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W marketach
kradną

NA TARGOWISKU
BIORĄ W ŁAPĘ?

Towar chowają w kieszeniach, pod bluzkami, w skarpe
tach... Kradzieże w sklepach samoobsługowych zdarza
ją się nagminnie. Problem ten występuje w większości
krotoszyńskich marketów.

Bezpańskie psy 0
atakują!
W sobotę 8 maja na ulicy Boruty w Kobylinie dwa bez
pańskie psy zaatakowały rowerzystkę Arietę Elias. - Je
chałam na cmentarz z kwiatami na bagażniku, gdy te psy
mnie napadły i pogryzły - mówi poszkodowana.
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Dl Młody
Z informacji uzyskanych od Czytelników Rzeczy, a także z naszych obserwa
cji wynika, że niektórzy inkasenci opłat targowych biorą od handlowców z kro

M. PAWLIK

toszyńskiego targowiska mniejsze niż powinni kwoty. Jednak pieniądze te nie
trafiają do kasy urzędu. Zamiast przeznaczyć je na polepszanie stanu placu tar
gowego, zostają w kieszeniach nieuczciwych inkasentów.
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Dziś Rzecz Młodych, a w niej m.in. nałogowy gracz, moda
na solarium, świry są wśród nas!
REKLAMA

Burmistrz nie wie, co podpisuje?

I AH R YKA M lltll
Xfof

Jeden z Czytelników zauważył, że
na wszystkich obwieszczeniach o ob
wodach do głosowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego jest
błąd. Poważny błąd.
W informacji wciąż istnieje ulica
Lipowa, choć od wielu miesięcy na
zywa się ona zupełnie inaczej. - Bar
dzo długo trwała batalia o zmianę na
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zwy na ks. Popiełuszki, ostatecznie
Rada Miejska przegłosowała taką
uchwałę - przypomina krotoszynia-

nin. Zawieszono tabliczki z aktualną
nazwą ulicy. A urzędnicy swoje! Nie
pierwszy raz popełnili gafę.
Rozporządzenia o obwodach gło
sowania w wyborach, które odbędą
się 13 czerwca, podpisał burmistrz
Julian Jokś. - Czyżby nie znał uchwał
Rady Miejskiej w Krotoszynie? - py
ta czytelnik.
(p o p i)

F ir m o w y sa lo n m eb lo w y
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Fabryki Mebli Andrzej Gawin
Krotoszyn, ul. Raszkowska 22a
teł. 722 77 81
Otwarte w godz. KF-18"", w sobotę

Publicystyka
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Statystycznie

(WYJĄTKOWO)
K Ł O P O T L IW E
P Y T A N IE

rze c z

biorqc...

2 0 0 3 r.

2 0 O 4 r.

N a o sta tn ie j s e s ji krotoszyńsk a R ada M iejska zatw ierdzi
ła ta ryfy o p ła t za zb io ro w e za o p a trze n ie w w odę i o d p ro 
w adzanie ście k ó w n a te re n ie m ia sta i gm iny. P on iżej p o 
dajem y sta w k i za m e tr s ze ś c ie n n y w ody d o sta rcza n e j do
g o s p o d a rs tw dom ow ych, w ykorzystyw anej do ce ló w so 
cjalno-bytow ych, a także za od prow a d za n ie ścieków , po
rów n ując je z obow ią zującym i obecnie.
w oda - w zro st o 1 ,4 %
^ ś c ie k i

-

w zro st o 6 ,2 %

do Włodzimierza Augustyniaka, zastępcy kierownika

ź“

S a uraA8encjlRestrukxuryzac“ ' Modemh Z g n iliz n a je s t w s z ę d z ie
Wypalanie traw przez rolników to pro
ceder szeroko rozpowszechniony. Wie
lu z nich sądzi, że jest to dobry sposób
na użyźnienie ziemi, a także pozbycie
się chwastów. Czy prawdziwe są pogło
ski, iż grunty rolników stosujących te
zabiegi nie będą objęte bezpośrednimi
dopłatami?

W Unii Europejskiej zabrania się stosowa
nia wszelkiego rodzaju wypalania ścier
nisk, łąk, pastwisk czy rowów znajdują
cych się przy polach. Wiąże się to ze złą
kulturą prowadzenia gospodarstwa - wy
palanie powoduje między innymi wyjało
wienie ziemi, zanieczyszcza powietrze. To
jest niedopuszczalne. Poza tym rolnicy
mylnie rozumują, iż jest to najtańszy spo
sób pozbywania się chwastów. Dlatego wszystkie grunty należące do gospodarstwa,
w którym taki proceder się odbywa, nie będą objęte dopłatami bezpośrednimi. Rolnicy
powinni o tym pamiętać.
REKLAMA

BANK
PRZEMYSŁOWY
B a n k P rz e m y sło w y in fo rm u je,
że o p ro c e n to w a n ie
lo k at o sz c z ę d n o śc io w y c h ,
p rz e d sta w ia się n astęp u jąc o

1 miestąc

3,40% 3,40% 4,40% 3,30% 4,70% 3,60%

3 miesiące

3,60% 3,60% 4,60% 3,70% 4,90% 4,00%

6 miesięcy

3,50% 3,80% 4,40% 4,20% 4,70% 4,70%

12 miesięcy 3,40% 4,10% 4,30% 4,50% 4,60% 5,00%
Dla wybranych depozytów 3 i 6 miesięcznych oferujemy upominki.
Adresy placówek:

nuzmuwa z goszczącym w nrozoszyniem
Janem Kułakowskim, kandydatem
do europarlamentu (czyt. też na str. 10).
Jakim najpoważniejszym argumen
tem za Unią Europejską posługuje się
Pan w rozmowach z jej zdeklarowany
mi przeciwnikami, na przykład środo
wiskiem Samoobrony czy Ligi Polskich
Rodzin?
Niestety, te środowiska nie operują ar
gumentami, a sloganami. Mój najmocniej
szy argument nie przekona ludzi skrajnych
poglądów, ale powinien przekonać tych,
którzy się wahają. Żyjemy w dobie globa
lizacji gospodarki i nawet gdybyśmy do
Unii nie weszli, podejmowane przez nią
decyzje i tak miałyby duży wpływ na na
szą gospodarkę. A - jako kraj o słabej eko
nomii - musielibyśmy przyjmować bier
nie reguły gry ustanawiane przez innych.
W Unii znaleźliśmy się w klubie współdecydentów, więc mamy możliwość wpły
wania na dotyczące nas postanowienia.
Wspólnota rozwija się drogą kompromi
sów i koalicji między państwami. W jed
nych sprawach będziemy z Francją, w in
nych - z Niemcami czy Wielką Brytanią.
Będziemy tworzyli koalicje według na
szych interesów.
A jeśli ktoś przypomni, że jednak są
w Europie kraje, które świadomie pozo
stają poza Unią, na przykład Norwe
gia? Co Pan powie takim osobom?
Dwie rzeczy. Po pierwsze: Polska nie
jest Norwegią, nie dysponuje takimi zaso
bami. Po drugie: rozsądni norwescy decy
denci powtarzają, że ta kwestia została
odłożona na później, ich kraj i tak będzie
musiał wejść do Unii.
Coraz bardziej czytelne staje się po
dążanie Wspólnoty w stronę państw a...
Nie zgadzam się. Nikt w Unii nie chce
tworzyć centralnego państwa europejskie
go. Wszyscy wiedzą, że to utopia. Moim
zdaniem jest wręcz przeciwnie - widać
wielki rozsądek, jeśli chodzi o ważenie in-

Komentarze do
artykułu: Praca
tylko dla swoich

__________________________

K alisz

K ro to szyn

Rynek 32
tel. 062 725 28 41

O s tró w W ielkopolski

O s tró w W ielkopolski

ul. Raszkowska 15
tel. 062 735 51 00

ul. Chłapowskiego 45,
tel. 062 738 81 71

Zapraszamy do realizacji najszybszych przekazów pieniężnych
WESTERN UNION w walucie PLN i USD.
26 maja 2004

teresów wspólnoto
wych i narodo
wych, z naciskiem
na narodowe.
Przeciwni
cy Unii twier
dzą, że już
sam pomysł
tworzenia
konstytucji
europejs k iej

stanowi dowód zupełnie innej tendencji.
To traktat konstytucyjny, nie konstytu
cja. Traktatjest układem między państwa
mi członkowskimi, przymiotnik konsty tu
cyjny dodaje mu rangi, mocniej w ią ż e ,
wyraża coś głębszego i p o w a ż n ie js z e g o o d
tego, co kryje się za zwykłym traktatem
m ię d z y n a ro d o w y m .

Jak rozwiałby Pan ogromne wątpli
wości i potworny strach ludzi określają
cych się mianem prawdziwych katoli
ków - przed europejską zgnilizną, ze
psuciem, brudem?
Bardzo nie lubię cytować w tej sprawie
słów Ojca Świętego, ale nieraz trzeba po
wtórzyć za nim: Nie bójcie sią\ To najważ
niejsze. Zgnilizna jest wszędzie, wszędzie
są też bardzo poważne siły - katolickie,
chrześcijańskie bądź po prostu humani
styczne - broniące bardzo podobnych ide
ałów. Europa jest pluralistyczna, o czym

Mówił Pan d z iś , że
dla

m ło d y c h .

U n ia

jest szansą

T ym czasem nasze społe

się starzeje, a duża jego część
żyje w ubóstwie. Jak ci ludzie mają się
wznieść ponad własną biedę i wszystko
sobie wytłumaczyć dobrem wnuków?
Nasze emerytury nie zmienią się z dnia
na dzień. Będziemy jednak musieli stop
niowo - to wynika z negocjacji, które pro
wadziłem - polskie standardy społeczne
przystosowywać do unijnych, ale to się
przecież nie stanie z dnia na dzień.
c z e ń stw o

Naprawdę Pan wierzy, że będą u nas
kiedyś przyzwoite zabezpieczenia so
cjalne?
Wierzę, głęboko wierzę! Inaczej nie
popierałbym ani Unii, ani wejścia Polski
do tej wspólnoty.Rozmawiała
Romana Hyszko

• KOMENTARZE CZYTELNIKÓW • KOMENTARZE CZYTELNIKÓW •

m U M ia u l

ul. Śródmiejska 27
tel. 062 765 99 00

śmy wnieśli do niej (ale nie
jako misjonarze) jak naj
więcej wartości chrze
ścijańskich.
Mam
obawy, czy czasami
nie wniesiemy tro
chę za ma
ło...

w Kodeksie pracy,

krzywdzonych pracowników, bo co biedak

władzpaństwa (bo kto tak naprawdę w tym
państwiejest obrońcą biedoty? Jedyniepo

może dać ? Bezczelność i pazerność zwycię

litycy, ale tylko w czasie kampanii wybor

żyła!

Pracodawcy wy

czej!). Wymusili zmiany’, wprowadzającje
w życie na długo ptzedpoprawkami do Ko

musili
zmiany
zgodą i aprobatą

deksu, a było to możliwe dlatego, że sądy
nie orzekały w sprawie ewidentnie po

aj

Nic nowego nie odkryliście. Tak było, jest
i będzie - dopóki bezrobocie nie spadnie
poniżej 5proc. Czyli - nigdy.....

Tę rubrykę redagujemy, wykorzystując listowne, telefoniczne i internetowe
(www.rzeczkrotoszynska.pl, w w w .ecentrum .pl,www.101.pl) opinie Czytelników.
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Aktualności

O tytuł Króla Ortografii
Redakcja Rzeczy Krotoszyńskiej,
jak co roku o tej porze, ogłasza kon
kurs o tytuł Powiatowego Króla Orto
grafii. Wezmą w nim udział uczniowie
wytypowani przez szkoły podstawowe
i gimnazja z naszego powiatu. Gospo
darzem tegorocznego finału będzie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Krotoszy
nie. Wielkie dyktando, zaplanowane
na 9 czerwca, rozpocznie się o 9.00

w nowej sali gimnastycznej tej pla
cówki. Laureaci konkursu, czyli najlep
si w powiecie krotoszyńskim znawcy
ortografii, zostaną nagrodzeni.
Dyrektorów poszczególnych placó
wek oświatowych prosimy o zgłasza
nie redakcji po dwóch uczestników
w każdej kategorii - podstawówek
i gimnazjów. Termin zgłoszeń mija 28
(popi)
maja.

K o m u s ty p e n d iu m
o d g m in y ?
W przyszłym roku szkolnym najzdolniejsi uczniowie prowadzonych
przez gminę Krotoszyn szkół podstawowych i gimnazjów będą mo
gli liczyć na stypendia - edukacyjne, sportowe i artystyczne.

Eurokandydat Platformy. 26
maja w siedzibie krotoszyńskiego
Cechu Rzemiosł Różnych (ul. Flo
riańska 8 ) odbędzie się spotkanie
z kandydatem Platformy Obywa
telskiej do europarlamentu Je
rzym Jarmuszkiewiczem. Począ
tek: godz. 17.00.
STOP.

Na C O
kolejne obligacje?
Decyzją Rady Miejskiej gmina
Krotoszyn wyemituje kolejne już
(po wziętych na budowę krytej
pływalni) obligacje komunalne.
Przygotowano trzyletni program
emisji tych papierów wartościowych.
Pieniądze za pierwsze (jeszcze tegorocz
ne), czyli łącznie 4 nrln 3 1 0 tys., zosta
n ą przeznaczone na zadania zapisane już
w budżecie na rok 2 0 0 4 . 5 0 0 tys. radni
oddadzą na dofinansowanie rozbudowy
szpitala powiatowego, 1 0 0 tys. - na mo
dernizację szkoły i budową sali gimna
stycznej w Kobiemie, 60 tys. - na re
mont szkoły w Benicach, 200 tys. - na
remont basenu otwartego, 155 tys. - na
budowę nowego cmentarza komunalne
go w Durzynic, 495 tys. - na budowę ka
nalizacji i rozbudowę sieci kanalizacyj
nej w K r o to s z y n ie , 4 0 0 tys. - na regula
cję 1 modernizację c ie k u J a w n ik , 100 tys.

- na dofinansowanie budowy zakładu
utylizacji odpadów, 1 min 400 tys. - na
skanalizowanie Gorzupi, 900 tys. - na
budowę ulic w Lutogniewie.
W 2005 roku gmina wyemituje obli
gacje warte łącznie .3 min zł, w następ
nym - za kwotę identyczną. Wszystkie
adresowane będą zarówno do inwesto
rów indywidualnych (osoby fizyczne),
jak i funduszy emerytalnych, zakładów
ubezpieczeń, banków itp.
Ostateczny termin wykupu przez
gminę
obligacji
wyemitowanych
w 2004 r. ustalono na koniec roku 2009,
w 2005 r. - na koniec roku 2010,
a w 2006 r. - na koniec roku 2 0 1 1 .
Uchwala Rady Miejskiej w tej spra
wie szczegółowo określa też dopusz
czalne oprocentowanie, jak i cele, na sfi
nansowanie których można przeznaczyć
uzyskane poprzez obligacje pieniądze.
(er)

Krotoszynianie
drudzy w Wielkopolsce
W rozegranym 15 maja w Poznaniu
wielkopolskim finale mistrzostw pierw
szej pomocy medycznej dla młodzieży
szkól ponadgimnazjalnych drużyna
z 1 LO w Krotoszynie zajęła drugie miej
sce.
W wielkopolskim finale wystartowa
ło 14 czteroosobowych drużyn. Każda
z nich, w różnej kolejności, musiała w su
mie na siedmiu stanowiskach udzielić po
mocy poszkodowanym m.in. po bójce,
zmiażdżeniu stopy, postrzelonemu, po
wypadku na rolkach. Tizeba było także

wykonać masaż serca. - Oceniano za

bę nieruchomości należących do radnego
Mariana Skotarka. Zjego oświadczenia ma-

Na mocy podjętej przez radnych
uchwały samorząd tworzy fundusz stypen
dialny, przeznaczony dla uczniów w trud
nej sytuacji materialnej, która stanowi ba
rierę dla dalszego rozwoju młodych, uta
lentowanych osób. Fundusz może być po
większany o dobrowolne wpłaty osób fi
zycznych czy firm pragnących go wes
przeć.
Stypendia będą przyznawane na okres
jednego roku szkolnego (1 0 miesięcy)
i wypłacane w dwóch ratach- we wrześniu
i w lutym. Liczba stypendystów i wielkość
przyznanych im kwot określana będzie co
roku w zależności od liczby wniosków i za
sobności funduszu. Pierwszeństwo mają
uczniowie w nudnej sytuacji materialnej.
Szansę na stypendium edukacyjne dają:
semestralna średnia ocen wynosząca przy
najmniej 5,75, wzorowe zachowanie i tzw.
aktywność społeczną znaczące osiągnięcia
w konkursach i olimpiadach przedmioto
wych oraz innych konkursach, turniejach,
przeglądach itp.
Stypendia będą też mogli otrzymać
uczniowie wyróżniający się w sporcie, nie-

pobierający innych stypendiów, realizujący
programy szkoleniowe ustalone przez klu
by sportowe lub sowarzyszenia kultury fi
zycznej. Wreszcie - na pieniądze z gminy
mogą liczyć młodzi ludzie mający osią
gnięcia w twórczości artystycznej i upo
wszechnianiu kultury, odnoszący sukcesy
na szkolnych i pozaszkolnych konkursach
i przeglądach artystycznych.
Kandydatów na stypendystów eduka
cyjnych będą zgłaszali dyrektorzy szkół.
Wniosek musi zaopiniować rada pegdagogiczna i rada placówki. Pozostałych kandy
datów - na stypendystów sportowych i ar
tystycznych - instytucje i stowarzyszenia
zajmujące się działalnością sportową lub
kulturalną, ale również za pośrednictwem
dyrektorów szkół.
O ty, kto stypenium otrzymą zadecydu
je komisja, w skład której wejdą: zastępca
burmistrza, przewodniczący komisji spo
łecznej Rady Miejskiej, dwóch radnych,
naczelnik wydziału oświaty, dyrektor
ośrodka pomocy społecznej, przedstawiciel
wielkopolskiego kuratorium oświaty.
(er)

Walne rzemieślnicze. Na 31 maja
(godz. 16.00) zaplanowali swoje
walne zebranie członkowie kroto
szyńskiego Cechu Rzemiosł Róż
nych. Miejsce: Dom Cechowy
przy ul. Floriańskiej 8 .
STOP.
Kurs dla wychowawców kolonij
nych. Fundacja Grodzka miasta
Krotoszyna organizuje kurs dla
przyszłych wychowawców kolo
nijnych i kierowników wycieczek.
Spotkanie informacyjne odbędzie
się 27 maja o 17.00 w biurze
NSZZ Solidarność (Krotoszyn,.
Rynek 1 /1 0 -1 piętro, wejście od
placu Wolności). Szczegóły po
znać można, telefonując pod nu
mer 0501 681 899.
STOP.

i współpracą ratowników w grupie. Bra
no pod uwagą także wspieranie psychicz
ne ratowanej osoby - powiedziała opie

kunka naszego zespołu, Anna Chrynkiewicz. Krotoszynianie zaledwie jednym
punktem ulegli reprezentacji Poznania.
Dmżyna krotoszyńska składała się
z uczniów kl. II a, wystąpiła w składzie:
Radosław Brandt, Robert Chudy, Mikołaj
Idziak i Piotr Paterek.

Ri, y j

**

(w b )

nowania placówki ma ułatwić rolnikom
składanie wniosków o dopłaty bezpośred
nie.
(szop)

Sprostowanie
W 18 numerze Rzeczy, w rubryce Staty
stycznie rzecz biorąc, błędnie podałem licz

Szanse na stypendium mają również młodzi, utalentowani sportowcy

Jubileusz przedszkola. 29 maja
Przedszkole nr 5 w Krotoszynie
(ul. Ogrodowskiego 26) organizu
je festyn z okazji swojego 30-lecia.
Zaproszeni są absolwenci, dzieci,
rodzice i wszyscy sympatycy tej
placówki. Początek: godz. 14.00.
STOP.

równo prawidłowość wykonania, jak

A g e n cja czynna dłużej
Do 15 czerwca powiatowe biuro
Agencji Rcstnikturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie czynne od godziny 7.00
do 22.00. Dłuższy niż dotąd czas funkcjo-

Piętnastolecie kola diabetyków.
Krotoszyńskie kolo Polskiego
Związku Diabetyków obchodzi
piętnastolecie istnienia. Na uroczy
ste spotkanie z tej okazji (23 maja,
16.00, Klub Spółdzielczy przy ul.
Sienkiewicza) zaproszono krajo
wego szefa tego związku oraz le
karkę diabetologa - Barbarę Winogrodzką-Pulchny. Zaproszeni są
też wszyscy członkowie kola i jego
sympatycy.
STOI*.

jątkowego wynika, iż posiada nie cztery,
a dwie nieruchomości: grunt o pow. 19 m
kw. oraz stojący na nim garaż (16,52 m
kw.). Przepraszam!
Szymon Pawiak
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dzać mniej czy
bardziej dostojni kandydaci. Tymcza
sem frekwencja odnotowana na nie
dzielnych prawyborach we Wrześni nie
rokuje dobrze tej spodziewanej 13
czerwca. Mimo to goszczący tam po
litycy, mocno napuszeni i takoż wnie
bowzięci, cieszyli się wątpliwymi (w
aspekcie liczby oddanych głosów) suk
cesami, jakby nie zauważając własne
go udziału w wielkiej społecznej fru
stracji. Jeśli jednak nie wybierzemy się
za kilka tygodni do urn, zniechęcenie
może się jeszcze pogłębić. Wszak na
europariamentarnych fotelach widzi
się już w myślach całkiem pokaźna

m

grupa obecnych polskich posłów. Nie
stety, w większości mocno zasłużo
nych w demolowaniu wszelkich zasad
sejmowej przyzwoitości.
W ubiegłym tygodniu na falach ra
diowej Zetki można było usłyszeć na
pawającą grozą reklamkę programu
Moniki Olejnik. Brzmiała: Wnimanije,
wnimanije! Andńej Lepper w Maskwie
stroit nowyj Sawietskij Sajuz. Wódz
Samoobrony coraz śmielej i coraz da
lej posuwa się w swoich faszystow
skich ciągotkach, nie widząc nic zdroż
nego w bliskich kontaktach ze skrajny
mi rosyjskimi nacjonalistami! Jak tu
się śmiać!
Przejdźmy na krotoszyńskie po
dwórko. I tu, niestety, także sporo wie
ści nie napawających optymizmem.
Drożeje woda, na targu biorą w łapę,
wyborcze obwieszczenia pomijają pra
widłową nazwę ul. ks. Popiełuszki,
uparcie pisząc o Lipowej, bezpańskie
psy pogryzły mieszkankę Kobylina itp.

nttea

Powie ktoś: I aco z waszym hasełkier
o pozytywnym patrzeniu, tym znad w
niety. Dla równowagi polecę więc Pai tstwu plebiscyt na najmilszego sprze
dawcę i zdradzę, że dostajemy coraz
więcej zgłoszeń, często z podkreśle
niem, że podejście handlowców do
klientów w ostatnich latach wyraźnie
się poprawiło. Tekstów, w których po
kazujemy zjawiska godne pochwały,
znajdzie się w Rzeczy znacznie więcej.
I na koniec przypomnienie - w śro
dę przypada Dzień Matki. Otaczałaś
nas miłością, gdy byliśmy mali. Na
uczyłaś nas mądrości, gdyśmy dora
stali. Jesteś uśmiechnięta, kiedy się
śmiejemy, i wciąż masz łzy w oczach,
kiedy my płaczemy. I choć każdy z nas
je s t ju ż dziś dorosły, to potrzebujemy
ciągle Twojej troski -ta k brzmią życze
nia, które pojawiły się w dzisiejszych
Czułych słówkach. Serdeczne i praw
dziwe - nic nie zastąpi matczynej tro
ski i miłości.
Romana Hyszko
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BIORĄ W ŁAPĘ?
ukradziono 73 metry aluminiowej siatki
ogrodzeniowej, wartej nieco ponad 2 tys.
zł.
Noc 19 maja była pechowa dla kilku
właścicieli samochodów zaparkowanych
na osiedlach zlokalizowanych w pobliżu
Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie.
Policja odebrała zgłoszenia o serii kradzie
14
maja z jednego z krotoszyńskich
ży. W fordzie focusie ktoś wybił szybę
biur skradziono telefon komórkowy Nokia i wymontował z tego auta nowoczesne ra
35I0i.
dio marki Claryon z odtwarzaczem płyt
17 maja nieznany sprawca ukradł CD, warte 3500 zł. Tej samej nocy ze sto
z prywatnej posesji w Biadkach pług czte- jącego na parkingu osiedlowym forda
roskibowy, części metalowe do piły tarczo escorta ukradziono warte 600 zł radio
wej, kowadło, metalowe obciążniki pługa z CD. Radia pozbył się też właściciel opla
oraz części do kultywatora. Właściciel corsy, który oszacował stratę na 500 zł.
oszacował straty na 1250 zł.
Włamano się do zaparkowanego na osie
30 kwietnia na osiedlu Szarych Szere dlu Korczaka volkswagena golfa. Łupem
gów w Krotoszynie ukradziono mieszkań złodziei padło oczywiście radio, tym ra
cowi tego miasta z kieszeni spodni telefon zem za 1000 zł. Kolejna kradzież miała
komórkowy Nokia 3510 oraz klucze. Po miejsce na os. Dąbrowskiego. Z volkswagena skradziono radio Pioneer warte 600
szkodowany oszacował straty na 599 zł.
18 maja po południu, tuż przed Mszą zł.
19 maja nieustalony sprawca wyłamał
św., z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela
w Krotoszynie skradziono 4 lichtarze, war zamek w drzwiach sklepu optycznego
przy ul. Kościuszki w Krotoszynie. Ukradł
te w sumie 400 zł.
18 maja okradziono sklep ze sprzętem okulary korekcyjne oraz okulary przeciw
elektronicznym i artykułami gospodarstwa słoneczne, a także sprzęt optyczny marki
domowego przy ul. Słodowej w Krotoszy Fompter o łącznej wartości 8 tys. zł.
nie. Złodzieje wynieśli odtwarzacz DVD,
19 maja z bankomatu BZ WBK na
kamerę i aparat cyfrowy. Wartość skra krotoszyńskim Rynku ktoś próbował wy
dzionych przedmiotów to 14 tys. 250 zł. płacić 500 zł przy użyciu skradzionej
Jak ustalono, nieznani sprawcy dostali się wcześniej karty. Policja prowadzi docho
do środka po wybiciu szyby w oknie wy dzenie, mające ustalić tożsamość tej osoby.
21 maja z ul. Mickiewicza w Krotoszy
stawowym, do czego użyli ciężkiego me
talowego przedmiotu.
nie skradziono niebieski rower górski wart
19 maja z nadleśnictwa w Baszkowie 400 zł.

maja na jednej z głównych ulic
Koźmina Wlkp. zderzyło się kilka po
jazdów. Drogą jechały dwa autobusy,
a za nimi samochód osobowy. Kiedy po
jazdy zatrzymały się, na osobówkę naje
21

Między 17 a 23 maja br. Powiatowa
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Kroto

chał samochód ciężarowy daf, który nie
zdążył zahamować. Powstał mały karambol. Poszczególne pojazdy uderzały
kolejno w siebie. Nikt nie odniósł po
ważniejszych obrażeń.

szynie udzieliła pomocy 9 osobom po
szkodowanym w' wypadkach i kolizjach.
Do nagłych zachorowań pogotowie wy
jeżdżało 70 razy. 50 osób przewieziono
do szpitalnego oddziału ratunkowego na
ul. Mickiewicza. Z pomocy lekarskiej
w ambulatoriach krotoszyńskiej stacji
oraz koźmińskiej podstacji pogotowia ra
tunkowego skorzystało łącznie 114 pa
cjentów.

zowe, zapalił się kurnik przy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie. Płonęły po
mieszczenia gospodarcze przygotowane
na przyjęcie kurczaków. Spaliła się insta
lacja gazowa, podajniki paszowe, poidła
oraz wentylatory. W akcji gaśniczej trwa
jącej 2,5 godziny wzięli udział strażacy za
wodowi i ochotnicy z Krotoszyna. Straty
oszacowano wstępnie na 100 tys. zl,
23
maja nocą, z powodu złego użytko
(popi)
wania urządzeń grzewczych na paliwo ga
26 maja 2004

Z informacji uzyskanych od Czytelników Rzeczy, a także z naszych
obserwacji wynika, że niektórzy inkasenci opłat targowych biorą od
handlowców z krotoszyńskiego targowiska mniejsze niż powinni
kwoty. Jednak pieniądze te nie trafiają do kasy urzędu.

Przybylski zgodził się jednak, że czasa
mi występują problemy z pobieraniem
opłat, spowodowane pewnymi nieścisło
ściami wynikającymi z interpretacji uchwa
ły. - Tojednak kwestia dogrania - zazna
czył. Podkreślił także, iż niejednokrotnie tar
gowi sprzedawcy oszukują poborców Naszpracownikpobiera opłatęza małe sta
nowisko, a handlujący za chwilę mzklada
większe. Poza tym brak tu współpracy>ze
strażą miejską, która mogłaby interwenio
wać, jeśli sptzedawca nie chce zapłacić żą
danej kwoty.

Prezes PGKiMjest zdania, że pobieranie
pieniędzy ułatwiłoby ogrodzenie targowi
ska, a uiszczanie opłat przez handlarzy od
bywałoby się przy wejściach. Jest tojednak
niemożliwe, gdyż plac ma trzech różnych
właścicieli. - Mimo tych problemów, nasi
pracownicy spowodowali, iż zyski wpływa
jące z opłat do kasy urzędu zwiększyły się.

Faktyczne wpływy będą znane na końcu miesiąca

Zastępca naczelnika wydziału fmansowo-budżetowego w Urzędzie Miejskim, Wioleta Kaźmierczak, mówi jednak: - Na razie
pracownicy P G K iM działają za krótko. Pod

Kilka miesięcy temu liandlujący na kro
toszyńskim targowisku, zbulwersowani
zbyt wysokimi ich zdaniem opłatami za za
jęcie miejsc, podnieśli larumo ich obniżenie
przez samorząd. Dopięli swego. Radni Kro
toszyna przegłosowali nową uchwalę. Od
26 lutego w przypadku sprzedaży stragano
wej lub stoiskowej przy powierzchni stoiska
lub straganu nie przekraczającego 15 m kw.
należało zapłacić w sumie 2 0 zł, kiedy nato
miast kramiki zajmująwięcej niż 15 m kw.,
za każdy następny metr należy dopłacić 2 zł.
Przedtem opłaty wynosiły w każdym przy
padku 4 zl za m kw. Tak więc obniżka nie
jest mała
Czytelnicy syngnalizowali namjednak,
że handlowcy nadal nie są zadowoleni, ofe
rując inkasentom mniejsze kwoty, za to na

lewo. Jak się okazało - inkasenci niejedno

koniec miesiąca przeprowadzimy kalkula

krotnie przystają na takie propozycje. Po
twierdzają to również nasze bezpośrednie
obserwacje.
Inkasentami, wyznaczonymi przez
Urząd Miejski w Krotoszynie, są etatowi
pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Działają oni
na targowisku od 5 maja.
Dla prezesa tej firmy, Michała Przybyl
skiego, to, co od nas usłyszał na temat proce
deru brania w la/rę, było zaskoczeniem. -

cję, dopiero wtedy będzie można cośpowie
dzieć na tematfaktycznych wpływów.

Czego by się jednak nie powiedziało,
fakty pozostają faktamim - przewalki kręcą
zarówno niektórzy inkasenci,jak i niektórzy
handlowcy. Ci pierwsi, nie wpłacając opłat
do kasy urzędu, biorą pieniądze do kiesze
ni; ci drodzy, płacąc nieuczciwym pobor
com o wiele mniejsze kwoty, również nara
żają gminę na straty.
(szop)

Jeśli okazałoby sią to prawdą, tacy pracow 
nicy po prostu zostaliby wyrzuceni z pracy twierdzi. - Poza tym inkasenci mogą być

Skomentuj ten artykuł
na

www. rzeczkrotoszynska. pl

iz e c z

w każdej chwili skontrolowani ptzez pra
cowników wzędlt, tak więc nie opłaca im się
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oszukiwać.

Zalewa szkołę zawodowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ulicy Zdunowskiej
od lat boryka się z poważnym
problemem. Jest nim źle funkcjo
nująca kanalizacja deszczowa,
która - ciągnąc się od ulicy Sta
szica do Kopernika - przebiega
pod budynkiem szkoły.
- Przy każdych większych opadach
deszczu z kanalizacji wydobywa się woda,
zalewającpiwnice szkoły nawet do ^wysoko

większym utrapieniemjest częste zalewanie
kotłowni. Nawet przy niewielkim deszczu
wdziera się tam woda, powodując korozję
pieca. - Zgłaszaliśmy tenproblem niejedno
krotnie Zakładowi Wodociągów i Kanaliza
cji. Przecież taka sytuacja nie może trwać
wiecznie. Niech wreszcie wymienią kanali
zację, skoro tak źlefwikcjonuje. Woda dopmwadzila do korozji pieca, będzie go trze
ba w niedalekiej przyszłości wymienić.
Koszty, oczywiście, /wniesie szkoła, chociaż
niejest za to odpowiedzialna - mówi dyrek

tor.

Grobelny, dyrektor placówki. Jednak naj-

Wylewy powodujądewastację piwnicz
nych murów, a nieprzyjemny zapach stę-

Ostatnio
dość głośno
o pomniku
Jana Pawia
II, który ma
stanąć
na
d ziedzińcu
kościoła św. Andrzeja Boboli przy ul.
Popiełuszki. Jest również propozycja,
aby zmienić nazwę placu Wolności na
plac Jana Pawła 11.
W pierwszym przypadku można tyl
ko żałować, że pomnik tak znamienite
go Polaka ma być w takim kącie (piszę
o przestrzeni, a nie miejscu). W drugim
przypadku trzeba się zastanowić, czy

nic ma w Krotoszynie innego placu lub
pięknego zakątka, który można by na
zwać imieniem Jana Pawła II.
Przy odrobinie dobrej woli można
takie miejsce znaleźć. Czyż nie pięknie
wyglądałby biały pomnik na tle wspa
niałej, drewnianej budowli czarnego
kościółka otoczonego piękną zielenią.
Patrząc od strony promenady: całość
usytuowana na niewielkim wzniesieniu,
pomnik od strony południowej widocz
ny byłby nawet z odległości stu metrów.
Gdyby tak teren między ul. Więźniów
Politycznych a promenadą nazwać pla
cem Jana Pawła II! W ten sposób po
mnik znajdzie się na placu o tej samej

ści 20 centymetrów - informuje Krzysztof

rszecz

chlizny często wypełnia cały budynek. We
dług Bolesława Kasprzaka, kierownika Za
kładu Wodociągów i Kanalizacji, problem
zostanie rozwiązany dopiero w momencie
wybudowania całkowicie nowej kanaliza
cji, gdyż nie ma szans, aby ta- biegnąca pod
ZSP 3 - dobrze funkcjonowała, a to ze
względu na jej wiek. - Taka inwestycja na
pewno zostanie w przyszłości przeprowa
dzona, trudnojednak określić dokładny ter
min, gdyżjest to związane z dużymi koszta
mi. Narazie, aby zapobiec zalewaniu szkol
nych piwnic, musimy skupić się na oczysz
czaniu starej kanalizacji - oświadczył Ka
sprzak
(szop)

nazwie, a sąsiedztwo parku Integracji
Europejskiej też ma swoją wymowę.
Trzeba jeszcze pomyśleć o wierzą
cych, którzy chętnie wezmą udział
w mszach okazjonalnych związanych
ściśle z Papieżem u stóp jego pomni
ka. W proponowanym miejscu nie bę
dzie żadnego problemu, czy udział
w takich uroczystościach weźmie trzy
sta, czy trzy tysiące osób. Nic bez zna
czenia jest również możliwość parko
wania.
Może zapytacie czytelników o opi
nie w sprawie pomnika, przedstawiając
i moją propozycję?
stały czytelnik
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Nasz chodnik!
Tego chodnika zazdroszczą Biadkom mieszkańcy niejednej ruchliwej
krotoszyńskiej ulicy. Biadkowianie zawdzięczają go determinacji sołty
sa Jana Lizaka i kilku innych obywateli swojej wsi, zatroskanych o bez
pieczeństwo pieszych i rowerzystów, bowiem przez przez ich miejsco

W MARKETACH
KRADNĄ

wość wiedzie bardzo uczęszczana droga krajowa.

Towar chowają w kieszeniach,

19 maja, na spotkaniu zotganizowa- w 2 0 0 0 r., potem trzeba było wykupić prynym w miejscowej szkole z okazji odda watne grunty, jako że z powodu zbyt wą
nia chodnika do użytku. Rada Solecka po skiego pobocza należało usytuować ciąg
dziękowała wszystkim, którzy tę potrzeb pieszo-rowerowy za biegnącym przy
ną inwestycję wspierali. Sołtys Lizak jezdni rowem.
Pierwszy etap
przypomniał jej hi
prac zakończono
storię, operując da
we
wrześniu
tami i cytatami
2 0 0 2 r., niedawno
z wyjątkowo licz
dobiegł końca dru
nych w tym przy
gi. Wkrótce roz
padku urzędowych
poczną się dalsze
pism. Rozpoczęte
roboty, tym razem
zimą 1999 r. stara
po przeciwnej stro
nia biadkowian
nie jezdni. W naj
znalazły poparcie
bliższym czasie
w krotoszyńskim
Uroczystość ubarwili uczniowie
zostanie też uzu
Urzędzie
Miej
pełniony ważny
skim, i - również
brakujący element - niewielki odcinek
d z ię k i z a b ie g o m ra d n e g o s e jm ik u w o je 
chodnika obok remizy miejscowej Ochot
w ó d z k ie g o — w w ie lk o p o ls k im o d d z ia le
niczej Straży Pożarnej. Dopiero teraz, gdy
G e n e r a ln e /D y r e k c ji D ró g P u b lic z n y c h
strażacy wyrazili zgodę na przesunięcie
i A u to s tra d , d o k tó re j d ro g a n a le ż y i k tó ra
płotu, nawiasem mówiąc - na koszt gmi
d łu g o tłu m a c z y ła s ię b ra k ie m ś ro d k ó w .
ny.
P ro je k t
budow y
c h o d n ik a
p o w s ta ł
------------------------------------------------REKLAMA------------------------------------------------Duży udział finansowy w biadkowskiej inwestycji ma właśnie gmina. Choć
ustawa samorządowa nie nakłada na nią
tego typu obowiązków, porozumiała się
juz w promocji!
z GDDP, oferując liczącą się pomoc finan
sową. Dobry to przykład właściwego ro
zumienia samorządowej wspólnoty.
A biadkowianie mówią z dumą: Nasz

pod bluzkami, w skarpetach...
Kradzieże w sklepach samoob

Latq

chodnik.

(er)

e u
EX TR A TO U R . B iu ro P o d ró ż y
K r o to s z y n , u l. P o d g ó r n a 1
te l. 7 2 5 4 4 43

B IL E T Y A U TO K A R O W E

CHODNIK W BIADKACH
długość:
2 km
łączny koszt:
894 tys. zł
(w tym z budżetu miasta i gminy
Krotoszyn:
350 tys. zł - 3 9 proc.)

sługowych zdarzają się nagmin
nie. Problem ten występuje
w w iększości krotoszyńskich
marketów.
Drobne kradzieże zdarzają się każde
go dnia. - Kradną wszystko - usłysza
łem od kierownika jednego z mniej
szych krotoszyńskich marketów. - Z pó
łek sklepowych znikają batony, cukierki,
ciastka, jo g u r ty ,p iw o - wymienia. Nie

dawno pewna kobieta próbowała wy
nieść litrową butelkę z płynem do mycia
naczyń. W innym sklepie młody męż
czyzna zapakował do plecaka 8 puszek
piwa. Próbę kradzieży ujawnił ekspe
dient. Skończyło się na tym, że nieuczci
wy klient musiał kupić towar, który
chciał ukraść.
Ludzie chowają rzeczy pod bluzka
mi, kurtkami, w wewnętrznych kiesze
niach marynarek czy płaszczy, skarpet
kach. - Sklepjest pod naszą stalą obser
wacją, ale drobne kradzieże trudno wy
eliminować - mówi kierownik samoob

sługowego punktu handlowego. Sklepo
wi złodzieje są wyjątkowo sprytni. Tak
ustawiają się przy półkach, aby kamery
ich nie objęły, wchodzą też w takie miej
sca, gdzie oko kamery nie sięga.
W większych marketach, jak Intermarche czy Lidl, są pracownicy ochrony
oraz kamery, ale w mniejszych - jak Eko
czy Smak - prowadzony jest jedynie
monitoring. Jedni kradną prawie oficjal
nie, inni się maskują-mniej lub bardziej

A ludzie mówią...

Dużym wzięciem cieszą się batoniki

udanie. Wynoszą zarówno małe dzieci,
jak i starsi, na pierwszy rzut oka wyglą
dający na ludzi uczciwych...
Co mogą zrobić pracownicy sklepu,
którzy podejrzewająalbo mająpewność,
że klient coś próbuje wynieść? Prawo
nie pozwala im na rewidowanie. - W ta
kiej sytuacji czekamy, aż klient podejdzie
do kasy i zapłaci. Potem pmsimy na za

o tym powiedzieliśmy, wpadł w szal:
wrzeszczał, wyzywał pracowników od
najgorszych. Nie mogliśmy go zatrzy
mać, uciekł... - opowiada sprzedawca.

Innym przejawem nieuczciwości
klientów jest spożywanie towarów na te
renie sklepu. - Niektóre dzieci opowia
dają sobie, jak to potrafią w supermar
kecie zjeść kilka batonów czekolado

plecze i mówimy o naszych podejrze

wych.

niach, prosząc o wyciągnięcie schowa
nego towaru - opowiada pracownik

Kradzieże w sklepach, które poprzez
swoją specyfikę (samoobsługa) stwarza
ją takie możliwości, były, są i będą.
Można je jedynie ograniczyć. Zapewne
jednak żaden złodziej nie bierze pod
uwagę tego, że powstałe manko pracow
nicy sklepu muszą pokryć z własnej kie
szeni.
(popi)

pewnego krotoszyńskiego sklepu samo
obsługowego. Albo klient płaci, albo
wzywana jest policja. Niektóre osoby
zachowują się wówczas agresywnie. Mieliśmy takiego pana, co do którego
byliśmy pewni, że ukradł. Kiedy mu

Jaka zareagowałbyś, gdybyś był świadkiem kradzieży w sklepie?

Notowała Dagmara Zmyślona
Fotografował Marcin Pawlik

Agnieszka Dymek

Katarzyna Kmiecińska

Joanna Gabor

Robert Paterek

Jan Malecha

(bezrobotna) z córką Klaudią

(sprzedawczyni)

(uczennica II klasy technikum)

Nie wtrącałabym się. To nie moja sprawa,
są od tego inni ludzie, oni powinni pilno
wać porządku. Jeśli z ich strony nie byłoby
żadnej reakcji, dlaczego przypadkowi lu
dzie mieliby martwić się kradzieżą która
ich nie dotyczy?

Na pewno zwróciłabym uwagę osobie,
która zabrałaby ze sklepu cokolwiek, nie
plącąc. Wydaje mi sięjednak, że na tym
bym popizestala. Jeśli to nie byłabyjakaś

Moja reakcja byłaby natychmiastowa.
Gdybym była świadkiem kradzieży, za
dzwoniłabym na policję - zawsze noszę
przy sobie telefon komórkowy. Nie miała
by znaczenia wartość skr adzionego przed
miotu, kradzieżjest kradzieżą i trzeba po
nieśćjej konsekwencje.

(uczeń I klasy
liceum ogólnokształcącego)

(uczeń II klasy
liceum ogólnokształcącego)

Gdyby zaszła taka sytuacja, że na własne
oczy widziałbym kradnącą osobę, powia
domiłbym ekspedientkę lub ochroniarzy gdyby tacy byli. Kradzież jest czymś gor
szącym i nie można je j lekceważyć, bo
przestępcy będą się czuli bezkarni.

Najpierw zwracam temu człowiekowi
uwagę, mówię, żeby tego nie wbił. bo we
zwę ochroniarzy. Jeśli to nie skutkuje, pró

znacząca kradzież, nie powiadamiałabym
o niej nikogo.

rizecz

mm

buję go zatrzymać i wzywam kogoś, kto
zajmie się tą sprawą. Nie można tolero
wać kradzieży!

26 maja 2004
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Romana Hyszko. Tel. 725 33 54

CIESZKÓW

Potrzebny now y
plan zagospodarow ania

RATOWAĆ NATYCHMIAST

Gmina Cieszków przygotowuje nowy plan zagospodarowania przestrzen
nego. W tym celu trzeba określić aktualność opracowanego w 1998 r.
studium zagospodarowania, które zdążyło się już nieco zestarzeć.
Dopiero na bazie takiego dokumentu
można będzie rozpocząć właściwą pracę
nad planem. Aktualizacja zostanie zakoń
czona w tym roku, potem radni podejmą
uchwałę o przystąpieniu do opracowywa
nia planu.
—Trudno u nas mówić o dużym prze
myśle. Cieszków to przecież gmina typowo
mlnicza - mówi wójt Ignacy Mieczni-

kowski. Dobrze rozwijają się za to nie
wielkie miejscowe firmy zajmujące się
obróbką drewna, m.in. tartaki i zakłady
wytwarzające drewniane półprodukty.
Okolice Cieszkowa to prawdziwy raj
dla wędkarzy, stąd m.in. szansa na rozwój

ZDUNY

Romana Hyszko. Tei. 725 33 54

W ubiegłym tygodniu zdunowscy strażacy ochotnicy zaprosili do sie
bie dzieci z miejscowej szkoły i przedszkola, za szczególną okazję do
takiego spotkania uznając trwający jak maj długi Miesiąc Ochrony
Przeciwpożarowej.

agroturystyki, tym bardziej, że pełne uro
ku, malownicze tereny bogate są w zabyt
ki, a gmina dysponuje także zapleczem
sportowym w postaci nowej sali gimna
stycznej. Każdego roku przybywa pry
watnych stawów, coraz więcej ziemi ku
pują mieszkańcy oddalonych miejscowo
ści, zwłaszcza wrocławianie. Działki
sprzedaje też gmina, na mocy uchwały
podjętej w tej sprawie na sesji.
Aroturystyczny rozwój Cieszkowa bę
dzie jednym z kierunków, które zostaną
wzięte pod uwagę przy opracowywaniu
nowego planu zagospodarowania.
(er)
Edward Szlachta prezentuje zabytkową sikawkę

Internet przez ca łq d o b ę
Cieszkowianie mogą się wreszcie cie
szyć stałym łączem internetowym, zain
stalowanym po długich staraniach samo
rządu przez Telekomunikację Polską.
Z intemetu można teraz korzystać przez
całą dobę, a TP usilnie poszukuje nowych

klientów, którzy chcieliby korzystać z tej
formy kontaktu ze światem. W cieszkow
skim Urzędzie Gminy zainstalowano
użyteczne, bo bardzo szybkie, łącze Neostrada, co znacznie usprawni pracę tej
placówki.
(er)

Przed remizą stanęły wszystkie samo
chody zdunowskich strażaków, zarówno na
leżące do liczącej sobiejuż 108 lat Ochotni
czej Straży Pożarnej, jak i jednostki z cu
krowni (OSP skupia 6 8 czynnych straża
ków, jednostka zakładowa - 30)
Znacznie młodszym od siebie kolegom,
odsłaniającym dzieciom tajniki strażackiej
służby, towarzyszył senior Edward Szlachta,

który przez 36 był naczelnikiem OSP
w Zdunach. Teraz sprawuje tę funkcję hono
rowo, a strażą kieruje młody i energiczny
Dominik Swora.
Zdunowscy strażacy demonstrował i naj
młodszym wszystkie swoje auta, w tym naj
nowsze, uzyskane dzięki porozumieniu
gmin. Jest to nowoczesny, doskonale wypo
sażony samochód ratowniczo-gaśniczy. Na

jego wyposażenie składająsięm.in. agregat
prądotwórczy, neutralizator, maszt oświetle
niowy, zbiornik na 2 tys. 500 litrów wody,
gaśnica ze środkiem pianotwórczym, auto
pompa
Senior Szlachta cieszy się nim, ale
znacznie bardziej przywiązanyjest do stare
go, powstałego w poznańskiej fabryce na
wiele lat przed IIwojnąświatowąkufonu do
wożenia wody, pięknie przez zdunowskich
strażaków odrestaurowanego. I z konnej si
kawki. - Przecieżprzed wojną my samocho
du nie mieli - z dumą demonstruje kolejny
zabytek. Pan Edward doskonale pamięta
moment, gdy w 1945, zaraz po ucieczce
Niemców, przewiózł razem z innymi zdunowianami z transportu stojącego na miejscowej stacji dwie motopompy. Tak zaczę
ła się na dobrejego przygoda ze strażą.
Wszystkie pamiątki z przeszłości straża
cy ze Zdun przechowują z wielkim piety
zmem na piętrze remizy - są wśfed nich na
wet takie drobiazgi, jak przedwojenna latar
ka i trąbka, która do lat 60. ostrzegała przed
pożarem i wzywała na pomoc.
Dziś do pożarów strażacy wyjeżdżają
rzadko, znacznie częściej uczestniczą w in
nych akcjach ratowniczych, głównie drogo
wych. Wtedy, niezależnie od pory, spieszą
na pomoc. - D o zw ykłego życia zaw sze się
wróci, a ratow ać trzeba natychmiast —sły
szą.
(er)

Sebastian Pośpiech. Tei. 0 507 126 896
Szymon Pawlak. Tel. 0 607 702 062

KOŹMIN

CŁ

SULMIERZYCE

Szukają gazu i ropy

N ow oczesna
a p te k a

Na terenie gminy Koźmin firma Geofizyka z Krakowa prowadzi badania, mające na celu stworzenie ma
py umożliwiającej poszukiwania ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Rolnicy uważają, że prace powinny

W otwartej tydzień temu aptece Sul-

być prowadzane nie teraz, ale po żniwach.
Planami poszukiwań objęte są także
gminy Kobylin oraz Krotoszyn. - Teren
prac poszukiwawczych mzcictga się od Kivmolic do Zimnowody i liczy 168 kilometrów
kwadratowych - informuje zastępca kie

rownika krakowskiej grupy, Bogdan
Preisner.
W gminie Koźmin poszukiwania będą
prowadzone na terenie Mokronosa, Wrot
kowa, Córeczek, Wyrębina, Gałązek, Sta-

niewa, Serafmowa, Pogorzałek Małych
i Wielkich, Borzęciczek, Walerianowa, Gościejewa, Skatowa.
Kilkanaście dni temu na polach wsi Mokronos pojawiła się ekipa poszukiwawcza.
W wytyczonych przez geologów punktach
geofizycy rozmieścili czujniki zwane geo
fonami, połączone kablami z odpowiednią
aparaturą. Następnie prostopadle do roz
mieszczonych czujników przemieszcza się

mierzyckiej panuje duży ruch. Mieszkań

zespół ciężkich urządzeń - wibratorów, któ
re wywołują falę sejsmiczną przenikającą
w g łą b ziemi, ponad tysiąc metrów. Fala ta
odbija się i załamuje na granicach warstw
skał budujących podłoże, co jest odbierane
przez geofony i przekazywane do aparatury,
a następnie rejestrowane na taśmach ma
gnetycznych. W wyjątkowych przypad
kach, gdyby odczyty były niewyraźne, po
szukiwacze będą używali ładunków wybu
chowych.
Badania takie pozwalają na opracowa
nie map, na podstawie których podejmowa
ne będądecyzje o lokalizacji wierceń poszu
kiwawczych.
Sołtys Mokronosu Franciszek Gruszka
uważa, że termin prowadzonych prac jest
nieodpowiedni. - Powinny być robione po
żniwach - twierdzi. Przedstawiciele kra
kowskiej firmy w rozmowach z rolnikami
zapewniają, że straty będą oszacowane, od
szkodowania zostaną wypłacone. -Rolnicy
w większości wyrazili zgodę na te badania,
obawiająsięjednak czy obietnice wynagro
dzenia strat w zasiewach zostaną spełnione

Maszyna wywołująca falę sejsmiczną
26 maja 2004

-m ówi sołtys.
Firma Geofizyka Kraków podlega Pol
skiemu Górnictwu Naftowemu i Gazowe
mu. Istnieje od 40 lat i prowadziła badania
w wielu krajach świata.
(szop)

cy, z którymi rozmawialiśmy, są bardzo
zadowoleni, że nie musząjuż jeździć po
leki kilkanaście kilometrów, do Kroto
szyna. Punkt sprzedaży farmaceutyków
spełnia wszystkie nowe wymagania sta
wiane tego typu obiektom (ma m.in. pod
jazd dla niepełnosprawnych i większe za
plecze). Widać, że Danuta Michalska
z Krotoszyna, wynajmująca od miasta
pomieszczenia, sporo w remont zainwe
stowała
(popi)

Nowa apteka ułatwia życie sulmierzyczanom

Kontrastowi radni
Bardzo kontrastowe są niektóre zezna
nia radnych Rady Miejskiej w Sulmierzy
cach. Andrzej Stankiewicz i Agnieszka
Lis to osoby bezrobotne, bez prawa do za
siłku. Ich oświadczenia są praktycznie pu
ste. Z drogiej strony niemały majątek po
siadają Henryk Stybaniewicz, Leszek Bo
rowski i Marek Garyantesiewicz. Pierw
szy jest właścicielem 1 00 -metrowcgo do
mu i 4,5-hcktarowego gospodarstwa, war
tego 60 tys. zł. Prowadzi usługowy zakład
tapicerski. Zaoszczędził 30 tys. zł i 11 tys.
euro. Jeździ dwuletnim seatem hambrą.

n zecz

Leszek Borowski, prowadzący w mieście
restaurację, osiągnął z jej prowadzenia
około 17 tys. zł dochodu. Mieszka w 220metrowym domu, jeździ rocznym fiatem
punto, na którego zakup wziął 8 tys. zł
kredytu. Na koncie bankowym zgroma
dził 10 tys. zł.
Radny Garyantesiewicz jest współ
właścicielem 5,5-hektarowcgo gospodar
stwa, wartego 150 tys. zł, prowadzi też za
kład mechaniki pojazdowej, który w ze
szłym roku dał mu 46 tys. zł dochodu.
(popi)
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KOBYLIN

Sebastian Pośpiech. Tei. 0 507 126 896

Bezpańskie psy atakują!
W sobotę 8 maja na ulicy Boruty w Kobylinie dwa bezpańskie psy za
atakowały rowerzystkę Arietę Elias. - Jechałam na cmentarz z kwia
tami na bagażniku, gdy te psy mnie napadły i pogryzły - mówi poszko
dowana.

Szymon Pawlak. Tel. 0 607 702 062

ROZDRAŻEW______________

Gimnazjum praw ie g o to w e

dzać miejsce, gdzie zwierzęta przebywa
ją, podaje im próbki mięsa.
W najtrudniejszej sytuacji jest po
szkodowana. A wścieklizna to w końcu
zakaźna choroba wirusowa, objawiająca
się gorączką, bólami głowy, skurczami
mięśni i niemożnością przyjmowania
płynów, nieuchronnie prowadząca do
śmierci. Jedynym sposobem zapobiega
nia wściekliźnie jest jak najwcześniejsze
przeprowadzenie profilaktycznego uod
pornienia szczepionką. Pani Arieta mu
siała prosić, by ktoś podał jej szczepion
kę, bo liczył się czas, a nikt nie mógł
przecież zagwarantować, że pies jest
zdrowy. - Po usilnych staraniach udało
Prace potrwają do 5 czerwca

się i teraz jeżdżę do Poznania na serię
pięciu zastrzyków. Jestem młoda, mam
jeszcze dużo w życiu do zrobienia. Nie
będę czekała na „wyrok"... - opowiada.

Bezdomne p sy bywają niebezpieczne

Pogryziona Arieta Elias, nie lekce
ważąc sytuacji, pojechała do kobylińskiego ośrodka zdrowia, skąd lekarz Ja
rosław Konieczny zadzwonił do poznań
skiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
D y ż u r u ją c y epidemiolog stwierdził, że
p s a n a le ż y o b s e r w o w a ć przez 15 dni,
a y u s t‘llić, c z y m e m a o b ja w ó w wście
klizny. W ła d z e m ia s ta s k o n ta k to w a ły s ią
w tej sprawie z pracownikiem k r o to 
szyńskiego schroniska dla zwierząt Ar
turem Luźnym, który wielokrotnie
uczestniczył w wyłapywaniu bezpań
skich psów z pomocą straży miejskiej
czy pożarnej, jednak w tym wypadku
podobna akcja okazała się niemożliwa
ze wzglądu na ryzyko.
Jak ustaliliśmy, kundle biegają nie

tylko po całym Kobylinie. Widziano je
również w Smolicach, za miejsce do snu
i odpoczynku wybrały niszczejącą sto
dołę przy ulicy Strzeleckiej. Stodoły nie
da się tak szczelnie zamknąć, by można
było złapać psa. Po nieudanej próbie
stałby się bardziej czujny, byłoby jeszcze
trudniej go schwytać. Wojewódzki le
karz weterynarii wydał polecenie jedne
mu z kobylińskich weterynarzy Roma
nowi Ciesiołce, by przez 15 dni obser
wował zwierzę. Decyzja ta budzi u Cie
siołki wiele wątpliwości. - Dozór nad
bezpańskim psem to zajmowanie się
zwierzęciem „widmo

Kto wie, czy na

Kobyliński lekarz weterynarii nie
kryje obaw, że artykuł może wywołać
niepożądane reakcji ludzi, którzy mogą
zechcieć wypłoszyć psa albo spowodo
wać, że stanie się bardziej agresywny.
Władze miasta czekają na upłynięcie
wymaganego okresu obserwacji, by jak obiecują- po tym czasie złapać i za
mknąć owe bezpańskie psy. Miejmy na
dzieję, że tak się stanie i nie dojdzię do
kolejnego przykrego zdarzenia, bo - jak
z goryczą mówi poszkodowana: - M u
siałyby odgryźć mi pół nogi, żeby ktoś się
tym zainteresował.
(meneli)
Tuż przed zamknięciem tego numeru
ustaliliśmy, że pies zostałju ż zamknięty
w klatce na terenie należącym do kobylińskiego urzędu. Jest teraz pod właści
wym dozorem i obserwacją Romana
Ciesiołki. Psa, zgodnie z wcześniejszymi

stępnym razem, jak tam przyjadę, pies

założeniami,

jeszcze w ogóle będzie! - komentuje. Po

O wszelkich zmianach w tej sprawie bę

złapał

Artur

Luźny.

mimo tego każdego dnia stara się odwie

dziemy informować.

Środa, 1 9 m a

dziej należał. Tata najpierw zaniemó
wił, a potem oświadczył, że mama
jest gorsza od umundurowanych pa
troli. Tylko że na szczęście nie może
wystawiać mandatów. Muszę to za
pamiętać, bo przyda mi się, jak będę
się kłóciła z Baśką.
C zw arte k, 2 0 maja 2 0 0 4 r.

Nie wiem, co jest lepsze, ale od
wczoraj w domu panuje całkowita ci
sza. To znaczy niezupełnie - z pokoju
mojego brata było słychać Nirvanę
(ale też nie za głośno, bo mama mu
powiedziała, że nie zamierza słuchać
wynurzeń samobójcy), a potem Be
atlesów. Tych znów słuchał tylko
przez jakieś dziesięć minut, bo gdy
puścił Yesterday, to z kolei tata wpadł

rizecz

do jego pokoju i nawymyślał mu, że
to jakaś złośliwa aluzja w stosunku
do rodzonego ojca. I że ma słuchać
Black Sabbath, bo oni mieli przynaj
mniej właściwy stosunek do kobiet a mój brat je st podobno mężczyzną,
więc powinien trzymać stronę taty,
gdy tata je st prześladowany za prze
konania. Mama to usłyszała i - jak
miło! - odezwała się do taty, grzecz
nie pytając, czy on, do cholery, na
prawdę uważa, że ona nie ma racji.
Tata odparł, że nie chodzi mu wcale
o mandat, tylko o sam fakt marnowa
nia czasu przez Straż Miejską. Bo ta
ta wyzywa na to, że oni tam stoją,
podczas gdy w parku ciągle na tych
samych, śmierdzących ławkach widzi
wciąż tych samych meneli, stale pija

5 czerwca Aby gimnazjum mogło funkcjo
nować, musi przejść jeszcze szereg zabie
gów kosmetycznych, takich jak: montaż
elektryczności, malowanie, położenie wy
kładzin w klasach, wykończenie zewnętrz
nej elewacji czy zagospodarowanie terenu. Tnrdno powiedzieć, kiedy ostatecznie gim
nazjum zostanie oddane do użytku. Wszyst
ko zależy odfinansów - mówi wójt gminy
Bożena Marcisz.
(szop)

Ile za zajęcie drogi?
Na ostatniej sęsji Rada Gminy Rozdra
żew ustaliła sławki opłat za zajęcie pasa dro
gowego dróg gminnych. Jednodniowe
(krótsze niż 24 godziny) zajmowaniejedne
go metra kwadratowego pasa będzie koszto
wało: 40 gr za prowadzenie robót, 10 gr za
umieszczenie obiektów budowlanych, 90 gr
od umieszczonej reklamy. Za utrudnianie
ruchu poprzez zajęcie częściowe lub całko
wite jezdni trzeba będzie zapłacić 100 lub
200 zl. Opłaty te nie dotyczą zajęcia pasa
drogowego na cele budowy, remontu czy

I1A1V00N AU09 0Q

ja 2 0 0 4 r.

Tata wrócił
z pracy strasz
nie zly. Wjechał
sam ochodem
w ulicę Ko
ściuszki. Ona
jest teraz za
mknięta dla ruchu, bo w dzień trwa
ją na niej jakieś potężne wykopy (swo
ją drogą muszę iść to zobaczyć). Ta
ta uważał, że skoro jednak późnym
popołudniem Kościuszki je st prze
jezdna, to nie ma powodu, żeby
chcąc się dostać na Rynek, objeż
dżać pół miasta. No więc w nią wje
chał. I wtedy zatrzymali go panowie
ze Straży Miejskiej. Dostał od nich
mandat i to dlatego jest zły. Sytuacja
uległa dodatkowemu zaostrzeniu, bo
mama powiedziała, że skoro na Ko
ściuszki stoją barierki i znak zakazu
ruchu - no to stoją i nikt taty nie pro
sił o interpretację przyczyny ich usta
wienia, tylko o przestrzeganie przepi
sów. Po prostu i zwyczajnie. I dodała,
że ten mandat się tacie jak najbar

Już niedługo zakończąsię prace wykoń
czeniowe w nowo wybudowanym rozdrażewskim gimnazjum. Ich wykonawcą jest
firma z Ostrowa Wlkp. Zainstalowano cen
tralne ogrzewanie, zamontowano wykładzi
ny ścienne i podłogowe a także stolarkę.
Roboty trwająod 29 marca Wiele z nich
zostało ukończonych lubjest w fazie końco
wej, tak więc wszystko wskazuje na to, że
zakończą się zgodnie z planem, czyli

nych. I pijących dalej. I żaden patrol
ich stamtąd nie umie przegonić. Ma
ma oświadczyła, że skoro tata ma już
dość tego widoku, to po prostu niech
zmienia alejki, którymi chodzi przez
park. I już! Tatę zatkało, a potem wy
cedził, że nie zamierza dyskutować
z kimś, kto ma argumenty głupsze niż
minister Marek Pol. Muszę to zapa
miętać, bo przyda mi się, jak będę
się kłóciła z Baśką.
Piątek, 2 1 maja 2 0 0 4 r.

Mama z tatą nadal nie rozmawia
ją. Ten argument z Markiem Polem
musi być widocznie bardzo skutecz
ny, bo mama obraziła się za niego
bardziej niż kiedyś - gdy tata powie
dział, że wierzy mamie dokładnie tak

utrzymania dróg.
Stawki roczne za umieszczenie urzą
dzeń infrastruktury technicznej (z wyjąt
kiem tych przeznaczonych na potrzeby ru
chu drogowego, zarządzania drogami oraz
stanowiących własność gminy) w obszarze
niezabudowanym to 3 zł za 1 m kw., w ob
szarze zabudowanym —6 zł/lm kw., a na
mostach 80 zł/1 m kw. Opłaty te będą obo
wiązywały ptzez pierwszy rok funkcjono
wania urządzeń, następnie zmniejszą się
o 50 procent.

samo, jak premierowi Millerowi. Wte
dy nie rozmawiali dwie godziny, a te
raz już kolejny dzień! Ale w domu nie
panuje ta ciężka cisza, co zawsze, bo
tata wyczytał w gazecie, że plac Wol
ności ma być zamieniony na plac Ja
na Pawła II. No to teraz obaj z moim
bratem marudzą, że to kiepski po
mysł. I że w Krotoszynie są inne miej
sca, które już dawno powinny mieć
zmienioną nazwę. Na przykład ulica
Waryńskiego. Albo Kasprzaka. I to
obydwie niedaleko ulicy Piłsudskiego,
wielkiego Polaka! Tata mówi, że to już
je st wstyd i obraza dla Marszałka.
Zdziwiłam się, bo myślałam, że Wa
ryński i Kasprzak to byli jacyś spor
towcy. Albo żołnierze. Albo radni. Albo
inni wybitnie zasłużeni ludzie. A brat
mnie wyśmiał i wytłumaczył, że to by
li twórcy tego bałaganu, którego teraz
od wielu lat nie możemy posprzątać.
Muszę zapamiętać. Baśka też jest
bałaganiarą, więc to mi się przyda,
jak będę się z nią kłóciła.
Pamiętnik odnalazł
i do druku przygotował

Maciej R. Hoffmann

26 maja 2004
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O WSPÓLNOCIE W ETERZE
Daj się złowić w sieć Miłości. W Wi
gilię Zesłania Ducha św. (29 maja) nad
bizegami jeziora Lednickiego koło
Gniezna odbędzie się spotkanie dla
młodych duchem, zorganizowane
przez poznańskie Duszpasterstwo
Akademickie Dominikanów. Czuwa
nie rozpocznie się o 16.00. W progra
mie przewidziano m.in. odczytanie
przesiania Ojca św. Oiganizatorzy pro
szą, by pątnicy przybyli w białych sza
tach (prześcieradłach), zabrali ze sobą
instrumenty wykonane z puszek z zia
renkami oraz sznurki długości jednego
metra (z niego zebrani utworzą wielką
sieć). Więcej informacji znaleźć można
na (www.lcdnica2000.pl). Osoby zain
teresowane wyjazdem na lednickie po
la mogą to zgłaszać katechetom oraz
księżom wikariuszom w swoich para
fiach.

0
sw oich
doświadczeniach
związanych ze wspólnotą modli
tewną opowiadali w nagrywanej
dla diecezjalnej rozgłośni Radia
Rodzina członkowie grupy Odno
wy w Duchu Świętym , działają
cej przy parafii pw. św. Andrze
ja Boboli w Krotoszynie. Pro
gram zostanie wyem itowany 28
maja o 17.20.
Nagranie realizowano 18 maja.
Oprócz młodzieży w audycji wziął udział
ks. Dariusz Brylak, wikariusz parafii pw.
św. Andrzeja Boboli, opiekun grupy.
Młodzi ludzie zastanawiali się wspólnie,
jakie cechy powinny charakteryzować
prawdziwą chrześcijańską wspólnotę,
mówili też o możliwych zagrożeniach. Jak tojest, że w wielu parafiach powsta-

ją grupy.

« gdy

nimi zajmował,
odchodzi do innej

w

'

parafii, rozsypują

ka
pochodzi
z Orpiszewa (parafia Janków Za-

Danusz. Według
biorącego udział
w audycji Rober
k s z t a j Cą c e g 0
ta dzieje się tak
- To ju ż trze
dlatego, że grupy
Święcenia kapłańskie przyjął w 2 0 0 0 r.
cia audycja na
nie gromadzą się
w Kaliszu. Przez dwa lata był wikariu
grywana z mło
wokół Jezusa, ale
szem w parafii pw. św. Anny w Bralinie,
dzieżą w Kroto
wokół duchow
od 2002 pracuje w Radiu Rodzina.
szynie - mówi ks.
nego. Gdy go za
Rafał Lubryka
z Radia Rodzina. W dwóch poprzednich
braknie - upadają.
W trakcie dyskusji próbowano wy również mówiono o problemach związa
szczególnić etapy, przez które musi nych ze wspólnotą.
Radio Rodzina istnieje od 5,5 roku, je
przejść wspólnota, zastanawiano się też
nad różnicami między wspólnotą związa go program nadawany jest codziennie
ną z Kościołem a sektą. - Sekta zniewala między 15.00 a 21.00 na falach UKF
swoich członków, nie pozwała im opuścić
(103,1 MHz). Ważne miejsce zajmuje
swych szeregów. We wspólnocie, która
w nim wspólna ze słuchaczami modlitwa.
giomadzi się wokół Chrystusa, każdy ma
Transmitowane są też diecezjalne uroczy
wolny wybór: może tam być albo odejść.
stości.
Ja jestem tego najlepszym przykładem.
Jak podkreśla ks. Rafał, Radio Rodzi
Na jakiś czas dałam sobie spokój ze spo
na wiele miejsca oddaje reportażom reali
tkaniami, teraz znowu w nich uczestniczę
zowanym w różnych miejscach diecezji
kaliskiej. Nie zawsze dotyczą one tematy
- mówiła Marta.

Podczas nagrywania programu

ki religijnej. - Interesują nas także tema
ty społeczne i kulturalne - mówi ks. Ra
fał. Dwa razy w miesiącu na antenie die
cezjalnej rozgłośni goszczą niepełno
sprawni z Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Krotoszynie, koordynatorką tych audy
cji jest pracująca w WTZ Jolanta Borska.
Bolączką kaliskiej rozgłośni jest ogra
niczony zasięg odbioru. Radio jest sły

szalne w promieniu 50 km wokół Kali
sza, w powiecie krotoszyńskim są proble
my z odbiorem. W przyszłości rozgłośnia
ma docierać do słuchaczy w całej diecezji
kaliskiej. Obecnie tam, gdzie nie dociera
sygnał radiowy, słuchać można Radia
Rodzina za pomocą intemetu (www.radiorodzina.kalisz.pl).

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 maja
2004 r. zm arł opatrzony Sakramentami św. nasz
ukochany Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 maja
2004 r. zmarła opatrzona Sakramentami św. nasza
ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

Sławek Pałasz

ś tf p .

ś f tp .

J ó z e f H a s iń s k i

Z o fia K a la k

przeżywszy lat 89

przeżywszy lat 81

W smutku pogrążona

W smutku pogrążona

rodzina

rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 maja 2004
r. zmarł opatrzony Sakramentami św. nasz uko
chany Syn i Brat

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
żc 14 maja 2001 r. zmarł

ś ftp .

J ó z e f H a s iń s k i

R a fa ł P ie rz c h a ła

współzałożyciel, długoletni prezes i c/Jonek zarządu
Klubu Inteligencji Katolickiej w Krotoszynie, zasłużony
dla niezależnej kultury przed rokiem 1989, człowiek
niezwykle mądry, skromny i prawy
W smutku żegnamy Cię, Przyjacielu!
Klub Inteligencji Katolickiej ir Kivlosz\'nie

Rekolekcje i rehabilitacja. Duszpa
sterstwo Osób Niepełnosprawnych
przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli
w Krotoszynie otganizuje latem wypo
czynek w Mikorzynie, połączony z re
kolekcjami i rehabilitacją. Obóz ten bę
dzie dla wielu niepełnosprawnych
pierwszą próbą sprawdzenia zaradno
ści życiowej bez udziału rodziców.
Wszystkich dobroczyńców, którzy
pragną wspomóc to wspaniałe dzieło,
członkowie duszpasterstwa zapraszają
na Mszę św. dla n i e p e ł n o s p r a w n y c h
(w czwartą niedzielę miesiąca W ko
ściele pw. św. Andrzeja Boboli) i pro
szą o kontakt z Justyną Antoniewicz
(607 798 034).
Festyn rodzinny. 5 czerwca odbędzie
się festyn rodzinny z okazji 10 -lecia ist
nienia parafii pw. św. Marii Magdaleny
w Krotoszynie. Impreza rozpocznie
o godz. 14.00 na parkingu
110
wym kościołem. W pros" " 11111 uJQto
wiele atrakcji.
wystQP zesP°^
muzyczno • tanecznego, loterie z na
g r o d a m i , stoiska z upominkami. Cały
docltód z festynu przekazany zostanie
na budowę kościoła.
(aga)

REKLAMA

Krotoszyn, ul. Farna 7, lei. 062 725 23 93, 725 24 21, 0601 98 36 90, 0604 05 9 2 14
_________
Cieszków, ul. Sikorskiego 40, tel. 0608 61 73 09

USŁUGIPOGRZEBOWE

Ś tfp .

przeżywszy lat 36
W smutku pogrążona

v\zzyńs

rodzina

Delegacjom, rodzinie, znajomym oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze, odprowa
dzając na miejsce wiecznego spoczynku naszego
Syna
ś ł p .
R a fa ła P ie rz c h a łę
oraz za złożone kwiaty i ofiarowane Msze św.
serdeczne podziękowania składają

rodzice i todzina

rok. zał. 1924
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 maja
2004 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza
ukochana Ciocia

usługi całodobowe - najtańsze w powiecie
największy wybór trumien
załatwianie wszelkich formalności
bezpłatny przewóz w granicach miasta
bezpłatny ubiór zwłok
bezpłatna wiązanka na trumnę
ekshumacje zwłok
kremacje zwłok
międzynarodowy przewóz zwłok
0 D R 0 ;C '2 0 N M
26 maia 2004

Z głębokim żalem zawiadamiamy, żc 6 maja 2004
r. odszedł od iias na zawsze, opatrzony Sakramentami św. mój kochany Mąż, nasz Ojciec, Teść,
Dziadek, Pradziadek, Brat, Szwagier i Wujek

Lekarzom i pielęgniarkom z koźmińskiego szpitala za opiekę lekarską i troskliwość okazywaną mojem u Mężowi, naszemu Ojcu. Teściowi i Dziadkowi

S u p .
Ś ftp .

ś ftp .

przeżywszy lat 85

S ta n is ła w F r a la

S ta n is ła w o w i F r a li

W smutku pogrążona

W smutku pogrążona

serdeczne podziękowania
składa

todzina

żona z rodziną

żona z rodziną

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 13 maja 2004 r.
zmarł mój ukochany Mąż, nasz kochany Tata,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 maja
2004 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza
ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Ciocia

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

J a n i n a W ę g lo w s k a

Teść i Dziadek
ś ł p .

ś f tp .

M a ria n W a c h o w ia k

W ik to ria T ę g a

przeżywszy lat 64

przeżywszy lat 70

W smutku pogrążona

W smutku pogrążona

rodzina

todzina

publikujem y
n ieo d p ła tn ie.
Prosimy o osobiste składanie icń
w redakcji lub w Drukami Krotoszyńskiej
przy ul. Romańskiej 1.
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Gospodarka

(B e z )r a d n i

Poniżej zamieszczam y oferty
Powiatowego Urzędu Pracy
w Krotoszynie. Obok każdej
podajemy nazwę m iejscowo
ści, w której mieści się zakład
lub zlecona je s t praca. Dane

w sprawie wody i ścieków
Oto najlepszy dowód na bez
sensowność polskiego pra
wa: radni glosują nad nowy
mi cenami za wodę i ścieki,
chociaż ich wola i tak nie ma
żadnego znaczenia.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kro
toszynie radni dziesięcioma głosami za, przy
jednym przeciwnym i pięciu wstrzymują
cych, przyjęli uchwałę w sprawie zatwier
dzenia taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wo
dę i odprowadzanie ścieków. Nowe ceny,
wyższe od ustalonych w ubiegłym roku od
1,4 proc. do 62 proc., zaczną obowiązywać
1 lipca.
Decyzję radnych poprzedziła kilkugo
dzinna dyskusja. W przerwie obrad odbyło
się specjalne posiedzenie komisji społecznej
i budżetowo-gospodarczej, zwołane w celu
wyjaśnienia wątpliwości prawnych. - M ozeciepaństwo tylko zatwierdzić tę uchwałę,

Rada niejest wkuktapodjąć decyzji o odrzuceniu stawek,jej mla sprowadza się tylko do

rolą Rady w tej
sprawie. - Skoro

wyrażenia opinii - stwierdził Mariusz To-

Rada nie ma wpły-

STAWKI, KTÓRE
BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY
W KROTOSZYNIE
OD 1 LIPCA (ZA 1 .VF)

wać,

powinniśmy

wydawać znacznie
więcej - wyjaśniał.

- Ustawa je s t w adliwa W szyscy domagają sięjejzmiany. PGKiMjest w głupiejsytuacji... - stwierdził prezes Michał Przybył-

Maciej O le 
chowski stwierdził,
Woda
że każdą podwyżką
a) grupa 1 (gospodarstwadomowe+womieszkańcy traktują
da na cele socjalno-bytowe) -1,50 zł
jako dodatkowe obb) grupa 2 (przemysł farmaceutyczny
ciążenie i nie intcrei spożywczy) -1,53 zł
suje ich, co ją spoc) gtupa 3 (pozostałe podmioty) - 1,54 zł
wodowało. Wie
sław Świcą przeŚdeki
wodniczący Rady
a) grupa I (gosp. dom + woda z celów
Miejskiej, zasugesocjalno-bytowych)- 2,73 zł
rowal, że skoro
b) grupa 2 (przemysł farmaceutyczny
w uchwale nie poi spożywczy)-2,73 zł
dano ceny razem
z podatkiem VAT,
Stawki opłaty stałej - 3,47 z! miesiącznic
to w informacjach
dla jednego odbiorcy
przekazywanych
Instalacja wodociąodbiorcom cena
gowa wartajest około 20 milionów złotych,
ostateczna musi się znaleźć. Szef gospodara w skali noku przeznaczamy 200 tys. zł na
ki komunalnej obiecał tego dopilnować.

ski. Radny Orzechowski zastanawiał się nad

je j remont. Chcąc należycie ją eksploato-

maszewski, radca prawny Urzędu Miejskie- wu na wysokość
go. - A więc wynik meczujest z góry prze- stawek, to dlaczego
sądzony... - stwierdził Zdzisław Białek, całej odpowiedzialprzewodniczący komisji budżetowo-gosp- ności nie weźmie
odarczej. - To kompletny bezsens, szkoda PGKiM ? Czy może
naszego zdrowia - powiedział z kolei radny obawia się mzpętaKrzysztofKrysztofiak. Radny Maciej Orze- nia burzy wśród
chowski zapytał, czy wobec tego radni ma- m ie s z k a ń c ó w ?
jąjakikolwiek wpływ na ustalanie wysoko- A zauważmy, że caści opłat Okazało się, że mogą zgłaszać łe odium podwyżek
swoje propozycje i wnioski na rok następny, spada na radnych Zgodnie jednak z ustawą o zbiorowym za- mówił,
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprawaPrezes Przybyldzaniu ścieków, cenę ustala przedsiębior- ski tłumaczył, iż dustwo wodno-kanalizacyjne, czyli w przy- ży wpływ na ceny
padku Krotoszyna—Przedsiębiorstwo Go- mają remonty sieci
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
wodociągowej. —

Sebastian Pośpiech

QUO VADIS, KROTOSZYNIE?
Szerokie grono osób razem z ekspertami z Wielkopolskiego Ośrod
ka Kształcenia i Studiów Samorządowych z Poznania rozpoczęło pra

cę nad Strategią rozwoju miasta i gminy Krotoszyn.
W
spotkaniu
zorganizowanym
w związku ze strategią 19 maja w auli i l o
w Krotoszynie uczestniczyli przedstawicie
le lokalnych przedsiębiorstw, iastytucji sa
morządowych, szkół, przedszkoli i kościo
ła oraz pracownicy Wielkopolskiego
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządo
wych, którzy - kiemjąc się wskazówkami
wspomnianych środowisk - opracują ten
dokument. Eksperci z WOKiSS przedsta
wili interesujące infonnacje statystyczne.
Zanalizowali również budżet, zauważając,
---------------------------------------------------------------------------------------------------- R E K

ż e n a w y d a tk i in w e sty c y jn e g m in a p rz e zn a 
c z a p o n iż e j 2 0 p ro cen t, a o b u d ż e ta c h p ro ro 
z w o jo w y c h m ó w i się, k ie d y p o z io m te n s ię 
g a 2 0 -3 0 pro c.

Dyskutowano o atutach i wadach infra
struktury technicznej. Zauważono, że poło
żenie Krotoszynajestjego minusem, ponie
waż drogi do Poznania i Wrocławia są
zniszczone, a dodatkowo pojawił się pro
blem degradacji sieci kolejowej. Innymi
problemami są' konieczność inwestycji dro
gowych, potrzeba budowy cmentarza koAMA

— ------------------------------------------------------------------------------------------------

KO M PLEKS O W E U S ŁU G I W ZAKR ESIE
O C H R O N Y Ś R O D O W IS K A

K rotoszyn , ul. Rynkowa 13 p. 7
Tel./fax 062 722 57 17
e-m ail: biu ro@ bm e k o.co m .pl, w w w .bm eko.com .pl

Oferyje usługi w zakresie
prowadzenia dokumentacji związanej
z korzystaniem ze środowiska z tytułu:

Do auli przybyli reprezentanci różnych środowisk

munalnego. Atutemjest podłączenie znacz
nej części miasta do kanalizacji, dostępność
do urzędów, sądu i banków.
Przedsiębiorcy wskazali na brakjedno
litego obszaru przemysłowego. Mówiono
również o konkurencyjności sąsiednich
miast w zakresie przyciągania inwestorów
zewnętrznych oraz o utrzymującym się wy
sokim bezrobociu. Stefan Nawrocki, prezes
Klubu Przedsiębiorców Ziemi Krotoszyń
skiej, stwierdził, że w Krotoszynie musi po

wstać samorząd gospodarczy, bo tylko taka
organizacja może być beneficjentem środ
ków unijnych. Biznesmeni podkreślili ko
nieczność modyfikacji i rozszerzenia ulg
podatkowych.
Wszystkie wnioski zostały wprowadzo
ne do komputera. Roboczy dokument
otrzymali wszyscy zainteresowani. Kolejne
spotkanie w tej sprawie odbędzie sięjeszcze
w tym tygodniu.
(popi)

Sprawdź ceny skupu!
Ceny kg żywca wieprzowego z podatkiem VAT (5 proc.) z 17 maja

- u n ie szk o d liw ia n ie o d p a d ów p rze m ysło w ych

DUDA Zakłady Mięsne SA, Grąbkowo

- wprowadzania do powietrza gazów
lub pyłów z procesów spalania paliw,
- wprowadzania do powietrza gazów
lub pyłów z procesów spalania
w silnikach spalinowych (transport samochodowy)
- naliczania opłat za wprowadzanie
do powietrza gazów lub pyłów
- prowadzenia ewidencji opakowań wyrobów
wprowadzanych na rynek
- wykonywania sprawozdawczości
do Urzędu Marszałkowskiego

Grapa Producentów Rołuyclt, Koźmin Wlkp.
Rzeźnia MRÓZ SA, Borzęciczki
Skup Zwierząt Rzeźnych

waga żywa
3,90 zł
4,05 zł
4,00 zł

Zenona i Roberta Górników, Krotoszyn
Zakłady Mięsne ŚALUS, Golinka
(powiat rawicki)
Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej
PRO-AGRG, Krotoszyn
Fama Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Kota Kordusa, Śmołice
Zakłady Mięsne BiERNACKF, Golina

waga bita ciepła
4,70 - 5,60 zł
5,10 - 5,50/1
5,20 - 5,60 zł

3,90 zł
4,!0zł

5,00-5,40 zł

4, JOzł

5,60 zł

4,00 zł
3,80 zł
..

'■“

-

;

" - -y........

były aktualne 21 maja, do cza
su ukazania się gazety mogły
ulec zmianie. Ich aktualność
można sprawdzić, dzwoniąc
do PUP, pod nr tel. 725 36 84,
725 44 56; 0800 200 929
(infolinia); adresy stron inter
netow ych:
www.pupkrotoszyn.intem etdsl.pl; www.apraca.pl/pokr
Praca dla kobiet
• szwaczki, Krotoszyn

Praca dla mężczyzn
• kierowca kat. E/C, Krotoszyn
• stolarz budowlany,
Zduny, Brzoza, Świnków, Koźmin
• ślusatz-spawacz, Rozdrażew
• spawacz, ślusarz, Zalesie Wielkie
• przedstawiciel handlowy,
Krotoszyn
• murarz, Milicz,
delegacją woj. dolnośląskie
• pracownik ogólnobudowlany,
Krotoszyn, delegacja
• inż. elektryk, Ostrów
• lekarz weterynarii, Koźmin
• zootechnik, Koźmin
• stolarz meblowy, Krotoszyn
• murarz, Koźmin,
delegacja Poznań
• przedstawiciel handlowy,
Kobylin, Krotoszyn
• kierowca kat. C,
Krotoszyn, Koźmin
• malarz, delegacja
• stolarz, Sulmierzyce
• monter instalacji sanitarnych,
zewnętrznych, Milicz
• brukarz, Milicz
• płytkarz, Krotoszyn
• tokarz, Krotoszyn
• elektronik, Zduny
• dekarz, Świnków, Konarzew
• elektromonter,
clektromonter-automatyk,
Ostrów, delegacja
• kontroler,
Krotoszyn Mahle Polska Sp. z o,o.
• obróbka skrawaniem, odlewnik,
mechanik, chemik,
elektromechanik, elektryk,
elektronik, galwanizer,
Krotoszyn Mahle Polska Sp. z o.o.
• przedstawiciel handlowy,
Ostrów i teren kraju
• kelner, Krotoszyn
• ślusarz-spawacz, Krotoszyn
• pracownik tartaku, Zduny
• piekarz, Koźmin

Praca dla kobiet lub mężczyzn
• kierownik punktu aptecznego,
Krotoszyn
• mgr farmacji, Krotoszyn, M ilicz
• kucharz-kclner,
Krotoszyn, Koźmin
• pracownik w gospodarstwie
rolnym, Wziąchów
• samodzielny księgowy-bilansista
Krotoszyn Mahle Polska Sp, /. o.o.
• drobiarz, ubojowy, pakować/,
Mikstat

s...

...........
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Rozmaitości

Eurokandydat
wśród krotoszynian

Rzecz grzechu warta?

Jan Kułakowski, kandydat do europarlamentu, otwierający wielkopolską listę Unii
Wolności, był w czwartek gościem krotoszynian. Spotkanie z nim (i trzecim na tej sarnej liście Jerzym Koralewskim z Ostrowa
Wlkp.) zorganizowano w Muzeum Regio-

Gościli
poetkę

nalnym im. H.
Ławniczaka.
Gość nie należy
do żadnej partii,jęd
nak - jak powiedział - zgodził się

Laureaci u wojewody

na kandydowanie z ramienia UW ze wzglę
du najej otwarcie, a także na własną dobrą
znajomość europejskiej wspólnoty. Zapew
niał, że po ewentualnym wyborze będzie
zabiegał o to, aby Unia była przyjazna dla
Polski, solidarna, w gospodarce preferująca
uczciwą konkurencję, kierująca się zasadą
pomocniczości (istotne decyzje zapadająna
najniższym szczeblu), dbająca o równowa
gę między interesem całości a interesami
państw czlonkowJan Kułakowski
skich, otwarta na
Ur. w 1930 r. w Myszkowie. Uczestnik
kolejne kraje.
powstania warszawskiego. Absolwent
Krotoszynianie
prawa na katolickim uniwersytecie
nie do końca wyko
w Leuven (Belgia). Działacz Między
rzystali obecność
narodowej Konfederacji Chrześcijań
osoby- doskonale
skich Związków Zawodowych,,av la-'
znającej unijne re
alia. Padło niewiele
tach 1976 - 1989 sekretarz generalny
konkretnych pytań,
Światowej Konfederacji Pracy. W la
tach 1990- 1996 szef misji RP przy
zupełnie zabrakło
Wspólnocie Europejskiej w Brukseli,
głosu przeciwni
pierwszy polski negocjator z UE, zasia
ków obecności Pol
ski w UE, pojawiły
da w Komitecie Integracji Europejskiej
i Narodowej Radzie Integracji Europej
się za to obszerne
skiej. Odznaczony Orderem Orła Białe
monologi. Czyżby
go (2002 r.), laureat Nagrody Kisiela
nikt nie miał wątpli
(2 0 0 1 r.). Żonaty, ojciec trzech córek.
wości?
(er)

Z harcerzami
na obóz do J a n o w a

21 maja Krotoszyńską Bibliotekę Pu
bliczną odwiedziła Maria Korzeniewska autorka tomików poezji i tekstów piosenek.
. Na spotkanie z poetką przybyło 120
uczniów szkół podstawowych - ósemki
i trójki.
Po przejściu na emeryturę M. Korze
niewska na nowo podjęła zarzucone
w młodości poetyckie wyrażanie myśli.
Poetka bardzo szybko nawiązała kon
takt z dziećmi przybyłymi na biblioteczne
spotkanie. Odpowiadała na liczne ich pyta
nia Uczniowie mogli czytać wiersze poet
ki, w zamian otrzymywali jej tomiki.
(nab)

Krotoszyńska Komenda Hufca ZHP
organizuje w Janowie k. Częstochowy
od 19 lipca do 1 sierpnia obóz harcer
ski. Zaprasza chętnych (dolna granica
wieku to 7 lat). Koszt to 570 zł od oso
by. Obejmuje: zakwaterowanie, 4 posił
ki dziennie, przejazdy, opiekę medycz
ną, korzystanie ze sprzętu sportowego,
wycieczkę do Krakowa oraz korzysta
nie z kąpielisk. Stanica harcerska poło
żona jest w lesie na terenie Jury Kra
kowsko-Częstochowskiej,
bogatej
w osobliwości przyrodnicze i miejsca
historyczne. Znajdują się tam liczne,
bezpieczne dla zwiedzających, groty

Warto było się uczyć

17
maja w sali sesyjnej Wielkopolskie
nazjum nr 4 w Krotoszynie, laureat woje
go Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wódzkiego konkursu chemicznego.
odbyło się spotkanie laureatów woje Otrzymali nagrody książkowe oraz za
wódzkich konkursów przedmiotowych świadczenia dające pierwszeństwo przyję
dla uczniów szkół gimnazjalnych z pra cia do wybranej przez nich szkoły ponadcownikami Kuratorium Oświaty.
gimnazjalnej wWielkopolsce. Listy gratu
Powiat krotoszyński reprezentowali lacyjne od wielkopolskiego kuratora
Marek Szewczyk i Michał Gręda oświaty otrzymały nauczycielki: Zofia
uczniowie Gimnazjum nr 2 w Krotoszy Madajczyk z Gimnazjum nr 2 i Ewa
nie - laureaci wojewódzkiego konkursu Szewczyk z Gimnazjum nr 4.
fizycznego, oraz Łukasz Idkowiak z Gim
(woj)

P O D Z IĘ K O W A N IE

i jaskinie w dolinie rzeki Wiercicy, ru
iny zamków w Olsztynie, Mirowie
i Bobolicach. Najmłodsze dzieci (7 9 lat) zakwaterowane zostaną w domkach kempingowych, pozostałe w dzie
sięcioosobowych namiotach (z drew
nianymi podłogami, półkami na ubra
nia, stolikami). Stanica dysponuje
kuchnią, stołówką, świetlicą, umywal
niami i natryskami z ciepłą wodą. Zgło
szenia (do 31 maja) i w p ł a t y ( d o 1 5
czerwca) p r z y j m u j e K o m e n d a H u f c a
ZHP w K r o to s z y n ie p r z y u l. M ły ń s k ie j

Dyrektor oraz cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Specjalnych w Kro
toszynie składają gorące podziękowania niżej wymienionym instytucjom,
finnom i osobom prywatnym za dary serca i pomoc w zorganizowaniu już
po raz dziesiąty D n ia Integracji, który w tym roku był częścią obchodów
55-lecia powstania szkoły.
Szczególne podziękowania kierujem y pod adresem Starostwa Pow iatow ego w Ku>l" sz\ ' | c '
Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, PEFRO N-u - PCPR K rotoszyn- 1’rK d się lorstwa n u
cyjno-H andlow cgo Ewa SA oraz Zarządu G łów nego Zw iązku Nicpctnosprawnyc i ntegracja. Dziękujem y p. Starościc Leszkowi K u lce za o b ję cie p atro n a cm uroczystości szkolnych
oraz p. Andrzejowi P io tro w sk iem u za p ro w ad zen ie imprezy mtcgracyjiicj na stadionie OSiRu.
Dziękujem y za ży c z e n ia z o k a z j i ju b ileu szu szkoły, za liczny udział w Dniu Integracji o n a za
p rzy stą p ien ie d o k o n k u rsu p la sty czn eg o

Każdy ma prawo do s\wjcgo miejsca w spoleaeń-

stwie. D zię k u jem y p. D arii Podcmskicj oraz p. Beacie Ulbrych z Krotoszyńskiego D om u Kul
tu ry za p racę w komisji konkursu plastycznego. Dziękujemy harcerkom i harcerzom , w olon

tariuszom z G im nazjum nr 4 oraz nauczycielom i opiekunom dzieci i młodzieży biorącej
udział w zabawach integracyjnych-p. Małgorzacie B cnasicwicz oraz panom: M aciejowi Szy
mańskiemu,

Eugeniuszowi Koczorowskiem u,

A rkadiuszow i Figajowi i Januszowi Lindnc-

2 d /4 (te l. 7 2 5 2 0 8 7 ).
(w b )

Scrdccznic dziękujemy rów nież następującym instytucjom i darczyńcom: Bank Spółdzielczy
w Krotoszynie, Miejski Zakład Komunikacji, ciastkarnia pp. Brykczyńskich i ciastkarnia pp.
Łyskawów, piekarnia p. Klupsia, piekarnia p. Sójki, piekarnia Wiek S.C. Lutognicw, Hurtow 
nia N apojów p. N ow aka, Zakład W ędliniarski p. Kujawskiego, Zakład O ptyczny p. Błażejew
skiego.

E n e r g e t y c z n y
Raz w miesiącu Krotoszyński Ośrodek
Kulany organizuje granie niezależnych ka
pel pod nazwą Koncerty (nie)potrzebne.
Przewrotność tytułu imprezy bierze się
z chęci zaprezentowania słuchaczom muzy
ki, która mimo docenienia w środowiskach
opiniotwórczych (prasa branżowa, kluby
muzyczne) nie jest grana w komercyjnych
stacjach radiowych, gdzie króluje wszech
obecny, tani pop.
21 maja zagrały kapcie: Noisesession
(jako support) i Blue Raincoat. Pierwszy
band zaprezentował mocne gitarowe granie
zelementami energetycznego punka. Mimo
nie najlepszego instrumentarium (tanie gita
ry), muzycy pokazali sprawność warsztato
wą i co najważniejsze - granie z sercem.
Blue Raincoat tojuż na polskim rynku uzna
na marka. W 2003 roku ukazała się ich pły
taSmali Tawn Addiction, z materiałemw ca
26 maja 2004

p u n k

i b r u d n e

g ita ry
PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w K rotoszynie dziękuje w szyst
kim sponsorom , którzy pizyczynili się do organizacji urodzinow e
go festynu ósemki. B yli nimi:
U rząd M iejski, PG K iM , K rotoszyński O środek Kultury, Tow arzystw o M iłośników K oszy
ków ki, R ada Rodziców, pracow nicy i uczniow ie SP 8, R ada O siedla nr 5, Rada O siedla nr
8, R egionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, B ank Spółdzielczy w K rotoszynie, PZU SA,
pływ alnia Wodnik, drukarnia Scorpion, kaw iarenka internetow a Combo, kw iaciarnia Mimo

„Blue Raincoat” zagrałjako drugi

łości zmasteringowanym przez legendarne
go producenta płyt Nirvany- Jackie Endino.
Muzycy czerpiąw udany sposób z doświad
czeń amerykańskich muzyków rodem z Se-

atlle (Ninwta, Sltellac, Sonic Youth). Ich
granie pełnejest brudnych gitar, chociaż nie
brakuje i momentów nastrojowych.

za - M aria i W ojciech Pocztowic, kwiaciarnia Domestica Beata i Leszek N ow akow ie, restau
racja francuska Meridien, Bricomarche, Intermarche, sklep firm ow y nr 2 Teomma przy dzia
le sprzedaży i m arketingu, Gwarant - Dorota K aliszew ska, firma Iw a - Lorcna K ryś, PPHU
Ewa, Zakład Przetw órstw a M ięsnego Jumadar - Jó ze f Kurzawski, firm a kom puterow a Eljar. Lektorat Plus - W iktor Lindner, Przedsiębiorstwo W ielobranżow e - W łodzim ierz i Elż
bieta M uszalscy, firma BeTa - B eata i Tadeusz K icrakow iczow ic, PPUH Piomar, Stal-Bud
- Jarosław M arciniak, Gabi-Plast, Czak- B.A. Blochowie, Lumen, Bolsius Polska, H urtow 
nia N apojów N ow ak, H urtow nia A rtykułów B udow lanych Chatka, Lom bard K arola Papicrskiego, Danuta i Stefan Michalscy, Stanisław Kubiak, M ałgorzata M ichcl-Grom ska, M ariusz
Izdebski, Florian Kmiecik, A nna i Eugeniusz G rześkow iakow ie, Dorota i Zbigniew Blcchowic, Teresa Rybka.

(dinner)

rizecz
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Reklama

/ / /
O L -T E X

P.P.H.U.

Filia Poznań punkt Borek Wlkp
ul. Zdzieska 70
tel/fax. 065-571-57-93
kom. 501420 552 ; 607 093 184

ROLETY ZEWNĘTRZNE
POKOJOWE
Pom iar i doradztwo gratis
BRAMY
Termin realizacji
od 3 do 6 dni
ŻALUZJE
System ratalny
MARKIZY
Gwarancja
MOSKITIERY
"►Zapraszamy
hurtowników
OKNA I DRZWI
do współpracy
DREWNO I
SYSTEM VEKA 5-*omorowy
♦

Produkcja, montaż, sprzedaż hurtowa i detaliczna, p o n .-p t 10-17, sob. 10-14

Co nowego
w najświeższym
wydaniu

GAZOWE UKŁADY ZASILANIA

w

zatrudni
PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO

R ze czy K ro to szyń s k ie j.

w każdą
środę,
słuchaj radio
106.4fm
centrum

AUTO na GAZ
g L P IG A Z

Firma ZHUTOMBUD

,

v

'

Branża: narzędzia, elektronarzędzia i/lub
spaw alnictw o

(

Prosim y o kontakt osobisty

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Folw ark 10, K rotoszyn

-

M

BRAAS

PO LSK A

Ż yczym y sm acznego!

d r d b tM ld l

26 maja 2004

E

S

(były Bumat)

tel./fax 725 29 63

TA K ŻE D LA ZA D ŁU ŻO N YC H

WIENER BERGER

serd eczn ie z a p ra s z a
sm ak o szy pizzy 11!

KR ED YT NA TELEFON 0 6 9 7 8 3 0 0 8 8

KREDYTY
GOTÓWKOWE

KORAMIC Roben 9®"0*4? QICK-MIX

Realizujemy zamówienia
z DOWOZEM
na terenie miasta

Emilia Chromińska

Krotoszyn, ul. M agazynowa 2

M A T E R IA Ł Y B U D O W L A N E :

Od wtorku do soboty 1200 - 2300
niedziele i święta 16“ - 2300
Krotoszyn, ul. Koźmińska 28
tel. 722 90 08,0604 539 819

W łaścicielka lokalu

r

I

A G R O -G A S -S Y S T E M

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

sprzedaż
hurtowa i detaliczna
paliw i olejów
DOWÓZ

DO KLI ENTA G R AT I S !

ON
3°4 OOs
215 Pb95
369
z rób Si
W stąp d o

BUDOWA, ZAKUP,
• D L A R O L N IK Ó W I FIRM •
REMONT, WYKOŃCZENIA,
• E M E R Y T Ó W I R E N C IS T Ó W •
SPLATA NIEKORZYSTNYCH
•O SÓ B SAM OTN YCH •
KREDYTÓW, NA DOWOLNY CEL,
• B E Z P O R Ę C Z Y C IE L I •
DO 20 LAT, OD 2,9%
• BEZ O P ŁA T W STĘPN YCH •
www.gebm.pl
Krotoszyn, Mały Rynek 13
tel. 722 58 32, kom. 0505 133 427

PRODUCENT ZUH STABOX
Ostrów Wlkp.-Zacharzew
ul. Krotoszyńska 48
Tel. 735 01 10, fax 735 01 09
N ajniższe ceny

_____ GRATIS______

Wojciech CZAJKA

dachówka betonowa, rynny PCV, dachówka ceramiczna, klinkier, okna
do poddaszy, systemy kominowe, technika izolacyjna, pustaki POROTOHERM,
chemia budowlana, Impregnaty do drewna, silikony, wkręty, narzędzia

Atest IGMIG

(CV, podanie

o pracę) w siedzibie firmy: ul. Zam kow y

Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych
K rotoszyn , ul. O grodow skiego 30
teU fax 062 725 28 47, kom . 0604 812 106

ze stali szlachetnej
kwasoodpornej
spawane plazmowo

w ykształcenie min. średnie.

'• t

y

i obróbka skrawaniem ,

AUlmnowe
k ft£ '“ a d v

O strów Wlkp., ul. Wrocławska 23
tel. 738 75 97, kom. 0600 781 708

baru „B is tro
O r g a n iz u je m y d r o b n e
u r o c z y s t o ś c i o k o li c z n o ś c i o w e
- o s i e m n a s t k i,
- im ie n in y ,
- r o c z n ic e , itp . •
S e r d e c z n ie z a p r a s z a m y !
K rotoszyn, ul. 56 P.P.Wlkp. (zielony pasaż)
czynne pon.-pt. 8°"-24“ , sob.-niedz. 9"-2®

15

Kultura

Obejrzymy

Królowanie m aluchów
W ostatnią niedzielę zdunowska Bibiloteka Publiczna przeżyła sympa
tyczny najazd maluchów, ich rodziców i przedszkolnych opiekunów.

Tytuł filmu Underworld można prze
tłumaczyć na podziemie, zaświaty. W krę
tych korytarzach pod ziemią, jakby w in
nym wymiarze rzeczywistości, spotykają
się dwa zwaśnione plemiona: Likanów,

Przeczytamy..
Uczestnicy w komplecie

Mili goście przybyli na zorganizowa
ny przez zdunowską książnicą finał miej
sko-gminnego konkursu recytatorskiego
dla n a jm ło d s z y c h . Kilkadziesiącioro dzie
ci z B e s tw in a , K o n a rz e w a i s a m y c h Zdun
z p rz e ję c ie m re c y to w a ło s tro fy u lu b io 
n y c h w ie rs z y k ó w . Czteroosobowe ju r y
stanęło przed arcytrudnym zadaniem wy
łonienia najlepszych w każdej z czterech
grup wiekowych. Książeczkami i dyplo
mami nagrodzono jednak nie tylko laure
atów, ale wszystkich uczestników.
Oczekując na ogłoszenie wyników,

śp ie w a li

dzieci obejrzały przedstawienie Zabawa
w Śpiącą Królewnę, zaprezentowane
przez grupę teatralną Iskierka, złożoną
z trzecioklasistów z R o z d r a ż e w a , a pro
w a d z o n ą przez ich wychowawczynię Jo 
la n tę A d a m ia k . G ru p ę bardzo z sobą zży
tą: - M y jesteśmy związani - mówiły po
spotkaniu małe iskierki. Zarówno dzieci
z zespołu, jak i ich nauczycielka, bardzo
żałują, że wkrótce przyjdzie pora rozsta
nia, bowiem w przyszłym roku szkolnym
klasę przejmie inny wychowawca.
(er)

Aleksy Rański, warszawski notariusz,
czuje się przez całe życie - jak sam to okre
śla- nieswojo i niepewnie. Zafascynowany
historią rosyjskich przodków, wraca czasa
mi myślami do opowieści rodzinnych.

Posłuchamy..

o przyrodzie

Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie zorganizował 14 maja
konkurs piosenki o tematyce przyrodniczej dla uczniów klas I - III
z terenu gminy Rozdrażew.

CHYLIŃSKA Winna
Zespół O.N.A. przeszedł do historii. Po
nagraniu pięciu niezłych albumów studyj
nych (Modlishka, Bzzzzz, T.R.I.P, Piepiz
oraz Mrok) rozdzielił się na dwa obozy: za
łożyciele zespołu i jego siła napędowa, czy
li znana z Kombi spółka SkawińskiTkaczyk oddała się projektowi Kombi II, na
tomiast główna przyczyna rozłamu w ze
spole, Agnieszka Chylińska, powołała do

Wszyscy dostali słodkie upominki

Imprezę zainicjowały i przeprowadziły
nauczycielki nauczania zintegrowanego:
Jolanta Adamiak i Romualda Chrobot.
W szranki konkursowe stanęło szcsnaścioro małych wykonawców, wyłonionych we
wcześniejszych eliminacjach. - Dzieci
spontanicznie i z radością podeszły do tego
tematu. Śpiewać chciały wszystkie - wspo

mina Jolanta Adamiak. Według wcześniej
szych ustaleń, do konkursu zaproszono sze
ścioro uczniów ze szkoły podstawowej
w Rozdrażewie oraz po troje z pozostałych
szkól w gminie. - Występy oceniało kompe
tentnejuty- infonnujc pani Jolanta. --Z ra 
mienia szkoły uczestniczył w nim tylko dy
rektor, a pozostalijumrzy byli przedstawi
cielami Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
i Ogniska Muzycznego. Komisja oceniała

dobór repertuaru, umiejętności wokalne

i ogólny wyraz artystyczny. Konkursowe
zmagania obserwowała też wójt gminy Bo
żena Marcisz.
Najwyżej oceniono Klaudię Hajdner
z klasy III ze szkoły w Dzielicach. Drugie
miejsce zajęła Paulina Teodorczyk (kl. III)
z Nowej Wsi, a trzecia lokata przypadła
Małgorzacie Roszak z kl. III a i Magdalenie
Dopierale z kl. II b - uczennicom szkoły
w Rozdrażewie. Jury przyznało także wy
różnienia, które otrzymali: Karolina Król
(kl. II a) i Hanna Jankowska (kl. HI b) - obie
z Rozdrażewa, Dawid Trawiński (kl. I,
szkoła w Grębowie), Marta Wąsik (kl. II,
Dzielice), Marlena Wolna (kl. I. Nowa
Wieś). Małych artystów uhonorowano na
grodami książkowymi i dyplomami. Wszy
scy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.
(szop)
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czyli wilkołaków, i Wampirów. Na pierw
szy rzut oka trudno ich odróżnić od zwy
kłych ludzi, dlatego mogą swobodnie po
ruszać się także po ulicach miast. Czasami
więc i tam dochodzi do niebezpiecznych
starć, bo od setek lat sens istnienia obu ple
mion polega na wzajemnym zwalczaniu
się, mordowaniu. Ich laboratoria pracują
nad wymyśleniem broni skutecznie unice
stwiającej wrogów, gdyż jedni i drudzy
mają niezwykłą zdolność regeneracji.
Główna bohaterka filmu, kruczoczarna
Wampirzyca Selena, bez zastrzeżeń ufa
staremu przywódcy Wiktorowi, unika zaś
młodszego, zakochanego w niej Craigena
Ponad jego zakusy zdecydowanie przed
kłada towarzystwo Michaela, zwykłego

człowieka zaplątanego w dzieje zwaśnio
nych plemion z powodu swojej rzadkiej
grupy krwi. Selena nie wierzy w szczerość
intencji Craigena, nawet nie domyślając
się, jak bliskajest prawdy. Ale nasza boha
terka nie zna dobrze nawet dziejów swojej
rodziny, a cóż dopiero całego plemienia.
Kiedy historia odsłoni przed nią swoje ta
jemnice, zaufanie Seleny do starszyzny
plemiennej nie będzie już tak jednoznacz
ne.
(eta)

Wspomnienia matki to jeden z powodów,
dla których wybiera się latemw podróż stat
kiem po Wołdze; drugimjest poczucie pust
ki, nuda. Podczas rejsu poznaje dziwnego
Rosjanina, inżyniera, również nie potrafią
cego się odnaleźć w rzeczywistości. Po po
wrocie do Warszawy kontakt z notariuszem
nawiązuje polski przemytnik, który potrze
buje pomocy prawnej. Płaci kiepsko, ale
wprowadza za to Rabskiego w inny świat
imponując mu obyciem, pewnością siebie
i umiejętnością korzystania z przyjemności.
Prawnik nadrabia miną, choć czasami przy
chodzi mu to z ogromnym trudem. Wyko
rzystuje więc pierwszą nadarzającąsię okazjędo odegrania sięnanielubianym chlebo
dawcy. Splot kilku przypadkowych okolicz

ności, m.in. spotkanie z Rosjaninem z wy
cieczki, pozwala mu stworzyć własną le
gendę. Jest w niej czlowiekim pewnym sie
bie, władczym, nie żyje w cieniu innych lu
dzi. Ale wymyślona historia zaczyna się to
czyć w nieoczekiwanym kierunku i Rański
nie zdoła się uchronić przed skutkami wła
snej konfabulacji.
Powieść Człowiek w cieniu została wy
dana w serii Nowa Proza Polska, obok ta
kich pozycji, jak Bidul Mariusza Maślanki
i Miasto utrapienia Jerzego Pilcha, (ela)

istnieniawłasną grupę, w której znalazło się
również miejsce dla dwóch innych muzy
ków O.N.A. - Kraszewskiego i Homego.
Owocem tego przedsięwzięcia jest al
bum Winna, który moim zdaniem stanowi
krok do tyłu w rozwoju muzycznym woka
listki w porównaniu z dokonaniami O.N.A.
Nie będę oryginalny i wytknę Chylińskiej to
samo, co inni dziennikarze muzyczni zaj
mujący się tą płytą: wulgarność. Nie mam
nic - naprawdę nic - przeciwko używaniu
dosadnych sformułowań, ale w jej przypad
ku robi się to chwilami niesmaczne. Wyda
je się, że pani ta (w tym roku kończy 28 lat)
ma mniej niż 15 lat i zerwała sięzłańcucha...
Zresztą na koncertach z przekazem werbal
nymjestjeszcze gorzej. Szczegółów oszczę
dzę, powdern tylko, że swojego dziecka na
taki koncert bym nie puścił. Odnoszę wraże
nie, że Chylińska stara sięjeszcze mocniej dzięki zamierzonej prowokacji, niczym Marilyn Manson - zaistnieć medialnie, spycha
jąc jakość przekazu muzycznego na drugi

plan. Bo ani kompozycyjnie, ani aranżacyjnie, ani nawet brzmieniowo (choćjakość soundu, przyznam, niezła) Ameryki nie od
krywa. Jak w O.N.A. - jest sporo ostrych,
czadowych numerów, kilka ballad średnio
tu pasujących, trochę kombinowania pod

Tioja, USA, hist. do 3 czerwca, godz. 17.00,
2 0 . 10 , w soboty i niedziele dodatkowy seans

o godz. 14.00, bilety: 14 i 16 zł.
Mieszko, Koźmin Wlkp.
Nigdy w życiu, poi., kom., 29, 30 maja,
godz. 19.00, bilety: 10 i 12 zł.

Przedwiośnie, Krotoszyn
Gdzie jest Nemo, USA, anim., 26 maja,

godz. 18.00, bilety: 8 i 10 zl.
Złodziej życia, USA, thriller, do 26 maja,
godz. 2 0 .0 0 , bilety: 8 i 10 zł.
Mali agenci 3, USA, trójwymiar., od 28 ma
ja do 2 czerwca, godz. 18.00, bilety: 8 i 10 zł.
Toit/ue-jazda nakrawędzi, USA, akcja, od
28 maja do 2 czerwca, godz. 2 0 .0 0 , bilety:
8 i 10 zł.
Komeda, Ostrów Wlkp.

Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka
w Krotoszynie
Krotoszyn na starejfotografii, zdjęcia sprzed
1940 r., do 20 sierpnia

Cieszków

UndencorUl, reż. Len Wiseman, wyst.
Kate Beckinsale, Scott Speedman, Michael Scheen, Wielka Brytania 2004;
film z wypożyczalni kaset wideo Jovi,
Krotoszyn, al. Powstańców Wlkp.

Eustachy Rylski, Człowiek w cieniu, wyd.
Świat Książki, Warszawa 2004; do naby
cia w Domu Książki, Krotoszyn, Rynek
7.

Led Zeppelin.

Wyróżniające się fragmenty to: najlep
sza w nielicznym zestawie balladZmysłowa
- nie ma co kryć, bardzo w stylu ballad
O.N.A., znanyjuż z radia i telewizji mocno
rammsteinowy kawałek Winna, nie najgorszyjest też utwór Chylińska (fajne klawiszo
we tło robi Wojtek Horny, tekst jak zwykle
prowokacyjny, jednak z zianiem prawdy...).
Reszta płyty to poziom najsłabszych frag
mentów dotychczasowych płyt O.N.A.
Czyli - nie za dobry...
Nota: 4
Tomasz Kwiatkowski

Dziękuję księgarni DOM KSIĄŻKI S.A.
za pomoc w redagowaniu rubryki

Koncert dzieci z okazji Dnia Matki, 26 ma
ja, godz. 16.00, Gminne Centrum Kultury.
Koźmin Wlkp.
Dni Koźmina (w programie m.in. koncerty
zespołów: Big Cyc, Czerwone Gitaiy, Sistars), od 4 do 6 czerwca szczegółowy pro
gram w następnym numerze.
Krotoszyn
Koncert kwartetu smyczkowego Gntpa
MoCarta, 9 czerwca godz. 19.00, sala kina
Przedwiośnie, bilety: 20 zł.
Rozdrażew
XI festyn na rzecz szkoły (w programie
m.in.: rozgrywki sportowe, zabawa z pu
blicznością pokaz walk sumo, blok arty
styczny, loteria fantowa), 30 maja od godz.
10.00 do 24.00, Zespół Szkól Publicznych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
zmiany wprowadzone w ostatniej chwili
ptzez organizatorów imprez i kierownictwo
kin.
26 maja 2004
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
na podstawie art. 24 pkt 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście
ków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta
i Gminy Krotoszyn. Taryfa obowiązywać będzie w okresie jednego roku, tj. od lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku.

GRUPA MoCARTA
w K r o t o s z y n ie

Taryfa
Zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych
Dostarczanie wody
cena za 1 m’
- gospodarstwa domowe oraz woda wykorzystywana na cele
socjalno-bytowe
1,50 zł + 7% VAT
- przemysł farmaceutyczny i spożywczy 1,53 zł + 7% VAT
- pozostałe podmioty (np. usługi, tereny przemysłowe)
l,54zł + 7%VAT
Stała stawka opłaty abonamentowej miesięcznej za przyłącze wo
dociągowe
3,47 zł + 7% VAT

namentowej i ceny za 1 m’ wody i/lub ścieków, pomnożonej przez
ilość dostarczanej wody.

2,73 z) + 7% VAT

Przykładowe wyliczenie należności
dla gospodarstwa domowego:
Miesięczna opłata abonamentowa (netto)
3,47 zł 3,47 zł
Cena za 1 m’ wody (netto) x ilość zużyta 1,50 złx 12nf = 18 zł
Należność za dostarczoną wodę (netto)
21,47 zł
Należność za odebrane ścieki (netto) 2,73 zix 1 2 m’ = 32,76 zł
Razem za dostarczenie wody
i odbiór ścieków w ilości 12 m3 (netto)
54,23 zł
Podatek VAT
3,80 zł
Razem do zapłaty
58,03 zl

Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro
wadzanie ścieków ustala się jako sumę miesięcznej opłaty abo

Zarząd Spółki

Odbiór ścieków
Cena za 1 m'
- jednakowa dla wszystkich odbiorców

09 czerwca O godz.19.00 zapraszam y
do kina Przedwiośnie na

KOMUNIKAT

w ystęp rewelacyjnej grupy grającą
kam eralną muzykę na wesoło.

Grupa MoCarta to kwartet sm yczkowy
o ambicjach kabaretu muzycznego.
Zespół występuje również
z repertuarem klasycznym , a także
zajm uje się m uzyką rozryw kow ą
(w spółpracow ał m.in. z takim i artystam i jak
Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Kayah,)

Znany szerszej publiczności z
Kabaretowej Ligi Dwójki (2TVP)
Bilety: 20 zł, do nabycia w KOK-u,
Księgarni Rynkowej.

✓ Asamochodowe
U T O na
GAZ X
systemy gazowe

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

w

Burmistrz Krotoszyna, stosownie do
art 35. ust. 1 ustawy z dnia 31 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościa
mi (Dz.U. z 2000 r., nr 46, poz. 543
z późniejszymi zmianami)

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
na podstawie a rt 24 pkt 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków <Vz. U. N r 72, poz. 747) ogłasza taiyfę za zbiorowe zaopattzonie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Zduny, wsi: C hachalnia, Sicjew.
Taryfo obowiązywać będzie w okresie jodnego roku, tj. od I lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 r.

BEZPOŚREDNI
WTRYSK GAZU

DO AU T Z P L A S T IK O W Y M

KOLEKTOREM

Taryfa / Zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych

informuje, że zostały
przeznaczone do sprzedaży,
na rzecz
głównych najemców,
lokale mieszkalne
(zamieszkałe)
w budynku komunalnym
położonym w Swinkowie
nr 37a, gm. Krotoszyn.

Dostarczanie wody
Cena za 1 m’
gosp. dom. oraz woda wykorzystywana na cele socjalno-bytowe 1,49 zł + 7% VAT
- przemysł fannaceutyczny i spożywczy
l,52zł+7%VAT
- pozostałe podmioty (np. usługi, tereny przemysłowe)
l,54zł+7%VAT
Stała stawka opłaty abonamentowej miesięcznie za przyłącze wodociągowe
3,47 zł + 7% VAT
Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala sięjako sumę miesięcznej opłaty abo
namentowej i ceny za 1 m‘ wody, pomnożonej przez ilość dostarczanej wody.
Przykładowe wyliczenie należności dla gospodarstwa domowego:
Miesięczna oplata abonamentowa (netto)
3,47 zł 3,47 zł
Cena za I m’ wody (netto) x ilość zużyta
l,49złx I2m' = 17,88 zł
Należność za dostarczoną wodę (netto)
21,35zł
Podatek VAT
1,49zł
Razem do zapłaty
22,84zł

Hieronim Mazurkiewicz
Krotoszyn, ul. Polno 30
teL 725 31 8 5 ,0 6 0 4 1 0 9 285
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Stacja paliw
ul. Koźmińska 124
Krotoszyn, tel. 722 67 53

CZWARTKI godz. 16.00-18.00

W poradni przyjmuje
specjalista chirurg
R ejestracja na miejscu
lub telefonicznie pod nr.

PRZYJMUJE
pon. i pt.
16.30-17.30
Krotoszyn

wtorki
17.00-18.00

ul. Bolewskiego 8

588 02 03
pon. - pt. 8.00 - 18.00,
sob. 8.00 - 12.00
Przyjęcia bezpłatne wramach umowy z NFZ

Kalisz
a l . Wolności 8

tel. 0604 561 313

*

Skoda Fab*a
ŚkodaOctavla

i l i l i p s
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;

(PRZY APTECE ESKULAP)

KOŹMIN, ul. Zamkowa 2
WTORKI godz. 15.00-16.00

■^benzyna
P b95, 9 8 , U 95,

Leczenie: trądzika, łuszczycy, grzybicy,

alergii, chorób skóry, włosów i paznokci...
Usuwanie: kurzajek, brodawek, ktykcln,
wtókniaków, naczyniaków, odcisków, Itp.

^ o le j napędow y,
^ o le j op a ło w y

| H

Tel. dom. Poznań: (o pretiks 6i) 823 01 63
lub 0601 819 926
I Dorośli i dziecij

^ L P G

N ie u sta ją cy kon kurs R ze czy

Zatankuje w stacji paliw Orlen

26 maja 2004

K rotoszyn, ul. P rzem ysłow a 19
P rzyjęcia: poniedziałki l O ^ - ló 00,
środy 1600-2 0 00, soboty l O ^ - H 00

Chirurgia ogólna,
choroby tętnic,
żył i tarczycy

™

KROTOSZYN, ul. M ickiewicza 2a

^ ^ ^ u k c iC Z N A E S

Andrzej M ilew ski ■

DERM
ATOLOG

^

Zapraszamy

D „ « .r NcuK Medycznych ■

Zarządzenie o przeznaczeniu do
sprzedaży tych lokali zostało wywie
szone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Krotoszynie przy ul. Koł
łątaja 7.

Zarząd Spółki

KPN 1927

*

Właściciela tego pojazdu serdecznie
zapraszamy w piątek do redakcji. Jeśli po
każe egzemplarz tej gazety, odbierze ku
pon na bezpłatne tankowanie o wartości
50 zł w stacji paliw Orlen przy ulicy Koź
mińskiej 124. Przypominamy, że nasz gra
sujący po powiecie fotoreporter szuka wy
łącznie samochodów z naklejkami Rzeczy
umiejscowionymi na tylnej szybie samo
chodu.
(red.)

Aparaty słuchowe
• b ezpłatn e badania słu ch u
• d o p a so w yw a n ie
a p a ra tó w s łu c h o w y c h
c y fro w y c h i a n a lo g o w yc h
• w iz y ty dom ow e
• s e rw is
• b a te rie

Cyfrowe aparaty BERNAFON
wsupercenie!

ul. Zdunowska 16 (pasaż) I piętro
tel. kom. 0508 072 773, pn.czw.lS00- ^

Teraz przy zakupie Skody Fabia lub Skody Octavia klimatyzacja w promocyjnej cenie
j u ż o d 2 5 0 0 z ło t y c h .
iUKżyibw** t
Pocłeptu)

w

Ofcm

ofrrt*

nyt»i najbfejwgo dfftiwa wody,
www.vłUHia-auto.t»ł

od05.042004t.

<20-*.ceny płMftc przy TAkupc, 50*>po«>L« bez odciek).
PohM CWemjc-my
Hbrfljiewń OC AC. NW

t fcukł m\f&jytydi pK*nucj<|

VOLKSWAGEN BANK POLSKA SJL

Auto Perfect
6 3 -8 0 0 Gostyń, ul. N ow e W rota 5. tel. (0 -6 5 ) 5 7 2-0 E M 4
autoperfectgos@ pro.onetpl
w w w .skoda-auto.pl
00

O'.KZcyfo

SALON ♦SERWIS ♦AUTA UŻYWANE

nszecz

M o b il
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Rozrywka

W A G A (2 3 IX - 2 2 X )

B A R A N (21111 - 2 0 IV )

APTEKI DYŻURNE: Łąkowa, ul. Staszi
ca 26b (722 63 01), dyżur do 27 maja, Pod

.m. Jk Od Twojej rozwagi zależy, jak wy

brniesz z sytuacji, którąprzyniosąnaj
bliższe dni. Nic poddawaj się emocjom.

Murzynem, ul. Zdunowska 33 (725 26

20), dyżur od 28 maja do 3 czerwca.
r.'".

I

KRZYŻÓWKA ZE SMAKIEM

HOR O SKO P

APTEKI

•

Pod Orłem, ul. Wolności 7 (548 24 12),

S K O R P IO N (2 3 X - 22X1)

Jakoś trudno Ci uwierzyć we własne
możliwości, tymczasem wprowadze
nie w życic projektu, który rozważasz, byłoby
bardzo korzystne. Do dzieła!
f Ę \

Apteka, ul. Stary Rynek 1 (721 61 32),
8.00-18.00, sob. 8.00-13.00,
Zamkowa, ul. Krotoszyńska 6 (721 65

24), 8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 13.00.

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

pon. - pt. 7.30 - 16.30, sob. 8.00 - 13.00.

w pierś!

B Y K (2 1 IV - 2 1 V )

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

Tym razem nic masz racji, nic nic po
mogą dramatyczne gesty. Stuknij się

Opinie innych ludzi traktujjako wska
zówki, nie powinieneś się im ślepo
podporządkowywać, zwłaszcza że są sprzecz
ne.

B L IŹ N IĘ TA (2 2 V - 2 1 V I)

| jj | Czas zmienić nawyki, bo samozado
wolenie sprawi, że stracisz okazję do
wprowadzenia interesujących zmian w swoje
życic.

Nicpotrzcbnic pakujesz się w niepew
ne przedsięwzięcie. Lepiej się wyco
faj, jeszcze nic jest za późno.

ftayaa Czasami ryzyko się opłaca. Tym ra
zem stawka jest naprawdę wysoka,
warto pójść na całość.
Nic zastanawiasz się wcale, czy oso
bom z Twojego otoczenia odpowiada
Twoje zachowanie. Kosztemtakiego podążania

Źle robisz, zostawiając sprawy wła
snemu biegowi. Gdzie Twoja siła
i wola działania?

Rynek - Ratusz p. 4

piątek godz 18.00 ul. Mickiewicza 2
niedziela godz. 18.00 ul. Mickiewicza 2
Klub Amazonek dla pań po mastektomii, każ
dy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 16.00
w siedzibie Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Bcnickicj 9.
Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE

722 74 94

14

ą

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

n

a

k

W

i l

25

Krotoszyn. Kościuszki 13
26

chodzi.

Z a rz ą d Głów ny Z w iązku
O sób N iepełnospraw nych IN T E G R A C JA

502 156 871

uL Benicka 9

Świetlica socjoterapeutyczna - dla dzieci

ośrodek profilaktyki środowiskowej
zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka) 725 36 95

27

Pionowo

1. Chińska, ale wyprodukowana w Radomiu
4. Izraelski wywiad
7. W kropki bordo, żuła trawę kręcąc mordą
8 . Niewolnica z dawnego serialu
9. Np. PKO
10. Złoty, żeliwny, stalowy
12. Shotokoan
14. Jabłko Adama gwar.

1. Np. wjazdu
2. Wstęp
3. Jeździ na wielbłądzic
4. Wydłuża i pogrubia (rzęsy)
5. Nosi ją ksiądz
6 . Cukierki w polewie
8 . Popularna kawa zbożowa
11. Z harfą nad poetą
13. Na nogach alpinisty

16. Gatunek papugi
17. W ypłaca rentę

problemy chorych na stwardnienie rozsiane
605 272371

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania
Uzależnieniom i Wspierania Rozwoju

25. Tłusty dzień tygodnia

Grupa AA DĄB

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych

Psy chicznego Dzieci i Młodzieży SZANSA

26. Najważniejszy w Krakowie

Os. Sikorskiego 7

27: Oklaski

-

725 36 95

Ą

Poziomo

grupa wsparcia dla rodzin alkoholików
wtorek godz 18.00 ul. Mickiewicza 2

e r t y n

li lii
B

fi?

i r

Stowarzyszenie SCLEROS1S MULT1PLEX

722 57 72

23

24

'' ' ' :
,

Grupa Al- Anon GRACJA

ł b

20

.

..:

codziennie od godz. 16.00 ul. Mickiewicza 2

A

19

22

Os. Sikorskiego 7 (żłobek - część piwniczna)
7229790
pn. - czw. 17.00- 21 .00 , pt. - sob. 17.00 - 22.00

z

18

17

problemy chorych na cukrzycę
725 79 25,725 44 38

poniedziałek godz. 17.00 ul. Sienkiewicza 2

16

15
l i l i i

Nic wszyscy rozumieją Twoje inten
cje. Najlepiej powiedz wprost, o co Ci

Św ietlica socjoterapeutyczna - dla młodzieży
ul. Mickiewicza i 1 pn-pt 15.00- 18.00
M łodzieżow y K lu b Środow iskow y
R IV E N D E L L

pn-pt 15.00- 18.00

Klub Abstynenta TOLERANCJA

13

8

i 502 219 552

profilaktyka chorób nowotworowych
tcl. 725 23 17 oraz 693 495 840

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

12

11

R Y B Y (2111 - 20111)

Grupa AA KROTON

722 616 1

llflll
10

j u

GDZIE SZUKAĆ POM OCY?

ul. Mickiewicza 2
pn. - czw 16.00 - 20.00

9

21

W O D N IK (211 - 2011)

P AN N A (23V III - 2 2 IX )

dla osób z prob lem em alkoholow ym

8

korzystne.

LE W (2 3 V II - 22V III)

Ą -

nę.

Os. Sikorskiego 7
722 75 30,
,cl całodobowy
602 384 357
l7'*10 15 00- wt 7.00 - 19.00
1Iw
linkiTkonsultacyjny

6

$

w rodzinie, jak i w pracy. Niektóre
mocno Cię zaskoczą, ale w efekcie okażą się

m iędzy W ami. C zy w arto?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzy sowej

5

11111
7

„v»i Przed Tobą spore zmiany - zarówno

pn. - pt. 8 .0 0 - 18.00, sob.

18.30, sob. 9.00- 13.00.

4

3

K O Z IO R O Ż E C (22X11 - 201)

U & 3 R A K (2 2 V I - 22V II)
K
A

do celu m oże być kom pletne załam anie więzi

Alifarm , Rynek 19 (721 57 28), 8.00 —

2

iii.

Sułmierzycka, ul. Krótka 1 (722.32 24),

- 13.00.

1

S T R Z E L E C (23X1 - 21X11)

Ciągle powtarzasz ten sam błąd. To
staje się nudne, chyba dla Ciebie tak
że. Poza tym, płacisz za te powtórki sporą ce

11 .0 0

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 18 (hasło: REPREZEN
TANT) redakcyjna sierotka wylosowała dla pana Marcina Bzdęgi z Krotoszyna. Na
kartki z rozwiązaniami poniższego zadania czekamy do 2 czerwca. Tym razem hasło
składa się z 9 liter. Do wygrania - niespodzianka.

19. Prawny, ślubu, urodzenia itp.

21. Wydać polecenie
22. Sąsiad Iraku

15....

blues, w niebie sam e dziw y

18. Spółka akcyjna
20. Na niej opuścisz bezludną wyspę
21. Rzeka na Podlasiu
23. Model telefonu
24. Pracuj, pracuj, a sam wyrośnie
25. Zawsze kieruj się prosto do niego

Kartka z pamiętnika

ą

Trwa konkurs pt. Kartka z pamiętnika. Przypominam, że chodzi o to, że
byście przysyłali zapiski z jednego dnia z Waszego życia. Zachęcam go
rąco do wzięcia udziału w zabawie - nagrody czekają! A może macie
propozycję nowego konkursu?

Kochane Dzieciaki,
nagrodę za prawi
dłowe rozwiązanie re
busu z numeru 18 (DO
PLECAKA
ZA
BIERZ UŚMIECH)
wylosowałam
dla
Klaudii Tobiasz z Kro
toszyna. Zapraszam
Cię, Klaudio, w naj
bliższy piątek do redakcji - czeka niespo
dzianka. Natomiast wszystkich małych
czytelników Rzeczy zachęcam do rozwią
zania dzisiejszego zadania. Namawiam
Was także do samodzielnego wymyślania
rebusów, krzyżówek i różnego rodzaju za
gadek. Jeśli przyślecie je do mnie, być
może zostaną opublikowane. Na autorów
najciekawszych czekają nagrody. Do
dzieła!
Albertyna

22 lutego 2003 r.
Wstałem rano bardzo zty i niewyspany.
Niby dzień, jak każdy inny, ale ja przeczu
wałem, że stanie się coś strasznego. Posze
dłem do szkoły na 8.00. Ledwie wyszedłem
z domu, moją drogą przebiegł czarny kot
Utwierdziłem się w przekonaniu, że to na
pewno nie będzie udany dzień... Pierwsza
była geografia. Nauczycielka już
w drzwiach zawołała: -Karteczki na stół, no
już, nie ociągać się! Jakoś tak się dożyło, że
nie uczyłem się wczoraj w ogóle. Pytanie
pierwsze - Jakie miastojest stolicą Holan
dii? Próbowałem zobaczyć odpowiedź
u Matta, który siedzi za mną, ale nic z tego
- on też się nie nauczył. Machałem do Ewy
z ławki obok, ale była zbyt zajęta pisaniem,
żeby mi odpowiedzieć. W końcu napisałem
na papierku po gumie pytanie i rzuciłem

Krotoszyn ul. Zamkowy Folwark 11
ponledzlalck-sobota 10.00 -19.00

rizecz

przed siebie, i... w tym momencie podeszła
do mnie nauczycielka. - No, Adasiu, znowu
to samo? Nie dość, że sam się nie nauczyłeś,
tojeszcze chcesz, żeby koledzy za ciebie od
powiadali? Jedyneczka za kartkówkę, dntga, żebyś się nauczaj że nie możesz ściągać.

Na przerwie graliśmy z chłopakami
w nogę. Stałem na bramce (bramkarzemje
stem świetnym!). Podbiegł do mnie Arek,
kopnął piłkę, izuciłem się na nią i padłem na
kolano. Podniosłem się i zobaczyłem, żejest
całe czerwone i spuchnięte. Musiałem skoń
czyć grę i iść do pielęgniarki. Wróciłem na
biologię. Ledwie usiadłem, a pani powie
działa- Któiy dzisiaj dzień miesiąca? Dwu
dziesty drugi, tak? No to może numer dwu
dziesty drugido odpowiedzi. Oczywiście, na

biologię też się nie nauczyłem!
Adam
26 maja 2004
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serdeczniejsze życzenia przesyła

V W dniu Waszego święta nie przyniesie
my Wam kwiatów, lecz przyjmijcie bu
kiet życzeń naszych. Choć na kartce są
pisane, ale sercem dotykane. Szczęście
niech Was nie opuszcza, niech Wam
słońce zawsze świeci i ten czas spokoj
nie leci. Niech odejdą w świat szeroki
smutki, żale oraz złości, a powróci dzień
radości. Z okazji Dnia Matki wszystkim
mamom najserdeczniejsze życzenia
przesyłają

kochający mąż Darek

czenia Ci przynoszę uplecione z naszych
uczuć. Żyj szczęśliwie, żyj wesoło, oto
czona szczęściem wkoło. Kochanej
Wiktorii Murawskiej z okazji 6 roczni
cy urodzin najserdeczniejsze życzenia
składają
rodzice

z córeczką Karinką
V Aby słońce Ci świeciło, księżyc dał spo

V Otaczałaś nas miłością gdy byliśmy ma
li. Nauczyłaś nas mądrości, gdyśmy do
rastali. Jesteś uśmiechniętą kiedy się
śmiejemy, i masz łzy w oczach, kiedy
my płaczemy. I choć każdy z nasjestjuż
dorosły, to potrzebujemy ciągle Twojej
troski. Z okazji Dnia Matki kochanej
mamie H.Z. wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowią pomyślności i spełnienia
najskrytszych marzeń życzą

uczestnicy z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Krotoszynie

córka Roksana i syn Beniamin

V Kocham i będę kochać bez końca,
wśród dnia i wschodzącego słońca,
wśród nocy, dnia i księżyca, po prostu do
końca życia Z okazji urodzin Ani
Szyszce wszystkiego naj, naj, naj... ży
czy
mąż Darek z córeczką Karinką

V Życzę Ci tylu dni szczęśliwych, ile
gwiazd na niebie. Zawsze życzę Ci jak
najlepiej, boja bardzo kocham Ciebie.
Z okazji 6 urodzin kochanej Wiktorii
Murawskiej wszystkiego najlepszego,
spełnienia wszystkich marzeń życzy

V W dniu tak pięknym i wspaniałym ży
czę Ci serduszkiem całym dużo zdro
wia, stu lat życia, milion złotych do zdo
bycia Z okazji urodzin Ani Szyszce naj

siostra Weronika

V Wiktorio drogą słuchaj proszę, dziś ży-

Niech zakwitnie róży kwiat, niech Cię
kocha cały świat, niech się spełnią
Twe marzenia - przyjmij te cału
ski i życzenia Wszystkiego, co
najpiękniejsze, z okazji imienin

kojną noc, aby wszystko się spełniło,
w życiu brakowało trosk. Z okazji imie
nin Weronice Murawskiej dużo zdrów
ka życzą
babcia Łucja i dziadek Jaś
V W dniu Twojego święta jest ktoś, kto
o Tobie pamiętą pamięta i śle Ci życzenią żeby spełniły się Twoje najskrytsze
marzenia Z okazji imienin Weronice
Murawskiej wszystkiego najlepszego
życzą
ixxizice
V Dzisiaj, kochani nasi Rodzice, w tym
dniu niezwykłej uroczystości, tkliwymi
Izami rosząc źrenice, życzymy Wam
zdrowią szczecią radości, aby wesoło
jak dzień dzisiejszy nie tylko tok ten
przeminął cały, ale i dalszy Wasz wiek
późniejszy radości przyniósł zapas nie
mały, abyśmy wszyscy, tak jak dziś w zgodzie,jeszcze niejeden roczek prze
żyli, bez łez goryczy w duchu, swobo
dzie, wszystkie dni życia słodko spędzi
li. Wasza spokojność niech się nie zmie
nią niech znika chwilą co troski płodzi,
Boże, wysłuchaj tego życzenią bo ono
z głębi serca pochodzi. Z okazji 25 rocz
nicy ślubu naszym cudownym rodzi
com H. i R Ż. przesyłamy najserdecz
niejsze życzenia
córka Roksana z rodziną
syn Beniamin z dziewczyną

Joasi Komek życzą
k o c h a ją c e c io c ie : J u s ty s ia i M o n ia

V Serdeczne życzenia: uśmiechów i słon
ką szczęścia ogromnego, wszystkiego
dobrego. Kochanej Weronice Muraw-

z r o d z in a m i o r a z d z ia d k o w ie

Jak zapach piwonii pobudza marzenią
tak Ty, Mamo, przyjmij od nas gorą
ce życzenia: zdrowia, szczęścia,

Otaczałaś nas miłością gdyśmy
byli mali. Nauczyłaś nas mądrości,
gdyśmy dorastali. Jesteś uśmiech
nięta, kiedy się śmiejemy, i masz
łzy w oczach, kiedy my plączemy.
I choć każdy z nas już jest dziś do
rosły, to potrzebujemy ciągle Two
jej troski. Więc życzymy Ci, byś się
uśmiechalą mniej kłopotów miała
i mniej pracowała. Z okazji Dnia
Matki i nadchodzących imienin
Teodozji Szych z ul. Kopieczki ży
czenia śle

Urodziny dzień radosny zapach kwia
tów, zapach wiosny, wszyscy złożyć
chcą życzenia: zdrowia, szczęścia,
powodzenia. Niech Ci słońce za
wsze świeci, niechaj czas radośnie
leci! Niech odejdą smutki, złości,
a powróci czas radości! Te życze
nia, choć z daleka, płyną jak
wzburzona rzeka, i choć skromnie
ułożone, są dla Ciebie przeznaczo
ne. Kochanemu Krzysiowi Kotow
skiemu w dniu urodzin najserdecz
niejsze życzenia przesyłają

V Życie to wielka grą kto żyje - ten ból
1smutek zna. Życie to niby hic, ajednak
warto żyć. Z okazji 18 urodzin Błażejo
wi Kubiakowi z Wyk wszystkiego naj
lepszego życzy sąsiad z colą rodziną
V Kochanej siostrze i córce - Milenie zdrowią szczecią pomyślności z okazji
imienin życzą
mama, brat Dominik oraz siostry:
Jola i Alicja z mętem i Michałkiem
V Ile kwiatów na łące, ile kropek na bie

dronce, ile gwizdjest na niebie, tyle cału
sków przesyłamy dziś dla Ciebie. Z oka
zji Dnia Matki kochanej mamie - Uli
Zapałowskiej z Wyk - wszystkiego, co
najlepsze, życzą
dzieci

zawszepamiętająca dziewczyna

V W dniu Twojego święta jest ktoś, kto
o Tobie pamiętą pamięta i śle Ci życze
nią żeby się spełniły wszystkie Twe ma
rzenia. Gabrieli Lis ze Swinkowa z oka
zji Dnia Matki z głębi serca płynące ży
czenia składają
dzieci

¥ Otaczałaś nas miłością gdy byłyśmy

małe, nauczyłaś nas mądrości, gdyśmy
dorastały. Jesteś uśmiechniętą kiedy się
śmiejemy, i masz łezki w oczach, kiedy
my płaczemy. I choć każda z nasjuż
jest dorosłą to potrzebujmy c,ągle
Twojej t r o s k i . w . ę c a życzymy, byś się
u ś m ie c h a ła ,
miała mniej kłopotów
i mniej pracowała. Kochanej mamie
Elżbiecie z okazji Dnia Matki samych
radości życzą

V Tyś mnie w łonie swym nosiłąjak mam
żyć mnie nauczyłaś. Gdy kłopotyjakieś
miałam, zawsze radę otrzymałam, na bo
Ciebie tylko miałam. Otaczałaś mnie
miłością kiedy b y ła m mata, nauczyłaś
m n ie m ą d ro śc i, kiedy dorastałam.
A dziś, kiedyjest Dzień Matki, niosę To
bie kwiatki, zaś usta me głośno szepczą
że Cię Mamo, wciąż bardzo mocno ko
chają. Z okazji Dnia Matki Joannie Figlus z Konarzewa dużo szczęścią speł
nienia marzeń oraz zdrowia życzy

córki: Agnieszka, Joanna i Magdalena
¥ My Ciebie, Mamo, bardzo kochamy, to-

j
też dlatego Stwórcę błagamy, by na Cię
zlewał łask swoich zdroje i by ochraniał '
nam życie Twoje! Z okazji Dnia MutK1
kochanej mamie - Mariannie Rybce najserdeczniejsze życzenia przesyła
córka Elżbieta z mężem

V Otaczałaś mnie miłością kiedy byłem
mały, nauczyłaś mnie mądrości, kiedy
dorastałem. Jesteś uśm iech n ięta, kied y j a
s ię śm ie ję , a k ie d y p ła c zę , i T o b ie lecą
b y . C h o ć je s te m już dorosły, to ciągle
Mamo, potrzebują Twojej troski. Z oka
zji Dnia Matki kochanej mamie - Wła
dysławie Rotmann z Rudy- dużo szczę
ścią spełnienia marzeń oraz zdrowia ży
czy

¥ Niech ten radosny urodzinowy dzień na

;
zawsze smutki usunie w cień, i niech się
śmieje do Ciebie cały świat w blasku
szczęśliwych i długich lat Dziś w Two- j
je ręce składamy serca w podzięce za
Twą miłość, Twoje znoje i za wszystkie
trudy Twoje. Żyj nam długo w pomyśl
ności, w szczęścią zdrowiu i radości, j
Z okazji urodzin kochanej żonie Elżbie
cie gorące życzenia przesyła

syn Matek z żoną Małgorzatą
Olką i Kubą

kochający mąt z córkami
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na bezpłatne życzenia lub podziękowania

syn Adam z żoną

ciocie: Tereska, Irka i Dorotka

Jak zapach konwalii pobudza marzenia,
tak Ty, Sebastianie przyjmij od nas
gorące życzenia: zdrowią szczę
ścia, dużo wrażeń i spełnienia
wszystkich marzeń. Sebastiano
wi Bocianowi z okazji 9 urodzin
najserdeczniejsze życzenia skła
dają
b a b c ia z d z ia d k ie m i w u jo w ie

26 maja 2004

córka Renata z mężem Andtzejem

V Z okazji imienin wszystkiego najlepsze
go, dużo zdrowią miłości, spełnienia
najskrytszych marzeń. Niech szczęście
Cię nie opuszczą niech słońce Ci za
wsze świeci, niech czas spokojnie leci,
niech odpłyną smutki w świat szeroki,
niech powróci dzień radości. Kochane
mu Wiesiowi W. najserdeczniejsze ży
czenia przesyła

Olką i Kubą

c ó rk a i sy n

V Z okazji Dnia Matki najukochańszej
mamie - Emilii Sawczak - najserdecz
niejsze życzenia: dużo zdrowią stu lat
życią samych pogodnych i radosnych
dni oraz spełnienia najskrytszych ma
rzeń życzy

V Bądź zawsze wesoła i ciągle się śmiej,
bo młodość jest po to, by cieszyć się
z niej. Uśmiech i radość niech wypełnią
serce Twe i pamiętaj o nas, bo my bar
dzo kochamy Cię. Kochanej wnuczce Wiktorii Murawskiej - z okazji 6 uro
dzin najserdeczniejsze życzenia przesy
łają
babcia Łucja i dziadek Jaś

córka Małgorzata z mężem Markiem,

dają

żona Elżbieta

ciocia Ania

czekania prawnuków. Janinie

najserdeczniejsze życzenia skła

V W każdej chwili, zawsze, wszędzie,
niech Ci w życiu dobrze będzie, niech
Cię dobry los obdarzy wszystkim,
0 czym marzysz. Żyj nam sto lat, a mo
że więcej. W dniu urodzin Henrykowi
Jańczakowi uśmiechu na twarzy życzy

V Pędzi mały konik po błękitnym niebie,
gwiazdki i prezenty zbiera dziś dla Cie
bie. Obejmij go mocno, przytul bez oba
wy i przyjmij życzenia wesołej zabawy.
Wiktorii Murawskiej z okazji 6 urodzin
wszystkiego najlepszego życzy

błogosławieństwa Bożego i do

Woźniak z okazji Dnia Matki

miti

skiej z okazji imienin najserdeczniejsze
życzenia przesyła
siostra Wiktoria

Jeszcze
czulej
i ładniej
Za jedyne 5 zt publikujemy w ram
kach życzenia z fotografiami. Zachę
camy Państwa do korzystania z tej
formy okazania bliskim sympatii i pa
mięci!
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Podziękowanie
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Ogłoszenia drobne
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• Pralka automat Baukmecht, 3-letnią
stan dobry. Tel. 725 43 22.
• Pralka automat. Polar PS-6 6 , sprawna,
cena 200 zł. Tel. 722 77 69 lub 0602 865
992.
• Pralka, nowa; lodówka Polar, wys. 85
cm, tanio. Tel. 725 33 00.
• Pralki, lodówki, odkurzacze, wózki dzie
cięce i inne, używane. Naprawa sprzętu
AGD. Krotoszyn, Osusz 34 (baza SKR).
Tel. 0693 632 554.
• Lodówka, mała, cena 130 zł; zmywarka
Zanussi; lampa, z wentylatorem, czarna.
Tel. 0609 534 452.
• Zamrażarka szufladkowa Dolar, tanio.
Tel. 722 63 26.
• Zamrażarka, 1501, cena 150 zł. Tel. 0697
727 141.
• Bojler c. o.; junkers na gaz. Tel. 722 95
53.
• Zmywarka. Teł. 0693 828 737.
• Magiel elekt Tel. 722 65 79.
• Magiel elekt Tel. 722 82 21.
• Magiel ręczny, domowy. Tel. 0696 283
931,po 15.00.
• K u c h e n k a g a z .-e le k t A m ic a , c e n a d o
uzg. Tel. 0 6 0 4 6 2 9 7 8 2 .

• Kuchenka elekt. Amica, z płytą cera
miczną, stan bdb, atrakcyjna cena. Tel.

Suknia ślubną na 164 cm, na szczupłą
osobę, z dodatkami + buty, cena 400 zł.
Tel. 725 43 22.
Suknia ślubną rozm. 46, ecrue, krótki rę
kaw + peleryna Tel. 0604 249 086.
Suknia ślubna Galą rozm. 46/48, białą
gorsetową z trenem, tanio. Tel. 721 19
44.
Suknia ślubną welon i diadem gratis. Tel.
721 1128.
Szatka komunijna dla chłopca + ubranie
i buty, tanio; pielucho-majtki, dla doro
słych. Tel. 722 85 90.
Szatka komunijna dla chłopca+ ubra
nie i buty. 722 91 72, po 17.00.

Fotel, duży. Tel. 725 40 94.
• Kańapo-tapczan + 2 fotele i 2 pufy, bor
do, cena 150 zł. Tel. 722 96 94.
• Komody, 2 szt; komoda RTV; ławo-stół,
kol. mahoń, stan idealny, cena do uzg.
Tel. 725 72 30.
• Komplet wyp.: 3 + 1 + 1, ze skóry, kol.
brązowy, tanio. Tel. 722 85 29.
• Ława + 2 fotele, kol. obicia - bordo, ce
na 200 zł. Tel. 722 8 6 24.
• Ł ó ż k o 2 -o s o b o w e + 4 fotele, kol. bordo,
c e n a 3 0 0 zł. Tel. 7 2 2 7 9 96.
- Ł ó ż k o m ło d z ie żo w e , p iętro w e; łó ż k o d o

•
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K u c h e n k a elekt., z piekarnikiem, cena 50

zł; bojler elekt, 801, cena 50 zł. Tel. 722
0473.
• Kamera Panasonic M 3000 E, VHS,
nuramienna, wraz z zasilaczem+2 ba
terie i torba oraz wyposażenie dodat
kowe, stan bdb, cena 900 zł. Tel. 725 20
29.
' Telewizor Philips, cali 29, 100 Hz, 3 x
AV, stereo, stop-klatka, 1,5-roczny, cena
do uzg. Tel. ()606 635 793.
Telewizory panoramiczne, 21—29 cali,
telegazeta, stereo, na gwarancji, używa
ne. Tel. 0609 274 969.
• AmplitunerGrundigR-500, srebrny, ce
na 100 zł. Tel. 0607 891 6 6 6 .
• Kolumny Altus 110, basy - każdy 400
W, nowe, cena 400 zł, do uzg.; wzmac
niacz Pioneer, cena 400 zł, do uzg. Tel.
0501428 329.
• Wzmacniacz samochodowy Sony XM3040, cena 180 zł. Tel. 0606 240 446.
• Drukarki, 2 szt: Lexmark 700, cena 100
zł oraz Lexmark Z605, cena 170 zł (na
gwarancji). Tel. 071 384 82 23 lub 0605
264 528.
• Telefon kom. Nokia 3310 + ładowarka,
pudełko, instrukcja, nowa baterią cena
200 zł; lub zamienię na motocykl. Tel.
72225 15.
• Telefony, lekko uszkodzone. Tel. 0694
383 410.
♦JJ& S
x 110 cm, cena 1,50 zł/szt. Tel. 722 8 6 24.
Rzeczy damskie, rozm. 38, używane, ta
nio. Tel.722 64 46 lub 725 28 44, po
2 0 .0 0 .
Suknia ślubną na 165 cm, rozm. 38, ce
na do uzg. Tel. 722 8 6 60 lub 0600 599
501.
Suknia ślubną na 168 - 172 cm, rozm.
42, białą gorsetowa Tel. 065 548 29 17.
Suknia ślubną na 160 - 165 cm, rozm.
34 - 36, białą z delikatnymi, błękitnymi
listkami, cena do uzg. Tel. 0696 023 408.
Suknia ślubną na 160 - 165 cm, biała +
dodatki, cena do uzg. Tel. 721 18 10.
Suknia ślubną tanio. Tel. 0692 216 677.
Suknia ślubną na 170 cm, rozm. 38-40,
cena do uzg. Tel. 065 548 25 84.
Suknia ślubna Tel. 0696 283 931.

•
•

•
•

sypialni, 140 x 200 cm. Tel. 722 65 79.
Meble dziecięce: 3 szafy, łóżko, biurko,
fotel na kółkach+ wykładziną używane.
Tel. 0501 544548.
Meble młodzieżowe: 3 segmenty+ biur
ko i kominek, tanio. Tel. 722 91 42.
Meblościanką bordo, 3 segmenty, ława
okrągłą 160 cm, czarna. Tel. 0609 534
452.
Meblościanka krotoszy ńską kol. ja
sny. Tel. 725 74 46.
Meblościanką sypialnią zestaw mło
dzieżowy; zestaw' wypoczynkowy; biur
ko, tanio. Tel. 722 62 65.

• M ini — barek dom ow y, czarny, rzeź
biony, ośw ietlon y+ 2 krzesła. Tel. 0503

033 390.
• Stół rozkładany; ława + 6 puf. Tel. 722
4675.
• Szafa dębową dł. 124 cm, wys. 83 cm,
szer. 42 cm. Tel. 725 74 46.
• Tapczan+2 fotele i 2 pufy, stan bdb. Tel.
7226226.
......

.......

• Ciągnik MTZ-82 - 1989 r. przedni na
pęd, duża kabiną sprawny, zarejestrowa
ny, cena do uzg. Tel. 721 13 82.
• Chłodnia do mleka, 6001 - 19$8 r. 1wła
ściciel. Tel. 065 54829 80.
• Chłodnią do mleką 3201, cena 1 500 zł.
• Dojarka Alfa, cena 500 zl. Tel. 0697 727
141.
• Mieszalniki paszowe, pojazdowe: 0,5 t,
śrutowniki ssąco-tłoczące, cena 2 0 0 0
zł/szt.; podajniki ślimakowe (żmijki), ce
na 1 0 0 0 zł/szt. - produkcja i sprzedaż
Tel. 065 547 16 75 lub 0502 557 939.
Prasa wysokiego zgniotu. Tel. 721 82 8 8 .
Przetrząsacz Diabeł; sieczkarnia pasowa
Tel. 721 25 61.
Rozsiewacz nawozu Amazone, 2-talerzowy, cena 1 500 zł. Teł. 722 23 74.
Rozrzutnik obomiką po kapitalnym re
moncie, stan bdb. Tel. 0503 397 345.
Wialnia do zboża, z sitami, z napędem na
silnik. Tel. 0693 6 6 8 793.
Zbiorniki do schładzania mleka 650 1,
1300 1,21001,2600 1, samomyjące: lub
zamienię na mniejsze. Tel. 0605 232 796.
Kwota mleczną 6 800 kg. Tel. 721 27 8 8 .
Kwota mleczną cena do uzg. Tel. 722 42

nzecz

36.
• Limit mleką Tel. 721 11 38.
• Limit mleką 6 800 kg, Mleczarnia Kro
toszyn. Tel. 721 27 8 8 .
• Mleko kozie, Krotoszyn. Tel. 0609 8 68
782 lub 0603 805 076.
• Kukurydza paszową cena 730 zł/t. No
wa Obra 15.
• Zboże paszowe: jęczmień, mieszanką
pszenżyto: Tel. 721 18 10.
• Wywar gorzelniczy, z dowozem do do
mu, cena 30 zł/1 0001. Tel. 0603 355 573.
• Jałówka cielną hodowlana Tel. 065 548
' 2 2 16.
• Jałówka cielną hodowlaną Tel. 721 11
38.
• Jałówka wysokocielna. Tel. 721 11 90.
• Prosiętą odsądzone, same jedzą i piją.
Tel. 065 548 24 29.
• Prosięta Tel. 721 14 28.
• Bażanty; kury: silki, padewskie, cweigi,
brahmaputry; gołębie: pawiki białe; inku
bator, na 70 kurzych jaj. Tel. 722 91 76.
• Kury młode, nioski. Tel. 0600 972 385.
• Amstaffy, szczenięta, mocnej budowy.
TeL 0604 812 106.
• Dalmatyńczyk, pies, 1,5-roczny, dobry
stróż podwórka. Tel. 725 01 77.
• Owczarek niem., suczka 4-miesięczną
długowłosą z niemieckiej linii hodowla
nej, po szkolonych rodzicach, z rodowo
dem. Tel. 065 548 29 75 lub 0609 178
281.
• Owczarki niem., młode, zaszczepione,
odrobaczone. Tel. 0600 972 385.
• Owczarki niem., szczenięta, czarne, pod
palane, mocnej budowy, zaszczepione.
Tel. 065 548 24 29.
• Posokowce bawarskie, szczeniętą pieski,
po polujących rodzicach. Tel. 722 80 42.
...........
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Betoniarką do zlożenra; blacha nie
rdzewna. Tel. 722 95 53.
Cegły K-3; pustaki V220 - prywatnie,
bez VAT-u. Tel. 0601 410 040.
Drzwi aluminiowo-plastikowe. Tel. 738
03 05.
Grzejnik elekt., stan idealny, cena do uzg.
Tel. 0692 554 376.
Kamienie brukowe. Tel. 722 04 73.
Kostka brukowa najlepszy ch polskich
producentów. Tanio starobruk, nostalit, polbruk, faktury VAT. Krotoszyn,
ul. Zamkowy Folwark 9. Tel. 0604 660
539.
Okna aluminiowe, z demontażu, stan
bdb.; płyty betonowe. Tel. 0600 972 385.
Okna drewniane, 2 szt., 167 x 143 cm.
Tel. 721 13 70.
Piasek kopany, czarna ziemią z dowo
zem na miejsce. Tel. 0606 326 752.
• Piec olejowy. Tel. 0693 828 737.
• Pustaki. Tel. 721 24 53.
• Słupki betonowe na taras, 107 szŁ, ta
nio. Tel. 725 44 84 lub 725 42 37.
Wanna łazienkową 170 x 70 cm. Tel.
725 4197.

0693 668793.
• Kuchnia połową 300 1, na 5 garów, na
stopach, cena 1 000 zł. Tel. 722 77 69 lub
0602 865 992.
• Maszyna do szycia Łucznik LZ-3. Tel.
722 85 90.
• Maszyna do szycią krawiecką ciężka
Tel. 725 03 80.
• Maszyna do szycia Tekstimą przemysło
wą stół do piły tarczowej; szyny kolejo
we, 3 szt., 4,5 m. Tel. 721 13 70.
• Maszyny stolarskie. Tel. 721 54 83 lub
0693 346294.
• Metkownica 1-wierszową waga sklepo
wą do 5 kg. Tel. 722 75 60.
• Narty Dynastar T 185, wiązania Look,
stan idealny, cena 200 zl; narty Head,
dł. 190 cm, wiązania Salomon, cena 50
zł. Tel. 0604 205 836.
• Olej napędowy, cena 3,04 zł, PB 95, ce
na 3,69 zł, olej opalowy S, cena 2,15 zl,
dowóz do klienta gratis, przy zaku
pach hurtowych rabaty. Tel. 725 27 73
lub 0502 987 212.
• Pianino Białoruś, cena do uzg. Tel. 722
24 80.
• Rower dziecięcy, stan bdb, cena do
uzg. Tel. 0691 5 02 968.
• R o w e r turystyczny, n a g w a ra n cji, now y ,
n ie u ż y w a n y , c e n a 3 5 0 zł. Tel. 0 6 0 8 6 7 9
854.

• Rowerek 3-kolowy, nowy; maty samo
chodzik, do jazdy; wózek dziecięcy,
z przykryciem i nosidełkiem, tanio.
Tel. 722 85 29.
• Saturator do napojów. Tel. 0604615 726.
• Wózek dziecięcy Chicco, 3-funkcyjny,
z folią przeciwdeszczową cena do uzg.
Tel. 0606 295 588.
• Wózek dziecięcy, 3-fu nkcyj ny, stan do
bry, tanio. Tel. 0503 900 308.
• Wózek dziecięcy, głęboki + spacerówką beżowy, nowy, tanio. Tel. 722 82 21.
• Wózek ręczny, 2-kołowy, do transpor
tu złomu, cena 80 zł. Tel. 725 36 30.

• Antyki, starocie - skup, sprzedaż, reno
wacja. Piotr Pryczek, Jarocin, ul. Wodna
6 . Tel. 505 20 10 - sklep lub 0600 125
115.
• Cielęta oraz bukaty. Tel. 0607 503 523.
• C ie lę tą b y c z k i m ię sn e . Teł. 0 6 5 5 4 8 2 7
55.

• Jałówki cielne, hodowlane. Tel. 741 47
61 lub 0602 777 217.
• Makulaturą gazety, kartoą ul. Koby
lińska lOa. Tel. 725 42 37.
• Stare meble, przedwojenne (mogą być
zniszczone). Tel. 0604 804 168 lub 0692
734 930.
• Złom, 420 zł/t. Tel. 0603 673 024.
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położoną w Zdunach. Tel. 0505 060
490.

• Działka bud. -1400 m kw., w Biadkach.
Tel. 725 70 15.
• Działka - 1100 m kw., z rozpoczętą bu
dową domu, ok. 1 km od Krotoszyna
Pt
Tel. 0693 560 037, po 18.00.
• Działka bud. - 855 m kw., w Biadkach,
dobra lokalizacją dojazd - asfalt, cena do
neg. Biadki, ul. Szkolna 19.
• Działka rekreacyjno - ogrodową
z oczkiem wodnym i altaną ładnie zago
spodarowana Tel. 0505 060 490.
• Dom+ pomieszczenia gosp., na działce 1900 m kw., do zamieszkania od zaraz
lub na działalność gosp., w Baszkowie.
Tel. 721 1240.
• Dom, stary, centrum Krotoszyna Tel.
722 0473.
• Domjednorodzinny- 240 mkw., piętro
wy, na działce, w centrum Krotoszyna.
Tel. 0502 614492.
• Domjednorodzinny - 140 m kw.+ zabu
dowania gosp., garaż - 90 m kw. Tel.
0696250112.
• Dom piętrowy, cena do uzg.; lub zamie
nię na mieszkanie, do 40 m kw. Tel. 725
23 16, po 20.00.
• Dom piętrowy - 85 m kw., stan suro
wy, zamknięty, budowa szeregową
w Krotoszynie, ul. Ogrodowskiego.
Tel. 0607 287 296.
• Dom - mieszkanie - 100 m kw., garaż
grunt - 300 m kw., niski koszt opłat. Tel.
722 62 11 lub 0502 255 462.
Garaż, w Zdunach, cena 5 000 zł, na
os. Madalińskiego. Teł. 721 50 25 lub
0693 632 554.
• Mieszkanie - 8 6 m kw., 2 pokoje, kuch
nią łazienką garaż - 26 m kw., parter,
w budynku 5-rodzinnym, osobne wej
ście, w Zdunach, z księgą wieczystą Tel.
0504 780 618.
• Mieszkanie własnościowe - 79 m kw,
4 pokoje, duża kuchnią duża łazienka
z oknem, 1 p., w bloku, w Krotoszynie,
z księgą wieczystą. Tel. 722 77 69 lub
0602 865 992.
• Mieszkanie własnościowe - 73,5 m
kw., 4 pokoje, kuchnią łazienka, wc,
duży balkon, parter, księga wieczystą
na os. Dąbrowskiego. Tel. 722 05 23
lub 0606 580 081.
• Mieszkanie własnościowe - 6 8 m kw.,
3 pokoje, kuchnią łazienką wc, IV p.,
w bloku z cegły, na os. Szarych Szere
gów. Tel. 722 9006.
• Mieszkanie - 64 m kw., 3 pokoje,
kuchnia, łazienką wc, w bloku z cegły,
na os. przy ul. Fabrycznej. Tel. 725 73
55, po 20.00 lub 0608 871491.
• Mieszkanie własnościowe - 62 m kw.,
3 pokoje, kuchnią łazienką wc, w blo
ku z cegły, cena do uzg. Tel. 725 06 74,
po 20.00 lub 0609 579 824 lub 0605 573
677.
• Mieszkanie własnościowe - 62 m kw.,
3 pokoje, kuchnią łazienka, wc, os. Dą
browskiego. Tel. 722 08 94, po 19.00.
• Mieszkanie własnościowe - 51 nr kw„
I p., księga wieczystą w Zdunach, ko
rzystna ceną Teł. 0602 277 485.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
Drewno kominkowe (pocięte, połupane,
z dowozem), do c. o. i pieców kaflo
wych; meble ogrodowe, brzozowe; pod
łogi ogrodowe, bukowo-dębowe. Zago
spodarowanie terenów zielonych, prace
leśne. Tel. 721 54 38 lub 0600 379 298.
Hemoroidy, łuszczycę, żylaki nóg, naro
ślą bezpowrotnie wygoisz rewelacyjną
i bezpieczną maścią Hemogin (składniki
maści z apteki). Koźmin, ul. Łączna 8 .
Tel. 0604 957 327.
Kowadło, 150 kg, z dwoma rogami,
uszkodzone; hydrofor, z pompą i silni
kiem - komplet; zbiornik, 300 1. Tel.
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• Mieszkanie - 50,5 m kw., 3 pokoje, I p.,
ogrzewanie gaz., czynsz - 150 zł, Kroto
szyn, ul. Konstytucji 3 Maja Tcl. 061 296
13 33 lub 0602 401 542.
• Mieszkanie własnościowe - 48 m kw.,
2 pokoje, kuchnia łazienka ni p., w Kro
toszynie, ul. Sienkiewicza Tel. 722 07
80.
• Mieszkanie-47,5 mkw., 2 pokoje, III p.,
w bloku, w Zdunach. Teł. 721 50 43.
• Mieszkanie - 47 m kw., 2 pokoje, kuch
nia łazienka balkon, IV p., os. Dąbrow
skiego. Tel. 0504 021 671.
• Mieszkanie własnościowe-kawalerka 32 m kw., I p., w centrum Krotoszyna ul.
Mickiewicza 24. Tcl. 0601410 040.
• Mieszkanie własnościowe - 28 m kw.,
z aneksem kuchennym, wyremonto
wane, I p., w bloku, w centrum Kroto
szyna TeL 0600 577 261.
• Mieszkanie własnościowe, 3 pokoje,
kuchnia łazienka parter, w bloku; lub za
mienię na domek jednorodzinny. Tel.
0600 874158.

• Działka-125 mkw., z budynkiem-138
m kw., możliwość prowadzenia działal
ności gosp., Kaczagórka. Tel. 0503 757
426.
• Dom, 2 pokoje, kuchnia, łazienka wraz
z ogrodem, w Krotoszynie. Tel. 071 384
2227.
• Domek letniskowy, w Łebie. Tel. 0603
437 907.
• Lokal handlowy, na sklep, biuro, niski
czynsz. Tel. 725 24 08, po 13.00.
• Lokal - 78 m kw., na działalność gosp.
(gabinety, biura), c. o., blisko parking, II
p., w kamienicy, w centrum Krotoszyna.
Tel. 722 04 73.
• Lokal - 65 m kw., na działalność gospo
darczą lub inny cel, w Krotoszynie, ul.
Rawicka 5. Tel. 065 548 22 45.
• Lokal handlowy - 32 m kw., w Kroto
szynie, ul Kościuszki. Tel. 0505 021 767.
• Lokal - 24 m kw., na działalność handlo
wą ul. Zdunowska. Tel. 0601 153 750.
• Pomieszczenie, na hodowlę trzody
chlewnej (na 150 szt.), w pełni zmecha
nizowane (wyciąg obornika) + osoba
do obsługi Tel. 0605 466 439, po 20.00.
• Garaż, ul. Rawicka. Tel. 0888 894 536.
• Garaż, ul. Więźniów Politycznych. Tel.
725 35 84 lub 0506 070 458.
• Pokój + kuchnia i łazienka - 35 m kw.
Tel. 722 7996.
• Przyjmę na pokój. Tel. 725 21 44.
• Mieszkanie (po kapitalnym remoncie),
2 pokoje, kuchnią łazienka (wyposażo
na), w centrum Krotoszyna. Tel. 0505
021 767.
• Mieszkanie, 2 pokoje, kuchnią łazienką
w bloku, b. ładne. Tel. 722 04 92.

• Mieszkanie - 50 m kw., 3 pokoje, na
większe lub mały domek. Tcl. 722 02 02
lub 0602 110006.
• Mieszkanie - 48 m kw., 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, w bloku,
w Krotoszy nie, na dom jednorodzin
ny. Tel. 725 43 97.

Ogłoszenia drobne

•
•
•

•

•

•
•
•

•

uciążliwą działalność. Tel. 0606 805
878.
Kupię działkę bud. poza Krotoszy
nem, tanio. TeL 0607 940 895.
Kupię dom, w okolicy Krotoszyna.
Tel. 0606421 031.
Kupię mieszkanie,ok.50 mkw.,2-lub
3-pokojowe. Tel. 722 58 38 lub 06(14
772 637.
Poszukuję małego domu do wynajęcia
lub w zamian za opiekę (młode małżeń
stwo). Tel. 0692401 233.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w:
Krotoszynie, Jarocinie lub Ostrowie. Tel.
0601 282 331, po 18.00.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Teł.
0692 216 677.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia Tcl.
0696 283 931.
Poszukuję lokalu handlowego - 20 - 30
m kw., z witryną wystawową do wyna
jęcia Tel. 0601 762 124.
Firma poszukuje lokalu handlowego,
z oknem wy stawowym, w ścisłym cen
trum miasta. Tel 0602 126 734.

• Chemia Tel. 725 02 22.
• Chemią matematyką tanio. Tel. 722
96 04, po 18.00 lub 0696 432 843.
• J. ang., matematyką historia - student szkoła podstawową gimnazjum. Tel.
0691 923 169.
• J. niem. - wszystkie poziomy naucza
nia, przygotowanie do matury, niem.
na studiach - mgr filologii niem.,
z uprawnieniami nauczycielskimi. Tel
0607172 452.
• J niem. Tel. 0606 317 875.
• J. poi. - nauka pisania oraz wiedza
o społeczeństwie. Tel. 721 55 91, po
20 .00.
• J. poi. - korepetycje, pom oc w pisaniu
prac, p rzepisyw anie na kom p u terze
prac hum anistycznych. Tel. 0501 662

582.
• Matematyka - szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoły średnie. Tel. 722 83
17.
• Studentka germanistyki - tanie korepety
cje - tłumaczenie prac. Tel. 0502 134
003.

• Firma telekomunikacyjna zatrudni
sprzedawców do salonu PLUS GSM.
Wymagania: obsługa komputerą
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność,
zmysł techniczny. CV + zdjęcie prosi
my przesyłać na adres: Krotoszyn, Ry
nek 31.
• Nawiążę współpracę z młodym kon
struktorem (może być student) - praca na
komputerze (budowa maszyn) oraz me
chanikiem budowy maszyn, ze szczegól
nymi zainteresowaniami w tym kierun
ku. Tel. 0609231 931.
• Przyjmę do pracy malarza-szpachlarzą
płytkarza Wymagania: minimum 2 lata
praktyki, duża dokładność. Praca w dele
gacji. Tylko poważne oferty! Tel. 0505
464 618.
• Przyjmę ucznią w zawodzie: malarz-tapeciarz. Tel. 72279 73.
• Przyjmę do pracy murarza - rencistę
i stolarza - rencistę. Tel. 0600 972 385.
• Roznoszenie ulotek, po okolicy Kroto
szyna Tcl. 0691 362 949.
• Zatrudnię krawcowe z doświadczeniem,
na rencie. Tel. 747 54 70, po 15.00.

• Kupię magazyn -500 - 700 mkw., na
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cyjna i odpowiedzialną zaopiekuje się
dzieckiem. Mam wykształcenie w tym
kierunku. Tel. 725 46 46.
• Kobietą lat 52, umyje okną posprząta
mieszkanie, zaopiekuje się dzieckiem lub
starszą osobą. Tel. 0696 283 931.
• Kobietą lat 31, wykszŁ średnie, technik
ceramik, dyspozycyjną prawojazdy kat
B, samochód, znajomość obsługi kasy fi
skalnej, komputerą bez pracy, bez prawa
do zasiłku, podejmie każdą pracę; podej
mę każdą pracę, w ramach prac inter
wencyjnych; umyję okną posprzątam
mieszkanie, zaopiekuję się osobą starszą
lub dzieckiem. Tel. 0692 216 677.
• Młoda, sympatyczna dziewczyną po
dejmie w weekendy opiekę nad dzieć
mi, długie doświadczenie w pracy
z dziećmi w każdym wieku. Tel. 725 28
97.
• Mężczyzna, lat 22, student zaoczny, po
wojską ambitny, pracowity, dyspozycyj
ny, podejmie pracę. Tel. 0691 543 627
lub e-mail: mencli@wp.pl
• Młodą sympatyczna dziewczyna,
w każdy weekend (i nie tylko), zaopieku
je się dzieckiem i posprząta dom, pilnie.
Tel. 0696 539 470, po 18.00.
• Pomogę przy komunii, jako pomoc ku
charki lub do zmywania naczyń, wyna
grodzenie do uzg. Tel. 0601 153 692.
• Studentka pedagogiki, z dużym do
świadczeniem, zaopiekuje się dziec
kiem. TeL 0608 056 170.
• Szukam pracy, jako opiekunka do dziec
ka lub posprzątam mieszkanie, biuro. Tcl.
0501 825454.
• Wykonam wszelkie prace ogrodowe,
skopię działkę pomaluję płot lub altanę
wyruduję stare drzewa i krzewy, szybko
i tanio. Tel. 722 00 58 lub 0505 249 266.

• Kobietą lat 23, ukończona szkoła średnia
- technik odzieżowy, zawód - sprzedaw
cą podejmie pracę jako opiekunką kel
nerką w sklepie lub inną Tel. 0697 359
676.
• Kobietą w średnim wieku, dyspozy

• Aconto kredyt gotówkowy, bez |><>ręczycieli i opłat wstępnych dla: rolni
ków i firm, emerytów i rencistów. Kar
ty kredytową od 401 zl dochodu. Kro
toszyn, Mały Rynek 13. Tel. 722 58 32
lub 0505 133427.
• Chcesz zostać konsultantem firmy ATW,
zadzwoń; chcesz mieć kosmetyki home
opatyczne z firmy ATW, zadzwoń, Tel.
0692 216 677.
• Kredyt Express. Tel. 0694 450 657.
• Kredyt na telefon. Teł. 722 58 32 lub
TeL 0505 520 666.
• Kredyty gotówkowe, hipoteczne, wyso
kie kwoty bez poręczycieli, szybka decy
zją Krotoszyn, ul. Koźmińska 17a. Tel.
722 93 70.

• Kredyty gotówkowe, oddłużeniowe; hi
poteczne - na dowolny cel - bez porę
czycieli. Tel. 721 69 04 lub 0697 608
932.
• Masz zbędną odzież, wózki i łóżeczka
dziecięce, buty, itd. - przyjdź - komis, ul.
Koźmińska 17a (wjazd naprzeciw Bie
dronki).
• Noclegi w Zakopanem - dom wczaso
wy, atrakcyjnie położony - tanio. Tel.
018 206 6 8 29 lub 0693 385 645.
• Oddam za darmo gruz' (nie mam trans
portu). Tel. 721 99 30.
• Oddam piece kaflowe, po demontażu.
TeL 722 96 90.
• Pożyczki do 1 000 zł, bez żyrantów, wiek
- do 70 lat, tanie ubezpieczenia samocho
dowe: OC, AC, NW. Tel. 725 77 07, po
18.00 lub 0691 337 817.

UStUGi
-BODOWtANE
• Układanie glazury i terakoty, prace
murarskią płyty gips-karton, prze
róbki wody i kanalizacji, adaptacje
strychów i poddaszy na pomieszczenia
mieszkalne i użytkowe, faktury' VAT,
wyceną dojazd gratis. Tel. 722 84 15

lub 0693 846 910.
• Usługi w zakresie: szpachlowania, malowanią tapetowania, montażu płyt gipskarton, układania glazury. Tel. 722 80 59
lub 0600 577 261.
• Firma brukarska wykona komplek
sowe usługi brukarskie z polbruku:
parkingi, wjazdy, chodniki, ścieżki i ta
rasy ogrodowe oraz roboty towarzy
szące: odwodnienie nawierzchni. Do
radztwo, zakup materiałów, faktury
VAT, doświadczenie i solidność wyko
nania, gwarancja. Krotoszyn. Tel.
0604 660 539.
• Montaż kostki brukowej. Cena 1m kw. 13 zł + gwarancja. Tcl. 721 53 31 lub
0609 742423.
• Usługi w zakresie: układanie glazury,
układanie płyt gips-karton, wszelkie
remonty i wykończenia wnętrz, ocie
planie budynków. Tel. 0506 492 922.
• Zakład betoniarski w Baszkowic oferuje:
płyty oporowe-silosowe, płyty płotowe-słupki, płyty Jambo, nadproża L19, nadproża ceramiczno-betonowe, płyty stro
powe WPS, bloczki betonowe, kręgi
przykrywy na szambo, kopanie i montaż
szamb, montaż garaży, piasek, żwir, pod
sypkę. Tcl. 725 46 92 lub 721 54 23 lub
0692 661405.
• MARKIZY. Sprzedaż, montaż, na
prawą wymiana poszyć, serwis, fak
tury VAT. Zacharzew k. Ostrowa
Wlkp., ul. Krotoszyńska 58. TeUfax
735 82 59.
• Hydraulik, usługi wodno-kanalizacyjne
centralnego ogrzewania oraz gazowe
ogrzewanie podłogowe. Tel. 0606 625
723.
• Tanio, solidnią wykonujemy usługi
wzakresie: prace murarskią malowanią tapetowanią montaż płyt gipskarton, układanie glazury, elektryka,
pom iary, wycena gratis. Tel. 721 50 25
lub 0693 632 554. -

• Malowanie, szpachlowanie, tapetowa
nie, rcgipsy, panele ścienne i podłogowe,
różne inne prace, tanio i solidnie. Tel. 722
92 80.
• AMA Wnętrza. Usługi ogólnobudow
lane: szpachlowanią montaż płyt gip
s-karton, montaż wkładów kominko
wych, wykonywanie sztukaterii i in
nych prac. Tel. 722 20 39 lub 0602 107
915.
• Remonty od A -Z : montaż płyt gips-ka
rton, płytek ceramicznych, paneli, szpa
chlowanie, malowanie, adaptacja stry
chów na pomieszczenia mieszkalne. Tel.

• Pracownia sukien ślubnych i wieczo
rowych Jolanty Bartoś oferuje: szycie
na miarą profesjonalne wykonanią
atrakcyjne fasony, najniższe ceny, su
kienki dla druhenek, komis, wypoży
czalnią usługi krawieckie. Krotoszyn,
ul. Spokojna 12. Tel. 722 01 94 lub
0693 025 613.
• Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej, płytek ceramicz
nych; czyścimy u siebie i u klienta; prze
wóz dywanów gratis. Ledom, Leszek
Hojak, Krotoszyn, ul. Orkana 13. Tel.
725 76 79 lub 0605 991 950.
• Trwale i skuteczne odchudzanią bez
efektu JO-JO. Konsultacje oraz kom
puterowy pomiar tkanki tłuszczowej
gratis. Tel. 722 68 53.
• Zespól muzyczny Blue Stajenką przyj
muje zamówienia na weselą zabawy, itp.
Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie
i oświetlenie. Milicz. Teł. 071 384 06 05.
• Przegrywanie kaset wideo na płyty
CD w formacie: divix, DVD, jpg. Tel.
0608 363 531.
• Naprawy RTV u klienta w domą dojazd
i wycena gratis. Tel. 0506 636 438.
• Tania, profesjonalna obsługa: wesel,
komunii, imprez okolicznościowych.
Tel. 0508337159.
• Wideo-filmowanie - cyfrowo, obróbka
komputerowa. Tel. 071 384 82 23 lub
0605 264528.
• Licencjonowany zarządca nierucho
mościami, oferuje obsługę zarządza
nia i administrowania nieruchomo
ściami. Tel. 722 76 57, po 18.00 lub
0602 586 885.
• Kopiowanie kaset w i d e o n a d v d i na
d ru k n a p ły tach D V D i CD. Tel. 071 384
82 23 lub 0605 264 528.
• Komputerowe przepisywanie prac dy
plomowych. Tel. 722 96 23.
• Ręczne mycie, polerownie aut, czyszcze
nie tapicerek samochodowych, pranie
dywanów, mechanika pojazdową Kro
toszyn, ul. Różana 24. Tcl. 725 07 48 lub
0509 341 801.

•
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Tel. 7 3 5 3 8 25.

• Atrakcyjny kawaler, lat 33 180/80, wykszt. zawodowe, własny dom, samo
chód, pracowity, pozna niekonfliktową
0 6 9 3 3 4 6 374.
miłąpanną do lat 33, cel matrymonialny.
• Usługi ciesielskie: wykonywanie więźb
Tel. 735 38 25.
dachowych, falowanie, kładzenie pokryć
• Bezdzietna wdową lat 50, własne miesz
dachowych. Tcl. 0609 588 915.
kanie, pracującą pozna miłego, kultural
nego pana, do lat 65, cel matrymonialny.
Tel.
735 3825.
• Instalatorstwo elektryczne wykonuje:
instalacje elektryczną odgromowe, • Skromny kawaler, bez nałogów, lat 25
165/60, wykszt. zawodowe, uczciwy,
domofonowe, pomiary elektryczne.
wyrozumiały,
pozna pannę do lat 26, cel
Tel. 725 75 00 lub 0502 562 919.
matrymonialny.
Tel. 735 38 25.
• Suknie ślubne Mariola. Sklep, komis,
wypożyczalnią szycie na miarę. Oferuje • Atrakcyjna, energiczna pani, lat 58.
167/62, wykszt zawodowe, prawojazdy,
my szeroki wybór, najniższe ceny, do
godne warunki płatności. Czynne co
samochód, własne mieszkanie, własną
dziennie, od 10.00 - 2 0 .0 0 , w sob., od
dochodowa działalność, pozna miłego,
10.00 - 15.00. Krotoszyn, ul. Słowiańska
kulturalnego paną do lat 65, cel matry
23, k. dawnego Peweksu. Tcl. 725 74 04.
monialny. Tcl. 735 38 25.
• Nastrojowe reportaże ślubne: zdjęcia • Sympatyczną rozwiedzioną bezdzietna
plenerową w kościele i na weselu.
pani, lat 28 160/58, własna działalność,
Marcin Pawlik. Tel. 0502 515 280.
prawo jazdy, samochód, pozna uczciwe
• Usługi transportową 241. Tcl. 0692 405
go paną o różnym statusie cywilnym, do
552.
lat 40, cel matrymonialny. Tcl. 735 38 25.
• Usługi elektryczne: konserwacja i na
• Spokojny, pracujący kawaler, lat 38,
prawa domofonów i inne. Tel. 721 41
wzrost 165 cm, pozna pannę do lat 35,
36, od 10.00-18.00.
skromną uczciwą o szlachetnym sercu,
• Gram na weselach, zabawach i innych
bez nałogów, poważnie myślącą o zało
imprezach tanecznych, tanio i profesjo
żeniu rodziny. Pani może posiadać lekką
nalnie, mam doświadczenie w prowa
wadę fizyczną cel matrymonialny. Tel.
dzeniu różnego rodzaju imprez. Tel. 747
0692 112 545.
29 54, po 20.00 lub 0600 117 325.
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Biuro Obrotu Nieruchomościami
SPRZEDAŻ DZIAŁEK
* ul. Koźmińska - 2 działki po 850 m2 - (woda.
pi-ąd gaz, kan. sanitarna i deszczowa) cena 22.100
zł
* wlot do Krotoszyna - 2.700 m2 zabudowa
tnieszkaniowo-gospodarcza cena 41.000 zł
* Konarzew 2,5 ha w tym 8.500 m2 terenu bu
downictwa mieszkalnego cena do uzgodnienia
* K rotoszyn-ul. Bolewskiego-blisko lasu 1400
m2 (woda, prąd, telefon) cena 30 zł/m2
* Konarzew - teren o łącznej pow. 1,1 ha z moż
liwością podziału na działki cena 9 zt/m.kw
* Krotoszyn-ul. Północna -działka 2500m 2-cena 29.000 zł
* 13iadki - działka 1300m2 cena 13.000 zł
* Krotoszyn - ul. Batalionów Chłopskich - dział
ka 835m2 - cena 35.000 zl
* Osusz - działka rekreacyjna 1600 m2 (woda,prąd.kanalizacja, telefon)- cena 12 zl/m.kw
* Osusz -działka rekreacyjna 1900 m2 (woda,ptąd,kanalizacja, telefon) - cena 12zl/m.kw
* Krotoszyn - ul. Stawna - 2600 m2 (woda, prąd,
telefon) możliwość podziału na dwie cena 38.000
zl
* Ujazd -2 ,6 ha terenu przyległego do lasu w tym
grunty orne las i mały staw / w części tcien eksplo
atacji powierzchniowej - żwir / w granicy rów
z czystą wodą- teren o walorach rekreacyjnych ce
na do uzgodnienia
* Salnia - działka rekreacyjna 3000 m2 z możli
wościąwykonania małego stawu (woda, prąd, ka
nalizacja,
telefon) cena 10 zl/m.kw
* Sulmierzyce - działka budowlana w pobliżu ła
s i c o m 2 (w o d a , p rą d , telefon, gaz),nawieziony
gruz na f u n d a m e n t y cena 15.000 zł

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
' Krotoszyn-ul. PrzemysłowaIpiętro,3 -pokojo
we z aneksem kuchennym o pow. 55,9 m2 i logeią, blok z cegły tb. 1987 w nowej technologii-ocik'alka schodowa spokojne i dobre
m
,*l mie.s>.w
‘bcl- '" lcn"-'l-ccna I350zl/m2200
m ou
n lie s z k u n in g a r a ż c e n a 9.000 z l
Krotoszyn -

os.Sikorskiego - 5 7

,„ 2

iv

p.(4pd<+łH^vc+balkon),czynsz z C.O i C.W 350
zl/m-c cena 65.000 zł
ł Krotoszyn - os. Korczaka - 49 m2, parter c.o.

btze utrzymane mieszkanie w ocieplonym bloku
zceglyr.b. 1985 (4p+k+ł-Hvc+dużybaIkon+piw
nica) podłogi mozaika dębowa, wszystkie wygo
dy, średni czynsz miesięczny (w tym fundusz re
mont.) 450zł, własność hipoteczna Księgi Wie
czyste dla lokalu, gruntu) cena 98.000 zł
* Krotoszyn-O s. Dąbrowskiego-74m.kw. IV p.
(4p+k+!+wc+balkon) cena 87.000 zl
* Koźmin Wlkp. - os. Kopernika - 62 in2
(3p+k+ł+wc+loggia) 11 piętro, podłogi mozaika
dębowa, czynsz
360 zł/ m-c cena 85.000 zł
* Krotoszyn - os. Sikotskiego - 64 m2
(3pHt+ł+wc+loggia) IV piętro, czynsz 134 zł/mc cena 75.000 zł

SPRZEDAŻ DOMÓW
* Krotoszyn - 1/3 udziału w kamienicy w rejonie
ul. Zdunowskiej w skład, której wchodzą: miesz
kanie o powierzchni 86 m2 (2p+k+ł), pomiesz
czenia gospodarcze i garaż, a także działka o po
wierzchni 1266 m2 cena 100.000 zl
* K rotoszyn-osiedle rejon ul. B olewskiego-bu
dynek mieszkalny na działce 640 m.kw. cena
350.000 zł
* C ieszków - parterow y w pobliżu lasu n ow y b u 
dynek, stan surow y otwarty, pow. 98 mkw, dział
ka 1300 m k w / w oda,prąd. gaz, telefon^ b.dobry
dojazd cena 75.000 zl

* Krotoszyn-parterowykrytydachówkązpoddaszem użytkowym, działka 750 m.kw. r.b. 1996
stan zamknięty oraz budynek gospodarczy z ga
rażem cena 175.000 zl

nym w rejonie Jelonka z samodzielnym mieszka
niem o pow. ok. 120 m2 wraz z piwnicą, ogrodzo
n ą działką o pow. 300 m2 i znajdującym się na niej
garażem cena 99.000 zl (do negocjacji)
* Krotoszyn - kamienica w rejonie ul. Słodowej
na działce 1189 m2, powierzchnia użytkowa 360
m2, możliwość adaptacji parteru na lokal handlo
w y lub kupna samego partem oddzielnie cena ca
łości 450.000 zl
* Krotoszyn - kamienica w rejonie ul Floriańskiej
na działce 375 m2, na parterze lokal handlowy
0 powierzchni 70 m2 oraz mieszkanie 2 - pozio
mowe o powierzchni 170 m2 cena 250.000 zl
* Krotoszyn - dom przy drodze przelotowej, o po
wierzchni 220 m2 leżący na działce 1600 m2, ide
alna lokalizacja na biuro, 2 garaże a także możli
wość urządzenia patkingu cena 230.000 zl
* Krotoszyn - centrom - nieruchomość zabudo
wana budynkiem mieszkalnym o pow. 303m.kw
do remontu wraz z zabudowaniami gospodarczy
mi, całość na gruncie o pow. 9,250 m.kw cena
550.000 zł
R O Z P O C Z Ę T E BUDOW Y
* 2 km od Krotoszyna - rozpoczęta budowa (wy
konane lawy) - z projektem pod dom parterowy
z poddaszem użytkowym teren całkowicie ogro
dzony, na działce o pow. 1100 ą cena 38.500 zl
* Krotoszyn - dom piętrowy 120 m.kw stan suro
w y otwarty, działka 780 m2 cena 62.000 zl
* Krotoszyn - osiedle Bolewskiego - rozpoczęta
budowa domu - przyziemie bez stropu (woda,
prąd, kan.sanit. i deszcz, telefon) działka 640,0
m.kw cena 55.000 zl
* K rotoszyn - osiedle Bolew skiego - rozpoczęta
budow a dom u n a działce 800 m.kw, (w oda, prąd,
k a n s a n it i deszcz, telefon) cen a 51.000 zl

G R U N TY PO D D ZIA ŁA LN O ŚĆ
G O SPO D A R C Z Ą
* K rotoszyn- 1,1 ha cena 14zl/m kw
* Krotoszyn - 0,5 ha cena 14zl/ mkw
* Krotoszyn 3.300 m.kw cena 15zl/ mkw

* Łąkociny - parterowy' budynek mieszkalny
o pow. 70 m.kw,wraz z pomieszczeniami gospo
darczymi na działce 2000 m.kw cena 75.000 zl
* Krotoszyn-ul. Osadnicza parterowy wolnosto
jący budynek mieszkalny 3p+k+l z poddaszem
użytkowym - 2 pokoje oraz budynek gospodar
czy - działka 2500 m2 cena 160.000 zl
* K rotoszyn-ul. B olew skiego-dom wolnosto
jący, stan surowy zamknięty 175 m2, budynek go
spodarczy z garażem - całość na działce o pow.
800 m2 cena 185.000z!
* K rotoszyn - ul.Bolew skiego - budynek m iesz
kalny, gotow y do zam ieszkania n a działce 1000
m .kw , w szystkie w ygody now a instalacja c.o.bandzo dogodne położenie cena. 2 1 0 .0 0 0 zl

SPR Z ED A M INNE
* Stary Młyn - nad rzeką z gruntem 1,9 ha (ma
lownicze położenie b.dobry dojazd) cena 87.000
zł
* Krotoszyn - 5400 m2 - pod budownictwo
1 usługi - pełne uzbrojenie cena 150.000 zl
G O SPO D A R STW A R O LN E
ł Orpiszew - 14 ha z zabudowaniami gospodar
skimi cena 360.000 zl
D O W Y N A JĘ C IA

* Krotoszyn - ul. Wielkopolska - bliźniak - suro
wy otwarty, działka 385 m2 cena 55.000 zl

* Sulm ierzyce —d o w ynajęcia piekarnia z a skle
pem . atrakcyjna lokalizacja stan techniczny dobry.
* Krotoszyn —przy ul. M agazynow ej w ydzierża
w ię ogrodzony, utw ardzony plac o pow. 1200 m 2

ter domu l-pięuowego) - własność hipoteczna

* Krotoszyn - 10/36 udziału w nieruchomości

(na placu w o d a i prąd. szeroka przesuw na b r a n a

(4 p + k+1+ wc+ piwnica+ garaż)c.o. wraz 700 m

przy ul. Sienkiewicza w skład, której wchodzą:

rolkow a) cena w y n ajm u 1.200 zł / m -c

2 gruntu cena 135.000 zł

położone na piętrze komfortowe mieszkanie o po-

* Sulmierzyce - Rynek do wynajęcia sklep

K rotoszyn-O s.D ąbrow skiego-6 2 m.kw. lip.
(3p.+k+ł+wc+-loggia) czynsz 400zl/m-c cena
68.000 zł

wietzchni 61m2 (3p+k+Bwcątowe centralne

o pow. 30 m2 czynsz 950 zl / m-c

ogrzewanie, nowe okna), adaptowane pomiesz

* Krotoszyn - centrum 1 piętro - lokal o pow. 30

czenie na strychu o powierzchni 94 m 2 oraz ga
raż mur. cena. 100.000 zl
* Krotoszyn - 1/3 udziału w budynku mieszkal

m2 na biuro, kancelarię etc. czynsz 300 zl /m-c

3p+k+t+wc+balkon cena 56.000 zl
1 Krotoszyn - ul. Koźmińska - mieszkanie (par

* Krotoszyn - Osiedle Szarych Szeregów - 79
m2 na 1 piętrze - w otoczeniu zieleni bardzo do-

* Krotoszyn - centrum 1 piętro - lokal mieszkal
ny o pow. 40 m2. czynsz 300 zl /m-c

^ A U T O G IE Ł D A ^

q

• VW passat combi 1,6 TDI - 1990
r. złoty met. Tel. 0501 439 707.

§&

• Fiat seicento 1,1 - 1999 r. 65 000
km, cena 14 800 zł. Tel. 0509 245
108.
• Fiat u n o - 1995 r. czerwony, 5 drzwi,
cena 9 500 zł. Tel. 722 82 71.
• Fiat cinquecento - 1994 r. zielony
met., gaz., cena 7 000 zł. Tel. 725 38
48.
• Fiat tempra - 1,9 D 1991 r. krzyżaki
do wymiany. Tel. 0697 358 744.
• Fiat 126p - 1995/96 r. zielony, 72
000 km, dmuchawa, cena 3 000 zł.
Tel. 725 44 36 lub 0691 543 607.
• Fiat 126p - 1995 r. czerwony, 61 000
km. Tel. 722 6 6 09, do 16.00 lub 588
02 84, po 18.00.
• Fiat 126p - 1994 r. czerwony, cena
2 lOOzł.Tcl. 722 46 71.
• Fiat 126p - 1992 r. czerwony. Tel.
065 548 24 09, po 16.00.
• Fiat 126p - 1988 r. + części, cena
800 zł. Tel. 0696 674 586.
• Fiat 126p - 1987 r. hak, cena 1 500
zł. Tel. 0888 482 166.
• Ford escort 1,6 - 1996 r. czerwony,
5 drzwi. Tel. 722 82 71.
• Ford escort kombi 1,8 D - 1994 r.
grafit met. Tel. 0607 895 663.
• Ford fiesta 1,1 C - 1991 r. 94 000
km. Tel. 0698 648 421.
• Ford probe GT - 1990 r. srebrny
met., automat. Tel. 0607 940 895.
• Flyunday pony sedan - 1991 r. elektiyka, gaz, wkład - 500 zł, cena
7 300 zł; lub zamienię na fiata 126 p,
w cenie do 2 000 zł. Tel. 725 73 93.
• Mercedes 124-300D. Tel. 725 01 60.
• Nissan sunny 1,4 16 V - 1994 r.
srebrny met. Tel. 721 82 8 8 .
• Opel corsa 1,4 - 1996 r. czerwony,
5 drzwi. Tel. 722 82 71.
• Opel kadet 1,6 D - 1987 r. czerwo
ny, 5 biegów, cena 5 300 zł. Tel. 722
58 32, do 18.00 lub 0600 781 708.
• Opel rekord —1986 r. niebieski, ce
na 4 000 zł. Wrocławice 1 .
• Skoda felicja - 1998 r. granatowy,
cena 16 200 zł. Tel. 722 82 71.
• VW polo 1,4 - 1998 r. butelkowa
zieleń, 5 drzwi. Tel. Tel. 722 82 71.
• VW passat 1,9 TD - 1993 r. ciemny
granat. Tel. 065 548 25 80.

• Części, z rozbiórki fiata 126p. Tel.
0506 092 499.
• Części do forda sierry: drzwi, kla
pa, maska, szyby, skrzynia bieg.,
alternator, rozrusznik. Teł. 0603
673 024.
• 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.
• Hak, do vw golfa II; hak do vw pas
sata B5 lub B6 . Tel. 725 0177.
• Opony R14 i R15. Tel. 725 22 51,
wew. 344, od 10.00- 17.00.
• Oś, z kolami, do przyczepki sam.
Tel. 721 18 10.

• Fotelik sam. Tel. 721 58 63.
• Fotelik sam., 3-fimkcyjny, cena 55
zl. Tel. 0609 534 452.
• Motorower jawka 50. Tel. 721 13
70.
• Motorower Stella. Tel. 721 13 0 1 .
• Motorowery, skutery, nowe TGB
i używane, różnych marek; części,
akcesoria, serwis, duży wybór; silni
ki rowerowe, www.jan-mar.pl. Pia
ski. Tel. 065 571 91 61.

Auta: cale, uszkodzone, zaniedbane,
z uszkodzonym silnikiem, fiaty
126p, od 1990 r. za rozsądną cenę.
Tel. 722 63 31 lub 0603 460 558 lub
0695 092 009.
• Auta powypadkowe, rozbite, tak
że na części, spalone i inne, płatne
gotówką, własny transport. Tel.
0603 673 024.
• Motorower. Tel. 0692 216 677.

• Auto-pomoc, 24 h, do 2,3 t. Tel.
722 63 31 lub 0603 460 558.
• Wypożyczę lawetę, (typ Szwajcar
ka), cena 40 zł/doba. Tel. 722 63 31
lub 0603 460 558.

Konkurs

Konkurs za stówkę

Redaguj
Rzecz z nami
Co Państwa martwi, denerwuje? Co
powinno się zmienić, poprawić? Co cie
szy, pozwala na optymizm? Co trzeba
zauważyć, o czym koniecznie winniśmy
napisać? Czekamy na listy, telefony
i maile z propozycjami tematów. Najcie
kawszą co dwa tygodnie nagradzamy
kwotą 100 zl, pozostałe również mogą
się stać punktem wyjścia do publikacji.
Prosimy pamiętać, że chodzi o spra
wy dotyczące terenu powiatu krotoszyń
skiego oraz gminy Cieszków.
Każdy, kto zgłosi nam temat, powi
nien podać swoje dane, ale - jeśli chce
pozostawić je do naszej wyłącznej wia
domości - może liczyć na dyskrecję.
Dziękujemy za listy już nadesłane
i oczekujemy kolejnych-można je wy
syłać pocztą czy mailem lub wrzucać do
skrzynki Rzeczy przy drzwiach redakęji.

Zadzwoń
Wsamo
Szansę na wygranie nagrody w tym kon
kursie będzie miała każda z osób, które zate
lefonują do redakcji w czwartki między godz. 1 2 .0 0 a 1 2 .30
(numer 725 33 54) i prawidłowo odpowiedzą na zadanie niżej
pytanie, dotyczącego tego wydania Rzeczy. Wystarczy uważnie
przeczytać gazetę. Zwycięzcę wyłonimy poprzez losowanie.
W tym tygodniu czeka na Państwa nagroda ufudowana przez
firm ę Stefix.
A nasze pytanie brzmi:

Do w ygrania
kursy językow e!
Podobnie jak przed rokiem, dwóch
uczestników naszego konkursu będzie
mogło w nagrodę nieodpłatnie wziąć
udział w rocznym kursie wybranego przez
siebie języka obcego. Aż do 4 sierpnia bę
dziemy zamieszczali kupony (w sumie
2 2 ) z fragmentami konkursowego hasła.

THE G LD BELL
0

Szkota Języków 0bey#t

Placówkii oświatowa pod patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu
wpisana do rejestru Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

K io odwiedził
naszą redakcję 1 8 m aja?
W zeszłym tygodniu nagrodę niespodziankę wylosował Anna
Szym kowiak z Górki z Krotoszyna.

(red.)

razecz

Języki: angielski, niemiecku
francuski, hiszpański, rosyjski.
budynek Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Sienkiewicza 9,
Wtorki, czwartki, piątki, godz. 16°°-190°,
telefonicznie: 725 28 76 wtorki, czwartki, piątki, godz. 1600-1900.
722 65 78 po godz. 19.00, tel. kom. 0608 427 118, 0607 082 6 8 6
26 maja 2004
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Sport

Wiatr rozdawał karty

I runda wojewódzkiego piłkarskiego Pucharu Polski:
Piast Kobylin Korona Piaski 2 :3
-

W ostatnią sobotę zorganizowano w Krotoszynie po raz dziewiąty mi
strzostwa świata w rzucie beretem. Karty rozdawał... wiatr.

Warta była blisko
Do 87 minuty Piast prowadził z Koroną. Niestety, drużynie nie udało się
spełnić życzeń kibiców i zagrać w następnej rundzie z trzecioligową
Wartą. Ostatecznie jej przeciwnikiem będzie drużyna z Piasków.

Najlepsza trójka na podium

wionego przez krotoszynianina Eugeniu
sza Szczura. Ostatecznie wygrał Mariusz
Cieślak, rzucając na odległość 37,18 m.
Drugie miejsce zajął Marek Ciemiewski
(34,73 m), a trzecie-Józef Morgiel (32,63
m). Następni w kolejności byli: Józef
Szczur (31,54 m), Stanisław Kałążny
(29,05 m), Paweł Radziszewski (28,56
m ).

Najmłodszym zawodnikiem był czte
roletni Kacper Jarmużek, najstarszym 6 6 -letni Tadeusz Pestka.
(wb)

A. AUGUSTYNIAK

Na długość rzutu największy wpływ
miał wiejący niemal przez cały czas silny
wiatr. Co prawda były to bereciarskie mi
strzostwa świata, ale na liście zawodni
ków trudno było znaleźć osoby chociażby
spoza powiatu. Wśród 24 startujących
znalazła się tylkojedna kobieta - Agniesz
ka Kowalska z Ostrołęki, której najlepszy
rezultat to 15,20 m. Była to równocześnie
jedyna osoba spoza naszego regicnu.
Nikomu nie udało się pobić rekordu
świata, wynoszącego 40,98 m, a ustano

Rzuca tegoroczny mistrz
--------------

REKLAMA

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

Przed meczem, który pomiędzy mi
strzem okręgu kaliskiego i leszczyńskiego
rozegrany został 19 maja, trudno było
wskazać zdecydowanego faworyta. Ko
bylińscy kibice tradycyjnie, mimo robo
czego dnia, dość licznie przybyli na miej
scowy stadion, bo wierzyli, że ich zespół
po wyeliminowaniu czwartoligowego wicelidera (czyli Astry) tym bardziej poradzi
sobie z beniaminkiem - Koroną Piaski.
Zespół ten przyjechał bez trenera i rezer
wowego bramkarza.
Od początku meczu gospodarze mieli
zdecydowaną przewagę, ale po strzałach
Marka Nowickiego (6 min.) i Krzysztofa
Kendzi (15) udanie interweniował Prze
mysław Bryl. W 25 min. wyszedł on
z bramki, ale szybszy był Nowicki, z koń
cowej linii boiska główkując na 5 metr.
Zabrakło jednak zamknięcia tej akcji. Już
po chwili Piotr Kowalski podał na 6 metr
do grającego trenera miejscowych, ten
jednak przewrócił się i nie zdołał oddać
strzału, który mógłby dać prowadzenie.
W międzyczasie po wolnym Grzegorza
Posikaty piłka przeszła kilkadziesiąt cen
tymetrów nad poprzeczką. Była to prak
tycznie jedyna okazja gości do zdobycia
bramki w pierwszej połowie. W 31 min.,
po podaniu Przemysława Kaczmarka,
Kendzia główkował je s z c z e n ie c e ln ie , a le
już 3 m in . p ó ź n ie j, p o r o g u N o w ic k ie g o ,
e fe k to w n y m szczupakiem zdobył wresz
cie gola. W 40 min. zbyt lekkie wybicie
piłki Bryla przejął Kendzia, który z naj
bliższej odległości był bardzo bliski zdo
bycia drugiego gola, ale bramkarz gości
naprawił swój błąd, tyle że kosztem po
ważnej kontuzji, uniemożliwiającej dal
szą grę. Między słupkami z konieczności
stanął więc mający zaledwie ok. 170 cm
wzrostu obrońca Adam Kluczyk. Jak się
okazało, był to niezwykle udany debiut na
tej pozycji.
Gdy kilkanaście sekund po zmianie
stron, po solowej akcji, Marcin Jagodziń

ski podwyższył prowadzenie gospodarzy
na 2 :0 , wydawało się, że następne ich go
le są tylko kwestią czasu. Kibice cieszyli
się już z przyjazdu trzecioligowców, cze
mu dawali wyraz głośnymi okrzykami.
Napór Piasta nic ustawał. W 53 min. No
wicki z wolnego trafił w słupek, a w 56
min. Kendzia pomylił się zaledwie o kil
kanaście centymetrów. W 63 min. Klu
czyk wybiegiem na 16 metr przerwał atak
Jarosława Ploty. W 70 min. Kendzia
z wolnego z 17 metrów trafił w poprzecz
kę, a dobitkę Nowickiego zdołał wyłapać
bramkarz, który 7 minut później obronił
mocne strzały Kendzi i Jagodzińskiego.
Uderzenie Nowickiego zablokował
obrońca Tymczasem w 82 min. przyjezd
ni przeprowadzili szybki kontratak: Niko
dem Kozak wyłożył piłkę do Łukasza
Bojdo, który z bliska zdobył kontaktowe
go gola. W 87 min. po strzale Przemysła
wa Wawrzyniaka piłka odbiła się od jed
nego z obrońców i wpadła do siatki. Ko
nieczna stała się więc dogrywka, w której
obowiązywała zasada srebrnego1 gola.
Kilka minut po jej rozpoczęciu grupka ki
biców gości zapaliła świetlne race i rzuci
ła kilka petard. Ponieważ pierwsza poło
wa nic dała rozstrzygnięcia, trzeba b y ło

się stało, jest wręcz niewiarygodne. Szcze
rze przyznam, nie spodziewałem się po
pierwszej połowie, że chłopacy dadzą
z siebie aż tyle. Tym bardziej, że mieliśmy
bramkarza z pola. Pokazaliśmy, na co
stać czwartą ligę, i że trzeba walcz)’ć do
końca. Teraz zrobimy wszystko, by poko
nać „ Wartę ".

Marek Nowicki
trener Piasta
- Gratuluję przeciwnikom, którzy za
grali z dużą determinacją. Nie spodziewa
liśmy się, że w końcówce wyktzeszą z sie
bie tyle sil. Muszę przyznać, że cala druży
na, łącznie ze mną, była już przy meczu
z „ Wartą ". To spowodowało, że wkradło
się gdzieś rozprężenie, które wykorzystali
rywale. Po raz kolejny sprawdziło się po
wiedzenie, że kto nie strzela, ten traci. Wy
starczyło kilkanaście minut, by mimo na
szej zdecydowanej przewagi było po ma
rzeniach. Myślę, że znaczenie miał tufakt.
że „Korona" miała dzień więcej odpo
czynku po meczu ligowym. W dogrywce
nie mieliśmyji ć tylu sil. Nie chciałem do
puścić do karnych, bo przy takim bramka
rzu każdy by chciałjakośfinezyjnie strze
lić i mogłoby dojść do kompromitacji.
Szkoda, że przegraliśmy i to w taki s p o 
sób, ale jeszcze nie wńi-'“ ,u" ' - esP0bt
który b y w y s o k o / wszystko przez półto
r a ro ku . M y ś lę , że poziom meczu był do

w y k o r z y s ta ć d r u g ą c z ę ś ć d o d a tk o w e g o

syć dobry i kibice - mimo naszejporpżki -

min. Kendzia z wolnego
przestrzelił o metr. Gdy już wszyscy cze
kali na karne, w 118 min., po szybko roze
granym wolnym, zwycięskiego gola dla
Korony strzelił głową Hieronim Maćko
wiak. To Korona awansowała do półfina
łu wojewódzkiego PP i 2 czerwca zmie
rzy się z Wartą. Zwycięzca tego meczu
w finale wojewódzkim zmierzy się z Victorią Września, która wygrała z Polonią
Chodzież 3:2. Wspaniała passa kobylinian została więc przerwana.

są zadowoleni. Taki zimny prysznic się

czasu. W

108

Witold Blandzi
M arek W o jtk o w ia k

kier. drużyny Korony
- Jestem bardzo szczęśliwy, bo to, co

przyda, trzeba tylko wyciągnąć odpo
wiednie wnioski, przeanalizować to, co
zrobiliśmy żle, by w przyszłości unikać ta
kich błędów.
Piast; Izydroczak, Sadowski, Glowicń-

kowski, Gawrccki, Pospiech, ł’ Kowal
ski (105 Chmielarczyk), K. Kendzia,
Plota, Kaczmarek, Nowicki, Jagodziński
(9 4 H. Kowalski)
Korona: Bryl (45 Wawrzyniak), Klu
czyk, W. Kendzia, B. Maćkowiak,
Szczepaniak, Kędziora (72 H. Maćko
wiak), Bojdo, Posikata, Bujak (60 Kutliński), Rolnik (6 6 Kozak), Przybyła

P ow szech ny Zakład U bezp ieczeń S A Inspektorat w K rotoszynie
ul. M ały Rynek 4/5

ogłasza przetarg nieograniczony na
kompleksowe sprzątanie
obiektu Inspektoratu PZU SA Krotoszyn.

Kania Łagrom Gostyń

-

Astra Krotoszyn 1 :0 (1:0)

O słab ien i, sc h o ro w a n i
W minioną sobotę Astra zanotowała kolejną wiosenną porażkę. Tym razem po bardzo przeciętnym me

Termin realizacji: od 1 lipca 2004 roku.
Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić w kasie Inspektoratu PZU SA
w Krotoszynie w godz. od 9.00 15.00, a potwierdzenie wpłaty wadium dołączyć
do oferty.
Szczegółowe warunki zamówienia wraz ze specyfikacją można odebrać w siedzi
bie Inspektoratu PZU SA Krotoszyn, ul. Mały Rynek 4/5, po ukazaniu się ogło
szenia w ciągu 5 dni, w godz. od 8.00 - 15.00.
Kontakt: Halina Jasz, tel. 725 32 73.
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Inspektoratu
PZU SA Krotoszyn w terminie do 14 czerwca 2004 r., do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.04 roku w siedzibie zamawiającego, pokój nr
9 o godz. 13.00.
Zastrzega się prawo dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez oferen
tów równorzędnych ofert lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

czu uległa na wyjeździe Kani Łagrom.
Krotoszyńscy kibice mogą się jedy
nie cieszyć, że nasza drużyna zdobyła
jesienią tyle punktów, by zapewnić so
bie miejsce w pierwszej trójce. Biorąc
bowiem pod uwagę tylko jej wiosenną
grę, zrealizowanie tego celu byłoby bar
dzo trudne. Wyniki są dalekie od ocze
kiwań. Wpływ na to ma odejście kilku
podstawowych zawodników, które na
stąpiło w przerwie zimowej, i krótka
ławka rezerwowych, co daje ujemne
efekty przy kontuzjach Łukasza Pachulicza, Michała Potarzyckiego, Krzyszto
fa Potasia. - Trudno dobrze grać w tak
osłabionym i odmłodzonym składzie -

przyznaje Krzysztof Wewiór, trener
Astry.

wm
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W pierwszej połowie sobotniego
meczu przewagę zyskali gospodarze.
Już w 3 min. niewiele pomylił się Ro
bert Szudrowicz. Po jego strzale piłkę
do siatki próbował skierować z bliska
Dominik Jakubowski, ale jego wślizg
okazał się spóźniony. W 17 min., po kil
ku szybkich podaniach z pierwszej pił
ki, prowadzenie na wagę zwycięstwa
gostynian uzyskał Bartosz Krajka.
W drugiej połowie Dawid Goliński
strzelił ledwie kilkanaście centymetrów
nad popizcczką. W 63 min. Jakubowski
znalazł się w sytuacji sam na sam z na
szym bramkarzem, który wybił piłkę na
róg. W 76 min. w boczną siatkę z 18
metrów trafił Maryniak, natomiast w 8 8

nzecz

min. nie lada sztuką popisał się Krajka,
który przez nikogo nie atakowany prze
strzelił z jednego metra!
W najbliższą sobotę o 17.00 Astra
podejmować będzie beniaminka Dąb
Derby Doktór Czamylas.
.
(wb)
Kania: Nowak, Bonawenturczyk, Nie

dziela, Polaszek, Biernat, Witkowski,
Andrzejczak (55 Piotrowski), Wosiak
(69 Bogusz), Szudrowicz, Krajka, Jaku
bowski (85 Gubański)
Astra: Staszak, Wawrocki, Potaś (36
Sworowski), Kosiński, Hylewicz, Maryniak, Sołtysiak, Stankiewicz, Szewczyk,
Brodziak, Goliński.
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Sport
Biały Orzeł Koźmin Wlkp.

MITYNG

-

Korona Piaski 1 :2 (1:0)

S zan se (znow u)
LEKKOATLETYCZNY z n a c z n ie zm alały
Tak jak w meczu pucharowym w Kobylinie, tak i w wyjazdowym spo
tkaniu ligowym z Białym Orłem - Korona udowodniła, że mimo osła
bienia potrafi w ostatnich minutach rozstrzygnąć rywalizację na swo
ją korzyść.

Jedną z konkurencji był bieg na 1 0 0 0 m

18
maja na krotoszyńskim stadionie ro
1.
zegrano II Mityng Lekkoatletyczny o Pu
char Burmistrza. Zawody zorganizowali: 2.
Urząd Miejski, Gimnazjum nr 4, Szkolny 3.
Związek Sportowy, Ośrodek Sportu i Re
k r e a c j i , UKS Biegacz. Podziękowanie za
1.
pomoc w ich przeprowadzeniu należy się 2.
Czesławowi Wojniuszowi i wszystkim na 3.
uczycielom wychowania fizycznego.
Czołowe miejsca w poszczególnych
konkurencjach zajęli:
1.
2.
pch n ięcie kulą
3.
’• Mirela Grobelna (Kobylin) - 10,25
N a ta lia K o lo n o w sk a (Z d u n y ) —9,53
1.
3. Anna K o n o p k a (Z d u n y )
—9 59
2.
1. Michał Rogowicz (Koźmin) - 11,35
2. Dariusz Gniazdowski (Zduny) - 11,0
3. Jarosław Kołodziejski (Rozdrażew)
-10,94
sk o k w dal

1. Patrycja Kowalska (Gimn. 4) -4,84
2. Agnieszka Swora (Zduny)
-4,47
3. Małgorzata Zagrodnicka (Rozdrażew)
-4,44
1. Patryk Muszalski (Gimn. 4)
2. Jakub Kubicki (Zduny)
3. Maciej Brylewski (Gim. 3)

- 5,56
- 5,45
- 5,39

100

m

Alicja Lew (Zduny)
Katarzyna Ligęza (Gimn. 4)

- 13,86
- 14,07

Joanna Łopaczyk (Kobylin)

-14,21

Hubert Wójcik (Rozdrażew) -11,85
Emil Wojciechowski (Gim. 4) - 12.34
Wojciech Florkowski (Gim. 4 )- 12,38
300 m
Kalina Smyczyńska (Gimn. 4)-47,25
Ewa Panek (Gim. 3)
- 48,24
Marta Paszek (Zduny)
-48,78
Michał Patryas (Zduny)
Piotr Wójcik (Zduny)

- 40,08
-40,66

3. T o m a s z P a n e k (G im n . 4 )

-4 0 ,7 7

600 m

1. Róża Gumienna (Kobylin) - 1,45,32
2. Małgorzata Bartkowiak (Rozdrażew)
-1,51,68
3. Jagoda Dudek (Gimn. 4)
- 1,51,82

1000 m
1. Jakub Szustak (Gim. 4)
- 2,54,22
2. Mateusz Ratajczak (Koźmin)
-3,01,29
3. Paweł Sowiński (Gimn. 4)
-3,02,07
(w b )

M a jo w e strzelan ia
W pierwszej połowie maja Zarząd
Powiatowy Ligi Obrony Kraju
w Krotoszynie przeprowadził za
wody strzeleckie dla uczczenia
swojego święta: Tygodnia LOK.
W zawodach wzięło udział 13 drużyn
(z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Ze
społu Szkół z Oddziałami Integracyjny
mi, Gimnazjum Koźmin Wlkp., ZS Beni
ce, ZS Orpiszew, ZSP Rozdrażew, I LO
Krotoszyn, I LO Koźmin Wlkp., ZSP nr
1 i ZSP Zduny) - łącznie 70 zawodników,
w dwóch konkurencjach: karabin dowol
ny i pneumatyczny oraz pistolet sporto
wy.
WYNIKI
drużynowo: kpn-1 0
1. Gimnazjum nr 2,1 drużyna (166 pkt.)

Po wygraniu przez koźminian dwóch
ostatnich meczów ze ścisłą czołówką,
czyli Astrą i Cictorią, wydawało się, że
dobra passa trwać będzie już do końca se
zonu. Niestety, w minioną niedzielę Biały
Orzeł przegrał u siebie z grającym o pie
truszkę beniaminkiem, co bardzo zmniej
szyło szanse na pozostanie w gronie
czwartoligowców.
W 3 min. strzał Przemysława Kordackiego z Białego Orła wybił na róg bram
karz gości Zbigniew Kordus. W 15 min.
ten sam zawodnik podał do Mikołaja Szy
mańskiego, który z 18 metrów trafił w słu
pek.
Na początku drugiej połowy bramkarz
gości ponownie nie dał się zaskoczyć Szy
mańskiemu. Wreszcie w 57 min., po dośrodkowaniu Szymańskiego na pole kar
ne, główką z 11 metrów prowadzenie dla
koźminian uzyskał Marcin Kaczmarek.
Jednak 12 minut później, po zamieszaniu

kdw + ps:
1. I LO Krotoszyn I drużyna - 397 (181
+ 216) pkt. - opiekun Edward Jokiel;
2. ZSP nr 1 Krotoszyn-352 (191 + 161)
pkt. - opiekun Antoni Azgier;
3. ILO Krotoszyn II drużyna-331 (193
+ 138) pkt - opiekun Edward Jokiel.
(tyna)

Biały Orzeł: Forycki, Lewandowicz, No

wak, Kruszczyński (8 6 Majchrzak), So
łecki, Kordacki, Poczta, Kaczmarek,
Świtała, Gmerek (78 Motyl), Szymański
Komna: Kordus, Kluczyk, Wojtkowiak,
Maćkowiak, Kendzia, Kędziora, Bojdo,
Wawrzyniak, Rolnik, Bujak, Kufliński
(65 Kozak)

3:3

Ostrovia-LKS

1:1

Polonia -Jarota

1:5

Dąb Derby - Olimpia

0:2

Dąbroczanka-Wisła Mróz

1:2

Błękitni - Melona

0:3vo

Tabela
1. Jarota

26

76

97:18

2. Mctoria

26

54

49:19

3. Astra

26

54

45:20

4. Olimpia

26

48

51:29

5. LKS

26

44

40:29

6 . Kania Łagrom

26

43

38:30

7. Korona

26

40

45:41

8 . DąbDeiby

26

37

36:31

9. Sokół

26

37

34:40

10. Wisła Mróz

26

33

38:44

11. Ostrwią

26

31

33:40

12. KKS Prosną

26

31

42:50

13. Dąbroczanka

26

31

30:40

14. Biały Orzeł

26

24

24:43

15. Polonia

26

10

16:78

16. Błękitni

26

0

3:69

M łodzicy n a m a c ie
Po mistrzostwach LZS i olimpiadzie
młodzieży LKS Ceramik zorganizował
kolejne duże zawody. 21 i 2 2 maja o mi
strzostwo Polski Uczniowskich Klubów
Sportowych walczyli w Krotoszynie mło
dzicy i młodziczki. Nie zabrakło także re
prezentantów gospodarzy, trenowanych
przez Rafała Patalasa przy pomocy Stefa
na Olszewskiego i Piotra Robakowskie
go.
W kategorii młodziczek w wadze 32
kg Miriarn Marciniak z Krotoszyna zaję
ła drugie miejsce.
Wśród młodzików w wadze 32 kg
bezkonkurencyjny był Mateusz Matyba
z Suplesa Krotoszyn, a drugie miejsce za
jął Damian Panek - też z Krotoszyna.
Wagę 38 kg wygrał Adam Słowiński (Suples), a trzecie miejsce zajął jego kolega
klubowy. Mateusz Kempiński. 53 kg wy
grał Michał Gryc z Rudy Śląskiej,
a Adam Filipczak z Supłesa był drugi.
W kat. 6 6 kg wygrał Radosław Baran
(Suples).

- Łukasz Maślaczyk, Mikołaj Matu
szewski, Zbigniew Szymanowski opiekun Krystyna Azgier;
2. Gimnazjum nr 2, II drużyna (121 pkt.)
- Marcin Gręda, Artur Gmurowski,
Piofr Szkudłapski - opiekun Krystyna
Azgier;
3. Zespół Szkół z Oddziałami Integra
cyjnymi (121 pkt.)-Maciej Brylew
ski, Dawid Grzybowski, Bartosz Ru
ta - opiekun Jacek Paszkier.

na przedpolu miejscowych, na 1:1 wy
równał Michał Kędziora; Gdy w 75 min.
drugą żółtą i - w konsekwencji - czerwo
ną kartką ukarany został Maciej Bujak,
wydawało się że grając w przewadze,
koźminianie zdołają strzelić decydującego
gola. W 82 min. gol padł, ale niestety dla
przyjezdnych: pięknym i niezwykle moc
nym strzałem z 25 metrów popisał się Łu
kasz Bojdo.
W najbliższą niedzielę Biały Orzeł za
gra na wyjeździe z LKS Gołuchów. Po
czątek meczu o 12 .0 0 .
( wb)

IV liga
Sokół - KKS Prosną

Krotoszyniacy wygrali rywalizację drużynową

W klasyfikacji klubowej (sklasyfiko
wano 24 kluby) zwyciężył Suples, gro
madząc 85,5 pkt. Kolejne miejsca zajęły

Turniej
na otwarcie sali
. Z okazji oficjalnego otwarcia nowo
wyremontowanej sali OSiR przy ul.
Młyńskiej, 23 maja rozegrano tam tur
niej piłkarski.
Wystartowały 3 drużyny, grające
systemem każdy z każdym 2 x 10 mi
nut. W pierwszym meczu reprezentacja
urzędników i radnych miejskich zmie
rzyła się z reprezentacją wielkopolskie
go sejmiku i byłymi olimpijczykami
z naszego regionu.
Do przerwy prowadzili goście 2:0,
ale w drugiej połowie gole strzelili Ro
man Wosiek i Grzegorz Majchszak.

Ruda Śl. (83 pkt.) i Dąbrowa Góm. (64
pkt.). Reprezentacja Cieszkowa była szó
sta (27,5 pkt.).
(wb)

Przy tenisowym
stole

Mecz zakończył się remisem. W dro
gim spotkaniu reprezentacja urzędni
ków i radnych z powiatu rozgromiła
Wielkopolan 5:1, autorem wszystkich
goli był Waldemar Wronecki. W trze
cim i ostatnim pojedynku Powiat, po
dwóch bramkach Wroneckiego i jednej
Mirosława Jarockiego, pokonał Miasto
3:2. Dla przegranych bramki zdobyli
Ryszard Czuszke i Przemysław Jędrkowiak.
Końcowa kolejność: 1. Powiat, 2.
Miasto, 3. Wielkopolanie.
(wb)

Z udziałem 14 juniorów i 15 seniorów
odbył się w niedzielę 23 maja II Turniej Te
nisa Stołowego o Puchar Burmistrza Kroto
szyna. Zawody przeprowadzono w sali
OSiR na stadionie. Czołowe miejsca wśród
juniorów zajęli: 1. Tobiasz Kobylański (Tajfim Skra Ostrów Wlkp.), 2. Piotr Szyja (Im
puls Zduny), 3. Aureliusz Reyer (Knotosz
Ptzedsiębiorca), 4. Miłosz Kobylański (Taj
fun Skra). Najlepsi wśród seniorów: 1. Ra
dosław Malinowski (Jelcz Laskowice), 2.
Bartosz Bednarkowicz, 3. Maciej Komaliński, 4. Przemysław Sikorski (wszyscy: Stella
Gniezno).
(wb)
26 maja 2004
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Rozrywka

Może zostaniemy
dziennikarzami?

ARCHIWUM

TWÓJ SPRZEDAWCA

18 maja razem z klasą i opiekunami panią Małgorzatą Czachorek i panem Łuka
szem Paszkiem - odwiedziliśmy redakcję
Rzeczy Krotoszyńskiej. Redaktor naczelna
tego tygodnika, pani Romana Hyszko, opo
wiedziała nam o kulisach pracy dziennika
rzy i o piśmie. Dowiedzieliśmy się, że ma
ono 14 lat i jest wydawane w nakładzie
7 tys. egzemplarzy. Mogliśmy zobaczyćje
go stronę internetową zdjęcia przygotowy
wane do gazety i pierwszy numer, który zo

stał wydany w 1990 r. Bardzo nam się
spodobała redakcją być może ktoś z nas
w przyszłości zostanie dziennikarzem.
Pani naczelna opowiedziała nam, jak
powstaje gazetą ile do niej potrzeba zdjęć,
jak zotganizowana jest pracą aby zdążyć
z wydaniem numeru. Poznaliśmy tam mi
łych, pełnych radości ludzi.
Sylwia Robak, Rafał Janicki,
Jarosław Sperzyński

Spotykasz go każdego dnia, idąc
po bułki do spożywczego lub robiąc za
kupy w innym sklepie, który chętnie
odwiedzasz. Jest miły, uśmiechnięty,
zawsze chętnie doradzi. Lubi z Tobą
porozmawiać, zapyta, co słychać. To
Twój sprzedawca.
W oroszonym tydzień temu plebi
scycie biorą udział ekspedientki czy
ekspedienci ze sklepów w powiecie
krotoszyńskim.
Propozycje prosimy zgłaszać osobi
ście lub telefonicznie w naszej redakcji

Anna Krysicka od dwóch lat pracu
je w ciastkami państwa Brykczyńskich
przy Lidlu. Jest przez kupujących bar
dzo łubiana. Zapytana o receptę, mó
wi: - Staram się zawsze być sobą i po
zytywnie podchodzić do wszystkich,
znam swoich klientów, a oni mnie.

Chcia
łabym opi
sać pewną
sytuację,
która wy
darzyła się
kilka dni
temu na ul.
Floriańskiej. Grupa młodych chłopa
ków w wieku około szesnastu lat sie
działa na przystanku autobusowym.
Zachowywali się bardzo głośno, praw
dopodobnie byli pod wpływem alkoho
lu. Zaczepiali przechodniów, używali

wulgarnych słów. Po pewnym czasie
rozeszli się, lecz na przystanku zostało
jeszcze trzech. Nagle jeden z nich pod
szedł do młodego chłopaka, który stał
na przystanku, i uderzył go w twarz.
Chłopak wystraszył się i uciekł. Później
zaczepiani byli kolejni - popychani
i szarpani. Kolegów agresywnego mło
dzieńca bardzo ta sytuacja bawiła. Na
gle podbiegło dwóch mężczyzn, przy
padkowych świadków całej sytuacji,
wzywając bezczelnych małolatów do
spokoju. Teraz to właśnie ci chłopacy
wydawali się przestraszeni i wcale nie

(ul. Sienkiewicza 2a, tel. 725 33 54).
Można również napisać list lub wysłać
emaila. Jest jeden warunek - trzeba
się podpisać. Na propozycje czekamy
do 15 czerwca.

***

było im do śmiechu. Ostra i zdecydo
wana reakcja przechodniów uspokoiła
ich.
Chcę zwrócić uwagę na to, że są
jeszcze ludzie, którzy nie zachowują się
biernie, gdy słabszym dzieje się krzyw
da. Sądzę, że gdyby większość z nas re
agowała na przemoc tak jak ci męż
czyźni, którzy zachowali się w sposób
godny naśladowanią takie sytuacje
zdarzałyby się rzadziej, a rozwydrzona
młodzież nie byłaby tak bezczelna wo
bec przechodniów.
stała czytelniczka

klasa V c ze S P nr l w Krotoszynie

Krotoszyn, ul. Rynek 31, tel. 722 91 98

Najniższe
ceny
w m ieście
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Masz piękny uśmiech, wdzięk, co najmniej 16 lat? Jeśli tak, zgłoś
się do redakcji Rzeczy, zrobimy Ci zdjęcie. Może to Ty zostaniesz
Dziewczyną Miesiąca!
Z a p ra s z a m y

do

u d z ia łu

w

p le b is c y c ie

D ziew czyna M iesiąca! Co tydzień będziemy

Wyprzedaż posezonowa, promocja 5,10,15
Z A P R A S Z A M Y

u

prezentowali fotografie dziewcząt, a Państwo
zadecydują której przyznać to wyróżnienie.
Kto został Dziewczyną Miesiąca, napiszemy za
wsze w pierwszym wydaniu miesiąca następne

go. Na zwyciężczynię każdorazowo czeka wart
100 zł talon na zakupy w sklepie odzieżowym
Cenowa Bomba w Krotoszynie.
A dziś, drogi Czytelniku, zagłosuj na swoją
majową faworytkę - na zamieszczonym obok
kuponie.

a

j a

!
T<upon -

D z ie w c z y n ą

Maja
powinna zostać
1. Małgorzata Pietrzak

CU

2. Marzena Skitek
3. Paulina

Siewierska

□

4. Joanna Sikora

5. Ewa Zmyślona
6. Paulina Krzyżoszczak d l
7. Joanna Wieszczeczyńska d l
M oje im ię, nazw isko i ad res:

$ t

#

4. Joanna Sikora
(lat 18, Zduny)

5. Ewa Zmyślona
(lat 21, Staniew)

6.

Paulina Krzyżoszczak
(lat 19, Kobylin)

7. Joanna Wieszczeczyńska
(lat 18, Krotoszyn)

RZECZ KROTOSZYŃSKA. TYGODNIK MAŁEJ OJCZYZNY. PISMO POWSTAŁE Z RUCHU S O LID A R N O Ś C I.
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