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Uczniowie ochoczo zajęli stanowiska komputerowe i demonstrowali
swoje umiejętności. Okazało się, że
sami, pod okiem nauczycielek, przygotowali zaproszenia na tę uroczy-

Pasowanie nowych uczniów oraz otwarcie pracowni komputerowej to
dwa powody, dla których w piątel{; przybyli
do Zespołu Szkól Specjalnych w Krotoszynie

stość.

Jak wyjaśniła dyrektor Jolanta Szóstak, dziesięć ustawionych w pradostarczył
cowni
komputerów,
MEN, w ramach programu Internet
w każdym gimnazjum. Mając do wyboru tradycyjne pecety i nietypowe
macintoshe, pani dyrektor zdecydowała się na te drugie. - Są prostsze
w obsłudze, mają kolorowe obudowy
i więcej możliwości, je:::.eli chodzi
o programy graficzne - mówi. -

goście.
W niedużej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, którzy rozpoczę
li w tym roku naukę w tej szkole,
oraz ich rodzice. Starostwo reprezentował naczelnik Wydziału Oświaty
Grzegorz Nowacki. A mistrzem ceremonii była dyrektor ZSS Jolanta
Szóstak.
Po zakończeniu tradycyjnego obrzę
du szkolnego przebywający od kilku
dni w szkole dwaj Holendrzy z Zutphen zaprosili wszystkich na szkolne
podwórko. Tam Jan Luesing i Aart
Van Campen (dyrektor i nauczyciel
zutfeńskiej szkoły specjalnej) posadzili drzewko przyjaźni, przywiezioną przez nich z Holandii małą gru-

Dodatkową zaletąjest sieć działają

ca w oparciu o fale radiowe, bez potrzeby łąc::enia sprzętu przy pomocy
kabli. Możemy przenosić komputery
na lekcje do różnych klas, w obrębie
stu metrów utrzymują łączność sieciową.

Turkusowe macintoshe zajmują także mało miejsca - składają się tylko z klawiatury i części nazywanej
przy pecetach monitorem; tu jest
w nią wbudowana cała jednostka
centralna, czyli twardy dysk i czytnik
płyt CD. Lekcje informatyki będą
prowadziły w tej szkole aż cztery nauczycielki: Urszula Bachorz, Aneta
Cichowlas, Dorota Wojtkowiak
i Beata Chęcińska.

szę.

Drugą częścią uroczytości było oficjalne przecięcie wstęgi i zwiedzanie
działającej już od początku roku pracowni komputerowej. Turkusowe,
półprzejrzyste kadłuby monitorów
budziły zdumienie zwiedzających.

Uczniowie demonstrowali

umiejętność obsługi

szystkim nauczycielom
szkół i przedszkoli
z terenu całego powiatu krotoszyńskiego

W

zdolnych uczniów,
wyrozumiałych dyrektorów,
jasnych i nowoczesnych szkół
oraz satysfakcji, także finansowej,
z codziennej pracy
redakcja "RK"
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Tak wygląda replika pomnika patrona krotoszyńskiego Liceum
Ogólnokształcącego Hugona Koł
łątaja. Stanie on przed gmachem
tej szkoły, odsłonięty zostanie już
w najbliższą sobotę. Replikami
obdarowani zostaną tego dnia
sponsorzy, którzy wsparli jego
budowę kwotą 500 zł lub wyższą.
W imieniu Stowarzyszenia Wychowanków i Nauczycieli GimnaZJUm i Liceum im. H. Kołłątaja autora i realizatora pomysłu
uczczenia pamięci patrona pomnikiem, serdecznie Państwa zapraszamy na sobotnią uroczystość
do LO. Początek: w samo połu
dnie.
(red.)
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Jeździniy

na

Samobadania piersi można się nauczyć w gabinecie prowadzonym przez stowarzyszenie POMÓŻMY SOBIE
w przychodni zakładu medycznego CER-medic.

światłach!

Kierowco, pamietaj, że od I paździer
nika musisz jeździć na światłach . Jeśli
nie jesteś pewien, c-zy są dobrze ustawione, wybierz się w sobotę do jednej
z podanych niżej stacji diagnostycznych. Jazda na światłach obowiązywa
ła będzie do końca lutego pr-zyszlego
roku. Ws-zystkie osoby kierujące pojazdami (chodzi również o rowery!)
powinny pamiętać, że światła muszą
być włączone bez względu na porę
dnia.
Zachęcamy ws-zystkich właścicieli samochodów do skorzystania w najbliż
szą sobotę z bezpłatnego ustawiania

świateł,

wspólnej akcji policji i trzech
stacji diagnostycznych z naszego powiatu: stacji FUGOR (ul. Zamkowy
Folwark, Krotos-zyn, godz. 8.00 12.00), stacji diagnostycznej w Kobylinie Starym (8 .00 - 13.00) i koźmiń
skiej stacji CENTROL (8.00 12.00). Tam fachowcy ustawią światła,
a policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Krotos-zynie udzielać będą kierowcom rad dotyczących bezpieczeństwa
jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych, zwłaszcza w deszczu i mgle.
·
(popi)

Wcześniej niż

planowano zakończyły się roboty wodociągowo-kanalizacyjne na ulicy OstrQwskiej.

Koniec objazdu
O trzy tygodnie wcześniej niż planowano zakońc-zyla prace na ulicy Ostrowskiej w Krotos-zynie firma budująca
tam na zlecenie gminy kanalizację
i wodociąg. Dzięki temu krotoszyński
samorząd zaoszczędzi 20 tysięcy zło
tych, które trzeba byłoby zapłacić za
zajmowanie pasa drogowego, dzięki temu też można było zlikwidować uciąż
liwy dla kierowców objazd.
Ulica Ostrowska jest więc od soboty
przejezdna. Z uwagi jednak na planowaną przez PGKiM na czas od 16 do
2 I października modernizację sieci wo-

Trójka
znowu

dociągowej

na ulicy Ceglarskiej, na
wniosek policji pozostawiono obowią
zujące dotychczas oznakowanie w cią
gu ulic: Ogrodowskiego, 56 Pułku Piechoty Wlkp., Zdunowskiej, Zamkowej.
Znaki ograniczające prędkość do 40
km/h oraz ostrzeżenia: Uwaga, piesi!
na Stawnej, Kamiennej i Sosn_owej zostaną w tym tygodniu zdemontowane.
Ograniczenie prędkości do 40 km/h pozostanie jednak (na stale) na ulicy Kamiennej - wnosiła o to Komenda Rejonowa Policji.
(an)

przegrała

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr
3 w Krotos-zynie co rusz przegrywa
wyścig do gminnej kasy. W tym roku
zadecydowały o tym trudności z wypłaceniem nauc-zycielom podwyższo
nych pensji. Brak pienięd-zy powoduje,
że obiecana trójce na początku tego roku rozbudowa znowu została przesunięta, mimo że gotowy jest już projekt
tej inwestycji, opracowany przez ze-

spół

kierowany przez architekta Wiesława Świcę. Według planów szkoła
na Błoniu -zyska dużą salę gimnastyczną oraz kilka nowych klas. Projekt
kosztował 70 tysięcy złotych.
Samorząd obiecuje rozpoczęciu rozbudowy w pr-zyszłym roku i ukończenie
jej w ciągu trzech lat. Cała inwestycja
ma kosztować blisko 500 tys. zł.
(ela)

Zdążyć

przed rakiem
poniedziałku w pr-zychodni CER-medic (ul. Przemysłowa 19) c-zynny
jest punkt nauki samobadania piersi,
prowadzony przez osoby przeszkolone we wrocławskim Ośrodku Szybkiej Diagnostyki Raka Piersi. Panie
mogą się tam zgłaszać w poniedziałki,
wtorki, środy, i czwartki w godz. od
7.30 do 9.00. Warto w tym miejscu
pr-zypornnieć, że w Polsce aż 80 procent nowotworów piersi wykrywają
same kobiety. Ważne jest więc, aby
potrafiły przeprowadzić samobadanie
fachowo i by badały się systematycznie, raz w miesiącu.
Otwarcie punktu to kolejna inicjatywa
krotoszyńskiego stowar-zyszenia POMÓŻMY SOBIE. W ten sposób pra-

Od

cujące w nim panie wespół z życzli
wym sprawie kierownictwem pr-zychodni CER-medic przyłączają się do
działań na rzecz profilaktyki raka
piersi, prowadzonych w całej Polsce
w październiku - miesiącu walki z tą
chorobą.

Stowar-zyszenie i wspierające je starostwo powiatowe przeznac-zy w paź
dzierniku 3.200 złotych na dofinansowanie kobietom badań mammograficznych. Kierować będą na nie:
w Krotos-zynie - lekarze rodzinni
pracujący w pr-zychodni CER-medic
i lek. ginekolog Halina Moczulska,
w Koźminie Wlkp. - lekarz ginekolog Marta Harasimowicz,
(er)

Przypominamy, że telefonując do nas w czwartek między godz. 15.00 a 16.00 każdy z Państwa
ma szansę wygrania 100 zł.

Stówa
do wzięcia!
Co trzeba zrobić, żeby z tej szansy skor-zystać? Zatelefonować pod numer
725 33 54 i wyrazić swoją opinię na podany przez nas temat. Trzeba też
podać imię, nazwisko i adres. Ws-zystkie dane notujemy i w każdym tygodniu losujemy dla jednej z telefonujących osób 100 zł. Pieniądze można
odbierać w redakcji już w dniu ukazania się numeru „Rzec-zy", w którym
podajemy nazwisko osoby nagrodzonej.
Podsumowanie nas-zych ostatnich czwartkowych rozmów znajdą Państ\vo
wewnątrz numeru, w tekście zatytułowanym Moim zdaniem. A stówka
w gotówce (w wyniku losowania) przypadła w udziale panu Dariuszowi
Sinnickiemu z Krotos-zyna. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji!
Pytanie na czwartek:

Czy są Państwo zadowoleni
z wyniku wyborów prezydenckich?
Na Państwa telefony czekamy w czwartek 12 października
nami 15.00 a 16.00.

międ-zy

godzi-

Miejsko-gminną
uroczy,,.. stość z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Zarząd
Krotoszyna
organizuje
w tym roku
wespół z rozbudowaną niedawno
Szkołą
Podstawową w Benicach. Uroc-zystość rozpocznie się 11 paź
dziernika o godz. 10.00 Mszą
św. w benickim kościele, potem
jej uczestnicy udadzą się do
szkoły, gdzie wyróżniający się
pedagod-zy odbiorą nagrody,
a wszyscy goście obejrzą program artystyczny w wykonaniu
uczniów z Benic.

STOP.
14

października

o godz. 12.00

przed gmachem krotoszyńskie
go LO im. H. Kołłątaja zostanie
odsłonięty pomnik patrona tej
szkoły, wybudowany staraniem
stowar-zyszenia jej wychowanków i nauczycieli.

STOP.
Zarejestrowany niedawno Zwią
zek Inwalidów Narządu Ruchu
INTEGRACJA z Krotoszyna
rozpoczął zbiórkę pienięd-zy na
leczenie w klinice w Filadelfii
chorych na porażenie mózgowe
pięcioletnich bliźniaczek z Sulmierzyc. Zainteresowanym podajemy numer konta: 841000032 J7671-27006- l Bank Spół
dzielczy O/Krotoszyn, dopisek:
Bliźniaczki.

STOP.
W związku z licznymi pytaniami czytelników informujemy, że
bezpłatne (w ramach kontraktu
z kasą chorych) leczenie zębów
dzieciom i młodzieży z Krotoszyna i powiatu prowadzi otwarty codziennie gabinet stomatologiczny w SP nr 4 (ul. Sienkiewicza). W trzech innych krotoszyńskich szkołach (nr 1, nr
5 i nr 7) c-zynne są gabinety profilaktyki stomatologicznej.

STOP.

komputery PC
Gedynie markowe

podzespoły)

kasy
i drukarki fiskalne
(Posnet Bingo 999

zł

R

- oprogramowanie dla firm
- profesjonalny
całodobowy, serwis
- sieci komputerowe,
również LINUX
Ceny konkurencyjne.
JAKOŚĆ I SZ'YBKOŚĆ

BEZKONKURENCYJNA
RK KOMPUTERY S.C.
63-700 Krotoszyn, Rynek 1
Tel. /fax 722 66 88

zccz w tym,

że

niedawno
o otwarciu
w Krotoszynie nowej fabryki tłoków firmy MAI ILE . Fabryki przypominającej rnczcj supermarket lub e l egancką halę targową niż zakład produkcyjny.
Czysto, jasno, przestronnie. Dziś
milo nam donieść, że już w najbliższą niedzielę owo cudo będzie
mógł zobaczyć na własne oczy
każdy z Państwa.
Firma I\IAIILE po · tanowiła bowiem zaprosić gości. Gości waż
nych, bodaj najważniejszych mieszl,ańców Krotoszyna. Trunno
o lepszą okazję do skonfrontowania wyobrażeń o zakładzie z rzrczywistością . W ramach niedzielnej akcji drzwi otwartych 1'L\I ILE

netto)

donosiliśmy

będzie można zwiedzić wszystkie
hale zakładu. Oprowadzą po nich
profesjonalni przewodnicy. którymi będą reprezentanci kadry inżynieryjno-technicznej . Opowiedzą o stosowanych w firmie procesach technologicznych i zdradzą tajniki pracy niedawno zakupionych
najnowocześniejszych
maszyn i urządzeń.
Jak przystało na prawdziwego gospodarza, firma MAI ILE przygotowała dla
woich gości szereg
atrakcji, między innymi występy
zespołów muzycznych, konkursy
(wiedzy o historii WS 1 i I,\( ILE)
z atrakcyjnymi nagrodami, zawody strzeleckie, wystawę samochod6w marek Daewoo i Fiat (połą
czoną z loteri11 fantową, w kt11rej

będzie można wygrać auta Daewoo 1'1atiz i Fiat Seicento).
.\1,\I ILE otworzy podwoje dla
krotoszynian 15 października
o godz. 10.00, zakład będzie
można zwiedzać aż do godz .
16.00. Gorąco Pa11stwu polecam
skorzystanie z tej wyjątkowej okazji sympatycznego spędzenia czasu i poznania fabryki.
J jeszcze jedno. Tym razem sprawa dotyczy "Rzeczy". Na pierwszej stronic tego wydania prezentujemy zaprojektowaną przez naszego grafika komputerowego nową winietkę gazety. "Rzecz" z taką winietą ukaże się już za tydzic11. Jak się P1111stwu podoba?

Homunu llyszko

16 O
11

października
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Foto zagadka

KRYMINAŁKI

K D0Nos1c1EL
ULTURALNY

Zdjęcie

zamieszczone w numerze 38 przedstawiało blok mieszkalny przy ul.
2b w Krotoszynie. Nagrodę wylosowaliśmy dla Grażyny Wło
darczyk z Rozdrażewa.
Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona? Na naklejone na kartki kupony czekamy do 19 października.
Nagrody prosimy odbierać w redakcji w piątki w godzinach od 10.00 do 15.00.

• KROTOSZY'N

Kobylińskiej

Włamał się

nie;

PROPOZVCJE KOK-u
- kurs komputerowy w kawiarence

internetowej CYBERIADA
soboty, godz. 11.30-13.00,
8

zł

za spotkanie

- zespól wokalno-taneczny
HAŁABAŁY

soboty, godz. 11.00,
sala KOK
(odpłatność

15 z/ za m-c)

- klub akwarystów

spotkanie org. 28.1 O o 11.00
- klub modelarski

czwartki 16.30 - 19.30,
piątki

17. 00 - 20. 00,

sala KOK, odp/. 10 z/
-

zajęcia

plastyczne

(od 12 do 20 lat)
środy

godz. 16.00 - 18.00,

sala KOK, odp/. 10 z/ za m-c
-

zajęcia

plastyczne

(od 5 do 12 lat)

wtorki 16. 00 - 18. 00,
sala KOK, odp/. JO z/ za m-c
-

zajęcia

wokalne

(dzieci do 6 lat i
środy

młodzież)

14.00- 21.00,

do plebanii;

wylał

pomyje na jedze-

ukradł złotą biżuterię.

4 października

między 18.30 a 19.15
zielonego volkswagena
transportera, który stał na jezdni
przy ulicy Więźniów Politycznych
w Krotoszynie Właściciel oszacował stratę na 22.000 zł.
5 października o 13.30 w Starym
Grodzie ktoś wyłamał boczne drzwi
do plebanii. Z budynku zginęło 900
złotych zebrane przez parafian.
6 października w Zalesiu Wielkim
dokonano włamania do sklepu spożywczego. Sprawca przeciął noży
cami kratę zabezpieczając,t okna
i wybił szybę. Ze środka wyniósł
komputer, papierosy i alkohol róż
nych marek. Poniesione straty nie
zostały jeszcze dokładnie wycenione.
8 października o 9.00 pewien mieszkaniec Krotoszyna włamał się do
świetlicy na terenie pracowniczych
ogródków działkowych przy ulicy
Zamkowy Folwark. Do wnętrza dostał się przez okno, wybiwszy w nim
ktoś ukradł

szyby. Najwięcej szkód narobił
w kuchni, skąd ukradł 6 butelek 0,75
litra wódki, 4 butelki wina i 6 puszek piwa. Złodziej złośliwie wylał
pomyje na jedzenie, które powstało
po przyjęciu weselnym. Wandala
niedługo potem schwytała policja.
Szkody oszacowano na 493 zł.
W nocy z 7 na 8 października pod
nieobecność
domowników ktoś
otworzył drzwi balkonowe domu
jednorodzinnego przy ulicy I Stycznia w Krotoszynie. Z mieszkania
zginęły: kamera wideo PANASONIC, zegar z radiem SONY i złota
biżuteria.
Wartość
poniesionych
strat - IO.OOO zł.
8 października około 1.30 w Romanowie nieustaleni sprawcy włamali
się do Gospody pod Bażantem. Po
wyjęciu okna z ram splądrowali pomieszczenie. Łupem przestępców
padły papierosy, płyty kompaktowe
i sprzęt nagłaśniający, wszystko
warte 7.340 zł.

Uwaga, wypadek!
w Bożacinie zderzydwa samochody ciężarowe .
Mercedes przewoził rynny, a star

3

października

ły się

styropian. Podejrzewa się, że do zderzenia doszło , ponieważ jeden z kierowców zasnął za kierownicą.

sala KOK, odp/. 15 z/

- rytmika (dzieci od 5 lat)
zajęcia środy

o 16.00, sala KOK,

interweniowała

odp/. 15 z/ m-c
Zdjęcie

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

- aerobik
wtorki i piątki godz. 20. 00,

Imię

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

sala KOK,

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

odp/. 20 zl za 8 spotkań

- teatralne
Wypełniony

I naklejony kupon prosimy wywiać na adr111 Radekcjl lub

wrzucać

spotkanieorg. 14. JOo 15.00

do aktzynkl "RK" • Sienkiewicza 2a

IIGI

R

Krotos1Jń1ka

Galeria REFEKTARZ

Praca czeka. ••
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 9 października, do czasu ukazania się
numeru gazety w sklepach mogły ulec zmianie (aktualność moż
na sprawdzić pod numerem telefonu PUP 725-36-84).

Praca dla kobiet
fryzjerka - (absolwentka,
praca na pół etatu) - I, Krotoszyn
przyuczenie do pracy
dekoratorki ozdób choinkowych
- 50, Zduny

Praca dla
kobiet lub

mężczyzn

n-1 jęz. ang. (wyż. mgr)
- 2, Pogorzela, Koźmin Wlkp.
n-1 zawodu malarz (wyż. mgr.)
- I, Koźmin Wlkp.

Praca dla mężczyzn
kierowca (zawod, praktyka,
I, Kobylin
prawo jazdy kat. E/C)
technik budowlany (uprawnienia)
11 paidzlernlka 2000

- I, pr. w deleg.
płytkarz (zawod, praktyka)
- I, pr. w Warszawie
pracownik obsługi maszyn
i urządzeń chłodniczych
(uprawnienia do eksploatacji
urządzeń i instal. chłodniczych
amoniakalnych)
- I, Milicz
mechanik samochodowy-blacharz
(zawod . praktyka) - I, Krotoszyn
brygadzista warsztatu
(średnie, obsługa komp.
znajomość mech. pojazdu)
- I, Krotoszyn

do 15
-

wystawa pokonkursowa
środowisku

regionu

naturalnym

krotoszyńskiego"

Kino PRZEDWIOŚNIE
do 12

października

-

"Gniew oceanu"

-

sens. USA, godz. 18.00

do 12

października

-

"Duże zwierzę"

-

dramat poi., godz. 20.30

od 13 do 19

października

Tysiąca"

-

"Prymas 3 lata z

-

dramat poi., godz. 18.00 i 20.00

w poniedziałki kino nieczynne,
cena biletu - 1O z/

• KOŹMIN Wlkp.
Kino MIESZKO
października

ślusarz-mechanik

14 i 15

(umiejętność

-

"Gniew oceanu"

-

sens. USA., godz. 19.00

spawania)
- I, Krotoszyn

1 października na poboczu ulicy
Raszkowskiej w Krotoszynie płonęło
ściernisko Pożar powstał w wyniku
zaprószenia ognia.
2 października przy ulicy Poznań
skiej w Koźminie Wlkp. strażacy nożycami do cięcia blachy usuwali oberwaną rynnę długości 2 metrów, niebezpiecznie zwisającą z budynku

nym przy ulicy Lelewela w Krotoszynie z powodu zwarcia instalacji
elektrycznej palił się bezpiecznik.
Krotoszyńska energetyka wyłączyła
prąd, aby umożliwić strażakom
z Krotoszyna ugaszenie bezpiecznika
gaśnicą proszkową.

3 października przy ulicy Ceglarskiej
w Krotoszynie wycinano spróchniały
konar drzewa na terenie strzelnicy.
W akcji udział wzięła jednostka IRG
w Krotoszynie.
4 października na słupie energetycz-

5 października ktoś podpalił śmieci
na wysypisku w Sulmierzycach.
W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy miejscowej OSP.
8 października w kontenerze na osiedlu Szarych Szeregów zapaliły się
śmieci. Ogień zaprószyła nieznana
osoba.
(popi)

Wybuch w

kotłowni

Wybuch w kotłowni budynku jednorodzinnego przy ulicy Masłowskiego
w Krotoszynie zniszczył konstrukcję
dachu, wyposażenie kotłowni i dwa
okna. Mieszkańca domu z obrażenia
mi ciała zabrało pogotowie.
Zdarzenie miało miejsce w sobotę
30 września. Ratownicy z jednostki
straży pożarnej stwierdzili, że wybuchł piec centralnego ogrzewania

i wraz z instalacją uległ on całkowi
temu zniszczeniu. Strażacy zalali
wodą rozżarzony węgiel, ugasili
resztki palących się przedmiotów, po
czym przewietrzyli pomieszczenie,
aby pozbyć się gryzącego dymu. Jak

szkoły.

października

"Znamiona cywilizacji
w

Straż pożarna

udało się wstępnie ustalić, przyczyną

zdarzenia mogla być awaria pompy
znajdującej się przy piecu.
(popi)

r-----------~---------------~

I
I
I
I
Nagrodę z kuponu nr 38 otrzyma Mariusz Tomczyk z Kobierna. Gratulu- 1
jemy i serdecznie zapraszamy do redakcji.
I
W naszym konkursie sponsorem jest PAPA PIZZA z Krotoszyna. Kupon I
prosimy nakleić na kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do naszej I
skrzynki na budynku przy ul. Sienkiewicza 2a do 19 października.
:

KUPONNR40

I
1

I
I
I
:
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Służba

zdrowia rozgoryczona

Średni i niższy personel krotoszyńskiej służby zdrowia skierował do starosty i Rady Powiatu list otwarty, w którym daje upust swojemu rozgoryczeniu, spowodowanemu między innymi niskimi placami i złym traktowaniem
przez przełożonych:
We wtorek 3 paździemik·a starosta Stanisław Ratajski i przedstawiciele Rady
Powiatu spotkali się z około stuosobową grupą pracowników służby zdrowia,
reprezentujących średni i niższy personel. Starosta przyzna! w trakcie spotkania, że jest zaskoczony ogromem problemów, o których poinfonnowali go
pracownicy SPZOZ, i zdziwiony, iż dopiero teraz o nich się dowiaduje. -Ża
łuję, że ani jedna osoba:: tego środowi
ska do mnie nie przys::la, nie powiedziała o kłopotach w pracy. o waszych bolączkach - mówił podczas spotkania
z pielęgniarkami.

O nas zapomniano
Co napisali pracownicy SPZOZ w swoim liście otwartym? Na wstępie powoła
li się na regulamin tego zakładu pracy,
który mówi między innymi o kształto
waniu prawidłowych stosunków mię
dzyludzkich. Tymczasem, zdaniem personelu, stosunki owe pozostawiają wiele do życzenia: Personel średni i niższy
traktowany jest pr::ez niektó,ych przeło
żonych jak - przepraszamy za wyraże
nie - rasa niższa. Naszym zdaniem tylu/ lekar:.a medycyny powinien mobilizować do kulturalnego zachowania -

czytamy w piśmie.
Wiele miejsca poświęca się w piśmie
kwestii wynagrodzeń. Czy prawdą.Jest
fakt, iż kierownikom i 1v;,ższemu personelowi medycznemu wypłacono elc"Wiwalent pieniężny w formie nagród zamiast trzynastej pensji? Dlac::ego pielę
gniarkom i salowym nie płaci się za
nadgodziny? Dlaczego dyrektor nie wywiązał się z obietnicy wobec związków
::awodowych o płaceniu premii motywacyjnej co dwa miesiące? Dlac::ego do
tej p01y tylko część pracowników otrzyma/a w tym roku odzież ochronną? Dlaczego, wykorzystując dowolność interpretacji zapisów w kodeksie pracy. zobowiązano pracowników diagnostyki
rentgenowskiej do pełnienia dyżuru pracowniczego {Zmiana ta spowodowała
utratę tak zwanego dodatku za pracę
w nocy. Czy takie postępowanie przystoi
dyrektorowi menedżerowi?) - to tylko
niektóre z pytań.
Równocześnie znajdujemy we wręczo
nym staroście liście otwartym wiele pytań czy próśb o wyjaśnienie, dotyczą
cych zbyt wysokich, zdaniem załogi
SPZOZ, innych wydatków, na przykład
opłacania coraz liczniejszej kadry kierowniczej. Za nowymi stanowiskami idą
wysokie pensje i dodatki funkcyjne do-

chodzące

nawet do I 00 procent. Gdzie
w tych poczynaniach jest ekonomia pytają pracownicy?
Wydaje mi się, że o nas zapomniano, bo
dba się tylko o pensje kierowników dobitnie określiła to jedna z pielęgniarek
na spotkaniu ze starostą.

• Najpierw bolączki,
potem żądania
Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
Pracownicy SP ZOZ na spotkaniu ze starostą

Długą listę bolączek

personelu krotoszyńskiej służby zdrowia kończą wypunktowane żądania. Pracownicy
SPZOZ żądają:
I. Natychmiastowej poprawy stosunków między przełożonymi a podwładnymi i zobowiązania dyrektora
do przeprowadzenia zebrania z kadrą
kierowniczą.

o 400 zł brutto dla
pracownika personelu.śred
niego i niższego. Ostateczny termin:
grudzień 2000 r.
3. Zapisu w regulaminie SPZOZ w Krotoszynie o wielkości i terminie wypłacania corocznej podwyżki plac.
4. Wypłacenia trzynastej pensji za rok
1999 w nieprzekraczalnym terminie
do 27 października 2000 r.
5. Wypłacenia zaległych nadgodzin za

2.

Podwyżki płac
każdego

dni dodatkowej pracy.
6. Zapisu w regulaminie o terminie wypłat świadczeń z tzw. funduszu socjalnego.
7. Ponownego rozpatrzenia zasadnosci
powołania dyżuru pracowniczego
w dziale diagnostyki rentgenowskiej.
8. Zapisu w regulaminie SPZOZ Krotoszyn, mówiącego o możliwości peł
nienia dyżuru pielęgniarskiego, który
byłby odpowiednikiem dyżuru medycznego.
9. Zapisu w regulaminie SPZOZ Krotoszyn o wypłacaniu premii motywacyjnej comiesięcznej lub kwartalnej.

• Potrzebują czasu
Dyrektor samodzielnego Publicznego

28 września w Strasburgu, w gmachu Rady Europy, parlamentu Unii Europejskiej,
delegacja gminy Krotoszyn odebrała Dyplom Europy.

Fot. Arch.
Od lewej: Mariusz Tomaszewski (UMiG), Kees W~n Der Weerden, Urszula Tomaszewska
(UMiG), sekretarz generalny Komisji Ochrony Srodowiska, Planowania Regionalnego
i Samorządu Terytorialnego (akceptuje przyznawanie Dyplomów), Julian Jokś, Franciszek Adamczyk (sekretarz podkomisji zgłaszającej kandydatów do Dyplomu), Wojciech
Ptak (kierowca naszej delegacji}.
wić

swoich osiągnięć, albo po prostu
ich nie miały.
Natomiast zdaniem Keesa Wan Der
Weerdena, towarzyszącego z dumą delegacji krotoszyńskiej, nasz (5 maja)
Dzień Europy był ... bardziej uroczysty
i miał o wiele ciekawszą oprawę niż dyplomowy dzień Unii.
Podczas lunchu w Strasburgu krotoszynianie nawiązali bliższą znajomość

z przedstawicielami włoskiego miasteczka Noceto, budząc ich wyraźne zaintersowanie przywiezionym ze sobą
katalogiem Krotoszyna. Włosi obiecali,
że po powrocie do domu wyślą nam posiadane przez nich materiały promocyjne. Przedstawiciele naszego samorządu
mają nadzieję, że zaowocuje to nawią
zaniem współpracy z nocetończykami.
(ela)

Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie Paweł Jakubek, którego telefonicznie poprosiłem o komentarz, nie
chciał jeszcze (5 października) odnosić
się do treści skierowanego do starosty
i Rady Powiatu pisma. Stwierdził, że
poprzedniego dnia zostało mu ono przekazane przez starostę. Do zarzutów załogi miał ustosunkować się podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w tym tygodniu, po czym postarać się swą odpowiedź udostępnić prasie.
Z kolei starosta Stanisław Ratajski powiedział, że będzie mógł udzielić wyjaśnień dopiero po zapoznaniu się ze
szczegółami. Z pracownikami krotoszyńskiej służby zdrowia zamierza się
spotkać po 15 października.
Sebastian Pośpiech

LOKATY

Dyplom w kieszeni,
nadzieja w głowie
Podczas pobytu we francuskim Strasburgu krotoszynianie wzięli udział
w sesji plenarnej zgromadzenia parlainentamcgo Rady Europy, tocząca się
w ich obecności debata dotyczyła bezpieczeństwa lokalnego. Potem nasi krajani udali się na przejażdżkę łodzią po
strasburskich kanałach. Mogli podziwiać urodę eklektycznej - łączącej
piękno starych budowli z błyskiem nowoczesnych, szklanych gmachów - architektury miasta.
28 września po południu rozpoczęła się
Właściwa część uroczystości - wręcza
nie Dyplomów Europy. Uhonorowano
tego dnia sporą grupę Europejczyków,
po odbiór wyróżnienia zgłosili się
przedstawiciele 27 miast: z Austrii,
Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Hiszpanii i Polski. Nasz kraj reprezentowały oprócz Krotoszyna: Konin, Lipnica
Wielka i Niepołomice.
Okazuje się, że jednym z najważniej
szych wrażeń odniesionych na uroczystości przez krotoszynian, było przekonanie, że nasze miasto znacznie wyprzedza inne uhonorowane Dyplomem.
Opowieści, że w Krotoszynie działa aż
Pięć towarzystw przyjaźni, że odbywa
się to lxz ingerencji samorządu, że są to
bliskie kontakty pomiędzy mieszko,icami różnych miast, 111ywolywaly zdumienie mówi burmistrz Julian Jokś.
Inne miasta albo nie umiały pr::edsta-

Zespołu

JUBILEUSZOWE

~ZMIENNA

STOPA

PROCENTOWA

... MINIMALNA KWOTA lokaty - 500
~

ODSETKI po

upływie

~ : BANK
Konin

Rynek32

Al. 1 Maja 15
tel. (o-63) 245-64-23

(C>-62) 72&-28-41

okresu trwa•I• Io koty

PRZEMYSŁOWY

Krotoszyn
teł.

zł

Kallm:

ul. Śródmiejska 27
tel. (C>-62) 765-99-00

Poznań

Turek

Luboń

ul. Czajcza 1A
tel. (o-61) 833-40-97

pl. Sienkiewicza 1
tal. (o-63) 289-19-55

ul. Sikorskiego 44
181. (0-61) 813-14-11

Oetrów Wlelkopolald
ul. Raszkowska 15
tel. (o-62) 735-51-00

www.bpbank.com.pl
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Kilka tygodni temu
w1 cepr<'ZY·
dent
Poznania And I' Z C j
Grzybowski (słynny

ze swoJcgo
stwierdzenia,

że

sa-

została utworzona w 1989 roku przez
dwoje psychologów - Barbarc; i Tomasza Sadowskich . Jest organizacją
pozarz,1dow,1, której misja to stworzeni!' szansy odbudowy życia w ramach
pomocy wzajemnej tym, którzy nic radzą sobie w społcczc11stwie. Fundacja
zapewnia potrzebującym schronienie,
posiłki. oparcie i pomoc w powrocie do
społeczeństwa. organizuje szkolenia,
tworzy i popiera wspólnoty ludzi o po-

Mój sklep
(drobiowo-spożywczy,

Widziane

Smyczyński przez 30 lat
jako kierowca. Kiedy przeszedł na rentę, po naradzie z żoną, postanowił założyć sklep. Pani Cecylia
Smyczyńska
pracowała
wówczas
w sklepie odzieżowym. W 1995 roku
zwolniła się i postanowiła wziąć interes w swoje ręce. Panu Zbigniewowi
przypadła w udziale rola głównego dostawcy towaru. Dorosłe już dzieci, 22letnia Magda i 23-letni Rafał, nie zwią
zały swoich życiowych planów z kurczakami rodziców.
Dziś początkowe lata pani Cecylia
wspomina z pewną nostalgią, wtedy jej
zdaniem handlowało się o wiele lepiej.
Świeżość towaru i korzystna cena gwarantowały wtedy dobry zarobek, teraz
wiele osób woli zaopatrywać się
w marketach. Większość kupujących
kurczaki przy Farnej to stali klienci, ich
dzisiejsze zakupy są bardziej oszczęd
ne niż kilka lat temu. Ludzie-dłużej zastanawiają się przed wydaniem pienię
dzy. Według Cecylii Smyczyńskiej we
znaki daje się duże bezrobocie.
Od samego początku sklep był nieduży. Niewielki, dzierżawiony lokalik
miał około 25 metrów kwadratowych,
na tej powierzchni trzeba było pomieścić i lady, i zaplecze, wraz z chłodnią.
Dziś sklep rozrósł się o blisko I O metrów kwadratowych, pozwoliło to pani
Cecylii dostawić drugą ladę i rozszerzyć asortyment o pełny wybór wędlin
z Zakładów Mięsnych w Krotoszynie.
Jak wyjaśnia właścicielka, praca
w sklepie drobiowym to nie przelewki,
tu nie można sobie pozwolić na odkła-

Zbigniew

dohnych
prohll'mamch. . Pomaga
wsp6l11oto111 tak długo, aż stają sir; one
samodzielne.
Od wir· łu lat BARKA realizuje kompleksowy system działai1 łagodzących
skutki bczrohocia i uzalcżnic11, obejmujący obecnie ponad dwa tysi,icc
osób. Na system ten składają sii; cztc·
ry programy. Pierwszy to wspólnoty
BARKI, czyli samowystarczalne gospodarstwa-farmy. Jest ich obecnie siedem . Zajmują sic; uprawą ziemi i hodowlą. Drugi to program socjalno-edukacyjny, polegający na podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych i uzupełnia
niu wykształct'nia . Trzeci to program
pozyskiwania i tworzenia nowych
miejsc pracy, głównie dla osób długo
trwale bezrobotnych. Co roku udaje sir
pozyskać około 250 stałych bqdź s<·zonowych miejsc pracy. I program
czwarty - program taniego budownictwa socjalnf'go . Pierwsze domy mają
stanqć jeszcze w tym roku.
Tak w najwir;kszym ,krócic wygl,1da
działalno,;ć ll\HKI, a wymienienie nagród i wyróżnic11, jakie otrzymała ta
fundacja i jej twórcy zajc;łoby następ
n:1 szpaltr;. I szkoda, że zamiast pomagać potrzcbuj11cym, BARKA musi wdawać sir; w procesy. Sprawa może si~ toczyć bardzo długo, co spowoduje, że
niektórzy spon,;orzy przcstanq BARCE
pomagać. A bez sponsorów nic da siy
zrealizować pir;knych i ambitnych planów.
Piotr Zakrzewski

STANLEY

SZAFY
GARDEROBY
WNĘTRZA

- Skorzystaj z bezpłatnego
przeglądu technicznego!

Nie masz szafy - Zamów nową zabudowę
po atrakcyjnej cenie!
Zamówisz

szafę

- Otrzymasz praktyczny
upominek-niespodziankę!

Salony biorące

udział

w bezpłatnym przeglądzie technicznym i promocji rabatowe/

• Krotoszyn: Stanley Projekt, Rynek 20, tel. 725-27-58 •
1682
-

Producent: Libella Sp. z o.o. Infolinia O800 120 134
11 pudzlun.lka 2000

danie obowiązków na później. Świeże
kurczaki przechowywane w chłodni
muszą być regularnie przesypywane
pokruszonym lodem. Wystarczy jednorazowe zaniedbanie tego obowiązku
i drób zaczyna rozsiewać wokół siebie
nieprzyjemną woń. - Takiego kurczaka już nikt nie kupi - mówi pani Cecylia. Przesypywaniem zajmuje się zazwyczaj Hanna Szymczak, ktora jest
zatrudniona jako ekspedientka w tym
sklepie od samego początku.
Smyczyńscy

starają się

zaspokajać

upodobania klientów, największym powodzeniem cieszą się cale kurczęta
oraz udka, ale coraz większą popularność zdobywa także mięso indycze.
Chrupiące kurczaki z rożna można zamówić przez telefon, z dostawą do domu. Obok mięsa drobiowego i wędlin

sklep oferuje pakowane artykuły spożywcze i wędliny wieprzowe.
Pani Cecylia zastanawia się nad wprowadzeniem do asortymentu tłuszczy
spożywczych i mięsa wieprzowego
i wołowego. - Nie jest nam lekko objaśnia kolejne posunięcia. - Koszty
utrzymania sklepu ::aczynają pr::ewy=szać zysk. U1ysokie opiaty ::a energię
elektryczną (sporo prądu ciągnie chłod
nia - dop. aut.), środki czystości, pen!>ja pracownicy, ZUS .. Zastanawiam
się, co będzie dalej.
- Bardzo cenię sobie moją pracę- dodaje właścicielka. - Lubię moich
klientów i myślę, że oni też mnie lubią.
Nigdy nie sprzeda/abym im nieświeże
go towaru. Dobrze czuję się, stojąc za
ladą, jestem tu w swoim żywiole.
Izabela

Bartoś

•Moim zdaniem

Karać

•MMi#\M

Farna 1)

pracował

z Poznania
n1ou1e mat ki wychowując<' dzieci to
rodziny patologiczne). wypowiadając
si'.' na anteni!' pozna1hkiPgo ..Teleskopu•· zarzucił Fundacji Pomocy \Vzaje111nr·j BARKA nierzf't!'lność w rozliczaniu sic; ze środków finansowych, jakie otrzymuje od władz miejskich. Sło
wa te wzbudziły wielk11 konsternacje;
wśród poznaniaków, bowiem BARKA
uważana jest za niemal wzorcową organizacje; pozarz11dow11. pomagającq
ludziom znajduj11cym sir; w trudnej sy·
tuacji życiowej.
Obtirzr·ni działacze B.\RKI zażądali odwołania tych zarzutów i publicznych
prz,·prosin. Pan wiceprezydent nieco
mc;tnic próbował wyjaśniać, że nic to
miał na myśli. ale zarzutów nie wycofał i ni<' przeprosił. W tej sytuacji B,\HKA wystąpiła do sądu z pozw<·m przeciwko wic<'prezydcntowi, uznaj11c. że
narnszył on jrj dobra o,ohistc. Fundacja ż11rla odszkodowania w wysokości
23 tysi~cy złotyl'h, któn· oczywiści!' zamil'rza prz!'znaczyć na cele dobroczynne. Co cif'kaw<', już po wybuchu całej
af,·ry. przr·hywaj11cy w Poznaniu ambasador Danii, choć nic zajął wyraźne
go stanowiska w sporze, uznał BARKI~
za najlepszą ze znanych mu organizacji niosących pomoc ubogim i zadeklarował w imieniu rzqdu du1hkicgo jesz.
cz<· wir;kszc wsparci,• finanwwc dla l<'j
organizacji. Zaapelował też do władz
miejskich. ahy 11dzi!'lały BARCE wir;kszej niż dotycl1czas pomocy.
Fundacja \Vzajr·mnl'j Pomocy BAHKA

Codziennie robisz zakupy w małym przytulnym sklepiku. Zazwyczaj jest to od lat ten sam
punkt Znasz dobrze jego właścicieli i ekspedientki, które podają Ci towar. Czasami rozmawiasz z nimi o pogodzie i swoich kłopotach. Czujesz się w tym sklepie prawie jak w domu.
To jest Twój sklep. W każdym numerze naszej gazety piszemy o takich właśnie placówkach,
czekamy także na Twoją propozycję. Zadzwoń do nas i pochwal swój sklep!

dilerów,

młodych pouczać
śli

Narkotyki są złem, za ich posiadanie trzeba karać. Prawie wszystkie osoby, które zatelefonowały do nas
w czwartek, były tego zdania. Większość respondentów
wskazywała także na konieczność ostrzegania młodych
Judzi przed narkotykami, nawet tymi miękkimi. Poniżej
przytaczamy najbardziej charakterystyczne wypowiedzi
naszych czytelników.
Uważam, że trzeba chronić młodzież
przed narkotykami. Powinno się wyłapy
wać dileró-.i ; którzy sprzedają środki
odurzające. Z narkotyków bierze się wiele nieszczęścia. Wielu mówi, że młodzież
jest zła, ale ja tak nie uważam. Są tac;\
którzy sięgają po narkotyki, bo chcą
spróbować, jak po nich się będą czuli.
Robią to dla szpanu. W dzisiejs::ych czasach młodzi mogą być sfnistrowani, bo
trudno o pracę i od11ale::1enie się w ży
ciu, to też przyczyna sięgania po narkotyki. 7}/e się człowiek w telewizji naoglą
da tych biednych, ::niszczonych prze::
narkotyki młodych ludzi. Ż,eby takim widokom zapobiec, należy najpierw tępić
dilerów.
Jestem za karaniem i to bardzo suro-

irym. Bo myślę, że na1vet ma/a dawka
powoduje uzależnienie. Skutki są zawsze
zgubne. Moim ::daniem w szkole pedagodzy powinni ostrzegać młodzież przed
szkodliwością zażywania narkotykó11'.
Potrzeba większego zaangażowania 1rychowawców, aby tlumac::yli i pr::estrzegali.
Powinno się karać ::a posiadanie narkotykó11: bo przecież nawet najmniejsza ich
ilośćjuż szkodzi zdrowiu. Myślę, ±eto zło
można powstrzymać w/a.foie poprzez ,ygo,ystyczne karanie. W grę wchodzi los
naszych dzieci, ich p17:yszlo.1:ć. Tymczasem zagrożenie jest coraz większe. Problem narkomanii zaczyna się zażyciem
malej dawki, potem jest już tylko gorzej.
Od razu ostro karać? MyHę, że nie. Je-

kogo.<, pr:.ylapie się na posiadaniu
malej i/o.ki narkotykó111 tr::eba go
pr::ede wszystkim u§wiadomić, wytlumac::yć, c::ym gro::i ich ::ożywanie. Narkomanów natomiast powinno się wysylac
na lec::enie odwykowe.
Za posiadanie narkotyków powinno si<;
karać·. Obecnie Sena! ro::pa1111je ustaw<;
pr::ewidującq kal)' ::a posiadanie nawel
najmniejszej ilości narkotykó11( 1V pełni
ją popieram, bo chciałabym, =:eby moich
d::ieci ten problem nie dotknął. Nie
wiem, czy młodzież zażywa narkotyki dla
szpanu, czy w celu ro::ladowania stresu.
Mnie przera::a to, ::e narkotyki trafiają
już do s::kól podstawowych. Znam taki
przypadek, ktÓIJ' mia! miejsce w zeszłym
roku w jednej ze wsi podkrotoszy,iskich.
Stars::y kolega pod1·tępem podsunął
pewnej d::iewc::ynce jakieś l;rodki odurzające w postaci cukierkó11: Po ich ::jed::eniu d::iewc::y11a =le się poc::ula i ::as/ab/a w autobuvie. Zabrano ją do s::pitala, gdzie lekarz po hadniu stwierd:.il
odurzenie J:rodkami psychotropowymi.
Wezwano nauczycielkę. rodziców, ale
z tego, co wiem, sprawa została zatuszowana.
Oprac. (popi)

Czy karty parkingowe
Jeżeli Zarząd

Krotoszyna zaakceptuje plany obsłu
gującego parking na Rynku klubu sportowego CERAMIK, jeszcze w tym roku każdy kierowca zamierzający zaparkować swój pojazd na centralnym
placu miasta będzie musiał zaopatrzyć się w kartę
parkingową.
Bardzo dh1gi list dostarczył do redakcji
znany nam z imienia i nazwiska czytelnik, zbulwersowany planami klubu
CERAMIK dotyczącymi parkingu na
krotoszyńskim Rynku. Chodzi o to, że
CERAMIK wręczył już wypowiedzenia kilku pracownikom parkingu,
a ograniczenie zatrudnienia wiąże się
z zamiarem wprowadzenia kart postoJowych.
Czytelnik wskazuje przykład Ostrowa
Wlkp. i Jarocina - już od pewnego
czasu istnieją tam strefy ograniczonego
postoju, a parkujący w centrum muszą
wykazać się posiadaniem kart parkin-

gowych. Oto fragmenty jego listu:
stawki ::: Jarocina to: za
pól god:::iny - I z!, :::a I god:::. - 1,50
:::!, karnet miesięc:::ny - 150 ::!, karnet
miesięc:::ny dla mies::ka,iców centn11n
- 90 z/. Aby na przykład kupić ga:::etę
c~, lekarstwa, trzeba najpierw poszukać sklepu ::: kartami parkingowymi,
wrócić szybko do samochodu, włożyć
odpowiednio wypełnioną kartę :::a s:::ybę i dopiero wtedy pójśc po ::akupJ\
oczywiście jeżeli kontroler do tej pory
nie ::dą::ył ju:: wlepić nam mandatu
(..)_
.Vie ro:::umiem. dlac:::ego projekty tak
Przykładowe

zastąpią

istotne kopiowane są be:: zastanowienia z innych miast, bez sprawdzenia,
jak naprawdę wpływają na rozwój i dochody miasta. Przecież wystarczy/oby
pojechać do Jarocina czy Ostrowa
Wlkp. i popytać przypadkowych ludzi,
co sąd:::ą o wprowadzeniu takiego parkowania.
Czyż biednym mieszkańcom naszego
powiatu, w tym prawie sześciu tysiąc
om bezrobotnych, do problemów codziennego życia należy dodawać wzrastającą opłatę parkingową? Dlaczego
miasto nie ułatwi życia mieszka,kom
i nie uczyni bezpłatnym parkingu
w centmm miasta, tak jak to jest przy
supermarketach czy Ur:::ęd::ie Miasta
i Gminy w Kro/os:::ynie? Od kiedy to
dzierżawca ma decydować o nas:::ej
wspólnej własności?
O przyszłości rynkowego parkingu
rozmawialiśmy i z prezesem klubu CERAMIK Henrykiem Marciszem,
1 z bmmistrzem Julianem Joksiem.

ludzi

że CEJ0MIK,
z gminą umowę na obsługę
parkingu, zobowiązał się tym samym
do dbałości o tenże, a także do zrealizowania w przyszłości zaplanowanej modernizacji. Jak powiedział, dochody
uzyskiwane przez klub z prowadzenia
parkingu są coraz mniejsze. Wprowadzenie kart parkingowych miałoby je
podwyższyć, choć wcześniej klub musiałby zainwestować w ogrodzenie parkingu gazonami z zielenią. Do sprawdzania kart wystarczyłoby jednak zatrudnienie jednego lub dwóch pracowników.
Z kolei burmistrz Jokś stwierdził, że
rozmawiał wstępnie z zarządem klubu
o możliwości zmian, zapewnił jednak,
iż nie mogłyby się one dokonać bez odpowiednich uzgodmeń z Zarządem
Miasta.
Do sprawy wrócimy w jednym z najblliższych numerów.
(er)

Pierwszy

wyjaśnił,

podpisując

W wielu punktach handlowych właściciele uła
twiają klientom spożywanie trunków na miejscu, ustawiając ławeczki i stoliki w swoich sklepach. Bezradnym urzędnikom tropiącym łama
nie ustawy antyalkoholowej wmawia się, że siedzący tam klienci jedzą lody lub czytają gazety.
towana przez radnych na najbliższej
sesji.
Zdaniem naszych samorządowców
zmniejszenie liczby sklepów z alkoholem w żaden sposób nie rozwiązuje
problemów z łamaniem ustawy antyal-

A ludzie

Andrzej Szumny
(rencista)
Jestem przeciwnikiem alkoholu.
Na ka::dej ulicy są sklepy, w któ')'Ch sprzedawany jest alkohol.
Według mnie jest ich chyba trochę
::a dużo.

mówią. ••

Lechosław

I

koholowej . Choć mówi się w naszym
kraju coraz więcej o przeciwdziałaniu
pijaństwu i jego skutkom, nadal rozwiązania legislacyjne są niedostateczne. Bardzo trudno odebrać koncesję na
sprzedawanie alkoholu osobie, która

Kubicki

(emery 1t)

Moim zdaniem :::aopalrzenie w napoje alkoholowe jest w Krotoszynie naprawdę dobre. Myślę, :':e
w dzisiejszych czasach podatki akcyzowe za bardzo obcią::ają kiesze,i klienta, alkohol jest za drogi
i dla1ego nie dla wszystkich.

I

Kazimierz

(inżynier

Głownia

technolog)

Dla mnie jest tych punktów w sam
raz - ani za dużo, ani za mało.

kilku dni nie ma barierek zaprzejazd ulicą Ostrowską w Krotoszynie - kłopotliwy
dla kierowców i części mieszkariców objazd, związany z prowadzonymi na tej ulicy robotami, zakoń
czył się - na razie. Kontynuowanie budowy kolektora sanitarnego
na dalszym odcinku Ostrowskiej,
od TEOMINY w stronę Błonia,
spowoduje w przyszłym roku ponowne zamknięcie kolejnego odcinka ważnej trasy tranzytowej
i skierowanie całego ruchu samochodowego przez ulicę Stawną. Na
jak dh1go? Bardzo optym.istyczmejsza prognoza gminnych urzędni
ków zakłada, że tylko na jeden sezon budowlany, pesymiści określa
ją czas robót na dwa lata. Kolektor
będzie prowadzony Ostrowską aż
do ulicy Sosnowej.
mykających

• ••

Łamią ustawę antyalkoholową
Każda gmina w Polsce ma ustalony limit punktów detalicznych sprzedają
cych alkohol. Wysokość tego limitu
określają gminne uchwały. Przy jego
ustalaniu nie bierze się pod uwagę
punktów handlujących piwem - obrót tego napoju nic jest limitowany, co
nie znaczy, że nie wymaga koncesji.
W Krotoszynie liczba detalicznych
punktów z alkoholem została określo
na na 130. Jednak w związku z tym, że
od dłuższego czasu ilość sklepów z alkoholem powyżej 4,5 procent wynosi
I08, Zarząd Gminy doszedł do wnioslrn, że limit ten jest zbyt wysoki. i postanowi! obniżyć go do liczby 110.
Decyzja ta musi zostać teraz zaakcep-

Już od

łamie prawo. Na porządku dziennym
jest picie napojów wyskokowych na
terenie sklepów i oferowanie ich osobom nieletnim, także w lokalach.
W wielu punktach handlowych wła
ściciele ułatwiają klientom spożywa
nie trunków na miejscu, ustawiając ła
weczki i stoliki w swoich sklepach lub
tuż obok nich. Bezczelne tłumaczenie
handlowca, wmawiającego bezradnym urzednikom, że przy tym stoliku
klienci jedzą lody lub czytają gazetę,
musi być uznawane za prawdziwe.
Dopóki nasze społeczeństwo nie przestanie kryć alkoholizmu i uważać pijaństwa za sposób na życie.
(ela)

Państwowa Wyższa Szkoła

Zawodowa z Leszna zwróciła się w ostatnich dniach do władz gminy Krotoszyn o dofinansowanie działalności
tej placówki. Prośbę motywowano
tym, że uczy się w niej wielu mło
dych krotoszynian. Ze względu na
własne problemy finansowe gmina
odmówiła. Natomiast nadal brak jakichkolwiek działań ze strony leszczyńskiej uczelni prywatnej, która
wykupiła okazały pustostan przy
ulicy Mickiewicza. Jak wynika
z dotychczasowych wyjaśnień tamtejszego rektora, szkoła ma kłopoty
z uzyskaniem pozwolenia MEN na
rozszerzenie działalności edukacyjnej.
Krot Holmes

z tym, że Zarząd Krotoszyna postanowił
ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu, pytaliśmy krotoszynian, jaki jest ich pogląd na tę sprawę .

W

związku

Notował

Sebastian Pośpiech
Marcin Pawlik

Fotografował

Jarosław

Strasburger

(nauczyciel)
W zasadzie w każdym sklepie sponapoje wyskokowe. Sądzę, że władze miejskie powinny przemyśleć sprawę
wydawania dalszych koncesji na
ich sprzedaż. Sklepy sprzedające
alkohol powinny też być inaczej
ro:::mieszc:::one - na pewno niejeden obok drugiego.

żywczym można nabyć

Grażyna

I

Bem

(rzeźnik)

Uwa::am, że w naszym mie.frie zdecydowanie za dużo sklepów sprzedaje napoje alkoholowe, przecież
alkohol to nic dobrego. Rozszerzanie sieci punktów sprzedaży jest
niepotrzebne.
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Nad

Ewangelią

To wszystko jest bez koloru i smaku.
Chciałabym jakoś zmienić swoje życie
- gasząc kolejnego papierosa spojrzała
w oczy Moniki. Przez ostatnie dwie godziny opowiadała jej o swoich radościach i kłopotach. Musiała się przed
kimś wygadać. - Jak ty to robisz, że jesteś taka inna ... Mam wrażenie, jakby
dla ciebie wszystko było takie proste ... powiedziała w końcu
Monika była zakłopotana. Trochę znała
problemy swojej znajomej, ale nigdy
dotąd nie zdarzyło jej się słuchać zwierzeń dojrzałej kobiety, starszej od niej
samej o prawie piętnaście lat, mężatki ,
matki dwojga dzieci.
Mówisz. że jestem spontaniczna, że
wszystko jest dla mnie takie proste Agnieszka zmarszczyła czoło - ale powiem ci tylko tyle, że od miesiąca nie
mam wolnego wieczoru. W poniedział
ki spotykam się z przyjaciółmi, potem
udzielam korepetycji z niemieckiego
dziecku z ubogiej rodziny. We wtorki
i środy pomagam w społecznej świetli0' na naszym osiedlu, w czwartki razem

z moim kolegą odwiedzamy pewną starszą samotną panią. Jest z tego bardzo
zadowolona i gdy wychodzimy mówi, że
już myśli o następnym spotkaniu.
W piątki i soboty opiekuję się dziećmi
moich znajomych, bo ich mama choruje, a ojciec wyjeżdza do pracy. Mam też
zwariowaną sąsiadkę, która bierze
mnie co niedzielę ze sobą do szpitala.
Szukamy tam osób, której nikt nie odwiedził i poświęcamy im swój czas.
Wiesz, zawsze ktoś taki się znajdzie. Po
takim tygodniu jestem czasem strasznie
zmęczona ... - zawiesiła głos - Ale powiem ci też, że szczęśliwa ...
Agnieszka wróciła do domu i długo nie
mogła zasnąć. Zastanawiała się nad
tym, co usłyszała. Czyżby, ofiarując innym tak wiele, otrzymywało się jeszcze
więcej?

Prawdą

jest, że ostatnio wiele rzeczy
z przymusu. Zupełnie nie cieszyło jej zajmowanie się dziećmi, nie bawiły dowcipy wymyślane przez męża.
W pracy też wszystko ją denerwowało
i z niecierpliwością odliczała godziny
robiła

i minuty do momentu, kiedy będzie
wreszcie pójść do domu. Zauważyła także, że bez żadnego entuzjazmu
odwiedza swoich rodziców, których
przecież tak kocha ...
Każdy z nas może, tak jak człowiek
w Ewangelii, pytać Jezusa, co ma zrobić by osiągnąć życie wieczne. W odpowiedzi usłyszy: Idź, sprzedaj wszystko co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
mia/ skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za mną.
Są ludzie, którzych Bóg wzywa do cał
kowitego i dosłownego realizowania tego wskazania poprze;>,: wybór ewangelicznego ubóstwa. Chodzi tutaj jednak
o coś więcej niż tylko o dobra materialne. Każdy uczeń Jezusa ma odkryć, co
oznaczają te słowa dla jego samego.
Zostawić wszystko oznacza zostawić
swój egoizm, wygodnictwo, lenistwo ...
Cokolwiek robię i gdziekolwiek żyję,
tylko rezygnując z własnych planów,
vvygód i kalkulacji mogę powiedzieć,
że idę za Jezusem. Otrzymam też
o wiele więcej niż daję ...
Jeśli tego nie zrobię, nigdy nie zaznam
radości dawania siebie i będę smutny,
gdy zobaczę, że ktoś inny to potrafi.
(si)
mogła

Z g!f;:bokim żalem zawiadamiamy, że 29 września 2000 r. zmarł po długiej i ci~żkicj
chorobie namaszczony Olejami św. nasz ukochany Ojciec, Teść i Dziadek

Z gl,;,bokim

żalem zawiadamiamy,
4 października 2000 r. zmarł mój
ukochany Mąż, nasz Ojciec, Teść,
Dziadek, Pradziadek, Szwagier
i Wujek

że

Ś'i?p.
Spychała

Jan

lat 70

przeżywszy

Ś'i?p.

W smutku pogrążona
rodzina

,

84 lata
W smutku pogrążona

przeżywszy

rodzina

Maria Chytrowska
lat 67

przeżywszy

pogrążona

rodzina

zawiadamiamy,

Z

gł,;,bokim żalem

że

4 października 2000

ukochany Ojciec,
Z gh;:bokirn żalem zawiadamiamy, że 2 października 2000 r. zmarła namaszczona
Olejami św. nasza ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

zmarł

r.

nasz

Dziadek

Teść,

i Wujek

Ś'i?p.

Ś'i?p.

Marta Grech
lat 86

przeżywszy

rodzina

W smutku

3 października 2000 r.

namaszczony

zmarł

Ś'i?p.
Błażej

Z

zawiadamiamy,
że 7 października 2000 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza ukochana Mama, Teściowa, Babcia,
Prababcia, Siostra, Szwagierka
i Ciocia

Ciesielski
lat 39

przeżywszy

W smutku pogrążona
rodzina

Z gł,;,bokim żalem zawiadamiamy, że 3 października 2000
Mąż, nasz Ojciec, Teść, Dziadek i Wujek

r. zmarł

gł,;,bokim żalem

ś 'u'p.

mój ukochany

Jadwiga Czubak

Ś'i?p.

rodzina

lat 71
smutku pogrążo11D
rodzina

że

3 października 2000

r. zmarła

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom pragniemy serdecznie podziękować za uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej

namaszczona

Ś'i?p.

Ś~p.

Błaszczyk
z domu Marek

Marianna

W smutku

Zdzisława

pogrążona

/
października

2000

Willaka
żona

rodzina

11

i dano mi zrozumienie,
i przyszedł na mnie
duch mądrości. Przeniosłem ją nad
berła i trony i w porównaniu z nią
za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo
wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma
wartość błota. Umiłowałem ją nad
zdrowie i piękność i wolałem mieć
ją aniżeli światło, bo nie zna snu
blask od niej bijący. A przyszły mi
wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
przyzywałem,

•Psalm
responsoryjny
(Ps 90 /89/)
Ref.
nas Panie
miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie,
jak długo będzeiesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.
nas o świcie swoją łaską,
przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni
Twego ucisku,
za Jata, w których zaznaliśmy
niedoli.
abyśmy

sługom

Twe

Twoim
dzieło,

chwała

nad ich synami.
Pana, Boga naszego,
niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.

• Drugie czytanie
- z Listu
do Hebrajczyków
(Hbr 4, 12-13)
Żywe jest słowo Boże, skuteczne
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpi-

ku, zdolne osadzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które
by było przed Nim niewidzialne,
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

li EWANGELIA
według św.

Marka
(Mk 10, 17-30)

Gdy Jezus wybierał się w drogę,
przybiegł pewien człowiek i upadł
szy przed Nim na kolana, pytał Go:
Nauczycielu dobry, co mam czynić,
by osiqgnać życie wieczne? Jezus mu
rzekł: Czemu nazywasz mnie dob1ym? Nikt nie jest dobry, tylko sam
Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj,
nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij
swego ojca i matkę, On Mu rżekł:
Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego, i rzekł mu: Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz
i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło
i rzekł do swoich uczniów: Jak
trudno jest bogatym wejść do królestwa niebieskiego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus
powtórnie rzeki im: Dzieci, jakże
trudno wej.<:ć do królestwa Bożego
tym, któr::.y w dostatkach pokładają
ufność. Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się
zbawić? Jezus spojrzał na nich
i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie
u Boga; bo u Boga wszystko jest
możliwe.

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opu/ici/ifo1y wszystko
i pos::.lifo1y za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam:
Nikt nie opuszcza domu, braci,
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii,
żeby nie otrzyma/ stokroć więcej teraz, w tym c::::asie, domów, braci,
sióst1; matek, dzieci i pól wśród prześladowa11, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

lal 86
W smutku pogrążona

W

Z gł,;,bok11n żalem zawiadamiamy,
Olejami św., przeżywszy 94 lata

/

przeżywszy

Eugeniusz Lammel
przeżywszy

Modliłem się

Dobroć

rodzina
że

• Pierwsze czytanie
- czytanie
z Księgi Mądrości
(Mdr 7,7-11)

a Twoja

pogrążona

,(' /,"

niedziela zwykła · ,
15 października

ukaże się

lal 69

·<·,~."
1

Niech

Edward Ptak
W smutku pogrążona

Z gł~bokim żalem zawiadamiamy,
Olejami św. nasz ukochany Brat

niedzielę

Nasyć

W smutku

przeżywszy

na

XXVIII

Twoim

Piotrowiak
Ś'i?p.

Słowo

Nasyć

Stanisław

Z gl,;,bokim żalem zawiadamiamy, że 2 października 2000 r. zmarła namaszczona
Olejami św. moja ukochana Żona, nasza Marna, Teściowa, Babcia i Prababcia

•

i syn

NAJSTARSZY ZAKŁAD POGRZEBOWY

!'GULCZYŃSCY"
KROTOSZVN, UL. FARNA 7,TEL. 725-23-93 /725-24-21/
TEL. KOM 0-601-983-690 • CZYNNY CAŁĄ DOBĘ
TRUMNY WCENIE OD 400,· zł
DZIAŁAMY PROFESJONALNIE *GWARANTUJEMY SOLIDNE USŁUGI
Wnaszej firmie możecie państwo liczyć na życzliwość, fachową
obsługę, wszelką pomoc, oraz uzyskanie wszelkich informacji.

9 •
szkole zabrakło pieniędzy na przygotowanie pracowni,
pomogły okoliczne firmy. - Miałam tylko 11 dni wakacji, ale nie żałuję tego - cieszy się Zofia Jarmużek, dyrektor Gimnzjum nr 1 w Krotoszynie. - Mamy teraz pracownią komputerową.
Kiedy

okazało się, że

Komputery
dla gimnazjalistów
Jak wyjaśniła pani dyrektor, pracownia w Gimnazjum nr I powstała dzię
ki projektowi MEN „Internet w każ
dym gimnazjum" (w ramach tego samego programu dostało też komputery
Gimnazjum nr 4). Zanim jednak
z MEN-u przyjechało dziesięć nowiuśkich komputerów, szkoła musiała
odpowiednio przygotować pomieszczenie. Samorząd Krotoszyna podpisał z ministerstwem umowę, w której
zobowiązał się, że do końca wakacji
wszystkie wymogi dotyczące pracowni zostaną spełnione.

jąc pieniądze

na czerwcowym ognisku
pod g,-zybkiem. A same dzieci.jeszcze
w czasie roku szkolnego, postanowiły
zbierać pieniądze na pracownię ... kasując je za przejażdżkę rowerem XXI
wieku. - Trzykołowy rower na kilka
osób zrobili rodzice - wyjaśnia Zofia
Jarmużek. Za moją zgodą dzieci
p,-zyjechały tym rowerem na szkolne

zdziwienie uczmow krotoszyńskiego
Ogólnokształcącego, kiedy w piątek 29
września drzwi do nowej (wybudowanej zaledwie
kilka lat temu) sali gimnastycznej zastali zamknięte.

9 września. Dwa dni później Telekomunikacja Polska SA podłączyła internet. Już następnego dnia do pracowni weszli gimnazjaliści. Czekało
na nich dziewięć uczniowskich (dziesiąte dla nauczyciela) stanowisk komputerowych, ustawionych w estetycznym, zielonym ciągu wzdłuż dwóch
ścian.

pieniędzy
zalożylifo1y no-

wą instalację elektryczną

i oświetle
i p1-zygotowaliś111y stanowiska komputerowe wyjaśnia pani dyrektor. - Kłopoty zaczęły się wtedy. kiedy chcieliśmy kupić
wykładzinę. Zgodnie z przepisami mogla to być tylko wykładzina antyelektrostatyczna. dużo droższa od zwykłej,
a my nie mieli.fmy już tyle pieniędzy.
Kiedy okazało się, że przepisy dopuszczają także podłogi drewniane,
Pomogli lokalni sponsorzy. PGKiM,
CERABUD i Browar Wielkopolski
Wz11~ły na siebie koszt wycyklinowania i polakierowania starego parkietu .
Dzięki tym zabiegom podłoga w pracowni jest nie tylko zdrowa, ale i pięk
na.
Pani dyrektor przypomina, że pomogli
także rodzice uczniów. Choćby zbieranie,

wymalowaliśmy klasę

Fot . .. Rzecz" - Marcin Pawlik
lekcje informatyki w s;:kole pod~tawowej prowadzi Elżbieta Sulikowska

boisko i oferowały kolegom przejażdż
za 50 groszy. Uzbierane 30 złotych
przekazały na wyposażenie pracowni.
kę

• Jest

dziesięć,

będzie szesnaście
Komputery

przyjechały

de

zkoły

Z nowej pracowni korzysta

zamknięta
Wielkie
Liceum

Zabrakło

Za pieniądze z gminy

Sala chwilowo

także,

mieszcząca się

w tym samym budynku, Szkoła Podstawowa nr I. Zamiarem obu placówek jest wspólne powiększenie liczby stanowisk, poprzez
dostawienie na kolejnej ścianie sześciu kolejnych komputerów.
(ela)

było

Przepisy prawa budowlanego stanoinwestor budujący jakiś obiekt ma obowiązek powiadomienia odpowiednich organów o zakończeniu prac. Tymi organami są
między innymi: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Pań
stwowa Straż Pożarna. Decyzja zezwalająca na oddanie budynku do
użytku wydawana jest po zebraniu
opinii wszystkich organów kontrolnych . Oddawany do eksploatacji
obiekt musi bowiem spełniać szereg
wymogów, aby nie zagrażać bezpieczeństwu jego przyszłych użytkow
ników. Chodzi na przykład o sprawne instalacje - elektryczną i gazową,
czy wyposażenie obiektów
w sprzęt gaśniczy.
Je::.eli inwestor, któ1y skończył budowę obiektu, powiadamia nas o tym
fakcie i sam ustala termin kontroli,
to nie stwarzamy problemów. Komisja przychodzi i przeprowadza kontrolę.- tłumaczy Andrzej Mieloch
z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszyme. - W prz;padku, gdy brak propozycji terminu, mamy dwa tygodnie na podjęcie działań
- dodaje.
Komisja badająca we wrześniu br.
salę gimnastyczną w krotoszyńskim
ogólniaku pod kątem ochrony przeciwpożarowej miała do niej zastrzeżenia. Chociaż uczniowie ćwiczą
w sali od kilku lat, brakowało protokołów odbioru instalacji wewnątrz
budynku (gazowej, elektrycznej)
wią, że każdy

braki te usunięto. Problemem znacznie większej wagi są panele boazeryjne, którymi wyłożono fragmenty
niektórych ścian wnętrza obiektu,
zaliczane do materiałów łatwopal
nych. Straż proponuje jedno z dwóch
rozwiązań - albo boazeria zostanie
zdjęta, albo ściany zostaną zaimpregnowane środkami ognioodpornymi.
- Mogę zapewnić, że po pomalowaniu boazerii specjalnąfarbą w decydujący sposób zmienią się jej właści
wośc i - twierdzi Andrzej Mieloch.
Rozwiązanie problemu powinno nastąpić jak najszybciej, bowiem druga
sala gimnastyczna LO, znacznie
mniejsza, nie zaspokaja w pełni potrzeb szkoły. W tej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem byłoby pomalowanie ścian , jednak w budżecie
starostwa powiatowego, które sprawuje pieczę nad szkołami ponadpodstawowymi , nic ma pieniędzy na ten
cel.
Dyrektor LO Katarzyna KordusKaźmierczak odwołała w ubiegłym
tygodniu zajęcia w nowej sali gimnastycznej. Jak dowiedziałem się
w Komendzie Powiatowej Straży
Pożarnej w poniedziałek 9 paździer
nika wydano decyzję, warunkowo
dopuszczającą obiekt do eksploatacji. Określono też termin zaimpregnowania paneli boazeryjnych, poło
żonych w sali i przejściu łączącym
oba budynki sportowe, na wrzesień
przyszłego roku.
(popi)

Rzecz o szkole z tradycjami
Godną kontynuatorką

tradycji wychowawczych i obywatelskich krotoszyń
skiego seminarium i liceum pedagogicznego jest Szkoła Podstawowa nr
5 w Krotoszynie (obecnie w likwidacji).
Po likwidacji Liceum Pedagogicznego gmach przy ul. Zdunowskiej zaję
ła Szkoła Ćwiczeń, którą w latach
1968 do 1970 kierował Zdzisław
Swora, później placówkę tę przemianowano na Szkolę Podstawową nr 5.
kj kierownikiem został Franciszek
Matuszewski, jego zastępcą
niżej
podpisana.
Rok 1973 roku przyniósł kolejną
zmianę
zaczęło się organizowanie
Zbiorczej Szkoły Gminnej, nominację na jej dyrektora otrzymał w 1974
roku Franciszek Ciesiółka.
W tym czasie nadano placówce imię
i ufundowano sztandar. Podczas uroczystości nadania imienia odsłonięto
zminiaturyzowaną replikę pomnika
M. Kopernika autorstwa Bcrtela Thorvaldsena (z 1830 roku), wykonaną
według oryginału przez warszawskie-

go rzeźbiarza Bronisława Komuszego. Tego samego dnia szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez rodziców i spolcczność Krotoszyna.
W 1976 roku, z uwagi na połączenie
miasta 1 gminy w jeden organ admmitracji
państwowej,
rozwiązano
Zbiorczą Szkolę Gminną, przemianowując ją na Szkolę Podstawową nr
5 im M. Kopernika.
W październiku 1985 roku, z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, w budynku SP nr 5 odsłonię
to tablicę pamiątkową, poświęconą
nauczycielom pomordowanym, poległym i zagimonym w okresie II wojny światowej. Decyzja Zarządu Oddziału ZNP, aby właśnie w tej szkole
umieścić tablicę , była według mnie
wyjątkowo trafna - wszak w jej murach wykształciło ię wielu wspania-

łych, światłych pedagogów, patriotów, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.

W 1986 roku w SP nr 5 otwarto również Izbę Tradycji. W jednej jej czę
sci zgromadzono liczne pamiątki po
dawnym Seminarium Nauczycielskim, późniejszym Liceum Pedagogicznym i wreszcie Szkole Ćwiczeń,
druga część obrazowała historię SP
nr 5.
Wspomniałam zaledwie kilka wydarzeń z życia opisywanej szkoły, tych
najważniejszych, najbardziej doniołych, gdyż dobrze ilustrują one pracę tej placówki w trudnych czasach.
Z okazji Dnia Edukacji życzę wszystkim byłym i obecnym pedagogom tej
szkoły dobrego zdrowia i tylu
wdzięcznych serc, ilu uczniów. Nowej Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej

Występ

Fot. Arch.
szkolnego chóru prowad::anego pr.:e;: nauc=ycielkę Iwoną S::pvtman

powstałego w murach SP nr 5 gimnazjum także życzę wspaniałych osią-·
gnięć, prosząc równocześnie, aby
dbali o Izbę Pamięci i przez lata
w niej gromadzone bezcenne pamiąt
ki po dawnych absolwentach. ie
można bowiem dobrze służyć szkole,
środowisku, społeczeństwu, Ojczyź-

nie bez szacunku dla tradycji. Pamię
tajmy i uczmy młodych ludzi, że Naród be= tradycji nie może istnieć (Jan
Paweł IT).

Aleksandra

Mińska

( dlugolc!nia wicedyrektor SP nr 5
w Krotoszynie)
11 pa.idziernlka 2000

•
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Po

węgiel

(i inne towary)

do Gniinnej

Spółdzielni

W czasach, kiedy
wiele
podobnych
firm upadło lub jest
w likwidacji, działalność

krotoszyń

skiej Gminnej Spół
dzielni nie może nie
imponować.
Węgiel wciąż pozostaje najbardziej
ekonomicznym opałem. Wyprodukowanie z niego jednego kilowata energii kosztuje znacznie mniej niż na
przykład z gazu ziemnego. Kolejne
miejsce pod względem opłacalności
zajmuje gaz ziemny, potem - korzystanie z energii sprowadzanej przez
zakłady energetyki cieplnej, dalej olej opalowy i energia elektryczna.
Aby kupić tani i naprawdę dobrej jakości opał na zimę, warto wybrać się
do krotoszyńskiej Gminnej Spółdziel
ni SAMOPOMOC CHŁOPSKA
(Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark
11, tel. 0-62 721 28 34).

Każda pryzma węgla

opatrzona Jest

tablicą,

na której przeczytać

można jego najważniejsze

parametry

• Węgiel za gotówkę
i na raty
Sprzedawany w GS węgiel i miał
sprowadza na nasz rynek poznańska
spółka ONYKS, istniejący od 1993
roku największy dystrybutor opału
w tej części Polski, zaliczany do stu
największych przedsiębiorstw Wielkopolski, zaopatrujący ponad 180
punktów sprzedaży. Oferowany przez
tę firmę opał charakteryzuje się bardzo dobrą jakością, po jego spaleniu
pozostaje wyjątkowo mało popiołu
i żużlu. Przywożony jest ze sprawdzonych firm, głównie Rudzkiej
Spółki Węglowej i Katowickiego
Holdingu Węglowego, odznacza się
wysoką kalorycznością (30.000 kJ na
kg).
Każda
partia
sprzedawanego
w Gminnej Spółdzielni węgla ma
opatrzony pieczątkami kopalni certyfikat jakości. Określona jest w tym
dokumencie data wysyłki, klasa wę
gla, jego wartość opałowa, procentowa zawartość popiołu, wilgoci i siarki. To dla klientów bardzo ważne kupowanie bowiem towaru niewiadomego pochodzenia jest pozorną
oszczędnośćą, o czym przekonało się
już wielu tych, którzy nabyli go od
przygodnych handlowców.
Pryzmy oferowanego przez GS węgla
opatrzone są tablicami, na których zaznaczono charakteryzujące go najważniejsze parametry oraz cenę.
Szczególnie godny polecenia jest wę
giel orzech, bardzo wydajny - tań
szy od kostki, a równie kaloryczny.
Gminna Spółdzielnia zapewnia dar-

a w swojej bazie orpiszewskiej oleju napędowego.
GS w Krotoszynie obsługuje grupę
producencką PRO-AGRO, przyczyniła się też do powstania istniejącej
od sierpnia tego roku grupy producentów roślin oleistych. Grupie PRO-AGRO spółdzielnia organizuje skup
żywca
(dla zakładów mięsnych
w Krotoszynie i Kole). Producenci
zrzeszeni w grupach mogą w GS kupować po cenach preferencyjnych
środki do produkcji, pasze, nawozy,
opał, paliwo, materiał siewny, materiały budowlane.
W sierpniu spółdzielnia skupiła od
rolników 1.300 ton zboża, głównie
pszenicy, w ramach skupu z dopłata
mi Agencji Rynku Rolnego. Taki
skup zboża jest korzystny dla producentów z uwagi na gwarantowaną zapłatę za dostarczony towar w ciągu
14 dni. Również wypłaty za żywiec
poprzez grnpę producencką odbywają
się temminowo.
Wprowadzenie podatku VAT w rolnictwie oznacza konieczność wystawiania faktur i obrotu pieniędzmi poprzez konta w banku - rolnicy, którzy sprzedają swoje produkty poprzez
grupę i spółdzielnię, są do tego od
dawna przyzwyczajeni. Nie kryją zadowolenia, bo obrót przez konto jest
prostszy.

• Prowadzi piekarnię,
świadczy usługi,

szkoli
Poza tym GS prowadzi

piekarnię,

mającą ustaloną, dobrą markę.

Fol . .,Rzecz" - Marcin Pawlik (x2)
GS prowadzi też sprzedaż nawozów mineralnych

mowy transport na terenie miasta zakupionego w niej opału.
W GS można węgiel kupować za gotówkę lub na raty (kredytu udziela
Wschodni Bank Cukrownictwa). Formalności są maksymalnie uproszczone, można je załatwić od reki, na na
miejscu, w GS. W tym celu rolnik
musi przedstawić nakaz płatniczy
(pozostali klienci - zaświadczenie

o zarobkach lub emeryturze czy rencie), dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem (paszport, prawo
jazdy). Maksymalna kwota kredytu to
5.000 zł, spłata może być rozłożona
na 3 lata.
Węgiel sprzedaje również filia GS
w Orpiszewie (tel. 062 721 28 34). ·

• Oparcie dla grup
producenckich
Handel opałem to zaledwie jeden
z bardzo wielu elementów działalno
ści krotoszyńskiej Gminnej Spół
dzielni. GS prowadzi też sprzedaż nawozów mineralnych, otrębów, jęcz
mienia paszowego, materiału siewnemateriałów
budowlanych,
go,

Pieczywo (w szerokim asortymencie)
wypiekane jest w niej z mąki wysokiej jakości (ze skupionego przez GS
zboża) przez doświadczoną załogę.
Nie zawiera ono tak zwanych ulepszaczy.
GS prowadzi już kontraktację zboża
i rzepaku na przyszły rok. Zapraszając rolników do współpracy, informuje przy okazji, że dysponuje też nowoczesną (kupioną w 1998 roku) suszarnią i czyszczalnią do zboża, kukurydzy i rzepaku. Rolnicy mogą korzystać z jej usług, w GS istnieje też
możliwość przechowywania wysuszonego ziarna.
Gminna Spółdzielnia to organizatorem licznych szkole11 dla rolników.
Na sezon jesienno-zimowy zaplanowała ich kilka. Najbliższe to Forum
Postępu Rolniczego, które odbędzie
się już 25 listopada w Sulmierzycach.
Temat wiodący tego spotkania brzmi :
Możliwości dostosowania polskiej
produkcji do wymogów Unii Europejskiej. Przedstawi go prof. Stanisława
Okularczyk z Instytutu Zootechniki
w Krakowie. Gorąco namawiamy rolników i firmy obsługujące rolnictwo
do udziału w tym spotkaniu.
(er)

• tekst sponsorowany • tekst sponsorowany • tekst sponsorowany • tekst sponsorowany • tekst sponsorowany • tekst sponsorowany • tekst sponsorowany • tekst $ponsorowany •

Zabiegi zwalczania miotły zbożowej są skuteczniejsze
i tańsze jesienią. Herbicydy pozwalają na niszczenie chwastów od momentu jesiennego siewu aż do późnej wiosny.

J o z e f n a t ro n I• e •f
~

Zwalczanie

Nowym królem kurkowym krotoszyńskiego
Bractwa Kurkowego został Józef Lypaczewski.
Uroczystość intronizacyjną na Rynku w Krotoszynie, która odbyła się 30 września, poprowadził starszy bractwa Jerzy Piotrowski.

miotły zbożowej
miotły zbożowej należy

Zwalczanie
rozpocząć po

zapoznaniu się z różnymi
herbicydami oraz ze specyfiką rejestracji poszczególnych środków.
Podstawową substancją czynną biologicznie jest chlorotoluron. Zawierające
go preparaty są uniwersalne pod
względem te1minu stosowania. Zabiegi
zwalczania miotły zbożowej wykonuje się głównie zimą, aż do przedwiośnia, gdy temperatura powietrza nie
jest niższa od minus 3 stopni Celsjusza,
a na polu brak pokrywy śnieżnej.
W pozostałych terminach (po siewie,
po rozpoczęciu wegetacji) zabiegi wykonane pełnymi dawkami dodatkowo
niszczą na przykład chabry, gwiazdnicę, niezapominajkę, rumianek, tasznik
i tobołek.
Równic popu lamą substancją do zwalczania miotły zbożowej, biologicznie
czynną, jest izoproturon, który niszczy
także niektóre chwasty dwuliścienne.
Ze względu na to, że na polach wystę
puje często dużo chwastów odpornych
na ten związek, wprowadzono na rynek
herbicydy
dwuskładnikowe.
W nich izoproturen został wzmocniony
innymi czynnymi subtancjami . Zabiegi
wykonuje się doglebowo lub działając

To

był

na bardzo
młode

liścieni.

Preparaty
stosowane tylko do zabiegów wiosennych to
dwie substancje sulfonylomocznikowe. Specyficzne gaminicydy służą do
ochwaszczania plantacji, na których
nie wykonano oprysków jesiennych
lub spóźniono się z zabiegami wiosennym1.
W optymalnych warunkach termin
zwalczania miotły zbożowej jest mało
istotny, a koszt zabiegów jesiennych
i wiosennych - zbliżony. Nie można
dopuścić do mocnego zachwaszczenia,
czekając na wiosenną wegetację. Ryzyko wystąpienia Jagodnej zimy i mokrej wiosny jest zbyt duże, aby można
było pominąć zabiegi jesienne.
Jesienią na stanowiskach silnie zachwaszczonych najpienv należy niszczyć miotłę, potem dwuliścienne. Najlepiej jest niszczyć chwasty jesienią,
a ulepszać zabi.:gi wiosną.

rajd ...

Fot . ., Rzecz" - \farc/11 I'~ ,1'!1k
W śmdku król lmrkowy Jó=ef Ł_ipac=ewski, po bokach pien,•.cy i drugi rycerz

w obu placówkach. Pomysł bardzo
spodobał się uczniom, w zabawach
i konkursach zorganizowanych w lesie pod grzybkiem wzięło udział ponad trzysta osób wraz z opiekunami.
Pomysł na zdrową i tanią imprezę dla
całej szkoły chyba wart jest upowszechnienia.
(ela)

Wieczór Wyborczy w 'l<"lcwizji Polskiej
jest Lak:1 dziwną aurlycj:1, która akurat
z wyborami ma najmniej wspólnego.
Ki!'dyś przypominał przynajmniej rclra11srnisjv z zawodów sportowych . Dan,· sLOpniowo sobie „plywaly ; na \\ ynik
oslalcczny wpływu czlowi!'k ju:i: co
prawda nic miał, al<' 1:111ocjl' - ho, ho!
- rosły z kwadransa na kwadrans. I to
ni,: 1ylko prnpon;jonal11i!' do ilości Loast6w wz11oszonyd1 przed tclcwizor<'m
w1\rleczk:1 \\'yhorcz:1 (pardon, Wyhorow:1) - ale r6wni!'ż w 111iar1_; prezentowania kolejnych analiz. Z godziny na
;.;odzinc; raczono nas nit·samowit ymi
wprost z1•s(awieni:11ni: a to ilu prawor~l'znych głosowało na !!'wici;; a to ilu
w:1satyd1 glosowało jrdnak na Olka:

Nie 1niałem w niedzielę okazji do picia. Ze
nie należy obrazać się na demokrację.

• .....,

~

•

~

,; t

".....

a lo ilu ,\lek,;anrlrów glo,owało jednak
na Lecha ... W tym roku. dzi~ki postę
pom techniki, wiążące nieoficjalne wyniki wyborcze ogłoszono już przed
dwudzicsL:1 pierwszą. Czar prysł. kany
zostały rozcłan!': wszystko stało się jasne.

HURT-DETAL

63-760 Zduny
ul. Strzelecka 8
(droga na stadion)
tel. 0608 828 974

papier jnladanlowy, toaletowy,

.erwetkl ,:astronomiczne, chueteczkl hielenlczne ...
,,. , papiernicze
papier ksero I komputerowy .Drescher", .Amlcua",
aecregato!)', rolki kasowe, koperty...
· ,, biurowe
zeszyty, bloki, tomllt!Y, piórniki...
,
szkolne
,,_ 7
, Opakowania jednorazowe woreczki HDPE, cospodarcze, śniadaniowe

(, /

(,' /

: ,,znicze, lampiony

1
••

złości

szego rycerza, i Leszka Wawrzyniaka - drugiego rycerza. Jak każe
bracki obyczaj, najpierw insygnia
królewskie zawieszono na szyi króla
kurkowego, potem uhonorowano jego rycerzy.
W dniu intronizacji rozegrano też
w Krotoszynie zawody strzeleckie,
w którym udział wzięli między inny-

miejsca gościom. Tarc brack,1 z obył Jan Siberna z Jl t osina, drug1
był Michał Wawrzyr ,ak z Koźmi
na, trzeci Krzysztof Smoleński ze
Śremu. Strzelanie do kt ra zak,)'' ;:!ło się sukcesem M,· ,;, Balcefr ,
a do tarczy towarzysk1t 1 - Rys1a, da Januszkiewicza z~ ,. ll'n\•·a
(por i)

bowie1n nie wypada -

:\'ieklórl' komentarze I
hur.-z, l·ar
dzo mnie. dla odmi: I). zn,I 0,1,y!:
Najbardziej zaś wyznan11~ I 'ana 1, ,·z~ denla, gdy swemu sztahe,w1 , . J,wrlt'•
mu. żądającC'mll ocł Kw ·1,·11H •l.1c.1 r, alizacji ,l'taropolskicgo 11--," ,[,i,~ I.
że na pewno ;;;arrr:::. po 1•111 ·, ,ci,• c,', ,/n11111 i że na tym ni<' ,ntl.). l'1ó1k
mówiqc: nic tylko ciek ·I~ i •r,•k:. DJ.,
mnie szok: choć odi ,u,tc1 , llll"J"'· ni:
wrażenie. :i:c i Pani Jol
,. 1.,1d11w1la.
Były też jednak w W , , , :te ~~·ho•·czym sytuacje, które n · , • zi.· "odi)
i nic zaskoczyły. Ni,· '•, ;,\dl 111:,ic
choćby Janusz Korwin I\ 1kk1· In C?< j
jego r!'zultal rozczanl\ 1ł 111rn hm,im.
a l,· on sam. wielki crn '. 1 • ,11,, z "I,•
sta1111ł na wysokości zad 111,1. ~.,.11.tn tuj:1c wvniki wyborć,w p
·dll ,ł nim l'>
wicie, że fakt, iż on ,nrn in ~. 11 I, •
uplasowat s11_; za Anrh 11 111 Lt p ,c, c,n
nie świadczy ani o nin
ni , l .c1 ,,1 •11
- air o wyborcach.
I ta właśnie puenta do
to. co wydarzyło sic; w I l·, l'l~
si~ co olJraża,'. nic m.
rać. " ' 11i,•dzicl1_; po I ,
,my sobie św iadectw,
nie dopi<'rn za pięć z
niedzi!'la, i takie stud
\\'yhorczy. ł najbliższ ol :, J , 1 11 I.,
wodnicnia, że jednak 1,, '·'
Maci·.

~.

Szkółka

P.H. ,,KLeKS"

Tegoroczny król kurkowy czekał na
oficjalną uroczystość intronizacji
przez cały wrzesień, zawody strzeleckie zostały bowiem rozstrzygnię
te już 2 września. Józef Lypaczewski wykazał się celniejs~ym okiem
od dwóch swoich dobrych znajomych - Marka Duczmala, któremu przypadł w udziale tytuł pierw-

od

.,_!Ul'e.6.ou ., ~.19.6

1684

artykuły:

mi bracia kurkowi z Jutro~,1r.a, Pleszewa, Raszkowa, Osti owa :Vikp .
i Śremu. Do tarczy int! o 1• zacy1n ~_i
najlepiej strzelał Andrz!!_i Wa"' rzyniak z Krotoszyna, w yprz.:dzając
w tej klasyfikacji Marka U:ilcerka
z Jutrosina i pleszewianma Tadeusza Żychlewicza. W 1i0zos a!ych
konkurencjach gospodarze u,rqpili

chwasty,
najlepiej
w fazie

Takiej wycieczki nie widziano dawno
w Krotoszynie. Kiedy czoło pochodu
kroczyło już ulicą Ostrowską, kolejne
grupy dzieci wysypywały się nadal
z bramy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr I przy alei Powstańców
Wielkopolskich. Szkolny rajd pod nazwą „Babic Lato" zorganizował nauczycielski zespół promujący zdrowie

Oferujemy

l

Zapraszamy codziennie 9.00-17.00, w soboty 9.00-13.00

niedzielna
:'I/ie zaliczam sic; do Lej czt;ści Polakciw,
która opowiedziała się ha&łcm ponad
podziałami we wspób;rm dom11 (w moim domu podziały sq i będą, ponieważ
tylko wtedy jestem w słanie utrzymać
w nim porządek). Nir zaliczam sit; też
do tej czi,ści rodaków, którzy ronili lzi;
wzruszenia naci przcdwyborc-zą opowieścią L1·icwizyjm1 Pierwszej Damy
(mnie doprowadziła do szewskiej pasji,
jako że nir cicrpic; publicznego obno,;zenia się z wła · ną. załóżmy, rcligijno,k ią). Krcitko mówiqc: źle wybrałem.
więc nic miałem w nil'dzil'lę okazji do
picia. Ze złości bowiem nit' wypada nic należy obrażać sii; na dcmokrncj(,'.
Dzięki rozpoczęciu Wieczoru Wyborczl'go od końca. tó znaczy od podania wyniku wyborów, a takżl' woh<'c prohihirji do jaki<'j tenże wynik mnie zmusił
- miałem czas i siły na wysl11cha11ic
kom<'ntarzy osi,h zaint<'resowanych.

Czi;;ć z nich mnie ni<' zawiodła. I tak:
Prezydent nieco ponad polowy Polaków
znów udowodnił. że fał,;zywr są opinir
o jego skromności. Bez żmady bowiem

snuł opowieści o własnej wyJqtkowości

historycznej
(piencs::,y prez.1·dmt
;;; pil'ru•sz<i Ili!:)'- byłoby ładnie. gdyby wspomniał o tym ktokolwil'k inny:
a na pewno ktoś by wspomniał). Po raz
drugi Pan Prezydent okazał sit; wątpli
wym ,kromnisicrn, gdy uspokajał
kontrkandycłat6w. że za pięć lat nic wystartuje. Po raz trzeci - gdy augał
i zbeszta! (w krnku ma prawo. jest preprof<"sOrcl\\
,iednicych
zydenlelll)
w studiu (na chwil<; zaponunająL. że
sam nic zdijżył z napisa11it·111 pracy magisterskirj). Nie zawi6rll mnH' r6wnicż
Kanclerz ~lillcr - dw11kro1111e ,, ciągu
pięciu minut z lubością na wyr%! uży
waj11c ,Iowa mia::.d::.ące (chocł1,ilo . rzecz
jasna. o zwyn,;stwo).

-----
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RENAULT

CJJo

Zdecydowane prowadzenie
wśród kredytów.

ABS gratis
Jeśli

teraz chcesz kupić Renault Clio na kredyt. to nowoczesne auto możesz otrzymać na
atrakcyjnych zasadach. Dla Ciebie Kredyt Renault będzie oprocentowany już od 5%
w skali roku, lub jeżeli wolisz ABS dostaniesz od nas gratis. Wystarczy tylko do wybranego
modelu z gamy Clio dokupić pakiet komfortowy lub pakiet bezpieczeństwa. Przyjdź i spytaj
o szczegóły promocji. www.renault.com.pl
wyjątkowo

Runault Credit Polska
.. ..... .... -·•

Ostrów Wlkp.
ul. Poznańska 78
tel. (062) 592 55 22

.

Kred)1 do 3 lat, przy wldadzie własnym minimum 30% ceny, z oprocentowaniem
ud21elany w PLN. Ofe,ta ogramczona w czasie. Olerl t1ie można łączyć.

stałym.

Kalisz

Au I o LIDER

ul. Łódzka 69
tel. (062) 764 50 80

Zapraszamy
p11. -pt. 8. 00 - 18. 00, sobota 8. 00 - 16. 00

HUR
A

I

•
Józef KozlowsJ z

•

wyposażenie łazienek

-rury i kształtki miedziane i plastikowe
grzejniki płytowe i aluminiowe
ogrzewanie podłogowe
kotły węglowe, gazowe i olejowe

JUNKER
Bosch Thermotech

GEBER

63-700 Krotoszyn, ul. Dworcowa 1, tel./fax 062 725 24 71, 722 60 t
11

paździe rnJ

J

l

W zdrowym ciele ...

1d

7 października o godzinie 10.00 rozpoczął się w Koźmi

eczonego Ziemniaka
Trasa rajdu liczyła około 7 km, wiodła
ulicami południowej strony miasta
przez szkółkę drzew i krzewów ozdobnych państwa Marszałków do strzelnicy
brackiej przy ulicy Świętokrzyskiej. Organizatorzy zapewnili uczestnikom
wiele atrakcji. Pierwszą był tytułowy
ziemniak, który nie był pieczony, ale
gotowany i to w zupie zwanej kartoflanką, nawiasem mówiąc bardzo smacznej. W konkursach zwyciężyli: - pieczenia ziemniaków - rodzina Kołac
kich: Patrycja, Dawid i mama Dorota;
przenoszenia jajka - Aneta Przybyłek przed Martyną Konieczną, obie
z LO; strzeleckim - Krzysztof Szubert z LO przed Markiem Zawieją
z ZSZ nr I; piosenkarskim - zespół
z Kuratorskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przed SP 8 i SP 4; krajoznawMonika Szymczak z LO
czym
przed Karoliną Kaźmierczak z ZSZ nr
I. Największą zabawą było jednak
przeciąganie liny, nie tylko ze względu
na ostre współzawodnictwo, ale ... siłę
dziewcząt, które zerwały linę i trzeba
było użyć zapasowej. W tej konkurencji
zwyciężyli: Ośrodek Kuratorski przed
SP 4 i SP 8 (w grupie młodszej) oraz G
nr 2 (dziewczęta) i ZSZ nr I (chłopcy).
Nagrody zapewnili sponsorzy: Jacek
Filipiak (sklep motoryz.), Aleksandra
Staniszewska (sklep pick.-spoż.),
Edward Tomczak, PPH EWA i INTERMARCHE.
(az)

·ząd Oddziału

PTTK i Kurkowe Bractwo
zeleckie w Krotoszynie zorganizowały IX
d Rodzinny Pieczonego Ziemniaka. W imp zie uczestniczyła około 140-osobowa grupa
1
,dzieży i dorosłych z LO w Krotoszynie, ZSZ
1, SP nr 4, SP nr 8, Gimnazjum nr 2 oraz, po:ta konkursem, młodzież z Pomaturalnego Stu. im Turystycznego.

Fot. Arch.
Magdail!IW Rabiega (na pienvszym planie) 1 Ewelina Kolenda (druga),
ciągnęły linę nie na żarty.

nie Wlkp. doroczny Bieg Maćka. Zawodnicy wyruszali
w trasę z boiska Zespołu Szkól Rolniczych, gdzie znajdowała się także mata.

Maćkowe

bieganie
po raz 24.
Tegoroczne zawody przeprowadzono
w 15 kategoriach: ..
Rocznik 1990, I OOO m, I m. dziewcząt
- Kinga Woźniczka z Zimnej Wody,

Rocznik 1988, I OOO m, I m. dziewcząt
- Karolina Nowacka z Raszkowa,
I m. chłopców - Łukasz Mamrol
z Borku Wlkp.

uropejskie mistrzostwa
ll w najbliższy weekend Kraków bę
..: gospodarzem mistrzostw Europy
Llmo. Oto pełen skład naszej repretacj1: kat. 85 kg
Grzegorz Ziem ki, Sławomir Wawrzyniak lub
rcin Zasieczny; 115 kg - Marek
;zkó", Wojciech Poczta; plus 115
- Robert Paczków, Jacek Jaracz; open - Sławomir Luto, Rob ·t Pomian. Marcin Rzeszewski zo-

stał rezerwowym zawodnikiem wybranym przez trenera kadry narodowej. Po raz pierwszy na imprezie tej
rangi wystartują kobiety, wśród których nic zabraknie Polek. Biało-czerw
onych barw bronić będą: w kat. 65 kg
-Anna Udycz z GWARDII Warszawa i Monika Michalak BOGUSZÓW
Gorce; w kat. 80 kg wystąpi wicemistrzyni świata w zapasach Edyta Wit-

kowska oraz Agnieszka Norek obie reprezentują PLATAN BorkowiMonika Bedce; powyżej 80 kg
narska z AZS AWF Gdańsk i Anna
Cebula z GWARDII. Rczcrwowąjcst
Monika Kowalska z WŁÓKNIA
RZA Łódź.
Razem wystartują 24 reprezentacje
męskie i 16 kobiecych.
Witold Blandzi

Fot . ., R::ec::"' - Augustyna Kurowska

I m. chłopców - Szymon Karasiak
z Cielczy.
Rocznik 1989, I OOO m, I m dziewcząt
-- Monika Panek z Lutogniewa, I m.
chłopców - Filip Janicki z Mieszkowa.

.K omputer
dla ucznia
1688

Hardbit s.c.
/

63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 2a
tel. 062 725 72 06, 725 77 78

Rocznik 1987 - I m. dziewcząt m
I OOO m - Anna Hybsz z Krotoszyna
I m. chłopców na 2000 m - Mateus:,.
Polaszyk z Borku Wlkp.
Rocznik 1986 - I m. dziewcząta na
I OOO m - Dagmara Parzysz z Krotoszyna, I m. chłopców na 2000 m Marcin Kowalski z Krotoszyna.
Juniorki młodsze - I m. na 1500 m
Agnieszka Marić z Gostyma;juniorzy
młodsi - I m. na 2000 m
Mateusz
Poczta z Krotoszyna.
Juniorki
I m. na 1500 m - Anna
Skrzypczyńska z Gostynia; juniorzy
Adam Woresiak
I m. na 3000 m
z Koźmina Wlkp.
Uczestnicy biegu głównego (co najmniej 16-lctni) musieli oka7.aĆ ważne
zaświadczenia lekarskie i wpłacić wpi
sowe
5 zł (3 zł ulgowe). Nagrod~
w wysokości 400 zł dostał Uladzimr
Dukhovich z Białorusi (wynik 34 min
58 s). Drugie miejsce (300 zł) zajął
Adam Kuzia z Koźmina Wlkp., tr,..ecic
(200 zł) Krzysztof Kasprzak z Krotoszyna. Najlepsze wyniki wśród kobiet
uzyskały: Justyna Lesman z Poznania
(300 zł), Karolina Rakieć z Kalisza
(200 zł), Anna Styza z Wrocławia ( I 00
zł). W biegu uczestniczyli także niepclnosprawm
wygrał Andnej Drelict,
ze Strzele Krajcóskich. Nagrodę specjalną otrzymał najstarszy uczestnik
biegu, 66-lctni Edward Kiwka z Wyrębina, z którym biegi IO-letni wnuk.
Augustyna Kurowsk:.
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Pechovva przegrana
Nawet jednego punktu nie zdobyła ASTRA w meczu
z GRYFEM Wejherowo. Wpływ na to miały dwa bardzo
dyskusyjne rzuty karne podyktowane dla gospodarzy.
Początek

spotkania był w miarę wyrównany, a nawet krotoszynianie
stworzyli pierwszą groźną sytuację.
Strzał Ryszarda Tomczaka z I O metrów w 36 min. był zbyt słaby do po-

konania bramkarza. W 43. min. Tomasz Nowacki przewrócił się na leżącego w polu karnym Grzegorza
Idzikowskiego, za co sędzia Jabłoń
ski z Koszalina podyktował pierwszą

jedenastkę, wykorzystaną

przez Sła
womira Walczewskiego. W 49. min.
miejscowi podwyższyli prowadzenie, po strzale z 25 metrów Nowackiego. W 72. min. arbiter dopatrzył
się zagrania ręką Adama Sadowskiego tuż przed bramką, dyktując
drugiego karnego, co po strzale Walczewskiego dało gospodarzom trzeciego gola. W końcówce przewagę
zyskała nie mająca nic do stracenia
Astra, ale w 76. min. Łukasz Góralski trafił w słupek, a kilka minut po-

Historyczne derby

Zbigniew Okoński. Minutę później
za sfaulowanie Nowaka czerwoną
kartkę ujrzał Jakub Pośpiech i odtąd
goście grali w osłabieniu. Orły pomimo przewagi nic nie zyskały. Śmielej
za to zaczęli atakować kobylinianie.
W 69. min. Paduch był już sam na
sam z Biegańskim, który nie dał się
zaskoczyć. W tej samej minucie
Okoński z wolnego trafił w słupek .
W 75. min. Jerzy Andrzejewski
strzelił z 25 metrów, ale koźmiński
golkiper wybił piłkę na róg. W 84.
min. minimalnie chybił Hubert.
W 89. min. strzelał Stempin, po interwencji Guźli, stojącego kilka metrów
przed bramką. Piłka trafiła w poprzeczkę, spadła na linię bramkową
i wyszła w pole. Mecz 2: I wygrały

lił.

W sobotę o 14.00 czeka nas znowu
bardzo ciężki mecz, gdyż podejmować będziemy lidera WARTĘ Poznań. ASTRA pokazała już jednak,
że potrafi skutecznie i efektywnie
grać z lepszymi drużynami. Oby tak
było i tym razem.
Pozostałe wyniki tej kolejki: AMICA
II: SPARTA 2:0, LIGNOMAT: ZAWISZA 0:3, GOPLANIA: ARKA
0:1 , WARTA: FLOTA 2:1, POLFE-

RIES: OBRA AGRO HANDEL 0:0,
CHEMIK: POMERANIA 0:0, HURAGAN: BAŁ TYK 0:0, UNIA:
BŁĘKITNI I :O, KASZUBIA: KKS
2: I. Pauzował MIEŃ.
Pozostałe pary najbliższej kolejki :
KKS: AMICA II, BŁEKITNI: KASZUBJA, BAŁTYK: UNIA, POMERANIA: HURAGAN, OBRA: CHEMIK, FLOTA: POLFERIES, ARKA:
GRYF, ZAWISZA: MIEŃ, SPARTA:
LIGNOMAT. Pauzuje GOPLANIA.
Witold Blandzi

fflRHLE~

W niedzielę doszło do historycznych, powiatowych derbów, w których BIAŁY ORZEŁ podejmował kobylińskiego PIASTA. Krotoszynianie,
kibicujący dotąd obu drużynom, mieli twardy
orzech do zgryzienia.
Pierwsze minuty minęły bez sytuacji
strzeleckich, za to z dużą ilością fauli, powodujących częste przerywanie
gry. W 18. min. z rzutu rożnego Maciej Leis podał do Grzegorza Gmerka , ten główką posłał piłkę do Błaże
ja Biegańskiego. Wybił on co prawda
piłkę, ale tak nieszczęśliwie, że pod
nogi Andrzeja Huberta, który strzałem z bliska uzyskał prowadzenie dla
gości. W 30. min . z 5 metrów uderzał
Leszek Nowak, ale udanie interweniował Arkadiusz Guźla. Po 11 minutach, znowu z prawej strony, dośrodkowywał Leis, ale Gmerek znajdujący się na 8 metrze i mający przed
sobą tylko bramkarza nie trafił - pił
ka przeszła obok słupka. Dwie minuty potem minimalnie niecelnie głów
kował
Hieronim Mazurkiewicz
z Piasta. W 45. min. Grzegorz Hoffman podał do Macieja Maciejewskiego, który strzałem z pierwszej
piłki, z 11 metrów, trafił w lewy róg
kobylióskicj bramki. W 47. min. rzut
wolny z lewej strony, niemal z linii
pola karnego, wykonał Rafał Dziuba. Bronił Guźla, ale z 3 metrów celnie dobił Bogusław Stempin, podwyższając prowadzenie gospodarzy.
W 55. min. tuż nad bramką strzelił

tern Tomczak minimalnie przestrze-

15 października 2000 r. (niedziela)
w godzinach od 1O.OD - 16.00

fflRHLE Krotoszyn SA i fflRHLE Spółka z o.o.
ul. Raszkowska 78 organizują:

OTWARTE DRZWI
W fflRHLE KROTOSZYN
W programie:
• wycieczki grupowe - zwiedzanie hal produkcyjnych
• występy Zespołu Folklorystycznego "Kapela znad Orli"
• wystawa samochodów marki DAEWOO i FIAT połączoną z loterią fantową
- w tym nagrody główne: - DAEWOO MATIZ - FIAT SEICENTO
• konkurs wiedzy o historii Firm WSM i MAHLE
nagrody rzeczowe - sprzęt RTV; - sprzęt AGD
• recepcja - VICTUS - Kobierno, BROWAR Krotoszyn, PSS Krotoszyn,
Zakłady Mięsne Krotoszyn
• bezpłatne porady lekarskie (Zespół Opieki Zdrowotnej MEDICAL)
• koncert Orkiestry Dętej z Krotoszyna
• pokaz musztry
• zawody Strzeleckie (LOK Krotoszyn)
• inne niespodzianki i atrakcje

Orły.

Inne ciekawsze wyniki tej kolejki:
Gołuchów: KANIA 2:1, RAVIA:
ROLBUD 0:0, ALUMINIUM: VICTORIA I: I.
W niedzielę zajmujące 7. miejsce Orły zmierzą się na wyjeździe z KORONĄ Piaski (15).
Prowadzi Victoria (31 pkt.), przed
Aluminium (25), Ravią (24), Gołu
chowem (24), Turem (23).
Witold Blandzi

I
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KAWIARNIA
INTERNETOWA

PROMOCJA

CYBERIADA"

panele

podłogowe

"

na płycie wiórowej

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

Teren dawnej jednostki wojskowej
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
3,50 zł za godzinę pracy
Cl 6 MB TNT KARTY, 1 7" MONITORY, SDD
Możliwość wynajęcia całej
zł

, 11rr1

2

-

Zaprasza codziennie od 12°0 do 20°0

12

21&,,l)OO

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.

ZAPRASZAMY: pn. · pt. 8.00-16.30, soboty 8.00-13.00
16. 9

63-700 KROTOSZYN
'ut. Kobyilńska 55/

Tal°' (062)1725 2?/25
0603 6107 9Z4
"\

,

J?.U.H.

E,K,JM?,bA.Sli

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

ROLETY
STOLARKA ALUMINIOWA
witryny sklepowe,

ścianki działowe,

rolosy Verticale,
parapety wewnętrzne, zewnętrzne

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

RATY 12% wskali roku
CENY NAJNIŻSZE • PRZYJDŹ I SPRAWDŹ!

KROTOSZVN, ul. Zamkowy Folwark 9, tel. 725 42 24
I._l października 2ąo<l

• 16

Promocja jesień
2000
zapraszamy
do naszej szkółki
pn.-pt. 781• 18°0; sob. 7"-17"
Ga!unek / odmiana

Nasze

cena cena
WJS. detaliczna promocyjna

Cyprysik 'Boulevard' 30-40

9zł

7,65 z!

Cyprysik 'Ellwoodr 5Q-60

9zł

7,65 z!

Cyprysik 'Alumni'

9zł

7,65 z!

60-80

Cyprysik
'Columnaris Glauca' 50-70

9zl

7,65zl

Cypr. 'Pembery Blue' 60-80

Szi

6,80 z!

Jalowiec 'Skyrocker 80·100

?zł

5,95zl

Jalowiec 'Blue Carper SQ-60

9zł

7,65 zł

Jalowiec 'Glauca'

80-100 9zl

7,65zl

Jalowiec 'He!zil'

80-100 9zl

7,65zł

Żywo!nik 'Spir~is'

60-80

9zł

7,65 z!

Czynna
od wmrłu do soboty 12!'° -%{1J
niedziele i święta 16"° · %{1J
uL lobniń•m 28, Krotta,a

reklam

Właścicielka

Emilia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!

I

1

1693

ogłoszeń

Życzymy smacznego!·

Drzew

lek. med. Alfred Hess

1694
> Klimatyzacje
pomieszczeniowe
i samochodowe
> Komory chłodnicze
> Meble sklepowe
> Wyposażenie sklepów
> Wyposażenie gastronomii

RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT
1695

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

przyjmuje:

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

LECZENIE
. trądziku młodzieńczego
i różowatego
. owrzodzeń podudzi, łuszczycy,
grzybicy skóry i paznokci
. chorób włosów (wypadanie,
rozdwajanie, przetłuszczanie,
łupież, łysienie plackowate)
. chorób alergicznych skóry
. uczuleń na detergenty itp.
oraz wyprysku skóry rąk
(egzemy), chorób rumieniowych,
ropnych i innych

Specjalista chorób oczu
przyjmuje w poniedziałki
i środy, w godz. 9.00-11.00.

Moillwość wcześniejszej

-

rejestracji telefonicznej

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

Tel. dom Poznań (061) 823 01 63
lub 0601 819 926
1696

Tel. 0606 831 338.

PEWNY PRODUCENT
Z PEWNĄ GWARANCJĄ

,,Marszałek"

jesienna promocja
szkło 1.1
bez dopłat

J@

AUTO NA GAZ

UPUSTYdo15%

Zakładanie instalacji gazowych
do wszystkich typów aut benzynowych
Do samochodów:
POLONEZ, DAEWOO, FIAT, LUBLIN
również na gwarancji

AS

Zapraszamy do nowo
otwartego punktu sprzedaży

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

doradzll!IJ, ~cenimy, zmontujemy

.(,

/

o

'

y

w,(<

TECH

ul. Ogrodowskiego 30

169R

63·400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 26
tel./fax 062 691 04 44, 736 69 69

ll11/t PRO Fjl\L
t, tJ,+
D ?. \\I I

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

Specjalista

169

Ponadto oferujemy inne
atrakcyjne rośliny
w szerokim asortymencie.
Szkółka

lokalu

,,WEST • FROST"

((

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

pośrednictwo
.I .

li 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
Skoda Octavia
Polecamy:

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

bezpłatną wymianę

oleju
• komputerowe ustawienie geometrii
w samochodach do 3,5 t.
• promocyjny pakiet ubezpieczeń
do Felici Octavi Fabl
/

11

października

2000

.

wycena

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

• Dorn - stan surowy otwarty, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł.
• Dom - stan surowy, częściowo zadaszony, duży, atrakcyjna architektura, na działce 2000 m2.
Cena 95.000 1.I (do negocjacji).
, Dom w Zdunach na działce 800 m2, stan zamknięty, ceno 11 O.OOO zł.
• Dom w zwartej wbudowic w centrum Kobylina, pow. użytkowa 11 O m2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.
•
• Dom wolnostojący - Koźmin, parterowy, z poddaszem użytkowym o pow. 129 m2 na działce 667 m2,
cena 140.000 zł.

DZ I ALKI
• Działka sadowniczo-ogrodnicw, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, obrzeże Krotoszyna.
Cena 17.500 zł.
• Działka budowlana 3000 m2 w Krotoszynie, ceno 60.000 zł.
• Działkę budowlaną 1000m2 na Salni k/ Krotoszyna, cena 13.000 zł.
• Osusz - pow. 1500 m2, cena 14.000 zł.
• Działka budowlana o pow. 5480 m2 na obrzeżach Krotoszyna, cena 68.000 zł.
• Działki budowlane w Konaruwie przy ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Działkę sadowniczo-ogrodową z prawem Mbudowy polo!oną no Kop,eczkach o pow. 9.500 m2.
Cena 66.500 zł

MIESZKANIA
• Mieszkanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97.000 zł.
• Kupię kawalerkę w bloku.
• Mieszkanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Cena 87.000 zł.
• Mieszkanie 50m2, 3p + k +I+ we. Cena 55.000.
• Mieszkanie w bloku w centrum, I piętro, 62 m2 wysoki standard, cena 78.000

zł .

17
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Czule

· słówka • • •

• Z okazji pierwszej rocznicy
ślubu Edycie i Krzysztofowi
Dzielickim zdrowia,
błogosławieństwa Bożego
życzą

rodzice, babcie i Agnieszka
• Grzegorzowi Świderskiemu
z okazji 18. urodzin dużo
zdrowia, pomyślności i

•

szczęścia życzą

rodzice i brat
• Mężowi Januszowi z okazji
urodzin moc słonecznych dni
i dużo zdrowia życzą
żona Ania z sy nem Marcinkiem
• Osiemnaście lat marzyłaś, by
dorosłą wreszcie być, dziś
marzenia swe spełniłaś,
zacznij pełną piersią żyć. Z
okazji 18 urodzin wszystkiego
najlepszego Kasi Wałęsie

•

•

życzy

kuzynka Bogusia
• Wszystko, co było Twoim
marzeniem, co jest i będzie w
przyszłości, niech nie mija z
cichym westchnieniem, lecz
niech się spełni w całości. Z
okazji imienin Danucie
Robakowskiej życzenia

•

składają

Sylwia, Jessica i Krystian
• Wszystko można zapomnieć smutek, cierpienie i łzy, lecz
jak można zapomnieć taką

•

siostrę jak Ty! Zawsze tej
samej kochanej siostrze Tereni Klaszyńskiej życzenia
imieninowe składa
siostra Janka
Ktoś Cię kocha bardzo - nie
powiem Ci, kto; ktoś o Tobie
myśli - nie powiem Ci, co;
lecz serce Ci powie za dzień
lub za dwa, że ta, co Cię
kocha - to ja. Dla Artura K.
z okazji imienin
MP
Kochanej Amandusi z okazji
9 urodzin.dużo zdrowia,
szczęścia i słodyczy życzą
Dagmara, Iwona,
Estera, Roman, ciocia i wujek
Wszystkim ludziom dobrej
woli i szczerego serca, którzy
pomogli sprawnym inaczej , za
życzliwość i pomoc oraz dary
serca serdecznie dziękuje
Zarząd Związku In walidów
Narządu Ruchu INTEGRACJA
Z okazji urodzin kochanemu
mężowi - Witkowi P. z
Kobylina wszystkiego, co
najlepsze, dużo zdrowia i
powodzenia w życiu
osobistym oraz pracy życzy
żona z dziećmi
Tak bardzo Cię kocham,
zrozum to nareszcie, ciągle o
Tobie myślę ... Dla Michała

do korespondenta!
70-82; Ania Hybsz - 725-72-68;
Zduny: Agata Ludzis - 721-55-09;
Maciejew (gm. Rozdrażew): Szymon Rzekiecki - 722-12-20; Obra
Stara (gm. Koźmin Wlkp.): Dominka Kuc - 721-83-67; Biadki (gm.
Krotoszyn): Paula Filipowicz 722-41-56
(red.)

Gi1nnazjaliści

poszli do urn
22 września uczniowie Gimnazjum
w Zdunach wzięli udział w wyborach do samorządu uczniowskiego.
Każdy gimnazjalista otrzymał kartkę
z nazwiskami ka ndydatów, spośród
trzyd ziestu dwóch osób należało wybrać d z ie s ięć . Komsję wyborczą stanowili: Paula Robaczyk, Joanna
Roszczak, Monika Kopiczko i Dawid Grzymała. Głosowanie odbywało s ię pod bacznym okiem pani
Zofii Wiatrak, opiekunki samorzą
du .
Wyniki zo s tały ogłoszone po dwóch

•

•

•

•

znajomej
Miłości - aby zawsze z Wami
była, szczęścia - aby Was
nigdy nie opuściło, spełnienia
marzeń, radości i czułości
oraz życia bez przykrości z
okazji I rocznicy ślubu życzą
Anecie i Zbychowi
Mielcarkowie
Chociaż życie Wam dokuczy i
los prawie z nóg Was zetnie,
na pytanie, jak wam idzie,
odpowiedzcie zawsze:
świetnie! Z okazji I rocznicy
ślubu Anecie i Zbigniewowi
Wróblom życzą
Dorota i Beata
Kochany Jarku, chciałabym z
całego serca podziękować Ci
za wszystkie róże, które od
Ciebie dostałam. Za żółte
również. Też są śliczne i
nawet rozkwitły.
Twój kwiatuszek
Kochanemu Marcinowi
Felisiakowi z Dzierżanowa
najserdeczniejsze życzenia i
100 całusów składają
dziewczyny z Konar
Mojej przyjaciółce Dorocie
Mielcarek za to, że potrafi
słuchać i zawsze doradzi
serdeczne podziękowania

dniach . Najwięcej głosów otrzymali:
Łukasz Ryba , Dominika Węgrzy
nowska, Maciej Falentin, Wojciech Falentin, Alicja Rynkiewicz,
Piotr Chmielarczyk, Patrycja Tuszuńska, Mateusz Kończewicz, Joanna Baranowska i Alina Junory.
Na pierwszym spotkaniu s amorządu ,
które odbyło się 28 wrzcśma, powołano Łukasza na przewodn i czące g o,
Dominikę - na wiceprzewodnicząc ą,
Macieja - na sekretarza i Alicję - na
skarbnika.
Agata

Podziwiam za cierpliwość
• Szczęśliwie i radośnie
dożyjcie długich lat, niech
Wam życie będzie wiosną i
rajem ten świat. Nie znajcie
nigdy smutnej doli, ciężkich
życia dróg, niech Wam sto lat
żyć pozwoli w zdrowiu,
szczęściu Bóg, Z okazji 17
rocznicy ślubu M.S.
Matysiakom z Długołęki

Hej,

prezesowi Browaru w
Krotoszynie, panu
Grzegorzowi Matyli składa
wdzięczna Maria Świderska
• Za cztery lata wspólnie
spędzone oddałabym

· wszystko na świecie gwiazdy i słońce na niebie.
Oddałabym wszystko, aby
móc zatrzymać przy sobie
trzy rzeczy: Twoją miłość,
Twoje serce i Ciebie. Dla
narzeczonego - Krystiana
Monika

życzenia przesyłają

dzieci
• Serdeczne podziękowania za

Niespodzianka
czeka w redakcji na Marcina Felisiakia z

Dzierżanowa.

Przypominamy, że losując nagrody bierzemy pod uwagę tylko te
kupony, na których podano imiona i nazwiska adresatów życzeń.

c~u~~ s(tfw~,~ . ! • ~

NA BEZPŁATNE ŻYCZENIA LUB PODZIĘKOWANIE
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Rzecz
Kroto51Jlilka

składa

1 października

Zadzwoń
Redakcja czeka na listy o kłopotach
i radościach młodych ludzi. Może
cie, drodzy Czytelnicy, także zadzwonić do Młodzieżowych Korespondentów „RK". Na Wasze sygnały czekają oni przy telefonach w każ
dą środę od godziny 16.00 do 17 .00.
Krotoszyn: Redakcja „RK" - 72271-42; Kasia Nowakowska - 725-

Kalibabki od

•

okazaną pomoc finansową

Lucyna

odbył się

Imieniny

0 Miłość

O Urodziny

O Rocznica

O Róźne

O Ślub

Q Podziękowanie

llll

w Kobiernie V Bieg Sokola.

Sokoły ...

W niedzielę reprezentanci Szkoły
Podstawowej w Biadkach oraz
z chwaliszewskiego oddziału gimnazjum wyruszyli autokarem do
Kobierna pod opieką pań: Marzeny
Zwierz,
Krystyny
Marciniak
i Bernadety Jamroziak, aby wziąć
udział w V Biegu Sokola. Główny
mi organizatorami imprezy byli Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS
w Krotoszynie oraz Wielkopolskie
Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
Najmłodsi uczestnicy biegli na 200
metrów, klasy I i II - 600, III i IVI OOO , V i VI - 1500, natomiast
gimnazjaliści
- 2000 metrów.
W każdej kategorii wiekowej
chłopcy i dziewczęta biegli razem,
ale byli oceniani osobno. Za pierwsze miejsce można było zdobyć puchar oraz medal, za kolejne - nagrody rzeczowe i dyplomy.
W klasyfikacji szkolnej Kobierno
zajęło I miejsce , SP nr 4 w Krotoszynie - II, a Biadki - III. Po rozdaniu nagród losowano jeszcze upominki dla młodych biegaczy -

czapki z daszkiem, koszulki oraz
latarki.
Wielu uczniów brało udział w imprezie już po raz kolejny. Jedną
z nich jest Katarzyna Zmyślona
z Biadek, uczennica klasy I gimnazjum w Chwaliszewie, której zadałam kilka pytań.
- Od kiedy startujesz w Biegu
Sokola?
- Pierwszy raz brałam w nim
udział dwa lata temu.
- Jakie są twoje największe
osiągnięcia?
·
- Dwa lata temu zajęłam trzecie
miejsce i wygrałam walkmana.
Rok później , również za trzecią
pozycję, otrzymałam brązowy

-

medal, dyplom oraz dużą maskotkę. Niestety, w tym roku
nic nie wygrałam, ale zajęłam
miejsce w pierwszej dziesiątce.
Jak oceniasz siebie?
Myślę, że gdybym poświęcała
więcej czasu na treningi, pobiegłabym dużo lepiej. W zeszłym
roku miałam większe szanse,

ponieważ biegłam

z młodszymi
zawodnikami i więcej trenowałam.

-

-

Jak

czułaś

si~ po biegu?
bardzo zmęczona, dystans dwóch kilometrów wymagał ode mnie sporo wysiłku.
Zmęczyło mnie także tempo narzucone przez rywalki. Ale byłam dumna, że znalazłam się
w pierwszej dziesiątce. Po drodze wiele dziewcząt zatrzymywało się z powodu zmęczenia.
Na szczęście przebiegłam całą
trasę bez zatrzymywania.
Czy dobrze się bawiłaś?
Bawiłam się świetnie. Były supernagrody i wspaniałe towarzystwo. Szkoda, że plac przed
Wiejskim Domem Kultury był
zaśmiecony. Moim zdaniem imprezę w Kobiernie trochę za
Byłam

słabo nagłośniono.

Sokoły!

Do zobaczenia za rok
w Kobiernie!
Paula
11
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Usługi Asenizacyjne

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar,
wysokiej Jakości drzwiami przesuwnymi

Pit.exReaeneracia
s.c.

!>usuwanie nieczystośc i 1102
z szamb,
I> rozlewanie gnojowicy,
I> odpompowanie
studzienek melioracyjnych

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

Oferujemy:

Eugeniusz Oiorna
56-330 Cieszków, ul. Kościuszki 54
Tel. 071 38 48 107
tel. kom. 0603 22 86 77.

łączenie pił taśmowych

ostrzenie pił:
tarczowych, trakowych,
frezy i noże strugarskie

Usługi Asenizacyjne

Prod ukcyjno-Usługowe

63-800 Gostyń ,
ul. Poznańska 68
tel/fax: 065 572 17 50
572 37 84
572 38 08
Godziny otwarcia
pon.-pt. 8 00 - 1700
sob. 8°0 - 13°0
64-100 Leszno
ul. Lipowa 53
tel/fax: 065 529 97 16
529 91 66
Godziny otwarcia
pon.-pt. 10°0 - 18°0
sob. 10°0 - 14°0

minusów nie mamy.
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Sa lnia - spne<lam dl1alki; hudowlan4 pow. JO(K) ml
woW, pr,,d, a.,,;fah. 1clcforv. c.:cn.1 11 zl m1
1. Tomnice
J km od Kn•h~ryn spr,i..:ti..1m dz1.iłl..ę budow-

Jan,t 2.500 m2 /25x I001n/ rrzy drodze ru;faltuwcJ, wod,1
prt\{l, kan.th7,lf.:Ja )J.mWm., 1dcizczov,,a, \.:Cna 17.SOO zł.
Krotos.cyn - sprzedam atrakcyJn1e poloion,t dz1.1lkę bulłowlan,t, ogrodron4 o pow. 2.700 m2, cena 44.533 LI.
,.J.
Krotosqn - ,przc<lam przy wlocie do miasta atmkcyJny
grunt z przczn.iczcmcm pod budowi.: mieszka l ną u pow.
4.200 m2, cena 67.56H zł.
6 Kolm in W lkp - sprzedam działkę budow l aną uzbroJ
woda, pr-ł(l 6.000 ml, cena do UL&odnien ia.
7. Ko.imin - na sprzedaż działka budowlan.t 2.500 ml; cena tSo uzgodnicntd

8. Ko n1r-aw - przy i;lówneJ drodze sprzedam <lz1ałkę budow l Jł\i\ o pow. 1.250 ml (woda, pr<\(J, g.,z, lclcfon), cena

15.000 ,,.
sprzedam 0,65 ha ł-~ - terenu rckrcacyJncgo 2 płyn~it wod..t. w pobhżu lasu, cl!Sza
1:spokój, duto zwierzyny, cen• 6.000 2.1.
10. C hac ha ln i1-Borowni c1 -spncdam, dz iałkę budow l aną

9. S1ln i1 kierunek Tn f1ry -

o walorach rckrcacyJnych na obrzctu komplcbu Jcsncgo
Nadleśn i ctwa Milicz, moż l iwość przyli\(.'ZCn111 wody, p r ą
du, gazu, telefonu -cJogodny doJazd /~falt/, ,mlc 11\SłCch·

11 paidzlernika 2000
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kuchnie na wymiar

Ostrów Wlkp
ul. Krotoszyńska 35
tel. 737 28 27
HALAZAP

Jarocin
ul. św. Ducha 5

--..,c.~

,.~,~~- ~~~

Kalisz, tel. 765 60 26
ul.

Częstochowska

140

SALONY SPRZEDAŻY

Kępno

ul. Warszawska 13
tel. 782 03 80

Kalisz
Dom Handlowy „Tęcza"
ul. Nowy Rynek 9
Tel. 0608 138 679
1706

TOMI-CAR
63· 700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

Tel. 062 725 72 32

-N\,~ .· · ~~ >--i
; -~

•

<9,

KUPNO-SPRZED1łi-AUTOKREDYT-LEASING

~ ""':.,

,

- atrakcyjne kredyty na zakup samochodu
• możliwość uzyskania kredytu bez polisy AC

ui!1Ji'i/1j~f:1 u

U/i 11:li',Me :[I] ,1ii5ii@J&i'i i:fl1UI] :iH iM j rn

j
i(~'l:łl j j
ij
• udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
KOMIS PRZYJMWE BEZPł.ATNIE SAMOCHODY DO SPRZEDAŻY
SKUPWEMY I SPRZEDAJEMY SAMOCHODY USZKODZONE

-;

1101

ZAPRASZAMY od 930 do. 18°0 on.- t. 930 do 1530 sobota

@

0
· ~~;;~:pire rsopcrzedafy domów,
I"'
I~
działek, gruntów.
~
2. Wycenę nieruchomości
dla wszelkich potrzeb
•
S PON Członek Wielkopolsklego Stowarzyszenia
przez llcencjonowanego · .. · Poiredników w Obrocie Nleruchomollclami
rzeczozn_awcę majatkowego.
Krotoszyn. ul. Rawicka 5
Tel. 722 86 30 725 43 75 0602 657 374
3. Sprzedaz gotowych projektów
domów jednorodzinnych.
Internet wwi:w.1nwest~r.z.pl
Zapraszamy: wt. 1D"-14" I 17"·19"Jr. 10"·14" 116"·19", pt. 10"·14" i 16"·19", sob . 10"·14"
SPRZEDAŻ DZ(AI EK
ł
Ciesl.ków ~przcdun dzi.1lkę budowlar14 w rCJonic ul
PoludmowcJ o pow. t,50 m2, wod,t, pr,\J, gaz, cena 6.500

• .•

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

o

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
1

6<?

1705

.

.

Q~

KOMANDOR

tilt, li1Jlt1l ' , ~·i.L~ll', l!LU~~::.I::::!

Biuro zapewnia:

,..

Przedstawic i el

~100/0 ""

~ c,~
. ~c,"P

Kalkulatory

Upominki~

Auto r yzowany

• INCA
• ALHAMBRA

1704

dla dwóch osób przy zakupie
okien powyżej 3.000 zł

Biuro: 56- 300 MIiicz, ul. Długa 4
czynne 9 00-16 00 , tel. 071 38 42 798

• TOLEDO
• LEON

SEFIT
Po ś p i es z s i ę . Więcej

Wczasy gratis

• CORBOBA

naszych samoc hodów odję li ś my od 8000 do 2000 zł!

1703

-

• IBIZA

plus Seata t o... minus. Jaki? Po prostu od cen

taśmowych

DRZVVI
FASADY
WITRYNY
SCIANKI

• AROSA

Seat znany jest ze swo ich pl usów. Jedna k najnowszy

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

C>KNA

Przedsiebiorstwo
i Handlowe

Bezpłatna inio/inia : 0·8000 222 555, e·ma il woja@seat.com.pl

Nasze plusy to minusy

Pił TaśmoWJch

Andrzej Grenda & Andrzej Socha

1.280 1112, l:cna 16.000 zł
11. Raciborów - sprzedam okazyjme dz1ali..ę budow!Jru
uzbrujon.:t, dobry doJazd od strony Boiacuw, przyst.inc.:k
MZK, pow. 2.600 m2, cena 7.000 zł
12. Kro l Mąn - sprzedam dz1alkc 1100 m2 woda, pri\{J, gJ.1.
telefon. Ccn.1 22.000.
13. Krotosiyn
sprzedam dz1.1lkę budowl,lni\ o r,ow. 1460
m2 (przy ul. Koim1r\sk1cJ). Cena 36 OOO z ł
14. Krotosqn - sprzcdJm dz1a l kę budowlan-l o pow. 2.000
m2 /wo<la, pfl\d, gai, telefon/, cena J IJ.000 zł .
I 5. Zd uny - 1iprzedam działkę bulk>wlaną o pow. 3000 m2,
pe ł ne uzbrojl.:nic, w całości ogrodzona, cena 30.000 zł
16. Biadki - sprzedlm dz i ałkę budow laną o pow. 1300 m2
(woda, prąd, asfalt) w cenie 8.000 zł.
17. K rotosąn - sprzedam dzmlkc budow l aną w sąs i edztwie
lasu o pow. 1190 m2 (woda, pll\d), cen, 27.500 zł
IR. Krolo.u:yn - sprzedam działke budowlani\ o pow. 1650
two

m2, cena 25.800 zł
M l ł;sZKAN (A NA SPRZEDAŻ
I . Krol ouyn -· sprzedam mieszkanie w nowoczesnym bloku z cegły (przy SADZIE) li po~lro, o pow. 48,50 m2, 2p
t k t 1- komp letnie urządzo ne, wysoki standard, cena
78.000 z ł .
2. Krotoszyn - sprzedam mies:z.lcanie - blok na ostcldu
przy ul. Rawickiej, JV piętro 4 p t k t ł , stan techniczny
burdzo dobry, czynsz 245 / m-c, cena 61.500 zł
3. Sprzedam ni eduże mieszkanie w kamienicy blisko Ryn ku,
I po~o. o pow. 36 m2. Cena 38.500 zł

Krotouyn - osiedle Szarych Szeregów 111 p ię tr o sprzcdJm bardzo ładne rmcszkanie o pow. 61 ml/ 3 pukoJC t i,;,U(;hma +- laz1enk.t t logg1J I p1wmc,l / domofon,
1clew;ZJil kablowa, 1clcfon, cena 73.200 ~I.
5. Krotouyn - sprzed.im ł.u.łne m1cszl.Jn1c TlJ os S1korjk1cgo, 111 piętro, o pow. 48 rn2 (3 p I k t I t we), ccnJ

,t ~~it li gów 5 knt od Oorow11 Wlkp. -

srffzcdum nowy

dom (s;t,m surowy, za<l.c;zony) na dzmlcc o rx1w. I J 00 m2,
woc.l.1 , pfi\d, te lefon, k,11111ltz,1cJ.1 dcszc10wa. Ccn,1 80.000
zł.

5. Krol os, yn - :.pru:d,un dom jcdnorodzumy kompletnie

57.600zl.
6. Krotoszyn, ce nt ru m - JJ pięlro, mieszkanie 120 m2, Sp,
k, I. 2 g.uaic i ogródek przydomowy 200 m2. (\.·na łQ OOO
zł.

7. Krotunyn - sprzedam samodzielne m1azkanie o pow
110 m2 - cały pJrtcr w w1l11 Jcdnopu;trowcJ. c,1lkow1cic
o<ldz1clnc WCJŚC1c (4 poko1c t duży s..llon I kuc.:h111:.i l,1·
z1cnka) na d:z1aJcc o pow. 520 m2 z gardem na duży samo-chód do na1ychm1astowcgo um1cszkan1a. Cena I IO.OOO
zł.

R. Zduny- ,przed.Im mieszkanie o pow 59.9 m:! O f'IOk,
kuc.:hma. ła1cnka, WC, k>gg1J. p1wn1c.:.1, C.0.) cena t,5.H90
zł

Kaliu: - lłpr7L-dam m1e:.zk.tnh: l""l.11 prJ\l,,U do Jok,1Ju,
o row. 49 m2 (3p • k • ł 'f we) l lclcfoncm. liczmk woJv
21mnc11 c.:wpleJ, ht:zn1k tu:pł.t. Czyn.. . z 1ł :!ńU-m-c IJ.m..U.o
ładne. Cena 70.000 zł
IO. KrotoJ.tyn
przcJ..1m m1~.tn1c na os. Knrl:z.tk.1,
o pow. 48 rn2 (3 p t k t I t we) na IV Pl!itT'ZC, po remoncie, bardzo zaJb.ine. Cena zł 6-l.800. Poza tym 1~1mcJc

9

możhW\bĆ

wcwnqtrz obiektu /moi l iwoSć podl,\czcn1<1tclcfomt/, cena

65.000 ,I.

kupna garużu.

11. Krotouyn - na osiedlu przy ul. RJ;WC.owskicJ, '>pr.tcd.un
m1cskznaic wlasnosc1owc (biega wieczysta), ban.łzo l,,dnc o pow. 48 m2 (2 p ł- k ł we), z dutym balkonem na
I piętrze. Cena 61.500 zł
SPRZEDAŻ DOMÓW
I . KrotoJZyn -sprzcdam ll -p1ętrowąkam1cmcc w centrum
z wolnym m1cszkanicm ~ ml, mo:t h wość urządzenia
,klepu od frontu przy glówncJ uhcy. Stan tcr.:hn1czny ob1ek·

tu - bardzo dobry, crna J00,000 .d

2. Krot oszyn - os1cdlc w rcJomc ul. Ceg larskiej - sprzedam dom w zabudowie bhżn1.:M.:.zcj - wysoka piwnica,
pancr I poddasz.c bez stolarłc 1 o<worowcJ, otynkowany zcwnętrnue I zadanony /dC))c:1 1papai w obielc ie przy ł4CZO
na woda, moth wOIĆ przyłączcnaa prądu, telefonu I kanahZACJI całość na dziaJcc 380 ml , cena oferco""• 70.000 zł
3. Krolou yn -sprzedam dom z zabudowaniami go:,po<Lirczym1 na puncie o pow. 2500 ml, przyłącza tJ woda, prąd

wykor\Czony (7 pokoi, 2 kudmi c, 2 l,1Licnki, C.0., ga.z) do
natychm1J.Stowcgo za mi cszk11111,1 PrzyJ!lZIIJ lokaliz11c1,1,
ccn.1'. 200.000 z ł .
6. Krolos, yn - :.przcd,1111 dom z ogrode m (S pokoi, kuch~
IIIJ, l.mcnk,t) du 1.111ruc.-izl.unm od ,..mu, cen.i 130.000 11.

ROZPOCZf1 E 01 /PO\YY
I

Krofou:y n - sprzed.am -

rejon ul. Ann 11 Kn1Jowcj -

z ro7JXK..-z1r 1 ą budową domu - wyprowad7onc przyL icmic
/ w projd.cic wysok i pancr 'I podd.1szcm użytkowym ca.łOSC ok. 200 ,n2 /or.rz g.1nii, pch1e uzbroJeme /bez poo.
l,"--z1.,V puw. grunlu 642,0 1tt2. cena SS.OOO ,I.
Kro10.uyn - sprzcdm11 dom p1r.:trowy mi wysokim fundJmt.:m.:11.: - pow. użytkowa 120 1112 sl,111 surowy otwarty,
polo)onc tynk i wcwn~l7nc, Z,tdaszony, n,1 gnnk.:1c o JWW
780 m2, ccn.162.000 LI.
Ko/ min W lk p .
spncd.1111 nowy dom rlil osicdh1 hucJowmc.:tw11 Jcdnorodzmncgo 11,1 gruncie, 700111 2 (wud,1,
pn\d, g,17, ku nuhzm.:Ja), ce na n.ooo ,1.
4 Prted Śwlebod,_inem
przy glówncJ droc.17e PoL.n,111
Fnmlfurt (66 km od gnuu cy) sprz1.-dJm dom (~tan surowy
zrunkni~ty) o pow. 280 m2 na grunc ie o pow. 2.400 m2 woJ,11pn\d w budynku, cena 120.000 LI.
5. Spncdum rozpoczęli.\ budo" i.: - b li źn i a k . 11.1 dzi.alce
o pow. 360 m2, rejon ul. Ceglarskiej. Cena <lo u,godmc-

50.00(I z ł.
1. Kobylin okolil't' -

spr7edJm budyncl g~pod.1n:zy
z prqs1osow11111cm nu dum t dz1iilk11 600 - IOOO m2
PrzyJazm1 lokali z..:icJa , a1raleyjn.1cena.
J Krn10, .tyn - sprz.cdum nlmkcyJmc położony 1'.'TCII bu·
dow l.1ny o pow. 5400 rn2, wy:,,oi..11 mtcn!lywno~ ZJbudowy, wszystkie 111cd1,1, cena ofertowa 160.650 zł.
PO W\'Nń IEClr\
I.

Ro,drałt "'

-Jo wyd zicrź,1w1cn i 11 STARA CEG IELNIA

(utw,1n.l1011y pl.ie 2000 m2, budynki biurowe, magazyny,
w.1r:s..-1.11y, dobry doJ,11d (,t.,fah) z rrzcro,1czc111em Oil hurtowmi;, :.kl.idy lub pnxlukcJ'i· C,yru.:t. do uzsodn1cmi1.
KrolOV) 11 - do wyn,IJfr"Cl,I pomicsZ(."ZClllC b1uro\l,,e I m.1~117yt\OWC o l,lCZllt'J pow. 175 m2 w b1uruwcu przy ul Ruw1ck1ej 5 (mu.t h wość wyd21clcma ponucszczcń). Cen a
wy naj mu do 111godn ienia.
l . Kro1ov ) n -c1.'fltrum-p.1rter-JowynaJ~1a urz,\dzom: pc.11111cs1czcme u pow. XS m? z przCTllJt.7.Cmcm 11.1 h1u·
ro lub 'iklt..-p(y) od fron1u 2 w1trfny I dwOJe drzwi. Cena
wynajmu l.(100 , 1,s:. micsiitc craktu ry \ '.All,
t t( rotOSt) II
do wyn..1J\:CIJ nowy
p1\:1rowy bud)'llck
gospniL1rczy m1 osiedlu bud. Jednurudi.mncgo o p<>w. ogolnc , 70 111 2 (wtxL1. pr,l{I, k11n.1liZJCJ,1) z przczn~zcmcm TlJ
h1mdd, u.,lug1. Moihwość U1"'J4di.CmJ :.klepu z w1tryn.\umowa wieloletn ia do u,_godnle nla
S. Krotui , yn, bliJko llynku -do wytl.lJQUJ budynek, parler 110 m:?, pu;tru kO ml, p.1rL1 ng 100 m.2, woda, pn\(J,g&1;
z przeznac.:zemcm 1111 sk lep- h urtown i ę; urnowa w1clolet·
nu1 .

SPRZEDAM INNE

6. Sulrnien yce - Rynek J o V.')'llllJQCilł sk lep o pow. 60 m2
omz pom1 cszc1.cnia przyna l eżne (mJt;.,1zyny) o lqczr1cJ
pow. 100 rn2 (wo<l,1, pnld, 1>1la, ub1kdCJ11). Czynsz m1cs1e.,'t."Z·
ny przy,ti.,1my, do uzgod mcnm Umowa ty ł ku w1doil1111a
Kro1011y11 - wynupni; gt1ruż I budynek goe,podar\:ly
z oknem, rnelil lowe bnuny.
H. Kro1ovyn -wynilJmc pla.c ognxlzony o pow. 1200 m2
U u n.ł.to korzyiln.1ccn,1
9. Krolmvyn - wynnJl'OC Ur1Jldo1.ny lok11I z w11ryn4 n.1
sk lep lub biuro (p!7y ul Kot1m ń>k1cj) o pow. 28 m2 z wy•
ł l\czc mc rn bn111)y i:poż)"l,'CZeJ Cena n,1JmU 650 2Vm1c-

1. S•ln la - do wy<lz1crtaw1cni.a phlC utwnrdzony w c11 l ości
ogrodzony 2.000 m2 z m u:t: li wośc i 1\ korzy1Hnni 11 7 w.irnlatu. Cena do u,i;odnlt nla.
2. Krol o.tzyn - i pncda m grunt o pow. 5000 m2, cenu.

10. Krotosiyn w atrulcyJ nyrn ci1u:u handlowym dwa l o l ,1łc
SO m2, ccm1 1340 2.ł/rn hr\Jltu 1 11 O m2, cena 2390 11 m
bruno

m,

GRI/NIYPOD
PZIAI Al Ność GQSPOl>ARCZA
sprzedam J,10 ha gruntu poJ d1.111!t1ln ość
(woda, pn\d, gaz, k1m11 hzacj11, 1clcfo11) pr1y
ul o 11Jw1erzchni b1rumiczncJ, cena I IO.OOO ,I.
2. Krotos, yn - lcrcn nmg1lZ)'nów I s kł ad ów 3.(K)() m2 ogrodtonc, sllln bdb, doj112d, uzbroJon,1 , cena 15 ,Vml.
I. Krolos.t:yn -

pr.:e myslową

s 1 ę<.7n1 e.

19 •

Igraszki z

Albertyną

FILMOWA

Drodzy
Przyjaciele,
nagrodę za rozwiązanie zadania
sprzed dwóch tygodni - JESIENNA
PRZYGODA - otrzyma Krzysztof
Kowalski z Krotoszyna.
Teraz zachęcam Was do rozwiąza
nia zadania przygotowanego przez
Artura Jędrzaka z Konarzewa. Na
odpowiedzi czekam do 19 paździer
nika , a obu chłopców zapraszam
v piątek do redakcji po upominki.
Albertyna

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

kaset wideo JOVI:

VIDEO HIT
Dariusz Zaremba:

1. "Zielona mila"

2.

nie

sensacyjny

płaczą"

-komedia
3. "Nostradamus"

4.
\!azwy zwierząt kojarzące się
z przysłówkami i powiedzonkami po
wpisaniu do krzyżówki utworzą ha;lo.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

"Chłopaki

-

"Dziewiąte

-

wrota"

-

5. "Prawo ojca"

6. "I stanie

sensacyjny

się

-

sensacyjny

-horror

Skakała i nóżkę złamała
Stary . .. mocno śpi
. .. , ... , do domu!
Ciągle włazi na plotek
Dzieci i ... głosu nie mają
. .. jest dziki, ... jest zły
Lata koło nosa
Nadal wybiera się za morze
... Garbusek

-

8. "Joanna D'arc"
9. "Gra o

miłość"

sensacyjny

-

kostiumowy

-

obyczajowy

zorganizował

miejski

Koźminie

23 września go. Wykład pt. Historia wokół nas
z Towarzy- - czyli jak poznać dzieje malej ojstwem Miłośników Koźmina Wlkp. czyzny wygłosił Lech MoryksieProwadził ją burmistrz Bolesław
wicz, a dr Michał Pietrowski wystą
Kasprzak, gości witał Michał Pie- pił z pracą zatytułowaną Edukacja
trowski. Z -referatem na tematy · regionalna jedną z form d=ialalnoWielkopolski i jej okolic wystąpiła ści Towar:ystwa Miłośników Koź
prof. dr hab. Barbara Wysocka mina Wlkp. Przedstawił w skrócie
z Poznania. Wspomniała ona rów- bogatą historię towarzystw~, Muzeum Ziemi Koźmińskiej i &kice
nież o dużej roli ruchu regionalnewespół

Wlkp.

sensacyjny

3.

"Chłopaki

nie

płaczą"

-

1.

"Chłopaki

4. "Informator"

-

sensacyjny

5. "Prawo ojca"

-

sensacyjny

6.

"Dziewiąte

7. "Tylko

wrota"

51 Syn

państwa

Chojnickich
z Kroto~zyna,
ur. 4 października

-

miłość"

8. "I stanie

się

-

koniec"
-

thriller
komedia

-

thriller

kostiumowy

-animowany

DVD
nie

1. "Zielona mila"

płaczą"

-

sensacyjny

2. "Zielona mila"

-

sensacyjny

3. "Prawo ojca"

-

sensacyjny

sięczniku

Echo

Stanisław

2.

"Chłopaki

nie

3. "Informator"

-

sensacyjny

płaczą"

-

sensacyjny

-

sensacyjny

Koźmina powiedział

Jarczyński,

prezes
ostrowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp.
W przerwie była okazja do nabycia
nowej książki. Jest ona dostępna dla
wszystkich zainteresowanych w bibliotece w Koźminie Wielkopolskim.
Augustyna Kurowska

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

·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · : ll~~~zyńska

I\ !

A oto nasi milusińscy, nowi mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego, urodzeni na
oddziale położniczym szpitala przy ulicy Bolewskiego, sfotogrąfowani przez
Marcina Pawlika.

państwa Molków
z Krotoszyna,
ur. 4 pa ździe rnika

komedia

Po przerwie dyskutowano na temat
nowej książki. Jej współautorki Dobrochna Kasprzak i Anna Ranke
mówiły o źródłach, z których czerpały informacje do tej publikacji.
Głos zabierali także przybyli naukowcy. Wiele ciepłych słów o mie-

~ieri ~błJy 'ij()

41 Syn

-

-horror

Koimif1skie.

urząd

2. "Corruptor"

I O. "Miasteczko South Park"

Witch Project"

W Koźminie Wlkp. odbyła się sesja popularno-naukowa, poświęcona edukac}i regionalnej
oraz promocji książki Koźmin Wlkp. nasza mała
Ojczyzna.
Sesję

sensacyjny

9. "Joanna D'arc"

IO. "The Blair

DVD

Czytaj o

-

thriller

koniec"

7. "Corruptor"

1. "Zielona mila"

61 Syn

państwa Pestków
z Paniwoli,
ur. 4 października

71 Syn

państwa

Klonowskich
z Wielowsi.,
ur. 5 października

11 Syn państwa
Mielcarków
z Rozdrażewa,
ur. 2 października

81 Córka pansrwa
Gabrielczyków
z Małgowa,
ur. 5 października

21 Nikola Funnaniak
ze Zdun,
ur. 3 października

91 Jakub Andrzejewski
z Krotoszyna,
ur. 3 października

==::..""::=:====:::..::~:-:::=====================================;::::;:===============:::=::::::=11
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722-60-15.
•
Drzwi z szybą, szer. 70 cm.
Tel. 722-94-89.

•

powlekaną plastikiem. Tel. 722-6403, 0604 14 71 74.

•

Eternit, 20
722-21-47 .

płyt,

tanio. Tel.

Wciągarkę budowlaną.

•

•

Trzy klatki do chowu królików, nutrii, konstrukcja prę
towa z wykotnikiem, wymiary I 00x50x 150, cena 80 zł.
Tel. 722-88-82.

•

•

Okno podwójne z ramą 70 zł,
pralkę Polar za 200 zł, nowy
kaloryfer żeliwny - 7 żebe
rek, 50 zł. Tel. rano i wieczorem: 725-23-21

•

Okna z ramą 2-3 skrzydłowe,
cena: 30 zł za szt. Tel. 72545- 71.

•

budowlane, b.
tani parkiet. Tel. 065 573
47 10.

•

Używane

okna drewniane.
Tel. 0502 252 357.

z lat 30. w komplecie - stół i krzesła, stan
bdb. Tel. 0608 l 02 O17.
i

brązową.

•

żeliwny.

•

Zlewozmywak
722-94-89 .

•

Piecyk do ogrzewania pomieszczeń z katalizatorem.
Tel. 722-61-29.

•

Tanio tv Sharp 2 I'. Tel. 72504-87 po 18.00.

•

Lodówka, stan dobry, wys.
125 cm. Tel. 725 36 30.

•

•

•

•

•

•

Tel.

Komputer Amiga 500 z kolorowym monitorem i oprzyrządowaniem, 150 gier. Tel.
725- 79-49.
Kolumny
Tonsil,
moc.
I 50/80W, mało używane,
magnetofon, tuner, wzmacniacz, tanio. Tel. 725-00-67.

•

Lodówko-zamrażarkę.

•
chłop

Wózek spacerowy niemiecki
Shopper XL5, stan b . dobry.
Tel. 725-36-93.

października

2000

w Tom-

Działki budowlane przy ul.
Ptasiej, Rybiej. Tel. 725 O1
09.

Dwie działki budowlane
w Świnkowie. Tel. 722-4149.

Garaż

na osiedlu przy ul. Rawickiej w Krotoszynie. Tel.
725 08 58.
Garaż na osiedlu przy ul. Rawickiej w Krotoszynie. Tel.
725 08 58.

Mieszkanie 90 m2, 3 pok,
gazowe c.o. wys. standard,
blisko centrum, parter, domofon, możliwość prowadzenia działalności handlowej. Tel. 725-45-71.

•

Mieszkanie 60,5 m2, I p.
1300 zł/m2, w pobliżu garaż,
do zamieszkania w 2001, ul.
Raszkowska. Tel. 725-01-24.

•

Mieszkanie w bloku 60, 7
m2, 2p, 3 pok., wys. standard. Tel. 0602 39 62 57.

Wózek dziecięcy 3-funkcyjny Iglesina w bdb stanie. Tel.
0604 188 455.

•

•

Wózek spacerowy, stan bdb,
cena do uzgodnienia, tanio.
Tel. 722-94-04.

Sprzedam lub zamienię na
mniejsze mieszkanie 4 pok.
przedpokój. Tel. 725 03 28
po 15.00 lub 0604 14 65 91.

•

Namiot Igloo, 4-osobowy,
tanio, oraz lampę wiszącą.
Tel. 721-66-1 7.

•

do pisania z dwustan idealny - 60 zł. Tel. 722-84- 79
(wieczorem).

Maszynę

•

•

Pomieszczenie o pow. 70
m2. Tel. 0602 18 11 13 po
15.30.

Tanio - szczeniaka ?-tygodniowego cocker spaniela.
Tel. 722-65-36, 0605 383
881.

•

Jamniki szorstkowłose. Tel.
725-30-35 po 16.00.

•

Pianino. Tel. 0602 18 11 13
po 15.30.

•

•

Język polski - pełen zakres.
Tel . 0502 296 809

•

Kupię
małe
m ieszkanie
w Krotoszynie do 40.000 .
Tel. (071) 3 84 63 26.

do

ćwiczeń siłowych:

hantle, modlitewnik, gryfy. Tanio! Tel. 0607
504 283.

Szable, bagnety, stare odznaczenia itp. Tel. 588-01-62.

Sumienna i odpowiedzialna
studentka zaopiekuje się
dzieckiem. Te l. 725 04 94.
•

szkoła

pod-

Rozbiorę

budynek murowany lub drewniany w zamian
za odzyskany materiał. Tel.
722-67-21, 725 22 79.

•

Przepisywanie prac dyplomowych i magisterskich,
wyrabianie wizytówek oraz
ulotek. Tel. 721-56-78.

•

Terapia metodą kinezjologii
edukacyjnej Paula Dennisona: trudności w nauce, problemy emocjonalne. Tel.
722-83-15
Możliwość

otwarcia własnej
firmy dystrybucyjnej przez
przedsiębiorcze osoby, bliż
sze informacje od 9 .0012.00. Tel. 722-86-28.

B I U R O
MATRYMONIALNE
DUET -

niemiecki - wszystkie
poziomy, przygotowanie do
matury. Te l. 722 96 14,
0607 172 452.

Matematyka -

ogłoszenie

•

Jęz .

Historia - korepetycj e, prace kontrolne semestra ln e,
wypracowania. Te l. 0606
307 969.

samochód?

Ubezp ieczenia na życie, posagowe dla dzieci, profesjonalne doradztwo. Tel. 725 23
26 .

ANTYKI skup, sprzedaż:
meble, zegary, obrazy, porcelana, lampy, militaria, wagi, żelazka, młynki, itp. Piotr
Pryczek, Jarocin, ul. Wrocławska 31. Tel. 747 78 08
praca, 74 7 17 60, dom 0603
799 644.

Jęz. niem iecki studentka
V roku, ta kże nauka tłum a
czenia (piątek, sobota). Te l.
725 OJ 25.

sprzedać

w internecie. Tel. 0502 252
360 .

Starocie do remontu: szafka,
komoda, szafonierka itp. Tel.
592 51 92 po 18.00

•

Chcesz

Zamieścimy

Kamienicę
lub
udziały
w centrum Krotoszyna. Tel.
747 78 72

Sklep 28 m2 w Krotoszynie, ul. Koźmińska 34. Tel.
725-43-17.

Nieodpłatnie przyjmę ziemię

Oddam małe kundelki w dobre ręce. Tel. 722-35 -81.

dom w Krotoszyn ie,
do 70.000 zł, naj lep iej bli sko
centrum. Tel. 0502 6 19 156.

Sprzęt

•

polski - mgr filologii polskiej, wszelka pomoc, szkoła podstawowa,
gimnazjum i szkoła śred
nia. Tel. 0604 78 10 43.

do -wyrównania działki warzywnej. Tel. 725 44 81.

Kupię

Jęz. niem iecki studentka
llI rok u. Te l. 722-86-36 po
19.00 .

Mieszkanie 64 m2, II p,
2 pok. garaż w podwórzu.
Tel. 588 14 45.

Chemia . Tel. 722-83-15.
Język

domek w Krotoszynie . Tel. 735 -44-65.

•

Lokal handlowy 43 m2
w Koźminie, inf. po 20.00,

Tel.

mieszkania do 40
m2. Tel. 725 22 90.

ławeczka,

•

•

•

Pilnie poszukuję mieszkania
3 pok. lub domku do kupienia, do 70.000 zł w Krotoszynie. Tel. 725-22-90.

Mieszkanie M- 3, informacja
po 15.00, Krotoszyn, al. Powstańców Wlkp. 39.

Pokój we Wrocławiu dla studentki. Tel. 725-22-90.
•

mieszkanie komunalne na parterze 36,39 m2
na 2 pok. do 50 m2. Tel. 72264-13.

Kupię mały

•

Matematyka - tanio. Tel.
722-83-17 (19.00-20.00) .

Zamienię

•

Mieszkanie w domku jednorodzinnym. Tel. 725 30 35
po 16.00.

Rower górski damski 130 zł,
fotelik dziecięcy do samochodu 60 zł, grzejnik elektryczny olejowy, używany 16
żeberek 100 zł. Tel. 72263-41 wieczorem.

Wynajmę lub sprzedam hale
produkcyjne, pomieszczenia
socjalne, biurowe, stację paliw na działce 740 m2, plac
ogrodzony. Jutrosin, tel.
(065) 54 7 13 28, 0604 402
738.

Poszukuję

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

kolorową czcionką,

Sklep w centrum Krotoszyna. Tel. 747 78 72.

•

Mieszkanie w bloku IV p.
60,5 m2 lub zamienię na
dom. Tel. 722-03-48.

/

11

•

•

Pralkę wirnikową

Magnetofon Technics ERS
BX 747, cena do uzgodnienia, stan idealny. Tel. 72509-76 po 19.00.

na szczupłą
168 cm. Tel. 722-21-

Wózek dziecięcy 2-funkcyjny. Tel. 725-08- 74.

dwa konwertery, stan idealny, cena
350 zł. Tel. 725-01-34.

Komputer, komplet; miniwieżę na 3 CD oraz wideo.
Tel. 588-01-62.

•

Suknię ślubną

Wózek 3-funkcyjny, stan
bdb, tanio. Tel. 722-08- 78.

Antenę satelitarną,

z wyłącz
nikiem czasowym, wyży
maczką bębnową, stan bdb,
cena do uzgodnienia. Tel.
725-29-28.

•

Wózek Mikado, 3-funkcyjny,
4-miesiące . Tel.
722 60 20.

Tel.

•

niedrogo, murowana altana. Tel.
722-91-34, 0604 22 04 97.

używany

722 60 15

Działkę budowlaną

stawowa, gimnazjum, szkoła
średnia. Tel. 721 13 25.

Tel.(061) 436 OI 89

Działkę ogrodową,

Sprzedam - wózek

Sypialnię

Ławę czarną

•

58.

•
•

•

Futro nowe długie - 200 zł,
krótkie - 150 zł (sztuczne).
Tel. 725- 78-27.

Szatkę komunijną dlfl
ca. Tel. 722-85-29.

Mieszkanie o pow 62 m2,
3 pok. telefon, tv kablowa,
cena 1250 zł /m2. Tel. 72291 -34, tel. kom. 0604 220
497.
nicach 2.500 m2, pełne
uzbrojenie, cena 17.500 zł.
Tel. 722 65 48.

Kopaczkę elewatorową do
ziemniaków, kozę dojną i koziołka. Tel. 721-18-75.

osobę,

Materiały

•

Chłodziarkę

do mleka Polar,
stan bdb. Cieszków, ul. Piaskowa 31.

Tel.

Komplet kafli na duży piec,
nowe grzejniki płytowe. Tel.
7217617.

•

Tel. 722-60-

•

721-23-20.

•

duże.

Sprzedam,- 'rolnic.ze

Siatkę ogrodzeniową

•

Solarium
15.

•

Tel. 735 38 25.
Poważny
kawaler lat 23
/ 183/63 pozna sympatyczną
pa n ienkę w odpowiednim
w ieku, w ce lu matrymo ni alnym .

•

K ul turalna, zamożna wdowa
o ciekawej osobowości, lat
55/160/65, pozna inteligentnego pana, z którym połączy
ją więź intelektualna i duchowa, cel matrymonialny.

Malowanie, tapetowanie,
gipsowanie, glazura. Tel.
722-08-82

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

Remonty: montaż płyt gipsowych, płytek ceramicznych,
paneli podłogowych, malowanie, tapetowanie, docieplanie budynków. Tel. 72264-7 5 po 19. 00.

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.

Prace ogrodowe, prześwie
tlanie drzew, sadzenie, rudowanie, kopanie działek,
ogrodów i inne. Tel. 588-0052.

Fachowe układanie glaz.ury
i terakoty, drobne prace
długoletnia
murarskie,
praktyka za granicą, rachunki VAT. Tel. 722 84 15.

Pracownia sukien ślubnych
i wieczorowych Jolanty Bartoś oferuje szycie na miarę,
profesjonalne
wykonanie,
atrakcyjne fasony, najniższe
ceny, sukienki dla druhenek.
Tel. 722 O1 94, ul. Spokojna
12, Krotoszyn.

Malowanie,
tapetowanie,
szpachlowanie,
układanie
płytek ceramicznych, paneli
podłogowych,
boazerii,
montaż płyt gipsowych, sufitów podwieszanych. Tel. 725
74 84.

Zespół muzyczny VEGAS
- wesel a, zabawy itp. Niskie ceny!. Tel. (065) 573 67
17.

Kompleksowe wykańczanie
mieszkań, tapetowanie, płyty
karton - gips, płytki cerami czne, zabudowa wnęk, sufity podwieszane, tanio!. Tel.
0601 82 22 , 588 05 86 po
17.00.

INTROLIGATORNIA
mał a poligrafia oprawa
ksiązek ,
czasopism, rejestrów, dzienników, albumów,
prac dyplomowych, magisterskich itp. Krotoszyn, ul.
Młyńska 15 b, godz. 16.30
- 18.30.

Montaż płyt

karton - gips,
szpachlowanie, malowanie,
nakładanie tynków akrylowych. Tel. 0605 699 878.
Tanie i solidne usługi budowlane , elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz wykończeniowe. Tel. 725 OI

Towarzystwo Inwestycyjne
ART oferuje kredyty, ubezpieczenia. Krotoszyn, ul.
Rawicka 5, tel. 0603 25 25
325.

36.
Układanie

glazury, gwai terminowości. Remonty mieszkań.
Tel. 725 77 72.
rancja

solidności

•

Usługi_ -_różne

PIANO -

JACK -

radio centrum

a

106AfM

POLIGRAFICZNY: druk wizytówek, ulotek,
folderów oraz innych. Krotoszyn ul. Młyńska 15 b, godz.
16.30 - 18.30.

Tanio! Szybko! Solidnie!
Mycie pomników, ozdobne
wysypywanie piaskiem, zasypywanie zapadlin, przyozdabianie
pomników

stroje-

odc. 3.
22:15 Dzikie i oswojone
odc. 7.
poniedziałek

16

0.62 503 106 4
0.62 764 59 82
0.62 .503 11 55

Akustyk - rencista poszukuje pracy, własny samochód, telefon, dyspozycyjność. Tel. 0602 66 24 34.
Przyjmę księgową na

cały

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
10:20 Hrabia Kaczula
odc. 23 .
11:05 Jeździ ec bez głowy
13 :05 Mały lord odc. 23.
13 :30 Cosi ęstało ? odc. I.
14:00 Z kamerą
po ś wiecie odc. 2.

Firma
BK KOMPUTERY S.C.

oraz
Firma DGCS Biznesmen

Praca .- . szukam

1/2 lub
etat. Tel. 722 50 92.

Student od zaraz podejmie
jako kierowca, goniec
lub podobne, własny samochód. Tel. 721-23 27.

pracę

- - · · ·- --···-- -···--··-·······-········-·····-········-··-··-·-··-··--

Jeśli przetestowałaś już

wszystkie diety
i nie schudłaś,

Ostrów Wlkp._
Organizają serię

kursów komputerowych w 4 segmentach:
1. Segment: obsługa komputera PC, środowisko Windows,
praktyczne wykorzystanie Internetu.
2. Segment: obsługa aplika.ąji 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 będą
od 05.10.2000 w siedzibie firmy Rynek 1 CI piętro).

..

RK KOMPUTERY S.C.
63-700 Krotoszyn,
Rynek 1, 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
Tel./fax 722 66 88, 0602 577 332
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-zadzwoń

Kupię
do CENTRUM WALKI
Z NADWAGĄ

-SPRZEDAM-

j alówki

cielne hodowlane

Tel 722 68 53.

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

Apteka w Miliczu

Zespół Szkół

Starą sypialnię dębową, łóżka, szafa
trzydrzwiowa, dwa krzesła, lustro
kryształowe oraz szafki nocne
i umywalka - z płytami mannurowymi . Tel. 725 44 55, 725 74 41.

Specjalnych w Krotoszynie

zatrudni

63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 49

na dogodnych warunkach

technika farmacji.
Tel (071) 38 41047.

ZAKŁAD

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 obsługą. Tel. 722-74-76 do
godz. 16.00, 0605 673 654,
0603 174 220.

z okazji Wszystkich Świę
tych, inne. Dla klientów
20% rabatu przy zakupie
wieńca lub wiązanki. Tel.
(071) 38 46 326.

Gabinet naturoterapii
Ziołolecznictwo

Specjalista irydolog
na podstawie wyglądu tęczówki
ocenia stan Twojego zdrowia,
ustali przyczyny dolegliwości.
Badanie bezbolesne irydoskopem.
Skuteczna terapia ziołowa.
Kotmln Wł~ .• Dom Kultury

w godz. 13 -14 00
Krotoszyn, Mały Rynek 1
w godz. 1600 - 1730 •
Tel. 0602 844 051.
Termin przyjęt:

17.10- godz. 16.00-17.30

ogłasza

przetarg nieograniczony
na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Termin realizacji do 21 listopada 2000 roku od momentu podpisania umowy. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły: Krotoszyn ul. Ostrowska 49. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest dyrektor szkoły mgr Jolanta Szóstak,
tel. (062) 725 24 31 lub 725 34 76.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z napisem „Wykonanie kanalizacji deszczowej i snitarnej w ZSS w Krotoszynie" należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w terminie do dnia 19.10.2000 r. godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastapi 19.10.2000r. o godz. I 0.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. , pokój 16 (oferent może uczestniczyć w otwarciu ofert).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, któr,1;y:
- spełniają warunki okreś lone w dokumentacji przetargowej,
- spełniają wymogi określone w artykule 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia I 0.06. I 994r. (Dz. U . Nr 119, poz. 773
z I998r.)
- dysponuja ś rodkami finansowymsi oraz sprzętem neizbędnym do wykonania zamówienia.

Drodzy Czytelnicy,
ogłoszenia

do AUTO-GIE-

ŁDY

przyjmujemy bezpłat
nie pod warunkiem, że są
dostarczane na oryginalnych

Treść

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

kuponach z naszej gazety.
Na tych samych zasadach
pozostałe

przyjmujemy
ogłoszenia

kiem

drobne, za wyjąt

tych

do

rubryki

Imię

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

Adres (tel.) ....................... ....... ...................................................................... .
Wypełniony I naklejony kupon prosimy wysiać na adres Redakcji lub wrzucać do •krzynki "RK" • Sienkiewicza 2a

USŁUGI.

(red.)

Rzecz

Krotauyń,k&

Ogłoszenie

do 20

słów

lest

bezpłatne.

O Powyżej 20 słów {do 40) +3 zł O Pogrubienie +3 zł.
11

października

2000

• 22

t#Jijorern! ~c
1

auto na raty

63-700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 16
(pasaż,

SPRZEDAM
Cinqu ecento 700 - 1994 r, przebieg
83.000, zielony met., bagażnik, autoalarm, blokada skrzyn i biegów.
Tel.0603 442 952, 725-31-92
Citroena ZX - 1992 r, biały, 1,4 benz.,
katalizator, centralny zamek. Tel. 72544-81.
Dzika, silnik wsk 125, nierejestrowany. Tel. 0608 102 017.
Fiata punto elx 17 TD - 1997/98,
52.000 km, grafitowy, I właściciel,
garażowany. Tel. 725-00-67.
Fiata l 26p 1995, czerwony, 44.000
km. Tel. 722-80-70.
Fiata punto, bordo-met., 5-drzwiowy,
cena do uzgodnienia, stan b. dobry.
Tel. 721-02-35.
Fiata Brawa 1,6 16V - 1999 r, 5.000
km, pełna elektr. morski met., cena do
uzg. Tel. 725 22 47.
Fiata 126 p, elegant - 1995 r, bogate
wyposażenie, tanio. Tel. 721-24-84,
0604 681 468.
Fiata 126 p - 1985, turkus, cena do
uzgodnienia. Tel. 0606 656 973, 725
40 67.
Fiata 126p 1983, na części lub do
remontu, cena 600 zł. Tel. 722 09 24.
Forda fiestę 1100 - 1994, 84.000 km,
benzyna, biały, garażowany, zadbany,
3-drzwiowy, bezwypadkowy, sklad:1k,
zdjęcia, pełna dok. cena 9.800 zł. Tel.
722-42-88.
Forda fiestę - 1994, 59.000 km. Tel.
722-22-73.
Mazdę 323 sedan, poj. 1,6, 16V, 1992
r, szary met. , bog. wyposaż., komplet
opon zimowych. Tel. 742-66-96.
Mazdę 323 sedan, poj. 1,6, 16V, 1992
r, szary metalik, bogate wyposażenie,
komplet opon zimowych. Tel. 742-6696.
Mercedesa 123 - 1980, 200D, zloty
metalik, wspomaganie kierownicy,
szyberdach, cena 6.900 z!. Tel. 062
588 12 56.
Mercedesa 1975, si lnik po remoncie
(lub sa m silnik). Tel. 722-14-02.
Opla corsę
1996, 38.000 km, poj .
1200 cm, chabrowy met. , lusterka,
zderzaki, al. felgi , szyberdach. Tel.
0603 681 564.
Poloneza caro - 1995, 70.000 km,
szyberdach, fotele kubełkowe, kolor
grafitowy, stan b. dobry. Tel. 722 92
80.
Poloneza - 1990, niebieski, stan b.
dobry 2.500 zł lub zamiana na fiata
126 p. Tel. 0604 16 95 52.
Poloneza 1500 - 1983, biały, zadbany,
radio, hak, cena do negocjacji, 1600
zł. Tel. 0602 66 24 34.
Poloneza - 1990, niebieski, stan bdb,
2.500 zł lub zamiana na fiata 126 p.
Tel. 0604 16 95 52.
Skodę Felicię LXI, biała, z salonu, radiomagnetofon, listwy boczne, stan
bdb, cena 17 .500. Tel. 725-01-34.
Seata toledo 1,8 benz - 1994, ciemna
zieleń, metalik, 92.000 km, abs, c. zamek, spoiler, zadbany. Tel. 725-04-78.
Vw polo 1,4 1999 r, 8000 km, szary
metalik, z salonu. Tel. 721-24-48.

CZĘŚCI
Części

fiata 125 p i 126 p. Tel. 722-

12-11.
Skrzynię biegów fiata 126 p, silnik
i części fiata 125p. Tel. 722-12-11.
Odstąpię 3 dowody złomowań samochodów. Tel. 721 31 20.

KUPIĘ

Audi 80 1990, 1,8 I, pełen wtrysk,
szyberdach, wspomaganie kierownicy, reg. świateł, sza ro-zloty metalik,
pełna dokumentacja, cena do uzgodnienia. Tel. 722-85-29.
Motorower simson. Tel. 0602 152 481
po 16.00.

groszowa sprawa ••••
np. 10.000 zł od 156,13 zł
kwota kredytu
miesięczna rata
171 I

Kredyt 2000 to: • nominalne oprocentowanie od 6,7% do 8,9%
• okres kredytowania od 0,5 do 8 lat
- możliwość wykupienia ubezpieczenia AC, OC, NW, (PZU) od 4%

października

2000

agencJa obrotu nieruchomościami

usługi

geodezyjne

SPRZEDAŻI.

zapraszamy:
pon.pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-13.00
mowcJ, rołhn 01.dobnych, ~<r1ybów upniw'n)'Ch np. Uz:br.: ....,oda, KilZ, prąd. 1elcfo11

DZIAI Kl

KROTOSZYN - ul. I - go Stycznia - d1.iolk1 pod budow~
w zabudowie ncrcgowcJ oraz udzi11I w dojudach

jlltllfy

1'"''YJlldach do wydzielonych dn11lck. Cena: od I 400,· zł
KROTOSZYN - ł adn i e polo1onn, blisko h1su działka sad 7 pr.1wcm znbudowy o pow. 71 15 m2. U1.hr.. woda.
prąd Spntda:t. działki tyU;,o w ca ł ości. Cena do nc.:m:jaCJI
J. KR OT OSZ YN -działka o pow. 573 7 m2 przczna -czonn pod
hudownictv.o micnkaniowe. Spr1edaż d1inlki 1ylko w ca ł o
ści. Cena: '.?O OOO.- zł
4. KROTOSZYN - ~111 pod zabudow~ rzemieś lniczo - pr.zc·
my~low<1 o pow. 3335 m2,polo:tony blisko głównej fnlsy kra·
JOWcj Uzbr.: wo<la,prąd , h::kfon. W pobliżu znnjdUJe sn;
1ransfotmator. Cena do negocjacji.
5. CHACHAL~IA - pi'wknie po lożon:i dll:i lka pod zahudo....,·1t
7..agrodow~ o pow. I 728 m2. UlbrOJCnie woda, prąd, Hll7, do·
jud - Hfnh Ccnn: 22 OOO.· zł
6. BIADKl -dzialk11 podzahudow'ijcdnocodz 1nn.ą, o pow. 1100
m2. Uzbrojcmc: woda, prąd. 1clefon, doJ!Ud - asfalt. Cena: I O
OQO,.zl
7. Obrutc KROTOSZYNA - dlialko sadownicza - OHtodni·
cza z pn1wcm 7.nbudowy o pow 2200 m2. U1br.: woda, pr.\d,
kanahzacJa. lclcfon, dojo.zd as fnl1.
8. KROTOSZYN - atrakcyjnie poloionn blisko C\..,1trum dział
ka rolna l motliwoki, zminny w przyszlołci przcznaczcni.:ri
na dzialk~ budowlaną o pow. od I OOO m2 do 2000 m2. Cena:
I l zl za I m2.
9. SULMIERZYCE - działka pod budownicł'Wo jcdnorodzmnc
o pow. 430 m2, zabudowana dwoma budynkami HOSpodnr·
czymi o pow utytkoweJ łlO m2. Uzbr.: woda, prąJ, jaz, dojazd al1rat1. Ccnn 16 OOO,- zł.
10. ROSZKI -działka bud. o pow. 1000 m2. Uzbr.: woda, prą,d,
lclefon, dojazd llSfnlt. Cena; 7 SO(),. zł.
11. KROTOSZYN - działka pod budownictwo jcdnorodlmnc
o pow. 944S m2 z możliwokil\ podzinlu na dwie dziatki. Cena: I m2za7,-z.ł
Il. Gmina CIESZKÓW •)
nieruchomość rolna o pow. 7. IO hu - 28 000,- zl
b)
działki rolne o wybitnych walorach rekreacyJnych bhsko lasu o pow. 2.70 ha,1.44 ha, 149 ha. Uzhr.: woda, prąd.
lelcfon Cena; 10 OOO,· zł.
13. CHACJłALNtA - Dorownlu - 111rnkcyJnie polo1:onn w po·
bht.u lllSu działka budowlana o pow. 2200 m2. Uzhr.: :ufo lt,
woda, prąd, Ka.Z. 1clcfon Cena: 17 SOO.- li
14. KROTOSZYN - działka buJowlan11 pod 1.abudow~ blit.niaC'll\ o pow. S2S m2, droKa vruntowa. Cenn: 20,· zł za I m2.
15. 2 km od KROTOSZYNA-działka sa down icza- oKrodni cza z pnwcm zabudowy, położona pn:y drodze kraJOWcJ. Cena: I m2-8,- zl
16. Okolicr KROTOSZYNA- dzilllkn pt7.c711aczona pod uslu.
Hl, ncmioslo i sk ł ady o pow. 4.300 m2 7.nbuJowan11 budynkiem KOspodarczym o pow. 400 m2.
17. KROTOSZYN - d1:1nlk11 pn:ezunczona pod dzrnlaloo~ prze·
myslow'- ,ktadow\ 1nemidlnic1.ą o pow. 3. 0)79 h11 ls111icje mothwoU podzi11lu w/w 111cmchomok1, dojn.d :urah.
18. KONARZEW - dzia łk a sadowmczo- OHro<lmcz.a 7 pruwem
1..abudowy u pow ok ISOOm2. U1.br.: wodn, pr.\d. Ccnn. I m2
- IO,- z ł
19. Obr.tt!e KROTO ' L.\'NA - pt7y 1n1:s1e jl6wnej d11alka sa·
downiczo - Ojrodnic1a z pnwem n budowy u pow. ISOO m2.
Uzbr.: woda, prąd. 1elefon, Joja1.d asfall . Cena : JO,- 71- I rn2.
10. KROTOSZYN - d.t1alka pod b11dow111ctwo 1cdnorod11nnc
o pow oJ 1000 do 2000 m2. U1br.: woda, pr~,I. 1defo11. Ce·
na: 17,- 71- I m2.
li. SULMIERZYCE- działka o pow. K 2Słl m2 pm::1nae1on,1
pod mwe\l)'CJc KO~pod3rcze, polotona przy dwóch drogach
asfohowylh zabodow.ma bod)'lll1em Jo kap11alnc}IO rcmon1u
Cena; )O OOO 11
21. 2 km od KROTOSZYNA - d11alk;1 sadownicza - 01trndnicza z prawem 7JlbuJowy polotona przy drodze jlówncj, blisko la~u Cena IJ,. 71 - I m2.
23 . Okolln KROTOSZYNA - atrakcyjnie poloiona blisko \11 ·
su niauchomoU rckreacyjm, o pow. 4.900 rn2 7 ca łkowici e
urządzonym s1awcm rybnym o pow. 800 ml. dn:ewa owocowe, pom1cS7.czcn1c wypoczynkowe o pow. 2k m2 Ca ł ość
Oiifod7.ona. Cena: )S OOO,· zł
14. KODIERNO-do wydzith.'Tlia d71alka PCI.· owod., prawem
lilhudowy Uzbrojcmc woda, prąd, telefon. Oojn1d - asfoll
Cena: 12 11 zn I m2 .
15. W pohhiu KROTOSZYNA - Krunt le ś ny o pow. I kl ha
o składzi e gatunkowym, zadrzewienia I Jllkołc i drzcwoslanu
-dobrym, 'ł" łąka o pow 0.70 ha. Cena: 35000,· 71.
16. KONARZE W - p,~kme polot.01111 działka pod bud. jcd110rodzinne o pow 6000 m2, z moihwoki, pod11alu na mniejsze
działki Uzbr - woda, pt,\d, Kll, telefon Cena I ml - 9 zł.
17, KROTOSZYN - alrnkcyjne polotonc) dzrnlki pod huJow•
nicrwo jcdnorod.1111ne o pow. I) 1630 m2, 2) 1209 n1'2, 3)
1616 m2. Uzbf0Jen1e: prąd, kanahzacju,, w pobhtu woJa. Ce•
nalm2- 1Szl
28. KROTOSZYN - u1r11kcyj111c położona prry trasie wlównej
działka pod budow111ctwo jednorodzinne, himdd, usluyi,
przcmy, 1lckki o pow. 4101 ml . UzbrOJ\..'tlJe: p..:lne, doJazdas(alt. Cena: I m2 - 2S zł.
19. KROTOSZYN - 111n1kcyJnie polo:to11a przy !rasie .i,lównej
działka przcrnac;zona pod lokahzacJt; oblck16w handlowo·UllłuteOW)'Ch o pow 3,7346 ha. Uzbro;cn1c: wod.i., p~. 1clcron. Cc111; 450 OOO 11.
JO. h'.ROTOSZYN - d1ialka o pow. SOOO m2, 7 przez1111c1cniem
pod przemysł, Ul>IU1t1 1 handel. UzbrOJClllC: woda, J'IO'd Cena
14 xJ za I m2.

,11. CIIACIIAL:\lA- atrakcyjme poloiona blisko li1iu działko

2.

ogroJ

1712

'\\\~\\\\l\\\~\ ~j
Gosat Media sp. z o.o.

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

Miasta i Gmina Krotoszyn
ogłasza

przetarg nieograniczony na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie gminy Krotoszyn.
należy składać,

Oferty

zgodnie z wymogami

określony

mi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą
można otrzymać

nie ul.

Kołłątaja

Termin

w Urzędzie Miasta i Gminy w krotoszy7a Wydział Rolnictwa pok. nr 7.

składania

ofert

upływa

dnia 25

października

2000r. do godziny 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 25.10.00
o godzinie 10.00;
1714

Zespól Publicznych
Opieki Zdrowotnej

Zakładów

w Miliczu, ul. Grzybowa 1

D0'.\1Y JEDNORODZINNE - STAN SUROWY
JO. BIAl>KI - rozpoc11,'ł1 buJow1 domuJcdnorod111111ejO o 1,ow.
Ut)'tk. 16S ml na dZ1.:tilce o pow 704 m2. Uzbr woda.prąd,
1elcfon, dOJUd Mfolt Ce nił 40 OOO,- z ł
Jl. KROTOSZYN - ro7Pocz~t11 budowa domu jednorodzmncKO 220 m2, st.111 surowy otwarty na d1i1kc o puw. 2000 m2
Uzbr.: woda. prąd Cena 90 OOO,- 7/.
Jl. KRTOTOSZYN - blisko ccn1n1m domJL'tJnorodt mny w Sili·
me ,u,owym za mkni,tym na działce o pow. 4KJ m2. Uzbr

poszukuje pracownika na stanowisko
głównego księgowego.

Oferta kandydatów powinna
1. Podanie o

przyjęcie

.

ukończenia szkoły.

Jęz. niemiecki studentka
V roku, także nauka tłuma
czema (piątek, sobota). Tel.

3. Zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań
do

pełnienia

funkcji kierowniczych.

725 OJ 25 .

4. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Oferty

należy składać

·-- -·· .

Jęz. niemiecki studentka
III roku. Tel. 722-86-36 po
19.00.

do pracy

(wraz ze zdjęciem i dokładnym adresem).
2. Odpis dyplomu

...

poziomy, przygotowanie do
matury. Tel. 722 96 14,
0607 172 452.

zawierać:

Historia
korepetycje, prace kontrolne semestralne,
wypracowania. Tel. 0606
307 969 .

w sekretariacie ZP ZOZ Milicz

ul. Grzybowa 1 do 20 października 2000 r.
1715
/

11

I piętro)

tel. 062 722 68 48

Matematyka -

szkoła

pod-

42.

4.1 .

44,

45.

46.

47.

41ł.

49.

50.

rck.reacyJna o pow. ::!617 m::! z drzewami owocowym1, )>1:1·
wcm rybnym o pow. 1200 m2, 1.:1ryh1onym, z11budowrm.1 domem m1c57kalno - HOi;podarczym w stanic surowym z11mlm1'wl}'m o pow. ł<O rn2. wybudowanym w 1997 roku. CaloU
Oijrodzona. Ccnn· 90 OOO,- zł
KROTOSZYN - jcdnopo11omowy Jom jednorodzinny
o pow. KO m2. 3 pokoj e, kuchnia, la,ienka, ubikacja n:i dzinlce o pow. kOO m2. Uzbr. Jk,'lnc. Cena 120 OOO.- zł
KROTOSZYN - 11m1kcyJny, bhsko CL-rllrum dom jednorodzinny o pow. 2::!0 m2, Haraż. hal. ulon, 3 pokoje, kuchnia,
2 lazieriki. 2 ubikt1cjc. na d1i.ilcc o pow. S70 m:2 Uzhr pe ł 
ne, dojazd asfall. Cena: 2SO OOO,· 71
KROTOSZYN - dom Jednorodzinny (oc ieplony) o pow. ISO
m2, 2 wan12c, co ll łl d,,iake o pow. )00 m2 z motliwokią dokup1cni:i HJUIIIU Uzhr. pełne, Ccn:i k9 OOO,- zł
6,5 km od KROTOSZYNA - dob,y dojazd.dom Jednorodzinny o pow 11 1 ml, J pokoje, kuchnu1, l:izienka z we.
slrych z mothwokią zaadoptowani.i na pokoje, pow d11alk1
ok. 2KOO m2. U,hr.: wod:i, pr\d, lclcfon Cena: 70 OOO.·
1ljcsuze do nc1tocJ11cji.
SULMIERZYCE - dom jednorodzinny par1crov,;y o pow.
uży tk . 110 m2. 4 pokoje, kuchnia na ,!z11lcc o pow.72R m2.
Uzbr.: woda , ga,, prąd, telefon. Cena: 60 OOO,· x.l.
KROTOSZYN - kamienica czyns10W1 z dwoma mieszkaniami wolnymi 1 6 z.nj~tym, prz.ez naJcmców / pow. kaJ.dcHO
mu:nkania po ok. 140 m2 /. Powicnchnia utyikowa wszystkich lokali ok. I OOO m2.
KROTOSZYN - k11mienica czynszowa z lok11lcm utylkowym o pow 137 m2 oraz 6 lokah mu::szkalnyeh o lączneJ
pow. 390 m2. Uzbr. pełne. Ct.'tla: 2SO OOO,- zł
ZDUNY - Jom jednorodzinny o pow 72 ml. 3 pokoje. lcuchnia, la11\..'tlk11 z ub1kacj,. co, woda, pr\d, xaz. 1e\cfo11 Powict7.chnia d ział ki 37R m2. Cena: 6S OOO,· 11
W okolicy KOBYLINA - xo~podnrs1wo rolne sklnWJ~C Sl'w
z budynku m1cuk11lnewo, obory, xa rażu oraz 1ru111u rolneKO
6 ha. Cena: 400 OOO,· zł

I OKAI E \IIESZKALSE
51. 7 km od KROTOSZY""IA - loka l m1cS1.kalny o pow. 7S,40
m2, J pokoje, kudmia, la71cnk:i z we. co. li pu;1ro, czynS1 ok
I 06 11. Cena: S2 SOO.- ,I
52. KROTOSZYN - lokal m1cs1.kalny o pow. 60.S m2. 3 pokoje, kuchnia, la11enka. ub1k 3cj11 Cena 69 OOO,- 7.1
5.1. KROTOSZYN - whloku zcea;ly lobl mieszkalny o bardzo
wysol1m standardzie o pow. 75 m2, 4pokoJe, kuch111a, lazicnkn. 11b1kaCJa. parter. Cen ił kO OOO,- zł
54. KROTOSZYN - m1e1.1kanie wlasnokiowe na partLttc
u pow tm ml, 2 pokoje, kuch1111. łazienka 7 W'C, UJęte przez
nnJcmców Pom1e~zczc111n wolne p1wmca 27 m2, pokój na
poddaS1.u 7 m2 1 garnt. U1hr pd1\C. Cen.a: 35 OOO.· 11
55. KROTOSZYN - lok.il m1cub lny o wy,ok1m st1ndndz1e
o pow. 43 m2.) pokoje, luchma. h111cnU z wc Cena: 1300,11 - I m2
56. KlłOTOSZYS - lol.al m,c~1.blny o pow. 31,3 m2, ::! pukoJC, luchni.1, lu1enł.a z we.: Ciena: 40 OOO,· zł.
57. KROTOSZYN - 1111cs1knn1c wl.i.sno~1owc o pow. 80 m2
w hloku z cc.i,ly, 4 rokoJc. kudmia. lam.'Tlkll, we, I p1~tro, 'N)'·
sol.i 1.1and.ud ('en,1 1300,- 11za I m2
!liH. KROTosz, ·-..: - lokal m1c.,,zlolny wl.1!l110lic1owy na r;U'lenc
u pow. u7ytk k4 m2, S pok.m. ku h111i1, lu11enka, 2x we. Ccn:a
k9 OOO,. z ł
59. KROTOSZYN - lokal m1e 1k.ah1) {me 1.a.m1a.zk11ly) w- b\o.
ku 7 cc1tlYo hard10 wy~okun Mand.ird11e o pow 4k m2. 2 po·
koje, kuchnia, l;mcnka 1 wc, li pit;t ro. Cena M OOO,· zł
60. KROTOSZYN - lola! mu:nkalny o pow. 37 m2. 2 pokoJ..:.
kuchni.i, l:l71cnk.a. \\C. Cena: SS OOO,· 11
61. KROTOSZYN - loka l m1el11Lalny o pow. 47 m2. 2 pokoJc,
kuchmn, ła ZIL't1kn - ublk11tja, parter. Cena: 12511.· zł - I m2
61. KROTOSZYN - lobl mu:szkllny o pow 62 ml 3 pokoJc,
kuclmrn. li1'1.1 Cnkll, we. li p11;1ro. Cena: N 400,· zł

I OKAI E t 'Żl:CKOWE
63. KROTOSZ\'N - ba,dzo blalllo R)nku lok.il ut)'ll.owy
(sklep) o pow. 40 m::!, U7br pchle. Cenił: kO {)(X),. 1.I.
64 . KROTOSZYN -w pohhtu <M,1cdla m1enkalne110 lok.l i u,YI·
kov,;y (sklep) o pow. 2S m2, na d111lcc o pow IO) ml. Uzbr
pełne Ccn:a 2S OOO,· zł
65. KROTOSZYN - prry jlówncj 1rasie budynek o bardzo wy•
solirn s1a1M.lnrdz1c pod u~lu111, handel, produkcj~. biura o pow.
1104 m2 na dn1kc o pow 4759 m2. Part.iny, pl.M: mancwro·
wy, ICrL-rl w calc»c1 OHrotlzony. Uzbrojenie: pełne Cena:
I 00()()00,. zł
66. KROTOSZYN- Hllrai przy ul 1-~ Stycznia. Cena· 8 S00.,1
67. KROTOSZYN - allnno muraw1na o pow. 2S m2 pokój z ko·
mmk1(."fTI, w-c, kucht.,1k1. po111101.c1ci11c ~'O. podn,cze, doprowad,ona woda I prqd, na 011r6dku dualk:owym o pow. 400
m2, pn.y ul . WifotOWCJ. Cua: 6 OOO,· d.

DZIEBŻAWA

NAJf'1

68. KROTOSZYN - odd:im w 11;,jem hl1~ko ccnuum po,k!u..c1c•
111c o pow 72 m2 poloio1w.: na I p1'itm: w budynku go,,pot1:ue1ym z pn:ezm1c1k,1icm n.1 lok11l m1cU'kbny lub łokJI 11,ytko-

wy.

69. ŚREl\1 - oddam w na1cm pl'1)' drodze - Wrodaw, Św·1ecko.
Po111an, Z1clou1 G6ra sk lpc o pow. SO m2, jlnŻ oraz bu1ly·
m:l 7 prlClllaOcmcm 111111111guyn O pow. I kO 1112
70. KROTOSZYN - po"ad:un do wynaJ(cia lokal m1Clotkalny
o pow. 9k m2 w budynku Jcd1)()rod1111nym 3 pokoje, kuc hm a.
h111enka z we, c.o ~111owc, I pu;1ro. C,ynu. 70fJ.. r.l
71. POZNAŃ - Pl\lkn"o o. B ChrobrcKO - pos1.Wiam do wy111Jc,scia lulcal m1cu.kalny u pow. SO m2. 2 pokoje, ktk.hma. bt1cnka z we, telefon. C1yn.11 IJ()(),. zł
72 . KROTOSZYN -h!i)lo Ryuku lokal utytkowyo pow Ml m2
7 motliw~c111„ow.id!cn1.1 c1chci d21illlalm>k1 \lOWOJ.ltC7c l

Tel. 735 38 25. j
Poważny kawaler lat 23
/ 183/63 pozna sympatyczną
panienkę w odpowiednim
wieku, w celu matrymonialnym .

Kulturalna, zamożna wdowa
o ciekawej osobowości, lat
55/160/65, pozna inteligentnego pana, z którym połączy
ją wi<tź intelektualna i duchowa, cel matrymonialny.
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Polska
Telewizja
Kablowa
czwartek 12

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
10:20 Hrabia Kaczula
odc. 21.
11 :05 Spowiedź
dziecięcia wieku
13:05 Mały lord odc. 21.
13:30 Rozmowy
z psychologiem odc. 6.
13:50 REPORTAŻ
14:00 Medycyna tradycyjna
w Azji odc. 6.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 142.
15 :25 STUDIO INFOR
17:35 Pozwólmy
im przeżyć odc. 9.
18:05 Mały lord odc. 21.
18:35 "Z" jak zdrowie odc. 6.
18:55 Moje dziecko odc. 6.
19: l O Niebezpieczne kobiety
odc. 51.
20:30 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 6.
21 :50 Filmówka odc. 6.
22:15 Różni ludzie,
różne sprawy
piątek

13

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
I 0:20 Mały lord odc. 21.
11 :05 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 6.
12:25 Filmówka odc. 6.
13:05 Hrabia Kaczula
odc. 22.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Pozwólmy
im przeżyć odc. 9.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Niebezpieczne kobiety
odc. 51.
15:25 STUDIO INFOR
17:35 Stulecie samochodu
odc. 7.
18:05 Hrabia Kaczula
odc. 22.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19: I O Zemsta odc. 143.
20:30 Mocne rozmowy
Marka Kotańskiego
odc. 14.
21:30 Druga B odc. 19.

radio centrum

106A~M

22:00 Pierwsza pomoc
ratuje życie odc. I.
22: 15 '·Z" jak zdrowie odc. 6.
22:35 Moje dziecko odc. 6.

sobota 14

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
10:20 Hrabia Kaczula odc. 22.
11 :05 Przygody Ali Baby
i czterdziestu
rozbójników cz.2.
12: 1O Charlie Chaplin
-Hrabia
12:30 Polska kronika
non-camerowa m l
13:05 Mały lord odc. 22.
13:30 "Z" jak zdrowie odc. 6.
13:50 Moje dziecko odc. 6.
14:00 Stulecie samochodu
odc. 7.
14:35 Zemsta odc. 143.
15:25 STUDIO INFOR
17:35 Drogi wodne odc. 6.
18:05 Mały lord odc. 22.
18:35 Co się stało? odc. l.
19: I O Świat bez tajemnic
odc. 31.
19:35 Morskie opowieści
odc. 66.
20:30 Droga przez łzy
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy

niedziela 15

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
10:20 Hrabia Kaczula odc. 23.
11 :05 Jeździec bez głowy
13:05 Mały lord odc. 23.
13:30 Co się stało? odc. 1.
14:00 Z kamerą
po świecie odc. 2.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Peter Gunn odc. 34.
15:00 Duch przetrwania
odc. 7.
15:25 STUDIO INFOR
17:35 Medycyna tradycyjna
w Afryce odc. 7.
18:05 Mały lord odc. 23.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19: 10 Zemsta odc. 144.
20:30 Saga rodu Palliserów
odc. 3.
21 :25 Druga B odc. 20.
21:55 Każdy ma prawo
odc. 3.
22: 15 Dzikie i os woj one
odc. 7.
poniedziałek

16

studio
reklama
redakcja

0.62 503 106 4
0.62 764 59 82
0.62 .503 11 55

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
10:20 Hrabia Kaczula
odc. 23.
11 :05 Jeździec bez głowy
13:05 Mały lord odc. 23.
13:30 Co się stało? odc. I.
14:00 Z kamerą
po świecie odc. 2.

14:25 STUDIO INFOR
14:35 Peter Gunn odc. 34.
15 :00 Duch przetrwania
odc. 7.
15:25 STUDIO INFOR
17:35 Medycyna tradycyjna
w Afryce odc. 7.
18:05 Mały lord odc. 23.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19: 10 Zemsta odc. 144.
20:30 Saga rodu Palliserów
odc. 3.
21:25 Druga B odc. 20.
21:55 Każdy ma prawo odc. 3.
22:15 Dzikie i oswojone
odc. 7.

wtorek 17

października

10:20 Mały lord odc. 23.
11 :05 Saga rodu Palliserów
odc. 3.
12:00 Druga B odc. 20.
12:30 Każdy ma prawo
odc. 3.
13:05 Hrabia Kaczula odc. 24.
13:30 Dzikie i oswojone
ódc. 7.
14:00 Medycyna tradycyjna
w Afryce odc. 7.
14:35 Zemsta odc. 144.
17:35 Raport medyczny
odc. 7.
18:05 Hrabia Kaczula odc. 24.
18:35 Rozmowy
z psychologiem odc. 7.
18:50 REPORTAŻ
19: 1O Niebezpieczne kobiety
odc. 52.
20:30 Nafciarze odc. 7.
21:25 Druga B odc. 21.
21 :55 Harmonia życia
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy
środa

18

października

08:00 GRY
11 :05
12:00
12:30
13:05
13:30
14:00

INTERAKTYWNE
Nafciarze odc. 7.
Druga B odc. 21.
Harmonia życia
Mały lord odc. 24.
Różni ludzie,
różne sprawy
Raport medyczny
odc. 7.

14:35 Niebezpieczne kobiety
odc. 52.
17:35 Medycyna tradycyjna
w Azji odc. 7.
18:05 Mały lord odc. 24.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19:10 Zemsta odc. 145.
20:30 Cyrk odjeżdża
22:15 Rozmowy
z psychologiem odc. 7.
22:30 REPORTAŻ

Informator regionalny

RzECZ POWIATOWA
ul. Wolności 7, czynna od pon. do piątku
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. 548-24-1 O
Urząd Miasta i Gminy
Rynek Marszałka Piłsudskiego, czynny
w pon. od 8.00-16.00, od wtorku do
piątku 7.15-15.15; tel. 548-24-01

. KOŹMIN

• KROTOSZ\'N
Apteki
POD MURZYNEM
ul. Zdunowska 33, tel. 725 26 20
dyżur do 12 października
POD WAGĄ
ul. Kościuszki 9, tel. 725-24-14
dyżur od 13 do 19 października
Starostwo Powiatowe
Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
Numery telefonów:
722-66-60, 722-66-61, 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 16.00,
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa - w poniedziałki w godzinach od
8.00 do 16.00, a w pozostalc 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 16,
tel. 725-21-79
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 21,
tel. 999
Wodno-Kanał. ul. Słoneczna,
tel. 725-42-41
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
725-45-1 O- Ośrodek Pomocy
Społecznej

725-25-01 - Schronisko dla Zwierząt
725-42-00 - Straż Miejska
900 - centrala międzymiastowa
913 - 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 świr,:ta nieczynny
Krotoszyn 2 - Dworzec PKP czynny od
pon. do piątku 8.00-18.00, w soboty nieczynny
Krotoszyn 3 - al. Powstańców Wlkp. 23,
tel. 725-25-32, czynny w godz. 9.00-16.00

.KOBYLIN
Apteka POD

ORŁEM

Apteka
Stary Rynek I, tel. 721- 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 18, tel. 721-66-57
Policja
ul. Str,:szewskicgo 7, tel. 721-60-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Borecka 25, tel. 721-60-57
Urząd Pocztowy
ul. Klasztorna 16, tel. 721-60-08, czynny
w godz. 8.00-18.00, w sob. prac.
8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Stary Rynek 11, tel. n 1-60-88, czynny
w godz. 7.00-15 .00, w pon. 8.00- 16.00

.ROZDRAŻEW
Apteka PRIMA
ul. Krotoszyńska 9, tel. 722-12-94
otwarta pon.-pn 7.30-16.30,
sob 8.00-13.00
Ośrodek Zdrowia
ul. Krotoszyńska 9, tel. 722-13-16
Policja
ul. Dworcowa 2, tel. 722- I 3-07
Urząd Pocztowy
tel. 722-13-98 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. 9.00-13.0Q
Dom Kultury
ul. Strzelecka IO, tel. 722- 32-59
Policja
ul. Strzelecka l, 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 -18.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 721-50-0 I,
czynny w godz. 7.00-15.00,
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.
11 pódziemlka 2000
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Krzyżówka

ze sponsorem

Ufundowaną przez sklep FERRUM z ulicy Magazynowej nagrodę za prawidło
we rozwiązanie krzyżówki sprzed dwóch tygodni (hasło: BALTAZAR) otrzyma
pani Małgorzata Goryniak z Kobylina. Dzisiejsze hasło ma 7 liter. Sponsorem
nagrody pozostaje FERRUM, na rozwiązania czekamy do 20 października.
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Nasze zdrówko
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,,Nasze zdrówko" - tak nazwano ciekawą akcję Zespołu Promującego Zdrowie, działającego w krotoszyńskiej Szkole Podstawowej nr 1.
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Fot. Arch.
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Jeden z plakatów promujących zdrowe

26 wrzesma na rodziców, którzy
przyszli do szkoły, aby wziąć udział
w spotkaniach z wychowawcami,
czekały dzieci, już w progu wręcza
jąc im ciekawe przepisy na sałatki
i surówki. Na korytarzach, na pięk 
nie zaaranżowanych stołach leżały
warzywa i owoce, a także książki

"""'
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Kroloazyn

ul. Magazynowa

111. 725 73 80
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POZIOMO

.PIONOWO

I. Nie wolno!
4. Rodzaj sklepu
7. Dod,ttkowa praca (gwarowo)
8. Górna część kolumny doryckiej
9. Autonomiczna republika w póln.-wsch. Rosji
IO. Brat Kaina
12. Gen. Prażmowski, słynny kawalerzysta
z czasów wojny 1919-1920
14, Cygan
16. Grecka bogini nie.;zczęścia
17. Anglosask• mi•ra długości
19. Jej nie wypada
21. Górskie sanki ratownicze
22. Moly Arkadiusz
25 Czas ubaw
26, Pieśń lub wiersz żałobny
27 Gatunek małpy

I. Solenizantka z 15 maja
2. Kuchenka turystyczna
3. Postoju. zak:izu
4. Przedstawicielka słabej pici
5. Indiańskie plemię pólnocnoamerykańskie
6. Gorący czas dla studentów
8. Odbija mu ... (określenie gwarowe)
11. Miejsce dostarczenia ładunku
13. Miała przygodę z łabędziem
15. Czarnoksiężnik
18. Szósty dźwięk gamy
20. Południowoamerykańska
grupa języków Indian
21. Miasto Fiata
23. W plocie
24. Krasnal żyjący pod ziemią
25. Zimą na rzece

~ BARAN (21ill - 20IV)
- . • Nic masz racji, dalszy upór jest nonsensowny. Nic musisz koniecznie wszystkich
przepraszać , ale wypadałoby w końcu jakoś to rozegrać.

BYK (21IV - 21V)
Nic spuszczaj nosa na kwinti;;, wszystko co najlepsze przed Tobą w tym tygodniu.
I zawsze możesz liczyć na Wodnika.

m

BLIŹNIĘTA (22V - 2 lVI)

~

RAK (22VI - 22VII)

, 1\ I Szykuje się przedsięwzięcie, doskonale pod względem możliwych efektów finansowych. Pamiętaj: szybki dwa razy zyskuje.
;;
C"-i
~

r((:,

Mowa jest srebrem, a zlotem ... Zanim znów otworzysz usta, przemyśl, co chcesz
powiedzieć. Czasami słowa są gorsze od ciosów.

LEW (23VII - 22VIll)

1\;}J

Jesteś zbyt pewny siebie, pewnie zapłacisz za to. Chyba że zmienisz metody postępowania.

Czwartek to dobry

dzień

na decyzje.

PANNA (23Vill - 22IX)
Jeżeli

nic lubisz siebie, jak możesz liczyć na to, że polubią Cii;: inni? Wybaczaj sobie od czasu do czasu małe potknięcia.

odżywianie

i ... dziewczynki z przepisami na sałatki

pełne przepisów na smakowite, peł
ne witamin pyszności. Ściany zdobiły przygotowane przez wszystkie
klasy plakaty związane z tematyką
wystawy.
W ubiegłym roku szkolnym Zespół
Promujący Zdrowie z SP nr I zorganizował m . in. spotkanie na temat

zdrowego stylu życia, a także ,
wspólnie z samorządem uczniowskim, szkolny festyn, podczas którego uczono, jak mierzyć ciśnienie
krwi, udzielać pierwszej pomocy,
prawidłowo szczotkować zęby. Były
też

zabawy i gry sportowe.

(m)

Ekologiczna zabawa
krotoszyński rajd ekologiczny Klę
ka 2000 zorganizowali 16 i I 7 września Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej i klub turystyczny
PTTK Zdarte Podeszwy.
Trasę z Miłosławia do Klęki przemierzyły swoimi nogami drużyny
Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie,
z opiekunką Romaną Zmyśloną,
oraz Gimnazjum w Zdunach, z Maciejem Gierszewiczem. Towarzy-

I

szyli im turyści indywidualni. Mło
dzi uczestnicy rajdu zwiedzili rezerwaty w Żerkowsko-Czeszewskim
Parku Narodowym i okoliczne zabytki, o których opowiadał przewodnik trasy Władysław Szymczak
z ZSZ nrl.
Po przejściu dwudziestu kilometrów
młodzi piechurzy do późnego wieczora rozgrywali szereg konkursów
sprawnościowych, krajoznaw-

czych. Oczywiście nie mogło zabraknąć na tego typu imprezie kc1,kursu ściśle związanego z tematyką
ekologiczną. Baza rajdu mieściła się
w klękowskiej podstawówce, tam
wędrowcy zjedli gorący posiłek
i przenocowali. W niedzielę, po od:,braniu nagród i upominków , autokarem wrócili do domów.

(popi)

Zatankuje
w stacji

PREEM
Właściciela

tego pojazdu serdecznie
zapraszamy do redakcji po odbiór kuponu upoważniającego do bezpłatne
go zatankowania 15 litrów paliwa
w stacji PREEM przy ulicy Ostrowskiej l 06. Przypominamy, że nasz grasujący po powiecie fotoreporter szuka
wyłącznie samochodów z naklejkami
,,Rzeczy".

WAGA (23IX - 22X)

(red.)

Jesteś

w tym dobra, wiesz o tym. Musisz jeszcze przekonać otoczenie do swoich
zalet. Przygotuj sobie małą kampanię reklamową.
ZECZ KROTOSZYŃSKA . Organ malkontentów. Pismo powslalc z ruchu SOLIDARNOŚCI.
Tygodnik powiatowy. Wydawca: ,,Lumen Press" spółka z o.o. Jednoaktówka w dwudziestu czterech
odsłonach, grywana regularnie co środę. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria: Romana Hyszko, fotodckoracje: Marcin Pawlik, scenografia: Artur Paterek. Obsada: Izabela Bartoś, Romana Hyszko, Mirosław Gabrysiak, Dorota Kuki olczyńska, Sebastian Pośpiech. Suflerka: Maria Dry-

SKORPION (23X - 22XI)
Nic daj

się wpuścić

mówią, że

w maliny, nikt nic chce się tego
tylko Ty potrafisz, podpuszczają Cię.

podjąć.

Nic

słuchaj,

R

kiedy

STRZELEC (23XI - 21XII)
Spadłeś i potłukłeś sobie boczki? Czy jesteś pewien, że przemyślałeś wówczas
wszystko do końca? Spróbuj jak najszybciej naprawić błędy.

KOZIOROŻEC (22XII - 201)
Nic dowierzasz ostatnio nikomu. Lęk o utrati;; wpływów lub terytoriów zatruwa
Ci życic. Nawet jeśli coś stracisz, czy to jest tyle warte, aby tak się zamartwiać?

WODNIK (211 - 20D)
Znowu bujasz w obłokach, kiedy tu na dole toczy

się życic.

Po powrocie do rze-

czywistości dokończ, coś zaczął.

RYBY (21D - 20DI)
Cokolwiek robisz, bądź konsekwentna. Nic tak nic
otyczne i bezplanowe działanie.

zniechęca

do ludzi, jak cha/
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października

2000

rosław Rybczyński,

ps-Witek. Artyści współpracujący: Antoni Azgier, Witold Blandzi, Maciej Hoffmann, Janina !bron,
Zygmunt Idziak, Jacek Kępa, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Marcin Podziomek, MiFerdynand 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 1520I021-724690-27001-0000-0.
Pod jaki adres „mailować"? rzecz@box43.gnct.pl; rzecz@polbox.com
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nic zamówionych. Niektórym nadajemy pic;knc tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nic gubimy, ale ich także nic zwracamy. Wzory i elementy graficzne nic bc;dącc własno
ścią reklamodawcy należą wyłącznic do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nic możemy, niestety, odpowiadać . Wszystkich Czytelników kochamy... Kto nas składa i lamie: Artur Paterek. A kto drukuje: Norpol-Prcss (Wroclaw) w nakładzie 7000 egz.
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