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ŚCIĄGNĄŁ SPODENKI
DLA ŻARTU

p o ś c i

Dlaczego zawieszono w pełnieniu obowiązków Andrzeja Szczepaniaka, wuefistę

gu.

IDEALNA
STRAŻNICZKA?

ze Szkoły Podstawowej nr 8? Dlaczego rodzice jednego z uczniów złożyli na nie
go skargę? Szczepaniak odpowiada na pytania Rzeczy.

N o w e j p ra c o w n ic y s z u k a krc
t o s z y ń s k a s t r a ż m ie js k a . K a r
d y d a tc e p o s ta w io n o w y s o k ii
w y m a g a n ia . D o c h o d z ą d o na:
g ło s y , ż e w ia d o m o , k to k o r
k u rs w y g ra . S p r a w d z iliś m y fa k ty c z n ie , ta k a o s o b a u b ie g ,
s ię o p ra c ę . C z y to
ty lk o z b ie g o k o lic z 
n o ś c i?

ODWOŁALI
PERLIŃSKĄ
P o w o d e m o d w o ła n ia E w y P e rliń sk ie j z p e łn io n e j p rz e z nią d o 
ty c h c z a s fu n k cji w ic e p re z e s a
z a rz ą d u

Biadki b yła

F a b ryk i

P a rk ie tó w

u tra ta z a u fa n ia d o

s p o s o b u z a rz ą d z a n ia s p ó łk ą .
Z m ia n a p re z e s a m a u s ta b iliz o 
w a ć s y tu a c ję , a w

d łu ż s z y m

c z a s ie d o p ro w a d z ić
do
p rz e z

g e n e ro w a n ia

Biadki z y s k u .

D o te j p o r y n ik t s ię n a m n ie n ie p o s k a rżył!
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Aktualności

To trzeba zm ienić!
Ulica Rawicka jest dziurawa jak szwajcarski ser! - alarmują mieszkańcy Krotoszyna. Zresztą, nie
tylko ona, w fatalnym stanie są również inne drogi - Raszkowska, Szosa Benicka, Osadnicza, Wiej
ska, Więźniów Politycznych i wiele innych. Pęknięcia i dziury w jezdniach, które uwidoczniły się na
tychm iast po roztopach, sprawiają kierowcom ogromne problemy. Trzeba jeździć slalomem i niemal
5 km/h. Kiedy odpowiedzialni za zarządzanie drogami zamierzają wziąć się do roboty?

A. PAWLIK

Wicestarosta K rzysztof Kaczmarek
stwierdził, że łatanie dziur w jezdniach
należących do powiatu już się rozpo
częło. - Zrobiliśm y ulicę Bolewskiego
- wyjaśnił. Jego zdaniem nie ma sen
su zbyt w cześni remontować na
wierzchni. - N apraw iam y tam, gdzie
warunki na to pozw alają. Technologia
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Do 28 lutego oczekujemy odpowie- czas zeszlotygodniowego sparingu
dzi na kolejne zadanie konkursowe, Astry, rozgrywanego na zaśnieżonym
Państwa rolą będzie wymyślenie dow- boisku. Wcentrum z kubkiem - nowy
cipnego podpisu pod zdjęcie. Opubli- zawodnik Dariusz Kopaczewski.
kowane dzisiaj zostało zrobione podNagrodą w konkursiejest wykwint0 na kolacja dla dwóch osób, ufundowat lfłd f a i V
na przez zaiazd Szofer (Krotoszyn, ul.
Chwaliszewska 10). Tym razem wyMoja propozycja podpisu to :
g ra ł ją Jacek Janowskj z Krotoszyna,
...........................................
który tak podpisał zdjęcie ekipy usu................................................
wającej śnieg i lód z Rynku swojego
................................................
miasta: Polska zimowa pomarańczoim ię i n a zw isko : ...........................
wa rewolucja! Bardzo podobał nam
się też podpis wymyślony przez WaAdres.
cława Mozolą: Zostawmy - przyda się
na letnią suszę. Nagrodzić nie wypa
dało z racji serdecznych związków ....................................... J "
Wacekjest jednym ze współzałożycieWypełniony kupon prosimy wysłać na adres
redakcji lub wrzucić do skrzynki RK - Sienkiewicza 2a

uniem ożliwia nam uzupełnianie dziur
w drogach, bo sto i woda w kałużach.
To się nie przyklei. Czekamy, a ż w oda
zaczn ie wsiąkać - powiedział zastępca
starosty krotoszyńskiego, nie okre
ślając, nawet orientacyjnie, terminu ła
tania ubytków.
K rzysztof Dudek
z
Urzędu
M iejskiego, odpowiedzialny za drogi
miejskie i gminne, wyjaśnił nam, że
właśnie został wyłoniony zwycięzca
przetargu na uzupełnianie dziur w dro
gach zarządzanych przez gm inę Kroto-

Na razie je s zc ze m róz p r z y gruncie

z powodu fatalnej nawierzchni uszko-

co wicestarosta, choć określił przybliżony termin: - Ruszymy z pracam i, j e śli warunki p o g o d o w e będą właściwe.

trzyma. Myślę, ż e roboty rozpoczniem y
około 10 m arca - stwierdził.
Póki co, warto wiedzieć, że jeśli

dzimy auto, mamy prawo domagać się
od zarządcy drogi odszkodowania.
(popi)

|j P 7p r * 7 i /

K o m e n t a r z e d o n a s z y c h t e k s t ó w i t e g o , c o n ie s i e ż y c i e
Chciałbym poruszyć sprawę ulicy

prośbę o prosypanie piaskiem. Odpisał, ale

Bohaterze Jagłą nie trzeba było długo cze

Raszkowskiej, której jestem mieszkańcem.

reakcji nie było. My, mieszkańcy ul. Ma
słowskiego, w zimie chodzimy po kolana
w śniegu, a w lecie po kostki w błocie. Pro

kać, teraz Ciebie palcami wytykają

simy nam pomóc. Podatki płacimy tak jak
wszyscy obywatele, a nawet nonnalnej dro

Każdy, kto pracował w ZM Krotoszyn,
wie, jaki terror siał po zakładzie ten czło

gi nie mamy.

wiek, ilu jrotrafił stłamsić, ile bab przez nie
go ryczało. To nie pracodawca - to praw
dziwy terrorystą pastwiąca się nad psychi
ką człowieka hiena. Zachowanie prolegają-

Tak niedawno na zebraniach Rady Miej
skiej było o niej głośno (czy zmienić nazwę
na Mahle), a teraz nikt nie zauważa, w ja
S p e c j a lis t y c z n y Z a k ła d
O p ie k i

M ed y czn ej

u l. K o ś c iu s z k i

S U N -M E D

1 0 , K r o to sz y n

P rz y ję c ia s p e c ja lis tó w w ra m a ch N FZ (b e z p ła tn ie )

alergolog,
kardiolog,
endokrynolog,
diabetolog,
urolog
pracow nia badań
p rze p ływ ó w przez
naczynia tętnicze
i żvlne (met. Dopplera)

psycholog
dzieci
i dorosłych,
psychiatra,
neurolog,
reumatolog,
ginekolog,
pulm onolog,

Rejestracja telefoniczna
od pon. do pt. w godz. 8.00 - 20.00,
tel./faks 062 722 70 21
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Jak tędy Przei ecbać?

szyn. Dudek jest tego sam ego zdania,

N A U C Z A N IA

Angielski
- 4 x szybciej
(metodą Ćallana)
Cc

Niemiecki
- 4 x szybciej
(metodą bezpośrednią)

kim jest stanie. Nie dość, że nawierzchnia
krytyczna, to dochodzi do tego brawurowa
jazda pracowników Mahle, co może dopro
wadzić do nieszczęścia Sam bym tego do
świadczył, gdy dwóch jadących obok siebie
bez oświetlenia rowerzystów wymijały
dwa auta W wyniku braku miejsca na mo
im pasie zmuszony zostałem do wjechania

zdunowiak
(nazwisko i adres
d o w iadom ości redakcji)

ce na czerpaniu satysfakcji z tego, że można
Parking przy Biedronce to lodowisko,
po którym można jeździć na łyżwach. Tak

przez krawężnik na chodnik, w wyniku cze

samo jest na ul. Słodowej, Kościuszki i in

go uszkodziłem felgę. Działo się to po godz.

nych. (...) Wydaje mi s ię że straż miejska

22.00. A ż strach pomyśleć, co będzie, gdy

jest upoważniona, by zmusić właścicieli po

przyjdzie lato i rodzice z dziećmi zaczną

sesji do usunięcia lodu z chodników. Z wóz
kiem dziecięcym lub osobą nieftełnospraw-

chodzić na działki. Mam cichą nadzieję że
po tym liście policja się pojawi na naszej
ulicy, chociażby w godzinach rozpoczęcia
lub zakończenia pracy zmiany w Mahle.
Prosiłbym też władze miasta, aby nie skoń
czyło się to postawieniem znaku ogranicze
nia prędkości czy obshichaną wypowie
dzią: nie ma funduszy. Bo przecież nie chce
my, aby ludzie przyjeżdżający na basen
z innych miast czy też biznesmeni zagra
niczni przyjeżdżający do Mahle mieli przez
tę złą drogę zły wizerunek naszego miasta.
mieszkaniec Raszkowskiej

parowa

ną trzeba po prostu poruszać się jezdnią,

kogoś zeszmacić. Teraz rolnicy powinni Ja
gle zrobić publiczny dywanik z łaciną, któ
rej Jagła aż nadtotiżywał, rugając w obec
ności wszystkich - byle poniżyć, upodlić,
zmieszać z Wotom i zdyskredytować. (...)
kicia

ZAM YKAM Y
SPRAWĘ KOBYLINA

inaczej się nie da. M yślę że nie powinno się
tego tolerować, bo zima się jeszcze nie
skończyła. Wydaje mi s ię że rąk do pracy
w Krotoszynie nie brakuje. Można do odkuwania lodu zatrudnić chociażby tych pa

ODWAGI!!! Nie uciekajcie od tego
problemu!!! Wczoraj proboszcz znowu za
atakował totalitarne media. Z kazania moż

nów, którzy od wczesnego rana stoją na
Rynku pijąc piwo i wódkę. (...)

na wysnuć wniosek, że Wasz artykuł to atak
na niego i kościół, a on (razem z Rydzy

stała czytelniczka

kiem) to ofiary tych ataków i męczennicy za
wiarę! ZGROZA!!!! Niech RK ratuje nas
biednych kobylinian!!!
mieszkaniec Kobylina

(nazwisko i a dres
d o w iadom ości redakcji)

JAGŁA
SPRZEDAJE UDZIAŁY!

UZNALI GO ZA ZŁODZIEJA

wszystkim we znaki. Ulicy Masłowskiego

Co, bohaterze Jagła, mówią: Pan Bóg
nie rychliwy, ale sprawiedliwy za Twoje

Zenek porządny krotoszyniak. Urodził
się na dawnych terenach polskich i daje

nikt nie odśnieżał i nie posypywał pisakiem.

wcześniejsze bezduszne zachowania. Lu

Nikt o to nie dba. Dzieci idące do szkoły się

dzie i tak traktują Cię lepiej, niż Ty ich, po

przykład, a dyrrrektonT, zamiast cieszyć się
że za niego ktoś inny wykonuje pracę, dba

wywracają starsi też nie mogą kroku zro

trzebne było dręczenie, wykorzystywanie,
oszukiwanie, pomawianie innych ludzi?

W Zdunach na ulicy Masłowskiego od
Krotoszyńskiej jest kawałek asfaltu, a po
tem droga polna. W tym roku zima dała się

bić, bo tak ślisko. Posłaliśmy do burmistrza

o mienie miasta?!
niby-krotoszyniak

Tę rubrykę redagujemy, wykorzystujgc listowne, telefoniczne i wybrane internetowe opinie Czytelników.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść,

n z e c z

3

Aktualności

H IT Y dla naszych

Gwałciciel z Tomnic
aresztowany
w maju i grudniu minionego roku, na gmin
nych drogach powiatu ostrzeszowskiego

mi Ostrzeszowskiej. Do napadu doszło 10

i ostrowskiego, w samochodzie przestępcy.
Niedoszłe ofiary to autostopowiczki.

w' sali nr 41 .
U r z ę d u
M ie jsk ie g o
w Krotoszy
nie rozpocz
nie się kolej

Sprawca, grożąc im, próbował doprowa

został zatrzymany w pościgu.
Z informacji uzyskanych przez nas
w ostrzeszowskiej Prokuraturze Rejonowej
wynika, że mężczyzna ma na koncie rów

dzić do stosunku płciowego

nież trzy nieudane próby gwałtu. Pietwsza
miała miejsce w listopadzie 2004 r. pod
Ostrzeszowem. Krotoszynianin zaatakował
wtedy kobietą na leśnej drodze, ta zdołała

był w pchli poczytalny. Przyznał się do za
rzucanych mu przestępstw. Obecnie prze

jednak uciec. Do następnych zdarzeń doszło

stypen

diach na se
sji. 23 lutego
o godz. 10.00

Piotr N., 25-letni mieszkaniec Tomnic
(gm. Krotoszyn), zgwałcił mieszkanką Zie
grudnia 2005 roku w Ostrzeszowie. Ofiara
powiadomiła o zdarzeniu policją. Sprawca

O

na
sesja.
W programie
ujęto przyjęcie informacji o bezpieczeń

one także

zdołały mu się wyrwać.
Z ustaleń biegłych wynika, że gwałciciel
w chwili popełniania wszystkich czynów

bywa w areszcie śledczym w Ostrow ie. Za

stwie i porządku publicznym na terenie
gminy, funkcjonowaniu ośrodka pomo
cy społecznej, a także glosowanie nad
kilkoma uchwałami, m.in ustalającą re

gwałt oraz usiłowanie gwałtu grozi mu do
10 lat więzienia.
(szop)

gulamin przyznawania stypendiów so
cjalnych uczniom szkół podstawowych
i gimnazjów oraz wysokość opłat za
przedszkola.

STOP.

G órą n a s i! - R ysza rd S n e la i A n drze j S e s zyck i (p re ze s Ewy)

Oskarżyła nas za tytuł

W niedzielę, podczas uroczystości

D o tytułu HIT nominowano z nasze
go powiatu także przedsiębiorstwo
CENTNAS (za produkcję nasion facelii

W grudniu zamieściliśmy w Rzeczy
tekst Sebastiana Pośpiecba, zatytułowany
Biadki toną, opisujący wyjątkowo trudną
sytuacją Fabryki Parkietów. Ewa Perlińska. ówczesna wiceprezes (Rada Nadzor
cza zezwoliła jej na używanie miana pre

stwierdzając, że tytuł tekstu nic oddaje
prawdy.
20 lutego Sąd Rejonowy w Krotoszy
nie umorzy! sprawę w'obcc niestawienia
się Perlińskiej, która naszym zdaniem
straciła uprawnienia do reprezentowania

w auli Uniwersytetu im. Adama Mickie
wicza, ogłoszono wyniki XII Konkursu
Gospodarczo-Samorządow'ego HIT Wiel
kopolski 2005. Dwa spośród tytułów HIT
przypadły podmiotom gospodarczym
z naszego terenu: przedsiębiorstwu EWA
SA oraz gospodarstwu rolnemu Marii
i Ryszarda Snelów z Baszkowa.

zes w kontaktach z kontrahentami), wnio

biadkowskiej fabryki, bo od tygodnia nie

sła do sądu oskarżenie skierowane prze
ciw autorowi artykułu i naczelnej Rzecz)’,

piszemy też na str. 9).

Pierwszy otrzymał go w kategorii or

O lim piada dla najmłodszych mate
matyków. 3 marca w krotoszyńskim

wchodzi w skład jej zarządu (o odwołaniu

ganizacja i zarządzanie - za osiągnięcia

rosta Leszek Kulka i bunnistrz Krotoszy

Zespole Szkół nr I z Oddziałami Inte

(er)

w latach 1998 - 2005, drugi w ocenianej

na Julian Jokś. Po części oficjalnej w au

gracyjnymi uczniowie klas drugich

po raz pierwszy kategorii rolnictwo

li wystąpiła Anna Treter z grupy P od Bu

gminnych szkól podstawowych rywali

i przetwórstwo żywności - za wyjątkowo
dynamiczny rozwój.

dą.

zować będą o tytuł Mistrza Matematy

(er)

Od piątku obowiązuje zakaz wypusz
czania drobiu z pomieszczeń. Decyza za
padła w Ministerstwie Ronictwa w związ
ku z realnym zagrożeniem ptasią giypą.
Wirusa H5N1 wykryto już w kilku kra
jach europejskich. Najbliżej - na oddalo

Zgodnie z medialnymi zapowiedziami

nej od Polski o zaledw'ic kilkadziesiąt kilo

ptzepisy zmieniły się. Sejm zdecydował, że

metrów niemieckiej wyspie Rugii. Tam

becikowe nie będzie wliczane do dochodu,

podjęto nadzwyczajne środki ostrożności,

(e s )

re taki dodatek pobierają), ponieważ becikawe wliczało się do dochodu rodźmy.

ska. To bardzo ważna informacja, gdyż do

nic spowoduje wńęc utraty dodatku miesz-

kumenty złożone później nie będą rozpatry
wane. Rodziny, których dochód nic przekra

kaniowego. W nowelizacji znalazła się no
chodu nie będzie się wliczać m.in. jednora
zowych zapomóg i dodatku z tytułu urodze
nia dziecka.
Odetchnąć mogą nie tylko rodziny naj
uboższe, ale i nieco zdezorientowani urzęd
nicy.
(popi)

Porównaj ceny paliw
Ceny paliw w wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach sąsiednich.
zaktualizowane 20 lutego.
Benice. Roman Kala, ul. Okrężna 20

Pb 98

3,65 zl

ON
3,65 zł

Borek Wlkp. Petrochemia Płock,
ul. Powstańców Wlkp. 26a

3,79 zl

3,87 zł

3.75 zl

Jarocin, Alcx. ul. Zaciszna 2

3.77 zł

3,87 zl

3,58 zł

Jarocin, PKN Orlen. ul. Poznańska 26a

3,79 zł

3,94 zl

3.49 zł

Krotoszyn, Orlen. Chwaliszewska

3,69 zl

3,89 zł

3,65 zl

Krotoszyn, Statoil, ul Koźmińska 60

3,85 zl

Milicz, P K N Orlen. pl. ks. Waresiaka

3,69 zl

(Jstrów Wlkp.. Shell. ul. Kaliska 4
Rawicz, BP ul. Sarnowska 2ł>

: ■ :

:

y.

§ P l§ * i
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wa definicja dochodu. Zgodnie z nią, do do

Pb 95

się

3,79 zł
3,89 zl

3,59 zl

3,57 zł

■

3,57 zl

3,59 zl

3,71 zl

3,59 zl

.zecz

| ; | | i:|:

:' :
fi' •
•’ •......••••:. •
pzecz wbez; r \ p i e czeń! stwie. Sporo
czasu poświę
cono temu te
matowi na zeszłotygodniowych posie
dzeniach ko
misji stałych krotoszyńskiej Rady
Miejskiej. Jak bumerang wracał,
przywoływany u przy wielu podob
nych okazjach już od kilku lat, temat
monitoringu miasta. Temat „drogi",
bo do wydania sporych pieniędzy na
zakup niezbędnego sprzętu nikt się
nie kwapi - ani powiat, ani gmina,
ani właściciele firm. Chociaż wszyst
kim wymienionym na skutecznym
poprawieniu bezpieczeństwa w mie
ście (a o skuteczności monitoringu
przekonywać nie potrzeba) na pew
no zależy.
Na posiedzeniu komisji gospodar

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

całkowicie likwidując stada ptactwa ho
dowlanego.

platę tizek i złożyć w ciągu tizech miesięcy
orldnia ńarodzui - przypomina T. Stęplew

płacanc jest matce, ojcu bądź opiekunowi
prawnemu dziecka, które przyszło na świat

z wnioskiem o to drugie becikowe, należa
ło się liczyć z utratącałości lub części dodat-

rozpocznie

Nie wypuszczać drobiu!

Wniosek o u_y-

ku mieszkaniowego (dotyczy' tę osób, któ-

Jeszcze do piątku 17 lutego występując

Miniolimpiada

nizuje 18 marca konferencję dla peda
gogów' pracujących z dziećmi niepelnosprawnymi.
STOP.

Krajowy inspektorat weterynaryjny
zapowiada rygorystyczne kontrole. O ile
jesienią niestosujących się do nakazu trzy
mania drobiu w zamknięciu tylko upomi
nano, tym razem nakładane będą kary pie
niężne.

Becikowe niezależne od dochodów wy-

wujących niepełnosprawne dziecko 583
zł), mogą otrzymać kolejny tysiąc złotych.

ki.

o godz. 14.00. Ta sama placówka orga

Każdy, bez względu dochód, może otrzymać 1000 złotych z tytułu urodze
nia się dziecka, a gorzej sytuowani dostaną jeszcze drugi tysiąc. Przyjmo
wanie wniosków o becikowe ruszyło 9 lutego. - U nas wnioski złożyli już
wszyscy rodzice z gminy Krotoszyn, których dzieci urodziły się po 9 listo
pada 2005 roku - mówi Teresa Stęplewska, dyrektorka Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie.

cza 504 zł na osobę (w przypadku wycho

mochodów Marki Opel. Szczegółowe
informacje można uzyskać telefonując
pod numer 0602 185 465 (Marek Praczyk).
STOP.

dla krajów Unii Europejskiej oraz mie
szanek traw' na rynek krajowy) i firmę
M ADAR Mariana Stanisławskiego ze
Zdun (za osiągnięcia na przestrzeni ostat
nich 60 lat).
Laureatom z naszego powiatu gratula
cje złożyli też obecni na uroczystości sta

Becikowe a dodatek

po 9 listopada 2005 roku.

Ople w Krotoszynie. 25 lutego Kroto
szyn będzie gościł uczestników' 111 Mię
dzyregionalnego Zlotu Miłośników Sa

Ip ®

Jacek Kuroń
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czej radny Maciej Orzechowski opo
wiedział o pewnej alternatywie dla ty
powego monitoringu, stosowanej już
z powodzeniem w kilku polskich mia
stach. Jest bardzo tania, jak mówi niskobudżetowa, a udaremnia kra
dzieże pojazdów. Wystarczy wydruko
wać odblaskowe naklejki z tekstem:
Nie jeżdżę nocą. Po co? A po to, aby
chętni nakleili je na szyby swoich
aut. Powie ktoś, że taka naklejka
jest prostym sygnałem dla złodzieja
- ten samochód będzie stał na par
kingu aż do rana, masz więc wiele
czasu. Tyle tylko, że tak oznakowany
pojazd z miejscową rejestracją, poru
szający się ulicami po 22.00, wzbu
dzi podejrzenia policyjnych patroli
i po prostu zostanie zatrzymany.
Obecny na zebraniu reprezentant ko
mendy pomysłowi przyklasnął, ale
czy policja wprowadzi go w życie?
Już po zamknięcu dyskusji wywo
łanej artykułem Komu krzyż na dro

........ •• ..

otrzymaliśmy list od wiceprezesa
Akcji Katolickiej przy kobylińskiej pa
rafii. Opublikujemy go za tydzień.
Przy okazji sedecznie dziękujemy
wszystkim autorom wszystkich li
stów, jakich ostatnio otrzymujemy
naprawdę wiele. Niektóre mieszczą
się w rubryce komentarze, inne sta
nowią impuls do dziennikarskiego
podjęcia wskazanych tematów.
Wszystkie są dla nas ważne. Cieszy
my się, że Czytelnikom nie jest obo
jętny stan otoczenia, że pragną
zmian na lepsze. Tak jak Pan Józef,
który martwi się, aby opustoszałe
obiekty baszkowskiej spółdzielni rol
niczej nie podzieliły losu majątku
w Konarzewie. Teraz budynki się wa

gę

lą, a złomiarze rozkradają, co się da.
Tak sam o będzie w Baszkowle, jak
nie oddadzą tego choćby za darmo

- pisze. Racja, panie Józefie. Pozdro
wienia!
Rom ana H yszk o
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Interwencje

Z chamstwem
trzeba walczyć!

szynie
nieustalony
kieszonkowiec
ukradł mieszańcowi stolicy powiatu te
lefon komórkowy wart 800 zł.
17

lutego złodziej dostał się do po

m ieszczenia biurowego sklepu przy ul.
Sienkiewicza w Krotoszynie. Z szuflady
biurka ukradł 3 tys. zł, a z pozostawionej
tam torebki zabrał portfel z 900 zł, do
stycznia mieszkaniec Krotoszyna
wodem osobistym oraz kartą bankoma
kupił na aukcji internetowej telefon ko
tową.
mórkowy za 820 zl. Kwotę tę wpłacił na
17 lutego w sklepie na ul. Ogrodowwskazane konto. Do dnia dzisiejszego
skiego w Krotoszynie zamaskowany

Płacąc za usługę, każdy
wym aga od firmy, która ją

13

nic otrzymał ani komórki, ani zwrotu
pieniędzy.

sprawca, grożąc sprzedawczyni nieusta
lonym przedmiotem, zażądał od niej pie
13
lutego na ul. Klemczaka w Kroto
niędzy. Kasjerka nic dała się zastraszyć
szynie patrol policji zatrzymał trzech 21 i uruchomiła alarm - to wystarczyło, aby
letnich mieszkańców tego miasta palą
spłoszyć napastnika.
cych marihuanę.
18 lutego na ul. Łąkowej w Kroto
16 lutego nieznany w łam ywacz do
stał się do samochodu zaparkowanego
na

ul.

Ostrowskiej

w

Krotoszynie

1 skradł z niego radioodtwarzacz wart
2 tys. 500 zl.
17 lutego na ul. 23 Stycznia w Kroto

w ykonuje,

w łaściw ego

i godnego traktow ania.
Niestety, w rzeczyw isto
ści dewiza

Klient nasz

pan nierzadko okazuje się
pustym hasłem, co po

szynie nieustalony sprawca, wykorzy

twierdza zachowanie kie

stując nieobecność mieszkańców domu

row cy autobusu Jarociń

jednorodzinnego, włamał się do niego
i ukradł stare monety, m.in. rubla z 1897
roku. Na razie nić oszacowano wartości
skradzionego mienia.

skich

Linii

Autobuso

w ych.
Niedawno skorzystałem z usług JLA
- jak powszechnie wiadomo, firma ta,
wspólnie z krotoszyńskim Miejskim Za
kładem Komunikacji, obsługuje linię J
(Krotoszyn Jarocin). Ponieważ usado

17 lutego o godz. 7.35 na ul. Pleszewskicj w Koźminie Wlkp. prowadzący fiata
126p. 20-latck nie dostosował prędkości do

warunków drogowych, wpadł w poślizg
i uderzył w drzewo. Kierowcę i dwoje pasażerów pogotowie przewiozło do szpitala.

wiłem się w tylnej części autobusu, lo
giczne było (przynamnicj dla mnie), że
przy wysiadaniu bliżej mi będzie do tyl
nych drzwi. Dojeżdżając do celu ustawi
łem się przy owym w łazie i

aby pod

kreślić chęć zakończenia podróży
' ■ ---

żNTĄyJ '

:
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cisnąłem guzik, za pomocą którego uzy
skuje się charakterystyczny dźwięk in
formujący kierowcę: K toś chce z tylu

szynie udzieliła pomocy 10 osobom po
szkodowanym w wypadkach, w tym
5 poszkodowanym w wypadach na dro
dze. Do nagłych zachorowań pogotowie
wyjeżdżało 69 razy. 51 osób przewieziono
do oddziału ratunkowego szpitala na ul.

Pomiędzy 13 a 19 lutego Powiatowa
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Kroto

w ysią ść o tw ó rz drzw i! A u to b u s zatrzy 
m ał się, przednie drzwi, w przeciwień-

*

stwie do tych, przed którymi stałem, f
otworzyły się. Uznałem, że kierowca nie
zorientował się w sytuacji, dlatego po
stanowiłem jeszcze raz nacisnąć przy

W siadać z tylu autobusu, a b y kupić b ilet z przodu, u kierow cy?

- A to nie m ożesz wyjść ja k inni lu
dzie. pizednim i drzwiam i?!

cisk.

odezwał

znać prawdziwej przyczyny jego postę
powania, choć w dziewięćdziesięciu

Mickiewicza. Z pomocy lekarskiej w am

Ty nie m asz co robić, tylko bawić
się guzikiem! - usłyszałem bardzo nie
m iły głos. Ku mojemu zdumieniu, w y

się kierowca. Poinformowałem, że do
tych tylnych mam zdecydowanie bliżej.
Powstrzymując się ostatkiem sił przed

procentach jestem przekonany, że wyni

bulatoriach krotoszyńskiej stacji oraz koź
mińskiej podstacji pogotowia ratunkowe
go skorzystało łącznie 122 pacjentów.

dobywał się z ust kierowcy! Zatkało
mnie... (pomijam już fakt, że zwracał się
do mnie per ty, chociaż, naście lat mam
już dawno za sobą), przecież stoję przed
drzwiami, ewidentnie chcąc opuścić au

wpadnięciem w szewską pasję, poprosi
łem o kulturalniejsze zachowanie i wyja
śnienie, dlaczego nie mogę wyjść tyłem.
- Bo wchodzi się tylnymi drzwiami,
a wychodzi przednim i powiedział.

drzeja Frąckowiaka, dyrektora JLA.
Stwierdził, żc sprawą zajmie się po wa
runkiem pisemnego przedstawienia
skargi. Tak też zrobię
bądź co bądź,
z brakiem kultury trzeba walczyć. A czy

każda w miarę kumała istota zo

W momencie wygłaszania tej kwestii

rientowałaby się, o co chodzi. Odpowie

kierowca wpuszczał podróżnego przed

zostanie przykładnie ukarane, to już inna
para kaloszy...

działem:

nimi drzwiami... N ie dane mi było po-

Szymon Pawlak

tobus
dobne czynności przeprowadzili ochotnicy

kało ono z czystej złośliwości.
O zdarzeniu poinfonoowalcm An

Naciskam, bo chcę wysiąść!

17 lutego na ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie.
13 lutego na ul. Ostrowskiej w Krotoszy
nie paliło się poddasze budynku jednoro
dzinnego. Pożar ugasili zawodowcy ze stoli

Jestem
m ło d y m

nym pomysłem byłoby stworzenie w ce
gielni muzeum pokazującego technikę

młodzież. Latem zwyczajnie nie ma tutaj
co robić. Na osiedlach powinny się znaj

cy powiatu.

c z y te ln i
kiem tygo

wyrobu cegły. W hotelu mogłoby po
wstać muzeum poświęcone historii miej

dować boiska do gry w piłkę nożną, ko

19
lutego na ul. Piastowskiej w Kroto
szynie paliły się przewody trakcji elektrycz

sca, pracy hotelarza itp. Wielu ludzi na

nej. Problem zlikwidowali zawodowi straża
13
lutego na ul. Zdunowskiej w Kroto
cy wespół z pogotowiem energetycznym.
szynie jednostka zawodowych strażaków
(szop)
zabezpieczyła miejsce kolizji drogowej. Po

pewno by chciało zobaczyć coś takiego.

kich miejsc jest w Krotoszynie. W trzydziestotysięcznym mieście znajduje sięje-

Rzecz Kro
to szyń sk a .

W Polsce istnieją podobne muzea, np.

den skatepark, i to niezbyt okazały. To sta

w Dusznikach Zdroju. Świetnie promują

nowczo za małojak na miasto takiej wiel
kości. Powinno również powstać coś dla
miłośników ekstremalnej jazdy na rowe
rze, których nie brakuje w naszym mie

Czytając tę gazetę odczuwam pewien nie
dosyt, brakuje mi informacji dotyczących

Nietypowe zgłoszenie

szykówkę i siatkówkę. Strasznie mało ta

dnika re
gionalnego

rozwoju naszego miasta Chciałbym pod
sunąć pomysły tematów dotykających

Ponad tydzień temu w wiciu miej

sał się, prawdopodobnie dlatego, że do

właśnie tego problemu.
Na terenie Krotoszyna znajduje się
kilka obiektów zabytkowych, które kie

scach Krotoszyna ktoś poprzyklejał
ostrzeżenia przed parą zamieszkałych

szło tu do ewidentnego złamania ustawy
o ochronie danych osobowych.

dyś były perełkami naszego miasta, np.
hotel P ik ! Białym Orłem czy stara cegiel

w Krotoszynie małżonków, wymieniając

Z kolei wymienieni małżonkowie nie
chcieli skomentować tekstu, stwierdzając,

nia na Ccglarskicj. Stolica naszego powia

i przyciągają turystów. Takie atrakcje na
pewno by ściągały do Krotoszyna masę
ludzi. Za tym by szło ożywienie gospo
darki i tworzenie nowych miejsc pracy.
Młodzi ludzie zaczęliby widzieć tu per
spektywy do osiedlenia się. 1aczba miesz

ście. Wystarczyłoby parę górek, ramp
i wyskoczni, zbudowanych na planie ko
la. Zimą brakuje lodowiska. Każdy chęt
nie pojeździłby na łyżwach, a wiadomo,

kańców by się zwiększyła, a Krotoszyn
miałby większe pieniądze z podatków.
Skoro wynikają z tego same korzyści

że jeżdżenie po stawach wiąże się z potęż

tu kiedyś z nich słynęła, a teraz te budyn

dla miasta, to dlaczego władze nic starają
się czegoś z tym zrobić? Właściciele tych

czyniłoby się do zwiększenia atrakcyjno
ści Krotoszyna w oczach turystów.

że sprawę zgłosili już policji, a prasie nie

ki niszczeją i są skutecznym straszakiem

budynków powinni być ukarani za swoje

\Vydajc mi się, że te tematy są tak bul

dla inwestorów' i turystów. Ten potencjał

postępowanie. W prawic są paragrafy

iwność, przedstawiając wizję realizacji
marzeń i życia w dostatku Skrzywdzili

mają nic do powiedzenia. Policja potwier
dza, że 10 lutego wpłynęło do niej zgło
szenie, teraz prowadzone jest postępowa

można wykorzystać do ściągania tutaj
zwiedzających. Budynki powinny być

przewidujące kary dla osób niszczących
zabytki. Dlaczego nikt się za to nie weź

wersujące, żc powinny być drążone w na
szej gazecie aż do skutku.
M.D.

ban ko mnie i moją nxkinę - czytamy da
lej. Autor tej specyficznej ulotki nie podpi

nie wyjaśniające. Dotyczy pomówienia.
(en)

odrestaurowane i oddane do użytku tury
stom. Powinny służyć jako muzea. Świet-

mie i nie zrobi z tytn porządku?
Kolejny problem dotyka szczególnie

do wiadomości redakcji)

ich z imienia i nazwiska, podając także pa
nieńskie nazwisko kobiety. Poniżej napi
sano, że osoby te wykorzystują ludzką na
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Aktualności

G d z ie

fe s t

id e a ln a

s tr a ż n ic z k a ?

Nowej pracownicy szuka krotoszyńska straż miejska. Kan
dydatce postawiono wysokie wymagania, ale tym razem
nie będzie testów sprawnościowych.
mieć

raz pierwszy poprzeczkę postawiono tak

ukończone 21 lat. wyższe wykształcenie,
prawo jazdy i przynajmniej 170 cm wzro
stu. znać język obcy i obsługę komputera.

wysoko. Po raz pierwszy od kandydatki
wymaga się znajomości języków obcych,

Górnej granicy wieku nie określono, tak
więc startować m ogą nie tylko młode pa

cenia. Po raz pierwszy, jak zdradził ko
mendant Wujczyk, nie będzie też testów

nie. - Wymogi są miksem tego, co określa

sprawnościowych, od których zależało
poprzednio przejście do następnego etapu

strażniczka

powinna

ustawa, z potrzebam i gminy - mówi Wal
demar Wujczyk, komendant straży.

Potrzebna już
Ogłoszenie o naborze ukazało się 12
lutego na stronie internetowej Uizędu
Miejskiego. Czasu zostało niewiele, bo
dokumenty będą przyjmowane tylko do
24 lutego. Jak wyjaśnia komendant Wuj
czyk, komisja rozpatrująca podania
o przyjęcie spotka się z kandydatkami na

wysokiego wzrostu i wyższego wykształ

kwalifikacji.
Czy wobec powyższego nowej straż
niczce zostaną powierzone specjalne za
dania? Okazuje się, że nie. Tak jak inni,
będzie dbała o porządek i bezpieczeństwo,
patrolowała miasto itp.
Złośliwi twierdzą, że wymienionymi

IN T E R W E N C JE S T R A Ż Y M IE JS K IE J - R O K 200 5

Łączna liczba: 3 tys. 325

rozmowach kwalifikacyjnych prawdopo
dobnie już 27 lutego. Szybki tok postępo
wania w tej sprawie tłumaczy bliskim roz
poczęciem niezbędnego nowej strażnicz
ce szkolenia podstawowego - już na po
czątku marca. Następne ma być zoiganizowane dopiero latem. Wynika z tego, że
decyzja o wyborze zapadnie niemal na
tychmiast.
Dlaczego kwalifikacji nie zorganizowano wcześniej? W. Wujczyk twierdzi, że
stało się to możliwe dopiero po uchwale
niu przez radnych tegorocznego budżetu,
w którym to budżecie nowy etat figuruje.

Zostało parę dni

Z tego:
w sprawach przeciwko porządkowi i spopkojowi publicznemu.................
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia...............................................
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji .....................1tys.
przeciwko urządzeniom użytku publicznego..................'.................. •... .651
przeciwko przepisom ustawy o utrzymaniu czystości i porządku .................150
przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu wtrzeźwości .......................... 121
przeciwko aktom prawa miejscowego ....................................... .
.147
przeciwko innym przepisom o wykroczeniach.............................................84

M. PAWLIK

N ow a

S tra ż m iejska n ie patro lu je ju ż targow iska

kumenty złożyły w gminie cztery kandy
datki. Zostało parę dni - papiery można

Zajmując się tym tematem po raz ko

odbierać telefonów od krotoszynian. Sze
regowi strażnicy patrolują przedpołudnia
mi miasto, a prośby o interwencje przyj
muje w tym czasie komentant. A gdy go
nie ma, nic przyjmuje nikt. Przynajmniej
do 14.00. bo dopiero tej godzinie rozpo
czyna się regularny dyżur telefoniczny.

lejny stwierdziliśmy, że kiedy komendan

O zastępstwie na czas nieobecności ko

ta nie ma w pokoju (tak jak w czwartek,
kiedy uczestniczył w posiedzeniu komisji

mendanta, w końcu takowe się zdaizają
nie pomyślano. Sytuacja nic zmienia się
od lat...
(er)

dostarczać do 24 lutego (pokój 38 Uizędu
Miejskiego).

Nie dodzwonisz się!
w ogłoszeniu o naborze przymiotami od
znacza się pewna panna, która ich zda
niem ma największe szanse. Aby uciąć te

Trzeba przyznać, żc ten nabór w ogó

posądzenia, wprost zapytaliśmy komen

le różni się mocno od poprzedniego. Po

danta. Ten w odpowiedzi przyznał, że

wspomniana młoda osoba... faktycznie
ubiega się o pracę strażniczki. Ta pani
ju ż startowała poprzednio, m oże przez to
ludzie gadają - skomentował. Dowiedzie
liśmy się też od niego, że do czwartku do

A ludzie mówią...

społecznej Rady Miejskiej), nie ma kto

Czy Twoim zdaniem kobieta może się sprawdzić w zawodzie straż
nika miejskiego, policjanta, strażaka?
notow ała Dagmara Zmyślona
fotografow ał Marcin Pawlik

Leszek Jaszczak
(ro ln ik )

Krystyna Bagińska

Józef Morgiel

Helena Przybylska

Agnieszka Rajewska

(e m e ry tk a )

(s o c jo lo g )

(s p rz e d a w c z y n i)

(s p rz e d a w c z y n i)

Kobiela może się doskonale spraw dzić na
stanowisku! Sama chętnie zostałabym

Bywa. że w pewnych sytuacjach kobietom
łatwiej jest interweniować niż mężczy
znom. Pewne sytuacje m ogą być dla m ęż

Tak! Sprawdza się lepiej niż facet! Kobie
ta j a t na ogól bardziej przedsiębiorcza,
energiczna, odważna. Musi robić wszystko

Kobieta nadaje się do każdej pracy, którą

czyzn niezręczne. Poza tym kobieta
u' mundurze je s t znacznie sympatyczniej
sza. a bywa. że i bardziej zdecydowana.

- wychowywać dzieci, zajm ować się p ra 
cą zawodową. Myślę, że nadaje się rów
nież na te stanowiska.

Tak. Uważam, że pleć nie robi tu żadnej
r óżnicy, zarówno kobieta, ja k i mężczyzna
może dobrze sprawdzić się w tego typu
pracy. Nie wydaje mi się, żeby kobiety by

strażniczką miejską, gdybym była młoda.
O tym, czy ktoś się nadaje do lej pracy, nie

ły w jakikolwiek sposób dyskryminowane.

decyduje pleć.

ty m

n zecz

wykonuje facet. Jesteśmy bardziej zdecy
dowane. konsekwentne, stanowcze, a to
bardzo ważne w lego typu zawodach.

21 lutego 2006
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Kop w Łagiewnikach

P ryszcz n a p ię k n e j tw a rz y

Gra karciana w kopa zyskała w ostatnim czasie w gminie
Kobylin dużą popularność. Dowodem na to są kolejne za
wody, które odbyły się 11 lutego w sali wiejskiej w Ła
giewnikach.
W styczniu odbyły sią otwarte m i
strzostwa Kobylina w kopa, nieco póź

gicwnikach. W ostatnich łagiewnickich
zawodach w zięło udział 64 zawodników

niej pierwszy turniej rozegrano w Ła-

z gm iny Kobylin oraz ze Wschowy,
Osiecznej, Borku Wlkp., Pudliszek, Rokosowa i Belęcina. Indywidualnie naj

K O P -P R O S T A GRA

Kopjest popularną w Wielkopolsce grą
wkarty. Grawkopajest prosta, wystarczy
do niej część malej talii. Gra się dziesiąt
kami. waletami, damami i asami, każdy
z czterechgraczy dostaje po cztery karty.
Najsilniejszymi kartami są: as kier, as ka
ro, as pik, 10pik, 10trefl. Pozostałe kar
tywkolejności starszeństwa: 10kier, da
matrefl, dama pik, dama kier, dama ka
ro, walet trefl, walet pik, walet kier, walet
karo, as karo i 10karo.
Grająstarzyprzeciwmłodym. Starzy, toci
gracze, którzypo rozdaniukart mająwrę
kach stare damy(pik i trefl), młodzi to ci,
którzynie mająstarychdam, czyli popro
stu pozostali. Obowiązujezasadazakazu
komunikowania się pomiędzy graczami
wcelu ustalenia, ktojest stary, kto mk>
dy. Istotąkopajest to, iżzazwyczągraod
bywa się dwóch na dwóch, ale gracze
orientLją się ktoz kimgra na podstawie
analizy pojawiających się na stole kart

K
IV

spalonym budyniem zainteresowała się
gmina. Głównym celem transakcji mia
ło być całkowite usunięcie obiektu z po
wierzchni ziemi. W ten sposób zniknął
by budynek, który zdaniem burmistrza
Macieja Bratborskicgo szpeci miasto,
a od ulicy Krotoszyńskiej odsłoniłby się
widok na koźmiński zamek. Włodarz
Koźmina w listopadowej rozmowie
z nami nic wykluczał, żc nieruchomość
w przyszłości mogłaby zostać zagospo
darowana. - C zy na deklaracjach się za-

lepszy był Bogdan Dąbrowski, który
zgromadził 21 punktów, drugie miejsce

kończylo? pyta z obawą Czytelnik. M ija ju ż któryś m iesiąc,• a rudera ja k
stała, tak stoi.

zajął Ireneusz Jasiński (19 pkt.) a trzecie
Antoni Kazubek. W klasyfikacji par
wygrali Roman Skrzypczak i Marek Mi

Wygląda na to, że mieszkańcy Gro

kołajczyk, którzy zgromadzili 33 punk
ty. Drugą lokatę zajął duet Józef N iw czyk i Ryszard Ratajczak (31 pkt.),
a trzecią - Jerzy Kazubek i Jerzy M usie
lak. Drużynowo wygrała ekipa w skła
dzie Jerzy Kazubek, Jerzy Musielak, Ro
man Dcchnik i Edward Marcinkowski
(59,5 pkt.).
Za pierwsze miejsce był zestaw kina
dom owego, za kolejne - toster i wiertar
ka i ucinarka kątowa. Nagrody i dyplo
my otrzymała dziesiątka najlepszych. Impreza m ogła się odbyć dzięki pom ocy

du Maćka Borkowica nic muszą się fra
sować, ponieważ burmistrz nic zrezy
gnował z odkupienia nieruchomości.
Z jego relacji wynika, żc obecnie prze
szkodę w finalizowaniu transakcji sta

Z g liszcza sk utecznie za sła n ia ją koźm iń ski za m e k

now ią sprawy formalne.

- Jak długo ta rudera będzie straszyła? - pyta nasz Czy
telnik, mieszkaniec Koźmina. Sprawa dotyczy nierucho
mości przy ul. Krotoszyńskiej, która spłonęła w listopadzie
ubiegłego roku.
- P raw ie codziennie koło niej p iz e -

nian. Niezamieszkały, bywał miejscem

spon sorów pryw atnych i firm , któiym

chodzę. Widok okmpny, przytłaczając)’

alkoholowych

serdecznie dziękuję - powiedział nam
Grzegorz Krcczmer, jeden z organizato
rów.

kontynuuje nasz rozmówca. - To istny
pry szcz na piękn ej tw arzy naszej m iej

dobniej to właśnie podczas jednej z p o pijaw ek doszło do zaprószenia ogania.

scowości'. Dom ten już przed pożarem
budził w iele kontrowersji wśród koźmi-

Straty spowodowane pożarem oszaco
wano na 50 tys. Tri. Wykupem gruntu z.c

(popi)

libacji.

Najprawdopo

Właściciel

musi p rzepm w adzić postępow anie
spadkow e
wyjaśnia M. Bratborski.
Tak w ięc nabycie gruntów przez gminę
to tylko kwestia czasu.
W przypadku, gdyby załatwienie
form alności m iało się przedłużyć, m oż
na b y pom yśleć o podpisaniu umowy
pized w stęp n ej o użyczeniu gruntów
dodaje. W ten sposób gmina mogłaby
wcześniej przystąpić do sprzątania ru:
m o w is k a .

(szop)
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ROZDRAŻEW

R e g io n a lia , m o d a i m u z y k a
ramy się w blokach tematycznych prezento
wać poszczególne powiaty i gminy. Zduny
są kolejnym miastem w cyklu - przypo
mniał.
W trakcie spotkania pokazano też inne
wydawnictwa wojewódzkiej

książnicy.

Wśród nich album o wielkopolskich klasz
torach, książki przedstawiające ratusze
i zamki naszego regionu. Jednym z najnow
szych wydawniczy była płyta CD poświę
cona Poznańskiemu Czerwcowi 1956 r. Jest
to słuchowisko, w którym wykorzystano ar
chiwalne materiały radiowe. Płyta propono

P iotr M a lu ś k ie w icz p o d p isyw a ł re d a g ow a n e p o d je g o redakcją Kroniki

15 lutego w Bibliotece Publicznej promowano najnowszy numer
kwartalnika Kronika Wielkopolska. Nic dziwnego, skoro to właśnie
Zdunom poświęcono w tej publikacji sporo miejsca.

wana jest jako materiał pomocniczy dla na
uczycieli historii.
Małgorzata Derwieh. kiedyś dziennikar
ka, a obecnie pracownica Urzędu Marszał
kowskiego w Poznaniu, opowiadała w zdunowskiej bibliotece o swoich fascynacjach
związanych z modą. W prezentacji zatytu
łowanej Krynoliny, muśliny i pętelki, czyli
o modzie w karnawale mówiła m.in. o dzie
jach krynoliny - olbrzymiej spódnicy

Impreza cieszyła się dużym zaintereso

Dionizego Kosińskiego, historyka-archeol-

w kształcie dzwonu: - Tak naprawdę to

waniem, w bibliotece pojawiły się tłumy
zdunowian i przyjezdnych.

oga z Krotoszyna, który prowadził wykopa
liska archeologiczne w grodzisku Piaski k.
Zdun. Są też wspomnienia z Powstania

światowi pmjcktanci co jakiś czas wracają

W najnowszym numerze Kroniki za

Wielkopolskiego mieszkanki Ostatniego

w modzie wszystko ju ż byio. Najsłynniejsi

Zostaną tu położone dwie warstwy na
kładki asfaltowej. To jedna z większych in
westycji ujętych w tegorocznym budżecie.

nują

2 1 tys. 719 zl, również zostaną prze

znaczone na budowę 25 Stycznia. - Manty
nadzieję, żetesztępieniędzy, czyli 3 7 tys. Nłt)
zl, udu nam się pozyskać z Wojewódzkiego

dziwiać wykonane przez nią zdjęcia z poka
zów mody.

żena Marcisz. Ulica będzieposzeizona do
cztaech metrów. Szacuje się, żc remont po
chłonie 133 tysiące zl. Gmina przeznaczy
na to zadanie 73 tys. 900 zł. Na zebraniu sa
morządu wiejskiego, które odbyło się w mi
niony wtorek, mieszkańcy Rozdrażewa

nie został on pozytywnie rozpatrzony, inwe
stycja nic zostanie zablokowana. Najwyżej
nakładka zastanie położona na krótszym

Sławek Pałasz

podjęli uchwałę, iż środki, którymi dyspo-

na lato.

dawnej cukrowni i kaflami, miejscowym
placówkom kulturalnym, sportowi. W cy

żc pomysł przedstawienia Zdun w Kronice
zrodził się dwa lata temu w trakcie wizyty

Ostatnim punktem programu był entu
zjastycznie przyjęty występ Grażyny
(skrzypce) i Sławomira (instnrmcnty klawi
szowe) Morawskich, którzy zaprezentowa

w tamtejszej bibliotece. O d niedawna sta

li utwory klasyczne.

21 lutego 2006

W tym roku skończy się niedola mieszkańców ulicy 25 Stycznia, narzeka
jących na dziurawą jezdnię. Jej nawierzchnia przejdzie gruntowny remont.

do dawnych inspiracji. Widzowie mogli po

Grosza Marii Pawłowskiej.
Kwartalnik zaprezentował jego redaktor

klu Sylwetki Wielkopolan przedstawiono

Remont na 25 Stycznia

Prace zostaną pizepmwadzone na pięćsetmetmwym odcinku infonnujc wójt B o

mieszczono m.in.: tekst Zduny wielkopol
skie trójmiasto, wywiad z burmistrzem
Władysławem Ulatowskim, artykuły po
święcone oczyszczalni ścieków, historii

naczelny. Piotr Maluśkiewicz. Powiedział,

J u ż z a kilka m ie się c y d ziu ry n a tej ulicy p rze jd ą d o historii

r.zecz

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
konstatuje B. Marcisz. Złożyliśmy jić w tej
sprawie wniosek. Dodaje, że nawet gdyby

odcinku

wyjaśnia. Remont zaplanowano
(szop)
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Ruiny przestaną straszyć

Szubert w ogniu krytyki

Podziurawione d a c h y rozgrabione w nętrza, uszkodzone mury - to najkrótszy opis

Radny Daniel Kulawski skrytykował działalność Piotra Szuberta, dyrekto
ra Sulmierzyckiego Domu Kultury. Zarzucił mu brak profesjonalizmu, małą
aktywność i słabe zarządzanie. Uważa, że Szubert przyjął postawę minimalistyczną. - Pan jest zadowolony, że budynek ośrodka kultury w ogóle stoi
- powiedział radny.

majątku daw nego PGR Trzebicko. Po wielu interw encjach w ójta Cieszkow a, w ro
cław ski oddział Agencji Nieruchom ości Rolnych postanow ił zrobić tam porządek.
Na początku lat 90. ubiegłego wieku
PGR w Trzcbicku przeznaczony został
do prywatyzacji. Przedsiębiorstwo,
w którym prowadzona była hodowla
bydła mlecznego, prosperowało całkiem
dobrze. Po prywatyzacji majątek dzier
żawiło kolejno kilku użytkowników,
którzy jednak nic dbali zbytnio o budyn
ki.
Choć wygasła już umowa zawarta
między Agencją a obecnym dzierżawcą,
ten formalnie nie przekazał jeszcze spu
ścizny po byłym gospodarstwie pań
stwowym. M imo takiej sytuacji nadzór
właścicielki
nad
zdewastowanymi
obiektami nadal spoczywa na ANR. To

jej zadaniem jest zabezpieczenie budyn
ków, tym bardziej, że mieszkają w nich
cztery rodziny.
Zdaniem wójta M iecznikowskiego
za dewastację obiektów' w Trzebicku
z jednej strony odpowiedzialni są dzier
żawcy, z drugiej - sami mieszkańcy wsi.

fit groził zawaleniem - m ówi M iccznikowski.
Mieszkanka Trzebicka opowiada, że
z dachów często spadają dachówki.
Rzadko widuje obcych ludzi w daw
nych oborach. Jej zdaniem wszystko, co
było m ożliwe, już zostało rozgrabione.
- Nie chcemy z Agencją toczyć wojen
czy sporów. Chodzi jed y n ie o to, by zm i

Drewniane elementy dawnych obór de
montowali i zabierali sobie na opał, wyłupywali cegły, wymontowywali części
metalowe. Jeden z budynków został cał

nim alizować zagrożenie, ja k ie występu
j e w Tizebicku - uważa wójt. 14 lutego

kow icie rozebrany, pozostałe stwarzają
poważne zagrożenie.
D oszło lo takiej sytuacji, że m iesz

do w si tej przyjechali przedstawiciele
wrocławskiego oddziału AN R, pojawił
się także dzierżawca terenu. Razem

kające na terenie byłego gospodarstw a
dzieci baw iły się w budynku, którego su

z
pracownikami
Urzędu
Gminy
w Cieszkowie podjęli decyzję, że dzier
żawca będzie musiał natychmiast zli
kwidować zagrożenie. Jak się okazało,
już wcześniej Agencja wydała takie po
lecenie, ale n ie z o s ta ło w y k o n a n e . Pra
cownicy AN R obiecali także, że w naj
bliższych dniach do Trzebicka przyjc-

dzieci Ferie 2005, obchody świąt państwo
wych,
zawody

i Uciechowa za
uważył radny Le
szek Migaj. - Im

sportowe, konkurs
latawców. Przypo
mniał, że przy SDK

prezy odbywały się
w ubiegłym toku
odpowiedział szef
ośrodka. Wynajem
sali na dwie doby
kosztuje 200 zl i jest
według Szuberta

kach czy Uciecho-

pelację, w

wic. Jego zdaniem

p o r ó w n y w a ln y
z cenami w Bartni

której

szą popegeerowskie budynki. Tak jak

wyraził niezadowo

w Trzebicku, należą do Agencji, choć

lenie z działalności

oddane zostały w dzierżawę. Jak dowie

dy rektora SDK. Zarzucił mu brak akty wności i profesjonalizmu oraz słabe zarządzanie.

ga remontu. Podkreślił też, że słabością
obiektu jest kuchnia o niskim standardzie.

Pytał, jakie działania burmistrz zamierza
podjąć, aby zmienić ten stan rzeczy.

- A (xł ilu lat pan kieruje domem kultury? Tizeba byłozm bić kuchnię! - zirytował

Szef SDK od kilku lat jest najgorzej
przez całą Radę ocenianym kierownikiem

się radny Lucjan Pauliński. - Musiałbym
pizedstawić Racbie całą listę jx)tizeb od

jednostki organizacyjnej samorządu.

powiedział dyrektor Szubert. A zm bil to
/xm kiedyś? - wtrącił 1’). Kulawski. Szef

z której korzystają cieszkowianie. Zalegający na dachu śnieg jeszcze bardziej
powiększył rysę.
Podczas zeszłotygodniowej w izyty
w Cieszkow ie przedstawiciele Agencji
zobowiązali się do zabezpieczenia bu
dynku.
Sław ek Pałasz

sulmierzycka sake
Radni źle oceniają jego pracę

Wie-

lokmtme w ciągu tej kadencji krytykowali
śmy dyrektora Szuberta - przypomniał rad
ny. Rada Miejska nie uzyskała dotąd gwa
rancji, że sytuacja się poprawi. Dodał, iż ja
ko przewodniczący komisji gospodarczej
zsyntetyzował zarzuty radnych.
W domu kultury najbardziej brakuje
koncertów. Pan nie inicjuje i nie oiganizu-

IIAIV90N A U 0 9 0 0

rizecz

a sam wypracowuje ok. 20 tys. zl. Nie ma
wesel, ludzie odchodzą do Chwaliszewa

Rękosiewicz inter

m agazynów pękł, obluzował się też
gzym s, zagrażając bezpieczeństwu.
Wzdłuż muru przebiega bowiem droga,

broń i przywilej felietonistów. Zarów
no tych najlepszych (czytaj: najpo
czytniejszych) dla mnie - niedości
gnionych wzorców, poczynając np.
od Rafała A. Ziemkiewicza, poprzez
gami.
Ryszarda Marka Grońskiego, Jerze
Po pierwsze: zarzut Czytelnika, go Pilcha, Daniela Passenta - a na
iż jestem subiektywny, stanowi Ludwiku Stommie kończąc; jak i
w tym przypadku komplement (za tych niedoskonałych, prowincjonal
tem - dziękuję). Gdyż obiektywnym nych, szarych komentatorów rzeczy- to obowiązek reportera. Komenta wistości. Właśnie takich szerego
rze natomiast i osobiste (co waż wych amatorów, jak niżej podpisa
ne!) opinie siłą rzeczy mają prawo ny.
być subiektywne; ba - kontrowersyj
Czyli: każdy felietonista ma pra
ne. Wszak wiadomo, ilu zaintereso wo (a może nawet obowiązek) być
wanych danym tematem, tyle zdań subiektywnym. Nie mają tu nawet
na tenże temat. Więcej - wyrażanie znaczenia barwy jego przekonań (viwłasnego, niekoniecznie popularne de: wielokolorowość powyższej pa
go, zdania to od zawsze narzędzie, lety Wielkich Nazwisk).

ebe idą na utrzymanie obiektu odparował
Szubert. Dom kultury otrzymuje rocznie
z budżetu miasta ok. 120 tys. zl dotacji,

my.

Tymczasem mur jednego z dawnych

S. PAŁASZ

stalacji wewnętrznych) oraz wyliczył impre
zy zorganizowane w domu kulniry: Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcję dla

możliwości, ale dyrektor nie umie ich wyko
rzystać. Możliwości muszą być /x>/xu1e
środkami jinansm tymi, a wszystkie pienią-

dzie ekipa, która wyburzy niektóre do

dzieliśm y się w gminie, z obecnym
użytkownikiem terenu nie ma kontaktu.

Chcę odpo! wiedzieć na
opublikowane
w ostatnim nuj merze Rzeczy
\ zarzuty Czytelj nika, dotycząj ce moich faj worytów w ka
tegorii Krotoszyńska placówka kul
turalna NAJ 2005, w zaproponowa
nym (to celowo podkreślam) przeze
mnie (to podkreślam również) ran
kingu zamieszczonym w Do g ó ry no

Rady Miejskiej w Sulmierzycach. Wymie
nił remonty przeprowadzone w zeszłym ro
ku (naprawa dachu, rynien, kominów i in

jeim ptez. Panuje głucha cisza powiedział
Kulawski. Stwicnb.il, że ośrodek ma duże

działają trzy kółka
zainteresowań, or
kiestra dęta i chór
Cecylia.
Po tym wystą
pieniu radny Daniel
Kulawski przedło
żył burmistrz Irenie

Również w samym Cieszkowie stra

Ten zdewastowany magazyn wciąż figuruje w rejestrze zabytków
województwa dolnośląskiego

Dyrektor SDK przedstawił sprawozda
nie z działalności ośrodka na ubiegłotygodniowym posiedzeniu komisji gospodarczej

Po drugie: każdorazowo w kolej
nych odcinkach NAJ 200 5 podkre
ślałem, że prezentowani w każdej
kategorii laureaci są jedynie moimi
propozycjami. Nigdy nie miałem am
bicji narzucania komukolwiek swo
jego zdania. Pan również nie musi
zgadzać się ze mną, nie obrażę się
o to, wszak o gustach się nie dysku
tuje. Dlatego też nie zamierzam ko
mentować np. Pańskiego zaliczenia
-jak mi się zdaje - dyskotek do ka
tegorii kultury gorszej, bardziej plebejskiej, niegodnej’ nazwy działal
ność kulturalna. Nie przekona mnie
Pan natomiast, że sam fakt organi
zowania przez lokal tychże dyskotek
(zresztą tylko raz w tygodniu) jest
w pełni oczywistym powodem dekla

rowanego przeze Pana bojkotu loka
lu także przez pozostałe 6 dni tygodnia... Alejest to, powtarzam, Pana
wybór.
I po trzecie: zarzuca mi Pan, że
piszę o Kinovej, bo jej szef, Paweł
Płócienniczak, to mój - Pana zda
niem - przyjaciel (dziękuję w imie
niu własnym, nie wiem, co na to Pa
weł?). Nieznane są mi kryteria uży
wane przez Pana do tego. by kogoś
uznać za przyjaciela. Ja natomiast
w różnych okresach swego życia za
liczałem do grona przyjaciół akurat
każdego z trzech, nazwijmy to, dzia
łaczy kulturalnych, wymienionych
w rankingu NAJ 2005: zarówno wy
różnionych (Pawła Płócienniczaka
i Mariusza Ossowskiego), jak i od

choć ładna, wyma

SDK odparł, że składał propozycje remon
tów, jednak nie pamięta ile i jak często.
- Pizejtzę dokumenty - wyjaśnił.
Czy dyrektor Szubert zmobilizuje się do
aktywniejszej pracy? A może zdążył się
uodpornić na krytykę i zarzuty spłyną po
nim jak po kaczce?
(popi)

suniętego od czołówki szefa KOK-u
(Wojtka Szuniewicza). Mam zresztą
nadzieję, że każdy z nich to potwierdzi. Życie układa się różnie, stosun
ki między ludźmi zacieśniają się
i rozluźniają, ale to akurat nie po
winno wpływać na opinię człowieka
0 działalności innych. Także, a może
nawet przede wszystkim, znajomych i przyjaciół.
Mówiąc nawiasem, sądzę, że
1Wojtek, i Paweł czy Mariusz, wie
dzą o tym, iż akurat żadna wyrażona
przeze mnie w Do góry nogami opinia nie stanowi ani próby podlizywania się, ani też nie oznacza psucia
się naszych wzajemnych stosun
ków. Myślę bowiem, że znamy się
na tyle, by wiedzieć, że każdy z nas
pewne sprawy potrafi od siebie oddzieląc.
Pozdrawiam więc wszystkich
trzech: Mariusza, Pawła i Wojtka,
Przyznaję, te pozdrowienia są już
kumoterstwem. Na które jednak,
mam nadzieję, pozwoli mi tym razem Redaktor Naczelna...
Maciej R. Hoffmann

21 lutego 2006
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Kościół

Filip z umysłu do serca
W miniony weekend w internacie Zespołu S zk ół Ponadgim nazjainych nr 1 w Krotoszynie młodzi krotoszynianie i miesz
kańcy W ysocka W ielkiego uczestniczyli w ew angelizacyj
nym kursie Filip, prowadzonym przez grupę z poznańskiej
szkoły nowej ew angelizacji. 0 istocie kursów i ich prze
biegu rozm awiam y z jedną z anim atorek - Danutą Kasperczu k, na co dzień nauczycielką język a polskiego
w Poznaniu.
Czym kursy ewangelizacyjne różnią
się od tradycyjnych rekolekcji parafial
nych?
Nazwa kurs może nieco mylić. Koja
rzy nam się z uczestnictwem w czymś, co
kończy się wydaniem jakiegoś zaświad
czenia. M ówimy o kursie prawa jazdy,
szycia, obsługi komputera. M y nie wyda
jemy żadnych zaświadczeń. Charaktery
styczną cechą prowadzonych przez nas
kursów jest to, że uczestnicy są zapraszani

Kursy ewangelizacyjne odradzają duchowo - uważa Danuta Kasperczuk

Co kry je się pod terminem szkoła no
w ej ew angelizacji!

Jesteśmy członkami Katolickiego Sto
warzyszenia w Służbie Nowej Ewangeliza
cji Wspólnoty św. Barnaby w Poznaniu.

ewangelizacyjnym realizowanego przez

dzenia Sióstr' Miłosierdzia św.
Wincentego a'Paulo, które pro
wadzi w Zdunach prowadzi dom
pomocy dla dzieci i młodzieży
intelektualnie niepełnosprawnej.
Siostra Wanda obchodzi w tym

Tak. Kurs Jana nazywamy kursem
uczniowskim. Pokazuje on człowiekowi
najważniejsze jego relacje z Bogiem, inny
mi osobami, samym sobą. Kurs Paweł ad

Jubilatce życzymy dużo zdrowia
i błogosławieństwa Bożego na
każdy dzień jej zakonnego życia.

resowany jest do tych, którzy doświadczy
li już żywego spotkania z Bogiem i chcą
się nim dzielić z innymi. Nie potrafiąjednak mówić o Jezusie, brakuje im meryto
rycznego przygotowania. Jest to więc kurs
dla przyszłych ewangelizatorów. Dla na

Czuwanie. 25 lutego o 19.30
(po M szy św. wieczornej) w ko
ściele pw. św. Jana Chrzciciela
w Krotoszynie rozpocznie sią
kolejne czuwanie modlitewne

rzeczonych prowadzimy kurs Kona Gali

przed Najświętszym Sakramen
tem.

lejska. Traktujemy go jako weekendowe

nej wolności i swobodzie.

rekolekcje przedmałżeńskie. To jedyny
kurs, po którym wydajemy zaświadczenie

A tak zwane dynamiki na czym po
legają?

równoznaczne z ukończeniem kursu
przedmałżeńskiego w parafii.
Są także kursy bibl ijne, uczące, jak czy

Pomoc z Bellhęim. W każdą
środę między 16.30 a 17.30
w salkach Domu Katolickiego
przy parafii pw. św. Stanisława

tać Pismo Święte i jak jego treść odnosić

Biskupa Męczennika w Koźmi

do życia. Dla osób pełniących funkcje kie

nie Wikp. rozdawana będzie
odzież otrzymana od katolickiej
parafii św. Mikołaja w niemiec

uczestnikom usłyszane treści wprowadzić

rownicze w pracy czy wspólnocie jest kurs

z umysłu cło serca. Poprzez określony gest,

Mojżesz. Tych, którzy potrafią śpiewać,
grać na instrumentach, tańczyć, zaprasza
my na kurs Miriam, pokazujący, jak po
przez swoje talenty oddawać cześć Bogu.

ma parafiami. Obecnie współ

który proponujemy, mają możliwość od

k im B ellhcim . W tym K il LI m i ja

25 lat współpracy między obie

nas projektu Redempolis Missio. Ma on
formą rekolekcji, które doprowadzają do
autentycznego, osobistego spotkania z Je

powiedzenia na usłyszane treści. N ie cho
dzi jedynie o wykonanie jakiejś czynności,
ta ma być zewnętrznym znakiem ducho
wych pragnień. To bardzo pomaga w prze

Prowadzimy także kurs, który nazywamy

praca prowadzona jest także na

Sekret Pawia

poziomie gminnym.

zusem i świadomego obrania Chrystusa za

żywaniu spotkania z Bogiem.

mi pewną wizję duszpasterską i pokazuje,

Działamy na terenie archidiecezji poznań

Pana i Zbawiciela. Osoby, które uczestni

A wszystko zaczęło się w 1983 r.

skiej, choć nie tylko. Prowadzimy różnego
rodzaju kursy ewangelizacyjne, rekolekc je,
organizujemy koncerty muzyków chrześci

czyły w Filipie, doświadczają prawdziwej

w Meksyku, gdzie Jose Prado Flores,
świecki misjonarz, postanowił założyć

wewnętrznej przemiany. Kurs adresowany
jest przede wszystkim do tych, którzy nie

pierwszą na święcie tego typu szkołę. Od

Na czym polega kurs F ilip !

śnie z takimi osobami spotykamy sią tutaj,

powiedział w ten sposób na apel Jana Paw
ła II, wygłoszony podczas pielgrzymki na
Haiti. Ojciec Święty zachęcał do podjęcia
nowej ewangelizacji. Nowej nic co do
treści, ale co do formy. Kursy ewangeliza
cyjne prowadzone są przy użyciu najnow

Kurs Filip jest podstawowym kursem

w Krotoszynie.

szych metod audiowizualnych, wykorzy

jańskich. Członkami stowarzyszenia są
osoby świeckie i kapłani. Odpowiedzial
nym za działalność szkoły jest ks. Walde
mar Szlachetka.

ciela w Zdunach odprawiona zo
stała Msza św. w intencji siostiy
Wandy Młyńskiej ze Zgroma

roku jubileusz 60-lecia swoich
ślubów zakonnych. W Zdunach
przez wiele lat pracowała jako
szkolna katechetka. Czcigodnej

do ich współtworzenia, oczywiście w peł

Na każdym kursie są konferencje-nauczania. Po nich proponujemy dynamiki,
czyli pewne działania, które pomagają

Jubileusz siostry. 19 lutego
w kościele pw. św. Jana Chrzci

odnaleźli jeszcze swego miejsca w Koście
le. Mogą w nim wziąć udział także osoby
czujące, że Bóg jest dla nich kimś obcym,
odległym. W Filipie uczestniczą również,
ludzie pragnący ożywić swoją wiarą. Wła

on rysuje pized uczestnika

(spm)

co robić, by wiara przekazywana innym
nic zanikła. Prowadzimy też stacjonarny
kurs Alfa, składający się z jedenastu spo
tkań adresowanych do osób, które są poza
Kościołem lub na jego obrzeżach. Wszyst
kich kursów jest ponad 20.

śfrp.

Co właściwie daje uczestnictwo
w tych spotkaniach?
' Na naszej stronic internetowej są świa
dectwa

uczestników

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 lutego
2006 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza
ukochana Mama. Teściowa. Babcia i Prababcia

(www.sne.po-

O lga Pudys
przeżywszy lat 91
W smutku pogrążona
nnhinu

stuje się też śpiew, pantomimę, dramę.

znan.pl). To najprostsza odpowiedź. A tak

Obecnie na świecie istnieje ponad 300
szkół takich jak nasza, w Polsce jest ich 20.

zupełnie poważnie myślę, że uczestnic
two w kursach ewangelizacyjnych uczy

Tutaj widzimy ludzi młodych. Czy
osoby starsze też uczestniczą w kur
sach?

świadomego i odpowiedzialnego patrzenia
na własne życie, pomaga w podejmowa
niu ważnych decyzji dotyczących wnętrza,

Obserwujemy dość duży przekrój wie
kowy, tydzień temu prowadziliśmy kurs,
w którym brało udział wielu dorosłych.
N ie wprowadzamy żadnych ograniczeń

dopinguje do angażowania się w życie Ko
ścioła. Odkiywa w nas wrażliwość na Bo
ga i innych ludzi, a także uświadamiaą. że
jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swo

80 lat tradycji, największe doświadczenie
^ c z y ii*

wiekowych, poza tym, że powinny to być
osoby pełnoletnie, tylko w niektórych

je życie. Daje nowąjakość życia, zmienia.
Doświadcżyłam tego osobiście, doświad

przypadkach - siedemnastoletnie. Uczest

czyli moi najbliżsi. Powiem tylko tyle, że

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 lutego *
2006 r. zmarł mój Mąż, nasz Ojciec. Teść. Dzia

rok. zal. 1924

nicy kursów, jeśli chcąje owocnie przeżyć,
powinni umieć podejmować trwałe decy
zje,adzieci dzisiaj myślą tak, jutro zupeł

mój tato, który przez 40 lat nie chodził do

dek. Brat. Pradziadek i Wujek

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

Ilk H IIH liM H iW iM
V 7

^
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usługi całodobowe - najtańsze w powiecie
największy wybór trumien
załatwianie wszelkich formalności
bezpłatny przewóz w granicach miasta
bezpłatny ubiór zwłok
bezpłatna wiązanka na trumnę
ekshumacje zwłok
rS d ^ S H T ^ rm,n|
kremacje zwłok
międzynarodowy przewóz zwłok
21 lutego 2006

nie inaczej.

kościoła, po kursie Filip odrodził się du
chowo. Teraz jest zupełnie innym człowie
kiem.
Rozmawiał

Prowadzicie też inne kursy...

Sławek Pałasz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego
2006 r. /marla namaszczona Olejami św. nasza
kochana Mama. Teściowa, Babcia. Szwagierka.
Ciocia i Kuzynka

ś ftp .

Zołia M łynarz
przeżywszy lat 8 1
W smutku pogrążona
nnizina

ś łp .

Henryk Pietrzak
przeżywszy lat 86
W smutku pogrążona
mdziiui

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 lutego
2006 r. zasnęła w Bogu opatrzona Sakramentami

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 lutego
2006 r. zmarła namaszczona Olejami św. moja

św.

ukochana Siostra

ś ftp .

ś łp .

Zofia K ałużna

M aria K rólak

przeżywszy lat 83
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 84
W smutku pogrążona

nnizina

ixnizina

m

e c z

C e n n ik n e k ro lo g ó w
m o d u ł s ta n d a rd o w y
n a s tr. 8 - 3 0
n a s tr. 3 -

z ł,

5 0 zł

(i w i e l o k r o t n o ś c i) .
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D la c z e g o
Zmiana prezesa w Fabryce Parkietów Biadki ma usta
bilizować sytuację spółki, a w dłuższym czasie dopro
wadzić do generowania przez nią zysku.
nia do j e j sposobu zarządzania spółką
i mzbieiności między planowanymi dodat

O wyjaśnienie powodów zmiany na tym
stanowisku poprosiliśmy pizewodniczące-

nimi a wypracowanymi pize z spółkę ujem
nymi wynikami - powiedział Rzeczy W.

go Rady Nadzorczej, Wacława Bilnickie-

Bilnicki.
Dodał, że Perlińską przebywa obecnie

Od 9 lutego prezesem zarządu Fabryki

go z Agencji Rozwoju Przemyślu.
Jak przypomina Bilnicki, odwołana
Ewa Perlińską od 26 listopada 2002 r. do
tej pory pełniła funkcją wiceprezesa zarzą
du Biadek. Po odwołaniu 8 września 2004
prezesa zarządu (Pawła Grześkowiaka)
przez ówczesnego jednoosobowego
udziałowca, WITAR SA, Rada Nadzorcza
przyzwoliła na używanie przez Perlińską
w kontaktach z klientami miana prezes.
Na posiedzeniu zorganizowanym 9 lu

Praca dla kobiet
• pielęgniarka, Zimnowoda
• kelnerka ■: barmanka.
Nowa Obra (stacja paliw)
• fiyzjerka, Ostrów Wlkp.
• pielęgniarka, Jutrosin

na urlopie wypoczynkowym, nadal pozo
stając pracownicą spółki. - Kwestie doty

• mgr rehabilitacji
lub technik fizjoterapii, Jutrosin

czące ewentualnego rozwiązania z nią sto
sunku pracy i wypłacenia odprawy leżą
obecnie w gestii prezesa zarządu spółki
i nie należą do kompetencji Rady 'Nadzor
czej - poinformował.
Jego zdaniem w ostatnim czasie Biad
ki nie były dobrze zarządzane, o czym
świadczą wyniki ekonomiczno-finans

rf

Poniżej zamieszczamy oferty Po
wiatowego Urzędu Pracy w Kroto
szynie. Obok każdej podajemy na
zwę miejscowości, w której mie
ści się zakład lub zlecona jest pra
ca. Dane były aktualne 17 lutego,
do czasu ukazania się gazety mo
gły ulec zmianie. Ich aktualność
można sprawdzić, dzwoniąc do
PUP, pod nr tel. 725 36 84, 725
44 56; 0800 200 929 (infolinia);
adresy stron internetowych:
www.pupkrotoszyn.internetdsl.pl;
www.apraca.pl/pokr

odwołali Perlińską?
Parkietów Biadki jest Maciej Kalicki.

m ii

W*'*
■ ■ y.

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

Ewa Perlińską nie zarządza j u ż Fabryką Parkietów

Dobrzyca, Kobylin
• operator koparki, dźwigu. Krotoszyn
• ślusarz spawacz,
Krotoszyn, Lipowiec, Koźmin
• elektryk, Krotoszyn

tego br. Rada Nadzorcza, korzystając ze

owe: - Rok 2004 fabryka zakończyła wy

kapitał obrotowy na starcie samodzielnej

swoich uprawnień wynikających z umo

pracowaniem niewielkiego zysku, nato

działalności gospodarczej spółki, nieko

powiada: —Rada oczekuje, że nowo pow o
łany zaiząd doprowadzi w krótkim termi

w y spółki, odwołała E. Perlińską z funkcji

miast mk 2005, według wstępnych przewi-

rzystne relacje kursowe złotówka - euro,

nie do ustabilizowania sytuacjifinansowej

wiceprezesa zarządu i powołała zarząd no

dywań spółki, zostanie zamknięty wysoką

wzrost cen surowca oraz niedostateczne

i tynkowej spółki, zaś dłuższym - p o wdro

wy.

stratą, obecnie trwa weryfikowanie wyni
ków pize z biegłych rewidentów.

umiejętności zarządzania kryzysowego

żeniu działań naprawczych - do wzrostu

przez zarząd spółki.

wartości spółki oraz generowania przez

• tormierz ~ laminarz, Koźmin Wlkp.

Na złą sytuacją złożyły sią według Bil-

A jakie są oczekiwania Rady Nadzor
czej wobec nowego prezesa? Bilnicki od

nią zysku.

• malarz i murarz, Koźmin Wlkp.

- Powodem odwołania pani E. Perlińskiej z pełnionej p ize z nią dotychczasfunkcJi wiceprezesa zarządu były utrata zaufa

nickiego następujące przyczyny: zbyt niski

(er)

• stolarz meblowy, Krotoszyn
• murarz i malarze,
Krotoszyn i teren Wielkopolski

• murarz. Kobylin i teren
woj. Wielkopolskiego
• stolarz lub osoba do przyuczenia.
Dzielice
• cukiernik, Krotoszyn

C entralne na Konstytucji 3 M aja
Czy mieszkania na ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie
będą podłączone do ogrzewania sieciowego? Na to pyta
nie starali się odpowiedzieć na wtorkowym spotkaniu
z mieszkańcami przedstawiciele Zakładu Energetyki
Cieplnej oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krotoszynie.
- Wszystko zaczęło się p o n a d m k te
mu, kiedy w ysłaliśm y do m ieszkańców
bloków p rz y ul. Konstytucji 3 M aja an
kiety, w których pytaliśm y o ewentualne
podłączenie ogrzewana sieciow ego - in
formuje Ferdynand Woźny, specjalista
ds. marketingu i obsługi klienta w kroto-

• operator urządzeń do przetwórstwa
szkła, Krotoszyn
• hydraulik. Orla i delegacja
(teren kraju)

płacić jedn orazow o sporą sumę pien ię

odpowiedzi na 323 wysłane ankiety. Je
dynie 80 osób wyraziło chęć korzystania

Powody, dla których wybraliśm y wła

dzy, płaciliby o 16 zł wyższy czynsz, spła

śnie te bloki, są proste - w nich było naj

cając w ten sposób koszty inwestycji -

z jego usług. - To niewielkie zaintereso

w ięcej chętnych, w nich najwięcej osób

m ówi przedstawiciel ZEC-u. Jeśli jed

wanie zaham ow ało nasze działania mówi Woźny. Część mieszkańców

ogrzew a mieszkania piecam i kaflowymi
- wyjaśnia F. Woźny.

nak dofinansowania nie będzie, m iesz

• agent oclirony mienia i osób,
Krotoszyn

kańcy będą musieli sami zapłacić za za

• stolarz budowlany, Zduny. Koźmin

ogrzewa mieszkania gazem, innym od-

Członkowie zarządu obu firm szcze
gółow o odpowiadali na zadawane pyta
nia. - M am nadzieję, że udało nam się

instalowanie ogrzewania. - Jeśli ktoś ze

■ lakiernik samochodowy. Nowa Wieś

4 3 0 zł

Gmpa Producentów Rolnych, Koźmin Wlkp.

3,25 zl

4.56 zł

Rzeźnia MRÓZ SA, Dorzęeiczki

3,15 zł

4,41 zl

Skup Zwierząt Rzeźnych p. Górników, Krotoszyn

rozwiać w szelkie wątpliwości. Odnosili
śm y się do konkretnych mieszkań, wyja
śniając, ja k ie iv ich przypadku będą
koszty korzystania z naszych usług - m ó
w i Woźny. Propozycja podłączenia do
sieci ciepłowniczej spotkała się z apro

4,41 zł

3,15 zi

4,41 zl

3.15 zł

4,207.1

aby uzyskać dofinansowanie z Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo
wiska. Zdzisław Zielonka z ZEC-u w y
stąpi o pokrycie pewnej części kosztów
inwestycji ze środków Funduszu Nor
weskiego. - Pieniądze zostaną przezna

3,15 zł

razecz

• specjalista ds. sprzedaży i specjalista

W marcu odbędzie się spotkanie
członków wspólnot mieszkaniowych
z ul. Konstytucji 3 Maja. na którym

cią, musi być co najmniej pięćdziesięcio
procentow e p o p a tc ie m ieszkańców w przypadku dofinansowania, łub dzie
więćdziesięcioprocentowe, je ś li g o nie
otrzymamy. Inaczej byłaby to inwestycja

3,15 zł

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Praca dla kobiet lub mężczyzn

atację, obliczyliśmy, że ktoś, kto p ła cił za
g a z 300 zł, u nas za ogrzanie mieszkania
zapłaci 2 25 z ł - informuje F. Woźny.

ogrzewać mieszkania.
Prezes PGKiM Michał Przybylski
zapewnił, że dołoży w szelkich starań,

Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej

zapłaci ok. 300 zł. Jeśli chodzi o eksplo

mieszkańcy będą musieli podjąć osta
teczną decyzję. - Postaw iliśm y pewien

-

• mechanik lub elektromechanik
samochodowy, Krotoszyn

chce przejść z gazow ego na centralne,

batą zebranych. Okazało się, że za cenę
zbliżoną do obecnie ponoszonych kosz
tów opału m ogą bardziej komfortowo

3,15 zł

Zakłady Mięsne SOLUS, Gotinka

TADEX, Tomnice

nia z sieci miejskiej.

zgodnie z planem, lokatorzy’ zam iast za 

DUDA Polski Koncern Mięsny SA. Grąbkowo

BIERNACKI, Golina

tami inwestycji i eksploatacją ogrzewa

i PGKiM-u zaproszono mieszkańców

waga żywa waga bitaciepła(kl. E)

Zakłady Mięsne

mieszkańców o koszty związane z kosz

Krotoszyn
• specjalista ds. księgowości/controllingu, Krotoszyn
• piekarz, Krotoszyn
• kierowca kat. C sprzedawca,
Koźmin Wlkp.

czterech bloków (nr 10, 12, 14, 16). -

Ceny kg żywca wieprzowego z podatkiem VAT (5 proc.) z 20 lutego.

PRO-AGRO, Krotoszyn

N a spotkanie z zarządem ZEC-u

żadnych problem ów z otrzymaniem tego
dofinansowania, bo spełniam y wszystkie
wymagania - twierdzi F. Woźny.
Cena katalogowa (po przetargu może
ulec zmianie) podłączenia do sieci cie
płowniczej wynosi np. 2700 zł za 30 m
kw. lub 4500 zł za 60 m kw. powierzch
ni mieszkania. Jeśli wszystko pójdzie

szyńskim ZEC-u. Zakład otrzymał 173

Sprawdź ceny skupu!

(powiat niwteki)

powiada korzystanie z pieców kaflo
wych. Jednak wnikliwa analiza ujawni
ła, że mały odzew na propozycję ZEC-u
m oże wynikać z niew iedzy i obaw

• inżynier ds. produkcji, Krotoszyn
• specjalista, ds. logistyki, Krotoszyn
• specjalista ds. oclirony środowiska,

warunek - żeby bloki zostały’ objęte sie

nieopłacalna - mówi Woźny. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem,
cztery bloki przy ul Konstytucji 3 Maja

czone częściowo na odnowienie kotłow

zostaną podłączone do sieci ciepłowni
czej w 2007 r.

ni p rz y ul. I Stycznia. Nie pow inno być

(dagy)

ds. marketingu, Krotoszyn
• specjalista ds. bhp, Krotoszyn
• tłumacz języka niemieckiego,
Krotoszyn
• prac. dz. marketingu. Koźmin
■ kierownik produkcji, Krotoszyn
• handlowiec. Krotoszyn
• thirriacz j. tureckiego, Kobiemo
• tłumacz j. niemieckiego
i francuskiego, Kobiemo
• nauczyciel j. angielskiego. Koźmin
• laborant chemiczny: Krotoszyn
• kierownik magazynu,'
Milicz - Sławoszowicc
• kierownik ds. księgowości,
Milicz Slawoszowiee
• nauczyciel j. angielskiego. Krotoszyn
• nauczyciel informatyki, Krotoszyn

21 lutego 2006
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Baszków się promuje
Dom Pomocy Społecznej w Basz

dochodów. Część kosztów pokrywa ro

kowie wydał kolorowy informa

dzina pensjonariusza lub gmina, z której

tor promujący jego działalność.
Z książeczki można się dowiedzieć,
że zabytkowy pałac Mielżyńskich przy
stosowany został na mieszkanie dla 55
chorych psychicznie, zaś now y obiekt
.pomieścić może 120 pensjonariuszy
cierpiących na przewlekłe choroby so
matyczne.

S. PAŁASZ

Folder prezentuje warunki życia
w Domu, informuje o świadczonej tam
opiece, rehabilitacji i zajęciach rekre
acyjnych.

ropejskiej. D latego zapraszam y wszyst
kich, któtzy potizebttjąpom ocy drugiego
człowieka. Zatrudniamy tu dośw iadczo
ną kadrę i jestem przekonany, że każdy
z mieszkańców będzie czul się u nas jak
w rodzinie - napisał w e wstępie do infor
matora dyrektor placówki, Dionizy
Waszczuk.
Publikacja zawiera też opis najbliż

kowie wynosiła w 2005 r. 1 tys. 737 zł
od osoby. Mieszkaniec domu uiszcza su

szej okolicy. Są w ięc m.in. informacje
dotyczące historii Zdun, Baszkowa. za
bytków. DPS ma także nową stronę in
ternetową.

m ę nie w yższą niż 70 proc. własnych

(spm)

Opłata za m iesięczny pobyt w Basz

Były wybory, teraz będzie wspólna fotografia

ta osoba pochodzi. - D rzw i naszego D o
mu sc{ otw arte zarów no dla mieszkań
ców Polski, ja k i innych krajów Unii Eu

Strażacy po wyborach
18 lutego w gminie Zduny
wybrano zarząd miejsko-gmi
nny Ochotniczej Straży Pożar
nej. Prezesem ponownie zo
stał druh Andrzej Figlak
z Chachalni.
Jego zastępcami będą C zesław Wia
trak i Tadeusz Olejniczak. Sekretarzem

wodniczący),
i Jan Szymer.

Waldemar

Kaczmarek

Zanim jednak wybrano nowe wła
dze, delegaci z poszczególnych jedno
stek OSP bezdyskusyjnie przyjęli spra
wozdanie z działalności poprzedniego
zarządu oraz komisji rewizyjnej.
Na terenie gminy jednostki OSP
działają w Baszkowie, Bestwinie, Cha
chalni, Konarzewie, Perzycach, Rudzie

w gminie Zduny. W dziewięćdziesięciu
procentach na zagrożenia reagowali
członkowie OSP, tylko w dziesęciu - za
wodowa strażacy.
Przy miejsko-gminnym

zarządzie

OSP Zduny działa jedyny w' wojewódz
twie wielkopolskim Klub Honorowego
Strażaka. Zrzesza strażaków, którzy ze
względu na wiek lub stan zdrowia nie
uczestniczą już w akcjach pożarniczych,

została Irena Balcerkiewicz, skarbni

ny) włączone zostały do Krajowego

chcą jednak nadal czynnie wspierać
działalność poszczególnych jednostek.

kiem Dionizy Waszczuk, komendan
tem zdunowskiej jednostki - Eugeniusz
Pankiewicz. W skład komisji rewizyjnej
w eszli druhowie: Józef Wiatrak (prze

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jed
na dziesiąta wszystkich interwencji stra
ż y pożarnej na terenie powiatu kroto
szyńskiego w 2005 r. miała miejsce

Obecnie należy do niego 57 osób, preze
sem jest zdunowianin Zenon Karolew
ski, z pożarnictwem związany od 37 lat.
(spm)

i Zdunach. D w ie z nich (Baszków, Zdu

Próbowali opanować jazdę na nartach

Nie zmienili zarzgdu

Kupa śmiechu na Ślęży
2 i Zespole Szkół w Benicach zorganizo

ków i śmiechu. Każdy, bez względu na
wiek. czuł się tam jak dziecko. Ta rekre
acyjno-sportowa wycieczka bardzo przy

wały 5 lutego wyjazd do Sobótki na górę
Ślęża. Uczestnicy pełną garścią czerpali

padła wszystkim do gustu. Dlatego też.
w piątek odbył się następny wyjazd, a ko

Szkolne koła PTTK przy Zespole
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr

z uroków zimy

z zawrotną prędkością

jeździli na sankach, próbowali opanować

lejny, ostatni w te ferie, zaplanowano na
23 lutego.
Ania Zych

sztukę jazdy na nartach. Było sporo upad

W interesie rolników
Agencja Restrukturyzacji i Moderni
zacji

Rolnictwa

zawarła

8

lutego

w Warszawie porozumienie z Krajową
Liczba członków koła ciągle rośnie

Wybór nowego zarządu, spra
wa refundacji za utylizację
padłych koni - między innymi
te kwestie omawiano 8 lute
go na zebraniu sprawozdaw
czo-wyborczym Powiatowego
Koła Hodowców Koni.

na stanowisku sekretarza, od teraz piastu

wiony na zebraniu wielkopolskiego od

je je Tomasz Kozupa z Krotoszyna.
Na spotkaniu Andrzej Wesołowski,
członek PKPH, poruszył problem kosz
tów utylizacji padłych koni. - Na razie

działu KHK.
Członkowie ustalili także główne kie
runki działalności koła. - K rycie klaczy
z terenu naszego powiatu ma się odbywać
w opai viu o stado ogierów z Gniezna. To

nie istnieje oddzielna pozycja, która
uwzględniałaby w tej spraw ie konia wyjaśnia Wesołowski. Oplala za utyli

konie z rodowodem, które będą dostar

Radą Izb Rolniczych o stałej współpra
cy i wym ianie informacji m iędzy tymi
instytucjami. .
Jakie

są

ecie

porozumienia?

P tzede wszystkim weryfikacja procedur
obowiązujących p tz y

ubieganiu się

p rzez rolników o wsparcie z Agencji, na

czane do naszych punktów kopulacyjnych

bardziej proste i przyjazne uważa Elż
bieta Kaufman-Suszko, prezes ARiMR.

informuje Wesołowski. Zdaniem na

Jej zdaniem taka współpraca pozwoli na

szych koniarzy, taka strategia zapewni po

efektywniejsze zagospodarowanie pie

trzymanie rasy konia wielkopolskiego.

niędzy z now ego budżetu Unii Europej

zację je s t „podciągnięta" p o d trzodę
chlewną. A w takim przypadku hodowca

Prezesem nadal jest Stanisław Kraw

nie tylko płaci za każdy kilogram utylizo-

czyk z Bud, a jego zastępcą - Marian
Skowronek z Krotoszyna. Skarbnikiem

wanej sztuki, ale również musi pokryć

Warto dodać, że na spotkaniu Srebr
nymi Odznakami WKHK zostali odzna
czenia L. Garstka, T. Kozupa oraz Tade

skiej, tego na lata 2007 2013. Podob
nego zdania jest Wiktor Szm ulewicz,

Ireneusz Glapa ze

koszty jej transportu. - Chcielibyśmy, aby
zaplata za utylizację konia była taka ja k
za bydło - mówi Wesołowski (1,07 zł za

stolicy powiatu. Zmiana nastąpiła tylko

sztukę). Wniosek ten zostanie przedsta

pozostał

Leszek

Garstka z

a członkiem zarządu

21 lutego 2006
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Biadck,

usz Pośpiech z Krotoszyna.
(szop)

prezes KRIR.
Zadowolenia z um ow y nie ukrywa
K rzysztof Rost, kierownik krotoszyń-

r.x e e x * —
* i

skiego pow iatow ego biura ARiMR. 10
lutego zorganizował w związku z tym
spotkanie ze Stanisławem Szczotką,
przewodniczącym WIR na powiat,
a także Elżbietą Kaczmarek, szefow ą
krotoszyńskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego.
Zastanaw ialiśm y się, ja k to poro
zumienie przen ieść na nasz teren m ó
wi K. Rost. Na pew no będziem y ra
zem występowali w sprawach mhtictwa.
Lokalne współdziałanie będzie polegało
m.in. na wspieraniu się wym ienionych
instytucji w działaniach dotyczących
nowych programów unijnych. W bie
żącym roku m am y zam iar skupić się na
szerokim inform owaniu producentów
rolnych. C hodzi o to, aby ja k najwięcej
osób skotzystalo z pomocy.
(szop)
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9 0 m in u t

na jeden obraz

Padfy p ta k za n ie p o k o ił k rotoszyniankę

t

w

Padła dzika kaczka
W czwartek Powiatowy Inspektorat Weterynarii zawiadomiono o patHej dzi
kiej kaczce, leżącej na oblodzonej tafli stawu w krotoszyńskim parku.
W związku z zagrożeniem ptasią grypą, tego dnia służbom weterynaryjnych
w całym kraju zgłoszono kilkanaście po
dobnych przypadków.
Padłą kaczuchę wydostano ze stawu
przy pomocy miejskich strażników, po
czym z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności przewieziono do PIW. Tam
poddano ją szczegółowym oględzionom
i przeprowadzono sekcję. Jej wynik nie

Wielkie malowanie w Świnkowie

Ponad stu uczniów z gmin
Krotoszyn i Kobylin uczest
niczyło w I Międzyszkolnej
Galerii Plastycznej.

den z trzech tematów: W krainie śniegu

Wcześniej było też podejrzenie, że pa

Ossowski z Urzędu Miejskiego, w czasie
ostatnich mrozów kaczki były jednak na

w Biadkach - Monice Andrzejak, Mate

dła z głodu Kilka tygodni temu pisaliśmy

zlecenie gminy dokanniane. Jego wersja

uszowi Kellerowi i Ewelinie Karbowiak.

o smutnym losie parkowego ptactwa, bo

się potwierdza - to nie głód był przyczy

Wyróżniono prace Joanny Pierścińskiej
(Kuklinów), Beaty Kierzek (Świnków),

wiem złożone z kilkuset sztuk stado zimu
jące w krotoszyńskim parku mogło liczyć

ną śmierci ptaka.

główne

Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krotoszynie, krotoszyńskiej SP nr 1, SP

W pierwszej grupie komisja przyzna

w Roszkach, Benicach, Gorzupi, Chwali-

przypadły

uczniom

ła pierwsze miejsce Monice Bolach (SP

szewie, Biadkach, Orpiszewie oraz Szko

Świnków), II nagroda przypadła Aleksan

za udział w konkursie, słodycze oraz drob

ły Podstawowej w Kuklinowie.

drze Rozum (SP nr 1 Krotoszyn), III na

ne upominki.

Świnkowa przyjechali wraz ze swoimi

Zadaniem uczestników konkursu było

grodę otrzymała Kinga Keller (SP Biad

I Galeria Plastyczna była dla uczniów

wykonanie prac malarskich lub rysunko
wych w dowolnej technice. Startujących

ki). Wyróżniono prace Katarzyny Wit

ciekawym wypełnieniem wolnego czasu

kowskiej (Świnków), Tomasza Nowaka

w okresie ferii zimowych. Za rok odbę

podzielono na dwie grupy wiekowe.
Uczniowie klas I-I I I mieli do wyboru je

(SP w Gorzupi) oraz Alicji Florkowskiej
(Chwaliszew).

dzie się kolejna edycja.

Opel zwielokrotniony

(ann)

W najbliższą sobotę spodziewany jest

D U Ż A RESZTA D O W Y D A N IA

aa

PEUGEOT 307 Z 2005 ROKU
JUŻ OD 2 4 0 0 0

sympatyczny najazd miłośników aut marki
Opel na Krotoszyn. Przybędą na kolejny
międzyregionalny zlot tych maszyn. Impre
zie patronują pisma Auto Timing Świat i Au
to Tydzień, a przygotowuje ją dwóch miej
scowych pasjonatów - Piotr Włodarczyk
i Marek Praczyk.

KORZYSTNY
PEUGEOT KREDYT 50/50
W PEUG EOT

mi kolejowymi). O 10.45 w asyście policji
auta przejadą na Rynek. Tam bliżej przed
stawią się krotoszynianom, którzy po obej
rzeniu pojazdów wybiorą najpiękniejszy
z nich. O 12.30 bunnistrz miasta wręczy
właścicielowi w nagrodę puchar. Na 12.45
zaplanowano przejazd na plac targowy,
gdzie rozegrane zostaną konkurencje
sprawnościowe.
Chętni będą mogli pozostać w Kroto

ARCHIWUM

szynie dłużej - wziąć udział w imprezie in
tegracyjnej, a potem skorzystać z tanich
noclegów. Adres internetowej strony zlotu:
www.krotoszyn2006.republika.pl.
(en)

ZŁ*

www.sztukowski.peugeot.pl

Zlot rozpocznie się o 10.00 spotkaniem
kolo stacji paliw przy Koźmińskiej (za tora

O p e l ró żn e m ie w a tw arze

(er)

Edyty Mazur (Biadki).
W szyscy nagrodzeni i wyróżnieni
odebrali dyplomy i nagrody rzeczowe
z rąk dyrektora szkoły w Świnkowie Lidii Nadstawskiej-Zybały, Jerzego Janic
kiego - zastępca naczelnika wydziału
oświaty i spraw społecznych w Urzędzie
Miejskim w Krotoszynie i sołtysa Józefa
Maciejaszka. Każdy z uczestników otrzy
mał od organizatorów dyplomy uznania

opiekunami uczniowie trójki w Zespole

gryziony przez jakiegoś drapieżnika.

Jak poinformował nas w czwartek
nadzorujący tereny zielone Czesław

szkoły

W grupie drugiej wszystkie nagrody

i mrozu, M ój kolega z innej planety,
W kwiecie baśni. Druga grupa, z klas IV VI, dostała inne zadanie - realistyczne stu
dium jednej z zaproponowanych kompo
zycji lub jej dowolnej interpretacji.
Dzieci pracowały około 90 minut. Ko
misje konkursowe, w skład których wcho
dzili nauczyciele plastycy ze szkół biorą
cych udział w konkursie, miały twardy
orzech do zgryzienia —wyłonić i nagro
dzić najciekawsze prace. Oceniano walo
ry kompozycyjne, barwy, interpretację te
matu i oryginalność.

L elem tej imprezy artystycznej, zorga
nizowanej 15 lutego w Szkole Podstawo
wej w Świnkowie, było szukanie talentów
plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości
estetycznej i wyobraźni twórczej. Do

pozostawia wątpliwości - ptak został za

wyłącznie na pomoc życzliwych zwierzętom mieszkańców miasta.
Gminni urzędnicy uważali, że nie po
winno się go dokanniać. Zupełnie inny
jest pogląd niekwestionowanego autoryte
tu w dziedzinie opieki nad zwierzętami Hanny Gucwińskiej z wrocławskiego
ogrodu zoologicznego, jej opinię także
prezentowaliśmy na łamach Rzeczy.

MODELE Z 2005 ROKU:
PEUGEOT T C O Z -J U Z O D 19 900 ZŁ»

•ciuinT

P E U G E O T 2 0 6 - JUŻ O D 16 900 ZŁ*
PEUGEOT 0 0 7 -J U Ż O D 33 900 ZŁ*

PEUGEO T. ZAP R O JEK TO W AN Y, BY C IES ZYĆ .
Szczegóły w salonie. Liczba sam ochodów ograniczona. *50% ceny samochodu, pozostała
część płatna po roku. Rzeczywista roczna stopa procentowa, przy założeniu, że opłata
przygotowawcza w wysokości 4% jest kredytowana, wynosi 4.17% . Peugeot 307
- zużycie paliwa: 4,8 1/100 km, emisja C 0 2: 126 g/km dla silnika 1.6 HDi 110 KM.

Peugeot Sztukowski
Topola Mała 72a, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 0-62 735-02-56, fax 0-62 735-50-84
sztukowski@peugeot.com.pl

Temat z okładki

1 2

Ściągnął spodenki
dla żartu
Rozmowa z Andrzejem Szczepaniakiem, wuefistą ze Szkoły Podstawowej nr 8, zawieszo
nym w pełnieniu obowiązków po tym, jak do dyrekcji wpłynęła skarga rodziców ucznia,
dotycząca zachowania wobec ich dziecka. Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie. Zarów
no prokuratura, jak i policja podkreślają, że jest ona bardzo delikatna...
Dlaczego został Pan zawieszony
w obowiązkach nauczyciela?
Tylko i wyłącznie decyzją dyrekcji.
Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak się
stało.

pozbyć.

wielkim, aby przekreślić moją karierę za

W ziemi majq piekarniki
Mam już za sobą kolejną aklimaty
zację w nowej rodzinie.Wystarczyło
kilka dni, aby przekonać się, że była to
jedna z najlepszych decyzji podjętych
przeze mnie w Nowej Zelandii.
U czę się i pracuję tak jak do tej po
ry, a resztę w olnego czasu organizują
mi domownicy. W poprzednim miej
scu mogłam o tym jedynie pomarzyć.
B ył piątek, w szkole planowali
wyjście do kina, ja wolałam zobaczyć
coś ciekawszego. Rano pojechałam ze

poszkodowanym. Uważam, że ta sprawa

Stuartem (mąż gospodyni) do jego za
kładu pracy (jest głów nym księgo
wym ). Oprowadził mnie po hucie.

nie powinna wyjść poza szkołę. N o ale
dyrektor...

Jeszcze przed rokiem pracowało tam
ok. 1000 osób, dzisiaj - 300 łącznie

wodową. W całej tej sytuacji to ja jestem

No ale z tego, co nam wiadomo, to
rodzice poskarżyli się na Pańskie za
chowanie?

Kolejna relacja biadkowianki z Nowej Zelandii (12)

Ptasia grypa to już tutaj istne sza
leństwo. W telewizji wyem itowany
został najgorszy scenariusz, jaki m oże
się wydarzyć po dotarciu wirusa do
N ow ej Zelandii. Mam nadzieję, że do
końca marca to się uspokoi, a mój po
wrót do domu będzie normalny,
w przeciwnym wypadku lot i międzylądowania w krajach azjatyckich nie
będą mnie bawić.
Jest sobota, a wolne jeszcze w po
niedziałek z powodu święta Maory
sów i urodzin miasta Auckland. Ra
zem z gospodarzami wyruszyłam na
zwiedzanie parku narodowego z wul
kanem i wspaniałą scenerią działania
złóż geotermicznych. Są tu gorące

A z tego, co ja wiem, to rodzice już

A czy na tę decyzję nie miało wpły
wu ostatnie wydarzenie, związane jak to określa policja - z niestosow
nym zachowaniem się Pana wobec
jednego z uczniów?

Właśnie - dlaczego uważa Pan, że
chce się Pana pozbyć?
Po prostu jestem
członkiem załogi.

niewygodnym

A skąd taki wniosek?

N ie wiem, ale przyznaję, że w tej
konkretnej sytuacji zachowałem się źle.

Moje poglądy na pewne sprawy m o
gły się mu nie podobać. Zawsze stawa
łem okoniem, do tego dochodzi zawiść...

A może Pan opisać tę sytuację? Do
czego konkretnie doszło?

Zresztą, nie chcę tego tłumaczyć. Mu

Jeden z uczniów niewłaściwie się za
chowywał, dlatego odwróciłem go tyłem
do siebie i ściągnąłem mu spodenki.

siałbym opowiedzieć o szesnastu latach
mojej pracy.

Traktowałem to jako żart. Wydawało mi

W zeszłym roku udał Pan się na
kilkumiesięczny urlop? Dlaczego?

się, że nie ma w tym nic złego ani gorszą
cego. A le fakt, że teraz tego żałuję.

Byłem wykończony zachowaniem
dyrektora. Musiałem odpocząć.

Czyli wszelkie domysły o dwu
znaczności Pańskiego zachowania są
nie na miejscu?
Tego typu metody postępowania
z uczniami nie są niczym nadzwyczaj

A czy nie było ta k , że to d y re k to r
wycofali tę skargę. Chociaż ja z nimi nie
rozmawiałem.

Nie.

nym. Są one stosowane w środowiskach

Jednak Pańscy byli wychowanko
sportowców. Chodzi o to, aby przyzwy
wie, z którymi udało nam się porozma
czaić młodzież do noszenia spodenek na
wiać, twierdzą, że w niektórych przy
sznurku (wtedy nie da się ich ściągnąć),
padkach zacho
a nie na gumce.
wanie Pana wo
Tak przynajmniej
Jerzy Janicki
bec nich było, de
było, kiedy ja się
zastępca naczelnika
likatnie mówiąc,
uczyłem. N ie ma
wydziału oświaty Urzędu Miejskiego
dwuznaczne...
m ow y o żadnych
dwuznacznych in
tencjach, tym bar
dziej, że do zda
rzenia
doszło
w sali, w obecno
ści dwójki innych

wysłał Pana na urlop? Czy nie miały
na to wpływ u Pańskie problemy z al
koholem?

N a razie nauczyciel ten je s t odsunięty
o d wykonywania obowiązków. Pozosta

Ma Pan problemy z piciem?
W szkole nigdy nie byłem pijany,
a życie prywatne to moja sprawa. Zresz
tą, do tej pory w pracy nie miałem żad
nej nagany, wręcz przeciwnie - same na
grody.

Widać, jak woda paruje
z kierownictwem. A stało się tak dlate

źródła, gejzery, syczące kanały w ylo

go, że Chińczycy wchodzą na rynek.

towe pary oraz jeziorka pełne bulgo
czącego biota. Jest wioska, w której
mieszkają Maorysi. Najpierw mała
wycieczka po w iosce - trzeba uważać,
bo ziem ia gorąca i można się popa
rzyć. Tubylcy pokazują nam, jak w y 
korzystują gorącą ziem ię i wrzącą w o 

Ich zakłady pracy przez kilka lat nie
plącą ani podatków, ani składek. Jest
to czas na rozwinięcie skrzydeł, dlate
go ich towary są o połow ę tańsze.
W sklepach połowa asortymentu to
M adę in Cliina. Ekspansja jest ogrom
na, a czy to się zmieni, zależy od rządu

tej pory nikt się na

Ja k potoczy się Pańska dalsza ka
riera zawodowa?

mnie nie poskar

Bez względu na to jak zakończy się ta

śm y się i m szyłam do Auckland. M o

To dlaczego do

i nie tylko.

dę. Nora w ziemi służy im jako piekar
nik, a wrząca woda do gotowania po

łe nasze decyzje są uzależnione o d wy
ników postęiwwania wyjaśniającego czekamy na orzeczenie prokuratury

żył!? To niepraw

sprawa, i tak od przyszłego roku mam

ją małą w ycieczkę rozpoczęłam od

traw. Dalej jest gejzer, który wybucha
codziennie dokładnie o godz.10.15.
Sprawdziłam, jest punktualny! Na ko

da. Gdyby tak by

zamiar odejść z tej szkoły.

w tej sprawie.

ło,

przystani portowej. W łaśnie cumował
statek pasażerski z czterema tysiącami

niec pokaz tańców ludowych. G dy
bym miała m ożliw ość zobaczyć to

To Pańska decyzja?

ludzi na pokładzie - co za widok!

Moja, nie dyrekcji.
Rozmawiał Szymon Pawlak

Z mapą w ręce dotarłam do Victoria
Market - to coś jak londyński Candem

jeszcze raz, na pewno nie przepuściła
bym takiej okazji.

nauczycieli oraz
kilkudziesięciu uczniów. Musiałbym być
niespełna rozumu, gdybym robiąc tego
psikusa miał coś innego na myśli. Uw a
żam, że ta cała sprawa jest rozdmuchana
przez dyrektora. Po prostu chce się mnie

wów czas

wszyscy, których
uczyłem, powinni czuć się u mnie bardzo
źle. N ie wydaje mi się, aby tak było
w rzeczywistości - wręcz przeciwnie.
Jeszcze raz podkreślam, że to, co zrobi
łem ostatnio, było błędem. A le nie tak

Andrzej Szczepaniak w yraził zgodę na
podanie swoich personaliów.

Po zwiedzeniu odlewni rozstali

w miniaturce. Potem do N ew Market,
bo nauczycielka pow iedziała mi, że
jest tam polski sklep i dobre jedzenie.
Znalazłam. Sklep jest polsko-rosyjski,
można tam znaleźć nasze Grześki, bu
dyń, kisiel, czekoladę., Czułam się jak
dziecko, które dawno nie jadło słody

Zdunowianie na ekranie

czy. To jednak musiało poczekać, bo
dalej zobaczyłam nasze bułki i polski
chleb. Straciłam niemało, ale zadowo

Pisaliśmy o nich tydzień temu. Ro
dzina W awrzynowiczów ze Zdun
uczestniczyła w trzech kolejnych telewi

lona i pozytywnie naładowana wróci
łam do domu.

zyjnych Familiadach. Anna i Lech, ich
córka Marianna oraz druga córka Moni

Na dworze gorąco, a w pom iesz
czeniach klimatyzacja - to wystarczy,

ka z m ężem Witoldem wygrali trzy od
cinki. Trzeci, w ostatnią sobotę, zakoń
czyli największym sukcesem, wygrywa

aby szybko się przeziębić i spędzić kil
ka dni w łóżku. Typowe objawy gry
py wystarczą, aby być przyjętym

Wracaliśmy drogą o nazwie p u 
stynna, w okół krajobraz jak z innej
planety. To są uroki Nowej Zelandii.
M ożna tu zobaczyć miasto, siarki, ba
jecznie kolorowe skały oraz widoki
jednym przypominające powierzchnię
Księżyca, innym - piekielne otchłanie.
Dla mnie to kolejna przygoda.
D o powrotu pozostało niewiele
czasu, a ja zdecydowałam się zdawać
egzam iny końcowe. W cześniej nie
brałam tego pod uwagę, gdyż m yśla
łam, że są one przepustką na uczelnie
w N ow ej Zelandii i Australii. Teraz się
dowiedziałam, że także w Anglii,
a skoro tak - trzeba zdawać, bo kto
wie...
W szkole dostałam się na najwyż
szy poziom, a to oznacza, że naprawdę

jąc kilkanaście tysięcy złotych. Co cie
kawe, w finale zdobyli równo 200 punk
tów, czyli akurat tyle, ile potrzeba, aby

przez lekarza wręcz natychmiasto
wo. 10 min. rozmowy, mierzenie tem

muszę przysiedzieć fałdy, aby zdać eg

peratury i ciśnienia, badanie serca i w i

zaminy i uzyskać certyfikat. Zawieszę

' tak wysoka nagroda mogła trafić w ich

zyta zakończona.
Otrzymałam dwa lekarstwa i moja

pisanie na jakiś czas, bo naprawdę
muszę się pouczyć, ale obiecuję, że
nie na długo. Pozdrawiam!
Ola Dudek

ręce.

tygodniówka wpadła w ręce pana dok

Gratulujemy!
(red.)
21 lutego 2006
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Z Herkulesem
bezpieczniej
Agencja ochrony osób i mienia Herku
les istnieje już od ponad trzech lat, jednak
dopiero teraz właścicielka zdecydowała się

pracownicy’ naszejfirm y posiadają licencje
agenta ochrony, sąpmfesjonalnie wyposa

wyodrębnić ją z jednej z firm ochroniar
skich istniejących w Krotoszynie. Biuro

nych i - co najważniejsze w tym zawodzie mają wieloletnie doświadczam.
W wyposażeniu agencji jest kilka aut,

agencji jest jej wizytówką-profesjonalnie
urządzone, monitorowane i działające przez
24 godziny na dobę.
-J u ż teraz naszymi klientami są m.in ta
kie firmy, ja k „Krepel", „Jotkel", „Kon-

To były pierwsze arie operowe w historii kina Przedwiośnie

Opera
Przedwiośnie

stal”, „Tombud", „Ferrum”, „AimaturaKozłowski”, „Hardbit" oraz wiele lokali
gastronomicznych i punktów handlowych
w całym powiecie - mówi Sławomira
Kaczmarek, właścicielka agencji. - Trzeba
też pamiętać o imprezach masowych orga
nizowanych przez władze miast czy przez
przedsiębiorców: piknikach, festynach (np.
firm y „Bolsius”), dyskotekach. Wszyscy

ż a j , pizygotowani do działań interwencyj

trzy przeznaczone są dla grup patrolowych
a jedno do zadań specjalnych - pomaga

Sofronią którą odgrywa Norina. Po

Pasąuale,
skomponowanego
w c>ągu zaledwie kilkunastu dni. Od
piemiery w Paryżu, w roku 1843, dzielo święci triumfy na scenach całego
świata.
Po krótkim przemówieniu redaktora
na scenie pojawili się aktorzy: Aleksan-

męża do bankructwa i załamania nerwow ego, w ięc ten z ulgą przyjmuje do wiadomości, że ślub był tylko mistyfikacją,
Zdaniem krytyków Don Pasąuale to nie
tylko jedna z najzabawniejszych, ale
i najbardziej refleksyjna opera kom icz
na.

D on

dra Okrasa, Małgorzata Kulińska, Sylwia

Maszewska,

W iesław

Bedna-

rek, Andrzej Jurkiewicz, Andrzej N ie-

Artystom

przygrywała

bezpieczeństwa i zadowolenia. Wszelkie
czynności interwencyjne koordynuje ze
Strażą Miejską i Policją Działa zgodnie z li

w tej branży je s t konieczny - przekonuje
właścicielka Pojazdy agencji pomagają
w szybkim reagowaniu i służą do patrolo

Proponuje montaż alannów w sklepach,
biurach, domach prywatnych, a także
ochronę fizyczną osób, mienia i imprez za

wania dużego terenu. Agencja współpracu
je z firmami z terenu Wielkopolski, są to np.

mkniętych, konwojowanie wartości pie

„Abis ” czy „ Contes ” - Często spotykamy
się i wymieniamy doświadczenia, razem też
ochraniany duże imprezy’ masowe - doda

mowych z użyciem grup interwencyjnych
całodobowe patrole oraz wezwania na tele

je Sławomira Kaczmarek.
Herkules działa dopasowując się do wy

niężnych, monitorowanie systemów alar

fon. Współpracuje z firmami Hardbit
i Mars w zakresie montażu i serwisu syste
mów alarmowych.

HERKULES

Agencja Ochrony Osób i Mienia
Krotoszyn
ul. Zamkowy Folwark 7
tel. 062 722 02 81,062 722 7109
www.herkulesochrona.pl

Gaetano Donizettiego to pierwszy występ operowy w na
szym mieście.
podpisaniu ślubnego kontraktu Sofronią
przemienia się w furiatkę, doprowadza

gi zapewniały Klientom pełne poczucie

terą prawą a jego relacje z kontrahentami
cechuje uczciwość i profesjonalizm.

byłe na występ Polskiej Opery Kameralnej. Don Pasquale

Słow o wstępne w ygłosił Eugeniusz

i zrozumieć ich potrzeby, aby w pełni je za
spokajać. Dąży do tego, by oferowane usłu

w patrolach dyskretnych. - Taki samochód

Krotoszyn spragniony kultury wysokiej! - takie spostrze
żenie nasuwało się na myśl każdemu, kto w piątkowy wie
czór przyszedł do kina Przedwiośnie i zobaczył tłumy przy

Ratajczyk, redaktor I Programi Polskiego Radia. Pokrótce przedstawił genezę

magań Klientów, stara się dobrze rozpoznać

Ip&rHOtl

Orkiestra

Polskiej Opery Kameralnej pod batutą
Kazimierza Wiencka.

mierowicz. W roli tytułowej wystąpił

Organizatorami i sponsorami wystę-

sam Kazimierz Kowalski, dyrektor na-

pu w Przedwiośniu byli burmistrz Kro-

czelny i artystyczny Polskiej Opery Ka-

toszyna oraz Poczta Polska, dlatego

meralnej.

wstęp był bezpłatny. Z całą pewnością

Don P asąuale autorstwa Gaetano
Donizettiego to według krytyków jedna

miało to pewne znaczenie dla ffekwenc ji...

Oferta Pań

Polega na zabezpieczeniu drogi dziec

z najoryginalniejszych oper kom icznych. Akcja przebiega zgodne z szablo-

Czy krotoszynianie są spragnieni
kultury wysokiej? Po raz kolejny bę-

stwa jest bardzo

ka z domu do szkoły lub innego miejsca

szeroka, ale czy

wskazanego przez rodziców lub opieku

nem: para kochanków, którym na dro-

dzietny m ogli przekonać się o tym już

mogłaby

Pani

nów. Ponadto istnieje możliwość zapew

dze ku szczęściu staje starzec. Przy pom ocy przyjaciela, Malatesty, Norina

26 lutego, kiedy to ich miasto odwiedzi
Glass Duo, czyli Anna i Arkadiusz Sza-

w y t łu m a c z y ć ,
na czym polega

nienia dziecku bezpieczeństwa podczas

i Ernesto usiłują wystrychnąć Don Pasquale na dudka. Knują intrygę - Don

ffańcowie, grający na szklanej harfie.
Dwa tygodnie później, 11 marca

monitoring
w agencji ochro

Pasąuale zawiera fikcyjny - czego nie
jest świadom - ślub z na pozór łagodną

w Przedwiośniu wystąpi trio akordeonowe.
(dagy)

ny H erkules?
Jest to usługa polegająca na połączeniu
systemu alarmowego zainstalowanego

Rozmowa z właścicielką - Sławom irą Kaczmarek

w chronionym obiekcie z bazą monitoro
wania drogą telefoniczną radiową lub
GSM. Sygnał uaktywnia się przez naru
szenie prywatnej strefy chronionej, jest au
tomatycznie rejestrowany i przekazywany
przez dyżurnego w biurze operacyjnym
do samochodowych grup interwencyj
nych.
Jakie są korzyści z podpisania umo
w y z agencją ochrony?
Przede wszystkim

bezpieczeństwo

i natychmiastowa reakcja naszych grup in
terwencyjnych w przypadku zagrożenia.
Nie bez znaczenia są też korzystne zniżki
w ubezpieczeniu firmy.

Artyści podziękowali krotoszyńskiej widowni za gorące przyjęcie

n?ecz

Jedna usłu gą wybrana z oferty Państw ą szczególnie m nie zainteresowała.
N a czym polega usługa ochrona dzieci!

nieobecności rodziców w domu. W usłu
dze tej dostępna jest także opcja rozpozna
nia teienu, to znaczy sprawdzenią gdzie
i w jakich okolicznościach dziecko prze
bywa oraz czy otaczające je towarzystwo
nie budzi podejrzeń. Operacja taka w razie
potrzeby może być skonsultowana z poli
cją.
C zy Pani zdaniem firm y ochroniar
skie na lokalnym rynku są w stanie się
utrzymać?
Jak najbardziej, ten lokalny rynek jest
tak duży, że zapotrzebowanie i możliwości
m ogą być dla kilku lub więcej firm z tej
branży. Jest to kwestia kondycji finanso
wej agencji, jej zarządzania i dołożenia
wszelkich starań, aby oferta była dopaso
wana do potrzeb rynku.
C zy m oże Pani zdradzić plany na
najbliższą przyszłość?
N ie do końcą ale m ogę powiedzieć, że
przygotowujemy bardzo ciekawe oferty
indywidualne dla mieszkańców Krotoszy-

oa.
21 lutego 2006
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Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ustkowie
o d 6 lutego 2006 r. rozpoczyna sprzedaż

PŁYTY
OBORNIKOWE
I ZBIORNIKI
NA GNOJOWICĘ

MATERIAŁU SIEWNEGO NIEZAPRAWIANEGO:
jęc zm ień jary Stratus - C l ,

m ieszanki zbożowe:
II - owies + jęczmień,
I - owies + jęczmień + pszenica,

owies C h w at - C l ,
pszenica ja ra Żura - C l ,
peluszka Pomorska - C l,

m ieszanki zbożow o-strqczkow e:
IV - owies + jęczmień + pszenica + peluszka,
III - owies + jęczmień + peluszka.

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
ul. Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn
tel. 062 725 32 78, fax 062 725 25 50

W spizedaży b ę d q także kw alifikowane nasiona kukurydzy kiszonkowej
ze Stacji Hodow li Roślin K obierzyce (p o 20.02.2006 r.).
PROWADZIMY RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ ZBÓŻ PASZOWYCH. ILOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO OGRANICZONA! |

Rok założenia 1872

Szczegółowe informacje p od nr tel. 062 722 24 41, 725 28 37.
Sprzedaż w gospodarstwie Listków w dni robocze 700- 1400, sob. 700- 1200

b iu ro @ e w o te x t-b is .c o m

' -ff

stosuje najniższe stawki
opłat i prowizji bankowych

ppu H

e w o t e x t -b i s
R ek l a m a , Poligrafia

w y ty c z n y m i U n ii E u ro p e js k ie j

T w o r z e n ie p ro je k tó w ,

• faktur za energię elektryczną
(ENERGA SA oddział Kalisz) • abonamentu RTV - iv. o płat >
• faktur za telefon TP SA - 1,50 zł
• pozostałych wpłat (czynsze, tel. komórkowe,
gaz, spłaty kredytów innych banków, internet,
składki KRUS, PZU itp.) - opłata wynosi tylko:
- do kwoty wpłaty 1.0 0 0 zł - 2 ,5 0 zł,
-p ow yżej 1.000 z ł - ■JS :.c oc kwot wpłaty

- magisterskich, dyplomowych

Krotoszyn, ui. Kobylińska 27 tel ,fax 062 722 94 44.0661 408 916
_____
Czynne: Pn. - Pt. 7.00 - 18.00 ,v\v.v.ewotext-bis.com

AUTONAGAZm

p o m o c p r z y u z y s k a n iu
z e z w o le ń ,
w y k o n a w s tw o b u d o w la n e .

Tel. 0 503 191 994

Co now ego
w n a jś w ie żs zy m
w y d a n iu

Przyjęte płatności przekazujemy
na rachunki odbiorców w dniu wpłaty.

Rzeczy Krotoszyńskiej?

Z a p r a s z a m y d o n a s z y c h p la c ó w e k :

System Wtrysku Gazu

OM EGAS

w

L A N D IR E N Z O '

H O M O LO G A C JA M .T. i G.M . 006

autoryzowany warsztat Landirenzo Polska
Krotoszyn, ul. Piłsudskiego 36, tel. 725 46 8 2, 0609 290 628

o ra z

na lokalnym rynku usług bankowych
od wpłat gospodarstw domowych z tytułu:

• Reklama wizualna • WYRÓB PIECZĄTEK
• Mała poligrafia
• Oprawa prac

Samochodowe
Systemy
^

zgodnie z wymaganiami
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Bank Spółdzielczy

Krotoszynie: ul. Piastow ska 14, pon. - pt. w godz. 8.00 - 17.00
w oddziałach (pon. - pt.)
Kobylin, al. P ow stańców W lkp. 39 w godz. 8.00 - 16.00,
Zduny, Rynek 19 w godz. 8.00 - 15.00,
Sulmierzyce, ai. K lonow icza 13 w godz. 8.00 - 15.00
Bankomat 24i»: K ia t e n y ^ » L i-iaxtowsfca 14
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M O M JW A N Ł

l

NAS

w każdą
“

środą
słuchaj

OPLAU i O SIL OPŁACA

106.4fm

radio centrum

(gy

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

Zajazd „S zok.
ty ?

Homunir od 50 Zł
hcmIi) od 65

Zł

oraz inne urocmitŃi nwlzinnc

stypy TANIO!
ztsia»> obiadowr od 6.50 Zł

NOWE KURSY !

-Ł

usludi rairflnsoHf
_
tmtioym. ul. amdlhzcH>iui 10 (byty TRAW,
obiady abonammitmc już od 3.^0 Zł | pon-Hib.m.oo -21.00. id. onss §7i oĄO i

rozkład jazdy
godziny odjazdów do Poznania

5.50u 7.00x 15.30u

AUTO naGAZ
.

O®

5.52

Krotoszyn przy PKS

13.10 14.59 19.35

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

7.02 15.32 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 13.05 14.54 19.31

6.07 7.15 15.47

Koźmin, Rynek

12.46 14.39 19.16

6.23 7.30 16.01

Jarocin, ul. Moniuszki

12.30 14.26 19.00

6.38 7.46 16.16

Nowe Miasto

12.14 14.09 18.44
11.50 13.40 18.20

£ L P !G A Ł

7.05

8.14 16.43

Środa dworzec

GAZOWE UKŁADY ZASILANIA

7.45

8.55 17.20

Poznań, ul. Towarowa

Realizujemy
zamówienia
z DOWOZEM
na terenie miasta
GRATIS

11.15u 13.05x 17.45u

godziny odjazdów z Poznania

Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych
Krotoszyn, ul. Ogrodowskiego 30
te!Jfax 062 725 28 47, kom. 0604 812 106

Właścicielka lokalu

U - kursuje codziennie; X - kursuje w pt., sob., niedz. i pon.

Emilia Chromińska

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

serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!

Nieustający konkurs Rzeczy

Firma Rato Sp. z o.o. .Partner Orange'
zatrudni na stanowisko

Darmowe tankowanie

Przedstawiciel Handlowy:

Właściciela tego pojazdu zapraszamy
w piątek do redakcji. Jeśli pokaże egzem
plarz tej gazety, odbierze kupon na bez
płatne tankowanie o wartości 50 zl. Przy
pominamy, że nasz grasujący po powiecie
fotoreporter szuka wyłącznie samocho
dów z naklejkami Rzeczy umiejscowiony
mi na tylnej szybie. Po naklejki zaprasza
m y do redakcji!
(red.)
21 lutego 2006

PKS W ołów Sp. z o.o.
inform uje:
od dnia 10 lutego 2006 r. w prow adzono ulgę
dla m łodzieży szkolnej i akadem ickiej na odcinku

Krotoszyn - Poznań, Poznań ■Krotoszyn,
Z NAMI B E Z P I E C Z N I E I NA CZAS

-

wykształcenie min. średnie,
zaangażowanie, dyspozycyjność,
umiejętność pracy_w zespole,
dobra znajomość obsługi komputera.
prawo jazdy kat. B,

Oferujemy stała pracę w stabilnej firmie, szkole
nia, atrakcyjny system wynagrodzenia.
Aplikację ze zdjęciem prosimy przesyłać emialem
na adres:
biurokkb@rato-spolka.pl lub pocztą na adres:
Rato Sp. zo.o.,
ul. Słowiańska 53b, 61-644 Poznań
z dopiskiem PH.

15

Kultura

Niekonwencjonalne trio

Fraszki z serduszkiem

W poprzednią so b o tę po raz c z w a rty odw iedził K rotoszyn Ja ce k
K u lesza, m uzyk ze sp o łó w l /on

lachowicz (ścianka).

Zeit, Homosapiens,

oraz

Całuj w rękę,
Całuj w pięty,
Bo tak każe dziś Walenty!

jacek

M u zyk po raz pierw szy w ys tą p ił solo. C h o 

cia ż nie do k o ń c a ... to w a rzys zyła mu w aliza i tam buryn.
Projekt o nazwie Jacek Kulesza Trio
Waliza & Tamburyn bardzo szybko zadct
mówił się na scenie Rozchulantyny. Nic
w tym dziwnego, w końcu Kulesza gościł
tu po raz trzeci (wcześniejszy występ
w
Krotoszynie,
z łbnnacją Von Zeit.
miał miejsce w'klu
bie Kinova). Mu
zyk tym razem po
sługiwał sięjedynic
gitarą akustyczną,
wspomnianym już
tamburynem i wła

* * *

ukazać w swoich kompozycjach wpływy
muzyki z różnych rejonów świata. Więk

Jest w kalendarzu Sylwester,
Barbórka
Są Mikołajki i Katarzynki
A od niedawna zakochani mają
serdeczne Walentynki.

szość klienteli Rozchuli poddała się klima
towi, choć niestety nie obeszło się bez tych,
którym koncert wyraźnie przeszkadzał...
w rozmowie. Wiel

UWAGA! KONKURS!
Zaprojektuj logo Koncertów (n ie p o 
trzebnych i zafunduj sobie wejściówkę
na wszystkie koncerty wspomnianego
cyklu, jakie odbędą się w 2006 roku!
Logo powinno zawierać słow'a: KOK,
Rozchulantyna (ewentualnie Rozchula)
i - co najważniejsze - Koncerty

kie czerwone serce,
które zawisło na
mikrofonie wokali

** *

sty, nie zmyliło pu

Chociaż luty srogi,
Mrozem tchnie od niego,
To i tak się ciepło robi
Wokolicach Walentego!

bliki - teksty piose
nek Jacka Kuleszy
(śpiewane w języ
ku polskim i angiel
skim) traktowały

snym głosem. Uda
(nie)pot>zebne. Technika prac dowolna.
na
mieszanka?
głównie o miłości.
Propozycje można przysyłać do redak
Kwestia sporna...
Koncert doskonale
cji do 24 lutego. Projekty zostaną prze
Pewnym jest nato
wpasował się więc
kazane organizatorom, którzy wyłonią
miast, że minimaw' atmosferę bli
zwycięzcę. Nazwisko autora najlepsze
lizm instrumental
skich walentynek.
go projektu poznamy 28 lutego.
ny, jaki zaprezento
Choć występ
był - jak i sam wykonawca bardzo sym
wało trio, stworzył przyjemną, ogniskową
patyczny, a kolejny Koncert (nie)potrzebny
atmosferę.
(zorganizowany przez KOK i Rozclmlę)
Główną rolę w występie Kuleszy od

W konkursie na fraszkę napisaną
z okazji dnia św. Walentego, patrona zako
chanych, wystartowało 14 dzieci. Do
Gminnego Centrom Kultury w Cieszko

grywała melodyjność gitarowych piose

można uznać za udany, to następnym ra

w ie wpłynęło 29 utworów. Pierwszą na

Do GCK wpłynęło 36 kartek walen
tynkowych. Za najładniejszą uznano

nek. Zaskakujące, z jaką łatwością za po

zem zapraszamy pana Jacka wraz z zespo

grodę zdobyła Marta Chowańska, jedyna

pocztówkę przygotowaną przez Aleksan

mocą jednego instrumentu artysta potrafi

łem.

(dagy)

uczestniczka konkursu spoza Cieszkowa.

drę Konopkę. Drogie miejsce w tej kate

Marta mieszka w Kraszewicach k. Grabo

gorii zajęła Joanna Sucharska, trzecie

ny pod hasłem: Zima piękną porą roku

wa nad Prosną, w konkursie wzięła udział

Natalia Andrzejak. Wyróżniono też kartki

jest, jego rozstrzygnięcie zaplanowano na

za namową babci, cieszkowianki. Droga
nagroda przypadła w' udziale Marcie Apa-

Pauliny Mielcarek i Julii Tuszyńskiej.

24 lutego.

* * *

Która z w alentynkow ych k artek je s t najpię kn ie jsza ?

15 lutego Gminne Centrum Kultury ogłosiło wyniki kon
kursów dla dzieci i młodzieży na najładniejszą kartkę
i fraszkę walentynkową.

Leciała w kosmos pewna Walentyna,
Ale dziś mato kto o tym pamięta,
Bo walentynka to mila.kartka,
Którą wysyłasz z okazji święta.

nek. Jury postanowiła też wyróżnić prace
Natalii Andrzejak oraz Aleksandry Ko
nopki.

M arta Chowańska

zwyciężczyni konkursu

stawie w bibliotece publicznej.
GCK ogłosiło także konkurs plastycz

Najlepsze prace podziwiać można na wy-

(spm)

Tylko dla babeczek!
Krotoszyńskie kino Przedwiośnie zaprasza wszystkie panie na Bab
ski wieczór. Za jedyne 5 zł (1 seans) będzie można obejrzeć dwa ki
nowe hity: Ja wam pokażę oraz Tylko mnie kochaj. Każda pani otrzy
ma maleńki upominek.
Dzień Kobiet w naszym kinie zaplano

Podczas Babskiego wieczont każda ko

wano na ostatni wtorek (28) lutego. Dla

bieta otrzyma drobny upominek, rozloso

czego nie na 8 marca? Jak wyjaśnia Robert

wanych zostanie również kilka cenniej

Sokołowski, kierownik kina Przedwiośnie
tylko w tym terminie udało się zdobyć

szych prezentów. Panie mogą się spodzie

wspomniane filmy. Waito zauważyć, żc
zarówno Ja wam pokażę, jak i Tylko mnie
kochaj na ekranach kin pojawiły się w cią
gu ostatnich dwóch miesięcy! Oba opo
wiadają o tym, że dla prawdziwej miłości
warto ryzykować nawet bardzo wiele...

Będq Bracia, będq Kvety!
W ostatnią sobotę lutego nasze miasto odwiedzą Wojtek i Piotrek Cugowscy, czyli cieszący się coraz
większą popularnością zespół Bracia. Koncert odbędzie się w klubie Kinova. W tym samym czasie
w Rozchulanynie wystąpi czeski zespół folkowy Kvety.
Młodzi muzycy, jeszcze do niedaw
na kojarzeni głównie z ojcem - Krzysz

f e , zakład fiyzjcrski Tina oraz salon ko

nie ma nic w spólnego z twórczością oj

Polsatu - Bar, działają pod nazwą Bra
cia. Zespół (w jego skład oprócz Cu
gowskich wchodzą F ram pol, Paton
i Seba) łączy zamiłowanie, jak m ówią
olbrzym i Jud
do muzyki grupy

smetyczny Słońce Egiptu. Organizatorzy
(KOK, kino) zapraszają na seanse 28 lute
go o godz. 19.00.

ca.

Kings 'X. W maju ubiegłego roku ukazał
Koncertują od 1997 r, a od momen

się album Braci zatytułowany Fobtock.

lutego o godz. 21.00 do klubu K inom .
Cena biletu wynosi 16 zł w przedsprze
daży, 19 zł w dniu koncertu.
R ów nież w sobotę, o godz. 20.00.
w art-klubic Rozchulantyna koncerto
wać będzie czeska kapela folkowa pod
nazwą K rety. Cena biletu wynosi 5 zl.

tu udziału w popularnym programie

Na koncert Cugowscy zapraszają 25

(dagy)

wać niespodzianek, o czym zapewniają

tofem Cugowskim, muzykiem Budki

Rozchulantyna, K inom , Randez Vous Ca

Suflera, zapewniają, że ich działalność

(dagy)

D onosiciel kulturalny

Sky Fighters, Francja, sensacyjny, do 22

Koncert czeskiego zespołu K rety (folk),
25 lutego, godz. 20.00, art-klub Rozchu

lutego, godz. 17.00, bilety: 10 i 12 zł.

lantyna, bilety: 5 zł.

Podwójna gra, USA, thnller, do 22 lutego,

Koncert formacji Cugowskich Bracia

godz. 19.10, bilety: 10 i 12 zł.

(rock), 25 lutego, godz. 21.00, Kinora-klub, bilety: 16 zł (przedsprzedaż), 19 zł

DKF: 9 Sottgs

Muzyka dawna w Refektarzu. W środę w galerii Refektarz odbył się dorocz
ny koncert muzyki dawnej. Występy zorganizowano w ramach kaliskiego fe
stiwalu Schola Cantorum. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili
młodzi wykonawcy - licealiści, gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych
z Białegostoku i Zamościa. Organizatorzy koncertu to Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie oraz galeria Refektarz.
(dagy)

Francja/Austria, 23 lute

wystawa fotografii, od 5 marca (9 marca
o godz. 17.00 - wernisaż). Muzeum Re
gionalne im. Hieronima Ławniczaka.

(w dniu koncertu).

go, godz. 19.00, bilety: 5 zł.

Koncert z cyklu In Regenerationem (gra

Pila 2, USA, horror, od 24 lutego do

na szklanej harfie), 26 lutego, godz. 18.00,

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za

aula LO im. H. Kołłątaja, wstęp wolny.

zmiany wprowadzone u> ostatniej chwili

1 marca, godz. 17.00, bilety: 10 i 12 zl.

Impreza pt. Babski wieczór, 28 lutego,
Ja wam pokażę, Polska, od 24 lutego do
1 marca, godz. 19.00, bilety: 10 i 12 zł.

iizecz

Świat w obiektywie National Geografie

godz. 19.00, kino Przedwiośnie - szcze
góły obok.

przez organizatorów imprez i kierownic
two kin.
21 lutego 2006
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PORADNIAŻYWIENIOWA

y rt
T»
17

H

h

tó Grażyna S z t o k , spec^csta ds. żywtenia i
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PORADNICTWO W ZAKRESIE ŻYWIENIA
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B A B S K I W IE C Z Ó R
W KINIE PRZEDWIOŚNIE
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g o d z. 19.00
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A paraty Słuchowe
• bezpłatn e badania słu ch u
• d o p a so w yw a n ie
a p a ra tó w słu 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

7Ś
tz

"Tylko mnie kochaj"

WMM»

g o d z. 21.15
O
Hk

Om

l i

0
N

^ _SPECJALISTA

_ ^

DERmatolOG

^

lek. m
ed. Alfred
A lfred Hess
med.

KROTOSZYN, ul. Mickiewicza 2a
(PRZY APTECE ESKULAP)

CZWARTKI godz. 16.00-18.00

KOŹMIN, ul. Zamkowa 2

m
•

■M

O

*

CA-t
O

zostaje zachwiany...
UPOMINKI ZA P E W N IA JĄ :

ART CLUB ROZCHULANTYNA,

0
W"! M m

Leczen ie: trądziku, łuszczycy, grzybicy,
alergii, chorób skóry, włosów i paznokci.
U suw anie: kurzajek, brodawek, kłykcin,
włókniaków, naczyniaków, odcisków, itp.

Tel. dom. Poznań: <oprefiks 61) 823 01 63
lub 0601 819 926
I Dorośli I d z le c il

HURTOWNIA BUDOWLANA
POLWOS KROTOSZYN
GRUPA PSB
Posiada w sw ojej ofercie

ul. Zdunowska 16 (pasaż) I piętro
tel. kom. 0508 072 773,
poniedziałki i czwartki 1500- 1800

WTORKI godz. 15.00-16.00

3 -

9KLAOV|
I POLSKIE
bu d ow la n e !

Cyfrowe aparaty bernafon
w superceniel

Cm

■ NOWOŚĆ - art. metalowe
(śruby, gwoździe, wkręty, itp.)
w promocyjnych cenach
• pustki ceramiczne, cegłą klinkierową
• płyty gipsowo-kartonowe
• stał - wyroby hutnicze
j
• chemia budowlana,
• kostka brukowa,
• pokrycia dachowe

c e m e n t G ó ra żd że

ZAPEWNIAMY TRANSPORT!
Zamkowy F o lw a rk 9 , K ro to s zy n
Z a p ra s z a m y 8 °° - 1 6 ° ° ,w s o b o ty 6 aa - 1 3 ° \ t e l . 7 2 2 7 7 5 2

GABINET LEKARSKI

wynajęcia

Janusz Kmiecik
s p e c . c h i r u r g , a n e s t e z jo lo g

SALON KOSMETYCZNY I SOLARIUM
"SŁOŃCE EGIPTU"

7s

p rz e w o d u p o k a rm o w e g o ,

Hk

le c z e n ie b ó lu p r z e w le k łe g o .

c

I

!P

-.x •

BILET NA KAŻDY SEANS: TYLKO 5 PLN

t ę t n ic i ż y ł, u k ła d u r u c h u ,

WIZYTY DOMOWE
Krotoszyn, ul. Okrężna 28 (od Teominfi
poniedziałki, czwartki od godz. 16.00

326 z ł/t

Opał z Katowickiego Holdingu Węglowego:
kostka gruba, orzech, groszek, eko groszek, miał.

C h o ro b y

RENDEZ VOUS,
ZAKŁAD FRYZJERSKI "TINA",

ip iB I

K ro to s z y n , ul. C z e re ś n io w a 3
tel. 7 2 5 3 8 36, tel. kom . 0 6 9 5 4 3 2 3 9 0

p to ja d tk 17.CO-19.00 śnada: 1200-1400

0

1

za k ła d a n ie p an eli 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 - ii. Przen^sJowa 19 - CER-neaic środa: M - l&flO

CL

K O M ED IA PO LSKA! Ciąg dalszy
przygód Judyty - bohaterki film u i książki
"N igdy w życiu". Adam wyjeżdża na
kilkum iesięczny staż zagraniczny.
Tym czasem Tosia pragnie, by jej rodzice
się pogodzili. W sieć intryg w ciąga nie
tylko dziadków, ale także najlepszą
przyjaciółkę Judyty - Ulę.

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

GA8JNETY

; 3*T:

" J a wam p o k a żę "

KINOVA KLUB,

za k ła d a n ie park ietu i m ozaik i

REJESTRACJA TELEFONICZNA
!sl. kom. 0-504 022-609 tel. dom. (062) 734-6W2

!liii
0

W o jc ie c h N ie d b a ła

C E N Y K O N K U R E N C Y JN E . M o ż liw o ś ć rat.
10 la t g w a ra n c ji. S z y b k ie term iny.

I <#<

28.02.2006

K O M ED IA PO LSKA! G łównym
bohaterem film u je st M ichał w spółw łaściciel dużej firm y
architektonicznej, który prowadzi nudne
życie. Świeżości nie w prow adza nawet
bliska znajom ość z A g a tą (drugą
w spółw łaścicielką firm y). Kiedy w ydaje
się, że nic nie m oże zm ienić tego
spokojnego życia, do drzwi m ieszkania
M ichała puka siedm ioletnia M ichalina.
C ały jego dotychczasow y porządek

•osabyzchon3b8fflilcrąźer^aina(2>Ti

INDECO

duży lokal w Miliczu
na działaność handlowo-usługową
C e n a d o u z g o d n ie n ia .
S z c z e g ó ło w e in fo rm a c je p o d n r te l. 0 7 1 3 8 4 1 5 9 2 ,
0604 629 673, 0604 236 837

T e l. 7 2 2 7 7 9 7 , 5 0 4 1 0 2 4 9 4

PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

je śli chcesz urządzić łazienkę,
odwiedź
Centrum łazienek, ul. Sarnowska 10, Rawicz
te codziennie:
1700
V9°®-

......

M ... » w • > Hś 9^

mtiMrfltlM tA

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

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
21 lutego 2006

Doktor Nauk Medycznych

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

5 k o d a O c ta v ia \x* od 33 9 5 0 i r
S h o d a t a b ia iw od 16 245 r t -

NIE CZYTAJ'DALE
BO CIĘ KTO$ WY!
1-V

PRZYJMUJE
pon. i pt.
16.30-17.30

wtorki
17.00-18.00

Krotoszyn
ul. Bolewskiego 8

Kalisz
al. Wolności 8

tel. 0604 561 313

GINEKOLOG
POŁOŻNIK
U S G - na miejscu

k. Maciej Orzechowski

wfcżyfixsev twym
f. >a#xw fu * * *

te*

*!#***$«>$***

lCZWARTKt_
ul. Witosa 5, Krotoszyn

Auto Perfect

inne terminy 0606 251 723
lub tel. grzecznościowy

63-800 Gostyń, ul Nowe Wrota 5, tel (0-65) 572-72-72
' autoperfectgos@pro.onet.pl
www.skoda-auto.pl

7 2 5 4 4 1 3 do godz. 20.00

SALON ♦ SERWIS ♦ CZĘŚCI ♦ AUTA UŻYWANE

rizecz

SkodaKicfłyt
VOLKSWAGEN BANK POLSKA S-A.

Mobil

±7

Rozrywka

APTEKI
21), do 23 lutego, Parcelki, ul. Gen. Grudzielskiego(722 01 23), od 24 lutego do
2 marca.

Pod Orłem, 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
-1.8.00, sob. 8.00-13.00,
Zamkowa, ul. Krotoszyńska 6 (721 65 24),
8.00 - 20.00, sob. 8.00 - 13.00,
Esculap, ul. Jana Pawła II 17 (721 93 82),
pn -p t. 8.00 - 18.00, sob. 8 .0 0 - 13.00.
,
s
mmm |
P izy Stawnej, ul. Stawna 1 (721 28 54), pn.
- pt. 8.00 - 17.00, sob. 8.00 - 12.30.

Prima, ul. Krotoszyńska 9 (722 12 94), pon.
-p t. 7 .3 0 - 16.30, sob. 8.00-13.00.
^ '

Z '

Sulmierzycka, ul. Krótka I (722 32 24), pn.
-p t. 8 .0 Ó -18.00, sob. 11.00-13.00.

Hi
Alifamt, Rynek 19 (721 57 28), 8.00
18.30, sob. 9 .0 0 - 13.00.

WAGA (23IX - 22X)

; oT BARAN (21.111 - 20IV)

P od Komną, ul. Masłowskiego 2 (722 62

" M g i—|

KRZYŻÓWKA ZE SMAKIEM

HOROSKOP
Twoje problemy ze zdrowiem po czę
ści rozwiąże nieco bardziej aktywny
tryb życia. Musisz spędzać więcej czasu na
świeżym powietrzu.

Inteligentny z Ciebie człowiek, a jed
nak dałeś się zapędzić w kozi róg. Wy
dostaniesz się z niego z pomocą kogoś, komu
już i tak wiele zawdzięczasz.

BYK (21IV - 21V)

S

SKORPION (23X - 22X1)

S

STRZELEC (23X1 - 21X11)

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 7 (hasło: NATURALIZM)
otrzyma pani Teresa Gęstwa z Rozdrażewa. Dzisiejsze hasło składa się z dwóch wyra
zów i ma w sumie 14 liter. Na kartki z rozwiązaniami czekamy do 24 lutego. Do w y
grania - niespodzianka.
4

3

2

1

jf f f l BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
| Twój niepokój o zdrowie bliskiej oso
by nic znajdzie potwierdzenia.
Wszystko jest w jak najlepszym porządku, to
tylko wiosenne zmęczenie.

Walcząc o swoje prawa, posuwasz się
tym razem o wiele za daleko. Spróbuj
sobie wyobrazić, że każdy członek Twojej ro
dziny próbuje wymusić na pozostałych coś po
dobnego, a ostygnie Twój zapal.

RAK (22VI - 22VII)
Musisz posegregować swoje prace
według wagi, a potem ściśle stosować
się do harmonogramu. To jedyny sposób na
wywiązanie się ze wszystkich obowiązków.

9

r

KOZIOROŻEC (22X11 - 201)

14

Punkt konsultacyjny
><la osób Zproblemem alkoholowym
ul. Mickiewicza 2
pn. czw 16.00 - 20.00

722 61 61

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

722 74 94

16

15

18

17

WODNIK (211 - 2011)

Minio wyjątkowo niesprzyjającego
zbiegu okoliczości uda Ci się dopro
wadzić bardzo dla Ciebie ważną sprawę do
szczęśliwego finału. Głowa do góry!

Przyjaźni nic kupisz, trzeba na nią za
pracować. Twoje zachowanie w ostat
nich tygodniach daje pow'ody do obaw, że zu
pełnie o tym zapomniałeś.

PANNA (23VIII - 22IX)

21

©

RYBY (2111 - 20111)

Ciastkarnia
-Piekarnia

Nic wchodzi się dwa razy do tej sa
mej rzeki. Zastanów się, czy warto

Wreszcie masz tyle czasu, żeby od
wiedzić przyjaciół, których trochę za
niedbałeś. Skorzystaj z czekającego od dawna
zaproszenia.

marnować czas na doświadczenia, które były
już Twoim udziałem.

Stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE
profilaktyka chorób nowotworowych
lei. 725 23 17 oraz 693 495 840
pn pt 15.00 - 18.00
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
problemy chorych na cukrzycę
725 79 25, 725 44 38

Grupa Al-Anon GRACJA

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

Grupa AA DĄB
poniedziałek godz. 17.00 ul. Sienkiewicza 2

Grupa AA KROTON
piątek godz 18.00 ul. Mickiewicza 2

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

m

Świetlica socjoterapeutyczna
- dla młodzieży
ul. Mickiewicza II pn-pt 15.00

Młodzieżowy Klub Środowiskowy
RIYENDELL
Os. Sikorskiego 7
(żłobek - część piwniczna)
pn. - pt. 17.00-21.00,

Stowarzyszenie na rzecz
Przeciwdziałania Uzależnieniom
i Wspierania Rozwoju
Psychicznego Dzieci i Młodzieży
SZANSA
Os. Sikorskiego 7

z Alhrtęuą •

725 36 95

23

24

27

Pionowo

1. W cylindrach samochodu

1. Amok

4. Miasto wielkopolskie

2. Niepotrzebny kawał mięsa

przy trasie do Bytomia
7. Złodziej w Jerychu
8. Dziura w zębie
9. Pasmo górskie Ameryki Pld.
12. Problem
14. Kolor w kartach
16. Jak Wisła szeroka

722 75 70

22

Jacek Brykczyński

10. Niechciana poczta
18.00

iii

25

Poziomo

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

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.

codziennie od godz. 16.00 ul. Mickiewicza 2

20

19

oczy!

LEW (23VII - 22VIII)

Stowarzyszenie
SCLEROSIS MULT1PLEX

Klub Abstynenta TOLERANCJA

13

12

11

vN
j Ktoś, komu bardzo ufasz, próbuje Cię
wykorzystać. Przejrzyj wTeszcic na

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Os. Sikorskiego 7
722 75 30,
tcL całodobowy
602 384 357
i,n- Pt 7,00- 15.00, wt. 7.00 19.00

6

"8

7

|

26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

5

Niespodziewana wizyta spowoduje,
że zaczniesz bardziej zastanawiać się
nad rolą, jaką odegrałeś w ważnej dla Twojego
gościa sprawie. Była niezbyt chlubna, prawda?

Nadmiar tolerancji bywa równic
zgubny jak kompletnyjej brak. Chyba
powinieneś ostro zareagować.

3. Nic taka sama
4. Filigranowa narzeczona konia
5. Powieść H. Sienkiewicza
6. Materia! uszczelniający spoiny
8. Smakowita część kurczaka
11. Pomiędzy mini a maxi
13. Palmy na pustyni
15.... Leonarda da Vinci

17. Chata
19. Studencki związek sportowy

18. Zastąpiła ją policja

21. Warzywo —rzucany argument
22. Popularne psie imię

20. Marynarskie mocowanie
21. Sądowe pismo

25. Nasze byle województwo

23. Koleżanka rzodkiewki

26. Ciężki sprzęt drogowy

24. Rodzaj nabrzeża poitowego

27. Wada

25. Syndrom dnia poprzedniego

z

9

Witajcie, Przyjaciele!

Konkurs dla dzieci

N o i jesteśmy na półmetku ferii. Moim
ulubionym zajęciem ostatnich dni jest oglą

Uwaga, Maluchy!

danie bajek. Postanowiłam skorzystać
z dwóch tygodni wolnego czasu i nadrobić
zaległości - obejrzećwszystkie ciekawe baj
ki, na co nie miałam czasu w trakcie seme

Przypominam, że przez całe ferie

w fotelu, zajadając chipsy i wlepiając oczy

stawić, jak spędzacie lub chcielibyście

końca lutego, co tydzień wybieramy
najciekawszą pracę. D ziś nagroda tra
fia do M oniki Ciepłuchowskiej z Wróżew', która napisała do nas jako pierw
sza.

w ekran. Dlatego co jakiś czas wraz z moim

spędzić swoje ferie. Konkurs i rwa do

Albertyna

stru. Sim ka, Epokę lalowcową i Madaga

trwa konkurs M oje fe r ie zim owe. P isz
cie, rysujcie, malujcie, fotografujcie każdy sposób jest dobry, żeby przed

skar znam już na pamięć. Ale nie można
przecież spędzać całego dnia wylegując się

kochanym Czamsiem wychodzę na dwór
zaczerpnąć świeżego powietrza. Po powro
cie zasiadam do książki, no i oczywiście do
Igraszeld Nagrodę za poprawne rozwiąza

Droga Redakcjo!
Swoje ferie spędzą, albo może chciałabym spędzić , w Zako
panem, ponieważ je st to bardzofa jn e miejsce, chyba najfajniej
sze w Polsce. Szczególnie w zimowym krajobrazie. Są tam prze
piękne góry, z których choć raz w swoim życiu chciałabym zje
chać.

nie zadania spized dwóch tygodni wyloso
wałam dla Adasia Kowalskiego z Krotoszy
na. Gratuluję i zapraszam w piątek do redak
cji po odbiór niespodzianki. Wszystkich,
którym nie powiodło się tym razem, zapra
szam do rozwiązania kolejnego zadania przejścia labiryntu, czyli wrzucenia butelek
do pojemnika
Albertyna

Monika, lat 10
n z e c z

.
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Rozmaitości

Ożeń się z Rzeczą!
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.
6 - nr 1

Osoby, które zamieszczają anons, dołą
czają do listu dwie skserowane strony do
wodu osobistego, te ze zdjęciem oraz imie

Wierzę, że jesteś gdzieś blisko.

niem i nazwiskiem. Prosimy też o włożenie
do listu większej, zaadresowanej do siebie
koperty, z naklejonymi znaczkami na cięż

zależny finansowo, niepalący, nicpijący,
posiadający własny dom - pozna dziew
czynę w wieku 25 - 30 lat o miłym usposo

szy list (2,20 zł). Pod ogłoszeniem koniecz

bieniu,, najchętniej z Krotoszyna. Tel. 887
457991.
6-nr2

ne jest zamieszczenie własnoręcznie podpi
sanego zdania: Wdrażam zgodą na ptzetwarzanie moich danych osobowych, za
wartych w ofercie, dla celów określonych
w rubryce „Ożeń się", zgodnie z Ustawą
0 ochmnie danych osobowych z 29.08.97 1:
D zU nr 133poz. 883. Odpowiedzi na każ
dą ofertę zbieramy i odsyłamy pod właści
wy adres.

Kawaler, 30 lat, przystojny, spokojny, nie

29-letni kawaler, przystojny, spokojny,
bez nałogów i niezależny, własny dom pozna miłą, spokojną dziewczynę w wieku
26-30 lat, najchętniej z Krotoszyna

6-nr3
Kawaler, 32 lata, spokojny, niezależny fi

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

nansowo, bez nałogów

pozna dziewczy

nę do lat 32 z Krotoszyna lub okolic. Cel stały związek. Kontakt telefoniczny: 886
600 566.
6 - nr 4

Kawaler 39-letni, przeciętny, spokojny,

¥ Organizatorzy Turnieju w Kopa, który
odbył się 11 lutego w Łagiewnikach,
pragną podziękować sponsorom: radne
mu powiatowemu Bernardowi Jasiń
skiemu, Radzie Soleckiej Łagiewnik,
piekarni p. Klupsia w Kobylinie, hur
towni wędlin Nowaccy w Krotoszynie,
hurtowni napojów Nowak w Krotoszy
nie, Browarom Wielkopolskim Lech
(delegatura w Lesznie). Serdeczne po
dziękowania dla redaktora gazety Koby
lin Pawła Wasilewskiego, zespołu ludo
wego Łagiewniczartki z kapelą pana
Władka za oprawę zawodów, prezesa
koła wędkarskiego z Kobylina - Walde
mara Koniecznego oraz dla sołtysa Cze
sława Walkowiaka za udostępnienie sa
li wiejskiej.
Grzegorz Kteczrner, organizator
¥ By słoneczko Wam świeciło, w życiu
Wam się powodziło, by łzy były Wam
nieznane, a wszystko na świecie - ko
chane. Kochanym trojaczkom Oluni,
Michałkowi, Szymkowi z Krotoszyna
z okazji trzecich urodzin życzenia prze
syłają:

¥ Najlepsze życzonka
dużo zdrowia
i sionką humoru dobrego, życia koloro
wego i wielkich wrażeń przy spełnianiu
marzeń! Z okazji 25 urodzin Piotrowi
Szulcowi życzą
siostra Ania, brat Robert oraz rodzice
¥ Dzięki Tobie nasze życie jest słodkie jak
tort i kolorowe jak barwy tęczy. Z oka
zji Walentynek kochanemu i przystojne
mu Karolowi W. z Sulmierzyc
ciche wielbicielki
¥ Na Twe pierwsze urodzinki zróbmy
wszyscy dziarskie minki i pobawmy się
wesoło, kręcąc się radośnie w koło. Idzie
misio, idzie konik, małpka, piesek, no
i słonik. Wszyscy razem z balonami,
z najlepszymi życzeniami. Potem zjemy
tort i pączki, chwycimy się mocno za
rączki i zaśpiewamy na Twą cześć: Sto
lat! Sto lat! Sto isześćl Weronice Koteckiej życzenia przesyła
matka chrzestna Iwona Pajor

¥ Wszystkiego naj, naj, najlepszego du
żo zdrowia, szczęścia z okazji urodzin
Darce
siostra Roksaita
¥

Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek
przedeptanych? lic deszczów, ile śnie
gów wiszących nad latarniami? Ile
w tmdzic nieustannym wspólnych
zmartwień, wspólnych dążeń? Minęło
wspólnych 30 lat. Wciąż prędzej, prę
dzej szybuje czas bez wytchnienia
chcielibyśmy wszystkie takie chwile
ocalić od zapomnienia. Kochanym
Marcie i Witkowi W. w 20 rocznicę ślu
bu wszystkiego najlepszego życzą
Kamil z Marlą

¥ Niech Ci w życiu się układa niech ma
rzenia spełnią się, tak nam serce podpo
wiada, boś Ty wszystkim dla nas jest.
Z okazji imienin Maciejowi z Koźmina
najserdeczniejsze życzenia ślą
dziewczynki:)

ciocia Hania, dziadkowie i prababcia

bez nałogów, lubiący lato, turystykę, space

OFERTY

ry, muzykę oraz film (komedie). Pragnę po

Kawaler, lat 29, 180 cm wzrostu, bez na

czynę z Krotoszyna lub okolic,'która pra
gnie partnerstwa i chce iść przez życie
z drugim człowiekiem.
1 - nr 7

znać zwyczajną, uczciwą skromną dziew
łogów, o spokojnym usposobieniu, prowa
dzący gospodarstwo rolne, pozna pannę do
lat 32, która nie chce być sama i może
zmienić miejsce zamieszkania. 4 - nr 1

Kawaler, lat 22, miły, spokojny, pozna
dziewczynę w wieku od 23 do 27 lat, rów
nież miłą i spokojną, bez nałogów, z Kro
toszyna lub okolic. Moje hobby to spacer
1 kino. Czekam na kontakt pod nr te!. 0505

5 - nr 1

603 156.

ważny dzień
¥ Drogim Jubilatom - Stanisławie i Bole
sławowi Paryasom w 60 rocznicę ślubu
zdrowia i błogosławieństwa Bożego na
dalsze lata życia życzy
córka chrzestna Jarrka z rodzinką

ziści Ci się sen
W k tó ry m spełniasz.

swe marzenia
A los piasek w złoto zmienia

MIĘ; sympatyczny 27-latek, pracujący,
bez nałogów - pozna dziewczynę w wieku
22 - 25 lat, z Krotoszyna, w celu stworze
nia stałego związku. Mój numer: 0503 066
813. Dzwońcie, bo warto!
2 - nr 7

Mateuszowi z okazji piątych

¥ Z okazji 50-lecia Reginy i Władysława
vVilków zc Zdun gorące jubileuszowe
życzenia zdrowia i radości oraz wszel

u ro d z in ż y c z e n ia te sk ła d a

A n ia

kiej pomyślności składa
przyjaciółka B K .

Panna pozna sympatycznego kawalera
w wieku 39 - 46 lat, bez nałogów. Jestem
wesołą dziewczyną niezależną finansowo,

Mężczyzna około pięćdziesiątki, szczu

uczciw ą rozsądną mieszkająca na wsi.

pły, wysoki, bez nałogów, po szerokich za

Szukam miłości, która możemy we dwoje

interesowaniach pozna szczupłą, serdecz
ną panią, której dokucza samotność. Jeśli
szukasz bratniej duszy, to proszę - napisz.
Może razem sprawimy, że świat wokół nas
nabierze barw i stanie się bardziej radosny.

wziąć w ręce i przenieść przez całe życie.
Najlepiej byłoby, gdybyś mógł zmienić
miejsce zamieszkania. Zdjęcie mile widzia
ne, a telefon przyspieszy znajomość. Proszę
o poważne oferty.
3 —nr 7

A oto nowi mieszkańcy po
wiatu krotoszyńskiego, uro
dzeni na oddziale położni
czym szpitala przy ulicy Bolewskiego, sfotografowani
przez Marcina Pawlika. Ro

C

Z z m C c s t ó w k a ...

dziców, którzy chcieliby za
chować na pamiątkę pre
zentowane tutaj fotografie

na bezpłatne życzenia lub podziękowania

1. Kordian, syn Adcliny
i Jarosława Sobków z Tomnic,
ur. 3 lutego

ich maluchów, zapraszamy
do redakcji. Za drobną opła
tą dostaną od nas dyskiet
ki z nagranymi zdjęciami.

2. Lucjan Aleksander, syn Danuty
i Piotra Kuiagów z Cltachalni,
ur. 14 lutego

W ypełniony i naklejony kupon prosimy w ysłać na adres Redakcji lub wrzucić do skrzynki RK

r iZ B C Z
I ! krotoszyńska

O Imieniny
O Miłość

Q Urodziny
□ Różne

Q Rocznica
O Ślub
Q Podziękowanie W g i l

N a grod a nie sp o d zia n k a , ufundow ana p rze z pizzerię
„P a p a P izza " (do o d b io ru w p iątek) czeka tym razem
na Piotra S zulca.

J e s z c z e c z u le j
i ła d n ie j
Za jedyne 5 zł publikujemy w ramkach życzenia z fotografiami. Zachęcamy Pań
stwa do korzystania z tej formy okazania bliskim sympatii i pamięci!
21 lutego 2006

3. Antoś, syn Małgorzaty
i Mirosława Frąckowiaków z Kobylina,
ur. 15 lutego

4. Krystian, syn Małgorzaty
i Aleksandra Lisów z Koźmina Wlkp
ur. 14 lutego

razecz

5. Kinga, córka Anny Całujck
i Rafała Balccrka z Krotoszyna
ur. 15 lutego

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

• Sklep z artykułami używanymi oferuje
sprzęt AGD, RTV oraz meble, stan bdb.
Pępowo, ul. Szkolna 56.
• Lodówka 85 x 60, cena 40 zł; chłodziarka
149 x 64 x 59, cena 70 zl. Tel. 062 722 67
71,0600020854.
’ Lodówko-zamrażarka 201; tenna elektr. 80
I; stół rozkładany, ciemny. Tel. 062 588 15
28.
• Zestaw do odbioru TV cyfrowej, na gwa
rancji, cena 250 zl do uzg.; DVD Grundig,
tanio. Tel. 0661 959 541.
• Intel Pentium 111, monitor 17, klawiatura,
mysz, głośniki, cena 550 zł + drukarka. Tel.
0661 058 832.
• Komputer kompletny i sprawny, z głośni
kami, wejście UBS, tanio. Tel. 062 722 83
27, pogodz. 15.00.
• Kompucr SRAM CD-ROM 4X, klawiatu
ra. mysz, monitor 14 cali CTX, drukarka
Lexmark 1020, tanio. Tel. 0604 073 243.
• Komputer Athlon 2400, Geforce 32 MB,
dysk 21 GB, seageta, karta dźwiękowa 5.1
złota, karta sieciowa, 3 napędy, CD-ROM
52X, 48X, nagrywarka LG 52 x 24 x 52,
obudowa ATX, świecące diody na czerwo
no, pamięć Kingstona 256 MB, 4 wentyla
tory, monitor 17 CRT, drukarka Deskjet
3650, mysz. klawiatura, głośniki; radia sa
mochodowe CD; telefony: Nokia 631 Oi,
2600,7650. Tel. 062 725 74 45,0603 057
273.
• Telewizor Orion 32 cale, panoramiczny,
4 formaty obrazu (16 x 9), PIP, PIP z od
dzielną ścieżką, cena 570 zł. Tel. 0602 638
436.
• Zamrażarki, cena 100 zł; zmywarka, stan
bdb; telewizory; magiel elektr.; pice na ro
pę. Tel. 062 722 65 79,0601 317 195.
Zestaw słuchawkowy do Samsunga E300
itp. Tel. 062 721 13 10,0691 867 661.
• Telefon kom. Nokia 8210, nowa bateria,
stan idealny, cena 80 zł, pilnie. Tel 0506
918501.

• Skup bydła, tuczników, macior i knu
rów, konkurencyjne ceny. TeL 0663 699
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

■ Dwa ubranka komunijne: 1-częściowe i 2częściowc; strój zucha i do karate. Tel. 0503
033 399.
Kożuch damski, długi; kożuch męski 3/4,
tanio. Tel. 062 722 32 49.

• Nowa dostawa odzieży używanej 25 lu
tego br. od god/. 8.00 -12.00. Tel. 065 548
23 38.
• Odzież używana, sortowana, cena 5 zł/kg.
Tel. 062 722 65 79,0601 317 195.
• Uwaga! Chętni do zakupu rzeczy do skle
pów z odzieżą używaną, cena 10 zl/kg. Tel,
0693 167 293.
Suknia ślubna, rozm. 36/38, stan bdb, tanio.
Tel. 0886 120812.
Suknia ślubna, rozm. 42/44, biała, 2-częściowa. Tel. 062 722 88 90,0661 191 743.
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• Kanapa-narożnik, rozkładana, ze skrzynią.
Tel. 062 725 36 30.
• Lady; wypoczynek, cena 250 zł; łóżko do
sypialni 140 x 200 cm, cena 100 zl.Tel.062
722 65 79,0601 317 195.
• Regały do magazynu i do sklepu; biurko
narożnikowe; biurko pod komputer; stół
warsztatowy. Tel. 0502 244 284.
• Szafa antyk, po renowacji; regal sklepowy,
szklany; półkotapczan; mini laboratorium
fotograficzne Polaroid do zdjęć legityma
cyjnych. Tel. 062 725 23 49.

• Kupię byczki; sprzedam jałówcczki. Tel.
0661 843 185.
• Kupię ciągnik C-330 lub 28. Tel. 0698 258
933.
• Kupięjałówka wysokocielna. Tel. 062 722
11 84, wieczorem.

kostkująca John Deere, cena 4 500 zł. Tel.
0601215 532.
• Siewniki D7 i D8,3-metrowe; pługi obra
cane 3- i 4-skibowc; rozsiewacze nawozu
6 0 0 1; agregat do siewnika 3 m; prasa kost
kująca Cllas; przegrabiarka do siana; poro
dówki do macior na 32 szt. Tel. 0601 215
532,0603 717 017.
• Siewnik Poznaniak; rozsicwacz nawozów
Bąk. Tel. 0887 389 513.
• Siewnik zbożowy 3 m, zachodni Stegsted;
agregat uprawowy 3,6 m, z podwójnymi
wałkami z tyłu; krowa ijałówka cielna. Tel.
062 722 31 61.
• Wieża do widłaka, udźwig I 200 kg. Tel.
0693 668 793.
• Zbiornik plastikowy 1 000 I, na euro-palccic. Tel. 0693 668 793.
• Kiszonka z liści buraczanych. Tel. 0694
068 781.
• Limit buraków cukrowych 1121, Cukrow
nia Miejska Górka. Tel. 0606 971 034.
• Limit buraków 34 t, Cukrownia Miejska
Górka. Tel. 062 721 3895.
• Mieszanka i pszenżyto. Tel. 062 721 1810.
• Pszenica do siewu Banti; jęczmień do sie
wu Bryl. Tel. 062 721 8290.
• Zboże: pszenica, pszenżyto, słoma w kost
kach ze stodoły. Tel. 0507 092 599.
• Ziemniaki jadalne 2 1. Tel. 062 721 71 57.
• Bażanty polne, srebrne, złote, diamentowe,
królewskie, bananowe, elioty, kury orpingtony, silki, gołębic, kingi, pawiki, cukrówki,
kaczki karolinki, mandarynki. Tel. 062 722
91 76.
• Gołębie mewki staroniemieckie - 3 szt.,
2 samice i 1 samiec, b. ładne, zadbane. Tel.
0886 349 349.
• Kaczki odchowane Pekin, 16-tyg., Boników. Tel. 062 733 47 40,0695 980 462.
■ Klacz 4-letnia, maści siwa, z rodowodem.
Tel. 0889 323 401.
• Koniki polskie. Teł. 065 573 65 89.
• Koza. Tel. 062 722 22 73.
• Kozy 3 szt., kotne - sprzedam pilnie z po
wodu wyjazdu. Tel. 0697 143 192.
• Krowa na wycieleniu, termin 08.02.2006 r.
Tel. 062 722 12 21,0500 621 425.
• Króliki rasy baran francuski, różne kolory,
cena 25 zł/szt. Tel. 062 722 78 08.
• Króliki: barany francuskie, srokacze. Tel
062 722 33 13.
• Króliki mięsne: żywe lub półtuszki. Tel.
0668 451948.
• Prosięta. Tel. 0693 668 793.
• Prosięta. Tel. 062 721 11 23.
• Prosięta. Tel. 0600 047 565.
• Źrebak, roczny. Tel. 062 721 14 48.
• Prosięta. Tel. 062 721 1448.
• Boksery, brązowe, szczenięta. Tel. 062 722
4962,0668347 725.
• Czarny terier rosyjski, z rodowodem, po
championach; owczarek środkowoazjatycki, z rodowodem, po championach. Teł.
065 546 79 43.0509 953 411.
• Jamniki szczenięta, czarne i btązowe. Tel.
062 721 82 97.
• Lablador retriver, szczenięta, biszkoptowe,
ks. zdrowia; chow-chow, suka dorosła,
umaszczenie złote. Tel. 0609 410 529.
• Owczarki nient., szczenięta. Tel. 062 722
67 28.
• Rottwciler, szczenięta rodowodowe, po
championie Polski. Tel. 065 548 29 66,
0502 625 845.

• Kupię konwię Alfa Laval. Tel. 062 721 67
28.
• Kupię kwotę mleczną. Tel. 062 734 22 25.
• Kupię kwotę mleczną. Tel. 065 573 56 24.
• Kupię limit buraków. Tel. 0508 510 583.
• Kupię prosięta. Tel. 062 722 12 39.0609
524065.
• Naprawa maszyn rolniczych, sprzedaż czę
ści do zachodnich maszyn rolniczych. Tel.
062 734 21 78,734 21 67.
• Remonty kapitalne, bieżące kombajnów,
ciągników: Ursus, Zetor, MF, John Dere,
maszyn towarzyszących, sam. osobowych
i dostawczych. Tel. 0695 561 272.

•
•

647.
Skup bydła, płatne gotówką. Tel. 0609 350
793.
Skup cielnych jałówek hodowlanych
i użytkowych. Tel. 0661 708 535.
Wydzierżawię łąkę - 7 ha. Tel. 0600 127
354.
Chlewnia macior na 100 szL, z wyposaże
niem, pow. gospodarstwa - 130 ha. Tel.
0692685 554.
Gospodarstwo rolne w Gościcjewic- 8 ha
ziemia kl. 111;jałówki wyskokociclne 2 szL,
z rodowodem; limit mleka. Tel. 062 721 76
25.
Agregat uprawowy, szer. robocza 4,80 m.
Tel. 062721 13 10,0691 867 661.
Ciągnik Ursus C-385 - 1975 r. Tel. 0663
169063.
Ciągnik Ursus 11 6 1 4 -1989r.;siewnikdo
kukurydzy, 4-rzędowy; wycinacz do kiszo
nek; przctrącarka Claas do siana 4-gwiazdkowa, składana; dmuchawa do zboża Tel.
0660895 307.
Ciągnik 1614 Ursus. Tel. 062 722 12 39,
0609 524065.
Ciągnik C-330 1974 r., nowe opony, ka
bina, mato używany, stan bdb. Tel. 062 725
49 70,0663 486496.
Ciągnik C-330; zbiornik na paliwo 12 000
1. Tel. 0691 266 760.
Ciągnik rolniczy Fortschritt ZT 300, stan
techn. dobry. Tel. 062 725 77 29.
Ciągnik Władimircc T25, cena 6 700 zl.
Tel. 062 721 32 65.
Dojarka Alfa Laval, kompletna. Tel. 0604
244 675.
Gniotownik do zboża, stan bdb. Tel. 062

734 84 79.
• Klatki do hodowli królików' w pomieszcze
niach, z pełnym wyposażeniem. Tel. 0661
626 397.
• Optyskiwacz 12 m; pług obrotowy 2-skibowy; pług obrotowy 3-skibowy; rozsiewacz nawozu. Tel. 062 722 49 57.
• Pług 4-skibowy, podoryw'kowy; 2-skibowy, obrotowy; opryskiwacz 12 m; spawar
ka i inne maszyny na zamówienie. Tel. 062
722 49 57,0049 174406 3934.
• Pług Kvcmeland 4-skibowy; żmijka do
zboża dl. 4 nr; rozsicwacz do nawozów
Bak; ładowacz Cyklop. Tel. 0691 580 618.
• Pług obrotowy 5-skibowy Keverland Wario, zabezpieczenia resorowe; rozsicwacz
2-taleizowy Brzeg. Tel. 062 722 12 39,
0609524065.
• Prasa do słomy i siana wysokiego zgniotu
prod. niem., stan bdb. Tel. 062 725 77 29.
• Przyczepa zbierająca Krone, Claas; wyci
narka do kiszonki; zgrabiarka i przebrabiarka do siana; kosiarka rotacyjna. Tel. 062
73421 78,7342167.
• Przyczepa D-50; przyczepa samozbierająca T-50/1; silos ocynkowany, porforowany
3 0 1; przystawka do kukurydzy 2-rzędowa
Z-305; siewnik Gama; rozdrabniacz Łęcin
Z-321. Tel. 062 725 22 27. Tel. 062 725 22
27.
• Rozrzutnik T-088, po kompletnej odbudo
wie, cena 23 000 zł; ładowacz Nujn + dru
gi na części + nowe części, cena 2 800 zł do
ncg., Wlkp. Tel. 065 573 56 89.
• Sadzarka do ziemniaków Cramcr, 2-rzędo
wa, kubełkowa, stan bdb, cena 800 zł. Tel.
062 73432 86.
• Siewnik Amazonc, cena 2 600 zł; prasa

n zecz

• Dywan owalny 250 x 150. Tel. 062 725 01
30.
• Parkiet dębowy, czerwony, ok. 8 m kw., ta
nio. Tel. 0605 296 868.
• Piecyk elektr. z piekarnikiem; frezarka ręcz
na; tokarka do drewna. Tel. 062 588 01 45.
• Przenośnik ślimakowy 12 m, z wózkiem.
Tel. 062 725 20 13.
• Wózek dziecięcy, 2-funkcyjny, granatowy
w żółte misie, stan bdb, cena 100 zł. Tel.
0663 253 522.
• Wózek dziecięcy z dużą spacerówką; tele
wizor 14 cali; pralka automat.; daszki nad
drzwi wejściowe. Tel. 062 722 20 75,0603
445 312.
• Wózek dziecięcy 3-funkcyjny, bordowy
w kratkę. Tel. 0697 327 623.
• Wózek Inglcsina, spaccrówka, waga 8 kg,
na gwarancji, łatwy w utrzymaniu czysto
ści. Tel. 0507 546 996.
• Żyrandol; kamisz alum. 3MB; garnitur
188/104/100; row'erck dziecięcy, tanio. Tel.
0509341808.
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• Rury betonowe (kręgi studzienne). Tel.
0693 668 793.
Stare meble, obrazy, zegary, porcelanę,
zdjęcia, widokówki, militaria i inne przed
wojenne przedmioty, mogą być zniszczo
ne, do renowacji. Tel. 0508 508 666.

Budynek mieszkalny i gosp. w Biadkach, na działce - 5 300 m kw. Tel. 062
722 86 14.
• Działka 340 m kw., zabudowana budyn
kiem - warsztat, gaz, prąd, wodą, Kobylin.
Tel. 0507 437 335.
• Działka bud. z rozpoczętą budową, czę
ściowy materiał i pełna dokumentacja, Sul
mierzyce, przy wyjeździe do Krotoszyna.
Tel. 0607 884 125.
• Teren pod zabudowę- 3 000 mkw., woda,
ptąd, w Czarnym Sadzie, za Koźminem,
przy drodze krajowej do Krotoszyna. Tel.
0694966036.
• Dom z działką - 1 000 m lcwt, atrakcyjne
miejsce, Koźmin. Tel: 0697 818 208.
• Mieszkanie własnościowe - 61 m kw. (3p
+ k + 1 + we), III piętro, loggią blok z ce
gły, ocieplony, nowe okna, cena 85 500 zł
do neg. Tel. 062 725 40 91, po gcidz. 18.00.
0603 805 097.
• Garaż, ul. Zamkowy Folwark, ks. wieczy
sta. Tel. 062 725 45 91, wieczorem.

Budynek gosp. - 170 m kw., na różną dzia
łalność gosp.. k. Krotoszyna. Tel. 0668 337
616.

• Lokal użytkowy - 70 ni kw.. na usługi,
biura, gabinety, piętro, parking, w Kro
toszynie, przy ul. 56 Pułku Piechoty
Wlkp. Teł. 0660 061 141.
* Lokal - 30 m kw., na handel, małą ga
stronomię, usługi lub placówkę banku,
zaplecze kuchenne i wc, całość po kapi
talnym remoncie, wysoki standard,

Zasady opłacania
ogłoszeń drobnych
ogłoszenie d ro b n e .......................................3 zł
ogł. drobne na kuponie z g az e ty............ 1 zł
ogłoszenie o u słu g a ch ............................. 1 0 zł
pogrubienie ogł. d ro b n e g o ......................... 3 zł
pogrubienie ogł. o u s łu g a c h ...................... 5 zł
PROMOCJA - po serii czterech ogłoszeń

piąte zamieścisz za darmo!
WAŻNE - wszystkie ogłoszenia
ukazują się i w gazecie, i w internecie
na stronie www.rzecżkrotoszynska.pl

umowa tylko długoterminowa, atrak
cyjne usytuowanie, Zduny-Rynek, wy
stawiam fakturę VAT. Tel. 0504 183 429.
• Lokale: 14 i 13 m kw. na biura, gabinety’ lub
inną działalność, Krotoszyn, ul. Rawieka.
Tel. 065 548 2245.
• Lokal na biuro, I piętro w kamienicy, b. wy
soki standard. blisko parking, centrum Krotoszyna. Tel. 0691 631 076.
• Loka! na działalność handlową z parkin
giem, przy trasie na Ostrów. Tel. 0601 333
876.
• Mieszkanie - 78 m kw. (2p + k + 1), ogrze
wanie gazowe, b. wysoki standard, cen
trum Krotoszyna. Tel. 0691 6 3 1 076.
• Mieszkanie 50 m kw. (2p + k + 1), parter,
piece. Tel. 062 722 88 46.
• Mieszkanie - 44 m kw, (2p + k + I), c.o..
Krotoszyn, ul. Stawna. Tel. 062 722 82 96,
wgodz. 13.00- 17.00.
• Mieszkanie 42m kw .(2p+k + ł),c.o.,na
wsi, wynajem na 2 lata. Tel. 062 722 42 97.
• Pokój w domowym hospicjum, kobiecie
dojeżdżającej do pracy, która nie musi wra
cać do domu. Tel. 0605 973 132.
• Pokój z łazienką. Tel. 062 722 20 75.0603
445 312.
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• Mieszkanie - 62 m kw., 11piętro, blok z ce
gły na dom nowy lub do wykończenia,
Krotoszyn lub okolice, z dopłatą. Tel. 062
725 30 46, po godz. 20.00,0691 5 0 1 873.

Kupię dom. nowy. do wykończenia lub
wykończony, na działce ok. 800 I 000 m
kw., Krotoszyn lub okolice (ok. I km od
Krotoszyna). Teł. 062 725 30 46, po godz.
20.00,0691501873.
• Kupię maty dom, 2 3 pokoje, Krotoszyn
i okolice. Tel, 071 36 19 079.
• Kupię mieszkanie w bloku do 40 m kw„
parter lub I piętro. Tel. 0695 951 347.
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe w bloku,
Krotoszyn. Tel, 0509 213 581.
• Poszukuję do wynajęcia sklepu o pow. ok.
100 m kw. w centrum Krotoszyna. Tel.
0603 808010.

..............
Korepetycje z j. ang. Tel. 062 725 35 95.
0886 506 100.
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• Eternit grubofalisty. Tel. 062 721 18 10.
Piece pleszewskie, mialowe - nowość! Au
tomatyczne kotły mialowe, groszkowe. Tel.
062 751 13 01,0509 506 802.

• Sprzedaż opału; pasze finny Piwimi, Sa
no, Polfccd. Tel. 0693 462 850.
• Sprzedaż paliw, ceny hurtowe, z dostawą
do klienta. Tel. 0693 730 572.
• Drewno opałowe, także do kominków,
z dowozem. Tel. 0698 258 933.

.

ZAMIANA □ I RÓŻNE O IK C iris iU łY g lg D iK rtW rtD A M □ I SZUKAM □ I INNE □ l U H lIM I

i ir ir
mm n u11! 1'1 |
]□m n i
m im 11 nr
□□rn LUNMUL
mm n 11 UULiim unm nm ri
m nnnmnnnrT
mmmm
Im ię i n a z w is k o

Adres (tel.)
Kupon nie zawierający danych nadawcy (do wiadomości redakcji) nie będzie zamieszczały
Wypełniony i naklejony kupon prosimy wysłać na adres Redakgi lub w zu c ić do skrzynki' RK.

Ogłoszenie do 1 0 0 znaków.
Każde następne 1 0 0 znaków +€ zł. (Jstugi +10 zŁ Pogrubienie +3 A
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• Kursy, korepetycje, zajęcia indywidualne
z j. nicm. na każdym poziomie, dogodne
terminy zajęć. Tcl. 062 725 7 1 47,0602 339
896 wieczorem.
• J. nicm. dla szkół podstawowych i gimna
zjów. przygotowanie do matury, dojazd do
ucznia na terenie Krotoszyna. Tel. 062 725
4991,0661 707179.
• J. nicm., wszystkie poziomy nauczania. Tcl.
0663 155 339.
• J. niem., wszystkie poziomy nauczania,
przygotowanie do matury, pomoc w pisa
niu prac. Tel. 0607 873 077.
• Matematyka wszystkie rodzaje szkół. Tel.
062 722 83 17.

• Gicesz
zarobić?
E-mail:
andrzcj0007@vp.pl
• Praca dodatkowa dla przedsiębiorczych,
dobra płaca, szkolenia; wymagania: wy
kształcenie min. średnie, duża kultura oso
bista. Tel. 062 722 05 33,0693 025 222.
• Zatrudnię agenta ochrony. Tel. 062 722 82
32,0507 112 772.

• Kobieta, lat 33, prawojazdy kat. B, kompu
ter, kasa fiskalna, wykształcenie średnie,
bez środków do życia, podejmie każdą pra
cę. Tel. 0604 866 880.
• Rencista, prawo jazdy kat. C + E, D, świa
dectwo kwalifikacji, dyspozycyjny. Tel.
0600093 231.
• Rencista szuka pracyjako kierowca, prawo
jazdy kat. B, C, E, świadectwo kwalifikacji,
praktyka 25 lat. Tel. 0697 232 620.
• Stolarz meblowy lat 23 podejmie pracę
w zawodzie lub inną. Tel. 0663 533 693, po
godz. 16.00.
• Technik infonnatyk, prawo jazdy kat. C,
uregulowana służba wojskowa, nieko
niecznie w swoim zawodzie. Tcl. 0665 814
479.

• Astrogabinct Małgorzata z Wrocławia go
ścinnie - trafiła pomoc, numerologia oraz
pehia gama profesjonalnych wróżb, specja
lizacja we wróżbach na osobę nieobecną
i na partnera. Teł. 071 321 00 48,0605 4 18
522 - codziennie.
• Bas do wynajęcia-mercedes sprinter, Kro
toszyn. Tel. 0603 973 581,0 6 9 1 842 804.
• Bus do wynajęcia - ford transit max 2003
r., Krotoszyn. Tcl. 0600 127 354.
• Kredyt gotówkowy do 80 000 zł, bez. porę
czycieli Tel. 062 725 5121.
• Mcnegcr poszukuje muzyków do współ
pracy. Tel. 0697 499 109.
• ING Nationale-Nedcrlanden Otwarty Fun
dusz Emerytalny, zapisy. Tel. 0609 524
054.
• Pomagam bezpłatnie w uzyskaniu dodat
kowego odszkodowania osobom poszko
dowanym w wypadkach komunikacyj
nych lub ich rodzinom, dotyczy zdarzeń do
10 lat wstecz. Tcl. 0889 869 566.

KREDYTY
GOTÓWKOWE
Krotoszyn, ul. Zdunowska 35.
Tel. 062 722 66 70.

ATIZ s.c.
POŻYCZKI GOTÓWKOWE
•
•
•
•
•
•

bez poręczycieli
minimum formalności
szybka wypłata (1 dzień)
od 500 z) do 3 000 zł
dla każdego
możliwość rat

Krotoszyn, uł. Garncarska 5
erynno pon.-pt. II®- 17®
teł. 722 66 66,0606 301 865
21 lutego 2006

Ogłoszenia drobne
• Poszukuję osoby znającej język włoski na
poziomie średnim. Tel. 0513 972 670 (pro
sić Roberta).
• Pożyczki w 48 h w domu klienta. Tel. 0694
468 967.
• Prosimy o zwrot psa rasy alaskan malamut,
który ostatnio przebywał u państwa Krzyżańskich na ul. Ostrowskiej, w Krotoszynie
- właściciele, tcl. 0697 301 658.
• Prace, wnioski, pisma, podania, CV, także
korekta. Tcl. 062 725 35 95,0888 184 272.
• Wycinanie drzew w ogrodzie. Tcl. 0602
280915.
• Wyjazdy z klientami po auta do Belgii
i Holandii. Tcl. 0600 127 354.
• Wykonam portret na zamówienie, różne
formaty. Tel. 0663 207 116.
• Zginęło świadectwo szkolne z ZSZ nr 2,
profil handlowy, rok ukończenia 1987 r. na
nazwiska Iwona Radajewska. Teł. 0694
938 222.

• Ushtgi budowlane, od fundamentów po
dach. ocieplanie, zakładanie płyt gipso
wych i glazury oraz adaptacje strychów.
Tel. 062 722 04 13,0500 298 509.
• Układanie glazury' i terakoty, prace mu
rarskie, płyty gips-karton, przeróbki wo
dy i kanalizacji, adaptacje strychów
i poddasz)1na pomieszczenia mieszkalne
i użytkowe, faktury VAT, wycena, do
jazd gratis. Tel. 062 722 84 15,0693 846
910.
• Wykończanie wnętrz, szpachlowanie, ma
lowanie, płyty G-K, konkurencyjne ceny.
Tel. 062 721 54 81,0605 699 878.

Pracownia sukien ślubnych i wieczoro
wych Jolant) Bartos oferuje: szycie na
miarę, profesjonalne wykonanie, atrak
cyjne fasony, najniższe ceny, sukienki dla
druhenek, komis, wypożyczalnia, usługi
krawieckie. Krotoszyn, ul. Spokojna 12.
Tel. 062 722 01 94,0693 025 613.
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Audi A4 2,6 - 1995 r„ zielony met. 2 x air
bag, ABS, centr. zamek + pilot, wspom.
kierownicy, alarm, felgi alum. 17 cali,
elektr. szybcrdach, pełna elektryka i wypo
sażane, możliwa zamiana. Tcl. 062 725 49
47,0502 669 234.
Autocysterna Jelcz 3 1 5 -1 9 8 0 r., poj. cy
sterny 7 500 1, aktualne przeglądy, UDT,
5 lat temu wykupiony od wojska. Tcl. 0608
786 168.
Citroen AX 1,1 - 1991 r.. srebrny met.,
3 drzwi, 5 biegów, zarejestrowany, stan
bdb. Tel. 062 725 77 29.
• Citroen berlingo 1,9 D 1999 r., 2-osobowy; panda van 2003 r. Tcl. 0607 605 279.
• Citroen saxo 1,1 1997 r., niebieski met.,
3 drzwi, 2 x air bag, kodowany zapłon,
centr. zamek, zarejestrowany. Tel. 062 725
2146.
• Fiat 126p bis - 1989 r., niebieski, 114 000
km, przyciemniane tylne szyby, zadbany,
nowy akumulator. Tel. 0695 077 891.
• Fiat pumo 1,2-+gaz 1994 r., zielony, halogaiy, nowe opony. Tel. 062 722 21 00.
• Fiat 126p - 1983 r., tanio, pilnie, stan bdb.
Tel. 0507 513 723.

„BLENDING' Sp. z o.o.

zatrudni pracownika
Wymagane:
-wykształcenie rolnicze,
- znajomość branży rolniczej,
- znajomość obsługi komputera,
-prawojazdy kat. B.
Kontakt:

„Blending" Sp. z o.o.,
ul. Towarowa 1, 63-760 Zduny,
tel. 062 721 53 00, 7215029.

żpś

K roto szyn, u l. R a w icka 5

Tel./fax 062 722 86 30, 0602 65 73 74
Czynne codziennie od pon. do pt.
10:00-18:00 i w sob. 10:00-13:00
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Biuro Obrotu Nieruchomościami

w w w .in w e s to r.k ro to s zyn .c o m .p l
SPRZEDAŻ DZIAŁEK

* Krotoszyn - ul. Ostrowska - 980 m.kw. - woda,
prąd, gaz. kanał, sanitarna cena 35.000 zl
* Krotoszyn - Kopieczki - działka budowlana I4I0
m.kw - woda, prąd, telefon cena 24.000 zl
* Krotoszyn - rejon ul. Bolewskiego, działka 5000
m.kw cena 20 zl /m.kw
* Krotoszyn-Parcelki-dzialka4.423m.kw-woda, prąd. gaz. kanalizacja cena 20 zl/ m.kw
* Krotoszyn / Stnoszeu' —przy iesie dziatki o po
wierzchni od 1000-3000 tn.kw w cenie I7z!/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-przy drodze na Zduny (za Jelonkiem)
- działki budowlane (działalność gospodarcza):
2300 m.kw, 1300 m.kw. i 300 m.kw - woda-t prąd+gaz+telefon cena 20 zt/m.kw
* Krotoszyn -Kopieczki-działka budowlana I408
m.kw - woda. ptąd, telefon cena 24.000 zl
* Osusz - działka rekreacyjna i600 m2 (woda,prąd.kanalizacja, telefon)- cena 12 zl/m.kw
* Osusz -dziatka rekreacyjna 1900 m2 (woda,ptąd.kanalizacja,telefon)-cena I2zlńn.kw
* Salnia - działka rekreacyjna 3(XK) m2 (woda,
prąd, kanalizacja, telefon) cena I0 zl/m.kw
* Chachalnia - teren rekreacyjny o pow. 3,0 ha (woda,prąd,gaz. telefon) cena lOzl/m.kw.
* Lamki -przy drodze na Jaskółki, dwie sąsiadują
ce z sobą działka budowlana o pow. 640 m.kw każ
da (woda, prądtelefon, asfalt), cena za jedną 17.500
zl
* Biadki - dziatka 900 m.kw, cena do uzgodnienia
* Zduny - działka 3200 m.kw woda.piąd.asfalt /ul.
Sieniutowa /cena 11zl/m.kw + I/2 kosztów ogro
dzenia
* Koźmin Wlkp - działka I.400 m.kw woda,prąd,asfalt / ul. Ks.Goja/cena do uzgodnienia
* Zduny - działka 500 m.kw cena 13.000 zl
* Przy trasie Krotoszyn Sulmierzyce -grunt 3 ha (w
tym 1 ha łąki i 2 ha lasu) cena 43.000 A (całoić)
* Sulmierzyce —j*runt 5 ha 111 i IV klasa przy dro
dze o nawierzchni asfaltowej cena 20.000 zl /ha
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

* Krotoszyn- ul. Konstytucji 3 Maja - parter 58,5
m.kw. / 3p- k •! - we* loggia 6 m.kw / cena 79.000 zl
* Krotoszyn ul. Konstytucji 3 Maja - II piętro 30.5
m.kw / 1p+k+l / nowe okna. Iazienka,szafa Koman
dor / własność lokalu i części ułamkowej gruntu /
opłaty miesięczne—130 zl cena 4 1.000 zt
* Krotoszyn ul. Floriańska - parter - 70 m.kw
3 pok. Kuchnia łazienka cena 71.000 zl
* Krotoszyn - ul. Koźmińska - mieszkanie (parter
domu I-piętrowego) 85m.kw. - własność hipotecz
na (3p + kt 1+ wc+ piwnica a garaż) c.o. wraz 7(X)
m 2 gruntu cena 105.000 zl
* Krotoszyn - Os. Dąbrowskiego - 75m.kw. IV p.

(3p+kuchnia zjadalnią +ł+wc+balkon) cena 80.000
zt
* Krotoszyn - ul. Sienkiewicza - 63 m.kw. III p.
(2p+k+ta spiwnica) czynsz 130zl cena 57.000 zl
* Koźmin Wlkp. - ul. Zawadzkiego - 71 m.kw
-Parter - 4pdc+l+wc - po kapitalnym remoncie
(nowe drzwi antywlamaniowe, nowe instalacja
elektryczna, kanalizacyjna i wod. -kanał. Cena
II 0.000 zł
* Poznań-os.Młodych-Spółdzielcze-4 3 m.kw
-III piętro-2prk+l+wc cena 130.000 zl
SPRZEDAŻ DOMÓW
* Krotoszyn - ul. Potna na działce l(XM 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 zt
* Krotoszyn - ul Polna budynek mieszkalny i go
spodarczy na działce 1050 m.kw ccna.280.000 zt
* Krotoszyn—ul.Langiewicza—piętrowy-wolno
stojący - powierzchnia domu 200 m.kw położony
na działce 650 m.kw cena 350.000 zi
* Krotoszyn-ul Kkmowicza komfortowy budynek
mieszkalny z zab garażowymi cena. 320.000 zl
* Krotoszyn - ul. Łąkowa - jednorodzinny wolno
stojący /2 garaże/ na działce I000m.kw cena
220.000 zl
* 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 eena 290.000 zt
* Krotoszyn - 1/3 udziału w kamienicy (praktycz
nie cały parter) ul. Zdunowska w skład, której wchodzątpowietzchnia mieszkalna- 161 m2 (5ptk-H).
pomieszczenia gospodareze i garaż, sttych a także
wspólna działka o powierzchni 1266 m2 cena
90.000 zi
* Krotoszyn - osiedle budownictwajednorodzinne
go, budynek mkezkelny na działce MO m.kw., pow.
całkowita 220 m.kw, budynek gospodarczy wraz
z garażem, wysoki standard, cena 350.000 zl
* 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. 2 10.000 zl
* Krotoszyn - budynek ul. Kołłątaja o powicrzcltni 220 m2 na działce 1600 m2. idealna lokalizacja na
biura, gabinety. 2 garaże, budynek gospodarczy,
możliwość urządzenia parkingu cena 185.000 zl
* Krotoszyn-dom wolnostojący 180 m.kw w rejo
nie ul. Witosa położony na działce 800 m.kw
cena 165.000 zl
* Krotoszyn -w rejonie ul. Słowiańskiej- piętrowy
- wolnostojący na działce 630 m.kw. rana 230.000
zł

• Fiat punto 1,1 - 1994/95 r., czerwony,
3 drzwi, zadbany, garażowany. Tcl. 071 38
30 263, po godz. 15.00.
• Fiat punto 1,1 SX - 1997 r., bordowy met.,
5 drzwi, coitr. zamek, elektr. szyby, immobilizer, opony zimowe, salonowy, zadbany,
stan bdb, cena 8 700 zl. Tel. 0508 136 017.
• Fiat punto 1,1-1999 r., czerwony, 5 drzwi,
105 000 km, zadbany. Tcl. 062 722 15 65,
0693 668 793.
• Fiat tipo + gaz - 1991 r., granatowy,
5 drzwi, elektr. szyby, szybcrdach, immobilizer, centr. zamek, cena 3 500 zt. Tcl. 062
722 0001,0605 065 400.
• Ford cscort 1,8 D - 1993 r., wspom. kie
rownicy. Tel. 062 721 1310,0691 867 661.
• Ford fiesta 125 GHIA 1998 r., granatowy
met., 5 drzwi, bogate wyposażenie, kpi.
opon zimowych, zadbany. Tel. 062 725 00
67.
• Fotd mondeo 1,8 + gaz 1993 r. Tel. 0502
408 723.
• Opel corsa 1,4 + gaz - 1997 r., zloty met.,
4 drzwi. Tcl. 0502 408 723.
• Opel kadett w całości lub na części. Tel.
0604 786 746.
• Opel kadett 1,6 1990 r., składak, centr. za
mek + pilot, welur, alum. felgi, obroto
mierz, tanio. Tel. 065 548 4943,0661 188
152.
• Opel kadett combi 1.7 D 1990 r., biały, po
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wymianie paska rozrządu i filtrów, ks. po
jazdu stan dobty. Tcl. 065 548 49 43,0603
277 125.
Opel vectra 1,7 D
1991 r., wiśniowy,
centr. zamek, wspom. kierownicy, elektr.
szyby, nowy akumulator, radio. Tel. 0668
275 175.
Peugeot 206 1,1 2005 r., srebrny met.,
5 drzwi, caia 23 000 zl. Tel. 0603 879 545.
Polonez caro + gaz 1992 r., |x> remoncie.
Tel. 062 721 38 01.
Renault scenie 1,9 TD1 2000 r„ zielony
met., klimatyzacja, elektr. szyby i lusterka,
4 x air bag, radio CD! technicznie sprawny,
uszkodzony przód. Tel. 0887 323 757.
Skoda 12014 gaz, stan dobry, cena 600 zt.
Tel. 0600473 134.
Skoda felicia combi 1,9 D 2000 r.. stan
bdb. Tel. 0507 937 464.
Toyota coroila sedan 1,4 16V- 1995 r., zie
lona, centr. zamek, pilot, alarm, stan bdb,
cena 9 800 zl. Tcl. 0508 198 682.
YW golfl 1,6 D 8 1 R, 5 dizwi, ważne prze
glądy, w ciągłej eksploatacji, cena 650 zl.
Tel. 0605 065 401.
VW golf I 1,6 D 1981 r., cena I (XX) zł.
Tcl. 0603 789 456.
V W g o lfll,6 D 1983 r„ alum. felgi. Tel.
0888 185 892.
VW golf 11 1,6 1990/91 r., 5 drzwi, ABS,
zamek na pilota + alarm, atrakcyjny wy

rszecz

* Krotoszyn - ul. Staszica budynek piętrowy wol
nostojący posiadający dwa niezależne poziomy
mieszkalne po 80 m.kw każdy, oraz poddasze użyt
kowe. całość na działce 480 m.kw cena 220.000 zl
* Rozdrażew - budynek o pow. 150 m2 z częścią
gospodarczą na działce 900 m.kw cena 80.000 zl
* Benice - budynek mieszkalny (4 pokoje, kuchnia)
na działce 1200m.kw - cena 35.(XK) zl
ROZPOCZĘTE BUDOWY
- * Krotoszyn - rejon ul. Osadniczej budynek w zabu
dowie bliźniaczej 600 m.kw. stan surowy otwarty,
pod dachem- dachówka ceramiczna cena 95.(XX) zl
* Golina k. Jarocina - budynek wolnostojący p<xl
dachem na działce 8<X) m.kw. cena 55.000 zl
* Krotoszyn - rozpoczęta w 2(Xt4r budowa budyn
ku mieszkalnego i gospodarczego (wylane funda
menty) na działce 1500 m.kw, zgromadzona część
mat. budowlanych, woda prąd w ulicy cena 45.(XX)
zl
* Krotoszyn - rozpoczęta budowa budynku miesz
kalnego i gospodarczego (wylane fundamenty) na
działce I5(X) m.kw.zgromad/ona część mat. Bu
dowlanych, woda prąd w ulicy cerat 45.(XX) zl
* Krotoszyn - osiedle Bolewskiego - rozpoczęła
budowa domu-przyziemie bez stropu (woda. prąd.
kan sanit. i deszcz, telefon) działka 640.0 m.kw cena
55.000 zl
* Krotoszyn - rozpoczęta budowa - z projektem
domu - zgromadzone materiały budowlane (da
chówka...) całość na działce 5000 tn.kw. cena
100.000 zl
* Krotoszyn - rozpoczęta budowa domu jednoro
dzinnego - zgromadzona część materiałów ret do
kończenie budowy, położona na działce 2182 m.kw
cena 52.(XK) zt
* Chachalnia- rozpoczęty w 2(XHr budynek parter,
/wykonane przyziemie / na działce 600 m.kw. poło
żonej przy południowej ścianie lasu (z pięknym wi•dokiem na zachód) cena- tylko 3 1.500 zt
GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
* Krotoszyn 5000 m.kw. cena I4zl/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 uzuodnicnia
* Klary M l y " - n.id rzeką z g n i o t e m l.9ha (malOWnicze położenie b.dobry dojazd) cena 87.000 zl
DO WYNAJĘCIA
* Krotoszyn - RYNEK - 1piętro, 120 m.kw pow.
biurowej czynsz l5(X)zl/m-c
* Krotoszyn - mieszkanie 3p+k+U wc - 76 m.kw.
czynsz 1.000 zl/rn-c
* Krotoszyn - mieszkanie 3p+k+l+wc - 77 m.kw,
czynsz 1.000 zl/m-c
* Krotoszyn - ul.Floriańska - lokal 55 m.kw czynsz
netto l.500z.l
* Krotoszyn - lokale w pasażu przy ul. Zdunowskiej
* Krotoszyn - przy drodze krajowej, lokal handlo
wy z zapleczem socjalnym o łącznej pow. % m.kw
z parkingiem. Idealny np. na ekspozycje mebli. art.
Sanitarnych cena wynajmu 15(X) zl/m-c
* Krotoszyn - centrum - lokal handlowy 20 m.kw
- idealny na biuro, sklep cena wynajmu 500 zl/m-c

gląd, stan idealny. Tcl. 062 734 32 86,0607
827 862.
VW wento 1,8 + gaz 1993/94 r„ bordowy
met., centr. zamek, wspom. kierownicy,
elektr. szyberdach, 2 x air bag, hak, immobilizer, sprowadzony we wrześniu 2(X)5 r„
zarejestrowany. Tcl. 0605 392 241.

• Amortyzatory do daewoo tico, nowe. Tel.
0609410529.
• Silnik do fiata 126p, po kapitalnym remon
cie. Tel. 0504 220431.

•
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Bagażnik alum. do fiata I26p. eena 60 zl:
opony do motora 3.00 x I6,3.25x 16.3.50
x 16. Tel. 0889069454.
Felgi stalowe do opla omegi B. vectry B,
astry II.Tel. 062 725 49 47,0502 669234.
Instalacja gaz. dla sam. gażnikowego, 3-letnia, cena 300 zl. Tel. (XXX) 473 i 34.
Motor C'Z-350 na części; motorower Solo
50 cm3. Tel. 062 588 01 45.
Przyczcpka sam., nowa, wym. 2.2 \ 1.2 m.
wys. 30 cm. Tcl. 0660 876 761.

• Motorower lub motorynkę; silnik do motorowetu Tel. 0698 258 933.
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Sport

Spartakiada przy stole
Drugą konkurencją jubileuszowej XXXV edycji Krotoszyńskiej Spartakiady
Sportowej był tenis stołowy. Zawody tenisowe przeprowadzono w minioną
sobotę w sali OSiR przy ul. Młyńskiej.
Wśród 14 zawodników startujących
w kategorii wiekowej do 45 lat wygrał
jeden z faworytów
Artur Basiński
(Piwniczanka), który pokona! Artura Ję
drzejaka (LZS Bożacin), Tomasza Olej
nika (K reppel), Aleksandra Sędzika
(Gubi Piast), Aureliusza Rcyera (P iw 
niczanka) i Grzegorza Majchszaka (Ga-

W ystartow ało 2 5 ucze stn ik ów

Warcaby w ferie

bi-Plast).
Do rywalizacji w grupie starszej
przystąpiło 15 osób. Tutaj też nic było
niespodzianki gdyż triumfował Zenon

17 lutego w Klubie Spółdzielczym
w Krotoszynie rozegrano turniej warcabo

sze miejsce wśród uczennic wywalczyła
Jagoda Mielcarek, druga była Dominika

w y dla dzieci i młodzieży. W zięło w nim

Roszak, trzecia - Ewa Marszałek. Wśród

Marcinkowski (Oświata), przed Henry
kiem Kurzawskim (Piwniczanka), Ja

udział 25 młodych ludzi. Imprezę zorgani
zował zarząd Krotoszyńskiej Spółdzielni

chłopców triumfował Łukasz Kaczmarek,
tuż za nim uplasował się Sebastian Kacz

nem Kominkiem (Piwniczanka), Maria
nem Wachowiakiem (G abi Piast), Ry
szardem Ostałowskim (G abi-P last)
i Krzysztofem Kapałą (G abi-P last).
K onkurencję debli w ygrali: R eyer
i Kurzaw ski, drugie m iejsce zajęli Ba
siński i K om inek, trzecie Karol i Z e
non M arcinkowscy. W ystartow ało 12

Mieszkaniowej.
Pierwsze miejsce wśród gimnazjali
stów zajął Konrad Drygas, drugie Michał

marek, trzeci był Krzysztof Ożarski. Naj
lepsi dostali nagrody i dyplomy, wszyscy
uczestnicy obdarowani zostali drobnymi

Ożarski, trzecie - Filip Jerzyk. W katego
rii szkół podstawowych osobno rywalizo
wały dziewczęta, osobno chłopcy. Pierw

upominkami. Turniej w warcabach KSM
zorganizowała już po raz czwarty.
(spm)

par.
W klasyfikacji generalnej w grupie
młodszej

na

prowadzeniu

Bowlingiem stoją

pozostał

Grzegorz Majchszak (216 pkt.), drugi
jest Artur Basiński (161), trzeci Aure
liusz Reyer (136), czwarty Artur Jędrze
jak (126), a piątą - szóstą lokatę ex
aequo zajmują Dominik Drygas (Boża
cin) i Aleksander Sędzik (po 120 pkt.).
Sklasyfikowano 20 osób.
W grupie starszych rywalizacja jest
bardziej wyrównana i zacięta. Mamy
bowiem dwóch liderów Zenona M ar
cinkowskiego i Ryszarda Ostaowskicgo, którzy do tej pory zgromadzili po
256 pkt. Zaledwie 6 pkt. mniej ma znaj-

G rze g o rz M a jch sza k p row a d zi w klasyfikacji g e n e ra ln e j d o 4 5 lat

dujący się na trzecim miejscu Henryk
Kurzawski. Kolejne lokaty zajmują:
Michał Garbacki (G abi - Piast, 194),
Jan Kominek (164), K rzysztof Kapała
(150). Tutaj sklasyfikowano 20 tenisi
stów.

W klasyfikacji drużynowej prowa
dzi Piwniczanka 230 pkt., ma ona jed
nak zaledwie 6 pkt. przewagi nad Gabi- Piastem , trzeci jest LZS Bożacin
(170), a czwarta O św iata (119).
(wb)

Pod spławikiem

Wielkie zarybianie
B ow lin g w ym aga sp o re j p recyzji rzutów

702 tys. sztuk, 41 ton - taką ilością ryb zostały zarybione wody
okręgu kaliskiego w 2005 roku. W szystko to za kwotę 316 tys. 290
zł (bez VAT-u). Pieniądze, które przeznaczone są na zarybianie, po

Błonie:

karaś - 800 kg,
węgorz - 5 kg, kaip - 800 kg.
Cegielnia - Pompa:
karaś 320 kg,

chodzą z naszych składek, a dokładniej z jednego ich członu, tzw.

karp- 160 kg,

opłaty za ochronę i zagospodarowanie wód.
W roku ubiegłym wielu wędkarzy nie
kryto rozczarowania brakiem wiosennego
zarybiania karpiem. Przypomnę, iż było to
spowodowane koniecznością zapobieże

Zarybianie objęło łącznie 16 gatunków
ryb, w tym takie, z którymi spotykaliśmy

szczupak narybek - 6 250 szt.
karaś 320 kg,

Biadki:

narybek szczupaka - 25 tys. szt.
amur - 100 kg,

niowcy, a na pewno starożytni Egipcjanie.
Prawdziwy rozkwit tej dyscypliny przypadł

Najlepszym zawodnikiem okazał się Mar

karp 120 kg,
narybek szczupaka - 3 tys. 125 szt.

jednak na początek X X w. Obok odmiany
klasycznej, w której małą kulą bez otwo
rów rzuca się w dziewięć kręgli, w Stanach

cin Goryś (175 pkt.). Drugicm miejsce

nia rozprzestrzeniania się w wodach regio
nu Warty choroby kaipi, zwanej KHV
(Koi Heipes Virus).

Bardzo dużą pozycję w zarybieniu zaj
muje szczupak. Jest to wynikiem obserwo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wod

wanej w ostatnich latach tendencji do

Warto dodać, że zbiornik Wróżewy zo

nej w Poznaniu wprowadził zasadę zary
biania wód wyłącznic materiałem, któiy
był przebadany przez służby weterynaryj
ne. Ośrodki zarybieniowe nie posiadały ta
kich badań (choroba mogła zostać zdia-

spadku liczebności tej ryby w naszych wo
dach. Ogółem wrzucono 490 tys. sztuk na
rybku wiosennego oraz 990 kg narybku je
siennego.
Szczegółowe dane w rozbiciu na po

stał także zarybiony amurem w ilości 200
sztuk z pieniędzy własnych koła PZW
Makie. Często odwiedzany pizez naszych
wędkarzy zbiornik Roszków został zary

gnozowana, gdy woda osiągnie temp. 18

szczególne gatunki i wody są w posiadaniu

25 stopni Celsjusza), dlatego też PZW
nic mógł zakupić i wsiedlić ryb do naszych

zaiządów kół PZW, ja ograniczam się do

pak narybek - 20 tys. szt., karp - 2 tys. kg,
lin - 120 kg, sum kroczek - 80 kg.
W ramach działalności rybackiej PZW
w październiku na zbiorniku Szałc k. Ka
lisza dokonano odłowów sieciowych

wód. Trzeba było czekać do jesieni.
Jcsienią wrzucono do wód 15, 76 ton
karpia. Jeśli weźmiemy pod uwagę niezbyt

szyńskich wędkarzy.

sprzyjające warunki pogodowe w tym

Koźmin:

okresie (późny listopad), to można przyjąć,
iż karpie zostały wyłowione przez wędka
rzy najwyżej w jednej czwartej. Wiosną

Wróżewy:

biony następująco: karaś - 2 tys. kg, szczu

w celu pozyskania tzw. białej ryby. Odło

Zduny:

karaś - 200 kg,
amur 130 kg,
karp 200 kg

wiono 3 tys. 817 kg płoci, która została
wsicdlona do następujących wód zb. Go

karp - 200 kg.

nianka w Kaliszu oraz w Kotlinie.

łuchów (2 tys. 400 kg), rzeka Prosną, gli
Ferdynand Woźny

będzie można liczyć na udane połowy.

razecz

Kręgle to jedna z najstarszych dyscy
plin sportu, grywali w nią ponoć już. jaski

Goryś (133 pkt.), drugie miejsce zajęła Jo
lanta Zimna (131 pkt.), trzecią lokatę wy
walczyła Ewa Musiałowska (104 pkt.).

lin - 240 kg,

się rzadko (brzana, boleń, certa, świnka).
Zostały nimi zarybione rzeki Prosną i Lu
tynia.

przedstawienia danych dotyczących wód
najczęściej odwiedzanych przez kroto

Ponad 70 dziewcząt i chłopców wzięło udział w V M istrzostwach
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zdunach w bowlingu, czyli ame
rykańskiej wersji kręgli. Zawody zorganizowano w jedynej w powie
cie kręgielni bowlingowej.

Zjednoczonych narodził się bowling. Do
dziesięciu kręgli celuje się dużą kulą
z otworami na palce. Każdy z zawodników
ma 10 kolejek po 2 rzuty.
Zainteresowanie tym sportem w Zdu
nach jest coraz większe. Do jedynej w po
wiecie kręgielni przychodząjuż nie tylko
dzieci i młodzież, ale także dorośli, nierzad
ko całe rodziny. Od stycznia przy miejsco

przypadło w udziale Karolowi Adamiako
wi (152 pkt.), trzecie - Mateuszowi Terakowskiemu (133 pkt.). Zwycięzcom wrę
czono Puchary Nauczycieli WF, a 6 naj lep
szych uczniów w obu kategoriach otrzyma
ło pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Dzień później, 14 lutego, odbyły się mi
strzostwa szkoły podstawowej. 39 zawod
ników i zawodniczek walczyło o Puchar
Dyrektora. Zawodnicy zajmujący czołowe
miejsca otrzymali dyplomy i upominki.

wej szkole podstawowej działa sekcja bow-

Pierwsze miejsce wśród dziewczyn wy

lingowa Uczniowskiego Klubu Sportowe

walczyła Ewelina Szwed (116 pkt.), drugip
- Karolina Świętek (III pkt.), trzecie- Pau

go. Nic więc dziwnego, że zotganizowane
przez miejscowych nauczycieli zawody
13 lutego rozegrano mistrzostwa gim
nazjum, do rywalizacji stanęło 34 uczniów.

lina Karwik (106 pkt.). W kategorii chłop
ców zwyciężył Paweł Matyba (180 pkt.).
O punkt gorszy był Wojciech Prcgcl, trze
cią lokatę wywalczył Robert Czubak (150

Wśród dziewcząt triumfowała Karolina

pkt.).

cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Stawek Pałasz
21 lutego 2006
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Stąd do NBA
N A JL E P S Z E
DRUŻYNY

Ponaddźwiękowcy
i Szybkie Byki

Dczerterkf: Anna Wachelko, Agniesz
ka Broda, Paulina Mayer, Joanna Pi
eluch, Katarzyna Piotrowska
Blękitki: Joanna Bohm, Katarzyna Nowaczyńska, Karolina Skowrońska. Ja
goda Dziergwa, Małgorzata Jankowska
Gim n. 3 I: Klaudia Drukarczyk, Ilona
Prymowicz, Karolina Golis, Katarzyna
Linkiewicz, Joanna Furman, Klaudyna
Kowalska

Zimowe ferie w Kroto
szynie nie mogą się od
być bez koszykarskiego
turnieju Stąd do NBA.
W tym roku zorganizo
wano go już po raz
czternasty.

Gimn. 3 II: Milena Linkiewicz, Roma
Baran. Beata Kaczmarek, Marika Ro
bakowska. Daria Paszek, Joanna Król
Drużyna Actiinela: Marcin Praczyk,
Maciej Durak, Mateusz Przy'bylek. Ma
ciej Lcpczyński. Artur Kujawski, Łu
kasz Pietrasik
Szybkie Byki: Wojciech Młyński, Ro
bert Jclinowski, Mateusz Marszalek,
Maciej Garyantasiewiez
Tygrysy: Szymon Papierski, Mateusz
Gasztyk, Patryk Goliński, Ktystian Ha
łas, Michał Urbaniak, Łukasz Kaczma
rek
Janki z Peweksu: Łukasz Szorek, Ka
rol Worsztynowicz. Mirosław Drożdżyński, Grzegorz Nowak, Tomasz Ru
sinek

Biorąc |xxl uwagę liczby startujących
drużyn stwierdzić można, że zaintereso
wanie tą ciekawą dyscypliną sportu z ro
ku na rok spada, W poprzedniej edycji
grało 25 zespołów, a w tej - 17. To na
szczęście w najmniejszym stopniu nie
zraża organizatorów, którymi po raz ko
lejny byli: stowaizyszcnic Szansa, Urząd

Kiszka 8 L: Bartosz Oteiman, Marcin
Ulaszyński, Łukasz Kniat, Dominik
Rożek, Adam Radwański. Tomasz Wi

Miejski i Starostwo Powiatowe. Ci, któ
rzy przyszli nie żałowali, gdyż nie brako

tek. Rafa! Siwakowski, Ariel Misiak,
Tomasz Borowski
Fajtlapy bez Łapy: Filip Jerzyk, To

wało ani emocji sportowych, ani dobrej
muzyki i zabawy.
16 lutego odbyły się rozgrywki dru

masz Keller, Oskar Walczak, Mateusz
Janos, Marcin Szulc, Robert Sworowski, Krzysztof Wujczyk, Mateusz. Deringer

żyn ze szkól podstawowych i gimnazjów.
W obu kategoriach stawiły się jedynie po
dwa zespoły dziewcząt, w ięc pierwsze
pojedynki były od razu finałami. W gru

!Vlass C Jrass: D a n ie l G iu n c k , D a m ia n

Sobczak, Mikołaj Wiatrak, Maciej Mi

pie młodszej Blękitki po pierwszej poło
M a s s G ra s s w a taku n a k o s z K la w is z y

wic przegrywały z Dezerterkam i 1:2, ale
drugą wygrały aż 19:4, zaś cały m ecz
20:6. Wśród starszych dziewczyn Gimn.
3 II pokonało Gimn. 3 I 22:12 (14:8,

ostatnie mecze były w tej sytuacji bezpo
średnimi pojedynkami o trzecie i pierw
sze miejsce. Tizecie zdobyły Tygrysy

dziej zaciętym meczu Fajtlapy ograły So
bieskiego 6:4, zajmując trzecie miejsce.

8:8). Nagrody indywidualne przyznano

wygrywając z Pumą 8:6 (4:3, 4:3).

Tomasz Rusinek i Mirosław Drożdzyński.

Końcowa kolejność: I. M ass Grass, 2.
Klawisze, 3. Ponaddźwiękowcy.
Najlepszym strzelcem okazał się Da

Najlepszymi koszykarzami zostali

nim meczu M ass Grass rozgromili Ponaddźwiękowców 53:12 (30:6, 23:6).

Jagodzie Dziergwie, Darii Paszek i Mał

W wyrównanym finale różnicą najmniej

gorzacie Jankowskiej.

szą z możliwych, czyli zaledwie jednym

W kategorii chłopców ze szkół po-

mian Stache (32 pkt.), a najlepszym za

oczkiem, Aclimel zwyciężył Szybkie Byki

nadgimnazjalnych wystartowało pięć ze

14:13(8:9,6:4).

wodnikiem - Bartosz Nowak. Wyróżnio
no także Szymona Głuchowskiego i Łu

W turnieju wystąpiły cztery drużyny
chłopców młodszych. Grano tu syste

W kategorii gimnazjalistów grały

społów. Stworzyły one dwie pary półfi
nałowe, a z wolnym losem do finału

cztery drużyny, systemem każdy z każ
dym. Najlepsze okazały się Janki z Pe
weksu. zdobywając komplet punktów,
. pokonując Kiszkę X L 28:10, Fajtlapy bez

awansowali Klawisze. Najpierw Mass
Grass wygrali z Zawsze Ostatnimi 26:17
(12:9, 14:8), a Ponaddźwiękowcy poko
nali LO Koźmin 21:17 (12:4, 13:9). W fi

ma prawdziwie hokejowym wynikiem
6:4 (2:2,4:2), natomiast Drużyna Actime-

Łapy 21:6 i gromiąc Sobieskiego 44:6.
Drugą lokatę zajęła Kiszka, odnosząc

nale grano każdy z każdym. Najpierw
Klawisze ulegli Mass Grass 19:32 ( 11:14,

cześnie sędzia-Andrzej Piotrowski

la zwyciężyła Tygtysy 14:7 (10:3, 4:4)

dwa dosyć w ysokie zwycięstwa: z Fajt-

8:18), a następnie pokonali Ponaddżwię-

powiedział, że chciałby, aby w przyszło

i minimalnie Pumę 8:6 (4:0, 4:6). Dwa

lapami 31:8 i Sobieskim 30:14. W najbar-

kowców 38:20 (20:10, 18:10). W ostat

rocznej jubileuszowej wystartowała dra-

mem każdy z każdym. Z nazw wynikało,
że mieliśmy tu miłośników zdrowego ży
wienia oraz dzikich zwierząt. W pierw
szych meczach Szybkie Byki wygrały
z Tygrysami 13:4 (6:0, 7:4) i z UKS Pu

Jak w Lidze Mistrzów!
1 lutego kobyliński Piast nie rozegrał
meczu kontrolnego ze swoim imiennikiem
ze Żmigrodu. Ze względu na zaśnieżone
boisko spotkanie odwołano. W minioną so

i lodu. Planujemy na nim rozegrać także
nasz sparing z miejscowym ,,Polarem",

kluby, nic chcąc rezygnować z meczu, po
stanowiły rozegrać go...wc Wrocławiu na
sztucznej, w pełni oświetlonej nawierzchni.

W 60 min. Rokita uzyskała prowadzenie.
Kobylinianie od razu zaczęli dążyć do zmia

Skorzystano z wolnego terminu, jakim
był piątek od godz. 20.30. - Po raz pierwszy,

ny niekorzystnego dla nich wyniku. Udało

odkąd działam w piłce, graliśmy w takich

ma Sadowskiego solową akcję przclobowa-

i tamto boisko nic nadawało się do gry, oba

zapowiadają się więc wyjątkowo cieka
wie.
Witold Btandzi

tuj po 2.5 pkt. wywalczyli Maćkowiak i Ma
Ko-

i o 6 wyprzedza wicelidcrujących Budowla
nych Poznań.

Najpierw nasi zawodnicy pokonali
MKS Tiusko II Ostrzeszów 9:1, a po 2,5 pkt.

Wyniki pozostałych meczów: Polonia
Arsenał Śmigiel SKTS Rataje 50 Poznali

Bardzo dobrze w lidze okręgowej spisu
je się też ostatnio Kmtosz II. Tym razem we

zdobyli: Tomasz Durajczyk, Adrian Korzybski i Radosław Malinowski, 1,5 pkt.

6:4, UKS Junior Leszno Budowlani Po
znań 4:6, RLKTS Raszków Obra Jaracze

Jarosław Maćkowiak. Po południu nato

wo 8:2, Polonia Budowlani 3:7, Junior
Rataje 51) 6:4, Trosko II Obra 8:2.

własnej sali pokonał Żaki Taczanów 11:7.
Punkty dla gospodarzy zdobyli: Artur Ba
siński (3,5), oraz Marek Karkosz, Jarosław

miast zwyciężyli RLKTS Raszków 8:2. Tu-

linowski, 2 pkt.
rzybski.

Durajczyk i 1 pkt.

W tabeli Km!osz ma komplet 24 pkt.

Pinkowski i Aureliusz Rcycr (po 2,5). (wb)

im się w 80 min. kiedy to po podaniu Ada

TAR startował gościnnie

wart tukach. Takie dla naszych młodych pił

nicm z 20 metrów wysuniętego bramkarza
wyrównał Przemysław Kaczmarek. Takim

atrakcyjnego. Ze względu na godzinę rvz/x>częciu spotkania żartowali, że czują się, jak
by grali if LidzeM istizów-powiedział nam
kierownik Piasta Grzegorz Pcmak. Było

też wynikiem zakończył się mecz.
Czy warunki atmosferyczne pozwolą na
rozegranie kolejnego sparingu, w którym
Piast zmierzy się na wyjeździe z Dąbitt-

dniem tekstu Młodzicy na macie wkradła
się pewna nieścisłość, wyjaśniamy, żc tak

to co prawda boisko nieco mniejsze o d nor

czanką Pępowo? Początek o 14.00.

21 lutego 2006

za

strzeni 14 lat, w turnieju Stąd do NBA
brali udział. Przyszłoroczne rozgrywki

Drugo] igowi tenisiści stołowi Kmtosza
na dwa mecze przed końcem sezonu za
pewnili sobie mistrzostwo w swojej grupie.

karzy było lo coś nowego, oryginalnego,

malnego. ale najważniejsze, że bez śniegu

Zamykając tegoroczną edycję jeden
z jej corocznych organizatorów, a jedno

żyna gwiazd, składająca sic z najlepszych
zawodników, którzy do tej pory, na prze

Tenisiści Krotosza gromiq!

4 m ana.
Tym razem nie wystąpił trener Marek
Nowicki, który z ławki rezerwowych przy
glądał się poczynaniom swojego zespołu.
Pierwsza połowa była wyrównana, ale za
kończyła się bezbramkowym remisem.

botę kobylinianie mieli zagrać na wyjeździć
z Rokitą Brzeg Dolny. Ponieważ jednak

kasza Pocztę. Konkurs rzutów za trzy
punkty wygra! Andrzej Banaszak. W w y
niku losowania jedna z nagród trafiła też
do Ponaddżwiękowców.

kołajczyk, Damian Stache, Łukasz Ma
linowski, Sebastian Janczak, Bartosz
Dzikowski
Klawisze: Bartosz Nowak, Maciej Ku
jawski, Łukasz Poczta, Mateusz Augu
styniak, Marcin Czuszke, Dawid Ku
jawski, Mateusz Czubak
Ponaddźwiękowcy: Szymon Głu
chowski, Marcin Bohm, Robert Sitarz,
Dariusz Szuncewicz, Bartłomiej Kubel

nic było. W klasyfikacji drużynowej nie

polskiego Związku Zapaśniczego Lech
Pauliński
byty to zawody dla klubów
zrzeszonych w LZS, a TAR do takich nic

stam gościnnie. Ostatecznie, mimo wrę
czonego na zawodach pucharu, postano
wiono nie ujmować klubu w oficjalnym
komunikacie końcowym dotyczącym
punktacji drużynowej.

zostało ujęte Towarzystwo Atletyczne Ra

należy. Jego zawodników dopuszczono do

(wb)

Ponieważ niektórzy Czytelnicy mogli

(wb)

uznać, że do opublikowanego przed tygo

zum, które wywalczyło drugie miejsce,
gd yż-jak powiedział nam prezes Wielko

nzecz
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Astra rozegrała drugi tegoroczny sparing. Zmierzyła się w nim
z Wisłą Borek Wlkp.
15 lutego

Przypomnijmy: 4 lutego w pierwszym
meczu kontrolnym zespól z Krotoszyna
zmierzył się na wyjeździe z Phytophamem
Klęka. Do przerwy po bramkach Jacka Pacyńskiego i Karola Swory prowadził 2:0. Po
zmianie stron gospod irze zdołali jednak
strzelić dwa gole i spotkanie zakończyło się
remisem tl:2.
11 lutego, również na wyjeździe, mieli
śmy się zmierzyć z poznańską Wartą.
! W piątek poznaniacy poinformowali jed
nak, że ich boisko jest zbyt mocno zaśnieżo
ne i spotkanie odwołali. Było już za późno,
| by mimo prób znaleźć innego przeciwnika.
W zamian w minioną środę na boisku za
stadionem (czyli na trzeciej płycie) podej
mowaliśmy czwartoligowego spadkowicza
- Wisłę Borek Wlkp. Dzięki temu, że poje
dynek ten, jak na zimę, toczył się przy do
brych warunkach atmosferycznych, zgroi madził sporą grupę wiernych kibiców, bar

jednak z rzutu wolnego Dariusz Kopaczew-

poza polem karnym. Był to mecz towarzy

ski trafił w mur. Pięć minut później, po strza
le Adama Zielińskiego, skutecznie interwe
niował bramkarz gości. 120 sekund potem
praktycznie jedyną dobrą okazję mieli wi

ski więc obyło się bez kartki. Nasi szybko
wykonali rzut wolny, po którym piłkę zmie

ślanie, ale Piotr Póltoraczyk nie dał się za

sty. Pewnie wykorzystał go Krzysztof Ma

skoczyć Marcinowi Bzodkowi. Zaledwie
chwilę potem doszło do dużego, ale niewy

tuszak. W końcówce dobrych okazji nie
wykorzystali jeszcze Michał Potarzycki i po

korzystanego zamieszania pod bramką dru
żyny z Borku. W 30

raz kolejny Zieliński.
Druga połowu rozpoczęła się od obro

min. niewiele pomy
lił się Zieliński.

nionego strzału Kopaczewskiego. Później
na kilkanaście minut gra się wyrównała,

W 34 min. bram
karz
przyjezd-

czego potwierdzeniem był gol wyrównują

rzającą do siatki w ostatniej chwili rękami
zatrzymał Bzodek. Kamy był więc oczywi

cy, po błędzie Adama Szczepaniaka zdoby
ty przez Łukasza Mikołajewskiego. Następ
nie minimalnie niecelnie strzelali Sławomir
Udzik i Kopaczewski. W 78 min. Błażej
Biegański nie dał się pokonać Zielińskiemu,
w 82 Ryszardowi Tomczakowi, a w 88 Ka
rolowi Sworze. Wynik remisowy już do
końca nie uległ więc zmianie.
(wb)

dzo już spragnionych piłkarskich emocji.
Poza tym była to pierwsza okazja do zoba

Astra: Póltoraczyk, Potaizycki, Kosiń

czenia w akcji kilku naszych nowych za
wodników.

ski, Sworowski, Nowak, Wronek, Ma

Od początku tego meczu mieliśmy
przewagę, ale niewiele z niej wynikało. Do
pierwszej dobrej okazji doszło w 18 min..

paczewski, w II połowie grali: Szczepa
niak, M. Kujawski, D. Kujawski, Wawrocki, Udzik

tuszak, Swora, Zieliński, Tomczak, Ko

Gola dla Astry zdobył Krzysztof Matuszak

Pingpongowe Grand Prix

Mimo że byl to sparing, ambitnie walczono o każdą piłkę

Skuteczność
do poprawki
Dokładnie na miesiąc przed pierwszym tegorocznym meczem
ligowym Astra rozegrała trzeci sparing. I przegrała z ostrow
ską Centrą 1:2.
Początkowo mecz, tak jak środowy,

częła się od dwóch niewykorzystanych oka

miał być rozgrywany na boisku za stadio
nem, ale uniemożliwiły to roztopy. Postano

zji Dariusza Kopaczewskiego. Później

wiono więc, że jego miejscem będzie druga,
boczna płyta. Tu duże utrudnienie stanowi
ła graba pokrywa śnieżna. Ze względu na
zbliżającą się inaugurację ligową szkoda by
łoby jednak odwoływać to spotkanie.
Podzielono je na trzy tercje po 30 minut
Gospodarze znów nie mogli wystąpić
w optymalnym składzie. Tym razem, ze
względu na studia, zabrakło przede wszyst
kim Sławomira Udzika i Ryszarda Tomcza
M.PAWLl

ka. W licznym, bo 18-osobowym składzie
przyjechali goście, którzy wiosną walczyć
będą o awans do IV ligi.
Dzięki jeszcze lepszej niż w środę pogo
dzie spotkanie oglądała większa grupa kibi

Bożacinianka Eliza Serafiniak (pierwsza z lewej) nie dala szans rywalkom

W finale Grand P rix P ow iatu O stro w sk ie g o , rozegranym 19 lutego w R aszkow ie, z po
wodzeniem sta rto w a li pingpongiści z gm iny K rotoszyn.
Do zawodów dopuszczono po dwuna
stu najlepszych tenisistów z każdej kate
gorii wiekowej, których wyłoniono z czte

Emilia Tomczyk (obie z Moskómi w po
wiecie kaliskim). Czwarte lokatę wywal

rech wcześniejszych turniejów klasyfika

czyła Kasia Serafiniak z LZS Bożacin.
W gronie chłopców trzeci był Tomasz

cyjnych. W grapie szkół podstawowych
wygrała bożacinianka Eliza Serafiniak,
pokonując rywalki bez straty seta. Drugie

Stęclik (LZS Bożacin). Na wyższych miesjcach znaleźli się tylko Marcin Grochol
ski (RLKTS Raszków) i Krzysztof Wypu-

miejsce zajęła Justyna Kurek, a trzecie

szyński (Moskómia).

ców. Początkowo mogli być oni zadowole
ni, gdyż to nasi piłkarze mieli przewagę.
Tymczasem w 17 min. po kontrze i dośrod-

Wśród gimnazjalistek zwyciężyła Ho
norata Dąbrowska (PUKS Kobiemo),
draga była Dominika Szczotka (Bożacin).
W grapie oldbojów wygrał Ryszard N y
kiel (Ostrów Wlkp.). Nasza gmina nie
miała reprezentantów w grapie gimnazja
listów i seniorach.
(popi)

kowaniu Konrada Rudnickiego strzałem
głową prowadzenie uzyskał Daniel Wal
czak. Do remisu mógł kilka minut później
doprowadzić Michał Kosiński, ale po jego
rzucie wolnym skutecznie interweniował
ostrowski bramkarz. Tuż przed końcem
pierwszej tercji z rzutu karnego prowadze
nie podwyższył Piotr Kasprzyk. Draga za

bramkarz gości znów nie dał się pokonać
Kosińskiemu z wolnego. W 40 min. efek
towną przewrotką popisał się Karol Swora,
ale piłka musnęła palce bramkarza, uderzy
ła w poprzeczkę i wyszła w pole. Golkiper
Centry po raz kolejny okazał się lepszy od
Kopaczewskiego i Krzysztofa Matuszaka.
W ostatniej części meczu ten dragi miał aż
6 dogodnych sytuacji, z czego wykorzystał
jedną, zmniejszając jednak tym samym tyl
ko rozmiary naszej porażki. Goście też mie
li trzy okazje, ale za każdym razem dobrze
interweniował Piotr Póltoraczyk.
O ile więc nasi piłkarze pokazali, że
dzięki ciężkim treningom mają już dosyć
dobrą kondycję, to w najbliższym czasie
trzeba poprawić zgranie i skuteczność.
W następnym sparingu, w najbliższą so
botę, o 12.00 podejmować będziemy druży
nę Czarnych Dobrzyca.
Witold Blandzi
Astra: Szczepaniak, Potarzycki, Wawrocki, Kosiński. Sworowski, Wronek,
Kopaczewski. Matuszak, Zieliński,
Czajka, Swora, poza tym grali też: Pół
toraczyk, Nowak, Stachowiak
21 lutego 2006
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Reklama / Ogłoszenia

Zjazd koleżeński w LO im. H. Kołłątaja

już za

16 dni

Do końca lutego komitet organizacyjny czerwcowego
spotkania oczekuje na zgłoszenia uczestnictwa. Kar
ty zgłoszeniowe można znaleźć na naszej stronie in-‘
ternetowej, a także na stronach starostwa i gminy
Krotoszyn. Opłatę za udział w zjeździe trzeba będzie
uiścić do 31 marca.

W Y G R A J K IN O

D O M O W E !!!

! .JAK REKLAMA, 70 TYLKO W RZECZY J .JAK REKLAMA
Y! JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAM
ZY! JAK REKLAMA, TC TYLKO X RZECZY! JAK REKLA
CZY! JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKL
SCZY! JAK REKLAMA, TO TYLKO X RZECZY: JAK REK
22CZY! JAK REKLAMA. TO TYLKO W RZECZY ? JAK RE

3a k r e k l a m a , t o
TO TYLKO W RZECZY !
_____ _
Tf.A
~ Y ggKT.ŁMŁ
nr
r

Wspólnie
z firmą Promatix zorga
nizowaliśmy
konkurs,
w którym
nagrodąjest
kino domo
we Panaso

SCZY: JAK REKLAMA, TO TYLKO X RZECZY! JAK REK
ZSCZY! JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK RS
JAK REKLAMA, TO TYLKO X RZECZY! JAK REKLAMA.
JAK REKLAMA, TO TYLKO X RZECZY! JAK REKLAMA,
! JAK RSXLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAMA
Y! JAK REKLAMA, TO TYLKO W RZECZY! JAK REKLAM
7.Y! JA*L«KLAMA. t A A t m O HJ i W r . Y I

-1

1

Mirosław GABRYSIAK

0607 344 243

0502 321 906

Anna PIETRZAK

Belfer też człowiek
Trwa ogłoszony w

Rzeczy Młodych

konkurs pt.

Belfer też czło

wiek. Zachęcam y do zgłaszania Waszych ulubionych nauczycieli.
Na głosujących czeka wspaniała nagroda!
W każdej szkole wśród nauczycieli
znaleźć można postacie tak charaktery
styczne, że nie można o nich zapomnieć

Aby ułatwić Wam zadanie, ustaliliśmy
kilka kategorii:

przez wiele lat po jej ukończeniu.

Ten tytuł zostanie przyznany profesorowi,

Poniżej umieszczamy kupon, któiy na
leży wypełnić, wpisując do poszczególnej
kategorii imię i nazwisko nauczyciela oraz
numer szkoły, w której uczy. Uwaga! Gło

który zawsze, nawet kiedy opowiada
o procesie rozmnażania pantofelka, potra
fi zainteresować słuchaczy tematem.
2. Najzabawniejszy Belfer

sować może każdy, jednak glos oddajemy
tylko na nauczyciela pracującego w jednej

To wyróżnienie czeka na nauczyciela
o największym poczuciu humoru.

ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.
Kupon, który należy dostarczyć do re
dakcji lub wrzucić do naszej skrzynki
w waszej szkole, może pozostać anonimo

3. Postrach Szkoły
Trzęsiesz portkami na jego widok? Opo
wiedz nam o nim.
4. Kumpel
Jak to mawiają - nauczyciel z ludzką twa
rzą. Można z nim pogadać, a jednocześnie

wy, Twój glos będzie ważny, jednak nie
weźmie udziału w losowaniu nagrody, któ
rą jest zestaw głośników firmy Civative.
Nauczycieli, którzy otrzymają najwięcej
głosów, uhonorujemy specjalnymi wyróż
nieniami.

1. Złote Usta

nie pozwala sobie wchodzić na głowę.
5. Aktywista
Wycieczki, imprezy rubi wszystko, żeby
w szkole żyło Ci się lepiej.

*

K u p o n k o n k u rso w y

_ _ _ _

. E-*»;.'-.LAMA, TC- T Y ® W PóLsJR ! JAK KEKLA
CZY! JAK REKLAMA, TO TYLKO X RZECZY! JAK REKI.

nic SA-HT
520. Każdy

Uw aga, k on k urs!

i

Poniżej wpisz imię, nazwisko nauczyciela i szkołę, w której praC llje . Uwaga! Poniższe numery oznaczają kategorie objaśnione w tekście obok.

diadużych

z zamieszczonych tu kuponów (wy
stanej jeden) lub zakupy w sklepie
uprawniają do wzięcia udziału
w konkursie. Rozwiązanie ogłosi
my 7 marca. W związku z zamknię
ciem sklepu firmy Promatix na
Rynku 31 prosimy o wrzucanie ku
ponów do urny w drugim punkcie,
przy ul. Słodowej 9 w Krotoszynie.

P R

O

M

A

J IX

2.

i małych zwierząt
KROTOSZYN,
UL GRUDZIEŁSWEGO 3 2
PON.-PT. 9 .0 0 -1 2 .0 0 ,
1 6 .0 0 - 1 9 .0 0
SOB. 8 .0 0 - 1 4 .0 0

1T '

lek, wet.
NAZWISKO I IMIĘ

Robert Balcerak

1tel. 0696 040 388
lek. wet Karol W lazły

3.
4.
je ś li

chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody, poniżej wpisz

swoje dane:
IMIĘ I NAZWISKO

REKLAMA

A G R E G A T Y ,
P R Ą D O T W

Ó R C Z E

NAPĘDZANE WAŁKIEM C IĄ G N IK A R O LN IC ZEG O

100% więcej
w

T w o im

Nokia 6020
od
iz,

P la n ie

Bezprzewodowy
INTERNET
od 49 zł

&

Neostrada
od 1 zł

Partner Orange zaprasza do salonu

Szeroki zakres mocy: od 12 kVA do 63 kVA
moc trójfazowa: 1ó 0 0 0 VA 3 moc jednofazowa: 6500 W 1 ~
napięcia znamionowe: 4 0 0 /2 3 0 V 5 0 Hz
minimalna moc jednostki napędowej: 25 kM
wyposażenie:
- czteropolowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo - prądowe,
- jedno gniazdo trójfazowe 32 A,
- jedno gniazdo jednofazowe 1ó A,
- zabezpieczenie termiczne jednofazowe,
- wskaźnik napięcia i częstotliwości.

Cena 5600 zł/brutto

i I>!43ISU
rftWiffrE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH
E ROZWIĄZANIE
Rato

Salon partner Orange
otwarty w godzinach
poniedziałek - piątek
m 0 0 - 18.00
10.00-18.00

Krotoszyn
ul. Rynek 20d
tel. 062 722 66 72
fax 062 722 66 72

sobota
10.00-13.00

www.orange.pl

orange
Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 10. Tel. 0 6 2 7 2 5 3 9 6 0 , 0 6 2 7 2 5 2 4 4 9
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Woźny, Dagm ara Zmyślona.
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nie zamówionych. Niektóiym nadajemy piękne tytuły niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich
także nic zwracamy. W zoty i elementy graficzne nie będące własnością rcklamodawcy należą wyłącznic do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy. Wszystkich Czytelników kochamy., i zapraszamy w nasze niskie p n ttto d 8.00do 16.00, od poniedziałku do piątku. Tych, którzy są harda, ciekawi, infiwmujemy. żc łamie nas A rtu r Pateiek
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Stowarzyszenie
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