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DZIADOSTWO,
n ie m a słów !
Tytułow e słow a padły z ust kobiety, która w piątek wybrała się do sw ojego lekarza, przyj
m ującego w przychodni Eskulap, ale na drzw iach zastała kartkę z inform acją: Nieczyn
ne z powodu braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrow ia.
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0607 344 243

0502 321 906
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Umorzenia
w sprawach
Joksia
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie
zebranego materiału dowodowego umorzyła postępowanie
w trzech sprawach dotyczących burmistrza Krotoszyna Juliana
Joksia.

Kolejki
w komunikacji
Długie kolejki w wydziale komunikacji krotoszyńskiego starostwa
powodują, że na załatwienie sprawy petenci muszą czekać i po kil
ka godzin. Tak było za poprzedniego starosty, tak jest teraz.

Wygraj komputer!
Dla naszych wiernych Czytelników mamy kolejny
konkurs. Tym razem nagrodą będzie zestaw
komputerowy. Jest więc o co grać! Do końca
marca zamieszczać będziemy w tym miejscu nu
merowane kupony. Trzeba je gromadzić, a po
ostatnim w marcu wydaniu Rzeczy zebrać cały
komplet, nakleić na kartkę i przysłać do redakcji.
Aby wziąć udział w konkursie, należy także wymy

WVGRFJ
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ślić krótkie hasło (lub kilka haseł) zaczynające się
od słów: Komputer to...
REKLAMA

Firm ow y salon meblowy
Fabryki mebli Andrzej Gawin

strowska oszustka
wyłudziła kostkę
Kilkadziesiąt tysięcy złotych straciła krotoszyńska firma zajmująca
się układaniem kostki brukowej. Usługę wyłudziła od niej mieszkan
ka Ostrowa Hanna S., oskarżona o dokonanie szeregu wyłudzeń mie
nia od firm z tego miasta oraz Poznania, Wrocławia i Krotoszyna.
Prokuratura zarzuca Hannie S., że ną faktu zadłużenia je j spółki i stwarzanie
w okresie od listopada 2000 r. do kwietnia pozorów wypłacalności - mówi Janusz
2002 r., kiedy była właścicielką zakładu
Walczak, rzecznik ostrowskiej prokuratury.
Kobieta wykorzystywała przedłużony ter
opieki pielęgniarskiej w Ostrowie Wlkp.,
wyłudziła od kilkunastu kontrahentów mie min płatności, pobierając towary i zlecając
nie i usługi o łącznej wartości 317 tys. zł. — usługi, nie mając jednak zamiaru ani moż
Wprowadziła kontrahentów w błąd, fałszy liwości uregulowania należności.
wie przedstawiając kondycjąfinansową re
Zarzuty wobec ostrowianki prokuratura
prezentowanej ptzez siebie firmy. W zarzu sformułowała 31 grudnia. Wśród pokrzyw
cie wskazano na zatajenie przez wymienio dzonych są w większości firmy z Ostrowa

Wlkp., a poza tym po jednej z Krotoszyna,
Poznania i Wrocławia. Wyłudzono od nich
materiały i usługi budowlane, urządzenia
sanitarne, meble biurowe, leki i materiały
opatrunkowe oraz usługi gastronomiczne.
Krotoszyńska firma za kostkę brukowąi jej
ułożenie nie dostała ani grosza z należnych
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W akcie oskarżenia zawarte są ponad
to zarzuty naruszenia praw pracowniczych
osób zatrudnionych w zakładzie opieki pie
lęgniarskiej. Jego właścicielka nie odpro
wadzała składek do funduszy ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych. Pomimo wy
stąpienia niezbędnych przesłanek nie zło
żyła również wniosku o ogłoszenie upadło
ści spółki.
Czyny zarzucane Hannie S. zakwalifi
kowano m.in. jako oszustwo, popełnione
w odniesieniu do mienia znacznej wartości,
które jest zagrożone karą więzienia od 1 ro
ku do 10 laL
(popi)
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Brak strategii (s ą plany je j
opracow ania), je s t plan budo
w y i rem ontów dróg do 2 0 0 6 r.

(W Y J Ą T K O W O )

KŁOPOTLIWE
PYTANIE

Brak strategii, je s t plan inwe
stycyjny na l.ata 2 0 0 3 - 2 0 0 6 .
Brak strategi, obow iązuje pro
gram zrów now ażonego rozw o
ju gm in powiatu g o styń skiego
i gm iny Kobylin na lata 2 0 0 1

2 stycznia wydział komunikacji starostwa nie rejestrował pojazdów.
Na drzwiach wywieszono kartkę, że przyczyną jest awaria sieci kom
puterowej. Tymczasem dociekliwi interesanci sprawdzili, iż nie cho
dzi o awarię sieci, a o problemy związane z instalacją nowego pro
gramu, możliwe do rozwiązania już kilka dni wcześniej i - co oczy
wiste - poza godzinami przyjmowania petentów. Dlaczego tego nie
zrobiono i dlaczego wprowadza się interesantów w błąd? - zapyta
liśmy naczelnika wydziału, Tadeusza Olejniczaka.

- 2010.
Była strategia na lata 1 9 9 6 2 0 0 3 , n astępn a - w przygoto
waniu.
W opracow aniu je s t strategia
rozwoju na lata 2 0 0 4 - 2 0 1 3 .

Sulmierzyce
W związku z wchodzącymi w życie 1 stycznia przepi
sam i trzeba było wprowadzić do komputerów nowedokumenty. 24 grudnia o 15.00 chcieliśmy to zrobić,
ale okazało się, że nie ma możliwości, bo pojaw iły się
jakieś kom plikacje z instalowaniem programu. Do
piero dzisiaj udało się otrzymać od jego właściciela
z Krakowa brakujące elementy. Najlepiej odpowie in
form atyk
Pracujący w starostwie na umowie zleceniu informa
tyk z firmy Sirocco stwierdził, że do wprowadzania
nowego programu przystąpił nie 24, a 31 grudnia, po
zakończeniu przyjmowania interesantów. Wobec tej
sprzeczności ponownie oddaliśmy głos naczelnikowi, który uznał, iż pomylił daty. Praw
dopodobnie jednak nasza interwencja przyspieszyła załatwienie sprawy, bo po godzi
nie zatelefonowano do redakcji ze starostwa, informując o wznowieniu rejestrowania
pojazdów.
REKLAMA

profA l
producent okien i drzwi z pvc

okna
in n e n iż w s zy s tk ie
BRAMY GARAŻOWE WIŚNIOWSKI
Krotoszyn,
ul. Zamkowy Folwark 10
tal. 722 66 09
Pn.,śroil.,czw.,9,M 7 "
wŁ, p i, 8"*16", s iM II"-1 3 "

Wynajmę lokal
na gabinety lekarskie
wysoki standard (poczekalnia,
2 toalety, telefon, ogrzewanie),
parking, w centrum.
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Kredyty
Gotówkowe

O d dwunastu lat jako trener karate
pracuje Pan z dziećmi Co ćwiczenie tej
dyscypliny sportu daje młodym lu
dziom?
Karate wychowuje, kształtuje charakter,
uczy wytrwałości. Uświadamia, że jeśli za
wodnik będzie konsekwentnie ćwiczył
i pracował nad sobą, osiągnie sukces. Nie
chodzi jedynie o zdobywanie medali na za
wodach, ale o przezwyciężanie własnych
ograniczeń. Większość moich podopiecz
nych osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.
Karate uczy również szacunku dla pizeciwników, każdy występ rozpoczyna i kończy
się ukłonem. Jest również lekcją odpowie
dzialności za innych. W naszym klubie
starsi i doświadczeni zawodnicy opiekują
się młodszymi. Mam wiele przykładów, że
trenowanie karate koryguje wady postawy
u dzieci, przyczynia się do ich harmonijne
go rozwoju. Nie jest jedynie sztuką walki
czy dyscypliną sportową Na Wschodzie,
skąd się wywodzi, traktowane jest jako ro
dzaj sztuki, na równi z teatrem czy baletem.
Co jest istotą karate?
Najprościej mówiąc, karate to forma
walki pochodząca z krajów Dalekiego
Wschodu, w której najważniejsza zasada
mówi: nigdy nie atakuj pierwszy, skutecz
nie broń się, potem atakuj. W Zdunach ćwi
czymy karate kala i kumite. Kata polega na
prezentacji przez zawodnika układu tech
nik walki bez przeciwnika. Zawodnik wy
konuje takie mchy, jakby walczył z rywa
lem. W kumite natomiast jest kontakt
z przeciwnikiem. Mimo że nie dochodzi do
uderzeń, sędziowie skrupulatnie oceniają
realność walki. Ważne jest, by zawodnik
całkowicie panował nad swoimi mchami.

IH R O B R Y

Gabinet spełnia
wymogi NFZ.

także dla
rolników i rencistów

Tel. 722 78 08,0692 527 790

Krotoszyn, ul. Piekarska 6
Tel. 722 76 62
obsługa k a rt C h ro b ry non-stop

7 s ty c z n ia 2 0 0 3

Rozmowa z Jarosławem Adam
skim, trenerem Uczniowskiego
Klubu Sportowego Shodan przy
Szkole Podstawowej w Zdunach,
reprezentantem Polski w karate.

Znamy filmy z Bruce Lee, w których
karatecy walczą ze sobą na śmierć i ży
cie. Czy nie obawia się Pan, że umiejęt
ności przekazane członkom klubu mogą
kiedyś zostać wykorzystane w prawdzi
wej walce?
Nigdy jeszcze nie zdarzyło się, żeby

któryś z moich wychowanków wykorzy
stał karate w prawdziwej bójce. Ja nie uczę
ich agresji, oni doskonale wiedzą że w re
alnej konfrontacji mogą wyrządzić komuś
krzywdę. Przykładowo - są w karate ude
rzenia skierowane na twarz, krtań czy oczy.
Na treningach i zawodach walczący, wyko
nując to uderzenie, zatrzymują swoje tęce
na centymetr przed tymi narządami. W rze
czywistości po prawdziwym ciosie osoba
poszkodowana nie jest wstanie wstać
o własnych siłach, może nawet stracić ży
cie. Moi zawodnicy unikają bójek i zacze
pek, wiedzą czym to mogłoby się skoń
czyć. Jedynym miejscem, w którym mają
okazję sprawdzić swoje umiejętności, jest
tatami - plansza do walk karate. To żelazna
zasada. Zawsze tłumaczę, że wykorzysty
wanie umiejętności w walce realnej może
mieć miejsce jedynie w ostateczności,
w obronie życia Chłopcy, któizy trenowa
li u mnie karate, a zostali powołani do woj
sk ą trafili do jednostek specjalnych, gdzie
znajomość sztuk walki jest niezbędna

Brak strategii, je s t plan inw e
stycyjny na lata 2 0 0 3 - 2 0 0 5 .

Spotkałem się z opinią, że uprawia
nie karate wiąże się z przyjęciem filozo
fii i religii Wschodu, a to stanowić może
zagrożenie dla duchowego rozwoju
chrześcijan. Podziela Pan ten pogląd?
Wszystko zależy od sposobu wpaja
nia karate. My jesteśmy Polakami,
chrześcijanami, nie wstydzimy
się o tym mówić.
Z kultury Wscho
du czerpiemy
to, co do'tyczy
sztuki
w alk i,

bez zgłębiania jej treści. N u y n o tk a le n i -SŃ
z przypadkiem porzucenia religii i p iw
na buddyzm tylko dlategoj*Jduś treittĄ-' karate.

Jak na działalność klubu reagująHfc
dzice zawodników?
Od samego początku współpraca z ro
dzicami układa się bardzo dobrze. Część
z nich trenuje karate ze swoimi dziećmi, in
ni przychodzą na nasze zajęcią przygląda
ją się. Wielu jeździ tra zawody, wożąc też
inne dzieci. Rodzice ponoszą też koszty za
kupu kimon, pomagają w wielu sprawach
organizacyjnych.
Jakie są najbliższe plany klubu?
11 stycznia startujemy w ogólnopol
skim turnieju Dragon Cup w Środzie
Wlkp. Mam nadzieję na dobry start w tej
imprezie.
Rozmawiał
S ław ek Pałasz

(Więcej o UKS Schodan czytaj na str. 6)
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Aktualności

Plan dla 70 hektarów
śródmieścia

Okręgówka bada
sprawę mieszkań

Decyzja radnych, podjęta 30 grudnia, na ostatniej ubiegłorocznej sesji,
rozpoczyna procedurę opracowywania planu zagospodarowania prze
strzennego dla około 70-hektarowej części śródmieścia Krotoszyna.

Sprawę zgodności z prawem nieodpłatnego przekazania Czesławo
wi Jagle mieszkań zakładowych przy ul. Piastowskiej w Krotoszynie
bada Prokuratura Okręgowa.

Jedna z podjętych w tej sprawie uchwał
dotyczy północno-zachodniego rejonu centrum miasta, obejmującego m.in. tereny wokół dworca PKP, szpital i obiekty po byłej

Do Prokuratury Rejonowej w Kroto
szynie wpłynął w październiku wniosek
najemców dawnych mieszkań zakłado
wych Zakładów Mięsnych przy ul. Pia
stowskiej o zbadanie zgodności z prawem
procedury nieodpłatnego przekazania tych
lokali kilka lat temu ówczesnemu i obec
nemu właścicielowi ZM, Czesławowi Ja
gle. Kilka miesięcy temu opisywaliśmy
w Rzeczy tę pełną niejasności sprawę. Za
jęliśmy się nią na prośbę lokatorów, któ
rych mieszkania zostały po raz kolejny
sprzedane - tym razem przez Czesława
Jagłę lokalnemu przedsiębiorcy Dariuszo-

M. PAWLIK

nowa
Funkcje wspomnianego obszaru to zabudowa mieszkaniowa, magazynowo-składowa i produkcyjna obiekty usługowe
w formie urbaiustyczno-architektonicznej
pozostającej w harmonii z istniejącązabudową, zieleń publiczna komunikacja oraz
sport i rekreacja
Dragi terea ograniczony ulicami Słodo
w a Mickiewicza oraz Benicka obejmuje
m.in. nieruchomości upadłego krotoszyń
skiego browaru. Jak czytamy w uzasadnie
niu projektu uchwały, miejsce to ma w za
sadniczy sposób zmienić swoje przezna
czenie,jednak racjonalne zagospodaro
wanie przedmiotowego terenu jest
możliwe tylko po opracowaniu szcze
gółowego plami, oheślającego jego
optymalne zintegrowanie z krotoszyńską
starówką, gdyżjest to bezpoślenie zaple
cze Rynku i musi ono stanowićjendolitą
form ę (zarówno urbanistyczną ja k i ar
chitektoniczną) zjuż istniejącąpizestrzenią śródmiejską. Plan obejmie tereny
o funkcji mieszkaniowej oraz usługowej
usytuowane między ulicami Fabryczną
nawiązującej do formy zabudowy pierzei
i Mickiewicza. Plan dla tej części Krotoszy- rynkowych, wykluczającej obiekty parterona był już przygotowywany na mocy we. Nie ma więc mowy o postawieniu tam
uchwały Rady Miejskiej z marca 2002 r., niskiej hali handlowej, na przykład superjednak przed 11 lipca, a więc dniem wejścia marketu. Na wydanie decyzji o warunkach
w życie nowej ustawy o planowaniu i zago- ' zabudowy obszaru po browarze jego naspodarowaniu przestrzennym, nie został wy- bywca będzie musiał poczekać do czasu
łożony do publicznego wglądu, wobec cze- uchwalenia planu. Może to potrwać nawet
go całą procedurę trzeba było rozpocząć od prawie rok.
(er)

Radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego i starosta Leszek Kulka zamro
zili swoje wynagrodzenia. Oznacza to, że zarówno diety radnych, jak
i pensja starosty pozostaną w tym roku na zeszłorocznym poziomie.

Radni zamrozili diety
Decyzję o zamrożeniu wynagrodzeń
dla radnych i starosty podjęto w drodze
dwóch oddzielnych uchwał na sesji 30
grudnia 2003 r. Jest to rezultat programu
oszczędnościowego, który przyjął Zarząd
Powiatu Krotoszyńskiego w czerwcu
ubiegłego roku.
- Większą dietę otrzym uje przewodni
czący rady i członek Zarządu Powiatu,

natom iast dieta przeciętnego radnego,
który nie pełni żadnych funkcji, wynosi
około 800zł - powiedział Andrzej Jerzak,
skarbnik powiatu. Miesięcznie na diety
radnych starostwo wydaje ok. 19 tys. zł.
Starosta Leszek Kulka nadal będzie
zarabiał nieco ponad 9 tys. zł brutto, czy
li na rękę otrzyma ok. 5 tys. 500 zł.
(popi)

WIELKIE DZIĘKI
ZA WIELKIE SERCE!
Składamy najserdeczniejsze podziękowania za pomoc i przygoto
wanie wieczerzy wigilijnej na krotoszyńskim dworcu:
Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie, Towarzystwu Polsko-Niemie
ckiemu, PKP, PGKiM, WTZ, PCPR, gazowni, firmie pana Niedbały, parafiom: św. Andrzeja
Boboli, św. ap. Piotra i Pawła, św. Marii Magdaleny, restauracjom Dud i Cristal, przedsiębior
stwu Cerabud, stowarzyszeniu Integracja, stowarzyszeniu Primum Non Nocere, Akcji Kato
lickiej przy parafii św. Marii Magdaleny, ZHP, ŚDS, Ummnr.Gabi Piast, Max-Pol, Polesie, Victus. Gwarant, Ogród, PSS Społem Krotoszyn, GS Krotoszyn, Teomina, Intermaiche Krotoszyn,
kwiaciarni Domestica, Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu £Va, sklepowi firmowemu Mak
ie Stanisława Papierskiego i Jana Rogowskiego, ciastkami Brykczyttski, piekarniom państwa Ka
czyńskich i Łyskawów. Dziękujemy także wolontariatowi starszemu z: LO, ZSP nr 1, ZSP nr
2, ZSP nr 3, wolontariatowi młodszemu z ZSP nr 1, ZSP nr 3, ZSP nr 4 i innym ludziom zwią
zanym z Centrum Wolontariatu w Krotoszynie, a także następującym osobom: Tadeuszowi Hajdzionemu, Lechowi Witkowi, Jerzemu Stanisławskiemu, Jerzemu Kurzawskiemu, Jackowi
Czachorkowi, Ferdynandowi Szychowi, Mariuszowi Dolacie, Jarosławowi Kępce, Eugeniuszo
wi Jajecznikowi, Kazimierzowi Szostakowi, Markowi Szewczykowi, Henrykowi Ratajczykowi.

organizatorzy Wigilii na dworcu

n zecz

wi Rozumowi.
Zgromadzone przez prokuraturę kro
toszyńską akta dotyczące tego tematu zo
stały w grudniu przekazane Prokuraturze
Okręgowej, gdyż zgodnie z prawem tak
właśnie postępuje się w przypadku spraw
wyjątkowo zawiłych. Jak dowiedzieliśmy
się od prowadzącej postępowanie pani
prokurator, z archiwów ściągane są obec
nie kolejne niezbędne dokumenty. Decy
zja ma zapaść w możliwie najszybszym
terminie. Gdy zostanie wydana, poinfor
mujemy Państwa o szczegółach.
(er)

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie ze
branego materiału dowodowego umorzyła postępowanie w trzech
sprawach dotyczących burmistrza Krotoszyna Juliana Joksia.

Umorzenia
w sprawach Joksia
Doniesienia na burmistrza Joksia zło
żył w prokuraturze radny Dariusz Rozum
(Komitet Wyborczy Rzemiosła i Usług).
W sierpniu 2003 r. poinformował o tym,
że burmistrz Krotoszyna poświadczył nie
prawdę w swoim oświadczeniu majątko
wym. Chodziło o brak w rubryce o dodat
kowych dochodach danych o opłacie
dzierżawnej, pobieranej od Wielkopol
skich Tartaków Witar. - Burm istrz wska
zał na nieprawidłową interpretację zapi
su w rubryce oświadczenia. Poza tym
oświadczenie później sprostował i zostało
ono przyjęte bez zastrzeżeń przez wojewo
dę wielkopolskiego. D latego postępowa
nie umorzono - powiedział prokurator Ja
nusz Walczak, rzecznik prasowy Prokura
tury Okręgowej w Ostrowie.
We wrześniu ten sam krotoszyński
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radny dostarczył prokuraturze dodatkowe
materiały dotyczące nieprawidłowości
związanych z rozdysponowaniem jednej
z działek na terenie Krotoszyna. - N ie
stwietdzono nieprawidłowości w uchwa
le Zatządu M iejskiego w Krotoszynie, mó
wiącej o nieskotzystaniu z prawa pierwo
kupu działki na mgu ulic Benickiej i Klemczaka - wyjaśnił J. Walczak. Działkę tę
Jokś zakupił, kiedy zrezygnował z tego
Zarząd Miejski, a następnie wydzierżawił
tę samą nieruchomość Witamwi.
Prokuratura umorzyła także śledztwo
w sprawie wydawania przez burmistrza
lokalnego Informatora Samoiządowego,
które przez pewien czas nie było zareje
strowane. Prokuratura uznała za znikomą
szkodliwość społeczną tego czynu.
(popi)
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30 grudnia na sesji Rady Powiatu Kroto
szyńskiego zatwierdzono plan kontroli,
jakie ma przeprowadzić komisja rewizyj
na w 2004 r. Już w lutym skontrolowany
zostanie sposób wykorzystania środków
finansowych pokazanych Samodziel
nemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej z budżetu powiatu w ze
szłym toku.
STOP.
30 grudnia, na sesji Rady Miejskiej Kro
toszyna, sołtys Różopola zaproponował
przeprowadzenie wśród obecnych na sa
li obrad zbiórki (po 10 zł od osoby) na po
moc dla dotkniętych trzęsieniem ziemi
Irańczykom. Przewodniczący Rady nic
zgodził się na zorganizowanie jej od razu,
uznając, że każdy chętny może wpłacić
pieniądze w biurze Rady w przerwie ob
rad bądź po sesji.
STOP.
5 stycznia, czyli w dniu zamknięcia tego
wydania Rzeczy, otrzymaliśmy z Pozna
nia komunikat podpisany przez Marka
Twardowskiego, reprezentującego tzw.
Porozumienie Zielonogórskie, oraz Lesz
ka Sikorskiego, ministra zdrowia Czyta
my w nim, że uzgodniono wspólne stano
wisko dotyczące otwarcia gabinetów le
karskich i kontraktowania świadczeń
zdrowotnych na 2004 r. i że precyzowany
jest dokument porozumienia, który będą
musieli zaakceptować prezes Narodowe
go Funduszu Zdrowia i premier.
STOP.
8 stycznia komisja społeczna Rady Miej
skiej Krotoszyna spotka się w Goizupi
z mieszkańcami tej wsi. Jest to reakcja ko
misji na pismo dostarczone jej przez ro
dziców uczniów goczupskiej szkoły, za
grożonej likwidacją. Podobne zebranie
odbędzie się tego samego dnia w kroto
szyńskim Gimnazjum nr 1. STOP,
11 stycznia po raz dwunasty donośnym
głosem zagra Wielka Orkiestra Świątecz
nej Pomocy. Jej celem jest zgromadzenie,
pieniędzy na zakup sprz.ętu medycznego
ratującego życie noworodków' i najmłod
szych dzieci. Program orkiestrowych im
prez na naszym terenie znajdą Państwo
na stronie 15.
STOP.
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tucji RP. Tru
izmem byłoby
po w ta rza n ie,
że gwarantuje
ona Polakom
bezpłatną
opiekę
me
dyczną. Tymczasem z dniem 1 stycz
nia rząd pozostawił miliony rodaków
samym sobie. I tak 80 procent Wiel
kopolan zastało w piątek nieczynne
gabinety swoich lekarzy rodzinnych.
Z tego rodzaju sytuacją nie mieliśmy
do czynienia nawet za czasów naj
czarniejszej komuny. Arogancja wła
dzy sięgnęła zenitu. Rząd - jak za
wsze - wyżywi się i wyleczy. Wszak
ma do dyspozycji własną lecznicę
i najlepsze warszawskie kliniki, takie
jak ta, z której telewizyjne ekipy zale
dwie miesiąc wstecz serwowały Pola
kom obraz owłosionego torsu premie

ra Millera, podobno uratowanego
przez pilota helikoptera przy udziale
świętej Baśki. Ten zdecydowanie ma
ło smaczny widoczek miał z założenia
wzbudzić współczucie współrodaków,
podnosząc zarazem lecące w dół ak
cje eseldowskiego rządu i jego cynicz
nego premiera.
Piszę w niedzielę wieczorem, gdy
w Poznaniu wciąż trwają rozmowy mi
nistra zdrowia Leszka Sikorskiego
z lekarzami Porozumienia Zielonogór
skiego. Pan minister przestał obrażać
swoich kolegów po fachu stwierdze
niem, że strajkują. Chce, aby otworzy
li gabinety, nie godzi się jednak na
utrzymanie ubiegłorocznych zasad
kontraktowania usług medycznych.
Na dodatek nie ma uprawnień do po
dejmowania decyzji i podpisywania
umów w imieniu NFZ. Z mocą spraw
czą słów Sikorskiego może być do
kładnie tak samo, jak z obietnicami
złożonymi swego czasu pielęgniar-

liii-

kom przez niesławnej pamięci Mariusza Łapińskiego. Nawiasem mówiąc,
NFZ był chorym pomysłem (jednym
z wielu chorych pomysłów!) jego i kolesiów z SLD, zabiegających o kolejne
stanowiska (przykład: okoliczności
nominowania pułkownika Panasa na
szefa NFZ), przeraźliwie głuchych na
płynące ze środowiska medycznego
głosy rozsądku.
Ostatnio naszą redakcję dosłow
nie zasypują faksy i maile od NFZ, na
ogół ze sobą sprzeczne. WieJka to
praca - wysyłanie tylu informacji,
w końcu jesteśm y maleńką cząstką
polskich mediów. Etaty pań, które
ową żmudną robotę wykonują, opła
camy wszyscy. Może starczyłoby na
kilka kontraktów?
Premierowi Millerowi życzę zdro
wia, ale - gdyby zachorzał - chętnie
postawiłabym go pod drzwiami za
mkniętej przychodni. Nawet z odzia
nym torsem.
Romana Hyszko
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Aktualności / Reklama
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. 588 04 01, fax. 588 04 02
e-mail spzoz@kroioszyn.pl; www.spzoz.krotoszyn.pl

Samobójstwo w Lutogniewie; uszkodzono szyby wystawowe Lidia;
w yczyścili przedszkole; zniknęła cyfrówka; kradzież komórki; policja
wyłapała sklepowych złodziei.

28 grudnia w Lutogniewie doszło
do tragedii. W piwnicy prywatnego do
mu na swoje życic skutecznie targnął
się 45-letni mieszkaniec tej wsi. Męż
czyzna powiesił się na sznurku. Policja
prowadzi dochodzenie mające wyjaśnić
przyczynę tego desperackiego kroku.
28 grudnia o 22.00 zauważono, że
w markecie L idl przy ul. Sienkiewicza
w Krotoszynie zostały uszkodzone
cztery szyby wystawowe. Straty osza
cowano na 3 tys. zł.
28 grudnia ujawniono, że nieznany
sprawca okradł przedszkole przy ul.
Piastowskiej w Krotoszynie. Do środka
budynku wszedł po wypchnięciu drzwi
wejściowych. Ukradł w yposażenie ra
diowęzła, w ieżę stereofoniczną, dwa
radiomagnetofony z odtwarzaczem płyt
CD G nindig, cztery magnetofony kase
towe oraz telefon stacjonarny. Wartość
skradzionych przedm iotów oszacowa
no na 3 tys. zł.
29 grudnia w barze B artosz w Kro
toszynie ukradziono mieszkańcowi te
go miasta pozostawiony na stole bez
opieki cyfrowy aparat fotograficzny.

W łaściciel w ycenił skradziony sprzęt
na 2 tys. zł.
29 grudnia nieustalony sprawca
ukradł z boksu w lokalu N ight Club
w Krotoszynie pozostawioną tam to
rebkę z telefonem komórkowym Nokia.
Poza tym właścicielka torebki straciła
dowód osobisty, prawo jazdy i kartę
bankomatową. Straty oszacowała na
400 zł.
30 grudnia o godz. 0.20 dwóch
m ieszkańców Krotoszyna w łamało się
do sklepu spożywczego przy ul. Mic
kiewicza w swoim mieście. Mężczyźni
(33 i 20 lat) weszli do pomieszczenia
po wybiciu szyby w oknie wystawo
wym. Ukradli: papierosy, piwo i arty
kuły spożywcze o łącznej wartości 200
zł. Zostali zatrzymani w pościgu podję
tym przez policję. Skradzione towary
udało się częściowo odzyskać.
31 grudnia o 2.15 czterech miesz
kańców Krotoszyna (w tym trzech nie
letnich) włamało się do sklepu spożywczo-monopolowego przy alei Powstań
ców Wielkopolskich. Wybili dziurę
w drzwiach od zaplecza, weszli do
środka i ukradli papierosy oraz artyku
ły spożywcze. Uciekając z miejsca wła
mania, spłoszeni przez patrol policji,
porzucili skradzione rzeczy. Policja ru
szyła w pościg, używając psa tropiące
go, który doprowadził funkcjonariuszy
do miejsca zamieszkania sprawców.
Zostali zatrzymani.

Szan ow n i Państw o!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 02 stycznia 2004 r.
czynne są poradnie specjalistyczne, w których świadczenia
udzielane są bezpłatnie
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:
PORADNIA GINEKOLOGICZNI) - POŁOŻNICZA:
Krotoszyn uL Polewskiego 8, telefon 588 03 90 wew. 329,237
Przyjm ują:
lek. m ed. M arian M ajchrzak,
w następujących godzinach: poniedziałek i środa 8.00 -1 3 .0 0 , w torek, i czw artek 13.00 -1 8 .0 0
lek. m ed. H alina S tasiak - M oczulska,
w następujących godzinach: środa i piątek 13.00 - 18.00, czw artek 8.00 -1 3 .0 0
lek. med. E dw ard B ałoniak,
w następujących godzinach: poniedziałek 1 3 .0 0 - 18.00, w torek 8 .0 0 - 13.00, piątek 8.00 -1 3 .0 0
N Z O Z w R o z d ra ż e w ie u l. K ro to sz y ń sk a 9 , telefon 722 13 16
Przyjm uje: lek. m ed. H alina Stasiak - M oczulska, w następujących godzinach: poniedziałek 11.00 -1 6 .0 0
N Z O Z w S u lm ie rz y c a c h ul. K ró tk a 1, telefon 722 31 17
Przyjm uje: lek. m ed. M aciej O rzechow ski, w następujących godzinach: środa 15.00 - 20.00

SPZOZ w Kobylinie ul. Grunwaldzka 2, telefon 065 548 21 25,548 24 53
Przyjm uje: lek. m ed. Tom asz W ojno, w następujących godzinach: czw artek 15.00 - 20.00

PORADNIA CHIRURGICZNA: Krotoszyn ul. Bolewskiego 8, telefon 588 03 90 wew. 380
Przyjm ują:
lek. m ed. D ariusz H oryza: poniedziałek, środa i piątek 8.00 -1 8 .0 0
lek. m ed. Janusz K m iecik: w torek 8.00 - 18.00, czw artek 8.00 - 16.00

PORADNIA ALERGOLOGICZNA:
K rotoszyn ul. B olew skiego 8 , 1 piętro, telefon 588 03 90 wew. 231, 328
(obok Poradni Położniczo-G inekologicznej)
Przyjm uje: lek. m ed. Izabela B ąkiew icz w następujących godzinach: poniedziałki i środy 15.00 - 18.00

PORADNIA UROLOGICZNA:
K rotoszyn ul. B olew skiego 8 , 1 piętro, telefon 588-03-90 wew. 2 3 1 ,3 2 8
(obok Poradni P ołożniczo - G inekologicznej)
Przyjm uje: lek. m ed. K azim ierz Szadłow ski
w następujących godzinach: w torek 15.00 - 20.00, czw artek 12.00 -1 5 .0 0

PORADNIA ORTOPEDYCZNA: Krotoszyn ul. Bolewskiego 8, telefon 588-03-90 wew. 380
Przyjm uje: lek. m ed. W łodzim ierz F lorkow ski
w następujących godzinach: w torek 12.00 -1 5 .0 0 , czw artek 8.00 -1 8 .0 0

PORADNIA ONKOLOGICZNA: Krotoszyn ul. Bolewskiego 8, telefon 588-03-90 wew. 380
Przyjm uje: lek. m ed. Y ioletta W esołow ska - M ilew ska w następujących godzinach: środa 15.00 -1 9 .0 0

PORADNIA DIABETOLOGICZNA: Krotoszyn ul. Floriańska 10, telefon 588 04 04 wew. 463

Między 29 grudnia a 4 stycznia Po
wiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowe
go w Krotoszynie udzieliła pomocy

dziewięciu osobom poszkodowanym
w wypadkach. W kolizjach i wypad
kach drogowych nikt nie ucierpiał. Do
nagłych zachorowań pogotowie wyjeż
dżało 68 razy. 41 osób przewieziono do
szpitalnego oddziału ratunkowego.
Z pomocy lekarskiej w ambulatoriach
krotoszyńskiej stacji oraz koźmińskiej
podstacji pogotowia ratunkowego sko
rzystało łącznie 247 pacjentów, tylko
między 1 a 4 stycznia - aż 216 osób.

Przyjm uje: lek. m ed. B arbara W inogrodzka - Pulchny
w następujących godzinach: w torek 9 .0 0 -1 7 .0 0 , poniedziałek, środa, czw artek, piątek 8.00 - 16.00

PORADNIA NEFROLOGICZNA:
Krotoszyn ul. Bolewskiego 6, Stacja Dializ, Telefon 588 03 90, Telefon / Fax. 588 03 93
Przyjm uje: lek. m ed. Janusz Pulchny w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, piątek 14.00 -1 5 .0 0 , w torek, czw artek 15.00 - 16.00

PORADNIE W KOŹMINIE
PORADNIA CHIRURGICZNA: Koźmin Wlkp. ul. Stęszcwskiego 9, telefon 72-16-704
Przyjm uje: lek. m ed. Stanisław K asprzak, w następujących godzinach:
poniedziałek, czw artek i piątek 13.00 -1 5 .0 0 , w torek 13.00 - 17.00

PORADNIA ORTOPEDYCZNA: Koźmin Wlkp. ul. Stęszewskiego 9, telefon 72-16-704
Przyjm uje: lek. m ed. K anchanlall W oodhoo, w następujących godzinach: środa 15.30 - 20.00

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA: Koźmin Wlkp. ul. Stęszewskiego 9, telefon 72-16-704

STRAZAŁKI

Przyjm uje: lek. m ed. Janina B olew ska - W esołow ska, w następujących godzinach:
środa 12.00 15.00

PORADNIA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZA:
Koźmin Wlkp. ul. Stęszewskiego 9, telefon 72-16-704

29 grudnia na ul. Dworcowej w Kro
toszynie, w niewielkim parku należącym
do gminy, paliło się drzewo. Pożar po
wstał na skutek wrzucenia do suchego
7 stycznia 2003

pnia drzewa niedopałka papierosa.
Ogień gasił zastęp miejscowej zawodo
wej straży pożarnej.
1 stycznia z nieustalonej jak dotąd
przyczyny (dochodzenie prowadzi kro
toszyńska policja) doszło do powstania
pożaru samochodu osobowego opel vectra, zaparkowanego na ul. Osadniczej
w Krotoszynie. W wyniku szybkiego
rozprzestrzeniania się ognia spłonęła ko
mora silnika i deska rozdzielcza.

Przyjm ują:
lek. m ed. Jan in a H um ska-M ackiew icz poniedziałek i czw artek 16.00 - 20.00
lek. m ed. M arta G ładkow ska-H arasim ow icz w torek, środa i piątek 8.00 -1 2 .0 0

Skierowania nie obowiązują do następujących lekarzy specjalistów:
ginek o lo g a i p o ło żn ik a, stom atologa, derm atologa i w enerologa, onkologa, p sy ch iatry , okulisty,
w zak resie leczn ictw a o d w ykow ego, dla osób uzależnionych od alkoholu,
śro d k ó w o d u rzający ch i substan cji psychoaktyw nych, dla osób zakażonych w irusem HIV,
dla o só b chorych n a gruźlicę, d la inw alidów w ojennych.

Na podstawie Dziennika Ustaw nr 88 poz. 961, z dnia 27 sierpnia 2001 r.

(popi)
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Aktualności

Kolejki
w wydziale komunikacji
Długie kolejki w wydziale komuni
kacji krotoszyńskiego starostwa
powodują, że na załatwienie spra
wy petenci muszą czekać i po kil
ka godzin. Tak było za poprzednie
go starosty, tak jest teraz.
Tłum na parterze budynku starostwa to
widok częsty. Tutaj mieści się bowiem wy
dział komunikacji i dróg, gdzie załatwia się
sprawy związane
Krzysztof Kaczmarek
z rejestracją pojaz
dów, wydaje prawa
(wicestaipsta)
Chciałbym od razu sprostować: kolejki
jazdy i duplikaty
w wydziale komunikacji naszego urzędu
dokumentów. Wy
nie są ciągle. Owszem, zdatzają się śpiędział zajmuje się
tizenia, ale nie wie wszystkie dni tygodnia
również szeregiem
innych spraw, m. in.
i nie o każdejpoi ze dnia. Tłok na korytarzu
nadzorując szkole
czasamijest złudny. Liczba osób tam stoją
nia kierowców czy
cych nie odzwierciedla jhktycznej liczby
badania techniczne
petentów. Zdarza się, że ludzie przyjeżdża
pojazdów.
ją cy z innych miejscem ościpowiatu botoW kolejkach stoją najczęściej osoby, które chcą zarejestrować lub wyrejestrować pojazd
W
kolejkach
szyńskiego zabierają ze sobą czlottków rocbiny i po prostu niżem czekają.
stojąjednak najczę
oczekującym, czy warto im dalej stać. Szukaliśmy wszelbch rozwicęań organiza
do obsługi peten stracja pojazdów nie ulega przyspieszeniu.
ściej osoby, które
Powodem tabego stanu rzeczyjest wydhrOkazuje się wiedy, że na przykład nie wszy
tów. W ohesach,
cyjnych i na przykład dwa lata tenm utuchcą zarejestrować
bedy nich się nasi żająca się procedura. Wiele czynności za scy mają przy sobie kom pley wymaganych
chomiliśmy stanowisko szybkiej obsługi.
lub wyrejestrować
w którym można odebrać zatrzymany do
la, dodajem ypiątebiera dużo czasu, a każde zmiany ustawo dokumentów. Wtedy czekanie jest bezcelo
pojazd. Niektórzy
mówi
Tadeusz we wnoszą kolejne obostrzenia- dodaje na w e - wyjaśnia szefwydziału. Jego zdaniem
wód rejestracyjny czy prawo jazdy Poza
petenci przychodzą
Olejniczak, naczel czelnik. Petentów to jednak nie obchodzi, należałoby uruchmić punkt informacyjny,
tym chcę dodać, że zanosi się na dużą
już o 6.00, aby po
nik wydziału ko oni - i słusznie - chcą być sprawnie obsłu w którym petent od razu mógłby sprawdzić,
zmianę. Do końca 2005 mku uruchomio
otwarciu wydziału
żeni. Głośno wyrażają swoje niezadowole czy posiada wszystkie potrzebne do zała
jak najszybciej zała
munikacji i dróg.
na ma być centralna ewidencja pojazdów
twić swoje sprawy.
twienia sprawy dokumenty, ile zapłaci i do
W wydziale tym nie, niektórzy - nieparlamentarnie.
co niewątpliwie pizy spieszy piocedutę re
U rzędnicy
jestracji samodiodów.
Urzędnicy zapewniają że każda osoba wiedzieć się, jak prawidłowo wypełnić
pracuje 10 osób,jest
twierdzą, że żal im
też dwóch staży jest traktowana poważnie. - Jeśli widzimy wniosek. Niestety, na razie punkt nie po
ludzi, którzy muszą długo czekać, ale za stów.
dużą liczbę czekających interesantów, pra wstanie. - W naszym budynku nie ma na to
pewniają iż robią wszystko, co w ich mo
cownicy wychodzą do nich imzrnawiąją.na
w anm ków - twierdzi Olejniczak.
- Przydałoby się więcej pracowników
cy. - Na co dzień m any czteiy stanowiska bo choć dysponujemy komputerami, reje korytarzu - mówi Olejniczak. Doradzają
(popi)

A ludzie mówią...

Paliwo
-zgroza
i skandal!
Zw ra- ;
;
cam się do i
i
Was z proś
bą o zajęcie
się spraw ą
stacji paliw
:
na terenie
>
K ro to s z y 
na. Przecież to zgroza i skandal! Jak
to się dziej, że u nas paliwo jest tak
drogie? Czy Krotoszyn jest tak bo
gatym miastem, a ludzie zarabiają
u nas tak ogromne pieniądze, żeby
tyle płacić?
Oto przykład z 21 grudnia. U nas
paliwo było po 3,39 zł. W całym
Wrocławiu, nie wyłączając centrum
miasta, kosztowało 3,16 lub 3,17 zł.
W Ostrowie Wlkp. - 3,09 zł. (...)
Czy nasza władza zarabia tak du
że pieniądze, że jej to nie przeszka
dza? Może powinna wydać zezw o
lenia na wybudowanie jeszcze kil
kunastu stacji paliw, by w końcu za
częła działać jakaś konkurencja i ce
rty były niższe niż teraz, podobnie
jak to jest w przypadku marketów?
Może powinno się ignorować na
szych bossów paliwowych i tanko
w ać w Ostrowic?
Proszę ~ zainteresujcie się tą
sprawą, bo ona dotyczy nas wszyst
kich.
S. W., s ta ły czytelnik

O d red.
Do lektury tekstu na zaproponowa
ny przez Czytelnika temat zaprasza
my za tydzień.

Jak usprawniłbyś obsługę petentów wydziału komunikacji krotoszyń
skiego starostwa?
Notował Sebastian Pośpiech
Fotografował Marcin Pawlik

Grzegorz Okupnik

Mariusz Osuch

Andrzej Sójka

Krzysztof Koehler

Maria Pospiech

(rolnik z Kobylina)

(rolnik)

(piekarz)

(emeryt)

(księgowa)

Moim zdaniem najlepiej byłoby, gdyby za
łatwianie wszystkich spraw związanych
z komunikacją wróciło do urzędów gmin.
Jak dobrze pamiętam, kiedyś wszystkie
procedury trwały o wiele kr ócej, a wystar
czy przyjść tutaj w jakikolw iek dzień, żeby
zobaczyć ile osób czeka na korytarzu.

K olejb są straszne. Żeby coś załatwić
przed pohidniern, trzeba przyjśćjuż o 7.00
rano. Jeśli przyjdzie się w południe, to
człowiek niczego nie załatwi. Myślę, że to
pom ysł godny rozważenia, aby wydawa
nie dowodów rejestracyjnych ipraw jazdy
powróciło do gmin.

Obsługę można przyspieszyć. Skoro nie
ma więcejpracowników, to wystarczy zro
bić zwykłą rzecz - niech znaczki opłat ad
ministracyjnych będą przy okienkach. Te
raz z każdego stanowiska odsyłają ludzi
do kasy, a potem trzeba wr ócić do okien
ka. Po co dwa razy czekać w kolejce?

W ubiegłym mku, kiedy wymieniałem pra
wo jazdy, stałem na korytarzu ponad pół
torej godziny. Sposób na skrócenie lu
dziom czasu oczekiwania je stjeden. Trze
ba wydzielić jeszcze jedno pom ieszczenie
i zatrudnić dodatkową osobę.

Średni czas czekania na dojście do stano
wiska obsługi to 2 godziny. Sądzę, że przy
dałoby się więcej urzędników w wydziale
komunikacji. Teraz je s t ich za mało, po
prostu nie dają sobie rady.

rszecz
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Karatecy promujg miasto
W czasie ostatniej w ubiegłym roku sesji zdunowskiej Rady Miej
skiej radni zapoznali się z działalnością Uczniowskiego Klubu Spor
towego Shodan, którą przedstawił im trener Jarosław Adamski.
UKS Shodan powstał we wrześniu ną rozegrane w kwietniu w Belgradzie.
2002 r., jego trenerem jest Jarosław Adam
Radni dowiedzieli się też, że w roku
ski. Skupia uczniów szkoły podstawowej, 2003 r. budżet klubu wyniósł 1,5 tys. zł, te
gimnazjalistów i młodzież ze szkół ponadpochodzące z gminnej kasy pieniądze wy
starczyły na pokrycie turniejowych opłat
gimnazjalnych, a także dorosłych.
Zdunowscy karatecy należą do krajo startowych.
wej
czołówki.
Marian So
bański, zastępca
Z każdego turnie
burmistrza Zdun,
ju przywożą po
zapytał trenera
kilka lub kilkana
o bieżące potrze
ście medali, do
by. Adamski od
tychczas zdobyli
ich 120. - Reprepowiedział,
że
bardzo chciałby
zentowanie Zdun
zakupić dla swo
na
turniejach
ich podopiecz
w całej Polsce to
nych jednolite
dla miasta sku
Zdunowianie na grudniowym turnieju w Legnicy
dresy z nadru
teczna promocja
kiem nazwy klu
-u w aża trener.
O poziomie zawodników świadczyć bu i miejscowości. Kosztowałyby ok. 2 tys.
zł.
może fakt, że w Zdunach częstym gościem
W czasie tej samej sesji radni podjęli
na treningach jest Maurycy Wawrzyniak,
wieloletni selekcjoner polskiej kadry kara decyzję o bezprzetargowej sprzedaży nale
żącego do gminy mieszkania w baszkowte. Jarosław Adamski i Piotr Bielawski
skiej szkole podstawowej, ale nie wyrazili
(UKS Shodan) razem z krotoszynianem
Cezarym Grendą (Kmlosz Krotoszyn) po zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
wołani zostali niedawno do kadry narodo przy ul. Kolejowej 13 w Zdunach. Podsu
wej seniorów. Barw naszego kraju bronić mowali też pierwszy rok swojej pracy.
(m ai)
będą na mistrzostwach Europy, które zosta

30 grudnia na sesji rozdrażewscy radni wiele czasu poświęcili dyskusji nad unieważnionym przez gmin
ny samorząd przetargiem na prace w budynku nowego gimnazjum. Głośne było również wystąpienie rad
nego Andrzeja Szczepańskiego, który domagał się wprowadzenia korekt do opracowanego na najbliż
sze trzy lata wykazu limitów inwestycyjnych gminy Rozdrażew.

N ieu czciw a k on k u ren cja
Przetarg na wykonanie kolejnych prac
przy budowie gimnazjum (montaż instala
cji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, posadzek, wykładzin ścien
nych i wewnętrznej stolarki drzwiowej)
rozstrzygnięto 1 grudnia ubiegłego roku.
Jedynie dwie spośród pięciu złożonych
ofert spełniały wymagane przez gminę
warunki.
Za najbardziej korzystną uznano pro
pozycję Krotoszyńskiego Przedsiębior
stwa Budowlanego Kmdomex. Dragi li
czący się oferent - Przedsiębiorstwo Bu
downictwa Ogólnego z Ostrowa Wlkp.
skorzystał po rozstrzygnięciu przetaigu
z możliwości wglądu do ofert złożonych
przez rywali. Po ich analizie, 10 grudnia,
PBO skierowało do gminy protest, doma
gając się unieważnienia przetargu.
Firma z Ostrowa ta oskarżyła Krodom exo nieuczciwą konkurencję, zarzucając
mu zaniżenie kosztów instalacji drzwi we
wnątrz budynku.
M usieliśmy ustosunkować się do tego
protestu - mówiła podczas sesji Bożena
Marcisz, wójt gminy Rozdrażew - Po

skonsultowaniu się z producentem drzwi
doszliśmy do wniosku, że cena proponowana przez „Kmdomex ” tzeczyw iściejest
zaniżona. PBO swoje usługi wyceniło na
nieco ponad 496 tys., Ktxxlomex - na 367
tys. zł. Po ponownym zanalizowaniu ofert
gminna komisja przetargowa postanowiła
unieważnić przetarg.-D ziałaliśm y w zgo
dzie z ustawą o zamówieniach publicznych
- zapewniała radnych pani wójt.
W czasie dyskusji radni zarzucali
członkom komisji przetargowej nierzetel
ne podejście do sprawy. - Dla nas tzecz
by4a pm sta. K iem jąc się dobrem gminy
wybraliśmy ofertę najbardziej korzystną tłumaczył Henryk Szkudłapski, zastępca
Bożeny Marcisz.
Podczas sesji radni przyjęli uchwałę
o korektach w budżecie za rok 2003 oraz
o zabezpieczeniu pieniędzy na kontynu
ację rozpoczętych już inwestycji w no
wym, dopiero opracowywanym budżecie.
Burzliwą dyskusję wywołała wypo
wiedź radnego Andrzeja Szczepańskiego,
który po analizie planu inwestycyjnych
wydatków gminy na lata 2003 - 2006 za

pytał, dlaczego na budowę kanalizacji
w Trzemesznie i Grębowie przeznaczono
tylko 80 tys. zł i jedynie w 2003 r. - Jeśli
budowa ta powstać ma w najbliższych la
tach, czemuju ż teraz nie możemy zabezpie
czyć na nią pieniędzy? - pytał.
Głośno gestykulując domagał się
zmian w planie wydatków. Bożena Mar
cisz, razem z przewodniczącym Rady
Gminy Mariuszem Dymarskim, tłuma
czyli radnemu, że zapis taki możliwy jest
wówczas, gdy chodzi o inwestycję już roz
poczętą. Na razie zabezpieczone na kanali
zację pieniądze wydano na plany budowy.
Plan wydatków inwestycyjnych ma cha
rakter szacunkowy, może podlegać zmia
nom, a w budżetach na następne lata zosta
ną ujęte wydatki na roboty w Trzemesznie
i Grębowie.
Wystąpienie Szczepańskiego spowo
dowało chaos na sali obrad. Dymarski uci
szał zebranych, uspokajał zdenerwowane
go radnego Szczepańskiego. - Sylwestro
wy nastrój udziela się nam wszystkim podsumował sytuację.
S ław ek Pałasz

Sebastian Pośpiech. Tel. 0 5 0 7 1 2 6 8 9 6
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Sebastian Pośpiech. Tel. 0 5 0 7 1 2 6 8 9 6

P ozb aw ien i a p tek i
Pod koniec 2003 zamknięto jedyną w Sulmierzycach aptekę. Miesz
kańcy i radni nie mają wątpliwości, że nowy punkt sprzedaży farma
ceutyków musi zostać szybko otwarty, bo jest potrzebny.

OD DNIA 16,
APTEKA
Od połowy grudnia apteka w Sulmierzycach je s t nieczynna

W trakcie sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 30 grudnia, rozgorzała długa
dyskusja na temat apteki. Radni pytali czy
są szanse.na to, że apteka znowu będzie
czynna. Burmistrz Irena Rękosiewicz
wyjaśniła, że osoba, która prowadziła ap
tekę przy przychodni zdrowia, rozwiąza
ła na początku grudnia umowę z Urzę
dem Miejskim. - Rozpiszem y wkrótce
przetarg na wynajem pom ieszczeń ap
7 stycznia
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tecznych
U.;-------- — --------s t wi e r d z i ł a .
Dodała, że trzeba zastanowić się nad
zmodernizowaniem budynku według no
wych, ostrzejszych wymogów wobec ap
tek. Zgodnie z nimi trzeba wykonać pod
jazd i powiększyć powierzchnię. Na to
wszystko potrzebne sąjednak pieniądze,
których na razie samorząd nie ma...
Radni jak jeden mąż optowali za jak

KOBYLIN

Tymczasowa kierowniczka

najwcześniejszym uruchomieniem apte
ki. - Zainteresowanie ze stronyfarm aceu
tów jest. N ie możemy jednak o niczym
konkretnym mówić, dopóki nie ogłosim y
przetargu - powiedziała I. Rękosiewicz.
Pozostaje jednak problem, czy ewentual
ny dzierżawca będzie chciał remontować
budynek na własny koszt, czy też miasto
samo zapewni odpowiednie warunki.
Zbigniew Ratajczyk, przewodniczący
Rady Miejskiej Sulmierzyc, powiedział,
że najpierw trzeba zainwestować pienią
dze, a dopiero potem liczyć na dochód
z tytułu pobieranego czynszu. Poparł go
radny Henryk Stybaniewicz, również jego zda. -fi:
mcm pomieszczenia naK llJ . B f
leży zmodernizować. In! ni radni wypowiadali się
i w podobnym tonie, mó
wiąc, że w interesie sa- ;
morządu i mieszkańców
1
leży to, aby apteka i przy
chodnia istniały nadal
obok siebie. Trudno dziś
podać koszt takiej inwe
stycji, nie ma bowiem kosztorysu, prawodpodobnie jednak będzie to kwota się
gająca kilkudziesięcu tysięcy złotych.
Pojawiły się głosy, że jeśli miasto nie
zdecyduje się na przeprowadzenie re
montu, apteka może zostać zlokalizowa
na w innej części Sulmierzyc.
(popi)

Tak jak wcześniej zapowiadał burmistrz Jan Waleński, obowiązki kie
rownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie
powierzono nowej osobie tylko na okres około jednego miesiąca.
Janina Miedzińska, dotychczasowa wie
loletnia kierowniczka Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
1 stycznia br. przeszła na emeryturę. Obo
wiązki szefowej M-GOPS pełni obecnie je
go dotychczasowa pracownica Alina Mu
rawska, która ze względu na brak odpo
wiednich kwalifikacji nie może jednak wy
dawać żadnych decyzji. Robi to za nią bur
mistrz Kobylina. Na razie funkcję powie
rzono jej na okres jednego miesiąca.
Na ogłoszony przez samorząd konkurs
w wyznaczonym tenuinie (do 15 grudnia
2003 r.) wpłynęło kilkanaście ofert. Dodat
kowe kandydatury zgłaszano jeszcze do
końca grudnia ubiegłego roku. Chęć objęcia
obowiązków kobylińskiego ośrodka wyra

żają także osoby z wykształceniem, które
ma się nijak do zadań z zakresu pomocy
społecznej. - Są to ludzie, którzyjedynie ze
tknęli się z pracą społeczną - zaznacza go
spodarz miasta
Kiedy dokładnie zanalizowano kandy
datury, okazało się, że żadna nic spełnia wy
magali określonych w ustawie o pomocy
społecznej z 29 listopada 1990 r. Wymogi
dotyczą specjalistycznego wykształcenia
oraz stażu pracy. -J e ś li chodzi o liczbę lat
przepracowanych na stanowisku kierowni
czym, 'to sprawa jest dyskusyjna. Musimy
skonsultować się jeszcze z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, aby sil) upewnić, czy
kandydat musi mieć sześcio- czy trzyletni
staż pracy - wyjaśnił Jan Waleński. (popi)

Niewygasajgcy wydatek
Rada Miejska Kobylina na sesji 30 grud
nia podjęła uchwałę określającą wydatek,
który nie wygasa wraz z upływem roku bu
dżetowego 2003. Chodzi o modernizację
Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym.
W ramach tej inwestycji, opiewającej na
sumę ponad 150 tys. zł, wyremontowano
już podłogi, a w klasach założono wykładzi
ny antystatyczne. Na razie nie wymieniono

rizecz

jeszcze centralnego ogrzewania z węglowe
go na gazowe. Remont kotłowni rozpocznie
się po zakończeniu sezonu grzewczego.
Jolanta Nowak, skarbnik gminy, wyja
śniła, że kwota łączna 157 tys. zł, potrzebna
na pokrycie modernizacji w zaleskiej szko
le, została wpisana do budżetu Kobylina na
2003 rok jako tzw. wydatek niewygasający.
(popi)
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wzroście ustalonej przez ministra finan
sów stawki minimalnej, zostanie pod
wyższony.
Podatek rolny został zachowany na
niezmienionym w stosunku do roku
2003 poziomie - dzięki obniżeniu śred
niej ceny skupu żyta (stanowi ona pod
stawę obliczania tego podatku) za okres
pierwszych III kwartałów br. z 34,57 do
33,50 zł za kwintal.
Radni postanowili, że w gminie Koź
min podatek od posiadania psa wyniesie
10 zł.

Przepustka do internetu
sek o dofinansowanie działalności punktu
dla bezrobotnych oraz kawiarenki w Dolno
śląskim Wojewódzkim Urzędzie FTacy.
Opiewa on na kwotę 52.700 zł.
Istniejąrównież plany nowego umeblo
wania pomieszczenia, pieniądze na ten cel
ma wyłożyć gmina. - Chcemy stworzyć ta
kie warunki, w któiych przychodzące do ka
wiarenki osoby będą mogły zaparzyć sobie
przyniesioną kawę czy herbatę - mówi pa
ni dyrektor.
Kawiarenka czynna jest od poniedziałku
do piątką między 10.00 a 20.00, w sobotę
od 15.00 do 20.00 (w tych samych godzi
nach otwarty jest punkt dla bezrobotnych). W najbliższym czasie kawiarenka czynna
będzie również w niedziele - mówi Niedba
ła. Godzina korzystania z internetu kosztuje
2,50 zł, pół godziny - 1,30 zł.
(sł)

(szym)

Na ochronę środowiska
30 grudnia Rada Miejska zatwierdzi
ła plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej na rok 2004. Przewiduje on dofinan
sowanie zakupu drzew i krzewów (2 tys.
zł), akcji Sprzątanie Świata 2004 (1 tys.
zł), zadań z zakresu ochrony środowiska
realizowanych przy udziale mieszkań
ców (34 tys. zł), edukacji i konkursów
ekologicznych (3 tys. zł).

15 tys. zł zostanie przeznaczone na
opracowanie gminnego programu ochro
ny środowiska oraz programu gospodar
ki odpadami. Wydatki na powyższe cele
w całości pokryją planowane na rok
2004 r. przychody (55 tys. zł) uzyskane
z pobierania opłat za korzystanie ze śro
dowiska oraz z administracyjnych kar
pieniężnych.
(szym )

Kawiarenka cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży

Na korzystanie ze stałego łącza SDI
cieszkowianie czekali dwa lata - wrocław
ski oddział Telekomunikacji Polskiej SA nie
spieszył z odpowiedzią na zapotrzebowanie
mieszkańców gminy. Za rządów obecnego
wójta Ignacego Miecznikowskiego kilka
krotnie przesuwał terminy połączenia Ciesz
kowa z siecią.
Kawiarenka internetową za którą odpo-

wiadają Alicja Tokarz i Marek Bugajny
z punktu dla bezrobotnych, cieszy się du
żym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Są tam 3 stanowiska komputerowe, drukar
ka laserowa i skaner. Sprzęt jest własnością
GCK - W niedalekiejprzyszłości zamierza
my zwiększyć liczbę komputerów - mówi
Halina Niedbałą szefowa ośrodka. Kiero
wana przez nią instytucja złożyła już wnio-

Nowe pocztówki

Konkursowe widokówki

Tuż przed Bożym Narodzeniem gmi
na Koźmin Wlkp. wydała 4 nowe pocz
tówki z zapoczątkowanej w kwietniu
ubiegłego roku serii: Cztery p o ty roku
w Koźm inie Wlkp. Uwiecznione zostały
na nich m. in. ratusz, liceum, siedziba
Banku Spółdzielczego, nowa fontanna
w parku. Autorzy fotografii to nasz re
dakcyjny kolega Marcin Pawlik oraz re
daktor naczelny Echa Koźm ina - Grze
gorz Pierzchała.

23 grudnia w Gminnym Centrum Kul
tury w Cieszkowie rozstrzygnięto konkurs
na najciekawszą kartkę świąteczną oraz
opakowanie na prezent, wykonane przez
uczniów szkół podstawowych i gimna
zjum. Do rywalizacji na najciekawszą wi
dokówkę zgłoszono 22 prace. Za najlep
szą jury uznało kartkę Anety Rzeźnik
z Cieszkową drugie miejsce zajęła Nata
lia Andrzejak z Trzebicka, trzecife - Ewa
Skiba z Cieszkowa. Wśród opakowań

Bohater powieści D. Masłowskiej Wojna
polsko-ruska pod flagą
białoczerwoną
opowiada, jak
w szpitalu przy
jął jego dziew
czynę (cytuję): ortopeda albo ordyna
tor, sam już dobrze nie wiem. Mniej
więcej tak właśnie orientuje się
w sprawach służby zdrowia prezes
kabaretu Narodowy Fundusz Zdro
wia, niejaki pułk. Panas. Zamierzał
wypłacać lekarzom rodzinnym mie
sięcznie na jednego podopiecznego
pacjenta równowartość litra benzyny
-je dno cze śn ie nakazując im całodo
bowe wyręczanie karetek pogotowia.
Jak to się skończyło - wszyscy wie| my. Teraz należałoby zmienić przei starzałe określenie pyrrusowe zwy| cięstwo na bardziej zrozumiałe i adekwatne: panasowe zwycięstwo.
W ten sposób pupil SLD i godny wy
chowanek min. Łapińskiego prze
szedłby do historii. Inaczej takiego
j
|
\
|
i
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Od 18 grudnia w punkcie informacji dla bezrobotnych przy Gminnym Centrum Kultury w Cieszkowie działa
kawiarenka internetowa. Korzysta z zainstalowanego w ostatnich dniach stałego łącza GCK z internetem.

Wyższe podatki
Na ostatniej sesji Rada Miejska Koź
mina zdecydowała o wysokości stawek
podatkowych na rok 2004. Podatek od
nieruchomości wzrósł w większości
przypadków o 3,5 proc. w stosunku do
zeszłego roku. Podatek od powierzchni
budynków zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych usta
lono w wysokości maksymalnej.
O 3,5 proc. wzrósł także podatek od
środków
transportowych,
jedynie
w przypadkach pojazdów, w odniesieniu
do których nie osiągnie on przy takim

_____________________

Każda z pocztówek wyemitowana
została w nakładzie tysiąca sztuk,
wszystkie powstały w jarocińskiej dru
kami Projekt. Można je kupować (po 40
groszy za sztukę) w punkcie informacyj
nym Urzędu Miasta i Gminy oraz biblio
tece. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży
widokówek pokryją koszty ich wydania.
Poprzednia seria sprzedana została w 70
procentach nakładu.
(m at)

zwyciężyło dziełko Michaliny Skrobek
z Cieszkowa, drugie miejsce przypadło
pracy Dominiki Gremblewskiej z Trze
bicka. Przyznano też dwie równorzędne
trzecie nagrody, otrzymały je: Anna Wiertlewska z Guzowic i Jakub Gremblewski
z Trzebicka. Dodatkowo wyróżniono opa
kowanie zrobione przez dzieci ze świetli
cy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wych
owawczego w Miliczu.
(m at)

O powstaniu punktu infonnacji dla
bezrobotnych pisaliśmy w tekście Pomo
gą bezrobotnym w 46 numerze R K z 19
listopada ubiegłego roku. Informowali
śmy wówczas, że jego pracownicy opra
cowali anonimową ankietę, która wyło
żona została w cieszkowskich sklepach
oraz Urzędzie Gminy, a dotyczyła oczeki
wań mieszkańców wobec punktu. Na 80
wydrukowanych arkuszy do GCK wró
ciło zaledwie 20.17 z nich wypełniły ko
biety, 3 - mężczyźni, wszyscy z wy
kształceniem średnim. Na pytanie o szko
lenią w jakich chcieliby uczestniczyć, 13
osób odpowiedziało, że są zainteresowa
ne kursami dokształcającymi, 6 chciałoby
się przekwalifikować, jedna osoba myśli
o rozpoczęciu własnej działalności go
spodarczej. Z bezpłatnych konsultacji
radcy prawnego skorzystać chce 14 aiv .
kretowanych, 6 wyraziło chęć spotkania
się z psychologiem. - Wyniki tej ankiety
pomogą nam w planowaniu dzialulności
naszego punktu- mówi Niedbałą

nie nia dać szefowi NFZ tytułu profe
sorskiego po symbolicznym roku ha
bilitacji? A wtedy Panas może być
M IM B iB lIB
równy np. Władysławowi Tatarkiewi
i
.
czowi albo ks. Tischnerowi. Oni pro
IB
fesorowie i on profesor...
y y k jy f
Prof. Jaskiernia swą wiekopomną
i zapewne wybitną (wstyd mi - nie
czytałem) pracę habilitacyjną pisał
min. sprawiedliwości, który szybko
w tzw. Akademii Nauk Społecznych
zamknął niewygodne, sądowe spra
przy KC PZPR, na temat (cytuję): Pro
wy swych kolegów (tzn. jednego
blemy pluralizmu, porozumienia na
z szefów PZPR - Leszka Millera oraz
rodowego i consensusu w systemie
niedoszłego mgr - Kwaśniewskiego)
politycznym PRL. Pułk. Panas pisałby
- j e s t profesorem! Lewica potrafi do zapewne o medycynie, bo sądzi, że
cenić swych najwierniejszych, najbar
na tym się zna. Proponuję temat:
dziej twardogłowych (przepraszam:
Wpływ sztuki, ze szczególnym
konsekwentnych)
wychowanków.
uwzględnieniem muzyki, na wydalniWłaśnie np. przez ułatwienie im tzw.
cze'czynności fizjologiczne gatunku
kariery naukowej. Szybkiej, mało mę
Homo sapiens. W jednym z kroto
czącej i nie wymagającej szczególnej
szyńskich marketów odkryłem pa
inteligencji. Tak próbował przejść do
pier'toaletowy o dźwięcznej nazwie
historii wspomniany tow. Jaskiernia.
Melodia. Jak znalazł nada się do pro
I
właśnie to jest szansą dla pułk.wadzenia badań naukowych. Lepiej
niech Panas eksperymentuje na nim
Panasa! Skoro nasz lewicowy rząd
niż na pacjentach. M iłego... słucha
toleruje szkoły średnie (?), dające
maturę (?!) po zaledwie roku symbo nia.
licznej i zaocznej nauki, to dlaczego
M aciej R. Hoffmann

IIA IV 9 0 N A H 0 9 0 0
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Panas w ch o d zi
si
iśśi

przejścia nie da rady załatwić nawet
nasza wspaniała lewica, bo nie oszu
kujmy się: Panas ani prochu, ani teo
rii względności nie wymyśli. Z mate
matyki także nie jest n ajle pszy-je sz
cze w ostatnich dniach grudnia tłu
maczył mediom, że tylko kilka pro
cent Polaków może mieć problemy
ze znalezieniem opieki zdrowotnej,
a już 2. stycznia okazało się, że te kil
ka procent to kilkanaście milionów
naszych rodaków. W ten sposób
uczynił co prawdę Polskę mocar
stwem - ale kto to doceni? ...
Jeśli jednak towarzysze wesołego
pułkownika bardzo się postarają, to
mogą dać mu szansę. Pomyślmy:
kto licznie przechodzi do historii?
Profesorowie! Profesorem je st np.

rszeez

Zbigniew Brzeziński, Leszek Balcero
wicz, Jerzy Buzek, Lech Falandysz,
Bronisław Geremek... Oni jeszcze ży
ją, a już zostali wpisani na karty na
szej historii. Po lewej stronie polskiej
sceny politycznej ludzi tak wysoko
wykształconych zawsze było jakby
mniej (co jest oczywiste i w końcu da
ło wiadome efekty, nie tylko w Pol
sce).
Ale byli. I są! W tym momencie
skrzywdziłbym przecież lewicowego
specjalistę od automatów (do gier),
tow. prof. Jaskiernię. Tak: obecny
szef klubu parlamentarnego SLD;
wcześniej nieodżałowany przewodni
czący jeszcze bardziej nieodżałowa
nego ZSM P; w stanie wojennym se
kretarz generalny PRON, a potem

i
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Koźmin Wlkp.

C h ociaż cza sem
j e s t c ię ż k o ...
Grupa ponad 30 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z gminy Koźmin Wlkp. uczestniczyła 18 grudnia w spotkaniu bożonarodzeniowym,
które w sali tamtejszego kina Mieszko zorganizował zespół charytatywny z parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika wespół z ucznia
mi Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy.

Największa szopka. W każdej ze świą
tyń, jak każe tradycja, pojawiły się bo
żonarodzeniowe żłóbki. Zwyczaj sta
wiania szopek zainicjował św. Franci
szek z Asyżu. Największy żłóbek w po
wiecie postawili w prezbiterium kobylińskiego kościoła pw. Matki Bożej ptzy
Żłóbku jego duchowi synowie fran
ciszkanie. Ma 8 metrów wysokości
16 szerokości, zasiania cały ołtarz głów
ny. Ustawiono w nim około 30 figur.
Jak dowiedzieliśmy się od brata Jy m o
teusza, iurtiana i zakrystianina klaszto
ru, jego budowaniem od blisko 30 lat
zajmuje się grupa kilkudziesięciu
. mieszkańców Kobylina. W tym roku
zrobili nowe zadaszenie stajenki. Naj
większy w powiecie żłóbek podziwiać
będzie można w Kobylinie do końca
stycznia.
Festiwal w kościele. 18 stycznia parafią
pw. św. Wojciecha w Kobiemie gościć
będzie uczestników V Festiwalu Kolęd
i Pastorałek - dzieci i młodzież. Kolędo
we spotkanie w kobierskim kościele
rozpocznie się o 14.00.
Zaśpiewa Eleni. 18 stycznia o 19.00
w kościele pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Koźminie Wlkp. odbę
dzie się koncert kolęd w wykonaniu
Eleni.

Uczestnicy spotkania w komplecie

W liście zapraszającym dzieci i ich
rodziców na spotkanie czytamy m. in.:
C hociaż czasem je s t nam ciężko, niech
ta chw ila w spólnie przeżyta upew ni nas
wszystkich, że ja k długo um iem y pam ię
tać o sobie, idziem y dm gą praw dziw ej
M iłości. Pomimo wielu trudności nasze
go codziennego życia idźm y odw ażnie
przez każdy dzień, otaczając się szacun
kiem, troską i miłością.
Uroczystość rozpoczęła się od jase
łek wystawionych przez gimnazjali
stów. Do występu przygotowały mło

dych ludzi nauczycielki: Katarzyna Ber
nat i Lidia Teodorczyk. Pomógł im kate
cheta M arek Wieczny, który podczas
spotkania w kinie wcielił się w rolę kon
feransjera. Gościem uroczystości był
wiceburmistrz Koźmina Jarosław Rataj
czak.
Po jasełkach pojawił się na scenie
długo oczekiwany Święty Mikołaj, któ
ry każdemu dziecku wręczył paczkę.
Dzieciom, które na spotkanie nie dotar
ły, prezenty (słodycze, maskotki, szyte
na miarę kurtki z polaru) dostarczono do

domów.
Jeden z rodziców w imieniu swego
niepełnosprawnego syna oraz pozosta
łych uczestników spotkania podzięko
w ał jego organizatorom. - M im o iż na
sze dzieci nie potrafią w yrazić wdzięcz
ności w czytelny dla w szystkich sposób,
wiem, że są zadow olone z udziału w tej
uroczystości - mówił.
- N ajw ażniejsze dzieje się teraz usłyszałem po zakończeniu części arty
stycznej od ks. Marka Spychały, pro
boszcza parafii pw. św. Stanisława. Ze

brani przeszli wtedy do suto zastawio
nych stołów w holu kina. Rodzice ra
zem ze swoimi pociechami zajęli miej
sca, rozmawiając o świętach i dzieląc się
problemami związanymi z opieką nad
ich wymagającymi szczególnej troski
dziećmi. - D zięki takim spotkaniom lu
dzie ci czują się zauw ażeni i sobie na
wzajem potrzebni. Nawiązują się m iędzy
nim i relacje, które ułatw iają wychowy
w anie niepełnospraw nych pociech mówił ks. Marek.
S ła w e k P ałas z

Na pomnik. Ofiary pieniężne składane
podczas tegorocznych odwiedzin dusz
pasterskich w parafii pw. św. Andrzeja
Boboli w Krotoszynie przeznaczone zo
staną na pokrycie kosztów budowy przy
tej świątyni pomnika Jana Pawia U.
O szczegółach poinformujemy wkrótce.
(m at)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 grudnia
2003 r. zmarł opatrzony Sakramentami św. mój
Mąż, Brat, Szwagier i Wujek

ś łp .
J ó z e f S o b k o w iak
przeżywszy lat 87
W smutku pogrążona
rodzina

RE KL AMA

Krotoszyn, ul. Farna 7 , tel. 062 725 23 93, 725 24 2 1 , 0601 98 36 90, 0604 05 92 14
Cieszków, ul. Sikorskiego 40, tel. 0608 61 73 09

USŁUGI POGRZEBOWE
r **\czy
V

ńsc

rok. zal. 1924

.>

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

Usługi Pogrzebowe
B a i l T l H a E C C Y
| ul. R olnicza 2, te l. 725 42 44
ul. W iejska 18, te l. 722 80 26,
ul. R zem ieślnicza 30, te l. 7 2 1 1 5 00

• u s łu g i c a ło d o b o w e
• d u ż y w y b ó r tr u m ie n
• za ła tw ia n ie
w s z e lk ic h fo rm a ln o ś c i
• b e zp ła ln y p r z e w ó z
w c a ł y m p o w ie c ie
• b e z p ła h iy u b ió r z w ło k
• b e z p ł a t n a w i ą z a n k a n a tr u m n ę
Mi
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 grudnia
2003 r. zmarła opatrzona Sakramentami św. nasza
najukochańsza Żona, Mama, Teściowa, Babcia,
Prababcia i Ciocia

śftp.
K o n s ta n c ja K m iecik
przeżywszy lat 93
W smutku pogrążona
rodzina

Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej dro
dze, odprowadzając na miejsce wiecznego spo
czynku

śtp .
K o n sta n c ję K m iecik
także za złożone wieńce, kwiaty i ofiarowane
Msze św. serdeczne podziękowania składa

rodzina

Informujemy, że nekrologi
(w standardowych rozmiarach)
i krótkie teksty pożegnalne

p u b lik u je m y
n ie o d p ła tn ie .
Prosimy o osobiste składanie ich
w redakcji łub w Drukami K r o to s z y ń s k ie j
przy ul. Ronartskiej 1.

Gospodarka
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T a k s ó w k a rze

b e z k a s fisk a ln y c h
Wymóg zainstalowania kas fiskalnych
Nikt spośród dziesięciu taksów karzy regularnie odbyw ających kursy po Krotoszynie nie
w taksówkach wprowadził minister finan
sów. Termin wejścia przepisu w życie był zam ontow ał w swoim sam ochodzie kasy fiskalnej. U zyskali bowiem w Urzędzie Skar
kilkakrotnie przesuwany. N a nic jednak
bowym odroczenie do końca kw ietnia bieżącego roku.
zdała się fala protestów taksówkarzy, która
pod koniec ubiegłego roku niemal sparali
żowała Warszawę. Ministerstwo nie odstą
piło od swego pomysłu. Przewoźnikom tłu
maczono, że dochody trzeba ewidencjono
wać, bo nawet w kioskach z prasą są kasy fi
skalne. Dla taksówkarzy to nie jest argu
ment, nie przekonuje ich również to, że każ
demu, kto
zakupi kasę
Ministerstwo Finansów będzie zwrado samocać taksówkarzem połowę kosztów za
chodu, partkupu kasy - jednej i bez VAT, bo taksówstwo może
karze nie są płatnikami tego podatku ijezwrócić pogo zwrot im się nie należy. Obecnie taki n
lowę kosztu
sówkarze płacą podatek zryczałtowany,
urządzenia.
którego wysokość zależy od wielkości
W Kromiasta (najwyższy jest w Warszawie
toszynie jeż195 zł miesięcznie). Jeśli państwo będzie
dzi obecnie
zwracać taksówkarzom po 1000 zł (bo to
10 taksosuma najbardziej prawdopodobna), to
wek.
Jak
warszawiakom zwróci równowartość
wynika
podatku za pół roku, a taksówkarzom
z
naszej
z nialych miast - najwcześniej za rok.
wiedzy, na
razie w żadnej z nich nie ma kasy fiskalnej.
Taksówkarze zwrócili się jeszcze w 2003
roku do miejscowego Urzędu Skarbowego
o odroczenie terminu zainstalowania urzą
dzenia rejestrującego obrót. Naczelnik skarbówki zgodził się i dał naszym przewoźni
kom czas na dopełnienie tego obowiązku
do końca kwietnia 2004 roku.
Co będzie, kiedy termin upłynie? Dziś
Bolesław Marciniak jeździ taksówką od 1 9 6 5 r.
większość lokalnych taksiarzy nie potrafi
odpowiedzieć na to pytanie. -J a k będą na
nas banko napierać, a interes będzie szedł pieniądze. Na chwilę obecną nie stać mnie krytycznie nastawieni do wymogu Mini sęfiskalną z auta, to nie można jeździć do
tak sarno słabo,ja k teraz, to zrezygnuję zjeż na wydanie 2,5 tysiąca złotych na to urzą sterstwa Finansów. Nie wierzą również momentu je j odzyskania - mówi kolejny
dzenie - dodał. Inny z lokalnych taksówka w sprawność urządzeń. - Widziałem w tele- taksówkarz.
dżenia. Może koledzy myślą inaczej, ale ja
Czy wiosną z krotoszyńskich ulic znik
ju ż osiągnąłem wiek emerytalny - powie rzy zauważa, że pod względem działania w kji, ja k kilku taksówkarzy z dużych miast
dział Rzeczy Bolesław Marciniak, jeżdżący oraz zakresu dokumentowanych informacji narzekało, że kasyju ż po kilku dniach psu ną na dobre wszystkie taksówki? Jest wiel
ły się - opowiada Bolesław Marciniak.
ce prawdopodobne, że w obliczu koniecz
od 1965 roku, który twierdzi, że w tak ma kasa jest niemal kopią taksometru. To jego
łych miastach jak Krotoszyn taksówkarzy zdaniem drugi taksometr, tyle że o innej na W razie awarii kasę trzeba oddać sprzedaw ności zainstalowania kas fiskalnych część
cy, a ten - jak pokazuje praktyka - przesyła z nich przestanie kursować. A wtedy taksó
zwie.
nie stać na zakup kasy fiskalnej. - Zarobku
(popi)
Krotoszyńscy taksówkarze są bardzo ją do producenta. - Jeśli wymontuje się ka wek pozostanie tylko kilka...
praktycznie nie ma, a tu nam każą wydawać

Poniżej zamieszczamy oferty Po
wiatowego Urzędu Pracy w Kro
toszynie. Obok każdej podajemy
nazwę miejscowości, w której
mieści się zakład lub zlecona jest
praca. Dane były aktualne
2 stycznia, do czasu i&azania się
gazety mogły ulec zmianie. Ich
aktualność można sprawdzić,
dzwoniąc do PUP, pod nr teł. 725
36 84, 725 44 56; adresy stron
internetowych:
www.krotoszyn.pl; www.apraca.pl/pokr
Praca dla kobiet
• recepcjonistka, Krotoszyn
• szwaczki, osoby potrafiące szyć na
maszynie, Krotoszyn

Praca dla mężczyzn
• pracownik administracji, Krotoszyn
• manager klienta, Krotoszyn
• specjalista ds. zakupów, Krotoszyn
• sprzedawca art. metalowych.
Krotoszyn
• rzeźnik do rozbioru, do uboju,
osoby z praktyką w zawodzie lub
do przyuczenia, Grąbkowo
• pracownicy w zawodach: odlewnik,
obróbka skrawaniem, mechanik,
elektryk, elektronik, Krotoszyn
• spawacz metodą T1G, Krotoszyn
• elektryk, elektronik-automatyk,
Zduny
• stolarz budowlany, Dzięiice
• diagnosta samochodowy, Zduny
• technolog produkcji. Zalesie Małe
• kierowca kat, B/C, Koźmin,
delegacja
• stolarz meblowy, Wilkonice
• cieśla-zbrojarz, Koźmin, delegacja
• nauczyciel zawodu stolarskiego,
Koźmin
• lekarz weterynarii, Piaski k.
Gostynia
• tokarz, ślusarz-spawacz, Rozdrażew
• zootechnik, Koźmin
• malarz-regipsiarz, murarz-plytkarz,
Warszawą delegacja
• cukiernik, Krotoszyn

Praca dla kobiet lub mężczyzn
• archiwista, Zalesie Małe
• przedstawiciel

Nasz wyborca bez strategii
Czy istnieje ekonomia wyborcy? Uzy
skanie odpowiedzi na to pytanie nie jest
możliwe bez dialogu z wyborcami. Dialog
z wyborcą wymaga zrozumienia jego języ
ka, uczuć, wartości i postaw, które wyraża.
Wyborca, jego wola walki o zauważe
nie, przetrwanie i bycie podmiotem, a nie
przedmiotem postępu, wzrostu i rozwoju to pojęcia kluczowe. Generująca miejsca
pracy, a nie bezrobotnych strategia rozwoju
małej Ojczyzny będzie strategią wyborcy
Podczas ostatniej kampanii wyborczej
stwierdziłem, że język ujęty wramy progra
mów poszczególnych ugrupowań czy kan
dydatów nie był językiem strategii, chociaż
w przypadku wyborów Rady Miejskiej
Krotoszyna i burmistrza tego miasta język
partnerstwa istniał już w przyjętej w 1996 r.
przez radnych strategii rozwoju miasta
igminynalata 1996 - 2003. Gwarancja pra

Naszym samorządom potrzebne są strategie rozwoju. Niestety, to
wciąż rzadkość (czyt. na str. 2), choć bez takich długoterminowych
programów trudno sobie wyobrazić sięganie po fundusze unijne.
I trudno sobie wyobrazić prawdziwą troskę o wyborców.
cy oraz partnerstwo i partycypacja w zrów
noważonym i trwałym rozwoju Małej Oj
czyzny są dla ekonomii wyborcy niezwykle
ważne.
Aby sprawdzić, czy w centrum uwagi
radnych jest wyborca widziany przez pry
zmat strategii rozwoju, od lutego do grudnia
2003 r. chodziłem na posiedzenia Rady
Miejskiej i Rady Powiatu. Swoje uwagi,
wnioski i propozycje o pracy samorządów
przekazałem poprzez radnych. Mam jednak
wrażenie, że w Radzie Powiatu nie do koń
ca zrozumiano moje intencje. A mnie cho
dziło tylko o jedno: zjednoczyć radnych na
tyle, aby w planie pracy Rady Powiatu na

razecz

2004 r. ujęli zadanie rozpoczęcia i zakończe
nia prac nad strategią rozwoju powiatu. Je
śli mielibyśmy wypełniać treścią pojęcie
ekonomii wyborcy, to warunkiem koniecz
nym byłyby strategie rozwoju powiatu oraz
miast i gmin, a ponadto strategie rozwoju
gospodarki w powyższych strukturach.
Cieszy mnie działanie radnych gminy
Krotoszyn, bo rozumieją znaczenie strategii
rozwoju. Duża zasługa w tym burmistrza,
któryju ż w 1996 r. wprowadził na sesję Ra
dy strategię rozwoju zrównoważonego
i trwałego. Dzisiaj analizuje i syntetyzuje
z wyborcami w Urzędzie Miejskim osią
gnięcia i niedociągnięcia strategii z lat 1996

handlowo-techniczny, Ostrów
• koloiysta-lakiemik, Krotoszyn

- 2003. Radni skupili się wokół tego tematu,
co oznacza, że wyborcy mają sojuszników
w wybranych przez siebie osobach.
Jednak na początku 2004 r. mamy do
czynienia z następującym faktem: w mie
ście, które jest siedzibą dwóch urzędów
o kluczowym znaczeniu, nie ma strategii
rozwoju, z którą utożsamialiby się wyborcy.
Mam nadzieję, że sformułowanie celów
strategii rozwoju odbędzie się także za po
średnictwem lokalnych mediów. Wybor
com potrzebny jest przyjaciel, któremu ufa
j ą Potrzebna jest także analiza elementów
składowych strategii rozwoju. Te elementy
trzeba przedstawić, biorąc za wzór godny
kontynuowania strategię miasta i gminy
Krotoszynzlat 19% -2003. Ale o ty m -za
tydzień.
wyborca
Jan Pawlik

Na stron ie internetow ej
P ow iatow ego Urzędu Pracy
w K rotoszynie

•
•
•
•
•
•
•

http://www.apraca.pl/pokr/
znajdziesz m.in.
oferty pracy
dane statystyczne
aktualne kwoty zasiłków
i innych świadczeń
informacje o przetargach
organizowanych przez urząd
informacje
przydatne bezrobotnym
informacje dla pracodawców
druki wniosków o staże,
pożyczki, roboty publiczne,
prace interwencyjne,
umowy absolwenckie

e-mail: pokr@praca.gov.pl
7 stycznia 2003
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K to i d la czeg o
chce wykupić akcj e cukrowni?
Do plantatorów i pracow ni
ków Cukrowni Zduny SA
trafiają osoby zaintereso
wane

wykupem

posiada

nych przez nich pakietów
akcji tego zakładu. Plano

ZDUNY,SULMIERZYCE.
W pierwszej połowic stycznia przed
stawiciele Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, Banku Spół
dzielczego oraz Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Krotoszynie uczyć będą
rolników z gmin Zduny i z Sulmie
rzyc wypełniania wniosków o unijne
dopłaty bezpośrednie. Wszystkie
spotkania rozpoczynać się będą
o 10.00. Na 7 stycznia zaplanowano
szkolenie w Perzycach, na 8 stycznia
w Konarzewte, na 9 stycznia
w Baszkowie, zaś na 12 stycznia w Bestwinie (również dla mieszkań
ców Rudy). Sulmierzyccy rolnicy
uczyć się będą wypełniania wnio
sków 14 stycznia w miejscowym do
mu kultury.

wane je s t także połączenie
się cukrow ni należących do
niem ieckiego koncernu Pfe-

ifer & Langen, co może spo
w odow ać stopniow e w yga
szanie produkcji w Zdu
nach a w konsekw encji za
m knięcie zakładu.
Jeden z biadkowskich rolników, planta
tor buraka cukrowego odstawiający plony
do zdunowskiej cukrowni, poinformował
nas, że tuż po świętach Bożego Narodzenia
odwiedziły go dwie przedstawicielki nie
znanej mu bliżej firmy z Ząbkowic Ślą
skich. Panie zainteresowane były zakupem
pakietu akcji Cukrowni Zduny SA, należącej
do niemieckiego koncernu cukrowniczego
Pfeifer & Langen. Za 3 tys. akcji oferowały
najpierw 200, potem - 300 zt.
Gospodarz zdecydowanie odmówił. Nic Pan nie będzie mógł zmbić z tym doku
mentem. Chyba oprawi sobie pan go
w ramkę i powiesi nad łóżkiem - usłyszał.
Gdy zapytał, dlaczego firma reprezentowa
na przez kobiety zainteresowana jest wyku
pem akcji cukrowni, której dni najprawdo
podobniej są policzone, usłyszał jedynie, że
panie wykonująpolecenie swoich przełożo
nych.
Jak udało nam się ustalić, od kilku tygo
dni plantatorów buraka cukrowego oraz pra
cowników cukrowni nachodzą osoby chcą
ce odkupić od nich akcje. 18 grudnia zarząd
cukrowni skierował do plantatorów komu
nikat, w którym wyjaśnia, że osoby propo
nujące nabycie akcji nie mają nic wspólne
go z zakładem, nie reprezentują również
niemieckiego koncernu. Pismo to rozesłano
do urzędów gmin powiatu krotoszyńskiego.
O komentarz chcieliśmy poprosić Józe-'
fa Otworowskiego, dyrektora Cukrowni
Zduny. Do 5 stycznia przebywał on jednak,

|
£
Dni cukrowni są chyba policzone, po co komu je j akcje?

podobnie jak pozostali pracownicy zakładu,
na urlopie.
Udało nam się za to skontaktować z Mi
rosławem Chmielarczykiem, przewodni
czącym zakładowych związków zawodo
wych. Według niego osoby trafiające do
pracowników z zamiarem wykupu akcji po
chodzą nie tylko z Ząbkowic, ale i z Białej
Podlaskiej .-N ie wszyscyjednak posiadacze
akcji wiedzą, że na dzień dzisiejszy na dobrą
sprawę z akcjami nie można nic zrobić mówi Chmielarczyk.
Według postanowień podpisanego
w 1999r. pakietu plantatorskiego zawartego
między niemieckim inwestorem a Związ
kiem Plantatorów Buraka Cukrowego oraz
pakietu socjalnego dotyczącego pracowni
ków cukrowni, Pfeifer & Langen, wykupu
jąc od Skarbu Państwa zdunowską cukrow
nię, nieodpłatnie przekazał część akcji plan
tatorom i pracownikom zakładu. Według
Chmielarczyka za jedną akcję niemiecki in
westor miał wówczas zapłacić państwu 4,50

zł.
Zobowiązał się również do odkupienia
akcji od pracowników i plantatorów po tej
samej cenie, ale dopiero po trzech latach od
momentu ich rozdania. Restrukturyzacja za
kładu przeciągała się, w efekcie akcjonariu
sze dostali swoje pakiety w2002 r. Jedynym
sposobem uzyskania przyzwoitych profi
tów z posiadania akcji jest ich odsprzedanie
niemieckiej firmie najwcześniej w 2005 r.
Chmielarczyk uważa, że nawet jeśli do
tego czasu akcje nieformalnie zmienią po
siadacza, ich właścicielami nadal będą pier
wotni akcjonariusze. - Nasz inwestor jest
jednak zaniepokojony poz}skiwaniem akcji
przez osoby z zewnątrz - twierdzi pan Mi
rosław. Mówi, że podczas rozmowy z wy
soko postawionym przedstawicielem kon
cernu dowiedział się, iż Pfeifer & Langen
badał pod względem prawnym zgodność
przejmowania akcj i przez inne osoby, ale nie
dopatrzył się w' tym procederze łamania pra
wa

Komisja rewizyjna Rady M iejskiej Zdun przeprowadziła kontrolę
funkcjonowania dwóch sołectw tej gminy: Baszkowa i Konarzewa.
Wyniki inspekcji przedstawił 30 grudnia na sesji przewodniczący ko
misji - radny Piotr Giezek.

7 stycznia 2003

czas 7 tys., głównie na pokrycie kosztów
ogrzewania gazem sali wiejskiej. Komisja
uznała, że dach baszkowskiej świetlicy wy
maga gruntownego remontu, wymienione
powinny być również okna w budynku.
Wydatki sołectwa Konarzew znacznie prze
kroczyły kwotę 4,5 tys. zł - przyznaną tej
miejscowości z budżetu gminnego. Malo
wanie zaplecza kuchennego sali wiejskiej
kosztowało bowiem 10 tys. zł, koszty zuży

ZDUNY. 29 grudnia zakończono bu
dowę sieci wodociągowej prowadzą
cej do Siejewa i Ostatniego Grosza.
Koszt tej inwestycji to prawie 80 tys.
zl. Połowę zapłaciła gmina, połowę mieszkańcy wymienionych wiosek.
Obecnie jedyną pozbawiońą wodo
ciągu wioską gminy Zduny są Trza
ski. Jak twierdzi Władysław U latowski, burmistrz Zdun, do końca maja
tam także popłynie woda. Koszt tej
inwestycji samorząd szacuje również
na 80 tys. zł.

Szef związków zawodowych pozyski
wania akcji cukrowni przez inne firmy boi
się o wiele mniej niż sytuacji, która panuje
obecnie w zakładzie. Planowana jest bo
wiem fuzja cukrowni grupy kalisko-konińskiej, gdzie Pfeifer & Langen posiada
większość udziałów. Połączenie to dotyczyć
ma cukrowni w Gnieźnie, Głogowie, Go
sławicach, Witaszycach, Zbiersku, Zdu
nach.
O zamiarze tym związki zawodowe do
wiedziały się nie od właściciela cukrowni,
ale od Sądu Gospodarczego w Poznaniu,
gdzie złożyły pismo z zapytaniem o plany
niemieckiego koncernu. -J e ś li dojdzie do
fuzji, dla nas może to oznaczać stopniowe
wygaszanie produkcji i zamknięcie zakładu
w Zdunach - mówi Chmielarczyk. Być mo
że nastąpi to już w pierwszej połowie 2004
r. Pod koniec stycznia związkowcy mają
spotkać się z przedstawicielami koncernu
z Kolonii, by porozmawiać na ten temat,

R O Z D R A Ż E W . W dmgiej połowy
stycznia gminne biuro Wielkopol
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni
czego planuje przeprowadzenie cy
klu szkoleń dla rolników w Rozdra
żewie i Nowej Wsi. Ich tematy to
m.tn. wapnowanie i nawożenie, sto
sowanie nowoczesnych środków
ochrony roślin, nowe odmiany kuku
rydzy.

S ław ek Pałasz

(m ai)

Sprawdź ceny skupu!

Sołectwa skontrolowane

Sołtysem w Baszkowie jest Bogdan Rybakowski, w Konarzewie - Alojzy Niewia
domski. W obu miejscowościach znajdują
się świetlice wiejskie. Pieczę nad nimi spra
wują rady sołeckie. Komisja rewizyjna ba
dała wydatki sołectw, interesowała się też
stanem technicznym świetlic. Pracę sołty
sów oceniła pozytywnie.
W roku 2003 r. budżet Baszkowa wyno
sił 10 tys. zł. Z tej kwoty wydano dotych

K RO TOSZYN . Jak dowiedzieli
śmy się od Stanisława Klarczyka, za
stępcy naczelnika wydziału rolnictwa
Urzędu Miejskiego w' Krotoszynie,
trzech hodowców bydła mlecznego
z tej gminy zwróciło się do poznań
skiego oddziału Agencji Rynku Rol
nego z wnioskami o podwyższenie
przyznanych im już przez Agencję
tzw. kwot mlecznych. Kwota mlecz
na jest to ilość surowca, którą po na
szym wejściu do Unii Europejskiej
gospodarze ci będą mogli wyprodu
kować i wprowadzić do handlu.

cia energii elektrycznej to 389 zł. Obaj soł
tysi skarżyli się członkom komisji rewizyj
nej, że mają trudności z wyegzekwowa
niem pieniędzy, które samorząd przezna
czył dla ich wiosek.
Komisja zauważyła potrzebę zmiany
sposobu wynagradzania sołtysów. Wyso
kość kwot, które otrzymują nie powinna za
leżeć od sumy pobranej od gospodarzy z ty
tułu podatku rolnego. Zbieranie podatku to
bowiem nie jedyny obowiązek sołtysów.
Komisja zaproponowała wprowadzenie
wynagrodzenia ryczałtowego, uzależnione
go od liczby mieszkańców danej wsi.
(sł)

Ceny kg żywca wieprzowego z podatkiem VAT (3 proc.) z 5 stycznia
waga żywa waga bita ciepła
DUDA Zakłady Mtęsnc SA, Grąbków

2.90 zl

3 ,0 0 -4 ,2 3 zl

Grupa Producentów Rolnych, Koźmin Wlkp.

3,00 zł

3.70- 4,10 zł

Rzeźnia MRÓZ SA, Borzęciczki

2.90 zł

3 .7 0 -

4,10 73

Skup Zwierząt Rzeźnych
Zenona i Roberta Górników, Krotoszyn

2,80 zł

Zakłady Mięsne SALUS, Golinka
(powiat rawicki)

3,60 - 4,00 zł

Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej
PRO-AGRO, Krotoszyn

2,90 zl

Firma Produkcyjnu-ł landlowoU sługowa
Piotra Kordusa, Smolicc

u zecz

2,90 zł

4,23 zł
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Gra W ielka Orkiestra!

Krotoszyńskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało w grud
niu zarzucone wnioskami. W związku z dodatkowymi pieniędzmi
przekazanymi tej instytucji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych prośby o dofinansowanie zakupu kompute
ra zgłosiło kilkadziesiąt osób.

11 stycznia po raz dwunasty zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane podczas W ielkiego
Finału pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla niemowląt i małych dzieci.

n
L

u

1 -rfalfjsl i«i

K o m p u te ry
dla niepełnosprawnych

i.
ii

Tak było podczas ubiegłorocznego finału

W Krotoszynie orkiestrowe granie
rozpocznie się już w czwartek (8 stycznia)
od dyskoteki w Gimnazjum nr 2. W klu
bach Rozchulantyna i Kinowa prezento
wany będzie muzyczny dorobek lokal
nych zespołów młodzieżowych, m. in.
Good Goci i Sentencji. Występy przed
szkolaków, gry i zabawy dla dzieci, kon
kurs muzyczny to tylko niektóre atrakcje,
jakie zaplanowało na 11 stycznia kroto
szyńskie Gimnazjum nr 2. Na Rynku bę
dzie można obejrzeć pokaz walk tycerskich, a później specjalne światełko do
nieba w formie profesjonalnego pokazu
pirotechnicznego. Oczywiście, nie za-

1. Syn Izabeli i Pawia Kęsów
z Trzemeszna, ur. 19 grudnia

4. Córka Anny i Dariusza Pocztów
z Krotoszyna, ur. 29 grudnia, godz. 21.20

braknie licytacji gadżetów. W tym roku
każdy sztab przygotowujący finał Orkie
stry otrzymał pocztą paczkę z przedmiota
mi do zlicytowania. -N ik t nie wie,ja kie to
rzeczy’! N a pew no gadżety’ fundacyjne.
Może książki, kubki z logo WOŚP? Do
wiemy się tego tuż p rzd licytacją. - mówi
szef krotoszyńskiego sztabu i instruktor
w hufcu ZHP - Piotr Frala. Współorgani
zatorami tegorocznego finału są klub mło
dzieżowy Rivendell i Krotoszyński Ośro
dek Kultury. - Po raz pierwszy zajmuję się
organizowaniem tak wielkiej akcji. Gdyby
nie pomocnicy, harcerze, wolontariusze
i moja zastępczyni Dominika Król, nie

wiem, czy bym podołał - przyznaje Frala.
Interesująco zapowiadają się również
imprezy w Rozdrażewie, Cieszkowie czy
Orpiszewie, nadzorowane przez sztab
główny mieszczący się w Rivendellu. Na
terenie Krotoszyna i okolic blisko dwustu
wolontariuszy z czerwonymi puszkami
i identyfikatorami zbierać będzie datki na
WOŚP. Również redakcja Rzeczy M ło
dych zaangażowana jest w tegoroczny fi
nał. Nie żałujcie więc, drodzy Czytelnicy,
grosików, wrzucajcie je do puszek, bo
przyczynią się do ratowania życia i zdro
wia maluchów!
M artyna Nina Sworowska

A oto nasi nowi mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego, urodzeni
na oddziale położniczym szpitala przy ulicy Bolewskiego, sfoto
grafowani przez Marcina Pawlika. Rodziców, którzy chcieliby za
chować na pamiątkę prezentowane tutaj fotografie ich malu
chów, zapraszamy do redakcji. Za drobną opłatą dostaną od nas
dyskietki z nagranymi zdjęciami.

5. Syn Magdaleny i Mariusza Grzegorzewskich
z Krotoszyna, ur. 1 stycznia

Kwota dotacji Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla
powiatu krotoszyńskiego została skorygo
wana na początku grudnia 2003 roku
i wzrosła do 1 min 817 tys. zł.
W ostatnich tygodniach 2003 roku
PCPR został wręcz zarzucony wnioskami
o dofinansowanie
zakupu komputera.
Skorzystało z tego
79 osób o różnym
stopniu niepełno
sprawności. PCPR
pokrywał od 60 do
80 procent kosztów.
-K upno komputera
dla osób pracują
cych lub uczących
się to według prze
pisów
barier w komuniko
waniu się — wyja
śnia Andrzej Pio
trowski, dyrektor
Centrum.
Nowy
sprzęt komputerowy kupiły przede wszyst
kim osoby jeżdżące na wózkach, z umiarko
wanym porażeniem mózgowym, niedosły
szące, niedowidzące.
- W niektórych przypadkach komputery
były bardzo dobrze wyposażone, ponieważ
mają służyć niedosłyszącym do ćwiczeń lo
gopedycznych - mówi dyrektor Piotrowski.
Na likwidację barier w komunikowaniu się

przeznaczono w naszym powiecie w sumie
173 tys. 800 zł.
W całym ubiegłym roku wykorzystano
ok. 200 tys. A na likwidację barier architek
tonicznych, czyli dostosowanie mieszkań do
potrzeb niepełnosprawnych. Chodzi o po
szerzenie drzwi, likwidację progów, wyko
nanie podjazdów'
czy wymianę płytek
podłogowych na
antypoślizgow e.
Z tego dofinanso
wania skorzystało
20 osób.
Niewykorzysta
ne pieniądze z in
nych działów prze
sunięto. Znaczną
ich część przezna
czono na dofinanso
wanie
zakupu
sprzętu rehabilita
cyjnego i ortope
dycznego.
Dołożono także
środków na szkolenia, a trzy osoby skorzy
stały z PFRON-owskich pożyczek na uru
chomienie, działalności gospodarczej. 185
tys. zł poszło na pokrycie części kosztów
turnusów rehabilitacyjnych dla prawie 200
osób. Więcej pieniędzy otrzymał też Warsz
tat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie i jego
otwarta niedawno filia w Łagiewnikach.

2. Olga, córka Kamili i Rafała Kubiaków
z Krotoszyna, ur. 22 grudnia

3. Córka Anny i Dariusza Pocztów
z Krotoszyna, ur. 29 grudnia, godz. 21.00

(popi)

6. Kacper, syn Ewy i Waldemara Budujów
z Bestwina, ur 1 stycznia
7 stycznia 2003

12

Aktualności
i*"**

dziadostwo,
nie ma słów!
Tytułowe słowa padły z ust kobiety, która w piątek wybrała się do swojego lekarza, przyjmującego
w przychodni Eskulap, ale na drzwiach zastała kartkę z informacją: Nieczynne z powodu braku kon
traktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

wię pacjentów bez opieki. Dostosowałem
się do ustaleń Porozumienia Zielonogór
skiego i nie otworzyłem przychodni, ale
w szystkie zastrzyki zostały zrobione. M y
nie zam knęliśm y praktyk, myśmy ich po
prostu wobec braku kontraktów nie otwo
rzyli. N ie zostawiłem moich pacjentów
bez opieki, nie wyłączyłem kom órek-an i
służbowej, aniprywatnej. Gdy pacjent się
do nas zwróci, anija , ani moi koledzy nie
odmówimy pomocy. Tu naprawdę nie
chodzi o gnębienie ludzi.

Niefortunne oświadczenie
31 grudnia dyrektor wielkopolskiego
oddziału NFZ wydał komunikat, w któ
rym informował o nierefundowaniu re
cept, które zostaną wystawione przez le
karzy nie dysponujących umowami.
Prawdopodobnie miało to ich złamać,
tymczasem dola-

HiF.tritifiA

N IE C Z Y N N A i
POROZUMIENIE
ZIELOttOGÓRSK

Z POWODU BRAKU K O N T R A K T U
Z NARODOWYM FU N D U S ZE M Z D R O W IA

PRZF^F&SZAM? I
Przed tygodniem pisąliśmy, że mimo
braku umów z NFZ lekarze rodzinni za
mierzają normalnie przyjmować pacjen
tów. Tymczasem 2 stycznia zamknęli
drzwi swoich gabinetów. Na drzwiach
wywiesili kartki, że pacjenci mogą szu
kać pomocy w szpitalnej izbie przyjęć
bądź w pogotowiu, podali także adresy
i telefony oddziałów NFZ.
- Co za dziadostwo, nie ma słów ! usłyszeliśmy od zdenerwowanej pacjent
ki, która tego ranka odbiła się od drzwi
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro
wotnej Eskulap przy ul. Bolewskiego
w Krotoszynie. Pomocy medycznej nie
uzyskała także kilkuletnia dziewczynka,
którą mama przyprowadziła do przyjmu
jącego w budynku obok pediatry, tzn. zazwyczaj przyjmującego. - Co mam te
raz robić? Chyba pójdę do apteki, może
m i coś doradzą. M ałą boli gardło, może
to nic poważnego? - powiedziała kobieta.

Inni pacjenci, zwłaszcza ci z tempera
turą, klnąc na czym świat stoi wędrowali
wprost na ul. Mickiewicza - do pogoto
wia lub izby przyjęć szpitala.

Stan przejściowy - oby
♦'OHOZOWłKWc

Postanowili nie otwierać
31 grudnia lekarze rodzinni z naszego
powiatu reprezentujący tzw. Porozumie
nie Zielonogórskie zgłosili krotoszyń
skiemu staroście, że wbrew wcześniej
szym obietnicom nie otworzą w nowym
roku swoich gabinetów.
Dlaczego do tego doszło? Zdaniem
Andrzeja Korczaka, rzecznika Porozu
mienia Zielonogórskiego na nasz teren,
był to odzew na zmieniającą się z godzi
ny na godzinę sytuację związaną z kon
traktowaniem usług medyczych, m. in. na
niczym nieuzasadnione zapewnienia me
dialne ministra zdrowia Leszka Sikor
skiego i prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia Krzysztofa Panasa, że pacjenci

Adresaci ewentualnych pytań, pretensji, skarg,
wniosków i zażaleń w sprawie sytuacji w służbie zdrowia:
Wielkopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
delegatura w Kaliszu
tel. 757 17 24; 850 60 03; 850 60 04;
850 60 08; 850 60 09
WOW NFZ w Poznaniu
biuro dyrektora - tel. 061 850 61 69
rzecznik prasowy - tel. 0 6 1 8 5 0 61 06
bezpłatna infolinia - 061 94 88

Krzysztof Kaczmarek. Ciężar zapewnie
nia pacjentom opieki postanowiono zło
żyć na barki izb przyjęć obu szpitali i po
gotowia (oraz - ze względów oczywi
stych - kilku lekarzom dysponującym
kontraktami), co ogłoszono w rozwieszo
nych w powiecie komunikatach.
Dyrektor SPZOZ wstrzymał wszyst
kie urlopy wypoczynkowe i szkoleniowe
oraz delegacje. Postanowił, że wobec kry
tycznej sytuacji zespół ratownictwa me
dycznego, który od 1 stycznia miał rozpo
cząć pracę w Kobylinie, na razie wzmoc
ni pogotowie w stolicy powiatu. Zobo
wiązał zatrudnionych w SPZOZ lekarzy
specjalistów do świadczenia usług w za
kresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Trzeba było także zabezpieczyć wysta
wianie zwolnień i zaświadczeń, zaprowa
dzić specjalną dokumentację nieplanowa
nych przyjęć, uruchomić w szpitalnych
izbach przyjęć dodatkowe gabinety.
- Mam głęboką nadzieję na rychłe
podjęcie rozmów przez N FZ i Porozumie
nie Zielonogórskie, wierzę, że lada mo
ment konflikt zostanie zażegnany - mówi
dyrektor Jakubek.
Trudno sobie wyobrazić przedłużanie
się kryzysu, bowiem groziłoby ono para
liżem pogotowia i szpitala, powołanych
przecież do innych zadań. A korytarze
obu placówek, również szpitala koźmiń
skiego, jeszcze w piątek szybko wypełni
ły się pacjentami.

ZIKLONOaÓTlSKJt

są w stu pro
centach zabezpieczeni, że wszyscy mają
zapewniony dostęp do usług medycz
nych.
Tymczasem w Wielkopolsce na 1600
lekarzy pierwszego kontaktu tylko 317
podpisało w grudniu umowy z NFZ.
Oznacza to, że opieką objęto zaledwie
niecałe 20 procent pacjentów z naszego
regionu. W podobnej sytuacji jest jeszcze
pięć województw, m. in. pobliskie dolno
śląskie.

Nie chodzi o gnębienie
Jeszcze w starym roku Andrzej Kor
czak razem z 1200 lekarzami z całej
Wielkopolski uczestniczył w Poznaniu
w zebraniu, podczas którego zastanawia
no się, jakie kroki podjąć od 1 stycznia
wobec braku umów z NFZ. W trakcie
głosowania prawie wszyscy opowiedzie
li się za nieotwieraniem. - N ikt nie był
przeciwny, a tylko siedem osób wstrzyma
ło się od głosu, byłem w tej siódem ce mówi rzecznik Korczak. - Wstrzymałem
się, bo wcześniej rozmawiałem z kroto
szyńskim i sam oiządowcam i i z burmi
strzem Zdun, oświadczając, że nie zosta

ło oliwy do ognia. Dyrektor wycofał się
z niefortunnego oświadczenia jeszcze te
go samego dnia, ale dopiero wieczorem,
gdy już mało kto zaglądał na stronę inter
netową NFZ, ogłosił, że recepty wypisa
ne przez lekarzy mających kontrakty
w 2003 roku będą jednak honorowane.
Sylwestrowa infonnacja nie była je 
dynym niefortunnym wystąpieniem de
cydentów - z mediów płynęły oskarżenia
ó wygórowane żądania, o postępowanie
niezgodne z prawem. Zarówno minister
zdrowia, jak i szefNFZ, butnie zapewnia
li, iż panują nad sytuacją.

Reagowanie kryzysowe
Znacznie większą od władz państwa
odpowiedzialnością wykazał się lokalny
samorząd. Gdy wyszło na jaw, że więk
szości mieszkańców naszego powiatu nie
zabezpieczono podstawowych świadczeń
zdrowotnych, starostwo powołało zespół
reagowania kryzysowego w składzie: dy
rektor SPZOZ Paweł Jakubek, dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiol
ogicznej Andrzej Rolle, wicestarosta

Nasz współpracownik, lekarz Maciej
Hoffmann, pisze w ulotce opracowanej
i wydrukowanej po decyzji Porozumienia
Zielonogórskiego o nieotwieraniu gabi
netów: Swoich pacjentów traktuję ja k
znajomych i nie zamierzam ich pozosta
wić bez opieki. Liczę na to, że je st tojedy
nie stan przejściow y i że szybko ulegnie
zm ianie na lepsze. Na odwrocie kartki
Hoffmann wymienia komplikacje dla pa
cjentów, związane z brakiem porozumie
nia z NFZ. Deklaruje bezpłatne przyjęcia,
ale m. in. zawiesza wizyty dodatkowe do
mowe, całodobowe dyżury pod telefo
nem, wystawienie zwolnień. Zapewnia,
że w całej rozciągłości popiera przychod
nie, które nie podpisały kontraktów, bo
warunki proponowane przez NFZ nie po
zwalają na normalne prowadzenie takich
placówek. Szefowi NFZ Krzysztofowi
Panasowi zarzuca systematyczne okła
mywanie społeczeństwu i lekceważące
traktowanie lekarzy.
Na koniec Hoffmann zaznacza, że
w adresowanej do pacjentów ulotce za
warł wyłącznie przekonania własne.
Tymczasem zebrane przez nas opinie
świadczą, iż pod jego słowami podpisało
by się chętnie mnóstwo osób, które jed
nak wyraziłyby swój pogląd na zafundo
waną nam przez rząd sytuację w sposób
znacznie mniej parlamantamy...
Romana Ryszko
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Aktualności

Życie na koksie
Koksiarze, karki, pakerzy - to pow szechnie używane określenia chłopa
ków zażyw ających sterydy. Kim są ludzie, którzy na w łasne życze
nie rujnują sobie zdrow ie?
Sterydy to środki chemiczne wzmagąjące syntezę białek i odkładanie się ich w or
ganizmie, głównie w mięśniach. Powoduje
to powiększenie - czyli efekt, na którym tak
bardzo zależy kulturystom. Spora częśćpa
kerów zamiast wielogodzinnych ćwiczeń
w siłowni wybiera drogę na skróty w posta
ci zażywania sterydów.
- Zaczynam cykl treningowy. Załatwi
łem trxxhę koksu. Startuję od deki, 1300 ta
bletek, do tego 9 ampułek „teścia ”. Kiedyś
brałem ,, m ietka' ’, ale skończyłem z tym, bo
zaczęło mną telepać tak, że nie mogłem wy
trzymać - mówi osiemnastoletni Adam.
Większość ludzi, którzy nie interesują się
kulturystyką, nie wie, co oznaczają pojęcia
takie jak deka, teść czy mietek. Są to potocz
ne nazwy dostępnych w Polsce sterydów.
Najłatwiej kupić metanabol, durabolin, klimaren, omnadren i testosteron. Większość
z nich pochodzi zza naszej wschodniej gra
nicy, ale nie tylko.
Osiedlowe siłownie pełne są domoro
słych pakerów - aptekarzy, którzy w imię
mody na przerośnięte bicepsy przyjmą każ
dą ilość sterydów. Takie przypadki mogą
skończyć się tragicznie. Przerażający jest
fakt, że po koksy sięgającoraz młodsi chłop
cy - nawet piętnastoletni. Dostęp do stery
dów może mieć każdy. - Wystarczypodejść
do pierwszego lepszego napakowanego go
ścia i zapytać o wspomagacze, a na pewno
wskaże kogoś, u kogo możeszje kupić, po
za tym w mieście takim ja k Krotoszyn pra
wie wszyscy koksujący znają się, więc nie
ma problemu - mówi osiemnastolatek Za
lek, który w aptece na receptę kosztuje kil
kanaście złotych, młodzi ludzie płacą 100 300 złotych.

Chcę być duży
-K ulturysta dla którego dźwiganie cię
żarów je st rełigią, będzie rósłja k na droż
dżach, zaś taki, który nie traktuje ich z nale
żytym szacunkiem, szybciej znajdzie wodę
na pustyni, niż osiągnie sukces - głosi ma
gazyn branżowy Muscle. To zdanie stało się
przewodnim hasłem młodych kulturystów
- amatorów. Niestety, jest różnie zinterpre
towane.
Dla niektóiych kulturystyka stała się rze
czą najważniejszą- ważniejszą niż rodzina,
szkoła i własne zdrowie, a osiągnięcie bi
cepsa o rozmiarze 40 - 50 centymetrów to
cel ich życia Takich wyników nie osiągnie
się bez wspomagania - W czasie sterydo
wego cyklu robi się niezwykłe postępy. Co
tydzień dźwiga się nawet o 2 kg więcej. Po
cyklu efekty koriczą się, choć ćwiczy się tak
samo mocno i do bólu - twierdzi krotoszynianin od roku amatorsko zajmujący się kul
turystyką
Od początku lat 90. umięśnione ciała ro
bią w Polsce karierę. Młodym imponują
muskularni mężczyźni budzący re
spekt Modą na takie ciała precyzyj
nie sterują media Świadomość wie
lu młodych ukształtowana została
branżową prasą z której wyzierają
150-kilogramowi bohaterowie. Posta
cią wręcz kultową jest Arnold Schwaizenegger. Na ulicach spotyka się mnóstwo
marnych kopii Terminatora - osobników
o szerokich ramionach i łysej głowie, osa
dzonej na wyjątkowo krótkiej szyi.

Siłownia is my life
W dużych miastach Polski istnieje wie
le profesjonalnych siłowni, w mniejszych,
takich jak Krotoszyn, młodzi sami muszą

Wielu młodych chłopaków marzy o świetnie umięśnionej sylwetce

postarać się o miejsce do ćwiczeń i odpo
wiedni sprzęt Amatorskie siłownie spotkać
można w piwnicy niemal każdego bloku. Dwa lata tenut urządziliśmy z kumplami si
łownię, korzystamy z niej do dziś. Niestety,
niejesteśm y w stanie kupić profesjonalnego
sprzętu do ćwiczeń, ale i tak jesteśm y zado
woleni. Mamy drążek do podciągania,
sztangielki, gumy i sztangi - mówi mieszka
niec jednego z krotoszyńskich osiedli. We-

K O M U N I K A T

KO M UN IKAT POW IATOW EGO ZESP O ŁU REAGOW ANIA KR YZYSO W EG O
Szanowni Państwo! Powiatowy Zespół Zarządzania Kry zysowego uprzejmie informuje
o możliwości uzyskania porady w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
. Poradę taką można uzyskać placów kach, gabinetach lekarskich, które realizują obecnie kontrakt
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie pod
stawowej opieki zdrowotnej:
-

P oradnia L ekarza R odzinnego E lżbieta M ikołajczak-Spychaj, K rotoszyn, ul. O rzeszkow ej 10, tel.

-

725-28-95,
N iepubliczny Z akład O pieki Z drow otnej w O rpiszew ie, ul. Staw na 1, tel. 721-28-40,

-

N iepubliczny Z akład O pieki Z drow otnej w Sul
m ierzycach, tel. 722-31-17,

-

G abinet Lekarski M edycyny O gólnej W łodzim ierz
H offm ann, K rotoszyn, ul. G rudzielskiego 27, tel.

oraz
- Sam odzielny Publiczny Z akład Opieki Zdrow otnej
w K obylinie ul. G runw aldzka 2, tel. 065/548-21 25,548-24-53

2. W ambulatoriach Pogotowia Ratunkowego:
-

K rotoszyn, ul. M ickiew icza 21, tel. 999, 725-2555,

-

K oźm in W lkp., ul. Stęszew skiego 9, tel. 99 9 ,7 2 1 6 704,

3. W Izbie Przy jęć Szpitala Powiatowego:
-

K rotoszyn, ul. M ickiew icza 21, tel. 588-04-04,

-

K rotoszyn, ul. B olew skiego 4,

tel.588-03-90.

0 6 0 4 295 467,
-

Indyw idualna Specjalistyczna P raktyka L ekarska
Sław om ir Stojew ski K rotoszyn, ul. Pukackiego 9,

-

N iepubliczny Z akład O pieki Z drow otnej K O L -

tel. 725-47-95,
-M E D K rotoszyn ul. D w orcow a 1, tel. 725-13-58,
-

Z akład O pieki M edyczej „C E R -M E D IC ” K roto
szyn, ul. Przem ysłow a 19, tel. 588-02-03

4. W każdej ambulatoryjnej poradni specjalisty cz
nej, która ma zawarty kontrakt z Narodowym
Funduszem Z d row a na 2004 rok.
Z upoważnienia Starosty Krotoszyńskiego
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Lek. Paweł Jakubek

dług niego wcale nie trzeba być posiada
czem atlasu, żeby osiągnąć wymarzone
efekty.

Uwaga, niebezpieczeństwo!
Moda na wielkie ciało może przerodzić
się w bigomanię, czyli przeciwieństwo ano
reksji - przemożne pragnienie bycia wiel
kim za wszelką cenę: bezpłodności, zawału,
śpiączki wątrobowej. Granica między zwy
kłą chęcią posiadania wielkich muskułów
a bigomaniąjest bardzo cienka. Psychiatrzy
musieli stworzyć odrębny termin medycz
ny, by móc w literaturze naukowej zaszere
gować coraz liczniejszą grupę pacjentów.
W ten sposób pojawiła się dysmorfia mię
śniowa - zaburzenie polegające na stałym
dostrzeganiu w obrazie swojego ciała wady
w postaci zbyt słabo rozwiniętych mięśni.
Wielkim niebezpieczeństwem, ściśle
związanym z zażywaniem sterydów, jest
tak zwany gniew sterydowy, czyli napad
agresji spowodowany wysokim poziomem
testosteronu we krwi .-K o ksy pogłębiają to,
co rv człowieku złe. Jeśli ktoś od dawna był
agresywny, to po wspomagaczach będzie
jakpitbull - ostrzega młody kulturysta.
Agresja to impuls — działa szybko
i szybko mija. Czasem objawia się próbami
samobójczymi, czasem napadami szału,
w czasie których może dojść do popełnienia
przestępstw. Sterydowcymajązanik poczu
cia winy i niekontrolowane reakcje. Koksiaize często używająsiły fizycznej przeciw in
nym. Czują się kimś, chcą pokazać, kto tu
rządzi. Są wrodzy, zazdrośni z byle powo
du, wpadają w zły humor i wściekłość. Za
paści psychiczne potęgująproblemy seksu
alne. Najpierw następuje pobudzenie seksu
alne, a potem kompletny brak libido. Zanik
jąder i spadek produkcji plemników powo-

duje bezpłodność.

Co na to prawo?
- Handlować anabolikami może tylko
podm iot posiadający koncesję na prowa
dzenie hurtownifarmaceutycznęj bądź apte
ki. Poza aptekami obrót nimijest zabronio
ny Nielegalny handel, a także sprowadzanie
sterydów zza granicy bezposiadanej konce
sji, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do lat
2-m ów iustaw az 10 października 1991 ro
ku o środkach farmaceutycznych, materia
łach medycznych, aptekach, hurtowniach
i nadzorze farmaceutycznych. Podrabianie,
fałszowanie sterydów, a także wprowadza
nie fałszywek do obrotu-zagrożone jest ka
rą pozbawienia wolności do lat 3. (dagy)

Nikt niejest w stanie oszacować ilu mło
dych niszczy swoje zdrowie wstrzykując lub
łykając sterydy. Jak wiadomo ładni mają ła
two, pięhńejsijeszcze łatwiej. Młodzi czując
presję otoczenia zawsze będą starali się wy
glądaćjak najlepiej, ale,, najlepiej ’’to poję
cie w zględne-każdy interpretujeje na swój
sposób. Pod wpływem telewizji iprasy, któ
ra dyktujeja k wyglądać powinien prawdzi
wy mężczyzna są w stanie posunąć się do
stopniowego odbierania sobie życią tryle
tylko osutgnąć swój cel - miećja k najwięk
sze mitskuly. Czy za kilka lat na naszych
oczach wyrośnie stado przerośniętych
150-kilograntowych, żylastych monstrum?
Jedno jest pewne, zjawisko toje st coraz po
wszechniejsze, i dopóki społeczeństwo nie
przestanie traktować wyglądu na równi
z inteligencją i wykształceniem będzie się
rozprzestrzeniać.
Dagmara Zmyślona

14

R e k la m a

KREDYTY
GOTÓWKOWE
I akże dla zadłużonych
• dla rolników i firm •
• emerytów i rencistów •
• osób samotnych •
• bez poręczycieli •
• bez opłat wstępnych •

Dzięki Państwa dobroci fundusze stanowiące dochód
z zabawy zostaną przeznaczone na potrzeby naszej szkoły.

i n

d ii

« ? * = L

L A N D IR E IM Z O '

zabawę karnawałową,

Krotoszyn, ul. Piłsudskiego 36
Tel. 725 03 49, 0609 290 628

która odbędzie się 10 stycznia 2004 r.
w godz. 20.00 - 6.00 w restauracji
„Wawrzyniak” (Perzyce k. Zdun).

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

w w w .g eb m .p l

oszyn
Mały Rynek 13
Tel. 722 58 32
0505 133 427

Julu

Q

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców
Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie zapraszają na

Ostrów Wlkp.
ul. Wrocławska 23
Tel. 738 75 97
0600 781 708

“ kredyty
H IP O T E C Z N E

Samochodowe
Systemy
HOMOLOGACJA M.T. i G.M. 006

• karty kredytowe od 401 zł dochodu •
Krotoszyn
Mały Rynek 13
Tel. 722 58 32
0505 133 427

A U TO N A GAZ

„ Tak mało na świecie dobroci,
A tyleje j światu potrzeba. ”
Lucjan Rydel

Cena biletu - 110 zł od pary, w tym: 2 kolacje na ciepło, zimny bu
fet, kawa i ciasto, napoje chłodzące, loteria fantowa. Przygrywał bę
dzie zespól muzyczny „itd.”.
Bilety do nabycia w kancelarii Gimnazjum nr 1,
al. Powstańców Wielkopolskich 13
tel. 722 67 85

Ostrów Wlkp.
ul. Wrocławska 23
Teł. 738 75 97
0600 781 708

Burmistrz Krotoszyna informuje, że unieważnia się
nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż samochodu marki Polonez Caro 1,9 GI D
o numerze rejestracyjnym KPN 1660,
ogłoszony w dniu 31.12.2003 r. w gazecie Rzecz Krotoszyńska.
Powodem unieważnienia jest przekazanie ww. pojazdu na rzecz Samo
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za ce
nę wywoławczą w celu dowozu pacjentów na dializy.

Jeśli chcesz urządzić łazienkę naprawa
O u w lC u Z

Centrum łazienek, ul. Sarnowska 10, Rawicz
Zakup na raty!
__ m*. CENI RUM ŁAZI ENEK.

Zapraszamy
codziennie 9°°-1700
soboty 900-1300

■ ss

Centrumprowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Polecamy szeroki wybór płytek ceramicznych
Wzory ekspozycji płytek w Centrum pomogą naszym klientom
w wyborze sposobu ich ułożenia
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
Przedszkola nr 7 (M aciuś) - os. Korczaka

Zapraszają na

zabawę karnawałową,
która odbędzie się 10 stycznia 2004 r.
(od godz. 19.00)
w restauracji DUET przy ul. Koźmińskiej
W programie m.in. loteria fantowa.
D ochód z im prezy przeznaczony zostanie
n a uzupełnienie w yposażenia przedszkola.

Tf
1

Polskie
Towarzystwo
F
Finansowe
SA

KREDYTY SAMOCHODOWE
W CHF.EUR, USD, PLN
Uproszczona procedura na samochody nowe
i używane, na 100% wartości pojazdu,
bez poręczycieli. Okres kredytowania do 8 lat

np. wartości 10 000 zł od 145 zł
kw ota k red y tu

miesięczna rata

R.R.S.O. od 9,45%

Krotoszyn, ul. Zdunowska 16
tel./fax 722 68 48. Pon.-pt. y 0- ! ? 011

KREDYTY
gotówkowe
d la o só b fiz y c zn y c h ,

Cena biletu - 120 z ł od p a ry

rolników, rencistów i emerytów

Bilety do kupienia w sekretariacie przedszkola.
Informacje: 725 04 96

***ZAPRASZAMY!***

bez zgody w spółm ałżonka,
bez p o ręc z y c ie li,
bez o p łat b iu ro w y ch ,
m in im u m fo rm aln o ści.
KROTOSZYN, I I.. /.Dl NOHSK \ 16
TKL.TW 722 68 48. P< >N..PT. 9“ -17"11
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Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych

Krotoszyn, ut. Ogrodo wskiego 30
teUfax 062 725 28 47, kom. 0604 812 106

SALON TAPET
6 3 - 7 0 0 K r o to s z y n , u l. Z d u n o w s k a 1
te l. 0 6 2 7 2 5 2 8 7 8 , te l. k o m . 0 6 0 4 2 1 8 4 7 0

Poleca największy
wybór tapet
z najnowszych kolekcji
zagranicznych i krajowych oraz
- okleiny m eblowe
- farby em ulsyjne
- rolety w ew nętrzne
- kleje i akcesoria malarskie

Najniższe ceny

Kultura

15

Obejrzymy...

PLAN
IM PREZ
W OŚP

8

-

Film Transporter (pis mylić z Transporting) zadowoli zarówno amatorów karko
łomnych pościgów na szosie, jak i wielbi
cielki historii o miłości od pierwszego wej
rzenia. Ona ma uroczą buzię wschodniej lal

stycznia

ki i wielkie serce dla swoich rodaków, a on
kamienną twarz, żelazne bicepsy, umiejęt
ność walki z ośmioma wyszkolonymi ban
dziorami naraz i blisko metr dziewięćdzie
siąt wzrostu (przynajmniej na tyle wygląda).
To osnowa filmu, może trochę stereotypo
wa. Poza tym widzów czeka wiele niespo
dzianek, już choćby na samym początku,
w scenie ucieczki spod banku, po napadzie.
Zamaskowani mężczyźni wsiadająwbiegu
do czekającego na nich samochodu, który
nadal stoi, zamiast z piskiem opon odjeżdać.
W oddali już słychać syreny policyjnych sa
mochodów. A Transporter, czyli kierowca
wynajmujący się do przewożenia niebez
piecznych, trefnych ładunków, przypomina
twardo pasażerom, że naruszyli warunki

umowy. W pracy zawsze kieruje się żela
znymi zasadami, które chętnie cytuje swo
im bogatym klientom. Zasada nr 1: Nigdy
nie zmieniać warunków umowy; zasada nr
2: Żadnych nazwisk; zasada nr 3: Nigdy nie
sprawdzać ładunku.
Kilka dni później złamanie trzeciej zasa
dy zmienia życie Transportera. Dotąd żyl
spokojnie, nie nagabywany przez stróżów
prawa, teraz staje w centrom ich uwagi. Na
szczęście spotyka na swojej drodze inteli
gentnego i liberalnego policjanta.
(ela)

jest zachwycona tym, że udało jej się zna
leźć jedynie pracę w liceum w charakterze
nauczycielki.
Rozpoczęcie nowego etapu w życiu za
wodowym skłaniajądo podsumowania do
tychczasowego dorobku życia osobistego,
a nie wygląda on zdaniem Agaty najlepiej.
Choć ma już trzydzieści lat, dotąd nie wy
szła ani razu za mąż. Miała zaledwie czte
rech chłopaków i była tylko na trzech ba
lach, z czego jeden był maturalnym a drogi
absolutoryjnym. Nie maluje paznokci ani
włosów na odlotowe kolory. - Jestem nu
dziarą! -oświadcza dramatycznie.- I m a m
przerąbane.
Jednak wbrew obawom bohaterki praca
w szkole okazuje się wciągająca, a leżące
dotąd odłogiem życie towarzyskie nabiera

nieoczekiwanych rumieńców. Do tego stop
nia, że przyjaciółki Agaty postanawiająnuukowo, czyli przy pomocy tabelki, porów
nać wady i zalety jej obu obecnych partne
rów, co miało ułatwić dokonanie właściwe
go wyboru. Niestety, tabelkowa pomoc na
ukowa wpada w ręce jednego z ocenianych
mężczyzn, a to pociąga za sobą dalsze wy
darzenia.
Autorka książki, Monika Szwaja, to na
uczycielka oraz dziennikarka telewizji
szczecińskiej. Zadebiutowała literacko
przed kilku laty w konkursie literackim wy
dawnictwa Zysk i S-ka, prezentowana
książka jest jej drogą powieścią.
(ela)

jednak pokazują, że potrafią zagrać trochę
inaczej.
Stare podejście do grania, czyli w skró
cie: nu metal, reprezentują choćby kawałki
otwierające płytę: jeśli chodzi o Wildfite to
już od dawna nikt nie zaprezentował tak
mocnego wejścia na otwarcie. Początkowy
riff jest wręcz miażdżący, niestety dalej
utwór robi się nieco bardziej gładki. Następ
ny, Will You, od dobrych kilku tygodni gra
ją stacje muzyczne. Nie stał się hitem na
miarę Youth O fTheNation ani nawet yt/ńr,
jednak myślę, że sporo osób zachęcił do za
kupienia albumu.
Niestety, im dalej, tym gorzej. Zespół nie
ustrzegł się tym razem przed umieszcze
niem na płycie kilku schematycznych, nie
do końca udanych kawałków. Obraca się co
prawda w ramach swego stylu, jednak
brzmi to, jakby odgrywali odrzuty z Satelli
te. Mówię tu przede wszystkim o Change
The World, Find M y Way czy Fteedom Fi-

ghters: podobne refreny, brak inwencji me
lodycznej... Złych kawałków spokojnie mo
gli zrezygnować. Całe szczęście udowad
niają też w kilku innych, że nie zatrzymali
się w miejscu, że nadal poszukują- pierw
szy z brzegu przykład to Asthma z cieka
wym solem gitary i w ogóle ciekawymi za
grywkami tego instnrrnenm oraz fajnym,
lekko psychodelicznym zwolnieniem; kom
binacje z rytmem dają o sobie z kolei znać
w The Reasons\ to utwór, który z każdym
przesłuchaniem cenię bardziej. Gdy doda
my znane już pseudorcggaeowe zajawki
w Eżcecute The Sounds oraz zaskakującą
(pozytywnie) impresję gitarową (Eternal) to
wyjdzie nam, że jednak więcej na tym albu
mie plusów niż minusów. Jako bonus otrzy
mujemy Sleeping Awake, znany już ze
ścieżki do drogiego Matiiksa. Wydaje mi
się, że najlepszy kawałek na płycie.

Krotoszyn

toszynianina Józefa Zdunka, do 16 stycz
nia, Biblioteka Publiczna, ul. Benicka.

Transporter, reż. Córy Yuen, wyst. Jason
Statham i Shu Qi, USA 2003; film z wy
pożyczalni kaset wideo Jovi, Krotoszyn,
aL Powstańców Wlkp.

Klub Kinowa
20.30 - koncert rockowy

KROTOSZYN

ORP1SZEW

Gimnazjum nr 2
Poczta świąteczna - sprzedaż pocztó
wek
Dyskoteka karnawałowa (dochód ze
sprzedaży biletów zostanie przekazany
na WOŚP)

Wiejski Dom Kultury
14.00 - 15.00 - pokaz walk rycerskich
Chorągwi św. Jerzego z Krotoszyna
15.00 - 16.00 - jasełka (Zespół Szkół
z Orpiszewa)
16.00 - referat lekarza, bezpłatne bada
nia (ciśnienia, wzroku)
16.15- pokazy walk zapaśniczych (Ze
spół Szkół z Orpiszewa, Ceramik Kro
toszyn)
16.45 - występy uczniów z Orpiszewa
18.30 - 19.00 - światełko do nieba, po
kazy wozów strażackich
Przez cały dzień będzie można kupo
wać losy (losowanie co godzinę), gro
chówkę, serca piernikowe, serca zrobio
ne przez dzieci
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KROTOSZYN
Klub Rozchulantyna
20.00 - koncert młodzieżowy

KOBIERNO
Szkoła Podstawowa
11.00 - 12.00 koncert szkolnego chóru

KROTOSZYN
Klub Kinowa
20.00 - koncert hiphopowy

SULMIERZYCE
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
17.00 - dyskoteka dla dzieci i młodzie
ży (dochód zostanie przekazany na
WOŚP)

ROZDRAŻEW
Sala Kółka Rolniczego
8 .0 0 18.00-k w esta
16.00 - 19.00 - koncert N ajm łodsi najmłodszym
17.00 - pokaz walk rycerskich Chorą
gwi Św. Jerzego z Krotoszyna
17.30 - koncert G im nazjaliści - naj
młodszym
1 8 .0 0 - aukcj a orkiestrowych gadże
tów, zabawy i konkursy z nagrodami
Przez cały czas czynna będzie kawia
renka prowadzona przez Koło Gospo
dyń Wiejskich

SULMIERZYCE

KROTOSZYN
Gimnazjum nr 2
11.00 - występy przedszkolaków, kon
kursy, zabawy i pląsy, mikrofon dla każ
dego
Rynek
18.30 - 19.30 - pokaz walk rycerskich
Chorągwi św. Jerzego z Krotoszyna
20.00 - pirotechniczne światełko do
nieba

Dom Kultury
Przez cały dzień: sprzedaż losów loterii
fantowej, zabawy i konkursy dla dzieci,
aukcja prac plastycznych wykonanych
przez uczniów

Przeczytamy...

Agata, bohaterka powieści, jest z wy
kształcenia polonistką, pracownicą dzieka
natu jednej z uczelni w Szczecinie. Po zde
cydowanym skwitowaniu niechcianych
i nachalnych zalotów dziekana poczuła się
zmuszona do szukania nowego zajęcia. Nie

Posłuchamy...

P. O. D. Playable On Death
Dwa lata temu wydali udany, multiplatynowy album Satellite, z którego pochodzi
kilka niekwestionowanych numetalowych
przebojów: Youth O f The Nation,Alive, Bo
om czy Satellite... Teraz wrócili i przypomi
nają o sobie płytą Playable On Death, na
której co prawda z jednej strony dalej podą
żają obraną poprzednio ścieżką, z drogiej

Donosiciel
kulturalny

ZDUNY
Szkoła Podstawowa
15.30 - 18.30 - gry i zabawy, zajęcia
plastyczne, pokaz karate

Lekcje poglądowe dla przedszkoli, szkól
podstawowych i gimnazjów - obrzędo
wość okresu Bożego Narodzenia i Nowe
go Roku na Ziemi Krotoszyńskiej, M u
zeum Regionalne.

BENICE, CHWALISZEW,
GORZUPIA, ROSZKI
- całodzienna kwesta.

Orkiestrowa debata
Tegoroczny, XII Finał Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy (II stycznia)
w Cieszkowie świętowany będzie na pla
cu naprzeciwko probostwa parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan
ny. Impreza rozpocznie się o 15.00. Wy
stąpią dzieci z przedszkola, szkoły podsta
wowej, Gminnego Centrum Kultury oraz
ogniska muzycznego. Zagrają również:
Roc-Tone z Trzebnicy oraz zespoły miej
w8ww886w

scowe: Icant i Ex-Nihilo. Licytowane bę
dą dwa Złote Serduszka zakupione przez
gminę oraz przedmioty ofiarowane przez
darczyńców.
Ciekawym punktem finału WOŚP bę
dzie publiczna debata o sytuacji gminy,
zaplanowana na 16.45. wezmą w niej
udział: wójt, przewodnicząca Rady Gmi
ny, jej zastępca, przewodniczący komisji
Rady.
(m ai)

— .- nzecz

Tobie, Polsko, wystawa dokumentująca
Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Kro
toszyńskiej, do końca stycznia, Muzeum
Regionalne.

nieczynne.
Komeda, Ostrów Wlkp.
Władca Pierścieni. Powrót króla, film
fantast., USA, od 8 do 15 stycznia, 16.30,

20. 10.
l Oi l l stycznia dodatkowy seans -12.45.
bilety: 13 i 16 zł
inf. teł. 591 82 77

H istoria m iasta Krotoszyna 1415-1945,
Kultura ludowa Ziem i Krotoszyńskiej,
Krotoszyn w malarstwie, rysunku i grafi
ce; ekspozycje stale, Muzeum Regional
ne.
Po latach... wystawa obrazów krotoszynianina Jana Bartkowiaka, do 15 stycznia,
galeria Refektarz.

Zduny
P. F. - Pour F eliciter wystawa grafiki
świąteczno-noworocznej z kolekcji kro-

Monika Szwaja, Jestem nudziarą, wyd.
Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

Nota: 5
Tomasz Kwiatkowski

Koncert kolęd w wykonaniu Eleni, 18
stycznia o godz. 19.00, kościół pw. św.
Stanisława Biskupa Męczennika, bilety
do nabycia w ośrodku kultury:
w przedsprzedaży - 15 zł, w dniu wystę
pu - 20 zł.
Koncert noworoczny w wykonaniu
kwartetu Prim avista, 25 stycznia godz.
17.00, pałac w Antoninie (wyjazd
o 14.30). Zapisy w domu kultury do 10
stycznia, koszt 38 zł.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za zm iany wprowadzone w ostatniej
chw ili przez organizatorów imprez i kie
rownictwo kina.
7 stycznia 2003
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R e k la m a

l/fth?fłady
nUlmnowe
ze stali szlachetnej
kwasoodpornej
spawane plazmowo
Atest IGMIG
PRODUCENT ZUH STABOX
Ostrów Wlkp.-Zacharzew
ul. Krotoszyńska 48
Tel. 735 01 10, fax735 01 09

| AGRO-GAS-SYSTEM
Spółdzielnia M ieszkaniowa
Lokatorsko-W łasnościowa w Koźm inie Wikp.

Stacja paliw
Krotoszyn, ul. Przemysłowa 16
tel.,/fax 725 27 73, 0502 987 212
czynne: 8.00 - 20.00

informuje, że posiada do wynajęcia
pomieszczenia po starej kotłowni
przy ul. Zawadzkiego w Koźm inie W ikp.

sp rze d a ż
h u rto w a i d e ta liczn a
pa liw i o le jó w

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni
do dnia 15.01.2004 r. do godz. 15.00.

D O W Ó Z DO K LIEN TA GRATIS!

ON
o s Pb95
267 o2°5
328

Najniższe ceny

PORADNIA
UROLOGICZNA
umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Krotoszyn, ul. M łyńska 2d
czynna
w poniedziałki 11.30 -1 6 .0 0
rej. telefoniczna 721 52 24

Krotoszyn, ul. Koźmińska 28
tel. 722 90 08, 0 604 539 819
od wtorku do soboty 1200- 23
niedziele i święta 1600 - 2300

Co nowego
w najświeższym
wydaniu
Rzeczy Krotoszyńskiej.

w każdą
środę,
słuchaj 1064fm

_

^

Ilek.
pL tnorl
AlfrpH
raed. Alfred

Hess

K R O T O S Z Y N , ul. Mickiewicza Za
(PRZY APTECE ESKULAP)

CZWARTKI godz. 16.00-18.00
K O Ź M IN , ul. Zam kowa 2

WTORKI godz. 15.00-16.00
Leczenie: trądzika, łuszczycy, grzybicy,

alergii, chorób skóry, włosów i paznokci...
Usuwanie: kurzajek, brodawek, kłykcin,
włókniaków, naczyniaków, odcisków, itp.

Tel. dom. Poznań: (opretiks6i) 823 01 63
lub 0601 819 926
I Dorośli i dzieci I

- w y ró b s to lik ó w RTV,
s to lik ó w pod k o m p u te r
- za k ła d a n ie p an eli p o d ło g o w y c h
- za k ła d a n ie i s zlifo w a n ie
p a rk ie tó w i m o zaiki
K ro to s zyn , ul. C z e re ś n io w a 3
tel. 725 38 36, tel. kom . 0695 432 390

> ' AUTO na GAZ %
samochodowe systemy gazowe

^

KOLEKTOREM

E

J

arm użek
:•

BEZPŁATNE
U S Ł U G I W RAM ACH

NFZ
Zgłaszanie zleceń

0605
573 677
(całą dobę) lub 725 06 74

ul. Zdunowska1 6 (pasaż) i piętro

Osoby nie zapisane zapraszam
do skorzystania z moich usług!

tel. kom. 0 5 0 8 0 7 2 7 7 3 , pn.^zw.lS00- ^ 00

benzyna^95, U95 •olej napędowy •olej opalowy

wa

sta rsza p ielęgniarka środow iskow o-rodzinna

Cyfrowo aparaty 8ERNAF0N
w super cenie!

Krotoszyn, ul. 5 6 Piku Piechoty Wikp. 1 2 , tel. 7 2 2 7 7 3 8

ZAPRASZAMY
w godz. 8"-1 8 “ , sob. 9 " • 14“

Indywidualna
Praktyka Pielęgniarska

E232ES

S tacja P aliw ROMA

63- 600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
tel./fax 062 782 36 94

HieronimMazurkiewicz
mm
Krotoszyn, ul. Polno 30
# 3
tel. 725 31 85,0604 109 285

A paraty Słuchowe
• bezpłatne badania słuchu
• dopasow yw anie
aparatów słuchow ych
cyfrow ych i analogow ych
• w izyty dom owe
• se rw is
• baterie

SPRZEDAŻ - MONTAŻ
NAPRAWA
63-400 Ostrów Wikp., ul. Chłopickiego 16A
tel./fax 062 735 32 42
62800 Kalisz, ul. Skarszewska 25-27
te./fax 062 764 21 23

D O A U T Z P L A S T IK O W Y M

jfj

A U TO S ZY B Y
¥ M M A „ 1 Z E K -E K 0 ”

BEZPOŚREDNI
WTRYSK GAZU

m

DERmatolOG

C E N Y K O N K U R E N C Y JN E . Możliwość rat.
10 lat gwarancji. Szybkie terminy.

Właścicielka lokalu Emilia Chromińska
serdecznie zaprasza smakoszy pizzy!!!

Rejestracja pod numerem tel. 725 26 42. ZAPRASZAMY

S P E C JA L IS T A

INDECO

W o jc ie c h N i e d b a ła

na terenie miasta - 2°°zi
zamówienie od 3(JP°zi- GRATIS
poza miastem do 10k m - 5P°zi

Przychodnia Okulistyczna przy NZOZ „MEDYK”,
ul. Staszica 26 b (przy aptece „Łąkowa”)

^

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar
wysokiej jakości drzwiami przesuwanymi

Realizujemy
zamówienia
z DOW OZEM

radio centrum

uprzejmie informuje, że przeprowadza nieodpłatnie
komputerowe badanie pola widzenia
na najnowszej generacji polomierzu komputerowym
w ramach umowy z NFZ zalecane:
w jaskrze, w schorzeniach neurologicznych, j l j
dla zawodowych kierowców

Dodatkowe infonnacje można uzyskać pod nr tel. 062 721 62 06.

P

O

R

A

D

N

I

A

|
/

rn p fT K i

CHIRURGICZNA f f l M
Krotoszyn, ul. Przemysłowa 19
Przyjęcia: poniedziałki 10°°-1600(
środy ló^-ŻO 00, soboty lO°°-1400
w cenie auta

W poradni przyjmuje
specjalista chirurg

S? upust do 2000 zl

K o n ra d B ła s z c z y k
§9 promocyjny pakiet

Rejestracja na miejscu
lub telefonicznie pod nr.

ubezpieczeń OC, AC NW

588 02 03

S ) Kredyt ont> lub
atrakcyjny leasing*

pon. - pt. 8.00 - 18.00,
sob. 8.00 -12.00

(Q atrakcyjne serie

Przyjęaa bezpłatne w ramach umowy z NFZ

limitowane

$w.

Nieustający konkurs Rzeczy

Doktor Nauk M edycznych

Zatankuje w stacji paliw Roma

A n d rz e j M ile w s k i

powinien swezachwycony, epon. jfmowf:! Inne promocje ,

v/ ptztsdświąlecrnc) oferóe - Skodc Libia już ad 25 276 rtoiydi*.

i
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Łw/wł •». 'A&frftps- W*» CŚ»N
*»:•>:&:•«»>%KOtr >»c
:*»:*.>.fx'..V.,W<.^pt>x^-rdx
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•
ofc-v«y:4ę-4fofełUO
PiCMt

SkodłKredyt VOUCSWAGEN BANK POLSKA S A

M. f*W LIK

Właściciela tego pojazdu serdecznie
zapraszamy w piątek do redakcji. Jeśli po
każe egzemplarz tej gazety, odbierze ku
pon na bezpłatne tankowanie 15 litrów pa
liwa w stacji paliw Roma przy ulicy 56
Pułku Piechoty Wikp. 12. Przypominamy,
że nasz grasujący po powiecie fotoreporter
szuka wyłącznie samochodów z naklejka
mi Rzeczy umiejscowionymi na tylnej szy
bie samochodu.
(red.)
7 stycznia 2003

Chirurgia ogólna,
choroby tętnic,
żył i tarczycy

Łipr«vjj»my do salwuj Skody;

AUTO-PERFECT sp.j.
63-800 GOSTYŃ,ul. N owe W rota 5
tel. 0-65 572 09 44
fax 0-65 575 12 59

PRZYJMUJE
pon. i pt.

wtorki

16.30-17.30

17.00-18.00

K rotoszyn

K a lis z

u l. B o le w s k ie g o 8

a l. W o ln o ś c i 8

tel. 0604 561 313

nzecz

Mobil
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Rozrywka

APTEKI

HOROSKOP
BARAN (21111 - 20IV)

WAGA (23IX - 22X)
Oszczędzanie nie jest wprawdzie

ii i Czujesz się zdezorientowany, bo nie
Apteka dyżurna: Łąkowa, ul. Staszica 26b (722

Twoją specjalnością, ale jak chcesz,

potrzebnie słuchasz narzucających się
doradców. Idż swoją drogą, cel już blisko.

63 01), dyżur do 8 stycznia.

KRZYŻÓWKA ZE SMAKIEM

to potrafisz. Jeszcze tylko miesiąc kłopotów fi

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 50 (hasło: SPARTAKIA
DA) redakcyjna sierotka wylosowała dla pani Cecyii Ratajczak zKrotoszyna. N a kart
ki z rozwiązaniami poniższego zadania czekamy do 13 stycznia. Tym razem hasło skła
da się z 8 liter. Do wygrania - niespodzianka.

nansowych.

BYK (21IV - 21V)
Błyskawiczna akcja, błyskawiczny
sukces. Nikt, z Tobą włącznie, nie
Pod Orłem, ul. Wolności 7 (548 24 12), pon. -

przewidział takiego rozwoju wypadków. Teraz

pt. 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.00, sob. 10.00 -

czas, na chwilę, spocząć na laurach.

13.00.

f T f f l BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
| ji | Dobrze, że dałeś za w ygraną-dla do
bra sprawy nieraz lepiej nieco spuścić
z tonu. Sporo dzięki temu zyskasz.

Apteka, ul. Stary Rynek 1 (721 61 32), 8.00 -

RAK (22VI - 22VII)
18.00,

sob. 8.0 0 -1 3 .0 0 ,

B

-2 0 .0 0 , sob. 8.00-13.00.

H

Brawo, świetnie sobie radzisz. Jeszcze
trochę, a zdystansujesz nawet szefa.
Twoje wysiłki zostaną nagrodzone.

WODNIK (211 - 2011)
Nie da się uratować ani zmnienić całe
go świata, ale tym, którzy są w pobli

Lepiej sto razy sprawdzić, niż raz
oskarżyć kogoś

niesprawiedliwie.

pt. 7.3 0 -1 6 .3 0 , sob. 8.00 - 13.00.

żu, można jakoś pomóc. Tym razem masz na
prawdę wielkie pole do popisu.

fr m

myłki.

Przecież nie mogłeś przewidzieć ta
kiego obrotu spraw. Weź głęboki od

| g ^ j KOZIOROŻEC (22X11 - 201)

LEW (23VII - 22VIII)

Weź to pod uwagę, bo bliski jesteś solidnej po

STRZELEC (23X1 - 21X11)

dech i zastanów się jak rozegrać tę partię.

dzie Ci wdzięczna do końca swoich dni.

Prima, ul. Krotoszyńska 9 (722 12 94), pon. -

wbrew swoim zasadom. Czy jednak

wszystko da się jeszcze odkręcić.

ską osobą nadzwyczaj dobrą wiado
mością? Sprawisz jej wielką przyjemność i bę

Zostałeś zmuszony do postąpienia

faktycznie musiałeś się ugiąć? Rozważ to, bo

Dlaczego nie chcesz pdzielić się z bli

Zamkowa, ul. Krotoszyńska 6 (721 65 24), 8.00

SKORPION (23X - 22X1)

RYBY (2111 - 20111)
Prostolinijność jest zaletą, ale tylko

PANNA (23VIII - 22IX)
Alifarm , Rynek 19 (721 57 28), 8.00 - 18.30,
sob. 9 .00-13.00.

wśród osób prawych. Tymczasem

No widzisz, jednak jesteś refbrmowal-

wokół Ciebie pojawiają się również ludzie wąt

na. Zasłużyłaś na gratulacje i... gratyfi

pliwych zalet, by nie rzec więcej. Zamilknij
i delikatnie się odseparuj.

kacje.

GDZIE SZUKAĆ POM OCY?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Os. Sikorskiego 7
722 75 30,
tel. całodobowy
602 384 357
pn. - pt. 7 .0 0 - 15.00, wt. 7.00 - 19.00
Punkt konsultacyjny
dla osób z problemem alkoholowym
ul. Mickiewicza 2
722 61 61
pn. - czw 16.00 - 20.00
Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Rynek - Ratusz p. 4
722 74 94
Klub Abstynenta TOLERANCJA
codziennie od godz. 16.00 ul. Mickiewicza 2
Grupa Al- Anon GRACJA
grupa wsparcia dla rodzin alkoholików
wtorek godz 18.00 ul. Mickiewicza 2
Grupa AA DĄB
poniedziałek godz. 17.00 ul. Sienkiewicza 2

z

Grupa AA KROTON
piątek godz 18.00 ul. Mickiewicza 2
niedziela godz. 18.00 ul. Mickiewicza 2
Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE
profilaktyka chorób nowotworowych
tel. 725 23 17 oraz 693 495 840
p n - p t 15.00- 18.00
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
problemy chorych na cukrzycę
725 79 25,725 44 38
Stowarzyszenie
SCLEROSIS MULTIPLEX
problemy chorych na stwardnienie rozsiane
605 272 371
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych
722 57 72
i 502 219 552
Zarząd Główny Związku
Osób Niepełnosprawnych

Poziomo

INTEGRACJA
ul. Benicka 9
502 156 87.1
Świetlica socjoterapeutyczna -d la dzieci
ośrodek profilaktyki środowiskowej
zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
Os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka) 725 36 95
Świetlica socjoterapeutyczna - dla młodzie
ży
ul. Mickiewicza 11 pn-pt 15.00- 18.00
Młodzieżowy Klub Środowiskowy
RIVENDELL
Os. Sikorskiego 7 (żłobek - część piwniczna)
722 97 90
pn. - czw. 17.00 - 21.00,
pt. - sob. 17.00 - 22.00
Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania
Uzależnieniom i Wspierania Rozwoju
Psychicznego Dzieci i Młodzieży SZANSA
Os. Sikorskiego 7
725 36 95

1. Wiano

4. Lasso

2. Przylądek na Rugii

7. Niemiecki okupant (pogardliwie)

Drodzy
Przyjaciele,

3. Oferma

8. Tajemnica

4. Jeden z kontynentów

9. Rzymski bożek miłości

5. Aleja, promenada

10. Sygnał lub instrument

6. Prawy dopływ Warty

pochodzenia chińskiego

8. Młody Dżugaszwili

12. Przeszkadza zrozumieć głodnego
14. Gatunek papugi

11. Groźny opad

16. Dopływ Wołgi, płynie przez Riazań

13. Zakaz, klątwa

17. Głos kobiecy

15. Popularne imię arabskie

19. Obecne Turku

18. Symbol chem. tantalu

21. Piłkarskie mistrzostwa świata

20. Tłuszcz z czaszki kaszalota

22. Polski matematyk,

21. Wulgarne określenie kogoś niemądrego

związany z projektem M anhattan
25. Długie pisemne przedstawienie racji

23. Kolej podziemna

26. Państwo nadbałtyckie

24. Mruk

27. Powracająca moda

25. Pramatka

z Aihrtęną

Aihrtęttą•

Pionowo

1. Żleb, osypisko

z Aihrtęną
Nasze kochane zwierzaki

Upominek-niespodziankę
za prawidłowe
rozwiązani e
krzyżówki
z numeru 50
wylosowałam dla Kasi Marciniak z Kro
toszyna. Zapraszam Cię, Kasiu, w najbliż
szy piątek do redakcji - czeka niespo
dzianka. Natomiast wszystkim dzieciom
proponuję rozwiązanie dzisiejszej krzy
żówki. Przysyłając rozwiązanie nie zapo
mnijcie napisać numeru gazety, w której
się ukazała. Gorąco zachęcam też wszyst
kich do samodzielnego rysowania rebu
sów, krzyżówek i różnego rodzaju zaga
dek. Jeśli przyślecie je do redakcji, być
może zostaną opublikowane. Na autorów
najciekawszych pomysłów czekają nie
spodzianki.

I

Schronienia
myszki

II

Brat Kaina

III

Lata koło nosa

IV Tom z mapami
V

Swoboda

VI

Nie lewo

VII Egipska rzeka
VIII Jedna mucha,
dwie...

Albertyna

rszecz

Psy, koty, chomiki, myszki, rybki - kochamy nasze zwierzaki. A czy Ty
masz ulubione zwierzątko? Opowiedz nam o nim. Najciekawsze teksty
opublikujemy, a ich autorów nagrodzimy.
Bruno
Mój pies wabi się Bruno, jest owczar
kiem niemieckim, czyli po prostu wilczu
rem Owczarki są bardzo łubiane ze
względu na swą urodę sprawność i inte
ligencję. Są psami bardzo dużymi, mogą
ważyć nawet do 36 kilogramów i mierzyć
do 65 centymetrów.
Mój Bruno ma zgrabną wydłużoną
głow ę stojące uszy, bystre oczy i szeroką
klatkę piersiową. Sierść ma gęstą i grubą
średniej grubości, kolom czamo-popielatego.
Jak dowiedziałam się z encyklopedii,
wilczury po odpowiednim przeszkoleniu
mogą być znakomitymi psami tropiący-

m i ,
obron
nymi al
bo opie
kuńczy
mi. Prac u j

ą

w poli
cji, woj
sku, straży granicznej i urzędach celnych.
Potrafią wywęszyć narkotyki wnajtajniejszych skrytkach, wygrzebać z lawin zasy
panych ludzi, być przewodnikami dla nie
widomych, albo - jak mój Bruno - pilno
wać domu i bawić się z dziećmi.
Kasia z Krotoszyna
7 stycznia 2003

18

Rozrywka
Feliksa Naglaka, Henmar, Vega,
Przedsiębiorstwu Budowlanemu p.
Jana Kosiką Cezar, PFUJ p. Emilii
Sierczulskiej, Lotos, Rostel, Jampol,
Ziajka MK, Żuraszek, aptekom Ryn
kowa i Zamkowa, Bankowi Spół
dzielczemu z Jarocina, cukierni p. Te
resy Romanowskiej, księgami p. Baszyńskiej, kwiaciarni Azalia, zakłado
wi fiyzjerskiemu p. Mirosławy
Grzębki, zielami p. Ziętkiewicza,
właścicielom sklepów: p. Ewie Idzi
kowskiej, p. Leokadii Osuch, pp.
Wojtaszek, p. Hieronimowi Rzepczyńskiemu, p. Marii Kasprzak, pp.
Namyślakom, p. Justynie Oleśków, p.
Markowi Witkowi, p. Alinie Roba
kowskiej, p. Marii Romała, p. Doro
cie Matysiak, pp. Paterek, p. Dariu
szowi Pestce, p. Iwonie Fabisiak, pp.
Styburskim, p. Hannie Arendz, p. Jo
lancie Ostrowskiej, p. Zbigniewowi
Szyszce, p. Jarosławowi Pietrowskiemu, p. Stanisławowi Kostce i p. An
drzejowi Goździeli.
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Dzień szczęśliwy ijedyny, bo są
Twoje urodziny, więc składam Ci ży
czenia: zdrowia, szczęścia, powodze
nia. Niech Ci słonko jasno świeci,
niech Ci życie słodko leci, niechaj
skromne te życzenia spełnią wszyst
kie Twe marzenia. Przesympatycznej
koleżance Małgosi Szydłowskiej
z okazji urodzin wszystkiego naj...
życzy
Gosia
Z okazji imienin kochanej mamie
i żonie Ewie sto całusów oraz najser
deczniejsze życzenia przesyłają
Marcin, Agnieszka i Jakub oraz mąż
Są w roku takie dni, kiedy zmartwie
nia idą w cień, a więc z okazji tych
dni posłuchaj, czego życzymy Ci.
Dużo szczęścia i radości, wszelkiej
w życiu pomyślności, spełnienia naj
skrytszych marzeń i z życia najwspa
nialszych wrażeń, spokojnych i rado
snych Świąt, szampańskiej sylwestro
wej zabawy, a w Nowym Roku dużo
uśmiechu na twarzy. Życie tak leci,
jak krótka chwila, czasem je radość
tylko umila, miej go więc tyle, ile tyl
ko pragniesz, kto Ci tak życzy, chyba
nie zgadniesz! Najsympatyczniejszej
ekspedientce, pracującej w sklepie
spożywczym w Górce, najserdecz
niejsze życzenia przesyłają
klienci
Dużo miłości, ciągłej radości, wielu
lat życia i spokojnej przyszłości.
Z okazji 17 urodzin wszystkiego naj,
naj, naj... wspaniałej kumpeli - Do
rocie Waleńskiej życzy
ktoś
W dniu naszego święta jest ktoś, kto
0 Tobie pamięta. Pamięta i śle życze
nia, żeby spełniły się Twe najskrytsze
marzenia. Renacie Nowaczyk z oka
zji drugiej rocznicy ślubu przesyła
kochający mąż Tomek
Dzień urodzin to Twoje święto, więc
przyjmij dziś życzenia nasze. Składa
my Ci życzenia najprostsze - niech
Ci życie będzie najsłodsze. Życzymy
Ci uśmiechów i słońca, aby Twoje
szczęście nie znało końca, zęby speł- .
niły się Twe najskrytsze życzenia.
Niech Ci w życiu się układa, niech
marzenia spełnią się, tak jak nam ser
ce podpowiada. W dniu urodzin
Krzysiowi Pęcakowi najserdeczniej
sze życzenia składa
ojciec chrzestny z mdzicami
Żyjcie w zdrowiu i radości, nie znaj
cie smutku i przykrości. Niech zło
Was omija, a szczęście Wam w życiu
sprzyja. Najserdeczniejsze życzenia
z okazji 40 rocznicy ślubu Helenie
1Tadeuszowi Talagom składają
córki - Grażyna i Mariola z rodziną
Najpiękniejsze dzisiaj składam Ci ży
czenia, z głębi serca płynące, czekając
ich spełnienia. Niechaj kłopoty znik
n ą sukcesów przybędzie, niechaj
zdrowie dopisze, a szczęście się przę

9

9

9

9

9

dzie. Wszystko, co piękne i wyma
rzone, niech w Twoim życiu będzie
spełnione. Lucynie Belli samych ra
dosnych dni i dużo uśmiechu na twa
rzy (tak jak zawsze) z okazji urodzin
życzy
siostra Kamila
Nie mogę Ci przesłać róż kwitną
cych, tylko moc życzeń gorących.
Życzę Ci szczucia i radości oraz
szczęśliwej przyszłości. Wszystko, co
piękne i wymarzone, w dniu Twych
urodzin niech będzie spełnione,
i niech się śmieje do Ciebie cały świat
blaskiem szczęśliwych i długich lat
To, o czym marzysz, by się spełniło,
a to, co kochasz, by Twoim było. Ży
czę Ci dnia urodzin tak miłego, jak
tylko miłym być może ten dzień spę
dzony w otoczeniu pełnym miłości,
przyjaciół i rodziny. Kochanej żonie
Lucynie Belli z okazji urodzin najser
deczniejsze życzenia przesyła
kochający mąż Radek
Dzień szczęśliwy ijedyny, bo są
Twoje urodziny, więc składamy Ci
życzenia: zdrowia, szczecią powo
dzenia. Niech Ci słonko jasno świeci,
niech Ci życie słodko leci, niechaj
skromne te życzenia spełnią wszyst
kie Twe marzenia Sebastianowi Po
śpiechowi z okazji urodzin wszystkie
go najlepszego życzą
ciche wielbicielki
Serdeczne życzenia z okazji nowego,
2004 roku - oby przyniósł więcej ra
dości, zdrówka i miłości, bo żyje się
wtedy lepiej, milej i pogodniej! Speł
nienia marzeń, ale nie wszystkich, bo
gdyby nie było o czym marzyć, świat
byłby nudny, realizacji planów zawo
dowych i innych niebanalnych ży
czeń! !! Bernadecie, Leszkowi, Wik
torii Sworowskim oraz Monice, Ma
rianowi Witczakom i całej Rodzince
życzy
Martyna Nina Sworowska
Rozsądku w życiu, umiaru w piciu,
dobrego zdrowią pieniędzy mrowią
ciągłej radości, szczucia w miłości,
przyjaciół nowych, snów koloro
wych, rodziny licznej, pociechy ślicz
nej, wspaniałej pracy, wysokiej płacy,
domu z ogrodem, psa z rodowodem,
pomysłów wielu, dojścia do celu, re
kordów bicia i stu lat życia. Z okazji
urodzin Karolinie Sikorze najserdecz
niejsze życzenia składają
Ania i Ela
Grupa charytatywna działająca przy
parafii pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika oraz młodzież z Gimna
zjum im. Zjednoczonej Europy
w Koźminie Wlkp., za pomoc w zor
ganizowaniu świątecznego spotkania
dla dzieci niepełnosprawnych dzięku
ją firmom: Adamiak, Chemzbyt, Tomplast, Adpal, Górski, Ewa, Jaga, Handel-Detal-Hurt p. Mariana Tomasz
kiewicza, Młyn, Arka, Mika, PHU p.

Życzymy Ci szczęścia, zdrowia, dużo
radości i długiej, wspaniałej przyszło
ści . Niech łos Ci z oczu łez nie wy
ciśnie, niechaj się wiedzie
wszystko pomyślnie, a wszyst
ko, co piękne i wymarzone,
w dniu TWych urodzin niech bę
dzie spełnione. Małgorzacie Pie
trzak najserdeczniejsze życzenia
z okazji urodzin przesyła
rodzinka

7 stycznia 2003
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W dniu Twych urodzin nie przynosi
my Ci kwiatów, lecz bukiet życzeń.
Choć na kartce są pisane, ale sercem
dotykane. Szczęście niech Cię nie
opuszcza, niech Ci słońce zawsze
świeci, niech Ci czas spokojnie leci,
niech odpłyną w świat szeroki smut
ki, żale oraz złości, a powróci dzień
radości. Danucie Zmyślonej najser
deczniejsze życzenia z okazji urodzin
przesyła
rodzina
18 lat marzyłaś, by dorosłą wreszcie
być, dziś marzenia swe spełniłaś, za
czniesz pełną piersią żyć. Lecz pa
miętaj, że przed Tobąjeszcze wiele
lat, żyj więc mądrze, w zgodzie z sob ą a cudowny będzie świat Wszyst
kiego dobrego z okazj i 18 urodzin
Karinie P. życzy
siostra
18 lat temu przyszłaś na świat Swo
im płaczem obwieściłaś fiam: oto je 
stem. Dla nas był to dzień wyjątkowy.
W dorosłym życiu postępuj tak, jak
Cię uczyliśmy. Nie daj sobie w kaszę
dmuchać, dobrych rad się staraj słu
chać. Rób pieniądze, lecz uczciwie,
traktuj wszystkich sprawiedliwie.
Szanuj zdanie innych ludzi, kochaj to,
co miłość budzi. I nie pozwól, by
przykrości pozbawiły Cię radości.
Kochanej córeczce Karinie P z okazj i
18 urodzin wszystkiego najlepszego
życzą
rodzice
Otaczałeś nas miłością gdy byliśmy
mali, nauczyłeś nas mądrości, gdy
śmy dorastali. Jesteś uśmiechnięty,
kiedy .się śmiejemy, i masz łzy
w oczach, kiedy my płaczemy. I choć
każdy z nas jest już dorosły, to potrze
bujemy ciągle Twojej troski. Z okazji
60 urodzin kochanemu ojcu, teściowi
i dziadkowi Kazimierzowi Kwiat
kowskiemu wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowią pomyślności i wielu
łask Bożych życzą
dzieci z rodzinami

Jeszcze
czulej
i ładniej
Za jedyne 5 zł publikujemy w ram
kach życzenia z fotografiami. Zachę
camy Państwa do korzystania z tej
formy okazania bliskim sympatii i pa
mięci!

Ożeń się z Rzeczą!
Spędzasz wieczory samotnie przy telewizorze i czasam i masz ochotę upić
się lub zwariować z rozpaczy? Nie rób tego! Z nami znajdziesz tę jedyną, te
go jedynego. Nikt ze znajomych się nie dowie, że szukasz dziewczyny, c h łe
paka, żony lub męża.
Osoby, które zamieszczają anons, do
łączają do listu dwie skserowane strony
dowodu osobistego, te ze zdjęciem oraz
imieniem i nazwiskiem. Prosimy też
o włożenie do listu większej, zaadresowa
nej do siebie koperty, z naklejonymi
znaczkami na cięższy list (2,20 zł). Pod
ogłoszeniem konieczne jest zamieszcze
nie własnoręcznie podpisanego zdania:
Wyrażam zgodą na przetw aizanie moich
danych osobowych, zawartych w ofeiciej
dla celów określonych w m bryce „Ożeń
się ", zgodnie z Ustawą o ochłonie da
nych osobowych z 29.08.97 r. D pU nr 133
poz. 883. Odpowiedzi na każdą ofertę
zbieramy i odsyłamy pod właściwy adres.
Osoby, które chcą nawiązać kontakt
z autorem ogłoszenia, wysyłają do niego
list na adres redakcji. Na dole koperty pi
szą wyraźnie ODPOWIEDŹ NA OFER
TĘ NR...
(red .)

liczne hobby. Ty - rozsądna, wesoła ko
bieta o magnetycznej osobowości. Zależy
mi na trwałej przyjaźni.
(3 - 47)

Kawaler, lat 47, wzrostu średniego, bez
zobowiązali, pracujący, bardzo samotny pozna panią w odpowiednim wieku, bez
zobowiązań, uczciwą tak jak on samotną.
Cel matrymonialny.
(4 - 47)
W dow a (41/60/160), rencistka, prowa
dząca gospodarstwo rolne, atrakcyjna,
miła, uczciwa, domatorka z romantyczną
duszą lubiąca podróżować. Pozna pana
w wieku 45 do 55 lat, bez zobowiązań,
poważnie myślącego o życiu.
(1 - 48)

Kawaler, bez nałogów i zobowiązań,
kulturalny, wysoki, przystojny, niezale
żny finansowo, realista życiowy, lat 42.
Pozna skromną m ądrą o atrakcyjnym
wyglądzie, wysoką pannę do lat 35. Go
rąco pozdrawiam!
(2 - 4 8 )

OFERTY
Dziewczyna 25/166/54, uczuciowa, nieglupia. Poznam mężczyznę w wieku 30 45 lat, uczciwego kawalera, niezależnego
finansowo, z minimum średnim wy
kształceniem, bez nałogów, zmotoryzo
wanego. Jestem panną bez zobowiązań,
o wszechstronnych zainteresowaniach.
Mój telefon: 0691 068 842.
(1 -1 )

Ja - dziewczyna 27-letnia, wysoka, wykszt. średnie, pracująca, bez nałogów.
Z bagażem życiowych doświadczeń, ale
życic to nie bajka. Trzeba patrzeć w przy
szłość, a nie żyć przeszłością. Lubię słu
chanie muzyki, spacery i wyjazdy rowe
rowe. Mieszkam w Krotoszynie.
Ty - mężczyzna normalny, uczciwy,
umiejący kochać i chcący być kochanym,
z Krotoszyna lub okolic, w wieku 2 7 -3 5
lat, nieważny stan cywilny czy majątko
wy.

Ja - 28-letni ładny brunet, 186 cm wzro
stu, szczupły (75 kg) Skorpion z Kroto
szyna. Jestem pracującym kawalerem,
ciekawym i wesołym optymistą. Nie
mam nałogów ani zobowiązań. Wiem,
czego chcę, realnie patrzę na świat. Wol
ny czas staram się poświęcać na moje

Ciemnowłosa 27-latka, panna, ciepła,
wrażliwa, wykszt. wyższe, pracuje w rol
nictwie. Pozna pogodnego, opiekuńczego
pana, który tak jak ja uważa, że aby móc
pomnożyć szczęście, trzeba mieć je z kim
podzielić.
(3 - 48)
Wysoki kawaler, 27 lat, bez nałogów,
spokojny, z poczuciem humoru, kochają
cy morze, spacery, muzykę, film, jazdę
rowerem, pragnie poznać dziewczynę
o podobnym charakterze, w wieku od 22
do 28 lat, z Krotoszyna lub okolic.

(1 -4 9 )
Optymizm, wiara w ludzi i poczucie hu
moru - to ja! A teraz Ty! - wiek 50 do 54
lat, mieszkaniec powiatu krotoszyńskie
go, szczery, niezależny finansowo, bez
nałogów, inteligentny i wykształcony,
a nade wszystko- kochający życie. Mile
widziane zdjęcie, ew. numer telefonu.
Odpowiem na każdy list.
(1 - 50)

Kawaler 38-letni, 179 cm wzrostu, blon
dyn w okularach, bez zobowiązań, pracu
jący, bardzo samotny, pozna kobietę do
lat 40 (może mieć dziecko), bez nałogów,
uczciwą twardo stąpającą po ziemi. Zdję
cie mile widziane (do zwrotu).
(2 -5 0 )

C-zutc stówka ...
_____________ na bezpłatne życzenia lub podziękowania____________

Wypełniony I naklejony kupon prosimy wysłać na adresR edakcjl lub wrzucić do skrzynki RK

H krotoszyńska

□ im ie n in y
□ Miłość

□ U r o d z in y
O R óżne

□ R o c z n ic a
O Ślub
□ Podziękowanie

Nagroda niespodzianka, ufundowana przez
pizzerię Papa Pizza, czeka tym razem
na Małgosię Szydłowską

nazecz
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Ogłoszenia drobne
alny, bez sim-locka, nowy pokro
wiec, nowa bateria. Tel. 0694 910
236.

z wiankami, z parafii Mokronos, ta
nio. Tel. 721 76 17.
•
•

Pralka automatyczna Baukmecht, 3letnia, stan dobry. Tel. 725 43 22.
Pralka automatyczna Wiatka, spraw
na, bardzo tanio. Tel. 722 69 82.

•

•

Lodówko-zamrażarka
Amica
Fresch Linę, cena do uzg., pilnie.
Tel. 588 06 97.
• Lada chłodnicza. Tel. 722 91 72, po
17.00.
•

Kuchenka gaz., 4-palnikowa 60 x 60;
zmywarka do naczyń Bosch, 60 x 60,
stan dobry, cena do uzg. Tel. 0609 518
491.

• Zamrażarki, lodówki, nowe DVD
i telewizory, z Niemiec. Tel. 722 65
79.
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

Grzejnik elekt., stan idealny, cena
do uzg. Tel. 0692 554 376.

•

Grzejniki żeliwne, z demontażu, duża
ilość. Tel. 722 04 73.
Kasetony sufitowe. Tel. 721 23 90.

•

• Kostka brukowa najlepszych pol
skich producentów. Tanio starobruk, nostalit, polbruk, faktury
VAT. Krotoszyn, ul. Zamkowy Fol
wark 9. Tel. 0604 660 539.

•

Zlew chromowany, 2-komorowy,
z suszarką + 5 1 podgrzewacz wody,
cena 150 zł; piec elekt. Privieg, 4-stanowiskowy + piekarnik, 220/380 V
Tel. 725 43 22.

Odbiornik sat.-cyfrowy Feiguson AF5018 CI, 2 kieszenie dla modułów
CAM, wyjście Dolby Digital AC3
optyczne, 4000 kanałów, nowy, na
gwarancji, kupiony w sklepie, cena
540 zł. Tel. 722 97 43.
Telewizor, 28 cali. Tel. 721 23 90.

Komputer AMD Athlon XP 2200;
płyta główna MSI KT4AV, HDD 80
GB, pamięć 512 MB, DDR, DVD,
CD-RW LG, monitor Samsung, 17
cali, głośniki: 2+1, nowy, cena do uzg.
Tel. 0694 966 149.

Dysk twardy Maxtor, 60 GB, 7200
obr., 2 MB, roczny, cena 270 zł. Tel.
0602 586 592.

Ciuszki dziecięce, od 0 4 lat, dla
dziewczynki, używane, tanio; rzeczy
damskie, rozm. 38, używane, tanio.
Tel.722 64 46 lub 725 28 44.
Kożuch turecki, damski, 110 cm, dłu
gi, beżowy, mały kołnierzyk, tanio.
Tel. 725 23 21 lub 0600 637 641.
Kożuch damski, długi, tanio; kożuch
męski. Tel. 722 32 49.
Suknia ślubna, na 166 cm, rozm. 38,
cena do uzg. Tel. 722 86 60 lub 0600
599 501.
Suknia ślubna, rozm. 36/38, biała,
gorset z żakardu + spódnica z atłasu,
dodatki, z salonu. Tel. 071 384 26 13.

548 40 89.

•

Komoda, 43 x 124 cm, ciemny dąb,
cena 220 zł. Tel. 725 74 46.

•

21.

• Suknia ślubna, rozm. 36 - 38, mod
ny fason, stan bdb, cena 300 zl, do
negocjacji. Tel. 721 38 01 lub 065
•

66.
•

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

•

• Telewizor. Tel. 0603 445 312.
• Tuner satelitarny Astra, cena 60 zł.
Tel. 725 74 46.
•

•

•

Zmywarka gastronomiczna, ze stali
nierdzewnej; magiel elekt. Tel. 722 82

• Kamera Panasonic M 3000, narantienna, z wyposażeniem, stan do
bry', cena 1 200 zl. Tel. 725 20 29.
•

•

Kuchnia kompletnie wyposażona:
meble + stół i 4 krzesła dębowe oraz
kuchenka gaz. + okap Amica, lodów
ka, zlewozmywak z baterią i inne
drobne sprzęty, stan bdb, b. tanio. Tel.
722 93 21 lub 0502 405 553.
Komplet wypoczynkowy: 3 + 2 + 1 ,
ze skóry, cena 2 000 zł. Tel. 721 53 31.
Komplet wypoczynkowy: ława, tap
czan + 2 fotele, stan db. Tel. 722 60

• Brama warsztatowa lub garażowa,
300 x 280 cm, niem., łamana, elekt,
podnoszona; schody zewnętrzne.
Tel. 725 02 57 lub 0503 192 136.

Suknia ślubna, na 164 cm, na szczupłą
osobę, z dodatkami + buty, cena 400
zl. Tel. 725 43 22.
‘
Suknia ślubna, rozm. 46, ecrue, krót
ki rękaw + peleryna. Tel. 0604 249
086.
Suknia ślubna. Tel. 0692 216 677.
Suknia ślubna Gala, rozm. 46/48, bia
ła, gorsetowa, z trenem, tanio. Tel. 721
19 44.
Suknia ślubna, welon i diadem gratis.
Tel. 721 II 28.
Suknia ślubna, na ok. 180 cm, dodat
ki gratis. Tel. 722 61 52.

•

Szatka komunijna dla chłopca +
ubranie i buty. 722 91 72, po 17.00.

•

2 szatki komunijne dla dziewczynek,

•

Ciągnik Zetor 70 1 1 -1 9 8 4 r. Tel. 065
54840 59.
• Chlewnie - kompleksowe wyposaże
nie, paszociągi, wentylacja, klatki po
rodowe, ruszta, okna inwentarskie itd.
Tel. 065 548 24 29 lub 548 29 55.
• Miodarka, 3-ramkowa, uniwersalny
rozdrabniacz pasz, 0,55 kW. Tel. 721
04 85.
• Przegrabiacz do siana Pająk. Tel. 721
25 73.
• Przyczepa Sanok D 45. Ujazd 28. Tel.
0692 634 973.
• Rozrzutnik obornika, po kapitalnym
remoncie, stan bdb. Tel. 0503 397
345.
• Pasze, koncentraty, witaminy, premiksy (bydło, trzoda, królik, bażant, struś,
kaczka, gęś i inne). Sklep Wit-Pasz,
Krotoszyn, ul. Kobylińska 48, czyn
ny: od pn. - pt., od 9.00 - 17.00,
w sob., od 9.00-13.00. Tel. 0606 987
189.
• Silnik S-322, wysokoprężny, 2-tłokowy, ze sprzęgłem, 35 km, na pas trans
misyjny lub na paski klinowe. Tel.
0693 668 793.
• Śrutownik Bąk, silnik 7,5 kW. Tel.
721 64 38.
• Zbiornik do schładzania mleka 960 1
lub zamienię na mniejszy; siewnik
Amazone 3 m; ucinacz do kiszonek
(mały). Tel. 0605 232 796.
• Zboże. Tel. 0693 668 793.
• Bażanty białe, kury silki, holenderki,
padewskie, włoszki, kaczki manda
rynki. Tel. 722 91 76.
• Prosięta, odsądzone, same jedzą i piją.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tel. 065 548 24 29.
Prosięta odsądzone. Tel. 725 47 15,
0502 047 468.
Prosięta, 10 szt., szczepione, kastro
wane, odsądzone. Tel. 0693 668 793.
Prosięta i byczki. Tel. 065 548 29 15.
Kury silki. Tel. 0608 472 374.
Bernardyn trójkolorowy, oczekuje na
partnerki. Tel. 722 80 19, po 20.00.
Dogi niemieckie z książeczką szcze
pień. Tel. 065 548 15 22.
Owczarek niem.. 4-miesięczny oraz
śrutownik. Tel. 0609 414 525.
Owczarki niem., młode, po rodowo
dowych rodzicach. Tel. 0608 472 374.
Owczarki niem., zaszczepione, odro
baczone. Tel. 0695 474 899.

•

Rottweiler, pies, 9-tygodniowy. Tel.
0507 444 443.

•

Terier ros., czarny, z rodowodem, po
multiczempionie; owczarek środkowoazjatycki, po czempionie, z Rosji,
z rodowodem; cocker spaniel ang.,
z rodowodem. Tel. 065 546 79 43 lub
0606 221 906.

•

•

•

Okna aluminiowe; płyty betonowe.
Tel. 0608 472 374.
Piec c. o., powierzchnia grzewcza 4 m, stan bdb, tanio. Tel. 065 545 26
32.
Pompa wodna do c. o. Tel. 722 82 21.

Słupki betonowe na taras, 107 szt.,
tanio. Teł. 725 44 84 lub 725 42 37.

Drewno opalowe, kominkowe: dąb,
grab, buk, brzoza, odl.: 30,35,40,45,
50 cm, (cięte, łupane, w wiązkach).
Tel. 722 12 67 lub 0609 183 329, po
16.00.

• Drewno kominkowe (pocięte, polupane, z dowozem), do c. o. i piecy
kaflowych. Zagospodarowanie te
renów zielonych, prace leśne. Tel.
721 54 38 lub 0600 379 298.
• Dywan, 2 x 3 m, kol. brązowy. Tel.
72536 30.
•

•
•

Hemoroidy, łuszczycę, żylaki nóg, na
roślą, bezpowrotnie wygoisz rewela
cyjną i bezpieczną maścią Hemogin
(składniki maści z apteki). Koźmin,
ul. Łączna 8. Tel. 0604 957 327.
Kamping TEC 4,9 audi, tanio. Tel.
588 14 84,0692 160 234.
Metkownica 1-wierszowa; waga skle
powa, do 5 kg. Tel. 722 75 60.

• Narty włoskie Freire, dl. 1,75 m +
buty nr 7. Tel. 0601 154 282.
• Narty Dynastar T 185, wiązania
Look, stan idealny, cena 200 zl; nar
ty Head, dl. 190 cm, wiązania Salo
mon, cena 50 zl. Tel. 0604 205 836.
• Olej napędowy, cena 2,69 zl, PB 95,
cena 3,28 zł, olej opalowy S, cena
2,05 zł, dowóz do klienta gratis,
przy zakupach hurtowych rabaty.
Tel. 725 27 73 lub 0502 987 212.
•

Palnik do c. o., na zużyty olej, na gwa
rancji, nowy. Tel. 0604 957 327.

• Pila do cięcia stali, ściernica 400
mm, wibrator do dwóch form. Tel.
721 04 85.
•

•

Plany wystawek, na 2004 r. Niemcy
Zachodnie i Wschodnie oraz Luksem
burg. Tel. 0694 690 100.
Regały, lady, koszyki, wózki sklepo
we (wyposażenie sklepu) - 50% war
tości. Tel. 0502 551 071.

• Rowery górskie, 2 szt., cena 180 zł;
lub zamienię na telefon komórko
wy, pilnie. Tel. 0607 110 294.
•

Stół warsztatowy, drewniany, 1 x 2,5
m. Tel. 725 7446.

•

Telefon kom. Nokia 3210, stan ideal
ny, cena do uzg. lub zamienię na Nokię 3410. Tel. 0692 039 807.
Wózek dziecięcy, 2-funkcyjny, bar
dzo tanio. Tel. 065 548 40 57.

•

Wózek dziecięcy, 3-funkcyjny;
grzejnik elektr.; telefon kom. (pane
le, pokrowce); telewizor, daszki nad
drzwi wejściowe, ramy do drzwi.
Tel. 0603 445 312.
• Wózek dziecięcy Graco, stan bdb,
cena do uzg. Tel. 0692 554 376.

•

Wózek ręczny, 2-kołowy, transpor
towy, cena 80 zł. Tel. 725 36 30.

•

Antyki, starocie - skup, sprzedaż, re
nowacja. Piotr Pryczek, Jarocin, ul.
Wodna 6. Tel. 505 20 10 - sklep lub
0600 125 115.
• Antyki - sklep zakupi meble, zegary,
obrazy, porcelanę i inne starocie.
Ostrów Wlkp., ul Dąbrowskiego 1.
Tel. 735 47 16 lub 0604 583 853.
• Cielęta, byczki mięsne. Tel. 065 548
27 55.
• Cielęta. Tel. 0607 503 523.
• Grunt rolny, ziemia, Tomnice, Konarzew, okolice Krotoszyna. Tel. 0696
922 866.

•

Makulatura, gazety, karton, ul. Ko
bylińska lOa. Teł. 725 42 37.

• ’ Stare meble przedwojenne (mogą być
bardzo zniszczone), zegary i inne sta
rocie. Tel. 0692 524 974 lub 0604 804
168.
• Szatka komunijna dla chłopca, Fara.
Tel. 722 82 21.

•

Ogródek działkowy, za Urzędem
Miejskim. Tel. 722 65 51.
• Działka ogrodnicza, bez zabudowy,
w centrum. Tel. 722 65 51.
• Działka budowlana - 850 m kw., ul.
Karbowiaka (między ul. Łąkową, a ul.
Bolewskiego). Teł. 725 32 22, 725 08
83, po 20.00 lub 0605 725 621.
• Działka - 3330 m kw., pod działal
ność lub zabudowę gospodarczą. Tel.
725 79 20 lub 0608 662 472.
• Działka - 1100 m kw., z rozpoczętą
budową domu, ok. 1 km od Krotoszy
na. Tel. 0693 560 037, po 18.00.
• Działka budowlana - 1 0 0 0 m kw,
w okolicy ul. Bolewskiego. Tel. 725
76 14, po 15.00.
• Działka budowlana: Tel. 722 86 40.
• Działka - przeznaczenie: zabudowa
mieszkaniowa z usługami, wielkość
działki do uzg.,-rejon ul. Zdunowskiej.
Tel. 725 25 49.
• Dom, stary, centrum Krotoszyna. Tel.
722 04 73.

• Dom piętrowy - 85 m kw., stan su
rowy, zamknięty, budowa szerego
wa, w Krotoszynie, ul. Ogrodowskiego. Tel. 0607 287 296.

Cale piętro - 117 m kw., 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, garaż, cena do
uzg. Tel. 061 81937 98.
Garaż, w Zdunach, na os. Madalińskiego. Tel. 721 50 25 lub 0693 632
554.
Garaż przy ul. Kobylińskiej lOa lub
wynajmę. Tel. 725 72 07, 0696 045
097.
Mieszkanie, 2 pokoje, w Ostrowie.
Tel. 065 573 45 01.
Mieszkanie - 47 m kw., 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, IV piętro, Kroto
szyn, os. Dąbrowskiego. Tel. 0504
021 671.

Mieszkanie - 47,5 m kw., 2 pokoje,
IV piętro, w bloku, w Zdunach, ga
raż, cena do uzg. Tel. 721 50 25.
Mieszkanie - 48 m kw., po kapital
nym remoncie, centrum, pilne. Tel.
0601 175 117.
Mieszkanie - 48 m kw., 2 pokoje, par
ter, własnościowe, w bloku. Tel. 725
04 78, po 15.00.
Mieszkanie - 49,9 m kw., 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, własne c. o.,
garaż, działka, Wronów, cena 32 000
zł. Tel. 721 39 02 lub 0604 637 394.
Mieszkanie - 57 m kw., 4 pokoje, IV
p., na os. Sikorskiego, niski czynsz.
Tel. 725 32 22, 725 08 83, po 20.00
lub 0605 725 621.
Mieszkanie - 60 m kw., I p., w bloku
z cegły. Tel. 588 00 96.
Mieszkanie - 62 m kw„ lokatorskowłasnościowe, 3p+k+ł+wc, w Koź
minie. Tel. 721 05 39.
Mieszkanie - 63 m kw., 4 pokoje, par
ter, w bloku, księga wieczysta. Tel.
588 13 82, po 20.00.

Mieszkanie własnościowe - 73,5 m
kw., 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, duży balkon, parter, księga wie
czysta, na os. Dąbrowskiego. Tel.
722 05 23 lub 0606 580 081.
Mieszkanie własnościowe - 79 m
kw., 4 pokoje, 1 p., w bloku z cegły,
w Krotoszynie, z księgą wieczystą
i wykupionym gruntem. Tel. 722 77
69 lub 0602 865
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• Telefon kom. Samsung N-l 00, dużo
funkcji, 11 gier, z klapką, cena 180
zl. Tel. 0508 784 494.
• Telefon Nokia 3330, z kartą (40 zł),
ładowarka, bez sim-locka, cena 250
zł. Tel. 0693 033 009.

nm nnnnnnnm nm nnnnnnnnnn

•

Imię i nazwisko
Adres (tel.) . . .

Telefon kom. Nokia 3310, stan bdb,
tanio. Tel. 0693 740 929 (bez smsów).

• Telefon kom. Nokia 3310, stan ide

rszecz

•

Dom piętrowy, ocieplony, stan za
mknięty, prąd, woda, kanalizacja, du
ży garaż, działka własnościowa 375 m
kw. Tel. 725 39 48.
Dom - mieszkanie - 100 m kw., ga
raż, grunt - 300 m kw., niski koszt
opłat. Tel. 722 62 11 lub 0502 255
462.
Dom w centrum Krotoszyna, miesz
kanie oraz pomieszczenia do prowa
dzenia działalności gospodarczej,
haridlowej, usługowej, magazynu,
w centrum Krotoszyna. Tel. 0607 822
432, po 16.00.
Dom-półbliźniak, stan surowy otwar
ty, na działce 385 m kw., w Krotoszy
nie, Tel. 588 14 84,0692 160 234.
Domy we: Wziąchowie, Zalesiu
Wielkim i Gumienicach. Tel. 065 573
45 01.

n

KROTOSZYŃSKA

Kupon nie zawierający danych nadawcy (do wiadomości redakcji) nie będzie zamieszczany.
Wypełniony i naklejony kupon prosim y wysłać na adres Redakcji lub wrzucić do skrzynki RK.

Ogłoszenie do 100 znaków jest bezpłatne.
+6 ń . Usługi +3 A Pogrubienie +3 zŁ
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Tel. 0502 134 003.

•
•

•
•

•

•

•
•

•

Działka warzywno-ogrodnicza, ul.
Rawicka. Tel. 722 65 51.
Dwa x 120 m kw., w centrum handlo
wym, możliwość podziału. Tel. 0502
551 071.
Garaż, ul. Kobylińska, przy targowi
sku. Tel. 725 40 79.
Miejsce na reklamę z wystawą przy
trasie Krotoszyn-Kobylin. Tel. 0694
717 873.
Lokal do wynajęcia na działalność go
spodarczą, 2 pomieszczenia + łazien
ka. Tel. 722 79 96.
Pokój, z dostępem do kuchni i łazien
ki, c. o., ciepła woda. Tel. 722 60 64,
po 18.00.
Pokój, z łazienką. Tel. 0603 445 312.
P o k ó j-1 8 -2 0 m k w ., parter. Tel. 725
43 36.

Przyjmę na pokój. Tel. 725 21 44.

•

Przyjmę na stancję 2 osoby, wspólna
kuchnia i łazienka. Tel. 722 04 73.
• Mieszkanie - 32 m kw., 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, w bloku. Tel. 722
91 86 lub 0501 548 608.
• Mieszkanie - 40 mkw., 2 pokoje, par
ter, w bloku, na os. Korczaka. Tel. 725
28 95.

•

Mieszkanie własnościowe - 60 m
kw., 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, duży balkon, I p., w bloku,
w Krotoszynie; lub sprzedam. Tel.
0606 748 873.

•

Mieszkanie - 64 m kw., 2 pokoje,
kuchnia, wc, II p., w kamienicy,
w Krotoszynie. Tel. 588 14 45.
• Mieszkanie - 65 m kw, 2 pokoje,
kuchnia (umeblowana), łazienka
(prysznic), parter, piece oraz c. o. ga
zowe. Tel. 722 92 27,0504 200 343.

•

J. niem. - dla: dzieci, młodzieży i do
rosłych - tanio. Tel. 722 21 37.

J. poi. - nauka pisania oraz wiedza
o społeczeństwie. Tel. 721 55 91, po
20 .00 .

• J. poi.-korepetycje, pomoc w pisa
niu prac, przepisywanie na kompu
terze prac humanistycznych. Tel.
0501 662 582.
• Matematyka-szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoły średnie. Teł. 722
83 17.

•

Zatrudnię kamieniarza z doświad
czeniem. Tel. 0502 659 369.

•

Zakłady mięsne DUDA SA zatrudnią
specjalistę ds. kontraktacji żywca. Tel.
065 547 21 20.
Zakłady Mięsne DUDA SA zatrudnią
pracowników do załadunku i rozła
dunku na chłodnię w Kobylinie Sta
rym. Tel. 065 547 21 20.

Kupię dom. Tel. 725 45 18.

•

•

•

•

Kupię mieszkanie, ok. 50 m kw., 2 lub
3-pokojowe, w Krotoszynie. Tel. 722
34 02 lub 0604 772 637.
Kupię mieszkanie, 3-pokojowe, I - II
piętro, na os. Dąbrowskiego lub Sza
rych Szeregów. Tel. 0504 021 671.
Kupię małe działki budowlane. Tel.
721 64 64,0691 724 077.

•

Poszukuję lokalu do wynajęcia, na
gabinet lekarski. Tel. 0606 648 615.

•

Poszukuję mieszkania do wynajęcia.
Tel. 0696 283 931.
Poszukuję mieszkania do wynajęcie,
do 50 m kw. Tel. 0691 362 886.•

•

• Chemia, matematyka, tanio. Tel.
722 96 04, po 18.00 lub 0696 432
843.
•

J. ang., matematyka, historia - student
- szkoła podstawowa, gimnazjum.
Tel. 0691 923 169.

• J. niem. - mgr filologii germańskiej
- konkurencyjne ceny. Tel. 0602
339 896.
•

J. niem. - studentka germanistyki korepetycje oraz tłumaczenia, tanio.
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Firma edukacyjna poszukuje w Kro
toszynie przedstawicieli regionalnych,
z doświadczeniem. Wynagrodzenie:
800 zł + prowizja. List motywacyjny
i CV prosimy kierować na adres: ul.
Kolińskiego 19,56-420 Bierutów. Tel.
0604 298 1$3.
• Potrzebuję 7 osób do pracy w Holan
dii (w tym choć jedna ze znajomością
j. angielskiego lub holenderskiego) zbiór jabłek i gruszek, praca na 2 mie
siące, zarobki 5-6 euro/1 godz. Nie
pobieram żadnej prowizji od zarob
ków. Tel. 0607 528 619.
• Przyjmę do pracy agenta celnego.
Oferty, tylko pisemne, prosimy kiero
wać na adres: Agencja Celna „Ewa”,
ul. św. Ducha 120, 63-200 Jarocin.

Mieszkanie- 80 m kw., 3p+k+ł+wc,
c. o. Tel. 722 61 75.

Kupię działkę budowlaną poza
Krotoszynem, tanio. Tel. 0607 940
895.
• Kupię mieszkanie, ok. 50 m kw.,
2 lub 3-pokojowe. Tel. 722 58 38.

• Studentka pedagogiki, z dużym do
świadczeniem, zaopiekuje się dziec
kiem. Tel. 0608 056 170.

•

•

•

01 77.
Mężczyzna, na zasiłku przedemery
talnym, prawo jazdy kat.: A, B, C, D,
E, T + świadectwo kwalifikacji, po
szukuje pracy. Tel. 0607 839 389.
Mężczyzna, prawo jazdy, podejmie
jakąkolwiek pracę. Tel. 0604 221 452.
Mężczyzna, dyspozycyjny, prawo
jazdy kat. A, B, C, D, E, T, świadec
two kwalifikacji, wózki widłowe,
praktyka, podejmie pracę. Tel. 0605
836 002.
• Odpowiedzialna osoba, przyjmie pra
cę chałupniczą. Tel. 0600 562 451.

J. niem. - wszystkie poziomy na
uczania, przygotowanie do matury,
niem. na studiach - mgr filologii
niem., z uprawnieniami nauczyciel
skimi. Tel. 725 24 19 lub 0607 172
452.

•

Kobieta, w średnim wieku, dyspo
zycyjna i odpowiedzialna, zaopie
kuje się dzieckiem. Mam wykształ
cenie w tym kierunku. Tel. 725 46
46.
Kobieta, lat 31, wykszt. średnie, tech
nik ceramik, dyspozycyjna, prawo
jazdy kat. B, samochód, znajomość
obsługi kasy fiskalnej, komputera, bez
pracy, bez prawa do zasiłku, podejmie
każdą pracę; podejmę każdą pracę,
w ramach prac interwencyjnych;
umyję okna, posprzątam mieszkanie,
zaopiekuję się osobą starszą lub dziec
kiem. Tel. 0692 216 677.

Młoda, sympatyczna dziewczyna,
podejmie w weekendy opiekę nad
dziećmi, długie doświadczenie
w pracy z dziećmi w każdym wie
ku. Tel. 725 28 97.
Młoda, sympatyczna dziewczyna,
w każdy weekend (i nie tylko) zaopie
kuje się dzieckiem i posprząta dom,
pilnie. Tel. 0696 539 470, po 18.00.
Mężczyzna, lat 24, dyspozycyjny, od
powiedzialny, prawo jazdy kat. B, sa
mochód, podejmie każdą pracę. Tel.
0694 593 658.
Mężczyzna, lat 38, prawo jazdy kat. T,
B, C, uprawnienia na wózki widłowe,
podejmie pracę jako kierowca lub ja
kąkolwiek inną. Tel. 065 548 49 36.
Mężczyzna, lat 45, prawo jazdy kat.
B, pilnie szuka pracy (troje małych
dzieci). Tel. 0601 153 692.
Mężczyzna, lat 21, prawo jazdy kat.
B, uprawnienia do spawania metodą
MAG, podejmie każdą pracę. Tel. 725

•

Szukam pracy w księgowości: księgi
przychodów i rozchodów, ryczałt, kadry i inne. Tel. 725 79 20 lub 0608 662
472.
Umyję okna, posprzątam mieszkanie,
zaopiekuję się osobą starszą lub dziec
kiem. Tel. 0696 283 931.
Zaopiekuję się dzieckiem lub chorą
osobą, mogą być prace domowe. Tel.
0695 432 403.

i*
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Usługi w zakresie: szpachlowania,
malowania, tapetowania, montażu
płyt gips-karton, układania glazury.
Teł. 722 80 59 lub 0600 577 261.

•

Firma brukarska wykona kom
pleksowe usługi brukarskie z polbruku: parkingi, wjazdy, chodniki,
ścieżki i tarasy ogrodowe oraz robo
ty towarzyszące: odwodnienie na
wierzchni. Doradztwo, zakup mate
riałów, faktury VAT, doświadczenie
i solidność wykonania, gwarancja.
Krotoszyn. Tel. 0604 660 539.

Chcesz zostać konsultantem firmy
ATW, zadzwoń; chcesz mieć kosme
tyki homeopatyczne z firmy ATW, za
dzwoń, Tel. 0692 216 677.

Kredyty gotówkowe, niskie dochody,
wiek nieograniczony, hipoteczne, za
dłużenia, rolnicy. Tel. 721 69 04.

• Kredyty gotówkowe, ratalne, hipo
teczne, dla osób fizycznych, bez
ograniczenia wiekowego, dla firm
i rolników, indywidualna oferta
w doborze banków. Consultant,
Kalisz, ul. Pułaskiego 18. Przedsta
wiciel regionalny. Tel. 733 26 48 lub
0504 370 060.
• Pożyczki gotówkowe pod zastaw
nieruchomości, dla zadłużonych
firm i osób fizycznych, od 30 000 zl,
bez dokumentowania dochodów.
Consultant, Kalisz, ul. Pułaskiego
18. Przedstawiciel regionalny. Tel.
733 26 48 lub 0504 370 060.
•

•

•

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, sa
mochodowe, wysokie kwoty, bez po
ręczycieli, Krotoszyn, ul. Koźmińska
17a. Tel. 722 93 70.
Tanie noclegi w górach k. Zakopane
go. Mile widziane grupy. Tel. 018 207
15 77 (wieczorem).
Zespół muzyczny, poleca swoje usłu
gi, wesela, zabawy, doświadczenie,
profesjonalnie, płyta demo, woklalistki. Tel. 725 22 24.

• Oddam za darmo leki-Atenolol 25
(nadciśnienie, arytmia), Loratan
(alergiczny nieżyt nosa), Ramoclav
(zakażenie dróg oddechowych,
układu moczowego). Informacja
w redakcji tel. 725 33 54.

•

Układanie glazury i terakoty, prace
murarskie, płyty gips-karton, prze
róbki wody i kanalizacji, adaptacje
strychów i poddaszy na pomiesz
czenia mieszkalne i użytkowe, fak
tury VAT, wycena, dojazd gratis.

•

Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki samochodowej; czyścimy
u siebie i u klienta; przewóz dywanów
gratis. Ledom, Leszek Hojak, Kroto
szyn, ul. Orkana 13. Tel. 725 76 79 lub
0605 991 950.

Hydraulik, nowe instalacje centralne
go ogrzewania, wodno-kanalizacyjne
oraz gazowe, remonty. Tel. 0693 167
280.

•

Nowo otwarty zakład fryzjerski,
przy ul. Wiejskiej 13, zaprasza, od
pn. - pt., od 9.00 - 17.00, w sob., od
8.00-13.00.

•

Usługi w zakresie: układanie glazu
ry, układanie płyt gips-karton,
wszelkie remonty i wykończenia
wnętrz. Tel. 0506 492 922.

•

Zespól muzyczny Dexter, wokalistka
(2 + 1), płyta demo, wieloletnia prak
tyka, wesela, bankiety, imprezy oko
licznościowe. Tel. 0693 394 308.

• Hemoroidy, łuszczycę, żylaki nóg,
narośla, bezpowrotnie wygoisz re
welacyjną i bezpieczną maścią IIemogin (składniki maści z apteki).
Koźmin, ul. Łączna 8. Tel. 0604 957
327.
• Komputerowe przepisywanie prac
dyplomowych, skanowanie. Tel.
722 96 23.

F&& &

•

Agencja Generalna Sopockiego To
warzystwa Ubezpieczeniowego Etgo
Hestia SA poleca ubezpieczenia ko
munikacyjne, majątkowe, na życie,
fundusz emeiytalny oraz inne. Zainte
resowanych naszą ofertą zapraszamy
od pn. do pt., od 9.30 - 16.00, Mały
Rynek 13, Krotoszyn. Tel. 722 58 93
lub 0606 229 554.

• Usługi transportowe 1,5 t, przewóz
9 osób, faktury VAT, konkurencyj
ne ceny. Tel. 0606 291 203.
•

• Chcesz wziąć kredyt, aby spłacić in
ny kredyt! Zadzwoń, mamy dla cie
bie rozwiązanie. Tel. 725 35 95.
• Kredyt na telefon. Tel. 722 58 32 lub
Tel. 0505 520 666.
•

dłużenie ul. Karwowskiego). Par
king przy gabinecie.
• Instalatorstwo elektryczne wyko
nuje: instalacje elektryczne, odgro
mowe, domofonowe, pomiary elek
tryczne. Tel. 725 75 00 lub 0502 562
919.

•

. ; .. ....

• Aconto kredyt gotówkowy, bez po
ręczycieli i opłat wstępnych dla: rol
ników i firm, emerytów i rencistów.
Karty kredytowe, od 401 zł docho
du. Krotoszyn, Mały Rynek 13. Teł.
722 58 32 lub 0505 133 427.
•

Tel. 722 84 15 lub 0693 846 910.
•

•

Suknie ślubne Mariola. Sklep, komis,
wypożyczalnia, szycie na miarę. Ofe
rujemy szeroki wybór, najniższe ceny,
dogodne warunki płatności. Czynne
codziennie, od 10.00 - 20.00, w sob.,
od 10.00 - 15.00. Krotoszyn, ul. Sło
wiańska 23, k. dawnego Peweksu.
Tel. 725 74 04.

Nastrojowe reportaże ślubne: zdję
cia plenerowe, w kościele i na wese
lu. Marcin Pawlik. Tel. 0502 515
280.

•

Usługi transportowe, 24 t. Tel. 0692
405 552.

•

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

•

Gram na: weselach, zabawach i in
nych imprezach tanecznych, tanio
i profesjonalnie, mam doświadczenie
w prowadzeniu różnego rodzaju im
prez. Tel. 747 29 54, po 20.00 lub
0600 117 325.

•

Pracownia sukien ślubnych i wie
czorowych Jolanty Bartoś oferuje:
szycie na miarę, profesjonalne wy
konanie, atrakcyjne fasony, najniż
sze ceny, już od 600 zl nowa suknia
ślubna, sukienki dla druhenek, ko
mis, wypożyczalnia, usługi krawiec
kie. Dla każdej panny młodej
w prezencie od firmy karnet na
3 lub 7-dniowe wczasy. Krotoszyn,
ul. Spokojna 12. Tel. 722 01 94.

■ Tani transport, ford transit, bus, 1,8 t,
faktury VAT. Tel. 725 32 62.

■ Trwałe i skuteczne odchudzanie,
bez efektu JO-JO. Tel. 722 68 53.
■ Szycie kołder z pierza, przerabianie
pierzyn na kołdry, szycie poduszek,
sprzedaż gotowych kołder i poduszek.
Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 27.
Tel. 725 79 51.

•

• Naprawy RTV u klienta w domu,
dojazd gratis, tanio. Tel. 0600 295
732.

•
•

Biuro matrymonialne Ewa zaprasza.
Tel. 501 07 33 lub 0692 394 307.
Biuro matrymonialne Calisia w Kali
szu zaprasza samotnych! Zadzwoń,
napisz, przyjedź. Tel. 764 84 15.

•

Biuro matrymonialne Duet, ul. Staroprzygrodzka 34, 63-400 Ostrów
Wlkp. Tel. 735 38 25.
• Kawaler, lat 50 170/67, pracujący naj
częściej za granicą, z samochodem
i własnym domem, pozna miłą, uczci
wą panią, do lat 48, cel matrymonial
ny. Tel. 735 3825.
• Atrakcyjna, eneigiczna pani, lat 58,
167/62, wykszt. zawodowe, prawo
jazdy, samochód, własne mieszkanie,
własna, dochodowa działalność, po
zna miłego, kulturalnego pana, do lat
65, cel matrymonialny. Tel. 735 38 25.
•

Sympatyczna, rozwiedziona, bez
dzietna pani, lat 28 160/58, własna
działalność, prawo jazdy, samochód,
pozna uczciwego pana, o różnym sta
tusie cywilnym, do lat 40, cel matry
monialny. Tel. 735 38 25.
• Inteligentna, bezdzietna wdowa,
o ciekawej osobowości, lat 47 158/52,
pracująca, własny dom, prawo jazdy,
samochód, pozna inteligentnego pana,
do lat 56, cel matrymonialny. Tel. 735
38 25.
• Kobieta, lat 31, z Krotoszyna, pozna
mężczyznę, który poważnie myśli
o życiu, jest uczciwy i odpowiedzial
ny, cel -.stały związek. Tel. 0600 717
411.
•

• Gabinet ginekologiczno-położniczy.
Lekarz medycyny Iwona Udzik, ginekolog-polożnik, specjalista medy
cyny rodzinnej. USG (rok produk •
cji 2003), z głowami specjalistycz
nymi. Przyjęcia: pn., od 18.00 20.00, wt., od 17.00 - 20.00, śr. - pt.
pacjenci umówieni. Rejestracja te
lefoniczna: 747 24 81 lub 0605 077
222. Jarocin, ul. Zaplocie 22 (prze

n sze cz

Komputerowe przepisywanie prac
każdego rodzaju, profesjonalnie, ta
nio. Tel. 0609 524 054.

Kobieta, lat 31, pozna odpowiedzial
nego i uczciwego mężczyznę, który
poważnie myśli o życiu cel - stały
związek. Tel. 0696 283 931.
Spokojny, pracujący kawaler, lat 38,
wzrost 165 cm, pozna pannę, do lat
35, skromną, uczciwą, o szlachetnym
sercu, bez nałogów, poważnie myślą
cą o założeniu rodziny, może posiadać
lekką wadę fizyczną, cel matrymo
nialny. Tel. 071 38 40 052, po 17.00.
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te l/fa x. 722 66 21
0602 703 258
0695 432 342
te l. p ry w . 725 08 35
zapraszamy:
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.0043,00

u s łu g i g e o d e z y jn e
S P R Z E D A Ż D Z IA Ł K I

1. KROTOSZYN - ul. 1- go Stycznia - działki pod bu
dową garaży w zabudowie szeregowej oraz udział wdojaz
dach i wyjazdach do wydzielonych działek. Cena: od 1600,
-zł.
2. KROTOSZYN - ładnie położona, blisko lasu działka
sad - ogrod. z prawem zabudowy o pow. 7115 m2. Uzbr.:
woda, prąd. Sprzedażdziałki tylko wcałości. Cena do nego
cjacji.
3. KROTOSZYN - działka o pow. 5737 m2 przeznaczo
na pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż działki tylko
w całości. Cena: 24 000, - zł.
4. KROTOSZYN - atrakcyjnie położona działka pod za
budowę jednorodzinną o pow. 863 m2 z wybudowanymi
ławami fundamentowymi, uzbrojenie pełne. Cena: 35000,zł.
5. KROTOSZYN - atrakcyjna działka zlokalizowana
przy drodze krajowej przeznaczona pod budową stacji pa
liw wraz z obiektami napraw i konserwacji pojazdów oraz
działalności handlowej o pow. 0.3442 ha. Uzbrójarie peł
ne. Cena: 220 000 zł.
6. KROTOSZYN - działka o pow. 9445 m2 z możliwo
ścią podziału na dwie działki. Cara: 1nr2 za 5, - zł.
7. W pobliżu KROTOSZYNA - grunt leśny o pow'. 1.81
ha o składzie gatunkowym, zadrzewienia ijakości drzewo
stanu - dobrym, + łąka o pow. 0.70 ha. Cara: 30.000 - zł.
8. KROTOSZYN - w pobliżu ulicy Ścicgiarncgo dział
ka pod budownictwojednorodzinne opow. 1764nr2. Cara:
15 zł za I nr2.
9. 2 km od KROTOSZYNA - działka sad. -ogrod. z pra
wno zabudowy o pow. 1.5256 nr2, z możliwością podzia
łu na mniejsze od 1500 nr2, uzbrojenie, woda. prąd. Caia:
8 zł 1m2. trzonowe
10. KROTOSZYN - na ulicy Langiewicza, działka pod
zabudowęjednorodzinną o pow. 950 m2. Cara: 23 000,- zł.
11. TOMNICE - grunt rolny o pow. 1.4800 ha. Cena:
20 000,-zł.
12. Wpobliżu ODOLANOWA - pięknie położona, blisko
lasu, działka pod zabudowęjednorodzinną o pow. ok. 5000
nt2 z możliwością podziału ira dwie działki, uzbrojenie:
prąd oraz studnia 15 nr głębokości. Cena: 26 000,-zł.
13. KROTOSZYN - w atrakcyjnej dzielnicy działka pod
budowę jednorodzinną o pow. 1100 nr2. Cena: 40 000 zł.
14. KONARZEW- działka sad. - ogrod. z prawarr zabu
dowy o pow. 1,94 ha z możliwością podziału na mniejsze
działki. Uzbrojaric: woda, prąd, gaz, dojazd asfalt. Cena: 13
zł za l nr2.
15. CUWALISZEW- działka pod zabudowęjednorodzim
ną o pow. 1500 m2, zabudowana domemjednorodzinnym,
do kapitalnego remontu. Cara: 15 000 zł - do negocjacji.
16. KROTOSZYN - działka położona w pobliżu ul. Ście
giennego o pow. 1517 nr2. Cara: 18,- zł za 1m2.
DOMY JEDNORODZINNE

1. KOBYLIN - domjednorodzinny o pow. 152 m2, po
kój dzienny, hol, kuchnia, jadalnia, ubikacja, półpiętro: po
kój, I piętro -2 sypialnie, hol, łazienka z ubikacją, 2 budyn
ki gospodarcze - inwentarskie o pow. 260 in2, na działce
o pow. 787 nr2. Uzbrojenie - woda, prąd, gaz. Cara:
250 000,-zł.
2. KROTOSZYN - donr jednorodzinny o bardzo wyso
kim standardzie w całości podpiwniczony, o pow. 200 nr2
- 5 pokoi, kuchnia, 2 x łazienka z ubikacja, 2 duże tarasy,
garażw budynku, działka o pow. 360 nr2. Cara: 300.000 zł.
3. KROTOSZYN - donr jednorodzinny, o bardzo wyso
kim standardzie, o pow. użyt. 140 m2, holi, kuchnia, pokój
dziarny, 3 sypialnie, 2 x łazienki z ubikacją, na działce
o pow. 1150 nr2. Cena: 350 000 zł.
4. KROTOSZYN - donr jednorodzinny w pobliżu cen

(r )

trumw idealnymstanic o pow. 220 m2, pokój dziarny z ko
minkiem, 3 sypialnie, kuchnia, łaziarka, ubikacja, garaż na
działce o pow. 580 m2. Uzbrojaric pełne. Cara: 220 000 zł.
5. KROTOSZYN - rozpoczęta budowa donru jednoro
dzinnego- stan surowyotwarty nadziałce opow. 1098 m2,
uzbrojenie- woda, prąd - przyłącze arcigctyczncdo liczni
ka. Cara 70.000 zł.
6. 2 km od KROTOSZYNA - jednopoziomowy dom
jednorodzimry o bardzo ciekawej architekturze na wzór
dawnych dworków, z wykorzystaniem poddasza, stan suro
wy zamkniętyo pow. 220 m2, parter - pokój dzienny, w sy
pialnie, kuchiria z jadalnią, łaziarka, ubikacja, hall, podda
sze - antresola, 2 sypialnie, łaziarka z ubikacją, garderoba,
garaż o po. 33 m2 dwustanowiskowy przeznaczony na dwa
samochody osobowe. Działka o pow. 3050 m2. Cara:
180 000,-zł.
7. 9 km od KROTOSZYNA - gospodarstwo rolne
o pow. 12.2700 Iraw skład którego wchodzą donrjednorodziitny o pow. 162 nr2,6 pokoi, kuchiria, łaziarka z ubika
cją, możliwość zagospodarowania poddasza, garaż, clrlcwnia, obora, 2 budyirki gospodarcze. Cara: 220 000,-zł.
8. KROTOSZYN - w pobliżu centrum, w bardzo do
brym stanic, kamiarica o pow. 540 m2 w tym 120 nr2 po
wierzchni handlowej. Cara 600 000 zł.
11. 10 km od OSTROWA WLKP - rozpoczęta budowa
domu jednorodzinnego, stan surowy otwarty o pow. 150
m2 na działce o pow. 800 m2, uzbrojaric - woda, prąd. Ce
na: 70 000,-zł
12. 7 km od KROTOSZYNA - donr jednorodzinny
o pow. 120m2,3pokoje, kuchiria, łazienka z ubikacją, nrożliwość‘wykorzystaniapoddasza, zabudowania gospodarcze
w skład których wchodzą - stodoła o pow, 170 nr2,3 bu
dynki gospodarcze o łącznej pow. 100 nr2. Działka 1900
m2. Cara: 120000,- zł.
13. KROTOSZYN - w pięknej okolicy, niedawno wybu
dowanydonrjednorodzinny, parterowy o pow. 50 m2,2po
koje, kuchiria, łazienka z ubikacjąna działce o pow. 999 nr2,
uzbrojenie: woda, prąd, kanalizacja. Możliwość, z niewiel
kim irakładarr kosztów, dalsza rozbudowa domu. Cara:
125 000 zł.
14. KROTOSZYN - w pobliżu centrum budynek z moż
liwością przcziraczaria pod usługi, biuro, sklep, o pow. 73
nr2, partero pow. 40 nr2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka z ubi
kacją, 1piętro o pow. 37 m2 - 2 pokoje, kuchnia. Ccira:
70 000,-zł
15. 7 knr od KROTOSZYNA - dom jednorodzinny
o pow. 140 nr2, 6 pokoi, kuchnia, łazienka z ubikacją, na
działce o pow. 2300 nr2, uzbrojenie pełne. Cena 170 000 zł.
16. KOŹMIN - w atrakcyjnie położonym miejscu dom
jednorodzinny - do remontu, na działce o pow. 206 m2
z przcznaczaricnr pod działalność handlową, uzbrojaric
pełne. Cena 69 000 zł.
17. 8 km od KROTOSZYNA - dom jednorodzinny
o pow. 37 m2,1pokój, kuchnia, na działce o pow. 500 m2.
Cara: 20 000 zł.
18. CHWALISZEW- domjednorodzinny, podpiwniczo
ny, o pow. 140 nr2, kuchiria, pokój dzienny, 3 sypialnie, łazicirka z ubikacją, ubikacja, budynek gospodarczy, na dział
ce o pow. 2000 m2. Cara: 130 000 zł - do negocjacji.
L O K A L E M IE S Z K A L N E

1. KROTOSZYN - wyremontowany, w bloku z cegły,
lokal mieszkalny o pow. 67 nr2,4 pokoje, kuchnia, łaziar
ka, ubikacja. Cara 75.000 zł. Możliwość dokupiaria przy
budyrrku garażu.
2. 9 knr od KROTOSZYNA - na 1piętrze lokal miesz
kalny o pow. 50 nr2,2 pokoje, kuchiria, łazienka, ubikacja,
piwnica o pow. 11,7 nr2 oraz działka ogrodowa o pow. 500
nr2. Cena: 32 000,-zł.

Krotoszyn, ul. R aw icka 5

Tel./fax 062 722 86 30, 0602 65 73 74
Czynne codziennie (oprócz pon. i czw.)
10:00-14:00 i 16:00-19:00
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SPRZEDAŻ DZIAŁEK
* ul. Koźmińska - 2 działki po 850 m2 - (woda.
prąd gaz, kan. sanitarna i deszczowa) cena
22.100 zł
* wlot do Krotoszyna - 2.700 m2 zabudowa
mieszkaniowo-gospodarcza cena 41.000 zl
* Konarzew 2,5 ha w tym 8.500 m2 terenu budow
nictwa mieszkalnego cena do uzgodnienia
* Krotoszyn - ul. Bolewskiego - blisko lasu 1400
iti2 (woda, prąd, telefon) cena 30 zł/m2
* ul. Rawicka - działka 1150 m2 cena 23.000 zl
* 3 km od Milicza - działka 2000 rii2 (woda +
prąd) cena 18.000 zl
* Rejon ul. Świętokrzyskiej - 480 m 2 pod zabu
dowę bliźniaczą (pełne zbrojenie) cena 16.000 zł.
* ul. Grudzielskicgo - 850 m2 (woda, prąd, gaz,
kanaliz, telefon) cena 21.000 zl
* Ostrów Wlkp. - ul. Olszynowa - 2000m2 eo
na 18.000 zł
* Konarzew - teren o łącznej pow. l.lhazm ożliwością podziału na dziaki cena 9 zł/mkw
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

* Krotoszyn - Os. D ąbroiJf^go - komfortowe
o pow. 47 m.kw / 2pokoje+kuchnia+łazienka+wc / cena 56.580 źł
* Krotoszyn- Os. Dąbrowskiego - komfortowe
o pow. 74,5 m.kw / 4pokoje+kuchnia+łazienka
+wc+loggia/ cena 87.000 zł
* Krotoszyn - ul. Koźmińska - mieszkanie (parter
domu 1-piętrowego) - własność hipoteczna (4p
+ k+1+ wc+ piwnica + garaż)c.o. wraz 700 m
2 gruntu cena 135.000 zł
* Krotoszyn -Os.Korczaka- 62 m2 (3p+k+ł+bal
kon od zacltodu) III piętro podłogi sosna-świerk,
liczniki wody, czynsz 350 zł/ m-c cena 79.000 zł
* Krotoszyn - Osiedle Szarych Szeregów - 79 m2
na I piętrze - w otoczeniu zieleni bardzo dobrze
utrzymane mieszkanie w ocieplonym bloku z ce
gły r.b. 1985 (4p+k+ł+wc+dużybalkon+piwni
ca) podłogi mozaika dębowa, wszystkie wygody
średni czynsz miesięczny (w tym fundusz re
mont.) 450zł, własność hipoteczna Księgi Wie
czyste dla lokalu, gruntu) cena 98.000 zł
* Krotoszyn - kawalerka 27 m2 IIIp c.o. czynsz
miesięczny 155zl cena ofertowa 38.000 zł

nzecz

3. KROTOSZYN - wyremontowany, łącznic z wymia
ną okiat, lokal mieszkalny na I piętrze o pow. 92 m2,4 po
koje, kuchnia, łazienka z ubikacją, ubikacja, centralne
ogrzewanie, czynsz 180,-zł. Cara: 85 000,-zł.
4. KROTOSZYN - w kamienicy lokal mieszkalny
o pow. 92 m2, 3 pokoje, kuchnia, łaziarka z ubikacją, co.
Cara: 85 000,- zł, bez czynszu.
5. ZDUNY - wbloku lokal mieszkalny o pow. 59,93 m2,
3 pokoje, kuchnia, łaziarka, ubikacja. Cena 60 000 zł
6. KROTOSZYN - w bloku z cegły na 1piętrze lokal
mieszkalny o pow. 61,70 nr2,3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ubikacja. Cara: 68 200 zł (do negocjacji).
7. 9 knr od KROTOSZYNA - lokal mieszkalny do na
tychmiastowego zamieszkairia o pow. 48 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łaziarka z ubikacją. Cara: 23 000 zł-do negocja
cji.
8. 9 knr od KROTOSZYNA - lokal mieszkalny o pow.
76 m2,3 pokoje, kuchiria, łazienka, ubikacja, piwnica - 18
m2. Cara: 45 000 zł.
SPRZEDAŻ L O K A L I U ŻYTK O W YC H ,
U S ŁU G O W C U P R O D U K C Y J N Y C H

1. KROTOSZYN- w pobliżu centrom, na parterze, lokal
mieszkalnyo pow. 90 m2 z możliwością przcziraczaria pod
usługi, biuro, handel. Czynsz: 900,- zł.
3. KROTOSZYN- lokal podgastronomięo pow. 80 nr2,
40 m2 konsumpcyjna, kuchnia, 2 pomieszczenia pomociriczc, biuro, 2 x ubikacja, na działce przeznaczonej pod usłu
gi o pow. 646 nr2, uzbrojaric pełne. Cara: 30 000 EURO.
3. ZDUNY- dwa kurniki o łącznej powierzchni 1250nr2
ira działce o pow. 3.40 00 ha. Cara: 110 000,- zł do nego
cjacji.
4. w pobliżu KROTOSZYNA - gospodarstwo rojne
składające się z budynkujednorodzinnego o pow. 162 m2,
6 pokoi, kuchiria, łazienka z ubikacją, cartralnc ogrzewanie,
garażu, budynków gospodarczych oraz gruntu rolnego
o pow. 12.2700 ha kl. III i IV. Cara: 220 000,- zł.
D ZIE R ŻA W A , N AJEM

1. KROTOSZYN - blisko cartrunr lokal użytkowy, wy
soki standard, z przeznaczeniem pod handel, usługi, biuro,
0 pow. 300 nr2, przed budynkiem parking. Czynsz: 3 000,zl.
2. KROTOSZYN - donr jednorodzinny, 5 pokoi, salon,
kuchnia, 2 x łazienka z ubikacją. Czyirsz: 1500 zł.
3. KROTOSZYN - domjednorodzinny, salon, kuchnia,
3 sypialnie, 2 x łaziarka z ubikacją, c. o. na węgiel i gaz.
Czyirsz: 1500 zł - do negocjacji.
4. KROTOSZYN- lokal mieszkalny opow. 68 nr2,4 po
koje, kuclmia, łazienka z ubikacją. Czynsz: 500 zł - do ne
gocjacji.
5. KROTOSZYN- lokal mieszkalny opow. 92 nr2,3 po
koje, kuchnia, łaziarka z ubikacją. Czyirsz: 500,- zł - do ne
gocjacji.
6. ROZDRAŻEW - budynek pod magazyn, warsztat,
usługi o pow. 134 nr2 z ponricszczcnianri biurowymi i so
cjalnymi, na działce o pow. 900 m2, uzbrojenie: woda, prąd,
kairalizacja. Czyirsz 1200 zł.
7. KROTOSZYN- wpobliżu centrum 3 pomieszczenia na
1piętrze o pow. 65 m2 pod usługi, biura. Czynsz: 600,- zł.
Z A M IA N Y

1 KROTOSZYN- zamienię lokal mieszkalny położony
na I piętrze o pow. 56,4 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka
z ubikacją na domjednorodzinny do 100 m2.
2 KROTOSZYN - zamienię dwa lokale mieszkalne
o pow. 46 m2 i o pow. 62 m2 na domjednorodzinny.
3 Wbloku lokal mieszkalnyo pow. 62 m2 o pow. 62 nr2,
3 pokoje, kuchiria, łaziarka, ubikacja zamienię ira lokal
mieszkalny w kamiaricy.
KUPNO

1. KROTOSZYN - donrjednorodzinny do 200 000, - zł.
2. KROTOSZYN ijego okolice - domjednorodzinny do
40 000,-zł
3. KROTOSZYN ijego okolice- domjednorodzinny do
100 000, -zł.
4. ZDUNY, KOŹMIN - domjednorodzinny.
5. KROTOSZYN - działka pod budownictwo jednoro
dziimc.
6. KROTOSZYN- wezmę wnajemdomjednorodzinny.
7. KROTOSZYN - kupię mieszkanie do 48 m2, na par
terze lub I piętrze.
8. KOŹMIN - lub jego pobliżu o pow. około 2000 nr2
pod rzarriosło.
9. KROTOSZYN, KOŹMIN - kupię mieszkanie bez
czynszu.

SPRZEDAŻ DOMÓW
* Krotoszyn ul. Zdunowska - 1/3 udziału w ka
mienicy czynszowej cena 120.000 zł
* Krotoszyn ul. Kobylińska - całkowicie nowy
parterowy z poddaszem użytkowym, kryty da
chówką, na działce 770 mkw cena 280.000 zł
* Krotoszyn - osiedle rejon ul. Bolewskiego - bu
dynek mieszkalny na działce 640 m.kw. cena
320.000 zł
* Cieszków - parterowy w pobliżu lasu nowy bu
dynek, stan surowy otwarty, pow. 98 mkw, dział
ka 1300 mkw / woda,prąd, gaz, telefon/ b.dobry
dojazd cena 75.000 zł
* Krotoszyn- parterowy kryty dachówką z podda
szem użytkowym, działka 750 m.kw. r.b. 1996
stan zamknięty oraz budynek gospodarczy z ga
rażem cena 175.000 zł
* Krotoszyn - ul. Grudzielskiego - wolnostojący
- parterowy na działce 850 m2 cena 70.000 zł
ł Łąkociny - parterowy budynek mieszkalny
o pow. 70 m.kw,wraz z pomieszczeniami gospo
darczymi na działce 2000 m.kw cena 75.000 zł
* Krotoszyn-ul. Osadnicza parterowy wolnostoją
cy budynek mieszkalny 3p+k+ł z poddaszem
użytkowym - 2 pokoje oraz budynek gospodar
czy - działka 2500 m2 cena4 60.000 zł
* Krotoszyn - ul. Bolewskiego - dom wolnostoją
cy, stan surowy zamknięty 175 m2, budynek go
spodarczy z garażem - całość na działce o pow.
800 m2 cena I85.000zł
* Gorzupia-budynekdoremontu-cena35.000zł
* Krotoszyn - ul.Bolewskiego - budynek miesz
kalny, gotowy do zamieszkania na działce 1000

•
•
• Daewoo espero 1,5 - 1996 r. złoty
met., I właściciel. Tel. 722 62 26.
• Daewoo matiz life, złoty met., bez
wypadkowy. Tel. 0601 215 532.
• Daewoo tico - 1998 r. zielony met.,
1 właściciel, cena 10 500 zł. Tel. 722
8271.
• Daichatsu charade - 1992 r., poj. 1,0
cm3, salonowy, stan tech. bdb, cena
douzg. Tel. 588 14 89.
• Fiat cinąuecento 900 - 1994 r. Tel.
725 45 18.
• Fiat cinąuecento 9 0 0 -1 9 9 5 r. czer
wony. Tel. 722 82 71.
• Fiat seicento SX - 1998 r. czerwony,
bogata wersja, cena 13 300 zł. Tel.
722 82 71.
• Fiat seicento - 2003 r. srebrny met.,
1400 km. Tel. 722 83 27.
• Fiat seicento - 2003 r. srebrny met.,
1300 km., boczne i przednie szyby
uchylne. Tel. 722 83 27.
• Fiat 126p - 1979 r. Tel. 0608 472
374.
• Fiat 126p - 1983 r., nowe opony, fel
gi 13-stki, nowa deska, alternator,
siedzenia lotnicze. Tel. 0605 489
504. Tel. 0608 472 374
• Fiat 126p -1 9 9 0 r. Tel. 722 66 45, po
20.00 lub 0503 397 345.
• Fiat 1 2 6 p - 1991 r. Tel. 721 56 53.
• Fiat 126p E L - 1996 r., stan bdb, no
wy akumulator. Tel. 0504 834 040.
• Fiat 126p, biały, cena 800 zł, pilnie.
Tel. 0607 110 294.
• Nyska i Żuk. Tel. 721 64 64, 0691
724 077.
• Opel calib ra- 1990/96 r., czerwony,
bogate wyposażenie, po dachowaniu,
cena 7 200 zł. Tek 0606 667 395.
• Skoda 120 - 1992 r., składak, cena
douzg. Tel. 0695470057,721 69 14
(wieczorem).
• V W passat kom bi 1,6 TD1 - 1990
r., zloty met., zadbany. Tel. 0501
439 707.

•
•

•

•
•

1,6/16V, symbol 4AFE, cena 200 zł.
Tel. 0608 396 807.
Części do fiata 126p oraz żuka, nowe
i używane. Tel. 0608 472 374.
Części do poloneza 1,5 - 1991 r.;
akumulator GO, 2-letnia gwarancja.
Tel. 722 44 23.
Felgi z oponami, 4 szt., 14 cali, do
vw. Tel. 722 75 60.
5 felg stalowych + 4 kołpaki do mer
cedesa 124, cena 150 zł. Tel. 0608
396 807.
Opony mało używane, rozmiar:
145x70x13 lub 135x70x13, z felga
mi lub bez. Tel. 588 14 89.
Sterownik do silnika vw. Tel. 722 82
21.
Silnik do fiata 126p - 1987 r. po re
moncie. Tel. 721 58 23.

* • •
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• Simson S 51, poj. 60 ccm, stan ideal
ny, lakier met., nowa opona, białe ta
blice, dużo nowych części. Tel. 721
23 27.
* Żuk gastronomiczny do poprawek,
rożno na 20 kur lub zamienię okazyj
nie, odbiór Sanepidu. Tel. 0504 834
040.

• Auta od 1987 r.: całe, uszkodzone,
zaniedbane, z uszkodzonym silni
kiem, fiaty 126p od 1990 r. Tel. 722
63 31 lub 0603 460 558.
• Auta: powypadkowe, rozbite, także
na części, spalone i inne, płatne go
tówką, własny transport. Tel. 065 573
62 83 lub 0603 693 397.
• K asta do fiata I26p, kom pletna, na
kolach, rocznik 1987-89. Tel. 721
58 23.
• Motorower. Tel. 0600 717 411.
• Polonez - 1 9 9 4 - 1 9 9 6 r. w bdb sta
nie. Te). 0606 283 255.

• Auto-pomoc, 24 h, do 2 ,3 1, faktury
VAT. Teł. 722 63 31 lub 0603 460
558.
• Aparat zapłonowy z kopułkami
i przewodami do toyoty corolli

m.kw, wszystkie wygody nowa instalacja c.o.bardzo dogodne położenie cena. 2 1 0 .0 0 0 zł
* 7 km od Krotoszyna - domek drewniany na
gruncie 870 m2 (woda, prąd, tel.) cena 9.800 zł
* Gorzyce k. Ostrowa Wlkp. - parterowy o pow.
użytkowej 80 m.kw. (3p+k+ł) + poddasze (woda,
prąd c.o - nowy piec) oraz bud.gospodarczy,
działka 7000 m.kw. cena 90.000 zł
* Krotoszyn - ul .Wielkopolska - bliźniak - suro
wy otwarty, działka 385 m2 cena 59.000 zł
ROZPOCZĘTE BUDOWY
* 2 km od Krotoszyna - rozpoczęta budowa (wy
konane ławy) - z projektem pod dom parterowy
z poddaszem użytkowym teren całkowicie ogro
dzony, na działce o pow. 1100 m, cena 38.500 zł
* Krotoszyn - dom piętrowy ] 20 m.kw stan suro
wy otwarty, działka 780 m2 cena 62.000 zł
* Krotoszyn - osiedle Bolewskiego - rozpoczęta
budowa domu - przyziemie bez stropu (woda,
prąd, kan.sanit. i deszcz, telefon) działka 640,0
m.kw cena 55.000 zł
* Krotoszyn - osiedle Bolewskiego - rozpoczęta
budowa domu na działce 800 m.kw, (woda, prąd,
kan.sanit. i deszcz, telefon) cena 53.000 zł

GRUNTY
POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
* ul. Zamkowy F olw ark-1,1 ha cena 14 zł/mkw
* ul. Zanikowy Folwark- 0,5 ha cena 14zł/ mkw
* Krotoszyn 3.200 m.kw cena 12zł/ mkw
SPRZEDAM INNE
* Stary Młyn - nad rzeką z grantem 1,9 ha (ma

• Wypożyczę lawetę (typ Szwajcarka),
cena 40 zł/doba. Tel. 722 63 3 1 lub
0603 460 558.

lownicze położenie b.dobty dojazd) cena 87.000
zl
* Krotoszyn - 5400 m2 - pod budownictwo iusłu
gi - pełne uzbrojenie cena 150.000 zł
* Krotoszyn - OKAZIA nowy garaż na ul. Kon
stytucji 3 Maja cena 8.500 zł
* Sulmierzyce-przy drodze na Odolanów 1,75 ha
las sosn. - częściowo do wyrębu cena 25.000 zł
* Ujazd -2,6 ha terenu przyległego do lasu w tym
grunty orne las i mały staw / w części teren eks
ploatacji powietzcliniowej -żwir/wgranicy rów
z czystą wodą- teren o walorach rekreacyjnych
cena do uzgodnienia
GOSPODARSTWA ROLNE
ł Orpiszew -14 ha z zabudowaniami gospodarski
mi cena 250.000 zł
DO WYNAJĘCIA
* Sulmierzyce - do wynajęcia piekarnia za skle
pem, atrakcyjna lokalizacja stan techniczny do
bry.
* Krotoszyn - przy ul. Magazynowej wydzierża
wię ogrodzony, utwardzony plac o pow. 1200 m2
(na placu woda i prąd, szeroka przesuwna brama
rolkowa) cena wynajmu 1.200 zł / m-c
* Sulmierzyce - Rynek do wynajęcia sklep o pow.
30 tn2 czynsz 950 zł / m-c
* Krotoszyn - centrum 1 piętro - lokal o pow. 30
m2 na biuro, kancelarię etc. czynsz 300 zl /m-c
* Krotoszyn - centrum 1 piętro - lokal mieszkalnyo pow. 40 m2. czynsz 300 zł /m-c
7 stycznia 2003
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Sukcesy
k rotoszyń sk ich pływ aków
Krotoszyńscy pływacy wygrali
czwórmecz Krotoszyn-Piła-KołoGniezno. Impreza odbyła się 21
grudnia na basenie Gnieźnień
skiego Ośrodka Sportu i Rekre
acji. W zeszłym roku pływacy
z KS Krotosz godnie reprezento
wali nasze miasto w wielu zawo
dach na terenie całego kraju.
Świąteczne zawody pływackie rozgry
wano w czterech stylach (dowolny, klasycz
ny, grzbietowy i motylkowy), ścigając się na
trzech dystansach - od 25 do 100 metrów.
Reprezentanci klubu Krotosz wypadli bar
dzo dobrze, wygrywając rywalizację druży
nową. Zgromadzili 280 punktów, Gniezno
zdobyło ich 259, Piła -174, a Kolo zaledwie
29.
Nasi zawodnicy dominowali w wielu
wyścigach. Pieiwsze i drugie miejsce zajęli
chłopcy z roczników 1989-90 na dystansie
50 m stylem dowolnym. Robert Sitarz
(27,85 sekund) wyprzedził Bartłomieja Ku
bła (29,84). Dwa miejsca na podium zajęli
również Tomasz Kawicki (I miejsce) i Mi
chał Kasprowicz (III lokata) w wyścigu na
100 m kraulem chłopców urodzonych
w 1988 r. Kawicki nie znalazł też godnych
rywali na 100 m grzbietem, wygrywając

z przewagą prawie 5 sekund (1:10,47). Ten
sam pływak zdecydowanie najlepszy był
także na 100 m stylem zmiennym, uzysku
jąc czas 1:07,81. Drugi na mecie zawodnik
z Gniezna był wolniejszy aż o 7 sekund. Ka

wicki udowodnił swoje duże możliwości
w wyścigu na 25 m w kategorii open, który
wygrał, a jego kolega Janusz Krzysztofiak
przypłynął trzeci.
Ton rywalizacji nadawały nasze dziew

częta z roczników 1991 -92. Dominika Figaj
wygrała 50 m w stylu dowolnym, grzbieto
wym, jak i motylkowym oraz 100 m zmien
nym. Nadia Izdebska była pierwsza na 50 m
żabką, dmga na 50 m kraulem oraz motyl

Tydzień po zawodnikach Astry, czyli 12 stycznia, po św iąteczno-noworocznej przerwie wznowią treningi piłkarze drugiego naszego
czwartoligowca, koźmińskiego Białego Orła.

Bieg za biegiem

Orły jeszcze odpoczywajg

Bardzo pracowity był przełom starego i nowego roku dla biegaczy KS
Krotosz. W tym czasie startowali oni bowiem w trzech ogólnopol
skich biegach sylwestrowych.

Zarząd koźmińskiego klubu postanowił
przedłużyć na rundę wiosenną umowę z tre
nerem Ryszardem Jankowskim, który ma
za zadanie wyprowadzić zespół z bardzo
trudnej sytuacji i utrzymać go w IV lidze.
Jak nas poinformował prezes Białego Orła
Maciej Bratborski, w realizacji tego zadania
mają pomóc zmiany składu zespołu.
- Nie chcę na razie wymieniać nazwisk
ale poszerzymy kadrę o pięciu nowych pił
karzy. Tnech z nich grało w ,, Huraganie
Pobiedziska, a pozostali w „ Watcie " S ion

i „ Taniovii" Tarnowo Podgórne. Pożegna
liśmy się z Karolem Guźlą i Włodzimierzem
Dubielczykiem, którzy nie spełnili naszych
oczekiwań. Jeśli chodzi o sparingi, to pro
wadzimyjeszcze rozmowy, a ostateczny ter
minarz znany będzie p o wznowieniu trenin
gów - powiedział prezes Bratborski.
Gdyby koźminianom udało się utrzy
mać w IV lidze, przy niemal już pewnym
awansie kobylińskiego Piasta, mielibyśmy
trzech reprezentantów powiatu na tym
szczeblu rozgrywek.
(wb)

Astra przed sparingami
5 stycznia rozpoczęli treningi piłkarze
Astry, prowadzeni przez nowego trenera Krzysztofa Wewióra. Najlepszym spraw
dzianem aktualnej formy, efektów dotych
czasowej pracy i przydatności nowych pił
karzy są mecze sparingowe. Zanim jed 
nak nasi zawodnicy zagrają na boisku,
wcześniej - 17 i 24 stycznia - wezmą
udział w dwóch turniejach halowych. Po
niżej podajemy terminarz meczów spargingowych (godziny są w trakcie ustala
nia).
28 stycznia:
Astra - Piast Kobylin
31 stycznia:
Polonia Środa - Astra
(najprawdopodobniej 12.00)
7 stycznia 2003

7 lutego:
Piast Błaszki - Astra
14 lutego: Astra - Huragan Pobiedziska
21 lutego: Astra - Pretoria Ostrzeszów
(najprawdopodobniej 13.00)
25 lutego:
Astra - Obra Agro Handel Kościan
28 lutego:
Astra - Polar Wrocław
(mecz w trakcie załatwiania)
3 marca:
Pogoń Zduńska Wola
(miejsce w trakcie ustalania)
14 marca:
mecz Pucharu Polski
Mecz zostanie rozegrany również
6 marca, nie jest jeszcze znany przeciwnik
krotoszynian.
(wb)

Stoją reprezentanci Krotoszyna: Robert Domagała, Mariusz Basiński i Maciej Kończak

28 grudnia krotoszynianie uczestni
czyli w XIV Biegu im. E. Ferta
w Strzelcach Opolskich - na dystansie
15 km. W śród 277 zawodników zwy
ciężył Piotr Gładki (Biegus) z czasem
46,13 min. 17 miejsce (a 3 w kat. pow.

30 lat) zajął krotoszynianin Krzysztof
Kasprzak (52,24). Na 60 miejscu zawo
dy ukończył nasz zawodnik Czesław
Sienkiewicz (58,26), 81 miejsce zajął in
ny reprezentant Krotoszyna Piotr Ty
czyński (1,00,23), a 169 był jego klubo

.z e c z

kiem i trzecia na 100 m stylem zmiennym.
Ośmioletnia Olga Łopaczyk z Krotoszy
na zwyciężyła na 25 m stylem dowolnym
i była dmga na tym samym dystansie stylem
grzbietowym. Reprezentujący barwy Krotosza Bartek Orpiszak w kategorii chłopców
1995-96 wygrał 25 m kraulem i grzbietem.
Dobrze wypadł Mikołaj Kurzawa, który był
pierwszy na 50 m grzbietem i dwa razy trze
ci - na 50 m klasycznym i 100 m zmien
nym, gdzie przegra! tylko z dwoma innymi
kolegami - Robertem Sitarzem i Bartkiem
Kubłem.
Krotoszynianie bez problemu wygrali
wyścigi sztafetowe 6 x 25 m w kategorii
szkól podstawowych i 4 x 50 m gimnazjów.
W 2003 roku pływacy z Kmtosza startowali w imprezach różnej rangi. Między 28a 30 listopada uczestniczyli w Zimowych
Mistrzostwach Polski w Lesznie (Tomasz
Kawicki, Robert Sitarz i Bartek Kubel).
W Mistrzostwach Wielkopolski w Śremie,
rozegranych 15 listopada, Dominika Figaj
była dmga na 100 m stylem zmiennym
i czwarta na 100 m grzbietowym. Nadia Iz
debska zajęła VII lokatę na 100 m stylem
klasycznym. W mistrzostwach Wielkopol
ski szkól podstawowych, które rozegrano
4 grudnia 2003 r., D.Figaj była trzecia na 50
kraulem, a N. Izdebska piąta na 50 m stylem
klasycznym.
(popi)

wy
kolega
Walery
Maćkowiak
(1,08,37).
Również 28 grudnia nasi zawodnicy
wystartowali w biegu wokół jeziora
Malta w Poznaniu (10,9 km). Z Kroto
szyna w biegu głównym pobiegli: Ro
bert Domagała, Maciej Kończak i Ma
riusz Basiński. W biegu młodzieżowym
na 2 km zwyciężył krotoszynianin Ma
teusz Pautrzak, a na dystansie 5 km
3 miejsce zajął inny nasz reprezentant
Marcin Kowalski.
31 grudnia blisko 500 zawodników
uczestniczyło w trzebnickim XIX Biegu
Ulicznym na 10 km. Zwycięzcą został
Jakub Czaja (Sopot). Miejsca zawodni
ków K m tosza:
44 - Krzysztof Kasprzak (czas - 36,29)
82 - Robert Domagała
(39,17)
96 - Czesław Sienkiewicz
(40,18)
123 - Piotr Tyczyński
41,49)
2 1 4 - Jan Knapik
(45,14)
265 - Mariusz Basiński
47,30)
270 - Maciej Kończak
(47,59)
383 - Robert Michalak
(54,02)
409 - Wiktoria Pautrzak
(55,59)
4 1 0 - P io tr Knapik
(56,01)
471 - Urszula Pawlicka
1,19,04
Nowy Rok 2004 biegacze K m tosza
powitali 4 stycznia wewnętrznym klu
bowym biegiem z Krotoszyna do Trzebicka (28 km), gdzie uczestniczyli we
Mszy św. w najstarszym na Dolnym
Śląsku drewnianym kościółku.
(wb)
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Krotoszynianie
w finale B

Z a p a śn ic z y P u ch a r P o lsk i

Zakończyły się rozgrywki w ramach półfinału m istrzostw Wielkopol
ski w siatkówce młodzików. Trzeci i ostatni turniej rozegrano przed
Bożym Narodzeniem w Murowanej Goślinie.
Krotoszyńskim zawodnikom nie pomógł wspaniały doping kilkunastooso
bowej grupy kibiców, która wyposażona
m.in. w trąbki i bębny udała się wraz ze
swoimi zawodnikami na turniej. Nasi
siatkarze przegrali bowiem oba swoje
mecze: z gospodarzami i poznańską
Maltą, wobec czego grać teraz będą
w wielkopolskim finale B. Być może sy
tuacja byłaby inna, gdyby nie kilka błęd
nych decyzji młodych miejscowych sę
dziów. Najważniejsze jednak, że debiutu
jący w ligowych rozgrywkach krotoszy-

nianie nabierają potrzebnego doświadczema i ogrania, co na pewno zaprocen
tuje w przyszłości.
Krotoszynianie grali w składzie: Ad
rian Szperzyński, Bartosz Foltynowicz,
Mateusz Ceglarz, Radosław Dutkowiak,
Dominik Lewandowicz, Dominik Le
wandowski, Sebastian Paździoch, Adam
Panek, Krzysztof Kuliński, Bartosz Zie
liński, Paweł Gajowczyk, Bartosz Cichowlas. Marcin Klupś. Trener Piotr Ro
bakowski.
(wb)

Piast i Astra
na siatkarskim parkiecie
20 grudnia zakończyły się kolej
ne etapy młodzieżowych rozgry
wek siatkarskich. Krotoszyńskie
drużyny grały w nich ze zmien
nym szczęściem .
Młpdziczki Piasta (z Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi) na swój
trzeci i ostatni turniej do K alisza jechały
już pewne awansu do wielkopolskiego
półfinału. W pierwszym meczu krotoszynianki pokonały miejscowe Augustyniak
2:0 (25:18, 25:20), a następnie uległy ze
społowi ze Środy 0:2 (17:25, 1 9 :2 ^ , któ-.
rv również pokonał g o s r a j^ B 2:<).
W następnym etapie Piast grać będzie
z Calisią, Chmbtyin Poznań i drużyną
/ Murowanej Gośliny.
Piast grał w składzie: F.nii^ Praczyk,
Kwa Panek. K i n g a Stawoy^ Adrianna
BasioyPańBna Dolata, A>ia Miłkowska,
l Grota Szczotka. Paula K czmarek. Kin-*
ga Kopeć. Trener Lukas; |<jól.
Dragi nasz reprezen'in| jy tych roz
grywkach, czyli d'/j.WCZ(.ta z Astiy,' nie
mające już.‘ians na awans, trzeci turniej
■ugrały w Poznaniu. IG bardzo emocjo

prawo startu w nowojorskich mistrzo
stwach świata, gdzie zajął 20 miejsce, nie
zdobywając olimpijskiego awansu.
Zwycięzca walki w Pucharze Polski
wyjedzie na następny turniej, podczas któ
rego będzie można zdobyć przepustkę do
Aten. Wierzymy w klasę Radka, ale i Garmulewicz zapowiada, że chciałby zdobyć
olimpijskie złoto. Zapowiadają się zatem
duże emocje.

Tydzip wcześniej kadeci Rakiety na
T tcim turnieju w Pile z a p e w n ili sobie
awans do wielkopolskiego finału. Stało się
tak dzięki wygranej krotoszynian nad go
spodarzami i zespołem z Wrześni, któ-,
przegrał również z pilanami.
Skład Rakiety. Łukasz Poczta, Paweł
Busza, Dominik Rożek, Bartosz O tom an •
Wojciech Rost. Damian Jankowiak, N**3"
teusz Augustyniak. Łukasz K arpiew '^'Łukasz Paziewski. Jakub Poczta (o-ener:
Andrzej Szczepaniak).

rosław Maciejewski, Tomas
r<3)edynku
Brylewsku Natomiast i , . z SRTS slupca
ki o to s/\ nianie p rF , _
.
. .
'Msiński ‘ J 1 " Ract* * VSkj- Kominek’
a K.u wygranych po 2,5 punkty - Popiełarski. Wilczewski, Kierkowski. Małysz.

Aktualna tabela
1 SKTS MOS Słupca
2. RLKTS Raszków
3 K m toszII
4. Dąbrówka Ludwików.

15
13
8
7

5. K m to s z I I!

6. Piast U Ostrzeszów
7. Tajfun Skra III Ostrów
8. Impuls Zduny

4
1
1
(wb)

Współorganizatorami zawodów są:
Polski Związek Zapaśniczy, Wielkopolski
Związek Zapaśniczy, Urząd Marszałkow
ski, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe,
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS.
Puchar Polski będzie pierwszą dużą
imprezą, która przeprowadzona zostanie
w nowej sali Szkoły Podstawowej nr
3 (Błonie, Plac Szkolny 18).
(wb)

PROGRAM ZAW0D0W
17 stycznia (sobota)
do godz. 13.00 - przyjazd ekip
13.30 - 1 4 .0 0 - konferencja techniczna
14.00 - 1 5 .0 0 - ważenie i badania lekarskie
17 .30 - 20 .00 - uroczyste otwarcie zawodów i walki eliminacyjne
20.30 - spotkanie trenerów, sędziów kierowników ekip z władzami miasta

18 stycznia (niedziela)
9.00 - 1 1 . 0 0 - ciąg dalszy walk eliminacyjnych
11 .00 - 1 3 .0 0 - półfinały
1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0 -fin a ły
15.30 - 1 6 .3 0 - wręczenie medali i nagród, uroczyste zakończenie zawodów

Awans tenisistów
W yniki
4:0:

ska, ^atrycja Kowalska, WenT .a piskoręH, Agnieszka KowalskgMonika.Zielińska, Anna Nowak. Panna Ciemiewska,
Marta Starzyńska. v'gata Mróz, Paulina
Onitsch, Agniesz {Nowak (trener. Grze
gorz Wiertlewojj

Małysz w Krotoszynie

minik.
Punkty dla nas zdobyli: 3,5 - Jarosław
Pinkowski, 2,5 - Marek Karkosz oraz 1 Au
reliusz Reyer. Dla zwycięzców punktowa
li: 4,5 - Daniel Popielarski, 3 -M ichał Kierkowski, 1,5 - Marcin Wilczewski, 1 - Do
minik Małysz.
Dwa mecze rozegrał u siebie również
Kmtosz Przedsiębiorca Ul. W pierwszym
pokona! Piasta II Ostrzeszów 10:8. Dla kro
toszynian 4,5 punktu zdobył Artur Basiński,
po 2,5 Tadeusz Radajewski i Dominik Płon
ka, 05 - Jan Kominek, a dla rywali po
2 punkty wywalczyli: Kamil Giwerski, Ja

Pucharowe zapasy tradycyjnie otwiera
ją nowy sezon startów w tej dyscyplinie
sportu, który ze względu na przypadającą
w tym roku olimpiadę zapowiada się wy
jątkowo. Dla najlepszych jest to więc do
skonała okazja do sprawdzenia aktualnej
formy, a dla pozostałych okazja do zapre
zentowania możliwości i umiejętności no
wemu trenerowi kadry narodowej. Dla nas
impreza ta zapowiada się niezwykle intere
sująco, ze względu na kolejny pojedynek
w najcięższej kategorii Radosława Jan
kowskiego z Markiem Garmulewiczem.
Przypomnijmy: krotoszynianin repre
zentujący barwy poznańskiego Grunwal
du w maju zeszłego roku po raz pierwszy
w historii wygrał z utytułowanym i do
świadczonym rywalem, zdobywając tym
samym mistrzostwo Polski. To dało mu

nującym i wyrównanym pojedynku nasze
zawodniczki uległy miejscowym 0:2
(25:27, 23:25) i Nafcie Ga: Piła 0:2. Poznanianki uległy pilankom 0:2. Astra grać
teraz będzie o miejsca 9 -12 w Wielkopolsce.
Astra grała w składzie: Katarzyna No
wak, Weroiiika Grobelna, Magdalena Mi
chalak. Naiana Kiiop. uagmarn K j m .

jesienną rundę rozgrywek zakończyli krotoszyńscy pingpc''n£'*c' w^’
stępujący w litbe okręgowej.

)|Vęsfotnim spot- tU1ju Kmtosz PrzedsięhiorrtU przegrał u siebu z liderem - SKTS
JMOS Słupca 7:10. W zespu„ „ości \.ystą.
pił Małysz, ale oczywiście nie nasz^is,^.
niejszy skoczek narciarski Adam, tylko Do

17 - 18 stycznia rozegrany zo
stanie Puchar Polski seniorów
w zapasach w stylu wolnym. Po
raz kolejny jego gospodarzem
będzie krotoszyński Ceramik.

Arkach usz Zawada
3:0(7,7,11)
- Witold Matuszewski
Romuald Mroziński
3:0 (6,1,3)
- Tadeusz Prałat
Radosław Waściński
3:0 (6,4,6)
- Arkadiusz Przybylski
Mroziński, Waściński
- Matuszewski, Przybylski 3:0 (2,5,5)

Pingpongiśctfirotosza awansowali do
Pingpongiści
dru gol igo w i t o
K m tosza Przed
siębiorcy z w y 
ciężyli w elimi
nacyjnym turlafewódz> Wck
Puchar Polski,
awansu iac do
następnego eta-

M
‘ rozgryw ek Pucharu P c y ^ ■
>»

r ,
W
zawt
dach, które roze
grano 21 grudnia
w sali Ośrodka
Spprtu i Rekre
acji. wystąpiły
trzy
drużyny,
grające ‘‘ syste
mem
każdv
: każdym .

4:0
Krotosz - AZS GAM Poznań
Zawada
- Janusz Krauze
3:1 (-6,14,7,8)
Mroziński
Jerzy Baranówski
3:1 (-9,8,7,8)
Waściński - Łukawski
3:0 (6,6,7)
Mroziński, Waściński
- Łukawski, Krauze
3:0 (9,5,10)
AZS - Burza 4:2
Łukawski - Matuszewski 3:1 (-9,4,4,5)
•Baranowski Przybylski 3:1 (6,10,-8,8)
gjrauze - Prałat
1:3 (-7,<\-11,-9)
jnowski - Matuszewski0:3 (-4,-6,-6)
Łuka
Bara, wski - Prałat
3:1 (6,-7,6,7)
- Ma ows*°’ Krauze
'uszewski, Przybylski 3:1'(5,-7,8,7)

rEjt

Okręgowe pary pucharowe
W siedzibie Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej rozlosowa
no pary piątej rundy okręgowego Pucharu Polski i ustalono jego w io
senny terminarz.
W piątej randzie nasz powiat będzie
reprezentował lider ligi okręgowej - kobyliński Piast, który 7 marca na własnym
boisku zmierzy się z rezerwami Jam y.
Pozostałe pary, które grać będą w tym sa
mym czasie, tworzą: Pelikan Grabów

z Centrą Ostrów Wlkp., Rolbud Lubczenia Trzcinica z Iskrą Sieroszewice, Zawi
sza Sośnie z Calisią. Los zadecydował, że
na tym etapie w bratobójczym pojedynku
zmierzą się ze sobą dwie drużyny Cictorii
Ostrzeszów.

Już tydzień później rozegrana zostanie
szósta runda, w której udział wezmą
czwartoligowcy. Termin ćwierćfinału
okręgowego to 24 marca, półfinału - 14
kwietnia, a finału - 3 maja.
Jak stwierdził prezes Astry Mieczy
sław Pełko, nasza drużyna, która ma ma
łe szanse na dogonienie J a m y w tabeli,
chce przynajmniej w rozgrywkach pucha
rowych zajść bardzo wysoko.
(wb)
7 stycznia 2003
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Rozrywka

S e k s- silą nieczysta
* i

_____

0 sprawach intymnych z reguły mówi się powierzchownie albo wul
garnie, albo wcale się nie mówi. Nadal nie jest rzadkością opowia
danie ciekawskim milusińskim historii o bocianach, kominiarzach
czy narodzinach w główce kapusty.
Trudno kogokolwiek za to obwiniać,
na nasze stanowisko w tej sprawie przez
stulecia pracowali przodkowie. 1 choć
wiele się zmieniło, na czas, w którym ro
dzice ze swoimi dziećmi rozmawiać bę
dą o seksie jak o każdej innej dziedzinie
życia, trzeba nam będzie jeszcze długo
czekać.
Od dawien dawna fakt cielesnego
współżycia kobiety i mężczyzny uważa
ny był za rzecz wstydliwą, traktowano go
jako wykroczenie przeciwko bliżej nie
określonym normom czystości cielesnej.
W średniowiecznej Polsce, podobnie jak
w innych krajach Europy, istniał niepisa
ny zakaz mówienia o współżyciu.
Tajemniczości i pikanterii dodawał
fakt, że kobieta pizez wieki uważana by
ła za stworzenie nieczyste. Według bada-

czy kultury i antropologów zapewne
miało to jakiś związek z menstruacją.
Miesiączka z jednej strony napawała
mężczyzn strachem, bo nie bardzo rozu
mieli, jakie procesy fizjologiczne zacho
dzą w ciałach niewiast (dzisiejsi gimna
zjaliści wiedzą to doskonale), z drugiej powodowała zaciekawienie, pociągała
niezwykłością.
W schrystianizowanej Europie ciąża
uznawana była za Boże błogosławień
stwo i dowód cnotliwego życia kobiet,
choć żywot niektórych brzemiennych nie
byl łatwy.
Ciężarną niewiastę obowiązywały
liczne zakazy. Wcale jednak nie chodziło
o dobro mającego się narodzić dziecka.
Osoby z najbliższego otoczenia kobiety
w stanie odmiennym po prostu obawiały
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się o własne życie i swój dobytek.
Kobieta w ciąży nie mogła na przy
kład pracować w polu, patrzeć na zaora
ną ziemię czy kłosy zbóż, ponieważ mo
gła - j a k sądzono - swoim spojrzeniem
spowodować nieurodzaj. Zabraniano jej
także opiekowania się domowymi zwie
rzętami, wzrok ciężarnej mógł bowiem
przyczynić się do ich pomoru. Wierzono,
iż noszone przez nią maleństwo pojawiło
się dzięki ingerencji sił z zaświatów.
Przyszła mama była więc tajemniczą
i niebezpieczną. Możliwie najdłużej
ukrywano ciążę przez rodziną znajomy
mi czy sąsiadami.
Mimo tych wszystkich dziwacznych
okoliczności, z których dzisiaj możemy
się pośmiać, rodzaj ludzki nie wyginął!
C iążą tak samo jak dzisiaj, kończyła się
porodem. Wokół porodów w dawnej
Polsce również panowała atmosfera ta
jemniczości. Ale o tym w tekście za ty
dzień.
Sławek Pałasz
■: •/> ,
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:iiby telefon, a trąbka
Do Piotra Frali, szefa krotoszyń^goęTtąhn xil Finału Wielkiej
L \|y Q
. .
- > «'-~ w ,7nPj Pomocy
Rzecz najważniejsza?

Przyjaźń
Rzecz grzechu w arta?

Ryzyko i żywioł.
Rzecz najlepsza?

Miłość.
Rzecz codzienna?

Zachód słońca.
Rzecz m ęska?

P u c t o c a o o o t a t n t e ) W U D ie g ły r n r o k u e o e j i R a d y M i e j -

ot;?ijZdun rozdzwoniły się telefony komórkowe. An
drzej SztSzycki, przewodniczący Rady, musiał za
apelowano zebranych o wyłączenie komórek. Gdy
po raz kolejn' odwezwał się aparat radnego Dioni
zego W aszczuk powiedział dobitnie: - Szanujmy
się nawzajem! - i pojawił prośbę.
Po kilkunastu minutach odezV# się telefon Witolda
Bagińskiego, zasiadającego wśród ^esyjnych gości
dyrektora zdunowskiej oczyszczalni serków. Nie wy
wołało to gniewnych spojrzeń, a zbiorowy chichot.
A wszystko za sprawą wdzięcznego syp
przypo
minającego grany na trąbce hejnał.

Szybkie decyzje.
Rzecz kobieca?

Czar.
ta ł e s

Rzecz sm utna?

Głodujące dzieci.
Rzecz śm ieszna?

Strach przed pająkami

Rzecz gorszącą?
Terroryzm.
.--------- Łaou«iaw/ająca?

Człowiek.

Zdaniem komisji rewizyjnej nie można odbyć M "Su ■I:niowego nie przyjeżdżając na przystar^K po
czątków, n,_ ta odkrywcza konkluzja z la z ła się
wsprawozUv ^njU komisji rew iyjne;A ady Miejskiej
Krotoszyna z
-»troM
awadzonej w Miej
skim Zakładzie Kornuin/kaoji.
(d a r )

Rzecz niezbędna?
Umysł, dusza, serce.
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