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CZY NASZE BANKI

ZDZIERAJĄ?

Ile banki każą sobie płacić za prowadzenie konta? Ile kosztuje karta
ARCHIWUM

bankom atowa? Jaki debet można w ziąć? Dziś przedstawiam y subiek
tyw ny ranking banków, które mają sw oje placówki w Krotoszynie.
Strażacy nie mieli żadnych szans na uratowanie dziewczyny

Spłonęła żyw c e m
Jedną kobietę z płonącego opla vectry wydostał kie
rowca innego samochodu, który tamtędy przejeżdżał.
Z poparzeniami ciała przewieziono ją do szpitala. Dru
giej, niestety, nie udało się uwolnić z płomieni. Pasa
żerka - 20-letnia krotoszynianka została w środku,
a strażacy zastali już tylko zwęglone ciało.

Krotoszynianin Roku - rozstrzygnięcie

Z a p ra sz a m y !
Kto zosta ł Krotoszynianinem
Roku? Odpowiedź na to pytanie po

Krotoszynianina (bądź Krotoszynianki) Roku 2005. Tutaj o wybo

znają Państw o w najbliższy piątek
podczas uroczystości w krotoszyń

rze przesądzi .su m a punktów uzy
skanych za m ie jsce na liśc ie Czy

skim Ratuszu, która rozpocznie się
o 1 8 .0 0 .

telników i w rankingu powołanej
przez redakcję kapituły.

W tedy to przedstaw im y Pań
stwu nom inow anych do tytułu pięć osób, które sp o śró d d ziesię
ciorga kandydatów wybrali Czytelni
cy drogą głosowania. Jedna z nich
zostan ie uhonorow ana tytułem

Naszym G o ście m Honorowym
będzie znany Państw u z ekranu te 
lewizji 7VN Olivier Janiak, krotoszy
nianin z pochodzenia.
Serdecznie zapraszamy!
(red .)
Który z banków je s t najtańszy, a który najbardziej zdziera?
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Aktualności

Konkurs

R o zm o w a z

Ewą Bukowską, s z e fo w ą G m in n e g o

C e n tru m In fo rm a c ji w K ro to s z y n ie .
W jaki sposób GCI może pomóc
maturzystom, którzy za kilka miesię
cy skończą szkolę?
M am y doskonałą kadrę, która pro
wadzi zajęcia z młodzieżą. Zaczynamy
1je już wśród uczniów trzecich klas gim
nazjalnych. Dlaczego? Już w ostatniej
! klasie gimnazjum podejmuje się tę
pierwszą decyzję dotyczącą przyszłe
go zawodu, a my posiadamy wiele in! formacji na ten temat. Informujemy

siaj w idać b u rm istrza Ju lian a Jok-

wiedzi na kolejne zadanie konkur

sia, wręczającego M arkowi Praczy-

ne. Do udziału w organizowanych

sow e. Państw a rolą będzie wymy
śle n ie dow cipnego podpisu pod

kowi puchar za najładniejsze auto.

przez nas zajęciach zapraszamy całe
klasy. Trzeba się liczyć z tym, że zajmą

M. RAWLIK

Do 3 0 m arca oczekujem y odpo

I z jakich podręczników mogą korzy
stać. Centrum dysponuje wieloma in
teresującymi książkam i i kasetami
VHS, które mogą okazać się pomoc

zdjęciem . Na opublikow anym dzi-

dowcipnie
M o ja p rop o zycja p od p isu to :

Fotkę zrobiliśm y na zlocie m iłośni
ków sam och odów marki opel.
Nagrodą w kon kursie je s t wy
kwintna kolacja dla dwóch osób,
ufundow ana przez zajazd S zofe r
(Krotoszyn, ul. C h w a lisze w ska
10). Tym razem wygrał ją pan M ie

z pracodawcą i rozwi
jania autoprezenta
cji. Młodzież gene
ralnie nie potrafi
krótko, zwięźle,
a zarazem inte
resująco opowie
dzieć o sobie.
Wydaje im się,
że wystarczy, że
powiedzą jak się nazywają i jaką szko
łę skończyli. Ale tak nie jest. Nie każ

możliwość nie tylko raz w m iesiącu

Ania Sobczak - psycholog, wybiera te

dy o tym wie, że trzeba opowiedzieć

grypa tuż-tuż, a M arian śp i. Sam i
w idzicie ! Dziękujem y w szystkim

mat. Często je s t on już uzgodniony
wcześniej z nauczycielem, bo część
zajęć odbywa się w szkołach i nie
chcem y się powtarzać. Tematy doty
czą m. in. rozwoju własnego, często
go poruszamy, ponieważ młodzież ma

zainteresowaniach, o tym jakim się
je s t człowiekiem. Pracodawcy łatwiej
je s t wybierać z osób, które potrafią
być w takiej rozmowie szczere. Mamy
na ten tem at książki, młodzież może

skorzystać z tej porady, ale także
umówić się telefonicznie na indywidu
alne spotkanie.

autorom

podpisów.

zaniżoną w artość własnej osoby. Dru

zostać

W idać, że dobry duch w narodzie
nie ginie.

gim ważnym tem atem je s t zawodo-

w nich.

in spektora sanitarnego i pow iato
wego le ka rza weterynarii: Ptasia

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

Tak. Uczymy umie
jętności
rozmowy

Uczestnicy siadają w kółeczku,

czysław B alcerek z Kobylina, który

A d res:

Centrum informuje
również jak szukać pra
cy...

Na czym polegają takie zajęcia?

tak podpisał zdjęcie powiatowego
Im ię i n a zw isko :

one co najmniej dwie godziny lekcyj
ne.

osobistych oraz poznanie obszarów
własnych kompetencji, czyli ukaza
nie związków między predyspozy
cjami osobistymi, a wyborem
zawodu.

dow cipnych

po zajęciach

i poszperać

znawstwo, którego celem je s t wybór
odpowiedniej profesji. Na zajęciach
wykorzystujemy program Zasoby ludz
kie w gm inie, dzięki któremu młodzież
może dowiedzieć się, jakie profesje

Wróćmy jeszcze do stażów. Co
może Pani o nich powiedzieć?
Staż daje duże doświadczenie
młodym ludziom. Obojętnie w jakim
zakładzie pracy by się on odbywał,
je s t to dobry sposób na wejście w in

W jaki sposób GCI może pomóc
młodym w rozkręceniu własnej fir
my?
Współpracuje z nami radny Zyg
munt Kozupa, który raz w m iesiącu
spotyka się z naszymi klientami. Pan

ne życie, zawodowe. Nabywa się
umiejętności administracyjne,
wy z ludźmi, załatwiania różnych
spraw, współpracy z grupą. Zwracam
uwagę na to, że stażu trzeba szukać

będą w przyszłości popularne. Pro
gram obejmuje również testy kompu
terowe. Na ich podstawie można
określić preferencje zawodowe: czy

działalność otworzyć, ja k pozyskać

dokumenty i dowiadywać się, czy staż
je s t aktualny. W szelkich form alności

dana osoba ma predyspozycje do pra

środki pieniężne z Powiatowego Urzę

dokonuje pracodawca, ponieważ to

cy z ludźmi, z danymi, czy z przedmio

du Pracy, które s ą bezzwrotne. Infor
muje o tym, ja k zarejestrować taką

on musi złożyć w niosek do biura pra

Spółdzielcza Grupa Bankowa

tami. Trzecim zagadnieniem s ą wła

B ank Spółdzielczy w K rotoszynie

sne zainteresowania jako elem ent wy

K re d y t G o tó w k o w y

o swoich umiejętnościach, zaletach,

otworzyć własną działalność mają j

Kozupa opowiada o tym, ja k taką

boru kariery. Celem je s t kształtowa

działalność. Młodzi dowiedzą się rów
nież gdzie uzyskać numer NIP, Regon,

nie umiejętności określania celów

wpis do ewidencji. Osoby chcące

sam em u. Trzeba złożyć odpowiednie

cy. Pomagamy też w szukaniu uczelni
wyższej i oferujemy darmowe korzy
stanie z intemetu.

Rozmawiała Dagmara Zm yślona

Komentarze do naszych tekstów i tego, co niesie życie
Oferta ważna od 10.03.2006 r. do 31.05.2006 r.
Korzystne stałe oprocentowanie
8 , 0 % w stosunku rocznym*
Okres kredytowania 12 miesięcy wysokość kredytu:
trzykrotne miesięczne wynagrodzenie netto
maksymalna kwota kredytu 5.000 zł
minimalna kwota kredytu 500 zł
* Rzeczywista roczna stopa procentowa
dla kredytu w wysokości 1.(XX) zł wynosi 1.4,6346%

Zapraszamy
do naszych placówek!
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
ul. Piastowska 14, tel. 062 725 32 78

JAGŁA
OBWINIA BURM ISTRZA
Panie Jagła trzeba było zbudować sil
ny handel, a nie udawać, że coś się dzie
je. Teraz Zakłady Mięsne mają proble
my, które zaczęły się już około trzech lat
temu, wiadomo kto wtedy zaczął rządzić
handlem. Finał musiał być taki, a nie in
ny. To proste. Teraz tylko szkoda tych lu
dzi którzy tyle lat tam pracowali i muszą
na to wszystko patrzeć.
Żal

wej, teraz zaczyna liczyć się jakość wę
dlin. Klient woli zapłacić więcej za do
bry i smaczny wyrób, a nie za Idełbasopodone ohydztwo. Jagła się skończył,
trzeba przekazać firmę w lepsze ręce.
Gmina nie powinna umorzyć podatków
tej firmie, lecz wpisać dług na hipotekę,
dzięki temu miasto nie straci. Radzę
sprawdzić co zrobi Burmistrz.
N iby k r o to szy n la k

PÓŁ PROMILA U LEKARKI
Nie wystarczy mieć pieniądze, ale
trzeba wiedzieć jak je wykorzystać. Za
kłady Mięsne Krotoszyn to jest marka,
znak towarowy najwięcej wart, więcej
od wartości maszyn i budynków. W ca
łym kraju znają wędliny krotoszyńskie.
Skończyły się czasy konkurencji ceno

Nieposzlakowana opinia? bardzo
śmieszne:-((Non stop pracowała pod
wpływem. Ludzie, w końcu ktoś się od
ważył o tym powiedzieć głośno.
K ro to szyn

Je d y n y le k a rz w o k o licy , k tó ry n ie
b ra ł ła p ó w k i, d o b ry fa c h o w ie c - a n ie
j a k inni lekarze...

p a c je n t

Lekarz znaczy bardzo dużo, nie de
precjonujmy tego słowa, dlatego mam
do Pani żal, że splamiła Pani ten wielki
i wzniosły zawód, niestety nic Pani ani
Pani kolegów, którzy robią to samo, nie
usprawiedliwia.
ś w ia d e k
Ludzie (pisze do tych, którzy są za le
karką) Wam się chyba w głowach po
mieszało. Pić w pracy, pić i w czasie wy
konywania obowiązków zawodowych?
Czy ona w tym szpitalu sprzątała i mo
gła przypadkiem przewrócić wiadro
z wodą. Czy może pracowała w kotłow
ni? Ona decydowała o zdrowiu i życiu
ludzi.
trz e źw y

Tę rubrykę red agujem y, wykorzysfujgc listowne, telefoniczne i w y b ran e in ternetow e opinie Czytelników,
R ed ak cja nie ponosi odpow iedzialności za ich treść.
21 marca 2006 *

nzecz
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P r o k u r a tu r a
b ę d z ie p ła c ić
c z y n s z s ta r o s tw u
Pasażerki nie udaio się wydobyć

Spłonęła żywcem
W nocy z soboty na niedzielę w Chwaliszewie doszło do tragiczne
go wypadku, w którym zginęła młoda krotoszynianka. Kobieta praw
dopodobnie spłonęła żywcem w samochodzie.
Tragedia miała miejsce na ul. Ostrow
skiej kilka minut po północy. Prowadząca
opla vectrę, 33-lctnia mieszkanka Zdun,
na luku drogi, z nieustalonych dotąd przy
czyn zjechała na prawy pas pobocza i ude
rzyła w drzewo. Impet zderzenia spowo
dował, żc auto stanęło w płomieniach.
Zdunowianką wydostał z płonącego po
jazdu kierowca innego samochodu, który
tamtędy przejeżdżał - z poparzeniami cia
ła została przewieziona do szpitala. Nie

stety, z płomieni nie udało się wydobyć
pasażerki opla -j20-letniej krotoszynianki.
Strażacy, którzy przybyli na miejsce wy
padku, zastali już tylko zwęglone ciało.
P rzyczyny tragedii b ad ają funkcjona
riusze krotoszyńskiej K om en d y P ow iato
w ej Policji. - Na razie trudno mówić
o okolicznościach zdarzenia - inform uje
W łodzim ierz Szał. rzecznik K P P —Spra

wą zajęli się biegli.
(szop)

Otwarte drzwi w Zdunach
21
marca będzie dniem otwartych znać właśnie 2 1 marca między godz. 8.00
drzwi Zespołu Szkół Ponadgimnazjal- a i 5.00. Wtedy do rozmów z odwiedzają
nych w Zdunach, który chce zachęcić cymi gotowi będą nauczyciele przedmio
gimnazjalistów do podjęcia nauki u siebie. tów zawodowych.
Na rok szkolny 2006/2007 oferuje absol
Szkoła przygotowała też dla swych
wentom gimnazjów naukę w wiclozawo- młodych gości różne atrakcje - między in
dowym technikum lub szkole zawodowej. nymi ognisko, topienie Marzanny, strzela
Szczegóły rekrutacji będzie można po nie z luku do tarczy.
(en)

Porównaj ceny paliw

W związku z treścią zamieszczonego
w wydaniu Rzeczy Krotoszyńskiej z 14
marca 2006 r„ artykułu zatytułowanego
Prokuratura utrzymanką starostwa?
Prokurator Okręgowy w Kaliszu zapo
znał się z okoliczno
ściami związanymi
z użyczeniem po
mieszczeń należą
cych do Starostwa
P o w ia to w e g o
w Krotoszynie miej
scowej Prokuraturze
Rejonowej.
O bow iązu jąca
obecnie umowa nie
odpłatnego użyczenia powyższych po
mieszczeń została, co opisano zresztą
w artykule, zawarta w 2002 r., a następ
nie została przedłużona na dalszy okres.
Zawarcie umowy - nieodpłatnego uży
czenia —wiązało się z występowaniem
w powyższym czasie trudności finanso
wych w prokuraturze, a jednocześnie
wynikało z woli władz powiatu utrzy
mania istnienia prokuratury rejonowej
w Krotoszynie. Dalsze utrzymywanie
powyższego stanu było korzystne eko
nomicznie dla prokuratury, a jak wydaje
się nic wpływało w istotny sposób na
budżet powiatu krotoszyńskiego.
Wątpliwości, wynikające z przedsta
wionej sytuacji, zasygnalizowane w za
mieszczonym artykule nakazały jednak
rozważenie zasadności utrzymywania
powyższego bezpłatnego użyczenia.
Prokurator Okręgowy w Kaliszu Alek
sandra Różańska (zajmująca stanowisko
od 8 lutego 2006 r.) po zapoznaniu się ze
stanem pomieszczeń Prokuratury Rejo
nowej w Krotoszynie, ich wyposaże
niem stwierdziła, iż nie wymagają one
istotnych nakładów. W sposób wysoce
zadowalający spełniają kryteria pozwa

Odwiedź targi 24
marca, od godz. 10.00
do I7.00wkrotoszyńskim zajeździć Pod
Szyszkami (ul. Zdunowska 160) odbędą
się Wiosenne lingi
Handlowe. Weźmie
w nich udział około
45 wystawców m in. z branży spożyw
czej oraz przemysłowej.
STOP.

lające na prawidłowe wykonywanie
swoich zadań przez zatrudnionych
w niej prokuratorów i pracowników ad
ministracyjnych.
Biorąc pod uwagę powyższe, a także
wspomniane wątpli
wości, sygnalizowa
ne w artykule. Pro
kurator Okręgowy
uznała, że dalsze ko
rzystanie z bezpłat
nego
użyczenia,
chociaż nie budzące
zastrzeżeń
pod
względem
praw
nym, byłoby nieza
sadne. Zostaną zatem podjęte działania
zmierzające do zmiany umowy i ustale
nia wysokości opłaty za korzystanie
z pomieszczeń zajmowanych ptzez pro
kuraturę rejonową.
Dodać wypada, że zaangażowanie
starostwa, które wyremontowało po
mieszczenia i przekazało je w użytkowa
nie prokuraturze zostało należycie wy
korzystane przez krotoszyńskich proku
ratorów. W stworzonych im warunkach
pracy uzyskali oni bowiem wyniki pla
sujące Prokuraturę Rejonową w Kroto
szynie, przez trzy kolejne lata. na pierw
szym miejscu w rankingu prowadzonym
przez Prokuraturę Apelacyjną w Lodzi
(w grupie jednostek o mniejszym wpły
wie spraw).
Redakcji Rzeczy Kmtoszyńskiejnale
ży natomiast wyrazić wdzięczność za
troskę o wizerunek prokuratury, gdyż
odbiór społeczny wszelkich działań ma
niewątpliwie wpływ również na jej sku
teczność w realizowaniu podstawowych
działań.
Janusz Walczak

Powiatowy Zjazd PO. 27 marca o godz.
17.00. na ul. Floriańskiej 8 w Krotoszynie
w sali Cechu Rzemiosł Różnych odbę
dzie się II powiatowy Zjazd Platformy
Obywatelskiej.
STOP.
Porozmawiają z burmistrzem. 20 mar
ca o godz. 19.00 w krotoszyńskiej Szko
le Podstawowej nr 8 odbędzie się zebra
nie mieszkańców osiedla nr 5. Będą oni
mogli porozmawiać Julianem Joksiem.
burmistrzem Krotoszyna.
STOP.
O prawach pacjenta. 31 marca o godz.
16.00 w krotoszyńskiej Bibliotece Pu
blicznej odbędzie się spotkanie pt. Prawa
pacjenta, refonna odmmy zdmwia. Jego
oiganizatorcm jest Oddział Stowarzysze
nia Pacjentów Prinnmt Non Nocne. Na
zebranie zostali zaproszeni niektórzy
parlamentarzyści.
STOP.
Zebranie Astry. 3 kwietnia o godz. 18.00
w restauracji Ciistal odbędzie się corocz
ne zebranie sprawozdawcze klubu spor
towego Astra. Zostanie na nim omówio
na aktualna sytuacja klubu. Astmwicze
wyznaczą również główne kierunki dzia
łania w' 2006 roku. Po raz pictwszy zoiganizujejc wybrany w grudniu zarząd klu
bu.
STOP.

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

prokurator, rzecznik prasow y

Jacek Kuroń

Prokuratury Okręgowej

Ceny paliw w wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach sąsiednich,
zaktualizowane 20 marca.
Pb 95
Benice, Roman Kala, ul. Okrężna 20

Pb 98

3,697.1

ON
3.69 z 1

Borek Wlkp, PeJmchemia Płock,
3,79 zl

3,87 zl

3,75 zl

Jarocin, Alax, ul. Zaciszna 2

3,75 zl

.3.85 zl

3,69 zl

Jarocin, PKN Orlen, ul. Poznańska 26a

3,75 zl

3.95 zl

3,59 zl

Krotoszyn, Orlen, Chwa 1iszewska

3,67 zl

3,87 zl

Krotoszyn.Slaloil, ul. Koźmińska 60

3.85 zl | |

Milicz, PKN Orlen, pi. ks. Waresiaka

3,69 zl

Ostrów Wlkp., Shell. ul. Kaliska 4

3,59 /I

Rawicz, BP, ul. Sarnowska 2b

0>'& v$«3x
W
X.

3.59 zl

3.89 zl

v

£§$£

z%

• s . . Av 0
i?'

zs

i

%s-MS

s

Ss!?$ ;«3* ■

v

"■

* i ź'--w '<•'' 4$kvM

J

Jak minął tydzień? Po raz kolejny wypunktowujemy zdarzenia i zjawiska naszym
zdaniem najbardziej pozytywne, a także te budzące niepokój czy wręcz bulwersujące.

3.67 zl
3.69 zl

DO RZECZY

OD RZECZY

3.59 zl
3,86 zl

3,59 zl

B IO E N E R G O T E R A P E U T K A
Pomoc:
-tra w ie n ie , wrzody,
| - kręgosłup, stawy, guzy,
- cysty, mięśniaki,
- ciśnienie, kamienie,
- prostata, tarczyca, inne.

'

3,79 zl

REKLAMA
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ul. Powstańców Wlkp. 26a
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Z a c h a r c z u k

Zapisy telefoniczne:
0 609 579 806
0 62 725 26 39
Krotoszyn
restauracja Cristal
26 marca od godz. 11“

• Deklaracja
Prokuratora
Okręgowego, że dalsze korzy
stanie z bezpłatnego użycze
nia pomieszczeń krotoszyńskiej proku
ratury jest niezasadne (str. 3)
• Marcin Żmuda z Gimnazjum nr
2 w Krotoszynie - laureat wojewódz
kiego konkursu fizycznego (str. 12)
• Marta Mikołajek ze Zdun awansowała
do finałowej gali Miss Polski Południo
wej Wielkopolski (str. 6)

• Drogowskaz
w
Starej
Obrze, wskazujący kierow
com drogę wszędzie tylko
nie do... Starej Obry! (str. 7)
• Opieszałe działania urzędników, którzy
dopiero po naszej interwencji zmusili
rozdrażewianina do przebudowy komi
na, który zatruwał życie mieszkańcom
(str. 4)
• Opłaty za prowadzenia konta pobierane
przez banki (str. 5)

Uwaga! Terapeutka o sprawdzonej skuteczności - rekomendacja gazety FAKT

rszecz
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Interwencje

D y m ju ż n ie z a tru w a
ki warte 800 zł. Złodzieje pozostają nie
znani.
15
marca nieznany włamywacz do
Rozdrażewianie zamieszkujący ul. Sikorskiego mogą wreszcie oddychać czystym powie
stał się do piwnicy budynku przy ul. 56
Pułku Piechoty Wikp. w Krotoszynie. trzem. Zdaniem Władysława Zybały mieszkającego na tej ulicy, taki stan rzeczy jest
Skradł stamtąd czteiy opony warte 550 zasługą naszej gazety!
zł.
17 marca o godz. 14.30, dwie niezna
11 marca na ul. 56 Pułku Piechoty ny kobiety zostały wpuszczone do
Wikp. w Krotoszynie pobito 15-letniego mieszkania 84-latka na ul. Langiewicza
krotoszynianina.
Chłopak
doznał w Krotoszynie. Wykorzystując nieuwa
wstrząśnienia mózgu. Dodatkowo na gę staruszka ukradły mu portfel, w któ
pastnik uszkodził jego okulary warte rym znajdowało się...9 tys. 700 zl.
600 zł. Policja zatrzymała bandytę-jest
18 marca z Osiedla 1000-łccia
nim mieszkaniec Krotoszyna,
w Koźminie Wikp. skradziono samo
W nocy z 13 na 14 marca z zakładu chód osobowy o wartości 4 tys. zł. Do tej
na uL Poznańskiej w Koźminie Wikp. pory policja nie schwytała sprawcy.
skradziono wózek gospodarczy. Zło
19 marca nieznany rabuś z volkswadziejem okazał się 24-letni koźminianin.
gena zaparkowanego na ul. Sienkiewi
14
marca z samochodu zaparkowa
cza w Krotoszynie skradł cztery kołpaki.
nego na ul. 56 Pułku Piechoty Wikp. Wartość zrabowanego mienia wynosi
w Krotoszynie skradziono czteiy kołpał tys. 200 zt.

15
marca o godz. 22.15, na skrzyżo
Ta nieostrożność kosztowała ją sto zło
waniu Kobylińskiej z Placem Kościusz tych.
ki w Zdunach prowadząca peugeota, 2317 marca, na skrzyżowaniu ulic 56
letnia mieszkanka Kuklinowa, wymusi Pułku Piechoty Wikp. z Zdunowską do
ła pierwszeństwo przejazdu i uderzyła szło do kolizji. 31-letnia mieszkanka
w BMW, którego kierowcą byl 31-leni Zdun, prowadząc fiata, nic udzieliła
zdunowianin. Funkcjonariusze drogówki pierwszeństwa przejazdu i uderzyła
nałożyli na nią dwustuzłotowy mandat.
w samochód audi, którego kierowcą był
15
marca na ul. Krótkiej w Kobiemie,
30-letni krotoszynianin. Została ona uka
38-letnia mieszkanka Unisławia, cofając rana stupięćdzicsięciozłotowym manda
oplem uderzyła w zaparkowanego fiata. tem.

W okresie 13 do 19 marca Powiatowa
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Kroto-

szynie udzieliła pomocy 14 osobom po
szkodowanym w wypadkach, w tym
8 poszkodowanym w wypadkach na dro
dze. Do nagłych zachorowań pogotowie
wyjeżdżało 82 razy. 5 1 osób przewieziono
do oddziału ratunkowego szpitala na ul.
Mickiewicza. Z pomocy lekarskiej w am
bulatoriach krotoszyńskiej stacji oraz koź
mińskiej podstacji pogotowia ratunkowe
go skorzystało łącznie 209 pacjentów.

Wreszcie nie m usim y obawiać się o własne zdrowie - mówi W. Zybała

Aby przypomnieć problem, jaki trapił
mieszkańców Sikorskiego, musimy cof
nąć się o ponad dwa lata. Wtedy to sąsiad
pana Władysława, Andrzej K. postanowił
w swoim budynku gospodarczym urzą
dzić kotłownię. Komin, któiy pojawił się
na dachu tej nieruchomości, był zdecydo
wanie za niski - dym wydobywający się
z niego, zamiast unosić się, opadał, uprzy
krzając życie wielu osobom mieszkają
cym nieopodal. Ich zdaniem, komin emi
tował zanieczyszczenia szkodzące zdro
wiu. W październiku ubiegłego roku
zwrócili się z tym problemem do nas.
Sprawę przedstawiliśmy w 44 numerze
Rzeczy’. Przez zanieczyszczenia znajdu
jące się w dymie wylądowałem u lekarza,
stwierdził on u mnie zatrucie tlenkiem węgla - skarżył się wtedy W. Zybala. Kie
dy moja synowa była w ciąży, vr obawie
o własne zdrowie musiała przeprowadzić
się do .swoich mdziców. Nie były to jedy

ne problemy. Gdy ten pan zaczyna palić
w piecu, to nic ma sensu mzwieszać pra
nia, bo i tak b ę d z ie b ru d n e . Tak ni d y m i
mówiła Zolla Stegienta, również z Sikor
skiego.
Rozdrażewianie początko
wo prosili uciążliwego są
siada o przebudowę ko
mina. Kiedy to nic
przyniosło pożądanego efektu, o interwen
cję w tej sprawie
zwrócili się do gminy
oraz do Powiatowego
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego—niestety bez
większego skutku.- Dopiem po
waszym artykule coś się ruszyło - twier
dzi pan Władysław.
Henryk Szkudłapski, zastępca wójta
Rozdrażewa przyznał, że wspólnie
z gminnym inspektorem ochrony środo

wiska oraz pracownikami inspekcji bu
dowlanej skłonili Andrzeja K. do pod
wyższenia komina. Daliśmy mu czas do
końca 2005 roku informuje Szkudląpski. W przeciwnym m zie gmzila mu kara finansowa.
Andrzej K. wywi*^'1
sic x xmcccń urzędni
ków, wydłużył ko
min, dzięki temu
z. końcem 2005 roku
mieszkańcy Sikor
skiego zaczęli oddy
chać świeżym i czy
stym powietrzem dym nie opada już. na zie
mię. Jest znaczenie lepiej
komentuje szczęśliwy W. Zybala. To
wasza zasługa, bo uizędnicy tak napraw
dę zaczęli coś mbić dopiem po waszej in
terwencji.
(szop)

. Zastanów się, czy nie łamiesz prawa

13 marca ok. 13.00 w Starej Obrze za
paliły się stojące obok siebie dwie stodoły.
W gaszeniu pożaru wzięli udział strażacy
w Koźmina, Krotoszyna i Wałkowa. Ogień
strawił mienie warte 60 tys. zł. Przyczyną
nieszczęścia był niedopałek papierosa po
stawiony przez 32-lctnicgo mieszkańca
Wałkowa byl on pijany (ok. 3 promili).
Postawiono mu zarzut nieumyślnego pod
palenia. Mężczyzna przyznał się do winy.
14 marca na ul. Sienkiewicza w Kroto
szynie zapalił się kontener na śmieci. Pro
blem zneutralizowali ochotnicy z tego mia
sta.
21 marca 2006

15 marca na ul. Kobylińskiej w Zdu Zakład fryzjerski w Krotoszy
nach strażacy usuwali z jezdni rozbite szkło
nie - panuje tu miła atmosfera,
- efekt kolizji drogowej.
16 marca na ul. Staszica w Krotoszynie obsługa uwija się w okół klien
zawodowa jednostka strażaków usunęła tek. Jak w każdym tego typu
nadłamany konar drzewa, któiy zagrażał miejscu, wolno płynący czas
przechodniom.
umila muzyka płynąca z radia
17 marca w Buszkowie doszło do poża
ru w budynku wielorodzinnym. Ugasili go lub magnetofonu. Niewiele
strażacy ze Zdun, Krotoszyna oraz (łaszko osób zdaje sobie sprawę z te
wa.
go, że ta niewinna rozrywka
18 marca z jezdni na ul. Zdunowskicj
w Krotoszynie zawodowcy z tego miasta często wiąże się z narusze
niem prawa i podlega karze
usunęli plamę oleju.
18 marca na ul. Stawnej w Krotoszynie grzywny, a nawet pozbawienia
ochotnicy z tego miasta usunęli z jezdni
wolności do trzech lat.
szkło oraz zneutralizowali plamę płynu
chłodniczego efekt stłuczki samochodo
Osoby pmwadzące działalność go
spodarzą
restauracje, baty sklepy,
wej.
a także zakłady usługowe na pizyklad za
18
marca na ul. Ostrowskiej w Kroto
szynie zawodowi strażacy zabezpieczali kład fryzjerski czy solarium, które „pusz
miejsce kolizji drogowej.
(szop) czają" muzykę czy pmgramy TV. a nie

mająpodpisanej uniom’licencyjnej na ta
kie publiczne odtwaizanie, naruszają pra
wa autorskie informuje komisarz Wło
dzimierz Szał, rzecznik krotoszyńskiej po
licji. Aby nie doszło do tego procederu,
szefowie podobnych przedsiębiorstw mu
szą płacić comiesięczne składki
tzw.
opłaty licencyjne, instytucjom takim jak
ZAiKS (Związek Artystów i Kompozyto
rów Scenicznych) czy STO AR f (Zwią
zek. Stowarzyszeń Artystów Wykonaw
ców). leli wysokość kształtuje się w za
leżności od wielkości czy ilości miejsc
vr lokalu, ic którym np. jest odtwarzana
muzyka. Średnio od 30 z! do 100 zl mie
sięcznie wyjaśnia W. Szał.
Tego typu składki nie są raczej żad
nym novum dla właścicieli pubów. Co
miesiąc uiszczam taką oplotę mówi Ma
riusz Ossowski, szef krotoszyńskiej Rozclnilantyny. Mniejszą wiedzę na ten temat
wykazują przede wszystkim zaiiądcy za

kładów usługowych czy zwykłych skle
pów. - Nie wiedziałem, że lamię prawo stwierdza właściciel jednego z koźmiń
skich sklepów.
W zeszłym roku, na terenie powiatu
krotoszyńskiego, za ten proceder ukarano
trzy firmy. - Kontmle. mające ustalić czy
dany zakład nie narusza prawa autorskie
go, prowadzone są na bieżąco i systema
tycznie przez specjalnie do tego celu wy
znaczonych pracowników, czasami im
u' tym pomagamy konstatuje W. Szał.
Dodaje on, że nic zawsze muzyka płynąca
z radia czy program nadawany z telewizo
ra w miejscach publicznych licz umowy
licencyjnej, musi oznaczać łamanie prawa
- Ważnejest. aby nic łączyło się to z osią
ganiem korzyści majątkowej.
Tak więc, zanim włączymy telewizor
lub radio, warto kilka razy się zastanowić,
czy nie wchodzimy w konflikt z. prawem.
(szop)
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Temat z okładki

Czy nasze banki
zdzierają z klien
Ile płacim y za prowadzenie konta? Ile za posiadanie karty? Jaką pro
ponują nam w ysokość debetu? Poniżej postaramy odpowiedzieć na py
tania, które interesują niemal każdego z nas.
Ostatnimi czasy banków w naszym
kraju przybywa jak grzybów po deszczu.
Na terenie powiatu krotoszyńskiego ma
my przynajmniej sześć takicii placówek:
GETIN Bank, Incest Bank, Kredyt Bank,
PKO Bank Polski, Spółdzielcza Grupa
Bankowa oraz Bank Zachodni WBK.
Wiele osób z pewnością waha się przy
wyborze swojego pierwszego banku, inni
mają ochotą zrezygnować z jednego na
korzyść innego.
Postanowiliśmy, choć trochę przybli
żyć naszym Czytelnikom oferty, jakie
prezentują powyższe placówki. Ponieważ
przy zasięganiu informacji w owych in
stytucjach pozostawaliśmy cały czas ano
nimowi - udając potencjalnych klientów,
zdecydowaliśmy się również wyłonić
najlepszą, naszym zdaniem, obsługę

EURO<26
Ubezpieczenie dla młodzieży
Letnic oferty wczasowe:
Itaka, Oasis, Rainbow
w;-, * ■ tanie

A "-

lotnicze

»YAN’M R . c e n t r a l w i n g s

FURof
!\T^Cfli,aT--uu,kaiowc:
bUROLINhS, IN TARCARS. AGAT,
Br^OTOS7Y?JF
T>LĄCZENIE:
K.KO IOSZYN-LONBYN
PROMY DO SKANDYNAWII-

POLFERRIES, U N riY u NE.
EXTKATOUR Bi ur o Po d r ó ż y

ul. Podgórna 1, Krotoszyn
tel./fax 062 725 44 43

(wszystkie rozmowy odbyły się przez te
lefon).

Ile za prowadzenie konta?
Jeszcze kilkanaście lat temu takie py
tanie nie miałoby sensu, ponieważ banki,
mając na uwadze modą, polegającą na
trzymaniu przez Polaków pieniędzy
w przysłowiowej skarpecie, same prosiły
się o zakładanie kont - usługa ta była zu
pełnie darniowa. Wielu Czytelników
słusznie uważa, że powinno być tak i te
raz. Pizecież mają moje pieniądze, ob
racają nimi, to dlaczego jeszcze chcą ode
mnie kasą za prowadzenie konta pize
ciei to jest w ich interesie! - stwierdza je
den z naszych rozmówców. Niestety, tak
się składa, że banki za nic mają takie pre
tensje. tłumacząc się, że ów miesięczny
ryczałt jest opłatą za komfort, jaki niesie
posiadanie własnego rachunku.
Jak więc kształtują się opłaty za pro
wadzenie kont osobistych w placówkach
położonych w naszym powiecie? Dodaj
my, że przeważnie każdy bank ma w swej
ofercie różne opcje kont. my wybraliśmy
te najprostsze, w których najczęściej do
konuje się tylko wpłat i wypłat.
Najtańszą ofertę pod tym względem
prezentuje Incest Bank 3 zł na miesiąc,
SGB jest o złotówkę droższy. GETIN
Bank bierze 4.50 zł, Kredyt Bank - 5 zł,
o 40 groszy mniej od PKO, WBK za pro
wadzenie konta każe sobie płacić 6 zł.

Ile za kartę?
Ta kwestia jest trochę skomplikowa
na. ponieważ każdy bank pobiera opłaty
zą karty płatnicze na różnych zasadach
(tutaj także uwzględniliśmy te najtańsze,
najzwyklejsze karty - przyp. red).
Od kwietnia tego roku PKO, za ko
rzystanie z karty, co roku będzie pobiera
ło 10 zł - to jedyna opłata - wyrobienie
i wznowienie będzie darniowe. Nieco
inaczej ma się sprawa w Inve.it Banku za pierwszą kartę trzeba zapłacić 5 zł, za
jej wznowienie także 5 zł. dodatkowo do
chodzi miesięczna oplata za jej posiada
nie 2 zł. Za nową kartę w WBK nic nie
zapłacimy, jeśli w przeciągu 3 miesięcy
dokonamy przynajmniej trzech operacji
bezgotówkowych, w przeciwnym razie
bank ten odciągnie nam 15 zł. Natomiast
wznowienie kosztuje tu 25 zł. Chociaż
GETIN Bank nie posiada własnych ban
komatów, jednak ma on podpisaną umo
wę z WBK-icm, tak więc, klienci tej insty
tucji mogą korzystać z kart i bankomatów
ł(7JA'-owskich (opłaty takie same jak
w WBK) - korzystanie z nich nie wiąże
się z dodatkowymi prowizjami. W SGB
uiszcza się opłatę tylko za wznowienie
karty - 30 zł. Natomiast Kiedyt Bank po
biera od swych klientów składką jedynie
za jej posiadanie - 2 zł na miesiąc.
A c o z d e b e te m ?

W Kredyt Banku limit kredytowy
ustala się na podstawie comiesięcznych

10 zł na rok - to jedyna opłata za korzystanie z karty w PKO
wpłat na konto klienta. Podobnie jest
w GETIN Banku. W Incest Banku wyso
kość debetu wynosi: po trzech miesiącach
trzykrotność comiesięcznych wpływów,
a po sześciu miesiącach ich sześciokrotność. SGB pozwala zapoży czać się swo
im klientom po półrocznej karencji - jest
io trzykrotność comiesięcznych wpły
wów. Aby liczyć na debet WBK, co mie
siąc na nasze konto musi wpływać przy
najmniej 899 zł 10 gr. W PKO jest to
średnia z trzech ostatnich miesięcznych
wpłat, przy czym debet nie może przekra
czać tysiąca zł.

Placówki, bankomaty, obsługa
W naszym powiecie pod względem
posiadanej liczby swoich oddziałów
i bankomatów, zdecydowanie najkorzyst
niej wypada PKO, któiy swoje placówki
ma m.in. w Koźminie. Kobylinie, Zdu
nach. Na drogim miejscu pod tym wzglę
dem plasuje się WBK, pozostałe banki

mają po jednej swojej placówce w stoli
cy powiatu, tutaj znajdują się także ich
bankomaty. Wyjątkiem jest GETIN Bank.
któiy, jak już wspomnieliśmy, korzysta
z bankomatów WBK-u.
Jeśli chodzi o jakość i ilość przekaza
nych informacji, najlepiej zaprezentowa
ła się obsługa Kredyt Banku. Były one
wyczerpujące, a zarazem przekazane
w miły dla ucha sposób. Warto dodać, że
bank tenjako jedyny z lokalnej konkuren
cji, oferuje ciekawą usługę: w momencie
otworzenia konta, klient automatycznie
zostaje ubezpieczony na pięć tysięcy zło
tych od nieszczęśliwych wypadków.
Przez pierwsze pól roku ubezpieczenie
jest darniowe. Po tym czasie, jeśli chce się
być nadal ubezpieczonym, należy co mie
siąc uiszczać opłatę w wysokości 70 gr.
Z powyższej charakterystyki nic wy
nika jasno. któiy bank pretenduje do mia
na najlepszego. Ocenę pozostawiamy
Czytelnikom.
(szop)

Z usług którego banku korzystasz i dlaczego?

A ludzie mówią...

Notował: Witold Blandzi
Fotografowała: Dagmara Zmyślona

Dariusz Dunaj

Ryszard Frąszczak

Janusz Namyślak

Danuta Jędrzejak

Izabela Brodaia

(h a n d lo w ie c )

(m e c h a n ik s a m o c h o d o w y )

(te c h n ik - a g ro n o m )

(k s ię g o w a )

(b ib lio te k a rk a )

Z PKO, ho tam zawsze są bardzo długie
kolejki, aj a ,, lubią " ic nich stać. A tak cał
kiem na poważnie, to mimo że rzeczywi
ście mam tam konto izailko z niego koiz)’stam.

Już od dawna koizyslam z usług PKO, po
nieważ w tym banku posiadam konto, któiv założył mi mój zakład pracy. Ptzyzwyczailem sią do lego i dlatego postanowi
łem nie zmieniać banku.

Z WBK. Kiedyś konto założyła mi moja
firma, a ja /nislanowilem. że bądą nadal
koizyslał z jego usług. Nigdy’nie było żad
nych pmbłemów i jestem z nich zadowolo
ny.

Koizyslam z PKO. Ten bank ma najniższe
opiocenlowanic kiedytów. a to banizo
ważna sprawa. Myśląjednak, że także in
ne banki potrafią zadbać o .swojego klien
ta.

Z „Kiedy! Banku", ponieważ brałam
iv nim kredyt hipoteczny i właśnie oferta
tego banku, popizejizeniu oczywiście tak
że innych, okazała sią dla mnie najkoizvslniejsza.

fizecz
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Wieści gminne
S ła w o m ir P a ła s z . T e l. 7 2 5 3 3 5 4

M ęt

ZDUNY

SULM IERZYCE

S e b a s tia n P o ś p ie c h . T e l. 0 5 0 0 8 6 2 4 1 8

Głosujcie na Martę!

Szef ośrodka kultury p o d lupq

Marta Mikołajek, mieszkanka Zdun, uczennica maturalnej klasy kro
toszyńskiego I LO im. H. Kołłątaja będzie uczestniczyć w Gali Fina
łowej Miss Polski Południowej Wielkopolski, która odbędzie się 24
marca w kinie Komeda w Ostrowie Wlkp.

Burmistrz Sulm ierzyc zobowiązała Piotra Szuberta, dy

Do gali tej za
kwalifikowana 7.0stała dzięki uczestnictwu w castingu.
Wm
Wyboiy najładniej
szej
dziewczyny
Wielkopolski
to
pierwszy etap ogólnopolskiego konkur
su Miss Polski.
W ostrowskim
koncercie wystąpią
23 dziewczyny, z po
wiatu krotoszyńskie
tłr.
go tylko Marta Mi
kołajek. Kandydatki
do tytułu Miss Wiel
kopolski zaprezentu
ją się juiy i publicz
ności w strojach
Zdjęcie M arty ze strony internetowej konkursu
sportowych, krjpiclowyeli, kreacjach wieczorowych oraz suk
Póki co, Marta prowadzi w rankingu
niach ślubnych. Cztery najlepsze dziew internetowym, w którym wybiera się
czyny przejdą do krajowego półfinału. Miss Publiczności i Internautów. Można
Jednym z prowadzących prezentację bę jeszcze na nią zagłosować wchodząc na
dzie Jakub Wesołowski, aktor grający stronę www.rc.fm/miss. O przebiegu
w serialu Na Wspólnej, finalista progra konkursu i wrażeniach mieszkanki Zdun
mu Tanieczgwiazdami, emitowanego na wkrótce napiszemy.
antenie telewizji TVN.
(spm )

teyŁ.

rektora Sulmierzyckiego Domu Kultury, do przedstawie
nia planu działania na 2006 r. Musi też złożyć wniosek
w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury. To wynik
interpelacji złożonej przez radnego Daniela Kulawskiego.
Kulawski, przewodniczący komisji
Kulawski bardzo krytycznie ocenia
gospodarczej Rady Miejskiej w Sulmie pracę szefa ośrodka kultury. - Jego po
rzycach, w lutym złożył interpelację, mysły nie są nowatorskie. Mam wraże
w której wyrazi! niezadowolenie z dzia nie. że pan Szubert nie je st osobą kom
łalności dyrektora SDK Piotra Szuberta. petentną na to stanowisko mówi Rze
Zarzucił mu brak zaangażowania, małą czy D. Kulawski. Zarzuca mu brak ini
aktywność i słabe zarządzanie instytu cjatywy, minimalizm działań, a nawet
cją.
nic wykonywanie zadań nałożonych
9
marca przewodniczący Rady Miej
przez Radę. - Dla przykładu: daliśmy
skiej i radny Kulawski otrzymali odpo dyrektorowi pieniądze na remonty i ter
wiedź. Burmistrz Irena Rękosiewicz min, do którego maje zakończyć. A bsurwyjaśnia, że zobowiązała dyrektora dałne były jego tłumaczenia, że szuka
SDK Piotra Szuberta do przedstawienia wykonawcy, bo może ktoś zm bi taniej...
planu działania na 2006 r. i złożenia na
Zdaniem przewodniczącego komisji
jej ręce wniosku w sprawie powołania gospodarczej dyrektora Szuberta należa
społecznej rady kultury. - Jako komisja łoby zmotywować lub rozliczać z pracy.
gospodarcza będzie pitnie nadzorow ać Kulawski uważa, że być może wielolet
wykonanie tyćh zobowiązań. Liczymy że nie sprawowanie tego urzędu zmniej
będziemy regularnie informowani o kro szyło jego motywację. Dlatego trzeba
kach podejmowanych przez panią bur pomyśleć o wprowadzenie kadencyjnomistrz stwierdza Kulawski. Nie wia ści.
domo czym ta rada społeczna będzie
Linia obrony Piotra Szuberta polega
dopiero praktyczne wyniki tych zobo na przedstawianiu trudności finanso
wiązań i działania szefa ośrodka kidtu- wych domu kultury. Możliwości mu
ty pozwolą nam na dokonanie oceny
szą być poparte środkami finansowymi,
wyjaśnia radny.
a wszystkie pieniądze idą na utrzymanie

CIESZKÓW

W stronę agroturystyki
Gmina Cieszków, jako jedyna w powiecie milickim, a jedna z nielicznych w województwie
dolnośląskim, od niedawna posiada plan urządzeniowo-rolny. To opracowanie zawierające
informacje dotyczące stanu rolnictwa na terenie gminy oraz prognoz jego rozwoju.
Plan urządzeniowo-rolny zawiera infor
macje o m.in. klimacie, gruntach, drogach,
systemie melioracyjnym, zabudowaniach
gospodarczych, uprawianych roślin czy hodowanych zwierząt. W przyszłości, pomo
że poszczególnych rolnikom w otrzymywa
niu od Unii Europejskiej pieniędzy na mo
dernizację swoich gospodarstw. Przykłado
wo. gdyby rolnicy z konkretnej wsi chcieli
przeprowadzić kompleksową modernizacją
rowów melioracyjnych na swoich polach
i chcieliby na ten cel uzyskać unijne dofi
nansowanie, powinni w swoim wniosku
odwołać się do informacji zawartych w pla
nie urządzeniowo-rolnym
Z liczącego sobie ponad l(X) stron doku
mentu dowiedzieć się można żc gmina
Cieszków ma 10 tys. 59 ha, charakteryzuje
się niskim stopniem urbanizacji i uprzemy
Skrzyżowanie ul. Kościuszki i Sikorskiego
słowienia. Przeważające ziemie to gleby
klasy IV i V. Użytki rolne stanowią 58,5 soki stopień rozdrobnienie użytków rol maicone ukształtowanie terenu.’okoliczna
proc. powierzchni całej gminy, lasy i zadrze nych. Średnia powierzchniajednego gospo przyroda, zabytki oraz korzystne usytuowa
wienia to 33,7 proc., zbiorniki wodne 2,7 darstwa to niecałe 7 ha. Tyle, że każde nie przy drodze krajowej nr 15 łączącej
proc., drogi 2,5 proc., tereny zabudowane z nich, składa się z kilku mniejszych działek. Wiclkopolskę ze Śląskiem.
Całość kosztowała 150 tys. zl. Gmina
1.9
proc., nieużytki rolne 0,4 proc. W ręPrzeciętna wielkość jednej działki to 1,48
Cieszków zapłaciła jedynie 30 tys. zl, resz
kach prywatnych znajduje się 4 tys.381 ha ha
Według opracowania, teren gminy tę pokrył dolnośląski Urząd Marszałkowski,
ziemi (43,5 proc.), sektor publiczny posia
Cieszków doskonale nadaje się do rozwoju który był zleceniodawcą.
da 5 tys. 678,48 ha (56,5 proc.).
Sław ek Pałasz
Poważnym problemem jest jednak wy agroturystyki. Przemawia za tym uroz
21 marca 2006
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obiektu tak odpowiada Szubert na za
rzuty Kulawskiego. Dodajmy, że dom
kultury otrzymuje rocznie z budżetu
miasta ok. 120 tys. zl dotacji, a sam wy
pracowuje ok. 20 tys. zl.
Radny obiecuje, żc b ę d z ie trzy m ał
rękę na pulsie. Być może, jeśli będzie
my niezadowoleni, to sformułujemy dal
sze postulaty.
(p o p i)
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Czy zdyscyplinują szefa domu kultury?
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Bolsiusowi coraz ciaśniej
W Zalesiu Małym powstanie nowa remiza strażacka. Nieruchomość,
na której stoi stary dom strażaka, wykupi firma Bolsius. Ma to związek z rozbudową zakładu.
Gmina Kobylin w ubiegłym tygodniu
rozstrzygnęła przetarg na projekt budowla
ny dotyczący budowy świetlicy wiejskiej
z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zalesiu Małym. To projekt pełnobranżowy, obejmujący architekturę, konstrukcję,
instalacje sanitarne i elektryczne, a także
technologię i kosztorys inwestorski.
Jak powiedział nam Franciszek Matyla, sołtys Zalesia Małego, budynek nowej
remizy stanie na innym gruncie, oddalo
nym od miejsca, gdzie stoi obecnie.
Mniej więcej w połowie wsi. Istniejący
dom stiażaka wykupi od samorządu
przedsiębiorstwo Bolsius. Firmie braku

je już miejsca, chce pozy skać nowe grunty
nu dalszy rozwój zakładu wyjaśnia soł
tys. Nic wie, czy firma po przejęciu tej nie
ruchomości zagospodaruje go, czy wybu
rzy. W każdym razie chcą wykupić, a pie
niądze przeznaczymy na budowę nowego
obiektu dla mieszkańców dodaje F. Matyla. Zdaniem Bernarda Jasińskiego, sekre
tarza gminy Kobylin, kierownictw o holen
derskiej wytwórni świec w grudniu 2005
r. mówiło o powiększeniu powierzchni
produkcyjnej. Zatem, jeśli ich plany nie
zmieniły się, budynek świetlicy wiejskiej
zostanie ntzebrany mówi Jasiński.

Przedsiębiorstwo powiększa się z każdym rokiem

nzecz

(Popi)
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Wieści gminne
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Nieważne c o wskazuje. Grunt, że stoi!
Tablica posyła kierowców na Jana Pawła,
a ta ulica z pewnością nie doprowadzi ich do
Starej Obry. Ta kuriozalna sytuacja jest spo
wodowana kilkoma czynnikami: długością
tablicy, szerokością chodnika i oporem wła
ściciela nieruchomości obok której drogo
wskaz sie znajduje.

Zjazd na Starą Obrę zaznaczyliśmy kółkiem - temu drogowskazowi nie można ufać

W Koźminie, po prawej stronie ulicy Klasztornej (poruszając się w kierunku
Jarocina), przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II, znajduje się drogowskaz. Teo
retycznie w skazuje kierowcom drogę do Starej Obry. Problem polega na tym,
ze gdyby za sto so w a ć się do kierunku zalecanego przez tablicę, dojedzie się
wszędzie... tylko nie do S tare j Obry!
Na lamach naszej gazety poruszyli
śmy już kwestię owego koźmińskiego
drogowskazu. Wtedy widniała na nim
niewłaściwa nazwa powyższej miejsco
wości. mianowicie Obra Stara (RK nr 5,
2005 r.). Pracownicy Krajowej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, ftnny bę

dącej zarządcą ulicy, usunęli ten manka
ment. Jednak nie ma z tego zabiegu żad
nego pożytku, ponieważ teraz tablica
znajduje się w innym miejscu i w ogóle
nic wskazuje właściwego kierunku. Praktycznie jest ona ustawiona pod ką
tem dziewięćdziesięciu stopni w stosun

ku do Klasztornej informuje nas Czy
telnik. Posyła iv ten sposób kierowców
na Jana Pawia, a ta ulica z pewnością
nie doprowadzi ich do Starej Obry.

śnie wiedzie we właściwym kierunku,
To kwestia obowiązujących przepisów.
które mów ią, że każdy drogowskaz musi
się znajdować po prawej surmie u sio-

spolcgłiwo.ści właściciela nieruchomo
ści obok której drogowskaz się znajdu
je. - Tablica jest zbyt długa tv stosunku
do szerokości chodnika - stwierdza.
/ aby ustawić ją pod właściwym kątem,
je j część (około ił) centymetrów ptzyp.
tecl. I musiałaby się znajdow ać na terenie
prywatnej posesji. Niestety, je j właściciel
nie wyraził na to zgody. Trudno powie
dzieć, co było powodem takiej decyzji,
ponieważ nie udało nam się z nim skon
taktować.

sunku do kierunku jazdy dodaje Ko
walski. Obecną sytuację uważa za pato
wą - Znajdziecie mi odpowiednie miej
sce. to go lam /Mtstawię.

Patowa sytuacja
Dlaczego zatem tablica nic może być
ustawiona tak jak dawniej, przy wjeżdzie na Cieszyńskiego? A ta ulica wła-

Brak zgody
Jak twierdzi Zygmunt Kowalski, kic-

P oniedziałek,
6 lutego
Tata

równik jarocińskiej komórki KDDKiA,
taka kuriozalna sytuacja jest spowodowana kilkoma czynnikami: długością, tablicy, szerokością chodnika i brakiem

dział się od pa
na Zenka, że
w toaletach Mi
nisterstwa Go
spodarki zainstalowano grające pisu
ary.
Tata wykrzykuje, że nie po to płaci
podatki, żeby jakiś urzędniczyna pod
czas sikania się umuzykalniał. M am a
próbowała tatę uspokoić. Że może
pan Zenek źle zrozumiał tą wiado
mość. Że taki news może być po pro
stu prowokacją lewicowej opozycji. I że
może dźwięki wydawane przez te mi
nisterialne pisuary to wcale nie muzy
ka, tylko na przykład dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy, przypominający choćby:

Podchodząc bliżej oszczędzasz pracy
sprzątaczce... Poza tym. w końcu mówi mam a - urzędnicy M inisteistwa
Gospodarki to też ludzie i mają prawo
dogodnego oddawania moczu.

Szym on P aw lak

Poniedziałek, 13 marca
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wrócił

z pracy wście
kły, bo dowie

***
Nie jesteśm y od szukania odpowiednich
miejsc. To raczej zadanie zarządców
dróg. Jednak wydaje się. że już lepiej,
aby tej dziwnej tabliczki nie było wcale.
Nie tylko nie spełnia swojej funkcji, tj.
niepm wadzi kiemwców ic kierunku Sta
rej Obry, to jeszcze wprowadza ich
iv błąd. Ilyjście z założenia: nieważne,
co wskazuje, ważne, że stoi. nic jest naj
lepszym rozwiązaniem.

Tata wrócił z pracy wściekły, bo pan
Zenek powiedział, że ich pomysł z refe
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Poniedziałek, 20 lutego
W sprawie ministerialnych toalet
były u nas w domu dwa tygodnie spo
koju, ale dziś tata znosu się wścieka.
Dowiedział się bowiem od pana Zen
ka, jaki repertuar grają feralne pisuary.
A jest to np. Dla Elizy Beethovena, al
bo Love me tender Presleya. Tata zaś
uważa, że takie spokojne kawałki to
nadawałyby się ewentualnie do zain
stalowania w m uszlach klozetowych,
żeby psychicznie wyciszać tych urzęd
ników, którzy cierpią na zaparcia,
a w związku z tym m uszą dłużej posie
dzieć w ubikacji, żeby się ze spokojem

tfi.
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kiego, zdaniem taty, zapewnia hard
rock. Albo heavy metal. W związku
z tym, uważa tata, skoro to ma już być
klasyka, to niechby taki pisuar zamiast
Beethovena włączał Metallikę. Iron
Maiden, albo AC/DC.

Można też byłoby - myślał głośno
tata - oddzielny pisuar powiesić dla
starszych urzędników, mających pro
blem z prostatą. On mógłby grać
„Schody do nieba"Zeppelinów , bo to
nieco dłużej trwający kawałek. A prze
cież starsi urzędnicy Ministerstwa Go
spodarki też mają prawo do godnego
oddawania moczu.

rszecz

go, że opozycja zarzuci całemu projek

.

Iwa

towi, przy nadmiernym szafowaniu sło
wem pisuar kryptoreklamę partii obec
nie rządzącej. Tata tak nie uważa! Ale
wieczorem odzyskał humor.

:<k

tygodniach urlopu, a razem z nim po
wrócił tem at muzyki w toaletach Mini
sterstwa Gospodarki. Gdyż pan Zenek
wymyśiił, że skoro funkcjonowanie
tych ubikacji finansują podatnicy, no to
niech podatnicy wypowiedzą się, jakie
go repertuaru posłuchać będzie moż
na przy pisuarach. Na tym właśnie,
twierdzi pan Zenek, a tata go popiera,

Kiedy mama spytała go. dlaczego
podśpiewuje odpowiedział, że wymyślił
receptę na uzdrowienie pisuarowej sy
tuacji. Znalazł mianowicie sposób na
zrealizowanie programu pod roboczym
tytułem Śpiewające pisuary. Sposób
ten je st prosty - przedterminowe wy
bory parlamentarne! A po wyborach.

tować jako program pilotażowy, przed

mówi tata. wszystko się zmieni. Nikt
ju ż nie będzie bal się słowa pisuar; nikt
nie uzna pisuarowych odtwarzaczy za
dyskryminację praw kobiet; nikt nie
zgłosi wątpliwości, co do potrzeby refe
rendum repertuarowego...

Poniedziałek. 6 marca

wprowadzeniem identycznych pisu
arów w innych państwowych urzę
dach. W końcu inni polscy urzędnicy

I nikt nie zaprzeczy, że polski urzęd
nik ma prawo do godnego, a nawet n a
tchnionego, oddawania moczu.

Tata je st dziś cały rozpromieniony.
Pan Zenek wrócił do pracy po dwóch

też mają prawo do godnego oddawa
nia moczu.

Pamiętnik odnalazł i do druku przygotował

- dosłownie - skupić. Natomiast uży
cie pisuaru, uważa tata, powinno energetyzować pracownika Ministerstwa
i dawać mu napęd do pracy. A coś ta 

rendum chyba nie przejdzie. A to dlate

' 's

polega demokracja, dlatego należy
ogłosić ogólnopolskie referendum.
Z a ś muzykowanie pisuarów tylko w Mi
nisterstwie Gospodarki trzeba potrak

M aciej R. Hoffmann
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Liryk polskiej ambony
Od 24 do 26 marca w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Krotoszy
nie, rekolekcje wielkopostne prowadzić będzie ks. bp Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Ksiądz biskup zna

100 lat ukończył w niedzielę ksiądz prałat Józef Obrębski z podwileńskiej Mejszagoły. Człowiek,

ny jest przede wszystkim z kazań radiowych wygłaszanych podczas

którego zasług dla utrzymania w iary i polskości na tamtym terenie nie sposób przecenić.

Mszy św. transmitowanych z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie.

Kochany i szanowany na całej Wileńsz
czyźnie, krotoszynianom jest bardzo bliski
od ponad szesnastu lat. Od dnia, w którym
uczestnicy zorganizowanej przez krotoszyń
ski oddział Polskiego Towarzystwa Lekar
skiego przy okttzji pobytu w Wilnie trafili do
Mejszagoły. Wrócili poruszeni przywiąza
niem tamtejszych Polaków do Macierzy.
Wkrótce potem, na początku stycznia
1990 r., obecny dyrektor SPZOZ Paweł Ja
kubek i właściciel fumy transportowej Ed
mund Pestka wyruszyli na Litwę z transpor
tem darów zebranych przez społeczność
Krotoszyna i okolic. Takich przesyłek było
więcej. Oiganizowali je głównie lekarz Je

Dostojny Jubilat

rzy Przewoźny i ówczesny burmistrz Mikolaj Ilnicki. Znacznie później powstało towa
rzystwo przyjaźni Krotoszyn-Mejszagola,
a samorząd Krotoszyna podpisał umowę
partnerską z mcjszagolskim.
Ksiądz Obrębski bywa nazywany Oj
cem, Patriarchą, Papieżem, a nawet Królem
Wileńszczyzny. Król to jednak wysoce
skromny, przepełniony pogodą ducha i mi
łością do bliźnich.
W środę Dostojnego Jubilata odwiedził
prezydent Lech Kaczyński, w niedzielę zaś
odbyła się wielka uroczystość religijna.
Uczestniczyła w niej także delegacja samo
rządu Krotoszyna.
(er)

N a d Bożym Słow em

Znany i ceniony prof. Jan Miodek, ana
lizując treść i formę wypowiedzi ks. bisku
pa mówił o nim w ten sposób: Ksiądz bisku/> JózefZawilkowski ■obdatzony pi zez
naturę ciepłym, miękkim głosem, zniewala
jący uczuciowo stalą formulą ..Kochani
moi", kiemwaną cło odbiotców, fascynuje
wszystkich niezwykłymi kazaniami. To Wyk
współczesnejpolskiej ambony, zmśniętym’jątkowo silnymi więzami z ziemią ojczystą
i je j ludźmi. Ks. biskup znany jest przede
wszystkim z kazań świętokrzyskich (wy
głaszanych od 1980 r. w trakcie niedziel
nych Mszy św. transmitowanych przez
pierwszy program polskiego radia z Bazy
liki św. Krzyża w Warszawie) oraz rozwa
żań pisanych pod pseudonimem: Ks. Tymo
teusz a drukowanych między innymi w ty
godniku Niedziela.

m em doko nało s ię w nocy. Nie m a
w tym nic nadzw yczajnego, dopóki
nie u św iadom im y s o b ie , czym je s t
noc. J e s t to szcze g ó ln y cz a s ,
w którym człow ie k nie tylko wypo
czywa, aby n abrać sił do pełnienia
codzien n ych obow iązków , a le ta k 
że cza s, w którym każdy z n a s m o
że zam yślić s ię nad sa m ym so b ą ,

go Syna na św iat, aby św ia t p o tę 
p ił, ale p o to aby św ia t zo s ta ł
p rze z niego zbaw iony. A w ięc Bóg
nie ch c e m ojego i Twojego u pad
ku, nie ch ce n a s zgubić. On ch ce
d a ć nam s z c z ę ś c ie ! Praw dziw e
s z c z ę ś c ie . C h ce zbaw ić. Stw orzył
n a s bez n a sze g o udziału, a le nie

c ie na drze 
wie Krzyża.
Kolejny ty
dzień

godz. 20.00

SOBOTA 25.03
godz. 9.00

je s t

godz. 11.00

a w ięc kolej

s a m o tn o ś c i.

zbliżyć s ię do C h ry s tu s a ? D ziś on

ja k że prze pię kn y dialog, w którym

W ta kim oto k lim a cie dokonu je s ię
s p o tk a n ie Je z u s a i N iko dem a, do
konuje s ię s p o tk a n ie Boga z czło 
w ie kie m . N ie za k łó ca go zgiełk
d n ia ani co d zie n n a krzą ta n in a. Tu
taj B óg - Je z u s C h ry s tu s objaw ia
człow iekow i prawdziwy ce l W cie le 

s a m o dpo w iada na n a sze pytania:

bę d zie m y odkryw a ć w ie lką Bożą

P otrzeba, b y w yw yższono Syna
człow ieczego. C h ry s tu s mówi: ko

M iło ś ć , która sw ój n ajpełniejszy

lu dzkiej

nabożeństwo Słowa Bożego i rozważanie dla dzieci przedszkolnych,
ich rodziców, oraz rodziców oczekujących potomstwa

niem . N oc to ta k że pew ne zo b ra 

p o s tę p o w a 

Msza św. dla ludzi chorych, starszych, spracowanych

przed nam i,

zo w an ie

życiem ,

nauka dla studentów, młodzieży pracującej, przygotowującej się
do sakramentu małżeństwa i kandydatów do bierzmowania

W ie l

kiego P o stu
przem ija, ale
nowy

Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
- po Eucharystii droga krzyżowa w kościele

ch ce zbaw ić n a s bez n asze g o
udziału.
C zę sto pytamy: Jak s ię to m oże
s ta ć ? Ja k to m o żliw e ? Ja k m ogę

nad sw o im

PIĄTEK 24.03
godz. 17.00

nia. Albow iem B óg nie p o sła ł sw e

Sław ek Pałasz

PROGRAM REKOLEKCJI

26 m arca, IV Niedziela Wielkiego Postu. J 3,14-21
E w an gelista Jan mówi nam . że
ow o sp o tk a n ie Je z u s a z N ik o d e 

Zawilkowski w 1990 r. otrzymał sakrę
biskupią. Początkowo pełnił urząd biskupa
pomocniczego w Warszawie, od 22 marca
1992 r. jest biskupem pomocniczym diece
zji łowickiej. Tekstyjego kazań oraz rozwa
żań doczekały się wielu wydań książko
wych. Możnajc także odnaleźć w intemecic
(www.matcusz.pl/bpjz/) Ks. bp. Zawitkowski, ze swoimi homiliami oraz rozważania
mi jest częstym gościem Radia Maryja.
Oprócz studiów teologicznych, ukoń
czył Instytut Musica Sacra w Aninie oraz
muzykologię na Akademii Teologii Kato
lickiej w Warszawie. Skomponował wiele
utworów muzycznych dla chórów oraz ze
społów wokalnych. Najbardziej popularna
pieść autorstwa ks. biskupa to utwór Panie
dolnyju k chleli.

na s z a n s a na d o k o n a n ie p rze m ia 
ny życia. M o że te ż p o trze b a nam

godz. 15.00

Różańcowych, Straży Honorowej Serca Pana Jezusa i pozostałych

takiej nocy spotkania, jak ą przeżył
N iko de m , ta k ie g o w e jśc ia w ten

wyraz znalazła w Krzyżu.

n ie czna je s t m oja śm ie rć, abyś Ty

N ie zm arnujm y w ię c tej n ie s a 

mógł żyć, praw dziw ie żyć! To moja
m iło ść do C ie b ie , człow ieku, przy
nagla m n ie do tego, aby od d a ć ży

m ow itej s z a n s y s p o tk a n ia z Jezu
s e m C h rystu se m .
k s. M arcin Z yc h

Koronka do M iłosierd zia Bożego i konferencja dla Matek i Ojców

grup duszpasterskich
godz. 17.00

Msza św. z nauką dla wszystkich, po niej konferencja dla rodziców

godz. 7.00

Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 8.30

Msza św. z nauką dla młodzieży

NIEDZIELA 26.03

godz. 10.00

Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 11.30

Msza św. z nauką dla wszystkich

godz. 16.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

godz. 17.00

Msza św. z nauką dla wszystkich

REKLAMA

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

Z głębokim żalem zawiadamiamy, żc 7 marca
2006 r. zmarła namaszczona Olejami św. moja
ukochana Mama, nasza Babcia, Prababcia, Pruprahabcia i Ciociu

2006 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza
ukochana Mama, Teściowa i Babcia

ś frp .

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 marca
2006 r. zmarła opalr/ona Sakmmcnlani' św. nasza
kochana Siostra. Bratowa. Szwagierka. Kuzynka
i Ciocia

Wanda Linke

ś ftp .
Janina Zawieja

przeżywszy lat 93
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 93
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 87
W smutku pogrążona

nuizinu

nuizinu

nuizinu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 marca
2006 r. zmarła opatrzona Sakramentami św. nasza
kocliana Mama, Teściowa, Babcia. Siostra, Szwagierka. Kuzynka i Ciocia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 marca
2006 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój uko
chany Mąż. nasz Ojciec. Teść, Dziadek, Pradzia
dek i Wujek

ś ftp .
Stefania Wierzowiecka

śftp.
Jan Nowacki

przeżywszy lat 66
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 92
W smutku pogrążona

nuizinu

nuizinu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 marca
2006 r. odeszła od nas opatrzona Sakramentem św.
nasza ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Cio
cia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 marca
20061', odeszła od nas opatrzona Sakramentem św.
nasza ukochana Mama, Teściowa. Siostra. Babcia,
Prababcia i Ciocia

ś ftp .

ś łp .

1lelena Wolniak

Marianna Litwin

ś łp .

Władysława Pacholska

USŁUGI POGRZEBOWE

7. głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 marca

80 la t tradycji, największe doświadczenie
c

v v \ c z y ń S c
rok. zal. 1924

•
•
•
•
•
•
•
•
•

j^

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
[Hdi^ómTtermini
kremacje zwłok
L - jt a in s ? £ !—
międzynarodowy przewóz zwłok
21 marca 2006

przeżywszy lat 72
W smutku pogrążona

/ domu Maleszka
przeżywszy lat 94
W smutku pogrążona

nuizinu

nuizinu

niMcm

C E N N IK
N EK R O LO G Ó W
moduł
standardowy
na str. 8 - 3 0 zł,
na str. 3 - 50 zł
(i wielokrotności).
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G o s p o d a rk a

K eb ab

z a m ia s t

w ę d lin

S. POŚPIECH

Zamiast wędlin i wędzonek mięso do kebabów. Firma Victus z Kobierna nie prowa
dzi już zakładu przetwórstwa mięsnego. Wydzierżawiła go spółce Elpa Onder nale
żącej do Niemców o kurdyjskich korzeniach. 0 powodach oddania firmy w inne rę
ce opowiada Florian Kmiecik, założyciel i właściciel Victusa.

Victus ja k firma mięsna przeszedł
do historii. To zdjęcie zrobiliśmy w 2001 r.

- Nikł nie przejął mojego zakładu, ja
go wydzierżawiłem - dementuje pogłoski
na temat rzekomego upadku Victusa. Flo
rian Kmiecik prowadzi) ten zakład prze
twórstwa mięsnego przez 16 lat - do paź
dziernika 2005 roku. Przyczyny wydzier
żawienia go byty dwojakiego rodzaju:
ekonomiczne i rodzinne. Firmie nie wio
dło się już tak dobrze jak dawniej. - Nie
wynikało z moich błędów: choć jakieś
dmbne popełniałem, ale ze zlej sytuacji
w branż)’. Przedsiębiorstwa mięsne są
w dołku, 40 procent zakładów jedzie na
granicy płynności finansowej - mówi.
Przewidywał, że i Yictusa dopadnie kry
zys. Widmo upadłości zakładu, który
tworzył w 1990 roku przestraszyło go. Gdybym nie złapałjakiegoś dużego kon
traktu na dużą ilość towaru, to może uje
chałbym z rozbiegujeszcze z półtora toku.
Potem mogłoby się to skończyć komorni
kiem, rozszarpywaniem zakładu. A tego
się obawiał najbardziej, zatem gdy trafił
się dzierżawca, to nie zastanawiał się. Na zachodzie zamyka się firm ę kiedy
przestaje przynosić zysk, a u nasjest przy
jęte, że upada, gdyjest tak dużo kredytów,
że nie można z tego wybrnąć - uważa F.
Kmiecik.

Innym powodem zamknięcia zakładu
przetwórstwa mięsnego była trudna sytu
acja rodzinna F. Kmiecika. W pewnym
okresie miał w szpitalu w Poznaniu cho
rą żonę, a w Krotoszynie matkę i ojca.
Odwiedzał ich niemal codziennie. W tych
warunkach niezwykle trudno było dbać
o interesy finny.
Przedsiębiorca z Kobierna już od
pewnego czasu rozważał wydzierżawie
nie zakładu. Dał ogłoszenie w intcmecie,
właściciele fumy Elpa Onder- wyszukali
je i zgłosili się. Negocjacje trwały pewien
czas, ale decyzję podjął bardzo szybko. Dogadaliśmy się w sobotę, a w poniedzia
łek na zćbraniu załogi, które zwołałem,
ludzie dowiedzieli się, że oddaję ją *v in
ne ręce - wyjaśnia F. Kmiecik. Przejęcie
pracowników' było priorytetem w nego
cjacjach z inwestorem zagranicznym. Zagw arantowałem wszystkim, że w nowej
firm ie będą nadal pracować - opowiada
biznesmen. Ponieważ Yictus był zakła
dem pracy chronionej pracowało tam
sporo osób (niemal połowa) z grupą in
walidzką. - Powiedziałem tym ludziom:
macie pracę, aleju ż nie na zasadach pra
cy chronionej, bez ulgowej taryf. Oni sa
mi zrezygnowali, bo wiedzieli, że nie da

dzą rady -m ów i.
- Umowę zawarliśmy na 5 lat. Ja je 
stem zadowolony z dzierżawy, mój najem
ca jest zadowolony. Dodani, że docelowo
ma tam pracować 250 osób. Według
Kmiecika inwestorowi zależało na zakła
dzie spełniających wymogi unijne, a Victus posiadał certyfikaty ISO i HACCP.
Elpa Onder jest spółką z branży mięsnej,
znacznie się różniącą od lictusa profilem
produkcji. Wykorzystuje inne maszyny,
a wyroby trafiają do innych odbiorców. Wyrób gotowyjest w formie mrożonej, ja
nie miałem dużej mroźni. Zainwestowali
w park maszynowy i mroźnię szokową wyjaśnia nasz rozmówca.
- Na tę chwilę działalnością „ Viclusa " jest dzierżawa budynków• - mówi
przedsiębiorca, na barkach którego spo
częły obowiązki życia codziennego. Czy
ciągnie go do biznesu? - Trochę odpocz
nę, poszerzę działalność i coś tam będę
robił. Na pewno nie będzie to branża mię
sna... - odpowiada nie wyjawiając żad
nych szczegółów'.
(popi)
W jednym z najbliższych wydań ukaże
się artykuł o firnie Elpa Onder:

Wniosek o dopłatę

Głos w sprawie śmieci

Od połowy marca rolnicy mogą
składać wnioski o przyznanie dopłat
obszarowych w krotoszyńskim biu
rze powiatowym Agencji Restruktu
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Rzeczy Krotoszyńskiej z dn. 7 marca
2006 r. nr 10 (571) z artykułu pt. Nałożą
horrendalne kary za śmieci? przeczytałem,
że zdaniem kaliskiej delegatury Wielkopol
skiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
wywożenie śmieci na inny teren poza woje
wództwo jest nielegalne i grozi za to kara
500 zł za 1 dzień. Dalej jest wyliczone, że
to 150 tys. zł zajeden mie
siąc. Natomiast jestem
zbulwersowany tupetem
delegatury w Kaliszu, za
to, że gmina Krotoszyn
w przyzwoity i kulturalny
sposób rozwiązała pro
blem usuwania śmieci,
ma płacićjakiejś tam dele
gaturze dużych rozmiarów haracz, miast
gminę postawić za wzór rozsądku i dbałości
0 własne czyste środowisko. Bardzo teraz
jest modne kształcenie dzieci na różnych
etapach edukacji na kierunku ochrona śro
dowiska. Więc pytam się, czy ochrona śro
dowiska polega na gromadzeniu śmieci na
terenie własnego obejścia czy na wywala
niu ich poza swój obszar, skoro tamten wy
raża na to zgodę, a nic jest to podrzucaniem
komuś swojego bałaganu? Pytam się za co
ma płacić gmina Krotoszyn, bo ja jestem
staroświecki, bowiem tkwię w siódmej de
kadzie swej ziemskiej egzystencji i tego nie
rozumiem. Za co ma płacić? Chyba za to, że
nie pozostawia śmieci u siebie (...)
Niech ci wspaniali inspektorzy przejadą
się po województwie i obejrzą sobie jaka
jest wokół powszechna śmicciamia, we
wszystkich rowach, lasach, skwerach, leżą
całe wory z pampersami, butelki plastikowe
1szklane, stare obuwie, zużyta odzież, leżą

Aby ułatwjć gospodarzom wypełnianie
wniosków, pracownicy ARiMR prześlą do
ich domów pakiety dokumentów, w których
znajdą się m.in. spersonalizowany formu
larz wniosku o przyznanie płatności, instruk
cja wypełniania wniosku, załącznik graficz
ny. diuk oświadczenia o powierzchni dzia
łek ewidencyjnych oraz oświadczenie
o sposobie wykorzystywania działek rol
nych. Oczywiście takie pakiety otrzymają
wnioskodawcy, którzy już w poprzednich

latach ubiegali się o dopłaty bezpośrednie.
Producenci rolni, którzy będą to robić po raz
pierwszy, najpierw muszą otrzymać w agen
cji numer gospodarstwa. Jednak Zdaniem
Krzysztofa Rosta, kierownika ARiMR,
w naszym powiecie takie osoby będą stano
wiły znikomy procent wśród ubiegających
się o płatności unijne.
Pizy wypełnianiu dokumentów rolnicy
mogą liczyć na pomoc specjalnie przeszko
lonych w tym celu pracowników Ośrodków
Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych.
Wnioski należ)' złożyć do 15 maja - po
tym tenninie można to jeszcze zrobić pizez
25 dni, z tym, że za każdy dzień zwłoki, od
przysługującej kwoty będzie odejmowany
1 procent.
(szop)

Sprawdź cen y skupu!
Ceny kg żywca wieprzowego z podatkiem VAT (5 proc.) z 20 marca.

waga żywa waga bita ciepła(kl. E)
DUDA Polski Koncern Mięsny SA, (irąbkowo

-

4,72 zł

Grupa Producentów Rolnych, Koźmin Wlkp.

3,57 zł

4.77z!

Rzeźnia MRÓZ SA, Borzęciczki

3,36 zł

4.62zł

Skup Zwierząt Rzeźnych p. Górników, Krotoszyn

3,46 zł

Zakłady Mięsne SOLUS, Gołinka
(powiat rawieki)

3,46 z!

Zakłady Mięsne BIERNACKI, Golina

3.57 zł

4.72zł
4.41 /I

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TADEX, Tomnice

3,50 zł

razecz

zarówno w workach i porozrzucane. Nikt
się tym nie przejmuje. W naszej gminiejest
system, ja to nazywam arcliaiczny, śmieci są
wystawiane przed posesją w workach pla
stikowych w określonych dniach tygodnia
bądź miesiąca, które są następnie zabierane
i gdzieś tam wywożone. I ten pożałowania
godny system nic jest przez nikogo respek
towany. Ale koło ludzkiej,
tzn. urzędniczej naiwności
się kręci i zatacza coraz to
większe kręgi. Jak powy
żej - w omawianym te
macie.
A jeżdżą wspaniali pa
nowie po cywilizowanym
świecie Zachodnim i wi
dzą jak tam jest, ile tam jest różnokoloro
wych pojemników na śmieci w zależności
od rodzaju i gatunku odpadów: Ale ci pano
wie tego nic widzą, bo celem ich wojażyjest
czysty relaks. (...) Nic myśli się (u nas
przyp. red.) o spalarniach śmieci i o porząd
kowaniu kraju, inspektorzy myśląo manda
tach i zza swoich ciepłych biurek otoczeni
wianuszkiem pięknych sekretarek. Spalar
nia śmieci była czynna w Poznaniu już
w okresie międzywojennym, więc temat
jest zimny, ale kompletnie ignorowany.
W pełni działającą poznańską spalarnię
zniszczono, urządzenia zdewastowano
i rozkradziono. Długi czas górował kikut
poznańskiej spalarni gdzieś pomiędzy' Na
ramowicami a Piątkowcm. Patrzyłem na
niego przez długie lata z Elektrociepłowni
Karolin, nie wiem czy jeszcze straszy swą
potęgą inspektorów' od śmieci. (...)
Ignacy Marciniak

Poniżej zamieszczamy oferty
Powiatowego Urzędu Pracy
w Krotoszynie. Obok każdej po
dajemy nazwę miejscowości,
w której mieści się zakład lub
zlecona jest praca. Dane były
aktualne 17 marca, do czasu
ukazania się gazety mogły ulec
zmianie. Ich aktualność można
sprawdzić, dzwoniąc do PUP,
pod nr tel. 725 36 84, 725 44
56; 0800 200 929 (infolinia);
adresy stron internetowych:
www.pupkrotoszyn.internetdsl.pl; www.apraca.pl/pokr
Praca dla kobiet
• pielęgniarka, Zimnowoda. Jutrosin
• mgr rehabilitacji
lub technik fizykoterapii, Jutrosin
• barman-kelnerka, Krotoszyn
• pielęgniarka z uprawnieniami
do pracy w zakładzie
pracy chronionej, Sulmierzyce
Praca dla mężczyzn
• kierowca kat. E/C. Krotoszyn, Zduny,
• kierowca kat. E/C, Krotoszyn, Milicz
• ślusarz- spawacz,
Krotoszyn, Lipowiec, Koźmin
• elektryk, Krotoszyn
• stolajz meblowy, Krotoszyn

• murarze i umiarze,
Krotoszyn i woj. wielkopolskie
■ formierz-laininiarz, Koźmin
• murarz; Kobylin i woj. wielkopolskie
• cukiernik, Krotoszyn
• operator urządzeń
do przetwórstwa szkła, Krotoszyn
• mechanik samochodowy, Krotoszyn
• agent ochrony mienia i osób,
Krotoszyn
• stolarzbudowlany, Zduny, Koźmin
• blaeharz-dekarz, cieśla, murarz,
Krotoszyn
• murarz tynkarz, Zduny i teren kraju
• kierowca kat. D,
Pogorzela i teren kraju
• logistyk, Krotoszyn
• prawnik, Krotoszyn
• zbrojarz•-betoniarz, Krotoszyn
•mechanik -wulkanizator, Krotoszyn
• operator koparki, kapko ładowarki,
Krotoszyn
• kierownik budowy. Krotoszyn

•
•
•
•

kierownik stolami, Krotoszyn
tokarz, Koźmin
sprzedawcą ze stacji paliw; Daszków
rozbicracz - wykrawacz,
Milicz, Zduny
• wędliniarz, Zduny
• pilarz, z uprawnieniami, Chwaliszcw
• kamieniarz betoniarz
(może być szlifierz), Sulmierzyce
Praca dla kobiet lub mężczyzn
• tłumaczjęz. niemieckiego, Krotoszyn
• tłumaczjęz. tureckiego, Kobiemo
• tfumaczjęz. niemieckiego
i francuskiego, Kobiemo
• nauczyciel jęz. angielskiego, Koźmin
• nauczyciel jęz, angielskiego,

Krotoszyn
• nauczyciel infommtyki, Krotoszyn
• dealer ubezpieczeniowy.

Krotoszyn i teren powiatu
• specjalista ds. sieci kablownj,
Krotoszyn
• dojarz, Wziąchów

Stara Obra
21 marca 2006
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J u b ile u s z i C z y te ln ic y

M. PAWLIK

Jak co roku w marcu dopada nas jubile
usz. 16 lat temu ukazał się pierwszy numer
Rzecki’. Byliśmy wtedy miesięcznikiem
nie zawsze zresztą ukazującym się regular
nie. Czasy tygodnika, redakcji, zmysłowych
kobiet na etatacli miały się dopiero objawić.
Dlaczego to wspominam? Bo to oznacza
ciągłość, proces, którego Rzecz Kiotoszęńska stała się uczestnikiem. Jest jakaś siła
w tym, że zachowaliśmy długofalowość, że
regularnie od 1998 roku przekazujemy Czy
telnikom bieżące wydanie tygodnika że nic
przez tyle lat nic zakłóciło tej ciągłości.
Przyglądam się historycznemu zdjęciu

Na nartach je st wesoło

Aktywny benicki PTTK

z połowy lat 90. Pokazuje to, co tak typowe
dla nowych czasów i gazety. Ludzie przy
chodzili i ... odchodzili, ale też zostawali.
Były to lata subtelnej dominacji kobiet w re
dakcji. Dziennikarki Monika Menzfcld i Iza
Bartos wybrały potem cieple posadki
w Urzędzie Miejskim, powiększając bezpicczną/ortmę hunnisPza. Dorota Kukiołczyńska (kolportaż i reklama) odeszła do fir
my męża. Pozostała natomiast Roma Hyszko, żywy świadek patronalnych zawirowań,
których zresztą było więcej.
Co z tych lat szesnastu zapamiętałem
najbardziej? Chyba to, że obok rzesz Czytel

Aż trzy kolejne wyjazdy zorganizowało w ostatnim czasie koło PTTK
działające przy Zespole Szkół w Benicach.
Pierwszy z tych wyjazdów odbył się
w piątek 17 lutego. Jego celem była Sobót
ka i zdobycie Góry Ślęży. Uczestniczyło
w nim 20 osób. Byli wśród nich zarówno
początkujący jak i już dosyć doświadczeni
narciarze. Tydzień później udali się do
Rzeczki. Tym razem pojechało o 9 osób
więcej. Na gótzc okazało się, że jest chłod
no. Aby więc nic zamarznąć, na nartach
zjeżdżali w dół, gdzie ze względu na świe
cące słońce było znacznie cieplej. Bawili się
świetnie, tak więc gdy nadszedł czas powro
tu nikt nic chciał schodzić ze stoku.
Z kolei piąty już w tym sezonie wyjazd

narciarski, także do magicznej Rzeczki, od
był się w sobotę 11 marca Uczestniczyło
w nim 36 osób. Z tej ł iczncj grupy dwie oso
by pokonały bariery i po raz pierwszy zało
żyły narty. Pozostali, którzy już płynnie
zjeżdżaj.!, gratulowali im. Kilka osób tego
dnia zdobyło też Wielką Sowę czyli naj
wyższy szczyt Gór Sowich. Powróciliśmy
z uśmiechem na twarzy, by opisać piękno
zimowych górskich krajobrazów. To nic
ostatni wyjazd w narciarski w tym sezonie.
Młodzież wciąż upomina się o następne,
dopóki sezon Dwa.

Bolesław Bajodek
Mieszka w Grębowie. Głównie zajmu
je się rolnictwem - to zawód, który wyko
nuje przez cale swoje życie. Można powie
dzieć. że wyssał go z. mlekiem matki. Po
siada blisko 20-sto hektarowe gospodar
stwo. Hoduje trzodę chlewną oraz bydło
mleczne. Dodatkowo uprawia buraki cu
krowe, a także dla własnych potrzeb zbo
że. Kocham mój zawcxł ijestem z niego
tłumny mówi. To niezwykle utzticie,
kiedy każdego toku wieki.się efekty swojej
pracy Zaznacza jednak, że praca na roi i to
ciężki kawałek chicha, pełen Dudu i znoju.
Nie jest to dioga usiana różami. Często
boryka się z problemami finansowymi. ~
Cicigle muszę;się zastanawiaćjak „załatać
te dziwy". Mamjednak na nie:s/xjsóh:,lak
nie z mleka to z trzody, jak nie z hzody to

'A';:;1i i i ] l i "
z mleka jakoś sobie radzę twierdzi.
Choć w pracy rolnika Danino o wolny czas.
to zawsze stara się go dla siebie znaleźć. Tutaj człowiekjakby chciał to h\’mógł to
bie cały czas zawsze się coś znajdzie.
Jednak trważam, że jest pewna granica
i w końcu tizeha „zgasić to światło".
Pan Bolesław jest wdowcan, posiada
dwie córki. Jest z nich dumny, tym bar
dziej, żejego zdaniem, mają one smykałkę
do gospodarzenia. Mam nadzieję, że
w ptzyszłości ptzejmą /x> mnie tę jjętłećzkę.
O tym, że nasz bohaterjest wzorowym
gospodarzem, świadczą nagrody i nomi
nacje w różnego rodzaju konkursach rolni
czych. M.in. wyróżnił się w Bezpiecznym
gospodarstwie, rokrocznie organizowa
nym przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz
woju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpiecze
nia Społecznego i Państwową Inspekcję
Pracy. Na szczeblu tegionałnym miałem
jić pierwsze i drugie miejsce. Był on tak
że nominowany do Wielkopolskiego Rol
nika Roku.
B. Bajodek jest również radnym gmi
ny Rozdrażew funkcje tę sprawuje od 18
Lat. - Chcę coś tobie dla mojej wsi i gminy
- konstatuje.
Jego ulubioną rozrywkąjest oglądanie
programów sportowych, głównie pił
ki nożnej, żużla i skoków narciar
skich. Lubi także wycieczki
poza swoją miejscowość.
Trudnych chwil
w jego życiu było
już wiele. Na takie
sytuacje miał za
wsze jedno motto.
Głowa do geny
i do ptzodu!
(szop)
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—dziękujem y Warn za to!
Janusz Urbaniak

Ania Zych
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Połowa lat 90 - okres dominacji kobiet. Monika Menzfeld. Janusz Urbaniak,
Dorota Kukiołczyńska, Iza B artoś i Roma Myszko

ników, dzięki którym mogliśmy rozwinąć
inicjatywę, szybko dorobiliśmy się tych, któ
rzy chcieli nas dobić. Na ogól robili to bez
wdzięku i w zmęczeniu, a ze środkami znie
czulającymi bywało różnie. Wśród owych
chirurgów-amatorów był życzliwy Zbyszek
Zieliński (w ten sposób powstały Informacje
z ...), cierpiący na przerost ambicji Andrzej
Czarnecki (Informacje Regionalne) i profe
sor wśród profesorów Czesław Jagła któ
rego Echo Kmtoszyna stało się wkrótce dla
wielu synonimem rynsztoka Moi że tak
powiem Dzcj kolcdzy-wydawcy inhią
obecnie w innych specjalnościach. W obli
czu długich szesnastu lat icli krótkotrwałe
wyskoki traktuję ze znaczną wyrozumiało
ścią. ..
Ważniejsze byłyjednak rzesze Czytelni
ków. Ci, którzy decydowali się kupować ga
zetę, byli pierwszym ogniwem zjawiska
wiclolcmiogo sukcesu. Staramy się, najlepiej
jak możemy, służyć im opisując nasz mikro
skopijny, a może wcale nic świat miasta
i powiatu. Nic czynimy tego bez zarzutu
i kontrowersji. Adresując tygodnik do ponad
pięciu tysięcy osób nicjesteśmy w stanic za
dowól ić wszystkich naraz. Państwo to rozu
miecie. na lej świadomości opiera się tajem
niczy dialog.
Z okazji jubileuszu wydawca i zespół

Szukali wiosny, ale nie z n a le ź li
K o ło M ie js k ie , K lu b T u r y 

styki Górskiej Koliba, Za
rząd Oddziału PTTK i SKKT
przy Szkole Podstawowej
nr 4 w Krotoszynie przepro
wadziły XII Rajd Turystycz
ny Szukanie Wiosny, w któ
rym wzięło udział 130 pie
churów.
O godz. 9.00 uczestnicy rajdu zebrali się
na parkingu przed Muzeum Regionalnym,
by autobusem przez Baszków i Zduny (z
tych miejscowości zabierane były kolejne
gnrpy dzieci) dotrzeć do Cieszkowa.
Tu, przed budynkiem Gimnazjum roz
poczynała się rajdowa trasa, która wiodła
polnymi drogami do Zdun i dalej przez
Pcrzycc do Krotoszyna. Piękna słoneczna
pogoda i lekki mróz sprzyjały wędrowaniu
po zaśnieżonej trasie.
W Zdunach uczestnicy Rajdu mieli
możliwość zwiedzenia Stacji Uzdatniania
Wody i obejrzenia na własne oczy eo dzie
je się z wodą konsumpcyjną zanim dotrze
do naszych domów. Maszerując dalej lasa
mi i polami do Perzyc zatrzymaliśmy się na
krótki postój, by zebrać rozciągniętą grupę.
Po drodze, przy ul. Żwirowej oglądali nowo
wybudowaną kaplicę Miłosierdzia Bożego.
Stamtąd było już niedaleko do końca wę
drówki.
Około 13.00 zameldowaliśmy się na
mafie rajdu, która była usytuowana w Szko
le Podstawowej nr 4. Był to ukłon w stronę
Szkolnego Kola Krajoznawczo-Turystyc
znego, któro obchodzi 25 lecie swojej dzia
łalności. Po dotarciu do mety zjedzono
smaczny bigos przygotowany przez panie

Na mecie rajdu w krotoszyńskiej ..czwórce
kucliarki. Strudzeni rajdowieze wypili też
gorąca herbatą.
Po posiłku rozegrano konkurs z udziela
nia pierwszej pomocy, który miał bardzo
wyrównany poziom, a najlepszymi okazały
się dwuosobowe zespoły z LO (Natalia Ma
zurowska i Marta Piotrowska) i z SP Basz
ków (Monika Orzechowska i Natalia Szopińska).
Zakończenie rajdu odbyło się przed bu
dynkiem czwórki, gdzie rozsDzygnięto dru
gi konkurs Oznaki wiosny. Niestety tako
wych nie znaleziono, ale i z tym dano sobie
radę. Konkurs zakończył się zwycięstwem
dwóch zespołów- Gimnazjum w Zdunach
i SP w Baszkowie przed krotoszyńskimi
placówkami: SP nr 3, Zespołem Szkół Spe
cjalnych i SP nr 8. Na zakończeniu rajdu
prezes ZO PTTK Jan Grząka wręczył spe
cjalny dyplom z podziękowaniami Jackowi
Kujawiakowi za wieloletnie sponsorowanie
naszych rajdów.
Ogółem w rajdzie udział wzięło 130
osób z LO Krotoszyn (opiekun Tomek Ko-

rszecz

nicczny), ZSS (op. Małgorzata PuchalaWciórka), SP nr4 (op. Ryszard Chojnicki),
SP Baszków (op. Dorota Krystek), Girnn. nr
4 (op. Radek Szymanowski), Gimn. Zduny
(op. Zosia Wiatrak), SP Biadki (op. Mariusz
Karbowiak), SP nr 8 (op. Tomasz Unicki)
i SP nr 3 (op. Jan Grząka).
Po oficjalnym zakończeniu imprezy
i podziękowaniu za udział, opiekun koła tu
rystycznego w SP nr 4 Ryszard Chojnicki
zaprosił organizatorów i opiekunów na po
częstunek. Za 25-letnią działalność SKKT
w czwótce prezes Oddziału PTTK w Kroto
szynie Jan Grząka wręczył okolicznościowy
dyplom i nagrodę ksi<(żkową oraz puchar
z dedykacją. Uhonorowano także zaproszo
ną byłą opiekunkę koła Grażynę Maryniak
i dyrektor SP nr 4 Elżbietę Kubiak pamiąt
kami związanymi z odbytym rajdem.
Następnie przy kawie i cieścic i prze
pysznym torcie dkrgo wspominano dawne
czasy, a także mówiono o dniu dzisiejszym
i perspektywie rozwijania turystyki szkolnej
i młodzieżowej.
(tyna)
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Z Gór
do Holandii
Firma Przem ysława Zaborniaka z Krotoszyna specja
lizuje się w uprawie krzew ów ozdobnych. M a pola
w Górach (gm ina C ieszków ), a odbiorców w Holandii.
— Można wyjechać za granicę
i w krótkim czasie zarobić bardzo dużo
pieniędzy. Ja obrałem inną drogę - chcę
zostać w Polsce i coś pożytecznego robić
tutaj - mówi Zabomiak. Pomysł założe
nia plantacji dereni białych i rozłogo
wych, wierzb sachalińskich i mandżur
skich oraz forsycji narodził się pięć lat te
mu. Sadzonki Przemysław sprowadził
z Holandii. Na rozkręcenie interesu uda
ło mu się zdobyć pieniądze od holender
skiego inwestora, za własne oszczędno
ści kupić 15 ha ziemi w Górach (gmina
Cieszków). Jego plantacja rozciąga się na
dziesięciu hektarach. Pizy sadzeniu ro
ślin oraz zbiorach zatrudniani są miesz
kańcy wsi. - Góry to popegeerowska
wieś, cieszy mnie, że kilka mieszkających
tam osób może sobie u mnie dorobić mówi właściciel firmy.
Uprawiane w Górach krzewy trafiają
na największą w Holandii giełdę rolni
czą. Tam pojawiają się kupujący z całego
świata. Derenie z powodzeniem wyko
rzystywane są we florystyce przy kom
pozycji bukietów ozdobnych, świątecz
nych stroików, stelaży do kwiatów. W Holandii przyjął się taki zwyczaj, że
rośliny czerwone sprzedaje się na Boże
Narodzenie, a żółte na Wielkanoc - mó
wi Przemysław Zabomiak.
Na hektarze gruntu można posadzić
do 20 tys. krzewów. Wspaniale się uko
rzeniają, można je uprawiać nawet przez
20 lat. Nie wymagają specjalnej pielę
gnacji, najlepiej czują się na glebach ni
skich klas. - Im słabsza gleba, tym lepiej
dla tych roślin - mówi Zabomiak.
Na wiosnę plantację trzeba odchwaścić. Plony zbiera się jesienią. Przemek
w pierwszym roku działalności zebrał
ok. 50 tys. gałęzi, w drugim - 300 tys.,

w trzecim 700 tys. W tym
roku ma*nadzieję uzy
skać około miliona.
Jego zdaniem
uprawa krzewów
ozdobnych mo
że być alterna
tywnym źró
dłem uzyski
wania do
datkowych
docho
dów dla

Kompozycje z ozdobnych krzewów są popularne na Zachodzie

Przem ysław Zabom iak, właściciel firmy

rolników. Szczególnie tych, którzy dys
ponują niewielkim areałem. Muszą jed
nak zdobyć rynek zbytu, a o ten w Pol
sce niezwykle trudno. W naszym kraju
nie ma większego zainteresowania taki

mi roślinami. Jedyne wyjście to eksport.
- Próbując nawiązać współpracę z jedną
z polskich hurtowni usłyszałem, że oni
nie chcą moich roślin, bo takie same
sprowadzają z zagranicy - mówi.

Zima to martwy sezon dla firmy krotoszynianina. Czas ten wykorzystuje na
planowanie przyszłości. - Tak naprawę
to tylko trzydzieści, czterdzieści procent
zbiorów nadaje się na sprzedaż - mówi
miody przedsiębiorca. Resztę można by
łoby wykorzystać jako naturalne paliwo
energetyczne. Zabomiak rozmawiał już
z kilkoma specjalistami z tej dziedziny.
Okazuje się, że odpady z dereni mająpodobne właściwości jak wierzba energe

tyczna. Gdyby na terenie gminy Ciesz
ków znalazło się kilku rolników, którzy
chcieliby utworzyć podobne plantacje,
można by było rozważyć wystąpienie
o fundusze unijne na zainstalowanie pie
ca. Wtedy brykiety z odpadków ogrzały
by nawet duży budynek. Na przykład
szkołę. Na razie to tylko plany, choć
z wójtem Cieszkowa miody przedsię
biorca już na ten temat rozmawiał.
Sławek Pałasz

Tysigce kilometrów to nie przeszkoda
W czwartek 16 marca w budynku krotoszyńskiego Muzeum odbyło się zebranie sprawozdawczo-w yborcze Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
Od 1994 roku kiedy to na krotoszyń
skim rynku władze naszego miasta i fran
cuskiego Fontenay le Comte podpisali ofi
cjalną deklarację obu miast nieśmiałe do
tąd kontakty zaczęły się rozwijać. Prze
szkodą nie była ani dzieląca nas odległość
-blisko 2 tys. km, ani trudności językowe,
różnice ekonomiczne czy też obyczajowe.
Inicjatorem tych związków i kontynuato
rem różnych form działalności jest u nas
właśnie Towarzystwo Przyjaźni Pólsko-Francuskiej. W minionym tygodniu pod
sumowano trzyletnią kadencję ustępujące
go zarządu i wybrano nowy, na kolejny
okres.
Dowodem uznania dla dotychczaso
wej pracy jest niemal niezmieniony skład
władz Towarzystwa, przedstawiający się
obecnie następująco: Urszula Makieta

(przewodnicząca), Gilena Michalak (za
stępca), Jolanta Podziemska (sekretarz),
Wiesława Twardowska (skarbnik) oraz
członkinie: Krystyna Ratajska, Iwona
Szmigiel, Małgorzata Wawrzyniak. Ko
misja Rewizyjna pracować będzie w skła
dzie: Andrzej Blandzi (przewodniczący),
Aleksandra Ratajska (sekretarz) i Walde
mar Majda.
Żywotnym przykładem wzajemnych
związków są coroczne spotkania miesz
kańców obu miast i to grup liczących od
50 do nawet 100 osób: rodzin z różnych
środowisk, zespołów artystycznych, spor
towych, władz samorządowych, grup za
wodowych oraz wizyty prywatne. Wy
miana ta rozwijała się w minionym trzyleciu, kiedy to dwukrotnie gościliśmy
Francuzów a nasze zespoły artystyczne

wystąpiły na Biennale w 2004 roku. Pa
miętamy też jeszcze ubiegłoroczne spo
tkania sportowe: piłkarzy, karateków, pły
waków, lekkoatletów oraz debatę na temat
roli sportu masowego w życiu różnych
wiekiem grup społecznych. Towarzystwo
organizuje też letnią szkółkę języka fran
cuskiego, prowadzoną obecnie przez Ka
tarzynę Gruszczyńską. W Krotoszynie,
w salach Muzeum, oglądaliśmy też wy
stawę Fontenay le Comte na starej foto
grafii prezentującą historię naszego bliź
niaka.
A już wkrótce, bo na początku czerw
ca, na tegoroczne Biennale, uda się kolej
na reprezentacja krotoszynian, by nadal
rozwijać kontakty między naszymi mia
stami.
Witold Blandzi

Francuzi z Fonteney uczestniczą w ważnych dla Krotoszyna wydarzeniach.
Tutaj na uroczystościach z okazji wręczenia Flagi Honorowej Europy we wrześniu 2001 r.
21 marca 2006
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Marcin fizykę
ma w jednym palcu
Marcin Żmuda, uczeń Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, zo
stał laureatem wojewódzkiego konkursu fizycznego, któ
ry odbył się 10 marca w Kąkolewie. Dzięki temu sukceso
wi jest zwolniony z pisania egzaminu gimnazjalnego z czę
ści matematyczno-przyrodniczej.
Zakwalifikowanie się do czternastki
(tylu było laureatów) najlepszych fizyków
w Wielkopolsce daje również Marcinowi
gwarancję przyjęcia do najlepszej szkoły
ponadgimnazjalnej.
W eliminacjach fizycznej olimpiady
wzięło udział 34 uczniów z całej Wielko
polski. Powiat krotoszyński reprezentował
Marcin Żmuda z krotoszyńskiego Gimna
zjum nr 2. Uczniowie, tradycyjnie już,
w pierwszej części rozwiązywali pięć za
dań otwartych i w drugiej części test. Po
sprawdzeniu prac komisja konkursowa
ustaliła, że tytuł laureata uzyskało 14
uczniów - wśród nich krotoszynianin.
Nauczycielka fizyki, która przygoto
wywała Marcina do konkursu jest z niego
bardzo dumna. - Wraz z panią dyrektor
Aliną Binkofską życzymy mu dalszych suk
cesów w konkursach dla szkól średnich powiedziała Zofia Madajczyk.
Ten zdolny chłopak interesuje się rów
nież innymi przedmiotami ścisłymi - ma
tematyką i chemią. - Jakoś mi to łatwo
przychodzi, a nauka tych przedmiotów
mnie nie męczy - opowiada Marcin. Pod
kreśla, że swój sukces zawdzięcza ciężkiej
pracy. Systematycznie uczestniczył
w spotkaniach kółka historycznego i do
datkowych zajęciach.
Interesuje się też informatyką i muzyką

(popi)

Członkowie stowarzyszenia uważają, że uśm iech dziecka je s t bezcenny

Stowarzyszenie Szansa w tym roku obchodzić będzie swoje 10 urodziny. Na walnym ze
braniu przedłużono kadencję obecnemu zarządowi.
Podsumowanie działalności stowarzy
szenia za miniony rok, wybór nowego za
rządu oraz opracowanie planu pracy na
rok 2006 to główne cele spotkania człon
ków stowarzyszenia, które odbyło się
9 marca w krotoszyńskim Ośrodku Profi
laktyki Środowiskowej. W jawnym gło
sowaniu członkowie stowarzyszenia jed
nogłośnie podjęli decyzję o przedłużeniu
kadencji byłemu zarządowi, w skład któ
rego wchodzą prezes —Lucyna Korsak,
wiceprezes - Tadeusz Ciesiołka, skarbnik
- Anna Wachowiak-Zawikowska, sekre
tarz - Renata Zych.
Stowarzyszenie znane jest wielu
mieszkańcom gminy Krotoszyn. Do naj

ważniejszych osiągnięć tej oiganizacji
w minionym roku należało: kontynuowa
nie pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej
przy ulicy Mickiewicza, untchomienie
Świetlicy Terapii Niepowodzeń Szkol
nych przy Gimnazjum nr 2, otganizacja
wypoczynku zimowego i letniego (obozy
socjoterapeutyczne w Studzienkach
i Murzasichlu) i obóz wędrowny na trasie
Beskid Śląski - Beskid Żywiecki. Długą
tradycję i niezmiennie wielką popularność
ma organizowany przez Szansę turniej ko
szykówki dla dzieci i młodzieży Stąd do
NBA. Oprócz powyższych działań stowa
rzyszenie organizuje festyn Szansa dla ro
dziny, wigilię z Mikołajem i prezentami.

- W roku bieżącym obok kontynuacji
najważniejszych zadań, pragnie poszerzyć
swoją działalność poprzez nawiązanie
współpracy z I Społecznym LO Bednarski,
dzięki której 16 dzieci miało ju ż szansę
spędzić minione zimoweferie w stolicy na
szego kraju - mówi wiceprezes T. Ciesioł
ka. Ponadto do ważnych przedsięwzięć
stowarzyszenia należy zaliczyć kontynu
ację działalności Banku Żywności, wspo
magającego najuboższe rodziny naszego
powiatu.
Pracy czeka nas sporo, ale warto, bo
uśmiech dziecka jest bezcenny! - takie
m o tto p rzy św ieca członkom Szansy.
(se b)

Krotoszynianie w niemieckiej księdze
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Krotoszynianie Aniela i Henryk Barano
wie dostali sympatyczny prezent z N iemiec.
To wydana niedawno historia wsi Groeders
by, gdzie Henryk jako młody chłopak był
w czasie II wojny światowej na robotach.
Pracował u tamtejszego mleczarza
K siążę pizysłali krotoszynianom za
przyjaźnieni Ingrid i Guenther Plaenitzowie
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z Groedetsby. Poznali się kilka lat
temu, gdy Ingrid i Guenther, wy
przedzając działania nie
mieckiego rządu, przywieź
li Henrykowi zebraną
wśród znajomych i miesz
kańców Groedersby kwotę,
aby wyprzedzić opieszałe dzia
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W tym XIX-wiecznym dom u mieszkają Ingrid i Guenther.
21 marca 2006

Dedykacja dla polskich przyjaciół

O*

(r*~) u

łania niemieckiego rządu i przedsiębiorców
w sprawie odszkodowań za roboty przymu
sowe.
Później widywali się jeszcze wiele razy
- i w Niemczech, i w Polsce. Cały czas są
w kontakcie telefonicznym i listownym.
Tym razem listonosz dostarczył do domu
państwa Baranów dużą, liczącą ponad 500
stronic Księgę. Co ciekawe, krotoszynianie
znaleźli w niej również., samych siebie na
fotografiach zrobionych podczas ich poby
tu w Groedersby.
(er)
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Czterolistna koniczynka gwarancjq jakości
Firma Aliny Bochny zajmująca się sprzedażą detaliczną
i hurtową mieszanek paszowych i superkoncentratów
istnieje już ponad 14 lat. - Przez te wszystkie lata

współpracowaliśmy z wieloma wytwórcami pasz. Jed
nak z tak dobrymi produktami mamy do czynienia od ze
szłego roku, kiedy to zaczęliśmy współpracę z firmą „Li
ra”. Jest to opinia nie tylko moja, ale także hodowców
trzody, bydła i drobiu - mówi właścicielka.
Obecnie firma Lira jestjedną z naj produktówjest śruta sojowa wysokonowocześniejszych firm wytwarzają białkowa HP. Dodatki witaminowocych mieszanki paszowe. Wytwórnia -mineralno-enzymatyczne, wykorzy
ta jest wyposażona w nowoczesne stywane w produkcji mieszanek po
zautomatyzowane linie produkcyjne chodzą z renomowanej finny, która
spełniające najwyższe standardy. jest światowym liderem w produkcji
Koncepcja żywienia w tej firmie opar premiksów przemysłowych.
tajest o surow
Aby sprostać
ce o najwyż
wysokim wyma
szej jakości
ganiom na rynku
i wartości pofirma Lira uru
karmowej.
chomiła labora
Bardzo duży
torium, gdzie
stale kontrolo
nacisk kładziony jest przede W Y T W Ó R N I A P A S Z wana jest jakość
mieszanek oraz
wszystkim na
jakość. - N a tych paszach trzoda surowców wykorzystywanych do
chlewna bardzo szybko przyrasta
produkcji wyrobów gotowych. Z tego
i pizede wszystkim nie ma problem ów laboratorium mogą również korzy
zdrowotnych (biegunki, chom bypłuc) stać bezpłatnie stali klienci, w którym
- dodaje właścicielka. Głównym su wykonywane są badania pasz treści
rowcem białkowym w większości wych i objętościowych.

LIRA

Handel Artykułami
Rolno-Przemysłowymi
L ip o w ie c 1 2 a
(gmina Koźmin Wlkp.)
te l. 0 6 2 7 2 1 3 2 1 7 ,
kom . 0 6 0 2 1 7 3 8 6 8

Towar do klienta dowozimy bezpłatnie

Gwarantujemy Tobie Szanowny Kliencie, że
jeśli zagości u Ciebie produkt z czterolistną
koniczynką w logo, będziesz w pełni usatys
fakcjonowany - to motto firmy LIRA.

- Zapewniamy także stałe i fa ch o 
w e doradztwo z zahv.su żywienia
zwierząt. Sam a wytwórnia „ L ira”
często organizujeprofesjonalne szko
lenia dla hodowców —mówi A.

Bochna.
Towar dowozim y bezpłam ie do
klienta, można go też zam ówić telefo
nicznie.
(mg)

R E K L A MA

Sklepy firm owe;

JA / P A T A ! N A

K r o t o s z y n , jt. K o źrr-iń ^a 111, tel 062 722 71. 18
f r r'yt‘ N i t o , m Socest-sego 5, teł 062 391 68 13
Kaćsz, u' Piskorjtewie 17, rei 062 501 76 80
D M /o,

: 3 t W r . , > 1 F / I , te ł 0 7 1 3 0 3 4 8 7Q

N O W O O T W A R T Y S K L E P W K R O T O S Z Y N IE

21 marca 2006
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HURTOWNIA BUDOWLANA
PO LW O S K R O TO S ZYN

&
dia dużych
i małych zwierząt

GRUPA PSB

KROTOSZYN,
UL. GRUDZIELSKIEGO 3 2
PON.-PT. 9.0 0 -12 .0 0 ,
16.00 -1 9 .0 0
SOB. 9.0 0 -1 2 .0 0

: •n se w i

Posiada w sw ojej ofercie
• NOWOŚĆ - art. metalowe
(śruby, gwoździe, wkręty, itp.)
w promocyjnych cenach
• pustki ceramiczne,
cegłą klinkierową
• płyty gipsowo-kartonowe
• stal - wyroby hutnicze
•chemia budowlana,
• kostka brukowa,
• pokrycia dachowe
•cement Górażdże

..

lek. wet. R o b e rt B a lce ra k

-

tel. 0696 040
lek. wet. Karol

tel. 0606 467

LICEUM
W ROK

O p a ł z K a t o w i c k ie g o H o ld i n g u W ę g l o w e g o :
k o s t k a g r u b a , o r z e c h , g r o s z e k , e k o g r o s z e k , m ia ł.

Z A P E W N IA M Y T R A N S P O R T !

Tel. 07 1 315 20 63

Zam kow y Folw ark 9. K rotoszyn
Zapraszam y 800 - 16C0.w so bo ty 800 - 13°°. te l. 722 77 52

0 6 0 5 365 81 8

S p ó łd z ie lc z e C e n tr u m R o ln ic z e

Starosta Krotoszyński

. C e n t r o l ” w K o ź m in ie , u l. B o r e c k a 5 8
N O W O OTW ARTY PU N K T SPR ZED A ŻY OFERUJE

ogłasza dodatkowy
otw arty konkurs ofert
na realizację zadań

silnikowe,
- przekładniowe, ^
- hydrauliczne,
- przemysłowe, %
- oleje rolnicze. *

Wyciąg ze szczegółowego wykazu zadań pu

Tel. 0510 668 8 ” 8. Z apraszam y, p o n . - pt. 8' - 16

zacji pozarządowych w roku 2006 dostępny

oleje
luzem:

przy udziale
organizacji
pozarządowych.
blicznych realizowanych przy udziale organi
jest na stronie internetowej www.staro-

DUKAT'

F ul. Wolska Polskiego 56i

N ow ość
Piece C O

PRODUCENT
OKIEN PCV
3 i 5 -k o m o r o w y c h
G W A R A N C J A
_
_ _ _
M O N T A Ż

stwo.krotoszyn.pl oraz na tablicach ogło
szeń starostwa w budynku nr 2 13.

M ilicz,

onKKy 18-1800KW
z p a le n is k ie m r e t o r t o w y m
n a E K O -g ro s z e k zosyp 1 raz no 4 dni

G R A T I S ______________PAŁANIE I TAMIE G kZAM

t t l J l a i . 071/38 3 0 0 1 3 , 3 8 -3 1 -2 1 7 , 3 8 -3 1 -2 1 8

tel. kem. 060187 27 89. e-meil: bia

Oferty należy składać w terminie do 20
kwietnia 2006 r. w sekretariacie starostwa.
Na kopercie z ofertą winny być umieszczo
ne następujące informacje:

- Otwarty konkurs ofert,
- nazwa zadania.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Ewa Fudała,
Wydział Spraw Obywatelskich,
tel. 062 725 42 56 wew. 308,
e-mail:
ewa.fudala@starostwo.krotoszyn.pl

ZACZNIJ WRESZCIE ZARABIAĆ!
Coraz więcej oszczędzamy, a to rodzi py
tanie - jak i gdzie oszczędzać przy bardzo
niskim oprocentowaniu lokat terminowych
- najpopularniejszej wśród Polaków formy
oszczędzania? Co w tej kwestii może nam
zaoferować rynek produktów finansowych
- o tym rozmawiamy z Panem Robertem
Szeszyckim z I Oddziału Banku Zachodnie
go WBK S.A. w Krotoszynie
Nasz Bank, oprócz tradycyjnych lokat,
prowadzi dystrybucję jednostek uczest
nictwa Funduszy Inwestycyjnych Arka zarządzanych przez najlepszych specjali
stów w Polsce.
Klient ma możliwość wyboru funduszy
o różnym stopniu ryzyka, począwszy od
tych inwestujących głównie w mniej ryzy
kowne papiery wartościowe, takich jak:
Arka BZ WBK Ochrona Kapitału F10,
- Arka BZ WBK Obligacji F10,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
F10, do przynoszących potencjalnie
większy zysk, ale bardziej ryzykow
nych, z mniejszym lub większym udzia
łem akcji w portfelu inwestycyjnym:
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
z maksymalnie 35% udziałem akcji,
- Arka BZ WBK Zrównoważony HO
z maksymalnie 70% udziałem akcji,
- Arka BZ WBK Akcji HO z nawet 100procentowym udziałem akcji.
Brzmi zachęcająco. Proszę nam przybli
żyć co tak naprawdę odróżnia Fundusze
mniej ryzykowne od tych bardziej ryzykow
nych?
Natomiast fundusze inwestycyjne cha
rakteryzujące się niskim ryzykiem inwe
stycyjnym lokują prawie wyłącznie w obli
gacje oraz bony skarbowe oferując Klien
tom satysfakcjonującą stopę zwrotu.
Fundusze z udziałem akcji polecamy
Klientom skłonnym do poniesienia więk
szego ryzyka ale pragnącym osiągać
znacznie większe zyski.
Stopy zwrotu Funduszy Inwestycyjnych
Arka w okresie od 28.02.2005 do
28.02.2006 r. kształtowały się następują
co:
- Arka BZ WBK Ochrony Kapitału HO:
4.6 %,
- Arka BZ WBK Obligacji HO: 8,3 %,
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
HO: 2,7 %,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu HO:
21,1 %,
- Arka BZ WBK Zrównoważony HO:
37.6 %,
- Arka BZ WBK Akcji HO: 50,5 %.

Nowo otwarty od 10 kwietnia

Zajazd „Szofer”

Ośrodek
Szkolenia Kierowców kat. B.
Sala wykładowa:
ul. Sulmierzycka 30, Zduny

komunie od 50 Zł
Hmlii od 65 Zł
oraz inne urocmioki rodzinne

PIERWSZE SPOTKANIE
10 KWIETNIA OGODZ. 17.00

stypyTANIO!
zesłany obiadowe od 6.50 Zł
zeslavv>
usługi
us ug caieringowe
ca ertngowe
------------------—
. . . . .
Krefeszyu, ol. Omallszmka 10(byty TRWP)
obiady abonamenlowe już od 3,>U Zł
p<»n-Mib. 10.00 ■21.00. id. osss m oso

Nieustający konkurs Rzeczy

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

Tadeusz Buczkowski
tel. 062 721 57 47, 0661 577 956

Dowóz na egzaminy gratis!
Konkurencyjne ceny!

Jaka jest minimalna kwota wpiaty i na
jak diugo najlepiej ulokować pieniądze?
Minimalna wartość pierwszej wpłaty
wynosi 1000 zł, natomiast kolejnych
wpłat tylko 500 zł. Przy lokowaniu w fun
dusze o niższym stopniu ryzyka polecamy
aby pieniądze inwestować na;
- przynajmniej sześć miesięcy - w przy
padku funduszu Arka BZ WB Ochrony
Kapitału HO,
- przynajmniej dwa lata - w przypadku
funduszy Arka BZ WBK Obligacji HO
lub Arka BZ WBK Obligacji Europej
skich HO.
Natomiast przy wyborze funduszy
z udziałem akcji rekomendowany czas in
westycji powinien wynosić:
j - minimalne 3 lata - dla funduszu Arka
BZ WBK Stabilnego Wzrostu HO
j - minimalne 5 lat - dla funduszy Arka BZ
WBK Zrównoważony HO i Arka BZ
WBK Akcji HO.
0 okresie oszczędzania w funduszach
zawsze decyduje Klient, który w dowolnej
chwili może złożyć zlecenie odkupienia

c a ło ś c i
lub czę
ści posia
danych
je d n o 
s t e k
u c ze s t
n ic tw a .
Pieniądze
zostaną
przekaza
ne na ra
chunek bankowy wskazany przez Klienta
lub będą do odbioru w placówce, w której
zostało złożone zlecenie odkupienia. Za
wsze istnieje również możliwość konwer
sji, czyli przeniesienia środków z jednego
Funduszu do innego.
Jak można kupićjednostki funduszu?
Pierwsze zlecenie nabycia jednostek
uczestnictwa wybranego funduszu ARKA
należy złożyć w jednym z Oddziałów Ban
ku Zachodniego WBK S.A., Domu Ma
klerskim BZ WBK lub innego dystrybuto
ra. Pełna lista dystrybutorów znajduje się
na stronie internetowej. Po dokonaniu
wpłaty Klient otrzymuje pocztą świadec
two uczestnictwa zawierające informacje
o wysokości wpłaty i liczbie nabytych jed
nostek.
Na jakie dodatkowe korzyści mogę li
czyć, jeśli zdecyduję się na zakup jedno
stek Funduszy Inwestycyjnych ARKA?
Klient będący jednocześnie posiada
czem konta w Banku Zachodnim WBK
zyskuje możliwość zarządzania przez la
temet oszczędnościami zgromadzonymi
nie tylko w naszym Banku ale również
w Funduszach inwestycyjnych ARKA. Na i
wym Klientom oferujemy zwolnienie i
z opłat za prowadzenie konta przez 6 mie- j
sięcy.

j

Co jeszcze Państwa Klient wiedzieć p o
winien?
Fundusze ARKA są zarządzane przez
najlepszych specjalistów w Polsce. Dzien
nik Rzeczpospolita już dwukrotnie przy
znał BZ WBK AIB TH SA tytuł Najlepsze
go Towarzystwa Funduszy Inwestycyj
nych - za rok 2003 i 2004. Również
w rankingu Gazety Giełdowej Parkiet AR
KA zdystansowała wszystkie inne Towa
rzystwa zdobywając najwyższą liczbę
punktów. Dzięki znakomitym wynikom za
rządzanych funduszy poznańskie Towarzy
stwo otrzymało statuetkę Byka i Niedź
wiedzia dla najlepszego TH w 2005 roku.
W 2005 roku fundusze Arka były naj
lepsze aż w trzech kategoriach: funduszy
akcyjnych, zrównoważonych i stabilnego
wzrostu.
Uwaga: Podane wyniki dotyczą zmiany war
tości jednostki uczestnictwa typu A odpo
wiednich Funduszy w okresie 28.02.2005
- 28.02.2006. Wyniki są oparte na d a
nych historycznych i nie stanowią gwaran
cji uzyskania podobnych wyników w przy
szłości. Wartość aktywów netto Arka BZ
WBK Akcji RO, Arka BZ WBK Zrównoważą
ny RO i Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
RO cechuje się dużą zmiennością ze wzglę
du na skład portfela inwestycyjnego Fundu
szy. Fundusze Arka mogą inwestować wię
cej niż 35% aktywów w papiery wartością
we emitowane, gwarantowane lub poręcza
ne przez Skarb Państwa lub NBP. Przed ia
westycją zapoznaj się z Prospektem Infor
macyjnym lub Skrótem Prospektu Informa
cyjnego odpowiedniego Funduszu, dostęp
nym na stronie www.arka.pl oraz w placów
kach dystrybuujących Fundusze.

Więcej informacji na temat Funduszy Inwestycyjnych ARKA
można uzyskać w I Oddziale w w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 12a
lub dzwoniąc pod numer 062 725 5 1 1 8 , p. Robert Szeszycki.

nzecz
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Kultura

Przyjaciele Cieszkowa
15 marca w sali ślubów Urzędu Gmi
ny w Cieszkowie odbyło się drugie z kolei
spotkanie założycielskie powstającego na
terenie gminy stowarzyszenia. Będzie to
pierwsza organizacja pozarządowa na te
renie gminy. W spotkaniu wzięło udział
20 osób - mieszkańców Cieszkowa oraz
okolicznych wiosek.
Spośród 7 propozycji nazw stowarzy
szenia wybrano: Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Cieszkowskiej. W trakcie spotkania
analizie poddano projekt statutu oraz
wprowadzono do niego kilka poprawek.
Celami stowarzyszenia będzie między
innymi wspieranie działań podejmowa
nych przez samorząd gminny oraz szero
ko rozumiane promowanie gminy i kulty-

wowanie tradycji historycznych regionu.
Chodzi głównie o ukazywanie terenu
gminy jako obszani atrakcyjnego tury
stycznie, przyjaznego inwestorom, otwar
tego na współpracę z innymi samorząda
mi i różnego rodzaju oiganizacjami kra
jowymi i zagranicznymi.
W czasie spotkania wybrano trzyoso
bowy komitet założycielski stowarzysze
nia, w jego skład weszli: Halina Niedba
ła, Zdzisław Musiał oraz Zdzisław Załężny. Zadaniem komitetu będzie sądowe za
rejestrowanie stowarzyszenia. Inicjatorem
powstanie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Cieszkowskiej od samego początku był
wójt Ignacy Miccznikowski.
(spm )

Na wystawę do kina
W czwartek 23 marca o godz. 18.30
hol kina Przedwiośnie zamieni się w ga
lerię, gdzie swój dorobek prezentować bę
dą członkowie klubu fotograficznego
Blenda. Wystawa zawiera zestawy autor
skie jego członków. Klub miłośników
i pasjonatów fotografii, którego opieku
nem jest Marcin Pawlik, powstał w lutym
ubiegłego roku w Krotoszyńskim Ośrod
ku Kultury. Blenda skupia kilkanaście

osób oddanych medium jakim jest foto
grafia. Jak zapewniają - Cotygodniowe
nizinowy o sztuce, kompozycji i technice
dają pozytywne efekt}’na siebrzanych od
bitkach. Ale oprócz dyskusji, klubowicze
często wychodzą w plenery dokumentu
jąc codzienność. Efekt owych plenerów
będzie można zobaczyć na czwartkowej
wystawie.
(zd)

Ma piękny, aksamitny głos

(Ki)Nova gra jazz!
Sobotni wieczór w klubie Kinova upływał przy dźwiękach zespołu Anna Nova B and- cha
ryzmatycznej, poznańskiej wokalistki i towarzyszącym jej muzykom. Grupa występowa
ła w wielu klubach polskich i niemieckich, tym razem, dzięki organizatorom (KOK & Kinova) przyszedł czas na Krotoszyn,
Na początek na scenie pojawił się Pa
weł Płócienniczak, szef Kinowej w roli
konferansjera. Wspomniał o istniejącym
pr/cd laty w naszym mieście klubie jazzo
wym, wyraził nadzieję, że tradycja grania
tej niezwykle klimatycznej muzyki
w Krotoszynie nie zaginie. Koncert rozpo
czął się z delikatnym poślizgiem (w kinie
trwał seans), ale kiedy już na scenie poja
wiła się wyczekiwana z niecierpliwością
Anna Nova, nikt nie miał wątpliwości co
do tego. że warto było czekać.
Niezwykle utalentowana wokalistka,
rodowita poznanianka, która do niedawna
mieszkała i koncertowała w Niemczech,
już od pierwszego kawałka zaraziła pu

bliczność pozytywną eneigią. Nie bez
znaczenia byli tu pozostali członkowie
bandu Krzysztof Samela (kontrabas),
Marek Manow'ski (piano), Paweł Pełczyń
ski (saksofony), oraz występujący gościn
nie Sławek Tokłowicz (perkusja). Zmy
słowy glos Anny Now'ej - a właściwie
Anny Walewskiej, bo tak brzmi prawdzi
we nazwisko artystki - w połączeniu
z brzmieniem instrumentów, zaczarował
zebranych w Kinowe już od pierwszego
dźwięku.
Młoda jazzmanka na polską scenę
pierwszy raz zawitała przed dwoma laty'.
Po występie w poznańskim klubie Pod
Pretekstem rozpoczęła współpracę z pol

skimi muzykami, z którymi koncertuje do
dziś. W jej sobotnim repertuarze znalazły
się kompozycje członków zespołu, nowe
aranżacje utworów' Toma Waitsa, oraz in
nych standardów jazzowych. Autorskie
kompozycje, które artystka zaprezentowa
ła podczas występu w Kinowej wykony
wane były w języku polskim, angielskim
i hiszpańskim. Każdy utwór nagradzano
gorącymi owacjami, nie obeszło się bez
bisów. Choć postać Anny Novej nie przy
ciągnęła tłumów, to ci nieliczni, którzy
przybyli na koncert udowodnili, że wystę
py takie jak ten są w naszym mieście po
trzebne.
(dagy)

D onosiciel kulturalny
Babcine prace. W sobotę (11 m arca) Koło Emerytów z Kobierna zorgani
zowało w m iejscowej sa lce katechetycznej ekspozycję pt. Wystawa prac ba
buni. Była ona czynna przez siedem godzin. W tym cza sie zwiedzający m o
gli podziw iać wytwory kobierskich seniorek. Prace były wykonane na dru
tach, szydełkiem oraz igłą. W ystaw ę odwiedziło wielu znam ienitych gości
m.in. Irena Rękosiew cz, burm istrz Sulm ierzyc oraz Helena Bielińska, powia
towa szefow a Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, (jorge)
REKLAMA

Z a b u d o w a w n ę k n a d o w o ln y w y m ia r
w y s o k ie j ja k o ś c i d rz w ia m i p rz e s u w a n y m i

A I N

D

E C O

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 J N E . M o ż liw o ś ć rat.
10 iat g w a ra n c ji. S z y b k ie term iny.

zakładanie parkietu i mozaiki

s z lifo w a n ie p a rk ie tó w (220V)
zakładanie paneli podłogowych
biurka pod komputer
K ro to s z y n , ul. C z e r e 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

nzeci

19.30, bilety: 10 i 12 zł.
DKF: Pusty Dom, Korea/Japonia. dramat,
30 marca, godz. 19.10, bilety': 5 zł.

Przedwiośnie, Krotoszyn
Kiss kiss, hang hang, USA, do 22 marca,
komedia kryminalna, godz. 17.00, bilety:
10 i 12 zł.
Tylko mnie kochaj, Polska, do 22 marca,
komedia romantyczna, godz. 19.15, bilety:
10 i 12 zł.
DKF: Hotel Ruanda, Wielka Brytania/RPA, dramat wojenny, 23 marca, godz.
19.15, bilety: 5 zł.
Premiera filmu Jan Paweł II. USA/Wlochy, biograficzny, 24 marca, godz. 16.00
i 18.30. bilety: 12 i 14 zł.
Siostry, USA, komedia, od 25 do 29 mar
ca, godz. 17.00, bilety: 10 i 12 zł.
Wsz\'stkozostaje h’mdzinie. Wielka Bryta
nia. komedia, od 25 do 29 marca, godz.

Profilowanego krotoszyńskiego ZSP nr 2,
od 15 do 28 kwietnia, galeria Refektaiz
(korytarz).

Mieszko, Koź.min Wlkp.
Tylko, mnie kochaj, Polska, komedia ro
mantyczna, 25 i 26 marca, godz. 19.00, bi
lety: 10 i 12 zł.

Krotoszyn
Świat w obiektywie National Geographic
- wernisaż wystawy fotografii, do 14
kwietnia. Muzeum Regionalne im. Hiero
nima Ławniczaka.
Wystawy prac Marii Piekarz (grafika, ma
larstwo), do 30 marca, galeria Re/ektaiz.
Wystawa fotografii uczniów Ii Liceum

Krotoszyn
Powiatowe eliminacje XXVI Piezentacji
Teatrów Dzieci i Młodzieży, 22 marca,
godz. 10.00 w kino Przedwiośnie, wstęp
wolny.
Koncert znanych wykonawców muzyki
chrześcijańskiej Pokolenie JPII, 25 marca,
godz. 19.00, sala kina Przedwiośnie, bilety':
20 zł.
Redakcja nie/M nosi odpow iedzialności za zm ia
n y w prow adzone ir o statniej ch w ilip ize z orga
nizatorów im prez i kieiow niclw o kin.
21 marca 2006
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Reklama

Obwieszczenie
o I licytacji nieruchomości

którą stanowi działka nr 4960 o powierzchni 566 m kw., będąca w użytkowaniu
wieczystym dłużnika Sabiny Chwalińskicj, na której posadowiony jest budynek
mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, położony w miejscowości Krotoszyn,
przy ul. Chełmońskiego 1, a będący własnością Sabiny Chwalińskicj, zapisany za
numerem księgi wieczystej 17985 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Re
jonowego w Krotoszynie.

J a n u s z K m ie c ik

zajmująca się produkcją opakowań i innych produktów drewnianych

spec. chirurg, anestezjolog
p o s z u k u je o s o b y n a :

Komornik Sądowy w Krotoszynie zawiadamia, że w dniu 24.04.2006 r. o godzi
nie 10.30 w gmachu Sądu Rejonowego w Krotoszynie, ul. Sienkiewicza 11, sa
la nr 20 odbędzie się

I licytacja nieruchomości,

GABINET LEKARSKI

„R & R” Sp. z o.o.

C h o ro b y

samodzielne stanowisko

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

kierownika działu logistyki i zaopatrzenia

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

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

WIZYTY DOMOWE

WYMAGANIA:
-

wykształcenie wyższe techniczne (technologia drewna)

K r o t o s z y n , u l. O k r ę ż n a 2 8 (od Teom in y)

-

j. angielski lub niem iecki w stopniu b. dobrym w mowie

p o n ie d z ia łk i, c z w a r t k i o d g o d z . 1 6 .0 0

-

praktyka w branży drewnianej

-

min. 3 letnie dośw iadczenie na analogowym stanowisku

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

-

um iejętność zarządzaniem zespołem

-

um iejętności organizacyjne

-

dyspozycyjność

-

zdolność kierow ania małym zespołem pracowników

^

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10%
ceny oszacowania, co stanowi kwotę 12 020,00 zl w gotówce lub książeczce
oszczędnościowej.

le
k. m
e d . Alfred
A lf r e d H
es«
lek.
med.
Hess

^

KROTOSZYN, ul. Mickiewicza 2a

zakup wszelkich m ateriałów produkcyjnych i pom ocniczych na potrzeby produk

(P R Z Y A P T EC E ES K U LAP )

C Z W A R T K I g o d z . 1 6 .0 0 - 1 8 .0 0

cji opakow ań drewnianych i drzwi

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 120 170,00 zł, natomiast cena wy
wołania wynosi kwotę 90 130,00 zł.

_ ^

DERmatolOG

OCZEKIWANIA:
-

SPECJA LISTA

-

kontrola w ielkości zapasów magazynowych

-

organizacja transportu w kraju i zagranicą

-

stanow czość w podejm owaniu decyzji

KOŹMIN, ul. Zamkowa 2
W T O R K I g o d z . 1 5 .0 0 - 1 6 .0 0

Leczenie: trądziku, łuszczycy, grzybicy,
alergii, chorób skóry, włosów i paznokci.
Usuwanie: kurzajek, brodawek, kłykcin,
wiókniaków, naczyniaków, odcisków, itp.

Zainteresow ane osoby prosim y o przesłanie sw oich aplikacji na ad res firmy
„R & R" Sp. z o.o. ul. O strow ska 1 4 4 ,6 3 -7 0 0 Krotoszyn
lub elektronicznie na adres:

j Tel. d o m . P o z n a ń : (o prefiks

biuro@krepel.pl

61) 8 2 3

01 6 3

lu b 0 60 1 8 1 9 9 2 6

Obwieszczenie
o I licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy w Krotoszynie zawiadamia, że w dniu 24.04.2006 r. o godzi
nie 11.15 w gmachu Sądu Rejonowego w Krotoszynie, ul. Sienkiewicza 11, sala
nr 20 odbędzie się

I licytacja niemchomości,
którą stanowią dziatki o numerach 3618/1 oraz 3618/2, o łącznej powierzchni
0.0433 ha, będące w użytkowaniu wieczystym dłużników Eugeniusza i Marii
Strzeleckich, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, jednorodzinny, po
łożony w m. Sulmierzyce, ul. Wrocławska 14, a będący własnością dłużników
Eugeniusza i Marii Strzeleckich, zapisany w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Są
du Rejonowego w Krotoszynie za numerem 22765.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 166 965,00 zł, natomiast cena wywo
łania wynosi kwotę 125 230,00 zl.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10%
ceny oszacowania, co stanowi kwotę 16 700,00 zl w gotówce lub książeczce
oszczędnościowej.

Jeśli chcesz urządzić łazienkę,
odwiedź
Centrum łazienek, ul. Sarnowska lO^ Rawicz
Czynne codziennie:

D oktor N au k M e d yczn ych

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

Chirurgia ogólna,
choroby tętnic,
żył i tarczycy

g o o ... | y °°

PRZYJM UJE

soboty 9“ Możliwość
zakupu na raty!
Centrum prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.
Polecamy szeroki wybór płytek ceramicznych i paneli podłogowych.
Wzory ekspozycji płytek w Centrum pomogą naszym Klientom
w wyborze sposobu ich ułożenia.

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.

pon. i pt.

wtorki

1 6 .3 0 -1 7 .3 0

1 7 .0 0 -1 8 .0 0

K ro to szy n

K a lis z

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

a l. W o ln o ś c i 8

tel. 0604 561 313

GINEKOLOG
POŁOŻNIK
USG- na miejscu
k. Maciej Orzechowski

[W T Ó R w T T ó i^

ul. Witosa 5, Krotoszyn
Inne terminy 0 6 0 6 2 5 1 7 2 3
lub tel. grzecznościowy
7 2 5 4 4 1 3 do godz. 20.00
RRZfcMYSLANt R O Z W IJ A N IA

PORADNIA ŻYWIENIOWA

Obwieszczenie
o I licytacji niemchomości

n GrażynaGatek, specjalistaos. źywtaiaiżyt

Komornik Sądowy w Krotoszynie zawiadamia, że w dniu 24.04.2006 r. o godzi
nie 12.00 w gmachu Sądu Rejonowego w Krotoszynie, ul. Sienkiewicza 11, sa
la nr 20 odbędzie się

REJESTRACJATEtEFOłOA
tel.kom.0-504022-809tei.dom.(062)734^662

I licytacja nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkami gospo
darczymi, położonymi w miejscowości Chwaliszew, stanowiącej własność Ewy
Łęgowskiej, którą stanowi działka nr 356 o powierzchni 0.2700 ha, zapisana za
numerem księgi wieczystej 22314 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Re
jonowego w Krotoszynie.
Nieruchomość została oszacowana na kwotę 86 600,00 zl, natomiast cena wywo
łania wynosi kwotę 64 950,00 zl.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10%
ceny oszacowania, co stanowi kwotę 8 660,00 zl w gotówce lub książeczce
oszczędnościowej.

21 marca 2006

Ś k o d aFab ia

PORADNICTWOWZAKRESIEŻYWIENIA:
-na(:#^a. raedowaga,otyłość
•dziec:wróżnychokresachmjwych
-osobyzchorobamikrążeniaiitatąii
•osobyzchorobamiopodfczufretaboiwryiit

m en
-KrtHoszyn-ul.Przemysłowa19-CER-medic środa: 16.1J
-OstrćwWlkp.-'4Kośwsai 15-FamfcM«fea
porsedziaiek 17.M-19.00 środa: 12.00-14.00

A paraty Słuchowe
• bezpłatne badania słuchu
• dopasowywanie
aparatów słuchowych
cyfrowych i analogowych
• wizyty domowe
<
• serwis
flp k * ®
baterie

ifcsfni

'
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$kodałO«*rtyt

Auto Perfect
ul. Zdunowska 1 6 (pasaż) I piętro
tel. kom. 0 5 0 8 0 7 2 773,
poniedziałki i czwartki 1500- 1 8 00

63-800 Gostyń, ul. N ow e W rota 5, tel. (0-65) 572-72-72
autoperfectgos@ pro.onet.pl
www.skoda-auto.pl

SALON ♦ SERWIS ♦ CZĘŚCI

AUTA UŻYWANE

V O L X S W A G E N B A N K PO LSK A S-A-

M o b il
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R o zryw k a

APTEKI
'V ,! - ' ' -' ć

l

"
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w,

Pod Ortem, ul. Rynek 3(725 26 19), do 30
marca. Łąkowa, ui. Staszica 2b(722 63
01), od 31 marca do 6 kwietnia.
1 '

&•■.%:?.•: Z%$

" ,v

- ,

S*'

Pod Ortem, ul. Wolności 7 (548 24 12),
8.30 13.00.14.00 17.00, sob. 10.00
13.00.
m ,
g , ^ -

;i| '..'•:£ :*

KRZYŻÓWKA ZE SMAKIEM

HOROSKOP

i.:: ? %'* $$.*/■£ !:*: LS:

BARAN (21111 - 20IV)
^

Bycie królem puszczy to nie tylko cią
gła walka, to także opieka nad innymi.

firmą mocno zapropocentuje w przy
szłości. Tak trzymaj! A poza tym nic udawaj, że

ha Twoim ramieniu.

jesteś taki obojętny. Otoczenie nic da się nabrać.

BYK (2 1 IV - 21V)
Niepotrzebnie tak bardzo skupiasz się
na sobie. Gdybyś zechciała trochę się

K

1

4

3

2

wą sprawę, nad którą się głowi cala ro

IT in

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)

7

8

| ji j Wiadomość, którą się ostatnio tak

g f l f i S TR ZE LE C (23X1 - 21X11)
| jfH

z daleka. Jest Ci bardzo życzliwa, tyl

ptzcjąlcś, ma w sobie zaledwie ziarn
ko prawdy. Nic komentuj, nim nic poznasz

9

Niepotrzebnie omijasz pewną osobę

ko nic potrafi tego okazać,

LL

szczegółów.

^

Twoje poglądy. Nic miałeś racji, wyrażając

11
L

Nic spoczywaj na laurach, żeby nic

14

zentowania swoich talentów szerszemu gre

16

15

10

17

W ODNIK (211 - 2011)

pil.

722 6161

czw 16.00 - 20.00

K om isja ds. Rozwiązywania
Problem ów Alkoholowych
Rynek - Ratusz p. 4
’
722 74 94
Klul) A bstynenta T O L E R A N C JA
codziennie od godz. 16.00 ul. Mickiewicza 2
G ru p a Al-Anon G R A C JA
grupa wsparcia dla rodzin alkoholików
wtorek godz 18.00 ul. Mickiewicza 2
G ru p a AA DĄB
poniedziałek godz. 17.00 ul. Sienkiewicza 2
G ru p a AA K R O TO N
piątek godz 18.00 ul. Mickiewicza 2

drobnymi kłopotami zdrowotnymi, bo

24

miną szybciej niż myślisz.

Będziesz musiał na krótko wyjechać.

PANNA (23VIII - 22IX)

725 7 9 2 5 ,7 2 5 44 38
Stow arzyszenie
S C L E R O S IS M U I.TIPI.EX
problemy chorych na stwardnienie rozsiane
605 272 371
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i O sób Niepełnospraw nych
722 57 72

i 502 219 552
Z arzą d Główny Związku
Osól) N iepełnospraw nych IN TE G R A C JA

23

22

21

Ciesz się dobrą passą i nic przejmuj się

| jO

niedziela godz. 18.00 ul. Mickiewicza 2
Klulr A m azonek dla pań po mastektomii,
każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz.
16.00 w siedzibie Krotoszyńskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Balickiej 9.
Stowarzyszenie P O M Ó Ż M Y SO BIE
profilaktyka chorób nowotworowych
tcl. 725 23 17 oraz 693 495 840
pn - pt 15.00 18.00
Polskie Stowarzy szenie Diabetyków
problemy chorych na cukrzycę

20

19
•

B

mium.

R YBY (2111 - 20111)

kilka miesięcy.

13

12

przegapić świetnej okazji do zapre

wcześniej tak bardzo kategoryczne opinie.
L A ś I Życie rozsypuje Ci róg obfitości. Ta
ki stan utrzyma się przynajmniej przez

•

10

g ^ j j K O ZIO R O ŻEC (22X11 - 201)

@
Ciastkarnia
-Piekarnia

Spotkanie z rodziną przyniesie bar
dzo ciekawe wiadomości, które w dobry spo
sób wykorzystasz.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

ul. Mickiewicza 2

6

Tylko Ty zdołasz rozwiązać zagadko

25

Jacek Brykczyński

;!•!

26

Powiatowe C e n tru m Pomocy Rodzinie
O środek Interw encji Kryzysowej
Os. Sikorskiego 7
722 75 30,
tcl. całodobowy
602 384 357
pn. pt. 7.00 15.00. wt. 7.00 - 19.00
P unkt konsultacyjny
dla osób z problem em alkoholowym

5

SKORPION (23X - 22X1)

dzina. Wystarczy trochę pomyśleć.

życic (X) raz kolejny zweryfikowało

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

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 11 otrzyma pan Krzysztof
Kowalski z Krotoszyna. Dzisiejsze hasło składa się z 8 liter. Na kartki z rozwiązaniami
czekamy do 27 marca. Do wygrania - niespodzianka.

mały pryszcz.

.*:£■?£i ■':•:? \ *i
,
L
\ .. '■• ..- s. i&fgtt
.s . . .• •..
r a k (22VI - 22VII)
Pizy Stawnej, ul. Stawna 1 (721 28 54),
Tym razem nic wyważyłeś wszyst
pn. - pt. 8.00 - 17.00, sob. 8.00 12.30.
kich za i przeciw, jeszcze raz dobrze
H£M
&C
......................... ,v.*.v.v.v.v.'
wszystko przemyśl.
fT m
"
li
Prima, ul. Krotoszyńska 9 (722 12 94),
, 1 ^ LEW (23VII - 22VIII)
pon. - pt. 7.30 - 16.30. sob. 8.00 - 13.00.
Nigdy nic mów nigdy! Jak widzisz,
Subnienycka, ul. Krótka 1 (722 32 24),
pn. —pt. 8.00 - 18.00, sob. 11.00 —13.00.
; - /• ;

Dobry' kontakt z poznaną niedawno

Ktoś bardzo sympatyczny chciałby oprzeć się

rozejrzeć, zauważ-ylabyś, że Twój problem to

Apteka, ul. Stary Rynek 1 (721 61 32),
8.00- 18.00, sob. 8.00- 13.00,
Zamkowa, ul. Krotoszyńska 6 (721 65
24), 8.00 20.00, sob. 8.00 - 13.00,
Escutap. ul. Jana Pawła 11 17 (721 93 82),
pn. pt. 8.00 18.00, sob. 8.00 - 13.00.

WAGA (23!X - 22X)

111

Poziomo

ul. Benicka 9
502 156 871
Świetlica socjoterapeuty czna
- dla dzieci
ośrodek profilaktyki środowiskowej
zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka)
725 36 95
Świetlica socjoterapeutyczna
—dla młodzieży
ul. Mickiewicza 11 pn-pt 15.00 18.00
Młodzieżowy Klub Środow iskowy
RIV E N D EL L
Os. Sikorskiego 7
(żłobek - część piwniczna)
722 75 70
pn. - pt. 17.00 21.00,
Stow arzyszenie na rzecz.
Przeciw działania Uzależnieniom
i W spierania Rozwoju
Psychicznego Dzieci i Młodzieży
SZANSA
Os. Sikorskiego 7
725 3695

L

27

Pionowo

1. Ogromny orzech

1. Japońska sztuka walki na miecze

4. Miasto nad Bzurą

2. Imię Wallenroda

7. Japoński plaUiy morderca

3. Województwo w USA

8. Twardy do zgryzienia '

4. Kuzyn rusznicy

9. Rola, pole uprawne
10. Zjawa
12. Część architektoniczna kościoła
14. Stopień mistrzowski w karate
16. Duża ryba słodkowodna
17. Rosnące zboże
19. Centrum zmysłu powonienia
2 1. Np. komórka
22. Postawa

5. Biblijne utwory Jeremiasza
6. Brązowy barwnik
8. Elipsa
11. Nieduże
13. Duża wiązka światła
15. Wielbiciel idola (wspak)
18. Ropa na stacji bezynowej
20. Glos żeński

26. Ponaglenie

21. Ekranowy odpowiednik Radia Maryja
23. Nominacja wyżej
24. Ocena

27. Dzieło konfidenta

25. Czarny przyjaciel czarownicy

25. Mięso w puszce

• l^mzki z Albertyną ® Igraszki z Atbertyną • lętmzki
Cześć, Igraszkowicze!
Chcę się z Wami podzielić moją rado
ścią. W tym tygodniu dostałam wymarzo
nego pieska! Długo musiałam czekać, bo
rodzice uważali, że jestem za mata i nie bę
dę potrafiła się nim zaopiekować. W końcu
udało namówić się mamę, tata też wyraził
zgodę. Pojechaliśmy do schroniska dla
zwierząt. Mam już swojego pupila! Zrobię
wszystko, żeby rodzice przekonali się, zeje
stem odpowiedzialna. Zastanawiam się tyl
ko, jak nazwać mojego psiaka. Może potra
ficie mi pomóc? Jeśli tak, to czekam na listy.
Nagroda za prawidłowe rozwiązanie za
dania sprzed dwóch tygodni trafi do Arka
diusza Śniecińskicgo z Krotoszyna. To wła
śnie on wykazał się doskonalą znajomością
bajki o trzech świnkach. Zapraszamy Cię,
Arku, w najbliższy piątek do redakcji, czeka
niespodzianka.
W tym tygodniu przygotowałam dla
Was ciekawe zadanie, mam nadzieję, że nic
sprawi Wam problemu, bo nagrody czeka
ją!
Albertyna

\Czy z m s z polskie przysłowia?
i I. Nie taKi diabeł s tra s z n y ...
L i w jakim piekle m ieszka
i

!

H.

swoja wieJzęf
Z łe j baletnicy...

L p rze szk a d za sukienka

90 maluj?

L l s zp a g a t nie w yjdzie

C3 jakie ma o s tre rogi

□ ćw iczenia nie słu ż?

□ ja k i ma długi ogon

□ p rze szk a d za r?bek
u spódnicy

L i ja k

2. K t o

Dziś, to jest 21 marca przywitaliśmy wiosnę. W związku z tym, publi
kujemy rysunek 7-letnicj Alicji. Czekamy również na Wasze prace!

mieczem wojuje ..
bLA A ow ajest srebrem...

i

□ te n za w sze w ygryw a

j

L l te n od m iecza ginie

L i a milczenie słom?

L i ten na wojny chodzi

G a k si? żk i m?drości?

L ) ten szabli nie ty k a

□ a milczenie zło te m

|

Cześć, Dzieciaki!

i

□ a ludzie m iłości?

i 3. Je ś li wpadłeś m iędzy wrony...
□ t o naucz się latać
i
j

G . Nie w s z y s t k o z ło to ...

□ m usisz krakać ta k jak one

□ co miedzi? p o k ryte

□ dopraw sobie ogon

L l co się b ły s z c z y

□ nie bądź nigdy przem ęczony

O co cenne i drogie
L co pod ziemi? kopane

rszeci

21 marca 2006
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Spędzasz w ieczory 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.

Osoby, które zamieszczają anons, dołą
czają do listu dwie skserowane strony do
wodu osobistego, te ze zdjęciem oraz imie
niem i nazwiskiem. Prosimy też o włoże
nie do listu większej, zaadresowanej do
siebie koperty, z naklejonymi znaczkami
na cięższy list (2,20 zl). Pod ogłoszeniem
konieczne jest zamieszczenie własnoręcz
nie podpisanego zdania: Wyrażam zgodę
na jnzetwarzanie moich (lanych osobo
wych. zawartych wolen ie, dla celów okteślonycli u ruhiyce ..Ożeń się", zgodnie
z Ustami o ochnmie danych osobowych
z 29.0K.V71: D zU nr 13}poz. XX}. Odpo
wiedzi na każdą ofertę zbieramy i odsyła
my pod właściwy adres.
Osoby, które chcą nawiązać kontakt
z. autorem ogłoszenia, wysyłają do niego
list na adres redakcji. Na dole koperty piszą
wyraźnie ODPOWIEDŹ NA OFERTłNR...
(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-lctni, przeciętny, spokojny,
bez nałogów, lubiący lato. tuiystykę, spa
cery, muzykę oraz film (komedie). Pragnę
poznać zwyczajną, uczciwą, skromną
dziewczynę z Krotoszyna lub okolic, któ
ra pragnie partnerstwa i chce iść przez ży
cie z drugim człowiekiem.
1 - nr 7
Panna pozna sympatycznego kawalera
w wieku 39 46 lat. bez nałogów. Jestem
wesołą dziewczyną niezależną finansowo,
uczciwą, rozsądną, mieszkająca na wsi.
Szukam miłości, która możemy we dwo
je wziąć w ręce i przenieść przez, cale ży
cie. Najlepiej byłoby, gdybyś mógł zmie
nić miejsce zamieszkania. Zdjęcie mile wi
dziane, a telefon przyspieszy znajomość.
Proszę o poważne oferty.
3 - iir 7

OFER TY

Kaw aler, lat 29. 180 cm wzrostu, bez na
łogów, o spokojnym usposobieniu, prowa
dzący gospodarstwo rolne, pozna pannę do
lat 32, która nic chce być sama i może
zmienić miejsce zamieszkania. 4 - nr 1
Mężczyzna około pięćdziesiątki, szczu
pły, wysoki, bez nałogów, o szerokich za
interesowaniach
pozna szczupłą, ser
deczną panią, której dokucza samotność.
Jeśli szukasz bratniej duszy, to proszę - na
pisz. Może razem sprawimy, że świat wo
kół nas nabierze barw i stanie się bardziej
radosny. Wierzę, że jesteś gdzieś blisko.
6 - nr 1
Kawaler, 30 lat, przystojny, spokojny, nie

zależny finansowo, niepalący, niepijący,
posiadający własny dom pozna dziew
czynę w wieku 25 30 lat o miłym uspo
sobieniu., najchętniej z Krotoszyna. Teł.
887 457 991.6- n r 2

Kawaler, lat 40, bez nałogów, własne
mieszkanie, niezależny, pozna sympatycz
ną pannę, która ma dosyć samotności
i chciałaby zmienić swoje życie.
I - nr 12

Jestem 33-lelnią panną, która pragnie po
znać swoją drugą połowę. Jestem doniatorką choć bardzo lubię podróże i space
ry. Chciałabym poznać rozsądnego i mą
drego mężczyznę w wieku 33 40 lat. któ
ry poważnie myśli o związku z kobietą.
2-

u
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¥ Rada Rodziców Zespołu Szkół w Orpiszcwic
oddział przedszkolny
w Jasnym Polu, pragnie podziękować
osobom, które okazały pomoc przy
organizacji zabawy karnawałowej,
która odbyła się 11 lutego. Sponsora
mi byli: sklep p. N. Krakowskiej, fir
ma handlowa U Zimnych, sklep Cy
trus, sklep spożywczy p. R. K. Ma
ciaszków, sklep p. W. Bigos, sklep p.
M. Wałków iak; Zakład Przetwórstwa
Mięsnego p. J. Kujawskiego, GS
Krotoszyn, piekarnie: pp. Czwojdów,
pp. Brykczyńskich, pp. Sójków, cu
kiernictwo pp. Lyskawów, przedsię
biorstwo handlowe Jadzia: zakład tapicerski Beata, restauracja Duet: piz
zeria Kris-Mar; lntcrmarchc, R&R
sp. z oo„ kwiaciarnie: Złocień, Irys,
Mercedes, zakład fotograficzny Ka
sprzak; apteki: Śródmiejska, Przy
Stawnej; pracownia złotnicza p. Ewy
Zakrzewskiej, wytwórnia świce Alrom: sklepy odzieżowe: Trapper Je
ans. El Pin, p. Piotra Szkudlarka,
Venus, firma handlowo-usługowa p.
Marii Misiak, p. Mirosław Marek;
sklepy z art. dziecięcymi: Wszystko
dla Dziecka, Mcbrostyk. sklep p. Elż
biety Siudy; sklep sportowy El-Mark;
sklepy z art. przemysłowymi: sklep
pp. I. M. Matusiewiczów, sklep p D.
Stępień, PPHU Matmax; biuro Wabcx; Hardbit; sklep z art. sanitarnymi,
grzewczymi i gazowymi p. M. Jan
kowskiej; sklep wielobranżowy p. A.
Kempy; hurtownia A-T; Bartosz
hurtownia szklą i porcelany, PPHU p.

t ó

w

k

a

H. Juskowiak; Remck; Lider: zakłady
fryzjerskie: p. M. Wlaśniak, .1. Wandelewska, Doriss, Beata; zakłady ko
smetyczne: p. .1. Wandelewska, salon
Andre. p. E. Staszak; solarium Sionce
Egiptu; usługi krawieckie - p. K.
Wolniak; straż pożarna z Jasnego Po
la; Kolo Gospodyń Wiejskich Jasne
Pole; M. Rozum. W. Nadstawek, W.
Broda, U. i P. Gościniak.

¥ Kochana Mamusiu! W dniu Twoich
urodzin życzymy Ci szczęścia, takie
go jak Ty sama pragniesz, wytrwało
ści w realizacji pragnień i celów. Ra
dości tyle, by Twoją twarz zdobił
uśmiech i miłości, bo ona jest filarem
życia. Wszystkiego najlepszego
Karena, Zuzia i Julka

¥ Zawsze śmiało idź przez życie, za
wsze prowadź czystą grę, zawsze koeltaj, nawet skrycie, zawsze próbuj
zmienić się. Zawsze staraj się rado
wać, zawsze słuchaj dobrych rad
i uczciwie życie prowadź, a u stóp
Twych legnie świat. Wszystkiego, co
najlepsze z okazji 62 urodzin Emilii
M. życzenia ślą
koleżanki.I. i A.
oraz cichy wielbiciel

¥ Ile w morzu piasku, ile drzewek w la
sku, ile gwiazd na niebie, tyle cału
sów przesyłam dziś dla Ciebie. Moni

Dzień imienin, to T w oje św ięto, w ięc przyj
mij dziś życzenia nasze. Składamy Ci ży

nr 12

czenia najprostsze, niech Ci życie bę
dzie najsłodsze. Życzymy Ci uśmie

Kawaler, lat .37, 175 cm wzrostu, przy
stojny. bez nałogów mieszkam na wsi.
Poznam szczupłą, spokojną dziewczynę.
Napisz...
3 - n r 12

ce Roszcztik z okazji siódmych uro
dzin serdeczne życzenia przesyła
brat

¥ By Cię smutki omijały. Twoje oczka
nic płakały, by sny piękne Ci się śniły,
a marzenia się spełniły. Kochanej có
reczce Monice Roszczak w 7 urodzi
ny wszystkiego co najlepsze życzą
rodzice

¥ Niech w urodzin Twoich dzionek,
przepięknie śpiewa skowronek, naj
piękniejsze
kwiaty
rozkwitają,
wszystkie marzenia się spełniają. Ko
chanej wnuczce Monice Roszczak
z okazji siódmych urodzin wszystkie
go najlepszego życzą
babcia i dzidek

¥ By Ci wszystko pasow ało, byś kłopo
tów miała mało, byś zawsze była
zdrowa, by Ci się wiodło znakomicie,
byś wesołe miała życie. Z okazji siód
mych urodzin kochanej siostrze Mo
nice R. życzy
siostra Natalia

¥ Zdrówka! Wielu powodów do rado
ści, dni bez chmur, ale za to pełnych
radości, najpiękniejszych wrażeń
i spełnienia marzeń z okazji urodzin
Karolinie Grzcmskiej życzy
mdzina

¥ Kochanemu dziadziusiowi Alojzemu
Drygasowi z okazji urodzin dużo, du
żo, dużo zdrowia i pogody ducha ży
czą
wnuczki Zuzanka i Wiki

chów i słońca, aby Twoje szczęście
nie zaznało końca. Żeby spełniły się
wszystkie te marzenia, Tobie prze
syłamy najszczersze życzenia. Naj
serdeczniejsze życzenia imieninowe

Kawaler, lat 44, wysoki, szczupły, bez na
łogów i zobowiązań, niezależny finanso
wo. domator, pozna rozsądną i stateczną
pannę, także bez. zobowiązań. Jeżeli szu
kasz bratniej duszy, napisz.
4 - nr 12

dla Pelagii Pietrzak przesyła
m d z in k a o ra z lie n a P.

¥ Aby wszystkie fajne dni w żółwim
tempie upływały, by codziennie
uśmiechał się do Ciebie świat cały
By nigdy nic było porannej pobudki
i wiał wiatr, co rozwiewa smutki. Ka
si życzą:
mdzice, Patrycja i Ania

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

Kobieta, lat 47, o wszechstronnych zain
teresowaniach. z poczuciem humoru, real
nie patrząca na życic, pozna pana o podob
6 - nr 3 nych zainteresowaniach, do lat 53. Pano
wie rozwiedzeni proszę nie pisać.
5 - nr 12
Kawaler, 32 lata, spokojny, niezależny fi

A oto nowi m ieszkańcy powiatu krotoszyńskiego, urodzeni na oddziale położniczym szpitala przy ulicy Bolewskiego, sfotografowani przez Marcina Pawlika. Rodziców, którzy chcieliby zachow ać na pamiątkę prezentowa
ne tutaj fotografie ich maluchów, zapraszamy do redakcji. Za drobną opłatą dostaną od nas dyskietki z nagra
nymi zdjęciami.

CZzute

stó w ka ...

na bezpłatne zyczeniajub podziękowania

W yp e łn io n y i naklejony ku p o n p ro sim y w ysła ć na a d re s R e dakcji lub w rzucić d o skrzynki R K

ni

i z e c z
H krotoszyńska

Q Imieniny
Q Miłość

O Urodziny
C j Różne

Q Rocznica
C i Ślub
Q Podziękowanie f f H P

Nagroda niespodzianka, ufundowana przez pizzerię
„Papa Pizza" (do odbioru w piątek) czeka tym razem
na Monikę Roszczak.
21 marca 2006

I. Tobiasz Paweł, syn Beaty i Pawia
Kurowskich z Gorzupi. ur. 6 marca

2. Natalia, córka Iwony i Pawia Patalasów
z Orpiszcwa. ur. 5 marca

rizecz

3. Marcelina Anna. córka Bealy i Tomasza
Jmusów z Gościejcwa, ur. 5 marca
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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
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Przyjmuję telewizory stare, popsute. video,
komputcty. gratis, ul. Rozdiażewskidi 3 a Tel.
0665 738 188.
• Lodówka Mińsk, używana, 145x56 cm, stan
dobty. Tel. 0660 223 045,0692 495 572.
• Zestaw do odbioru TV cyfrowej, na gwaran
cji. cena 250 zl do uzg. Tel. 0 661 959 541.
• Telewizory używane z 6-m. gwarancją. Tel.
0609 274 969.

do zboża i kukurydzy, z wymiennikiem. Tel.
0692 685 554.
• Gospodarstwo rolne z zabudow aniami - 8 ha,
III kl.. wGościejcwic. Tel. 062 721 7625.
• Agregat uprawowy, szer. robocza 4.80. w»częściach. Tel. 062 721 13 10,0691 867661.
• Brony 20-stki, zawieszane, stan bdb. Tel. 062
721 25 73.
• Ciągnik MF 255 - 1986 r„ sum bdb. Tel. 0698
418430.
• Ciągnik MF 255 - 1989 r„ stan bdb. Tel. 062
721 71 55,0696198 888.
• Klatki do hodowli królików; dmucltawa do
ziarna; silnik 11 kW Polska. Tel. 0668 180
978.

• Króliki rasy baran francuski, różne kolory', ce
na 25 zl/szt. Tel. 062 722 78 08.
• Loszki zaprosione. Tel. 0663 695 159.
• Prosięta. Tel. 0693 668 793.
• Prosięta. Tel. 0607 055 624. po godz. 18.00.
• Chow-chow, suka dorosła umaszczcnic zło
te. Tel. 0609 410 529.
• Jamniki szczenięta.czarne, tanio. Tel. 062 721
8297.
• Labrador biszkoptowy, szczenięta 3-msc..
szczepione. Tel. 062 725 74 19. po godz.
20.00.0691 60(i 294.
• Owczarek śmdkowoazjalycki, z. rodowodem,
po cliampionach: czarny terier rosyjski, z. ro
dowodem. po championach. Tel. 065 546 79

• Wzmacniacz i odtwarzacz. CD Pioneer t
5 kolumn; subwoofcr. Tel. 0691 8% 202. po
godz. 18.00.
• Wzmacniacz Tcchnics 4 x 150, pilot - 350 zl.
Tel. 0663 737 231.
• Komputer Celeron 500 MHz, cały zestaw,
monitor 17 cali. drukarka - 500 zl. Tel. 0661
058 832.
Komputer kompletny i sprawny, monitor, gło
śniki - 350 zl. Tel. 0609 6(44 872, po godz.
16.00.
Notebook Pentium 111256 RAM 30 GB, ma-

• Kombajny buraczany Posejdon, stan bdb. Tel.
062 721 24 78.
• Opryskiwacz 12 m; pług obrotowy 2-skibowy; pług obrotowy 3-skibowy; tozsiewacz
nawozu. Tel. 062 722 49 57.
• Opryskiwacz zawieszany Pilmet 312. Teł.
062 725 77 46.

43,0509 611 559.
• Oddam w dobre ręce szczeniaczki. Tel. 062

• Opryskiwacz Irys 4001.12 m. Tel. 062 721 97
57.

Gąsiory betonowe, popiektte, dl. 50 cm - 80
szt.. wyprodukowane w Lulogniewie. Tel.

tiyca 15. Tel. 062 725 74 45,0603 057 273.
Obudowa ATX; procesor 533 M Hz Cclcton;

• Pług 4-skibowy, mocnej budowy, zabezpie
czenia; rozrzutnik obornika 1-osiowy, i wła

radia samochodowe CD; telefony: Nokia
631 Oi, Sony Ericsson T 6 10. z aparatem, Sie
mens C65, z aparatem. Tel. 062 725 74 45,
0603 057 273.
Telefon Nokia 5110. bez ładowarki + O budo
wa. stan bdb - 40 zl, pilnie. Tel. 062 725 45

ściciel. stan bdb. TcL 0691 113 244.
• Pług 5-skibowy. podorywkowy (stary typ).
Tel. 062 721 13 10.0691 867 661.
• Pług 5-skibowy Grudziądz, do gł. orki. Tel.
065 573 56 76.
• Przyczepa zbierająca Claas, Krone; przegrabiarka. zgrabiarka do siana: siewnik do nawo
zów'; wycinarka do kiszonki. Teł. 062 734 21
78.0609 670258.
• Sadzarka do ziemniaków Cramer. 2-rzędowa,
kubełkowa, stan bdb - 800 zl. Tel. 062 734 32

0603 136 825.
• Okna PCV, drzwi zewu. PCV/AL; grzejniki
konwektorowe Fcno, z. demontażu, z Nie
miec, różne rozmiary, wielkości i wzory, stan
bdb. Szczytkowice k. Trzebnicy, tel. 071 312
30 83,0889 964 971. e-mail: oknotu1vo2.pl
• Piece plcszewskie, m ialowe-nowość! Auto
matyczne kotły mialowe, groszkowe. Tel. 062
751 1301,0509 506 802.
• Siatki zgrzewane posadzkowe; siatka ogro
dzeniowa ocynk i powlekana plastykiem:
słupki ogrodzeniowe i siatki leśne. Tel. 062
722 64 03,0604 147 174.

86.

• Siatki zbrojeniowe, zgrzewane. Tel. 0500

20.
Telefon Nokia 6100, bez blokady karty sim,
stan bdb. Tel. 0 5 13 180 8 19,0663 5 11 756.
Telefon Sony Ericsson K300i. uszkodzone
klawisze 7 ,8 ,9 , pozostałe sprawne, zadbany,
ładowarka, dolna bateria Tel. 0508 223 818.
Telefon Sony Ericsson K700, nowy, Nokia
63 lOi, 8210; diseman MP3; łańcuch srebrny
130 g. Tel. 0667 445 887.

Nowa dostaw a odzieży używanej 25 m ar
ca. Tel. (fos 548 23 38.
Odzież Używana, sortowana, cena 5 zl/kg. Tel.
062 722 65 79,0601 3 1 7 1 9 5 ,
Suknia ślubna, razm. 3608, gorsetowa, b. ład
na - 400 zl. Tel. 065 548 28 62.

• Kupię meble młodzieżowe lub małą szafkę.
Tel. 0661 474995.
• Kanapo-tapczan; stół I 6 krzeseł; drzwi poko

• Schladzalnik do mleka Alfa-Laval 4301. stan
bdb, tanio. Tel. 0887 478 423.
nikiem nawozu; dmuchawa do zboża; wyci
nak do kiszonek; przcttącarka Claas do siana.
4-gwiazdowa. składana. Tel. 0660 895 307.
• Siewniki D7 i D8,3-metrowc; pługi obraca
ne 3- i 4-skibowe; rozsiewaczc nawozu 60 0 1;
agregat do siewnika 3 m; prasa kostkująca
John Deere: przegrabiarka do siana: agregat
uprawowo-siewny Armzone. 3 m. aktywny,
do siewnika; siewniki zbożowe A mazane D4
i D5 od 2 000 zł/szL; siewnik do kukurydzy
Becker. 3 m; wycinak kiszonek. Tel. 0601215
532,0603 717017.
• Star 200 - 1997 r.. 6-tonowy, oplandckowany lub zamienię na sprzęt rolniczy. Tel. 0692
646816,0692 347 856.

■ Wycinacz kiszonek Strautmann. nóż w pio
nie. Tel. 0695 409 018.
• Zbiornik plastikowy 10001. na cuto-palecie.
Tel. 0693 668 793.

• Meblościanka, 5-częściowa. jasny kolor
(szafka 2-drzwiowa, barek, wilrynka bieliźniarka), tanio. Tel. 062 725 30 44.
• Narożnik pmd. niem., 2.5 x 2.5 m - 900 zl.
Tel. 0886 319 169.
• Ltncy do lokalu gastronomicznego, stan do
bty, tanio. Tel. 062 725 45 13.
• Łóżko 2-os. z materacami, używane - 200 zl
oraz inne meble. Tel. 0503 049 033.
• Pufy 2 szt.. jasny brąz. Tel. 062 725 36 30.
• Stół owal duży, czarny, rozciągany i 8 krzeseł
i meblościanka. stan bdb. Tel. 062 721 91 83.
• Stolik RTV; lawo-stól, czarny. Tel. 062 722 86
14.

• Pszenica ja ra , odm iana Banti. Teł. 062 734
32 86.

• Stolik metalowy pod komputer - 25 zl. Tel.
062 725 33 82.

• Słoma w' małych kostkach, ze stodoły. Tel.
062 721 71 72.

mkiMim 1 1iii 11•

• Bażanty srebrne, złote, bananowe, królew
skie, usznki niebieskie, clioly., gołębie cukrówki, kaczki mandarynki, przepióty kali
fornijskie. Tel. 062 722 91 76.

• Kupię byczki od 5 0 - 100 kg. Tel. 0605 ‘>92

• Bażanty diamentowe, bananowe i srebrne lub
zamienię na papugi. Tel. 062 721 28 33.0695
762 031.

141.
Kupię prosięta. Tel. 062 722 12 39.0609 524
065.
Skup cielnych jałówek hodowlanych i użyt
kowych. Tel. 0661 708 535.
Skup maszyn rolniczych i ciągników, stan
obojętny. Tel. 0606 667 395.
Naprawa maszyn rolniczych, sprzedaż części
do zachodnich maszyn rolniczych. Tel. 062
734 21 78,0609 670 258.
Budynki inwentarskie, wraz z. budynkiem
mieszkalnym; ciągnik 360 3P. Tel. 062 722 23
54.
Chlewnia macior na I (X) szt.. z. wyposaże
niem, pcrw. gospodarstwa - 1.30 lia; suszarnia
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• Buraki pastewne. Tel. 0665 437 459.
• Jęczmień jary, pszenica jara, grochopcluszka
Nowa Wieś, Wlosik, teł. 062 722 19 14.
• Lcn-siemię dla cieląt. Tel. 0605 184 731.
• Odpady z. żyda - 300 zl/t. Finna Rcmek. Orpiszew. tel. 062 721 28 34.
• Pszenżyto i mieszanka; maszyny stolarskie;
motorower, row er górski. Tel. 062 721 54 83.
0513 511 889.

•
•
•
•

Cielak-jalówka. Tel. 0661 823 175.
Jałówki cielne. Tel. 062 7.74 89 80
Jałówka cielna. Tel. 062 7.34 2131.
Jałówka cielna. Tel. 062 722 2 1 9 1.

• Jałówka cielna, letnim - 6.05.2006 r.; drzwi
frontowe. Tel. 062 721 76 29.
• Jałówka cielna, tennin - początek maja. Tel.
062 722 22 76.
• Jałówka. Tel. 0887 478 6 0 1.
• Jałówka wysokocicłna. tennin-koniec mar
ca. Osusz 18. Tel. 062 725 77 29.
• Króliki barany francuskie, srokacze. Teł.
062 722 33 13. ’

rszecz

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

zł/m kw. Tel. 0606 753 3 4 1.
• Rozpoczęta budow a pełna dokumentacja
częściowy materiał. Sulmierzyce, przy wyjeź
dzić do Krotoszyna Tel. 0607 884 152.
• Dom jednorodzinny i budynek gosp. na dział
ce -1 0 4 9 nr kw , ul. Polna Tel. 062 722 62 47,
po godz. 16.00.
• Dom + działka - 1000 m k w , Koźmin. Tel.

ogłoszenie o usługach.........................10 zł
pogrubienie ogł. drobnego.....................3 zł
pogrubienie ogł. o usługach...................5 zł

PROMOCJA - po serii czterech ogłoszeń
p ią te zam ieścisz za darm o!

WAŻNE - wszystkie ogłoszenia
ukazują się i w gazecie, i w internecie
na stronie www.rzcczkrotoszinska.pl

0697 818 208.
• Mieszkanie -6 6 m k w . (3p i k + t i we), par
ter, blok z cegły, piece, (może być też garaż)

0609 329 089.
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe w bloku. Kro
toszyn. Tel. 0509 2! 3 581.
• K upię kawalerkę. TcL 062 722112 02,0602

lub zamienię rei I lub 2-pokojowe. I piętro
z c.o. + dopłata. Tel. 0692 826 128.
• Mieszkanie własnościowe - 60 m kw. (3p +

k + 1+ wc). HI piętro, także garaż, Zduny.
TeL 0661 959 556.
• Mieszkanie własnościowe- 6 0 m kw. (3p tk i 11 wek parter, balkon, nowe okna, żalu
zje zew u. internet, garaż, Zduny'. Teł. 0501
339 325.
• Garaż.- 24 m k w , k. cmentarza.Zduny. Tel.
0692 339 024.

110 006.
• Poszukuję do wynajęcia sklepu o pow. ok.
100 m kw. w centrum Krotoszyna. Tel. 0603
808 010.
• Poszukuję pilnie mieszkania (2p i k i D.c.o,
lub ogrzewanie gaz, blok lub kamienica, Kro
toszyn lub Zduny. Tel. 0880 109 199.

HH
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C hem ia - gim nazjum , szk. ś re d n ia przy
gotowanie d o m atu ry - 10 zl/li. Tel. 0603
099557.
J. poi. - wszystkie poziomy nauczania przy
gotowanie do matury, studentka V roku filo
logii polskiej. Tel. 0504 163 300.
• Korepetycje zj. an g , student filofogii an g , ta
nio. Teł. 0504 324 214.

• Budynek gosp.—396 m kw , rei różną działal
ność gosp, k. Krotoszyna. Tel. 0511 247566.
• Budynek gosp. - 1 7 0 m kw , na różną działal
ność gosp, k. Krotoszyna. Tel. 0668 337 616.
• Lokal - 114 m k w , w centrum Milicza (Ry
nek), bardzo dobrze usytuowany, rei działal

• M atem atyka wszystkie rodzaje szkól. Tel.
062 722 83 17.

ność usługowo-handlową. Tel. 0607 377 261.
• Pomieszczenia na przychodnie lub gabinety

• Siewnik do kukurydzy 4-rzędowy. z dozow

jowe. Tel. 062 722 8066.
• Meblościanka, kolor dąb. Tel. 0600 808 798.

725 23 30,0609 431 862.

prąd, w' Czarnym Sadzie, za Koźminem, przy
drodze krajowej do Krotoszyna. Teł. 0694
966 036.
• Działka bud. - 1 537 m kw.. z rozpoczętą bu
dow ą pełna dokumentacja rei dom i budynek
gosp., atrakcyjne miejsce, Krotoszyn, cena 30

lekarskie, blisko centrum Krotoszyna. Tel.
• Sprzedaż paliw, ceny hurtowe, z. dostawą do
klienta. Tel. 0693 730 572.
• Aparatura nagłaśniająca do zespołu muzycz
nego, stan idealny. Tel. 062 725 30 64.
• Dywan i ława szklana. Tel. 062 725 08 52.
• Huśtawka ogrodowa drewniana - 1 5 0 zl; stół
i 2 ławki z bali sosnowych - 130 zl. Tel. 0508
016 807.
• Kaloryfer żeliwny, 9-żcbrowy. prawie nowy.
Teł. 0600 808 798.
• Maszyny do szycia, przemysłowe, 2 szt., typ
Mincrwa - 550 zł. Tel. 0607 683 463.
• Parkiet dębowy, czerwony, ok. 8 m kw„ tanio.
Tel. 0605 296 868.
• Pierze gęsie. Tel. 062 725 72 66.

• Silnik 11kW. na wózku, ze szajbą Tel. 0605
184 731.
• Spawarka Kabit 190. stan bdb. Tel. 0667 128
302.
• Stół wibracyjny zotyginalnym silnikiem, pły
ta o wym. 60 x ‘JO cm lub wypożyczę. Tel.
062 725 36 28.
• Telewizor 14; kanapo-tapczan; wózek dzie
cięcy do lat 3. Tel. 062 722 20 75.
• Wózek dziecięcy 3-fiinkcyjny. bordowy
w kratkę. Tel. 0697 327 623.
• W ózek dziecięcy Rctrus, granatowo-krem owy. Tel. 0663 699 650.
• Zegar stojący Kwadrausiak. Tel. 0510 III
530.

• Antyki, starocie: skup, spr zedaż, renowacja.
Piotr Pryczek, Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 062
505 20 10 - sklep lub 0500 086 800.

062 722 80 25.

• Inkal użytkowy - 70 m kw, na usługi, biu
r a gabinety, piętro, parking, w Krotoszynky przy uL 56 Pułku Piechoty Wlkp. TcL
0660 061 141.

1 Przyjmę uczennicę do sklepu dziecięcego
Gucio, ul. Piastowska 30a. Tel. 0608 653 083.

• Lokal - 63 m k w , po remoncie, na działal
ność gosp, Koźmin. Tel. 062 721 67 50.
• Mieszkanie - 3 pokoje, ul. Przemysłowa 9.
czynsz t opłaty. Tel. 0603 935 899.
• Mieszkanie - 62 m kw , 1i piętro, piece, blok
z cegły. Teł. 0605 442 394,0663 699 650
• M ieszkanie-50 m kw. (2p i k i ł), w bloku
z cegły, blisko centrum. Tel. 0695 052 027.
• Mieszkanie ( p i k t ł). piece, woda ciepła na
gaz, wysoki standard. Tel. 0 6 9 1 631 076.

gi kom putera profesjonalnej obsługi klienta
własny samochód. Teł. 0605 377 376.
Zostali konsultantką! Opłata wpisowa I A.
Tel. 0504 157427.

• Mieszkanie ( p i k ) I), ciepła w o d a c.o. Tel.
0668 535 253.
• Pokój z. dostępem do kuchni i łazienki, kwo

1 Finna pożyczkowa zatrudni mężczyznę do
pracy w biurze, wymagana znajomość obsłu

• Praca wakacyjna -opieka nad dziećmi w Eu
ropie. kobiety 1 9 - 3 0 lat, doświadczenie
w pracy z dziećmi, dobra znajomość języka
obcego, umie jętność pływania, prawo jazdy.
Pobyt od czerwca do października, kieszon
kowe 240 - 350 cura/in-c, wyżywienie i za
kwaterowanie gratis. BONA Au Pair. ul.
Skalmierzycka 19 ,62-S(X) Kalisz, tel. <X>2 502
37 5 Lkaliszfi) aupaitpolatid.tom.pl. Szukasz
pracy, a może chcesz tylko dorobić? Za
dzwoń! Tel. 061 282 11 05.

ta dzierżawy - 200 zl (w tym ciepła w o d a
prąd, ogrzewanie). Tel. 0667 276 ‘XX).
• Pokój. Tel. 062 722 20 75.

• Zatrudnię dziewczyny, w y sokie zarobki. Tel.
06% 937 455.
• Zatrudnię drukarza. Drukarnia Projekt Jaro
cin, tel. 062 747 14 09.
• Zatrudnię ucznia w zawodzie malarz-tapeciarz. Tel. 0608 462 654. do godz. 17.00.

• Fimmposzukujefokaluliandlowegood 120
400 m kw. Tel. 06 % 502 721.
• Kupię działkę bud. w okolicach Krotoszyna.

• Przyjm ę do pracy w ch arak terze sprze

Teł. 0606 667 395.
• Kupię działkę rekreacyjną z altaną, wodą
i prądem, w stanie dolnym, do 3 000 zl. Tel.
062 722 03 38. po godz. 19.00.
• Kupię dom. może być do remontu, na dział
ce ok. 600 m kw , Krotoszyn lub okolice. Tel.

daw cy w' Krotoszynie - b ran ża d ro b iar
s k a CV i podanie przesy łać n a adres:
• DROP SA. 63-KX) Ostrów W lkp, ul. Dem
bińskiego 13, z dopiskiem „Sklepy fimiowe".
Poszukujemy także lokali lian d lo w y ch -5 0 60 m kw. Tel. 0604 401 817.
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• Budynek mieszkalny i gosp. w Biadkach, rei
działce - 5 300 m kw. Tel. 062 722 86 14.
• Kam ienica - 200 iii kw., u centrum Kro
toszyna, niezam ieszkana. Teł. 0601 147
359.
• Działka bud. - 3 300 m kw.. duża, ładna,
uzbrojoną ogrodzona, przy asfaltowej ulicy,
możliwość podziału na trzy mniejsze, w Zdu
nach. cena 40 (XX) zl. Tel. 0606 464 867.
• Działka - 25 ar, pod budowę, Gorzupia Tel.
0889 920 974.
• Teren pod zabudowę - 3 (XX) m kw.. w oda
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Imię i nazw isko
A dres (tel.) . . .
Kupon mc zawierający danych naoawcy (do wiadom ości redakcji) nic będsie zam ieszczany.
W ypełniony i nakfcyny kupon prosim y wysłać na adres Rodakgi łub wra jc ić do skrzynki RK.

KROTOSZYŃSKA

O roszenie do 100 znaków.
Kazać następne 1 0 0 znaków + 6 zł. Usługi +10 z j Pogrubienie + 3 zł.
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Ogłoszenia drobne

■ Dobra znajomość pracy na komputerze:
Word, Exccl, Płatnik, znajomość pracy
w dziale plac. Tel. 0665 462 249.
■ Kobieta lat 22. wykszt. średnie - kucharz i
matura, policealny technik informatyk podej
mie każdą pracę. Tel. 0696 359 004.
■ Kobieta podejmie jakąkolwiek pracę, może
być chałupnictwo. Umyję okna. posprzątam
mieszkanie, zaopiekuję się dzieckiem lub oso
bą starszą. Tel. 0604 866 880.
Kobiela, lal 46, wykszt. pedagogicznym, dłu
gi staż pracy, zaopiekuje się dzieckiem lub
osobą starszą Tel. 062 725 3 1 75.
Podejmę pracę chałupniczą, opieka nad osobą
starczą lub dzieckiem. Tel. 0609 266 037.

. . . . . . . .

V......

Aslrogabinct Małgorzata z Wrocławia go
ścinnie - trafna pomoc, numerologia oraz peł
na gama profesjonalnych wróżb, specjalizacja .
we wróżbach na osobę nieobecną i na partne
ra. Tel. 071 321 00 48.0605 418 522 - co
dziennie.
• Duet wokalno-instrumentalny, weselą lecią
jubileusze i inne. Tel. 062 725 30 64.
• E ldor- naprawa sprzętu AGD, również w do
mu klienta. Miclial Paszek, ul. Sicniutowa 43.
Zduny, tel. 062 7 2 1 58 42.0508 482 884.
• ING Nationale-Ncderlanden Otwarty Fun
dusz Emerytalny, zapisy. Tel. 0609 524 054.
• Komputerowe przepisywanie prac dyplomo
wych. Tel. 062 722 96 23.
• Kredyt gotówkowy do 80 (XX) zł, bez poręczycicli. Tel. 062 725 51 21.
• Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, tyn
kowanie, płytki, podłogi. Tel. 062 721 13 89,
po godz. 18.00.0511 437 329.
• Nad morzem weekend majowy, pokoje z ła
zienkami. telewizorem. Mielno-Unieście. Tel.
0697 735 022.

• Obcinanie winogron, krzewów, żywopłotu
i drzew owocowych. Tel. 0602 283 915.
• Pożyczki w 48 Ir w domu klienta. Tel. 0694
468967.
• Prace, wnioski, pisma, podania. CV. także ko
rekta. Tel. 062 725 35 95,0888 184 272.
• Usługi remontowo-budowlane: montaż, płyt
G-K. płytek ceramicznych, paneli, szpachlo
wanie, malowanie, adaptacja strychów na po
mieszczenia mieszkalne. Tel. 0510 III 530.

inwestor..

■ U kładanie glazury i terakoty, prace m u
rarskie, p h ty gips-karton, przeróbki wody
i kanalizacji, adaptacje strychów i podda
szy na pomieszczenia mieszkalne i użytko
we, faktury VAT, wycena, dojazd gratis.
Tel. 062 722 84 I 5 ,0693 846 910.

L_

- każda ilość.
Ceny konkurencyjne, płatne gotówką.
Tel. 062 721 32 17, 0602 173 868.

ZATRUDNIĘ
byłych lub p racujących
sp rze d a w c ó w

innych u sług .

Kontakt: od 8:30 do 14:30
062 764 87 40, 0501 87 20 06.

lusterka, zest. glośnomówiący, zarejestrowa
ny - 6 500 zl. Tel. 0888 195 737,0880 593
127.
• Citroen xara pictisso 2,0 HDI -2 0 0 3 r., wereja
exclusivc, salonowy. Tel. 0606 667 395.
• Citroen ZX 1,4 - 1992 r„ karta pojazdu, zare
jestrowany. Tel. 0608 0 15 076.
• Fitil 126p -1 9 8 9 r„ aktualny przegląd i OC do
2007 r„ ciemne szyby, alum. felgi tylne, białe
klosze, stan dobiy. Tel. 062 721 23 16.
• Fial I2 6 p - 1990 r. Tel. 0885 191 343.

SPRZEDAŻ \ 11ESZKAŃ

* Krotoszyn - as. Dąbrowskiego - 75 m.kw - IV p.
(4p+k+l+we+piwniea) - |iarkiety dębowe -mieszka
nie po remoncie cena 85.(XX) zl
* Krotoszyn - ul. Konstytucji 3 maja - 65 m.kw 1piętro 3|Hk+ł+wc -okna nowego typu - ogrzewa
nie gazowe czynsz 200 zFm-c POL.łrCAM cena
78.(XX) zł
* Krotoszyn ul. Konstytucji 3 Maja piincr 58,5
m.kw. / 3p+k+ł+wc+ loggia 6 m.kw / cena 79.(XX) zl
* Krotoszyn- ul. Konstytucji 3 Maja- II piętro 30.5
m.kw / 1p+k+ł / nowe okna ki/.ienka.s/ala Komandoi
/ własność lokalu i części ułamkowej gruntu / opłaty
miesięczno -130 zl cena 4 1.(XX) zl
* Krotoszyn ul. Floriańska parter - 70 m.kw 3 pok.
Kuchnia łazienka cena 71.(XX) zł
* Krotoszyn - ul. Koźmińska mieszkanie (parter do
mu I-piętrowego) 85m.kw. - własność hipoteczna,
(3p + k+ ł+ wc+ piwnica + gantż) c.o. wraz 7(X) m
2 gruntu cena 105.(XX) zl
* Krotoszyn - Os. Dąbrowskiego - 75m.kw. IV p.
(3rH-kuchnia z jadalnią+ł+wc+balkon) cena 80.(XX) zł
* Krotoszyn - ul. Sienkiewicza - 63 m.kw. III p.
(2p+k4 la+piwniea) czynsz 130/1 ceiut 57.000 zł

• Fiat I26p - 1990 r„ szaro-niebieski, techn.
sprawny - 600 zl. Tel. 062 722 77 69.0660
532 749.
• Fiat 126p —1994 r„ szmaragdowy, hak. I wła
ściciel. salonowy, stan dobiy. Tel. 0609 265
812.
• Fiat brava SX 1.2 I 6 V - 1999/2000 r„ czer
zamek, cl. szyby, alarm 1 pilot, air bag, RM,
blokada skrzyni biegów, lialogcny, soczewko
we reflektory, hak. opony letnie i zimowe, re
guł. kier. i fotelu kierowcy, salonowy, 1właści
c ie l- 13 800zl.Tcl.0508 136 017.
Fiat scicento alic - 1999 r., srebrny met., ga
rażowany. stan bdb. Tel. 062 725 27 90.
Fiat uno 900 t gaz - 2000 r„ bordowy met..
I właściciel, salonowy, stan bdb. Tel. 0603 805

167282.
• Opelvcctra 1.6i—1991 r;,granatowy, I58(XX)

leń, wspom. kierownicy, air bag, RM i 6 gło

km. szyberdach. hak. RO. alann. contr, za

śników, zadbany, stan bdb - 6 000 zł. Tel.
0500 208 957.
Nissan 1.6 16V - 1992 r., sportowy lub za
mienię na fiata 126p. Tel. 062 725 32 65.0605

mek, starter na pilota, 2 kpi. kół, nowe tarcze,
szczęki, ukl. wydechowy, po remoncie bla-,

•

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

Przyjm ę do pracy

POŻYCZKI G O TÓ W K O W E

cukiernika

Krotoszyn, ul. Garncarska S
czynno port.-pł. 11® - 17®
tel. 722 óó óó, 060$ 301 865
21 marca 2006
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* Krotoszyn - ul Ostrowska - 9KQ m.kw. - woda,
prąd. uaz, kanał, sanitarna cena 35.000 zl
* Krotoszyn - Kopieczki - działka budowlana 1410
m.kw - woda, prąd, telefon, cena 24.000 zl
* Krotoszyn rejon ul. Bolewskiego, działka 5000
m.kw cena 20 zł /m.kw
* Krotoszyn - Parcclki działka 4.423 m.kw - wo
da, prąd, gaz, kanalizacja cena 20 zł/ m.kw
* Krotoszyn / Smoszcw - przy lesic działki o po
wierzchni od 1000-3000 m.kw w cenie 17/1/m.kw.
* Krotoszyn Kopieczki 7(XX) m.kw. cena 1S
zł/m.kw do negocjacji
* Krotoszyn - ul. Północna -działka 2500m2 - cena
25.000 zł
* Krotoszyn - przy drodze na Zduny (za Jelonkiem) działki budowlane (działalność gospodarcza): 2300
m.kw, 1300 m.kw, 1300 m.kw woła+prąd+gaz+telefon cena 20 zł/m.kw
* Krotoszyn - Kopieczki - działka budowlana 1408
m.kw- woda,prąd.telefon,cena 24.0(X)zl
* Krotoszyn - działka budowlana X(X) m.kw wszystkie media cena 26.(XX) zl
* Osusz
działka rekreacyjna 1(XX) m2 (wo(La,prąd.kanalizacja, telefon)- cena 12 zł/m.kw
* Osusz -działka rekreacyjna 1900 m2 (woila,pr<(d,kanalizaej;i. telefon) cena 12zl/m.kw
* Salnia - działka rckivacyjna 3(XX) m2 (woda. prąd.
kanalizacja. telefon) cena 10 zł/m.kw
* Chiiehalnia tcien rekreacyjny o pow. 3,0 liii (wotia.prąclgaz, telefon) cena 10zJ/m.kw.
* Zduny - dziadka 32(X) m.kw w(xła.pird.asl;ilt /ul.
Sicniutowa /cena 1łzii/ni.kw +" kosztów ogrodzenia
* Koźmin Wlkp działka 1.4(X) m.kw woda.piądasfalt / ul. Ks.Gojii / cena do uzgodnienia
* Zduny - działka 5(X) m.kw cena 13.(XX) zl

ABS.eentr. zamek i pilot, wspom. kierownicy, alarm, felgi aliim. 17 cali, clektr. szyberdaeh. pełna clektiyka i wyposażenie, możliwa
zamiana. Tel. 062 725 49 47.0502 669 234.
Audi 80 1 ,6 - 1986 r„ lub zamienię na inny.
Tel. 0606464 867.
BMW 528i 2.8 - 1984 r„ klimatyzacja, el.
szyby, lusterka, contr, zamek, immobilizer,
alarm i pilot, alum. felgi. Tel. 0609 265 812.
Chrysler voyagcr 3.0 - 1991 r„ gaz, cl. szyby,

A T IZ s.c.
bez poręczycieli
minimum form alności
szybka w ypłata (1 dzień)
od 500 zł do 3 000 zł
dla każdego
możliwość rat

J

•
•
•

city. zarejestrowany - 4 650 zł do ncg. Tel.
0603 180 567.
Peugeot 106 1,0 - 1997 r., czerwony, 3 drzwi,
szybcidach. stan bdb. Tel. 0889 568 718.
Peugeot 1061,4-2000 r., granatowy, 5 drzwi,
ki ima., ABS - 14 000 zl. Tel. 062 734 20 42.
Polonez caro + g a z - 1991 r„ stan dobry. Tel.
0606 667 395.
Polonez caro + gaz - 1992 r.. po remoncie.
Tel. 062 721 3801.
Polonez caro t g a z - 1992 r. oraz silnik, skrzy
nia biegów „5”, lampy, drzwi, maska tyl, ta

nio. Tel. 062 722 49 43.
• Polonez caro + gaz - 1994 r.. szary met
alami, centr. zamek t pilot, el. szyby - I 800
zl. Tel. 062 721 71 72.
• Polonez caro t gaz - 1996 r. Tel. 062 722 15
10.

- kobieta
lub mężczyzna.
Tel. 0507 126 900,
0603 922 706.
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wolnostojący na działce 630 m.kw. cana 230.(XX) zł
* Krotoszyn - ul. Staszica budynek piętrowy wolno
stojący posiadający dwa niezależne poziomy miesz
kalne po 80 m.kw każdy, oraz poddasze użytkowe, ca
łość na działce 480 m.kw cena 220.(XX) zł
* Krotoszyn rejon ul. Ogrulow skiego zabudowa
bliźniacza o pow. ok. 150 m.kw na działce. 5<X)
m.kw wysoki standard nowa instalacja C.O. gazo
we nowe okna cena 220.000 zl
* Benice - budynek mieszkalny (4 pokoje, kuchnia)
na działce 120()m.kw - cena 35.(XX) /.I
R( >ZP i K.7.ĘTE BUDOWA'

•

•
•
•
•
•
•
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SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Audi A4 2,6-1995 r., zielony met. 2 x airbag.

Te le 2 , N o m , N etia
- akw izytorów d o sp rze d a ży

N

w w w . i n w e s t o r . k r o t o s z y n . c o m . p l

• Pracow nia sukien ślubnych i wieczoro
wych Jolanty Burtoś oferuje: szycie na
m iarę, profes jonalne wykonanie, atrakcy j 
ne fasony, najniższe ceny, sukienki dla druhenck, komis, wypożyczalnia, usługi kra
wieckie. Krotoszy n, ul. Spokojna 12. Tel.
062 722 01 94,0693 025 613.

096.
Ford eseort 1,8 D - 1993/12 r., butelkowa zie

O

Biuro Obrotu Nieruchomościami

Wykończanie wnętrz, szpachlowanie, malo
wanie, płyty G-K, konkurencyjne ceny. Tel.
062 721 54 81.0605 699 878.

wony. 104 000 km, wspom. kierownicy, centr.

SKUP
M ACIOR I KNURÓW

I

Krotoszyn, ul. Rawicka 5
Tel./fax 062 722 86 30, 0602 65 73 74
Czynne codzien nie cd pon. do pt.
10:00-18:00 i w sob. 10:00-13:00

Kupię lokal
lub działkę budowlaną
ok. 300 m kw. na działalność gospodarczą,
w centrum Krotoszyna (blisko

Tel. 0603 600 399.

Rynku).

* Koźmin Wlkp. -ul. Zawadzkiego 71m.kw Par
ter- 4p+k+l+wc - po kapitalnym remoncie (nowe
drzwi antywłamaniowa, nowe instalacja elektryczna
kanalizacyjna i wod. -kanał. Cena 110.000 zl
* Poznań - os. Młodych - Spółdzielcze- 43 m.kw 111piętro 2p+k+l+wc cena 130.000 zl
SPRZEDAŻ DOMÓW

* Krotoszyn - ul. Ostrowska - budynek mieszkalny
(5fH-k+l+piwnica) na działce !4(X) m.kw - Budynek
ocieplony - nowy piec C.O - wszystkie media - ide
alna lokalizacja [xxl działalność gospodarczą na
działce budynek gospodarczy cena 250.(XX) zł
* Krotoszyn - ul. Grudzielskicgo budynek mieszkal
ny i gospod. na działce l .(XX) m.kw cena 170.000 zl
* Krotoszyn - ul. Polna na działce 1004 m.kw. z bud.
gospodarczym cena 180.000 zl
* Krotoszyn ul. Rolnicza nowy budynek rb.20()5
- wysoki parter w zabudowie bliźniaczej o pow. 140
m.kw na działce 500 m.kw z cegły, solidnie oeieplony wszystkie okna plastikowe wala i kanaliza
cja w domu rozkład budynku umożliwiający nieza
leżne zamieszkanie np. przez, dwie ixxlziny oiaz wol
nostojący garaż, całość ogrodzona brak tylko ogralz.
frontowego cena 145/XX) zl
* Krotoszyn ul Polna budynek mieszkalny i gospo
darczy na działce 1050 m.kw ccn;i.28().(XX) zl
* Krotoszyn ul. Langiewicza budynek piętrowy
wolnostojący o pow. 2(X) m.kw działce 650 m.kw ce
na dotychczasowa 320.000 zł
* Krotoszyn - u! KlonowiCza komfortowy budynek
mieszkalny z zab. garażowymi cena. 32().(XX) zl
* Krotoszyn - ul. Łąkowa - jednorodzinny wolnotfojący !2 garaże/ na działce l(XX)m.kw' cena 220.000 zl
* Krotoszyn osiedle „Bolewskiego - budynek
mieszkalny (7 |x»koi. 2 kuchnie, 2 łazienki) garaż, na
2 samochody o pow. 22()m.kw na działce o pow. 650
m.kw' cena 2(X).(KX) zł
* Krotoszyn - 1/3 udziału w kamienicy (praktycznie
cały parter) ul. Zdunowska w skład, której wchodzą:|xm ierzehnia mieszkalna-161 m2 (5|T+-k-+1). pomieszczcnia gospałarc/c i garaż, strych a także wspi
na działka o powierzchni 1266 m2 cena 90.(XX) zl
* Krotoszyn osiedle budownictwa jediK)iodziniK*go,
budynek mieszkalny na działce 640 m.kw.. pow. cał
kowita 220 m.kw, budynek gps|xxlarezy wi**iz / gara
żem. wysoki standard, cena 350.(XX) zl

* Krotoszyn - ul. Bolewskiego dom wolnostojący,
stan surowy zamknięty 175 m2, budynek gosjXxłarczy
z garażem - całość na działce o pow. X(X) m2 cena

175.000/J
* Krotoszyn ul. Bolewskiego budynek mieszkal
ny na działce 1(XX) m.kw, cena. 210. (XX) zl
* Krotoszyn - budynek ul. Kołłątaja o powierzchni
220 m2 na działce 16(X) m2, idealna lokalizacja na biu
ra. gabinety, 2 garaże, budynek gospodarczy, możli
wość urządzenia parkingu cena 185.(XX) zl
* Krotoszyn dom wolnostojący 180 m.kw w' rejonie
ul. Witosa położony na działce 800 m.kw, cena
165.000 zł
* Krotoszyn -w rejonie ul. Słowiańskiej- piętrowy
• Renault mcganeeuope 1 .6 - 1996 r.. zareje
strowany lub możliwość zamiany. Tel. 0606

667 395.
• Seat ibiza 1.9 D - 1996 r., czerwony,
5 drzwi, 105 000 km, immobilizer, wspom.
kierownicy. Tel. 0663 507 160.
• Scal loledo 2,0 — 1991/92 r„ granatowy, cl.

* Krotoszyn - rejon ul. Osadniczej budynek w zabu
dowie bliźniaczej (XX) m.kw, stan surowy otwarty, |xxl
dachem- dachówka ceramiczna cena 95.000 zl
* Golina k. Jarocina - budynek wolnostojący |xxl da
chem na działce 800 m.kw, cena 55.0(X) zl
* Krotoszyn - rozpoczęta w 2(X)4r budowa budynku
mieszkalnego i gospodarczego (wylane fundamenty)
na działce 1500 m.kw. zgromadzona część mat. bu
dowlanych, woda piąd w' ulicy cena 45.0(X) zl
* Krotoszyn - rozpoczęta budowa budynku mieszkal
nego i gospalaiczego (wylane fundamenty) na dział
ce 15(X) m.kw^gromadzona część mat. Budowla
nych. w(xla prąd w ulicy cena 45.(XX) zl
* Krotoszyn - rozpoczęta budowa - z projektem do
mu - zgromadzone materiały budow lane (dachów
ka...) całość na działce 5(XX) m.kw. cena i(X).(X)() zl
* Krotaszyn - ixr/}xx:zęla budowa domujednorodzin
nego zgromadzona część materiałów na dokończe
nie budowy, położona na działce 2182 m.kw. cena
52.000 zl
* Chaehalnia rozpoczęty W'2(X>4r budynek parter,
/wykonane przyziemie / na działce (XX) m.kw. płożo
nej pr/y południowej ścianie lasu (z pięknym wi(kv
kicm na /achał) cena- tylko 31500 /I
GRUNTY ROLNE

* łYzy trasie Krotoszyn Sulmierzyce grunt 3 ha (w
tym I ha łąki i 2 ha lasu) cena 43.(XX) zl (całość)
* Sulmierzyce grunt 5ha III i IV klasa pr/.ydnxl/e
o nawierzchni asfaltowej cena 20.0(X) zl 4ia
* Sulmierzyce -ginnl 5 łut 111i IV kłasa - pr/y dnxl/e
o nawierzchni asfaltowej cena 2().(XX) /1<ha
GRUNTY POD DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ

* Krotoszyn 5(XX) m.kw. eeiui I4zl/mkw
* Kroios/yn 3.300 m.kw cena 15/J'mkw'
SPRZEDAM INNE

* Ujazd 2,6 ha przyległego do lasu w tym grunty or
ne las i mały staw / w części teren eksploatacji żwiru /
w granicy rów / czystą walą- teren o walorach rekre
acyjnych Ceni! do uzgodnienia
* S im y M ł y n n a d rzeką z gruntem 1,9 lut (malow 
nicze położenie b.ilobiy dojazd) cena N7.0OO/I
IM) WYNAJĘCIA

* Krotoszyn mieszkanie - I piętro 37 m.kw
2p+kuchnia+łazieiikaKvc - czynsz 250 zl-m-c
* Krotoszyn RYNEK I piętro. 120 m.kw pow. biu
rowej czynsz. 1500 zl/in-c
* Krotoszyn mieszkanie 3p+k+ł+wc 76 m.kw
czynsz I .(XX) zł/in-c
* Krotoszyn - mieszkanie 3|r+k+l+w'c 77 m.kw
czynsz 900 zł/m-c
* Krotoszyn - ul.Floriańska - lokal 55 m.kw czynsz,
netto 1.500 zł
* Krotoszyn lokale w pasażu przy ul. Zdanow skiej
* Krotoszyn centrom lokal handlowy 20 m.kw
idealny na biuro, sklep ceną wynajmu 500 zł/m-c

VW wento 1,8 i gaz - 1993/94 r„ bordowy
met., centr. zamek, wspom. kierownicy, eleklr.
szyberdach. 2 x air bag. Itak. immobilizer.
sprowadzony 09.2005 r„ zarejestrowany Tel.
0605 392241.

>*y&S1&.4••••?.••••:
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S a a M

szyby, wspom. kierownicy, centr. zamek,

• Amortyzatoiy do daewoo lico, nowe. tyl. Tel.

ABS. zadbany. Tel. 0604 950 428.
• Seat loledo 1.9 TDI - 1996 r„ czerwony,
wspom. kierownicy, centr. zamek, el. szyby.

0609 410 529.
• Części do fiata 126p i żuka, nowe i używ tutę.
Tel. 0602 283 915.
• Części do stara 200. Tel. 0692 (>46 816.0692

2 x airbag. immobilizer, zadbany, zarejestro
wany. Tel. 0508 563 762.
• VW golf II 1,3 —1985 r„ bordowy, 3 drzwi,
stan bdb. tanio. Tel. 0605 673 615.

• VW golf 1.9 1 Dl - 1994 r.. wersja Pink
Floyd. Tel. 0502 408 723.
• VW golf III combi 1.9TD- 1996 r„ 5 drzwi,
centr. zamek, Itak. klimatyzacja, wspom. kie
rownicy, 2 x air bag - 11 000 zl do ncg. Tel.
0889 5()8 7I8.
• VVVpolo 13 - 1995 r., wiśnia perlą, 136 (XX)
km. 5 drzwi, bezwypadkowy, po I rejestracji,
stan dobiy. Tel. 0604 259 497.

347 856.
• Części do renault 19chamade. Tek 0606667
395.
• Części do vw passata combi B3 Tel. 0886
319 169.
• Felgi alum. 15 z oponami. 5-ramicnnc do
VW. Tel. 0605 673 615.
• Felgi stalowe do opla omegi B. vcetry B. astry
II. Tel. 062 725 49 47,0502 669 234.
• Silnik poloneza. rozrusznik;'silnik elektr. 5.5
kW, 2 890 obrotó •/. Tel. 062 722 90 75.

• VW polo 1,9 D, czarna perlą. 93 (XX) km.
centr. zamek, cl. szyby, immobilizer, I rejestra
cja - 1997 r. Tel. 0698 4 18 473.

• Motocykl kawasaki KZ 550. bezwypadkowy,
sp raw n y - 1 800 zl. Tel. (Xi02 638 436.

• VW passat sodan 1,8 + gaz w kole - 1994 r„
ciemny grafit, 141 000 km. centr. zamek. RO,
cl. szyby, hak, regulowana kierownica, spro
wadzony w 2005 r. Tel. 0886 120 613.

Skup aut powypadkowych,stan obojętny. Tel.
0606 667 395.

r iz e e z
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Sport

Udany start karateków
Bardzo udanie spisali się kara
tecy Krotosza, którzy w sobotę
11 marca wystartowali w tur
nieju Dragon Cup 2006 zorga
nizowanym w Środzie Wielko
polskiej.
Śrcdzki turniej byl bardzo mocno ob
sadzony gdyż wystartowało w nim w su
mie około 400 zawodników z około 35
klubów z terenu całego kraju, m.in. z Lo
dzi, Szczecina czy Bydgoszczy. Mimo tak
silnej konkurencji kmtoszanie w poszcze
gólnych konkurencjach zdołali zająć czo
łowe miejsca. W kata indywidualnym ju
niorów młodszych trzecie miejsce zajął

Maciej Misiak, a nasza drużyna w skła
dzie: Karol Ranisz, Maciej Misiak, Ad
rian Kubiak stanęła na najwyższym stop
niu podium. W kumitc młodziczck trzecia
była Katarzyna Pfajfcr. Najlepszym w ka
ta indywidualnym żaków został Dawid
Bielski, który wspólnie z Arturem Kujaw
skim i Fryderykiem Grcndą triumfował
w dinżynówcc. Damian Kazimicrczak
(+45 kg) i Dawid Bielski (-40 kg) zajęli
trzecie lokaty w kumite żaków. W kata
chłopców z roczników 1995 - 96 drugi
był Piotr Konarski, a tuż za nim uplasował
się Mikołaj Nalewajko. Wreszcie w kata
indywidualnym dziewcząt z roczników
1994 95 trzecia była podopieczna Janu
sza Wasilewskiego Anita Lechel. (wb)

Pingpongiści
nie awansowali
15 marca w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym
w Zdunach rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stołowym Chłopców.
W zawodach wzięło udział osiem par, reprezentujących poszczególne gimnazja z połu
dniowej Wielkopolski.

Mistrzostwo zdobyte,
czas na ba rażę
Dwa zwycięstwa na zakończenie rozgrywek w II lidze wielkopolskiej
grupy po łu d n io w e j odnieśli tenisiści stołowi Krotosza.
W dwóch ostatnich meczach, w niedzielę 12 marca, nasi zawodnicy spotka
się na wyjeździć z klubami poznańskim
Zarówno tamtejszych Budowlanych ja
i SKTS Rataje 50 pokonali oni po 7:
i z kompletem zwycięstw zostali mistrzarr
grupy. W obu tych pojedynkach po 2,5 pk
zdobyli Radosław Malinowski i Jarosla\
Maćkowiak a po 2 pkt. wywalczył Adria:
Korzybski. Teraz przed kiotoszanami bara
/x" 1 lcIAVKZeS ° 'e h etapu będą oni gospoda
izami w niedzielę 2 kwietnia. Uczestniczy
W nich tez będąfitrćfow/nw oraz dw ie naj
lepsze drużyny z grupy północnej: S t e ll,
Gniezno i Łobzonka Wyrzysk. Zwyciężę
tego turnieju spotka się z triumfatorem ba

razy pomiędzy grupą pomorską i warmińsko mazurską. Będzie to dwumccz, a me
cze te odbędą się 3 i 13 maja i to one osta
tecznie zadecydują kto w' nowym sezonie
grać będzie w I lidze.
Nasi tenisiści bardzo dobrze spisali się
także w' wielkopolskim półfinale rozgry
wek o Puchar Polski. W turnieju, który od
był się 11 marca w Ostrzeszowie najpierw
pokonali oni Polonie Arsenał Śmigiel 4:0,
a następnie miejscowe Trosko II 4:2.
W obu meczach po 1,5 pkt. zdobyli Mać
kowiak i Malinowski, a 1 pkt. Korzybski.
Hnal wojewódzki pucharowych rozgry
wek zorganizowany zostanie w Krotoszy
nie w nieustalonym jeszcze tenuinie. (wb)
W z a w o d a c h w y s ta r to w a ło o s ie m

Medale dla Ceramika
W dniach 10 i 11 marca w Biało
gardzie odbyły się Międzynarodo
we Mistrzostwa Polski Kadetów
w zapasach w stylu' wolnym.
Wśród medalistów nie zabrakło
też reprezentantów Ceramika.
W turnieju tym oprócz młodych zapa
śników z 23 klubów z terenu całej Polski
"'zięli też w nim udział zawodnicy zc Sło
wacji oraz Kaliningradu. W zależności od
kategorii mieliśmy od 5 (w najlżejszej) do
17 startujących (w przypadku kat. 58 kg).
Nas oczywiście bardzo cieszy fakt, że

wśród medalistów, w sumie jakby nie by
ło bardzo poważnej i prestiżowej przecież
imprezy, nie zabrakło krotoszynian, któ
rzy jednocześnie byli jedynymi reprezen
tantami Wielkopolski. Złoto w najcięższej
kategorii (100 kg) wywalczył Szymon
Stasierski, natomiast na najniższym stop
niu podium stawali: Mateusz Matyba (42
kg), Adam Słowiński (54 kg) i Radosław
Baran (76 kg).
W ogólnej klasyfikacji klubowej zwy
ciężył Otzel Namysłów (71 pkt.), przed
AKS Białogard (62,75) i drużyną Kalinin
grad
Rosja (51,25). Ceramik zajął
6 miejsce (32,5 pkt.).
(wb)

Koszykarze z jedynki mistrzami
16 marca w sali OSiR przy ul. Młyńskiej odbyły się mistrzostwa powiatu w koszykówce chłopców z gim
nazjów. Najlepszymi okazali się ci z jedynki.
Powiatowe rozgrywki, w tą jeszcze
nie tak dawno bardzo popularną dyscy
plinę sportu, nic cieszyły się dużym za
interesowaniem. Wystarczy wspo
mnieć, że przystąpiły do nich zaledwie
4 szkoły. Najpierw stworzyły one dwie
pary półfinałowe. W pierwszym meczu
Gim. 4 pokonało Gim. 3 28:7. Drugi,
dosłownie i w przenośni był pojedyn
kiem tylko do jednego kosza. Gim.

1 rozgromiło w nim bowiem piątkę
52:0. Bardzo zacięte i wyrównane było
za to spotkanie o trzecie miejsce, w któ
rym zwycięstwo do samego końca było
sprawą otwartą Ostatecznie minimalnie

lepsze okazało się Gim. 3 pokonując
Gim. 5 16:13. Mistrzami zostali ucznio
wie jedynki wygiywając ze swoimi ko
legami z czwórki 28:17.
(wb)

Gim. 1: Grzegorz Nowak, Miłosz Każmierczak, Rafał Nclka, Mirosław Drożdżyński. Daniel Rybka, Krystian Augustyniak, Piotr Maneanstropa, Karol Worsztynowicz,
Bartłomiej Szymczak, op. Włodzimierz Figaj

Piłkarskie losowanie za nami

Pokonali lidera
O bardzo miłą niespodziankę postarali
S|ę w minioną niedzielę tenisiści stołowi
kitttósza //. Wc własnej sali pokonali oni
Ikierującego w lidze okręgowej Górnika
Kłodawa 10:8.
Trzeba jednak dodać, że eo prawda na
sza wygrana była nieoczekiwana, ale
' v pełni zasłużona. Wpływ na to miał fakt,
* kmtoszanie zagrali wreszcie w optymal

e k ip

Powiat kępiński reprezentowali teni
siści z gimnazjum w Rychtalu, powiat
kaliski - zawodnicy z Rajska, powiat
ostrowski - młodzież z gimnazjum nr
1 w Ostrowic 'Wlkp. Z powiatu pleszewskiego do Zdun przyjechali uczniowie
gimnazjum w Taezanowie, z powiatu
ostrzeszowskiego zaś gimnazjaliści
z Mikstatu. Miasto Kalisz reprezentowa
ła ekipa tamtejszego Gimnazjum nr 9.
Z powiatu krotoszyńskiego w zawodach
wystartowały dwie drużyny: G nr
4 w Krotoszynie i Gimnazjum w Koby
linie.
Turniej prowadzony byl w systemie
rosyjskim. Z rywalizacji odpadała ta dru
żyna, która przegrała dwa mecze.
W każdym meczu rywalizowano
w grach pojedynczych oraz w deblu.
Mecz między drużynami rozgrywany
był do 3 zwycięskich pojedynków.
Zawody wygrali tenisiści z Gimna
zjum nr 1 w Ostrowie Wlkp., na drugim
miejscu uplasowali się zawodnicy z Taczanowa. Te dwie ekipy zakwalifikowa
ły się tym samym do finału wojewódz
kiego rozgrywek. Trzecie miejsce zajęli
gimnazjaliści z Krotoszyna, czwarte z Kobylina.
Organizatorami zawodów byli: Kro
toszyński Szkolny Związek Sportowy,
Uczniowski Klub Sportowy Impuls
Zduny i nauczyciele wychowania fi
zycznego ze zdunowskiego Gimnazjum.
(spm)

nym składzie, co świadczy o możliwo
ściach zespołu. 4 punkty w niedzielnym
meczu zdobył Artur Basiński, 3 Marek
Karkosz, 1,5 Dominik Pionka, I Jaro
sław Pinkowski i pól punktu Aureliusz
Reyer. Teraz pized nami powiatowe derby,
gdyż w najbliższą niedzielę kmtoszanie
zmierzą się na wyjeździć z koźmińskim
Białym Ortem.
(wb)

rizeez

Coraz bliżej do niemieckiego
Mundialu, a tym samym także
do wzorowanych na nim kroto
szyńskich mistrzostw.
Przypominamy, że krotoszyńskie mi
strzostwa świata, którymi głównymi oiganizatorami są OSiR. SZS i KZHiU, przy
wsparciu Starostwa, Urzędu Miejskiego,
Astry, Miłośników Piłki Nożnej, naszych

sędziów i pod patronatem:wszystkich kro
toszyńskich mediów, przeznaczone będą
dla drużyn chłopców z rocznika 1995
i młodszych. Ważne; że muszą to być
mieszkańcy naszego powiatu. Uroczyste
otwarcie turnieju rozpocznie się 7 maja
o godz. 16.00, na miejskim stadionie a za
kończenie, w tym samym miejscu dokład
nie tydzień później. Mecze rozgrywane
będą według systemu obowiązującego

w Niemczech. Termin zgłaszania chęt
nych drużyn minął w piątek 17 marca.
A w poniedziałek 27 marca o godz. 14.30
w restauracji Ratuszowa rozpocznie się lo
sowanie. Na nim okaże się pod jaką flagą
każda z nich będzie grała. Później, miesiąc
solidnych przygotowań, by jak najlepiej
zaprezentować się na naszym małym
Mundialu.
(wb)
21 marca 2006
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W miniony weekend miała się odbyć pierwsza tegoroczna kolejka w piłkar
skiej wielkopolskiej IV lidze. Z powodu zimowych warunków zamiast niej by
ły sparingi.

Pingpongistki dwójki
w wielkopolskim finale
Miniony tydzień był bardzo udany dla tenisistek stołowych
z krotoszyńskiego Gimnazjum nr 2. Najpierw wygrały one
drużynowe mistrzostwa powiatu, a następnie z rozgrywek
rejonowych awansowały do finału wielkopolskiego.
O tytuły najlepszych w powiecie,
w piątek, 10 marca rywalizowano
w Zdunach. W kategorii dziewcząt, naj
lepsze okazały się faworyzowane uczen
nice krotoszyńskiej dwójki: Dominika
Szczotka, Patiycja Majewska, Jagoda
Wygralak, drugą lokatę zajęły kobylinianki: Nina Wolniak, Dorota Czwojdrak, a trzecią reprezentantki krotoszyń
skiej czwórki: Honorata Dąbrowska,
Sylwia Nagler. Czwarty był Rozdrażew,
a na piątym miejscu zawody zakończy
ły gospodynie.
Również wśród chłopców nie doszło
do niespodzianki gdyż najlepszymi oka
zali się Bartosz Dąbrowski, Mariusz Ku
bera z krotoszyńskiej czwórki. Tutaj też
drugie miejsce przypadło Kobylinowi:

Bartosz Elias, Łukasz Kusterka, nato
miast trzecie zajęli koźminianie: Krzysz
tof Ratyński, Sebastian Kamiński.
Czwarte było Gimnazjum nr 2, a piąte
Gimnazjum Zduny.
Zaledwie kilka dni później bo w mi
nioną środę, 15 marca, rozegrano finały
rejonowe. Nasze dwójkowiczki zajęły
w nim drugie miejsce ustępując tylko
gospodyniom czyli zawodniczkom z Taczanowa i to dało im awans do wielko
polskiego finału, którego gospodarzem
będzie Zlotów. Natomiast wśród chłop
ców uczniowie naszego Gim. 4 zajęli
trzecie miejsce, ale to było za mało by
grać dalej. Zwyciężyli ostrowianic,
przed Taczanowcm.
(wb)

Siatkarze ceramy
tuż za podium

Pogoda niestety nie rozpieszcza pił
karskich fanów, którzy po bardzo dłu
giej, bo aż czteromiesięcznej przewie
spragnieni sąjuż ligowych emocji. Z po
wodu trudnych zimowych warunków,
czyli zaśnieżonych, zmrożonych lub po
grążonych w kałużach boisk przekłada
ne są mecze od ekstraklasy po niższe
szczeble. Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze także WZPN przeło
żył na 19 kwićfńia.pierwszą tegoroczną
kolejkę w IV lidze, która miała się odbyć
w miniony weekend. Ten nieoczekiwa
ny wolny termin kluby wykorzystały
więc na rozegranie dodatkowych sparin
gów.
Astra w tym tygodniu miała ich na
wet dwa. Obu była gospodarzem i tak
jak parę weześniejszycli rozegrane one
zostały na tzw. trzeciej płycie, a więc na
boisku za stadionem. Picwszy odbył się
we wtorek 14 marca a naszym przeciw
nikiem był Płomyk Dobrzyca. Ten po
wstały przed rokiem zespół, ma w swo
im składzie kilku doświadczonych piłka
rzy mających na swoim koncie nawet
występy w III lidze, nic więc dziwnego,
że celem na ten sezon jest jego awans do
A klasy. W przypadku spadku Czar
nych mielibyśmy więc dobrzyckie derby. Obecnie zajmuje on jednak 3 miejsce
w swojej grupie B klasy 5 punktów
tracąc do lidcrującego Kotlina. Fawory
tem wtorkowego meczu byli oczywiście
krotoszynianie, ale niespodziewanie to
goście wykorzystując prosty błąd naszej
defensywy w 6 min., za sprawą Grzego
rza Kusicielaka zdobyli prowadzenie.
Ten wynik utrzymał się do przerwy. Od
początku drugiej części zdecydowanie
zaatakowaliśmy. Strzał Sławomira Udzi-

ka w 48 min. został co prawda jeszcze
obroniony, ale chwilę później po poda
niu Ryszarda Tomczaka do remisu do
prowadził Wojciech Falentin. W 56 min.
gola dla A stiy strzelił Adam Zieliński
i jak się okazało dal nam on wygraną.
Także dzięki temu, że dwóch bardzo do
brych okazji nic wykorzystał Damian
Baran (brat grającego u nas jesicnią Ad
riana).
W.Sobotę zmierzyliśmy się z Wartą
Śrem. W pierwszej połowie to krotoszy
nianie osiągnęli optyczną przewagę, cze
go potwierdzeniem były gołe Krzyszto
fa Matuszaka (21 min.) i Dariusza Kopaczewskiego (33 min.). Astra prowadziła
2:0. Tuż po zmianie stron idealnej oka
zji nie wykorzystali goście i była to za
powiedź bardziej wyrównanej gry. Dla
nas po jednej szansie na następne bram
ki mieli obaj wymienieni, ale i dwukrot
nie interwencje Adama Szczepaniaka
zapobiegły utracie bramki. W 86 min.
popełnił on jednak błąd i śremianie zdo
byli kontaktowego gola, ustalającego
końcowy wynik na 2:1.
W najbliższą niedzielę w meczu ligo
wym Astra zmierzyć się ma na wyjeź
dzić z LKS Goluchów, Początek spotka
nia o 12.00.
Kolejne dwa mecze kontrolne roze
grał też kobył niski Piast. W niedzielę 12
marca pokonał na wyjeździć Polonii;
Leszno 3:0, a gole zdobyli: 2 Marek
Nowicki (18, 33) i I Adam Sadowski
(30). Z kolei w minioną sobotę na
sztucznej nawierzchni w Tarnowie Pod
górnym kobyłinianic zmierzyli się z Ko
roną Piaski, która miała być naszym
pierwszym tegorocznym przeciwnikiem
ligowym. Co ciekawe, obie drużyny na

Oni sq ciggle niepokonani
Siatkarze reprezentujący UKS Polon Krotoszyn wygrali Międzynaro
dowy Turnieju Minipiłki Siatkowej w Międzyrzeczu. Łukasz Kaczma
rek został wybrany najlepszym zawodnikiem.

W środę 15 marca w Gostyniu odbył się wielkopolski finał w siat
kówce chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczący w nim
krotoszyński ZSP 1 zajął czwarte miejsce.
W finałowym turnieju grały cztery
najlepsze szkoły w województwie. Stwo
rzyły one dwie paty. W pierwszym meczu
krotoszynianie zmierzyli się z LO Wrze
śnia. Pierwszego seta rozstrzygnęli na
swoją korzyść. W drugim prowadzili już
22:20 by jednak, po błędach w rozegraniu,
ulec 23:25. W trzeciej partii też lepsi byli
rywale. W kolejnej wyrównana walka
trwała do stanu 15:15. Później znów poja
wiły się błędy w każdym z elementów
czyli ataku, przyjęciu i rozegraniu i ostaZSP 1: Kamil Obal, Paweł Basza, Ja
kub Poczta, Marcin Wierzyński, Łukasz
Banaszak, Rafał Kierakowicz, Rado
sław Dudkowiak, Paweł Sowiński,
Marcin Nowak, Maciej Brylewski,
Grzegorz Bała, Mateusz Michałowski,
Marek Malce, Mariusz Kaczmarek,
Mateusz Judek, Kamil Kujawski, Da
mian Jankowiak, op. Adam Radojewski
21 marca 2006

tecznie przegraliśmy ten mecz 1:3.
W drugim pojedynku gostyński ZSO
wygrał z ZS im. St. Staszica 3:0. W spo
tkaniu o brąz popularna Cerania zagrała
więc z pilanami. Poza Kamilem Obalcm
naszym zawodnikom brakowało jakby
ochoty do gry i stąd kolejna porażka 1:3.
W wielkim finale miejscowi pokonali
Wrześnię 3:0.
M im óie ic tym roku zajęftśiny lepszą
lokali; niż tv poprzednim, kiedy to zastali
śmy sklasyfikowani na miejscach 5 8, nie
jestem w pełni nsatysjakcjonowanY. Szcze
gólnie żałuję porażki z Piłą, która do Go
stynia przyjechała po złoto. Dla pilon nie
miało ju ż znaczenia czy zajmą 3 czy
4 miejsce i w meczu z nami zagrali słabo.
Moi zawodnicy nie zagrali tak. ja k potra
fią i dlatego nie zdobyli medalu powie
dział nam opiekun ZSP 1 Adam Rado
jewski.
(wb)

to spotkanie pojechały jednym autobu
sem, co jest potwierdzeniem panujących
między nimi dobrych kontaktów.
W pierwszej połowie przewagę mieli
piaskowianic, co udokumentowali w 20
min. zdobyciem gola. Po zmianie stron
gra się wyrównała i już w 47 min. po po
daniu Nowickiego strzałem głową wy
równał Jagodziński. W 63 min. ten
pierwszy sam zdobył gola uderzając po
ziemi z 17 metrów. W 75 min. Dawid
Gawrecki trafił w poprzeczkę, celnie
głową dobił Jagodziński; ale sędziowie
tego goła nic uznali. W 80 min. po za
mieszaniu podbramkowym wyrównała
Korona, ale w ostatnich sekundach me
czu zwycięskiego gola zdobył Jagodziń
ski wykorzystujący dokładne podanie
Jakuba Pospiccha.
W najbliższą niedzielę w meczu ligo
wym Piast ma podejmować Sokola, ale
jak zaznaczył kierownik kobylińskicj
drużyny Grzegorz Pernak. ze względu
na obecnie zlodowaciałe boisko być mo
że i to spotkanie trzeba będzie przełożyć.
Dwa kolejne sparingi ma za sobą też
koźmiński Biały Orzeł. W sobotę 11
marca pokona) on na wyjeździć TPS Wi
nogrady Poznań 3:2, a gole dla niego
zdobyli: Przemysław Olasz.czyk (z rzu
tu karnego), Grzegorz Gmcrck i Mate
usz. Marecki. W minioną sobotę koźmi
nianie teź grali w Poznaniu, ale tym ra
zem z m ligową Wartą. Spotkanie za
kończyło się remisem 1:1. Prowadzenie
dla gospodaizy w 48 min. zdobył Grze
gorz Mania, a w 67 min. wyrównał Woj
ciech Goliwąs.
W najbliższą sobotę w meczu ligo
wym Biały Orzeł ma zagrać na wyjeź
dzić z SKP Słupca.
Witold Blandzi

Zawodnicy: Jakub Łyskawa, Sebastian Kaczmarek i Łukasz Kaczmarek
z opiekunami Krzysztofem Olejnikiem i Alojzym Grobelnym

rszecz

W zawodach wzięły udział trzyoso
bowe drużyny z Niemiec i Polski. Moi
podopieczni rozchorowali się tuż przed
wyjazdem na turniej. Rozważałem na
wet wycofanie ich mówi Alojzy Gro
belny, trener Polana. Na szczęście, mło
dzi siatkarze pojechali do Międzyrzecza.
Pierwszy dzień, podczas którego odby
wały się mecze w grupie eliminacyjnej
przebrnęli po wielkich trudach. Następ
nego dnia. nieco wypoczęci i oszczędza
ni zawodnicy grali już na swoim pozio
mie. W tym dniu zagrali ćwierćfinały,
pokonując pierwszą drużynę SP nr
3 z. Międzyrzecza (25:13) i SP nr 2 Mię
dzyrzecz I (25:15) oraz. Turek II (25:14)
i Dargfił Tomaszów Mazowiecki 11
25:12.
Do półfinału awansowali na pierw
szym miejscu przed międzyrzeezkim SP
nr 3. Z drugiej grupy do fazy półfinało
wej wyszli Metro Warszawa i Datg/il.
Rywalem krotoszynian byli ponownie
siatkarze z Tomaszowa Mazowieckiego,
których pokonali 25:17. W meczu fina
łowym zawodnicy UKS Polon wygrali
2:0 w setach z warszawskim Metrem
i mogli się cieszyć ze zwycięstwa.
(popi)
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Czwórka z Pucharem
W pierwszym dniu w poniedziałek 13
marca rywalizowały: SP 4 Krotoszyn, Biadki i Orpiszew. Prowadzenie zmieniało się od
początku niemal do samego końca
i w związku z tym tego co najważniejsze
czyli dużych emocji nie brakowało. Osta
tecznie pierwsze miejsce zajął ławoryzowany Krotoszyn (59 pkl), drugie Orpiszew
(55), który zaledwie o jeden punkt wyprze
dził Biadki. (54).
Dzień później mieliśmy dwie szkoły
krotoszyńskie: SP 3 i SP 8 oraz Benice. Nie
spodziewanie właśnie ta ostatnia wygrała
pierwszych pięć konkurencji. Później 5 razy
zwyciężyła ósemka i stało się jasne, że tyl
ko pomiędzy tymi dwiema placówkami
rozstrzygnie się kwestia awansu. A zadecy
dowała o niej dopiero ostatnia konkurencja
Po zsumowaniu punktów okazało się, że
sporą niespodziankę sprawiły Benice zaj
mując pierwszą lokatę (62 pkt), ale nie

a za drogie miejsce 2 pkt Pierwszą co praw
da wygrał Chwaliszew, ale aż 7 następnych
Lutogniew. Później było na zmianę. Osta
tecznie zwyciężył Lutogniew gromadząc
48 pkt.), a Chwaliszew zdobył ich 36.
Finał, co warte podkreślenie z udziałem
aż dwóch szkół wiejskich, odbył się w mi
niony piątek. W pierwszych dwóch konku
rencjach najlepszą okazała się broniąca ho
noru miasta - czwórka. Trzy kolejne wygrał
jednak Lutogniew. Do połowy zawodów
walka pomiędzy nimi była bardzo zaciętą
ale później przewagę zyskała czwórka i nie
oddała jej już do końca. Z 68 pkt. zajęła ona
pierwsze miejsce. Dragi był Lutogniew (56
pkt.), a trzecie Benice (44). Każda ze szkół
otrzymała jednak dyplom i puchar wręczo
ny przez wiceburmistrza Ryszarda Czuszke.
Najważniejsze jednak, że w trakcie tej
w sumie czterodniowej imprezy, w której
ambitnie, ale w duchu fair play, walczono

M istrzowska drużyna S P n r 4

Osiem szkół z terenu miasta i gminy wystartowało w zorganizowanym, już po raz kolej
ny, przez OSiR turnieju sportowo-rekreacyjnym szkół podstawowych. Najlepszą wśród
nich okazała się krotoszyńska czwórka.
Najpierw wszystkie szkoły podzielono
na trzy grupy eliminacyjne, których zwy
cięzcy awansowali do wielkiego finału.
W każdej z nich rywalizacją prowadzona

w sali przy ul. Młyńskiej, była bardzo zacię
ta. Organizatorzy przygotowali 14 konku
rencji. Były wśród nich m.in. sztafety z wo
reczkami z grochem lub też chusteczką

Szkoła z Lutogniewa w przeciąganiu liny zajęła drugie miejsce

i z wykorzystaniem płotka lekkoatletyczne
go, slalom z piłką do koszą skakanką prze
ciąganie liny. Celność sprawdzano wrzuca
niu lotkami do tarczy z 3 metrów, rzucaniu
piłeczką do tenisa ziemnego do pachołków
z 15 metrów, w wykonywaniu lobem rzu
tów karnych, w rzutach osobistych do kosza
i trafianiu do kręgli z 15 metrów. Bardzo
emocjonujące byty dwa ognie i błyskawicz
ne mecze koszykówki, kończone zaraz po
tym, jak któraś z drużyn zdobyła pierwsze
punkty. Część z tych zadań przeznaczona
była dla tych najmłodszych czyli uczniów
pierwszych dwóch klas, inna dla ich star
szych koleżanek i kolegów. W niektórych
wykazać się musieli też nauczyciele i przed
stawiciel rodziców. Wtedy też można było
się przekonać, że tylko wydają się one być
takie łatwe, gdy obserwuje się je z boku,
a co innego gdy samemu trzebaje wykonać.

Na pudle w silnej konkurencji
Trzecie miejsce zajęła repre
zentacja powiatu krotoszyń
skiego w finale wielkopolskim
VIII Zimowej Spartakiady Lu
dowych Zespołów Sporto
wych w Chodzieży.
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przyszło to im łatwo, gdyż zaledwie o jeden
punkcik pokonały one ósemkę. Tizecia była
SP 3 (45 pkt).
W trzecim dniu wystartowały dwie
szkoły, dlatego tym razem za zwycięstwo
w konkurencji przyznawano 4 pkt (a nie 6),

get bank

ojak najlepszy wynik w każdej z konkuren
cji, toczonej przy momentami wręcz ogłu
szającym dopingu, wszyscy dobrze się ba
wili. O to przecież tak naprawdę w tym
wszystkim chodzi.
Witold Blandzi
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12 marca w turnieju finałowym wzięły
udział reprezentacje 24 powiatów. Nasi za
wodnicy wystartowali w 7 konkurencjach,
Praktycznie w każdej z nich zajmując czoło
we miejsca. W turnieju siatkówki drużyna
w składzie: Adam Radojewski, Łukasz
Marszałek, Jarosław Wojciechowski, Ma- g
ciej Sadkowski, Oskar Rakowski, Walde
Jerzy Maciejczak (drugi od prawej) z porcelanowym Pucharem za III miejsce
mar Wronecki i Marcin Kaczmarek naj
pierw pokonała 2:1 Nowy Tomyśl, następ Lech Chojnicki w rzutach karnych. Na
Drużynową klasyfikację generalną wy
nie przegrała z ekipą czamkowsko-trzciane- 6 miejscu rywalizację pingpongistów za grało Gniezno (172 pkt), przed powiatem
cką 1:2 i z Gnieznem 0:2. To dało jej trzecią kończył Artur Jędrzejak, a 9 była Domini czamkowskcr-trzcianeckim (157,25) i kroto
ka Szczotka. Barw naszego powiatu broni szyńskim (153). Czwarty był Pleszew
lokatę, za Gnieznem i gospodarzami.
Te same miejsca w szachach zajęła Ka li też: Szymon Mosiek (w szachach), Pauli (148,7), bardzo miminalnie wyprzedzając
tarzyna Mosiek i w wieloboju rodzinnym na Paszek i Zygmunt Przybyłek (oboje Piłę (148) i Szamotuły (145). Konkurencja
Michał Wawrzyniak. Z kolei w wieloboju w warcabach), Aneta Krymarczyk (w wie była więc bardzo silna i za miejsce na pudle
rodzinnym tuż za podium znaleźli się Regi loboju rodzinnym) i Artur Musioł (w strze naszym należą się oczywiście tym większe
gratulacje.
(wb)
ną Stanisław i Sylwia Bartkowiakowie oraz laniu rzutów karnych).
•Mm

Jedną z konkurencji dla najmłodszych był slalom z piłką do koszykówki
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* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dwadzieścia dwa procenty dla kredytu
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Reklam a

AGREGATY
PRĄDOTWÓRCZE
N A P Ę D Z A N E W A Ł K IE M C I Ą G N I K A R O L N I C Z E G O
Szeroki zakres mocy: od 12 kVA do 63 kVA

U
moc trójfazowa: 16 000 VA 3 ~
moc jednofazowa: 6500 W 1 ~
napięcia znamionowe: 400/230 V 50 Hz
minimalna moc jednostki napędowej: 25 kM
wyposażenie:
- czieropolowy automat bezpiecznikowy,
- zabezpieczenie różnicowo - prądowe,
- jedno gniazdo trójfazowe 32 A,
- jedno gniazdo jednofazowe 16 A ,
- zabezpieczenie termiczne jednofazowe,
- wskaźnik napięcia i częstotliwości.
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Krotoszyn, ul. Zam kowy Folwark 10. Tel. 0 6 2 725 39 60 , 0 6 2 725 2 4 49

1% podatku = 100% serca dla Polaków na Wileńszczyźnie

1%

ju ż za

81

dni

Komitet organizacyjny czerwcowego spotkania nadal
oczekuje na zgłoszenia uczestnictwa. Karty zgłosze
niowe, szczegółowy program imprezy oraz inne nie
zbędne informacje mcżna znaleźć na naszej stronie in
ternetowej: www.rzeczkrotoszynskapl.

sv : fi'.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH
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Zjazd koleżeński w LO im. H. Kołłątaja
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TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI KR0T0SZYN-M EJSZAG0ŁA

Mistrzowie
matmy
6 marca w Szkole Podstawowej nr 1 (w
krotoszyńskim Zespole Szkół nr 3) odbył
się konkurs matematyczny Mistrz matema
tyki klasy III pod patronatem wiceburmi
strza Krotoszyna Ryszarda Czuszke.
W konkursie wzięli udział przedstawi
ciele szkół podstawowych n r 1, 3, 4, 7,
8 oraz podstawówek z Benic, Brzozy, Kobiema, Gorzupi, Swinkowa i Wielowsi.
Zwycięzcą zmagań został Damian Knuła,
przedstawiciel krotoszyńskiej czwórki. Dro
gie miejsce zajął Wojciech Chlebowski z SP
nr 3, a trzecie Marcin Sikora z SP w Kobiernie.
(red.)

Laureaci konkursu

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