspomaganie kierownicy, central
ny zamek, zielone szyby, hak, stan
bdb, cena douzgodnienia. Tel. 588
01 53.
• BMW 520 - 1989 r. czarny, cen
tralny zamek, autoalarm, instalacja
gazowa, klimatyzacja, ABS, tanio.
Tel. 722 4! 49.
• Citroen BX 1,6 - 1993 r. granat,
140.000 km, 5 drzwi, sprowadzony
w całości, radiomagnetofon, I w ła
ściciel w kraju, komplet opon zi
mowych, cena do uzgodnienia. Tel.
721 59 10, lub 0600 330 287.
• Citroen ZX 1 ,4 -1 9 9 2 r. biały, cen
tralny zamek, katalizator, 5, drzwi,
garażowany-radiomagnetofon, gło
śniki gratis. Tel. 725 44 81.
• Daewoo tico - 1988/89 r. kupiony
w salonie, 27.000 km, garażowany,
I właściciel, cena do uzgodnienia.
Tel. 721 68 88.
• Ford mondeo 1,6 - 1994 r. biały,
elektryczne szyby, immobilizer,
wspomaganie kierownicy, ABS.
Tel. 0605 442 379.
• Isuzu-Traper 2,3 - 1989 r. 4 x 4, te
renowy, benzyna i gaz, centralny
zamek, hak, wspomaganie kierow
nicy, orurowany, stan blacharki
i zespołów jezdnych bdb, radioma
gnetofon, cena do negocjacji, eko
nomiczny. Tel. (071) 384 96 83.
• Mercedes 190 D - 1991 r., biały,
centralny zamek, aluminiowe felgi,

5 biegów, I właściciel, stan bdb.
Tel. 722 85 39 lub 0609 524 047.
• Nissan almera 1,4 16 V - 1997 r.
srebrny metalik, klimatyzacja,
48.000 km, centralny zamek, wspo
maganie, elektryczne szyby, elek
tryczne lusterka, cena 23.500 zł, do
uzgodnienia. Tel. 0503 406 271.
• Opel corsa 1,5 D - 1988 r. Tel. 733
10 64.
• Opel omega 2,0 i - 1992 r. ABS,
centralny zamek, 164.000 km,
wspomaganie, elekt, lusterka, szyberdach, welur tapicerka, aluminio
we felgi, I właściciel w kraju, stan
bdb. Tel. 725 31 65 lub 0608 361
048.
• Opel vectra 2,0 - 1992 r. bordowy,
instalacja gazowa, pełne wyposaże
nie oprócz skóry i poduszek. Tel.
0601 910 889.
• Polonez caro 1 ,5 -1 9 9 4 /9 6 r. mor
ski metalik, wspomaganie kierow
nicy, 50.000 km, cena 6.500 zł,
I właściciel, stan bdb. Tel. (071)
384 22 16 lub 0600 834 515.
• Peugeot 1,6 - 1990 r. combi, biały,
cena do uzgodnienia. Tel. 725 40
40.
• Renault clio - 1995 r. biały, cena do
uzgodnienia, stan bdb. Tel. 722 31
41.
• VW go lf 11, 1,6 - 1990 r. czarny,
benzyna, szyberdach, aluminiowe
felgi, cena 9.300 zł, stan bdb. Tel.
721 52 30.
• Fiat punto E L X - 1995/96 r. z salo
nu. Tel. 725 09 02.
• Fiat seicento - 2000 r. czerwony;
lub zamienię na fiata cinąuecento.
Tel. 722 82 71.
• Fiat 125p 1,5 - 1989 r. silnik polo

Kredyty
Qotówkowe
C

neza fabrycznie montowany, okrą
głe zegary, akumulator i opony na
gwarancji, Milicz. Tel. (071) 384
05 95.
• Fiat 1 2 6 p - 1987 r. tanio. Tel. 722
00 06.
• Fiat 126p - 1986 r. Tel. 722 12 99.
• Fiat 126p - 1989 r. Tel. 722 12 99.

NZOZ
Zespół Poradni Specjalistycznych
Krotoszyn ul. Floriańska 10, tel. 722 67 34, tel./fax 722 67 35

bezpłatnie

• Do fiata 126p: drzwi, szyby. Tel.
0607 310 918.

Świadczymy usługi
w ramach umowy
z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych
Porad udzielają specjaliści w zakresie:
chirurgii ogólnej - lek. med. M. Pełko
od 7.00-15.00 w środy do 16.00.
Rejestracja czynna od 7.00-15.00.

SPRZEDAM
- RÓŻNE
• Głośniki samochodowe Pionier,
2 szt., 3-drożne, tuba. Tel. 0504 022
737.
• Hak do forda fiesty - 1991 r. cena
60 zł; hak do forda sierry, cena 60
zł. Tel. 725 32 39.
• Motocykl MTZ 82, stan bdb. Tel.
721 12 81.
• Pokrowce do opla vectry, nowe, ta
nio; radiomagnetofon sam ochodo
w y Philips, 2-kolorowy wyświe
tlacz. Tel. 725 09 02.
• Raty, 24, na nubirę, cena 809,70 zł,
3 raty gratis. Tel. 725 02 12.
• Radiomagnetofon sam ochodowy
Pionier KEH-3800 RDS, ze spalo
ną końcówką, cena ok. 200 zł. Tel.
0604 823 722.

Reumatologii - lek. med. J. Czubak
pon. 13.00-16.00, wt. 7.30-11.00, czw. 7.30-11.00.

W zakresie por. reumatologicznej:
leczenie osteoporozy i wykonywanie zabiegów okołostawowych.

Z a p r a s z a m y d o k o r z y s ta n ia z n a s z y c h u słu g ! 024

Uwaga!
Prenumerata! I

krotoszyńska
to cotygodniowa porcja
informacji
z pierwszej ręk

KUPIĘ

• Fiat cinąuecento 700, po wypadku
lub uszkodzony. Tel. 722 01 64.
• Silnik, do motocykla W SK 125.
Teł. 0503 048 224.

s * Pr>■ >

Świadczymy pełen zakres badań diagnostycznych,
w tym gastroskopię, kolonoskopię, rektoskopię.
Współpracujemy z SPZOZ Krotoszyn
w zakresie badań laboratoryjnych, RTG i mammografii.

Zamówienia przyjmują:
• oddziały Poczty Polskiej na terenie powiatu krotoszyńskiego
• oddział Ruchu .SA w Ostrowie Wlkp., tel. 736 28 94

Od wtorku do soboty 12°° - 23“
niedziele i święta 16“ - 23“
Krotoszyn, ul. Koźmińska 28
tel. 0604 539 819

NOW OŚCI

h r o b r y

m

PAPAJA
CZTERY PORY ROKU

dni
Krotoszyn, ul. Piekarska 6
Tel. 722 76 62

KALIFORNIJSKA

026

Życzymy smacznego!

AUTO-PERFECT

ŚkodaAuto.

6 3 - 8 0 0 GOSTYŃ

Niezawodne.
Nowoczesne.
Tego szukałeś I

ul. N o w e W ro ta 5
tel. 0 - 6 5 572 09 44
fax 0 - 6 5 575 12 59
e—m a il:
autoperfectgos@pro.onet.pl

ATLANTYK
Właścicielka lokalu Em ilia Chromińska
serdecznie za p ra sza sm akoszy p izzy ///

Zima ze Skodą.

K a m il K a sp rza k
* • ' mt ' ■ 4
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P a w e ł K a sp rza k

Bezpłatny przegląd sezonowy oraz promocyjna
sprzedaż*oryginalnyclr części zamiennych i akcesoriów
13 X —154(11 2 0 0 1 .1
3 stycznia 2002

Krotoszyn, Rynek 27
DH „EWA”

Krotoszyn, Floriańska 8
tel. 725 35 33
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W co się bawić?
w Polsce, nie usłyszeć tego kawałka. Pusz
czały go bardzo często wszystkie rozgłośnie
radiowe, a i tak nie zdołały obrzydzić. Bo
ten kawałek jest po prostu cudowny. Lekkie
gitary, grany z wyczuciem bas, fajny mo
tyw fortepianu i - przede wszystkim - nie
zwykłej urody głos Reynarda Cowpera
oraz wspaniale nośny i śpiewny refren spra
w iają że może spodobać się chyba każde
mu.
Nie ukrywam, iż nabyłem płytę zauroczony
właśnie tąpiosenką, Szczerze mówiąc, spo
dziewałem się średnich, niezbyt oryginał-

No(u)ty Kwiatka
BRAINSTORM Online
(Microphone/EMI)
Od razu zastrzegam, że poniższa recenzja
będzie w jeszcze większym niż zazwyczaj
stopniu subiektywna. Gdyż obiektywnie
rzecz biorąc Brainslonn nie proponuje nic
odkrywczego. Takie britpopowe granie
w stylu tysiąca zespołów z Wysp, jak Tiw is
czy Coldplay. Tylko dlaczego właśnie w ich
wydaniu jest to tak piękne?
Brainslonn to przykład na to, że prowincjo
nalne pochodzenie wcale nie wyklucza ka
riery międzynarodowej. Trzeba po prostu
być dobrym, no i śpiewać po angielsku. Ze
spół pochodzi z Łotwy, a świat (a konkret
nie Europa Środkowo-wschodnia jak na ra
zie) usłyszał o nim dzięki piosence Maybe.
Trzeba byłoby chyba zamknąć się w jakimś
podziemnym lochu, żeby mieszkając

nych utworów nagranychjako tło dla superhitu, lecz na szczęście pomyliłem się. Al
bum Online wypełnia muzyka dobrze napi
saną zagrana i zaaranżowaną a także
świetnie wyprodukowana. Jednak to nie
powyższe cechy decydująw największym
stopniu o jej pięknie. Głównym atutem
Brainslonn jest bowiem głos Cowpera. To
jemu brzmienie grupy zawdzięcza tę cu
downą zwiewność i —tak, to właściwe po
równanie - naiwność. Słuchałem nowej
płyty Travisa, The Iiwisible Band, i muszę
przyznać, że mimo być może lepszego re
pertuaru album ten przegrywa z Brainslonn
właśnie ze względu na głos wokalisty (nie
ujmując niczego Franowi Healeyowi z Travis).
Pierwszy kawałek II Is Easy nie zapowiada
jeszcze, że to aż tak dobry album. Britpopo-

wa rytmiką fajne rozwiązania melodyczne,
oryginalne brzmienie klawiszy. Ale już na
stępny kawałek, tytułowy Online, wprowa
dza Nastrój, Klimat i Atmosferę (proszę ko
rekty, wielkich liter użyłem celowo). Jest to
coś nieuchwytnego, nieokreślonego, co al
bo się czuje, albo nie. Ja czuję - i to właśnie
miałem na myśli, mówiąc o subiektywno
ści odbioru tej muzyki.
Następnym kawałkiem jest Maybe i wcale
nie jest to jedyny, naprawdę niesamowity
utwór na tym krążku. Zachwyca Hide On
The Moon, prześliczna ballada - i znów
muszę to powiedzieć -jakże wspaniale za
śpiewana! Właśnie lekko, zwiewnie i naiw
nie...
Przepiękne sąjeszcze Babynight (tu chyba
słychać najwięcej a-hą jeśli chodzi o stro
nę produkcyjną) z ciekawie wykorzysta
nym loopem i bardzo fajnym motywem
klawiszy oraz Space Delective Story znów popis Cowpera, który ze zwykłej
w sumie piosenki tworzy coś niesamowite
goNajbardziej dynamiczny kawałek i jedna
z najciekawszych kompozycji to Kitten
Who D idN ot Want To Give Up - dowód na
to, że choć grają poprock, to jednak z roc
kiem też mają trochę wspólnego. Nie każ
demu spodoba się ta płyta. Ale ja jestem nią
od kilku tygodni zauroczony.
Nota: 8

nagrodę za rozwiązanie
zadania z przedostatniego numeru - ha
sło W ESOŁYCH ŚWIĄT - otrzyma
Patryk Kujawiak z Kuklinowa.
Patryka i Natalię Wojtkowiak z Roma

nowa, autorkę nowego zadania, zapra
szam do redakcji w piątek po nagrodę.
Wszystkich pozostałych czytelników za
chęcam do rozwiązania łamigłówki Na
talii. Na rozwiązania czekam do 10
stycznia.
Albertyna

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki sprzed dwóch tygodni (hasło: TERRO
RYSTA) redakcyjna sierotka wylosowała dla Janusza Gęstwy z Rozdrażewa. Na Pań
stwa kartki z rozwiązaniami poniższego zadania czekamy do 10 stycznia. Tym razem
hasło składa się z 11 liter. Sponsorem nagrody jest firma Lumen 1852.
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Tomasz Kwiatkowski

Pozdrawiam największe fan ki Brainstorm
w Krotoszynie - Majkę i Nicolę E.

Igraszki z Aibertyną
Drodzy
Przyjaciele,

Krzyżówka ze sponsorem

Każdej literze odpowiada jakaś liczba
(wynik działania). Uszereguj litery od
najmniejszej wartości do największej.
7+8 = 0 1 2 - 4 = D 7 x 7 = 0
4 x 5 = I 3 0 - 2 = G72 + 8 = U
6 x 3 = S 2 0 + 4 = E 6 x 11 = K
4 0 - 10 = 0 4 0 + 8 = R

Poziomo

Pionowo

1. Stolica Japonii
4. Melon
7. Np. Winnetou
8. Miasto w woj. pomorskim
9. Człowiek śniegu
10. Wonny trunek
i 2. N a stopach
14. Oigan powonienia
16. Prawy dopływ Warty
17. Dążysz do niego
19.365 dni
21. Pełno w niej obrazów
22. Kopniak
25. Rocznica przyjścia na świat
26. Pomieszczenie do urzędowania
27. Naród

1. Dużo jej w ogrodzie
2. Ziomek
3. Widzą
4. Średnica lufy
5. Może być - rzeki po wielkim deszczu
6. Pośpiesznie, niespodzianie
8. Ekskluzywna szkoła w Anglii
11. Derki
13. Czar, wdzięk
15. Produkt mleczarski
18. Symbol chem. litu
20. W Krakowie słynny Kościuszki
21. Ptak pokoju
23. Kręci głową
24. Najgorętszy port świata
25. Część nogi

Pod Twoją Gwiazdą

Obejrzymy...

‘T d jl BARAN (21111 - 20IV)
Chodzi Ci po głowic pewien projekt, ale nic nie robisz w tym kierunku. Uwierz w swoje

Dziś dwa filmy. Pierwszy to zabawny film z udziałem dwóch znakomitych aktorów Roberta de Niro
i Billy’ego Cristala. IV drugim grają nie mniej znani Patricia Arąuette i Gabriel Byrne.
Depresja gangstera, USA 2000
Gangster coraz bardziej nerwowo się za
chowuje, miewa napady paniki i nie umie
sobie z tym poradzić. Kiedy więc Paul
zwierza się swoim ludziom, że poważnie
myśli o znalezieniu psychoterapeuty, lojal
ny kierowca Jelly pokazuje mu kartę otrzy
maną od Bena Sobola. Yitti natychmiast
rozpoczyna poszukiwania psychiatry,
o którym wcześniej nigdy nie słyszał. Kate
gorycznie żąda, aby wyleczył go z nękają
cych ataków paniki, i to natychmiast. Przed
zbliżającym się rodzinnym spotkaniem, na
któtym Vitti będzie musiał stanąć oko
w oko z przywódcami innych przestęp
czych familii i zademonstrować, dlaczego
to właśnie on ma zostać najważniejszym
w mafii.
Ben nie chce uczestniczyć w tej maskara
dzie. Marzy o ślubie i spokojnym życiu ro

dzinnym. Jednak coś mu podpowiadą że
być może jest to chwilą na którą czekał ca
łe lata. Czy sobie poradzi? Odpowiedź na
to pytanie znajdziecie w Depresji gangste
ra.
Stygmaty, USA 1999
Na ciele młodej dziewczyny Frankie (Patri
cia Arąuette) pojawiająsię stygmaty, co jest
niezwykłym gawiskiem samym w sobie,
a w tym przypadku o tyle dziwnym, że jest
ona ateistką Sama nie rozumie co się z nią
dzieje, nie umie sobie z tym poradzić. Nie
codziennemu zjawisku postanawia przyj
rzeć się ksiądz - naukowiec, Andrew Kiernan.
Film zapowiada się ciekawie na początku nieco zmęczony życiem ksiądz (Gabriel
Byme) jedzie zbadać cud do małego ko
ściółka w Brazylii. Ksiądz jest biologiem,
który wstąpił w służbę bożą nie mogąc

uporać się z bezradnością nauki wobec
wielu gawisk. Jako duchowny zaś nie mo
że uporać się z konfliktem między wiarą
i nauką. Całkiem ciekawie i oryginalnie...
Niestety, z każdą minutą jest coraz gorzej,
akcja nie rozwija się tak dobrze, jak się za
powiadała. Ciekawy wątek filozoficzny
ustępuje miejsca płaskiej sensacji. Twórcy
ewidentnie czerpią z Egzorcysty i Imienia
róży, teledyskowe ujęcia ze stygmatami
w roli głównej. A finałowe płomienie za
krawają na kicz, podobnie jak łatwe do
przewidzenia zakończenie.
Dzieło niestety nie spełnia oczekiwań wi
dzów. Rozjeżdża się bowiem całkowicie ani to romans, ni kryminał, ni film psycho
logiczny. Stygmaty przypominają przez to
kolekcję stereotypów dotyczących historii
Kościoła.
(popi)

możliwości i zadbaj o własne interesy.

O

BYK (21IV - 21V)
Jesteś w przededniu przełomowych wydarzeń, od Twojego postępowania zależy, co one
przyniosą. Staraj się m yśleć perspektywicznie.

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
N ie przesadzaj z zabezpieczaniem się, czasami warto zaryzykować. Tym bardziej, że staw
ka jest wysoka. Idź na całość.

RAK (22VI - 22VII)
Wpadasz w pułapkę młyny i samozadowolenia, m ożesz stracić okazję do wprowadzenia
interesujących zmian w swoim życiu. Czas zmienić nawyki.

LEW (23VII - 22VIII)
Swoim oportunizmem zarażasz bliskich, gdzie Twoja siła i chęć działania? Źle robisz, zo
stawiając sprawy własnemu losowi.

PANNA (23VIII - 22IX)
W swoich wyliczeniach zapominasz o innych. Tobie wszystko się zgadza, ale czy osobom
z Twojego otoczenia odpowiada także takie zachowanie?

WAGA (23IX - 22X)
Za dużo uwagi poświęcasz na rozpamiętywanie własnych problemów. Opinię innych ludzi
traktuj jako wskazówkę, a nic wyrocznię.

SKORPION (23X - 22X1)
N ic zawsze Twoje musi być na wierzchu. Przecież czasami nic masz racji. Dramatyczne
gesty zostaw na lepsze okazje.

STRZELEC (23X1 - 21X11)
Najwyższy czas otrząsnąć się z zim owego bezruchu i poszukać okazji do zmian. Wszyst
ko jest lepsze od stagnacji.

Zatankuje
w Petrochemii

KOZIOROŻEC (22X11 - 201)
Z każdym dniem w iesz więcej o tej sprawie. Czy zmienisz taktykę, czy masz zamiar na
dal ryzykować, pakując się w niepewne przedsięwzięcie?

WODNIK (211 - 2011)
Właściciela tego pojazdu serdecznie za
praszamy do redakcji. Jeśli pokaże egzem
plarz tej gazety, odbierze kupon na bezpłat
ne tankowanie 15 litrów paliwa w stacji
Petror. iem ii Płock przy ulicy Zdunowskiej

160. Przypominamy, że nasz grasujący po
powiecie fotoreporter szuka wyłącznie sa
mochodów z naklejkami Rzeczy-umiejsco
wionymi na tylnej szybie samochodu
(red.)

Próbując zrealizować własne pomysły, balansujesz na krawędzi dobrych obyczajów. U w a
żaj, bo nie każdy potrafi zrozumieć Twoje intencje.

RYBY (2111 - 201II)
Najwyższy czas wyciągnąć wnioski, popełniasz ciągle ten sam błąd. Bliscy patrzą wpraw
dzie przez palce na Twoje zachowanie, ale m oże im się to znudzić.
3 stycznia 2 0 0 2

Ogłoszenia drobne

SPRZEDAM
- A G D , RTV , K O M P U T E R
•

•

•

•

OVB firma finansowa oferuje mło
dym, nastawionym na rozwój zawodo
wy szanse, które przerosną ich oczeki
wania; także praca dodatkowa. Tel.
0601 168 809.

•

Zatrudnię uczennicę do zakładu
krawieckiego U Żanety, prawo jazdy
gratis. Tel. 722 66 98 lub 0606 340
499.

Gitara basowa w sztywnym futerale,
niska cena. Tel. 0606 872 156.

•

Kuchenka elektryczna, tanio; telewizor
Metz, 28 cali, wiele funkcji, tanio. Tel.
725 31 63.

•

Komoda czarna, 2 pufy, kanapa, lawa,
stan bdb, tanio. Tel. 721 23 20.

Gitara klasyczna; telefon komórkowy
Sony, cena 250 zł. Tel. 0608 130 159.

•

•

Kojec dziecięcy, stan bdb. Tel. 0600
885 913.

Mieszkanie 62 m kw., os. Korczaka.
Tel. 725 08 51.

•

Mieszkanie 63 m kw., 3 pokoje,
w bloku, c.o., cena 600 zl m kw.;
działka ogrodowa i budynek gospo
darczy w cenie mieszkanią Staniew.
Tel. 0605 120 227.

•

Mieszkanie 58 m kw., 3 pokoje, II p.,
garaż, Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piecho
ty Wlkp. Tel. 722 07 41.

Odkurzacz piorący Rainbow, cena
3.290 zł, nowy. Tel. 0601 822 273.

•

Łóżeczko; meble z lat 50. cena do
uzgodnienia. Tel. 0603 445 312.

•

•

Łóżeczko z baldachimem. Teł. 0504
022 737.

Literatura historyczno-naukowa, dla
studenta, tanio. Tel. 725 02 39.

•

Młot pneumatyczny z funkcją wierce
nia, tanio, nowy. Tel. 725 73 92.

•

Pizewijak z wysuwaną wanienką, ku
piony w Niemczech. Tel. 0504 022
737.

•

Meblościanka czarna; tapczan;
2 pufy; meble dziecięce białe: łóżko
z materacem, szafa, biurko. Tel. 725
44 01 lub 0600 202 424.

•

Stolik pod telewizor i sprzęt hi-fi, cena
70 zł. Tel. 0608 130 159.

•

Rower górski 10,5, cena 60 zł. Tel.
0608 130 159.

•

Stolik pod sprzęt rtv. Tel. 0692 251 061.

•

•

Stół kuchenny 60 x 100 cm, 3 taborety,
cena 70 zł; półkotapczan, cena 70 zł.
Tel. 588 05 13.

Silnik elektryczny, 5 kW, tanio. Tel. 722
06 34.

•

Stół rozkładany, wysoki połysk, cena
200 zł; stolik pod tv, cena 70 zł. Tel.
0608 130159.

Telefon komórkowy Ericsson T-18,
GF-788, karta Tak Tak, cena 150 zł.
Tel. 0692 147 858.

•

Stół rozkładany, wysoki połysk, cena
200 zł, stan idealny. Tel. 0503 048 224.
Stół, szafo-kredens, witrynką krzesła,
fotele obrotowe, łóżka regulowane, ta
nio. Tel. 722 06 34.

•

Wieża midi Pionier PC-X 77, cena 200
zł. Tel. 722 28 44 lub 0602 273 594.

•

CD Condor, cena 80 zł; Bass, 30 cm
śred., cena 40 zł. Tel. 0608 130 159.

•

CD Condor, cena 80 zł; kuchenka ga
zowa Ewa, cena 50 zł. Tel. 0608 130
159.

•

Tuner satelitarny z pilotem, sprawny
lub cały zestaw Amstrad, na 2 kon
wertory, tanio. Tel. 0600 891 935.

•
•

Telewizor, wirówka do bielizny; piec
grzewczy na węgiel; ekspres do ka
wy, cena do uzgodnienia. Tel. 0603
445 312.

SPRZEDAM

•

Dekodery Polsatu, cena 100 zł, aktywa
cja, nowe modele. Tel. 0607 064 639.

•

Pentium II 400 MHz, 64 MB RAM,
HDD 6,8 GB, CD x 32, DVD, akcele
rator, klawiatura, mysz cena 1.000 zł.
Tel. 0602 557 034.

•

Agregat uprawowy, aktywny, 3 m. Tel.
0606 458 892.

•

Mieszadło do karmy z silnikiem; kościarka z silnikiem. Tel. 725 25 72.

•

Pentium 166, głośniki, drukarka, akce
lerator. Tel. (065) 548 49 43 lub 0603
277 125.

•

Zbiornik do mleka 12001. Tel. 722 12
92.

•

•

Komputer 166 MMX, klawiatura,
monitor, drukarka, głośniki, mysz,
16MB RAM. Tel. (065) 548 49 43 lub
0603 277 125.

Zbiornik do mleka 400 1, z 2-letnim
agregatem. Tel. 722 21 22.

•

Bażanty, kurki ozdobne, koguty wło
skie; króliki nowozelandzkie, białe, pa
ra. Tel. 722 91 76.

Gry i programy, filmy MP 3 na PC, no
wości. Tel. 0504 686 767.

•

Świnki wietnamskie, tanio. Tel. 722 74
18.

Płyty CD audio, z muzyką, cena od 10
zł szt., duży wybór. Tel. 0504 623 367.

•

Bokser 10-miesięczny; szczenięta bok
sera. Tel. 725 76 96 lub 0609 410 529.

SPRZEDAM
- ODZIEŻ
•

Futro srebrne lisy. Tel. 725 39 24.

•

Suknia ślubna na 170 cm, rozm. 37/38,
model francuski, tanio. Tel. 725 07 75
od 17.00 - 21.00.

•

Suknia ślubna na 166 - 168 cm, 2-częściowa. Tel. (065) 548 25 42 po 16.00.

•

Suknia ślubna. Tel. 0600 717 411.

•

Spodnie Levi’s 501, rozm. 27/30, pół
ceny, stan dobry. Tel. 0503 066 830.
Szatka komunijna, dla chłopca, sznuro
wane lakierki, tanio. Tel. 725 45 20.

Przyjmę na pokój. Tel. 725 21 44.

•

Sklep, Krotoszyn, al. Powstańców
Wlkp. 54. Tel. 725 43 36.

•

Telefon komórkowy Nokia 5110, ła
dowarka, etui, bez sim locką cena
150 zl, stan bdb. Tel. 0692 355 574.

•

Mieszkanie, 4 pokoje, pełny komfort.
Tel. 722 76 57.

•

Telefon komórkowy Bosh 608, z kartą
Simplus, cena 150 zł. Tel. 722 28 44 lub
0602 273 594.

NIERUCHOMOŚCI
— ZAMIANA

•

Wózek głęboki ze spacerówką kom
pletne wyposażenie, cena 330 zł. Tel.
725 31 92 lub 0607 375 337.

•

•

Wózek 3-funkcyjny, stan bdb.; chodzik; płyta do stołu marmur; kaski
ochronne; rower składak; karta z nume
rem do telefonu komórkowego, cena
do uzgodnienia Tel. 0603 445 312.

Drzwi wejściowe, plastikowo-aluminiowe, nowe. Tel. 738 03 05.

•

Wkład kominowy, dl. 9 m, śred. 120
mm. Tel. 722 64 46 po 20.00 lub 0607
344 243.

Kombajn do buraków Kleine Neptun
oraz ładowacz Cyklop. Tel. 0609 880
879.

•

Meble przedwojenne, także bardzo
zniszczone, zegary i inne starocie. Tel.
0604 125 634 lub 0604 804 168.
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Ogłoszenie do 20 słów jest bezpłatne.
3 Od 21 do 40 słów +3 zł Q Usługi+3 zł Q Pogrubienie+3 zł

•

Ogólnopolska sieć sklepów poszuku
je lokalu handlowego, ok. 70 m kw.,
w Krotoszynie. Tel. 0602 643 056 lub
0604 261 488.

•

Poszukuję mieszkania do wynajęcia
w Koźminie. Tel. 721 03 11.

•

Sprzedam lub wydzierżawię kiosk, ta
nio, w Krotoszynie, centrum. Tel. 0655
482 393.

Matematyka. Tel. 722 83 17 od 19.00
-20.00.

•

J. niemiecki - każdy stopień zaawan
sowania, przygotowanie do matury,
w grupie taniej; absolwentka Goethe
Institut w Berlinie. Tel. 725 20 78 lub.
0603 118 145.

•

•

Dom jednorodzinny, stan surowy, na
działce 0,75 ha, Koźmin ul. Klasztorna.
Tel. 721 83 21.

J. niemiecki; biologią mgr biologii,
bardzo tanio. Tel. 722 83 27 lub 0600
523 326.

•

•

Dom z ogrodem 1000 m kw., budynek
gospodarczy, pilnie. Koźmin, ul. Zam
kowa 16.

•

Działka budowlana 2500 m kw., z bu
dynkiem na działalność gospodarczą
120 m kw., siła, woda, c.o. lub działka
1250 m kw. bez zabudowy. Tel. 725 09
39.

J. niemiecki - student ostatniego ro
ku germanistyki UAM z przygoto
waniem pedagogicznym i metodycz
nym: szkoła podstawowa, gimna
zjum, szkoła średnia, przygotowanie
do matury. Także tłumaczenia nieuwierzytelnione z niemieckiego i na
niemiecki. Tel. 0607 172 452.

•

Lokal 15 m kw., pod działalność han
dlową tanio; lub wynajmę. Tel. (065)
548 23 93.

•

Mieszkanie 32,3 m kw., 2 pokoje,
w bloku, os. Sikorskiego. Tel. 588 14
25 lub 0602 623 690.

•

Mieszkanie, 4 pokoje, pełny komfort.
Tel. 72276 57.

•

Mieszkanie 88 m kw., 3 pokoje,

•

Kierowca, prawo jazdy kat. A,B,C,E,
16 lat praktyki, szuka pracy. Tel. 0607
989 044.

•

Małżeństwo podejmie jakąkolwiek
pracę, może być praca chałupnicza.
Tel. 0692 523 110 lub 0600 717 411.

•

Mężczyzna, prawo jazdy kat.
A,B,E,C,T, ślusarz ADR, podejmie
jakąkolwiek pracę. Tel. 0692 523 110
lub 0600 717 411.

•

Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 0692
523 110 lub 0600 717 411.

•

Podejmę pracę - opieka nad dziec
kiem, sprzątanie mieszkań, malowa
nie ogrodzeń, prace ogrodnicze i cha
łupnicze. Tel. 0604 146 099.

•

Szukam pracy-księgowość, pełny za
kres lub inne formy rozliczeń podat
kowych, magazyn, zastępstwa i inne
propozycje. Tel. 725 79 20 lub 0608
662 472.

•

Technik drogowy z 20-letnim stażem
pracy w drogownictwie i budownic
twie podejmie jakąkolwiek pracę.
Tel. 725 05 49.

INNE
•

Biuro rachunkowe, księgi przycho
dów i rozchodów, ryczałt, faktury'
VAT, KRUS, ZUS, Kobylin. Tel. 548
4940.

•

Kredyty gotówkowe bez poręczycieli,
czas oczekiwania do 7 dni. Tel. 0605
898 530.

•

Kredyty gotówkowe bez poręczycie
li, do 5.000 zł, dochód 250 zl na osobę,
Zduny, Rynek 8. Teł. 0605 237 289.

•

Poszukuję dokumentów: dowód
osobisty, prawo jazdy, dowód reje
stracyjny. Na uczciwego znalazcę
czeka nagroda. Tel. 725 48 05.

•

Tanie noclegi w górach k. Zakopanego;
mile widziane grupy. Tel. (018) 207 15
77 (wieczorem).

KOREPETYCJE
•

Dom jednorodzinny, z działką-1100
m kw., do zamieszkania od zaraz,
stan bdb, w Krotoszynie. Tel. 0607
375337.

•

Kobietą prawo jazdy kat. B, kurs
malowania ozdób choinkowych,
kurs komputerowy, kurs kasy fiskal
nej, kurs podstaw księgowości, po
dejmie jakąkolwiek pracę. Tel. 0692
523 110 lub 0600 717 411.

NIERUCHOMOŚCI
- RÓŻNE

J. niemiecki - tanie kursy, przygoto
wanie do matury i certyfikatów, naj
nowsze metody nauczanią dogodne
terminy zajęć. Tel. 0502 327 754.

Adres (tel.)........................................................................ .........................................
Wypełniony i naklejony kupon prosimy wysłać na adres Redakcji lub wrZucić do skrzynki RK

Mieszkanie 38 m kw., 2 pokoje, na
większe, 3 pokoje; lub sprzedam. Tel.
588 1471.

•

Treść ........................................................................................................

Imię i nazwisko .........................................................................................................

Telefon komórkowy nowy lub używa
ny. Tel. 0608 327 568.

NIERUCHOMOŚCI
- SPRZEDAM

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE / ~ \
kupię, sprzedam, zamienię, szukam pracy, poszukuję, wynajmę..._____

Antyki, starocie-skup, sprzedaż, reno
w acja Piotr Pryczek, Jarocin, ul. Wod
na 6. Tcl.505 20 10-sklep lub 0600 125
115.

•

SPRZEDAM
~BUDOW LANE

•

- O DD AM W N A JE M

•

Owczarki szkockie, szczenięta, tanio.
Tel. 725 76 75 po 15.00.

Daszki nad drzwi wejściowe; ramy
do drzwi; grzejnik elektryczny, cena
do uzgodnienia. Tel. 0603 445 312.

NIERUCHOMOŚCI

Telefon komórkowy Nokia 8210,
w sieci Idea, sim lock, pokrowiec. Tel.
0502 286 655.

•

PRACA - SZUKAM
•

Mieszkanie 62 m kw., 3 pokoje, II p.,
w bloku, pilnie. Tel. 0605 730 272.

Garaż, ul. Piastowską obok przedszko
la. Tel. 0609 524 071.

•

•

•

•

- R O L N IC Z E , Z W IE R Z Ę T A

•

•

Mieszkanie 47 m kw., 3 pokoje, FV p.,
cena 53.000 zł, możliwość kupna, z ga
rażem. Tel. 722 90 04.

•

Wzmacniacz Akai, 2 x 160 W, ma
gnetofon gratis; odkurzacz AEG-duży, mało używany, stan bdb, tanio.
TeL 722 63 33 od 20 - 21.00 lub 0503
916628.

•

•

Kanapa narożnikowa szwedzka, wym.
250 i 150 cm, stan dobry. Tel. 722 06
37.

•

•

Kosmetyki za darmo! Dodatkowo 400
zł miesięcznie, za 6 - 8 godz. pracy ty
godniowo. Tel. 0608 259 559.

•

Piec c.o.-uniwersalny, 4 m sześć. Tel.
0608 455 778.

•

•

Kuchenka elektryczna brązowa, z pie
karnikiem, stan bdb, tanio. Tel. 721 23
20.

•

•

ogród 128 m kw., działka ogrodnicza
504 in kw., cena 67.000 zl. Tel. 588 00
52.

SPRZEDAM
- MEBLE

•

J. polski; także pomoc w pisaniu
prac, korekta, przepisywanie na
komputerze; podania, życiorysy, li
sty przewodnie. Tel. 0609 518 487.

PRACA - DAM
•

Firma sprzątająca zatrudni do
sprzątania na pól etatu małżeństwo,
w Koźminie przy ul. Boreckiej. Tel.
0601 541 232.

riz ę p z

......- .......

USŁUGI
- BUDOWLANE
•

Roboty murarskie, tynkarskie, malar
skie, elewacje, docieplanią faktury
VAT. Tel. 722 84 89 lub 0603 136 830.

•

Fachowe układanie glazury i terako
ty, drobne prace murarskie, płyty GK, przeróbki kanalizacji, woda
w miedzi, wystawiamy faktury VAT.
Tel. 722 84 15.

•

Zakładanie płytek ceramicznych i gip
sowanie. Tel. (065) 548 40 63.

•

Zakład betoniarski w Baszkowie ofe
ruje: płyty silosowe, bloczki funda
mentowe, elementy stropów, nadproża, montaż, transport. Tel. 721 54
23 lub 0602 808 733.

Reklama / Ogłoszenia drobne
•

Nowo otwarty zakład dekarsko-blacharski, przyjmie zlecenia; niskie
ceny, najwyższa jakość prac. Tel. 721
22 91.

72579 51.
•

•

•

•

•

•

•
•
•

AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Posiadani renault trafie maxi z przy
czepą, oferuję usługi transportowe
firmie. Teł. 721 23 44.

ffif^ Serafiniak

Hemoroidy - n a drugi dzień się zmniej
szą, giną w ciągu tygodnia od maści
ziołowej Hemogin. Koźmin, ul. Łącz
na 8. Tel. 0604 957 327.

USŁUGI - RÓŻNE
•

2 1

Usługi elektryczne: konserwacja
i naprawa domofonów i inne. Tel.
721 41 36. w godz. od 10.00 -18.00.

t
Y \y ts O

MATRYMONIALNE

Kredyt odnawialny do 30.000 zł,
z ubezpieczeniem na życie kredyto
biorcy. Tel. 0601442 223, (065) 529 49
03.

•

Kredyty pożyczki, ubezpieczenia, kre
dyty dla rolników. Tel. 0692 121 877,
(065) 529 49 03.

Biuro matrymonialne Duet, ul. Staroprzygrodzka 34, 63 - 400 Ostrów
Wlkp. Tel. 735 38 25.

•

Pracownia sukien ślubnych i wieczo
rowych Jolanty Bartoś oferuje: szy
cie na miarę, profesjonalne wykona
nie, atrakcyjne fasony, najniższe ce
ny, już od 600 zł nowa suknia ślubna,
sukienki dla druhenek, komis, wypo
życzalnia, usługi krawieckie. Kroto
szyn, ul. Spokojna 12. Tel. 722 01 94.

Rozwiedziony pan, lat 40, 181/79,
wykształcenie zawodowe, pracujący,
własne mieszkanie, pozna odpowied
nią panią, cel matrymonialny. Tel.
735 38 25.

•

Suknie ślubne Mariola. Sklep, ko
mis, wypożyczalnia, szycie na miarę.
Oferujemy szeroki wybór, najniższe
ceny, dogodne warunki płatności.
Czynne codziennie, w godz. 10.00 20.00, w sobotę, w godz. 10.00 15.00. Krotoszyn, ul. Słowiańska 23
(koło dawnego Pewexu). Tel. 725 74
04.

Mila, rozwiedziona pani, lat 48,
166/63, wykształcenie średnie, wła
sne mieszkanie, pozna kulturalnego
pana, do lat 55, z okolic Ostrzeszowa,
Kępna, Grabowa, cel matrymonial
ny. TeL 735 38 25.

•

Poważny, zadbany pan, lat 49,173772,
wykształcenie średnie, własna działal
ność, pozna sympatyczną panią do lat
50, chętnie z mieszkaniem, cel towarzysko-matrymonialny. Tel. 735 38 25.

•

Kawaler, lat 32, własny dom, stała pra
c ą poszukuje uczciwej dziewczyny, od
25 - 30 lat, może być z IU grapą inwa
lidzką cel matrymonialny. Tel. 0605
912452.

Zespól muzyczny Sax Band. Tel. 591
31 26 lub 0606 980 150.
Bus do wynajęcia. Krotoszyn. Tel.
0603 973 581.

<i

'

usługi geodezyjne

zapraszamy:
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-13.00

S P R Z E D A Ż D Z IA Ł K I

ścią podziału n a m niejsze działki o pow. o d 1250

1. K R O T O SZY N - uJ. 1 - go Stycznia - działki

m 2. Uzbr. - w oda, prąd, gaz, telefon. C ena 1 m 2 -

pod budow ę garaży w zabudowie szeregowej oraz
udział w dojazdach i w yjazdach do wydzielonych

9 zł.
16. K R O T O SZY N - działka o pow. 6000 m2,

działek. Cena: od 1 600, - zł.

z przez - naczenicm pod przem ysł, usługi i handel.

2. K R O T O SZY N - ładnie położona, blisko lasu

Uzbrojenie: w oda, prąd. Cena: 14 zł. za 1 m2.

działka sad - ogrod. z praw em zabudow y o pow.

17. K R O T O SZY N -

7115 m2. Uzbr.: w oda, prąd. Sprzedaż działki tyl

działka p o d zabudow ę zagrodow ą o pow. 2500

ko w całości. C ena do negocjacji.
3. K R O T O SZY N - działka o pow. 5737 m2
przeznaczona pod budow nictw o mieszkaniowe.

m 2, uzbrojenie: w oda, prąd, całość ogrodzona. Ce

Sprzedaż działki tylko w całości. Cena: 24 000, zł.

od 1000 m2, u z b r woda, prąd, w pobliżu gaz. Ce

żony blisko głównej trasy krajowej. Uzbr.: w oda,
prąd, telefon. W pobliżu znajduje się transformator.

20. K R O T O SZY N - D ziałka sadowniczo-ogro-

C ena 5 zł - za 1 m 2.

dnicza, z praw em zabudow y o pow. 2.834 m2, za

5. K O N A R Z E W - działka sad. -ogrod. z pra
w em zabudow y o pow. 1.500 m 2 uzbrojenie-w -

budow ana budynkiem gospodarczym o pow. 70
m2. C ena 39.000 zł.

o d ą prąd, gaz. C ena 15.000 zł.

21. K R O T O SZY N - pięknie położona działka,

6. K R O T O SZY N - działka sad. - ogrod. z pra
w em zabudow y o pow. ok. 1382 m2. uzbrojenie

sad. -ogrod., z praw em zabudow y o pow. 1.920
m2, uzbrojenie: w oda, prąd. C ena 16.000 zł.

pełne w pobliżu. C ena 1 m 2 - 2 0 zł.
7. K R O T O S Z Y N -atrak cy jn a działka zlokalizo

w em zabudow y o pow. 1.1260 m 2 z m o żliw o ścią

w ana przy drodze krajowej przeznaczona pod b u 

podziału n a m niejsze działki, uzbrojenie: w oda,

dow ę stacji paliw w raz z obiektami napraw i kon

prąd. C ena 1 m 2 /1 3 zł.

REKLAMA

23. K R O T O SZY N - działka sad. -ogrod. z pra
w em zabudow y o pow. 5480 m 2, z m ożliw ością

zł.

podziału na mniejsze, uzbrojenie: w oda, prąd. C e

8. S U L M IE R Z Y C E -d ziałk a pod budow nictwo

na 1 m 2 - 10 zł.
24. K R O T O SZY N - działki sad. -ogrod. z pra

2 5 .2 km od K rotoszyna - działka sad.-ogrod.
Z praw em zabudow yu o pow. 1.5256 m2, z moż-

jednorodzinne o pow. 9445 m 2 z m ożliw ościąpo-

liw ością podziału na m niejsze o d 1500 m2, uzbro

działu n a dw ie działki. Cena: 1 m 2 za 7, - zł (do ne
gocjacji).

jenie, w oda, p rą d Cena: 8 zł 1 m2.
26. Krotoszyn - działka pod zabudow ę jed n o ro 

10. ZD U N Y - działka gruntow a o pow. 1.5350 ha.

dzinną o pow. 5 0 14 m2 uzbrojenie - w oda, prąd,

C ena 15.000 zł.
11. K O N A R Z E W - działka sądow niczo - ogrod

dojazd - asfalt C ena 35.000 zł.

nicza z praw em zabudow y o pow. ok. 1500 m2.

27. K O B IE R N O - pięknie położona blisko lasu
działka pod budow nictw o jednorodzinne o pow.

Uzbr.: w oda, prąd. Cena: 1 m 2 - 1 0 , - zł.

3121 m2. C ena 22.000 zł.

12. S U L M IE R Z Y C E - działka o pow. 8 258 m2
przeznaczona pod inw estycje gospodarcze, poło

28. K R O T O SZY N - atrakcyjnie położone działki
pod zabudow ę jed norodzinną i rzem isoło o pow.

żona przy dw óch drogach asfaltow ych zabudow a

od 1000 m 2 do 1100 m 2. Cena: 17 zł za I m2.

na budynkiem do kapitalnego rem ontu. Cena: 30

29. K R O T O SZY N - działka s a d - o g ro d z pra
w em zabudow y o pow. ok. 1500 m 2, w oda, prąd,

14. W pobliżu K R O T O S Z Y N A - g rant leśny

Krotoszyn, ul. Rawicka 5

inwestor.!
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Biuro Obrotu Nieruchomościami
S PR ZED A Ż D ZIA ŁEK
1. Krotoszyn - centrum - 300 m2 przy głównej uli
cy — cena 37.000 zl
2. Ląkowa-Bolewskiego - 760 iii 2 woda, kanal.sanit,
prąd, telefon, cena 21.000 zl.
3. wlot do Krotoszyna - 2.700 rn2 /zabudowa mieszkaniowogospodarcza/ cena 41.000 zł
4. K o n arzew - 2,5 ha w tym 8300 m2 terenu budow
nictwa mieszkalnego cena do uzgodnienia
5. Krotoszyn -działka 2000 m2. / woda, prąd, gaz, te
lefon / cena 38.000/1
6. Biadki - działka 1300 m 2 (woda, prąd, asfalt) cena
7.000/1
7. Cieszków — działka - rejon ul. Południowej 650 m2
/ woda, prąd, gaz / cena 6300 A
8. Salnia - Trafmy -0,65 ha łąki - teren rekreacyjny
w pobliżu lasu, cena 6.000 zl
9. Krotoszyn - działka 720 m2 /woda, prąd,
gaz,tel,kan.sanit/ cena 20.160 zl
10. Krotoszyn - rejon Klcmczaka -Bcnicka działka
przemysłowa 1860 m2 / woda,prąd,gaz szerokość fron
tu - przy ulicy 30 m cara 35.000/J
11. Raciborów - działka / woda,prąd/ 2.600 m2, dogod
ny dojazd, MZK cena 7.000 zl

12. Aleja K onarzewska - działka nieuzbrojona, 5000
m2 cena 9300 zl
12. Krotoszyn - ul. Tyczyńskiego działka 760 m2 / wo
da, prąd, kanalzacja sanitarna i deszczowa /
13. Krotoszyn - działka 2000m2 z projektem i pozwo
leniem na budowę domu cena 34.000 zł
SPR ZED A Ż M IESZKAŃ
1. Okazyjnie / z powodu wyjazdu / Os.Korczaka 62
m.kw. II piętro 3p+k+ł-nvc+- duży balkon od południa,
pokoje - mozaika dębowa stan b.dobry, czynsz z ogrze
waniem 350zl/m-c cena 71300 zł
2. Krotoszyn - mieszkanie 37m2 / 2p+k+ł / IV piętro
na osiedlu ul. Rawicka cena 50300 zł
3. Krotoszyn - nowe mieszkanie w bloku z cegły
r.b. 1989 - parter - po modernizacji - wysoki standard
pow.75 m 2 (4p+k+łńvc-Hoggia), własność hipoteczna.
Cena 80.000 A
4. Krotoszyn-OsKorczaka 48 m2 (3p+fc+Hwc) IV
piętro^adbane-po remoncie cena 57.000 zł
5. Krotoszyn-Os.Rawicka 50 m 2/w ihipotcczna/3p
+k +ł / m piętro cena 70.000 zł.
6. Krotoszyn - Os.Korczaka - 6 2 m2 / 3p+k+H- bal
kon od zachodu / III piętro
podłogi sosna-świerk, liczniki wody, czynsz 350 z l/m -

nzecz

m 2, uzbrojenie: w oda, prąd. Cena: 22.000 zł.

9. K R O T O SZY N - działka pod budow nictw o

13. K R O T O S Z Y N -p rzy drodze głównej, działka

Tel./fax 062 722 86 30, 0602 65 73 74
Czynne codziennie (oprócz pon. i czw.)
10:00-14:00116:00-19:00
032

w em zabudow y o pow. 1539 m 2 , 1761 m 2, 1663

16 0 0 0 ,- z ł .

pod zabudow ę m ieszkaniow ą o pow. 1466 m2,
uzbrojenie pełne. C ena 38.000 zł.

Teresa Szulc, Krotoszyn, ul. Wiejska 41. Tel. 725 73 51,0609 614 240

22. K R O T O S Z Y N - działka sad. -ogrod., z pra

o pow. 0.3442 hąU zbrojenie pełne. Cena: 300 000

000 zł.

WYCENY - POŚREDNICTWO
RAPORTY ODDZIAŁYWANIA
INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

n a 1 m 2 - 9 zł.

serwacji pojazdów oraz działalności handlowej

m a budynkam i gospodarczym i o pow. użytkowej
80 m2. Uzbr.: w oda, prąd, gaz, dojazd asfalt C ena

te!. 591 11 55 lub 0604 697 169

18. K O N A R Z E W - działka pod budow nictw o
jednorodzinne o pow. od 1000 m 2; u z b r woda,

mieślniczo - przem ysłow ą o pow. 3335 m2, poło

przecierki i inne ciekawe

Fachowo! FAKTURA VAT

na: 35 0 0 0 ,- z ł .

prąd, w pobliżu gaz. C ena 1 m 2 - 9 zł
19. K O N A R Z E W - działka rzem ieślnicza o pow.

jednorodzinne o pow. 430 m2, zabudow ana dw o

szpachlowanie, tapetowanie.

15 m o d drogi głównej,

4. K R O T O SZY N - grunt pod zabudow ę ize-

Wykonujemy tynki gipsowe,
rozw iązania malarskie,

Szycie kołder z pierza, przerabianie
pierzyn na kołdry, szycie poduszek,
sprzedaż gotowych kołder. Kroto
szyn, ul. Wojciechowskiego 27. Tel.

)
r t.

Krotoszyn, ul. Rynek 1
tel/fax. 722 66 21
0602 703 258
0600 830 480
tel. pryw. 725 08 35

cena 18zEm2
30. K R O T O SZY N - pięknie położona w pobliżu
drogi krajowej działka s a d - og ro d z praw em za
budow y o pow. ok. 1600 m 2, cena 20 zł/m 2

o pow. 1.81 ha o składzie gatunkowym , zadrzewie

31. C H A C H A L N IA -B O R O W N IC A -

nia i jakości drzew ostanu - dobrym , + łąka o pow.

położona działka pod zabudowę zagrodow ąo pow.

0.70 ha. Cena: 3 0 .0 0 0 - z ł .

1728 m 2, uzbrojenie: w oda, prąd, gaz. C ena

15. K O N A R Z E W -p ięk n ie położona działka pod
bud. jednorodzinne o pow. 6000 m 2, z możliw o-

22.000 zł
»
32. C H A C H A L N IA - pięknie położona w pobli

c cena 79.000 zł
7. Krotoszyn- Os.Kobylińska -48 m2 /3p+k+ł+wc/
I piętro, kuchnia na wymiar cena do uzgodnienia
8. K rotoszyn-cały parter w ili- mieszkanie 110 m 2 oddzielne wejście (4 p+ salon + k + 21) na własnej dział
ce 520 m 2 z garażem cena 110.000 zł
9. K rotoszyn-ul. Koźmińska-mieszkanie(parterdo
mu 1-piętrowego) - własność hipoteczna
(4p + k+H- wc+- piwnica + garaż) wraz 700 m2 gruntu
cena do uzgodnienia
10. O strów W lkp. -u l. Żółkiewskiego /nowy blok z ce
gły - oddany we wrześniu br7 - piękne mieszkanie na
poddaszu 2pokoje+kuchnia+aneks+łazienka o pow.
49/56 m2 plus loggia cena 71.000
SPR ZED A Ż D O M Ó W
1. Krotoszyn - u l Koźmińska - blisko Rynku - nie
duży dom o pow. 110 m2 / 3p+k-H+strych+ garaż -i-wol
ny lokal handlowy -22 m2 na parterze' - nowe instala
cje: elektryczna, wod.-kan.,gaz. i c.o. w miedzi, nowo
czesny piec, łazienka -po kapitalnym remoncie cena
87.000 zł
2. Krotoszyn- ul. Bolewskiego- dom wolix)stojący,
stan surowy zamknięty 175 m2, budynek gospodarczy
z garażem- całość na działce o pow. 800 m2 cena
185.000/1
3 K roto szy n -cen tru m -b u d y n ek mieszkalny-dach
2-spadowy / nowy / na działce 650 m.kw.
Cena 119.000 zł
4. Krotoszyn -Okazyjnie-now y dom 160 m2
(okna,tynki,instal. elektr.woda,dachowka ceram.) dział
ka 950 m.kw. (całkowicie ogrodzona) cena 120.000zł
5. Krotoszyn -parterowy budynek mieszkalny 3pHc+ł z poddaszem użytkowym -2 pokoje oraz budy
nek gospodarczy -działka 2500 m2 (z możliwością roz
działu) cena 160.000 zł
6. Krotoszyn - piętrowy 162 m2 działka 600 m2 do

pięknie

zamieszkania od zaraz cena 170.000 zl
7. 6 km od Krotoszyna - obszerny dom wiejski na
działce 800 m2 cena 27.000 zł
8. Golina k. Jarocina -zaawansowana budowa domu
-przyziemie i stropy^apas materiałów bud do zakończe
nia budowy,działka 3.600 m2 /woda,prąd, telefon,asfalt
cena 72.000 zł
9. Kobylin - nowy dom - stan techniczny idealny- do
zamieszkania od zaraz cena 130.000 zł
10. Krotoszyn-ul.Wielkopolska -bliźniak / surowy
otwarty; działka 385 m2 cena 59.000 zł
11. Krotoszyn-rejon ul. Ceglarskięj-bliźniak— wyso
ka piwnica, parter i poddasze działka 380 m2, cena
70.000 zł
13.7 km od Krotoszyna - chałupa drew niana na
gruncie 870 m2 / woda,prąJ,tel7 cena 9.800 zł
14. Krotoszyn-kamienica w centrum z lokalem-parter
na sklep / 90 m2J cena 300.000 zł
15. G orzupia - budynek murowany z cegły (3p + k +
ł) z przyległym gruntem cena 38.000 zł
16. K rotoszyn-m ały domek na działce 1800m2 z pro
jektem i pozwoleniem na budową nowego domu cena
35.000 zł
17. Krotoszyn - nowy dom parterowy / bungalow /
o pow. 180 m2 na działce 640m2 stan surowy zamknię
ty z oknami / woda, prąci, kanalizacja sanitarna i deszczo
wa / cena 97.000
18. Poznań- Strzeszyn Grecki- nowoczesny dom
o pow'. 270 m2 / 9pokoi+2kuchnie+-2łazienki+2garaże
przy' ulicy’ o nawierzchni z kostki typu Polbruk / wszel
kie udogodnienia / cena 420.000
R O Z P O C Z Ę T E BUDOW Y
1. Krotoszyn - osiedle Łąkowa-Bolewskiego - rozpo
częta budowa domu - wyprowadzone przyziemie / woda,prąd, kan.saruLi deszez,telefon / działka 640,0 m2 ce
na 55.000 zł

./.iw.:.

żu lasów posiadłość rekreacyjna o pow. 1,6000 ha
z możliwością zabudowy jednorodzinnej. Teren
zabudowany jest domkiem rekreacyjnym z cegły
0 pow. 55 m2 w tym pokój z kuchnią o pow. 28
m2, ubikacja i pomieszczenie gospodarcze o pow.
27 m2 z możliwością całorocznego korzystania.
Obok budynku znajduje się grzybek, palenisko
z kominkiem oraz urządzony staw rybny o pow.
3500 m2 z wyspą. Uzbrojenie: wodąprąd. Cena
150.000 zł - do negocjacji.
L O K A L E M IE S Z K A L N E

33. KROTOSZYN - własnościowy lokal miesz
kalny o pow. 42 m 2,2 pokoje, kuchnia, łazienka,
ubikacja. Cena 42.000 zł.
34. KROTOSZYN-lokal mieszkalny o pow. 60.5
m 2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja. Cena 69
000,-z ł.
35. KROTOSZYN - mieszkanie własnościowe
na parterze o pow. 80 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka z wc, zajęte przez najemców. Pomieszcze
nia wolne: piwnica 27 m2, pokój na poddaszu
7 m2 i garaż. Uzbr pełne. Cena: 35 000, - zł.
36. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o wysokim
standardzie o pow. 43 m2, 3 pokoje, kuchnia, ła
zienka z wc. Cena: 1300, - zł - 1 m2.
37. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow. 50
m 2 ,2, pokoje, kuchnia, łazienka z w. c. Cena: 60
000. - z ł.
38. KROTOSZYN - atrakcyjna cena!!!. Lokal
mieszkalny w kamienicy o pow. 68 m 2,3 pokoje,
kuchnia, łazienka z ubikacją Cena 49 000 zł.
39. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow. 36,1
m2, pokój, kuchnia, łazienka z wc, parter. Cena za
1 m2 - 1 200 zł do negocjacji.
40. ZDUNY - lokla mieszkalny o wys. stand
0 pow. 33,4 m2, pokój, kuchnią łazienka z wc,
1 piętro. Cena 42.000 zł.
41. ZDUNY - lokla mieszkalny o pow. 36,9 m2,
2 pokoje, łazienka z wc, 1 piętro. Cena 46.000 zł.
42. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow. 60
m 2 ,2 pokoje, kuchnią łazienka z ubikacją c. o.,
I piętro, cena 45.000 zł.
43. Krotoszyn - lokal mieszkalny o pow. 56m2,
4 pokoje, kuchnią łazienka z ubikacją c.o.. Ceną
52 000 zł- do negocjacji
44. KROTOSZYN - blisko centrum lokal miesz
kalny do remontu o pow. 33 m2, pokój, kuchnia.
Cena 12.000 zł.
45. KROTOSZYN - wyremontowany lokal
mieszkalny o pow. 37,8m2,2 pokoje, kuchnią ła
zienka z wc. Cena lm 2 - 12zł(do negocjacji).
46. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o wysokim
standardzie o pow. 75 m 2 ,4 pokoje, kuchnią ła
zienką ubikacją Cena 85.000 zł do negocjacji.
KUPNO

1.

KROTOSZYN - dom jednorodzinny do 200

000,- z ł.
2. KROTOSZYN i jego okolice - dom jednoro
dzinny do 40 000, - zł
3. KROTOSZYN i jego okolice - dom jednoro
dzinny do 100 000, - zł.
4. ZDUNY, KOŹMIN-domjednorodzinny.
5. KROTOSZYN - działka pod budownictwo
jednorodzinne.
6. KROTOSZYN-wezmę w najem dom jedno
rodzinny.
7. KROTOSZYN - kupię mieszkanie do 48 m2,
na I piętrze.

2. Krotoszyn- dom piętrowy 120 m2 stan surowy
otwarty, działka 780 m2 cena 62.000 zł
3. Koźmin W lkp. - nowy dom -stan surowy zamknię
ty działka 700 m2 cena 65.000 zl
G RUN TY POD D ZIA I A L GOSPOD A RCZĄ
1. K rotoszyn-1,10 ha (woda, prąd, gaz, telefon, asfalt)
cena 110.000 zł
SPR ZED AM INNE
1. Kromolice - 12 km od Krotoszyna - klasy cystyczny zcs|»ól pałacowy z parkiem 1,80 ha cena do
uzgodnienia
2. Krotoszyn - 5400 m2 - pod Inidownictwo i usługi
-j)cłne uzbrojenie cena 150.000 A
DO W Y N AJĘCIA
1. Krotoszyn - domek mieszkalny / 3p+k+ł / central
ne, cena w ynajm u 450zł / in-c
3. Sulmierzyce - do wynajęcia piekarnia za sklepem,
atrakcyjna lokalizacja stan techniczny dobry.
4. Krotoszyn - przy ul. Magazynowej wydzierżawię
ogrodzony, utwardzony plac o pow. 1200 m2 / na placu
woda i prąd, szeroka przesuwna brama rolkowa cena
w ynajm u 1.200 zl / m-c
5. Sulmierzyce - Rynek do wynajęcia sklep o |X)w. 30
m2 czynsz 950 zł / m-c
6. Krotoszyn - centrum parter lokal łtandlowo - pow.
20 m2 czynsz 420 zł /m-c
7. Krotoszyn - centrum l piętro - lokal o pow. 30 m2
na biuro,kancelarię etc. czynsz 300 zł /rn-c
8. R ozdrażew - do wydzierżawienia STARA CE
GIELNIA utwardzony plac 2000 m2 budynki biurowe,
magazyn, dobry dojazd (asfalt)ąta hurtownie, składy lub
produkcję czynsz do uzgodnienia
KUPIĘ
1. Okolice Krotoszyna- 5 ,0 ha gruntu rolnego
2. Kupię gospodarstwo rolne o pow. 10-15 ha / najlepiej
bez budynków/
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Krotoszyńskie A, B, C

Jak tułacz

R zecz Pow iatow a

(3)

Osadzona w realiach krotoszyńskich historia, którą rozpoczęliśmy drukować przed trezma tygodnia
mi, dzieje się naprawdę. Życie jest powieścią...
Za oknem pogasły latarnie. Świtało. - Co
przyniesie nowy dzień ? - zastanawiał się
Adam. W nocy nie zmrużył oka, ale nie
czuł zmęczenia. Usłyszał, jak ktoś krząta
się po kuchni, więc wstał, ubrał się i wy
szedł z pokoju. Gospodarz przygotowywał
śniadanie, zaprosił do stołu. Po chwili ser
decznej rozmowy wyjął z kieszeni dwudziestozłotowy banknot. Zasko
czony Adam nie chciał go przy
jąć. Zbyszek nie słuchał tłuma
czeń.
- Jak będzie cię stać, to oddasz
-powiedział.
Gdy kończyli śniadanie, przyje
chał Radek.
- Teraz pojedziem y na ulicę
Rawicką a stam tąd do Taigoszyc - powiedział, wsiadając do
samochodu. - Tam będziesz
przez święta, a później coś wy
myślę.
Po chwili znaleźli się w starym
domu na Rawickiej. Skrzypią
cymi schodami weszli na strych,
z którego części, jak się potem
okazało, zrobiono dwa mieszka
nia. Lokatorjednego z nich oka
zał się starszym człowiekiem.
N a co dzień dotrzymywała mu
towarzystwa suka imieniem
Maja.
- To je st Stasiu. U niego bę
dziesz m ieszkał p tzez ja kiś czas
po świętach, przywiozę ci m ate
rac.
Adam patrzył na Radka -Jak to dobrze, że
Bóg postawił na mojej drodze tego człowie
ka, który wystatcza za całą armięprzyjaciół
- myślał. Uważał Radka za człowieka po
nadprzeciętnego, niesamowicie oczytane
go, wierzącego, dobrego. W jego obecności
zawsze czuł się trochę zażenowany, brako
wało mu słów, aby wyrazić swoje poglądy.
Bywał nieraz na nabożeństwach w koście
le, do którego należeli Radek i jego żona
Beata. Gdy patrzył na ludzi wznoszących
ręce ku Bogu, zawsze przypominał sobie
pewne zdarzenie z dzieciństwa Kiedyś po
jego osiedlu rozeszła się wieść, że na pola
nie na wzgórzu zatrzymał się cygański ta
bor. Postanowił pobiec tam wieczorem.

Z pomocą przyszedł mu rówieśnik Cygan,
od dawna mieszkający w pobliżu. Polana
jarzyła się dziesiątkami ognisk. Wokół krę
ciły się bajecznie kolorowe postacie. Świa
tło ognisk, odbite w lustrze niewielkiego
stawu, czyniło z niego płonącą kadź. Nie
co dalej stały szeregiem kolorowe wozy,
w pobliżu pasły się konie, biegały dzieci.

Nad ogniskami w dużych garnkach goto
wano strawę. Ramus i Adam stali bez ru
chu, zauroczeni niezwykłym widowi
skiem.
Po drugiej stronie polany śpiewała przy
akompaniamecie skrzypiec piękna, młoda
kobieta. Poszli w jej stronę. Wbrew ich
obawom, nikt nie zagrodził im drogi, nikt
nie zwrócił na nich uwagi. Usiedli pod
drzewem. Cyganka właśnie zaczynała kolejnąpieśń. Stała blisko ogniska, wznosząc
ręce ku nieba Adam był pewien, że modli
się do Boga za wszystkich ludzi...
Po kilkunastu minutach spędzonych w do
mu przy Rawickiej Adam z Radkiem wy
ruszyli do Tatgoszyc. Przejechali kilkana

ście kilometrów. Tuż przy szosie stał długi
parterowy budynek, zamieszkały przez kil
ka rodzin. Weszli do jednego z mieszkań.
Widać było, że Radek od dawna zna go
spodarzy - Gabiysię i Andrzeja, i że są
w zażyłych stosunkach. Dzień minął
w świątecznym nastroju.
Kiedy przyszła noc, wróciły dręczące my
śli, spędzając Adamowi sen
z powiek. Przypomniał sobie
chwile, kiedy z Barbarą zaczęli
się od siebie oddalać. Basia co
raz częściej podejrzewała go
0 zdradę. Mimo że nadal ze so
bą sypiali, wiązało ich coraz
mniej. Adam próbował wszelki
mi sposobami obudzić w uko
chanej kobiecie dawną poryw
czą miłość, lecz daremnie. Sta
wała się coraz bardziej chłodna
1obca.
Tam, na południu Polski, Adam
zostawił wszystko, aby wreszcie
być stale z ukochaną. Uznali
przecież, że muszą być razem...
W czasach, kiedyjeszcze do niej
przyjeżdżał, nie mogli się sobą
nasycić. W porywach uniesień,
zlani potem, padali obok siebie zmęczeni, ale jakże szczęśliwi.
A gdy każde było u siebie, pisy
wali listy. Tysiące płomiennych
listów płynących od niego do
niej i odwrotnie. Czy to nic nie
znaczyło? - pytał sam siebie. Na
tym tle późniejsza obcość i ozię
błość były jeszcze bardziej okrutne, nie do
zniesienia..
Pewnego grudniowego wieczoru wyszedł
jak zwykle z psem na spacer. Koźmińską,
w stronę pobliskiego parczku. Puściwszy
psa luzem stanął obok ławki. Wkrótce po
deszła do niego młoda kobieta w panterkowatym futrze, z reklamówką zakupów.
- Napije się pan wina? - zapytała bezpar
donowo, stawiając torbę obok ławki..
- A gdzie pani chce pić to wino?
- Tutaj - odparła, natychmiast wyjęła bu
telkę i szybko uporawszy się z korkiem
podniosła ją do usL
- Nasze zdm wie! - usłyszał Adam.
A.N.

Donosiciel kulturalny
DKF

KROTOSZYN
Groby ipom niki pow stańcze na ziem i kro
toszyńskiej w fotografiach Pawła Rudnic
kiego, wystawa, do końca stycznia, M u
zeum Regionalne.

Kino Przedwiośnie
Mali agenci,
od 4 do 10 stycznia godz. 17.00
Grzeszna miłość,
od 4 do 9 stycznia godz. 19.00
Bandyci,
od 11 do 17 stycznia godz. 17.00
Memento,
od 11 do 16 stycznia godz. 19.00
bilety 10 i 8 zł.

W poniedziałki kino nieczynne,
inf. tel. 725 24 36.

KOŹMIN WLKP.
Kino Mieszko

Kino nieczynne 13 stycznia z powodu
koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
3 stycznia 2002

Podziemny krąg,
10 stycznia godz. 19.00
8 i 1/2 kobiety,
17 stycznia godz. 19.00
Element zbrodni,
24 stycznia godz. 19.00
Vengo,
31 stycznia godz. 19.00

- -X., ,

American Pie 2,
4 stycznia godz. 21.00,
American Pie 2,
5 i 6 stycznia, godz. 19.00,
Sztuczna inteligencja,
NbxW

A PTEK I

KROTOSZYN

Apteka,

S T A R O S T W O P O W IA T O W E

Stary Rynek 1

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.

721 61 32

722 66 60 do 6 4 ,7 2 5 42 5 6 ,7 2 5 42 57,

8 .0 0 -1 8 .0 0 ,

faks 725 34 23
Starosta przyjmuje p o n .! 5.00 -1 6 .0 0 ,

sob. 8 .0 0 - 13.00
Zam kowa,

naczelnicy wydziałów pon. 8 .0 0 -1 6 .0 0 ,

ul. Krotoszyńska 6
721 65 24

w pozostałe dni 7 .0 0 -1 5 .0 0

8.00 - 20.00, sob. 8 .0 0 -1 3 .0 0
A PTEK I

E skulap
ul. Mickiewicza 2a

G M IN N Y Z E SPÓ L
722 80 25

I K U L TU R Y FIZ Y C Z N E J

P arcelki
ul. Generała Gmdziclskicgo 27

ul. Borecka 18

dyżur od 4 do 11 stycznia

K O M ISA R IA T POLICJI
ul. Stęszewskiego 1

le k a r z s to m a to lo g P io tr J a n i a k

P R Z Y C H O D N IA

Zduny, ul. Lacnowa 79

7215310

721 6 0 5 7

U R ZĄ D M IA ST A I G M IN Y
K O M E N D A P O W IA T O W A P O L IC J I

725 22 63

ul. Zdunowska 38a-

Stary Rynek 11
721 60 88
pon. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00

K RO TO SZY Ń SK I

URZĄD POCZTOW Y

O ŚR O D EK KULTURY

ul. Klasztorna 16

ul. 56 Pułku Piechoty

725 42 78

721 60 08

8.00 - 18.00, sob. prac. 8 .0 0 - 13.00

P O G O T O W IA

725 07 29

Ciepłownicze, ul. 23 Stycznia
Energetyczne, ul. Słodowa 16

725 21 79

Gazowe, ul. Osadnicza 1
Policyjne, ul. Zdunowska 38a
Pożarowe, ul. M ickiewicza 29
Prasowe RK, ul. Sienkiewicza 2a

992

Prima, ul. Krotoszyńska 9

pon. - pt. 7 .3 0 -1 6 .3 0 , sob. 8.00 --1 3 .0 0

998
725 33 54

P R Z Y C H O D N IA

999

ul. Krotoszyńska 9

Ratunkowe, ul. M ickiewicza 21
Wod.-Kan., ul. Słoneczna 1

R O Z D R A Ż E W
A PT E K A

997

722 12 94

722 13 16

725 42 41
R E W IR D Z IE L N IC O W Y C H
ul. Dworcowa 2

P O S T O JE TAXI

M ały Rynek

725 23 04

Dworzec PKP

725 28 30

722 13 07

U R ZĄ D G M IN Y
Rynek 3

722 13 05

pon. 9 .0 0 -1 6 .0 0 , wt. - pt. 7.00 - 15.00

P R Z Y C H O D N IA

588 03 90

ul. Młyńska 2b

URZĄD POCZTOW Y
U R Z Ą D M IE JS K I

ul. Dworcowa 4

ul. Kołłątaja 7

pn. - pt. 8.00 - 1 5 .0 0 , sob. nieczynny

725 42 01, faks 725 34 36

722 13 98

p o n .-p t. 7 .1 5 -1 5 .0 0 , wt. do 16.15

S U L M IE R Z Y C E

URZĘDY POCZTO W E

Krotoszyn 1, ul. Piastowska 35

725 34 08

A PT E K A

pon. - pt. 7.00 - 20.00, sob. 8.00 - 14.00,

LEŚNA, ul. Krótka 1

w niedziele i święta nieczynny

8 .3 0 -1 7 .0 0 , sob. 9 .0 0 -1 3 .0 0

Krotoszyn 2, ul. Dworcowa 1

722 31 35

725 2 1 1 0

pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. nieczynny

SU L M IE R Z Y C K I

Krotoszyn 3, al. Powst. Wlkp. 23
pon. - pt. 9 .0 0 - 16.00

ul. Strzelecka 10

725 25 32

D O M KU LTU R Y

W AŻNE TELEFO N Y

PR Z Y C H O D N IA

900

centrala międzymiastowa

ul. Krótka 1

905

telegramy

913

biuro numerów (informacja)

914

biuro napraw

722 32 59

722 32 17

R E W IR D Z IE L N IC O W Y C H
ul. Strzelecka 1

722 32 15

informacja PKP

725 21 00
725 35 82

informacja PKS

725 31 22

informacja MZK

725 3 6 9 5

Młodzież. Telefon Zaufania

725 45 10

Ośrodek Pomocy Społecznej

725 25 01

Schronisko dla Zwierząt

725 42 00

Straż Miejska

URZĄD POCZTOW Y
722 3 2 4 0

Rynek 23
8 .0 0 -1 5 .0 0 , sob. 8 .0 0 -1 3 .0 0
U R Z Ą D M IEJSK I

722 32 01
Rynek 12
pon. 8.00 - 1 6 .0 0 , wt. - pt. 7.30 - 15.30

Z D U N Y
A PT E K A

P o d O rłem , ul. Wolności 7
548 24 12
p o n .-p t. 8 .3 0 -1 3 .0 0 ,1 4 .0 0 - 1 7 .0 0 ,

Alfarm. Rynek 19

sob. 1 0 .0 0 - 13.00

8 .0 0 - 1 8 .3 0 ,sob. 9 .0 0 -1 3 .0 0

548 24 53

721 52 24

ul. Kolejowa 13
R E W IR D Z IE L N IC O W Y C H

R E W IR D Z IE L N IC O W Y C H

ul. Grunwaldzka 4

•721 57 28

PR Z Y C H O D N IA

P R Z Y C H O D N IA

ul. Grunwaldzka 2a

548 24 07

ul. Krotoszyńska 17

721 5 0 0 7

ul. Sienkiewicza 9
U R Z Ą D PO C Z T O W Y

548 24 10

721 55 47

ul. Pocztowa 1
8.00 - 1 8 .0 0 , sob. 8 .0 0 -1 3 .0 0

pon. - pt. 8 .3 0 - 15.00,

H jścig szczurów,
3 stycznia godz. 18.00,
Nikomu ani słowa,
3 stycznia godz. 20.30
Inni,
4 - 1 0 stycznia godz. 16.00,18.15 i 20.30

ul. Borecka 25

5 i 6 stycznia, godz. 8 .0 0 -1 2 .0 0

URZĄD PO CZTO W Y

Kino Komeda

721 60 07

DYŻUR STO M A TO LO G A

KOBYLIN

OSTRÓW WLKP.

721 66 57

722 01 23

A PTEK A

Rzeźba Czesława Ptaka, wystawa, do
końca stycznia, Izba Muzealna.
Pisarze, poeci, literatura w ekslibrisie,
wystawa do 11 lutego, biblioteka
ITystawa kartek świątecznych, wystawa
do 15 stycznia, biblioteka

IN ST Y T U C JI KU LTU R Y

dyżur do 3 stycznia

sob. prac. 8 .0 0 -1 3 .0 0
U R Z Ą D M IA STA I G M IN Y
U R Z Ą D M IA S T A I G M I N Y

Rynek Marszałka Piłsudskiego

548 24 01

Rynek 2
pon. 8.00 - 16.00, wt. -

721 50 01

pt. 7.00 - 15.00

pon. 8 .0 0 - 16.00, w t.-p t . 7 .1 5 -1 5 .1 5
Z D U N O W SK I

KOŹMIN WLKP.

izecz

O Ś R O D E K K ULTURY
ul. Sienkiewicza 1

721 51 95

23

Reklama

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2e
tel. 588 03 90, fax. 588 04 02
e-mail spzoz-krotoszyn@post.pl

Misja zakładu:
O tw arci na zmiany, szanując tradycję, zapew n iam y w ysoką ja k o ś ć opieki m edycznej i w ra żliw o ść na p roblem y naszych p a cjen tó w

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie uprzejmie informuje,
że w 2002 roku będą realizowane specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne, profilaktyczne
i rehabilitacyjne w ramach umowy z Wielkopolską Kasą Chorych w następujących poradniach:
CENTRUM PROFILAKTYKI M EDYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
Krotoszyn, ul. Floriańska 10

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Krotoszyn, ul. Bolewskiego 8
Poniedziałek, czwartek 9.00-17.00, wtorek, środa, piątek 8.00-16.00

Program profilaktyki raka piersi u kobiet z roczników od 1943 do 1952
i mammografia:
Poniedziałek, środa, piątek 9.00-14.00, wtorek, czwartek 12.00-17.00
Badania mammograficzne profilaktyczne i diagnostyczne
wykonywane są bezpłatnie dla ubezpieczonych w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych
i Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych.
Na badanie mammograficzne diagnostyczne obowiązuje skierowanie od lekarza specjalisty
chirurga, ginekologa i onkologa mającego podpisaną umowę z Kasą Chorych.

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Kobylin, ul. Grunwaldzka 2a
Poniedziałek 15.00-20.00
PORADNIA CHIRURGICZNA
Krotoszyn, ul. Bolewskiego 8
.
Poniedziałek, czwartek, piątek 8.00-16.00, wtorek, środa 8.00-18.00

Program profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn z roczników od 1933 do 1952.
Świadczenia profilaktyczne polega na: badaniu krwi w kierunku PSA i badaniu klinicznym lekarskim.
Poniedziałek 9.00-11.00, czwartek 13.00-15.00
Ponadto badania krwi w kierunku PSA w Laboratorium Centralnym, ul. Bolewskiego 8

PORADNIA CHIRURGICZNA
Koźmin Wlkp., ul. Stęszewska 2
Poniedziałek, czwartek, piątek 13.00-15.00, wtorek 13.00-17.00
PORADNIA UROLOGICZNA
Krotoszyn, ul. Bolewskiego 8
Wtorek 15.00-20.00

Program profilaktyki chorób układu krążenia realizowany jest w formie wykładów, festynów,
pikników, konkursów oraz indywidualnym porad konsultacyjnych w Centrum Profilaktyki Medycznej"
i Promocji Zdrowia udzielanych przez lekarza internistę, mgr pielęgniarstwa, m gr pedagogiki,
mgr rehabilitacji i dietetyczkę.
Środa 8.00-9.30, czwartek 14.30-15.30

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Krotoszyn, ul. Bolewskiego 8
Wtorek 12.00-15.00, czwartek 8.00-18.00

Szkoła Rodzenia
P i ą t e k - w y k ła d y 1 6 .00-17.0 0, ć w ic z e n ia 1 7 .0 0 -1 8 .0 0

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Koźmin Wlkp., ul. Borecka 25
Środa 15.30-20.00

Zakład Leczniczego Usprawniania
Pracownie przy ul. Floriańskiej 10
Od poniedziałku do piątku \v ° 1 ^ ™ ' TTT
Pracownie przy ul. Raszkowsu/w_.
Od poniedziałku do piątku w •ortrTg 00-18 00

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
Koźmin Wlkp., ul. Borecka 25
Środa 12.00-15.00

Serdecznie zapraszamy do korzystan ^ z usiug w naszych placówkach
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w ciągu 48 godzin w dom u Klienta
Bez poręczycieli Brak ukrytych opłat
Dogodny system spłat

Komtel Krotoszyn
ul. Zdunowska 16 (pasaż),
tel. 725 29 90, 0503 533 091
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ZAPRASZAMY !

tt

P oszukujem y osób do w spółpracy
na terenie Krotoszyna i okolic
tel./fax 061 28 32 707, tel. 061 28 33 891

ZAPRASZAMY codziennie
pn-pt 10.00-18.00
soboty 10.00-13.00
Krotoszyn, ul. Kaliska 15
tel. 722 60 20
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Ciepła ramka dystansowa SWISSPACER
P o n a d to w s p r z e d a ż y :
D r z w i w e w n ę t r z n e s z k la n e , d r z w i w e jś c io w e P C V
i a lu m in iu m . R o le ty z e w n ę t r z n e i w e w n ę t r z n e .

Krotoszyn, ul. Zdunowska 16
tel. 722 66 09

[przy pasażu)

W sprzedaży również
pióra i długopisy firm
WATERMAN i PARKER
oraz tytoń, papierośnice i fajki
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Lo k a ln e skandaliki
■

I
Skandal wykreowany. Poseł Porozu
mienia Polskiego Witold Tomczak,
który zdemontował w warszawskiej
Zachęcie rzeźbę obrażającą jego
uczucia religijne, kategorycznie za
przecza doniesieniom Gazety Wybor
czej, jakoby zamierzał dokonać po
dobnego czynu w Krotoszynie. Twier
dzi, że to dziennikarz G W poinformo
wał go o prezentowanym w naszej
galerii Refektarz obrazie Holendra
Peera Mijlanda Ostatnia wieczerza
i sugerował antyreligijny charakter
dzieła. Poseł odwiedza jednak nasze
miasto (jak twierdzi - przejazdem
i tylko po to, aby obraz obejrzeć), ale
w tym czasie galeria iest zamknie*?
T iymczasem doniesienie Wyborczej
sprowadza do Refektarza sporą gru
pę dziennikarzy meri: ;,v ogólnopo!
skich.

Skandal drogi. 1 stycznia kilkakrot
nie drożeje zarejestrowanie działal
ności gospodarczej w gminie Kroto
szyn. Obowiązująca od 1994 roku
opłata wynosiła 30 zł, teraz wpis do
rejestru kosztuje 100 zł, o wiele dro
żej niż w powiatach okolicz
nych, ale mniej niż dopusz
cza ustawa (176 zł)
Skandal cmentarny. Poli
cja zatrzymuje na gorącym
uczynku dwóch mężczyzn
kradnących kwiaty z grobów
na cmentarzu w Krotoszynie.
Ich zdobycz jest warta 247 zł.

Skandal sesyjny. Styczniową se
sję Rady Miejskiej Zdun kończy wy
stąpienie mieszkańca tej miejscowo
ści Ryszarda Marka, który w imieniu
większej grupy zdunowian wnioskuje
0 odwołanie przewodniczącego Rady
Sylwestra Swory, bo jest arogancki
1 uprawia prywatę, oraz o pomniej
szenie pensji burmistrza i jego za
stępcy o 2000 zł, gdyż źle zarządza
ją gminą, źle się gospodarują i nie
promują miasta.

Skandal nad skandale. Na obrze
żach Krotoszyna ktoś regularnie co
tydzień wyrzuca duże ilości świeżego

pieczywa - bułek, drożdżówek, Chle
ba - alarmuje w lutym czytelnik. Po
licji nie udaje się wykryć sprawcy
marnotrawstwa.

Skandal

skarbonkowy. Brytyjski
uzdrowiciel Clive Harris przybywa do
Koźmina. Po seansie chorzy wrzuca
ją wolne datki do ustawionej w sali
skarbony, opatrzonej informacją, że
Harris bilonu nie przyjmuje, bo drob
ne są niepraktyczne.

walni. Celowo rozsiewane są plotki
o dziurze i rysach w niecce baseno
wej, przeciekach, awariach itp.
Wśród najgłośniejszych krytykantów
są osoby, które pracowały w Radzie
Miejskiej
poprzedniej
kadencji,
a więc decydowały o kształcie tej in
westycji. Wówczas głosowały za,
dziś mają inne zdanie na ten te
mat....

Skandal uliczny. Grupa mieszkań
ców Krotoszyna kieruje do Rady

Skandal paszkwilowy. B urm istrz
Kobylina zamieszcza na tamach samorządowego miesięcznika kolejny
paszkwil zniesławiający"^,^
mistrza, nauczyciela Michała
skiego.Używa epitetów, których
przez szacunek dla Państwa nie po
wtórzymy. Tym razem sprawę pod
chwytują media ogólnopolskie (rów
nież Rzeczpospolita), dziwując się
niepomiernie, jak to możliwe, że kobylińscy podatnicy godzą się na fi
nansowanie pisma na pozicrmie
rynsztoka, w którym burmistrz wypi
suje, co tylko mu ślina na język przy
niesie.

Skandal ścienny. W maju czytel
niczka pisze w liście do redakcji
o skandalicznych antyżydowskich
napisach przy wejściu na perony
na dworcu PKP. List publikuje
my, a napisy, które od mie
sięcy jakoś nie prze
szkadzają PKP, po
prostu zamalowujemy farbą.

ąyiiejotu^j

przeciw przemianowaniu
ulicy Lipowej ri3 ui. Ks.
Popiełuszki.
Żadna
z osób, które podpisu
j e Dorl Protestem.
nie podaje ac,resu.
a więc pismo nis116
mocy prawnej, mimo
to Rada zajmuje się
nim całkiem serio. Sprawę natych szłość sprzętu wartego 10 tys. zł.
miast podchwytuje antyklerykalne prujący stowarzyszeniem radny połódzkie pismo Fakty i M ity (przypo wiatóV,.Marek Talarczyk tłumaczy
się i ataku)'.- Armatura i meble nie
mnijmy - swego czasu prom owane
przez jednego z morderców Księdza zostały od razźjtiebrane, ponieważ
pomieszcZiia nie były przyJerzego - Grzegorza Piotrowi *
gotowanej błahej spra
skiego). Kłamie, pisząc m.in, że
wy zrobiono zd/Jt niego
zmiany nazwy nie chce 80 pro
spodarności, kombinatorcent krotoszynian.
Przeciw
stwa i kłamstwa, zrobiono
kłamliwemu tekstowi nikt nie
sprawę polityczną. Jego zda
protestuje
niem Przyszłość ma problemy
Skandal polityczny? Bada
finansowe, m.in. dlatego, że
Powiatowy Urząd Pracy winien
jąca finanse Powiatojest jej dużą sumę pieniędzy. Po
^
wego Centrum Poopublikowaniu przez Rzecz tekmocy Rodzinie
1 stu na ten temat kierownik PUP
komisja saprzysyła sprostowanie, w którym
morząwyjaśnia, że kierowana przez niego
jednostka nie ma żadnych zobowią
zań finansowych wobec Przyszłości.

Skandal wagi ciężkiej. Negujący po

Skandal
nadm ucha
ny. W Krotoszy
nie trwa krytyko
wanie oddanej
rok wcześniej do
użytku krytej pły-

d u
powiatu
nie znajdu
je w siedzi
bie sulmierzyckiego
stowarzy
szenia Przy

litykę władz klubu Ceramik, a popie
rani przez lokalnego przedsiębiorcę
Dariusza Rozuma zawodnicy sumo
demonstracyjnie opuszczają klubo
we walne zebranie, a potem nie wy
stępują w mistrzostwach Poland
Open. Wkrótce potem przenoszą się
do nowo utworzonego Towarzystwa
Atletycznego Rozum Krotoszyn, któ

rego
założyciel
twierdzi, że naj
lepszych polskich
sumitów kupił od
Ceramika
za
1800 złotych 1 10
par dresów. Już
w barwach TAR
Robert Paczków
zdobyw.- w Japo
nii mistrzostwo
świata. Humory
stycznie i z wielkim
dystansem
opisuje
sprawę
Polityka.
Oto fragment tek
stu: Dla kroto
szyńskiej elity wła
dzy, powiada pre
zes Rozum, byt
ten sukces czymś
takim, jakby, za
przeproszeniem
ktoś je j kupę na wycieraczce zrobi,
i jeszcze o papier poprosił.

Skandal rachunkowy. Mieszkańcy
bloków administrowanych p, ,ez
PGKiM otrzymują nowe
energię cieplną. Skala w
bulw ersujecie. ifiNa sk
protestów PGKiM chwi
je od nowego sposo*
odbiorców energii ciep
twic rdząr
jednak, że wvsokie rachunki i tak bę
dą musieli kiedyś zapłacić.

Skandal gminno-sejm

/y. Nowov»y
brany na posła Samoobrony ciesz
kowski radny Piotr Kozłowski ape zje
do wójta i przewodnicząc go Rady
Gminy, aby podali się do dymisji.
Z odczytanego na sesji przez jego
wysłannika listu dowiadujemy się
też, że jako poseł nie zamierza
współpracować z samorządem
Cieszkowa.

Skandal przerażający Dwaj kobylińscy gimnazjaliści podpalają... żywe
go psa, którego wcześniej przywin;
ją do drzewa w ogróc
Za znęcanie się nad zwierzęciem od
powiedzą przed sądem.
OKrowklz

1 3) ZEC
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