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DL-11B.
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GWAŁT

Burmistrz. Kobylina niechlubnym bohaterem skandalu na całą W iekopolskę! Bur
m istrz uciekł p o stłuczce; Po kielichu?; Burmistrz uciekł z miejsca wypadku; Stuknął
i uciekł; Burmistrz na gazie? - to niektóre z tytułów. Sprawa znalazła odbicie mię
dzy innymi w Radiu Centrum, Radiu Elka, Panoramie Leszczyńskiej, Radiu Mer
kury, Gazecie Wyborczej.
Policyjna wersja wydarzeń brzmi tak:

zauważyli bunnistrza w towarzystwie inne

posterunek w Kobylinie został powiado

go mężczyzny na ul. Baszkowskiej. Zgłosi

miony o kolizji, do której doszło 19 grudnia
o 16.15, już po kilku minutach. Policjanci

li to policji, ale kiedy funkcjonariiusze doje
chali w e wskazane miejsce, nikogo już tam

ustalili, że 19-letni kierowca forda, jadąc ul.
Kościelną w stronę Krotoszyńskiej, za

nie było.

NA KOŹMIŃSKIEJ
Do sam ochodu, w którym siedziała 43-letnia m ieszkanka Krotoszyna,
w targnął m ężczyzna. Z robił to w konkretnym celu - ch cia ł ją zgw ałcić.

Następnego
dnia
Waleński nie pojawił się

uważył nadjeżdżającego z przeciw
nej strony fiata stilo. Jego kierowca
jechał wężykiem - zjeżdżał raz na le
wo, raz na prawo. Widząc takie za
chowanie, prowadzący forda zatrzy
mał swoje auto przy prawej kra
wędzi jezdni i włączył

Cena 2.20 zł (0% VAT)

Możliwość konfiguracji według życzenia klienta!!

Krotoszyn, ul. Słodowa 13, tel. 722 68 14
pn.-pt 10.00-18.00. sob. 9.0 0-1 4.00

w pracy (później do

>

starczył zwolnienie le
karskie), a na policję
zgłosił się dopiero oko
ło południa, czyli 20

klakson. To nie po
mogło, fiat i tak
uderzył w jego sam o c h ó d .
W sprawcy
kolizji mło
dy czło
wiek roz-

poznał
burmistrza
Kobylina, Ja
na Waleńskiego,
który jednak natych
miast odejchał z miej
sca zdarzenia.

Słabo szukali?
Policjanci udali
się do domu mieszka
jącego zaledwie kilka
set metrów dalej burmistrza, ale - jak po
wiedziała im żona poszukiwanego - nie za

godzin po ucieczce z miejsca kolizji. Bada
nie alkomatem nie wykazało alkoholu

stali go. Potem jeszcze próbowali, ale wte
dy nikt nim nie otworzył. U mieszkającej

w wydychanym powietrzu. Burmistrzowi

obok siostry J. Waleńskiego zostawili wia
domość, aby stawił się na posterunek.
W międzyczasie, mniej więcej po godzinie

dań, rzecznik prasowy krotoszyńskiej ko
mendy powiatowej spodziewa się ich
w pierwszych dniach stycznia.

od zdarzenia, poszkodowany i jego kolega

dokończenie na str. 13

pobrano krew. Nie ma jeszcze wyniku ba
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fonowa wymiana płynu chłodniczego
Świece żarowe
- sprzedaż i wymiana

Akum ulatory

BOSCH

J Z fW K !

Części
do aut
japońskich
i koreańskich

Kobieta krzyczała - to ją uratowało
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Konkurs
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Krótko, ale rzeczow o!

p o d p is z !

Rozmowa z Heleną Kasperską, ku
stosz krotoszyńskiego Muzeum Re
gionalnego im. H. Ławniczaka.

M. PAWLIK

Rozpoczyna się opowiadaniem
prowadzącego o współczesnych,
a także dawnych, zapomnianych już
tradycjach świątecznych. W trakcie
wykładu robione są inscenizacje róż
nych obrzędów. Aktorami są sami
słuchacze. Przygotowujemy dla nich
stroje oraz teksty, które muszą wygła
szać. Dzieci śpiewają kolędy. Lekcje
są niekonwencjonalne, dzięki ele
mentom zabawy uczniowie chętnie
biorą w nich udział.

Co dają te zajęcia?
Po raz ostatni przyznajemy na
grody za rozwiązanie fotozagadek,
tym razem opublikowanych w nu-

p o d p is

merach 50 i 51. Nagrodą w kon
kursie je s t wykwintna kolacja dla
dwóch osób, ufundowana przez
zajazd S zo fe r (Krotoszyn, ul.
Chwaliszewska 10). Wygrali ją Ka
rolina Kaczmarek z Krotoszyna
i Edmund Grzegorczyk z Gościejewa. Gratulujemy i zapraszam y do
redakcji!
Z nowym rokiem rozpoczynamy
nowy konkurs. Państwa zadaniem
będzie wymyślenie dowcipnego
podpisu pod zdjęcie. Opublikowa
ne dzisiaj zostało zrobione na spo
tkaniu noworocznym w Sulmierzy
cach. Widać na nim burm istrż Rękosiewicz i starostę Kulkę.

W

Moja propozycja podpisu to:

Imię i nazwisko: .

Adres:

Wypełniony kupon prosimy wysłać na adres
redakcji lub wrzucić do skrzynki RK - Sienkiewicza 2a

'
|

REKLAMA

Przedsiębiorstwo W ielobranżow e
r.

W o jc ie c h C Z A J K A
Krotoszyn, ul. Magazynowa 2

\
A

(byty Bumat)

»

tel./fax 725 29 63
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Myślę, że dużo. Mówienie o takich
rzeczach jest bardzo ważne, ponie
waż wielu z nas zapomina o tym, co
było kiedyś, a moim zdaniem warto
do tego wracać. Poza tym, tematyka
lekcji jest uzupełnieniem programów
szkolnych.

Jakie jest zainteresowanie tym
przedsięwzięciem?

Od początku grudnia muzeum
prowadzi specjalne spotkania dla
uczniów szkół podstawowych oraz
przedszkolaków. Na czym one pole
gają?
Najkrócej mówiąc: są to lekcje
muzealne, jednak nie przypominają
one tych zwyczajnych, szkolnych.
Ukazujemy w nich lokalne tradycje
związane z Bożym Narodzeniem, No
wym Rokiem oraz Świętem Trzech
Króli. Dzieci aktywnie uczestniczą
w tych zajęciach, inscenizując niektó
re z dawnych, niepraktykowanych już
obrzędów ludowych.

Może Pani dać przykład jednego
z inscenizowanych obrzędów?
Dzieci przebierają się za W ilijorzybyły to grupy kolędników, którzy
w wieczór wigilijny chodzili po do
m ach, śpiewając kolędy, składając ży
czenia, ucząc dzieci pacierza. Byli ob
darowywani przez odwiedzanych go
spodarzy. W zależności od regionu
różnie ich nazywano, np. w Sulmierzy
cach mówiło się na nich Starzy Józe
fowie.

Jak przebiega taka lekcja?

Duże. Odwiedzają nas nie tylko
uczniowie szkół powiatu krotoszyń
skiego. Tak jest każdego roku. Warto |
podkreślić, że to już trzynasta edycja ,
spotkań gwiazdkowych. Są one na I
stałe wpisane w kalendarz muzeal
nych im p re z.
-

Do kiedy potrwają spotkania
gwiazdkowe i jakie warunki należy ;
spełnić, aby w nich uczestniczyć?
Potrwają do końca stycznia. Trzeba telefonicznie uzgodnić termin spo- i
tkania. Koszt jest niewielki - 2 zł od |
osoby.
Rozmawiał ;
Szymon Pawlak

BUDOWLANE
Smoła
Cegła klinkierowa od 1.10
Lepik na zimno W
Systemy kominowe
P a p y zwykłe i
DA CH Ó W K A
CERAM ICZNA
firm y B ° G E N
W P ,S
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Komentarze do naszych tekstów i tego, co niesie życie
BIADKI TONĄ
Mamy kolejnego bankruta na bank!
Chyba, że przejmie go bank (patrz: ZM
Krotoszyn).

P o s ia d a m y
b o a a t a o fe rtę
^ ^ w dachow ych

ał£AION>*
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WIENERBERGER

można. Jeśli prezes fumy toleruje pijań

A kiedy wystąpi Pani w Krotoszynie,
już czas, panowie decydenci.

stwo, to powinien mieć natychmiastowy

aja%

grozi bankructwo. A może przez panując
ogólnie pijaństwo i kradzież w zakładzie

1%
Do YMILO - posłuchaj, nieważne kto
z jakiej partii, z lewa czy prawaZrozum
tylko, że walisz bzdury totalnie nielogicz

3 stycznia 2006

AGNIESZKA DUCZMAL
DLA PRZYJACIÓŁ

Hmm... - obsmarowują pracownicy
panią prezes, a sami doprowadzili to takiej
sytuacji, jaka panuje w zakładzie. Dlacze
go nie zadają sobie sami pytania, co się
stało, że nagle zakład tak podupadł, prze

tak się dzieje??? Pomyślcie nad tym, dro
dzy pracownicy.
YMILO

TO W A R ZYS TW O P R Z Y JA Ź N I K R 0 T 0 S Z Y N -M E JS Z A G 0 Ł A

józefszynka

pije w firmie, to tylko za jakimś przyzwo
leniem, prawda? Jest to kwestia ogólnego
przyzwolenia na to, co można, a czego nie

cież nie tak dawno dostawał nagrody, a tu

1% podatku = 100% serca dla Polaków na Wileńszczyźnie

ników leży w gestii bez- czy pośredniej
pani prezes szanownej. Zatem jeśli ktoś

Iwa pani prezes - czyż nie!?

olo

a w S e ; a c v l n e i c e n ie .

R ob en

ne, bo powołujesz się na pijaństwo pra
cowników jako główną przyczynę kłopo
tów firmy, a kontrola trzeźwości pracow

wylot i nieważne, czy jest z partii X czy Y,
to najmniej istotne. A że SLD to chłam to
talny... N o cóż, nic na to nie poradzę, sa
mi na to zapracowali! (...)
Józef szynka

YMILO! Tyś jest z SLD jak nic, no
i znasz się jak cholera na gospodarce. Na
wet jeśli piją w pracy, to nie powód, żeby
zakład miał milionowe straty w tak krót
kim czasie, no chyba że chlaliby na umór,
a to raczej mało prawdopodobne. A sko
ro chleją, to tak czy siak wynika z olewac-

KROTOSZYN
W AKTACH IPN-u
Ludziom z oddziału B oiy należy od
dać cześć. Ale o ich działalności na terenie
powiatu krotoszyńskiego - szczególnie
o działalności w okolicach Koźmina
Wlkp. - się milczy. Nauczyciele historii
nie uczą młodzieży o tych wydarzeniach.
anna

Tę rubrykę re da g uje m y, wykorzystujgc listowne, telefo niczn e I w yb ra n e internetow e opinie Czytelników ,
R edakcja nie ponosi odpo w ie dzia ln ości za ich treść,
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Parkometry na Rynku i Małym Rynku

Złoto z głębi serca

Natychmiast
włóż za szybę!

Piątkową sesję Rady Powiatu rozpoczę
ło wręczenie pięciu osobom Złotych Od
znak Honorowych Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów. Są nadawane

ganów.
Odznaki otrzymali: burmistrz Sulmie

fach płatnego parkowania - na Rynku i Małym Rynku
- płacimy w parkometrach, zwanych też parkomatami.

Lizak, radny powiatowy Jan Szyszka, re
dakcja Infonnacji Regionalnych i co jest
redaktor naczelna

RK Romana Hyszko. Posiadaczem takiego
odznaczenia jest od kilku lat także nasz wy
dawca, Janusz Urbaniak.
We wręczanej razem z odznaką lcgityrnacji napisano, żc Złota Odznaka Honoro
wa przyznawana jest za szczególne zasługi
dla Związku. W przypadku wymienionych
osób są nimi życzliwe wspieranie, dobra
współpraca. Trzeba przyznać, że nietrudno
o dobrą współpracę zc stowarzyszeniem

prowadzonym przez ludzi energicznych
i optymistycznie nastawionych do świata,
jakimi są szefowa krotoszyńskiego oddzia
łu PZEiR, Helena Bielińską i jej najbliżsi
współpracownicy z zarządu.

(es)

rwa w wyświetlaniu fil
mów jest spowodowa
na konserwacją sprzętu.

STOP.

H urm oniukolęduje. 15 stycznia o godz.

Inaczej niż do tej pory, za zajęcie miejsca trzeba zapła

9.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
w Zdunach odbędzie się koncert kolęd

cić natychm iast, w przeciwnym razie narazimy się na

1pastorałek w wykonaniu miejscowego
chóru Harmonia. Zdunowsey artyści bę

spore Gpłaty dodatkowe. Jeśli dysponujemy dowodem

dą również kolędować 29 stycznia w ko
ściele pw. św. Piotra i Pawia w Krotoszy

z parkometru, ale nie umieściliśmy go za szybą auta, po

nie.

traktują nas ja k tych, którzy wcale nie zapłacili.

Helena Bielińśka z wyróżnionymi

*

i i illliii

4 stycznia krotoszyń
skie kino Przedwiośnie
będzie nieczynne. Prze

Od 2 stycznia za zajęcie miejsca w krotoszyńskich stre

rzyc Irena Rękosiewicz, sołtys Biadek Jan

—
f

K o n se r w a cj a
w hzedwiośniit. Do

uchwałą Zarządu Głównego PZEiR
w Warszawie na wniosek jego lokalnych or

nam szczególnie mile

m

5 C

-

STOP.

Zapaśnicy na matę. 20 i 21 stycznia

Ceny parkowania pozostają takie sa
m e,jak dotąd. Pierwsza rozpoczęta g o 
dzina - 1,30 zł, druga 1,40 zł, trzecia -

chwili - nie była ujęta w programie sesji.
Wiceburmistrz Franciszek Marszalek
wyjaśnił, że dla użytkowników zmienia

w sali krotoszyńskiego Zespołu Szkól nr

1,50 zł, czwarta i każda następna - znów

się niewiele, bo tylko sposób inkasowa

niorów w zapasach w stylu wolnym. Za

1,30 zł. Za pozostawienie auta na Rynku
i Małym Rynku nadal płacimy od ponie
działku do piątku, od godz. 9.00 do

nia pieniędzy. 31 grudnia, jak już infor

wody te są także inauguracją cyklu
tegorocznych pucharowych zmagań.

mowaliśmy, wygasły umowy o prowa

2 z Oddziałami Integracyjnymijuż po raz
szesnasty odbędzie się Puchar Polski Se

Walki finałowe rozpoczną się drugiego
dnia spotkania ok. godz. 16.00. STOP.

Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim,

pocztem sztandarowym kontynuatorzy

18.30.
Opłatę uiszczam y z chwilą zajęcia
miejsca. Dowód wpłaty umieszczamy
za przednią szy b ą w widocznym miej
scu - tak, aby m ożliwe było odczytanie

bohaterskim zrywie w olnościowym
sprzed 87 lat, krotoszynianie uczcili
1 stycznia wspólną modlitwą na połu

patriotycznych tradycji poprzedników -

daty i godziny rozpoczęcia postoju.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie. N ic
w nim też samorządowców, kombatan

W przypadku niesprawności najbliższe
go parkometru trzeba kupić bilet w in

dzeniu parkingów przez kluby sportowe,
teraz wszystkie prowadzi gmina.
Parkometry to urządzenia znane tym
krotoszynianom, którzy jeżdżą samo
chodami do dużych miast. N ie ma ich
(mimo istnienia stref płatnego parkowa
nia) w Ostrowie ani Kaliszu, są w Po
znaniu. Na początku m ogą sprawiać kło
poty. Jeśli więc nie wiesz, jak kupić bilet,

dniowej M szy św. w kościele pw. św. Ja

tów, harcerzy.

nym, jeśli i tam są problemy, płacimy

zwróć się do pracownika parkingu. Jeśli

szard Belak, Janusz Dudziński, Adam
Plewa i (ponownie) Wiesław Skotaiek ja

na Chrzciciela. Po nabożeństwie prze
maszerowali z orkiestrą dętą pod po

Ostatni krotoszyński powstaniec,
Stanisław Malagowski, zmarł cztery lata

u zatrudnionych na parkingu.
Uchw ałę w tej sprawie Rada Miejska

wiesz, pamiętaj, aby zrobić to natych
miast po wjechaniu na Rynek czy Mały

ko przewodniczący. Szefem komisji re
wizyjnej został Jan Hrynkiewicz. Unia

mnik, gdzie złożyli kwiaty. Jak co roku,

temu.

Krotoszyna podjęła w ostatni piątek. Pod
obrady wprowadzono ją w ostatniej

Rynek i bezzwłocznie umieść kwit za
przednią szybą swojego auta.
(er)

Pracy zaprasza wszystkich zainteresowa

Pamięć o powstańcach

(er)

w pochodzie uczestniczyli ze swynr

Dwa tysigee zaproszeń

Szukamy
Krotoszynianina Roku

Komitet organizacyjny czerwcowego
zjazdu wychowanków i nauczycieli LO
im. H. Kołłątaja w Krotoszynie pracuje na
pełnych obrotach. Zestawy informacji

zmarł, na innych napisano: Adresat nie
znany. Apelujemy więc, aby krotoszynia

jątkową życzliwość i niosących im po

o spotkaniu rozesłano już do ponad dwóch

Koniecznie wypchnij zamieszczony poni

moc.
Kto do 20 stycznia 2006 r. zareaguje na

żej kupon wskaż na nim swojego kandy

nasz apel, zyska wpływ na wybór Kroto

tysięcy byłych uczniów w Polsce i za gra
nicą. Niestety, niektóre listy wróciły do
nadawców. Część z adnotacją: Adresat

swoich rodzin, którzy są absolwentami
LO i zaproszeń nie otrzymali, bo w ostat
nich latach zmienili miejsce zamieszkania.
(er)

data i podaj uzasadnienie wyboru. Napisz,
czym wyróżn ia się ten człowiek. Co takie

szynianina Roku i da sobie szansę na wy
losowanie nagrody, którą będzie telefon

go robi, że jego postawa godna jest zauwa-

komórkowy na kartę.
ly m razem dalsza część procedury

Znasz kogoś, kto Twoim zdaniem za
sługuje na tytuł Krotoszynianina Roku?

żenią szacurrku i naśladownictwa Wcale
nic musi (choć może) to być osoba po
wszechnie znaną o takich na ogół wiedzą
niemal wszyscy. Zależy nam bardzo, aby
Państwo wskazali ludzi ciekawych, nie
sztampowych, okazujących bliźnim wy

f il

Pracy. 13 grndnia odbyło się żebranie
sprawozdawczo-wyborcze krotoszyń
skiego kola UP. Wybrano nową radę powiatowąw składzie: Ewa Jaśkowiak, Ry

nych współpracą do swego biura w Kro
toszynie (Rynek 1), w e wtorki i czwartki
od 10.00 do 12.00.
STOP.

Kto chce się
podobać wszystkim ,
ten nie powinien
pracować w gazecie,
lecz grać
w orkiestrze
Jacek Kuroń

***s

wyboru będzie inna niż w poprzednich
dwunastu latach, po to, aby Państw'0 mie

zecz w tek
ście Istnie

R

li większy, a w zasadzie - decydujący wpływ na ostateczny wybór. O szczegó
łach powiadomimy za tydzień.

ją wrogie pro

za
m ieszczonym
w poprzednim
wydaniu. Zo
stał napisany
po
wizycie
w poznańskim oddziale Instytutu Pa
mięci Narodowej, a przypomniał histo
rię bitwy pod Benicami w maju 1946
roku, kiedy to Urząd Bezpieczeństwa
z pomocą wojska rozbił oddział partyj zantów Armii Krajowej pod dowódz| twem Zygmunta Borostowskiego (ps.
pagandy,

K r o t o s z y n ia n in

nie zechcieli podać komictowi organiza
cyjnemu nowe adresy tych członków

Wybory w krotoszyńskim kole Unii
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i Bora).
Po tej publikacji rozdzwoniły się tej lefony od osób zainteresowanych poi głębieniem ledwie zaznaczonych wątj ków. Na przykład od córki jednego
i z partyzantów Bory, wielokrotnie przez
| UB więzionego. Jej ojciec na 40 lat zai murował fotografie oddziału i dopiero

kilkanaście lat temu, na krótko przed
śmiercią opowiedział bliskim o wyda
rzeniach, w których uczestniczył. Zgło
siła się też rodzina prześladowanego
w czasach stalinowskich żołnierza Ar
mii Andersa, list napisała kobieta, któ
ra leżała w szpitalu w maju 1946 r.,
akurat w czasie, kiedy do kostnicy
przywieziono zwłoki B ory i jego party
zantów. Podała nam nazwiska żyją
cych do dziś osób, które powinny wie
dzieć, gdzie pochowano bandytów (tak
nazywali ich ubecy. Opowiedziała
o młodym chłopaku, synu kolejarza
z Koźmina, rozstrzelanym na terenie
krotoszyńskiego więzienia. Ten chło
pak napisał lis t pożegnalny, któ ry ja
przepisałam i wysłałam je g o ojcu. Oj
ciec przyjechał do Krotoszyna i p ro sił
o wydanie zwłok, ale „ubow iec", też
z Koźmina, powiedział, że zwłok nie
ma. Ten „ ubek" ożenił się z pracowni
cą Powiatowego Urzędu Bezpieczeń
stw a Publicznego o im ieniu Prakseda.

On ju ż nie żyje. Dalej czytamy: Tę spra
wę znam doskonale, gdyż m iałam
kontakt z jednym z oficerów śledczych
UB, któ ry dał m i ten lis t do przepisa
nia i wysłania do rodziny, bo oryginał
m usiał w rócić do akt. O ficer ten został
wyrzucony, bo wypuszczał z UB za du
żo ludzi, a zw olnił go szef UB Bolesław
Woźniak z ul. Staszica.

Młodzieniec z Koźmina to nie jedy
na ofiara katów z UB. I nie jedyna, któ
rej miejsce pochówku pozostaje nie
znane do dziś. Nie na darmo najstar
si krotoszynianie powtarzają, że gdyby
mury mogły mówić, z willi Wawel przy
dzisiejszej Benickięj i gmachu dawne
go więzienia przy Sienkiewicza dobie
gałby naszych uszu jeden wielki jęk.
Zachęcam Państwa do dzielenia się
z Rzeczą wspomnieniami z tamtego
czasu. Tym, którzy nie zechcą ujawnić
swych danych osobowych, zapewnia
my anonimowość. Razem ocalmy hi
storię!
Romana Hyszko

i

razecz
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odkryli 250 litrów oleju napędowego, który
wcześniej został skradziony z samochodu
ciężarowego na terenie Niemiec. Dodatko
w o podczas przeszukania mieszkania
aresztowanego krotoszynianina funkcjona
riusze natrafili na narkotyki: 5 woreczków
z marihuaną oraz jedno opakowanie z ta
bletkami extasy.
8 grudnia mieszkaniec Krotoszyna na

25 grudnia włamano się do mieszkania

był na aukcji internetowej telefon komórko
w y za 376 zł. Do dnia dzisiejszego nie
otrzymał ani telefonu, nie zwrócono mu też

przy ul. Krotoszyńskiej w Orpiszcwic. Nie
znani sprawcy skradli z niego 4 tys. zł.

pieniędzy.

zl.

się do zakładu renowacji mebli antycznych
na ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. i ukradł
stamtąd szlifierkę oscylacyjną i kątową pi
łę tarczową, piłę ręczną wiertarki, frezarki

19 grudnia na ul. Koźmińskiej w Kroto
szynie nieustalony złodziej, wykorzystując

oraz drewniane listwy ozdobne. Wartość
skradzionych przedmiotów wynosi ok. 50

nieuwagę mieszkanki stolicy powiatu,
skradł z jej samochodu 60 zł, dowód osobi
sty, prawo jazdy oraz kartę bankomatową.

tys. zł.

15 grudnia z krotoszyńskiego Rynku
skradziono tablicę infonnacyjną wartą 660

Między 16 a 21 grudnia z terenu upra
wy leśnej w Smolicach skradziono 110
drzewek świerkowych wartych w sumie
2 tys. 860 zł.
22 grudnia na ul. Ostrowskiej wChwaliszcwic włamano się do sklepu wielobran
żowego, z którego zrabowano alkohol, pa
pierosy oraz karty telefoniczne. Wartość
skradzionych artykułów wynosi 20 tys. zł.
23 grudnia mieszkanka Koźmina
Wlkp. na aukcji internetowej nabyła ko
mórkę wartą 630 zł. W przysłanej do niej
paczce zamiast telefonu znajdowały
się...gazcty.
23 grudnia na ul. Ostrowskiej w Zdu
nach policjanci z tego miasta zatrzymali
mieszkańca Sulmierzyc oraz krotoszynianina - dwudziestojednolatków, ponieważ
w trakcie rutynowej kontroli ich furgonetki

25 grudnia nieustalony złodziej dostał

W nocy z 25 na 26 grudnia nieustalony
włamywacz dostał się do garażu przy ul.

Gwałt

na K oźm ińskiej
Do sam ochodu, w którym siedziała 43-letnia m ieszkanka K rotoszyna, w ta rg n ą ł m ężczy
zna. Z ro b ił to w konkretnym celu - ch cia ł ją zgw a łcić.
Do zdarzenia doszło 23 grudnia
o godz. 20.25, w Krotoszynie na ul. Koź
mińskiej - kilkaset metrów od centrum.
Krotoszynianka właśnie wróciła z zaku
pów. Napastnik wsiadł do zaparkowane
go przez swoją ofiarę samochodu i obez
władnił ją. - G m żąc pobiciem i zabój
stwem usiłował doprowadzić kobietą do
obcowania płciow ego - mówi rzecznik
krotoszyńskiej policji. - Częściowo uda
ło mu się ju ż ją rozebrać. Podczas zajścia

nianin. Po zatrzymaniu funkcjonariusze
stwierdzili, że jest pijany (ponad 2 promi
le alkoholu).

go fiata uno wartego 12 tys. zł.
27 grudnia w krotoszyńskim szpitalu na
ul. Mickiewicza nieustalony sprawcą w y
korzystując chwilową nieobecność miesz
kanki Krotoszyna w sali chorych, ukradł
z jej torebki portfel z 50 zł oraz dowodem
osobistym.
Zakończenie sylwestrowego imprezowania nie było szczęśliwe dla 21-letniego
mieszkańca gminy Koźmin Wlkp. W Wielowsi, ok. godz. 5.00, został pobity przed
budynkiem miejscowej dyskoteki przez
czterech nieznanych mu mężczyzn. Ponad
to podczas zajścia uszkodzono jego samo
chód, a także skradziono z niego portfel
z dowodem osobistym, prawem jazdy, do
wodem rejestracyjnym i kartą bankomato
wą.

licji.
(szop)

miesięcy.

Poszkodowani

nie

otrzymali jeszcze odszkodowania
za zniszczone auto. Nie rozumie
ją, dlaczego osoba, która widzia
ła zagrażającą bezpieczeństwu
innych osób, piracką jazdę mło
dego mężczyzny, nie została po
wołana na świadka.

cjonariusze policji nałożyli na sprawcę

44-letni mężczyzna. Kobietę ukarano

zdarzeń ia trzystuzlotowy mandat.

pięćsetzłotowym mandatem.

Wsi, uczeń tej samej szkoły..

1 stycznia o godz. 9.00, w Krotoszynie
na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Benickiej doszło do kolizji. 26-letnia miesz-

fordem nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z volkswagenem pro-

kanka krotoszynianka, prowadząc volkswagena, podczas manewru wyprzedzania

wadzonym przez krotoszynianina. Funk-

uderzyła w tył forda, którego kierowcą był

Zajechanie drogi było ledwie począt
kiem dalszych wyczynów młodego kierow
cy. Jechał przed dziewczętami, gwałtownie
hamował, a gdy próbowały go wyprzedzić,
mocno przyspieszał. - Takie cyrki tam były
- opowiada w redakcji ojciec dziewcząt, Je
w Krotoszynie udzieliła pomocy 9 oso
bom poszkodowanym w wypadkach,
w tym 4 poszkodowanym w wypadach na

rzy Staniewski. W Lipowcu, gdy oba pojaz
dy zbliżały się do luku drogi, kierowca
większego gwałtownie przyhamował,

drodze. Do nagłych zachorowań pogoto

a malucha wyrzuciło na przeciwległy pas

wie wyjeżdżało 71 razy. 48 osób przewie
ziono do oddziału ratunkowego szpitala na

ruchu. Wjeżdżając do rowu, uderzył w pień

ul. Mickiewicza. Z pomocy lekarskiej
w ambulatoriach krotoszyńskiej stacji oraz
koźmińskiej podstacji pogotowia ratunkow ego skorzystało łącznie 172 pacjentów.

i pokoziołkował w pole. Tak J. Staniewski
opisuje okoliczności wypadku.

kierowcy zapłacenie 100 zl gtzywny, ale ten
wniósł sprzeciw. W takich sytuacjach spra
wa toczy się na zasadach ogólnych, na roz
prawie. Rozprawa będzie 17 stycznia
o 11.15. Pokrzywdzona ma jednak prawo
byó oskarżycielem
posiłkow ym .

cy.
Maluch nadaje się

Najlepiej,

na złom. Ubepieczyciel,
towarzystwo
z Sopotu, uzależnia
wypłatę odszkodowa
nia od ustalenia winy.
Jerzy Staniewski do
wiedział się. że karę na
łożono, ale kierowca się od
wołał. Dziewczęta mają świadka, któ
ry w lusterku widział wyczyny pirata.
W tej chwili nie są stroną postępowania,
wobec czego nie mogą wnieść o jego po
wołanie i przesłuchanie. Staniewscy oba
wiają się, że ewentualna wygrana młodego
kierowcy poskutkuje brakiem odszkodowa
nia dla nich. I czują się bezsilni.
Jak dowiedzieliśmy się w sądzie,
w sprawach wykroczeniowych najczęściej
wydaje się tzw. wyrok nakazowy, czyli pro
pozycję kąty. Jeżeli strony (w tym przypad
ku policja i obwiniony) się z nią zgadzają,

gdyby zgłosiła taki zamiar na piśmie jakiś
czas przed rozprawą, może też to zrobić tuż
pized rozpoczęciem posiedzenia sądu. Wte
dy otrzymuje prawa strony dostaje zawia
domienia o tarninach rozpraw, może zło
żyć wniosek dowodowy (czyli na przykład
wnieść o powołanie swoich świadków) czy
zaskarżyć wyrok.

wyrok się uprawomocnia. Tutaj sąd nakazał

Porównaj ceny paliw

Policyjny raport potwierdza tę wersję.
Według niego o 8.20 w Lipowcu młody
kierowca zajechał drogę maluchowi. Policja

Ceny paliw w wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach sąsiednich,
zaktualizowane 2 stycznia.
Pb 95

przeprowadziła na miejscu rutynowe czyn
ności. Ponieważ domniemany sprawca nie
przyznawał się do winy, skierowano sprawę

Benice, Roman Kala. ul. Okrężna 20

do sądu. Rzecznik policji twierdzi, że obie
strony przedstawiły swoich świadków.

ul. Powstańców Wlkp. 26a

Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia.
21 grudnia w Starkówcu doszło do po
żaru budynku. Śmiertelnemu zatruciu

Ojca Justyny i Małgosi o wypadku poinfor
mował jadący do pracy w Rozdrażewie

tlenkiem węgla uległ 50-letni właściciel
nieruchomości. Ogień zaprószył się od
prowizorycznego grzejnika.

koźminianin, Andrzej Sarnowski. Justynie
udało się wydostać z malucha i zatrzymać
jego samochód. Poprosiłą aby powiadomił
rodzinę dziewcząt Małgosia nie mogła

(szop)

Ojciec zadzwonił pod 112. Szybko po
jawiły się pogotowie, straż pożarna i policja.
Obie dziewczęta trafiły do szpitala. Małgo
sia miała poobijaną głowę, na szczęście ob
rażenia nie okazały się poważne, ofiary ko
lizji nie musiały pozostać w leczni

Od tego zdarzenia minęło kilka

ły - koźmińskiego technikum rachunkowo
ści rolnej. Już w Rozdrażewie, z drogi od
stacji diagnostycznej, wprost na nie wyje
chał inny, większy samochód osobowy.
Wymusił pierwszeństwo. Samochodem je
chało pięć młodych osób, kierował znany
siostrom Staniewskim chłopak z Nowej

30 grudnia w Krotoszynie na skrzyżowaniu Rynku z ul,Kościuszki 27-letni
mieszkaniec powiatu milickiego, kierując
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2 do 12 lat pozbawienia wolności. Obec
nie jest na wolności, ale pod dozorem po

Niebezpieczne
szczeniackie wygłupy

na i Małgorzata Staniewskie z Rozdrażew-

m>x

którą spow odow ało upojenie alkoholo
we.
Za usiłowanie gwałtu grozi mu od

Przemysłowej w Krotoszynie i skradł z nie

ka jechały maluchem brata do swojej szko

wiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego

Napastnik p izyzn a ł się do winy mówi Agata Kopczyńska z krotoszyń
skiej Prokuratury Rejonowej. - S w e p o 
stępowanie tłumaczył niepoczytalnością,

możliwiając mu ucieczkę, zawiadomili
policję.
Bandytą okazał się 40-letni krotoszy-

Był pogodny wrześniowy ranek. Justy

Pomiędzy 26 grudnia a 1 stycznia Po-

napastowana cały czas krzyczała, w zy
wając pomocy. Na hałas zareagowało
dwóch przechodniów. Mężczyźni ci
(zresztą-bracia) wyciągnęli niedoszłego
gwałciciela z samochodu, po czym, unie

wyjść z pojazdu.

3,69 zł

Pb 98
.-

ON
3,69 zl

Borek Wlkp, Petmchcmia Płock,
3,89 zł

4,09 zł

3,83 zl

Jarocin, Ałex. ul. Zaciszna 2

3,80 zł

4,00 zł

3,70 zł

Jarocin, PKN Orłen, ul. Poznańska-26a

3,85 zł

4,03 zł

3,74 zł

Krotoszyn, Orłen, Chwaliszewska

3.85 zl

3,99 zł

3,85 zł

Krotoszyn, Statoił. ul. Koźmińska 60

3,89 zł

Milicz, PKN Orłen. pl. ks. Wancsiaka

3.83 zł

4.03 z)

3,77 zl

Ostrów Wlkp., Shell, ul. Kaliska 4

3.79 zl

■

3,75 zł

Rawicz, BP. ul. Sarnowska 2b

3,82 zl

3,92 zl

3,78 zł

fiz e e z

3,85 zł
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Zdrowie

Zapewnili, że będą leczyć!
Na piątkowe popołudnie starosta Leszek Kulka zw ołał w trybie pilnym Pow iatow y Zespół Reagowania Kryzysow ego.
Powodem była sytuacja w służbie zdrowia - brak od 1 stycznia pełnego zabezpieczenia podstawowej opieki zdrow ot
nej w szystkim mieszkańcom powiatu.
W spotkaniu uczestniczyli: wicestarsta
Krzysztof Kaczmarek, dyrektor SPZOZ

i Januszkiewicz. W pełni zabezpieczone by

Paweł Jakubek, burmistrzowie: Krotoszyna
- Julian Jokś, Koźmina Wlkp. - Maciej
Bratborski, Kobylina Jan Waleński. oraz
wicewójt Rozdrażewa - Henryk Szkudlapski. Zaproszono także pełnomocnika Poro
zumienia Zielonogórskiego na nasz powiat

malnie przyjmować także prowadzony
przez gminę Kobylin zakład opieki zdro
wotnej..

lekarza Krzysztofa Piaskowskiego.
Wcześniej, na sesji Rady Miejskiej Kro

ka o szczególnej misji publicznej na pewno
będzie pracowała. Być może - w wypadku

toszyna, Paweł Jakubek odpowiedział na
zadane mu w pierwszej części obrad pyta
nie o stan zabezpieczenia podstawowej

przedłużającego się kryzysu - będzie też
zmuszona do zapewnienia podstawowej
opieki pacjentom innych placówek. Chodzi

opieki zdrowotnej na początek stycznia.

szczególnie o dzieci. Tu jednak pojawia się

W piątek na 19 placówek prowadzących
podstawową opiekę zdrowotną, umowami
z Narodowym Funduszem Zdrowia dyspo
nowało tylko 9, czyli około 40 procent.
Gdyby to jednak przełożyć na liczbę obję
tych opieką mieszkańców, wynik byłby

problem braków kadrowych - pediatrzy
pracujący w SPZOZ. w związku z obo
wiązkami w szpitalu, nie są w stanie samo
dzielnie wypełnić dotkliwej luki.
Już po sesji okazało się, że zakład Esku
lap na pewno będzie od 1 stycznia normal

znacznie gorszy. Umów nie mieli: Eskulap,

nie przyjmował pacjentów.

Medyk, Alfa, Cer-medic, Ambulatorium,
Medical, lek. Zajączkowski. Nie podpisał

Na popołudniowym spotkaniu w staro
stwie rozważano kilka możliwych warian

ich też żaden z lekatzy koźmińskich, rozdrażewskich ani zdunowski zakład Korczak

tów rozwiązania kryzysu. Ostatecznie jed
nak pełnomocnik Porozumienia Zielono

ty Sulmierzyce, pacjentów zamierzał nor

SPZOZ w Krotoszynie nie dysponuje
od 1 stycznia żadną umową z NFZ, ale - jak
zapewnił na sesji Paweł Jakubek, ta placów

górskiego oświadczył, że

----------------------------- REKLAMA------------------------------

niezależnie od

toczących się negocjacji - na terenie nasze
go powiatu wszystkie gabinety lekarzy ro
dzinnych będą od 2 stycznia normalnie
i nieodpłatnie przyjmowały chorych.

['L O N D Y N ..
! bezpośredni autokar
z Krotoszyna
3x w tygodniu

Romana Hyszko

Z OSTATNI□ CHWILI!

:
O fe ru je m y eu ro p e jskie potączenia a utokarow e:
i
E U R O L IN E S , IN T A R C A K S , E U R O K A R ,
i E U R O B U S , A G A T , P IN IO R , O R B IS TR A N S P O R T ,

Rozmowy pomiędzy reprezentanta
mi Porozumienia Zielonogórskiego
a stroną rządową prowadzone byty
do godz, 23.00 ostatniego dnia ro
ku. Dopiero 1 stycznia po południu,
po dalszej siedmiogodzinnej dysku
sji, podpisano porozumienie.

S A N D R A , S O Ł T Y S IK , S IN D B A D .
i 'Jhriie lin ie lotnicze z Pozn an ia i W rocław ia: W uz A ir.

R YAN AIR , Centralw ings, S ky Europę, A ir B e rlin ,
P R O M Y D O S K A N D Y N A W II:
P O L F E R R IE S , L W /7 Y U N E .

EXTRATOUR Biuro Podróży
ul. Podgórna 1, Krotoszyn
tel./fax 725 44 43

30 grudnia, korytarz jed n ej z krotoszyńskich przychodni

A ludzie mówią...

Orientujesz się, czy Twój lekarz rodzinny podpisał kontrakt z Narodo
wym Funduszem Zdrowia na rok 2006?
Notowała Dagmara Zmyślona
Fotografował Marcin Pawlik

Ryszard Stefan

Barbara Szczepanek

Dorota Strzyrzewska

Barbara Gruszczyńska

(elektronik)

(pracownica firmy z Krotoszyna)

(opiekunka osób starszych)

(krawcowa)

Nie wiem. Jestem zd a m y ja k ryba, moja
kartoteka w przychodni je s t zupełnie pu
sta. Szczeize powiedziawszy, nie interesu
j e mnie to, czy przychodnia podpisała
umowę, cz)’ nie.

Inteiesowalam się tą sprawą. Dowiedzia
łam się, że moja pizychodnia zamierza
umowę podpisać, jednak czy doszło to do
skutku, nie wiem, muszę się dowiedzieć.

Nie mam pojęcia, czy moja przycłurdnia

Tak. Wiem. że moja przychotinici ma p o d 
pisaną umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Pytałam o to ju ż w toku ubie
głym. Bezpieczeństwo zdrowotne je s t dla
mnie b an ko ważną kwestią.

będzie otwarta. Na szczęście wszyscy
w mdzinie są zdrowi i nie miałam potrze
by orientować się, ja k wygląda kontrakt
z NFZ

Karolina Roszczak (bezrobotna)
z Weroniką i Norbertem
Nie wiem jeszcze. Wszystkie potrzebne mi
leki wykupiłam ju ż pixi koniec 2005 toku.
więc na razie do lekarza się nie wybieram,
ale nie powiem, że-mnie to nie interesuje...
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Wieści gminne
f.

Sławomir Pałasz. Tei. 725 33 54

CIESZK Ó W

KOŹMIN

Szymon Pawlak. Tel. 0 607 702 062

Komuchy zostajq

B om bow e bom bki!
Z ło te , zielone, w ielokolorow e, z gumy, papieru, szkła - blisko 500 bom bek nadesłały
22 szkoły z pow iatów krotoszyńskiego i pleszew skiego na konkurs p lastyczny zorgani
zow any przez koźm iński ośrodek kultury. C hociaż u ro czysto ść rozstrzygnięcia zaplano
w ano na połow ę stycznia, znane są już nazwiska zw ycięzców .
Prace przyjmowaliśmy do 16 gntdnia
- mówi Mariola Malinowska, jurorka, na co
dzień pracownica ośrodka kultury. - Musia
ły być tm p\}viiawwe. Wykonawcy popisa
li się niesamowitą inwencją, tworząc bomb
ki najróżniejszymi technikami, przy użyciu
wiflu, niekonwencjonalnych materiałów. Ziarno, cukierki, szyszki, tektura, guma,
szkło to niejedyne twoizyuu, z których żło

Póki co, plac Świerczewskiego nie zm ieni nazwy

Ulica Waryńskiego ani plac Świer
czewskiego nie zmienią nazw. Tak zdecy
dowano podczas spotkania władz gminy
z mieszkańcami Cieszkowa, które odbyło
się w sali Gminnego Centrum Kultury 19
grudnia. Ewentualną zmianą patronów ulic
zajmie się w przyszłości powstające
w Cieszkowie stowarzyszenie.

z mieszkańcami większość cieszkowian
była przeciwna zmianom. Nie zgadzano się
na ponoszenie kosztów zmiany dokumen
tów.
Podczas drugiego spotkania glosowano
nie nad zmianą nazw ulic, a nad tym, czy
powierzyć sprawę patronów ulic |»wstająccmu w Cieszkowie stowarzyszeniu. Za ta

bione został)’ te świąteczne ozdoby
je nasza rozmówczyni.
Jurorzy nagro

doda-

dzili i wyróżnili 35
c h o in k o w y c h
ozdób. W najmłod
szej grupie twórców
(od 6 do 10 lat) ex
aequo zwyciężyli:
Anna
Stańczyk,
Marta
Klicińska
(obie ze Szkoły

również wyłoniono

ki). W kategorii od 14 do 18 lat pierwsze

nr

trzech zwycięzców:

miejsce, znowu ex acquo, zdobyły Ewelina

Koźminie

Michalinę Bolach

Mańkowska, Joanna Marciniak oraz Mał-

Pomysłowość młodych artystów nie miała granic

Przypomnijmy: do Urzędu Gminy po

kim rozwiązaniem były 23 osoby, przeciw

nad dwa miesiące temu wpłynęło pismo,
w którym 400 mieszkańców tej miejsco

- 6, jedna osoba wstrzymała się od glosa
Wśród licznych celów stowarzyszenia

Podstawowej

wości proponuje, by ul. Waryńskiego za
mienić na ul. Katarzyny Sapieżanki, zaś

jest również kompleksowa rozwiązanie

Wlkp.) oraz Szy

i

Krysiak

gorzata Tworek (wszystkie z gimnazjum

kwestii nazw ulic i zabezpieczenie pienię
dzy na pokrycie związancyh z tym kosz
tów.
(spm)

mon Łagoda (SP nr
3, Koźmin Wlkp.).

z
koźmińskiego
gimnazjum
oraz

w Koźminie).
Nadesłane prace można do końca stycz-

Weronikę Malcchę
(SPnr 1, Borzęcicz-

nia oglądać na pokonkursowej wystawie
w holu kina Mieszko.
(szop)

plac Świerczewskiego ochrzcić imieniem
Jana Pawia II. Na pierwszym z dwóch za
planowanych spotkań konsultacyjnych

1

w

W drugiej grupie,
od 11 do 13 lat.

Na wystawie je s t pięćset bombek

Kingę

Sebastian Pośpiech. Tel. 0 500 862 418

ROZDRAŻEW

Szymon Pawlak. Tel. 0 607 702 062

KOBYLIN

Biorq się za Trzem eszno

Budżet przełożony

Podczas czw artkow ej sesji rozdrażew scy radni zatwierdzili budżet na 2006 rok. Zaplanowane

K obyliń scy radni na se sji grudniow ej nie u chw alili budżetu,

w nim w ydatki to 8 min 816 tys. Blisko 1 min 700 tys . z ł zostanie przeznaczone na dwie prio

c h o ć ta k a uchw ała była w program ie obrad. W ię k szo ść

rytetow e inw estycje.

z nich ch ce dłuższej i dogłębnej deba ty na ten tem at. - Bu
Inwestycja to kolejny etap gigantycz
nego przedsięwzięcia, jakim jest budowa
kolektora sanitarnego na terenie Rozdra
żewa, Trzemeszna oraz Grębowa. Rozpo
częła się 5 lat temu i potrwa do 2010 roku.
Przeznaczono już na nią 2 min. 353 tys.,

M. PAWLIK

Największa to kanalizowanic Trzem eszna Szacujemy, że będzie kosztowa
ło 1 min 600 tys. z l - mówi Henryk Szkudlapski. zastępca wójta. - 5 9 9 tys. z l wyda

ruchomości.

Po-

budżet gminy, reszta to pożyczka z Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi

prowadzi do nich
638 metrów przy
łączy. - W najbliżTo podstawowe inwestycje - mówi wicewójt
szym czasie rozpoczniem y ptneeduręprzetargową, która Ochrony Gruntów

ska i Gospodarki Wodnej. W Trzemesz
nie powstanie trzykilometrowy kolektor,

wyłoni wykonawcę następnego etapu informuje w icew ójt - Prace planujemy

do którego zostanie podłączonych 50 nie-

zakończyć w listopadzie.
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g o kredytu na 130 tys. z ł - m ówi sk a rb n ik gm iny, Jolanta
Now ak.
Wniosek o wyskreślenic z programu
obrad punktu dotyczącego uchwały bu

pieniądze publiczne. Tymczasem o wielu
wydatkach na ja k ieś imprez)’ dowiaduje
m y się ju ż p o faktach. Potem stoim y

a w sumie ma ona

dżetowej na 2006 rok złożył Piotr Chle

pochłonąć 4 min
600 zł.

bowski ze Smolić. Poparło go 75 proc.
radnych. Chlebowski nie zgadza się, aby

D o tej pory'
wybudowano nit

przyjęto plan dochodów i wydatków
gm iny bez ujęcia w budżecie W ielolet

kę kanalizacyjną
o długości 6,5 km,
do której przyłą
czonych zostało
230
rozdrażew-

niego Programu Inwestycyjnego. A ta
kiego Kobylin jeszcze nic ma. Doku
ment ten, tworzony w ramach tzw. pro
gramu rozwoju lokalnego, przygotowu
je wynajęta przez urząd firma. W WP1

że jedne obrady kom isji stałej przed se
sją i jedno wspólne posiedzenie obu ko

skich domostw.

ustalam y priorytety tak, aby były one
bezpieczne dla całości finansów K obyli

aby m óc uzyskać wszystkie informacje

wielkości inwesty
cją w nowym ro

na - wyjaśnia skarbniczka gminy. Co

0 budżecie. Inny rajca, Zygmunt Idziak,

pia na myśli? - Zostaną w nim zapisane

ku, na którą prze
znaczono 134 tys.
zł (94 tys. zł
z gminnego bu
dżetu, 40 tys. zł
z
Funduszu
Rolnych), będzie

inwestycje, które planujem y przeprow adzić. Poszczególne zadania m ogą być
zmieniane kwotowo, ale nie „ z marszu ",
lecz p o szczegółow ej analizie - mówi J.

stwierdził, że nie wie, czy w wydatkach
ujęto podwyżki dla nauczycieli, czy też

Drugą co do

Skanalizowanie Trzemeszna to ju ż siódmy etap budowy kolektora

dżet je s t zrów now ażony. Proponujem y zaciągn ięcie jedne

p tz e d sytuacją, ż e glosujem y nad czymś,
co ju ż się w ydatzylo wyjawia Rzecz)’.
Ołjjccuje dokładnie przyjrzeć się
wszystkim wydatkom, aby burmistrz nie
miał m ożliwości dowolnego przerzuca
nia pieniędzy między paragrafami.
Radny Zbigniew Ratajczak uważa,

misji działających w Radzie to za mało,

nie.
Skarbnik gminy Jolanta Nowak bro

Nowak, tłumacząc przedłużające się
prace.

ni budżetu. Twierdzi, że jest zrównowa
żony. Gmina chce pożyczyć w tym roku
130 tys. zł, a do spłaty ma w najbliż

Chlebowskiemu nie podobał sięjesz-

szych 12 miesiącach ok! 700 tys. zl. Na

gruntowny remont ulicy 25 Stycznia
w Rozdrażewie.

cze jeden dział wydatków, nazwany
w projekcie budżetu pozostała działal

inwestycje zaproponowano przeznaczyć
1 min 58 tys. zł. Temat powróci na sesji

(szop)

ność. - Radni muszą wiedzieć, na co idą

styczniowej.

razecz

(popi)
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Sebastian Pośpiech. Tel. 0 500 862 418

SULM IERZYCE

Ośrodek poświęcony
Wyremontowana kosztem ok. 70
tys. zt, jedyna w m ieście przychodnia
w ostatnich dniach starego roku 2005
została poświęcona. W krótkiej uroczy
stości w zięli udział radni Rady M iej
skiej w Sulmierzycach, ksiądz pro
boszcz K rzysztof Tomaszewski oraz
kierownik m iejscow ego NZOZ-u M i
chał Pabel wraz z personelem pielę
gniarskim.

,

ZDUNY

Tomasz Chudy. Tel. 725 33 54

W itam y w X XI w ieku!

- Wspaniale, że wszyscy ludzie cier
p ią c y z pow odu chorób będą p rzyjm o
wani w godziw ych warunkach - pod
kreślił M. Pabel.

Lepiej późno niż wcale. Gmina Zduny została nareszcie przyłączona do nowoczesnej, pracującej w opar
ciu o technologię cyfrową centrali telefonicznej. Zgodnie z harmonogramem Telekomunikacja Polska
zakończyła inwestycję przed końcem 2005 roku.

Wnętrze ośrodka zdrowia nabrało
blasku. Jest czyściej i schludniej. Zmo
dernizowano gabinet lekarza rodzinne
go, pokój pielęgniarek, pom ieszczenie

Niedługo mieszkańcy gminy będę mo
gli również korzystać z intemetu w ramach
Neostrady. Mieszkańcy Baszkowa i okolic
ciągle mieli problemy z połączeniami,

zabiegow e i poczekalnię oraz toalety.
Kupiono now e meble. Doktor Pabel

zwłaszcza w deszczowe dni. Starsi żarto
wali, że podobnie jak ludzie, telefony reagująna wilgoć i zmiany ciśnienia, bo w y
stępują u nich choroby starcze. Koniec jed
nak dowcipkowania, bo teraz kłopoty po
winny się definitywnie skończyć. Gdyby
się pojawiły, można składać reklamacje
pod bezpłatnym numerem 9393. Tu można
się poskarżyć, a także zapytać o możliwo
ści unowocześnionej centrali telefonicznej.
Warto z nich skorzystać, na przykład zmie
niając sposób wybierania numerów w tele
fonach stacjonarnych - z pulsacyjnego na
tonowe. Szybciej dodzwonimy siępod wy
brany numer i skorzystamy z nowych
usług, np. telefonicznie opłacając rachunki.
(ToC)

Instalatorzy przyłączają Baszków i okolice do nowej centrali

Wyszli z finansowego dołka
S. POŚPIECH

To będzie czas inwestycji i stabi
lizacji budżetu gminnego - obie
Doktor Pabel i burm istrz Rękosiewicz

podziękował samorządowcom za
przeznaczenie pieniędzy publicz
nych na remont przychodni.
Burmistrz Irena Rękosie
w icz podarowała lekarzo
wi grafikę ratusza sulmierzyckiego. - Ż yczę zdro
w ia panu doktorowi i p e r 
son elow i - powiedziała,
dodając: - Czuć tutaj tro
skę o pacjenta.
(popi)

Obiekt poświęci! ks. Tomaszewski

cuje burmistrz Zdun Władysław
Ulatowski. - Wreszcie spłacili
śmy ciążącą nam pożyczkę! Cho
dzi o pożyczkę z Narodowego Fun
duszu Ochrony Środowiska, wy
korzystaną na budowę oczysz
czalni ścieków. Rocznie trzeba by
ło płacić aż 400 tys. zł.
Nadmierne obciążenie zachwiało go
spodarką gminy Zduny. Były lata, w któ
rych wysokość długu znacznie przekro
czyła dopuszczalny prawem limit.
A ż 14 procent (tj. ponad 2 miliony zło

tych) przyszłorocznego budżetu gminy
pójdzie na inwestycje. To, biorąc pod
uwagę poprzednie lata, bardzo duży skok.

a zwłaszcza nie zrealizowano gruntowne
go remontu Domu Strażaka w Baszkowie.
Wszystko przez brak decyzji marszałka'

Dlatego pewnie atmosfera na ostatniej
w starym roku sesji była pogodna.

naszego województwa o przyznaniu środ
ków strukturalnych z Unii Europejskiej.

Wcześniej prowadzono wyjątkowo
długie i burzliwe dyskusje na temat wyko

Jeśli nie przejdzie baszkowski projekt, za

rzystania pieniędzy inwestycyjnych, jed
nak z pewnością zdunowscy radni wolą
mieć takie właśnie kłopoty. I chociaż rad
ny Mirosław Chmielarczyk stwierdził, że
kompromis budżetowy przyjęto w bólach,
to i on nie krył zadowolenia z sytuacji fi
nansowej gminy Pozostaje jeden niebaga
telny znak zapytania, gnębiący zresztą
wszystkie samorządy. N ie udało się wy
konać części zadań inwestycyjnych.

rezerwowane na niego w budżecie gminy
pieniądze zostaną przeznaczone na budo
w ę boiska przy szkole w Baszkowie i re
mont sali gimnastycznej w Zdunach. To
jednak okaże się dopiero w marcu.
Znaczącym punktem budżetu na 2006
rok są wydatki na oświatę. Wyniosą one
aż 6 milionów 700 tysięcy złotych, co sta
nowi 48 proc. wszystkich gminnych pie
niędzy.
(ToC)

I po sylwestrowym szaleństwie...
Balanga, ta ń ce , m uzyka, fajerw erki, m nóstw o w ysko ko w ych trunkó w - ta k w ię k szo ść
z nas bawiła się w sylw e stro w ą noc. Pom ysłów na nią było w iele.
Nadal bardzo popularną i najtańszą
metodą spędzenia tego wyjątkowego
czasu są dom ow e przyjęcia w gronie
najbliższych, przyjaciół, znajomych.

ciętnego zjadacza chleba. Bale w restau
racjach kosztowały około 300 - 400 zł
od pary.
Kiedy wybiła północ, niebo rozbły-

Równym pow o
dzeniem cieszyły
się imprezy orga
nizowane przez
restauracje, puby,

sio światłem sztucznych ogni. Tradycyj
nie już na centralnych placach Kroto
szyna i Koźmina zaroiło się od m iesz
kańców, którzy przyszli złożyć sobie
noworoczne ży
czenia i podzi
w iać pokazy fa
jerwerków.
Po sylwestro

kluby. W łaściciele
k r o to s z y ń s k ic h
prześcigali się pod

w ych przeżyciach
przyszedł czas na
poimprezowe po
rządki, a niektó
rzy musieli skupić

względem ofero
wanych

atrakcji,

których zróżnico
wanie i natężenie
było wprost pro
porcjonalne
do

się na leczeniu do
legliw ości w yw o
łanych
brakiem
umiaru w piciu
p ro c en to w y ch
trunków. W koń

cen
w niektó
rych przypadkach
zdecydowanie za
w ysokie dla prze

cu półprzytomni,
Na koźmińskim Starym Rynku i w tym roku nie zabrakło pokazu sztucznych ogni

ra

lekko zdołow an i

Tradycyjne życzenia z szampanem

świadom ością zakończenia św iąteczne-

Skoczni, zastanawialiśmy się, co też ten

go okresu, usiedliśm y w domowym zaciszu i wsłuchując się w odgłosy telewizyjnej relacji z Turnieju Czterech

now y rok przyniesie. M iejmy nadzieję,
że same dobre rzeczy!
(szop)
3 stycznia 2006
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O bjawienie Pańskie. 6 stycznia Ko
ściół katolicki obchodzi uroczystość
Objawienia Pańskiego, zwaną też świę
tem Trzech Króli, czyli monarchów,
którzy przynieśli małemu Jezusowi da
ry: złoto, kadzidło i mirrę. Pokłon
trzech mędrów

magów (tradycja mó

wi o Baltazarze, Kasprze i Melchiorze)
wskazuje, że cały Wszechświat łącz
nie z gwiazdą, która przyprowadziła do
Betlejem przybyszów, został poruszony
przez narodzenie Chrystusa.
Sezon na kolędy. Zaczął się czas kolęd.
Chóry i zespoły śpiewacze zaplanowa
ły już swoje koncerty. Chór pw. św.
Wojciecha, działający przy krotoszyń
skim kościele famym, kolędować bę
dzie w tej świątyni 8 stycznia o 16.00.
Natomiast zdunowski chór Harmonia
z koncertem kolęd wystąpi w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach 15
stycznia po Mszy św. o 9.00.
Śląsk w Krotoszynie! Na zaproszenie
ks. kan. Adama Modlińskiego, pro
boszcza parafii pw. św. Jana Chrzcicie
la w Krotoszynie, i we współpracy
z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury
14 stycznia w Krotoszynie koncerto

Kiedy wreszcie przyjdzie Mikołaj?

wać będzie stawny na cały świat Zespół
Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Ha
dyny. O 16.00 zaśpiewa kolędy w ko
ściele famym (wstęp wolny), o 19.00

29 grudnia, w trakcie kolędow ego spotkania w kościele
pw. św. Jana C hrzciciela w Krotoszynie, ponad 160 dzieci
z ubogich rodzin otrzym ało paczki św iąteczne. Każda z nich

zaprezentuje swoje pieśni i tańce na
scenie kina Przedwiośnie. Pokaże pro

została przygotowana przez anonim owego parafianina.
Pomysł rzuciła młodzież skupiona

Modliński podziękował darczyńcom. Ci,

przy parafii. 18 grudnia, w ostatnią nie

którzy byli obecni w świątyni, otrzymali

dzielę ubiegłorocznego Adwentu, w świą
tyni famej pojawiła się choinka, na której

indywidualne podziękowania. Młodzież
z krotoszyńskiej Fary przedstawiła pro

zawisło 160 papierowych, różnokoloro
wych aniołków. Każdy z nich podpisany

gram muzyczno-slowny o tematyce bożo

został imieniem dziecka, które miało
otrzymać świąteczny podarunek. Podano
także jego wiek. Parafianie zabierali ze so
bą aniołki. W czwartek przynieśli poda

akompaniamencie zespołu muzycznego
złożonego z mieszkańców Koźmina
Wlkp. i Kuklinowa.

725 42 78).
(mai)

narodzeniowej. Kolędy śpiewano przy

runki. Mottem akcji był cytat z Ewangelii
św. Mateusza: Wszystko, co uczyniliście
jednem u z tych braci moich najmniej

Potem w kościele pojawił się Św. Mi
kołaj! Ubrany w mitrę, trzymający w rę
ku pastorał, przeszedł przez cały kościół,
witając i pozdrawiając uczestników spo

szych, mnieście uczynili.

tkania. Z trudem przedarł się przez ułożo

W trakcie spotkania ks. kan. Adam

gram Slcfsk w Ewopie. Bilety na ten
występ (w cenie 20 zł) rezerwować
i kupować można w KOK-u (tcl.062

ne w prezbiterium paczki. Gdy już dotarł

Z głębokim żalem zawiadamiamy, żc 16 grudnia
2()05 r. zmarła opatrzona Sakramentami św. nasza
ukochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia.
Siostra, Szwagierka i Ciocia

Dostojny g o ść rozdał mnóstwo upominków

śfrp.

do swego tronu, z pomocą dwóch elfów
zaczął rozdawać upominki. Każde wyczytywane dziecko podchodziło do niego
i otrzymywało paczkę. Radości nie było
końca...

Oprócz tej akcji parafia pw. św. Jana
Chrzciciela w Krotoszynie przygotowała
200 świątecznych paczek dla najuboż
szych rodzin.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 grudnia
2005 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój uko
chany Mąż, nasz Ojciec, Teść, Dziadek, Brat,
Szwagier i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 grudnia
2005 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza
ukochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia
i Ciocia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, żc 19 grudnia
2005 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza
najukochańsza Mamusia, Teściowa. Babcia, Pra
babcia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śftp .
Stanisław Litwin

ś łp .
Stanisława Rzepie!

ś^Pp.

Helena Rajewska

przeżywszy lat 8 1
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 81
W smutku pogrążona

przeżywszy lat KI
W smutku pogrążona

mdzina

mdzina

n>dzina

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, żc 22 grudnia 2005 r..
po przeżyciu 67 lat. zmarła we Wrocławiu, ukończywszy
swoją pełną cierpienia, poświęcenia i dobroci wędrówkę
życiową, nasza najukochańsza Mama, Siostra, Babcia Tcściowa i Ciocia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 grudnia
2005 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza
ukochana Mama, Teściowa, Babcia, Siostra,
Szwagierka i Ciocia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, żc 24 giudnia
2005 r. zmarła opatrzona Sakramentami św. nasza
ukochana Mama, Babcia. Prababcia, Siostra i Cio
cia

ś ftp .
Halina Walterbach

ś łp .
Stanisława Ptak

ś ftp .

Helena Mielcarek

z domu Matyniak
Pogrążona w smutku, lecz pełna nadziei
na zmartwychwstanie do pełni życia

przeżywszy lat 69
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 86
W smutku pogrążona

rodzina

mdzina

mdzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 grudnia
2005 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój ukochany Mąż, nasz Ojciec, Teść, Dziadek, Brat
i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 grudnia
2005 r. zmarła opatrzona Sakramentami św. nasza
kocliana Mama, Teściowa, Babcia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

C e n n ik n e k ro lo g ó w

ś łp .
Ignacy Ziętek

śftp .
Gertrudą Gładczak

przeżywszy lat 90
W smutku pogrążona

W smutku pogrążona

mdzina

mdzina

Sławek Pałasz

Cecylia Konrady
przeżywszy lat KO
W smutku pogrążona

mdzina

REKLAMA

Krotoszyn, ul. Farna 7
tel. 725 23 93,725 24 21,0601 98 36 90,0693 345 044
Cieszków, ul. Sikorskiego 40, tel. 0608 61 73 09

USŁUGI POGRZEBOWE
80 lat tradycji, największe doświadczenie

*\CZy ń s c
V7

•
•
•
•
•
•
•
•
•

rok. zol. 1924

t
\P

usługi całodobowe - najtańsze w powiecie
największy wybór trumien
załatwianie wszelkich formalności
bezpłatny przewóz w granicach miasta
bezpłatny ubiór zwłok
bezpłatna wiązanka na trumnę
[Ó d r ie ź ó iiy je r m in i
ekshumacje zwłok
p ła t n o ś c i.
kremacje zwłok
międzynarodowy przewóz zwłok
3 stycznia 2006

przeżywszy lat 65

riz e cz

moduł standardowy
na str. 8 - 3 0 zł,
na str. 3 - 50 zł
(i wielokrotności).
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G o sp o d a rk a

Czy zimą w rurach
płynie gorszy gaz?

Poniżej zamieszczamy oferty
Powiatowego Urzędu Pracy
w Krotoszynie. Obok każdej po
dajemy nazwę miejscowości,
w której mieści się zakład lub
zlecona jest praca. Dane były
aktualne 30 grudnia, do czasu

Ten problem w raca co roku. Zim ą zużywam y w ięcej gazu na przygotow anie posiłków i ogrzanie m ieszkań.

ukazania się gazety mogły ulec

- To odbija się na moim portfelu, płacę w tym okresie wyższe rachunki za gorszy jakościowo gaz - poskar

zmianie. Ich aktualność można
sprawdzić, dzwoniąc do PUP,
pod nr tel. 725 36 84, 725 44

żył się nam Czytelnik.
Każdy z nas może zaobserwować, że
o tej porze roku płomień w kuchence ga
zowej jest nieco bledszy. M ożna więc

56; 0800 200 929 (infolinia);
adresy stron internetowych:
w w w .pupkrotoszyn.inter-

podejrzewać, że gaz ma mniejszą kaloryczność i więcej trzeba go zużyć na
ugotowanie posiłku czy zagrzanie wody.

netdsl.pl; www.apraca.pl/pokr
Praca dla kobiet

- P obór gazu je s t większy, bo zim ą czę
ściej gotujem y i częściej podgrzew am y

• samodzielna księgowa,

wodę w junkersach. Przyczyną są niskie

Kobiemo

temperatury. To nie podlega żadnej dys
kusji
tłumaczy Monika Mielcarek

• główna kasjerka, Krotoszyn1

z Zakładu G azowniczego w Kaliszu,
któremu podlega Rozdzielnia Gazu
w Krotoszynie. To wyjaśnienie jednak
jest tylko częścią prawdy. Jak dowiedzie
liśmy się od kierownika gazowni w Kro

• pielęgniarka, Krotoszyn

toszynie, na w iększe zużycie paliwa

• kierowca kat. E/C,

Praca dla mężczyzn
• kierowca kat. E/C, Krotoszyn

Krotoszyn, Baszków

wpływa kilka czynników. Dw a główne
to stan urządzeń odbiorczych oraz niższe
ciśnienie wody. Jak pokazuje życie, rzad

• operator koparki, dźwigu,
Krotoszyn

ko robimy prze
glądy junkersów,
a one często są za
niedbane i zaku
rzone. Pobór gazu
przez źle działają
ce urządzenia jest
wyższy. - A za
urządzenia odpo
wiada użytkownik,
a

nie

dostawca

gazu - powiedzia
no nam.
W ielkop olska
Spółka Gazowni
cza, w skład której
wchodzi

Zakład Gazowniczy Kalisz, obsługu
jący również powiat krotoszyński,
rozprowadza gaz wysokometanowy
i zaazotowany. Obecnie paliwo to
dostarczane jest klientom poprzez
sieć dystrybucyjną o łącznej długo
ści ok. 1600 km. 93,7 proc. gazo
ciągów rozprowadza gaz wysoko
metanowy, 6,3 proc. - gaz zaazoto
wany. Gaz ziemny dostarczany jest
do ponad 94 tys. odbiorców, przy
czym ok. 92 tys. stanowią odbiorcy
indywidualni, pozostali to zakłady
produkcyjne, instytucje, handel
i usługi.

m.in.

krotoszyńska rozdzielnia, zamieszcza
w gazetach ogólnopolskich komunikaty
przypominające o potrzebie dbałości

• ślusarz - spawacz, Krotoszyn
• specjalista ds. logistyki,
Krotoszyn
• lakiernik konstrukcji stalowych,
Koźmin
Teraz do pogrzania posiłków zużywamy więcej gazu

Czytelnik, któ
poruszył ten

ne parametry również spełniają wyma

proc. zawartości metanu, spółka musi

• spawacz gazowy i CO, Krotoszyn

gane standardy. Gaz ten bowiem pocho

problem, powoły
wał się również na

dzi z głównej sieci przesyłowej Wielko
polskiej Spółki Gazowniczej. - Nie m o
żem y zejść poniżej pew nych norm ja k o 
ściowych i standardów. D ostarczam y
nasz g a z do firm , które wykorzystują j e
do celów technologicznych. Takie duże

zrobić korektę rachunku i zwrócić część
pieniędzy.

• dekarz lub osoba do przyuczenia,

Powyższe tłumaczenia nie są zbyt
pocieszające dla przeciętnego odbiorcy,
który po prostu więcej płaci. Klienci bę

• kierowca kat. D, Kobylin

ry

swoją wiedzę, w e
dług
której
w ostatnich m ie
siącach roku gaz
mieszany
jest

z azotem, a takie paliwo ma niższą kaloryczność niż stosowany u nas gaz w yso
kometanowy. Jego nieoficjalne źródło

o stan urządzeń odbiorczych. Warto więc
pamiętać o tym, aby przed zim ą spraw

informacji mówi, że to celowe działanie

dził je fachowiec.
Zimą spada ciśnienie wody, a jeśli ma

sposób chcą sobie polepszyć wyniki fi
nansowe. Kierownik Rozdzielni Gazu

być ciepła - musi mieć w yższe ciśnienie.

w Krotoszynie zaprzecza tym doniesie

W niosek do ogrzania potrzeba więcej
gazu. Przyczyną niskiego ciśnienia wody
są stare rury, którymi przepływa, a także

niom. Wyjaśnia, że gaz trafiający do od
biorców na naszym terenie, to w 98 proc.
metan o wysokiej kaloryczności i odpo
wiednio dobrym ciśnieniu. Wszystkie in

częstsze awarie sieci przesyłowej.

Sprawdź ceny skupu!
Ceny kg żywca wieprzowego z podatkiem VAT (5 proc.) z 2 stycznia.
waga żywa waga bita cicpła(kl. E)
DUDA Polski Koncern Mięsny' SA, Grąhkowo

-

4,80 zł

3,57 zł

4.93 zl

Rzeźnia MRÓZ SA, Borzęciezki

3,36 zł

Skup Zwierząt Rzeźnych p. Górników, Krotoszyn

3,57 zł

4,77 zł

Zakłady Mięsne SOŁUS, Golinkn
(powiat rawicki)

3,47 zł

4,80 zl

Zrzeszenie Producentów Tizody Chlewnej
PRO-AGRO, Krotoszyn
Zakłady Mięsne BIERNACKI, Golina

3,50 zł
3,67 zł

czy. Jeśli bowiem gaz ma mniej niż 98

7 proc. Podwyżka dotknie najbardziej
osoby wykorzystujące gaz do ogrzewa
nia domów.
(popi)

;

4,80 Zl
4,93 zł

3,40 zł

Sulmierzyce

• zbrojarz-betoniarz, cieśla,
murarz, Krotoszyn - Milicz
• mechanik samochodowy.
Krotoszyn
• automatyk, Jaraczewo,
teren kraju
• elektryk, Krotoszyn

Wiejskie dziecko
wylać z kqpielq

• przedstawiciel handlowy,

Na piątkowej sesji Rady Miejskiej Krotoszyna przewodniczący ko

• pracownik do rozbioru mięsa,

Praca dla kobiet lub mężczyzn
Jarocin
• zootechnik. Stara Obra

Kobiemo

misji rewizyjnej przedstawił wnioski z kontroli przeprowadzonej w sa
morządach dwóch wsi - Wielowsi i Orpiszewa. Jej przedmiotem by
ło gospodarowanie pieniędzmi, jakie gmina przekazuje poszczegól

• inżynier lub technik budowlany,

nym miejscowościom w ramach tzw. funduszu wiejskiego.

• specjalista ds. sprzedaży

W obu przypadkach rewizyjna skonstruowala identyczne wnioski, proponując
burmistrzowi wprowadzenie szczegóło
w ego regulaminu księgowania przycho
dów i rozchodów oraz przeszkolenie osób
prowadzących sprawy finansowe. Suge
ruje także wyznaczenie kogoś, kto
w Urzędzie Miejskim nadzorowałby go
spodarkę finansami wiosek oraz ewiden
cjonowanie mienia ruchomego i okreso
w e inwentaryzacje.
Jeden z sołtysów skwitował wypo
wiedź szefa rewizyjnej słowami: Szukanie
d ziw y w całym. Problem jest jednak po
ważniejszy. Samorządy wiejskie nie mają
osobowości prawnej, która uprawnia do

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TADEK, Tomnicc

przedsiębiorstw a, ja k np. „Police", by
nas wykończyły, gdyby nie dostawały p a 
liwa wysokiej ja k o śc i - powiedział Rze

dą jeszcze bardziej niezadowoleni, po
nieważ rachunki za gaz ziem ny na po
czątku 2006 roku mają wzrosnąć o 5 -

firm dystrybuujących gaz, które w ten

Grupa Producentów Rolnych, Koźmin Włkp.

• elektryk, Krotoszyn

prowadzenia pełnej księgowości, a zaku-

py robić muszą. W dyskusji glos zabrał
radny Maciej Orzechowski. Jego zdaniem
sytuację zmieniłyby poprawki do statutu
jednostek pomocniczych gminy, ujednoli
cające zasady gospodarowania pieniędz
mi, ale nie odbierające wioskom prawa do
samodzielnego ich wydawania. Łatwo
odebrać możliwość samostanowienia, ale
co wtedy z samorządnością na najniższym
szczeblu - wsi czy osiedla? Łatwo ogra
niczyć autonomię, spontaniczność, aktyw
ność. Innymi słowy - wylać dziecko z ką
pielą.
Problem nie jest specyficzny tylko dla
Krotoszyna, Występuje w e wszystkich
polskich gminach.
(es)

Krotoszyn

i

specjalista ds. marketingu,

Krotoszyn
• specjalista ds. bhp, Krotoszyn
• kierownicy Działów Ogrodniczego.
Krotoszyn
• tłumacz języka .niemieck iego,
Krotoszyn
• rzeżnik, Kobiemo
• pracownik działu marketingu,
Koźmin
• doradca finansowy, Krotoszyn
• kierownik produkcji, Krotoszyn
• handlowiec, Krotoszyn

■ 3 stycznia 2006
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Rozmaitości

Małe granie Wielkiej

Tancerze
b e z

k o m p le k s ó w

Dla tancerzy z Klubu Tańca

Show Dance,

działającego przy Krotoszyńskim Ośrodku Kultury, miniony

sezon był niezwykle pomyślny. Kilka par wiele razy stawało na podium.
W m omencie pierwszego występu

nika. Praca zaowocowała pierwszym

na turnieju tancerz otrzymuje kategorię
D i z nią rusza na podbój parkietów.
Pierwszym osiągnięciem związanym ze

miejscem na turnieju w Jeleniej Górze.
Ta wygrana zagwarantowała awans.
Bardzo dobrze kończą sezon Korne

zdobyciem odpowiedniej liczby punk
tów i trzema miejscami medalowymi
jest klasa C. Tak naprawdę dopiero
w tym momencie rozpoczyna się przy

lia Kasierska i Dawid Pawłowski; Zaję
li trzy medalowe miejsca: w Krotoszy
nie w ywalczyli srebro i brąz, a w Oławie

Po uzyskaniu odpowiedniej liczby

złoto.
Zadowolenia z sukcesów nie ukry
wają trener Krzysztof Majewski oraz ro
dzice. Tancerze poza laurami zdobywają

miejsc medalowych można wytańczyć
kolejno klasy: B, A i S. W św iecie tańca

wiarę w'e własne możliwości. Taniec jest
dla nich ciężką pracą, ale i świetną zaba

prestiż danego klubu jest mierzony licz
bą par z wyższym i klasami tanecznymi.

wą, sposobem na pozbycie się stresu.

To miara jego jakości i o to należy pytać

kompleksów będą m ogły kontynuować
karierę w najlepszych polskich klubach.

goda. Na kolejnych etapach wymagania
rosną.

Ile pieniędzy zbierzem y w tym roku?

W najbliższą niedzielę w całej Polsce ruszy X IV Finał Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy. Tym razem orkiestra Owsiaka zbierać bę
dzie pieniądze na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypad
kach, w tym na naukę udzielania pierwszej pomocy. Nasze miasto
- jak co roku - przyłączyło się do akcji, jednak na krotoszyńskim
Rynku nie będzie koncertów.
Tegoroczny fmal będzie także okazją

Orkiestry. Bez niej zorganizowanie u nas

do szerokiego informowania o zasadach

sztabu byłoby właściwie niemożliwe mówi Wojciech Szuniewicz, dyrektor

udzielania pierwszej pomocy. - Tak ja k
w przypadku powszechności naszych pro

KOK.
Organizatorzy XIV Finału WOŚP li

Gdy nasze pary wyjadą na studia, bez

trenera, prowadząc dziecko na pierwsze
zajęcia.
Lista miejsc medalowych Show

Dziś Show Dance skupia ponad 40
młodych ludzi. Funkcjonuje także sekcja
■dla dorosłych. Kursy tańca to doskonały
sposób na poznanie nowych ludzi
i świetna okazja do spotkań towarzy
skich. Klub przyjmuje nowych człon

Dance jest w tym roku imponująca. Wy
niki, które rozsławiły Krotoszyn, należą
m.in. do Kasi Wicenciak i Kamila Wie
czorka. Oni w tym sezonie na podium
stanęli ośmiokrotnie. Mają dopiero po
14 lat, a już bardzo niewiele dzieli ich od
uzyskania klasy A. Ten plan mają za
miar zrealizować w najbliższych miesią

Krotoszynianie przywykli do stawania na podium

ków także w trakcie roku. Szuka talen

miejsca medalowc.Triumfowali w Kro

tów

toszynie, Jeleniej Górze i Oławie. Awan

ców.
Kroków tanecznych nigdy się nie za

sowali do klasy C.
Klasą taneczną B w tańcach standar

zwłaszcza uzdolnionych chłop

czą na szczodrość. W ubiegłym roku ze

Inna, młodsza para, która miała uda

dowych mogą szczycić się od niedawna

pomina. Sami m ożecie to sprawdzić!
Bogumiła Pawlik

się zjawiskiem powszechnym, aby zaczęta
się o d najmłodszych klas szkoły podsta
wowej i aby styczność z nią m iał każdy

brano łącznie ponad 29 milionów złotych.
Także krotoszynianie udowodnili, że ich
hojność nic zna granic, naszemu sztabo

ny sezon, to Sara Pawlik i Mateusz Kel
ler. W kategorii 12-13 lat zdobyli cztery

Monika Niziołkiew icz i Bartosz Ruta.
Reprezentują barwy klubu od paździer

Kontakt z klubem: 0691 944 666.

mieszkaniec Polski
informuje Agata
Mraczek, rzecznik prasowy Fundacji.

wi, liczącemu ponad dwustu wolontariu
szy, udało się zgromadzić ponad 80 tys.
złotych. Czy i tym razem centrum miasta

gram ów medycznych, chcielibyśmy, aby
nauka udzielania pierwszej pom ocy stała

Szef WOŚP, Jurek Owsiak ma nadzieję,
że dzięki zebranym 8 stycznia funduszom
uda się zjednoczyć wysiłki wszystkich in-

zaleje fala czerwonych orkiestrowych
serduszek?

cach.

Relacja biadkowianki z Nowej Zelandii (10)

Nigdy więcej świgt bez rodziny!

stytucji, które i uczą udzielania pierwszej

Po ubiegłorocznym widowisku na or

pomocy.
Na ulicach Krotoszyna już od rana bę

kiestrowy finał (na Rynku wystąpili m. in.
Armia, Lombard i Jose Torres), miesz

Ostatnie zajęcia szkolne w tym roku

moja ciocia. Z jej tatą znaleźliśmy wspól

pitdding, gdyż tego nie może zabraknąć na

dzie można spotkać kwestujących. Jak

kańcy gminy są rozczarowani progra

mam już za sobą. We wtorek, tj. na kilka

ny język, jest on bowiem katolikiem.

zwykle, wolontariuszy chętnych do zbie
rania pieniędzy na szczytny cel nie braku

mem tegorocznego. O 19.30 władze mia
sta zapraszają na Rynek, gdzie licytowa

dni przed świętami, odbyła się szkolna Wi
gilia. Było radośnie, ale pojawiły się też

je. Organizacją finału w stolicy powiatu
zajął się miejscowy ośrodek kultury przy

ne będą gadżety WOŚP, a pół godziny
później zapłonie tradycyjne Światełko do

i łzy. Jedna z naszych wykładowczyń od
chodziła na emeryturę.

ścisłej współpracy z krotoszynianką A n
ną Sobczak. -A n ia bardzo się starała, że 
by nasze miasto mogło przyłączyć się do

Nieba. W Rozchulantynie zagrają Blood

Na koniec Koreańczycy zaśpiewali ich
pieśń pożegnalną. Nie myślałam, że są

Reszta rodziny to Hindu. W domu mają
nawet kącik modlitewny. Aby tam wejść,
nie można tego dnia jeść mięsa i pić alkohola Jestem wegetarianką, alkoholu nie
piję, więc pozwolili mi wejść do środka.

świątecznym stole. Słodkości co niemiara
i aż wstyd się przyznać różne alkoho
le. Pije się ich mało, ale herbaty z mlekiem

Rain, Absolute Spirit, DaM yRade i Alkhadar.
(dagy)

nie może zabraknąć. Wieczorem gry to
warzyskie i idziemy spać.
Wszyscy nie mogą się doczekać po

tem śpiewaliśmy pieśni maoryskie i n ow o

niedziałku, bo tego dnia rusza wyprzedaż
25
grudnia było bardzo ciepło. Myśla
poświątcczną ogromne pizcceny towa
łam, że rodzinka, u której mieszkam, od ra
rów w sklepach. Zaczyna się nowe szaleń
na wyruszy do kościoła, ale gdzie tam. Po

zelandzlde. Chłopcy razem z Frankiem
(koordynatorem uczelni) zaprezentowali

prostu to dla nich tylko wolny dzień. Posta
nowiłam nic mieszać się do ich stylu życia,

taniec maoryski ■ hake. Fajnie, kiedy

w końcu ja wiem swoje.

zdolni do czegoś takiego. Byli super. Po

stwo.
Podsumowując - święta nie mają nic
wspólnego z tradycyjnymi świętami u nas.

uczniowie razem z nauczycielami biorą
udział w części artystycznej. Na zakończe
nie była kolacja wigilijna. A na niej żad
nych karpi, zupy grzybowej czy makiełek.
Były za to różne sałatki, pieczony indyk,
gotowana szynka.
Oczywiście, nic mogło się obejść bez
ryżu, stanowiącego podstawę koreańskie
go m ena Ale najlepiej dla ucha-brzmiala
wiadomość, że spotykamy się po przerwie
wakacyjnej dopiero 9 stycznia
Dla mnie dopiero teraz zaczął się okres
wytężonej pracy. Centra handlowe przed
świętami są otwarte do godz. 24.00, tak
więc i Cojffe Shop, gdzie pracuję, również

Występ nauczyciel i Oli

był tak długo otwarty. Tam, gdzie miesz
kam, nie mają zwyczaju robienia kolacji
wigilijnej, dlatego skorzystałam z zapro

Gorące serca ogrzały dworzec. Wigilia na dworcu PKP organizowana jest
w Krotoszynie od kilku lat przez liczne grono wolontariuszy. Pełne ciepła
spotkanie kilkuset osób w najpiękniejszym dniu roku staje się dobrą lokal
ną tradycją.
(es)
3 stycznia 2006

szenia mojej koleżanki z pracy. Było nas
15 osób i kilka wyznali religijnych. Gospo
dyni i jej rodzinka są z Fidżi. Bardzo mili.
Jej mama od razUmnie przytuliła jak jakaś

O
14.00 rozpoczął się lunch, oczywiJest to jeden wielki jarmark, a co za tym
idzie - okazja do robienia dużych pienię
ście jak wszędzie - indyk, gotowana szyn
dzy.
k ą kunim. A dla mnie pieczone warzywa.
Każda z pań obecnych na lunchu przy
gotowała coś ekstra na deser. Ja upiekłam

Nigdy więcej nic opuszczę rodziny
w Boże Narodzenie,'

placek, nawet się udał. Był też Christmas-

Ola Dudek
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Rozmaitości / Reklama

Poznali się
kiedyś na Jelonku

Zawód?
Święty Mikołaj

Pani Irena (79 lat) pochodzi ze Zdun, pan Stefan (84 lata) jest rodowym krotoszynianinem.
Poznali się ponad 60 lat temu na zabawie tanecznej w restauracji Jelonek (dziś - zajazd Pod
Szyszkami). Irena i Stefan Wiatrakowie mieszkają w Cieszkowie.
Właśnie w tamtejszym Urzędzie Stanu
Cywilnego 17 grudnia odbyła się uroczy
stość z okazji jubileuszu 60-lecia pożycia
małżeńskiego państwa Wiatraków. Jubilaci
otrzymali dyplom w formie otwartej księgi,
kwiaty oraz kosz słodyczy i owoców. Me
dal za długoletnie pożycie małżeńskie nada
wany przez Prezydenta RP dostali już 10 lat
temu, gdy świętowali wspólnie przeżyte
półwiecze.
- Życie nie je s t drogą usianą płatkami
toż- mówi pani Irena. W minionych 60 la
tach zdarzały się chwile dobre i chwile złe.
Jej zdaniem najważniejsze, aby w każdej
sytuacji małżonkowie potrafili być razem:
- Przez te wszystkie lata nigdy się nie roz
dzielaliśmy. Jej mąż dodaje, że dystans do
rzeczywistości oraz poczucie humoru po
magają w małżeńskim życiu.
Stefana Wiatraka do Cieszkowa przy
wieźli hitlerowcy w roku 1939, w czasie
wojny pracował w gospodarstwie jednego

Taki problem rozstrzygały dzieci
z przedszkola Biedronka w Krotoszynie
podczas kolejnego spotkania z cyklu Po
znajemy zawody. Był już u nich listonosz,

w okolicach Świąt Bożego Narodzenia,
ten rozwiał wątpliwości maluchów. Po
wiedział, że pracuje z miłości do wszyst

potem szewc, a tym razem przyszedł...
Święty Mikołaj.
*

w milickim sądzie, działał w Ochotniczej
Straży Pożarnej.

- Święty Mikołaj ciężko pracuje, pięk
ne prezenty wszystkim szykuje. Ma dużo

powołanie i wielka misja. Takiego podej
ścia do obowiązków w Nowym Roku ży

Irena i Stefan Wiatrakowie mają 5 sy
nów, 11 wnucząt, 9 prawnucząL
(spm)

pra cy cały rok wyjść nie ma czasu nawet
na krok - tak przedszkolaki zaśpiewały

czymy wszystkim naszym Czytelnikom!

R

A

M

kich dzieci, a jego praca to nie praca, ale

(woj)

A

Fabryka koncernu

Apteka dla Ciebie i Twojej Rodziny

Pleszew

To hasło przyświeca właścicie
lom nowej apteki, otwartej na
początku grudnia 2005 roku
w Krotoszynie przy ul. Zacisze
14. Można się o tym przekonać
odwiedzając aptekę.

S.A.

G ILO E M E IS T E R

A G

Uznany na całym świecie producent obrabiarek do metalu poszukuje

KONSTRUKTORA
MECHANIKA

Apteka Na Zaciszu prezentuje się oka

Nasze wymagania:

zale. W budynkujest przestronnie i nowo

-

wykształcenie wyższe techniczne - kierunek mechaniczny
dobra znajomość języka niemieckiego
biegła znajomość rysunku technicznego - maszynowego
obsługa komputera - znajomość programów wspomagania projektowa
nia (Auto Cad lub Pro E)
Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

cześnie oraz, co bardzo ważne, funkcjo
nalnie. Leki na półkach poukładane są w e
dług haseł np.: na gardło, kaszel i katar, wi
taminy dla całej rodziny i inne.

o środkach farmaceutycznych i materia
łach medycznych - mówi mgr farmacji
Radosław Nowaczyk, właściciel.
Asortyment oferowany przez aptekę
jest bardzo szeroki i obejmuje między in
nymi: leki gotowe jak i leki robione (re

W zamian oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.
Oferty zawierające życiorys zawodowy, list motywacyjny oraz kopię doku
mentu potwierdzającego wykształcenie prosimy nadsyłać w tenninie 7 dni od
daty ukazania się ogłoszenia na adres:

cepturowe). Apteka dysponuje szerokim
wyborem ziół i preparatów ziołowych

FAMOT Pleszew SA.
Dział Personalny
„OFERTA PRACY”

oraz kosmetyków, a także preparatów re
nomowanych firm do pielęgnacji nie
mowląt

ul. Fabryczna 7
63-300 Plesziew
teł. (0-62) 7428 109
fex (062) 7428 214
e-mail: katarzyna.stasik@famot.pl

- Ważneje s t nie tylko wnętrze apteki
ale przede wszystkim fachowy personel,
Stanowisko z obniżoną ladą umożli

osób dorosłych jak i kącik dla dzieci. Opie

wia obsługę osób starszych i niepełno
sprawnych. Przed apteką, znajduje się du
ży parking, a samo wejście do apteki nie

kun dziecka może zatem w spokoju kupo

który wysłucha, doradzi, pocieszy, stworzy
przyjazną atmosferę - podkreśla mgr

wać leki, ale nie tylko kupować, bowiem

farm. R. Nowaczyk.

posiada stopnia co zapewnia łatwe wejście
osobom niepełnosprawnym.
W nowej krotoszyńskiej aptece znaj

rza je s t troska o zdrowie i życie ludzkie,
udzielanie fachowej porady i troskliwej
pom ocy wszystkim ludziom, a także rzetel

dują się miejsca siedzące zarówno dla

ne i zrozumiale dla klienta informowanie

MNMMHMMNMNNM

powitanie. Gdy zaczęła się rozmowa
o szczególnie ciężkiej pracy Mikołaja

w Cieszkowie. Był radnym, ławnikiem

z tamtejszych Niemców. Po wojnie pozostał

M oże nie po płatkach róż, ale zaw sze razem!

Ciężko pracuje, piękne prezenty wszystkim szykuje.

punkt oferuje coś więcej. - Misją apteka

NNnMMNNNNNMOMMMMMMM

Apteka N a Zaciszu, uL Zacisze 14,
teL 062 722 80 60.
Czynna 8" - 20“ od pon. do p t,
a w soboty 8" -1 3 " .
Pełni również dyżury nocne.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacjiprocesu rekrutacji w RAMOT- Pleszew
SM (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr
133.poz.883).

3 stycznia 2006
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Podsumowanie

Skandale roku
SK ANDAL PAZERNY Około 80 tysię

o przyjęciu 20 najuboższych z nich na robo

cy zł więcej w skali roku zapłacą podatni

ty interwencyjne. Grupa nie wzbudziła za
interesowania radnych, niektórzy narzekali

cy z gminy Krotoszyn swoim radnym. Za
mach na gminną kasę rozpoczął w styczniu
2005 r. wniosek jedenaściorga rajców. Pro
jekt uchwały znacznie podnoszącej diety
wprowadzili pod obra
dy Rady Miejskiej
na początku luto
wej
sesji,
w
ostatniej
chwili. W tym

2005

z nich jest przypisany do konkretnego gospodarstwą więc hodowcę łatwo znaleźć

ośmielił się skrytykować
zachowanie Rozuma.

w kartotekach komputerowych Agencji

Na przykład - mimo
przynależności do te
go samego koła po

tylko, że trudno przejść przez korytarz.

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Tymczasem powołane do tego służby nie

SKANDAL ULICZNY Na wniosek sze
fów związków zawodowych w kroto
szyńskiej fabryce MAHLE - Tade

mają zamiaru ustalić sprawcy zanieczysz
czenia środowiska. Zarówno weterynarią
jak i urzędnicy zajmujący się ochroną śro

wiatowego PO - zor
ganizowanie na złość

dowiska popierają bezprawie.

kampanii kandydatce
z innego miasta (jej pla
katy do dziś wiszą na ty

usza Kubiaka (Solidarność) i Beno
na Maleszki (Metalowcy) radni
przemianowali część ulicy Rasz
kowskiej na ul. MAHLE. Jednym
z przedstawionych przez nich na
posiedzeniu komisji gospodarczej
argumentów była chęć zadowole
nia stuttgarskiej centrali firmy.
Przypomnijmy: wielu zasłużo
nych dla miasta, wybitnych obywa
teli nie ma w Krotoszynie ulic swe
go imienia, a przy ul. MAHLE
mieści się nie tylko niemiecki za
kład, ale i polski basen Wodnik
Za nowe pieczątki zapłacili,
oczywiście, podatnicy, a nie
Kubiak i Maleszka.

O r z e c h o w s k ie m u

SK ANDAL NIEPEDAGOGICZNY.
Po rozstrzygniętym 9 czerwca w starostwie
konkursie na stanowisko dyrektora I LO

Na przykład zakup

w Krotoszynie dotychczasowa dyrektor

gruntu pod inwesty

złożyła u wojewody odwołanie, wskazując
na złamanie procedury. Pod koniec lipca
starostwo otrzymało z kaliskiej delegatury

cje drogowe, o których
burmistrz informował rad

łach sklepu PLUS).

wielkopolskiego kuratorium oświaty odpo

nych na sesji i posiedzeniach
komisji.

wiedź, w którym poinformowano o braku
zastrzeżeń do przebiegu posiedzenia. Pi
smo podpisała Małgorzata Kasprzycką ta

SK AN DAL
KREW KI.
Krewki właściciel zakładu

samą która na posiedzeniu komisji konkur
sowej stwierdziła brak ważnego dokumen
tu. Miał on potwierdzić przygotowanie pe
dagogiczne zwycięzcy konkursu - G. N o
wackiego.

produkującego
świeca
z Chwaliszewa pobił
urzędnika nadzom bu
dowlanego, który kontro
lował stan odbudowy i re
montu firmy po pożarze.

SK AN DAL CUCH 
NĄCY. W Obrze Sta

SK AN DAL O BELŻYW Y. Przez wiele

Zdarzenie zgłosiła prokuraturze

rej (gmina Koźmin
Wlkp.), w hektaro

miesięcy trwał wielki layzys w krotoszyń
skich zakładach mięsnych Czesława Jagły.

przełożona poturbowanego,
sprawa znalazła epilog w są

wym sadzie ktoś
rozrzucił cuch
nące
resztki

Zażegnało go w końcu wejście do firmy
udziałowca - jednego z banków. A do nie
dawna Jagła w wydawanym i opłacanym

dzie i zakończyła się wyro
kiem skazującym.

zwierzęce. Ta
kie odpady

przez siebie, rozdawanym za darmo pisem
ku Echo Krotoszyna bez opamiętania szka

SK ANDAL PALIWOWY
Skandalicznie wysokie ceny pa

należy utyli-

lował i oblewał pomyjami, kogo popadnie,
kreując się na jedynego mądrego i sprawie
dliwego w całym powiecie.

liw w Krotoszynie - ten temat
poruszaliśmy w zeszłym roku

zować, prze
pisy szczeg ó ł o w o
o k r e ś la ją ,
w jaki spo

SK AN DAL SZK O LNY. Dyskusję na
niespotykaną dotąd na naszej internetowej
stronie skalę wywołała publikacja w Rzeczy’

samym czasie za drzwiami sali sesyjnej 180
bezrobotnych oczekiwało na rozmowę

sób i gdzie.
Po przestęp
cy pozostał
ślad - kilkanaście kolczyków bydlęcych,
wprowadzonych unijnymi przepisamii dla

z komisją która miała zadecydować

identyfikacji zwierząt. Numer każdego

artykułów o sytuacji w Szkole Podstawo
wej nr 4 w Krotoszynie. Pisaliśmy głównie
0 mobbingu ze strony dyrektor Kubiak, do
tykającym zwłaszcza
związkowców
z ogniwa ZN P. Czujemy sięjak przeznacze
ni na odstrzał, nie wierzymy w sprawiedli
wość - mówili. Po kilku tygodniach Infor
macje Regionalne opublikowały podpisany

SAM WYBIERZ
SKANDAL ROKU!

przez nieistniejącą osobę list (my również
go otrzymaliśmy), godzący w szefową
ZNP. Kto spreparował ten perfidny tekst
1 czy autor tego skandalu jest związany
z krotoszyńską oświatą?

Który ze wskazanych przez nas skandali najbardziej Cię razi?
Zagłosuj na wydrukowanym niżej kuponie. Na kupony czeka
my do 8 stycznia. Do wygrania: 50 złł A już za tydzień podsu
mujemy zdarzenia dobre i budujące, jakich także w minionym
roku u nas nie brakowało.

SK ANDAL SZPETNY'. Rysę na urodzie
zabytkowej strefy Krotoszyna stanowi od
wielu miesięcy zdewastowany dawny hotel
P od Białym Orłem. Jego obecny właściciel,
gminny radny Dariusz Rozum, stwierdził
na jednej z sesji, że ze swą własnością mo
że robić, co chce. Jest jednak w prawie bu
dowlanym przepis (art. 66.1) mówiący

Skandalem roku je st według mnie:

IMIĘ I NAZWISKO

dzeniem poza Krotoszynem paliwo
można było kupić nawet o 60 groszy taniej!
SK AN DAL SM UTNY. Ten cmentarz
krzyczy! - pisaliśmy, wielokrotnie zwra
cając uwagę władz na stan dawnego
cmentarza ewangelickiego, z któ
rego wandale zrobili pijacką
melinę. Teraz wreszcie zanosi
się na zmianę sytuacji - w pro
jekcie budżetu ujęto pieniądze
na uporządkowanie nekropolii
i wybudowanie lapidarium.
Tymczasem jednak obiekt
jest nadal otwarty i nisz
czony.
SK AN DAL BEZM YŚL
NY. Gminni urzędnicy oszpe
cili Krzyż Katyński na kroto
szyńskim cmentarzu, zlecając

o działaniach prawnych, do podjęcia któ
rych zobowiązany jest organ nadzoru, jeśli
obiekt szpeci otoczenie. Dlaczego urzędni
cy go lekceważą?

l iń s k ie g o
zwykłą for-

SK ANDALE NIEROZUM NE. Z osobą
Rozuma wiąże sięjeszcze przynajmniej kil
ka innych sytuacji, powszechnie odbiera
nych jako mniej lub bardziej skandaliczne.
żących do niego budynkach plakatów Ma
cieja Orzechowskiego, kandydata kroto
szyńskiej PO do Sejm ą który na sesji

- •

identyczne w e wszystkich sta
cjach. Tuż przed Bożym Naro

pomalowanie tej pięk
nej rzeźby Alek
sandra Opa

Na przykład zniknięcie ze sklepów w nale
ADRES, TELEFON

kilkakrotnie. Ceny są u nas
znacznie wyższe niż w innych
miejscowościach,
niemal

Skandal uliczny: prezes M AHLE Andrzej Ko sic ki
oraz związkowcy, Maleszko i Kubiak

*

b ą zamiast poddać należytej konserwacji.
Co ciekawe, uważają że nic się nie stało.

gantyczny dług, a zobowiązań wobec wie
rzycieli nie ma kto pokryć. Pogłoski wiążą
Fakty z osobą Janusza Wojtczaką biznes

SK AN DAL F A K T Y C Z N Y . Pismo
Fakty, które prawie dwa lata temu z impe
tem wkroczyło na krotoszyński rynek, za

mena spod Jarocina, który rzekomo po
przez krotoszyńskie wydanie tygodnika
i kilka jego mutacji zamierzał dostać się do

powiadając kompletne zdeptanie konku
rentów, ostatecznie upadło tuż przed wybo

Sejmu. Oficjalnie Wojtczak wypiera się ja
kichkolwiek związków ze sprawą

rami parlamentarnymi. Pozostał po nim gi

opracował Ostrowtdz
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W yd a rze n ia

Kobylin

Burmistrz na zakręcie
nia od rana wielokrotnie telefonowaliśmy

dokończenie ze str. 1

Waleński zgłosił się dopiero po
20 godzinach od wypadku. Po
brano mu krew, wyniki znane
będą na początku stycznia.
Policja przyznaje jednak, że po upły
w ie doby od największego nawet upoje
nia takie badanie raczej nie wykryje alko

na komórkę. Bezskutecznie, bo była w y
łączona. Równocześnie dzwoniliśmy do
Urzędu Miejskiego. Sekretarka powtarza
ła, że burmistrza nie ma. W końcu, po na
szych naleganiach, podała godzinę 11.00
jako tę, kiedy jej sz e f będzie w pracy.
O wyznaczonej godzinie zadzwoniliśmy
ponownie. Usłyszeliśmy, że Waleński
jeszcze nie dotarł i nie wiadomo, kiedy

holu.
Waleński zeznał, że tego dnia źle się
czuł, jechał po zastrzyku. N ie zauważył,

można się go spodziewać. Gdzie był
w tym czasie? Dopytywana pracownica
magistratu odpowiedziała, że na jakim ś

że doszło do kolizji. Zostaną mu przedsta
wione zarzuty spowodowania kolizji i od

wyjeździe służbowym, ale nie wie, na ja

dalenia się z miejsca zdarzenia.

kim.
Pojechaliśmy do Kobylina. Przed po

Widziałem dokładnie

łudniem byliśmy w urzędzie. Burmistrza
nie zastaliśmy. Jego podwładna znowu

19-latek, w którego samochód uderzył
jadący całą jezdnią burmistrz, potwierdza
słowa rzecznika policji. Faktycznie, za
trzymał swoje auto, aby uniknąć wypad
ku. Niestety, nic to nie dało, bo jadący od

nie umiała wyjaśnić, o której przyjdzie do
pracy. Twierdziła jednak, że tego dnia do
urzędu zawita na pewno, bo musi podpi
sać jakieś dokumenty służbowe, a po po
łudniu wybiera się na sesję.

krawężnika do krawężnika Waleński i tak
o nie otarł bokiem prowadzonego przez

W pracy, ale w domu

siebie fiata stilo. Młody mieszkaniec Ko

Przedłużyliśmy nasz pobyt w Kobyli

bylina powiedział nam, że rozpoznał wło

nie. Minęło pół godziny, gdy wykonali

darza gminy już wtedy, gdy ten zbliżył się
do jego samochodu. - Widziałem przez
szybą dokładnie je g o twarz - stwierdził.
O zdarzeniu powiadomił niezwłocznie
policję.

Na jakimś wyjeździe
Chcieliśmy zadać Janowi Waleńskiego pytania, które nasuwają się w związ
ku z jego mętnymi tłumaczeniami na te
mat okoliczności kolizji. Aby umówić się
z nim na rozmowę, w czwartek 29 grud

śmy kolejny telefon do magistratu. To, co
usłyszeliśmy, wprawiło nas w osłupienie.
Przyciśnięta do muru sekretarka wyjawi
ła, że jej przełożony przebywa... w domu,
gdzie przygotowuje się do sesji. Urzęd
niczka zapewniła, iż jest w kontakcie
z włodarzem gminy. Ok. 12.30 udaliśmy
się do drugiego gabinetu burmistrza, któ
Tu, w rejonie ulicy Kościelnej, burm istrz spowodował kolizję

ry zrobił sobie w mieszkaniu na ul. Kro
toszyńskiej.
Brama była otwarta. Weszliśmy. Spo

dynku (żonę lub inną krewną burmistrza
- wynikało z tego, co nam powiedziała).

stronie Radia Centrum przeczytaliśmy na
przykład: Panie Janku, trzeba się było za

tkaliśmy kobietę mieszkającą w tym bu

Zapytaliśmy o Jana Waleńskiego. Powie

trzymać i ja k o ś dogadać z kierującym fo r
dem. P rzecież nasi wspaniali kobylińścy

—

działa, że nie ma go w domu, bo wyjechał
służbowo. Trzeba w tym miejscu zazna
czyć, że w bramie stał fiat stilo. Już po po
wrocie do Krotoszyna zadzwoniliśmy do
domu Waleńskiego. Kobieta, która ode
brała telefon, odpowiedziała, że burmistrz
jest poza Kobylinem, wyjechał samocho
dem służbowym
z kierowcą. N ie
skuteczne były też
nasze kolejne pró
by skontaktowania
się z Waleńskim,
kiedy
dzwonili
śmy na jego ko
mórkę. Była ciągle

Sebastian Pośpiech

policjanci i tak by Panu nic nie zmbili. Na
portalu ecentrum teksty czytelników
w podobnym tonie. Dopóki kogoś nie zatrzaśnie na drodze, będzie w ywijał dalej.

Niedawno pan burmistrz zadedyko
w ał nam w „Praw dzie Lokalnej’’ cytat:

N a stronie leszczyńskiego Radia Elka
czytamy: No cóż, każdy ma złe i dobre

„M ożna mi skoczyć tam, gdzie można
mnie w d ... pocałować. ” No i jesteśm y
w kłopocie. Po

Panie Janku, trzeba się było zatrzymać i ja 
koś dogadać z kierującym fordem. Przecież
nasi wspaniali kobylińścy policjanci i tak by
Panu nic nie zrobili.
(kom entarz słuchacza Radia C entrum )

wyłączona.
dni, ale nie oszukujmy się, nie je s t on naj

Na sesji do tematu kolizji nawiązał
radny Roman Ciesiołka, największy opo
nent burmistrza w samorządzie, który
wcześniej w rozmowie z Rzeczą powie

lepszym kierowcą i coraz częściej mu się
zdarza ja zd a „po zastrzykach ”, no ale

czony. Ironicznie życzył Waleńskiemu,
aby ten w Now ym Roku nie prowadził
samochodu, gdy jest chory. Tydzień
przed sesją Waleński tłumaczył na posie
dzeniu jednej z komisji Rady Miejskiej,
jak doszło do kolizji. Powtórzył dokład

bić, Waleński mu
siałby być dla nas
osiągalny. P o dru
gie, „skakanie ko
muś", kto ciągle
je s t na lekach i

Po trzecie, nie będziem y nikomu i nigdzie
„skakać", b o - j a k o dziennikarze - woli
m y pisać.

cóż, p ew n ie i tak się wywinie. I inny ko

Ale żarty na bok. Ostatni „zakręt"

mentarz: Znowu syrop na kaszel] Słowa
bardziej bezpośrednie pomijamy.
Najzabawniejsze, ale wypowiedziane

burmistrza skompromitował Bogu ducha
winnien i sym patyczny Kobylin w oczach

niezmiernie poważnie zdanie, usłyszeli
śmy od napotkanej w Kobylinie starszej
pani: - N o mówią, że m iał jasn ość po-

wynika, że ow e stany chorobowe przytra
fia ją się panu Jankowi nierzadko.

mroczną, tak niby się tłumaczy, że p rzez tę
chorobę jakieś leki wziął.

nie to, co zeznał na policji.

I tak się wywinie?
On wszystko może

pierw sze - gdyby
śm y chcieli to zro

w związku z tym
byw a nieświeży, interesuje nas średnio.

Kąśliwie na Nowy Rok

dział, że jest nią zdumiony, ale nie zasko

W jednym burmistrz Waleński trzyma

Wielkopolski. A z rozmów z mieszkańcami

Ozriacza to, że demokracja w K obyli
nie nie funkcjonuje. Że dochodzi do d e 

moralizacji obywateli, którzy naocznie
przekonują się, że praw o można obejść.
I
co smutne: Rada Miejska i policj
kryją chorowitego kolesia.

się mocno obranego kursu. N ie zjeżdża
raz na lewo, raz na prawo. Wszystkim po

Z tego „zakrętu "jest tylko jed n o w yj
ście. Natychmiastowe odwołanie burmi

daje tę samą wersję wydarzeń. Kobylinia

strza, który wyrządził K oby linowi wielką

g ę wykazują kompletnie anonimowo, na

nie mówią, że miał dużo czasu na zasta
nowienie, całe 20 godzin, że i tak się w y

krzywdę. I wspólna pra ca instytucji nad
zatarciem plamy...

internetowych forach dyskusyjnych. Na

winie. Niektórzy z pewnością uznają to

(Js)

Kobylinianie komentują kolizję, ale
tylko pomiędzy' sobą. - Panie, on wszyst
ko m oże - usłyszeliśmy na ulicy Kościel
nej. - N ie ma co mówić. Większą odwa
Nie było g o ani w urzędzie, ani w mieszkaniu na ulicy Krotoszyńskiej

za kolejny dowód jego nieograniczonej
siły. .
Romana Hyszko

3 stycznia 2006

14

Reklama

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W J A ll 9

ul. M ickiew icza 35

lekarze:
Izabela Unicka, Stanisław Sadlik i Barbara Panfil

Uprzejmie informujemy,
że od dnia 1 stycznia 2006 roku
przyjm ujem y w nowej przychodni
Niepublicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej „NOWAMED” s.c
w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza 35
(skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Benickiej)
w godzinach i na zasadach ubezpieczeniowych
ja k dotychczas (tel. 062 588 15 20).

P rze jd ź ze KKĄ do
czesnej Interw encji/
Uó

Wszyscy pacjenci, którzy są do nas zapisani,
nie muszą ponownie składać nowych deklaracji.
Nowi pacjenci, dorośli i dzieci,
którzy chcą być przyjm owani w nowej przychodni,
mogą składać deklaracje wyboru lekarza
w rejestracji nowej przychodni
w godzinach od 8.00 do 18.00.

AUTO na <j AZ
«£& >■* ? l p j g a z
. i od
tU *

GAZOWE UKŁADY ZASILANIA

M ontaż i se rw is sa m o ch o d o w ych in s ta la c ji g a zo w ych

Krotoszyn, ul. Ogrodowskiego 30
teUfax 062 725 28 47, kóm. 0604 812 106

Od 2 stycznia 2006 r.
zmiany w rozkładzie jazdy
prywatnej linii autobusowej
Krotoszyn-Poznań

DRODZY RODZICE!

ZAPEWNIAMY:

Jeżeli Wasze dziecko:
/ je s t wcześniakiem
y ma niską wagę urodzeniową
/ niską liczbę punktów Apgar
y przedłużającą się żółtaczkę
noworodkową
y porażenie splotów nerwowych
y asymetrię ciała
y wady rozwojowe
y kolki jelitow e
y często płacze
y urodziło się z ciąży patologicznej
y je ś li chcesz sprawdzić, czy Twoje
dziecko prawidłowo się rozwija itp.

S p e cja listyczn e badania:
y p e d ia tryczn e
/ rehabilitacyjne
/ lo g o p e d yc zn e
/ w za le żn o ś c i od
po trzeb konsultacje:
• neurologa
• ortop ed y
• p sych o lo g a
• pedagoga

Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. M. Kopernika 20
56-300 Milicz
tel. 384 11 10 wew 35

W izyty w naszym Ośrodku są bezpłatne.
Zapew niam y komfortowe warunki podczas badania (dyskrecja).
P R O G R A M P IL O T A Ż O W Y

NOWE KURSY !

W spółfinansow any z N F Z , P E F R O N , Ministerstwem Edukacji.
r o z k ła d ja z d y
godziny odjazdów do Poznania

5.50
5.52
6.07
6.23
6.38
7.05
7.45

7.00
7.02
7.15
7.30
7.46
8.14
8.55

Krotoszyn przy PKS
15.30
15.32 Krotoszyn, ul. Mickiewicza
15.47
Koźmin, Rynek
Jarocin, ul. Moniuszki
16.01
Nowe Miasto
16.16
16.43
Środa dworzec
17.20 Poznań, ul. Towarowa

13.10 14.59 19.35
13.05 14.54 19.31
12.46 14.39 19.16
12.30 14.26 19.00
12.14 14.09 18.44
11.50 13.40 18.20
11.15 13.05 17.45

AUTONAGAZ(®5F
Samochodowe
Systemy
,

System W trysku Gazu

HOMOLOGACJA M.T. i G.M. 006

k o n ta k t tel.

735 01 10, 509 741 101

Od wtorku do soboty 12” - 23”
niedziele i święta 16“ - 23“
Krotoszyn, ul. Koźmińska 28
tel. 72290 08,0 604 539 819

FIRMA BUDOWLANA

Właściciela tego pojazdu zapraszamy
w piątek do redakcji. Jeśli pokaże egzem
plarz tej gazety, odbierze kupon na bez
płatne tankowanie o wartości 50 zł. Przy

Realizujemy zamówienia
z DOWOZEM
na terenie m iasta

pominamy, że nasz grasujący po powiecie
fotoreporter szuka wyłącznie samocho
dów z naklejkami Rzeczy umiejscowiony

GRATIS

9 stycznia 2006

ZLECI
firm om w yk o n a n ie
p ra c e le w a c y jn y c h
na te re n ie
O stro w a W lkp.

Właścicielka lokalu
E m ilia C ł»nwii6Blm

mi na tylnej szybie. Po naklejki zaprasza

mm

(do b re w arunki płacow e)

a u t o r y z o w a n y w a r s z t a t i^ n d ira u z o P o ls k a

Darmowe tankowanie

(md.)

NA UMOWĘ O PRACĘ

Krotoszyn, ul. Piłsudskiego 3 6 , tel. 725 46 8 2 , 0 6 0 9 2 9 0 628

Nieustający konkurs Rzeczy

m y do redakcji!

ZA TR U D N I
osoby
do prac elewacyjnych
na terenie Ostrowa Wlkp.

godziny odjazdów z Poznania

Informacje: tel. 0607 536 376 lub 0695 996 722
Ulgi dla młodzieży i studentów.
Wynajem autobusów i busów.

FIRMA BUDOWLANA

Życzym y sm a czn e g o

serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy III

k o n ta k t tel.

735 01 10, 509 741 101
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Autoportret Jesienny
rozstrzygnięty
W środę został rozstrzygnięty czterna
sty już Ogólnopolski Turniej Poetycki Au
toportret Jesienny, organizowany co roku
przez Krotoszyński Ośrodek Kulairy w e
spół z Radiem Merkury i redakej^Rzeczy.
Nadesłano 219 zestawów wierszy. Jury
w składzie: Barbara Miezko (dziennikar
ka Radia Merkury), Tadeusz Żukowski
(poznański poeta) i Romana Hyszko (na
czelna RK) wybrało laureatów. Pierwszą

nagrodę przyznało Bartoszowi Konstratowi z Lublina, drugą - Piotrowi Macie
rzyńskiemu z Lodzi, trzecią - Jerzemu
Fryckowskicmu z Dębnicy Kaszubskiej.
Wyróżnienia otrzymają: Anna Czyrska
z Wrocławia, Ela Galoch z Turku, Milena
Rytelcwska z Myszkowa.
Uroczystość wręczenia nagród zapla

Odjazdowa
stacja radiowa
C o trzeba zrobić, aby stw o rzyć własną stację radiową? W ysta rczy tylk o ch cie ć! Udow od
nili to młodzi krotoszynianie, K rzysztof i Kuba, którzy stw o rzyli Coolstację & Krotoszyn

Party; em itującą m uzykę przez całą dobę.

nowano na 20 stycznia.
(er)

LOUVECIENNES
Psy z ochotą nurkujące w stawie. Jeżeli jakiś zmarły wota o ratunek, z pewnością
go dostanie, choć raczej nie dzisiaj.
Po raz pierwszy od dawna jesteśmy tu razem. Małgorzata przyniosła weki pełne
wiśni. Światło zaraz nalazło do środka. Jest cicho, słychać, że konie gryzą trawę
tuż pod oknem kuchni.
Małgorzata i Anna wkrótce naleją wina. Pokroją mięso.Przez cały wieczór będzie
my gubić
się w siedmiu pokojach. I jeszcze w piwnicy, na strychu i w stajni. Czy przynajmniej
na
chwilę odnajdziemy się w tym, co było kiedyś?
Na strychu, w stajni. Wszystko wypada stracić. Prezenty od losu.
Za wszystko trzeba zapłacić.
Loveciennes umiera, drewno gnije, deszcz pada, duchy się kołaczą. Odór starych
domostw,
przetarte aksamitne pokrycia. Zapuścimy się w plątaninę ogrodu porośniętego
chwastami,
będziemy spacerować po nabrzeżu rzeki, a rano się okaże, że i tak jedyne co nas
tutaj może
spotkać to śniadanie w robotniczej knajpie.
(wiersz z nagrodzonego zestawu Bartosza Konstrata)

Glaberowe Forum

M łodzi radiowcy: Kuba i Krzysztof

Najsłynniejszy kobylinianin
Niedawno ukazał się daigi w 2005 ro
ku numer ambitnego pisma społcczno-kulluralncgo Forum Kobylińskie, w więk
szości poświęcony najsłynniejszemu ko

Tytułowe stwierdzenie oddaje jednak tylko
niektóre zasługi słynnego średniowieczne
go kobylmianina, postaci - na co zwraca
uwagę Jan Miodek - encyklopedycznej.

Nie jest to profesjonalne radio, można
go słuchać tylko poprzez internet - jedno
cześnie może to robić maksymalnie pięć
dziesięciu słuchaczy. Coolstacja istnieje od
połowy grudnia, obecnie tworzy ją czterna
stu didżejów w wieku od 15 do 27 lat.
Ośmiu z nich pochodzi z Krotoszyna, po
zostali mieszkają w różnych miejscowo
ściach na terenie całego kraju. - Połączyła
nas muzyka. W stacji głównie serwujemy

był inianinowi, Andrzejowi Glaberowi, a to

Niechby wspomnienie 450. rocznicy

z racji 450. rocznicy jego śmierci. O Glaberze piszą: Jolanta Migdał (adiunkt w Za

śmierci Andrzeja Glabera zaznaczyło się
trwałym i użytecznym upamiętnieniem naj

kładzie Historii Języka Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickie
wicza), Tinę Swanepoel (pracownica na
ukowa Wydziału Filozofii Uniwersytetu

większego kobylinianina p ize z - na przy’-

..techno", bo to lubi dzisiejsza m łodzież-

klad - ustanowienie Nagmdy im. Andizeja
Glabera z Kobylina dla uhonorowania ak
tywności twórczej innych kobylinian czy też

konstatuje Kuba.

Katolickiego w belgijskim Leuven), prof.
Jan Miodek, Kazimierz Orzechowski (re

tych, którzy’ za przedmiot swoich badań

daktor naczelny Wydawnictwa Uniwersy

proponuje prof. Miodek. C zyjego propo
zycja nabierze realnych kształtów?

tetu Gdańskiego) i wydawca Forum Mi
chał Ciesielski.
Andrzej Glaber z Kobylina - wybitny
normalizator szesnastowiecznej polszczy
zny nazwała swój tekst Jolanta Migdał.

obiorą tematy związane z Kobylinem -

Na razie zachęcamy do poszerzenia
wiedzy o Andrzeju Glaberze poprzez lek
turę Forum.
(er)

Uzupełnienie
W informacjach dotyczących V Po
wiatow ego Przeglądu Zespołów Śpie
waczych KGW, który odbył się 20 listo
pada 2005 roku w Łagiewnikach, poda
nych przeze mnie redakcji Rzeczy, po
minęłam dwa zespoły: K obierzanki
i Kożm inianki, które również brały
udział w konkursie. Za niedopatrzenie

bardzo przepraszam i proszę panie śpie
wające w

wym ienionych zespołach

D on o siciel
kulturalny

Pomysłodawcąjest Krzysiek. - Wcze
śniejju ż miałem doświadczenie z takim in

H iręcza nas również autopilol. tak że nie
mamy pmblem u z wygospodarowaniem

ternetowym radiem, tak więc wspólnie

czasu na naukę.
Jak posłuchać 'tego internetowego ra
dia? Wystarczy wejść na główną stronę Co-

z KubąposUuiowiliśmy stworzyć krotoszyń
ską stację. Jak twierdzi, nic jest to trudne
wystarczy mieć komputer, programy i od
powiednie łącze.
Chociaż młodzi didżeje nadają przez 24
godziny na dobę, ich zdaniem nie jest to
czasochłonne zajęcie. - K redy z nas musi
na nie poświęcić p o kilka godzin dwa. tizy
razy w tygodniu - kontynuuje Krzysztof. -

olstacji - www.ckp.end.pl i zaznaczyć
ikonkę Kliknij, aby posłuchać. - Oczywi
ście, do odtwaizania muzyki nieodzowny
je st także pogram ,, Winamp'' dodaje Ku
ba. N ie trzeba go daleko szukać, jego naj
nowszą wersję można również ściągnąć ze
strony Coolstacji.
(szop)

obycz., godz. 19.00, bilety: 5 zł.

Koźmin

Mieszko, Koźmin
Wierny ogrodnik, USAAV. Bryt, sensac. -

Bombka świąteczna, pokonkursowa wysta
wa ozdób choinkowych, do końca stycznia,
hol kina Mieszko, wstęp wolny.

melodram., 14 i 15 stycznia, godz. 19,00, bi
lety: 10 i 12 zł.

Przedwiośnie, Krotoszyn

Koncert kolęd, 14 stycznia, godz. 17.00, fa

DKF: Nie wracaj u> tg strony, USA/Niem-

ra, wstęp wolny.
Występ zespołu pieśni i tańca Śląsk, \ ł
stycznia, godz. 19.00, kino Pizedwiośnie,

cy, dram. obycz., 5 stycznia, godz. 19.00, bi

Krotoszyn
Kambodża. Laos, TajhuuHa - wystawa fo

lety: 5 zł.

tografii kola podróżniczego Never Stop

o wybaczenie mi tej gafy. Wszystkim
siedmiu zespołom z naszego powiatu
życzę dużo zdrowia i wielu sukcesów

Hallacei Gromit: Klątwa królika. W. Bryt,

Erploring, do 14 stycznia galeria Refektarz.

anim, od 6 do 11 stycznia, godz. 17.00, bi

bilety: 20 zł.
Występ komika Grzegorza Halamy, 29

lety: 10 i 12 zł.

Chleb o d ziarenka do lx>clienka, wystawa
przedmiotów związanych z produkcją chle-

stycznia, godz. 1.8.00, kinp Przedwiośnie,
bilety: 20 zł
•

w 2006 roku!

Doom, USA, horror, USA, od 7 do 11 stycz

ba, do 10 stycznia Muzeum Regionalne im.

nia. godz. 19.00, bilety: lOi .12 zł.

Hieronima Ławniczaka

M ałgorzata Godorowska
Krotoszyński Ośrodek Kultury

razecz

DKF: Miasto gniewu, Niemcy, dram.

Redakcja nie ponosi od/xm ialzialno.ści za zm .itny up/vi i 'adzonc,przez oiguniza torów:
3 stycznia 2006
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ul. Zdunowska (róg spichrzowej)
C z y n n e : p o n . - p t. 9 .0 0 - 2 2 .0 0 .
s o b . 1 7 .0 0 -2 2 .0 0 .

i

NAPRAWIA KRĘGOSŁUPY, ROZBIJA KAMIENIE,.,
D o M arty Z ach arczuk przybyw ają
ludzie, którzy szukają ratunku dla cier

POLECAMY SMACZNE POSIŁKI:
dania dom owe, hamburgery, frytki, itp.:
« zimne napoje, piwo,

p iącego ciała, zagubionej psychiki,
um ęczonej duszy. Kontakt z nią spra

* lody,

wia, że człowiek czuje się radośnie, lek
ko, problem y i ból w dziw ny sposób
gdzieś znikają, a świat staje się piękniej
szy.

» milq atmosferę

POLECAMY PROMOCYJNE KARNETY!!!
Pani Marta jest przede wszystkim
świetnym kręgarzem - po korekcji krę
gosłupa usztywniony z bólu człowiek
potrafi ze zdumieniem wykonać skłon
w przód miękko i swobodnie! Ale naj

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar
wysokiej jakości drzwiami przesuwanymi

^

ważniejsza je s t enetgia twierdzi Za
charczuk - którą przekazuję w celu

INDECO

W o j c ie c h N ie d b a ła

przyw rócenia naturalnej równowagi
organizmu na wszystkich poziom ach:
ciało - psychika - duch.
Pani Marta ma na sw oim koncie

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

za k ła d a n ie p a rk ie tu i m ozaik i

s z lifo w a n ie p a rk ie tó w (220V )

w iele sukcesów - w yleczeń potwier
dzonych stosownymi badaniami lekar
skimi, na które zawsze w ysyła swoich
klientów.

za k ła d a n ie p a n e li p o d ło g o w y c h
b iu rk a p o d k o m p u te r
Krotoszyn, ul. Czereśniowa 3
tel. 725 38 36, tel. kom. 0695 432 390

SPRZEDAŻ - MONTAŻ
NAPRAWA

F m M A „lZEIC»EICOss
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Chłopickiego 16A
tel./fax 062 735 32 42
62800 Kalisz, ul. Skarszewska 25-27
te./fax 062 764 21 23
63600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
tel./fax 062 782 36 94

ZAPRASZAMY

w godz. 8“-18”, sob. 9" ■ 14“

Co nowego
w najświeższym
wydaniu
Rzeczy Krotoszyńskiej?

w każdą
środę
M l
słuchaj 1 0 6 4 fm
r a d io c e n tr u m

^

SPECJALISTA

Centrum łazienek, ul. Sarnowska 10, Rawicz
Czynne codziennie:
9*M 7°°,
soboty 900 - 1 3 °°f 3 |
Cm i

I n k med.
m i- H Alfred
A l f r p r l Hess
lek.

K R O T O S Z Y N , u l. M ic k ie w ic z a 2 a
(PRZY APTECE ESKULAP)

CZWARTKI godz. 16.00-18.00
K O Ź M I N , u l. Z a m k o w a 2

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

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

Tel. dom. P o z n a ń : (o preiiks 6i) 823 01 63
! lub 0601 819 926
| Dorośli i dzieci |

Centrum łazienek zaprasza również na bezpłatny,
jednodniowy kurs - pokaz, na którym prezentowane będą
nowe technologie związane z układaniem płytek i glazury.
W programie:
nowości stosowane w klejach i fugach, układanie płytek
na balkonach i tarasach z podkładem siatki oraz wiele innych nowości.

po
krę
g lo 
ka

mie sześć) badanie
USG potwierdziło cał
kowity powrót do zdro
wia. Ewa była dwa ra
zy
po
pierw
szym spotkaniu prze
szły bóle kręgosłupa,

micy, zwłaszcza nerko
wej, guzów, m ięśnia
ków, cyst, polipów ; re
gu lu je ciśnienie; wspo
m aga psychikę, u kład
trawienny,
krążenia,

po

drugim

mięśniak

zmniejszył się o poło
wę. Wojciech T. cierpiał
na przerost prostaty

oddechowy.
Księga podziękowań zawiera wpisy
osób, którym M. Zacharczuk pomogła
odzyskać zdrowie.
Anna G. po czterech zabiegach po
zbyła się guza piersi, co potwierdziło
badanie USG. Janowi G. przeszły bóle
i zawroty głowy. U Marii K. ciśnienie
obniżyło się ze 180 na 130. Magdzie R,
która narzekała na bóle serca, przeszły
one po korekcji kręgosłupa. Małgorzata
W. miała guzek w tarczycy i kamień
w lewej nerce. Po serii zabiegów (w su

oraz wrzody żołądka.
Po kilku spotkaniach dolegliwości mi
nęły, ale M. Zacharczuk zaleciła mu za
bieg po miesiącu, a później wykonanie
badań, które potwierdziły wyzdrowic-

Marta Zacharczuk będzie przyjmo
wać w Krotoszynie 8 stycznia 2006 ro
ku, w restauracji Cristal, od godz.
11.00. Zapisy telefoniczne i informacja
pod numerami: 0 609 579 806,062 725
26 39.

HURTOW NIA BUDOW LANA

POLWOS KROTOSZYN
GRUPA P S B
P o s ia d a w s w o je j o fe rc ie
n a s tę p u ją c e m a te ria ły b u d o w la n e
po a tra k c y jn y c h c e n a c h !!!
.

PROMOCJA!!!
ce m e n t G ó ra żd że

326 zł/t

wapno hydratyzowane Górażdże

e k o g ro s z e k

380 zł/t

d o p ie c ó w z p o d a jn ik ie m

ZAPEWNIAMY TRANSPORT!
O pał z K atow ickiego Holdingu W ęglow ego w cenie:
węgiel brunatny 150 z l/ t , kostka gruba 495 z ł/ t ,
orzech od 420 z ł/ t , g o rsze k 370 z ł/ t ,
miał od 285 z ł/ t
Za m kow y Folw ark 9, K rotoszyn
Zapraszam y 800 - 16°°,w so b o ty 8 00 - 1300, te l. 722 77 52
H K /l MYŚLANA KO/W IĄ/ANlA

AwłtATY Słuchowe

PORADNIA ŻYWIENIOWA
h i Grażyna G raloak, specjalista ds. żywienia I

• bezp łatn 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 ych
• w iz y ty dom ow e
• s e rw is
• b a te rie

Cyfrowe aparaty BERNAFON
ul. Zdunowska 16 (pasaż) I piętro
tel. kom. 0508 072 773,
poniedziałki i czwartki 1500- 18°°

D oktor N au k M e d yczn ych

Andrzej Milewski

PORADNICTWO W ZAKRESIE ŻYWIENIA:
- dzieci w różnych okresach rozw<^owych
- osoby z chorobemi krązer.ia i naczyń
- osoby z chorobami o podtoa rr«taibo|jczniTn
REJESTRACJA TELEFONICZNA
tet. kom. CP504 022-609 tel. dom. (062) 7 3 4 - M

l~h

(MINETY

(/

-Krcarszyn-J.Przemysiowa19-C£R-fnedic soda: M - M
- Ostrów Wlkp.- i l KościuszJd 15 - Farnfia Medśe
I
poniedziałek 17.00-19.00 środa: 12.00-14.00
W /

GINEKOLOGICZNI)

- POŁOŻNICZY

C h iru rg ia o gó ln a ,
c h o ro b y tętnic,
ż y ł i ta rc zy c y

lek. med. Tomasz Wojno

PRZYJM UJE

Krotoszyn, ul. Beskidzka 2

pon. i pt.
16.30-17.30

wtorki
17.00-18.00

K ro to s zy n

K a lis z

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

a l. W o ln o ś c i 8

tel. 0604 561 313
3 stycznia 2006

ł a iib n s k

Mozltwosc
zakupu na raty!
Centrum prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.
Polecamy szeroki wybór płytek ceramicznych i paneli podłogowych.
Wzory ekspozycji płytek w Centrum pomogą naszym Klientom
w wyborze sposobu ich ułożenia.

_

DERMATOLOG

^

jeśli chcesz urządzić łazienkę,
odwiedź

N ajskuteczniej
m aga p rzy bólach
gosłupa, stawów,
n y ; w zwalczaniu

gine kolo g po ło żnik

czynny:

wtorki od 18.00, środy od 10.00
tel 0604772 637
lub tel. grzecznościowy 722 58 38

Zapraszamy do salonu Skody:

Auto Perfect
S I -800 Gostyń, ui Nowe Wrota 5, tet (0-45) S720S-4A
autcperfectjjosa pio oiw . pl
wwwstode-auto.pl
S A L O N ♦ S E R W IS ♦ C Z Ę Ś C I » A U T A U Ż Y W A N E

nzecz

voi*s*»AGtN«««r<xsxASA
tfj*
M & b il
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R ozryw ka

APTEKI

HOROSKOP

APTEKI DYŻURNE Alfa, ul. Bolewskiego 8a(721 97 22), do 5 stycznia, P od Miozy
nem, ul. Zdunowska 33(725 26 20), od 6 do
12 stycznia

f f i l U

1 1 >' ■

v. H

I l

/ W O/Aw, ul. Wolności 7 (548 24 12), 8.30
- 13.00,14.00- 17.00, sob. 10.00- 13.00.

Apteka ul. Stary Rynek 1 (721 61 32), 8.00
-1 8 .0 0 , sob. 8.00 -1 3 .0 0 ,
Zamkowa, ul. Krotoszyńska 6 (721 65 24),
8.00 - 20.00, sob. 8.00-13.00,
Esculap, ul. Jana Pawia II 17 (721 93 82),
pn. pt. 8 .0 0 - 18.00, sob. 8 .0 0 - 13.00.

' ' ->■ '"A - %|

■ I
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>
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^

Vf
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Sulmieizycka, ul. Krótka 1 (722 32 24), pn.
pt. 8.00 18.00, sob. 11.00-13.00.
B^Oftftf«,vapWflfl.gaflflft0^88a888eSSgag88888g^8888888a68S6S888efiflaftft«ftaftftftftftftgftft»
w a $ i n> *
'- s
Z'
- ,-n

Alifann, Rynek 19 (721 57 28), 8.00
18.30, sob. 9.00-13.00.

WAGA (23IX - 22X)

aJf l

Miła uroczystość w rodzinnym gronie

Koniec żartów, trzeba rozpocząć wal
kę o swoje prawa. Teraz będzie Ci

trudno opanować sytuację, ale musisz - z my
ślą o przyszłości.

pozwoli Ci zapomnieć o kłopotach.
Nic uciekniesz jednak przed trudną decyzją,
którą trzeba będzie podjąć lada dzień.

Twoje zabiegi to szukanie igły w sto

RAK (22VI - 22VII)
Przestali narzekać i ciesz się tym, co
osiągnąłeś. Tym bardziej, że rysują się
nowe, interesujące perspektywy.

g

LEW (23VII - 22VII!)

STRZELEC (23X1 - 21X11)

4

3

7

8

i narzekaniem, bo inaczej wezmą Cię

9

:-

za marudę i przestaną wierzyć we wspólny suk
ces.
10

11

12

^

Przeżywasz wyż intelektualny - suk
14

ces goni sukces. Do pchli szczęści bra

15

16
■

kuje Ci tylko większej ilości gotówki, ale nieba
wem i tego się doczekasz.

17

18

Punkt konsultacyjny
dla osób z problemem alkoholowym
ul. Mickiewicza 2
pn. czw 16.00 - 20.00

722 61 61

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Rynek - Ratusz p. 4

Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE

21

22

kilka problemów naraz i zaczynasz się gubić.

RYBY (2111 - 20111)

Ciastkarnia
-P iekarnia

Spójrz przychylniej na nieśmiałą oso
bę, która od dawna stara się ściągnąć
na siebie Twoją uwagę. Bądź delikatny, aby nic
zepsuć czegoś pięknego, co dopiero się rodzi.

25

Jacek Brykczyński

Klub Abstynenta TOLERANCJA

2. Samogon

7. Wojsko

3. Łut

8. Kondukt

4. Np. wielkanocny

9. Wokół zamku obronnego

14 Nowotwór

problemy chorych na cukrzycę

Młodzieżowy Klub Środowiskowy
RIVENDELL

17. Wąż dusiciel

problemy chorych na stwardnienie rozsiane

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

605 272 371
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych
722 57 72
i 502 219 552
Zarząd Główny Związku
Osób Niepełnosprawnych INTEGRACJA

piątek godz 18.00 ul. Mickiewicza 2

1. Część wagi

4. Mydlana kulka

ul. Mickiewicza 11 pn-pt 15.00- 18.00

Grupa Al-Anon GRACJA

Grupa AA KROTON

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

Os. Sikorskiego 7
(żłobek - część piwniczna)
pn. - pt. 17.00-21.00,

722 75 70

Os. Sikorskiego 7

10. Słodkie ciasto z białek jajka (wspak)

16. Nie tamten
19. Marka samochodów
ciężarowych i osobowych

Stowarzyszenie na rzecz
Przeciwdziałania Uzależnieniom
i Wspierania Rozwoju
Psychicznego Dzieci i Młodzieży
SZANSA
725 36 95

Pionowo

1. Święty dzień w judaizmie

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

codziennie od godz. 16.00 ul. Mickiewicza 2

poniedziałek godz. 17.00 ul. Sienkiewicza 2

Poziomo

ul. Benicka 9
502 156 871
Świetlica socjoterapeutyczna
- dla dzieci

12. Klasa motocyklowych zawodów

Stowarzyszenie
SCLEROSIS MULTIPLEN

Grupa AA DĄB

27

Świetlica socjoterapeutyczna
- dla młodzieży

725 79 25,725 44 38

23

24

profilaktyka chorób nowotworowych
tcl. 725 23 17 oraz 693 495 840
p n - p t 15.00-18.00

722 74 94

20

Zorganizuj się, bo poplączcsz ważne sprawy.

GDZIE SZUKAĆ POM OCY?
Os. Sikorskiego 7
’
722 75 30,
teł. całodobowy
602 384 357
pn. - pt. 7 .0 0 - 15.00, wt. 7 .0 0 - 19.00

•
19

J £ S j WODNIK (211 - 2011)
niepotrzebnie próbujesz rozwiązać

niedziela godz. 18.00 ul. Mickiewicza 2
Klub Amazonek dla pań po mastektomii,
każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz.
16.00 w siedzibie Krotoszyńskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Bcnickicj 9.

13

KOZIOROŻEC (22X11 - 201)

m

26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

16

5

Broń się przed apatią (znasz sposoby)

cy, trzeba nadrobić zaległości. Kiedy
to zrobisz możesz pomyśleć o planowanej im
prezie.
Najbliżsi mają dosyć twojego strofo
wania i pouczania. Uważaj, bo dojdzie
do eksplozji żalów i pretensji. Musisz zmienić
front.

2

Cię nic ominie.

Jesteś ostatnio bardzo roztargniony,

PANNA (23VIII - 22IX)

1

gu siana. Starasz się zrobić rzecz nie

W tym tygodniu czeka Cię sporo pra

4f

dakcyjna sierotka wylosowała dla pani Marii Pachurki ze Zdun. a z numeru 51 (hasło:
ADWOKATURA) dla pani Izabeli Bachor/, z Koźmina Wlkp. Dzisiejsze hasło składa
się z 11 liter. Na kartki z rozwiązaniami czekamy do 10 stycznia. Do wygrania - nie
spodzianka.

możliwą. Weź się za nowe zadania, a premia

m
| j | | Masz teraz okazję, jakich w’życiu nie
wiele. Musisz ją wykorzystać. Potem
będzie znacznie łatwiej. W wirze spraw nic za
pomnij o przyjaciołach.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 50 (hasło: LOGOPEDA) re

SKORPION (23X - 22X1)

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)

m

X,

Prima, ul. Krotoszyńska 9 (722 12 94), pon.
-p t. 7 .3 0 - 16.30, sob. 8 .0 0 - 13.00.

m m

Nic rezygnuj z interesującego spotka
nia w sprawach zawodowych. Przy

BYK (21IV - 21V)

P izy Stawnej, ul. Stawna 1 (721 28 54), pn.
-p t. 8 .0 0 - 17.00,sob. 8.0 0 - 12.30.

8

BARAN (21111 - 20IV)

niesie nieoczekiwaną propozycję i odnowienie
starych znajomości. To Ci pomoże także w ży
ciu prywatnym.

If

KRZYŻÓWKA ZE SMAKIEM

5. Chodzi do szkoły (wspak)
6. Śnieżny przeciwnik z bajki
8. Popularny chwast
11. Je się je łyżkami
13. Noce i...
15. Armia Krajowa
18. Na przykład Filemon

21. Nóżka sarenki

20. Legendarny wódz Hunów

22. Wulkan sycylijski

21. Obcasy

25. Pielęgniarka z Na dobie i na zle

23. Prymitywny PC

26. Aromatyczny korzeń

24. Na stole bilardowym

27. Sławny tenisista

25. Francuski bunnistrz

z Alhertgną • Igraszki z Atb&tgną • Igraszki z Alkerłyną • igraszki
Konkurs dla dzieci

Witajcie, Kochani!
Święta za na
mi, sylwester też

Sylwestrowej nocy
czar.,,

już minął, mogło
by się wydawać,
że nie czeka nas
już nic ciekawego,
ale przecież jesz
cze tylko kilka ty
godni i . .. ferie!
Teraz czas przyło
żyć się do nauki,

rok 2006. Czy podobały
Tak jak obiecałam przed Wam się sylwestrowe fajer
dwoma tygodniami, mam werki? Czy aby na pewno
dla Was kolejny konkurs. wytrwaliście do północy?
Praca może mieć dowol
Oczywiście - jak zawsze na zwycięzcę czeka atrak ną fonnę - rysunek, opo
cyjna nagroda. Zachęcam wiadanie, zdjęcie. Najlepsze
dzieło opublikujemy w na
do udziału w zabawie!
Proszę, żebyście mi opo stępnym numerze Rzeczy,
wiedzieli, jak przywitaliście a jego autora nagrodzimy.

Cześć, Dzieciaki!

bo już niebawem
wystawienie ocen
za pierwszy se
mestr roku szkolnego. Jednak zachęcam,
abyście oderwali się na moment od zeszy
tów i rozwiązali moje zadanie. Nagrody
czekają!
Niespodziankę za poprawne rozwiąza
nie zadania z poprzedniego numeru otrzy
muje Adam Bielawny z Konarzewa. Cze
kamy na Ciebie, Adasiu, w piątek w naszej
redakcji.
Albertyna
OWMMOtOWtt

riz e c z

3 stycznia 2006
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Rozmaitości
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Wspomnienia, życzenia
Świąteczno-noworoczne

Ożeń się z Rzeczą!

spotkanie

Spędzasz wieczory samotnie przy telewizorze i czasami masz ochotę upić
się lub zwariować z rozpaczy? Nie rób tego! Z nami znajdziesz tę jedyną, te
go jedynego. Nikt ze znajomych się nie dowie, że szukasz dziewczyny, chło
paka, żony lub męża.

w sali kameralnej Sulmierzyckiego Domu
Kultury było okazją do wspomnień, życzeń
i wyróżnień.
Władze miasta zaprosiły przedstawicie
li stowarzyszeń kombatantów i emerytów,

Osoby, które zamieszczają anons, dołą
czają do listu dwie skserowane strony do

chóru i innych. Obecni byli radni, pracow
nicy samorządu i instytucji mu podległych.
W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzi
ły zebranych gości dzieci z przedszkola,
które wykonały kilka piosenek. Swym wy
stępem wywołały oklaski.
Gospodarz miasta przypomniała naj
ważniejsze wydarzenia mijającego roku
i wymieniła największe inwestycje. - Ser
decznie dziękuję darczyńcom, bez których
nie załatwilibyśmy wielu spraw - powie

Występ maluchów uradował i wzruszył zebranych

wodu osobistego, te ze zdjęciem oraz imie
niem i nazwiskiem. Prosimy też o włożenie
do listu większej, zaadresowanej do siebie

- 29 lat, o miłym usposobieniu, najchętniej
z Krotoszyna.
49 - nr 2

koperty, z naklejonymi znaczkami na cięż
szy list (2,20 zł). Pod ogłoszeniem koniecz
ne jest zamieszczenie własnoręcznie podpi
sanego zdania: Wyrcńam zgodę na przetwa-

Kawaler, 34 lata, 180 cm wzrostu, pozna
uczciwą i rozsądną pannę w wieku od 30 do
32 lat, z Krotoszyna. Cel: stały związek.
Kontakt telefoniczny tylko w weekendy

izanie moich danych osobowych, zawar
tych w ofercie, dla celów określonych w ru
bryce „Ożeń się", zgodnie z Ustawą

(0604 856160).

działa. Pamiątkowe obrazy otrzymali od

Garyantesiewicz (radny, który wspierał or

LKS Suliminczyk) oraz Zofia Lipińska

0 ochronie danych osobowych z 29.08.97 1:

samorządu: Elżbieta Dobrzak, szefowa ak
tywnego kola emerytów i rencistów, Marek

ganizację dni miasta i pomaga! przy innych
imprezach), Marian Sosiński (prezes klubu

(działaczka społeczna).

D zU nr 133 poz. 883. Odpowiedzi na każ
dą ofertę zbieramy i odsyłamy pod właści
wy adres.

(popi)

Przystojny i spokojny, niezależny finanso
w o 29-latek pozna dziewczynę w wieku 27

49-n r 3

M am 35 lat, mam na imię Darek, jestem
bezdzietnym wdowcem. Poszukuję panny,
wdowy lub bezdzietnej rozwódki Z Kroto
szyna lub okolic, z mieszkaniem. Tc!. 071
3148643.
49- n r 4

Osoby, które chcą nawiązać kontakt
z autorem ogłoszenia, wysyłają do niego list
na adres redakcji. Na dole koperty piszą wy
raźnie ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ NR...
(red.)

OFERTY

Dzień to szczęśliwy i jedyny (2

Aby słońce Ci świeciło, księżyc dał

stycznia), bo to Twoje urodziny,
więc składamy Ci życzenia: szczę

spokojną noc, aby wszystko się speł

ścia, zdrowia i powodzenia w na

niło, a w życiu brakowało trosk.

Wolny, lat 40, niezależny finansowo, niepa
lący, niepijący, własny dom - pozna milą
1 sympatyczną panią do lat 40, może być
z dzieckiem, stan cywilny obojętny. Proszę
o kontakt (teL 0511 945 407).

49 - nr 1

Dziewczyna, lat 29, panna. Jestem sympa
tyczną nietuzinkową długowłosą brunetką
167 cm wzrostu, wykszt. wyższe. Moje za
interesowania to muzyką film, zwierzaki,
a ostatnio fotografia. M ieszkam na wsi, pro
wadzę z rodzicami gospodarstwo rolne.
Szukam swej drogiej połówki - pogodnego,
ciepłego mężczyzny w w eku 26 - 39 lat,
który też nic chce iść przez życie sam. Tel.
0512 583 215, e-mail: nika777@tlen.pl.
4 9 - nr 5

uce. Niech Ci życie słodko płynie
Z okazji urodzin Krzysztofowi Ko

w każdej chwili i godzinie. Kocha
nemu bratu

Krzysztofowi Kowal

walskiemu życzenia ślą

skiemu życzy

babcia i dziadek Ratajczakowie

szalona trójka O, D, i N z mcuną

V Powiatowemu lekarzowi weterynarii
p. Grządce, lekarzowi p. Grzelskiemu

Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek
przedeptanych? Ile deszczów, ile śniegów

oraz pozostałym lekarzom, którzy za
wsze chętnie pomagają małym miesz
kańcom krotoszyńskiego schroniska
przetrwać ciężkie czasy serdeczne po
dziękowania i życzenia noworoczne
składa
Artur Luźny ze swoim i podopiecznymi

wiszących nad latarniami? Ile w trudzie
nieustannym wspólnych zmartwień,
wspólnych dążeń? Minęło wspól
nych 30 lat. Wciąż prędzej, prędzej
szybuje czas bez wytchnienia,
chcielibyśmy wszystkie takie chwi
le ocalić od zapomnienia. Grażynie
i Eugeniuszowi Baszyńskim z okazji
30 rocznicy ślubu wszystkiego najlep

¥ Wesołego skoku do N ow ego Roku
2006 mężowi i synowi życzy

szego życzą
Ewa, Adam i Heniu z rodzinami

Jola
V Sto lat w zdrowiu, szczęściu i radości uśmiechu na twarzy i spokoju życia
z okazji urodzin mamie - Janinie Ku
lińskiej życzą
Ania z Mirkiem

Orz Ute. słó w ka ...
___________ na bezpłatne życzenia lub podziękowania___________

W ypełniony i naklejony kupon prosim y w ysłać na a d re s Redakcji lub w rzucić do skrzynki RK

jHkrotoszyńska

Q ślu b

□ im ie n in y

Q Urodziny

Q Rocznica

□

Q R óźne

Q Podziękow anie K M 1

M iłość

Jeszcze czulej
i ładniej
Za jedyne 5 zł publikujemy w ramkach życzenia z fotografiami. Zachęcamy Pań
stwa do korzystania z tej formy okazania bliskim sympatii i pamięci!

3 stycznia 2006

A oto nowi mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego, urodzeni na oddziale
położniczym szpitala przy ulicy Bolewskiego, sfotografowani przez Mar
cina Pawlika. Rodziców, którzy chcieliby zachować na pamiątkę prezen
towane tutaj fotografie ich maluchów, zapraszamy do redakcji. Za drob
ną opłatą dostaną od nas dyskietki z nagranymi zdjęciami.

V N ie daj sobie w kaszę dmuchać, do
brych rad się staraj słuchać, rób pienią
dze, lecz uczciwie, traktuj wszystkich
sprawiedliwie, szanuj zdrowie i innych
ludzi, kochaj to, co miłość budzi i nie
pozwól, by przykrości pozbawiały Cię
radości. Kochanej córce - Ewie Zmy
ślonej w dniu imienin i z okazji prze
jęcia gospodarstwa życzą

I. Syn Darii i Dariusza Urbańskich
z Krotoszyna, ur. 18 grudnia

2. Julia, córka Marty i Waldemara Sikorów
z. Krotoszyna, ur. 17 grodnia

3. Wiktor, syn Klaudii i Artura Ciołków
z Kobylina, ur. 17 grudnia

4. Miłosz, syn Katarzyny i Romana
Kozłowskich z Milicza, ur. 15 grudnia

txxlzice

Nagroda niespodzianka,
ufundowana przez pizzerię
„Papa Pizza” (do odbioru
w piątek) czeka tym razem
na Ewę Zmyśloną.

rizecz

19

Ogłoszenia drobne
O głoszenia drobne i autogiełdę publikujem y g ra tis w internecie na stronie: w w w .rzeczk ro to szyn sk a .p l

niczych. Tel. 062 734 21 78, 0609

685 554.
• Chłodnia do mleka 3201, stacjonarna.
Tel. 0603 277 125.
• Ciągnik Białoruś-Jum 2 - 1978 r. Tel.
062 721 27 65.
• Ciągnik C-4011, zmodernizowany.
Tel. 062 721 25 73.
• Ciągnik Ursus 1014. Tel. 0694 068
781.
• Ciągnik Ursus 1224 - 1989 r., zadba
ny, stan idealny. Tel. 062 722 12 21,
0500621 425.
• Ciągnik Ursus Ul 0144 x 4 - 1990r.,
3 600 Mtg, stan bdb; pług 5-skibowy.
Teł. 0609 880 879.
• Kombajn zbożowy Bizon Rekord 1986 r., garażowany, może być
z przystawką do zbioru kukurydzy.
Tel. 062 721 62 30, w godz. 7.00 15.00,0693 401 605.
• Łańcuch do zgarniacza obornika fir
my Lubin, nowy. Tel. 062 721 82 88.
• Maszyny rolnicze, wycinak do ki
szonki. Tel. 0660 761 945.
• Prasa balotowa John Deer 550,
zmienno-komorowa, pasowa, stan
bdb, Kobiemo. Tel. 0508 621 363.
• Pług 3-skibowy Miller, obracany, stan
bdb, cena 3 800 zł. Tel. 0692 160 234.
• Pługi 4-skibow'e Rabcnwerk; siewniki Amazone D7; rozsiewacze nawo
zów Amazone 400, 1 000 1; pługi 3skibowe, obrotowe. Tel. 0601 215
532,0603 717 017.
• Przyczepa zbierająca Krone, Mengele, Claas; wycinarka do kiszonki;
zgrabiarka i przebrabiarka do siana.
Tel. 062 734 21 78,0609 670 258.
• Rozsiewacz nawozów Amazone Zaf
604F, hydraulicznie otwierany, 600
kg, regulowane łapki, stan bdb, Ko
biemo. Tel. 0508 621 363.
• Siewnik zbożowy Poznaniak, wąskie
kola, stan bdb, cena 2 800 zł. Tel. 062
721 24 77.
• Zbiornik do mleka 2001. Tel. 062 721
6418.
• Zbiornik do mleka 1 0001; pług 2-skibowy i 5-skibowy. Tel. 062 721 32
91.
• Zetor 3011. Tel. 0694 845 186.
• Buraki pastewne. Tel. 065 542 27 72.
• Kwota mleczna 120 000 1. Tel. 0605
673 641.
■ Limit buraków. Tel. 0693 452 606.
• Pszenżyto. Tel. 062 721 54 83, wie
czorem.
• Odpady z żyta, cena 220 zł/t. Firma
Rcmck, Oipiszew, tel. 062 721 28 34.
• Susz wywarowy, kukurydziany wysokobiałkowa pasza dla bydła
i trzody. Tel. 062 734 13 98,0663 821
403.
• Zboże: mieszanka zbożowa. Tel. 071
38 48 920.
• Zboże: pszenica, mieszanka, pszen
żyto; słoma w kostkach. Tel. 0507
092 594.
• Byczki. Tel. 0605 838 183.
• Cielęta - byczki. Tel. 0661 667 625.
• Jałówki cielne, 2 szt. Tel. 0661 158
794.

670 258.

• Jałówka cielna. Tel. 065 548 28 01.

V*-.;

Is ś :

W iM
• Pralka automat. Siem ens, otwierana
z góry, wkład 5 kg, stan bdb, cena 350
zł; telewizor Sony, 100 M H z, płaski
kineskop, cena 520 zł. Tel. 062 722
77 4 1 ,0 8 8 0 4 0 3 824.
• Suszarka do bielizny Bosch, bębno
wa, now y typ, pełna elektronika, stan
bdb. Tel. 0663 730 156.
• Zmywarka do naczyń, do zabudowy.
Tel. 0663 730 156.
• Zmywarka do naczyń Polar, cena 700
zl, stan bdb. Tel. 062 725 38 46, po
godz. 18.00.
• Zamrażarka; zmywarka; telewizory'.
Tel. 062 722 65 79,0601 317 195.
• Komputer Intel 300 M H z 128M B
RAM , monitor, głośniki, klawiatura,
m ysz, CD -RO M , cena 280 zł. Tel.
062 725 03 07.
• Telefon kom. Nokia 3410. Tel. 0880
291 136.
• Telefon kom. Sony Ericsson K7001
i Sagem M YX6. Tel. 0604 128 920.

• Suknia ślubna, rozm. 36/38 (w ys. 174
cm ), biała, gorsetowa, b. ładna, m oż
na ją dopasować do danej sylwetki,
rękawiczki gratis, tanio. Tel. 062 588
06 27, po godz. 18.00.

• M eble m łodzieżow e, dł. 3,20 m, ko
lor metalik z białym; stół i 6 krzeseł.
białe. Tel. 062 588 01 87.
• M eble sklepowe: regały z ośw ietle
niem

halogenowym ,

częściow o

oszklone + lady, prawie now e, kolor
olcha. Tel. 0609 576 024.
• Meblościanka 3,60 m , dąb, stan do
bry, tanio, pilnie. Tel. 062 725 36 37.
• Narożnik kuchenny, w ym . 250 x 200
cm , w kształcie litery C + 3 krzesła,
drewniany, siedziska tapicerowane.
Tel. 0663 730 156.
• Lady sklepowe; łóżko piętrowe z pól
kami + materac, cena 100 zł. Tel. Tel.
062 722 65 79,0601 317 195.
• Ława rozkładana; komoda RTV. Tel.
062 722 86 14.
• Ławostól, rozkładany i stojak pod te
lewizor, tanio. Tel. 062 725 41 12.
• W ypoczynek rozkładany 3 + 2 + 1,
stan dobry, tanio, pilnie, l e i . 062 725
36 37.
• W ypoczynek, stan dobry. Tel. 0609
406 444.

• Kupię ciągnik ME 255, Zetor lub C330 i młocamią. Tel. 0880 4 16 689.
• Kupię jałówki cielne, 6-m sc., termin:
luty, marzec. Tel. 062 722 21 35.
• Naprawa m aszyn rolniczych, sprze
daż części do zachodnich maszyn rol

• Łąka - 1 ha, las - 2 ha (razem), oko

• Jałówka cielna. Tel. 065 548 21 06.

lice Sulmierzyc. Tel. 062 722 34 21,

• Jałówka wysokocielna. Tel. 065 548

0513 845 332.

28 01.
• Jałówka wysokocielna. Tel. 062 721

• Ziemia kl. Ili - IV - 5,14 ha, Sulmie
rzyce, cena 20 0 0 0 zł/ha. Tel. 0692
107 516.
• Chlewnia macior na 100 szt., z w ypo

tył do C -330, tanio. Tel. 062 741 43

automat.; telewizor 14 cali; daszki

52.

nad drzwi wejściowe. Tel. 062 722 20

• Krowy w ysokocielne, 2 szt., tennin:

445 312.

0 1 ,0 6 0 5 458 886.
• L okal użytkow y - 70 m kw., na
usługi, biura, gabinety, piętro, par

25.12.2005 r. i 11.01.2006 r. Tel. 062

king, w K rotoszynie, przy ul. 56

722 12 2 1 ,0 5 0 0 6 2 1 4 2 5 .
• Króliki broilery - tusze, 15zł/kg. Tel.
0889 869 566.

• Antyki, starocie: skup, sprzedaż, re
nowacja. Piotr Pryczek, Jarocin, ul.

• Króliki nowozelandzkie i kalifornij
skie, m łode i dorosłe. Tel. 0604 128
920.

Wodna 6. Tel. 062 505 20 10 - sklep

632 524.

061 141.
• Lokal - 60 m kw., na działalność
gosp. lub przeróbka na mieszkanie.

lub 0500 086 800.
• Drewno opałowe, liściaste, sezono

• Loszki rasy PBZ x WBP. Tel. 0693

P ułku P iechoty W łkp. Tel. 0660

wane, ok. 2 lat, śr. 15 - 25 cm. Tel.

Tel. 062 722 86 0 0 ,0 6 0 7 135 206.
• Pom ieszczenia na biuro, gabinet,
usługi i inne, Odolanów, główna dro

0691 164 062.

• Prosięta. Tel. 0693 668 793.

ga, parking, odbiór sanitarny, tanio.

• Rusztowanie warszawskie. Tel. 062

• Akita amerykański, szczenięta rodo
w odow e po championach, umaszczenie płowe, do odbioru w I-ej polow'ie
lutego. Tel. 062 725 78 75.

725 01 9 1 ,0 6 0 6 254 389.
• Kupię drzw'i w ejściow e z futryną,
używane, lew e, 2 zamki, tanio. Tel.
0693 480 075.

• American staffordshirc terrier, szcze
nięta, po potężnych rodzicach. Tel.
0604 128 920.

Tel. 0502 211 489.
• Sklep w Krotoszynie, przy Rynku.
Tel. 062 725 3 1 65.
• Sklep - 30 m kw., w centrum Kroto
szyna, ul. Rynkowa 10

• Telefony kom., now e i używane. Teł.
0600 127 354.

074 851 24 86.

• Wagi. Teł. 0601 919 515.

• M ie sz k a n ie -145,80 m k w .,(3 p + k +

• Boksery, brązowe, szczenięta. Teł.

ł), 11 piętro, ogrzewanie gazow e, ul.

062 722 49 6 2 ,0 6 6 8 347 725.

Kobylińska 8. Tel. 062 722 78 31,

• Cocker spaniel, szczenięta, suczka -

0606 374 589.

ruda, piesek - biało-biszkoptowy, ro
dzice do wglądu, cena 150 zł. Tel.
0695 432 357.

• Działka bud. - 1 000 m kw., pełne

• M ieszkanie - 53 m kw., pokój - 28 m
kw., kuchnia, łazienka, ul. Kobylińska

uzbrojenie, przy drodze asfaltowej,

• Foksterier, małe pieski, tanio. Tel. 062
722 82 06.
• Owczarek niem., suka. Tel. 0 6 0 9 4 1 4
525.

8. Teł. 062 722 78 3 1 ,0 6 0 6 374 589.

przy lesie, Borownica k. Zdun, cena
15 zł/m kw. Tel. 0608 423 956.
• Działki bud.

każda po 600 m kw.,

• M ieszkanie - 53 m kw. (3p + k + ł
z w c), III piętro, w bloku. Tel. 0694
633 627.

Rozdrażew. Teł. 062 722 15 43.

• Owczarki niern., szczenięta, po rodzi

• Działka bud. - 375 m kw., z rozpo

cach z rodowodem. Tel. 062 725 31

czętą budową, wszystkie media, bliź

86.

niak z indywidualnym rysunkiem,

• Owczarki niern., młode, zaszczepio
ne, odrobaczone. Tel. 0602 283 915.

Krotoszyn, ul. Ceglarska. Tel. 062
• Dom na w si, budynki gosp. (przysto

dow odem , po championach; cocker

sowane do hodowli trzody chlewnej)

spaniel ang., z rodowodem oraz bez

+ 2 ha gruntów ornych. Tel. 0691 179

rodowodu, po championach. Tel. 065
546 7 9 4 3 ,0 5 0 9 953 411.
sznaucery

• M ieszkanie (2p + k + 1), podwórko,
wjazd oddzielny. Tel. 071 38 42 227,
po godz. 18.00.
• M ieszkanie - 48 m kw., (2p + k + 1),
Rynek, w podwórzu. Tel. 0601 520
487.

740 49 95, wieczorem.

• O wczarek środkowoazjatycki, z ro

• Spaniele

997.

• Dw a mieszkania po 45 m kw. każde
(2p + k + 1), c.o. Tel. 0609 945 325.
• Pokój z łazienką. Tel. 062 722 20 75,
0603 445 312.

• D om do remontu, na obrzeżach Jaro

czarno-białe,

rudo-białe;

miniaturowe;

informacja

w sklepie papierniczym (obok). Tel.

owczarki

niem., długow łose. Tel. 065 571 16
28.

cina, cena 4 0 000 zł. Tel. 0695 592

p;

719, po godz. 18.00.
• Okazja!

Tanio!!!

M ały

budynek

mieszkalny, m oże być wykorzystany

Zam ienię m ieszkanie - 97 m kw.,

rekreacyjnie, z m ożliw ością rozbudo

w centrum Krotoszyna na mniejsze,

wy, w Zdunach - działka - 359 m

bez dopłaty. Tel. 0502 049 005.

kw., (ogrodzona), bardzo atrakcyjne
położenie - blisko lasów i wody, po
• Cegła |iełna, cena do uzg. Tel. 062
721 09 25, po godz. 21.00.

wierzchnia zabudowy - 4 0 m kw.,

• Drzwi dębow e, 2-skrzydłowc. Tel.
0609 414 525.

kój, centralne ogrzewanie: ścienne

• Świetliki dachowe 5 szt., 2 500 x 100,
Zduny. Tel. 0608 335 037.
*§ £:

f:?.; §£«■*• <■

s

kuchnia, łazienka, w c, jadalnia, po
i podłogow a (gaz ziem ny), woda
prąd, kanalizacja, rok budowy 2003, now oczesne technologie (okna,

-

„A l ::
'./A..:':
• D om ow y poradnik lekarski, 7 części,

żaluzje, izolacja zewnętrzna), m ożli
w ość w zięcia kredytu, cena 65 000 zł.
Tel. 062 722 67 8 4 ,0 6 0 2 380 510.

Zasady opłacania
ogłoszeń drobnych
ogłoszenie drobne.................................3 zł
ogł. drobne na kuponie z gazety.......... 1 zł

60 m

ogłoszenie o usługach......................... 10 zł

do fiata 126p, cena 70 zł. Tel. 0889

kw'. (3p + k +1), parter. Tel. 0697 742

069454.

959.

pogrubienie ogł. drobnego..................... 3 zł
pogrubienie ogł. o usługach................... 5 zł

cena 300 zł do uzg.; bagażnik alum.

• M ieszkanie w łasnościow e

PROMOCJA - po serii czterech ogłoszeń
piąte zamieścisz za darmo!

• Drewno opałow e - dąb, sosna. Tel.
0602 150 314.
• Dywan, stan bdb. Tel. 062 725 08 52.
• Dywan owalny, granatowy. Tel. 062
725 01 30.
• Mapy topograficzne Polski, wydanie

m

l

s* | » J r t

K ’1 tę

sa*

• Lokale: 7 8 ,7 2 i 65 m kw., na działal

WAŻNE - wszystkie ogłoszenia
ukazują się i w gazecie, i w internecie
na stronie vmv.rzeczkrotoszynska.pl

ność gosp., 1 piętro, now e budownic

turystyczne, łącznie 149 egz., cena
670 zł. Tel. 0600 627 658.
• N iem iecka spawarka elektr., 220 V,
cena 100 zł. Tel. 062 725 01 9 1 ,0 6 0 6
254 389.
• Różno gyros, krzesła składane. Tel.
0601 822 287.
• Sprężarka, silnik 3 kW, zbiornik 25 I,
8 ATM, na w ózku, stan bdb. Tel.
0663 730 156.
• W ózek dziecięcy Janpol, bordowy

32 80.
• Jałówka i krowa wysokocielna. Tel.

w żółtą kartę, z dużą spacerówką. Tel.
062 722 85 70.

062 721 64 53.

sażeniem, suszarnia do zboża i kuku

• Krowa po pierwszym wycieleniu, ter

• W ózek dziecięcy z dużą spacerówką;

rydzy, z w ym iennikiem . Tel. 0692

min: 05.01.2006 r.; opony Barum, na

tapczan; kolumny głośnikowe; pralka

mmmmm®

7 5 ,0 6 0 3

two, blisko centrum. Tel. 062 725 00

nzecz

3 stycznia 2006
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16.00.
• Rencista, lat 37, szuka pracy. Tel.
0691 362 949.

• Kupię dom lub rozpoczętą budow ę

• Szukam pracy - dobra znajomość

domu parterowego. Tel. 0607 087

pracy na komputerze, znajomość pro

187.

gramu Word, Excel, Płatnik. Tel.

• Kupię mieszkanie w bloku o pow. 40
m kw. Tel. 062 725 21 44.

0603 742 923.
• Szukam pracy za granicą jako spa

• Poszukuję garażu do wynajęcia, Kro

w acz, 3 kategorie, bez znajomości ję 

toszyn lub najbliższa okolica. Tel.

zyka, najlepiej w Unii Europejskiej.

0 6 6 8 2 7 5 178, w godz. 1 0 .0 0 -1 7 .0 0 .

Tel. 0602 133 554.

I

C

E

N

C

J

O

róbki w o d y i kanalizacji, adaptacje

077.

strych ów i poddaszy' na pom iesz
czenia m ieszkalne i użytkow e, fak

* Zduny - działka 500 m.kw cena 13.000 zł

nostojącego do wynajęcia, w rozsąd
nej cenie. Tel. 0694 845 186.

• Bus do wynajęcia - m ercedes sprin
ter, Krotoszyn. Tel. 0603 973 581,
0691 842 804.

• Sieć sklepów p oszukuje do w ynaję
cia lokal handlow y 6 0 - 120 m kw.
w K rotoszynie, w Rynku. Tel. 0603
878 356.

• Mechanika pojazdowa sam ochodów
osobow ych i dostawczych, naprawa
sprzętu rolniczego: remonty silników,
skrzyni biegów, podzespołów. Tel.
0695 561 272.

iS lP

m Ę SĘ

lA s A
Chemia, matematyka, tanio. Tel. 062
722 96 0 4 ,0 6 9 6 4 3 2 843.

• Naprawa sprzętu A G D , także w do
mu klienta. Tel. 062 721 58 4 2 ,0 5 0 8
482 884.

• J. poi. - korepetycje, przygotowanie

• N ie daj się w ylosow ać przez ZUS!
Podpisywanie um ów do Otwartego

do matury. Tel. 0501 662 582.
• Kursy, korepetycje, zajęcia indywidu

Funduszu Emerytalnego, II filar, Kro

alne z j. niem. na każdym poziom ie,

toszyn, ul. Kołłątaja 4/3, tcl; 062 588

dogodne lem iiny zajęć. Tel. 062 725

01 5 9 ,0 6 0 7 100 099.
• W ędzenie mięsa i przetworów m ię

71 4 7 ,0 6 0 2 339 896 wieczorem.
• Język niem. dla szkól podstawowych
i gimnazjów, przygotowanie do ma

snych. Teł. 0602 283 915.
• Układanie płytek ściennych i posadz

tury, dojazd na terenie Krotoszyna.

kowych, remonty mieszkań. Tel.

Tel. 062 725 49 91,0661 70 71 79.

0602 150314.

• Matematyka -

wszystkie rodzaje

szkół. Tel. 062 722 83 17.

x:w:-y;sx-xz-y^srzzz:xzz-wr-x.x.x.vx-xzz.x^»x.x^sx.x^x-x-x-yyx.:-x«x.:o:.:-x-x.x-

• Pilnie poszu kiw an i konstruktorzy,

• Pilnie poszukiw ani sp aw acze, pra
ca za granicą. Tel. 0508 287 077.

• U kładanie glazury i terakot), prace
m urarskie, płyty gips-karton, prze

tury VAT, w ycen a, dojazd gratis.

• Prace montażowe w kraju i za grani

Tel. 062 722 84 15,0693 846 910.

cą, m ężczyźni - w iek do 36 lat. Tel.
0049 175 877 5178 lub sm s 0048 888
237 289.
• Zatrudnię do roznoszenia ulotek. Tel.
062 722 04 59, od. pon. - pt. od godz.
14.00

• DJ prowadzi imprezy okolicznościo
we: w esela, wieczorki, zabawy kar
naw ałow e, 18-slki, tanio. Tel. 0693

21.00.

• Zatrudnią przedstawiciela firmy softwerowej od zaraz, C V przesyłać na

• Nastrojowe reportaże ślubne: zdjęcia
plenerowe, w kościele i na weselu.

adres: zebin@poczta.onct.pl.
• Z atrudnię pracow nika z upraw nie
niam i na w ózek w idłow y, m aszynę
b u dow lan o-ład ującą

859 091.

(fadrom a),

praw o jazd y kat. C + H DS. Tel. 062

Marcin Pawlik. Tel. 0502 515 280.
• Pracownia sukien ślubnych i w ieczo
na miarę, profesjonalne wykonanie,

a

i i i

N rtM o r/ e r o / l n i n

Masz średnie wykształcenie? Chcesz
pracować? Zadzwoń: 062 722 05 33,

* Krotoszyn - ul Polna budynek mieszkalny i go
spodarczy na działce 1050 m.kw cena.280.000 zł
* Krotoszyn - ul. Langiewicza - piętrowy - wolno
stojący - powierzchnia domu 200 m.kw położony
na działce 650 m.kw cena 350.000 zł
* Krotoszyn - ul Klonowicza komfortowy budynek
mieszkalny z zab. garażowymi cena. 320.000 zł
* Krotoszyn - ul. Łąkowa - jednorodzinny wolno
stojący /2 garaże/ ira działce lOOOm.kw cena
220.000 zł
* Krotoszyn - osiedle „Bolewskiego '- budynek
mieszkalny (7 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki) garaż na
2 samochody o pow. 220m.kw na działce o pow.
650 m.kw cena 290.000 zł
* Krotoszyn - 1/3 udziału w kamienicy (praktycz
nie cały parter) ul. Zdunowska w skład, której wcliodzą:powierzchnia mieszkalna- 161 m2 (5p+k+ł),
pomieszczenia gospodarcze i garaż, strych a także
wspólna działka o powierzchni 1266 m2 cena
90.000 zł
* Krotoszyn - osiedle budownictwa jednorodzinne
go, budynek mieszkalny na działce 640 m.kw., pow.
całkowita 220 m.kw, budynek gospodarczy wraz
z garażem, wysoki standard, cena 350.000 zł
* Krotoszyn - ul. Bolewskiego - dom wolnostoją
cy, stan surowy zamknięty 175 m2, budynek gospo
darczy z garażem - całość na działce o pow. 800 m2
cena 175.000zł
* Krotoszyn - ul. Bolewskiego - budynek miesz
kalny na działce 1000 m.kw, cena. 210. (XX) zł
* Krotoszyn - budynek ul. Kołłątaja o powierzchni
220 m2 na działce 1600 m2, idealna lokalizacja na
biura, gabinety, 2 garaże, budynek gospodarczy,
możliwość urządzenia parkingu cena 185.000 zł
* Krotoszyn - dom wolnostojący 180 m.kw w re
jonie ul. Witosa położony na działce 800 m.kw
cena 165 .(XX) zł
* Krotoszyn - w rejonie ul. Słowiańskiej- piętrowy

100.000 zl
* Krotoszyn - rozpoczęta budowa domu jednoro
dzinnego -zgrom adzona część materiałów na do
kończenie budowy, położona na działce 2182 m.kw,
cena 52.000 zł
* Chachalnia rozpoczęty w 2004r budynek parter,
/wykonane przyziemie / na działce 600 m.kw, poło
żonej przy południowej ścianie lasu (z pięknym wi
dokiem na zachód) cena- tylko 31.500 zł

GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
* Krotoszyn 5000 m.kw. cena 14zł/mkw
* Krotoszyn 3.300 m.kw' cena 15zł/ mkw

SPRZEDAM INNE
* Ujazd -2 ,6 ha przyległego do lasu w tym grunty
orne las i mały staw / w części teren eksploatacji
•żwiru / w granicy rów z czystą wodą- teren o walo
rach rekreacyjnych cena do uzgodnienia
* Stary Młyn nad rzekązgruntem 1.9 ha (malow
nicze położenie b.dobry dojazd) cena S7.(XX) zł

DO WYNAJĘCIA
* Krotoszyn - RYNEK 1 piętro, 120 m.kw pow.
biurowej czynsz 1500 zł/m-c
* Krotoszyn - mieszkanie 3p+k+ł+wc - 76 m.kw
czynsz 1.000 zł/m-c
* Krotoszyn - mieszkanie 3p+k+l+wc - 77 m.kw
czynsz 1.000 zł/m-c
* Krotoszyn ul.Floriańska - lokal 55 m.kw czynsz
netto 1.500 zł
* Krotoszyn

lokale w pasażu.przy ul. Zdunow-

skiej
* Krotoszyn - p r/y drodze krąjowcj, lokal handlo
wy z zapleczem socjalnym o łącznej pow. 96 m.kw'
z parkingiem. Idealny np. na ekspozycje mebli, art.
Sanitarnych cena wynajmu 1500 zł/m-c

• V W polo 1,4 -

1996 r., czerwony,

żowany, stan bdb. Tel. 062 725 4 9 94,

000 kin, garażow any, stan idealny.

kierownicy, blokada skrzyni biegów.

0695 592 724.

Tel. 062 722 81 72, po godz. 18.00,

Tel. 062 725 00 34,0691 706 724.

01 94 lub 0693 025 613.
• Nastrojowe zaproszenia ślubne, kil

722 87 23.
• Praca dodatkowa na święta i nie tyl
• Citroen A X 1,1

1991 r., 3 drzwi, za-

Do wynajęcia
duży lokal w Miliczu

/

na działaność handlowo-usługową.
Cena do uzgodnienia.
Szczegółowe informacje pod nr tei. 07138 41 592,
0604 629 673, 0604 236 837
3 stycznia 2006

S PR Z E D A Ż D O M Ó W
* Krotoszyn - ul. Ccglarska na działce 375 m.kw,
bliźniak -ok.70% zaawansowania - stan surowy
otwarty / przyziemie - elewacja ceramiczna, wyko
nane ocieplenie i stropy cena 45.000 zł
* Krotoszyn - ul. Polna na działce 1004 m.kw,
z bud. gospodarczym cena 200.000 zł
* Krotoszyn - ul. Rolnicza - 140 m.kw na działce
500 m.kw - r.b. 2005 - z cegły, ocieplony - wszyst
kie okna plastikowe - woda i kanalizacja w domu
cena 145.000 zł

szyn, ul. Spokojna 12. Tel. 062 722

starszej osobie w zakupach. Tel. 062

wm

II 0.000 zł

ku mieszkalnego i gospodarczego (wylane funda
menty) na działce 1500 m.kw, zgromadzona część
mat. budowlanych, woda prąd w ulicy cena 45.(XX)
zł
* Krotoszyn - rozpoczęta budowa budynku miesz
kalnego i gospodarczego (wylane fundamenty) na
działce 1500 m.kw,zgromadzona część mat. Bu
dowlanych, woda prąd w ulicy cena 45.000 zł
* Krotoszyn - osiedle Bolewskiego - rozpoczęta
budowa domu - przyziemie bez stropu (woda, prąd,
kan.sanit. i deszcz, telefon) działka 640.0 m.kw cena
55.000 zł
* Krotoszyn - rozpoczęta budowa - z projektem
domu - zgromadzone materiały budowlane (da
chówka...) całość na działce 5000 m.kw. cena

dach, radio, now y akumulator, gara

południami; posprzątam lub pom ogę

A'

* Koźmin Wlkp. - ul. Zawadzkiego - 71 m.kw
-P arter - 4p+k+ł+wc - po kapitalnym remoncie
(nowe drzwi antywłamaniowe, nowe instalacja
elektryczna, kanalizacyjna i wod. -kanał. Cena

ROZPOCZĘTE BUDOWY
* Krotoszyn - tuż przy granicy rozpoczęta w 2005r
budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego /
parter z poddaszem użytkowym o pow. 160 m.kw /
na działce o pow. 1140 m.kw cena 70.000 zl
* Krotoszyn - rozpoczęta w 2004r budowa budyn

5 drzwi,, 2 x air bag, A B S , wspom.

6 3 ,0 5 0 2 515 280.

\

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
* K rotoszyn- ul. Konstytucji 3 Maja parter 58,5
m.kw. / 3p+k+ł+wc+ loggia 6 m.kw / cana 79.000 zl
* Krotoszyn- ul. Konstytucji 3 Maja - II piętro 30,5
m.kw / lp+k+ł / nowe okna, łazienka.szafa Koman
dor / własność lokalu i części ułamkowej gruntu /
opłaty miesięczne -1 3 0 zł cena 41.000 zł
* K rotoszyn- ul. Konstytucji 3 Maja - 1 piętro 33
m.kw / 1p+k+ł /- opłaty 107 zł/m-c cena 40.000 zł
* Krotoszyn ul. Floriańska - parter - 70 m.kw
3 pok. Kuchnia łazienka cena 71.000 zł
* Krotoszyn - os.Sikorskiego -5 7 m2 IV
p.(4p+k+ł+wc+balkon) cena 65.000 zł
* Krotoszyn - ul. Koźmińska - mieszkanie (parter
domu 1-piętrowego) 85m.kw. - własność hipotecz
na (3p + k+1+ w c+ piwnica + garaż) c.o. w raz 700

m 2 gruntu cena 105.000 zł
* Krotoszyn - Os.Sikorskiego IV p. 64 m.kw. cena
75.000 zł
* Krotoszyn - Os. Dąbrowskiego - 75m.kw. IV p.
(3p+kuchnia z jadalnią +ł+wc+balkon) cena 80.000
zł

m.kw - do zamieszkania od zaraz - cena 178.(XX) zl
* Zduny - budynek o pow. 50 m.kw na działce 390
m.kw rb. 2003 - zastosowane nowe technologie
okna, żaluzje, ocieplenie - cena 70.000 zł
* Benice - budynek mieszkalny (4 pokoje, kuchnia)
na działce 1200m.kw - cena 35.000 zl
* Ujazd - budynek mieszkalny 75 m2 oraz zabud.
gospodarcze na działce 8000 m2 cena 65.500 zł

• Seat ibiza 1,6 + gaz - 1997 r., czarny,

Pilnie podejmę dodatkową pracę, po

f

E

• D aew oo tico - 1998 r., srebrny, 50

kadziesiąt wzorów. Tel. 062 722 68

■ •

N

czalnia, usługi krawieckie. Kroto

0693 025 222.

ko! Tel. 0693 345 025. po godz.

A

rejestrowany, stan bdb; seat marbella
900 - 1992 r., 3 drzwi, zarejestrowa
ny. Tel. 062 725 77 29.

kienki dla druhenek, komis, w ypoży

a

W

- wolnostojący na działce 630 m.kw. cana 230.000
zł
* Rozdrażew - budynek o pow. 150 m2 z częścią
gospodarczą na działce 900 m.kw cena 80.000 zł
* Zduny - dom o pow. 100 m.kw na działce 900

rowych Jolanty Bartoś oferuje: szycie
atrakcyjne fasony, najniższe ceny, su

725 00 35, do godz. 17.00.

O

Biuro Obrotu Nieruchomościami

dobrze płatna praca. Tel. 0508 287

• Poszukuję mieszkania lub domu w ol

N

www.inwestor.krotoszyn.com.pl
SPRZEDAŻ DZIAŁEK

najęcia. Tel. 0607 087 187.

•

L

* Krotoszyn - ul. Chwaliszewska działka budowla
na o pow. 1400 m.kw cena 35.500 zł
* Krotoszyn - ul. Ostrowska - 980 m.kw. - woda,
prąd, gaz, kanał, sanitarna cena 35.000 zł
* Krotoszyn - Kopieczki - działka budowlana 1410
m.kw - woda, prąd, telefon cena 24.000 zł
* Krotoszyn - rejon ul. Bolewskiego, działka 5000
m.kw cena 20 zł /m.kw
* Krotoszyn - Parcelki - działka 4.423 m.kw - wo
da. prąd, gaz, kanalizacja cena 20 zł/ m.kw
* Krotoszyn / Smoszew - przy lesie działki o po
wierzchni od 1000-3000 m.kw w cenie 17zł /m.kw.
* Krotoszyn - Kopieczki - 7000 m.kw. cena 18
zł/m.kw do negocjacji
* Krotoszyn - ul. Północna -działka 2500m2 - ce
na 25.000 zł
* Krotoszyn - ul. Batalionów Chłopskich - działka
835m2 - cena 35.000 zł
* Krotoszyn - przy drodze na Zduny (za Jelonkiem)
- działki budowlane (działalność gospodarcza):
2300 m.kw, 1300 m.kw, 1300 m.kw - woda+prąd+gaz-ł telefon cena 20 zł/m.kw
* Krotoszyn - Kopieczki - działka budowlana 1408
m.kw - woda, prąd, telefon cena 24.000 zł
* O susz - działka rekreacyjna 1600 m2 (woda,prąd,kanalizacja, telefon)- cena 12 zł/m.kw
* Osusz -działka rekreacyjna 1900 m2 (woda,prąd,kanalizacja, telefon) - cena 12zł/m.kw
* Salnia - działka rekreacyjna 3000 m2 (woda,
prąd, kanalizacja, telefon) cena 10 zł/m.kw
* Chachalma - teren rekreacyjny o pow. 3,0 ha (woda,prąd,gaz. telefon) cena lOzł/m.kw.
* Lamki -p rzy drodze na Jaskółki, dwie sąsiadują
ce z sobą działka budowlana o pow. 640 m.kw każ
da (woda, prąd,telefon, asfalt), cena za jedną 17.500
zł
* Biadki - działka 900 m.kw, cena do uzgodnienia
* Zduny - dziauka 3200 m.kw woda,prfd,asfalt /ul.
Sieniutowa /cena 1 Izu/m.kw + " kosztów ogrodze
nia
* Koźmin Wlkp - działka 1.400 m.kw woda,prąd,asfalt / ul. Ks.Goja / cena do uzgodnienia

• Pilnie poszukuję mieszkania do w y

r

lnweslor_:

Krotoszyn, ul. Rawicka 5
Tel./fax 062 722 86 30, 0 6 0 2 65 73 74
Czynne codzien nie od pon. do pt.
10:00-18:00 i w sob. 10:00-13:00

+

...........U.'-.

-4-7

,

••.

0505 189 129.

• Daewoo tico 800 - 2000 r., zielony,
1 właściciel, garażowany, stan bdb,
Zduny. Tel. 062 721 53 14,0661 148
557.
• Fiat 126p 1989 r., cena 600 zł do
uzg. Tel. 065 548 11 63.
• Fiat 126p - 1989 r„ lekko uszkodzo
ny przód. Tel. 0697 108 652.
• Fiat 126p - 1992 r„ zielony, stan do
bry. Tel. 0507 092 599.
• Ford cscorl 1,8 D 1992 r., stan bdb.
Tel. 0694 845 186.
• Opel astra combi 1,4 - 1992 r., biały,
180 000 km, stan bdb. Tel. 062 721
27 87.

• Polonez atu - 1997 r., 1 właściciel.

3 drzwi, wspom . kierownicy, szyber

Tel. 0605 123 076.

• Skoda favorit, grafit, hak, bezwypad
kowa, garażowana. Tel. 062 722 86
14.
• Star 1142

1993 r., przyczepa D-50

1983 r„ skrzyniowy, plandeki na ste
lażu. Tel. 0602 587 051.

• C zęści do żuka i fiata 126p, now e
i używane. Tel. 0602 283 915.
• Części do golfa 11 3 D: tyl, dach, błot
niki, lampy tyl, zderzak, klapa tyl. Tel.
062 725 41 97.

• Wartburg 1,3 - 1990 r., 105 000 km,

• Felgi alum. z oponami, do nissana,

silnik golfa, stan dobry, cena 800 zl.

rozm. 155/65/13. Tel. 0663 730 156.

Tel. 0693 480 075.
• V W g o lf 1,9 T D -

1993 r„ biały,

5 drzwi, wyposażenie, sprowadzony,
cena 8 200 zł. Teł. 0693 283 297.
• VW passat combi 1,9 T D

1993 r.,

czerwony, 166 000 km, centr. zamek,

• Fotelik sam., dziecięcy. Tel. 0663 110
715.
• Przyczepa bagażowa, tzw. samorób-

alarm na pilota, A B S , elektr. szyby,

ka, w ym . 180/100/50, przygotowana

szyberdach i lusterka, alum. felgi, po

do rejestracji. Tel. 0663 730 156.

• Opel astra com bi - 1995 r., 2 x air

wym ianie paska, rolki i oleju, nowa

bag, ccntr. zamek, wspom . kierowni

pompa wspomagania, 4 zagłów ki,

cy, szyberdach, immobilizer, zareje

dzielona tylna kanapa, relingi, roleta,

strowany, stan bdb. Tel. 0506 492

hak, zarejestrowany. Teł. 0693 668

922.

793.

nzecz

• Motorynkę, m oże być bez dokumen
tów. Tel. 0605 236 334.

Sport
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W iesław Gem biak nowym prezesem A stry

Nie będę
utrzym ywał klubu!
19 grudnia w restau

cy komisji rewizyjnej M ieczysław Drożdżyński. B yły to m.in.: brak informacji

Cristal odbyło się

0 sytuacji finansowej klubu i bieżącej
pracy, nierealizowanie uchwał podjętych
na ostatnim walnym zebraniu, niedocią

racji

nadzw yczajne

w alne

gnięcia administracyjne (brak protokó
łów zebrań, list obecności), błędne decy
zje w sprawach czysto sportowych

zebranie w yborcze klu
bu sportow ego

Astra.

1 w konsekwencji słabe wyniki.
Otwierając dyskusję burmistrz jesz

Na czele jeg o nowe

cze raz wyjaśnił, że dalsze prowadzenie
parkingów przez kluby sportowe jest
niem ożliwe ze w zględów prawnych
i kluby zostały o tym poinformowane na

go, dziew ięcioosobo
w ego zarządu sta 

początku 2005 roku. Po raz kolejny za
pewnił, że udokumentowane stracone
zyski zostaną zrekompensowane. Jego
zdaniem to właśnie gmina jest głównym
sponsorem Astry, która m.in. w wyniku
rozstrzygniętego kilka dni wcześniej

nął W iesław
Gem biak.

gandowych, może poprawić się tuż
przed wyborami samorządowymi.
Następnie 55 głosami za i 2 wstrzy
mującymi się zaakceptowano przedło
żone sprawozdanie i przyjęto dymisję
zarządu.
Wtedy M. Pełko zaapelował, aby do
now ego zarządu, na wzór Koźmina czy
Kobylina, zaproszono kogoś z władz
miejskich. Burmistrz stwierdził jednak,
że nie jest to m ożliwe ze względów for
malnych.
Zaproponowano następujące kandy
datury do now ego zarządu: Witolda
Blandziego, M ieczysława Dylaka, Wie
sława Gembiaka, Janusza Głucha.
Krzysztofa Jankowskiego, Bartosza Kosiarskiego, Edwarda Nowaka, Mariusza
Ratajczaka, Hannę W ąsowicz, Grzego
rza W iertlewskiego i Zbigniewa Zieliń-

W. BLANDZI

Co będzie z Astrq?
W szyscy kibice A s try zastana
wiają, się co da zmiana jej zarzą
du. Czy, jakie i kiedy będą tego
efekty? Czas pokaże, trzeba uzbro
ić się w cierpliwość. Obecnie wia
domo tyle, że losami klubu kieruje
9 osób, Czyli o 10 mniej, niż do tej
pory. Ma to wpłynąć na efektyw
ność zarządzania, ale jednocze
śnie na każdego z członków zarzą
du, bo na każdym spoczywa więk
sza odpowiedzialność.
Nowy prezes Wiesław Gembiak
je s t szefem dużej firmy, tak więc
można oczekiwać, że jako do
świadczonemu
przedsiębiorcy,
mającemu różne kontakty, łatwiej
mu będzie prowadzić rozmowy
z ewentualnymi sponsoram i i na
kłaniać ich do wspierania klubu.
Już podczas inauguracyjnego prze
mówienia prezes zwrócił uwagę,

:

Przypomnijmy, że konieczność zw o
łania, po raz pierwszy w historii klubu,

się w nim znaleźć jedynie 4 osoby z po
przedniego.

nadzwyczajnego walnego zebrania w y 

Ustępujący prezes odczytał sprawoz

borczego wyw ołały zdarzenia z 28 listo

danie z działalności klubu za okres od

pada, kiedy to z pełnienia funkcji preze
sa zrezygnował M ieczysław Pełko, a za

1 stycznia do 30 listopada 2005 r. Przy
pomniał, że rok wcześniej Astra obcho
dziła jubileusz 75-lecia. - Wraz z upły

rząd w starym składzie nie zdołał w yło
nić spośród siebie jego następcy.
Na walne przybyli nie tylko zawod
nicy z obu sekcji (czyli piłkarskiej i siat
karskiej), trenerzy, działacze, ale także
liczne grono kibiców, którzy na miejscu
mogli wypełnić klubowe deklaracje
członkowskie. N ie zabrakło też władz
miejskich i powiatowych.
Na przewodniczącego zebrania po
wołano Edwarda Nowaka, przyjęto też
porządek i regulamin obrad oraz wybra

wającym czasem początkow a m obiliza
cja i chęć działania zarządu i prezydium
ustępowała zniechęceniu, obojętności
i brakowi jakiegokolw iek zainteresowa
nia losami klubu. Przejawiało się to cho

konkursu ofert otrzyma, zgodnie ze sw o
im projektem, 68 tys. zł. na sport dzieci
i młodzieży. D o tego dochodzi koszt
utrzymywania i darmowego użyczania
obiektów.

Poinformowano

również

o możliwości finansowania klubu po
przez odpisy podatkowe czy dotacje
z Ministerstwa Sportu, co będzie pre
miowane z miejskiego budżetu. Zda

Witold Blandzi
skiego. W wyniku tajnego głosowania
wybrani zostali: Gembiak (56 głosów),
Zieliński (52), Wiertlewski (47), Dylak,
Jankowski i W ąsow icz (po 44), Rataj
czak (43), Kosiarski (38) i Nowak (36).
Na pierwszym posiedzeniu nowy zarząd
jednogłośnie wybrał prezesem Wiesła
w a Gembiaka.
Komisja rewizyjna pracować będzie

N ie sprawdził się jednak pomysł z nada
niem tej sekcji statusu autonomicznej,

niem włodarza miasta trudno dawać
Astrze środki z promocji, gdy nie ma
wyników.

w składzie: M ieczysław Drożdżyński
(przewodniczący), Paweł Gruchaj, Kazi

ciażby niezadowalającą frekwencją na
cotygodniowych zebraniach. Prezydium
nie pełn iło swoich statutowych czynno
ści, ich wykonywanie przejęli inni człon

dlatego zarząd proponuje jego odebra

O tym, że klub wspierać też będą

W swoim pierwszym wystąpieniu
now y prezes zapowiedział, że nic ma za

kowie zarządu. N ieraz brakowało p o 

niając je prezes Pełko stwierdził, że
rocznie klub potrzebuje na zajęcia
z dziećmi i m łodzieżą 80 tys. zł, a na IV
ligę piłkarską i III ligę siatkówki - w su

uchwał i wniosków. Ponieważ statut m ó
wi, że now y zarząd może liczyć od 9 do
11 osób, zadecydowano, żeby przyjąć

problemów z parkingiem na targowisku
i anonimowych opinii internautów, zło

dolną granicę. W związku z tym m ogły

żył rezygnację.

mandatową, wyborczą,

nieczność wzm ocnienia drużynie. D o
brze w ligach okręgowych spisuje, się
natomiast pięć klubowych zespołów
młodzieżowych. Również z sześciu dru
żyn siatkarskich występujących na are
nie wielkopolskiej można być zadowo
lonym, a zwłaszcza z gry młodziczek.

trzebnego do podejm owania poważnych
decyzji kworum - powiedział. M iędzy
innymi z tego powodu, ale też z racji

no komisje:

Ustępujący prezes jeszcze raz zwró
cił uwagę na słabe jesienne wyniki na
szych czwartoligowych piłkarzy i ko

ja k ważny jest szacunek i docenia
nie sponsorów. To przecież oni ma
ją wpływ na sytuację finansową
klubu (przynajmniej w miarę stabil
ną), co je s t rzeczą podstawową
dla jego funkcjonowania. W kwe
stiach sportowych najważniejsze
obecnie je s t utrzymanie piłkarzy
w IV lidze, a siatkarzy w III lidze.
0 plany na następny sezon na
pewno za wcześnie. Z siatkówką
nie je s t tak źle. Brakuje dobrego
klimatu wokół sekcji piłkarskiej
1 zainteresowania, dlatego tak waż
ne je st osiąganie dobrych wyników
i utworzenie prawdziwego kubu ki
bica.
Nowemu zarządowi należy więc
życzyć wytrwałości w pracy na
rzecz najstarszego w Krotoszynie
klubu sportowego.

rizeez

nie.
Sprawozdanie

finansowe

złożyła

księgowa Cecylia Konieczna. Uzupeł

władze powiatowe zapewnił starosta Le
szek Kulka.
Sympatyk klubu Roman Paluszkie
w icz zaproponował, żeby sklepy, które

mierz Kłopocki i Antoni Pyrzewski.

miaru sam utrzymywać klubu, dlatego
ważne jest pozyskiwanie i szacunek dla
sponsorów.

zechcą wspierać klub, w yw iesiły jego

Następnego dnia rezygnację z człon

logo. Podzielił się uwagami na temat
zbyt drogich biletów czy małego obec

kostwa w zarządzie (z powodów zawo
dowych) złożyli Hanna W ąsowicz i Zbi

mie 200 tys. zł.

nie zainteresowaniu piłką nożną również

W sw oim sprawozdaniu sporo uchy
bień wytkną! zarządowi przewodniczą

ze strony samorządu, które, jego zda

gniew Zieliński.. Najprawdopodobniej
zastąpią ich Witold Blandzi i Janusz
Głuch.
(w bj

niem, na krótko, tylko w celach propa

3 stycznia 2006

22

Sport / Rozmaitości

Ju b ile u sz Ceram ika

Szanujmy to,
co wspólnie osiągnęliśmy
D rug a p oło w a g ru d n ia była s z c ze g ó ln ym cza se m dla
d w ó ch k ro to s z y ń s k ic h k lu b ó w s p o rto w y c h . W Astrze
zm ie n io n o za rzą d , a ju b ile u s z 3 5 -le c ia o b c h o d ził LKS

Ceramik.
Uroczyste spotkanie urodzinowe, zor
ganizowane 29 grudnia, zgromadziło tak
wiele osób, że salę restauracji K w to s: w y

wie jego zarządu, Klub Kibica, trenerzy
i zawodnicy.
Prezes Pauliński przypomniał historię

pełnili do ostatniego miejsca. Po powitaniu

Ceramika. Tak naprawdę początki klubu

wszystkich przez prezesa Ceramika Lecha

sięgają 1956 roku, kiedy to zapasy zaczę

Paulińskiego chwilą ciszy uczczono pa
mięć zmarłych działaczy i zawodników.
Wśród obecnych na spotkaniu gości
byli m.in.: wiceprezes Polskiego Związku
Zapaśniczego Leszek Ciota, przewodni
czący komisji rewizyjnej PZZ Wiesław
Skotarek, Krzysztof Piasek z Rady Głów
nej Zrzeszenia LZS, Mariusz Kubiak
i Adam Wojtyś z Wielkopolskiego Urzę
du Marszałkowskiego. Obecne były też
władze miejskie Krotoszyna i Sulmierzyc,

to trenować w Sulimirczyku. 30 październi
ka 1970 odbyło się zebranie, na którym za
decydowano o przeniesieniu sekcji do
Krotoszyna. Pierwszym prezesem został
Zbigniew Biliński. W 1971 r. zmieniono
nazwę na funkcjonującą obecnie.
Ceramik ma się czym pochwalić, gdyż
w ciągu minionych 35 lat jego reprezen
tanci zdobyli w sumie aż 275 medali mi
strzostw Polski, dwunastokrotnie startowa

władze powiatu, przybyli przedstawiciele
zaprzyjaźnionego klubu Sobieski Poznań

li w mistrzostwach świata, a jedenastokrotnie w mistrzostwach Europy. Największe
wyróżnienie, czyli udział w Igrzyskach

i Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego,

Olimpijskich, spotkało Wojciecha Walę

prezesi pozostałych krotoszyńskich klu
bów sportowych, dyrektorzy szkół, w któ
rych trenuje się zapasy, prezesi uczniow
skich klubów sportowych, sponsorzy, byli
prezesi Ceramika, byli i obecni członko

(Seul, 1988). W 1991 roku nasz klub zdo
był mistrzostwo Polski, pokonując w fina
le Sial Rzeszów. -W ładze zapaśnicze za
proponowały przeprowadzenie meczu
o superpuchar z mistrzem w stylu klasycz

Uhonorowano wszystkich prezesów Ceramika

nym - „Piotivovią ", Była ju ż na nim wy

dzie: Marek i Robert Paczkowowic, Grze

cy: Roman Ratayczyk, Grzegorz Zieliński,

grawerowana nazwa klubu rywali, któiy

gorz Zieliński, Wojciech Poczta, Marcin

był gospodarzem zawodów, a tymczasem
to m y go zdobyliśmy. W efekcie do szatni,
a następnie autobusu musieliśmy schodzić
w eskoicie policji - wspominał L. Pauliń
ski. - Jednak w nagrodę za ten sukces

Zasieczny, w 1999 roku wywalczył
w Niemczech wicemistrzostwo świata,
a w następnym roku w Krakowie - mi
strzostwo kontynentu. W 2001 roku sumi
ci przeszli do TA Rozum, Ceramik nato

Radosław Mielcarek, Dariusz Stępień, Ra
fał Robakowski, Ireneusz Marszalek, Woj
ciech Poczta, Robert Paczków, Antoni Pu
chała, Bogdan Koczorowski, Mariusz
Walkowiak, Monika Robakowska, Woj
ciech Wala.

otrzymaliśmy matę oraz wyjechaliśmy na
zawody do Francji i Hiszpanii.

miast skupił się na szkoleniu dzieci i mło
dzieży. Efekty tego są bardzo dobre, gdyż

Obecnie szkoleniem zajmują się: Ro
man Ratayczyk, Rafał Patalas, Maciej Ha-

Cztery lata później powstała u nas sek

w minionym roku jego zawodnicy zdoby

rcmza i Stefan Olszewski.

cja kobiet, utworzono też cztery uczniow
skie kluby sportowe. Obecnie działają: He
rakles Orpiszew, Bartosz Odolanów i filia

li 200 punktów w ogólnopolskim współza
wodnictwie, co przekłada się na fundusze

Jak zaznaczył prezes, na treningi przy
chodzą już dzieci byłych zawodników.

otrzymywane z Urzędu Marszałkowskie

w Sulmierzycach.
- W 1997 mku, podczas lotu na zgru

go.
Nasz klub za kilka tygodni już po raz

Pauliński zaapelował o przekazywanie
wyników i zdjęć, które by mu pomogły'
przy pisaniu ksirtżki o lokalnych zapasach.

powanie zapaśnicze do Kanady, sekretarz

16 z rzędu będzie gospodarzem Pucharu
Polski. Siedmiokrotnie organizował mię
dzynarodowe mistrzostwa Poland Open.

- Szanujmy to, co wspólnie osiągnęliśmy zakończył swoje wystąpienie.
Następnie upominki, otrzymali: byli

Najciekawsze były one w 1997 roku, kie
dy to w reprezentacji Rosji wystartowało
trzech mistrzów olimpijskich z Atlanty.

prezesi klubu, członkowie zaiządu, za
wodnicy, trenerzy, sponsorzy. Część ofi

generalny PZZ Andrzej Wojda zapropono
wał mi zajęcie się sumo, dającym szansę
dalszej karieiy zawodnikom kończącym
uprawianie zapasów. Zgodziłem sięwspominał Pauliński. W ciągu czterech lat
sumici Ceramika zdobyli 12 medali mi
strzostw świata i Europy. Zespół w skła

S ze f klubu przypomniał największe sukcesy

Pożyczg dla Kobierna
Burmistrz Krotoszyna jeszcze przed
Bożym Narodzeniem podpisał z Woje
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
w Poznaniu umowę na pożyczkę w wyso
kości 929 tys. 500 zł. Pieniądze zostaną wy
korzystane na sfinansowanie budowy kana
lizacji sanitarnej w Kobiemie. Pożyczka bę
dzie spłacana od końca 2006 roku do 20

września 2009 r. Jest nisko oprocentowana
tylko na ok. 2 proc. w skali rocznej. Jest też

cjalną zakończyły gratulacje i życzenia
składane przez zaproszonych gości.
Witold Blandzi

Opłatkowy sezon
w miejscowych organizacjach

zapewnienie, że zostanie jej umorzone z ca
łej kwoty 232 tys. zł. Warunki są dwa - re
alizacja inwestycji zgodnie z planem oraz
terminowa splata pożyczki. Gmina zacią
gnie pożyczkę w wysokości 929 tys. zł 500
zł, a odda 697 tys. 125 zł.

(popi)

Koło, nie stowarzyszenie

16 grudnia w sali kameralnej kroto
szyńskiego muzeum, dzieląc się opłat

nr 1 współpracy z francuskimi rówieśni
kami.

kiem skłądali sobie życzenia świątcczno-noworoczne członkowie Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Wspomi

20 grudnia, po raz pierwszy w gościn

życzył im zdrowia i poprawy trudnej sy
tuacji materialnej. Podobne życzenia zło
żył Karol Kaj prezes oddziału ZNP, i Jó

nym Domu Ludowym w Lutogniewie,
na tradycyjnej Gwiazdce spotkało się stu

z ef Jańczak, kierujący sekcją emerytów.
Z dużym uznaniem zebrani przyjęli

nano też wydarzenia mijającego roku,

osobowe grono emerytów i rencistów

zwłaszcza wizytę w Krotoszynie gości

z krotoszyńskiego oddziału Związku Na
uczycielstwa Polskiego. Przy tej okazji
przypomniano stulecie działalności ZNP
oraz 45-lecie krotoszyńskiej sekcji em e
rytów i rencistów. Gościem spotkania był

przedstawienie jasełkowe, zaprezentowa
ne przez uczniów lutogniewskiej szkoły.
Oklaskiwano dobrą grę aktorską młodego

z bliźniaczego Fontenay le Comte, pobyt
u naszych rodzin oraz kolejne rozgrywki

W poprzednim numerze Rzeczy, w ar
tykule Nasz inny świat - skarby Kambo
dży, informowaliśmy o wystawie fotogra

nieścisłość. N everS top Exploring jest je
dynie kołem, a nie jak podałam - stowa
rzyszeniem.

fii w galerii Refektarz. Znalazła się tam

Dagmara Zmyślona
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Osoby szczególnie dla klubu zasłużone
to trener Zenon Ratayczyk oraz zawodni

sportowe, zbliżające młodzież obu miast.
W nowym roku to krotoszynianie wyjadą
nad Atlantyk, w planach jest między in
nymi nawiązanie przez młodzież z ZSP

bunnistrz Julian Jokś, który dziękując ze
branym za wieloletni trud pedagogiczny

rszecz

zespołu, interesującą scenografię i opra
w ę muzyczną.
Gospodarze uroczystości, lutognicwianic, przygotowali dla gości smaczny
posiłek.
(wb)
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STYCZEŃ
•

•

•

ZSP 2 z Krotoszyna mistrzem powiatu
szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce
dziewcząt
Krotoszyńscy sędziowie piłkarscy wy
grywają okręgowy turniej halowej piłki
nożnej
Jarosław Maćkowiak drugi, a Radosław
Malinowski czwarty w wielkopolskim
turnieju klasyfikacyjnym seniorów w te
nisie stołowym, zorganizowanym przez

•

KS Kiotosz
Łukasz Stachowiak (LKS Ceramik)
trzeci w wadze 55 kg w zapaśniczym
turnieju o Puchar Polski, tradycyjnie

•

i awans do turnieju barażowego o wej
ście do I ligi
Koszykarze OSiR Krotoszyn po raz

Dziewczęta i chłopcy z Gimn. 3 zdoby

gowego zespołu Astry
II mistrzostwa Polski Nauczycieli
w siatkówce plażowej, zorganizowane
w Krotoszynie - trzecie miejsce zajmu-

wają mistrzostwo powiatu w siatkówce
gimnazjów

jąTomasz Horyza i Grzegorz Wiertlewski

Piąte miejsce Marcina Kowalskiego
w mistrzostwach Polski juniorów w bie
gu przełajowym

Zespół A Sere He po rdz trzeci zwycię
ża piłkarski turniej o Puchar Eabrycznej

drugi z rzędu mistrzami ostrowskiej ligi
koszykówki

Łukasz Florkowski zdobywa Puchar
Prezydenta Ostrowa w klasie standard
w krajowych zawodach szybowco
wych

toszynie

Trzecie miejsce korfballistów UKS Fe

Drugie miejsce siatkarzy Gimn. 3 i trze

Siatkarze Astry drudzy w swojej grupie

cie miejsce Gimn. 4 w finale rejono
wym

•. ZSP 1 mistrzem powiatu szkół ponad
gimnazjalnych w siatkówce chłopców,
przed I LO i ZSP 2
• Siatkarskie kadetki Astiy trzecie w swo
•

-

•

•
•

Siatkarze SP 7 awansujądo finału wiel

I LO mistrzem powiatu szkół ponad
gimnazjalnych w koszykówce chłop

Drogie miejsce siatkarzy UKS Piast

ców

w finale grupy B wielkopolskiej ligi

Piłkarze Astry zwyciężają okręgowym

młodzików

turniej halówki - III Memoriał gen.
fifcarda Pastuszki w Kobylej Górze

Zwycięstwo siatkarzy UKS Rakieta II
i drugie miejsce UKS Piast w finale mi- s\
strzostw wielkopolski w minisiatkówce

gim miejscu w ogólnopolskim turnieju
zespołów parafialnych w halowej piłce

Anna i Honorata Dąbrowskie (PUKS
Wojciech Kobiemo) zdobywają druży

nożnej w Warszawie
Drużyna Promet zwycięża powiatową
ligę halowej piłki nożnej

nowe wicemistrzostwo Wielkopolski
młodziczek w tenisie stołowym

Reprezentacja Rozdrażewa najlepsza na
powiatowej spartakiadzie LZS

• Krotoszyńscy sędziowie piłkarscy na
czwartym miejscu w mistrzostwach
Wielkopolski w halowej piłce nożnej
•

Siatkarki ZSP 2 czwarte w finale rejono

•

wym
Pingpongistki z Kobiema i ich koledzy

•

z Zalesia Małego zdobywają drużyno
w e mistrzostwo powiatu szkól podsta
wowych
Siatkarze ZSP 1 awansowali do finału

•

rejonowego
Radosław Malinowski czwarty w mi
strzostwach Wielkopolski
w tenisie stołowym

seniorów

MARZEC
•

•

•

Trzecie miejsce pingpongistów Krotosza w turnieju barażowym o mistrzo
stwo Wielkopolski i nieawansowanie
do finału o wejście do I ligi
A stra-R olh ud 5:0, Biały O rzeł-Jarota 0:4 w okręgowym półfinale piłkar
skiego Pucharu Polski
Brązowy tnedal karateków Krotosza:
Jarosława Adamskiego, Piotra Bielaw
skiego i Cezarego Grendy w Pucharze
Europy w kata drużynowym
Siatkarze SP 7 zwyciężają wielkopolski

Sukcesy

sierski (100 kg) zdobywają złote, a Miriam Marciniak (38) i Agnieszka Marci
niak (56) brązowe medale w XI Ogól

jowy na 4 km, zdobywając mistrzostwo

Witalij Shafar (Ukraina) zwyciężył 26
Bieg Krotosa (czas: 30,59), wśród ko

sach (55 kg)
kowska (80) zajmują drogie miejsca
w mistrzostwach świata w sumo

USTOPAD
Pingpongiści Krotosza liderami II ligi
grupy
południowowielkopolskiej
w rundzie jesiennej
Biały Orzeł liderem jesiennej rundy pił
karskiej IV ligi (35 pkt.), Astra dopiero
na 13 miejscu (12 pkt.)
Młodzicy Ceramika drużynowymi mi
strzami Wielkopolski w zapasach
Dymisja zarządu Astry
Koźmińscy piłkarze po awansie z okręgówki wywalczyli fotel lidera w IV lidze

Grzegorz Majchszak (do 45 lat) i Hen
ryk Kurzawski (powyżej 45) zwycięża
ją XXXIV Krotoszyńską Spartakiadę

WRZESIEŃ

Ewa Panek i Paulina Dolata (UKS
Piast) mistrzyniami Wielkopolski kade

Jarosław Maćkowiak zwycięża wielko

tek w siatkówce plażowej
Jedenaste miejsce siatkarzy UKS Piast

polski turniej klasyfikacyjny w tenisie
stołowym

w mistrzostwach Polski podstawówek

Łukasz Kaczmarek i Sebastian Kacz
marek zdobywają mistrzostwo Polski
w minisiatkówce na turnieju w Zabrzu
Artur Ciólko (85 kg) i Robert Paczków

Czternaste miejsce Marcina Kowalskie
go w mistrzostwach Europy juniorów
w biegu na 5 km (czas 15,03) w Kownie
Czwarte miejsce Bartłomieja Orpiszaka
na lOOm i piąte na 50m stylem dowol
nym w pływackich mistrzostwach Pol
ski dziesięciolatków
Wizyta młodych sportowców z Fontenay le Comte i zawody z zespołami
z Krotoszyna (w piłkę nożną, karate,
pływanie, lekkoatletykę)

Sportową

GRUDZIEŃ
Siatkarze ZSP 1 zdobywają mistrzo
stwo powiątu szkół ponadgimnazjal
nych, mistrzyniami zostają uczennice
ZSP 2

(+115) mistrzami Polski w sumo

I LO mistrzem powiatu w koszykówce

Juniorzy młodsi z powiatu krotoszyń
skiego zwyciężają turniej piłki nożnej

chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych

o Puchar Starostów Pohrdniowej-Wielkopolski
Małgorzata Komek wygrywa ogólno
polski turniej dziewcząt do lat 14 w tera

Wiesław Gembiak nowym prezesem
Astry
Uroczyste spotkanie z okazji 35-lecia
Ceramika
Opracował

sie ziemnym

Witold Blandzi

REKLAMA

OKNA termo pcv

CZERWIEC

niższe rachunki
za ogrzewanie

L id e r branży okiennej
MS więcej niż OKNA
P o s z u k u je o s o b y p r o w a d z ą c e j

do
zarządzania salonem sprzedaży
na terenie Krotoszyna.
d z ia ła ln o ś ć

biet najlepsza była Tatiana Belkina (Bia
łoruś, 37,30)
Astra - Janota 1:1 i 4:5 w karnych
w okręgowym finale piłkarskiego Pu

g o sp o d a rczą

Trzecie miejsce Agnieszki Marciniak
(Ceramik) w wadze 56 kg i Joanny
Przewoźnej (Samson Kobylin) w wa

charu Polski w Krotoszynie
8 miejsce piłkarzy Astry w sezonie

Kontakt:

2004/05 w IV lidze (40 pkt)

W o jc ie c h S k ra w ek

dze 70 kg w zapaśniczym Pucharze Pol
ski kadetek

Biały Orzeł zdecydowanie zwycięża pił
karską okręgówkę i awansuje do IV ligi,

T e l. (0 6 2 ) 7 4 7 -2 5 -1 8

Chłopcy z SP 4 mistrzami gminy w ha

a CKS Zduny awansuje do okręgówki
Trzecie miejsce zespołu Polski senio

.

lowej piłce nożnej podstawówek
Trzecie miejsce Anny i Honoraty Dą
browskich z Kobiema w finale wielko
polskim drużynowych mistrzostw pod
stawówek

racz), brąz Roberta Paczkowa w mi

Drugie miejsce pingpongistów Kmtosza w II lidze grupy południowowielkopolskiej (za Budowlanymi Poznań)

Ceramika

medal w mistrzostwach Polski w zapa

Młodzieży

•

•

zapaśników

finał
Adam Słowiński (46 kg) i Szymon Sta-

nopolskiej Olimpiadzie
w zapasach

kowski zajmuje drugie miejsce w zapa
śniczym turnieju Polami Open w Brze
gu Dolnym
•

MAJ

Trzecie miejsce seniorów Astiy w tur
nieju barażowym - finale rozgrywek
siatkarzy III ligi wielkopolskiej
Marcin Kowalski zwycięża bieg przeła
Wielkopolski juniorów
Wychowanek Ceramika Radosław Jan

Trzecie miejsce Joanny Owczynników
w finale amatorskich mistrzostw Polski
w kolarstwie górskim

w Grand Prix Sycylii
Mariusz Walkowiak zdobywa brązowy

UKS Jedynka z Koźmina mistrzem re
jonu w unihokeju podstawówek
Kmtoszanie: Cezary Grenda i Jarosław
Adamski na piątym miejscu w mistrzo
stwach Europy w kata drużynowym
kopolskiego podstawówek

ze PUKS Fara Koźmin na dru

PAŹDZIERNIK
Andrzej Buski nowym trenerem piłka
rzy Astry

Marek Paczków (115 kg) i Edyta Wit

jej grupie w lidze wielkopolskiej

i u.

ligowych piłkarskich derbach powiato
wych

Piłkarze LZS Kobiemo mistrzami ligi
gminnej LZS

KWIECIEŃ

LUTY

Piast - Biały Orzeł 2:2, Piast - Astra
4:0, Astra - Biały Orzeł 0:1 w czwarto-

Przemysław Rojewski ( Wakas Luzino)
zwycięża XTV Bieg im. Marszalka Pił
sudskiego w Kobylinie
Poland Open w sumo na rynku w Kro

niks w mistrzostwach Polski juniorów
Czwarte miejsce siatkarek Gimn. 3 w fi
nale rejonowym

zorganizowanym w Krotoszynie
III ligi seniorów - awans do finału wiel
kopolskiego

SIERPIEŃ

UPIEC
Michał Kosiński nowym trenerem IV li

rów (Robert i Marek Paczków, Jacek Ja
strzostwach Europy w sumo, pierwsze
miejsce drużynowe naszych kadetek
Drogie miejsce dziewcząt z SP 4 w fina
le wielkopolskim turnieju piłki nożnej

Rewolucyjna
technologia ciepłych OKIEN

więcej niż OKNA
www.ms.pl 0 0 801 608 608

im. Marka Wielgusa
3 stycznia 2006
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Uwaga, konkurs!

Zjazd koleżeński w LO im. H. Kołłątaja

Belfer też człowiek
nauczycieli. Na glosujących czeka wspaniała nagroda!

ju ż z a 1 6 5 d n i

W każdej szkole wśród nauczycieli
znaleźć można postacie tak charaktery

Aby ułatwić Wam zadanie, ustaliliśmy
kilka kategorii:

K o m ite t o rg a n iza cyjn y zjazdu w y s ła ł ju ż d o a b s o lw e n tó w L 0 p on a d

styczne, że nie można o nich zapomnieć
przez wiele lat po jej ukończenia
Poniżej umieszczamy kupon, który na

1. Złote Usta

Kilka tygodni temu w Rzeczy Młodych ogłosiliśmy konkurs pt. Bel
fer też człowiek. Zachęcamy do zgłaszania Waszych ulubionych

leży wypełnić, wpisując do poszczególnej
kategorii imię i nazwisko nauczyciela oraz
numer szkoły, w której uczy. Uwaga! Glo
sować może każdy, jednak głos oddajemy
tylko na nauczyciela pracującego w jednej
ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.
Kupon, który należy dostarczyć do redakcji lub wrzucić do naszej skrzynki
w waszej szkole, może pozostać anonimo
wy, Twój głos będzie ważny, jednak nie
weźmie udziału w losowaniu nagrody, któ
rą jest zestaw głośników firmy Creative.
Nauczycieli, którzy otrzymają najwięcej
głosów, uhonorujemy specjalnymi wyróż
nieniami.

Ten tytuł zostanie przyznany profesorowi,
który zawsze, nawet kiedy opowiada
o procesie rozmnażania pantofelka, potra
fi zainteresować słuchaczy tematem.
2. Najzabawniejszy Belfer
To wyróżnienie czeka na nauczyciela

tk a n iu . Tą d ro g ą n ie p o w ia d o m io n o je d yn ie byłych u czn ió w m ie sz
kających w K ro to szyn ie . O n i m o g ą o d e b ra ć d o k u m e n ty w L 0 b ą d ź
w yd ru k o w a ć je , k o rzysta ją c z linku na stro n ie inte rn e to w e j

Rzeczy

(w w w .rze c zk ro to s zy n s k a .p l), s ta ro s tw a lub g m in y K ro to szyn .

o największym poczuciu humora
3. Postrach Szkoły'
Trzęsiesz portkami na jego widok? Opo

REKLAMA

wiedz nam o nim.
4. Kumpel

drew no
budow lane

Jak to mawiają - nauczyciel z ludzką twa
rzą. Można z nim pogadać, a jednocześnie
nie pozwala sobie wchodzić na głowę.

TARTAK

5. Aktywista
Wycieczki, imprezy - robi wszystko, żeby
w szkole żyło Ci się lepiej.
— rn.rn.rn. „
i

!

2 0 0 0 listó w ze szc ze g ó ło w ym i inform acjam i o cze rw c o w ym s p o 

O d o la n ó w

■v.

ul. Kaliska 45
.r

Kupon konkursowy

jjn o i

8 1 S Ś IE T O W iCZ

UCa

i 4AK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAMA
Y! JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAM
z y : ja k reklama , t o tylko w r z e c z y ; ja k rzh la
CZY! JAK REKLAMA, TC TYLKO K RZECZY! JAK REKL
SCZY; JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REK
2SCZY! J A ł C R E K ^ M ^ ^ ^ ^ ^ J ^ E C Z Y ! JA X RE

REKLAMA,
TO TYLKO W RZECZY*
W REKL
ECZYi JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REK
ZECZY! JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK RE
JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAMA,
JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAMA,
: JAK REKLAMA. TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAMA
Y! JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAM
ZY: JRftJttt(LA KA, m ^ Y L K O W M SfZ Y ! JAK REKI,A

1 O -40

rsx 3c2 733 30 49

P o n iż e j w p is z im ię , n a z w is k o n a u c z y c ie la i s z k o łę , w k tó re j p ra 
c u je . Uwaga! Poniższe numery oznaczają kategorie objaśnione w tekście obok.
1 ...........................................................................................................................
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4.
J e ś li c h c e s z w z ią ć u d z ia ł w lo s o w a n iu n a g ro d y , p o n iż e j w p is z
s w o je d a n e :
IMIĘI N A Z W IS K O ........................................................................................................................................................................

REKLAMA

AGREGATY
PRĄDOTWÓRCZE
NAPĘDZANE WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO
Szeroki zakres mocy: od 12 kVA do 63 kVA
moc trójfazowa: 16 (XX) VA 3 ~
moc jednofazowa: 6500 W 1 napięcia znamionowe: 400/230 V 50 Hz
minimalna moc jednostki napędowej: 25 kM
wyposażenie:
- czteropolowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo - prądowe,
- jedno gniazdo trójfazowe 32 A,
- jedno gniazdo jednofazowe 16 A,
- zabezpieczenie termiczne jednofazowe,
- wskaźnik napięcia i częstotliwości.

I Corsa - od 29 900 zł
I Astra Classic II - od 38 950 zł

Zadzwoń zapylaj o cenę !
IDEALNE ROZWI 0 B 0 NIE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH

■ Meriva - od 42 950 zł
■ Nowa Astra - od 49 950 zł

■ Zafira - rabat 14 000 zł
■ Vectra - rabat 15 000 zł

Wega Auto Sp. z o.o.

Wega Auto Sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Poznańska 24
tel. 768 19 00

63-400 Ostrów Wlkp., Zacharzew, ul. Krotoszyńska 15
tel. 733 90 27
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TM 6 C 2005 Columbio Picture* Industries, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. O 2005 by Zorro Productions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Postać
„Zorro" jest zastrzeżonym znakiem handlowym Zorro Productions, Inc. Liczba samochodów w ofercie ograniczona. Okres kredytowania 36 miesięcy.
W plata własna: Corso - 6890 zl, Astra Classic II - 8966 zł. RRSO 14,24%. Zużycie paliwa oraz emisja C 0 2: Astra Classic IM ,4 - 6,3 1/100 km. C 0 2 151 g/km;

I U lflB U U

Meriva 1,3 - 4,2 1/100 km, C O j 113 g/km; Corsa 1,3 CDTI - 4,3 1/100 km, C 0 2 115 g/km (wg dyrektywy 1999/100/EC, cykl mieszany). Informacje na tem at

Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 10. Tel. 062 725 39 60,062 725 24 49

złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu sq dostępne pod adresem internetowym: www.opel.com.pl

RZECZ KROTOSZYŃSKA. TYGODNIK LOKALNY. PISMO POWSTAŁE Z RUCHU SOLIDARNOŚCI. Adres redakcji: 63-700 Krotoszyn, uL Sienkiewicza 2a, box 35. Redaktor naczelna: R om ana Myszko. Wydawca: Lumen
Press spółka / . a a , 63-700 Krotoszyn, uL Sienkiewicza 2a. Druk: Norpoł-Press (Wrocław). Tel. 062 725 33 54,722 71 42, faks 062 722 71 42, e-mail: sek retariat^ rzeczkrotoszynska.pl, reklama(a rzeczkrotoszynska.pL Konto: (n iw Bank SA O/Krotoszyn
52-1520-000&-7572-4690-2000-0001. Nakład: 5200 egz.
Jednoaktówka w dwudziestu czterech odsłonach, grywana regularnie co wtorek. Premiera: 20 m arca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria: R om ana Hyszko, fotodekoracje: M arcin Pawlik. Obsada: Szymon Pawlak, Sebastian Pośpiech.
Afisze i reklamy: M irosław G abrysiak, A nna Pietrzak. Suflerka: M aria Drygas-Witek. Artyści występujący gościnnie: W itold B la n d /i Maciej Hoffmann, Ferdynand Woźny,
C / / u i } / y r 7 l J C 7 4 ? M !£>
* [ j)
Dagm ara Z m yślona
H B SSm
d lO W U r ty d W r llt
1

9

2 2 P f G S S Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nie zamówionych. Niektórym nadajemy piękne tytuły niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich
także nie zwracamy. Wzory i elementy graficzne nie będące własnością reklamodawcy należą wyłącznie do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy. Wszystkich Czytelników kochamy... i zapraszamy w nasze niskie progi od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Tych, którzy są bardzo ciekawi, informujemy, że łamie nas A rtu r Paterek.
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Gazet
Lokalnych

9l 7 71 231 7 6 9 0 6 6

