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Powołanie

dyrektora
unieważnione

Wracając

z Gdańska,
laureat tamtejszego
festiwalu filmowego
Krzysztof
Zanussi
wstąpił na kilka godzin do Jarocina.
Spotkał się z widzami
i złożył swój autograf
pod graffiti na murze
budynku kina.

-str. 3 Fabrykajak
supermarket
-str. 5 ·Zduny dumne
z oczyszczalni
- str. 11
Mistrzyni
spławika

- str. 15
Fot. ,, Rzecz" - Marcin Pawlik

W ubiegły poniedziałek Krzysztof Zanussi gościł w Jarocinie,
zaproszony tam przez Dyskusyj-/
ny Klub Filmowy działający przy
stowarzyszeniu JAROCIN XXI.
Reżyser przyjechał do naszych
sąsiadów prosto z Gadańska,
gdzie poprzedniego dnia jego
film Życie jako śmiertelna choro-

ba przenoszona drogą płciową
uhonorowany na festiwalu
filmowym
Złotymi
Lwami

został

Gdańskimi.
Tuż

przed spotkaniem z Krzysz-

tofem Zanussim jarocinianie
obejrzeli nagrodzony obraz, drugą projekcję zaplanowano na
wieczór. Wśród widzów zgromadzonych w kinie ECHO dominowali młodzi. Autor nagrodzonego filmu rozmawiał z nimi o "
Życiu ... " i życiu. Mówił, jak zawsze, polszczyzną piękną, interesująco, nie pomijając milczeniem
własnych wątpliwości i słabości.
Młodzi twórcy jarocińskiego
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
(jest wśród nich także przesym-

patyczny krotoszynianin Karol
Banaszak) obdarowali reżysera
pluszowym lwiątkiem jarociń
skim, a na budynku kina ECHO
namalowali graffiti: Życie jako
śmiertelna choroba przenoszona
drogą płciową. Taki tekst przeczytał kiedyś na warszawskim
murze Krzysztof Zanussi i postanowił zatytułować nim swój najnowszy film. Pod tym na murze
jarocińskim złożył na prośbę gospodarzy swój autograf.
(red.)
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ochód

o ercie rat:a nej nowy
oże
u ić każ ./

W specjalnej ofercie promocyjnej
przygotowanej na 4, 5, 6, 7 paź
dziernika osoby, które zdecydują
się na zakup nowego samochodu,
będą miały nieoprocentowane raty
zagwarantowane do końca spłaty.
Promocją objęte są wszystkie
modele Daewoo, a przykładowa
rata miesięczna na Matiza wynosi
199zl, Lanosa 269zl, a nową Nubirę
367zl.
Jako jedyna firma sprzedając na
raty, nie korzysta z kredytu
bankowego, a dzięki temu nasi
Klienci nie płacą odsetek i prowizji
bankowych. Dlatego nasza oferta
jest dostępna dla wszystkich, czyli:
firm, emerytów, rencistów, rolników
oraz osób nie posiadających
stałego zatrudnienia. Do zawarcia
umowy wystarczy dowód osobisty i
3% wartości wybranego
samochodu.
UWAGA: Oferta ważna do
wyczerpania umów promocyjnych,
a każdy Klient z okazji 1OURODZIN
Firmy otrzyma złotą kartę VIP,
1636
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Zakład

Konfekcyjny "Teomina" SA Krotoszyn zaprasza
do swoich sklepów firmowych w Bydgoszczy,
Krakowie, Poznaniu oraz Krotoszynie. Od 15 września

na odzież wiosenną, letnią i jesienną.
Oferujemy także najnowszą kolekcję płaszczy I kurtek
zima 2000/2001. Zapraszamy również do Działu Sprzedaży
i Marketingu w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej 1
codziennie od godz. 700 do 1900 , w soboty od 700do 1500• Tel. 062 725 20 31.

1635

SZANOWNY WYBORCOI
ZADBAJ, BY 'TWOJA RODZINA BYŁ.A NA SWOIM.
WYBIERZ BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ.

NIEOPROCENTOWANE RATY ZAGWARANTOWANE DO KOŃCA SPŁATY

naj1:ańszej

IJWAGA!

dającą

mu najniższe w Polsce
koszty obsługi wynoszące 1,2%
rocznie (stale bez względu na
inflację oraz zmianę kursów walut).
Dla pierwszych 15 osób mamy
dodatkowo bony na pakiet
ubezpieczeń OC, AC, NW.
TYLKO DZIĘKI TEJ OFERCIE:
- korzystają Państwo z najprostszej
procedury zawarcia umowy,
- sami decydujecie o formach
płatności i okresie spłaty,
- wybieracie kolor, model i
wyposażenie dodatkowe
samochodu.
Istnieje również możliwość
telefonicznej rezerwacji umowy.

GŁOSUJ

NA

MARIANA
KRZAKLEWSKIEGO

Zapraszamy do naszych salonów:
OstrówWlkp ul. Kolejowa 5,
tel. 7354234
(Dom Handlowy OKRĄGLAK),
Kalisz Al. Wojska Polskiego 2,
tel. 7649933
(HIT Hipermarket).

@
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ANDRZEJ KRZAK - SENAlOR RP. POWIATOWY KOMITET WYBORCZY
MARJANA KRZAKLEWSKJEGO W KROTOSZYNIE
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AUTO NA GAZ

P.ROF4L

Zakładanie instalacji gazowych
do wszystkich typów aut benzynowych
Do samochodów:

•

POLONEZ, DAEWOO, FIAT, LUBLIN
również

na gwarancji

AS

Autoryzowany

11

PEWNY PRODUCENT
Z PEWNĄ GWARANCJĄ

TECH

ul. Ogrodowskiego 30
63-700 Krotoszyn
tel. dom. 062 725 28 47
tel. kom. 0604 812 106

638

I

jesienna promocja
szkło 1.1
bez dopłat

Przedstawiciel

.o' ,

UPUSTY do 15°/o /

KOMANDOR

\

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

kuchnie na wymiar

Ostrów Wlkp
ul. Krotoszyńska 35
tel. 737 28 27

Kalisz, tel. 765 60 26
ul Częstochowska 140

HALAZAP

.

•

SALONY SPRZEDAZY
Jarocin
ul. św. Ducha 5

Kępno

Kalisz
Dom Handlowy „Tęcza"
ul. Nowy Rynek 9
Tel. 0608138 679
1639

ul. Warszawska 13
tel. 782 03 80

r:,Auto - A & J
,

•

~

,·

63·700 Krotoszyn, ul. ZDUNOWSKA 16. Tel. 62 722 66 09

s.cn

63-200 Jarocin, ul. Dworcowa 2
tel/fax. 747 57 36

(

1643

Krotoszvńsld

)

~

Centrum Farb

Komis, skup, sprzedaż, , a t ,
zamiana samochodów leasing
Zapraszamy
Poniedziałek

- Piątek 10 - 18
Sobota - Niedziela 1200 • 1600
00

00

e

i Elektronarzędzi

Teren komisu
zadaszony,
ubezpieczony.

profesjonalna mieszalnia farb flalowvch, emulsyjnych i akrvlowvch

Pit.ex s.c.

Beckers

Andrzej Grenda & Andrzej Socha

Oferujemy:
- łączenie pił taśmowych
• ostrzenie pił:
tarczowych, trakowych,
• frezy i noże strugarskie

Biadki, ul. Orpiszewska 28
Tel.lkom. 0606 319 175
0606 319 177
Tel. 062 722 44 34

POLIFARB

taśmowych

DĘBICA

Krotoszyn, ul. Polna 3, tel. 725 24 64

1642
1645

SALON TAPET
I/

AUTO PERFECT s.c. jl

Autoryzowany Dealer Skoda
63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 5
tel./fax 065 572 09 59

Skoda Fabia
Skoda Felicia

· a.1

~

•N

:§,
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z najnowszych kolekcji
zagranicznych i krąjowych oraz:
- okleiny meblowe
• farby emulsyjne
- rolety wewnętrzne
- ldęje i akcesoria malarskie

4 pddz:lernlka 2000

Skoda Octavia
Polecamy:

1644

już od

32. 890 PLN
już od 27. 690 PLN
już od 44.390 PLN

• bezpłatną wymianę oleju
• komputerowe ustawienie geometrii
w samochodach do 3,5 t.
• promocyjny pakiet ubezpieczeń
do Fellcl Octavi Fabl

3.

Kobylin

Powołanie

•

dyrektora

•
•
un1ewazn1one
Poniższe pismo -Rozstrzygnięcie nadzorcze -

wysiane 26 września z Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do Zarządu oraz Rady Miasta i Gminy w Kobylinie.
Tym razem odstępujemy od reguły (zazwyczaj staramy się podawać teksty autorstwa urzędników
w bardziej przystępnej formie), ze względu na wagę tematu publikujemy je bez redakcyjnych skrótów.
Na podstawie art. 91 ust. I i 3 oraz
art. 98 ust. I ustawy z 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późn.zm.)
orzekam
nieważność uchwały nr 61/2000
Zarządu Miasta i Gminy w Kobylinie z 28 sierpnia 2000 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoła
Podstawowa im. Juliana Tuwima ·
i Przedszkole w Kobylinie - ze
względu na istotne naruszenie
prawa.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr 61/2000 Zarządu
Miasta i Gminy w Kobylinie z 28
sierpnia 2000 roku, doręczonej
Wojewodzie Wielkopolskiemu 11
września 2000 roku, powierzono
stanowisko dyrektora Zespołu
Szkoła Podstawowa im . Juliana
Tuwima i Przedszkole w Kobylinie pani Emanueli Czwojdziń
skiej.
Przedmiotowa uchwała została
podjęta na podstawie art. 36a ust.
I i 8, w zw iązku z art. 36a ust.

zostało

4 ustawy z 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996
roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorzą
dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z późn. zm.).
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził:
Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu w Kobylinie nastąpiło
z rażącym naruszeniem przepisu
art. 36a ust. 2 ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr
67 poz. 329 z późn. zm.), zgodnie
z którym powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły lub placówki może
nastąpić, jeżeli organ sprawujący
nadzór pedagogiczny nie zgłosi
- w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko - umotywowanego zastrzeżenia.
Zarząd Miasta i Gminy w Kobylinie wystosował 17 sierpnia br.
pismo Nr 1130/2000 do Dyrekto-

\

rnie oświaty w przypadku, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosi w terminie 14 dni
od przedstawienia kandydata
zastrzeżenia,
umotywowane
wówczas nie może nastąpić powierzenie stanowiska dyrektora
przez organ prowadzący szkołę
lub placówkę.
Jednakże Zarząd Miasta i Gminy
w Kobylinie dokonał, nie czekając na upływ 14-dniowego terminu na zgłoszenie zastrzeżeń przez
Kuratora, powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu, co stanowi istotne naruszenie prawa.
Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest stwierdzenie nieważności uchwały.
Podpisano
Stanisław Tamm

ra Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty z prośbą o wyraże
nie opinii o kandydaturze pani
Emanueli Czwojdzińskiej na dyrektora Zespołu. Pismo to wpły
nęło do Kuratorium 18 sierpnia
2000 roku.
W odpowiedzi Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu (działający z upoważnieniem
Kuratora Oświaty w Poznaniu)
przedłożył Zarządowi
Miasta
i Gminy w Kobylinie pismem nr
DL 1101/52/2000 ZS z 30
sierpnia 2000 roku (w ciągu ustawowych 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń) umotywowane zastrzeżenie do przedstawionej kandydatury pani Emanueli Czwojdziń
skiej na stanowisko dyrektora Zespołu.

Zgodnie z art. 36a ustawy o syste-

Wojewoda Wielkopolski

Apel
Zachęcamy

Przypominamy, że telefo~ując do nas w czwartek między godz. 15.00 a 16.00 każdy z Państwa
ma

szansę

wygrania 100

do udziału w wyborach prezydenckich i głosowania
na kandydata, którego wybór nie będzie sprzeczny z sumieniem
osoby wierzącej.
Niech nasz Prezydent będzie dumą narodu!

zł.

Wybierzmy osobę pragnącą prawdziwego dobra Ojczyzny!

Stówa
do wzięcia!

Czy nie stać nas na Prezydenta mądrego, prawdomównego, wyi nie obrażającego Rodaków?

kształconego
Udział

w wyborach to

obowiązek

ludzi

parafialne

wierzących!

oddziały

Akcji Katolickiej
w Krotoszynie

Dyplom Europy ódeora.,,. ła w zeszłym
·- · tygodniu
w Strasburgu
delegacja sam or z ą<l u
Krotoszyna.
Wyróżnienie

to Rada Europy przyznała miastu za jego
wkład w propagowanie i wprowadzanie w życie idei jedności
europejskiej. Krotoszyn to druga po Koźminie Wlkp. gmina
naszego powiatu, którą w ten
sposób uhonorowano.
STOP.
6 października w Zespole Szkół
Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie zostanie otwarta pracownia komputerowa. Swoje komputerowe
umiejętności zademonstrują tego dnia gościom uczniowie placówki. W uroczystym spotkaniu wezmą też udział zaprzyjaźnieni ze szkołą i wspierający
ją od lat Ho1endrzy.
STOP.

Tradycyjny,

XXIV z kolei

BIEG MAĆKA, rozegrany zostanie w Koźminie Wlkp.
7 października. Chętni do wzię
cia udziału w tej masowej imprezie powinni okazać ważne
zaświadczenia lekarskie zezwalające na start oraz dowody toż
samości oraz uiścić wpisowe
w wysokości 5 zł (dorośli) lub
3 zł (uczniowie, studenci, renciści, żołnierze służby zasadniczej).

STOP.
Krotoszyńska Straż Miejska
przypomina kierowcom, że ma
prawo usuwać nieprawidłowo
zaparkowane pojazdy na parkingi strzeżone. Właściciele takich czterech kółek będą musieli pokrywać związane z tym
koszty.

STOP.

'
Co trzeba zrobić, żeby z tej szansy skorzystać? Zatelefonować pod numer
725 33 54 i wyrazić swoją opinię na podany przez nas temat. Trzeba też
podać imię, nazwisko i adres. Wszystkie dane notujemy i w każdym ty-

godniu losujemy dla jednej z telefonujących osób I 00 zł. Pieniądze moż
na odbierać w redakcji już w dniu ukazania się numeru „Rzeczy"', w którym podajemy nazwisko osoby nagrodzonej.
Podsumowanie naszych ostatnich czwartkowych rozmów znajdą Pań
stwo wewnątrz numern, w tekście zatytułowanym Moim ::.daniem.
A stówka w gotówce (w wyniku losowania) przypadła w udziale pani Li-

dii Brylewskiej z Krotoszyna. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji!
Pytanie na czwartek:

Czy uważają Palistwo, że powinno się karać
za posiadanie nawet najmniejszej ilości
narkotyków?
Na Paiistwa telefony czekamy w czwartek 5 października między godzinami 15.00 a 16.00.

(red.)

' Rzecz ,,. szkole. w krotoszy11ski111
Liceum Ogólnokształc11cym im.
I lugona Kołh1taja. Dynamiczne działajqcc stowarzyszenie sk11piająt:c jej
, wychowanków i nauczycicli 1w ciągu
zaledwie kilku miesi~cy zrNtlizownlo
swój pi~kny projekt - już 1-ł paź
dziernika w samo południc• zaprasza
na uroczy,tość odslonit;cia pomnika
patrona szkoły - I lugona Kołłątaja.
Tuż przed nią Kollqtajowcy ze stowarzyszenia spotkają sii; na nadzwyczajnym walnym zt'hraniu, ahy llStahć plan prncy na najhliż,ze 111ic·si,1cc.
Wiadomo już, że pomidri się w nim
listopado,, c ,potkanie z 11dzialcm
muz\'kllj,1c)Th absołwrntów .. \ przecież nawet nic· 111icsi:1r t<'11111 Koll:1ta.
jowcy zorganizowali inn:1 duż,1 imprezę. piknik kosz) karski z udzial<'m

drllżyn złożonych z absoh\'1'11t,i,,· liceów w Ostrowi\' i Kaliszu. na którym wystqpiła takż<'. ku ucic·szc licznie zgromndzonych kihi!'<>W. pierwszoligowa ostrnwska ST\L. '.\Jo cóż
- Kołlqtajowców stac; 11a wi<'k.
Stowarzyszcni!'m kicrnjc mi<'szkaj,1cy w Poznaniu Zenek Balanicki.
człowiek
niesłychanie
c•1wrg1czny
i takoż pogodny. \V ogólt' pozna11,ka
grupa Kollqtajowrów to zdecydowanie grupa silna. Prawd,,podobnic
w przyszłości pm, ,tanit' ,,. Poznani li
kolo l<'ITIIO\\'<'. prnloh1H' koła 1an111•rzaj,1 utworzyć ah,ohn·11ci z innych
miast. rnii;dzy i1111ymi z \\'rodawia.
Profc~sor Konstanty Tu kallo. jeden
z zalożycit'li stowarzyszenia. li\\ aża.
Ż<' wirzi z cz11sc\,, szkoły śn·d11w1 s:1
zazwyczaj zm1cznw trwal,ze od tych

I

ze sLUdió,,. \V rnoim życiu było akurat dokładnie oclwrotnic. I dopiero
zjazd absolwrncki sprzed kilku lat
pokazał. jak bardzo w iswcic czuje;
si<; zwiqzana z dawną szkolą . .lak bli- I
s.c y są mi jej wychowankowie, nawet
ci prawit' o pokolenie starsi . .lak wielkimi są patriotami, jak prawymi
i skromnymi pozoswli ludźmi, mimo
posiadanych t)·tulów naukowych
i odgrywanin w pa1htwic bardzo
ważnych ról. l\l6wi,1, że ukształtował
ich l(ollątaj. \\' podw6jnym znaczeniu - ,zkoly i jej pal rona. Zaprwnc I
przyjad:1 do Krotosz1·m1 na odsłoni~
eic pomnika. Zachęcam i Pa11,I wa do I
uczestnirl \\'H w t<·j ważnej urnczyslo
;Li.

I
I
I

Bomana llyszko

•
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Fotozagadka

KRYMINALKI

Zdjęcie zamieszczone w numerze 37 przedstawiało przejście pomiędzy dwos
ma budynkami przy ul. Zdunowskiej w Krotoszynie. Nagrodę wylosowaliśmy
dla Roberta Pietrasika z Krotoszyna.
Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona? Na naklejone na kartki kupony czekamy do 12 października. Nagrody prosimy odbierać w redakcji w piątki w godzinach od I 0.00 do 15.00.

IKROTOSZVN
PROPOZVCJE KOK-u
-

kurs komputerowy
w kafejce internetowej
CYBERIADA
zajęcia w soboty
godz. 11.30 - 13.00
- zespól wokalno-taneczny
HALABALY
zajęcia w soboty o 11.00
(spotkanie organizacyjne
7 października o 11.00)
- klub akwarystów
(spotkanie organizacyjne
7 października o 11.30)
- klub modelarski
(spotkanie organizacyjne

7.10 o 12.00)

WYSTAWY
MUZEUM Regionalne
im. H. Lawniczaka
Wystawa

stała

obrazująca życie

dawnych mieszkańców
Ziemi Krotoszyńskiej
Wystawa pocztówek patriotycznych
z kolekcji
Izabelli i Stanisława Śliwów
z

Wodzisławia

Galeria REFEKTARZ
do 15
Zdjęcie

Imię

przedstawia: .................................................................... .

i nazwisko: ..............................................................................................

października

- wystawa pokonkursowa
„Znamiona cywilizacji
w środowisku naturalnym
regionu

krotoszyńskiego".

Adres: ........................................................................................................... .

Kino PRZEDWIOŚNIE
Wypełniony

i naklejony kupon protlmy wysłać na adres Redakcji lub wrzucać db skrzynki ·RK9 ~ Sienkiewicza 2a

zecz
RKrotos1Jli1ka

Poniżej zamieszczamy niektóre oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, tam też można uzyskać

informacje bardziej szczegółowe. Obok każdej oferty podajemy liczbę miejsc i nazwę miejscowości, w której mieści się
zakład lub zlecana jest praca. Dane dotyczą wakatów, które
czekają na chętnych i były aktualne 2 października, do czasu
ukazania się numeru gazety w sklepach mogły ulec zmianie
(aktualność można sprawdzić pod numerem telefonu PUP 72536-84).

4

października

2000

października

"Wielka

niedźwiedzica"

- przygod. USA, godz. 18.00
do 5 października

Praca czeka ...

Praca dla kobiet
rehabilitantka (wyksz. średnie
w zawodzie)
- I, Zduny
przyuczenie do pracy dekoratorki
ozdób choinkowych - 50, Zduny
Praca dla kobiet lub mężczyzn
n-1 jęz. niem. (wyż. mgr)
- I, Pogorzela
n-1 jęz. ang. (wyż. mgr)
- 2, Pogorzela, Koźmin Wlkp.
n-I zaw. odlewnik (wyż. mgr,
przygot. pedagog.) - I, Krotoszyn
n-1 zaw. fryzjer (wyż., przygot.
pedagog.)
- I, Krotoszyn
n-1 zawodu malarz (wyż. mgr.)
- I, Koźmin Wlkp.
Praca dla mężczyzn
kierowca (zawod, praktyka,

do 5
-

prawo jazdy kat. E/C) - I, Garki
technik budowlany (uprawnienia)
- I, Krotoszyn
płytkarz (zawod, praktyka)
- praca w Warszawie
murarz (zawod, praktyka)
- praca w Warszawie
pracownik obsługi maszyn
i urządzeń chłodniczych
(uprawnienia do eksploatacji
urządzeń i instal. chłodniczych
amoniakalnych)
- I, Milicz
mechanik samochodowy-blacharz
(zawod. praktyka) - 1, Krotoszyn
brygadzista warsztatu (średnie,
obsługa komp. znajomość
mech. pojazdu)
- I, Krotoszyn.

-

"Wierność"

- franc. dramat, godz. 20.00
od 6 do 1O października
- "Gniew oceanu"
-

sens. USA, godz. 18.00

od 6 do 10
-

października

"Duże zwierzę"

- dramat poi., godz. 20.30
w poniedziałki kino nieczynne,

informacje o repertuarze
pod nr tel. 725-24-36
ceny biletów I O zł.

I KOŹMIN Wlkp.
Kino MIESZKO
7 i 8 października
-

"Wierność"

-

obycz. franc., godz. 19.00

lzoUNY
Wystawa
życic

dawnych

Izba Muzealna

nieustalony sprawca włamał
do sklepu spożywczego, skąd
ukradł papierosy, artykuły alkoholowe
i cukiernicze. Łącznie właściciel obliczył poniesione straty na 5.000 zł.
27 września o 13.00 w miejscowości
Roszki ktoś otworzył drzwi we fiacie
l 26p. Z auta wyciągnięto przednie
i tylne siedzenia oraz wymontowno radio. Zapewne ten sam sprawca dokonał włamania do stojącego obok poloneza. Przywłaszczył sobie radio oraz
leżącą na siedzeniu saszetkę z dokumentami.
W nocy 29 września przy ul. Dworcowej w Krotoszynie z samochodu marki fiat l 26p ktoś ukradł przyrząd do
pomiaru ciśnienia wart 230 zł.
29 września pomiędzy 21 .30 a 2.00
w nocy w Kobiernie nieustalonym
sposobem otwarty został zaparkowany
maluch, z którego skradziono radio
SONY Właściciel oszacował stratę na
400 zł.
28 września w Kobylinie z pomieszczenia kasy biletowej na dworcu PKP
miała miejsce kradzież. Kasjerka miała akurat przerwę od pracy. Ktoś otworzył okienko, gdzie wydawane są bilety, po czym z szuflady znajdującej się
pod pulpitem wyciągnął plombownicę
metalową, w której było 200 sztuk
plomb. Straty wyniosły 200 zł .
1 października dwóch piętnastoletnich
mieszkańców Krotoszyna ukradło rower górski. Kradzieży dokonano na ul.
Piastowskiej w Krotoszynie. Młodo
ciani złodzieje zostali ujęciu w podję
tym przez policję pościgu.
się

Uwaga, wypadek!
września

o 19.30 na drodze 324
citroenem kobieta uderzyła
w sarnę przebiegającą przez jezdni. Po
przyjeździe na miejsce zdarzenia policja ustaliła, że kobieta była trzeźwa.
W wyniku uderzenia zwierzęcia
uszkodzony został samochód. Kierowca odjechał z wybitą szybą i wgniecio26

kierująca

ną karoserią.

26 września o 16.1 O przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie 39-letni
mieszkaniec Sulmierzyc kierował rowerem. Został zatrzymany przez patrol policji. Funkcjonariusze stwierdzili, że jest pod wpływem alkoholu, a po

badaniu alkomatem wyszło na jaw, że
ma 2,32 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
27 września o 3.50 krotoszyniak łat 29
jadący na rowerze został zatrzymany
przez policję. Podejrzenia policjanta
okazały się prawdziwe, rowerzysta był
pijany.
1 października o 15. I Ow Zdunach na
niestrzeżonym parkingu przy restauracji IMPULS ostrym narzędziem ktoś
porysował 3 samochody, powodując
w ten sposób straty dla ich właścicie
li. Odnowienie karoserii będzie kosztować każdego z nich 600 zł.

Straż pożarna

.interweniowała
27 września na alei Powstańców Wielkopolskich zapalił się pozostawiony
bez dozoru na maszynce gazowej garnek z obiadem. Po straż pożarną zadzwonili sąsiedzi, którzy zauważyli
dym wydobywający się ze szczeliny
pod drzwiami. Ponieważ drzwi były
zamknięte strażacy weszli do pomieszczenia z zewnątrz po drabinie.

Ugasili mocno przypalony garnek
i przewietrzyli mieszkanie. W czasie
pożaru nikogo nie było w domu.
30 września przy ul. Koźmińskiej pę
kła rura wodociągowa w piwnicy.
Strażacy awarii wypompowywali wodę, która się nagromadziła przy użyciu
motopompy tak zwanej pływającej.
(popi)
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1 Nagrodę z kuponu nr 37 otrzyma Regina Tasiemska z Krotoszyna. Gra-

stała obrazująca

Źdun

drażew)

22 września przy ul. Mickiewicza
w Krotoszynie z pomieszczenia dyżur
ki lekarskiej na pogotowiu ratunkowym skradziono aparat EKG E30.
Aparat był nieużywany, ale uszkodzony. Stratę oszacowano na 4.200 zł.
21 września przy ul. Kobylińskiej
w Zdunach około 17.00 do sklepu spożywczego weszła grupa pięciu osób.
Jedna z nich poprosiła o ryby z zamrażarki, która znajdowała się poza ladą.
W czasie pakowania ryb ktoś otworzył
kasę fiskalną i wyciągnął z niej 500 zł.
W nocy 25 września przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie nieznany sprawca wszedł do mieszkania. Włamywacz
przeszukał dokładnie pokój, z kasetki
drewnianej leżącej na szafce wycią
gnął całą zawartość - 500 zł.
28 września w sklepie przy ul. Łuka
siewicza w Krotoszynie nieznany
sprawca wykorzystał chwilową nieuwagę sprzedawcy i ukradł pistolet natryskowy do malowania AIR i regulator ciśnienia z manometrem. Wartość
poniesionych strat właściciel oszacował na 535 zł.
24 września między 18.30 a 21.00 na
osiedlu Tysiąclecia w Koźminie Wielkopolskim z klatki schodowej skradziony został rower górski MAGNUM o kolorze niebieskim. Rower
wart był 520 zł.
30 września w Staniewie (gmina Koź
min Wlkp.) z terenu tamtejszej szkoły '
podstawowej ktoś dokonał kradzieży
trzech rowerów górskich. Straty wyniosły około I OOO zł.
27 września w Budach (gmina Roz-

mieszkańców

I
I
I
:

tulujemy i serdecznie zapraszamy do redakcji.
W naszym konkursie sponsorem jest PAPA PIZZA z Krotoszyna. Kupon
prosimy nakleić na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do naszej I
skrzynki na budynku przy ul. Sienkiewicza 2a do 12 października.
:
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W minionym tygodniu otwarto w Krotoszynie

Tłoki
Kupując

w czerwcu

ubiegłego

roku
Wytwórnię Sprzętu Mechanicznego,
niemiecki koncern MAHLE zadeklarował jej rozwój i rychłą rozbunajwiększą krotoszyńską fabrykę

nową fabrykę tłoków

5.
koncernu MAHLE.

najtrudniejsze
dowę.

Słowa dotrzymał.

2000 r). Budowa kosztowała 17,5
miliona zł. Zakład zatrudnia 62 pracowników, w przyszłości ma ich być
250. Docelowo, po uruchomieniu
kolejnych linii, może wytwarzać aż

Otwartą

uroczyście

w ubiegłą środę halę obróbki mechanicznej tłoków budowano zaledwie pół roku (od początku
września 1999 r. do końca kwietnia

Klaus Henke, wiceprezes MAHLE, opowiedział dziennikarzom
o dotyczących Krotoszyna plqnach tego koncernu

Fot ... Rzecz" - Marcin Pawlik
Praca w nowej wytwórni jest niemal w pe/ni zautomatyzowana

Nastoletni wyborcy z poczuciem dumy składali na liście z nazwiskami podpisy
i wchodzili z kartami do głosowania do kabiny. Niektórzy po wyjściu z lokalu wyborczego komentowali zalety wybranego przez siebie kandydata na prezydenta.

Młodzi

glosowali

6 milionów tłoków silnikowych
rocznie. Produkcję seryjną rózpocznie w listopadzie. Głównymi odbiorcami tłoków z Krotoszyna będą
Volkswagen, Skoda, Audi, Opel ,
Fiat.
Ta nowoczesna fabryka przypomina
przestronny supermarket albo halę
targową. W żadnym z pozostałych
tego typu zakładów MAHLE w innych krajach świata nie stosuje się
aż tak skomplikowanej technologii,
gdzie wymagana jest wyjątkowa dokładność - do trzech tysięcznych
części milimetra. Bo też i wytwarza

Zadrwiono z nas
-

piszą

kaliszanie

Zawrzało

października uczniowie klas
pierwszych i drugich Gimnazjum
nr I w Krotoszynie udali się do
urny wyborczej urządzonej w. jednej z klas. Przed złożeniem podpisu
obok swojego nazwiska na liście
wyborców, każdy z nich okazał posiadany dokument tożsamości, na
przykład legitymację szkolną, paszport czy kartę rowerową. Uczniowie przed wrzuceniem kart do gło
sowania do urny wchodzili do kabiny i tam zakreślali nazwisko kanadydata na prezydenta. Po >zakończe
niu wyborów komisja wyborcza zaji;:la si'< liczeniem głosów.
Wyniki szkolnych głosowań zostaną przesiane do krajowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizującego tę akcj'< w szkołach
zgłoszonych do projektu Młodzi
glosują. W Gimnazjum nr I koordynatorką programu edukacyjnego
jest Rena la Witczak, nauczycielka
historii i wiedzy o społeczeństwie.
Przyszli wyborcy na lekcjach
kształcenia samorządowego poznają zasady demokratycznych wyborów. Wtorkowa symulacja, do złu
dzenia przypominająca wybory dorosłych , jest jednym z etapów nauki
wchodzenia w życic publiczne.
Zdaniem Renaty Witczak dzięki takiej edukacji młodzi ludzie ch'<tnicj

3

~~.

w Kaliszu po
ujawnieniu przez Komitet Wyborczy Mariana
Krzaklewskiego materiałów nagranych na taśmie filmowej podczas
wizyty Aleksandra Kwaśniewskiego w tym mieście we wrześniu 1997 r.

~-,.r:

~~-~~-~~~~

Gimnazjaliści przed plakatami

Fot... Rzecz" - Marcin Pawlik
-Y.yborc:::ymi na szkolnym korytarzu.

w przyszłości pójdą do urn, bo będą
wiedzieli, dlaczego glosowanie jest
takie ważne. Ich pierwszy wybór,
na terenie szkoły pod okiem nauczycielki, był całkowicie wolny,
pedagodzy nie ingerowali w żaden
sposób w decyzje dzieci . Koordynatorka podkreśla, że szkolna akcja
była apolityczna. Być może dzięki
niej za kilka lat łatwiej będzie podjąć młodym poważną decyzję pod-

czas prawdziwych wyborów.
W przygotowanie szkolnych wyborów zaangażowały się klasowe samorządy oraz wychowawcy klas.
Wyniki pierwszych polskich mło
dzieżowych wyborów prezydenckich zostana przez Centrum ogło
szone po podsumowaniu głosów
wszystkich szkół uczestniczących
w programie.
(ela)

się tu najnowocześniejsze, najtrudniejsze do wykonania tłoki.
W uroczystości uczestniczyli liczni
przedstawiciele niemieckiego koncernu, między innymi jego wiceprezes Klaus Henke, który po oficjalnym otwarciu nowej fabryki spotkał
się z dziennikarzami. Poinfotmował
ich, że w ciągu najbliższego roku
uruchomione. zostaną trzy następne
linie produkcyjne (obecnie w hali
zainstalowano dwie), później, prawdopodobnie jeszcze w roku 2002,
dwie kolejne.
(er)

Do przewodniczącego kaliskiej Rady
Miejskiej zwrócił się na piśmie przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ
SOLIDARNOŚĆ Jan Mosiński, wnosząc o zajęcie w trybie pilnym stanowiska wobec wydarzeń, które miały miejsce 17 września 1997 roku w okolicach
Kalisza. W uzasadnieniu wniosku J.
Mosiński pisze: 17 wr::eśnia 1997 roku
na lądowisku w okolicach Kalisza Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski
oraz szefBBN Marek Siwiec publicznie
dopuścili się ::nieważenia osoby Ojca
Świętego Jana Pawia II. poprzez szydzenie z jego zachowania i gestów
(błogosławieństwo ::nakiem k,::yża
świętego i ucałowanie ziemi). które Jan
Paweł II ma zwyczaj czynić na powitanie kraju, do którego przybywa. 'Zachowanie Aleksandra Kwa.foiewskiego
i Marko Siwca odebraliśmy jako wyszyd::anie wia,y katolickiej.jej symboli, a także wieważenie drogiej wszyst-

kim Polakom osoby Ojca Świętego.
Panu Przewodniczącemu, że Rada Miejska Kalisza
przyjęła w maju 1997 roku uchwalę. na
mocy której przyznaje Ojcu Świętemu
honorowe obywatelstwo miasta Kalisza.( .. )
Tego samego wydarzenia dotyczy
oświadcze'ii.ie kaliskiego klubu radnych
Porozumienia Prawicy Chrześcija11skiej. 'Zadrwiono z nas. zakpiono z gościnności, zdeptano wartość i wielkość
Ziemi Kaliskiej, a co najgorsze - ze1:±ono najważniejsze symbole Kościoła
- krzyż, błogosławieństwo Boże i osobę Ojca Świętego. Klub PPCh - wyrażając swoje obur::enie - w imieniu
wier:::ącej części mieszkańców Kalisza
oświadc::a, iż oczekuje od Prezydenta
RP zadośćuczynienia adekwatnego do
wielkości popełnionego zła oraz krzywdy moralnej uczynionej Kościołowi,
Ojcu Świętemu. a talce ludziom wierzącym i samemu Kaliszowi - czytamy, między innymi, w oświadczeniu.
Z kolei kaliski poseł Witold Tomczak
złożył u marszałka Sejmu RP Macieja
Płażyńskiego bardzo szeroko uzsasadniony wniosek o podjęcie kroków
zmierzających do stwierdzenia przez
Trybunał Konstytucyjny przeszkody
w sprawowaniu przez Aleksandra
Kwaśniewskiego urzędu Prezydenta
RP, powołując się przy tym na art. 13 I
Konstytucji.
(er)
Pragnę przypomnieć

4 października :tC.00

•

6
Wybory prezydenckie coraz bliżej. Emocji coraz
wi~rj. Walka na
pmgramy, argumem y i kontrargumenty, a czasami nawet i na pii;-

Pamiętajcie

o ogrodach ...

Widziane

27 września w rozdrażewskim Urzędzie
Gminy podsumowano doroczny konkurs
na najpiękniejszy ogród.

z Poznania
,ci l\a,za wi,·dza polnologKzna wzbogacn si~· o 11ow1· poji;l"ia. jak l"hoćby pozytywna l"ZY 1wga1ywna kampania wyborl"Za. 0l"zywiście l'ozm111. jako jł-dno z najwi~kszych miast polskich, w kt6ryrn
w glo-,,,,·an111 moż,· brać udział ponad
'ł00 I ysircy o,6b. ji'st lakolllym k11skirm
dla wszy,tkil"h sztabów wyborczyd1.
I dlatPgo lrż nil' ma prawi,, dnia. aby
w naszym ,nieście n,c pojawił si(, kol,:jny
K\NDYD\T A my musi111y przy tym pamir;tać. iż jcdrn z kandydatów miPszka
w pobliskich Szamotułach. wpada wii;c
do Poznania co llhZ. \le w ostatniq śmdę
w stolicy \Y.lelkopolski pojawiło si', dwóch
K\ND\'D\TÓW Nił'rnal w tym samym
czasi,· i oczywiścił' w tym samym celu.
Obaj bardzo znani. z wi~kszy111i czy
m11irjszymi zasługairn i wirlkimi nadzicjrnni na wyborczy sukn,s. O jednej z wizyt. Jako ż1· ob,wrwowalcm jq z samego
c!'ntrum wydarze11, chci,: napisać. Oczywiści!' 111c padnq !li :i11dnc nazwiska. bowiem 1rntia osobista c,:~za prz,·dwyhorcza
trwa od samrgo poczqtku kampanii wyborczl'j.
Otóż mojq ucz.clnii; odwiedził KANDYDAT 'Oikid1 gości określa si(, mianem VIP-ów czyli bardw ważnych osób, a wii;c
t17.cba ,i', było do t1•go odpowiednio przygotować. Sztab osób pracował nad tym
w pcx;ie czoła przez parę tygodni. ajważnicjszc, c h oć nic najtrudniejsze, było
przygotowanie scenariusza wizyty. Ale potem t17.cba było odpowiedzieć na dziesiąt
ki, jak nic setki ważnych i mniej ważnych
pytar1. Kogo zaprosić na spotkanie, kto
i jak ma gościa witać, co zmbić, :i.cby
w najważni,·j,zym momPncic nic nawali!
mikrofon. co podać na obiad i jak usadzić
zapmswnyd1 przy stoli\ co zmbić, aby /.a
właśnie toalda była w <xlJX>wicdnim momencie czysta i pachm1ca. I jrszczc rozwi:1zać widc, wic·ll' iunych pmhlem6w.
Środa rano. W,zystko zapiętt· na ostatni
guzik Orga11iwtor1.y po raz "''Ili)' sprawdzafl m~dmlmil'jsz1· ,zczrg6ły. Coraz
większl' napięne. Cość spodzil'wany jl'st
o rlw1111ast1j u-1.ydzi1·śi·i. Sp6źnia się zal1'.rlwir dwadzic·ś!'ia 111inut. Wita go nil'planowa11y, ,pontanicz11y aplauz dzieci z JX>hliski,·j podstawówki. Tradycyjne stampolskil' powitanlC' chl,·hem i "'1l,1 JW"<'Z
ślit-ml' dziewczyny z<· studl'nckicgo Zl'spolu tańca ludow,·go i powitanir p17~·z wła
dz,· t1czrlni. Kilkanaś!'i1· minut na odświc
żcnil' się i kawę i już pora iść na salę. 'llim
zabiera głos wiele rm1drych O'>(>h. W,zys<,y
m6wią o bardzo ważnych problemach
i radz11 K.\Nl))1)\T0\\1. co powini,·n zrobić, jak już wygra wybo,y. Na zakmkzcni,: gość wszystko ba1tlzo pięknie pod,u111owul. I już pora na obiad. rzyli - jak
,i,; o,tat11io przyjęło m6wić - lunch. Ku
z111artwirnit1 gospodarzy ,knkony do 111i11i11111111, ho cz1is nagli. Potem jc·sz<·z,· konfercnqa pra"'>wa, wywiady, autografy, Po
ll7J·ch godzinach wizyta dobil'ga kmka.
I ja tam hyll'm, gościa wita!l'm, golonki,!
jadlc·m, wodii mineralm1 popijałem, do
wsp6hwgo zdjęcia pozowall'm. I to
wszy,tko dla Ciebie, drogi Czytelniku,
opisałem.

Piotr l..akr,..cwi,ki
m 4 puchlenillla 2000

W tym roku pracami komisji konkursowej kierowała Krystyna Teodorczyk (kierownik referatu rolnic-

twa w UG). Razem z nią w jury zasiadali: Elżbieta Ciesielska (pracownica Ośrodka Doradztwa Rolniczego), Joanna Bartkowiak
(przewodnicząca Gminnej Rady
Kobiet) oraz Maria Panek i Aldona Jakubek (laureatki poprzednich
konkursów).
Komisja przeprowadziła dwukrotną lustrację zgłoszonych do konkursu ogródków (było ich 13),
pierwszy raz obejrzała je na końcu
maja, drugi - między 24 a 25
sierpnia. Razem można było uzyskać 40 punktów (za ład i porządek,
trawniki i pielęgnację, dobór i kom-

pozycję roślin

ozdobnych, elementy małej architektury).
Pierwsze miejsce w tegorocznym
konkursie zajęła Maria Duczmal
z Nowej Wsi, na drugie, zdaniem
komisji, zasłużyli Teresa i Stefan
Patalasowie z Grębowa, na trzecie
- Marianna Frąckowiak z Roz-

Tak wygląda ogród ::wyciężczyni konk11rs11 -

Marii Duc=n,al

drażewa.

Czwarte
m1eJsce
przypadło
w udziale Małgorzacie Kraszkiewicz z Nowej Wsi. Pani Małgorza
ta pracuje w nowowiejskim prze~
szkolu i mieszka w zajmowanym
przez nie budynku, a stworzony
przez nią, bardzo wypielęgnowany
ogród stanowi piękne otoczenie
placówki.
Otoczenie przedszkola w Nowej Wsi, pielęgn11je je Malgor::ala Kras=kiewicz

(jan)

• Moim zdaniem

P~ją, plują, petują
Wydaje się, że odpowiedzi zależa
nic tylko od doświadczeń życio
wych naszych rozmówców, ale też
od ich charakterów i podejścia do
życia w ogóle.
Rozmawiałam z mamą kilkuletniej,
bardzo chorej dziewczynki, która
na skutek przebytego ciężkiego zapaleniu opon mózgowych jest głę
boko upośledzona. Lekarze z dużych wielkopolskich miast nie robili rodzicom nadziei. - Byli nieczuli, odrzucali nas - mówiła mama
dziecka. W końcu, dzięki rehabilitantce Dorocie Olszewskiej (Zaję
ła się z sercem nie tylko dzieckiem,
ale i nami, bo i nam bardzo potrzebne było wsparcie psychiczne
- wspominała moja rozmówczyni)
dziewczynka trafiła pod opiekę
neurologa z Wrocławia, dr Barbary Ujmy-Czapskiej. Efekty tej
opieki (dodajmy: bezinteresownej)
są widoczne, dziecko powoli wraca
do zdrowia, zaczyna siadać, mówić, nie ma już tak zwanych ruchów mimowolnych.
Tym razem więc pozwalamy sobie
odstąpić od reguły niepodawania
w tym tekście personaliów i zdradzić nazwiska osób, które pomogły
zrozpaczonym rodzicom. Są tego
warte!
ły

młody człowiek,

student,
Na te pytania nie da się
prosto odpowiedzieć. Znieczulica
to choroba, która jednych dotyka,
a innych omija. Wszystko zależy od
tego, jak kto został wychowany, jaPewien

powiedział:

Czy to prawda,

o

boją się wyśmiania, posądzenia

agresji. Jeśli pomagają osobom, obcym, to raczej tylko
tym, które schludnie wyglądają.
zdecydowanie wygląd ma tu niemałe znaczenie.
wścibstwo,

że

chorujemy na znieczulicę społeczną? Czy zdarzyło się
Państwu, że pomógł Wam, bez proszenia o to, ktoś zupełnie obcy? Lub może
ktoś, proszony, odmówił udzielenia pomocy? - na te pytania odpowiadali
nam Państwo przez telefon w miniony
czwartek.
kie ma za sobą doświadczenia. Ja
sam mógłbym podać wiele przykła
dów bezinteresownej pomocy może taka już moja natura, że lubię
pamiętać dobre, a zie szybko zapominam, może jestem zbyt miody, że
by narzekać, a może po prostu dotąd nikt mnie tak naprawdę głęboko
nie zranił. Uważam, że bardzo czę
sto ludzie boją się pomagać innym

W naszym spolecze11stwie panuje
znieczulica mówił
z kolei przedstawiciel starszego pokolenia krotoszynian . Walka
o byt nie pozwala na zajęcie się
problemami innych. Może opowiem
całkowita

pewną

historię.

Kolorowe znaczki
Bohaterowie bajek i logo firmy
odblaskowych znaczkach, które bezpłatnie rozdaje sieć sklepów CCC.
Znaczki mają postać kilkucentymetrowych kwadratów na kolorowym
sznurku. Można je przyczepiać do
sponsorującej akcję widnieją na

kurtek, tornistrów, czapek, rowerów. Chodzi o to, aby każde poruszające się samodzielnie po drogach dziecko było z daleka widocznulla kierowców pojazdów. Akcja
firmy CCC zyskała poparcie Komendy Głównej Policji.

Wybrałem

się

z psem na spacer do parku. Zobaczyłem leżącego na ziemi człowie
ka, wyg/adat.jakby dotkną{ go atak

Pewną ilość

(er)

czekają

znaczków firma CCC
w naszej redakcji, zapraszamy więc po nic dzieci i rodziców. W całej Polsce CCC rozda
ich około 30 tysięcy, głównie poprzez sieć swoich sklepów Uest ich
230), między innymi sklep w Kropozostawiła

padaczki. Prosiłe m przechodniów
o pomoc, ale nikt nie chciał się zatrzymać, wszyscy mówili, że to pewnie pijak. W końcu pobiegłem do
pobliskiej szkoły, stamtąd zadzowonilem do pogotowia. Okazało się,
że rzeczywiście był to atak padaczki. W dawnych latach ludzie żyli
bardzo biednie, ale byli otwarci na
bliźnich, chętnie sobie pomagali.
W podobnym tonie wypowiedziało
się jeszcze kilka innych osób
w różnym wicku.
Kilka telefonów dotyczyło chuligar'istwa. Bo jak inaczej nazwać
występy młodych ludzi, którzy okupują co wieczór rynkowe bramy,
a nawet klatki chodowe. - Robią
hałas, piją, plują, petują, nie liczą
się z nikim - ża liła s ię mieszkanka
jednej z kamienic. - Na zwrócenie
uwagi reagują przek/e,istwami
i jeszcze głośniejszym zachowaniem. Jeste/;my bezsilni. Nie pomaga nawet wezwanie policji. Kiedy
przyjeżdża funkcjonariusz, ulatniają się szybko albo obiecują poprawę, po czym zaczynają od nowa.
Jak tu żyć? Właśnie - jak tu żyć?
Obiecujemy, że skorzystamy z podany~h nam telefonicznie adresów
i spróbujemy zająć się tą sprawą.

toszynie (ul. Floriańska 14).
Umieszczone w sk lepowych witrynach plakaty będą obrazowały zastosowanie znaczków odblaskowych.
(red.)

7.
Przygotował się

tylko dyrektor basenu ...
Wprowadzenie lekcji pływania na basenie entuzjastycznie powitały dzieci z klas objętych decyzją krotoszyń
skiego samorządu. Już 2 września na pierwszej lekcji
wychowania fizycznego w jednej ze szkól cala klasa, machając strojami gimnastycznymi, pytała radośnie: Proszę pana, idziemy na basen? Lekcje basenowe rozpoczęły się dopiero kilkanaście dni później, jednak nauczyciele mają nadal sporo wątpliwości.
Swoje obawy wyrazili nauczyciele wychowania fizycznego z gminy Krotoszyn na spotkaniu w połowie września
w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 8.
Głównym adresatem uwag, które dotyczyły wprowadzonych w tym roku
szkolnym lekcji na basenie, był Ryszard Czuszke, kierownik Wydziału
Oświaty. Już bowiem pierwsze wyjazdy ujawniły wiele nieprzewidywanych
wcześniej trudności.

Bawić,

czy uczyć?

Bylem na basenie, widziałem, uwa::am,
±e godzina ćwicze1i na basenie jest porównywalna z dwiema na sali stwierdził Ryszard Czuszke. Nie
chcemy robić niczego, co stwarzałoby
zagrożenie dla dzieci - uspokajał wuefistów. Stan świadomości nas
w tym momencie nie interesuje - uci nał zbyteczne jego zdaniem rozważa
nia nauczycieli.
Nikt z nas nie twierdzi, że lekcje na basenie Io zły pomysł, ale formy jego prowadzenia trochę mijają się z prawdą
- oponowali wuefiści. - Na p1zyklad
głębokość basenu, liczebność grup,
kompetencje nauczycieli, obecność in-

sinik/ara nauki pływania.
Nauczyciele pytali: - C::y to ma być
rekreacja, c::y nauka pływania? - Basen ma 130 centymetrów głębokości
w najpłytszym miejscu, d::ieci, które nie
umieją pływać, nie wejdą, bo się boją.
Kiedy staną na palcach, ll'Oda im sięga
dotąd - nauczyciele robili pod nosem
wymowny ruch ręką. - A jak w brodziku pomieścić 75 d::ieci nie umieją
cych pływać?
Jak wynikało z odpowiedzi kierownika, nauczyciele powinni reagować bardziej elastycznie, pomagać sobie nawzajem na basenie, samodzielnie wypracowywać własne metody prowadzenia lekcji.

a Nie precyzują
Grzegorz Sobczak, instruktor bhp
z Urzędu Miasta i Gminy, wyjaśnił, że
w napłytszym miejscu basenu są 133
centymetry, a przepisy odnośnie bezpieczeństwa nie precyzują, na jakiej
głębokości można uczyć pływać. - To
instruktor nauki pływania decyduje, bo
on odpowiada za osobę czy grupę.
W dyskusji zarówno nauczyciele, jak
i behapowiec odwoływali się do usta-

A ludzie

Maria Królikowska
(emerytka)

Jestem ll'ręcz pewna, że mają za
małe pensje. Marny status materialny nauczycie/i obniża prestiż
ich zawodu. Gdybym mogla, bez
wahania podniosłabym nauczycielskie pensje.

wymogu dopuszczalnej liczebności
grup - wraz z nauczycielami będą
wyjeżdżali na basen pracownicy niepedagogiczni danej szkoły, na przykład
panie bibliotekarki. Te osoby będą odpowiadały na równi z nauczycielami
wychowania fizycznego za grupy znajdujące się pod ich opieką. Mamy
dwie lekcje ·wuefu na wyja:::d na basen
- liczyli nauczyciele. - Jedna lekcja
poświęcona zostanie na dojazd, przebieranie się, sus:::enie. Zostanie czterdzieści pięć minut, podczas których
bierzemy na naukę pływania raz jedną
gmpę, raz drugą, tę od pani bibliotekarki. Z tego wynika, :::e d::ieci będą
miały - z dwóch lekcji - tylko pól.
Czy tak powinno wyglądać Hychowanie fizyczne? - powątpiewali.

a Pól lekcji?

• Odpowiedziała cisza

Na spotkaniu uzgodniona została także

Wuefiśc i

nierozwiązana dotąd

sprawa liczebnośc i grup basenowych. - Każdy z nas
przed wejściem na basen musi al podpisać oświadczenie, w któ,ym brał na
siebie całkowitą odpowiedzialność za
bezpiecze11stwo gn,py liczącej najwyżej 15 osób - nauczyciele demonstrowali to pismo. - Gratulacje dla dyrektora basenu, bo z tego wynika, że jest
jedyną osobą, która się przygotowała
do lekcji na basenie. Behapowiec przypomniał ponownie przepis mówiący
o tym, że nauczyciele nie odpowiadają
za bezpieczeństwo w wodzie, bo to jest
sprawą WOPR-owców. Muszą natomiast dopilnować dzieci w każdym innym miejscu. Natomiast Ryszard
Czuszke oświadczył, że - dla poprawienia bezpieczeństwa i spełnienia

mówią. ••

Kazimierz Nakoneczny

I

wy z 1938 roku o zakładach kąpielo
wych,jednak obie strony dzieliła interpretacja przepisów. Nauczyciele upierali się, że strefa nauki pływania dla
dzieci powinna wynosić do 90 centymetrów głębokości, zaś obaj przedstawiciele urzędu gminy twierdzili, że
niekoniecznie. Grzegorz Sobczak
przypominał, że zgodnie z przepisami
za bezpieczeństwo dzieci w wodzie odpowiadają tylko i wyłącznie ratownicy.
- Pa11stwo odpowiadacie za dzieci,
kiedy znajdują się poza niecką basenową, biegają po hali, są na zje±d:::alni,
pod p1J•sznicem, w szatni - tłumaczył.
Natychmiast podniesiono wtedy kwestię wchodzenia nauczyciela do przebieralni. - W trosce o bezpiecze,istwo
dzieci - wchodzić- zapadła decyzja.

( elektromechanik)

Uważam, :::e dzisiaj prawie wss.::yscy maja zbyt niskie place. I nauczyciele, i robotnicy wrabiają
zdecydowanie poni:':ej oc.::ekiwań.

I

Henryk Rogalka
(rencista)

Mam córkę pedagoga, a więc
znam len problem. Z przykrością
stwierdzam, że nauc;;ycielskie
pensje nie są adekwatne do stresującej pracy z dziećmi i młodzie
żą. Nauczyciele mająprawo czuć
się niedocenieni za tyle lat studiowania.

Tegoroczny deficyt budżetowy
starostwa krotoszyńskiego wynosi ponad 3.226 tys. złotych.
Radni powiatowi zdecydowali
na ostatniej sesji, że niedobór ten
zostanie pokryty kredytami bankowymi w wysokości blisko
3.100 tysięcy oraz nadwyżką budżetową z poprzedniego roku,
wynoszącą blisko 129 tys. zło
tych. Dokonana w tym roku już
po raz trzeci korekta budżetu jest
podyktowana głównie zmianami
wydatków na cele oświatowe.

***
Na kulturę fizyczną i sport powiat przeznaczył w tym roku 60
tysięcy złotych. Do 31 sierpnia
wykorzystano blisko 6 I procent
tej kwoty. Z pozostałych 23 tysięcy najwi ęcej (ponad 5 tysięcy
zł) pochłonie działalność Ludowych Zespołów Sportowych.
Podobną kwotę starostwo przeznaczyło na powstający obecnie
krotoszyński Szkolny Związek
Sportowy. Zajmie się on przede
wszystkim
programowaniem
działalności sportowej w środo
wiskach szkolnych na terenie powiatu.

zgodnie twierdzili także, że
nie wolno im uczyć pły
wania, bo nie mają kwalifikacji instruktorskich. Tym wyjaśnieniem
przedstawiciele urzędu gminy byli nieco zdumieni, bo ich zdaniem absolwent akademii wychowania fizycznego jest uprawniony do takich zajęć.
Nauczyciele przypomnieli też, że
w małych szkołach wychowanie fizyczne prowadzą niefachowcy, na
przykład pani od bilogii ... Niektóre
z tych osób nie mają nawet karty pły
wackiej ... - Pływać umiem, ale nie na
tyle, by uczyć innych - powiedziało
kilka osób. - Kto z państwa zdobył
kwalifikacje instruktora pływania zapytał Ryszard Czuszke. Odpowiedziała mu cisza.
Izabela Bartoś
okazało się, iż

***
W czasie wakacji wyremontowano w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie jedną z sal
i urządzono tam pracownię komputerową. Odnowiono także gabinet dyrektorski. Przeprowadzone prace adaptacyjne na strychu pozwoliły na uzyskanie dodatkowych pomieszczeń klasowych.

KrotHolmes

Tym razem pytaliśmy krotoszynian o to, czy ich zdaniem nauczyciele są wystarczająco dobrze wynagradzani za swoją pracę .
Notował

Sebastian Pośpiech
Marcin Pawlik

Fotografował

:I.:~: :)

Jasik

Myślę, że nauczyciele są bardzo
solidnie wynagradzani. Proszę
porównać ich pracę - 18 godzin
w tygodniu, z tą, którą 'A.ykonuje
pracownik fizyczny. który pracuje 40 godzin tygodniowo i nie zarabia tyle, co nauczyciel. Oni nawet specjalnie nie musząpr:::ygo
towywać się do lekcji, bo uczą lego samego od lat.

Eugeniusz Gregier

'

I

(budowlaniec)

Sądzę,

że zarabiają

za ma/o.
w społeczeństwie, bo edukują i wychowują nasze dzieci. Powinni jednak trochę częściej spotykać się
z rodzicami i rozmawiać z nimi indywidualnie o postępach i problemach dziecka.
Spełniają ważną funkcję
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Nad

E\Vangelią

Maciej wybrał ją spośród wielu
dziewczyn. Nie powiedział: Czy
chcesz być moja, ale zapytał: Czy bę
dziesz towarzyszyć mi w życiu? Długo
szukał kogoś takiego. Odkąd uroczyście powiedzieli sobie tak, on stał się
głową, kimś, kto staje na czele i ma
być odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale za innych. Na początku trochę
się tego bał, potem przekonał się, że to
jest jego powołanie.
Katarzyna, od kiedy ją znał, była zawsze cicha, wręcz niepozorna. Miała
w sobie wiele ciepła i nieodkrytych
przystani spokoju. Wielokrotnie jej
powtarzał, że swoją obecnością wychowuje go do małżeństwa. Wiele
spraw ukazywała mu bardzo jasno
i wyraźnie, zadziwiając głębią i trafnością spostrzeżeń. Nawet jeśli Maciej stwierdzał, że wszystko jest dobrze, zawsze umiała odkryć niezgodność między tym, co słyszała, a tym
co dostrzegała w jego mimice i gestach. Nic się przed nią nic ukryło.
Razem doszli do przekonania, że jeśli

są jednym ciałem,

to on jest jego gło
wą, a ona sercem. Czy może głowa
żyć bez serca albo serce bez głowy?
Po kilku latach wspólnego życia on
coraz częściej bywał poza domem.
Męczyło go pomaganie w zmywaniu,
trzepanie dywanów i inne prozaiczne
obowiązki. Ona też przestała się modnie ubierać, rzadziej odwiedzała fryzjera i sklepy z kosmetykami. Zabiegana, ciągle martwiła się, że znowu
zabraknie pieniędzy, a trzeba przecież
spłacać kredyty.
Siedział kiedyś zmęczony na balkonie
i patrzył na trzymające się za ręce pary. Kasiu, chyba coś gdzieś zgubiliśmy
- powiedział do żony tego wieczoru.
Przypomniał sobie o głowie i sercu,
które jakby osłabły we wzajemności.
Potem dowiedzieli się, że na świat
przyjdzie długo oczekiwane dziecko.
Bardzo się ucieszyli i zaczęli przygotowania na jego przybycie. Zakupy,
plany, urządzanie pokoiku ... Razem
usłyszeli pierwszy krzyk, zobaczyli
pierwszy uśmiech, doświadczyli

pierwszych rodzicielskich wzruszeń
i radości. Teraz mówią, że mimo nieprzespanych nocy nic zamieniliby takiego życia na inne, wygodniejsze.
Przeczytali kiedyś słowa Jezusa
z Ewangelii: Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie ... Pierwszy raz
zanieśli swoje maleństwo do Jezusa
w dniu chrztu. Teraz codziennie proszą za nie we wspólnej modlitwie. To
jest ich przynoszenie dziecka do
Chrystusa. Starają się też jeszcze bardziej być blisko siebie, bo dobrze wiedzą, że to, co jest pomiędzy nimi, to
także obraz ich miłości do dziecka.
Usłyszeli o swoich znajomych, którzy
po pięciu latach małżeństwa postanowili się rozejść. Bardzo się tym zmartwili ... Niedawno, spacerując ulicami
miasta, mijając sklepy i wystawy,
przechodzili obok budki z lodami,
gdzie się poznali. Wspominając, jak
on o mały włos nie wpadł na nią rowerem, mówili do siebie: Jakie to
szczęście, ±e się spotkali.śmy.
Dzieje Macieja i Katarzyny, historia
jakich wiele. Czy możesz powiedzieć,
że ich znasz?
(si)

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali pomoc w bolesnych dla nas chwilach, Lekarzom i Pielęgniarkom szpitali w Krotoszynie
i Koźminie za troskę i opiekę, Księdzu, Organiście, Krewnym, Sąsiadom,
Delegacjom. Znajomym za modlitwę, złożone kwiaty oraz udział w ostatniej drodze kochanej Żony, Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

Wszystkim, którzy dzielili z nami
smutek i żal, okazali pomoc
w bolesnych dla nas chwilach, Dr
Lidii Dużyńskiej-Mądroń, pielę
gniarkom SPZOZ Kobylin za troskę I opiekę, Księdzu, Organiście, Krewnym, Sąsiadom, Delegacjom i Znajomym za modlitwę,
kwiaty oraz udział w ostatniej
drodze naszego kochanego Ojca,
Teścia, Dziadka i Pradziadka

ś1?p.
Anieli

Kaźmierczak
serdeczne

podziękowania składa

rodzina

ś1?p.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
i odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku mojej ukochanej Żony

Franciszka
Dąbrowicza

ś1?p.

lat 93
serdeczne podziękowania

mgr Lidii Klaudii Tomzy

składa

z domu Szymczak
Proboszczowi parafii w Golinie koło Jarocina
za poprowadzenie ceremonii pogrzebowej
mą± z rodziną

rodzina

Dziękuję również Księdzu

podziękowania

Serdeczne

Ro-

dzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym za przekazane wyra-

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zamówili msze św. oraz
uczestniczyli w ostatniej drodze naszego kochanego Tatusia, Teścia,
Dziadka i Pradziadka

zy współczucia, intencje mszalne, kwiaty oraz udział w uroczy-

ś1?p.

stości

pogrzebowej naszej ko-

chanej

Leona Kurzawskiego

Córki,

Sic,stry,

Cioci

na

niedzielę
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• Pierwsze czytanie
- z Księgi Rodzaju
(Rdz 2,18-24)
Nie Jest dobrze, żeby
by/ sam; uczynię mu zatem
odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne
i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg
przyprowadził je do mężczyzny, aby się
przekonać, jaką da im nazwę. Każde
jednak zwierzę, które określił mc,:żczy
zna, otrzymało nazwę istota żywa. l tak
mężczyna dal nazwy wszelkiemu bydłu,
ptakom powietrznym i wszelkiemu
zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka
nie znalazł odpowiedniej mu pomocy.
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył sic,: w głębokim śnic, i gdy spal,
wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to
zalepił ciałem. Po czym Pan Bóg z że
bra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził
do mężczyzny, mężczyzna powiedział:
Ta dopiero jest kością z moich kości
i ciałem z mojego ciała. Ta będzie się
zwala niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją i łączy się
ze swą żoną tak ściś le, że stają się jednym ciałem.

Pan Bóg

rzekł:

mężczyzna

•Drugie czytanie
-z Listu
do Hebrajczyków
(Hbr 2, 9-11)
Bracia: Widzimy Jezusa, któ1y mało od
aniołów był pomniejszony, chwałą
i czcią ukoronowanego za cierpienia
śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich
zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu,
dla którego wszystko i przez którego

wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich
zbawienia udoskonalił przez cierpienie.
Tak bowiem Chrystus, który uświęca,
jak ludzie, którzy mają być uświęcani,
z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi
swymi.

.EWANGELIA
według św. Marka
(Mk 10, 2-16)
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc
Go wystawić na próbę, pytali Go, czy
wolno m~żowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni odrzekli: Moj±es=pozwoli/ napisać list rozwodotty i oddalić. Wówczas Jezus rzeki do nich: Prze:: wzgląd
na zatwaid=ia/ość serc waszych napisał wam Io przykazanie. Lec:: na począt
ku stworzenia Bóg slwor::yl ich jako
mę±czyz11ę i kobietę: dlatego opuści
cz/01Viek ojca swego i matkę i ::;/ąc::;y się
ze swoją ±oną. i będą oboje jednym ciałem. A tak ju± nie są dwoje, lecz jedno
ciało. Co Bóg zląc::;y/, tego człowiek nich
nie rozdziela. W domu uczniowie raz
jeszcze pytali Go o to. Powiedział im:
Kto oddala żonę swoją. a bierze inną,
popełnia cudzołóstwo względem niej.
I jeśli :':ona opuści s1Vego męża, a wyjdzie zó innego, popełnia cudzołóstwo.
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich
dotJ...'llął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to obruszył się i rzeki do nich: Pozwólcie dzieciom p,z;,chod::ić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy
królestwo Boże. Zaprawdę po1Viadam
wam: Kto nie przyjmie królestwa Boże
go jak dziecka, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie
ręce i błogosławił je.

z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 września 2000 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza ukochana Siostra i Ciocia

ś 'lrp.
przeżywszy

ś1?p.

córki Maria i Jolanta oraz syn Jerzy z rodzinami

Słowo

Ludwika Szczodrowska

i Szwagierki
składają

•

lat 86
W smutku

pogrążona

rodzina

Teresy Zawodnej
składają

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 września 2000 r, zmarła po krót-

mama, brat, siostra z rodziną,
brat z rodziną

kich cierpieniach moja ukochaną Córka, nasza Siostra, Szwagierka i Ciocia

ś1?p.
Z głębokim żalem zawiadamia-
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W smutku
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rodzina
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rodzina
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Krotoszyn
ul. Ostrowska 19
Tel. 725-29-69,
0603 941 391, 0601 983 703
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Krystyna Urbaniak
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Babcia i Ciocia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 września 2000 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza ukochaną Mama, Teściowa, Siostra, Ciocia, Bratowa i Babcia

4

że

zmarła

rodzina

pr?.eŻ)'\VSZY

chańszy Syn, mój Mąż, nasz Ojciec, Brat, Teść, Dziadek, Szwagier i Wujek

Zbigniew

Teresa Zawodna
przeżywszy

z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 września 2000 r. zmarł nasz najuko-

pogrążona

rodzina

~

Oblicza

współpracy

Dzięki

staraniom niemieckich przyjaciół krotoszyńskie Biuro Integracji Europejskiej zostało wyposażone w sprzęt komputerowy.
Na mocy uchwały Zarządu Miasta
i Gminy w Krotoszynie z dnia 16 listopada 1999 r. udostępniono towarzystwom, których celem jest rozwijanie współpracy międzynarodowej,
pomieszczenie na działalność statutową w budynku krotoszyńskiego
Muzeum Regionalnego. Mieści się
w nim Biuro Integracji Europejskiej.
Podczas uroczystości otwarcia biura
(5 maja 2000 r.), w której uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich Krotoszyna, delegacja niemiecka zaproponowała dostarczenie
Krotoszyńskiemu
Towarzystwu
Współpracy
Polsko-Niemieckiej
komputera i drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych.
Przekazanie zestawu komputerowego miało miejsce podczas Letniej
Szkoły Języka Niemieckiego. Doszło do skutku dzięki staraniom
Wolfganga Niessa, jednego z nauczycieli w letniej szkółce, pracownika firmy komputerowej w Kolonii

9.

Fot. Arch.
Kamila Riedrich, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Polskiej
w Dierdorfie, przekazuje krotoszynianom sprzęt komputerowy.

i członka zarządu Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Dierdorfie.

Sprzęt komputerowy
towany w biurze i

został

zamon-

udostępniony

wszystkim działającym w Krotoszynie stowarzyszeniom zajmującym
się współpracą międzynarodową.

Nie jest to pierwszy tego typu przykład efektów współpracy mieszkań
ców naszej gminy z zaprzyjaźniony
mi Niemcami. Nieco wcześniej,
podczas pobytu grupy dzieci z Niemiec u ich rówieśników w Benicach,
Wolfgang Niess oraz Friedrich
Wagfer (nauczyciel Realschule
Dierdorf, organizator uczniowskiej
wymiany międzynarodowej) przekazali rozbudowywanej wówczas
benickiej placówce 20 komputerów
dla pracowni informatycznej.
Krzystając z okazji pragnę w imieniu zarządu krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej podziękować wszystkim
członkom tego stowarzyszenia za
trud podejmowania różnorodnych
działań, które służą rozwijaniu kontaktów owocujących wymiernymi
formami pomocy naszym placówkom oświatowym .
Przypominam też, że członkowie
Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej dyżurują w każdą śro
dę w godz. 17.00-20.00 w Biurze Integracji Europejskiej.

Związki mieszkańców niemieckiego
Dierdorfu z Krotoszynem przejawiają się także w innych formach.
Jedną z nich jest wspólne organizowanie uroczystości przez członków
i sympatyków obu współpracują
cych organizacji. Axel Riedrich,
nauczyciel z Martin Butzer Gimnazjum w Dierdorfie, uhonorowany
przed rokiem tytułem Przyjaciel
Krotoszyna, postanowił, że 50 urodziny będzie obchodził wspólnie ze
swoimi przyjaciółmi z Niemiec
i Polski właśnie w naszym mieście.
Uroczyste spotkanie obu towarzystw przyjaźni na cześć jubilata
zorganizowano
I października
w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie.
W imieniu Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej pragnę złożyć Jubilatowi,
od lat bardzo zaangażowanemu
w różnego rodzaju działania na
rzecz zbliżenia między mieszkańca
mi partnerskich miast, naszemu
wielkiemu przyjacielowi, serdeczne
życzenia wszelkiej pomyślności.
Ryszard Czuszke

(prezes

Krotoszyńskiego

Współpracy

Towarzystwa
Polsko-Niemieckiej)

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy list naszego Czytelnika, nawiązujący do zamieszczonego w numerze 36 „Rzeczy" wywiadu z nową dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Jako że prawo prasowe zalicza tego rodzaju teksty do gatunku odpowiedzi lub polemik i pozwala na komentowanie ich w tym samym numerze, w którym zostały opublikowane, głos oddaliśmy także Katarzynie Kordus-Kaźmierczak. Tytuły pochodzą od redakcji.

Echa naszych publikacji
Zbulwersował

•
m.n1e

ten wywiad
Zbulwersował

mnie wywiad z

panią

Katarzyną Kordus-Kaźmierczak

dyrektorem Liceum Ogólnokształcą
cego w Krotoszynie.
Pani dyrektor przyznała, że - przygotowując się do konkursu na dyrektora szkoły - musiała zapoznać się
z podstawowymi aktami prawnymi
oświaty oraz sposobem finansowania
obowiązującym w szkole. Można z tego wysnuć wniosek, że na działalno
ści administracyjnej oraz na zarzą
dzaniu szkołą nie znała się wystarczająco dobrze. Nie przeszkodziło jej
to jednak w innym miejscu wywiadu
stwierdzić, że będzie musiała wykonać wiele zadań, żeby w szkole zapanował lad i porządek. To skandaliczne stwierdzenie przekreśliło dorobek
dotychczasowego dyrektora szkoły p.
Stefana Koniecznego, jednego z najwybitniejszych profesorów, jakich
udało mi się poznać.
Oto młoda, niedoświadczona nauczycielka Liceum Ogólnokształcą
cego w Krotoszynie, odważyła się
podważyć niewątpliwe sukcesy swego długoletniego przełożonego. Podważyła też to, co do tęj pory sama robiła, bo przecież zarzut dotyczący ła
du i porządku dotyczy także jej samej.
Nigdy nie zgodzę się z twierdzeniem,

że nadeszły

nowe czasy, które wymanauczycieli wielkiego wkładu
pracy. To tak, jakby w czasach komuny nauczyciele brali swoje skromne
pensje za darmo. A przecież wiadomo, że wbrew swoim przekonaniom
musieli oni głosić niekiedy to, w co
wcale nie wierzyli. Jedynowładcza
partia stworzyła kłamliwy dyktat,
któremu my - nauczyciele byliśmy
podporządkowani. Gdy wreszcie nadeszła upragniona wolność słowa, to
nie kto inny, jak dyrektor Konieczny,
potrafił zjednoczyć grono nauczycielskie i nauczył nas myśleć inaczej.
Dziś niedoświadczona nauczycielka,
już jako dyrektor szkoły, mówi o ła
dzie i porządku, którego podobno nie
gają od

było.

Wstyd, Pani Katarzyno, że nie stać ją
na trochę lepszą ocenę swego poprzednika.
Czesław Bąk

emerytowany nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Dziclieach,
mieszkaniec Krotoszyna

Szczerze

niówilaill
o
wyzwaniach
Szanowny Panie!

Po przeczytaniu Pańskiej wypowiedzi dotyczącej wywiadu, udzielonego
przeze mnie redakcji „Rzeczy Krotoszyńskiej", zrodziło się we mnie pytanie: Na jakiej podstawie człowiek,
którego nie miałam przyjemności poznać, który nie śledził mojej praktyki
nauczycielskiej, dokonuje tak dalece
idącej nadinterpretacji moich słów
oraz tak negatywnej oceny mojej
działalności jako dyrektora szkoły?
Chciałabym przypomnieć Szanownemu Panu, że funkcję tę pełnię dopiero
od I września 2000 roku. Sądzę również, że na rzetelną ocenę mojej pracy jest jeszcze za wcześnie.
W swojej wypowiedzi stwierdza Pan,
iż można w-y-s-n-u-ć wniosek, że na
działalności administracyjnej nie
znałam się wystarczająco dobrze. Nie
wiem, czy Pan zdaje sobie sprawę
z tego, że w-y-s-n-u-t-e domysły mają zawsze swój początek w bogatej
fantazji, bywają niebezpieczne i służą
jedynie snuciu intryg.
Otóż, Szanowny Panie, przygotowy-...... walam się do zarządzania szkołą
przed k<,mkursem (co jest wyraźnie
zaznaczone w wywiadzie), a nie po
nim. Rozumiem więc, że pozwolił
Pan sobie te zdarzenia pomylić; pominął Pan drogę dedukcji i odwrócił
kolejność następujących po sobie
faktów.
W dalszej części swego wystąpienia
określa Pan moje stwierdzenie (będę
musiała wykonać wiele zadań, żeby
w szkole zapanował lad i porządek)
jako skandaliczne i przekreślające
dorobek dotychczasowego dyrektora

szkoły,

Pana Stefana Koniecznego.
Jestem ogromnie ciekawa, czy znajdzie Pan dyrektora, który nie chciał
by ładu i porządku w szkole. W swojej v,rypowiedzi szczerze mówiłam
o wyzwaniach, jakie przede mną stoją. Znają je nauczyciele LO oraz
przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Jeśli ten obszar mojej działal
ności ciekawi Pana, to proszę zwrócić się do organu prowadzącego
szkołę, aby Pana z nim zapoznał, albowiem ja nie będę opowiadała nieznanym mi osobom o wewnętrznych
problemach placówki oświatowej,
którą zarządzam.

Wrócę jeszcze

do osoby Pana Dyrektora Stefana Koniecznego. Z przykrością stwierdzam, że to właśnie Pan
pragnie mnie poróżnić z dotychczasowym Dyrektorem, posługując się
swobodną, wygodną i napastliwą interpretacją moich słów. Chciałabym
Pana również poinformować, że Pan
dyr. Stefan Konieczny zawsze bardzo
wysoko oceniał mój dorobek zawodowy i to właśnie od Niego otrzymałam szczególnie wyróżniającą ocenę
mojej pracy nauczycielskiej.
Dochodzę także do wniosku, że Pań
skim zdaniem, młody człowiek musi
być niedoświadczony i niedouczony.
Proszę Pana, doświadczenie w pracy
zdobywa się każdego dnia, a nie
w momencie, kiedy się z niej odchodzi czy też rezygnuje. Nie można
przecież doświadczenia utożsamiać

jedynie z siwymi

włosami

zupełnie,

na mój temat, odPan bezpośrednio do czasów totalitaryzmu, albowiem z nimi
łączy mnie jedynie data urodzenia,
czyli rok 1968, rzeczywiście znamienny okres w historii Polski. Nie
zna Pan moich poglądów politycznych, zwłaszcza że nie należę do żad
nej partii i publicznie nie wygłaszam
opinii na temat życia politycznego
w naszym. kraju.
Natomiast moje stwierdzenie, iż nadeszły nowe czasy, które wymagają
od nauczycieli wielkiego wkładu pracy jest, Szanowny Panie, najzupełniej
prawdziwe. Proszę zapytać nauczycieli, jakie zadania stoją przed nimi.
Proszę przeczytać Kartę Nauczyciela
oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
a na pewno przyzna mi Pan rację.
Bardzo mi przykro, że żył Pan w czasach, w których nauczyciele, Pań
skim zdaniem, wbrew swoim przekonaniom musieli głosić niekiedy to,
w co wcale nie wierzyli. To prawda.
Ale ja znam również wielu nauczycieli - moich Proferorów, którzy zawsze odważnie głosili własne poglą
dy.
Cóż, na zakończenie, parafrazując
Pańskie słowa, posłużę się także bardzo familiarnym zwrotem: Wstyd,
Panie Czesławie, że jako emerytowany nauczyciel próbuje Pan poróżnić
środowisko nauczycielskie.

wołuje się

długą

z poważaniem

dlaczego

Katarzyna
Kord us-Kaźmierczak

i

brodą.

Nie rozumiem

wypowiadając się
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Sesję

Rady Miejskiej Krotoszyna, zwołaną na 26 września, zdominował temat
nauczycielskich wynagrodzeń. Debata trwała do późnych godzin wieczornych.

Obrady Rady
Burmistrz Julian Jokś będzie otrzymywał pensję niższą od dotychczasowej o 600 zł. Uchwałę ustalającą nowe
zasady wynagradzania burmistrza podjęła rada miejska. Z dniem I sierpnia
weszły w życie przepisy rozporządze
nia Rady Ministrów w sprawie zasad
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządo
wych. Mało tego, ponieważ uchwałę
krotoszyńska rada podjęła z dwumiesięcznym
opóźnieniem
burmistrz
prawdopodobnie będzie musiał zwrócić 1200 zł brutto pobrane za sierpień
i wrzesień wg starego sposobu naliczania pensji. Tydzień wcześniej radni powiatowi zdecydowali o obniżeniu wypłaty staroście Stanisławowi Ratajskiemu, który otrzymywać będzie
również 600 zł mniej.
W jednym z pierwszych punktów programu obrad (wnioski i zapytania radnych) poruszona zos tała po raz kolejny
sprawa krytego basenu WODNIK.
Tym razem Wiesław Świca z Klubu
Radnych Odpowiedzialnych przekazał
Radzie Miejskiej uwagi dotyczące prowadzonych tam lekcji wychowania fizycznego. - Dochodzą do mnie glosy.
że zaraz po zako,iczeniu lekcji pływa
nia w WODNIKU dzieci zaganiane są
do autobusu, nawet nie zdążą się "'.)'Suszyć - powiedział. Rodzice niepokoją
się, że gdy na dworze zapanuje zimno,
ich pociechy zaczną po takich lekcjach
chorować.

Irena Augustynowicz, reprezentująca
Osiedla nr 9 w Krotoszynie,
przeczytała wnioski wypracowane
w czasie ostatniego zebrania jego
mieszkańców. Wnioskują oni o uporządkowanie ulicy Łukasiewicza (asfalt i chodnik), posadzenie przy ulicy
drzew i wytyczenie trasy ścieżki rowerowej.
Mieszkańcy
proszą
też
o umieszczenie naprzeciw budynku
Sądu Rejonowego znaku zakazu parkowania, gdyż przejście dla pieszych
jest blokowne przez stojące auta, oraz
o sprawdzenie, czy firma FUGOR
przestrzega przepisów o dopuszczalnym hałasie.
Radę

Plaga

kradzieży

Komenda Powiatowa Policji przedstawiła radnym analizę bezpieczeństwa
i porządku publicznego w powiecie
krotoszyńskim w ciągu pierwszych

sześciu miesięcy 2000 roku. Najpowszechniejszymi przestępstwami są kradzieże z włamaniem, zwłaszcza okradanie sklepów, włamania do barów
i kiosków. Policja odnotowała ich aż
54, czyli średnio 9 w każdym miesią
cu. Na drugim miejscu (45 razy) odnotowano włamania do pojazdów. Aż 32
razy włamywano się do mieszkań,
piwnic i strychów. Ukradziono 26 rowerów, najwięcej w centrum Krotoszyna (Rynek i ulice: Zdunowska, Floriańska, Piastowska i Kaliska).
Największej liczby przestępstw dokonano w godzinach od 14.00 do 22.00,
a nie - jak mogłoby się wydawać nocą - informuje raport policji.
Wzrosła znacznie liczba przestępstw
i wykroczeń drogowych w miejscowości Kobierno. Do czerwca tego roku
zatrzymano tam 6 osób, prowadzących
pojazdy pod wpływem alkoholu. Zgło
szono również 2 kradzieże towarów
o wartości powyżej 250 zł. Policja wyciąga jednoznaczny wniosek. Dyskoteka, która odbywa się w miejscowości
Kobierno, sprzyja jeździe po pijanemu, a skupisko ludzi i samochodów
prowokuje kradzieże.

•1 rewizyjna,
i przetargowa
Z członkostwa w komisji przetargowej
zrezygnował Janusz

Paszek, który jako powód podał zły stan zdrowia. Radni mieli wybrac do tej komisji jego zastępcę. Zaproponowano Eugeniusza
Czemplika, czemu zdecydowanie
sprzeciwił się Romuald Piotrowiak.
- Moim zdan)em pan Czemplik nie
powinien być członkiem komisji przetargowej, skoro jest w komisji rewizyjnej - mówił. Radczyni prawna Ewa'
Lindner-Grafwyjaśniła, że nie ma takich przeciwskazań. Tłumaczyła, że
Rada Miejska jedynie deleguje rajców
do prac w komisji rozstrzygającej
przetargi zgodnie z instrukcją o zamówieniach publicznych. Ostatecznie
radni przegłosowali kandydaturę E.
Czemplika.

•Dołożą

do wynagrodzeń,
zabiorą z inwestycji
Radni musieli

podjąć aż

trzy uchwały,

Axelowi
Riedriechowi
z Dierdorfu
- Przyjacielowi
Krotoszyna

z okazji
okrągłych urodzin
serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności
składa

redakcja
,,Rzeczy
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Jes1en1ą
Pszenżyto

ozime, dzięki dobremu plonowaniu,
jest w Polsce uprawiane na coraz większym
areale. Dobrze rośnie na tych terenach, gdzie
zawodzi uprawa pszenicy.

aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom
nauczycieli. Jak wiadomo, w resorcie
edukacji błędnie wyliczono subwencję
oświatową. Gmina nie otrzymała więc
spodziewanych pieniędzy na podwyż
szone wypłaty i wyrównanie pensji od
stycznia pedagogom i innym pracownikom szkół. Ponieważ samorządowi
brakuje na ten cel ponad milion zło
tych, postanowiono zaciągnąć kredyt
komercyjny. Wprowadzono też poprawki do gminnego budżetu, zabierając 1,33 miliona zł z planowanych na
ten rok zadań inwestycyjnych. Wstrzymana zostanie budowa ulic Słowiań
skiej (300 tys. zł), Okólnej (140 tys. zł)
oraz Ceglarskiej i Wielkopolskiej (razem 90 tys. zł). Zabraknie również pieniędzy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 i sali gimnastycznej w SP
nr 7. Planowane 12 tys. zł nie trafi też
do szkoły w Benicach.
Wyjątkowo ostrą dyskusję wywołał temat dodatku motywacyjnego. Radni ze
środowiska nauczycielskiego (Barbara Nadstawska, Regina Cierniewska, Jan Grzywaczewski, Józef Zdunek) domagali się, żeby dodatek motywacyjny wynosił na etat 40 zł, a nie 30
zł (jak zakładano), mimo że miesiąc
wcześniej Rada Miejska podjęła decyzję, zgodnie z którą ustalenie wysokości dodatku pozostawiono w gestii Zarządu Miasta. Burmistrz pod naciskiem lobby nauczycielskiego zadeklarował, że zrobi wszystko, aby znaleźć dodatkowe 130 140 tys. zł na
wypłacenie wyższego dodatku. Treścią
trzeciej uchwały nauczycielskiej jest
akceptacja działań Zarządu zmierzają
cych do zniwelowania negatywnych
skutków wdrażania Karty Nauczyciela. Włodarz Krotoszyna wytłumaczył
to tak: - Chodzi o Io, aby ostrze niezadowolenia nie było skierowane tylko
na 7,arząd. A więc rada miejska w istocie zgodziła się z ruchami podejmowanymi w ostatnim czasie przez siedmioosobowy Zarząd Miasta i Gminy.
Sebastian Pośpiech
Tych, którzy przetrzymują w swoich
domach wypożyczone z Krotoszyń
skiej Biblioteki Publicznej książki ponad ustalony termin, placówka ta prosi o jak najszybsze oddanie wypoży-

Wymagania glebowe tego zboża są
większe niż żyta, ale mniejsze niż
pszenicy czy jęczmienia.
Pszenżyto ozime najlepiej siać po
rzepaku, roślinach motylkowych
i wczesnych ziemniakach. Dobry
przedplon stanowią też owies,
pszenica i jęczmień jary.

Fot. Arch.
Uprawie pszenżyta

należy zapewnić·

Pszenżyto

najsilniej
spośród
reaguje na właści
wą uprawę roli. Po roślinach wcześniej schodzących z pola (motylkowe na zielonkę czy rzepak) wykonuje się cały zespół uprawek powszystkich

zbóż

żniwnych,

również

orkę

siewną

i uprawki przedsiewne. Po przedplonach schodzących z pola późno
(owies, strączkowe na ziarno) trzeba prŻeprowadzić kultywatorowanie i orkę siewną.
Szczególną uwagę należy zwracać

na jakość materiału siewnego - ze
względu na skłonność pszenżyta do
porastania. Przed siewiem ziarno
trzeba zaprawić.
Zimotrwałość pszenżyta zależy od
odporności genetycznej odmian na
niskie temperatury oraz na pleśń
śniegową. Bardzo ważna jest odpowiednia gęstość siewu, ponieważ
nadmierne zagęszczenie powoduje
intensywniejsze wypadanie roślin
w czasie wegetacji. Na glebach

odpowiednie warunki do wzrostu
października. Pszenżyto

jest nieco
bardziej tolerancyjne wobec opóź
nionego siewu niż żyto, ale mniej
niż pszenica. Najlepsze plony uzyskuje się jednak z siewu wrześnio
wego. Pszenżyto wysiane później
ma krótszy okres jesiennej wegetacji, wskutek czego rośliny są sła
biej wyrośnięte i rozkrzewione,
a zimą łatwo wymarzają.
Najlepsze efekty daje nawożenie na
glebach o odczynie zbliżonym do
obojętnego, dlatego konieczne jest
wapnowanie gleb o pH poniżej 6,5.
Wapnowanie trzeba przeprowadzić
tuż po zbiorze przedplonu, najpóź
niej - tuż przed orką przedsiewną.
Różne odmiany pszenżyta różnie
reagują na nawożenie azotem, co
wynika ze zróżnicowanej skłonno
ści do wylegania. Stosunek azotu,
fosforu i potasu powinien wynosić
I :0,8: 1,2.
Agnieszka Gniazdowska

Ucho

Biblioteka
,,
Rzeczy"
czeka
czonych pozycji. Przy okazji informuje, że przez cały październik nie będą
pobierane dodatkowe opiaty za ponadterminowe przetrzymywanie książek.
Tak więc, kto zdąży oddać w paździer
niku wypożyczone, a posiadane dłużej
niż miesiąc egzemplarze, uniknie dodatJsowych kosztów.
(es)

bardzo dobrych i dobrych powinno
się wysiewać średnio od 128 do
175 kg nasion na hektar, na śred
nich od 170 do 195 kg, słabych od 215 do 240 kg nasion na hektar.
Termin siewu pszenżyta ozimego
w zależności od rejonu Polski przypada na okres od 15 września do I O

Codziennie dojeżdżam autobusami
komunikacji miejskiej z Krotoszyna
do Ostrowa Wielkopolskiego, do pracy. Od pewnego czasu zakłady komunikacji obu wymienionych miast
nie mogą się pozrozumicć, w związ
ku z czym na wspomnianej wyżej
trasie kursują i autobusy linii K
z Krotoszyna, i linii Kl z Ostrowa .
Bilet kupiony u kierowcy autobusu K

kosztuje 2 zł, u kierowcy Kl - 2,30
Takich, godzących w pasażerów,
obyczajów nie ma nigdzie w Polsce.
Myślę, że wystarczyłoby trochę dobrej woli i chęci dogadania się. Jeśli
panowie dyrektorzy obu firm komunikacyjnych nic potrafią się porozumieć w tak prostej sprawie, niech
zrezygnują ze swoich stanowisk.
Gabriel Nowicki
zł.

Budowę

zdunowskiej oczyszczalni zainicjowała cukrownia - największy zakład w gminie. Potem pałeczkę głównego inwestora przejął samorząd. Współpraca zaowocowała powstaniem dużego, nowoczesnego obiektu, zdolnego oczyścić 2120 metrów sześciennych ścieków na dobę.

Zduny

Mają się

czym

pochwalić

21 września w Zdunach oficjalnie
oddana została do użytku komunalno-przemysłowa
oczyszczalnia
ścieków.
Przedstawiciele
firm
i funduszy zaangażowanych w budowę obiektu, zaproszone osoby
z sąsiednich samorządów oraz gospodarze gminy spotkali się tego
dnia w świetlicy współinwestora,
zdunowskiej cukrowni. Stąd wszyscy wybrali się na sympatyczną
wycieczkę do nowego zakładu.
Na miejscu goście rozeszli się po
różnych zakątkach oczyszczalni,
z zainteresowaniem słuchając komentarzy czynionych przez fachowców, a dotyczących całego
cyklu oczyszczania ścieków. Uwagę sporej liczby osób niczym
sztukmistrz utrzymywał przez
dłuższy czas Krzysztof Jankowski, przedstawiciel BIPROWODU
- głównego projektanta. Demonstrował on w szklance coraz to nowym, zachwyconym grupom czystość wody rzeczki Borownicy, filtrowanej także przez oczyszczalnię.

Bardzo
duże
zainteresowanie
wszystkimi szczegółami obiektu
objawiała Irena Rękosiewicz, burmistrz Sulmierzyc, przed którymi
nadal stoi konieczność budowy
własnej oczyszczalni. Pani burmistrz badała z uwagą każdy etap
cyklu oczyszczania, wchodząc przy
tym na wszystkie strome schody
przy potężnych zbiornikach. NatoSzlachetnym wyjątkiem w powodzi
amatorskiej szmiry prezentowanej
przez Komitety Wyborcze w TVP jest
nowoczesny, dynamiczny, zwarty klip
Mariana Krzaklewskiego; w pełni
profesjonalny i komunikatywny. Najlepszy. Jednak wszystkie oglądam
z zapartym tchem - i cieszę sir, że
kandydaci opowiadaj,J truizmy, komunały oraz oczywiste sloganowe
bredn ie (wyjqtkicm jest konsekwentny do bólu Janusz Korwin-Mikke; ale
jego jasny i niezmienny program
znam od dawna). Żcnujqcy poziom
poszczególnych pozycji Studia Wyborczego nic zmusza do myślenia,
więc można spokojnie skupić się na
ich rozkosznych szczegółach. O wicie
ciekawszych, niż zawarte w nich pobożne życzenia (bo nic program przecież), rozpoczynajqcc się od słów: należy, lr:=eba, musimy ornz chcial~ym .
Niektórych kandydatów odkrywam
od nowa. N:i przykład Jan Łopuszań
ski (to ten, co komputery i języki obce ll\vaża za niepotrzebne obci,1żcnic
polskiej szkoły) jest niespodziewanie
wielkim znawci1 oświaty. Jarosław
Kalinowski (to ten, co na spnccr
glównq ulicq miastn zabrał całq rochinn11 wieś, a nawet nowożc1ków
z podrzi;dnl'j piwiarni) już teraz przcj:11 się haol!'m Krzaklewskiego i obsa dził W rilmi' wyborczym cali! SWl! ra milię. Andrzej Lcpp1·r (to ten, co ril-

Duży,

nowoczesny obiekt może

miast Bożena Marcisz, wójt Rozdrażewa, porównywała rozmach
zdunowskiej inwestycji i wielkość

oczyścić

2. J20 metrów sześciennych

niedawno otworzonej rozdrażewskiej oczyszczalni.
Wracając do cukrownianej świetli-

Jaki elektorat, taki jego kandydat, jaki
senka.

zaś

ścieków

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
na dobę

cy, wszyscy obejrzeli także część
oczyszczalni należącą do fabryki,
gdzie ścieki przemysłowe podda-

kandydat, taka jego pio-

Spadkobiercy Modrzejewskiej
mujc się głównie na targowiskach
miejskich, a pani z jego elektoratu
mówi o sobie - tacy szarzy ludzie
jak mJ~ z marginesu) nic potrari uży
wać samoopalacza, stąd ma barwy
krowy z Podhala. A znów kandydat
Grabowski (to ten, co chce robić ropę
z węgla i ponoć ma tytuł naukowy z poglądów wynika, że zdobyty na
Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu i Leninizmu) szuka wsparcia
w wyborcach po sześćdziesiątce. a
ekranie jednak jasno widać, że to raczej Jan Olszewski może liczyć na tę
część elektoratu. Z kolei dzięki Kwaśniewskiemu Alek androwi (to ten,
który wyst',)pujc w reklamówkach
dwóch różnych kandydatów) dowiedziałem się, że nie da się oddzielić
c;;erwo11e od białego (a szkoda !).
Wyjątkowym za, ewenementem jest
prawdziwy Polak Bogdan Pawłowski,
który trzyma pól Polski w napięciu nic przez swe rasistowskie rewelacje,

ale niespokojnym, retorycznym pytaniem: kim jest owa tajemnicza blondyna?. .. Początkowo sądziłem, że
blond bestia to wątpliwej jakości element scenografii. Rekwizyt jednak
odezwał się do mnie w końcu słowami
towarzysza Cierka (Rodacy! .. . ), więc
raczej stanowi jakąś formę życia. I to
nieco wyższą od ameby oraz pantofelka (około metr siedemdziesiąt).
W tym miesiącu przypada rocznica
urodzin naszej największej aktorki:
Heleny Modrzejewskiej. Przypominam sobie o tym, ilekroć oglądam
ekranowe popisy naszych maskotek
politycznych. Modrzejewska też początkowo grała naiwne dziewczęta
w komediach i forsach. Miała jednak
ambicję zostać aktorką tragicznq.
I co? I została . Chcieć to móc.
A kandydaci przecież bardzo chcq.
Wzruszająco wygląda Lepper w garniturze: za serce ujmuje Olechowski
- optymistyczny, otoczony miodzie-

żą

luzak na wysokim stoiku. Głodny
gdy przed kolacją słyszę wyborcze hasło Ikonowicza (ma rację ja też nie lubię kiełbasy bez chleba).
Niesmak wzbudza Kwaśniewski, gdy
nachalnie namawia mnie, byśmy się
połączyli. Skoro kandydaci swymi
występami wywołują emocje, to znaczy, że ich występy pachną jakąś tam
się robię,

sztuką .

Drugim przejawem kunsztu autorów
reklamówek jest zastosowana oprawa
muzyczna - czyli różne piosenki wyborcze. Gdyby ułożyć z nich listę
przebojów, to największym hitem
okazałby się zapewne numer odśpie
wany przez Jarka Kalinowskiego na
ulicy, z chórem. Rzecz nosi tytuł Mój
dom, ale wcale nic pochodzi z repertuaru grupy IRA. Linia melodyczna
i aranżacja przypomina nieco kawałki
masowo produkowane w ocrealistycznych wczesnych latach pięćdzie
siątych. - lecz klip ma akcję, zrozu-

wane są wstępnemu procesowi
oczyszczania.
Historia budowy oczyszczalni
w Zdunach jest dość długa, jej początki sięgają roku 1991, w którym
z inicjatywy cukrowni i w porozumieniu z gminą rozpoczęte zostały
prace projektowe na terenie znajdującym się za cukrownią. Zmiana
przepisów o zamówieniach publicznych, a także trudna sytuacja
finansowa cukrownictwa spowodowała, że główny ciężar inwestycji
przeją! samorząd Zdun. W 1997 roku, podpisując prozumienie o dalszej współpracy cukrowni i gminy,
ustalono, że koszty budowy części
wspólnej w 59 procentach pokryje
samorząd, reszta to sprawa fabryki.
W październiku 1999 roku rozpoczął się rozruch mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, który zakończono w kwietniu tego roku.
W maju obiekt przekazano do eksploatacji.
Oczyszczalnia
kosztowała
10.556.000 złotych. Po podliczeniach okazało się, że gmina wyło
żyła nań 78 procent tej kwoty, to
jest 8.256.000 złotych (łącznie
z pożyczkami z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska),
cukrownia
2.300.000 złotych. Teraz Zduny
czeka jeszcze większa inwestycja
- budowa kanalizacji. Ale na razie
- mają się czym chwalić.
(ela)
mia!ą dla wszystkich. Nawet moje
dzieciaki wybuchają śmiechem, gdy
swą kwestię zaczyna śpiewać znana
z szeregu dowcipów, cokolwiek głupa
wo uśmiechnięta blondynka na balkonie. Nic ,pziwncgo, że Jarek już jest
gwiazdorem i nawet gdy nic wygra
wyborów, karierę ma zapewnioną. Co
zresztą widać na migawce z jego koncertu: szalejące ranki wpadają wręcz
w histerię.
Andrzej Lepper nic zrobił z siebie
małpy i nie śpiewa (co za strata!); ale
swój wideoklip też opatrzył piosenką.
Mimo dramatycznego tekstu słyszymy
czyste disco-polo, więc utwór się
przyjmie. Szkoda tylko, że jest kradziony. Śpiewał go przed wielu laty
czeski ( wtedy czechosłowacki) piosenkarz Vaclav Neckar, a numer nosił
tytuł Ten chleb jest twój i mój. Oczywiście Lepper nie może śpiewać
o chlebie, gdyż ogólnie wiadomo, że
w Polsce chleba nie ma. Natomiast
Polacy są notorycznie bici po twarzy
i właśnie o tym traktuje wspomniany
song.
Lepper próbuje zatem dojść do czegoś, zabierając cudzą własność - co
zresztą stanowi kwintesencję jego
programu wyborczego (i nic tylko jego: vide Piotr Ikonowicz). No cóż: jaki elektorat, taki jego kandydat; jaki
zaś kandydat, taka jego piosenka.
Maciej R. Hoffmann
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Wtorek 26 września.
w Krotoszynie.

Będę

Ubiegający się

o

urząd

prezydenta

Jarosław

Kalinowski rozpoczyna kolejny

dzień

aktywnym prezydentem
rzystać z prawa weta oraz pomocy
Rady Gabinetowej:

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego spotkał się z krotoszynianami już o 8 rano, a jeszcze wcześniej
obejrzał oddaną do użytku przed
kilkoma miesiącami krytą pływal
nię WODNIK.
Mimo wyjątkowo Uak na typowo
polityczne spotkanie) wczesnej pory sala Krotoszyńskiej Biblioteki
Publicznej wypełniona była po
brzegi , głównie mieszkańcami wsi.
Przybyli też: starosta, przewodniczący Rady Powiatu oraz radni .
Na początku prezes PSL w kilku
zdaniach pochwalił Krotoszyn jego zdaniem jest to miasto ładne
i gospodarne, którego samorząd
umiejętnie godzi interesy miasta
i wsi.
Nawiązując do nyskich prawyborów prezydenckich Jarosław Kalinowski powiedział, że ich wynik
pozwala mieć nadzieję na drugą turę. To dobrze, bo właśnie w dru-

- Polsce potrzebna jest prezydentura rozważna, aktywna, partnerska,
właśnie taką proponuję.
Nawiązując

Polski z

Prą

przeczytałam

u

•
1

Jarosław

Kalinowski

z kolei: Kiedy zostanę prezydentem,
przywrócę właściwą rangę

rolnictwu i szacunek dla pracy rolników.

Jarosław

Kalinowski

opowiedział

się

wręcza

za

Fol. ,,Rzecz" - Romana Hyszko
burmislrzowi Kroloszyna lisi gralulacyjny

prezydenturą aktywną,

podwbrew powszechnej
opinii prezydent Polski ma wiele
uprawnień, z których powinien kokreślając, że

Uroczystość rozpoczęła się niezupełnie

po wielkopolsku - z kwadransowym
opóźnieniem jak ocenił Maciej
Bratborski, wiceprezydent Unii Wielkopolan.
Grzegorz Śnieciński, przewodniczący
koła, bardzo uroczyście powitał gości
z okolicy oraz unitów z Krotoszyna.
Podziękował także Januszowi Urbankiewiczowi, prezesowi Rejonu Energetycznego w Jarocinie, który zasponsorował obecnej siedzibie koła, Krotoszance, instalację elektryczną.
Grzegorz Półrolniczak przypomniał
dzieje Unii w naszym mieście (kolo
powstało w 1994 roku) i dotychczasowąjej działalność. Unici, współpracu
jąc z Towarzystwem Badaczy i Miło
śników Ziemi Krotoszyńskiej, wspomogli między innymi wydanie monografii Krotoszyna i książki o dziejach
gimnazjum. Zajęli się także porządko
waniem cmentarza ewangelickiego
przy ulicy Rawickiej i pomogli w remoncie Krotoszanki jej właścicielowi
i równocześnie swojemu koledze z kola Kazimierzowi Szcześniakowi. Marzyliśmy o własnej siedzibie - powiedział Półrolniczak.

Muzealny nastrój niskiej salki skłonił
historyka dra Dionizego Kosińskiego
do wygłoszenia miniwykladu na temat
historii tego domu oraz dziejów innych, już nieistniejących budowli. -

W latach

tużpowojennych

Krotoszyn
utra;:ił więcej zabytków niż we wszystkich pożarach - podreślił panoszący
się niegdyś
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rzystać. Zdaniem prezesa PSL,
Aleksander Kwaśniewski robił to
zbyt rzadko. On sam zamierza skła
dać inicjatywy ustawodawcze, ko-

.nie bac, tradycje k __t

Dla Unii Wielkopolan dużym wydarzeniem jest
przypadające na tegoroczny październik jej dziesięciolecie. Krotoszyńskie kolo świętowało dekadę w piątek po południu w Krotoszance, najstarszym budynku mieszkalnym w Krotoszynie.

Stacja pala.w Preem
w Krotoszynie
ul Ostrowska 106
te Jfex 062 722

Podczas spotkania w Krotoszynie
Kalinowski opowiedział
się za likwidacją kas chorych. Uważa, że są zbyt zbiurokratyzowane
i zbyt drogo społeczeństwo kosztują. Kompetencje kas kandydat przekazałby sejmikom samorządowym.
Pewnej pikanterii tym stwierdzeniom dodała obecność na sali (siedział w pierwszym rzędzie) Józefa
Gryszki, aktualnie kierującego kaliskim oddziałem Wielkopolskiej
Regionalnej Kasy Chorych (nie jest
tajemnicą, że w Wielkopolsce kasą
chorych zarządza właśnie partia
przesa Kalinowskiego - PSL).
Krotoszyńskie spotkanie kandydata
PSL na urząd prezydenta trwało zaledwie godzinę, zaraz po nim prezes
Kalinowski udał się w kolejną kamJarosław

A istotne dla Polski sprawy toczą
się, zdaniem prezesa Kalinowskiego, źle. Kandydat ostro skrytykował
ostatnie reformy, ubolewał nad zapaścią dochodową w rolnictwie. -

Ubóstwo na wsi stało się zjawiskiem powszechnym, większości rodzin rolniczych nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych - mówił. W rozdawanej

do kwestii negocjacji
kandydat

Unią Europejską

powiedział: Nie boję się polityków
z Brukseli. Powinni być dla nas
wzorem, powinniśmy się od nich
uczyć, jak reprezentować interesy
naszego kraju. Dodał, że w Unii liczy się bezwzględny, twardy interes
ekonomiczny.

giej turze toczy się rzeczowa debata o istotnych dla Polski sprawach.

w kuluarach ulotce

kampanii wyborczej

brak troski o dziedzictwo

Chwalił dbałość obecnego
Krotoszanki o jej stan.
Wiceprezydent Unii Wielkopolan
przypomniał o zmianach, jakie zaszły

panijną podróż.

(er)
~

owac

kulturowe.

lizacja. -

właściciela

należy go

Prądu nie należy się bać,
dobrze używać- zacytował

swojego nauczyciela fizyki a propos
stosunku do globalnego

właściwego

Fol. 1 , Rzecz" - Marcin Pawlik
Dr Dionizy Kosiński opowiada na 1,polkaniu
o hislorii Kroloszanki i dziejach innych, nieislniejącychjuż budowli

w

ciągu dziesięciolecia

istnienia Unii.
nich decentralizacja władzy
i powstanie powiatów. - Czeka nas

Należą do

jeszcze wiele, zanim

będziemy

powiedzieć, że samorządy
mają właściwą silę.

mogli
w Polsce

Zdaniem Bratborskiego rozwijająca się współpraca z zagranicznymi miastami pozwoliła Wielkopolanom spojrzeć na wiele problemów inaczej, nauczyła skupiać swoje
siły. Wiceprezydent wspomniał też
o obawach, jakie budzi ostatnio globa-

ujmowania spraw. - A tradycje i ko1-zenie malej ojczyzny należy ,la,ltywować - podsumował. Swoimi 5łGwami
sprowokował

obecnego na spotkaniu

prof. Gerwazego Świderskiego do
protestu przeciwko powszechnie uży
wanemu określeniu mała ojczyzna. -

Ojczyzna jest tylko jedna. Nie wolno tego słowa minimalizować - dowodził
z przej~ciem profesor.
Możemy tylko powiedzieć: najbliższa ojczyzna.
(ela)

• Spotkanie wyborcze z Marianem Krzaklewskim

Przede wszystkim rodzina
Bezpieczna przyszłość - rodzina na swoim to hasło lansowane w kampanii wyborczej przez kandydata AWS na prezydenta - Mariana Krzaklewskiego, który w ubiegły czwartek spotkał się w Kaliszu z mieszkańcami Południowej
Wielkopolski. Mówił o powszechnym uwłaszczeniu, emerytach i rodzinie; podkreślał, że prawdziwymi fundamentami
demokracji są wolność i własność.

29 września w kaliskim Centrum
Kultury i Sztuki spotkał się z wyborcami kandydat na prezydenta
RP Marian Krzaklewski. Tuż przed
jego przybyciem wystąpił Jan Pietrzak z kabaretu POD EGIDĄ,
wprowadzając swym programem
sympatyczny nastrój. Zanim na
scenie pojawił się Marian Krzaklewski, spiker ćwiczył z publicznością skandowanie hasła KRZAK
- TAK. Atmosfera radości udzieliła się wszystkim, a entuzjazm się
gnął zenitu, kiedy do sali wszedł
Krzaklewski. Wielu chciało uści
snąć jego dłoń, zamienić choćby
słówko. Po krótkim powitaniu lider
AWS przystąpił do prezentacji
swojego programu.

wyborców, iż będz i e wspierał
wszelkie formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu . Między
innymi chodzi o popieranie zmian
prawnych i podatkowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczo
ści, zwłaszcza malej i średniej.

poszerzenie możliwości kształce
nia młodych ludzi ze środowisk
najuboższych i wiejskich. - Co
konkretnie może pan zaoferować
nam - uczniom i studentom? - zapytał młody człowiek. Kandydat
odparł , że chce zrównać szanse

PROMOCJA
panele

podłogowe

21'>00

na płycie wt6towej

IC.z:J1m•

płyty gipsowo-kartonowe
i akcesoria
- drzwi, okna, bramy garażowe
- boazeria i listwy z PCV
- panele boazeryjne
ścienne i podłogowe
- płyty wiórowe i laminowane
- cement, wapno
- silikaty
- sklejka i płyty pilśniowe
- sufity podwieszane
- tarcica i elementy strugane
- blaty kuchenne i parapety
- systemy dociepleń budynków
- styropian i wełna mineralna, papa
- pokrycia dachowe, blachodachówka
ZAPRASZAMY: pn.· pt. 8.00-16.30, soboty 8.00-13.00

-

•Tę ustawę
podpiszę

jako
pierwszą
Zdaniem Mariana Krzaklewskiego
ustawa o powszechnym uwłaszcze
niu jest sprawiedliwym zadość
uczynieniem dla wszystkich, którzy długoletnią ciężką pracą zapewni li sobie prawo do majątku
narodowego. - Chcę powiedzieć
z całą mocą : jeśli mnie powierzony
zostanie urząd prezydenta, nie stanę na drodze do własności Polaków, tę ustawę podpiszę jako
pierwszą! - obiecywał. Przekonywał, że walka o prawo do własno
ści dla milionów polskich rodzin
trwa i czas na to, aby ją zakończyć.
Każdy powinien dostać należną mu
część majątku narodowego, a ustawa uwłaszczeniowa daje realne
szanse i perspektywy tym, którzy
nic korzystali z przywilejów. Lider
A WS ostro skrytykował weto prezydenta Aleksandra Kwaśniew
skiego w sprawie tej ustawy.
M. Krzaklewski obiecywał w Kaliszu wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw . - W tym roku obni:':yliśmy podatki dla firm - przypomniał. Ubolewał nad tym, że nie
udało się przeforsować ustawy obniżającej podatek od osób fizycznych, bo na przeszkodzie znów stanęło weto prezydenckie. Brak akceptacji ze strony urzędującej gło
wy pa11stwa spowodował zahamowanie rozwoju małych firm rodzinnych, a właśnie w takich zakładach
tworzone są nowe miejsca pracy.
Marian Krzaklewski zapewniał

Lider AWS rozdał wiele autografów

KROTOSZVN, ul. Zamkowy Folwark 9, tel. 725 42 24
Kandydata

•w

otaczały dziewczęta

w żółtych

obronie
emerytów

Kandydat AWS na prezydenta zapowiadał obronę emerytów i mło
dzieży. Jego zdaniem już niedługo
widoczne będą skutki wprowadzanej w życie reformy emerytalnej.
Kiedy pod koniec spotkania zapytano Krzaklewskiego, dlaczego
emeryci otrzymują tak marne pieniądze, odparł, że będzie dążył do
jak najszybszego ich zrewaloryzowania. Obecny system wypłacania
rent i emerytur uznał za niesprawiedliwy. Wspomniał o byłych
pracownikach służb bezpieczeń
stwa PRL, czyli o funkcjonariuszach UB i SB, którzy otrzymują
dzisiaj wielotysięczne świadczenia
emerytalne. - Przyszedł czas, aby
wreszcie z tym sko,ic:.yć - powiedział. Słowa kandydata spotkały
się z entuzjastycznym przyjęciem ,
brawa bili nie tylko najstarsi
uczestnicy spotkania.
Krzaklewski uważa za konieczne

Fot. .,Rzecz" - Marcin Pawlik
koszulkach z napisem KRZAK - TAK

edukacyjne poprzez utworzenie
specjalnego systemu stypendialnego, ukierunkowanego na tych, których po prostu nie stać na stt:dia.
Szczególnie wiele słów Marian
Krzaklewski poświęcił rodzinie. Silne rodziny są naszym polskim,
narodowym skarbem. Dlatego krok
po kroku musimy budować państwo
im przyjazne - stwierdził między
innymi.

•Niech pan
porozmawia
z Lechem
Po spotkaniu kandydat jeszcze
przez kilkanaście minut rozmawiał
z wyborcami, pozował do zdjęć,
rozdawał autografy. Przy wejściu
do budynku Centrum Kultury
i Sztuki czekała na niego liczna
grupa kaliszan. - Niech pan porozmawia z Lechem, żeby oddal panu
swoje glosy - krzyknął ktoś z tłu
mu.
Sebastian Pośpiech

Telefonów
komórkowych
. Alcatel . Motorola . Ericsson .

Hardbit s.c.
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 2a
tel. 062 725 72 06, 725 77 78
1649
4 paidzlernika 2000
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W zdrowym ciele ...

• Pod spławikiem

Srebrna drużyna
wędkarzy widział strzeblę

9 i 10 września rozegrane zostały w Żywcu XVIlI
Mistrzostwa Młodzieży Wędkarskiej. Młodzi krotoszynianie, reprezentujący okręg kaliski, odnieśli wielki sukces, zdobywając drużynowo srebrny medal.

Fot. Arch.
Od lewej: Joasia, Żaneta i Przemek

Kolejny już raz Żywiec gościł najlepszych młodych wędkarzy z całej Polski. Podobnie jak w ubiegłym roku,
okręg kaliski reprezentowała drużyna
z Krotoszyna. Świadczy to o dobrej
pracy z młodzieżą w mieście, a także
sprzyjającej atmosferze dla sportu
wędkarskiego w krotoszyńskich kołach PZW. Zawody w Żywcu mają
swoją specyfikę. Aby osiągnąć dobry
wynik, trzeba się wykazać niebywałą
wszechstronnością. Organizator imprezy - Zarząd Główny PZW w Warszawie, pracę z młodzieżą stawia na
czołowym miejscu. Stąd różnorodność
konkurencji, niekoniecznie związa
nych ściśle z wędkowaniem. Zawody
rozgrywane są w trzech kategoriach
wiekowych (do 12, 14 i 16 lat) oraz
w klasyfikacji drużynowej. W skład
konkurencji wchodzą: konkurs świa
dectw szkolnych, konkurs rozpoznawania ryb, rzut na odległość ciężar
kiem (ważącym 7 g), rzuty do tarczy
Arenberga, strzelanie z broni pneumatycznej oraz zawody wędkarskie. Za-

wody odbyły się na malowniczo poło
żonych terenach Jeziora Żywieckiego.
Ta sceneria oraz piękna słoneczna pogoda sprzyjały osiąganiu dobrych rezultatów, a wzorowa organizacja imprezy czyniła zmagania młodych węd
karzy niezapomnianym przeżyciem.
Nasza młodzież od początku plasowała się w ścisłej czołówce zawodów, nadając ton rywalizacji. Wielkie wraże
nie na wszystkich zrobili krotoszyniacy wygrywając zdecydowanie (3
pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach wiekowych) konkurs rozpoznawania ryb. W konkurencji tej należało rozpoznać gatunek ryby (żywe
ryby w dużym akwarium), podać jej
łacińską nazwę, wymiar i okres
ochronny, limit dzienny oraz cechy
charakterystyczne. Losowało się 3 gatunki spośród 40 występujących w naszych wodach. Cielrawy jestem, ilu
spośród dorosłych wędkarzy odróżni
łoby

na przykład pstrąga potokowego
od źródlanego, czy też troć wędrowną
od jeziorowej. Ba, czy ktoś z nizinnych

przekopodo rozpoznania naszym zawodnikom i poradzili sobie wspaniale. Każdy zdobył maksymalną liczbę punktów. Natomiast
wędkarze z Żywca i Zakopanego, obcujący na co dzień z tymi gatunkami,
mieli spore kłopoty. Ten przykład dowodzi,jak poważnie krotoszyniacy podeszli do tych zawodów, ile pracy wło
ży! i w dobre przygotowanie. W rzutach na odległość do tarczy Arenberga
i strzelaniu plasowali się na pierwszych miejscach. Nasza popisowa konkurencja - zawody wędkarskie, miała potwierdzić ten fakt... ·
Niestety, z powodu wysokiego stanu
wody na zalewie, zawody przeniesiono w inne miejsce, bardziej dostępne,
lecz nierówne. Będący po pierwszym
dniu zawodów na drugim miejscu
w swej kategorii Przemek Wach wylosował bardzo źle. On i jego sąsiad
z prawej strony trafili na wypłycenie
(30 cm głębokości), złowienie tam
czegokolwiek graniczyło z cudem. Widziałem, jak Przemek to przeżywa,jak
walczy. Nie można było nic zrobić
i chłopak w rezultacie spadł na piąte
miejsce, też przecież dobre.
W sumie wynik krotoszyniaków należy uznać za znakomity. Przecież przyszło im rywalizować z bardzo silnymi
drużynami - z Krakowa, Warszawy,
Katowic. Wyszli zwycięsko z tej konfrontacji, ulegając tylko ubiegłorocz
nym mistrzom z Częstochowy.
Wyniki drużynowe:
wą? Takie gatunki przypadły

1.

Częstochowa

2. Okręg Kalisz
3. Okręg Zamość
4. Okręg Katowice

5.

Okręg Gdańsk

Indywidualnie w kategorii do lat 12
zwyciężyła krotoszynianka Joanna
Woźna, przed Esterą Tracz (Często
chowa) i Henrykiem Małeckim z Zamościa. Kategoria do lat 14 zakończy
ła się sukcesem Lucyny Redeł z Czę
stochowy, a piąty był krotoszyniak
Przemysław Wach. W kategorii do lat
16 wygrał Marek Sierpiec z Gdyni,
drugi był Tomasz Wolski z Zamościa,
a trzecia Żaneta Poczta z Krotoszyna.
Ferdynand Woźny

Dosyć dużym

zainteresowaniem publiczności cieszyły się 1 października inauguracyjne spotkania w II lidze tenisistów stołowych VICTUSA ASTRY Krotoszyn.

Idealna inauguracja
Po latach gry w klasie okręgowej i bły
skawicznym przejściu przez m ligę
(komplet 18 wygranych spotkań) nasz
zespół awansował do wyższej klasy
rozgrywek. Zespół wzmocnił się takimi zawodnikami , jak: Radosław Żu
rek z AZS Wrocław, Krzysztof Kruger z SANU Poznań i Oleg Jacyszyn
z I ligi ukraińskiej oraz Tomasz Olejnik z Krotoszyna.O możliwościach zespołu świadcząjuż dwa pierwsze wysokie zwycięstwa po 9: 1, nad JUNIOREM Leszno i POLONIĄ ARSENAŁ
Śmigiel, znanymi już z gry w Il lidze.
A oto jak punktowali nasi zawodnicy:
- z JUNIOREM:
Żurek: Knacki (22:20, 21 :5)
Olejnik: T. Os 1ęgłowski (wygrane sety
4 pddalemlka 2000

do 9 i 12)
Kruger: R. Osięgłowski (do 20 i 4)
Jacyszyn: Miller (19, 11)
Żurek: T. Osięgłowski (5, 11)
Kruger: Miller (6,19)
Jacyszyn: R. Osięgłowski ( 1O, 18)
Olejnik: Knacki (-18, -19)
Deble: Żurek-Jacyszyn: T. Osięgłow
ski-Miller (18, I O)
Olejnik-Kruger: Knacki-R. Osięgłow
ski (7,-16,14)
-z POLONIĄ:
Żurek: Kozłowski ( 11,-16, 18)
Olejnik: Bartoszkiewicz (13, 17)
Kruger: Glinka (19,15)
Jacyszyn: Bartosz (14,15)
Żurek: Bartoszkiewicz (13,16)
Olejnik: Kozłowski (-15,19,14)

Kruger: Bartosz ( 19, 16)
Jacyszyn: Glinka (14,7)
Żurek-Jacyszyn: Bartoszkiewicz, Bartosz (14,17)
Olejnik-Kruger: Glinka, Kozłowski (15,17,-11).
Zdaniem kierownika zespołu Floriana
Kmiecika, nasi pingpongiści powinni
grać na możliwie najwyższym poziomie z zespołami mającymi doświad
czenie drugoligowe. Spotkania rozgrywane będą, jak te dwa pierwsze, w sali OSiR na stadionie i w Kobiernie.
15 października VICTUS ASTRA
i SPÓŁDZIELCA Kobylin zagrają na
wyjazdach z MKS Ostrzeszów i TAJFUNEM SKRĄ Ostrów Wlkp.
Witold Blandzi

Cztery punkty wywalczyli piłkarze ASTRY
w dwóch ostatnich kolejkach trzeciej ligi.
W środę krotoszynianie zmierzyli się na wyjeź
dzie z MIENIEM Lipno i zremisowali 0:0.
1 października zwyciężyli 2:0 inowrocławian.

Remis
i zWJ'cięstwo

ASTRY
Od początku przewagę zyskali gospodarze, choć nie stwarzali jednak
groźnych sytuacji. Golem mogła
się za to zakończyć jedna z naszych akcji , w 23. min ., ale po podaniu Ryszarda Tomczaka do
Krzysztofa Gościniaka i jego
strzale, wspaniale interweniował
bramkarz Andrzej Ziemiańczyk.
Po trzech minutach ta nie wykorzystana sytuacja mogła się zemścić:
z rogu podawał Tomasz Strzelecki , a Damian Stodolny z trzech
metrów chybił . Szczęście dopisało
nam też w 47. min. kiedy Maciej
Serafin z 22 metrów trafił w poprzeczkę, niecelna była też dobitka
Krzysztofa Pietruchy. Znowu
częściej przy piłce byli miejscowi,
zmuszający do ciągłej uważnej gry
obronę ASTRY. Efektu nie przyniosły też nieliczne kontry Tomczaka, mecz zakończył się bezbramkowo.
A oto pozostałe wyniki kolejki
z 27 września: AMICA TT: ZAWISZA 3:0, LIGNOMAT: ARKA I :3,
GOPLANIA: FLOTA I :3, GRYF:
OBRA AGRO HANDEL 0:2,
WARTA: POMERANIA 1:O, POLFERIES: BAŁTYK 2:2, CHEMIK: BŁĘKITNI 3:1, HURAGAN: KKS 0:0, UNIA: KASZUBIA 5:1. Pauzowała SPARTA.
W niedzielę podejmowaliśmy GOPLANIĘ Inowrocław. Początek należał do gospodarzy, z czasem gra
się wyrównała. Silny i minimalnie
niecelny strzał z 25 metrów oddał
Maciej Nowakowski. Z kolei uderzenie Łukasza Góralskiego wyłapał bramkarz Krzysztof Luczak.
W przeciągu kilku następnych minut nie dał się on zaskoczyć również Ryszardowi Tomczakowi i ponownie Reyerowi. W 35. min. prosto w poprzeczkę trafił Krzysztof
Gościniak. Po zmianie stron znowu
przeważała ASTRA. W 48. min.
tuż nad bramką, z 11 metrów,
strzelił debiutujący w naszej drużynie Tomasz Wójcik. Trzy minuty później faulowany w polu karnym był Gościniak, który mimo, że
golkiper wyczuł jego intencje, zdobył prowadzenie z jedenastki.
W rewanżu uratowała nas poprzeczka. W 56. min. bliski wyrównania był Jacek Sobczak, jednak jego strzał był minimalnie niecelny. W 62. - po podaniu Gości 
niaka - prowadzenie podwyższył
Bartkowiak. Trzy minuty później
strzał Tomczaka przeszedł tuż
obok słupka. Po dwóch minutach

Łuczak obronił strzał Gościniaka .

W 77. min. okazji na zmianę wyniku nie wykorzy s tał Sobczak jak
i Wójcik. Chwilę potem strzał
Leszka Wróblewskiego obronił
Remigiusz Wojtczak. W 87. min.
Łuczak znowu okazał się lepszy od
Góralskiego . Szkoda, że podania
nie doczekali się mający większe
szanse dwaj inni nasi napastnicy.
Najważniejsza jest jednak oczywiście wygrana, której świadkiem był
m.in. poprzedni trener ASTRY,
prowadzący teraz STAL Stalową
Wolę Grzegorz Wesołowski. Trener GOPLANTI Jerzy Mądrzyński
stwierdził , że był to najgorszy
mecz jego zespołu na wyjeźdz i e ,
w którym jego podopieczni w ogóle nie podjęli walki.
A oto pozostałe wyniki niedzielnej
kolejki: KASZUBIA: AMICA TI
I :O, BŁĘKITNI: HURAGAN 2: I,
BAŁ TYK: CHEMIK O: I, POMERANIA: POLFERIES 6:2, OBRA:
WARTA I: I, FLOTA: GRYF 4:0,
MIEŃ: ARKA 0:2, ZAWISZA:
SPARTA 2:0, KKS: UNIA I: I.
Pauzował LIGNOMAT.
W najbliższy weekend ASTRA
'zmierzy się na wyjeździe z GRYFEM Wejherowo. A oto pozostałe
pary: AMICA II: SPARTA, LlGNOMAT: ZAWISZA, GOPLANIA: ARKA, WARTA: FLOTA,
POLFERIES: OBRA, CHEMIK:
POMERANIA, HURAGAN: BAŁ
TYK, UNIA: BŁĘKITNI, KASZUBTA: KKS . Pauzuje MIEŃ .

Tabela:
1. WARTA
13
13
2. CHEMIK
3. FLOTA
12
12
4. OBRA
5. ARKA
11
12
6. UNIA
7. GRYF
13
11
8. KKS
9. HURAGAN 13
IO. MIEŃ
12
Il. AMICA IT 12
12. LIGNOMAT 12
13. GOPLANIA 13
14. BŁĘKJTNI li
12
15. ASTRA
16. ZAWISZA
8
17. POMERANIA 12
12
18. SPARTA
19. KASZUBIA 11
20. POLFERTES 12
12
21. BAŁTYK

28
25-9
21-13
27
21-8
26
23
16-6
21-11
20
19-17
18
13-18
18
17
12-5
16
17-14
16
17-18
14
14-14
17-19
14
14
11-15
13
14-14
18-20
13
12
8-8
21-24
12
10
11-17
9-18
9
14-34
9
9-29
6
Witold Blandzi

W zdrowym ciele ...

•

Nieudany rewanz
Dwie kolejki rozegrali w minionym tygodniu nasi
czwartoligowcy.
W

środę BIAŁY ORZEŁ podejmował

ROLBUD OSiR Pleszew. Była to
pierwsza okazja do rewanżu za pamięt
ny mecz sprzed roku. Wtedy w koń
cówce ostatniego spotkania sezonu, decydującego o awansie, wówczas jeszcze ROLBUD Taczanów, strzelił jedynego gola. Spowodowało to, że koźmi
nianie przez następny sezon musieli
walczyć o IV ligę. Obecnie w pleszewskiej drużynie gra tylko dwóch piłkarzy
z tamtego składu.
Przez pierwszą połowę obie drużyny
nie zachwyciły, grając głównie w środ
kowej części boiska. Warte odnotowania były zaledwie cztery akcje. W 9.
min. groźnie z bliska główkował Paweł
Świtała, a bramkarz gości Artur Forycki wybił piłkę na róg. W 30. min.
znowu udana interwencja, tym razem
po strzale Dariusza Maciejewskiego
z 11 metrów. Dwie minuty potem Rafał
Dziuba trafił w poprzeczkę pleszewskiej bramki. Dla przyjezdnych prowadzenie mógł zdobyć w 38. min. Piotr
Popławski, ale Błażej Biegański udanie interweniował. Trzeba tu dodać, że
z powodu kontuzji plac gry opuścić
musieli Rafał Majchrzak i Remigiusz
Kosiński
ten drugi ze złamaną ręką.
W 49. min. minimalnie niecelnie strzelili Tomasz Szych, a w rewanżu Świta
ła. W 60. min. błąd obrońcy Grzegorza
Wewióra wykorzystał Popławski, zdo-

bywając

gola. Przyjezdni poszli za ciosem, ale w 63. min. uderzenie Radosła

wa Mielcarka

obronił

Biegański.

Chwilę później

Artur Ryżyk trafił
W 70. i 75. min. dwu-

w poprzeczkę.
krotnie bliski odrobienia strat był Maciejewski, ale najpierw minimalnie spudłował, a za drugim razem po wybiciu
Foryckiego skończyło się na rogu. Minutę później padła druga bramka dla
gości autorstwa Roberta Zaworskiego, który ustalił w ten sposób końcowy
wynik.
Po meczu trener Rolbudu Jerzy Błasz
czyk powiedział: - Przyjechaliśmy tu
po 3 punkty, bo bylem pewny, że ten
mecz 11'. ),'gramy. Wpajałem to moim ::.awodnikom, którzy zagrali tak, jak powinni, to znaczy bardzo walec::.nie
i z dużą dyscypliną gry.
Natomiast Marek Chatliński stwierdził: - Plany pokrzyżowały nam kontuzje podstawowych zawodników i dlatego nic się nam nie udawało, mimo
stworzenia kilku groźnych akcji. Drngą
połowę zagraliśmy całkiem "bez glotry" ograniczając się tylko do kopania
i wybijania. Ambitnie grający rywale,
na co wyc::.ulalem moich ::.awodników,
trykorzystali nasze błędy i dlatego zasłużenie trygrali. Przegraliśmy, bo niektórzy zachowują się niekiedyjakjunior::y albo i gorzej. Trzeba umieć przyznać się do błędu. Musimy s=ukać punk-

tów gdzie indziej, bo na pewno
poddamy.

się

nie

Natomiast PIAST został rozgromiony
0:5 na swoim boisku przez OLIMPIĘ
Koło . Inne ciekawsze wyniki: Gołu
chów: TUR 1:1, OSTROVIA: ALUMINIUM 0:0.
W niedzielę Orły zmierzyły się na wyjeździe z KANIĄ Gostyń. Przez cały
czas było to bardzo wyrównane widowisko. W 5. min. doskonałej sytuacji
nie wykorzystał Paweł Świtała, a tuż
przed końcem pierwszej połowy z 11
metrów strzelił w bramkarza. W drugiej
części przewagę zyskali gospodarze,
ale na szczęście bez efektów. Koźmi
nianie groźnie kontratkowali, m.in. po
strzałach D. Maciejewskiego i Leszka
Nowaka golkiper wybijał piłkę na róg.
Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Kobylinianie pokonali
za to, u siebie, KORONĘ Piaski 4: I.
A już w najbliższą niedzielę dojdzie
wreszcie do bardzo oczekiwanych derbów, gdyż BIAŁY ORZEŁ podejmować będzie PIASTA. Początek tego zapowiadającego się bardzo ciekawie meczu o godzinie 15.00.
Inne ciekawsze wyniki ostatniej kolejki: OLIMPIA: ALUMJNIUM I :4,
VICTORIA: OSTROVIA 6:0, TUR:
RAVIA4:I, ROLBUD: GOŁUCHÓW
0:2.
W tabeli prowadzi Victoria (30 pkt.),
przed Aluminium (24), Ravią (23), Kanią (21 ), Gołuchowem (21 ). Orły zajmują 8 miejsce (17), a Piast jest IO (14
pkt.).
Witold Blandzi

Rozmawiałam

ostatnio z Martą Kałążną z Biadek, uczennicą klasy II Gimnazjum nr
1 w Krotoszynie, która opanowała trudną umiejętność gry na skrzypcach. Jeśli i Wy
macie niecodzienne hobby, nietypowe zainteresowania lub umiejętności i chcecie
o nich opowiedzieć, czekam na Wasze wiadomości.

Zacznij od Bacha . ••
- Dlaczego

wybrałaś

skrzypce?

Na początku chciałam grać na fortepianie, ale podczas przesłuchania
wstępnego do szkoły muzycznej pani dyrektor Danuta Sendai oraz nauczycielki muzyki stwierdziły, że
mam dobry słuch i powinnam grać
na skrzypcach. Długo nad tym myślałam,

w

końcu postanowiłam, że

jednak się zdecyduję.
Kiedy zaczęłaś

grać?

Sześć

lat temu. Obecnie chodzę do
ostatniej klasy szkoły muzycznej.
- Gdzie się uczysz gry i jak często
masz lekcje?
w Paóstwowej Szkole Mu-

Uczę się

zycznej Pierwszego Stopnia w Kro-

Zadzwoń

toszynie. Lekcje grania odbywają się
dwa razy w tygodniu, trwają po
czterdzieści pięć minut. Moją nauczycielką jest pani Grażyna Morawska. Dodatkowo raz w ty~odniu
mam lekcję fortepianu, kszta)cenia
słuchu oraz audycji muzycznych.
Należę do orkiestry szkolnej, którą
prowadzi pan Sławomir Morawski.
- Ile czasu poświęcasz na naukę gry
w domu?
- Ćwiczenia zajmują m1 około czter-

dziestu pięciu minut dziennie.
- Jaką muzykę lubisz grać i słu
chać?

- Najbardziej lubię grać utwory Jana
Sebastiana Bacha oraz Antoniego

Vivaldiego. Teraz ćwiczę koncert
uczniowski g-moll Fryderyka Seitzta. Fascynuje mnie muzyka Wolfganga
Amadeusza
Mozarta,
a szczególnie jeden z jego utworów
- Eine kleine Nachtmusik.
- Czy brałaś udział w koncertach?

- Grałam na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i w koncertach
szkolnych z okazji różnych świąt
- Czy wiążesz swoją przyszłość
z muzyką?

- W przyszłości chciałabym studiować medycynę, ale muzyka na pewno będzie towarzyszyła mi w życiu.
- Życzę Ci spełnienia marzeń.
Paula

do korespondenta!

Strona ta jest redagowana z myślą
o Was, nastoletni czytelnicy. Redakcja
czeka na listy o kłopotach i radościach
młodych ludzi. Możecie także zadzwonić do Młodzieżowych Korespond<.!ntÓ\\ ,,RK". a Wasze ~ygnaly

oni przy telefonach w każdą
od godziny 16.00 do 17.00.
Krotoszyn: Redakcja „RK" - 72271-42; Kasia Nowakowska - 72570-82; Ania Hybsz- 725-72-68
Zduny: Agata Ludzis - Tl 1-55-09

Rozdrażew): Szy-

czekają

Maciejcw (gmina

środę

722-12-20
Obra Stara (gmina Koźmin Wlkp.):
Dominika Kuc - 721-83-67
Biadki (gmina Krotoszyn): Paula Filipowicz - 722-41-56
(red.)
mon Rzekiecki -

1 października na strzelnicy LOK w Kobylinie odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Ligi Obrony Kraju w strzelaniu z broni kulowej. Przy pięk
nej, słonecznej pogodzie w świetnie przygotowanych zawodach udział wzięło 38 strzelców w kategorii kolw-1 Oi pięćdziesięciu w ps-1 O.

Mistrzostwa
Powiatu
Zawody otworzyli kierownik zawodów Andrzej Chmielarczyk
i sędzia główny Zdzisław Jerzak,
prezes ZR LOK w Krotoszynie.
Najlepsi drużynowo w grupie juniorów okazali się uczniowie ZSZ
nr I w Krotoszynie (217 pkt.), którzy wystąpili w składzie Anna
Szulc, Andrzej Szulc i Łukasz
Kaczmarek. Wyprzedzili oni zespól z ZSZ nr 2 w Krotoszynie ( 194
pkt.): Tomasz Piastowski, Krzysztof Marcinkowski i Paweł Pośpiech. Bardzo zacięta była rywalizacja wśród seniorów, gdzie zwyciężyła drużyna Zarządu LOK
z Krotoszyna (251 pkt.), w składzie
Ryszard Marszałek,
Marcinek i Waldemar

Bolesław
Łagodzki,

przed kolegami z kobylińskiego
LOK (251 pkt.) - Andrzej i Lucjan Wawrzyniak oraz
Aleksander Zawieja. Na trzecim
miejscu uplasowali się strzelcy
z Kalisza (229 pkt.).
Łącznie sklasyfikowano dwie dru-

Zarządu

żyny juniorów i 8 zespołów seniorskich, co jest niespotykanym od lat
rekordem. Godnym odnotowania
jest fakt, iż w zawodach uczestniczyli nie tylko zawodnicy z powiatu krotoszyńskiego, ale i dzięki dobrym kontaktom strzeleckim także
z Kalisza, Jutrosina i Rawicza. Indywidualnie w kolw-1 O strzelali
Tomasz Piotrowski z ZSZ nr 2 (86
pkt)., który wyprzedził Łukasza
Kaczmarka z ZSZ nr I (81 pkt.)
i Andrzeja Szulca z ZSZ nr I (81
pkt.). Najlepszym seniorem został
Ryszard Marszałek (89 pkt.), który strzelał celniej od Karola Piotrowskiego (88 pkt.) i Lucjana
Wawrzyniaka (86 pkt.). W kategorii open w ps-1 O wygrał krotoszynianin Tomasz Piotrowski z wynikiem 86 pkt., przed Markiem Balcerkiem z Jutrosina i Marianem
Paluszczakiem z Krotoszyna (85
pkt.).

(az)

Co warto

przeczyta~?
W powieściach tych najbardziej interesujący
jest pojazd tytułowego bohatera. Dlaczego?
Zdradzę Wam tajemnicę: pod maską starego
wraka ukrywa się osiągający zawrotne szybkości nowoczesny silnik.
Prawie wszystkim uczniom słowo
książka kojarzy się

z nudnymi podręcz
nikami szkolnymi i opasłymi lekturami
i być może dlatego unikają czytania.
Tymczasem w każdej bibliotece znaleźć można wiele utworów, które potrafią wciągnąć i zainteresować. Moim
zdaniem na szczególną uwagę zasługu
ją książki o przygodach Tomka Wilmowskiego, autorstwa Alfreda Szklarskiego oraz o perypetiach Pana Samochodzika.
Pierwsza z tych serii urzeka wartką akcją, prostym językiem oraz pięknymi
opisami przyrody. atomiast ta druga
dostarcza sporej dawki adrenaliny i dobrego hunoru. W powie· ciach tych najbardziej interesujący jest pojazd tyrulo-

wego bohatera. Dlaczego? Zdradzę
Wam tajemnicę: pod maską starego
wraka ukrywa się osiagający zawrotne
szybkości nowoczesny silnik.
Oczywiście, na tym nie kończy się lista
książek godnych uwagi. Ja proponowałbym zapoznanie się z twórczością
Edmunda Niziurskiego (Księga urwisów, Jutro klasówka), Arkadego Fiedlera (Orinoko, Dywizjon 303), Karola
Maya (Winetou), Jacka Londona (Biały Kieł), Jamesa Coopera (Ostatni Mohikanin). Wyżej wymienione powieści
są tylko wstępem do świata przygód
i emocji, w szkolnych bibliotekach
znajdziemy jeszcze wiele innych. Umilą nam one długie jesienne wieczory.
Szymon

Ił
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1650

'1\\\\\"
I\\\~\

lek. med. Alfred Hess

~

Krotoszyn ul. Zamkowa 1a,
czwartki godz. 16.00 · 18.00

!(rę.iłfJ§ti

BOREK '"·

OFERUJE
• informacje
z Twojego miasta i Twojego osiedla
• reportaże
• reklama filmowa
• reklama w innych sieciach
telewizji miejskiej
• konkurencyjne ceny

63· 700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 2
Tel/fax. (062) 725 73 31

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar,
wysokiej jakości drzwiami przesuwnymi

41NDECO
CENY KONKURENCYJNE. Moillwość rat.
1 O lat gwarancji. Szybkie tenniny.
• Wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
• Zakładanie paneli podłogowych
• Zakładanie i szlifowanie
parkietów i mozaiki

- płyty stropowe odł.
do 6.5m ze znakiem
bezpieczeństwa 8
- nadproża L-19
- bloczki 8-2, 8-4, 8-6
- elementy nawierzchni
drogowych (płytki
chodnikowe, krawężniki,
trylinka, płyty drogowe itp.)
- beton towarowy
zwęzła komputerowego
- ozdobne parkany
Możliwość negocjowania cen
przy większych zakupach.
Możliwość transportu.

1651

·

. trądziku młodzieńczego
i różowatego
· owrz-odzeń podudzi, łuszczycy,
grzybicy skóry i paznokci
. chorób włosów (wypadanie,
rozdwajanie, pmtłuszczanie,
łupież, łysienie plackowate}
· chorób alergicznych skóry
·. uczuleń na detergenty itp.
oraz wyprysku skóry rąk
(egzemy}, chorób rumieniowych,
ropnych_i innych

ąs~w~1~

Przyjęcia w II i IV środę miesiąca
od godz. 16.00.

Leczenie chorób
tarczycy i pozostałych
gruczołów dokrewnych
Możliwość

wcze§niejszej
rejestracji telefonicznej
pod nr. tel. 725 27 40
lub 735 90 41 po godz. 16.00.
, I 53
165

Nowo otwarty
Gabinet .Okulistyczny
Krotoszyn, Mały Rynek 13
lek. Ludmiła Liwińska

Specjalista chorób oczu

. brodawek zwykłych (kurzajek)
- brodawek łojkowatych
(typu starczego}
. brodawek płaskich

przyjmuje w poniedziałki
i środy, w godz. 9.00-11.00.

(młodzieńczych}

Tel. dom Pomań (061) 823 01 63
lub 0601 819 92&
1652

- Mmilwffl wcześniejszej
rejestracji telefanłcmeJ

Tel. 0806 831 338.
1655

USI.UGI KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ

Polecamy:
• myde ręczne
- kompleksowa odnowa starego lakieru
oraz zabezpieczenie nowego
• czyszczenie tapicerki
Krotoszyn, ul. Jaśminow~ 13
• odnowa zderzaków plastikowych itp.
/k. lntermarche/
• przygotowanie samochodu do sprzedaży
tel. 72S 07 36
• wyprawki lakiemiae

1657
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1e1.11ax 062 592 50 40
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ul. Zamkowy Folwark , ,
toi . os2 725 42 60

Pleszew
ul. Ogrodowa 13
tel. 062 742 76 16
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63-700 Krotoszvn
ul. Zdunowska 199

tel. 062 725 72 32
_

tel. kom. 0604 420 275

KUPNO-SPRZEDAZ-AUTO KREDfi-LEASING

- atrakcyjne kredyty ną zakup samochodu, splata do 7 lat
- formalności związane z kredytem i ubezpieczeniem AC, OC, NW
na miejscu - Agencja PZU
- możliwość uzyskania kredytu bez polisy AC
Komis przyJmute BEZPŁATNIE
I zaświadczeń o dochodach
samochody do sprzedaży.
- kredyt na samochody bez ograniczeń wiekowych
Skupujemy i sprzedajem
- udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
samochody uszkodzone.

~

ZAPRASZAMY od 9.30-18.00 pon.-PL. 9.30-15.00 sobota

zecz
R

Krotoszyńska

pośrednictwo

wycena
tel.

062 725 73 51, tel. kom. 0606 277 315
Teresa Szulc 63-700 Krotoszyn, ul. Wiejska 41

DOMY

„Rzeczy Krotoszyńskiej" ta cotygodniowa
porcja informacji z pierwszej ręki
cena w prenumeracie
Zamówienia
·
·
4

oddziały

oddział
pa.źdzlernilr.a

przyjmują:

1,20 zł

Poczty Polskiej na terenie powiatu krotoszyńskiego
Ruchu SA w Ostrowie Wlkp., tel. 736 28 94

2000

• Dom - stan surowy otwarty, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł.
• Dom - stan surowy, c~ci_ow_o zadaszony, duży, atrakcyjna architelctun,, na działce 2000 m2.
Cena 95.000 zl (do oegocJacJ1).
• Dom I 00 m2 w Zdunach na działce 530 m2, 5 pokoi, garot, całość podpiwniczona. cena 80.000 zl.
• Dom w zwartej zabudowie w centrum Kobylina, pow. utytkowa 11 O m2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.

DZIAŁKI
• Działka sadowniczo-ogrodnicza, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, ob!7.dc Krotoszyna.
Cena 17.500 zł.
• Działka budowlana 3000 m2 w Krotoszynie, cena 60.000 zł.
• Działkę budowlaną 1000m2 na Salni k/ Krotoszyna, cena 13.000 zł.
• Sprzedam działkę budowlaną na Osuszy 2100 m2, cena 16.000 zl.
• Działka budowlana o pow. 5480 m2 na obrużacb Krotoszyna, cena 68.000 zł.
• Działki budow~ w Konanewie przy ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Działkę sadowmczo-ogrodową z prawem zabudowy polotoną na Kopicczkach o pow. 9.500 m2.

Cena 66.500 zł.

MIESZKANIA
• Mieszkanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97.000 zł.
• Kupię kawalerkę w bloku.
• Mieu.kanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Cena 87.000 zł.
• Mieszkacie 50m2, 3p +le+ I + we. Cena 55.000.
• Mies1.l<anie w bloku w centrum, I piętro, 62 m2 wysoki standard, cena 78.000 11.

NIERUCHOMOŚCI

i

Krotoszyn, ul. Zamkowa la

przyjmuje:

BETON

Go~tMedra~.z~~

specjalistka chorób wewnętrznych

ENDOKRYNOWG

tel.065 5716511

IA

dr nauk med. Ewa Szydło

6J.110 Borek Wlkp. ul. Dworcowa 3J

WYNAJEM

• Do wynajc;cia w ścisłym centrum, )obi na slclcp o pow. 35 m2.
• Do wynajęcia w ścisłym centrum na I p i ~ lokal utytkowy, pow. 30 m2.
• Do wynajęcia w ścisłym centrum, magazyn o pow. 170 m2, cena wynajmu za miesi'l" 1.500 zł.
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słówka. • •

·c zule
•

Dużo słoneczka

Wam życie będzie wiosną i
rajem cały świat, niech wam
sto lat żyć pozwoli w
zdrowiu, szczęściu Bóg. Z
okazji rocznicy ślubu
Genowefie i Mieczysławowi
Pieronkom życzenia ślą
Hania, Mirek z Asią i Weroniką.

uśmiechów

i

na twarzy najukochańszym
wnuczkom - Martynce
Polarczyk i Sandroni
Wielebskiej życzy
babcia Wiesia
•

Z okazji 18. urodzin zdrowia,
dużo szczęścia, speh1ienia
marzeń życzą

•

rodzice i brat
•

Hani Wielebskiej z okazji 22
urodzin spemienia marzeń i
wszystkiego, co najlepsze
życzy

mama z

W dniu Waszego święta jest
ktoś, kto o Was pamięta.
Pamięta i śle życzenia, aby się
spemiły Wasze marzenia. Z
okazji rocznicy ślubu
Genowefie i Mieczysławowi
Pieronkom najlepsze
życzenia składają

całą rodziną

Marzena i Wojtek z Dominiką
•

Pozdrowienia dla dwóch
sympatycznych dziewczyn,
które zabrałem na stopa do

•

Rozdrażewa.

kierowca czerwonego bolidu,
który niby to Rozdrażew
miał po drodze
•

Pozdrowienia dla całej
paczki, która często
imprezuje u G.P.

W dniu Twoich urodzin, które
są raz w roku: niech będą
szczęśliwe i peme uroku, ja ze
swej strony ślę Ci życzenia,
by się spemiły skryte
marzerna.
wciąż zakochana, na zawsze
oddana, w miłości prawdziwa,
z Tobą tylko szczęśliwa
żona:: sy nem

siostra z
•

Milenie Szczepanek z
Kobierna za wspólne chwile
(a szczególnie za 3 września)
z życzeniami, aby było ich
jeszcze wiele
stęskniony

Zobaczyłem kiedyś Ciebie,
zobaczyłem kiedyś siebie,

•

zobaczyłem kiedyś nas w
nierealnym świecie, w moich
snach. Stałaś blisko obok
mnie, jeden krok, a może
dwa, tak patrzyłaś w oczy me,
uśmiechałaś się, a ja wciąż
mówiłem: Kocham Cię! Dla
Asi Pługowskiej od

przesyła

•

Daj mi jeszcze jedną szansę
i nie odrzucaj mnie
po raz kolejny

Trudno jest żyć w
nieszczęściu, kiedy się płacze
i szlocha, ale najtrudniej jest
żyć bez chłopaka, którego się
bardzo kocha. Z okazji Dnia
Chłopaka dla Piotra
Danielkiewicza od
kochającej Karoliny S.
Gdyby moje serce Twego nie
kochało, to by nic do Ciebie
dziś nie napisało, lecz moje
serce tak Twoje miłuje, że
ręka pisze, co ono dyktuje.
Darkowi B.
Bogunia

mama
•

•

Pozdrowienia dla chłopaków
z czerwonego malucha KPN
2356
my

•

Gdy przychodziłaś na świat płakałaś, a inni się cieszyli.
Żyj tak, abyś umierając Ty się
cieszyła, a inni płakali. Z
okazji 18 urodzin Justynie

•

Zdrowia, szczęścia,
pomyślności, niech w Twym
sercu radość gości, niechaj
skromne te życzenia spemią
wszystkie Twe marzenia. Z
okazji imienin Teresie
Pacholskiej
A.C.
Szczęśliwie i radośnie
dożyjcie długich

lat, niech

Żyjcie długo i szczęśliwie,
dożyjcie długich lat, niech
Wam życie będzie wiosną, a
rajem ten świat. Anecie i
Zbigniewowi Wróblom z
okazji I rocznicy ślubu
chrześniacy

•

Bliźniaczki

•

Kochanym rodzicom Mariannie i Markowi
Bogdańskim z okazji 25
rocznicy ślubu
najserdeczniejsze życzenia
wszystkiego, co najlepsze i

Iza i Damian
z rodzicami

Tylko ten, kto kocha, potrafi
naprawdę tęsknić, tylko ten,
kto kocha, wie, co znaczy
cierpieć, tylko ten, kto cierpi z
tęsknoty, naprawdę kocha.
Dla superdziewczyny - Asi
Pługowskiej
Paweł, Piotrek, Karol
z Karoliną oraz Magda
z Przemkiem
PS. Walcz, jeśli warto!

najradośniejsze ślą

Mirek, Ania i Paweł

•

•

Z okazji imienin Teresie
Kolek wiązankę pięknych
życzeń zdrowia, szczęścia i

wspaniałego chłopaka

•

Zapomnę o

tym, co boli,
zapomnę o mej niedoli,
zapomnę sama o sobie, lecz
nie zapomnę o Tobie. Z okazji
Dnia Chłopaka życzenia dla
superprzystojnego Piotrka F.
przesyła

radości przesyłają kochające

wnuki
Marta i Adrian z rodzicami
•

•

•

Kochany Jarku, chciałabym
Ci z całego serca
podziękować za wszystko, co
dla mnie robisz, za to, że
jesteś przy mnie.
Twój Kwiatuszek
Gdy wrócisz późnym
wieczorem i spojrzysz na
gwiazdy błyszczące , pamiętaj,
że daleko za mostem jest
serce za Tobą tęskniące.
Pragnę złożyć

serdeczne

Szybko biegną dni, godziny,
imieniny. Stu lat
życia, pomyślności, zdrowia,
szczęścia i radości Michalinie
Dwornik z Wronowa życzy
siostra z mężem i dziećmi

już są Twoje

Martyna

•

Zdrowia, szczęścia,
pomyślności, niech w Twym
sercu radość gości, niechaj
skromne te życzenia spemią
wszystkie Twe marzenia. Z
okazji imienin Remigiuszowi
Bzodkowi życzy
żona z dziećmi

podziękowania

panu dokto-

rowi Januszowi Kmiecikowi za leczenie oraz duchowe wsparcie podczas mojej i żony choroby.
Wdzięczny

pacjent

Łukaszowi KJąskale z okazji

Serdecznie dziekuję moim bliskim, wszystkim klientom, urzędom, instytucjom oraz
dziennikarzom za pamięć i życzenia z okazji mojej 60 rocznicy pracy zawodowe).
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do
Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie
Czesław Płócienniczak

mistrz szewski
Krotoszyn, wrzesień 2000 r.

Niespodzianka
czeka w redakcji na Piotra Danielkiewicza.
Przypominamy, że losując nagrody bierzemy pod uwagę tylko te
kupony, na których podano imiona i nazwiska adresatów życzeń.

12 urodzin zdrowia,
•

szczęścia, pomyślności

i na
kawie dużo gości życzy
brat Tomek z Asią

Osiemnaście lat marzyłeś, by
dorosłym być, dziś

•

Mateuszku! Bądź dobry i
grzeczny, dla wszystkich
serdeczny, a zawsze i
wszędzie dobrze Ci będzie.
Drogiemu synkowi Mateuszkowi Nowackiemu
mama, tata i Dominik

Kochanej kuzynce i
siostrzenicy z okazji 5 urodzin
wszystkiego, co najlepsze w
życiu - dużo zabawy i
uśmiechu życzą Natalce
Zachwej
Mateusz, ciocia Marzena,
wujek Piotr

E.B.

Kulińskiej

Jestem sobie oficerek, mam ja
buzię jak cukierek, która
panna chce cukierka, niech
całuje oficerka! Mikołajowi
Piasnemu z Kobylina w 7
urodziny
kuzyni Zbyszek i Jędrek

Na drodze życia są światła i
1moki, raz szczęście, raz
smutek głęboki, ale gdy
razem idzie się we dwoje,
łatwiej się znosi trudy i znoje.
Anecie i Zbigniewowi
Wróblom z okazji I rocznicy

•

Piotrka życzenia z okazji
pierwszego miesiąca bycia
razem przesyła
kochająca Martyna

K.

życzenia składają

•

p

•

Patrzę

Piotrkowi Danielkiewiczowi
kochająca Karolina

Byłeś dla mnie kirus

zwyczajnym, byłeś dla mnie
chłopcem fajnym, byłeś kimś,
kogo nie znałam, byłeś ... więc
Cię pokochałam. W moim
sercu się ukryłeś, zawsze
jesteś, będziesz, byłeś. Dla

i Adrianna

ślubu życzenia składa

•

•

mężem

na Ciebie, gdy Ty nie
patrzysz, widzę Twoją twarz,
znam Twoje zmartwienia,
znam Twoje uczucia ... Ty
spojrzałeś mi w oczy,
speszona spuściłam wzrok,
lecz serce mi mówi: na niego
patrz' I teraz oczy wpatrzone
w Twoją cudowną twarz.
Oczy się mienią, rumienię się
i serce wali jak młot. Lecz co
się dzieje? Już wiem - to
nasze oczy wpatrzone są w
siebie! Patrzymy... STOP! Ja
spuszczam wzrok .. .
Z okazji Dnia Chłopaka
Łukaszowi Rau z Osuszy całusy

Apollo
•

•

- 26
września, marzenia swe
spełniłeś, zaczniesz pemą
piersią żyć. Lecz pamiętaj, że
przed Tobąjeszcze wiele,
wiele lat, żyj więc mądrze, w
zgodzie z sobą, ludźmi, a
cudowny będzie świat. Z
okazji 18 urodzin Marcinowi
Witczakowi wszystkiego
najlepszego życzą
rodzice, brat,

•

•••

NA BEZPŁATNE ŹYCZENIA LUB PODZIĘKOWANIE

Nie odmawiaj sobie nigdy
przyjemności tego świata, byś
mogła zawsze powspominać,
kiedy miną młode lata. Z
okazji 18 urodzin najlepsze
zyczenia składa Dance
Chudzińskiej składa
Małgorzata

Wypełniony!naklejony kupon prosimy wysłać na admsRedakc:jilub wrzucać do lł<rzynkJ "RK" • SlenkleWic:ża 21
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KrotoszyńsKa

sze biura reklam.

mgr Monika Kula
(tłumacz przysięgły języka

• Redakcja ul. Sienkiewicza 2. Tel. 725 33 511, fax 722 71:
• Drukarnia Krotoszyńska, ul. Floriańska 1. Tel. 725 26 38
• Sklep ,.,RUCH"·U, Kobylin, Ul. Wolności 23

BIURO TŁUMACZEŃ

Rzecz

Ogł,a szeń

Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe
(dokumenty pojazdu,

świadectwa,

akty urodzenia,

:IYLiC<i
AUTORYZOWANY DEALER

PPH

:IYLiCCi

ul. Wysocka 46
tel. 736 55 66
592 55 66
fax 735 49 67

Sprzedaż filmó

profesjonalnych

Przedsieblorstwo
i Handlowe

•

C>KNA

Stolarka typowa wciągłej sprzedaży

DRZVVI
FASADY
WITRYNY
ŚCIANKI

PCV DREWNO ALUMINIUM

Wczasy gratis

SPRZEDAŻ RATALNA

Biuro: 56- 300 Milicz, ul. Długa 4
czynne 9 00-1600, tel. 071 38 42 798

dla dwóch osób przy zakupie
okien powyżej 3.000 zł

I. Clenków
spr1.ed:1m d.1..ul\..1r budowl.mą w rcJOme
ul. PołudmoweJ o pow. 650 m2, woda, prąd, i;,,z..cena
6.500 ,I
2. Salnia
spricdam dzialk~ budowlaną pow. IOOO m2,
woda, pr;l(I, asfalt, telefon/, cena 13 zł/m2
3. Tomnice
4 km od Krolosqn sprLedam dti:1lKę budowlaną 2.500 m2 /25x I 00ml pr,y drodze a.sfaltowej,
woda, prąd, kanalizacja sanitarna I deszct0wa, cena
17.500 ;,I,
4. KrotOłZ)'n - spr.tedam atrakcyjnie położoną d.tialkę
budowlaną. Oł,'TOdJ..oną o pow. 2.700 m2, ce na 44.533
zł.

5. Krotoszyn - spr.tedam przy wlocie do miasta atrakcyjny grunt 1. prteznaczenicm pod budowę miesdc.alną
o pow. 4.200 m2, cena 67.S68 zJ.
6. Koźmin Wlkp. spradam di:ialkę budowlaną uzbroj
woda, prąd 6.000 m2, cena do u1godnlcnl1.
7. Kotmin
na spradaż dział.ka budowlana 2.500 m2;
cena do ui:godni~ia.
8. Konarzcw
prq głównej drodt.c sprL.Cdam dL.iJ.U,~
budowlaną o pow. I .250 m2 (woda, prąd, K"'-. lelefon),
cena 15.000 zł
9. Salnla kJcrunck Trdary
sprL.edam 0,65 ha ląk1
terenu rekreacyjnego z płynącą wodą w pobliżu lasu, cisza i spokój, dużo i:wicr.cyny, cena 6.000 zł.
10. Chacbalnla-Borownlca - sprzedam, dzjalkę budow-

4 p&Uzle1ruk• 2000

"

Inws or

Zaprasza codziennie od 12°0 do 20° 0

Czynna
od wtorłu do soboty lt». 2:/»
niediie1e j męta 1ft». 2:/»
ul. loirnrnsm 28, Krotoszyn
Właścicielka

Teren dawnej jednostki wojskowej
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
3,50 zł za godzinę pracy
(16 MB TNT KARTY, 1 7" MONITORY, SDD

lokalu

Możliwość wynajęcia całej

Emilia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!

12

Życzymy smacznego!

@

laną o walorach rekre;u:yjnych na obrai.u kompleksu
le)ne1:o Nadlc)nictw;l Milicz. moi:J1w0bć prtyląt:Lcnia
wody, prądu, 1:ai:u, telefonu dogodny dojazd /asfalt/,
miłe sąsiedztwo 1.280 m2, cena 16.000 LI
11 Racibor6v.
spr.a:d..tm okazyjnie dL1aU,ę budowlana
ut.brojoną, dobry dojud od strony Bo.uicina, prl)'slanck
MZK, pow. 2.600 m2, cena 7.000 .d.
I2. Krotoszyn
!>pradam dzialke 1100 m2 woda, prąd,
gu. telefon. Cena 22.000.
13. Krotoszyn !>pradam działkc o pow. I350 ml, w re·
jonie ul. Ceglarskiej. Cena do ULijodmcnia.
14. Krotoszyn - spncdam działkę budowlaną o pow.
2.000 m2 /woda, prąd, KIIZ, 1elefon/, cena 38.000 zł.
15. Zduny
sprt.edam di.iałkę budow l aną o pow. 3000
m.2, pełne ut.brojenie, w całości ogrodl.ona., cena.:
JO.OOO d.
16. Blodkl - spradam d,.1 alkę budowlaną o pow. 1300
m2 (woda, prąd, asfalt) w ceme 8.000 tł.
17. Krotoszyn spr.udam działke budowlaną w ~icd.L1w1e lasu o pow. I 190 m2 (woda, prąd), cena 27.500 zl.
18. Krotoszyn
!.pr.tedam dóalk.e budowlaną o pow.
1650 m2. cena 25.800 d
MIESZKANIA NA SPl!Zł'DAŻ
I Krotoszyn
sprL.cdam mieszkanie w nowoczemym
bloku z cegły (pr,y SADZIE) li p1ę1ro, o pow. 48,50
m2, 2p + k + ł
kompletnie unądz.one, wysoki standard, cena: 78.000 zł

2. KrotosZ)n spradam miesl.kanic blok nn O!ioiddu
pri:y ul. RawickieJ, IV pię1ro 4 p + k + I, !i.Ian tcchruc-i:ny bard,.o dobry, c,yns, 245 / m-c, cena 61 500 .d
3. Spri:cdam nieduże mie).t.kanie w kamiemcy blisko
R) nku, I p1ę1ro, o pow. 36 m2. Cena 38.500 .d
4. Kroto.sZ)n - osiedle SL:arych Szeregów Ili piętro
spradam bardzo ładne mie~l.kanie o pow. 61 m2/ 3 pokoje T kuchnia T lil.licnla „ loggia + p1,1/t11CJ: domofon, 1elew1i:ja kablowa, 1defon, cen• 73.200 zł.
5. KrotoSZ)n sprL.Cdam ładne m1e).danic na os. Sikor~
slrn:go, Ili p1ę1ro, o pow. 48 m2 () p + k + I +- we), cena 57.600 ,ł.
6. KrotosZ)·n, centrum
li piętro, m1~L.kanie 120 m2,
5 p, L, I, 2 garaże i ob,mdek prlydomowy 200 m2. Cena K2.000 li
7. KroloU)n
~pracl.lm samodL1clnc m1esl.kamc
o pow. 11 O m2
cnly parter w w tiu jednopi~lrowej,
całkowicie oddlit:lnc wejście (4 pokoje+ dui.y i;alon +kuchnia + l,wenka) na di1Jlcc o pow. 520 m2 l ~am.iem
na duły samochód do natychm1ai;IO\\.C1','0 l.tlmtcs.t.lcania.
Cena 120.000 .d
8. Z.duny
spracbm m1e)L.kame o pow. 59,9 m2 (3
pok., kuchnia, lu1enka. WC, lom;ia, p1wn1ca, C.O.) cena: 65.890 .d.
9. Kalisz - spradam micsllanie (\\.las. prawo do lokalu) o pow. 49 m2 (3p + k + I + we) z telefonem, licm1k
wody JJtnnej i ciepłej, hcm,k ciepła, Czyns.l. L.ł 260,mc. Bardzo ładne. Cena 70.000 il.
IO. Krotoszyn
sprL.edam mieszkanie na os. Korczaka,
o pow. 48 m2 (3 p +le+ I+ we) na IV p1ę!rL.C, po remon·
cie, bardzo zadbane. Cena zł 64.800. PoL1 tym istnieje
możliwość kupna garażu
11. Krotoszyn
na osiedlu prty ul Ras.t.kow~kiej, .sprLC·
d.un m1cskmaie wlasnosciowc (kJiega Wlccrysta), bard,o ładne o pow. 48 m2 (2 p + k + we), , duqm balkonem na I p1ętri.e. Cena 61.500 L.ł.

SPl!ZEDAŻ DOMÓW
Jl.p1ętrow\ kamienice w cenwolnym m1cszkat11cm 94 m2, moi.llYrośt urL'.\:
dania sklepu od frontu prą ~łównej ulicy. Stan 1echnic-my obiektu
bard.i.o dobry, cena 300.000 zJ
2. Krotonyn
osiedle w rejonie ul. Ceglarsk1eJ
/
sprudam dom w z.abudowie bliżmac-aj
wysoka
piwnica, parter i podda.su ba.stobrki otworowej, otyn·

I. Krotonyn - sprudam
trum z

zł

za

pracowni

godzinę

Tel. 722 66 97, tel./fax 722 66 88
Tel. kom. 0602 577 332,
0601 619 817,
0601 619 818,
0602 705 542.
1664

1665

1666
1. przy
Fachową
pomoc
~
I
kupnie
i sprzedaży domów,
działek, gruntów.
2. Wycenę nieruchomości
dla wszelkich potrzeb
Członek Wlelkopol1klego Stowarzyszenia
przez licencjonowanego
Polrednlków w Obrocie Nleruchomotclaml
rzeczoznawcę majatkowego.
Krotoszyn. ul. Rawicka 5
3. Sprzedaż gotowych projektów
Tel. 122 86 30, 725 43 75, 0602 657 374
domów lednorodzinnych.
Internet -.Inwestor.z.pl
Zapraszamy: wt. 10"·14" 117"·19"',tr. 10"-14" i 16"·19", pt. 10"·14" 116"·19", sob. 10"-14"
SPl!ZI DĄŻ PZIALFK

CYBEBIADA"

1663

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
Biuro zapewnia:

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Kamienna 49
tel./fax 062 736 86 89
tel.
736 87 56

KAWIARNIA
INTERNETOWA

1 godz

Produkcyjno-Usługowe

1660

1661

Fujicolor Serwis
Paweł Kasprzak
Krotoszyn,
ul. Floriańska 8
tel. 725 35 33

Odbitki

itp.)

ł TKANINY TAPICERSKIE
ł AKCESORIA MEBLOWE
ł MEBLE

OSTRÓW WLKP.

Kamil Kasprzak
Krotoszyn, Rynek 27
D.H. ,,EWA"

ślubu

63· 700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 72
tel. 725 45 03, 722 64 73,
fax. 725 29 00, tel. kom. 0601 4 76 468

DPELB-

FOTO CENTRUM

niemieckiego)

3.

4.

5.

6.

kowany L.Cwn9tr1.nic i ,..1dnszony /deski i papa/ w obiekcie prL)'lącL.On.1 woda, możliwość priyląc:tcnin pr;"\du,
telefonu 1 1:analwu:ji całość n:t d;t;i,1łce 380 m2 , cena
ofe rtowa 70.000 zł.
Krnto.sz} n spnedam dom i: u.1budownninmi go!ipodarczymi nn gruncie o pow. 2500 m2 , prqłącu1 lj. wod..1, prąd wc"''tll\tri: obiektu /moi.liwość podłączenia telefonu/, cena 65.000 11.
5 km od Ostrowa spr-i:edam nowy dom
Sinn surowy (:t.'tdaszony) na d.dalce J I00 ml wocfa, prąd, telefon,
kanah:t.1CJtl deszczowa. Cena: IW.OOO.
Kroto.sqn
sprL.cd.1m dom JCdnoroclL.inny kompletme wyl...ońc:tony (7 pokoi, 2 kuchnie, 2 lrv.ienki, C.O.,
gaz) do n,llyclurnastowego zomu:sil,min Pri:yj111..na lokalw•q,1, cena· 200.000 zł.
Krotos7) n
sprL.ccL,m dom :t ogroc.km (5 pol...01,
l...uchnia, l,1L1cnl...il) do 1..amit!<.1.k,111i,1 od zar.v, cena·
I.JO.OOO ,I.

ROZPOCZEit' Hlll)QWY
I

Kruto!.l}II

:;prL.ed.un

rcJOn ul. J\nn11 KraJowej
wyprowad,.onc prq:ticm1e / '" projekcie wy~ol,;i pilrtcr l podd;1sLem ui.y1kowym
calo~ć ok. 200 m2 /or.v. 1:.1nU, pełne u1.brojC·
nie/bc-L. podlącL:erV pow. gruntu 642,0 m2 , cc111155.000
l ro1poczę1ą budową domu

zł.

2. Krotosry11
spnedam dom p1ę1rowy na wysokim
pow. użylkowa 120 m2 Man surowy
fundamencie
otwarty, po ł ożone tynki wew11~1nne, L.adas,.ony, nn
gruncie o pow. 780 m2, cena 62.000 zł.
J. Koimln Wlkp
spnedam nowy dom na osied lu budownictwa jednorod.Linnego na gru ncie, 700ml (wod41,
prąd, ~a,, kanalilllCja), ccnu n.ooo 71.
4 Pncd Świebod,lncm
pri:y głównej droda Polnru\
Frankfun (66 km od b'Tanicy) .spr1.edrun dom (stnn
surowy z:unkmęty) o pow. 280 m2 nn gruncie o r,ow.
2.400 ml
wodn i prąd w budynku, ccnn 120.000 .11.
5. Spradam ro:q>OCilę lą budowę
blifoiak, nn dL.ia lce
o pow. 360 m2, rt'jon ul. Cci:larsklcJ. Cena do u1god111enia.

Gl!llNTY POP
PZJALĄLNO$ć GOSPODARCZĄ
spradnm 1,10 ha gru111u pod tiL.folalność
(woda, prąd, gnl., knnnliz.'\cjn, 1elcfo n)
przy ul. o nawienchm b11umicmtJ, cena 11 O.OOO tł.

I. Krotoszyn

przemysłową

2. Kro1os7.)' II - teren m:tgnqnów i sklndów 3.000 m2
ogrod!..onc, !>t.ln bdb, dojazd, ul.brojonn, cena 15 zl/m2.

SPRZFDAM INNF
I. Snlnl a

do wydzicrillwicnia plnc utwnrdi.ony w calo~ci ogro<Uony 2.000 m2 z mo:2:liwością korl)'stnnia
l warsztatu. Ce na do uz ~od nienia.
2. Krotos:t.yn
spncdum grunt o pow. 5000 m2, cenn:
50.000 zł
J. Kohyllu okolice
.!.prL.Cdam budynek c~podarcą
'I. prlyMosowanicm Il:\ dom + di.ia.11...n 600
1OOO m2.
Pr,yjaLn.i lol...ali1..1cp, a1r.1J..cyjna cena
4. Kroto.,l) n - sprL.cd,un .urakcyjnie polo/..ony lercn bu<lnwlany o pow. 5400 m2, wysol...a intensywno;ć zabudowy, ,,~ąstkie mcd1:i., cena oferto,, a I (,0.650 d

po WVNA.lte(A
I. Ronlra1cw -do wydm:-ri'..1wicniil STARA Cl::.GIL:.l.NIJ\ (utw.mlzony pint 2000 m2. budynki biurowe, ma.
gMyny, w.tr~1.taty, dobry dojai:d (a~foll), prazMC-lenicm na hurtownię, skl,1dy lub produl,;cj( Cqn.:.1. do
lugodnicnin
2. Krotos,yn - do wynnj~lin pom1cs:tczenic biurowe
1 m.1gaąnowe o l,\CllłCj pow. 175 m2 w biurowcu prą
ul lli1wicl...iej 5 (moł.11wo~ć wydLielenin ponues.lC'L.efl).
Cenll W)1nujmu do utgodnlcnia.
Krotosryu - centrum parler do wynaj~ia urL,·
dL:one pomie~zcztnie o pow. 8S m2 l. prazn:i.c-aniem
nn biuro lub sklcp(y) od franiu 2 witryny i dwOjC dri:wi
Cena wymaj mu 1.60011 n mlcsl~c (faktury VA1).
4. Krotoszyn
do wynajęcia nowy piętrowy budynek
gospod11rczy na D!licdlu bud. jednorodLinnCJ::O o pow.
ogó lnej 70 1112 (wodn, prąd, knnaliL.<1Cja) :t prL.CZn:lC-ZC·
niem nn hnndcl, usługi. Mołl1wo~ć url.l\d.Lenia sł..lepu
l w11rynq
umowa \\lrlolctnla do u,godnl nla
5. Krntos,}n, blisko Rynku
do wynnj~ in budynek,
pancr 110 m2, pic;tro 80 ml, pnrLmłI 100 m2, woda,
prąd, gllL.; z po.c,nncuniem nn sklep
hunowni~;
umown wic lolelni n.
6. Sulmlcrrycc - RyneL do wynnję in sklep o pow. 60
m2 omt pom1cs1..C1.Cma prqnald:ne (ma1:illyny) o ląc;i:
nej pow. I 00 m2 (wod11, prąd, siln, ubikacja). Czyn\i:
mie~ięc,.ny prty!>tępny, do u:tgodnicnin Umowa 1ylko
wieloletnia
7. Krotosiyn - wynajmę gartt.ż I budynek gospodarc,y
l oknern, mc1alowe bramy.

Igraszki z .Albertyną
Drodzy Przyjaciele,
nagrodę za rozwiązan i e zadania
sprzed dwóch tygodni - natysowanie
ulubionego baśniowego bohatera dostanie Jagoda Michalak z klasy
trzeciej „a" SP 8 w Krotoszynie. Jagodę zapraszamy do redakcji w piątek po
nagrodę. Natomiast całą klasę III „a",
która dostarczyła mnóstwo wesołych
rysunków ulubionych postaci z ksią
żek i filmów, zapraszamy do redakcji
wraz z wychowawczynią (prosimy
uzgodnić tennin telefonicznie).
Teraz zachęcam Was do rozwiązania
rebusów, dzięki któ tym dowiecie sic;:,
jakich bohaterów narysowały dzieci
z IIJ „a" oraz inni czytelnicy Igraszek.
Na rozwiązania czekam do 12 paź
dziernika.

Albertyna
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sens.

palczą"

- )ł
p

------..il

komed.
- sens.
- thriller.
- sens.
- horror
kostiumowy
-obycz.

7. "Joanna D'arc" 8. "Gra o miłość"
9. "The Blair
Witch Project"

-

horror

I O. "Pierwszy milion"
-

~

\

nie

3. "Nostradamus"
4. "Dziewiąte wrota"
5. "Prawo ojca"
6. "I stanie się koniec"

\ (

.

"Chłopaki

-

K

~G)o

4.

Wypożyczalnia

I. "Zielona mila"

,---------------------~

~~

Wypożyczalnia

pięciu

kaset wideo JOVI:

t'Y\:::: N

3. ~ ~

Staśkow iaka z Krotoszyna, którego
zapraszamy do redakcji po odbiór
kuponu w piątek.
(red.)

upoważniający

- kupon

wypożyczenia

~
)'·'-' nL-·, j ALD

2.

do
kaset wideo
w JOVI - wylosowaliśmy dla Piotra

Nagrodę

>

sensacyjny, poi.

I. "Zielona mila"

-

2. "Prawo ojca"

3. "I stanie

I . "Zielona mila"
2. "Chłopaki nie płaczą"

-

sens.

-

komed.
sens.
sens.
4. "Prawo ojca"
- thriller.
5. "Dziewiąte wrota"
- komedia.
6. "Tylko miłość"
7. "I stanie się koniec" - thriller
8. "Joanna D'arc" - kostiumowy
9. "Miasteczko South Park"
-animowany
I O. "Komodo"
- sensacyjny
3. "Informator"

-

DVD

DVD

'

VIDEO HIT
Dariusz Zaremba:

się

sens.
sens.

I . "Zielona mila"
2. "Informator"

-

sens.
sens.

-

sens.

3. "Prawo ojca"

koniec"
-

horror

Nazwisko ............... ...... .

Adres (tel.) . ........... ......... .

Rzecz

Krotoszyńska

A oto nasi milusińscy, nowi mieszkańcy powiatu krotoszy(tskiego, urodzeni na oddziale położniczym szpitala p.r zy
ulicy Bolewskiego1 sfotografowaniprzezMarcinaPawlika.

11 Syn pai\stwa
Słowińskich

z Krotoszyna,
ur. 23 września

21 Filip Jacek Pietrzak
z Krotoszyna,
ur. 23 września

81 Paulina Stachowiak

91 Kacper Klonowski

z Krotoszyna,
ur. 25 września

z Krotoszyna,
ur. 21 września

31 Adrian Kot
z Krotoszyna,
ur. 24 września

101 Kornelia Kowal
z Benic,
ur. 24 września

41 Syn państwa

Młynarczyków

z Krotoszyna,
ur. 24 września

ł Ił Syn państwa

Parzyszów
z Jasnego Pola,
ur. 28 września

51 Patryk Jamry
z Krotoszyna,
ur. 24 września

121 Martyna Szymczak
ze Starego Grodu,
ur. 29 września

61 Syn państwa

71 Weronika Bielawna

Antkowiaków
z Kobylina,
ur. 24 września

z Henrykowa,
ur. 25 września

13 JCórka państwa
Jankowskich
z Krotoszyna,
ur. 18 września

14f Syn państwa
Klonowskich
z Krotoszyna,
ur. I 7 września

ISprzc~am'- . meble

•

Meblościankę młodzieżową

•

białą z biurkiem, dł. 280,
wys. 180 cm; dywan .300 na
400 cm bordo z wzorkami.
Tel. 722 06 59.

Tanio meblościankę i zestaw
wypoczynkowy z rattanu.
Tel. 588 00 97.

•

•

Jasne biurko, stan bdb, cena
80 zł. Tel. 722 14 43.
Meblościanką, kolor ciemny
orzech z błyszczącymi paseczkami, z witryną dł. 360,
wys. 21 O cm, cena 800 zł.
Tel. 722 60 75.

•

Zestaw wypoczynkowy ze
skóry na stelażu dębowym:
kanapa i 2 fotele, ława w podobnym kolorze, w bdb stanie. Tel. 721 22 74 po 18.00.

12 sztuk płyty obornickiej
dachowej - 775 na I 00 cm,
grubość 6 cm, ok. 70 zł m2.
Tel. (065) 54 7 11 35 (Jutrosin).

•

Wysokiej jakości, nowe
drzwi balkonowe z PCV,
2 sztuki. Tel. 135 38 25.

•

•

•

•

Kamień

•

Okno z ramą wyjęte z bloku,
do garażu lub na działkę - 70
zł. Tel. rano i wieczorem '/25
23 21.
Tanio - okna skrzynkowe
i drzwi balkonowe. Tel. 725
75 31.

•

Nową wkrętarkę

elektronie,
14,4 V, z akumulatorkiem
i ładowarką, zestawem wierteł i kluczy. Tel. 0502 899
574.

•

•

Tanio - wózek dziecięcy, 3funkcyjny. Tel. 725 75 31.

•

typ Huth
1020 LT 500 kanałów, 2 konwertery, wyjście euro i dekoder, nowa, stan bdb, cena 320
zł. Tel. 320 zł

•

budowlane, bardzo
tani parkiet. Tel. (065) 573
47 IO.

•

Tanio
radio CB, anteny.
Tel. 060 l 822 287.
Komputer Pentium 90; 1,3
GB; 16 MB RAM; CDROM, monitor kolorowy,
karta muzyczna, głośniki.
Tel. 725-36-94 (po 15.00).
pa.źdzlernika

2000

•

Odzież używaną sortowaną,

zł

Garnitury, stan bdb. Tel.
725 26 00.

rolnicze

Ule wielkopolskie, 20 sztuk,
z wyposażeniem. Tel. (065)
547 11 35.
Ursus C 40-11. Tel.
(062) 721 57 10.
Ziemniaki jadalne. Tel. 722
02 34.

•

Klatki po królikach. Tel.
0608 472 374.

•

Zamienię ciągnik

•

Akordeon Weltmeister 120basowy, cena 1.300 zł, stan
bdb. Tel. 74 13 728.

do buraków dwu-

•

•

Kierowca - prawo jaz. kat.
A,B,C,D,E,T,
świadectwo
kwalifikacji, dyspozycyjny,
szuka pracy. Tel. 722 08 26
lub 0603 673 105.

dobrze płatne.
Informacja listowa, przyślij
zwrotną kopertę ze znaczkiem. Adres: 62 - 300 Września, Skrytka 23.
D1a osób przedsiębiorczych
- możliwość otwarcia wła
snej firmy dystrybucyjnej.
Tel. 722 86 28 (9.00 do
12.00).

•

Dom z ogrodem lub grunt
o pow. 1 ha niedaleko Krotoszyna. Tel. 733 I O 64.

•

Kawalerkę

lub małe
722 91 43.

•

Dom w Rozdrażewie (w
tym lub w przyszłym roku).
Tel. 0601 882 894.-

•

Dom lub zamienię mieszkanie 62 1112 (IVp) na dom. Tel.
722 62 62 po godz. 16.00.

•

Mieszkanie
2-pokojowe
z kuchnią i łazienką, przy ul.
Zdunowskiej. Tel. 725 72 24.

•

Mieszkanie w domu jednorodzinnym (p+k+ł). Tel. 725 30
35 (po godz. 16.00).

•

Oddam w najem lokal w centrum miasta na działafność
usługowo-handlową.
Tel.
722 63 53.

•

Pokój studentce we
wiu . Tel. 725 22 90.

Sklep 28 m2 w Krotoszynie,
ul. Koźmińska 34. Tel. 725
43 17.
W domku gospodarczym:
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
elektryczne c.o. cena 370 zł.
Adres: Krotoszyn, ul. Kobylińska 4b/5.

Chemia. Tel. (062) 722 83
15.

•

Matematyka (szkoła podstawowa, gimnazjum, śred
nia). Tel. 721 13 25.

Mieszkanie
2-pokojowe,
z kuchnią i łazienką, c.o. 50
m2. Tel. 722 04 73.

•

Pomieszczenia o wysokim
standardzie i przystępnych
cenach na biura, gabinety,
w centrum Krotoszyna (były
KOK. Tel. 725 33 87. 0601
98 36 98.

•

Mieszkanie w bloku - I pię
tro, 4 pokoje, wysoki standard, w pobli:tu garaż. Tel.
722 92 79.

•

Mieszkanie w bloku, o pow.
38 m2, 2 pokoje, w Koźmi
nie Wlkp. przy ul. I 0_00 lecia. Tel. 0604 089 59 l.

•

Mieszkanie M-4, 62 m2, dodatkowo garaż na osiedlu
Dąbrowskiego . Tel. 725 3 7
74 lub 769 19 43.

Matematyka - tanie korepetycje. Tel. 722 83 17 (19.0020.00).

Mgr filologii polskiej udziela
wszelkiej pomocy w zakres ie
szkoły podstawowej, gimnazjum i i szkoły średniej. Tel.
0604 781 043.

Wózek spacerowy, niemiecki
Shopper XL 5, stan bdb. Tel.
725 36 93.

•

Tanio namiot Igloo - 4-osobowy oraz lampę wiszącą.
Tel. 721 66 l 7.

•

Wózek dziecięcy 3-funkcyjny, stan bdb. Tel. 725 78 19.

Oddam dwa małe pieski kundelki w dobre ręce. Tel. 725
33 92.

•

Przepisywanie prac magisterskich i dyplomowych na
komputerze. Tel. 725 26 57.
Znaleziono
dwa
klucze
z alarmem do vw. Tel. 725 04
97.
Pomożemy

Ci schudnąć Centrum Walki z Nadwagą.
Tel. 0604 959 548 lub 062
722 68 53.
•

Wrocła

•

•

•

w Krotoszynie
mieszkanie. Tel.

•

Język

niemiecki - wszystkie poziomy, przygotowanie do matury. Tel. 722 96
14 lub 0607 172 452.

dom w Krotoszynie
remont). Tel. 735

44 65 .

Korepetycje . ·~ _
•

Mały

(nieduży

Poszukuję doświadczonego

•

Nowe części do samochodów ford w cenie zakupu.
Wyprzedaż części w sklepie
przy ul. Rysiej I, czynne od
12.00 do 16.00. Tel. 722 07
24.

•

Chałupnictwo,

Pianino, stan bdb. Tel. 725
20 05.

gabinetu kosmetycznego i solarium, cena do uzgodnienia.
Tel. (0620 725 04 13.

/

Podejmę pracę jako pomoc
domowa, tylko w Krotoszynie. Tel. 722 93 46 wtorki,
środy od 19 .00 do 20.00.

lakiernika meblowego lub
samochodowego, ze znajomością języka niemierkiego
lub angielskiego. Oferuję
przyuczenie za granicą,
pracę - w Polsce. Oferty
proszę składać w redakcji
Rzeczy Krotoszyńskiej.

Częściowe wyposażenie

Ursusa 385 lub 902, 912,
914. Tel. (065) 548 21 94 lub
0605 838 183.

Koparkę

Jamniki szorstkowłose. Tel.
725 30 35 (po 16.00).

jako barmanka. Tel. 722 93 46 wtorki,
środy od 19.00 do 20.00.

•

•

MF 255 na

Agregat uprawowy, szer. robocza 280 cm. Tel. (065) 548
21 94 lub 0605 838 183.

•

Dużą ilość drewna liściaste
go. Tel. (071) 38 41 430 lub
0605 314 515 (MILICZ).

Drewno kominkowe, pocię
te, z dostawą do domu. Tel.
(071) 38 41 430 lub 0605
314 516.

•

Kury holenderskie, siłki białe, bażanty złote i srebrne.
Adres: Krotoszyn, ul. Grudzielskiego 22 a.

Kombucza
cudowny
„grzyb"
herbaciany
na
wszelkie dolegliwości, cena
15-20 zł za szt. Tel. 588 00
52.

•

za kg. Tel. 0604 152

Ciągnik

•

•

Piec węglowy w dobrym stanie. Tel. 725 35 45 .

Becik niemowlęcy z rękaw
kami w bdb stanie, cena 35
zł. Tel. 722 06 54. )

Sprzedam •

•

Serwetki - haft Richelieu,
krzyżykowy oraz roboty szydełkowe, woreczki zapachowe z haftem. Tel. 725 45 04.

Antenę satelitarną,

6,40
845.

Materiały

4

•

Playstation, orygina gwarancji. Tel. 725

Spodnie skórzane, ocieplane,
na motocykl. Tel. 722 61 05.
•

Tanio - transportery z butelkami od piwa 0,5 I i wina
0,75 I oraz od oranżady. Adres: Koźmin Wlkp. ul. Pleszewska 16.
Owczarki niemieckie - roczne. Tel. 0608 472 374.

Konsolę

odzież

Wózek Mikado 3-funkcyjny, używany 4 m-ce. Tel.
722 60 20.

•

04 97.

pneumatyczny z funkwiercenia - tanto. Tel.
725 73 92.

•

Grzejnik olejowy i elektryczny nawilżacz powietrza. Tel.
722 91 74.
nalną,

Młot

•

•

Unitra, 2 kolumny,
odtwarzacz płyt kompaktowych; piecyk do ogrzewania
pomieszczeń z katalizatorem. Tel. 722 61 29.

cją

•

•

Wieżę

•

Sadzonki truskawek z mateczników superelitarnych
i elitarnych oferuje: Licencjonowana szkółka truskawek, ul. Ługi 2, tel. (062)
747 45 30.

Podejmę pracę

Student informatyki szuka
pracy. Tel. 721 56 78.

Pralkę

Kolumny Yamaha monitory
100 W, cena 180 zł. Krotoszyn, ul. Lelewela 21.

Rusztowanie aluminiowe na
kółkach wys. 500 cm. Tel.
725 73 92.

•

Maszyny do szycia - 2 szt.
przemysłowa,
stebnówka
stan bdb, cena 500 zł szt. Tel.
0603 577 752.

Sprzedam -

powlekaną plastykiem. Tel. 722 64
03.

•

•

polny. Tel. 722 14

Siatkę ogrodzeniową

•

Opony do C-360, tylne, stare, 2 sztuki. Tel. 722 15 16.

PANASONIC VX
33 w bardzo dobrym stanie.
Tel. 588 05 14.

•

•

•

bębnowy
do
Sortownik
ziemniaków. Tel. 721 22 51.

Kamerę

Polar 663-S Bio - 200
zł. Tel. rano i wieczorem 725
23 21.

43.
•

chłodnię

Tanio - lady chłodnicze, regały, lady sklepowe, wagi
elektroniczne. Tel. 0601 822
287

•

Kafle piecowe z rozbiórki,
około 50 szt. cena 20 zł. Tel.
721 12 66.

•

i taśmę do liści;
do mleka na osiem
konwi. Tel. (065) 548 21 94
lub 0605 838 183.

edukacyjnej Paula Dennisona (trudności w nauce, problemy emocjonalne). Tel.
(062) 722 83 25.

rzędową

Wzmacniacz ONKYO model
A-5000, moc 4 x 50 W, cena
150 zł. Tel. 588 02 53.

Terapia

metodą

kinezjologii

Garaż przy ul. I Stycznia, cena 7.900 (możliwość nego-

cjacji). Tel. 722 08 54 lub
060 I 876 931.
•

Mieszkanie 90 m2, 3 pokoje,
gazowe c.o. wysoki standaard, blisko centrum, wraz
z gruntem. Na parterze moż
liwość prow. działalności
handlowej. Tel. (062) 725 45
71.

•

Montaż

płyt karton.-gips,
szpachlowanie, malowanie,
nakładanie tynków akrylowych. Tel. 0605 699 878.

•

•

- dużą, wyremontowa2 zabytkowe piece, dział
ka 25 arów, unikatowy drzewostan,
Jutrosin,
cena
400.000. Tel. (071) 38 30
866, 0606 48 97 68.
ną,

Nieruchomości
,

'

~

,

•

•

' '~

- . rozne:, -.. .
•

•

·

<

=

.

•

•

·

Poszukuję

•

Przyjmę

na stancję 2 osoby,
wspólna kuchnia i łazienka.
Tel. 722 04 73.
•

Usługi
•

•

•

•

- remontowe

Fachowe układanie glazury
i terakoty, drobne prace
długoletnia
murarskie,
praktyka za granicą, rachunki VAT. Tel. 722 84 15.
Malowanie,
tapetowanie
gipsowanie, glazura. Tel.
722 08 82.
Malowanie,
tapetowanie,
układanie
szpachlowanie,
płytek ceramicznych, paneli
podłogowych, boazerii, montaż płyt gipsowych, sufitów
podwieszanych. Tel. 725 74
84.

•

Kompleksowe wykańczanie
mieszkań, tapetowanie, płyty
karton - gips, płytki ceramiczne, zabudowa wnęk, sufity podwieszane, tanio! Tel.
060 I 82 22, 588 05 86 po

glazury, gwarantowana solidność i terminowość, remonty mieszkań. Tel. 725 77 72.

•

........................•

•

ró~ne _

,,PIANO - JACK" - strojenie i naprawa fortepianów
i pianin. Renowacja obudowy. Pośrednictwo kupna sprzedaży. Krotoszyn, al.
Powst. Wlkp. 53/4 (wejście
od Witosa). Tel. 722 82 35.

•

Absolutnie
rewelacyjny
kredyt gotówkowy! Centrum Kredytowe, ul. Rynek
1, 63 - 700 Krotoszyn. Tel.
722 68 21.

•

Suknie ślubne - salon - komis - wypożyczalnia - szycie na miarę, oferuje: szeroki wybór, niski ceny od
100 zł, dogodne warunki
płatności,
przyjęcie
do
sprzedaży komisowej. Krotoszyn, ul. Słowiańska 23 k dawnego Peweksu. Tel.
725 74 04 czynne codz.
10.00 - 20.00 w sob. 10.00 15.00.

•

Pracownia Sukien Ślub
nych i Wieczorowych Jolanty Bartoś oferuje szycie
na miarę, profesjonalne
wykonanie, atrakcyjne fasony, najniższe ceny, sukienki dla druhenek. Tel.
722 01 94, ul. Spokojna 12,
Krotoszyn.

--====-c--

1667

-

Tylko u nas -

muzyczny VEGAS wesela, zabawy itp. Niskie
ceny! Tel. (065) 573 67 17.
INTROLIGATORNIA - mała poligrafia - oprawa ksią
żek, czasopism, rejestrów,
dzienników, albumów, prac
dyplomowych,
magisterskich itp. Krotoszyn, ul.
Młyńska 15 b, godz. 16.30 18.30.
Kredyt
SUPEROFERTA!
pod zastaw samochodu (do
50% wartości). Centrum
Kredytowe, ul. Rynek I, 63
- 700 Krotoszyn. Tel. 722 68
21.
ZAKŁAD

POLIGRAFICZNY: druk wizytówek, ulotek,
folderów oraz innych. Krotoszyn ul. Młyńska 15 b, godz.
16.30 - 18.30.
Prace ogrodowe, prześwie
tlanie drzew sadzenie, rudowanie, kopanie działek,
ogrodów i inne. Tel. 588 00
52.
Firma „ABI" doskonale zorganizuje imprezę okolicznościową w miejscu wskazanym przez klienta. Oferuje
profesjonalną i fachową obsługę . Tel. 722 74 76 do
godz. 16.00, 0605 673 654
lub 603 174 220.

63-700 KROTOSZYN
ul. Kobyiińska 55/'
T&I,, (062)1725 2?125
0603
6107 9Z4
'\

,

Twój samochód

Zespół

lt U.,ij . ,E~K1tl\1~~J.\6 iii

w internecie.

.i.~ =:.............- -

KUPNO/SPRZEDAŻ

Autorv.zowan1 dealer
OKNA DRZWI z PCV
(profile typu VEKA, okucia winkhaus)

Tel. 0602 577 332.

Kominowe

ROLETY
STOLARKA ALUMINIOWA
witryny sklepowe,

ścianki działowe,

rolosy Verticale,

wkłady,

kominy

dwuścienne.

Tel. (062) 740 38 40.

parapety wewnętrzne, zewnętrzne

Projektowanie • dowolne wymiary
pomiary, wycena • bezpłatna
5 lat gwarancji, faktury VAT

RATY 12% wskali roku
-SPRZEDAM-

CENY NAJNIŻSZE • PRZYJDŹ I SPRAWDŹ!

Starą sypialnię dębową, łóżka,

szafa trzydrzwiowa, dwa krzesła,

lustro

kryształowe

oraz

szafki nocne i umywalka z płytami marmurowymi.

Kupię jałówki

cielne hodowlane
Tel. (065) 573 86 31
w godz. 8.00 do 14.00.

Tel. 725 44 55, 725 74 41.

1668

Firma
RK KOMPUTERY S.C.

oraz
Firma DGCS Biznesmen t;;iiiiiiilF=-.:V
Ostrów Wlkp.
Organizują serię

kursów komputerowych w 4 segmentach:
kawaler,
lat
23/183/63, pozna sympatyczną panienkę w odpowiednim wieku w celu matrymonialnym.
Poważny

B I U RO
MATRYMONIALNE
DUET-

Uwaga, klienci! Zapraszamy
do noweo otwartej agencji
PZU SA Wpłaty PZU SA,

BE.Z P L A T N E _ AUTO
. OGŁOSZENIA DROBNE GIEŁDA
0 SPRZEDAM O KUPIĘ O ZAMIENIĘ
Treść:

•

Układanie

Usługi-

·

do wydzierżawie
nia
lokalu
użytkowego
o pow. 100 - 200 m2 w Krotoszynie. Tel. 0603 13 75 72.

gipsowych, pły
ceramicznych, paneli
podłogowych,
malowanie,
tapetowanie, docieplanie budynków. Tel. 722 64 75 po
19.00.
Tanie i solidne usługi budowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz wykończeniowe. Tel. 725 Ol 36.

Willę

Sprzedam lub zamienię
mieszkanie w bloku, 60 m2,
na domek jednorodzinny.
Tel. 588 12 09.

Montaż płyt

tek

Mieszkanie w Krotoszynie
w bloku 60,7 m2, II piętro ,
wysoki standard. 'Tel. 0602
396 257.

•

PZU Życie SA bez dodatkowych opłat. Krotoszyn, ul.
Kobylińska (przy pralni na
targowisku). Tel. (062) 725
34 65.

17.00.

Tel 735 38 25.

1. Segment: obsługa komputera PC, środowisko Windows,
praktyczne wykorzystanie Internetu.
2. Segment: obsługa aplikacji biurowych
(edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne)
3. Segment: Program Kadrowo Płacowy, program Płatnik
4. Segment: program sprzedaży (MAGAZYN)
oraz podstawy komputerowej księgowości
Początek

kursów 16.10.2000 r.
Ceny i szczegóły dotyczące kursów dostępne
od 05.10.2000 w siedzibie firmy Rynek 1 a

będą

piętro).

R.K KOMPUTERY S.C.

63-700 Krotoszyn,
Rynek 1, 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
Tel. /fa;x 722 66 88 0602 577 332

Drodzy Czytelnicy,
ogłoszenia

do AUTO-GIE-

ŁDY

przyjmujemy bezpłat
nie pod warunkiem, że są

Treść

........................................................................................... .

dostarczane na oryginalnych kuponach z naszej gazety. Na tych samych zasadach przyjmujemy pozostałe ogłoszenia
wyjątkiem

drobne, za
tych do rubryki

Imię

i Nazwisko ................. ........................................................................... .

Adres (tel.) ........ ............................................................................................ .
Wypolnlony I naklejony kupon prosimy wysia ć na adres Redakcji lub wrzucać do skrzynki "RK" • Slonklewlcza 2a

USŁUGI.

(red.)

ZBGZ

Ogłoszenie

Krotouyńska

:J Powyżej 20 słów (do 40) +3 z/ O Pogrubienie +3 zł

R

do 20

słów

jest bezpłatne.

4

paidz;lernłk a

2000

a~l(1lijl~!1?iC

Nadleśnictwo

Krotoszyn

SPRZEDAM
Fiat CC 700- 1993, 80 tys. km, nowe opony, zabezpieczenie skrzyni biegów. Tel. 0608 581 963,
adres: Józefów 5.
Opel astra-1,4 GLS, 1995, wiśniowy metalik,
4-drzwiowy. Tel. 725 OI 30.
Fiat 126 p- 1983, pełny lifting, garażowany, cena do uzgodnienia. Tel. (065) 548 21 34 lub
0605 838 183.
Skoda felicja LX!- 1995, biała, z salonu, stan
bdb, cena 17.500 zł (możliowść negocjacji). Tel.
725 Ol 34.
Polonez atu 1,6 GLI - 1996, zielony metalik,
wtrysk, alann, centralny zamek, zadbany. Tel
(062) 725 49 39.
Kia sephia - 1995, 72.000 km, 1.6, wspomaganie kierownicy, pełna elektryka, grafitowy metalik, centralny zamek. Tel. 725 25 13.
Skoda 120 - stan bdb, silnik po remoncie. Tel.
725 08 21.
Fiat 126 p - 1994, 48.000 km, biały, przegląd
27 .06.200 I r., serwisowany I konserwowany
w czerwcu br. lotnicze fotele, blokada skrzyni
biegów, zabezpieczenia - odcięcie zapłonu, nowe opony, stan idealny. Tel. 0604 439 150.
Vw jetta li - 1988, 1.6, czerwony, 4 drzwi, spoiler, centralny zamek, RM, hak hol. Tel. 722 91
74.
Fiat 126 p, elx- 1997, 11 tys. km, ciemna zieleń,
I właściciel. Tel. 725 78 19 po 20.00 lub 0602
319 663.
Pol6ne-l caro - 1.6 GU, 1995, szmaragdowy
metalik. Tel 725 78 19 po godz. 20.00 lub 0602
319663.
Fiat 126p-1993,53 tys. km, czerwony,stan db.
Tel. 9062) 588 05 14.
Fiat 126 p w całości lub na części (stłuczony
przód). Tel. (062) 588 04 63 po godz. 19.00.
Opel corsa - I.O, Xll 1999, benzyna, wspomaganie kierownicy, poduszka, radio, cena 21.000.
Tel. 0606 962 320.
Nissan primera - 2.0 D, 1993, 5 drzwi, elektryczne szyby, welur, lekko uszkodzony tył, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, cena
17.000 zł. Tel. 0606 962 320.
Mercedes benz-207 D, podwy'LSzony, 2,4 diesel, furgon, stan bdb, biały. Tel. 722 80 59.
Fiat brava - 1999/2000, poj. 1.6, 5 tys km, morski metalik, elx, klima, abs, pełna elekt., welur,
pilo~ cena do uzgodnienia. Tel. 725 22 47.
Renualt clio li - 1998/99, 1,2m, pełne wyposażenie. Tel. (062) 725 33 92 lub 0607 249 747;
Daewoo tico, granatowy, stan db, cena 12.000 zł.
Tel. 721 18 41.
Trabant combi- 1989, 601 cm; dodatkowo czę
ści. Tel. 74 13 728.
Seat 1biza - 1.9 TOI - 1997 r, 5 drzwi, 54 tys.
km, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, i lusterka, abs, szyberdach. Tel. 725 09 39.
Opel corsa 1.2 - 1996, 38.000 km, chabrowy
metalik, lusterka i zderaki w kolorze nadwozia.
aluminiowe felgi, szyberdach, 2 airbagi, RO.
Tel. 0603 681 564.
Fiat punto 1.2 - 1999, zielony metalik, 5 drzwi,
airbag, 13.500 km. Tel. 050089509
Fia uno 1.4 ies- 1994, 5 drzwi, 42.000 km, stan
bdb. Tel. 725 38 94.
Zastawa 1100- 1981, cena do uzgodnienia. Tel.
060 I 187 009.
Fiat uno 45 S - I.O, 3 dm,1, 5-hicgowy, srebrny metalik, tylne szyby uchylne, economizer, cena 6.000 zł. Tel 722 91 15.
Polonez carn - 1995, 60.000 km, 1.6, szyberdach, cena do uzgo<lmcmJ Tel 722 92 80
Suzuki swift-13 Gu, 16 V, 1992, 103 KM.135
OOO km, elektryczne światła, szyby, lusterka, kolor czerwony. sportowe z;iwieszenie. Tel. (062)
722 06 59.
l~at 126p 1985, stan bdb. bordowy, garaiowany, po kapitalnym rcmonc1c, ,1cdlcma luu11czc.
Tel. 0608 472 374.
Fiat ce - 1996. kolor czerwony, mały pr,ebicg,
stan bdb. Tel 0606 112 495.
Jawa 350 IS - 1989, czamJ. Tel. 588 01 72
Fiat ce- 1994. Tel. 725 31 92. 0603 442 952.
Zamienie poloneza na fiata 126 p. 1el. (062) 725
35 32.
Hat ce 70()- 1993, lwdo metalik, 52.000 km,
bogate wyposazcme, bezwypadkowy, cena do
uzgodruema, lub ,.urner11ę, możliwa d,1plaL1
Krotoszyn, ul. I dcwcla 20.
Opel corsa - 1992, I.O, k.itah?;itor, szyberdach,
alarm lub 1;imiana. Tel 588 00 97
C1ęśc1 do llata 126 p, tamo kl 0601 187 009
Części do fia~1 125 p 1el (1603 577 152
Części d., fiata I26p Tel 060(, 596 219
Do wynaJęc1a ford tr.in11t, m,1x1 2.5 d1e~I. 11 O
11 w dol,,; Tel 0608 828 974
4 paidzlunl.b
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ogłasza p rzetarg

nieograniczony ustny

w drodze licytacji publicznej
agencJa obrotu nleruchomoiclaml
usłu gi g eodezyjne

na sprzedaż drewna
wielkowymiarowego dębowego

I.

2.

/Db WO/ loco las po zrywce.
Przetarg

odbędzie się

w siedzibie

w dniu 23

Nadleśnictwo

października

3.

4.

o godz. 10.00

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 6.

Ilość

5.

drewna przeznaczonego do sprzedaży około 1OOO m2 • Wadium

6.

w kwocie 2.000 zł należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na
7.

konto do godz. 9.00 w dniu przetargu.
8.

Rejestracja zainterseowanych przetargiem firm od godz. 8.00
9.

w dniu przetargu w biurze Nadleśnictwa.
10.

przetargu uzyskać można w biurze Nad-

11.

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 6, tel. 725 32 68, fax

12.

Informacje
leśnictwa

dotyczące

725 34 35.
IJ.

Ceny

wywoławcze

(netto -

bez podatku VAT) podane

będą
14.

bezpośrednio

przed

licytacją.

15.

Drewno można oglądać na gruncie od 18 października 2000 r.

16.

Nadl eśnictwo

17.

zastrzega sobie

odwołanie

przetargu bez poda-

ma przyczyny.

18.

1670
19.

Promocja jesień

2 000

zapraszamy
do naszej szkółki
pn.-pt. 7°'·18"; sob. 7"·17°'
Gatunek/ odmiana

cena cena
wys. detaliczna promocyjna

Cyprysik 'Boulevard' 30-40

9zł

7,65 zł

Cyprysik 'El~oodi' 50-60

9zł

7,65 zł

Cyprysik 'Alumni'

60-80 Szi

7,65 zł

wszystkie typy+montaż , atest "B"

MOTOCYKLE

Sprzedaż

~
~

Naprawa

Skup uszkodzonych

1671

B. Witkowski
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Grabowska 23
Tel. 062 738 53 43

AUTOSZYBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Cyprysik

NAPRAWA

'Columnaris G~uca' 50-70

9zł

7165 zł

Cypr. 'Pembery Blue· 60-80

8zł

6,80 zł

J~owiec 'Skyrocker 80·100 7zł

5195 zł

9zl

7,65 zł

J~owiec 'Glauca'

80-100 9zł

7,65 zł

J~owiec 'Hetzil'

80-100 9zl

7,65 zł

Ż)'Wotnik ·s~r~is'

60-80

7,65 zł

J~owiec 'Blue Carper 50-60

9zl

Ponadto oferujemy Inne
atrakcyjne rośliny
w szerokim asortymencie.
Szkółka

Drzew
i Krzewów Ozdobnych
,,Marszałek"

63-700 Krotoszyn,
ul. Gajowa 2,
tel. 062 725 23 71

SPRZEDAŻ- PZIALKI
KROTOSZYN - ul. I - go Stycznia - dzi::ilki pod budowe;
gara!y w mbudowic szeregowej era.z udział w dOJll1dach
1 wyjaZtfach do wydzielonych dz1alck. Cc..-na: od I 400,· zł .
KROTOSZYN - ładnie położona, bhsko lnsu działko sad ogrod. z prawem zabudowy o pow. 711 S m2. Uzhr.: woda.
prąd. Sprzcd.1.ż działki tylko w całośc i . Ccnn do 11cgocjncj1
KROTOSZYN - działka o pow. .5737 m2 przcznn -c1ona
pod budownictwo mu:u.kaniowc. Spr7..cda1 dziall.i 1ylku
w caloki. Cena: 20 OOO,· zł.
KROTOSZYN - grunt pod zahuJowi.; n.cmu:.ślniczo- pm:·
myslową o pow. 3335 m2,polotony hhsko ijlównq trnsy kra
jowcj. Uzhr.: woda,prąd, telefon. W pobliżu nmjduJc Mi.;
hllnsfonm11or CL-na do ncijocjacj1
CHAC IIALNIA - p1ękmc polotona działka pod z11huJowi.;
zagrodo~ o pow. 1728 m2. U1hrojL,1ic woda. pf1ld, ij:SZ. do·
jazd - asfalt Cena'. 22 OOO,- zł
BIADKJ - działka pod zabudowę jednorodzinną. o pow.
1100 m2. U1hrojcnic: woda, prąd. 1clefon, dojazd - asfalt.
Cena: IO OOO •• zł.
Obrzde KROTOSZYNA -dzia ł ka sadownicza- ogrodni•
t1..a z prawem z.abudowy o pow. 2200 m2. Uzbr. woda, prąd,
kanalizacja. lclcfon, dojazd asfah
KROTOSZYN -.itrakcyjnic polot.ona blisko centrum dział
ka rolna z mothwością zmiany w pnyszlośc i przc711aczcn ia
na działkę budowlaną o pow. od 1000 m2 do 2000 m2. Ce11a: li zł 211 I m2.
SULM IERZYCE- dzialk11 pod budownictwo jednorodzinne o pow. 430 m2, zabudowana dwoma budynkami gospolb.rezym1 o pow. utytlcowej 80 m2. Uzbr.: woda, prąd, gaz,
dojazd asfah. Cena 16 OOO,- zł
ROSZKl-dz1alka bud. o pow. 1000 m2. Uzbr.: woda, prqd,
telefon, dOJlli'd Hfa.lt. Cena, 7 500,- 11.
KROTOSZYN - działka pod budowmctwo jednorod-zumc
o pow 9445 m2 z motliwością podziału na tlwu: tlzialh Cena: I m2za7,-zJ.
Cmln• CIESZKÓW •)
nicruchomo!ć rolna o pow. 7. JO ha- 2k OOO.- 21
b)
d7!alk1 rolne o wybitnych walorach rekn:ac.yjnych blisko lasu o pow. 2.70 ha.1.44 ha. 1.49 ha. Uzbr.: woda, prqd,
tdcfon. Cena: 10 OOO,- zł
OIACHALSIA - Bcrownlu- a1rnkcyJnie polo1ona w pobhtu lasu d1111°lka budowlana o pow. 2200 m2. lh.br.: ufah.
woda, prąd, gaz, telefon. Cena: 17 500,· zł.
KROTOSZYN - działka bodowhma pOl.l 7.abudow~ hl1foiaa.ą o pow. 525 m2. dro11:n 11:runiown. Cena: 20,- z ł 1.a I rn2.
l km od KROTOSZYNA -działka sodownic10- ogrodni·
cza z prawem 7.abutlowy, polotona prry drodze krajowej. Cena: I m2-k,• zł .
Okolke KROTOSZYNA -d:zialka przeznaczona pnd udug1, rzc:m10:i.lo I składy o pow. 4.300 m2 1.abudowana butlynk1cm gospodarczym o pow. 400 m2.
KROTOSZYN - dziallca pneznnezona pod tlzin l n l nośc
pnemys l ową, składową i n:c:midlnic2.ll o pow 3. 0379 ha.
Istn ieje motliwoU: podziału wfw mcruchomoki, dojazd asfalt
KONARZEW - działka sadowniczo- OKfodnicz:i z prnwem
zabudowy o pow. ok. 1500 m2. Uzbr.: woda, pn\d. Cenn:
I m2- IO,-zl.
Obrub KROTOSZYNA - przy 1rasic gl6W11eJ diialkn SD·
down1czo - OKJodlllt7.a z pnawem Ziibudowy o pow I SOO
m2. Uzhr.. \1,oda, prąc.I. h:lcfon, do1azd asfall. Cena• 30,-:z l -

lm2.

SAMOCHODOWE

00

~D~u.':'.iJ& D~rn~ rn~~
0

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Chłopickiego 16A
tel.lfax (062) 735-32-42
62-800 Kalisz, ul. Skarszewsi<a 25-27
teJfax (062) 764-21-23
63-600 Kępno, ul. Rzęźnicka 14
tel.lfax (062) 782-36-94

ZAPRASZAMY

lh73

111

w godz. 8 -18", sob. g• • 14'°

,,WEST • FROST"
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 26
tel./fa1 062 691 04 44, 736 69 69

10. KROTOSZYN -działka pod budowniLIWO jc:dnoroJ711mc
o pow od 1000 do 2(X>0 m2. Uzbr.: woda, prąd, lclcfon. Cena; 17,· zł- I m2.
21. SU LM IERZYCE- dzia ł ka o pow. k 25k m2 pr7t.'7n:1czona
pod rnwestycjc gospoJarczc. polotona przy dwóch tlro}!.ith
asfahowych .lJbutJow:ma budynkiem tło kap11alnego n:monru Ceru: JO OOO zł
22. l km od KROTOSZYNA - dziJlka sado,imiczo- Oijrodnicu L prawem 7.abudowy polo7:ona przy tlro<l1e HiÓW1k:j, hli~ko la.su Cen:, 13,- zł - I m2.
2J. Okolict KROTOSZYNA - 1urukcy,nic poloion.i hli)ko Insu nicrud:omoit n:krcacyJna o pow 4 900 m2 7. ca lkow1ue
urz.ątbonym llawcm rybnym o row kOO m2, Jn:ew;1 o" ocowe, pom1L'SLC7.eme wypoc:-zynkowc o pow. 2k m2 C11h1~
ognxb:001. Cena: 3S OOO,- 71
24. KOB IERSO - do wydzickm:i tlmlka sad,· o~rod 1 prawem zabudowy. U1bro1enie: woda, prąd, 1clcfon. Do1,1zd asfalt Cena. I21J7..3 I m2.
25. W pohhh1 k'.ROTOSZYNA - iirun1 lc'ny o pnw I Kl ha
O s;klild11c 1p1unkowym. 7.adr7CWIClllłl IJJkok1 drJL'WOl,IUIIU
-dobrym, • łąka o row 0.70 ha. Cen.,· 35000.- 11
26. k'.OSARZEW - pu;knic polni.on.a d?1alk11 pod huJ. Jctlnordd7m,k: o pow. ()1)01) m2, 1 moihwoM:ią po<l1:ialu na 111111q,1e
d71;i/k1. U1hr \1,0d,1. prąd, gaz, h:lefon. Cen:a I m2 - 9 71
17. KROTOSZYN - atrakcyjne roloione .l dnllk1 pocJ hu1l,1w111c:1wo jetlnorodl.mne o pow. I) lf,.10 m2, 2) 1211 11 m2, J)
1(,16 m2. Uzbrojenie . prąd. kanalw1eja, wpohh;u wodJ Ce•
na· lm2 15 ,I
18. KROTOSZYN - alruktyJme polo1un,1 pr:zy fnme głównej
dnalka f\(14.I hudow111c1wo jeJnorod1111ne, handel. 11,hlijl,
przemy\l lckl1 o pow 4101 1112. U1hro1enic: pdne. tlt1Jill1l
iUifah Cen., I m2 - 25 11
2Cf. KROTOSZY'i - a1ralcyJ111C polo.tona prry tr.h1e l:luwnq
dn1lk.a pr71,;7JlJcwna pod lokah1.a,jrw ohiek1ów han11lowo·U~luKllW)'th o pow 3,7346 ha U1hrojL,11e: "odJ, prqtl. ll'lc·
fon Cena 4 ~o OOO 71
)O. KROTo,1.,·~ -d,,1:ilk,1 o pow SO()!) m:!:, 1. pr,o.:111ac1en1~m
poJ pcnmy I, u~l11w1 , handel U1hrojcn1c: wodJ, prąc.I C:e
na 14 zl 1J 1 m2

RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT

41.

42.

4J .

44.

45.

46.

47.

48.

49.

!iO.

P0'1\' Jt D:SOBOPZUS:\E - STALS Sl'B0Wl

.\O. 81.>\0KI - ru1p.,c2ętJ hudow:i domu Jednototl!mu~gu
o pov. uiylk 165 m2 na d1iake n pow. 704 1112. U1hr wo,
d.t.pr,1,I. tekfon. tl<lJll7d asf11h Cen,1· 40 OOO,- 11
:.1 KROlCJ!-,/.' ~ - ro1poc1~1.i hudow.1 Jmnu JCdoomd,11111 1,;
JO :?W m.:!, 11.1n uru"')' c,1wa11y 1\.1 dtukc o pow 200() m!
U1hr wo.U. rr.id Cena 90 OOO,- 11
.\2. KRTOTOS/YS - h\1\ko ceulrum dom Jctlnomd.111111y
w , uue uro~ym 1. .:11nk1uę1ym 11.1 tl11ake u pow 4k\ 1112.
Uzhr pcl11e ( ·n.a· IOO OOO,· 71
.\.\. 1.5 km ud l.,\ \1EK pod OSTROWEM- hu<l)l1ck jednom•
J,mny o po. utylk 191 m2. M,111 uruwy Ol\li,my, na d1.1al
r.corow 1700 m2, ltll:in>Jcme v.od.1, pt",)d, k1111Jh1.1qath: , .
c1uwa

.,.i
J~.

Jb.

.,1.
Jłł.

19.

40.

DQ\1)' JEP:SOHODZl::Srff
Krolov)n "'olm"IOJ-lCY cJomJcdoorn<l111111y pow \KO m2,
6 pokm,:? ._11d1111e, 2 :it 11111:wnk,1 7 we, c.o. wi.;~1el, ~M.
,u ll/i.1.kc o pow 350 m2. Ce,111 200 00 11
Km1nu:yn - hlhko Rynku kamienica o pow. uiytk f):!S 1112.
7 lnl.Jh m1~· 1k.illnych 7 l.1nemka I we. pow dndl1 5H m2
C'\'.IU )(XI 000 .11
BARTOO/.lf'.JE - ::?11 lm od (ilclwuw,1, dom 1e1hwroJ11111l)'
,1 pow · r11 r12, -1 pokoje. luduua, ora, budyul1 i,:o pml.1r
,.,cohor.i 1011.11,10..tol.1,11.1d11,1kenpow fl.4110011.1 ( c•
1tJc· .lei non. ,1
\\ publ1iu J \R()(-IS,\ - dom JfJ11urod111111y op ,w M'i
m2, 4 l
lud1111.c l.111e11k11 1 uhAatJ,1. rn,1w d11ake
"I""'~ t,~,, 11, (c11o1 I .fJIKHI. 1/
JAKO< 1, - lllrJl()'JIIY tłom JetlnuroJ11r111y u pow lltfl 1112
111 d11, IL C o J'ł{IW 10(,f) 1112, "JW.l~m. kudm1.1, 2 l.11\Lllkł,
.! uh1k I •l uwa111c L0 1\.1 \1,ij~lcl I łl""· )!,UJ1. pr,dnl<IW)'
1 J -.u Liu
1110!.hoJy ('enJ "fiO IXXI, 1/
4 1...m CHI K0/\11:\A J11.1lk,111 pov. 2'illl) 1n2, 1.lh1i.l 1"'.1
11:a do, 111 JltlnoroJ111111yn1 u Jk'"' ,o m2. (I f"iłr..nJ, kmłl111,1) Mad r,k 111110 ro..1 ..,-..rym I l•)lhl.1 u11,, \1,llll 1 11r.,,I
Cena· 2,5 CXJ(),.7/
Tr1u1 KR()'JOSZY' 7.DCNY-111enk.hllmo\tOtoti 1.1
r1:I! J h,1 1ahu,l.,wa11o1 dome111 m11!11kJh1)'m I hutlynkanu 110·

spodarczymi przc21tae7.ona pod clziahllnoU rolną w zakresie:
produkcji roślinnej, zwiL-ro;cc:j. warzywno - sadowniczej.
szklnmiowcj. roślm ozdobnych. grzybóoN upnwnych itp.
Uzbr.: woda, ga7„ prąd. 1clefon.
C IIACJIAL'' IA - atrakcyjnie polot.ona blisko la!ou działka
rekreacyjna o pow. 2617 m2 z tl11.cwam1 owocowymi, stnwem rybn)'m o pow. 1200 m2, zal)'bionym. znbudowana domem mieszkalno - gO!opodarczym w sianie imrowym z.amknii.;tym o pow. 80 m2. wybudowanym w 1997 roku Calo!t ogrodzona. Cena: 90 OOO,· zł
KROTOSZYN - jednopoziomowy tłom Jednorodzinny
o pow. 80 m2, 3 pokoJc, kuchnia. luicnka, ub1kacJa na dział
ce o pow. 800 m2. Uzbr. pełne. Cc..'llll 120 OOO,· zł
KROTOSZYN - atrakt>JllY, blisko centrum dom jetlnorodzinny o pow. 220 m2, gara,, bal. salon, 3 pokoje, kuchnia.
2 la1icnk1, 2 ubik11cje, n2i W.nieco pow. 570 ml. Uzbr pełne,
dojazd asfolt. Cena 250 OOO.- zł.
KROTOSZYN - dom Jednorodzrnny (OCIL1'1ony) o pow.
150 m2, 2 gnr:it.c, co na dl1nlce o pow. 300 m2 z moih~e1ą
cJokupienin gmnlu. Uzbr pełne. Cena 89 OOO.- zł.
6,5 k m od KROTOSZY~A - tlobry do111zd.dom jednoro•
dzimiy o pow. 111 m2. 3 pokoje. kuchnia, l:u1cnka 1 we,
slrych z możilwośc1ą 1a11dop1owa11i2i na pokoJe. pow dział
ki ok. 2k00 m2. Uzbr \1,oda, prąd, lelcfon. Cena: 70 OOO.·
zł j,szcze tło ncgocjaq1
SU LM IE RZYCE - dom Jc:tlnorodzi nny parterowy o pow
utytk. 110 m2, 4 pokoje, kuchni:r na działce o pow.728 m2.
Uzhr.: woda, K3Z. prqJ., telefon. Cena: 60 OOO,- zł
KROTOSZYN - kam1e111ca czynszowa z dwoma mieszka·
mami wolnymi i 6 'Z:IJęf)'mi przez najemców/ pow. katJq,,'O
mic'.'.zk:rnia po ok. 140 ml/. Powicn:chma utytlcowa wszysl·
kich loka li ok. 1000 m2.
KROTOSZYN - knmicnica czynszowi z lokn lcrn utytlcowym o pow. 137 m2 oraz 6 lokah miculalnyeh o l,lczncJ
pow. 390 ml. U1hr. pełne. Ct.-na: 250 000,· tł
ZDUNY - dom Jcdnorodzmny o pow. 72 m2. 3 pokOJC.
kuchnia, łazienko z 11b1kllCJI\, co, woda. pl'\(I, Kv„1clefon. Pow1erzeh11ia dzi11lk i 37k m2. Cena: 65 OOO,· li
W okoli cy KO BYLI NA - gospodarsrwo rolne skfadnjąee
,iiw z budynku m 1e~1.ka l nełlo, obory. 11:nratu oru; l(Nnlu rol·
nCKO 6 hn. Cena 400 OOO.· 1.I

I OKAI E i\J IFSZKAI :SE
51. 7 km od KROTOSZYNA -- lokal mics.1.k.alny o pow 75,40
m2. 3 pokoJc, kuchnia. la11enkn i' wt. co. I I pi~uo. czyng. ok.
10(1 :,J Cena'. 52 500,· zł
52. KROTOSZYN - lokal mu:szknlny o J>O" 60.5 m2, 3 poko·
JC, kuchuia. łazienka, ubikacja. Cena 69 OOO,- z.I.
5J. KROTOSZYN -w bloku 7 ec,ly lokal m1enkalny o bardzo
wysokim J.la11dard11i: o pow. 75 rn2, 4pokoJe, kuchnta, la7itnh, ubikacja, parter. Ce1111: kO OOO,- zł
54. KROTOSZYN - m1es1kamc wlu11ok1owc na parterze
o pow. kO m2. 2 pokoje, kuchnia, lnz1enka z we, 'Zlłj\.1C: przcZ
nnjemców. Pom1cszczc11in wolne; p1w111c1 27 ml. pokój na
poddaS1.u 7 m2 1 garllt. Uzbr pełne. Cc:na: 35 OOO.- zJ.
55. KROTOSZYN - lokal mu:nknlny o wys;ok1m slandardzic:
u pow. 43 m2. 3 pokoJc, luchnia. laz1cnkl z we.Cena: 1300,zl - 1 m2.
56. KROTOSZYN - lokol rmcilk:rlny o pow. 31.3 m2, 2 pokoJC, kuchnia. law:nla z we. Cena: 40 000,- zl.
57. KR OTO.!,ZYN - m1di1la111e wla nościowc o pow. kO m2
w bloku 1 cegły. 4 polojc. luchma. laz:1cnk.a, we. I p1r.1ro.
wyM>l.1 !.lantbrcJ Cena: I Jl)(),. zł u I m2
Sł! . KROTOSZYN - lokal m1C)1.kalny "l.i.snoiCIOW)' na parlc•
r,c o pow. utylk IU ml. 5 pokoi. kuchn11, l371enka, 2x we.
Cena k9 OOO.· 11
59. KROTOSZYN - lukn l mieszkalny (nic zam1es1k3ły) w bloku 1 tc}!ly o b:1rd7o wy;ok1m t,11Klartlztc o pow. 4k m2, 2 po·
koje, kudmia, b11e11ka z "-C, li pirwtro Cenl 69 OOO,- zł
tiO. KROTOSZYN- lokal mieszkalny o pow 37 m2, 2 pokOJI.'.,
ku<.:hm:r, l.uienka, "c. C:en.1 SS 000,-11
6 1. KROTOSZYN - lokal rn1es7k.1lny o pow. 47 m2. 2 pokoJe,
kudmt,1, l1111enk11 ... ub1lucja, paner Cena: 1250,- zł - I m2
62. KROTOSZY1" - lobl nue~1kalny o po"' (12 m2' J poloJe,
kud1111a, li:171enka, "e· li p1\lto. Cena: 74 400.· zł

t ODA! ł' l'Ż)'TKO\\'E
6J.

64.

65.

M.

ti7.

„

1674

> Klimatyzacje
pomieszczeniowe
i samochodowe
> Komory chłodnicze
> Meble sklepowe
> Wyposażenie sklepów
> Wyposażenie gastronomii

zapraszamy:
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9 .00-13.00

KlłOTOSZY~ - b.,rd10 hlhko Rynku h1bl ufylktlwy
(1i,k'ep) o po" 40 m2, UJ'ht r,.:lne. Cena: kO 1.100,- 1.l
KROTOSZYN - w pohhiu OMetlla nm:nkalru:~o lokal
IIŻ)'lko\1,)' (!.,klep) o pow. 25 m1, na d1:1.ike o pow. 103 m:?.
U1hr pełne. Cena: 2,5 OOO.- 11
KlłOTOSZY~ - prry tlU"11eJ 1rai.ic budynd: o bJrd70 wy•..olun ~,and.:mb,e pod mlu~1. handel. protlukqr;. l:i1ura
o pow 1104 rn2 na tl11alcc o pow 4759 m2 Parkm~. pia,
m.mewrowy. ler,n w caluki ogroJ7Clny U1btoJc..,1ic pc.:lne
Cena I OOOOl)(J,.71
KROTOSZYN- Karat. r1,y ul l·KoSl)c.1111.1 Cena· I'! Sf)(}_.
,I
KROTOSZYN - ah ,na murow.1n.:t o pow 25 m2 poloJ
7 kommk,em. w-c, kuLhenlil. pom1ci.1t1e111i: ijO!opoJ:ltelc,
1k1pm"-,1drn11a wod.1 1pr,1d, 11,1 (lgrodl.u d71.1llow)m o po.,.,
400 m2, prty ul Wi.-111,i~i:J. Crna: 6 OOO,· .l i.

OZJlHŻA\\A

'

:SAJFM

68. KH.OTOSZYN - odJ,1m w uajcm blhko c:,111rum po,1c1>1.•
c1c111e u pow. 72 m2 poloion~ na I p1i;11?i.: w hud)nlu ł,'O~ro

d.1rC1ym 7 p11e11ui.:1..:111cm
u1y1kowy.

11.1

I ,l.1l 1mevU111y lub l„kal

69. ~HE:\t - ockl.1m w n,1jcm prry tlrnd1e Wro1.bw, $w1C\:kO.
l111.m.1i'1. Z1clo11.1 Gl,r-J klpe o pow ~fi m:!, 11:,1tJ1 oni.7 huJ)- •

11rl 1 prh·,11:1uc111em 11:1 ma1pry11 o pow. I kO m:?
70. k'.HOTOS/,Y\ - pu 1ad.un d<l WVIIJJc,:u:a tul.il m1c>7kaluy
o pow 98 1112 w hulfy11lu JeJooroJ.111U1)m .1 poluJ~ lu,bnii
IJ111.:nb 1 \1,,, c.o. ";uuv.c, I p1r.tro Cry1t 1 100,. ,1
71. l'OZ\AS - Pl"'tkov.o t1 Ił Chrobrego - pthtad.1m do wynaji;crn lokal m1cJrt.1lal11yo pow !iO m2. 2 pc.1k0Je, l11d1ma. la •
11r.:nln 1 Wt.:, lckfon. (".1y11.7: \300.- zł
72. Kł<OTOSZY'° - h11~ko R)nku lnk,1! u')tkO"'-)' u pow W
m2, mothwok1., prowatl1e111a c11„hcJ dz111laloo.:..:111:~pod.11t.llJ
7.l. h'.HOTO~ZYN-po,11,dJmJo wyd11er1:a"1~m.1 pl.ie u pov.
1J42m:?wra1.111h,lu~ą1>11w111,y lllt (.alo' 0"1oJ11,ma
74. KH.0'fOS7.YN - p<Natl,u11 do W}llilJlirn• dnm JcJnoroJ1111 •
11y U h.,,J,o W)'M>l1!!1 Jrt,IJHJ.11J11c. pow Ui)1l I SO m!, 7 rl)·
km.ku,h111a, 2 l.v1e11k1 ,we
75. KROTOSZYN - po•1ad.1m d<J wyJ11ertaw1n,u 11.1 1..:1emc
Oi1tKl.tunym lulr. m.1~.11yuow.1 blar.1.•m"' o pow 19k m2
wys -ł 5 m2, wywlo~ w kal..nK.y p;1wykJ Sm
7ti. KROTOSZYN- r~ol<>1:lJ.im J11 wydl1tT1.1wien1a dw1~ "'••·
ty m1.11lnw.1nc u po" lJ:!.:!' m:? 1 I kS m:? CaloU u.-1oJ.10

"'

h'.lł0TO!-i7' 'i -hh\lU Ry11lu odd,1m w n,1Jcm luk.tł u1y1•
kowy o pow lf,IJ m2 .11001hwok1\ prowWt111a uch..:J J,11•
l.1lrmM-1 !CO podJrC7CJ ( .1lu!>ł 1.1hc7r1r.,.1un.l'ol=ro,,bt:111cu,
7k. h.HO f'O\lY' w pohlU:u \larO\l"a l1o"isto"r1tt>- po•
d•d•m do ,.,)n•Jtdit" jrdnoplflro,.,,111 hud~nku Ulrry
lil\..•lr u}~lko,.,,, kaiJy n po" 7!i ml, o hard1lł V.)t'-klm
1h111tl11rd1ir. '• p11rh-r1t ,nh) •nl}"lam.tnlo"r, pru.J

77.

l1111t,nł.lrm11ukln1,:.

7k ł\H.O I O\l.\,
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czwartek 5
08:00
10:20
11 :05
13:05
13:30
14:00
14:25
14:35
15:25
17:35
18:05
18:05
18:35
18:55
19: 1O

października

GRY INTERAKTYWNE
Mały lord odc. 17.
Sublokator
Hrabia Kaczula odc. 18.
Rozmowy
z psychologiem odc. 5.
Medycyna tradycyjna
w Azji odc. 5.
STUDIO INFOR
Zemsta odc. 139.
STUDIO INFOR
Pozwólmy im przeżyć
odc. 8.
REKLAMA
OGÓLNOPOLSKA
Hrabia Kaczula odc. 18.
"Z" jak zdrowie odc. 5.
Moje dziecko odc. 5.
Niebezpieczne kobiety
odc. 49.

20:30 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 5.
21:50 Filmówka odc. 5.
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy
Piątek

6

października

08:00 GRY INTERAKTYWNE
10:20 Hrabia Kaczula odc. 18.
11 :05 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 5.
12:15 MINIATURA
FILMOWA
12:25 Filmówka odc. 5.
13:05 Mały lord odc. 18.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Pozwólmy im przeżyć
odc. 8.
14:35 Niebezpieczne kobiety
odc. 49.
15:25 STUDIO INFOR
17:35 Stulecie samochodu
odc. 6.
18:05 Mały lord odc. 18.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19: I O Zemsta odc. 140.
20:30 Pokonać przemoc odc. 6.
21:30 Druga B odc. 16.
21 :55 Każdy ma prawo odc. l.
22:15 "Z" jak zdrowie odc. 5.
22:35 Moje dziecko odc. 5.

sobota 7 października
08:00 GRY INTERAKTYWNE

radio centrum

a

10:20 Mały lord odc. 18.
11 :05 Przygody Ali Baby
i 40. rozbójników cz. I.
12:10 Singapur - miasto lwa
13:05 Hrabia Kaczula odc. 19.
13:30 Z jak zdrowie odc. 5.
13:50 Moje dziecko odc. 5.
14:00 Stulecie samochodu
odc. 6.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 140.
15:25 STUDIO INFOR
17:35 Drogi wodne odc. 5.
18:05 Hrabia Kaczula odc. 19.
18:35 Śladami bluesa odc. 3.
19: 1O Świat bez tajemnic
odc. 30.
19:35 Morskie opowieści
odc. 65.
20:30 Leon hodowca świń
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy

niedziela 8 października
08:00 GRY INTERAKTYWNE
l 0:20 Hrabia Kaczula odc. 19.
11 :00 Długi John Silver wraca
na Wyspę Skarbów
13:05 Mały lord odc. 19.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Drogi wodne odc. 5.
14:35 Świat bez tajemnic
odc. 30.
15:00 Morskie opowieści
odc. 65.
15:35 Przygody Ali Baby
i 40. rozbójników cz. I.
16:40 Sumo po polsku
17:35 Z kamerą po świecie
odc. 1.
18:05 Mały lord odc. 19.
18:35 Dzikie i oswojone
odc. 6.
19:10 PeterGunnodc.33.
19:35 Duch przetrwania odc. 6.
20:30 KINO RADZIECKIE
-BUDOWANIE
LEGENDY
- Wiesław Kot zaprasza
20:35 W. I. Lenin
21:50 FILM
DOKUMENTALNY
22: 15 Śladami bluesa odc. 3.
poniedziałek

08:00
10:20
11 :05

rn6A~M

..,,c
studio
0.62 503 106 4
reklama 0 .62 764 59 82
redakcja 0 .62 .503 11 55

11: IO
12:25
13:05
13:30
14:00

11 października
GRY INTERAKTYWNE
Mały lord odc. 19.
KINO RADZIECKIE
-BUDOWANIE
LEGENDY
- Wiesław Kot zaprasza
W. I. Lenin
FILM
DOKUMENTALNY
Hrabia Kaczula odc. 20.
Śladami bluesa odc. 3.
Z kamerą po świecie
odc. l.
STUDIO INFOR
Peter Gunn odc. 33.
Duch przetrwania odc. 6.

14:25
14:35
15:00
15:25 STUDIO INFOR

17:35 Medycyna tradycyjna
w Afryce odc. 6.
18:05 Hrabia Kaczula odc. 20.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19:10 Zemsta odc. 141 .
'
20:30 Saga rodu Palliserów
odc. 2.
21:25 Druga B odc. 17.
21:55 Każdy ma prawo odc. 2.
22:15 Dzikie i oswojone
odc. 6.

wtorek 12 października
10:20 Hrabia Kaczula odc. 20.
11 :05 Saga rodu Palliserów
odc. 2.
12:00 Druga B odc. 17.
12:30 Każdy.ma prawo odc. 2.
13:05 Mały lord odc. 20.
13:30 Dzikie i oswojone
odc. 6.
14:00 Medycyna tradycyjna
w Afryce odc. 6.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 141.
15:25 STUDIO INFOR
17:35 Raport medyczny
odc. 6.
18 :05 Mały lord odc. 20.
18:35 Rozmowy z
psychologiem odc. 6.
18:55 REPORTAż
19: 1O Niebezpieczne kobiety
odc. 50.
19:35 Niebezpieczne kobiety
odc. 51
20:30 Nafciarze odc. 6.
20:55 Nafciarze odc. 7.
21:25 Druga B odc. 18.
21 :55 Moc energii
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy
środa

13 października
08:00 GRY
INTERAKTYWNE
10:20 Mały lord odc. 20.
11 :05 Nafciarze odc. 6.
12:00 Druga B odc. 18.
12:30 Moc energii
13:05 Hrabia Kaczula odc. 21.
13 :30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Raport medyczny
odc. 6.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Niebezpieczne kobiety
odc. 50.
15 :25 STUDIO INFOR
17:35 Medycyna tradycyjna
w Azji odc. 6.
18:05 Hrabia Kaczula odc. 21.
18:35 Różni ludzie, różne
sprawy
19: I O Zemsta odc. 142.
20:30 Spowiedź dziecięcia
wieku
22: 15 Rozmowy z
psychologiem odc. 6.
22:35 REPORTAŻ

Informator regionalny

RzECZ POWIATOWA
w godz. 8.30-13.00 oraz 14.00- 17.00,
w soboty od 10.00-13.00; tel. 548-24-12
Komisariat Policji
ul. Grunwaldzka 4, tel. 548-24-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Grunwaldzka 2a, tel. 548-24-53
Urząd Pocztowy
ul. Krotoszyńska 17, od pon. do piątku
w godz. 8.30-15 .00, w sob. prac.
od 8.00- 13.00; tel. 548-24-10
Urząd Miasta i Gminy
Rynek Marszałka Piłsudskiego, czynny
w pon. od 8.00- I 6.00, od wtorku do
piątku 7.15-15.15; tel. 548-24-01

. KOŹMIN

. KROTOSn'N
Apteki
ŁĄKOWA

ul. Staszica 26b, tel.722 63 Ol
dyżur do 5 października
POD MURZYNEM
ul. Zdunowska 33, tel. 725 26 20
dyzur od 6 do I 2 października

Starostwo Powiatowe
Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
Numery telefonów:
722-66-60, 722-66-6 I, 722-66-62, 722-6663, 722-66-64, 725-42-56, 725-42-57. Numer faksu: 725-34-23.
Starosta powiatu przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. od 15.00 do I 6.00,
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa - w poniedziałki w godzinach od
8.00 do I 6.00, a w pozostałe dni tygodnia
od 7.00 do 15.00
POSTOJE TAXI
Rynek, tel. 725-23-04
Dworzec PKP, tel. 725-28-30

Mały

POGOTOWIA
- ul. 23 Stycznia,
tel. 725-07-29
Energetyczne - ul. Słodowa I 6,
tel. 725-2 I-79
Gazowe - ul. Osadnicza I, tel. 992
Policyjne - ul. Zdunowska 38, tel. 997
Pożarowe - ul. Mickiewicza 29, tel. 998
Prasowe - ul. Sienkiewicza 2a,
tel. 725-33-54
Ratunkowe - ul. Mickiewicza 2 I,
tel. 999
Wodno-Kana!. ul. Słoneczna,
tel. 725-42-4 I
Ciepłownicze

TELEFONY
725-35-82 - informacja PKS
725-21-00 - informacja PKP
725-31-22 - informacja MZK
725-24-36 - kino PRZEDWIOŚNIE
725-73-27 - Młodzieżowy
Telefon Zaufania
725-45-10- Ośrodek Pomocy
Społecznej

725-25-01 - Schronisko dla Zwierząt
725-42-00 - Straż Miejska
900 - centrala międzymiastowa
9 I 3 - biuro numerów (informacja)
905 - telegramy
914 - biuro napraw
URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn 1 - ul. Piastowska 35, czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7.0020.00, w soboty 8.00-14.00, w niedziele
i świQta nieczynny
Krotoszyn 2 - Dworzec PKP czynny od
pon. do piątku 8.00- I 8.00, w soboty nieczynny
Krotoszyn 3 - al. Powstańców Wlkp. 23,
tel. 725-25-32, czynny w godz. 9.00-16.00

.KOBYLIN
Apteka POD ORLEM
ul. Wolności 7, czynna od pon. do

piątku

Apteka
Stary Rynek I, tel. 72 I- 61-32,
czynna 8.00-18.00, w sob. do 13.00
Apteka ZAMKOWA
ul. Krotoszyńska 6, tel. 721-65-24, czynna
w godz. 8.00-20.00, w sob. do 13.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Borecka I 8, tel. 721-66-57
Policja
ul. Stęszewskiego 7, tel. 721-60-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Borecka 25, tel. 721-60-57
Urząd Pocztowy
ul. Klasztorna I 6, tel. 72 I -60-08, czynny
w godz. 8.00- I 8.00, w sob. prac.
8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Stary Rynek I I, tel. 721-60-88, czynny
w godz. 7.00-15.00, w pon. 8.00- 16.00

.ROZDRAŻEW
Apteka PRIJ\!A
ul. Krotoszyńska 9, tel. 722-12-94
otwarta pon.-pn 7.30- I 6.30,
sob 8.00-13.00
Ośrodek Zdrowia
ul. Krotoszyńska 9, tel. 722-13-16
Policja
ul. Dworcowa 2, tel. 722-13-07
Urząd Pocztowy
tel. 722- I 3-98 czynny w godz.
8.00-15 .00, w sob. nieczynne
Urząd Gminy
Rynek 3, tel. 722-13 -05, czynny
w godz. 7.00-15 .00, w pon. 9.00-16.00

•

SULMIERZYCE

Apteka LEŚNA
ul. Krótka I, tel. 722-31-35, czynna
w godz. 8.30-17.00, w sob. 9.00-13.00
Dom Kultury
ul. Strzelecka I O, tel. 722- 32-59
Policja
ul. Strzelecka I, tel. 722-32-15
Przychodnia Rejonowa
ul. Krótka I, tel. 722 -32-13
Urząd Pocztowy •
Rynek 23, tel. 722 -32-40, czynny
w godz. 8.00-15.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miejski
Rynek 12, tel. 722-32-01, czynny
od 7.30-15.30, w pon. 8.00-16.00

.ZDUNY
Apteka ALIFARM
Rynek 19, tel. 721- 57-28, czynna
w godz. 8.00-18.30, w sob. od 9.00-13.00
Zdunowski Ośrodek Kultury
ul. Sienkiewicza I, tel. 721- 51-95
Policja
ul. Sienkiewicza 9, tel. 721-50 -07
Przychodnia Rejonowa
ul. Kolejowa 13, tel. 721-52-24
Urząd Pocztowy
tel. 721-55-47, czynny
w godz. 8.00 - I 8.00, w sob. 8.00- I 3.00
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 721-50-01,
czynny w godz. 7.00-15.ÓO,
w pon. 8.00-16.00

Klub AMAZONKI
Spotkania: w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16.00 w Krotoszynie
przy ul. Kołłątaja 5. Telefony kontaktowe: 725-21-63 i 725-09-32.

•
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Krzyżówka

25 września w galerii Refektarz przeprowadzona została ocena zdjęć nadesłanych na
konkurs fotograficzny „Znamiona cywilizacji w środowisku naturalnym", zorganizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Fotografie oceniali
przedstawiciele lokalnych zakładów fotograficznych oraz prasy pod przewodnic·
twem Ryszarda Belaka z RCEE.

ze sponsorem

Ufundowaną

przez sklep FERRUM z ulicy Magazynowej nagrodę za prawisprzed dwóch tygodni (hasło: PORCELANA)
otrzyma pani Aneta Konda ze Zdun. Dzisiejsze hasło ma 9 liter. Sponsorem
nagrody pozostaje FERRUM, na rozwiązania czekamy do 13 października.
dłowe rozwiązanie krzyżówki

1

2

3

4

5

#
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Smieci, natura i cywilizacja
Każdy

uczestnik konkursu przygotozestaw składający się z trzech
zdjęć, jurorzy wybierali najciekawsze
spośród blisko dwudziestu kompletów.
Nie wszyscy startujący właściwie zinterpretowali temat. Bajecznie kolorowe
fotogramy, ukazujące podglądaną z zachwytem naturę, przepadły pomimo
swej oczywistej urody. Brak było bowiem na nich odniesienia do tytuło
wych znamion cywilizacji. W oczach
komisji nie znajdowały też uznania,
dość liczne, ujęcia z dzikimi wysypiskami. Zdaniem jurorów śmieci na ło
nie natury to już nie cywilizacja, ale
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zwykłe barbarzyństwo.

25

4

Za najciekawsze uznano zdjęcie pod pi-

Krotonyn
ul. Mag1ZYODWI
tel. 725 73 eo

26

Od 16 do 22 września przebywał
w Krotoszynie Andrzej Wiśniew
ski, polski artysta zamieszkały we
Francji. Urodził się w 1947 roku
w Warszawie, mając 23 lata wyemigrował kraju z powodów politycznych. Wiśniewski ma dobry
kontakt z ojczyzną, przyjeżdża tu
na plenery. O warsztatach glinianych orgamzowanych w krotoszyń
skim Refektarzu dowiedział się
podczas pobytu na plenerze w Kostrzyniu n.Odrą od tamtejszych plastyków. Kiedy niespodziewanie
przyjechał do Krotoszyna, szefowa
galerii Maria Dryli-Marciniak
zorganizowała miniwarsztaty gliniane.

27

9

BPOZIOMO

.PIONOWO

I. Cieple okrycie
4.

Słynny niegdyś

polski skoczek narciarski
7. Waluta niemiecka
8. Duży kawal papieru
9. Roślina na wianek
I O. Figura geometryczna
12. Andree, słynna autorka fantasy
14. Pierwiastek chem. o I.a. 68
16. Owad z cienką talią
17. Cyganka z „Chaty za wsią"'
19. Wypłaca renty i emerytury
21 . Wokół bieguna północnego
22. Słynne klocki
25. Hinduska tancerka
26. Rządził Republiką Rzymską
27. Specjalne odżywianie

I. Góry w Azji Środkowej
2. Niegdyś ważny fort
na DZ1kim Zachodzie
3. Złudzenie
4. Wieloch, bohaterski kosynier Kościuszki
5. Piersi
6. Bliski krewny
8. Nad nią Florencja
11. Może być rodzony, przyrodni, cioteczny
13. Imię wicehrabiego de Bragelonne
15. Kwitną w maJu
18. Armia Krajowa
20. Grecka bogini księżyca
21. Gobelin
23. Troska, niepokój
24. Anglosaska miara długości
25. Jednostka pojemności komputera

sane pesudonimem Żaba, którą, po
otwarciu kopert z godłami, okazała się
Augustyna Kurowska z Sapieżyna
(znana czytelnikom "RK" jako autorka
tekstów, między innymi dotyczących
Koźmina Wlkp.). Drugie miejsce, za
czarno-białą fotografię rozjechanej kołem samochodu gliniastej koleiny,
przyznano Kamykowi, czyli Marcinowi Pawlikowi (fotoreporter, którego
naszym czytelnikom także nie trzeba
przedstawiać). Trzecie miejsce zdobyło zdjęcie skraju lasu ozdobionego kupką śmieci. Jest to fotografia Sokoła,
czyli Artura Luźnego (a to nazwisko
nieobce jest wszystkim, których interesują działania porządkowe w lesie).

Wyróżnienia

przyznano zdjęciom zrobionym przez: Piotra Lisa (Maluch),
Karolinę Kot (Kora), Mieczysława
Łukaszewskiego (Lwiątko) i dwom
fotografiom Tomasza Dolaty (Mistrz).
Uczestniczący w obradach przedstawi·
ciele lokalnych gazet przyznali swoje
wyróżnienia. "Informacje Regionalne"
Krzysztofowi Wiśniewskiemu
(Wiśnia), "RK" - Sebastianowi Lisowi (Koziorożec), który przedstawił nostalgiczną fotografię żeglującego po
stawie kosza na śmieci. Zdjęcia kon·
kursowe wywołano bezpłatnie w zakła·
dzic fotograficznym Kodak, gratisowe
odbitki wykonał zakład Foto-Gacka.
(ela)

Zatankuje w stacji

PREEM

Przyj ciele

li

~
....,-' BARAN (21ill - 201V)

- . . • Za dużo czasu poświęcasz na zbyteczne dociekania, pewne sprawy rozegrają się
i tak bez Twojego uczestnictwa ... Myśl o konkretach.

Podczas warsztatów zawiązała się
grupa GLINA. Jej założycielami
i zarazem członkami są: Maria
Dryli-Marciniak, Jerzy Janicki
(UMiG), Maria Podskarbi-Hebisz
(adiunkt uczelni artystycznej w Kaliszu), Jerzy Kozieras (plastyk
z Wrocławia), Mieczysław Łuka
szewski (artysta krotoszyński)
i Andrzej Wiśniewski. - Jesteśmy

BYK (21IV - 21V)
W najbliższych dniach czeka Cię wicie zmian. Czekaj z
dzicri może Ci przynieść miłą niespodziankę.

m

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)

~

RAK (22VI - 22Vll)

ufnością,

bo

każdy

\ 1\ , Bądź przezorny i ostrożny, ale nic stawaj kołkiem, bo być może jest to Twoja
szansa na życiową metamorfozę.

f..,i Jeżeli me możesz dlużcJ tego wytrzymać, zrób coś. Każdy ruch będzie lepszy od
bezczynnego oczekiwania.

'

~

~~

LEW (23Vll - 22VID)
Szukasz zbyt daleko. To, co czego potrzebujesz, znajduje

się prawic na wycią

grupą przyjaciół
g/inąjako

gnięcie ręki

IIJ1
~ ,I

- wyjaśniła cel przedsięwzięcia
pani Maria. - Zamierzamy zająć

PANNA (23Vill - 22IX)
Twój nadmierny krytycyzm popycha Cię w złym kierunku. Nic daj się sprowokować do słów, których będziesz żałowała.

się organizacją

warsztatów artystycznych, mo::e wydamy jakiś biuletyn ...

WAGA (23IX - 22X)
Staranniej niż zwykle przygotuj się do pewnego spotkania. Twoja dobra prezentacja przyniesie doskonale wyniki.

(ela)

SKORPION (23X - 22XI)
Zawsze będziesz mógł się wycofać z tego przedsięwzięcia,
chcesz spróbować? Mile spotkanie w sobotę.

więc

STRZELEC (23XI - 21XII)

KOZIOROŻEC (22XII - 201)
interesujących

osób. Nic podejmuj

WODNIK (211 - 2011)
Jeżeli zrobiłeś już
rozwiązywanie

wszystko, możesz spokojnie
tej problematycznej sprawy.

odpocząć. Jeżeli

nic,

dokończ

RYBY (2111 - 20m)
Rozważ
poważne

dobrze propozycję. Zarówno zgoda, jak i odmowa
konsekwencje.

pociągnie

za

sobą

/
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Właściciela

tego pojazdu serdecznie
zapraszamy do redakcji po odbiór
kuponu upoważniającego do bezpłat
nego zatankowania 15 litrów paliwa
w stacji PREEM przy ulicy Ostrow-

Fol ... Rzecz" - Marcin Pawlik
skicj I 06. Przypominamy, że nasz
grasujący po powiecie fotoreporter
szuka wyłącznie samochodów z na·
klcjkami „Rzeczy".
(red.)

ZECZ KROTOSZYŃSKA. Organ malkontentów. Pismo powstałe z ruchu SOLIDARNOŚCI.
Tygodnik powiatowy. Wydawca: ,,Lum~n Press'' spółka z o.o. Jednoaktówka w dwudziestu czterech
odsłonach, grywana regularnie co środę. Premiera: 20 maren 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria: Romana Hyszko, fotodckoracjc: Marcin Pawlik, stenografia: Artur Paterek. Obsada: Izabela Bartoś , Romana Hyszko, Mirosław Gabrysiak, Dorota Kukiolczyńskn, Sebastian Pośpiech. Suflerka: Maria
Drygas-Witek. Artyści współpracujący: Antoni Azgier, Witold Blandzi, Maciej Hoffmann, Janina
)bron, Zygmunt Idziak, Jacek Kępa, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Marcin Podziomek, Mirosław Rybczyński, Ferdynand Woźny.
Gdzie nas szukać? Redakcja RK, 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a (box 63). Pod jaki numer telefonować? 062 725 33 54,
722 71 42. Pod jaki faksować? 062 722 71 42. W jakich godzinach odwiedzać? 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, 9.00
do 12.00 w soboty. Na jakie konto co nieco przelać? Bank Przemysłowy S.A. O/Kalisz Filia Krotoszyn 1520 I 021·724690-270010000-0. Pod jaki adres „mailować"? rzccz@box43.gnet.pl; rzecz@polbox.com
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nic zamówionych. Niektórym nadajemy pii.knc tytuły, nic·
które nieco skracamy. Artykułów raczej nic gubimy, ale ich także nic zwracamy. Wzory i elementy graficzne nic będące własno
ścią reklamodawcy nalc:i',ą wyłącznic do nas. Za treść ogłoszcr1 i reklam nic możemy, niestety, odpowiadać. Wszystkich Czytelników kochamy... Kto nas składa i lamie: Artur Paterek. A kto drukuje: Norpol-Press (Wrocław) w nakładzie 7000 egz.

R

dlaczego nic

Nic możesz przewidzieć wszystkiego, niespodzianki są wpisane także w Twój
los. Spróbuj jednak ominąć życiową rafę i dopłynąć do szczęśliwego portu.
Na horyzoncie towar.tyskim pojawi się kilka
pochopnych decyzji, ale ...

zainteresowanych
twor=ywem artystycznym

