!Ir 41 (298) I Rok XI I Indeka 374997 I ISSN 1231-7691 1 !l'ulad 7.000 ep. I http://www.rffl:Z-krotoszynska.z.pl I Cena 1.70 zł

18

października

2000 r.

• Krotoszyn • Kobylin • Koźmin Wlkp. • Rozdrażew • Sulmierzyce • Zduny • Ci~szkó~. •

Redakcja wydania:

Izabela Bartoś
/Roman a Hyszko

Nadzwyczaj
wesoło
i tłoczno było w niedzielę w fabrykach tulei i tłoków firmy Mahle w Krotoszynie przy
ulicy Raszkowskiej.

Witamy w fabryce!

Ale
nu1ner!

Nie lada atrakcją dla krotoszynian
było zaproszenie do zwiedzania firmy Mahle. Pomysł spodobał się,
lekko licząc, ponad pięciu tysiącom
mieszkańców całej Ziemi Krotoszyńskiej, którzy w słoneczną niedzielę wybrali się na rodzinny spacer lub przejażdżkę.
Większość zwiedzających po raz
pierwszy w życiu oglądała hale
słynnej w okolicy fabryki z ponadwiekowymi tradycjami. Pracownicy firmy oprowadzali kilkunastoosobowe grupy, objaśniając
im procesy produkcyjne. Duże wrażenie zrobił na wielu klimat firmy
(dawnej WSM): zapach maszyn,
okopcone ściany, hałas panujący
pomimo niedzielnej przerwy. Zdaniem niektó1ych osób żadna z relacji, przekazywanych na lamach prasy, nie oddała dotąd prawdy o rzeczywistym wyglądzie fabryki. To trzeba zobaczyć na własne oczy,
żeby poczuć szacunek dla trudu
pracujących tu ludzi - mówiono.
W znacznie weselszym nastroju
krążyły wycieczki po jasnej i nowoczesnej hali odlewni aluminium.
Odlewnicy w czyściutkich fartuchach demonstrowali stanowiska
pracy zaopatrzone w precyzyjne
przyrządy i monitory komputerowe. Duże zainteresowanie wzbudziła też znajdująca się w tym samym
budynku
przyfabryczna
oczyszczalnia ścieków.
Po dziedzińcu fabryki maszerowała
przy dźwiękach rytmicznej muzyki
orkiestra dęta, a tłumy przybyłych
korzystały ze stoisk gastronomicznych. Wielu z nich skusiło się na
przejażdżkę samochodem z ekspozycji salonu Daewoo, inni - na
udział w konkursie wiedzy o historii WSM i MAHLE Krotoszyn.
(ela)
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kasjerka. 12 paździer
nika o 15.40 do pomieszczenia agencji
PKO na osiedlu Korczaka w Krotoszynie
wszedł mężczyzna, położył na ladzie pistolet
i głosem pełnym spokoju zażądał wydania
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Foto zagadka
Zdj ęci e zamieszczone w numerze 39 przedstawiało kolejowy blok mieszkalny w Zdunach. Nagrodę wylosowaliśmy dla pana Jerzego Czyża z Krotoszyna .
Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona? Na naklejone na kartki kupony czekamy do 26 października. Nagrody prosimy odbierać w redakcji w piątki w godzinach od I 0.00 do 15.00.
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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 16 paździer
nika, do czasu ukazania się numeru gazety w sklepach mogły
ulec zmianie (aktualność można sprawdzić pod numerem telefonu PUP 725-36-84).

Praca dla kobiet
rehabilitantka

(średnie

-

zawod.)
I, Sulmierzyce

Praca dla kobiet
lub mężczyzn
ang. (wyż. mgr)
- 2, Pogorzela, Ko źmin Wlkp.
n-1 zawodu malarz (wyż . mgr.)
- I, Koźmin Wlkp.
technik kontroli jakości
(średnic techn. odzież., praktyka)
- I, Krotoszyn
n-1

jęz.

Praca dla

mężczyzn

kierowca (zawod, praktyka,
18 pddzlernil<a 2000

prawo jazdy kat. E/C)
- I, Kobylin, Dobrzyca,
Koźmin Wlkp.
mechanik samochodowy-blacharz
(zawod. praktyka) - I , Krotoszyn
brygadzista warsztatu
(średnie, obsługa komp.,
znajomość mech. pojazdu)
I, Krotoszyn
ślusarz-mechanik
(umiejętność

spawania)
- I, Krotoszyn
stolarz budowlany
(zawod., praktyka) - 2, Krotoszyn
technik mechanik obróbka
skrawaniem (średnie mech.)
- 2, Krotoszyn

w soboty o 11.00,
sala KOK
(odpłatność 15 zl za m-c)
klub akwarystów
(spotkanie org. 28.1 O o 11 .00)
klub modelarski
(zajęcia w czwartki
16.30 - 19.30
i piątki 17.00- 20.00),
sala KOK, odp/. I O z/
zajęcia plastyczne
(od 12 do 20 lat)
środy godz. 16.00 - 18.00,
sala KOK, odp/. JO zl za m-c
zajęcia z plastyki i malowania
(dzieci od 5 - 12 lat)
wtorki 16. 00 - 18. 00,
sala KOK, odp/. JO z/ za m-c
zajęcia wokalne
(dzieci od 6 lat i młodzież)
środy 14.00- 21.00,
sala KOK, odp/. 15 zl
rytmika (dzieci od 5 lat)
zajęcia środy o 16.00,
sala KOK, odp/. 15 z/ m-c
aerobic
wtorki i piątki godz. 20. 00,
sala KOK,
odp!. 20 zl (8 spotkań)

Wystawy
Muzeum Regionalne

im. H. Lawniczaka
21 października
- otwarcie wystawy pt.
"Krotoszyn
- przełom wieków,

1 października około 0.30 w TatchaWielkich (gmina Ostrów Wlkp.)
mieszkaniec Przygodzic w pobliżu
dyskoteki pobił 18-letniego krotoszynianina. Poszkodowany doznał obrażeń ciała: stłuczenia głowy i wstrzą
śnienia mózgu. Chłopaka przewieziono do szpitala powiatowego w Krotoszynie, w którym przebywał aż do I O

wione przed sklepem. Wartość poniesionych strat oszacowano na 280 zł.
12 lub 13 października z podwórka
posesji przy ulicy Spichrzowej
w Krotoszynie zniknął rower górski
JAGUAR. Właściciel wycenił rower
na 700 zł. Policji udało się odzyskać
pojazd i zatrzymać sprawcę kradzie-

października.

12 października przy ulicy Koźmiń
skiej w Krotoszynie podczas regulowania rachunku w sklepie pewien
mężczyzna spostrzegł, iż posiada fał
szywą 20-złotówkę. O fakcie tym powiadomi! policję.
14 października pomiędzy 17.00
a 21.00 przy ulicy Zdunowskiej
w Krotoszynie ktoś wykorzystał fakt
pozostawienia otwartego okna w samochodzie volkswagen golf cabrio
i ukradł ... kufer fryzjerski z narzę
dziarni fryzjerskimi.
15 października od 18.00 do 20.40
przy ulicy Konstytucji 3 Maja ktoś
wybił przednią szybę w fiacie 126p,
stojącym na niestrzeżonym parkingu.
Ukradł tablicę rodzielczą samochodu
i klakson. Straty oszacowano na 505

łach

PROPOZVCJE KOK-u
- kurs komputerowy
w kawiarence internetowej
CYBERIADA
zajęcia w soboty
godz. 11.30 - 13.00,
8 zł za spotkanie
- zespól wokalno-taneczny
zajęcia

Zdjęcie

KRYMINALKI

0

Pomiędzy

7 a 14 października w Krotoszynie na terenie jednego z ogródków działkowych dokonano kradzieży złodziej zabrał z altany butlę
gazową i kurtkę damską. Straty wyceniono na 120 zł.
6 października w siedzibie PKO BP
w Krotoszynie na Rynku ujawniono
fałszywy banknot o nominale I 00 zł.
2 października ze sklepu z sprzętem
elektronicznym przy ulicy Koźmiń
skiej w Krotoszynie skradziony został
przez nieznanego sprawcę drogi telefon komórkowy SIEMENS C25.
Wartość sprzętu wynosi 2000 zł.
11 października około godziny 5.00
6.00 przy ulicy Koźmińskiej
w Krotoszynie nieznany sprawca
ukradł gazety i czasopisma pozosta-

ży.

zł.

Uwaga, wypadek!
9 października o 2.00 w nocy na drodze numer 440 kolo Wolenic kierują
cy fiatem 126p stracił panowanie nad
samochodem, zjechał na przeciwny
pas i uderzył w bok jadącej z przeciwka przyczepy od iveco. Wstrząśnienia
mózgu doznała pasażerka malucha.
Kierowcy tego samochodu, jako że
był pijany, pobrano krew do analizy,
a jego samego zatrzymano w policyjnej izbie wytrzeźwień.
9 października o 9.50 na ulicy
Ostrowskiej w Krotoszynie kierowca
ciężarowego mercedesa będący pod
wpływem alkoholu (pierwsze badanie
2,6 promila, drugie - 2,55) stracił panowanie nad pojazdem, gwałtownie
skręcił i uderzył w drzewo na poboczu. Doznał urazu czaszki, kolana

i podudzia lewego.
1O października o I 0.50 na ulicy Kobylińskiej w Krotoszynie mercedes
190 potrącił pieszego, który nagle
wtargnął na jezdnię ~ prawej strony
auta. Pieszy ma ranę ciętą policzka
i stłuczone kolano. Stwierdzono, że
miał 3,02 promila alkoholu.
11 października o 13 .15 na ulicy Targowej w Koźminie Wlkp. kierujący
polonezem truckiem podczas cofania
potrącił 55-letnią mieszkankę Koźmi

na, która przechodziła w niedozwolonym miejscu.
15 października o 21.35 na ulicy Kobylińskiej w Krotoszynie 28-letni kobylinianin kierował ciężarówką iveco
z przyczepą będąc po spożyciu alkoholu - 0,54 promila.

przełom tysiącleci"

Straż _ pożarna

- widoki miasta na archiwalnych
pocztówkach i współczesna
fotografia Władimira Keijka

interweniowała

Kino PRZEDWIOŚNIE
do 19 października
- "Prymas - 3 lata z tysiąca"
- dramat poi. , godz. 18.00 i 20.00
od 20 do 26 października
- "Ja, Irena i ja"
- komedia USA, godz. 18.00
od 20 do 26 października
- ,,Męska gra"

- obycz. USA, godz. 20.00
w poniedziałki kino nieczynne,
informacje o repertuarze
pod nr tel. 725-24-36
ceny biletów I O z/

• KOŹMIN Wlkp.
Kino MIESZKO
21 i 22 października
- "Erin Brockovich"
- obyczaj . USA., godz. 19.00

10 października w garażu przy ulicy
Benedykta w Koźminie Wlkp. zapalił
się fiat 126p. Właściciel ugasił samochód gaśnicą proszkową. Strażacy
z koźmińskiej OSP, którzy przyjechali
na miejsce zdarzenia, przewietrzyli pomieszczenie. Ustalono, że przyczyną
zdarzenia mogło być zwarcie instalacji
elektrycznej w pojeździe.
12 października w Czarnym Sadzie zapaliły się nieużytki rolne, głównie wysuszona trawa i krzewy. Pożar został
ugaszony przez miejscową straż pożar
ną.

w kotłowni przy ulicy
w Krotoszynie zapalił się
mia! i węgiel. Strażacy z Krotoszyna
ugasili go, oddymili i przewietrzyli ko14

października

Gałeckiego

tłownię.

15 października w mieszkaniu jednej
z kamienic przy alei Powstańców
Wlkp. palił się garnek z mięsem pozostawiony na kuchence gazowej. Straża
cy z jednostki JRG w Krotoszynie weszli do mieszkania po drabinie przez
okno, zalali naczynie wodą, po czym
przewietrzyli dokładnie pomieszczenia.
(popi)
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I
I
1 Nagrodę z kuponu nr 39 otrzyma Sylwia Roszek ze Smolic. Gratulujemy 1

I
I
I
:

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
skrzynki na budynku przy ul. Sienkiewicza 2a do 19 października.

~---------------------------~

Wanna i zestaw

-

dodatkowo

W listopadzie zostanie uruchomiony ośrodek rehabilitacyj ny w budynku krytej pływalni WODNIK przy ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie.
Gabinety rehabilitacyjne będą obsługiwane
przez
pracowników
SPZOZ, który z samorządem Krotoszyna zawarł porozumienie o bezpłatnym

użyczeniu

i zakupionego

pomieszczeń

sprzętu. Pieniądze

wyposażenie ośrodka pochodzą

na
po

równi - z kasy miejskiej i Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Krotoszynowi
przyznano I 00 tysięcy, pod warunkiem, że dokładnie tyle samo wyasygnuje gmir,a.
Zwycięzcą ogłoszonego przetargu
na dostawę potrzebnych urządzeń
została gliwicka spółka TECHNO-

MEX. Wartość zrealizowanego
przez tę firmę zamówienia wyniosła
nieco ponad I 00 tysięcy, wydano
więc dotąd połowę zaplanowanych
funduszy. W tej sytuacji gmina postanowiła dokupić jeszcze dwa dodatkowe urządzenia: automatyczną
wannę do podwodnego masażu i zestaw do krioterapii. Do kilku firm,
zajmujących się dostawą sprzętu rehabiliatacyjnego, rozesłane zostały
pisma z prośbą o podanie swoich
cen; po rozpatrzeniu ofert Zarząd
podejmie decyzje o zakupre.
(ela)

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 skorzystać? Zatelefonować pod numer 725 33 54 i wyrazić swoją opinię na podany przez nas temat. Trzeba też podać imię, nazwisko i adres. Wszystkie dane notujemy i w każ

Akurat podliczałam pieniądze, do końca pracy zostało mi ·
jeszcze około półtorej godziny- relacjonuje kasjerka.12
października o 15.40 do pomieszczenia agencji PKO na
osiedlu Korczaka w Krotoszynie wszedł mężczyzna, położył na ladzie pistolet i głosem pełnym spokoju zażądał
wydania pieniędzy.

Napad na bank
Kobieta

zareagowała

Byłam

przerażona,nie

natychmiast. wcisnęłam

przycisku alarmowego. Wybiegłam,
nawet nie pamiętam jak, ale chyba byłam pochylona. Nie zdążyłam zamknąć okienka, rzuciłam się do
ucieczki - opowiada pełna emocji.
Uratowały ją drzwi wyjściowe na taras oraz oczywiście odwaga. Krzyczała tak głośno, że prawie wszyscy
mieszkańcy pobliskich bloków mieszkalnych wybiegli na zewnątrz. Sprawca zaskoczony przebiegiem spraw
i przestraszony uciekł bez pieniędzy
(w kasie było 3800 zł). Podobno widziały go dzieci bawiące się na placu
zabaw. Pracownica agencji PKO powiadomiła policję. Wszczęto poszukiwania, wysłano patrole z psami, a drogówka drobiazgowo kontrolowała pojazdy w okolicy dróg wylotowych
z osiedla. Niestety, nie przyniosło to
skutku.
Bandyta musiał być nietutejszy, ponieważ nie orientował się w specyfice
budynku, który miał od strony ajentki
boczne drzwi prowadzące na zewnątrz. Kasjerka kilka dni po napadzie jest nadal zdenerwowana, z podejrzliwością obserwuje ze swego
miejsca pracy wszystkie osoby przechodzące w pobliżu. W nocy nie
mogę spokojnie spać, cały czas myślę
o czwartkowym zdarzeniu - mówi.
Policja na podstawie zeznań złożo
nych przez bohaterską pracownicę

agencji PKO ustaliła przybliżony wygląd sprawcy. Sporządzono portret pamięciowy: wiek około 23 lat, 160 cm
wzrostu, szczupła budowa
c i a ł a .
Twarz
charakterystyczna
trójkąt

na,

wy-

dłużona,

z długim,
szpiczastym nosem,
wy da tną
brodą,
wąski

mi ustami i oczama. Ubrany był
w granatową bluzę z polaru, ciemną
kurtkę, granatowe dresowe spodnie.
Na głowie miał nasuniętą nisko czapkę. Wszystkich, którzy wiedzą cokolwiek na temat napadu, może akurat
przebywali w pobliżu i widzieli uciekającego niskiego mężczyznę w czapce, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krotoszynie, telefon 997 lub 725 22 63. - Osobom
udzielającym informacji zapewnimy
pełną anonimowość zapewnia
rzecznik prasowy Kazimierz Cepa.
(popi)

W

,,.

Działacze

i mecenasi
uhonorowani

czy", w którym podajemy nazwisko osoby nagrodzonej.
Podsumowanie naszych ostatnich czwartkowych rozmów znajdą Pań
stwo wewnątrz numeru, w tekście zatytułowanym Moim zdaniem.

Na 20

października

zaplanowano ofiroku kulturalno-oświatowego w gminie Krotoszyn.
Uroczystość odbędzie się o godzinie
17.00 w Muzeum Regionalnym im.
Hieronima Ławniczaka. Samorząd
cjalną inaugurację

A stówka w gotówce (w wyniku losowania) przypadła w udziale panu
Jerzemu Kasprzakowi z Krotoszyna (ul. Kobylińska 2b/7). Gratuluje-

my i zapraszamy do redakcji!
Pytanie na czwartek:

przyzna na imprezie nagrody osobom,
które zasłużyły się w minionym roku
dla rozwoju naszej lokalnej kultury.
Natomiast sponsorzy kultury zostaną
uhonorowani specjalnymi statuetkami.
(ela)

mę-

czeńskiej
śmierci Księ

dza

Jerzego

Popiełuszki

w kościele pw.
św. Andrzeja
Boboli w Kro19
toszynie
października o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Jego rychłej beatyfikacji. Na to
modlitewne spotkanie serdecznie
zaprasza Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

STOP.
Krotoszyńska

Biblioteka Publicz-

na zaprasza młodzież szkół śred
nich do udziału w konkursie organizowanym z okazji 75. rocznicy
śmierci Władysława Reymonta.
Wszystkich
zainteresowanych
prosimy o kontakt z KBP do 31
października (tel. 725 27 83).
Szczegółowe informacje o konJ...'Ursie uzyskać można w czytelni
dla dorosłych. Rozstrzygnięcie zaplanowano na 5 grudnia, tego dnia
przypada rocznica śmierci pisarza.

STOP.
22 października o godz. 15.00
w lesie na Trafarach (gmina Zduny) ks. kanonik Jan Orpel z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela
w Zdunach poświęci krzyż napoleoński, replikę oryginału z 1813
roku. Izba Muzealna ZOK zaprasza na tę uroczystość wszystkich
mieszkańców powiatu, zainteresowanych histońą regionu i tropieniem miejsc pamięci narodowej.

STOP.
października

o godzinie 16.00
odbędzie się sesja Rady Miejskiej
w Zdunach. Samorząd podejmie
uchwałę w sprawie powołania nowego skarbnika gminy, uchwalenia statutu bib1ioteki publicznej
oraz zmian w statucie ośrodka pomocy społecznej. Porządek obrad
przewiduje także uchwalenie
zmian w tegorocznym budżecie.
26

dym tygodniu losujemy dla jednej z telefonujących osób I00 zł. Pienią
dze można odbierać w redakcji już w dniu ukazania się numeru .,Rze-

szesnastą

rocznicę

STOP.

Jak powinno się wychowywać dzieci?
Na co zwracać szczególną uwagę?
Na Państwa telefony czekamy w czwartek 19
dzinami 15.00 a 16.00.

października między

(red.)
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Zarząd

i współpracownicy
MAHLE Krotoszyn
wyrażają podziękowanie

mieszkańcom

Ziemi Krotoszyńskiej

za przyji.cic zaproszenia do odwiedzenia naszego zakładu w ramach
,,Otwartych Drzwi" w dniu 15 października 2000 r. Miło nam było Pań
stwa gościć i pokazać nasze miejsca pracy.
Zapraszamy za rok.
Tadeusz Karolczak

Andreas Kosicki

zecz w tym, że gdyby zapytać na forum oficjalnym
przeciętnego
nauczyciela
którejś z okolicznych szkół śred
nich, czy wie coś na temat niemiłych
zwyczajów związanych z koceniem
nowych uczniów, każdy z nich zaprzeczyłby. Oficjalnie zjawisko to
nie istnieje od lat. W każdej szkole
głośno mówi się o tym, że nikt nie
dręczy pierwszoklasistów. Otacza
się ich opieką, pomaga w adaptacji.
Ale po cichu mało chwalebny proceder nadal kwitnie.
Podobno najlżejsze tortury wymyślają dla swoich młodszych kolegów
uczniowie krotoszyńskiego ogólniaka. Podobno, bo nikt nie zbadał dotąd tego zjawiska. Oficjalnie ono nie
istnieje. W liceum jednym z popularniejszych zadań jest walka na sza-

R

go-

ble. Delikwenci, dwaj chłopcy, zostają poinstruowani o zasadach walki: jedna rąka obowiązkowo założo
na do tyłu, kolana ugięte, elastyczne
podskoki itp. Potem dostaję do ręki
po ... zapałce i rozpoczyna się emocjonująca runda. Starsi sekundują.
Przed ki!J...'U laty do najpopularniejszych zajęć zlecanych nowym
uczniom należało robienie marginesów. Wraz z pojawieniem się w handlu zeszytów z drukowanymi marginesami zajęcie to odeszło do lamusa.
Od czasu do czasu można usłyszeć
ponure opowiadania o wymyślnych
torturach zadawanych w różnych
szkołach młodym ludziom w ciszy
toalet, na tyłach budynków. Tam,
gdzie nie dociera oko nauczycieli.
Poszkodowani też nie mają potem
ochoty opowiadać, co ich spotkało.

Wiele lat temu obrzęd zwany otrzę
sinami należał do tradycji każdej
szanującej się szkoły. Żarty i dowcipy, czasami nieco przesolone, prowadzone były jednak pod kontrolą
pedagogów. Uczniowie, którzy przeszli przez ten chrzest szkolny, wspominali go po latach, tak jak wiele innych szkolnych uroczystości.
Zarzucenie praktyki otrzęsin nie było dobre, bo spowodowało przejście
zwyczaju do podziemia szkolnej
kultury. Dlatego jedynym wyjściem
wydaje się być przywrócenie zwyczaju do dawnej godności. Trzeba
przyznać, że wiele placówek od
pewnego czasu czyni takie próby.
Przecież najłatwiej jest kontrolować
to, co odbywa się jawnie. Dlatego
- zaczynajmy otrzęsiny!
Izabela Bartoś
18
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Pit.ex s.c.

63·810 Borek Wlkp.

SOREK

Miasto i Gmina Krotoszyn

tel. 065 57 16511

ogłasza przetarg

OFERUJE

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

zachodniej miasta (granicę podziału stanowią drogi Zdunowska, Kołłątaja, Sienkiewicza, Mickiewicza, Koźmińska).
w

części

- kompleksowa odnowa starego lakieru
oraz zabezpieczenie nowego
- czyszczenie tapicerki
Krotoszyn, ul. Jaśminowa 13
/k. lntermarche /
- odnowa zderzaków plastikowych itp.
- przygotowanie samochodu do sprzedaży
tel. 725 07 36
- wyprawki lakiernicze
1721
172

Autoryzowany

jesienna promocja
szkło 1.1
bez dopłat

63·700 Krotoszyn, ul.

ZDUNOWSKĄ

R

6

.
• •.

.
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0~

kuchnie na wymiar
Kalisz, tel. 765 60 26

ul.

Częstochowska

140

SALONY SPRZEDAŻY

Kępno

Jarocin
ul. św. Ducha 5

ul. Warszawska 13
_ tel. 782 03 80

.Q.' ,

UPUSTY do 15% /

'1tfTf<

Q~

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI
Ostrów Wlkp
ul. Krotoszyńska 35
tel. 737 28 27
HALAZAP

.

.,._

Przedstawiciel

KOMANDOR

PEWNY PRODUCENT
Z PEWNĄ GWARANCJĄ

y

1720

Polecamy:

1719
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taśmowych

- mycie ręczne

Tennin składania ofert upływa dnia 6 listopada 2000 roku
o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 listopada 2000 roku
o godzinie 10.00

U~ PRO':,ĄL
tJA-

Biadki, ul. Orpiszewska 28
Tel.łkam. 0606 319 175
0606319177
Tel. 062 722 44 34

USI.UGI KOSMETYKI
SAMOCHODOWE.I

Oferty należy składać zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7.
Wydział Gospodarki Komunalnej - pokój nr 48.

Możliwość

Reue1eracJa
. Pitlaś111oucb
Andrzej Grenda & Andrzej Socha

Oferujemy:

na zimowe utrzymanie ulic powiatowych
i dróg gminnych na terenie
miasta Krotoszyna
w sezonie zimowym 2000/2001

• płyty stropowe o dł.
do 6,5m ze znakiem
bezpieczeństwa B
• nadproża L·19
• bloczki B-2, B·4, B-6
• elementy
nawierzchni drogowych
(płytki chodnikowe,
krawężniki, trylinka,
płyty drogowe itp.)
• beton towarowy
z węzła komputerowego
• ozdobne parkany

negocjowania cen
przy większych zakupach.
Możliwość transportu.

'""=,~~~· .,

nieograniczony

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

'

1723

AUTO NA GAZ

ce

Zakładanie instalacji gazowych
do wszystkich typów aut benzynowych
Do samochodów:

POLONEZ, DAEWOO, FIAT, LUBLIN
również

na gwarancji

AS

16. Tel. 62 722 66 09

TECH

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

1724

SALON TAPET

63-700 Xrotosrrn, uJ. 7.danawsb 1
fd. 062 725 28 78„ tel. kom. 0604 ,218 470

Poleca

Il AUTO PERFECT s.c. li

najwi ęks.z

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

Skoda Fabia
Skoda Felicia
Skoda Octavia
CU

u

CU
N
V,
•N
.,..

·~s::
~
18

z najnowszych kolektji
zagranicznych i krajowych oraz:
- okleiny meblowe
- farby emulsyjne
- rolety wewnętrzne
- k1rje i akcesoria malarskie

października

już od

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

Polecamy:
oleju
• komputerowe ustawienie geometrii
w samochodach do 3,5 t.
• promocyjny pakiet ubezpieczeń
do Felici Octavi Fabi
bezpłatną wymianę

1725

2000
/
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W zdrowym ciele ...

a co dla niektórych być może nawet sensację, postarała się krotoszyńska ASTRA, która w sobotę, pokonała 3:1, na swoim boisku faworyzowaną WARTĘ Poznań, będącą obecnie przecież jednym z głównych
kandydatów do drugoligowego awansu.
O

dużą niespodziankę,

Lider na kolanach
Potwierdziło się raz jeszcze, że potrafimy efektownie, a co ważniejsze
efektywnie, grać z teoretycznie
mocniejszymi drużynami. Przekonało się już o tym m.in. sosnowieckie
ZAGŁĘBIE, a teraz warciarze, klub
z tradycjami , który w latach 1992 94 był jeszcze w pierwszej lidze.
Przed meczem odbyła się bardzo
mila uroczystość. Okazało się bowiem, że ASTRA grająca w poprzednim sezonie w grupie centralno - śląskiej otrzymała najmniej
żółtych i czerwonych kartek, zdobywając tym samym cenny i zaszczytny Puchar Fair - Play. Wręczył go
przewodniczący Wydziału Dyscypliny ŁOZPN- Zenon Treśniewski.

• Najpierw
był karny
Krotoszynianie bez zbędnego respektu rozpoczęli sobotni mecz zyskując
od razu przewagę. Już
w 6 min. minimalnie niecelnie głów
kował Krzysztof Gościniak. Po 1O
minutach na rajd lewą stroną zdecydował się Dariusz Reyer, który bę
dąc już w polu karnym został sfaulowiiny przez l!lażeja Jankowskiego.
Jedenastkę wykorzystał Gościniak

i niespodziewanie dla gości objęli
śmy prowadzenie. Dwie minuty
później dośrodkowanie Tomasza
Wójcika przeją! bramkarz Artur
Topolski. Teraz gra się wyrównała
i toczyła się głównie w środkowej
części boiska. Początek drugiej połowy to znowu nasza zdecydowana
przewaga. W 48 min. znajdujący się
na 8 metrze Gościniak przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem,
który wybił piłkę na róg, ale sędzia
był innego zdania. W 53 min. po akcji zainicjowanej przez bardzo aktywnego Gościniaka, uderzał Łu
kasz Góralski, ale znowu udana interwencja Topolskiego. Po chwili
Tomczak główkuje obok słupka.
Trzeba tu podkreślić, że był to okres
kiedy Astra zagrała szybko, zdecy-

dowanie,

dosyć

dokładnie ,

czym
rywala.
Właściwie to nie wiadomo było,
która drużyna jest liderem, a która
walczy o utrzymanie.
niewątpliwie przewyższała

li Potem drugi
- i po meczu
W 58 min. na wyborną pozycję wychodził, też bardzo widoczny, Tomczak, ale sytuację dalekim wybiegiem wyratował poznański golkiper.
Dwie minuty później, w polu karnym, Gościniaka sfaulował Bartło
miej Zalewski , ukarany za to drugą
żółtą i w konsekwencji oczywiście
czerwoną kartką. Karnego ponownie
wykorzysta! sam poszkodowany
czyli Gościniak. Od tego momentu
gra się jeszcze bardziej zaostrzyła,
dużo było fauli, zwłaszcza w wykonaniu gości. W 71 min. znowu Wartę uratował wybieg bramkarza.
W 78 min. minimalnie niecelnie
strzela! Góralski. Teraz gospodarze,
na kilka minut, oddali inicjatywę,
grającym przecież w osłabieniu,
przeciwnikom. Wykorzysta! to Maciej Klimas zdobywając kontaktowego gola. Końcówka jest jednak
znowu nasza. Sytuacji sam na sam
z bramkarzem nie wykorzystująjed
nak, wprowadzony chwilę wcześniej
(za Gościniaka) Janusz Maryniak
i Tomasz Wójcik. Tego drugiego
zmienił w 89 min. Dawid Goliński,
który po dwóch minutach dobijając
strzał Tomczaka, zdobył trzeciego
gola dla ASTRY i w ten sposób
ustalił wynik, tego wspaniałego dla
nas meczu. Miejscowych pożegnało
głośne "dziękujemy!" wypada się
więc tylko przyłączyć 1 prosimy
o jeszcze.
Po meczu trener WARTY - Tadeusz Łuczak powiedział: - Przede
wszystkim gratuluję gospodarzom
dobrej gry i zwycięstwa. Dla niektórych moich zawodników m.in. Darka
Wojciechowskiego, wydawało się, że
mecz będzie łatwy, a takich w Ili li-

dze nie ma, o czym się JUZ nie raz
tym bardziej że Astra
na swoim boisku gra dobrze i stało
się to, co się stało. Dzisiaj nie zagrali lekko kontuzjowani Prabucki,
Parzy - których oszczędz iłem na
środowy mecz z ARKĄ, oraz za kartki pauzował Kasperski, oni tworzą
oblicze zespołu. Przyjechaliśmy po
3 punkty i takie by/o nastawienie,
ale nie wszyscy złapali, że trzeba
trochę powalczyć. Po odejściu 6 zawodników do LECHA , na początku
nie mieliśmy właściwie kim grać, ale
teraz pozostali złapali formę . Chcemy zameldować się na mecie
w
pierwszej
trójce,
walcząc
o awans, a naszym jedynym ,ywalem
jest Arka.
Na pewno podjęliśmy walkę i szc=erze mówiąc byliśmy lepszą drużyną
i zasłużenie wygraliśmy. Karne były
ewidentne i chyba nikt nie mógł
mieć do nich zastrzeże11. Przy stanie
2:0 nas i zostali uśpieni stąd stracona bramka. Trzeba się jednak cieszyć w szanie z dobrej postawy. Jestem zadowolony bo by! to jeden
z najlepszych meczy. Cala drużyna
stanęła na wysokości zadania powiedział trener Krzysztof Całus.
W środę ASTRA zmierzy się, na
wyjeździe, z POLFERIESEM Koło
brzeg, a w niedzielę, o 14.00 podejmować będziemy CHEMIKA Bydgoszcz.
Pozostałe wyniki tej kolejki: KKS:
AMICA II 3:1, BAŁTYK: UNIA
3:1, POMERANIA: HURAGAN
I :2, OBRA: CHEMIK 2:0, FLOTA:
POLFERIES 3:0, SPARTA: LIGNOMAT 1:1, BŁĘKITNI: KASZUBIA 2:0,POMERANIA: HURAGAN I :2, ARKA: GRYF 0:0.
Pauzowała GOPLANIA.
W tabeli prowadzi WARTA (31
pkt.), przed FLOTĄ (29), CHEMIKIEM (28), ARKĄ i OBRĄ po 27
pkt., ASTRA z 16 pkt. jest 13. Tabelę zamyka zaś z I O pkt. POLFERIES.
Witold Blandzi
przekonaliśmy,

Tomek
- czwarty
W Ostrowie Wlkp. odbył się I okręgo
wy turniej klasyfikacyjny seniorów
w tenisie stołowym. Wygrał go Artur
Urbaniak (TAJFUN Ostrów), przed
Robertem Mądrym (MKS Ostrzeszów)
Joachimem Migdą (TAJF

R

FUN). Na czwartej pozycji uplasował
się Tomasz Olejnik z VJCTUSA
ASTRY Krotoszyn, za nim zawody
ukończyli: Sławomir Kempa (MKS)
i Maciej Spławski (TAJFUN).
(wb)

K

A

M

A

TOWARZYSTWO UBEZPIECUŃ i REASEKURACJI S.A.

Szanowni Państwo!
W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach na temat
stawek ubezpieczeniowych w największych firmach ubezpieczeniowych, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. informuje,
że nie planuje podniesienia stawek ubezpieczeń komunikacyjnych. Niektórzy
nasi klienci mogą nawet skorzystać w IV kwartale tego roku z promocyjnych
zniżek w ubezpieczeniu AC. I tak dla posiadaczy samochodu o wartości
powyżej 50tys. zl-10%.
WARTA postanowiła także promować kierowców o bezszkodowym przetJiegu
obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dla nich przygotowaliśmy specjalną ofertę.
Posiadacze bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC, którzy przez ostatnie 2 lata i wcześniej nie posiadali ubezpieczenia AC mogą uzyskać zniżki w tym
ubezpieczeniu z tytułu bezszkodowego przebiegu OC niezależnie od tego, czy
zostało zawarte w WARCIE, czy u innego ubezpieczyciela.
WARTA od połowy tego roku regionalnie obniżyła stawki AC oraz przygotowała tańszą wersję ubezpieczenia AC dla starszych samochodów, w którym
nie stosuje zwyżki za wiek.
podwyżek

Więcej

informacji uzyskacie Państwo od naszych pośredników.
1757

LOKATY
JUBILEUSZOWE

Mamy mistrzostwo
Europy
Robert Paczków i Marek Paczków z CERAMIKA Krotoszyn oraz Jacek Jaracz ze ŚLĄSKA
Wrocław, zostali po raz pierwszy mistrzami Europy w turnieju drużynowym w sumo.
Pokonaliśmy

kolejno: Francję 3:0,
3:0, w półfinale
po bardzo
dramatycznym i wyrównanym meczu
wygraliśmy z Rosją 2: I. W finale zrewanżowaliśmy sic Niemcom za ubiegłoroczną porażkę zwyciężając zdecydowanie 3:0.
Białoruś

Gratulujemy naszemu zespołowi i trenerowi Lechowi Paulińskiemu który
stwierdził: Zrealizoll'aliśmy nas= najwa::niejs::y cel
mistr::ost11·0 w ll'alkach =espołowych. Teraz pr::ed nami
mistr::osflm świata w Bra::y /;;, gd=ie
bronić będ=iemy srebrnego medalu.

Drugi złoty medal, podczas rozgrywanych w Krakowie mistrzostw, zdobyła Edyta Witkowska w wadze do 80
kg, pokonując w finale Astrid Lixenfeld z Niemiec. Srebrne medale zdobyli: Monika Michalik - w wadze
do 65 kg (ulegając tylko Innie Packiewicz z Rosji), Jacek Jaracz w+ 115
kg (po przegranej z mistrzem świata
Jorgiem Brummerem z Niemiec),
a brąz wywalczyli: Marek Paczków
- w 115 kg (tutaj wygrał Aias Mongucz z Rosji pokonując Knicha Kobalie z Gruzji), i Robert Paczków
WT ]]5 kg.
Witold Blandzi

~ZMIENNA

STOPA

PROCENTOWA

.,_.MINIMALNA KWOTA lokaty ,... ODSETKI po

fi:

upływie

zł

500

okresu trwania lokaty

BANK PRZEMYSWWY

Krotoszyn
Rynek32
tel. (0-62) 725-28-41

Konin

Poznań

Al. 1 Maja 15
tel. (0-63) 245-64-23

Kalisz
ul. Śródmiejska 27
tel. (0-62) 765-99-00

Turek

Luboń

ul. Czajcza 1A

pl. SienkiewicZa 1

ul. Sikorskiego 44

toi. (0-61) 833-40-97

tal. (o-63) 289-19-55

teł. (0-61) 813-14-11

Ostrów Wlelkopolald
ul. Raszkowska 15
tel. (0-62) 735-51-00

www.bpb1nk.com.pl
1727
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Poznań

i Wroto dwa
miasta
pod
wieloma
względami do
siebie podobne. Oba poło
żone
w zachodniej części
Polski, o zblicław

Wi dziane
z Poznania

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!

Mój sklep
(spożywczo-przemysłowy,
Mieszkańcy

okolic ulicy Kościuszki,
bywalcy znajdującego się tam dużego
sklepu, zwanego dawniej pawilonem
wojskowym, zauważyli już na pewno
zmianę w obsłudze sklepu . Od
1 sierpnia jego szefową jest Małgo
rzata Paluszczak. Dzierżawi ona lokal, tak jak poprzednia ajentka, od
Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego z siedzibą w Poznaniu. Pani
Małgosia jest jednocześnie ajentką
kiosku z gazetami przy ulicy Kobylińskiej, obok targowiska.
Przed kilkoma laty, po urodzeniu
dziecka pani Małgosia zrezygnowała
z pracy w jednym z krotoszyńskich
zakładów, chciała zająć się wychowaniem synka. Kiedy jednak zaszła
potrzeba, wróciła do czynnego życia
zawodowego, ale tym razem już do
handlu. Pracowała w sklepie monopolowo-cukierniczym przy ulicy Zacisze. Razem z nią pracował tam mąż
Maciej Paluszczak. Zaczęłam
wtedy marzyć o własnym sklepie wspomina pani Małogosia. Przez
dwa lata Paluszczakowie szukali
w Krotoszynie lokalu, który mogliby

ul. Kościuszki 8)

wynająć na działalność handlową.
W poszukiwaniach ograniczały ich
możliwości finansowe i, jak dzisiaj
stwierdzają, brak znajomości. - Lokale w dobrych punktach miasta są
wynajmowane na pniu, rzadko stoją
wolne - wyjaśniają. - Młodym ludziom trudno się nawet dowiedzieć
o tym, że ktoś chce wynająć lokal.
Najpierw znaleźli kiosk, to było
w zeszłym roku. W lipcu przypadkowo usłyszeli o bliskiej rezygnacji dotychczasowej ajentki ze sklepu przy
Kościuszki, nie zastanawiali się za
dużo nad decyzją. Ponieważ pani
Małgosia nie zrezygnowała z prowadzenia kiosku, Paluszczakowie !przyjęli do sklepu pracownicę Beatę Tysiak. Od 6.00 do 16.00 pani Małgosia
jest zazwyczaj w kiosku, potem zamyka go i jedzie do sklepu. Sama zajmuje się zaopatrzeniem, zwozi towar
z okolicznych hurtowni . Czasami pomaga jej w pracy mąż, obecnie bezrobotny.
Przyzwyczaiła się już do pytań znajomych: - Nie boisz się odpowiedzialności? Taki duży sklep? Sklep ma

żonej liczbie mieszkańców. Oba są silnymi ośrodkami przemysłowymi i akademickimi. I pomiędzy mieszkańcami
Wrocławia i Poznania nigdy nie było zatargów. Nawet kibice wrocławskiego
ŚLĄSKA i poznańskiego LECHA, choć
nie przepadali za sobą, to nie walczyli na
pięści , raczej na słowa. Ale od pewnego
czasu oba miasta zaczęły rywalizację na
różnych płaszczyznach , i jak na razie niestety, Poznań tę rywalizację przegrywa.
Wszystko zaczęło się od EXPO. Oba
miasta zgłosiły chęć organizowania
światowej wystawy, Wrocław w roku
2010, Poznań pięć lat później. Ale to
wrocławianie potrafili zadbać o poparcie
Sejmu i posłowie opowiedzieli się za organizacją EXPO we Wrocławiu. A tak
na marginesie, Pozn..iń stracił też pawilon
Fol . ., Rzecz" - Marcin Pawlik
na EXPO w Hanowerze. Otóż premier
Pracy się nie boję - mówi Ma/gorzała Pa łuszczak
Jerzy Buzek obiecał, że pawilon zostanie
- odpowiada wszystkim. - Pracy
przekazany Wielkopolsce. Służyłby prorzeczywiście imponującą, jak na pomocji naszego regionu. Niestety, trzeba
czątkujących
handlowców
po- się nie boję, a handel lubię.
Sklep przy ulicy Kościuszki 8 jest
było jeszcze wykupić ziemię pod pawilowierzchnię: razem z zapleczem około
nem, a na to miasta nie było stać. Nie stać
200 metrów kwadratowych. - Jak czynny od godziny 5.30 do 22.00.
Izabela Bartoś
było również Poznania na rozebranie pasię chce coś mieć, to trzeba pracować
wilonu i przewiezienie go do Polski. Pawilon więc pójdzie na licytację.
Drugą porażkę Poznań poniósł na płasz
czyźnie bankowej. Otóż kilka dni temu
prasę obiegła wiadomość o połączeniu
Wielkopolskiego Banku Kredytowego
z wrocławskim Bankiem Zachodnim. Na
pozór nic dziwnego, bowiem we współ
tuje. J,fybo,y pokazały, że jes/ w kraju
czesnym świecie łączenie banków to Większość spośród kilkunastu osób,
kilka milionów lud::i. któr.:y myślą ponormalne. Problem polega tylko na tym, które do nas zatelefonowały, jest zadoCzy są Państwo zadowoleni z wyniku wyborów
dobnie jak ja.
iż nowy bank swoją główną siedzib1; bę
wolona z wyniku wyborów, bo przeGlosowałam na Mariana Krzaklewskiedzie miał we Wrocławiu. Pozna11 traci
prezydenckich? - pytaliśmy przed tygodniem
szedł ich kandydat - Aleksander Kwago, ale szanuję wybór większości glosuswój największy bank. Traci miejsca praśniewski. Prawie wszyscy podkreślali,
naszych czytelników. Większość naszych
jących. Podkreślam - więks:::ości glosucy, słabnie pozycja naszego miasta jako jak ogromną przewagę głosów uzyskał
czwartkowych
rozmówców jest zadowolona, bo
jących, a nie większości Polakó11: b(
jednego z największych polskich cen- w naszym rejonie (w samej tylko gmiw ko1k11 wielu w ogóle nie pos::lo d1
trów bankowych.
nie Krotoszyn - ponad 12 tysięcy). Jak
prezydentem został ich kandydat.
urn. Szkoda, =e jednak A WS nie 11'.) 1Sta
Tak więc na razie jest 2:0 dla Wrocławia,
nasi telefoniczni respondenci uzasadniawil innego kandydata.
a już szykują się następne porażki. Jeszli swój wybór?
cze niedawno Poznań chlubił się dwoma Aleksander Kwa.fniewskijest lepiej 1'1'.) "nii nie widać było =adnej nienawiści. On poglądach, z wizją nowoczesnego pa,i- I je zczc oddajmy głos panu, który nr
stwa, które nie okrada obywateli. Nie nasze pytanie odpowiedział: / tak, i nic
wyższymi uczelniami wojskowymi:
ks::talcony od Lecha Walęsy, lepiej się jest ::yc::liwy i kocha ludzi.
a na wybory nie poszedł: Z jednej stron_,
Wyższą Oficerską Szkolą Służb Kwaterprezentuje, lepiej się go slucha. Mo=e To jest c::lowiek, któ,y godnie reprezen- mam powodu cieszyć się:: 1'1'.)'niku 1'1'.)1borÓH\ bo i za dobrze pamięlam prze- - wygra! sla,J' komuch, musiał 11ygrai
mistrzowskich i Wyższa Szkołą Oficer- nie jest idealny, ale i tak najlepszy ze tuje pa11stwo, s::anowany.
ską Służb Pancernych. W ramach rews::ystkich, których mieliśmy do wybo- Glosowałem na niego, bo ma zaplecze szłość Kwaśniewskiego. Był w samym bo mia! silne zaplecze polityczne. Nic
strukturyzacji połączono je w jedną. Ale m. Glosowałam na niego, bo nie identy- polityczne i prowadzi/ czystą kampanię środku partii, kiedy działy się w Polsce nie zmbil p1-=ez pięć lat, cicho siedział
rzeczy straszne. Jeśli tego nie popiera!,
to i teraz nic nie zrobi. Z drugiej stron."
w Polsce nadal jest zbyt dużo szkół woj- fikuję się z obecnym rządem, bo nie powyborczą, był jedynym kandydatem,
- cieszę się, ::e przegrali ci, któr::y uda
mógł się 11ycofać, a tego nie zrobi!, bo
skowych, zapadła więc decyzja o połą doba mi się wyprzedaż majątku narodo- który nic::ego nie obiecywał.
wali świętoszków - Kr::aklewski, Wałę
czeniu uczelni poznańskiej z wrocławską wego i bezrobocie.
Nie mają powodu do radości z wyniku za dużo by stracił.
Wyższą Oficerską Szkołą Wojsk ZmcJestem zadowolona z wyniku wyboró11: wyborów zwolennicy Mariana Krza- Glosowałem na Andrzeja Olechowskie- sa. Nie było w tych wyborach kandydachaniwwanych. Wszystko wskazuje na mam pełne zaufanie do Aleksandra klewskiego i innych kandydatów (ode- go. To człowiek o stonowanych poglą ta, na którego z czystym sumieniem oddach, z dużą klasą. Podobno ma założyć da/bym głos, dlatego na nie nie poszeto, że siedziba nowej uczelni będzie we Kwaśniewskiego, gdybym mogla, gloso- braliśmy od nich kilka telefonów).
Wrocławiu. Poznań straci szkol1; wyższą
Moim kandydatem był Janusz Korwin- partię. I dobrze, bo brakuje 111 Polsce ta- dlem.
wałabym na niego dwa razy. Najhar(er
i kilkaset miejsc pracy.
dziej mi się podoba/o, że w jego kampa- -Mikke, od lat konsekwentny w swoich kiego umiarkowania, które on reprezenPodczas ostatnicj olimpiady Szymon
Ziólkow~ki zdobył zloty medal w rzucie W dniach od 12 do 15 października odbywały się w Wolsztynie warsztaty dla dziennikarzy i wy- publicystycznego prowadził redakto·
tygodnika WPROST Wiesław Kot
miotem. Jest rodowitym poznaniakiem, 1
dawców prasy lokalnej. Przyjechało ponad 40 osób z czasopism wydawanych w naszym kraju. wykładowca Uniwcrsytcru Adama
do tego pieiwszym, J..""tóry zdobył złoto.
Mickiewicza w Poznaniu. Andn:ej NiSzymon mieszka z rodzicami, marzy
czyperowicz, sekretarz redakCJI Gazet:
o własnym mieszkaniu. Oczywi ście po
Pozna11skiej, mówił o trudnościacl
olimpijskim sukcesie został nagrodzon)
z obiektywnym przedstawianiem rzc
przez władze miasta Poznania. Od pana
Uczestniczy! w nich również redaktor kładowcami. Profesor dr hab. Jacek ka Badań i Edukacji Europejskiej w Po- czywistości. Nowe tendencje na rynku
prezydenta dostał .. . parasol. Najzwyklejmediów lokalnych przedstawił Wlodziznaniu. O sztuce wywiadu opowiadali
szy parasol Skandal! Wrocławianie konaszej gazety. Program szkolenia obfi- Sobczak, wykładowca UAM, mówił
micr.l Chorązki z Instytutu Badań Prachają sport, a tamtejsze kluby załatwiają
tował w wykłady poświęcone dziennio prawie prasowym i autorskim. Kwe- znani dzicnikarzc Radia MERKURY
Nina Nowakowska i Piotr Frydry- soznawczych Uniwcrsytcru Jagieloń 
mieszkania dla swoich najlepszych sporkarskiemu rzemiosłu. O randze cztero- stie związane z nadziejami i obawami
towców. 4:0 dla Wrocławia?
dniowych warsztatów świadczą cho- integracji Polski z Unią Europejską wy- szek (prezes MERKUREGO). Cieka- skiego w Krakowie.
(popi)
Piotr Zakrzewski ciażby nazwiska ludzi, którzy byli wy- jaśnia! dr Zbigniew Czachór z Ośrod- we zajęcia na temat tworzenia tekstu

•Moim zdaniem

Zadowoleni wyborcy

! Byliśmy
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Budować
Na terenie gminy Krotoszyna znajduje się ogółem 11.000 mieszkań,
z czego połowa - w budynkach
jednorodzinnych. Ostatnie lata nie
należały do najlepszych, jeżeli chodzi o rozwój budownictwa mieszkaniowego, choć zdaniem pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie liczby obrazujące tę sytuację nie dają jeszcze prawa do mówienia o tendencji spadkowej. Dla
przykładu: w roku 1997 o decyzje
o warunkach zabudowy wystąpiło
45 osób w samym Krotoszynie i 25
z terenu gminy; w roku 1999 (odpowiednio) 20 i 16 osób; w tym (do
końca września) 19 i 15. Natomiast pozwolenia na budowę w tych
samych latach uzyskało: w 1997 roku - 55 mieszkańców miasta i 20
z terenu gminy; w 1999 - 55 i 24;
w 2000 - 24 i 12 . Jakkolwiek bę
dziemy oceniać te dane, nie ulega
jednak wątpliwości, że ilość zbudo-

domy

Brak realnego, popartego odpowiednim
wkładem pieniężnym, zainteresowania potencjalnych lokatorów spowodował, że w cią
gu ostatnich kilku lat nie oddala do użytku
żadnego budynku Krotoszyńska Spółdziel
nia Mieszkaniowa.
wanych w minionej dekadzie domów stanowi najwyżej połowę tego, co powstało w latach 1970 1980.
Brak realnego, popartego odpowiednim wkładem pieniężnym, zainteresowania potencjalnych lokatorów spowodował, że w ciągu ostatnich kilku lat nie oddala do użytku
żadnego
budynku Krotoszyńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa. W tej
sytuacji jakimś sukcesem jest po-

wstanie przy ulicy Koźmińskiej 12rodzinnego
domu
spółdzielni
Wspólny Dom. Krotoszyńska SM
buduje obecnie na osiedlu Dąbrow
skiego blok z dwudziestoma mieszkaniami, z kolei przy ulicy Robotniczej osoba fizyczna stawia dom
z sześcioma mieszkaniami pod wynajem.
Pat mieszkaniowy nie wynika oczywiście z braku miejsca pod zabudowę. Nadal na wykorzystanie czeka

To przerażające, ale nasi kierowcy w znakomitej większości mają w swych
pojazdach nieprawidłowo ustawione światła. Statystyka mówi sama zasiebie.
~

Swiecą
Z pobieżnego sondażu policji prze,..?rowadzonego przy okazji · akcji
ustawiania świateł wynika, że z jeż
dżących po naszych drogach pojazdów do zaledwie 9 procent nie moż
na mieć zastrzeżeń pod tym wzglę 
dem. 63 kierowców zdecydowało się
wziąć udział w akcji bezpłatnego
ustawiania świateł zorganizowanej
przez Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji i trzy

w oczy
stacje diagnostyczne w Krotoszynie
(FUGOR), Kobylinie (KOBYLIN
STARY) i Koźminie Wlkp. Wyniki
samej kontroli, która przypomnijmy
była dobrowolna i darmowa, nie są
jednak optymistyczne. Aż 57 pojazdów na 63 zbadane miało źle ustawione światła . Pracownicy stacji
diagnostycznych każdemu kierowcy
prawidłowo ustawili oświetlenie auta. Policjanci z wydziału ruchu dro-

A ludzie

Janusz Tomczak

I

(ślusarz

- spawacz)

Chyba każdy, klo czy/uje gazely,
mimochodem przeczyła, co napisano 11• horoskopie. Ja oc=ywiście
też czytam o moim znaku Zodiaku,
ale w żadnym razie nie wierzę, że
horoskop się sprawdzi. Moja żo
na czy/a horoskopy znacznie chęl
niej.

dużą ilością chętnych.

Muw pewnym momencie zrobiła się spora kolejka
oczekujących powiedział Kazimierz Cepa rzecznik prasowy Ko-

skoczeni

szę powiedzieć, że

mendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.
(popi)

mówią. ••

Karolina Motyl

I

gowego radzili zaś jak najbezpiec~niej jeździć w trudnych warunkach
atmosferycznych. - Jesteśmy za-

(sprzedawca)

Horoskopy czytam, ale za nirni nie
przepadam. Raczej nie wierzę, że
mogą się spe/nić w życiu. ]es/jednak wyją lek. Przed dwoma lały jeden z horoskopów sprawdzi/ się po przeczytaniu go pozna/am chło
paka, klóry został moim mężem.

I

Urszula Sitnik

(emerytka) z wnuczką Darią
Czytuję horoskopy, ale traklujęje

z

oka. Przyznam,
że czasami coś się sprawdza, ale
chyba jest to kwestia przypadku.
Moja wnuczka bardzo się interesuje horoskopami i c=ęslo mi opowiada, co przeczyta/a o znaku Zodiaku swoich rodziców.
przymrużeniem

w centrum Krotoszyna duży, mają
cy ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych , teren w rejonie ulicy
Polnej. Kilkanaście lat temu obszar
ten został wyznaczony pod przyszłe
bloki, zmiany w funkcjonowaniu
spółdzielni lokatorskich przyhamowały skutecznie rozbudowę tego typu mieszkalnictwa. Do końca tego
roku zakończone zostaną opracowania planistyczne, wytyczające nowe
działki . Na przyszłych inwestorów
domków jednorodzinnych czekać
będzie 70 parceli w rejonie ulicy
Gorzupskiej (Błonie), 35 w okolicy
ulic Boya-Żeleńskiego i Wita Stwosza (Parcelki) i 20 - przy ulicy Ceglarskiej. Te ostatnie plan zagospodarowania określa jako działki rzemieślnicze, czyli przeznaczone na
budowę obiektów o charakterze
usługowym, z dopuszczeniem czę
ści mieszkalnej.
(ela)

Trzynasty
pechowy
13 października na Rynku w Krotoszynie w autobusie linii miejskiej doszło
do kradzieży. W czasie wsiadania do
pojazdu nieznany sprawca wykorzystał
panujące zamieszanie i z kieszeni
mieszkanki Rozdrażewa wyciągnął
portmonetkę. Kobieta straciła dowód
osobisty, kartkę bankomatową, prawo
jazdy i I 00 zł. Tego samego dnia na targowisku miejskim przy ulicy Kobyliń
skiej w Krotoszynie nieznany sprawca
ukradł pewnej kobiecie, po przecięciu
paska, torebkę. Oprócz dokumentów
znajdowało się w niej 400 zł.
(popi)

Krotoszyńskie

Zrzeszenie Handlu
i Usług informuje, że spotkanie na
temat realizacji talonów MARLE
oraz przygotowywanej kolejnej
emisji bonów towarowych odbę
dzie się 19 października (czwartek)
w Domu Cechu przy ul. Floriań
skiej 8. Na zebraniu będzie też poruszany temat planowanego przez
klub CERAMIK wprowadzenia
kart parkingowych dla parkujących
w centrum miasta.

***
Wydział

Promocji i Przedsiębior
czości UMiG przypomina, że w jego biurze na lokalnych szefów małych i średnich przedsiębiorstw czekają oferty współpracy z fmnami
z całego świata. O tych najbardziej
atrakcyjnych, zdaniem urzędników,
potencjalni zainteresowani są powiadamiani pisemnie. Ponieważ
nie sposób dotrzeć do wszystkich
przedsiębiorstw i firm, WPiP prosi
krotoszyńskich
biznesmenów
o kontakt telefoniczny - 722 74 40.

* .. *
Regionalna Wielkopolska Izba Rol•
no-Przemysłowa jest organizatorem
szkoleń dla rolników oraz przedsię
biorców branży rolno-spożywczej.
Ponieważ szkolenia te są refundowane przez Ministerstwo Rolnictwa, uczestnicy nie ponoszą żad
nych kosztów. Oprócz tego Izba
proponuje także szkolenia komercyjne, które nie są refundowane
z budżetu państwa, jest to oft:rta kierowana głównie dla samorządów
gmin i powiatów. Informacje:
RWIP (061) 856 06 83 - 85.
KrotHolmes

Tym razem pytaliśmy krotoszyńskich przechodniów,
czy wierzą w horoskopy.
Notował

Sebastian Pośpiech
Marcin Pawlik

Fotografował

Andrzej Moskalik

I

(technik elektryk)

Muszę powiedzieć, że horoskopy
_ mnie nie inleresują. Zona i córka
czytujqje, ale głównie dla rozrywki.

Danuta Grocka

I

(mikrobiolog)

Zupełnie

nie wierzę w horoskopy.
Zdarza się, że tak dla hecy zajrzę
w czasopiśmie na stronę rozrywkową i przeczytam swój horoskop.
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Październikowe
dziesiątki
Michał nie rozstaje się z nim nawet
na chwilę. Nosi go w kieszeniach:
w kurtce, koszulach, spodniach. Gdy
ma wszystkiego dość, wychodzi na
ulice Krotoszyna. Nie planuje trasy,
po prostu spaceruje i modli się z ró-

wiedział, iż papież

nie może nie odcodziennie trzech części różańca, to jest minimum.
Przypominam sobie wyznanie Mał
gosi, która opowiadała, jak któregoś
wieczoru usiadła po turecku na swoim tapczanie i modliła się kolejno tajemnicami: radosnymi, bolesnymi
i chwalebnymi w pewnej bardzo waż
nej dla niej intencji, i została wysłu
chana.
Agnieszka uważa, że różaniec to modlitwa dla każdego, nawet dla dziecka. Kilka lat temu, modląc się razem
ze swoim bratem, wyciągnęła go
z wielkiego niebezpieczeństwa. Byli
tacy, którzy kładli na nim kreskę, mówili, że z niego nic porządnego nie
wyrośnie. Dziś brat Agnieszki jest
mówić

żańcem.

Tadeusz uważa, że powtarzanie
w kółko tej samej formułki to rodzaj
naprzykrzania się Panu Bogu. Przecież On i tak wie, czego nam potrzeba i jeśli zechciałby, dałby nam to nawet po krótkim wezwaniu Jego imienia.
Patryk bardzo się zasmucił, kiedy
zgubi! różaniec podarowany mu
przez Papic.i:a podczas jednej z piclgrzy,nek. Po chwili jednak uznał, że
nic jest ważne, na jakim różancu bę
dzie się modlił - ważne, że w ogóle
będzie to robił.
Znane są słowa Jana XXIII, który po-

błyskotliwym,

mądrym,

dojrzałym

mężczyzną. Może

z

siostrą różańce

to właśnie wspólne
go uratowały?

Marian, kiedy jedzie samochodem
gdzieś daleko, odmawia modlitwę różańcową. On prowadzi auto, a pasażerowie modlitwę, co nie oznacza, że
nie znajdują czasu również na rozmowę czy żarty.
Różaniec to modlitwa, która może
wprowadzić w doświadczenie chrześcijafiskiej kontemplacji, nauczyć dystansu do rzeczywistości. Piotr przyznaje, że wielokrotnie podczas modlitwy różańcowej doświadcza! wewnętrznego światła, które pozwalało
mu zrozumieć nurtujące go problemy.
Różaniec to modlitwa maryjna. Trzeba pamiętać, że Najświętsza Qziewica jest naszą pośredniczką w drodze
do Boga. Razem z Maryją modlimy
się do Ojca. Dlatego nabożeństwa
październikowe tak często połączone
są z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu.
Potraktujmy październik, miesiąc
szczególnej modlitwy na różańcu, jako okazję do włączenia do niej
wszystkich wydarzeń tworzących nasze życie osobiste, rodzinne, kościel
ne ...
(si)

Słowo

•

jest to modlitwa,

na w swej prostocie i
wienia Anielskiego
ne momenty z

którą bardzo ukochałem( ... )

głębi( ... )

Oto bowiem na kanwie

przesuwają się

życia

Przedziw-

słów

Pozdro-

przed oczyma naszej duszy

głów

Jezusa Chrystusa( ... ) jakbyśmy obcowali z Pa-

nem Jezusem poprzez serce Jego Matki.

Jan

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 października 2000 r.
zmarł namaszczony Olejami Św. mój ukochany mąż, nasz ojciec,
teść, dziadek i wujek

Paweł

Informujemy,

że

ś*p.

nekrologi

Marian Kalinowski

i krótkie

przeżywszy

lat 76
W smutku

pogrążona

II

teksty

rodzina
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że I Opaździernika 2000 r. zmarł namaszczony Olejami Św. mój ukochany mąż, nasz ojciec, teść, dziadek
i pradziadek

niedziela zwykła
- 22 października
Pierwsze czytanie
- z Księgi
Proroka Izajasza
(Iz 53, 10-11)
Spodobało się

Panu zmiażdżyć swojecierpieniem. Jeśli wyda swe
życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe życie przedłuży, a wola
Pana spełni się przez niego. Po udrę
kach swej du zy ujrzy światło i nim się
nasyci. Zacny mój shiga usprawiedliwi
wielu, ich nieprawości on sam dźwigać
go

sługę

będzie.

Psalm responsoryjny
(Ps 33/32/)

ś*p.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja laska
według nadziei, którą pokładamy
w Tobie.

Drugie czytanie
-z Listu
do Hebrajczyków
(Hbr 4, 14-16)
Bracia: Mając arcykapłana wielkiego,
który przeszedł przez niebiosa, Jezusa,
Syna Bożego, trwajmy mocno w wy-

Jakub i Jan, synowic Zebedcusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy żebyś nam uczynił to, o co
Cię poprosimy. On ich zapytał: Co
chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli
Mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej
chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, któ,y Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich,
który Ja mam pić, pić będziecie;
i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jed1ra.k
należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym,
dla któ,ych zostało przygotowane.Gdy
dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać
się na Ja~ba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców
narodów, uciskająje, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak bę
dzie między wami. Lecz kto by między
wami chciał się stać wielki, niech bę
dzie sługą waszym. A kto by chaiał być
pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu słu
żono, lecz żeby służyć i dać swoje ży
cie na okup za wielu.

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom i Delegacjom serdeczne podziękowania za okazane serce, modlitwę, złożone kwiaty, zamówione msze święte i udział w ostatnim pożegnaniu naszej
kochanej córki, żony, mamy, siostry, cioci, szwagierki

ś*p.
Krzesińskiej

z domu Krakowskiej
składa

p

Michalak
pogrążona

rvd=ina

,\

K

,@~Jf'1r!!fflM!

ich

ul.

,,

Floriańskiej

~,~~~~~~@W~

Krotoszyn, ul. Ostrowska 19
Filia Zduny. Rynek 5
Tel. 725 29 69, 0601 983 703

w redakcji

Krotoszyńskiej

lat 3 7

F

Prosimy o osobiste

lub w Drukarni

W smutku

2000

łaskę,

EWANGELIA
według św. Marka
(Mk 1O, 35-45)

lat 89

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że I O października zmarł namaszczony Olejami Św. mój ukochany mąż, ojciec, syn, brat, kuzyn, wujek, szwagier i zięć.

października

Oczy Pana zwrócone
na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego
aby ocalił ie:, życie od śm ierci
i żywił ich w czasie głodu.

znawaniu wiary. Nie takiego bowiem
mamy arcykapłana, który by nie mógł
współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze
podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Przybliżmy się więc do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli ła
skę w stosownej chwili.

rodzina

składanie

18

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

nieodpłatnie.
W smutku pogrążona
rodzina

przeżywszy

Tobie

Alicji

Jan Wachowiak

Wiesław

Okaż swą łaskę ufającym

publikujemy

ś*p.
przeżywszy

niedzielę
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• Losy synów Ziemi Krotoszyńskiej

Z Dzielic do Buenos Aires
W trosce o los krewniaczki zamieszkującej wespół z Krawcami włoska ciotka wyrzucała wszystkie listy
przychodzące z Polski. Bała się, że któregoś dnia wielka tęsknota skłoni Polaka do pośpiesznego spakowania się i ucieczki do ojczyzny.
Stanisław
Krawiec urodził się
w 1912 roku w Dzielicach. Po zakoń
czeniu nauki szkolnej pracował w majątku w Wolenicach. Jego właścicie
lem był Niemiec o nazwisku Materna,
ludzki gospodarz i uczciwy pracodawca. Ale Stanisława nie pociągała praca
w gospodarstwie, marzył o karierze
policyjnej. W końcu wdział granatowy
mundur funkcjonariusza państwowe
go, jednak tylko na kilka miesięcy. Po
zmobilizowaniu, na początku 1939 roku, zamienił go na wojskowy.
Trafił do jednostki saperskiej w Kaliszu. Walczył w kampanii wrześniowej,
potem wraz z polskim rządem przekroczył granice kraju. Potem tułał się
po Turcji, Izraelu, Palestynie i Egipcie.
Pobyt na obczyźnie pozwolił mu na

•

Którędy

m1eJsc niedostępnych
Polakowi. Swoją wę
drówkę opisywał w listach do rodziny.

swoje serce. Po ślubie wyemigrowali
z żoną w 1947 roku do Argentyny,
gdzie mieszkała rodzina ślicznej

•Tułaczka

Razem z nimi przybyła do Argentyny
inna włosko-polska para. Tamten Polak bardzo tęsknił do kraju . Nie do
końca było wiadomo, czy rzeczywiście tylko do ojczyzny. Któregoś dnia
zostawił żonę i uciekł. Snuto domysły,
że wrócił do polskiej rodziny - żony
i dzieci.

zwiedzenie

przeciętnemu

Włoszki.

po

świecie

W maju 1944 roku Stanisław Krawiec,
jako żołnierz armii Andersa, walczył
o Monte Cassino. Dzieliczanin siedział za kierownicą ciężarówki, w której było 23 żołnierzy. Wybuch miny
zniszczył doszczętnie pojazd, z całej
grupy przeżyły tylko dwie osoby. Ranni trafili do szpitala w Neapolu, potem
w Mediolanie. Tam Stanisław poznał
śliczną, czarnooką pielęgniarkę. Leczenie kontynuował w Anglii, wrócił
jednak do Włoch, w których zostawił

•Mieszka
nad Paraną
Historia ta miała pewien wpływ na ży
cie Stanisława Krawca. W trosce o los
krewniaczki zamieszkująca wespół

z Krawcami włoska ciotka wyrzucała
wszystkie listy przychodzące z Polski.
Bała się, że któregoś dnia wielka tęsk
nota skłoni Polaka do pośpiesznego
spakowania się i ucieczki do ojczyzny.
Nie zdobyła się jednak na odwagę, aby
zniszczyć list polecony. Dopiero wtedy jej postępowanie wyszło na jaw, po
długiej przerwie rodzina z Dzielic znowu nawiązała kontakt korespondencyjny ze Stanisławem.
Po sześciu latach Krawcowie przeprowadzili się do Buenos Aires. Stanisław
znalazł tam zatrudnienie w elektrowni,
jako mechanik. Zbudował piękny dom
nad Paraną, w którym wspólnie z żo
ną wychowali jednego syna. Na emeryturę przeszedł nieco wcześniej, z powodu wypadku w pracy. Do dziś

Fot. Arch.
Krawiec w mundurze
Armii Andersa. Z tylu zdjęcia tekst:
Kochanym Rodzicom i rodzeństwu zasyła
Wasz syn i brał Stanisław.
Anglia, 26.09.46.
Stanisław

mieszka w domu nad

rzeką.

•••
Informacje na temat życia Stanisława
Krawca oraz jego zdjęcie udostępnił
mi Mieczysław Ziajka.
Izabela Bartoś

do Unii?

O usługach telefonicznych, handlu i
Jedną z najważniejszych dziedzin, w której udało się do tej pory osiągnąć porozumienie i tymczasowo zamknąć negocjacje,jcst telekomunikacja. Dostosowanie polskiego prawa telekomunikacyjnego do standardów europejskich to jeden
z podstawowych wymogów przyśpiesze
nia procesów integracyjnych. Polskimi
aktami prawnymi, dzięki którym stanie
się to możliwe, są ustawy Prawo telelwmunikacyjne i Prawo pocztowe. Pierwsza z nich wchodzi w życic I stycznia
200 I roku, dmga w pierwszym kwartale 200 I . Dzi1eki nim do końca 2002 roki.i, według zapewnień rządu, zostaną
spełnione unijne wymogi w tej dziedzinie.
Ponieważ strona polska nadal uważa, że
nasze wejście w poczet członków Unii
odbędzie się I stycznia 2003 roku, niepotrzebne jest składanie wniosków
o okresy przejściowe. Nowe akty prawne obejmują następujące zagadnienia: liberalizacja rynku telekomunikacyjnego,
stosowanie zasady otwartej sieci, usługi
powszechne, licencjonowanie działalno
ści telekomunikacyjnej, telekomunikacja
satelitarna i ruchoma, rynek usług pocztowych oraz technologie informacyjne.

• Telefon
dla każdego

mieszkańca

Liberalizacja polega na zniesieniu monopolu TclekomunikacJi Polskiej S.A. na
świadczenie usług zarówno międzynaro
dowych,jak i międzystrefowych oraz lokalnych. W dwóch ostatnich 7..akresach
proces demonopolizacji już się rozpoczął, niektórzy z nas zdążyli już skorzystać z nowych możliwości. Do końca roku 2002 TP SA pozostanie natomiast jedynym operatorem świadczącym usługi
międzynarodowe. Liberalizacja rynku
usług telekomunikacyjnych wiąże się ze
stosowaniem zasady otwartej sieci, polegającej na udostępnianiu infrastruktury telekomunikacyjnej różnym operatorom, na podstawie umów określających
zasady jej użytkowania.
Prawo unijne wymaga jednakowego dla
wszystkich dostępu do usług telekomunikacyjnych, przez które rozumie się,

przemyśle
• Male jest ważne

Osiągnięte

dotychczas porozumienia spowodują, że z chwilą wejścia Polski do UE
dorobek prawny omówionych wspólnie dziedzin stanie się częścią polskiego systemu legislacyjnego. Rynek polski zostanie objęty unijnym postępowaniem ochronnym, mającym na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji w światowym handlu.
oprócz telefonii głosowej, usługi faksowe, transmisję danych, dostęp do połą
czeń międzymiastowych i międZ)11aro
dowych, połączenia ze służbami ratowniczymi, informacje o numerach abonentów oraz specjalne udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. Ponieważ gęstość linii telefonicznych na polskiej wsi w przeliczeniu na I00 mieszkańców jest o połowę niższa niż w mieście, trudno będzie
w najbliższym czasie te różnice zlikwidować.

Zgodne z dyrektywami unijnymi muszą
stać się także w niedalekiej przyszłości
zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.

• Nawet Poczta Polska
straci monopol
Strona polska pierwotnie zamierzała
wystąpić z wnioskiem o okres przejścio
wy, dotyczący udostępnienia telekomunikacji ruchomej zakresów częstotliwo
ści wykorzystywanych do celów militarnych. Ostatecznie jednak wniosek został
wycofany, zamiast niego przedstawiono
harmonogram wcześniejszego przekazania częstotliwości operatorom sieci
GSM.
Liberalizacja obejmie także usługi świad
czone do tej pory przez Pocztę Polską,
a więc przyjmowanie i doręczanie listów,
paczek oraz realizację przekazów pocztowych.
W zakresie technologii informacyjnych
opracowane zostaną zasady handlu elektronicznego.

• Bez dumpingu
i bez subwencji
Wymaganych uzgodnień dokonano już
także w rozdziale Stosunki zewnętr::ne.
W tym obszarze negocjacyjnym mieści

się między innymi: handel usługami, tekstylia, system powszechnych preferencji
celnych, porozumienia o wzajemnym
uznawaniu norm i certyfikatów, umowy
o wolnym handlu, usuwanie barier technicznych w handlu, pomoc humanitarna. Osiągnięte porozumienie oznacza, że
w momencie przystąpienia do Unii te
umowy handlowe, k1óre Polska do tej pory podpisała z innymi krajami, a które są
sprzeczne z uregulowaniami wspólnotowymi, zostaną, zgodnie z przewidzianą
w takich wypadkach procedurą, wypowiedziane i zastąpione odpowiednimi
umowami Piętnastki. Innymi słowy, europejski dorobek prawny w tym zakresie stanie się częścią polskiego systemu
prawnego. Rynek polski, stając się czę
ścią rynku europejskiego, zostanie obję
ty unijnym postępowaniem ochronnym,
antydumpingowym i antysubwencyjnym, mającym na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji w światowym
handlu. Dotyczy to na przykład polskiego przemysłu stalowego, który chroniony będzie ograniczeniami importowymi,
wynikającymi z zawartych przez Unię
umów międzynarodowych. Logiczną
konsekwencją tych ustaleń będzie dąże
nie Polski do prezentowania wspólnego
z Unią stanowiska wobec krajów trzecich na światowym rynku gospodarczym, na przykład na forum Światowej
Organizacji Handlu (WTO).

• Konkurencyjni
wobec USA
Do zamkniętych już obszarów negocjacyjnych należy także Polityka przemysłowa. Jej główne zasady zawiera artykuł I 30. Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Określone na jego podstawie wskazania służą rozwojowi przemysłu w poszczególnych krajach członkowskich.

To one odpowiadają za jego sytuację. We
wskazaniach unijnych dużo miejsca poświęca się wzmocnieniu konkurencyjności tej sfery gospodarki, co ma umożli
wić sprostanie rozwojowi technologicznemu, osiąganemu przez Stany Zjednoczone, Japomę i inne kraje Dalekiego
Wschodu. Zasady polityki przemysło
wej, zawarte w polskim stanowisku negocjacyjnym, oprócz reguł konkurencji
i ogólnych kiemnków rozwoju przemysłu zawierają także zasady udzielania pomocy ze środków publicznych, środki
i metody zmian strukturalnych oraz
działania z zakresu polityki technicznej.
R

l

Z tymi zagadnieniami wiąże się rozdział
Male i średnie przedsiębiorstwa. Polska
akceptuje w pełni dorobek prawny Unii
w tym zakresie i nie występuje o okresy przejściowe. Także i w tym przypadku za politykę wobec MŚP odpowiadają państwa członkowskie, prawodawstwo Unii ma więc tylko charakter zaleceń i rekomendacji. Wobec braku w polskim systemie prawnym definicji, określającej malc i średnic przedsiębiorstwa,
stosuje się ustalenia unijne, według których zalicza się do nich firmy zatrudniające do 250 pracowników. To one stanowią podstawę zarówno unijnej,jak i polskiej gospodarki. MŚP wytwarzająaż40
procent polskiego Produktu Krajowego
Brutto.
Jacek Kępa
(Hj•dzial Promocji i Przedsiębiorczości
UMiG Krotoszynie)

K

A

SZAFY

GARDEROBY
WNĘTRZA

- Skorzystaj z bezpłatnego
przeglądu technicznego!

UliJ11Ufiki@ - Zamów nową zabudowę
po atrakcyjnej cenie!
Zamówisz

szafę

- Otrzymasz praktyczny
upominek-niespodziankę!

Salony biorl/CB udział w bezpłatnym przegt11dzie technicznym i promocji rabatowej

• Krotoszyn: Stanley Projekt, Rynek 20, tel. 725-27-58 •
Producent: Libella Sp. z o.o. Infolinia O 800 120 134
172
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OPEL-8
Bylicki
ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo!
Zbliżająca się jesień, a po niej zima, oznaczają dla kierowców trudne
warunki jazdy. Dlatego warto sprawdzić stan techniczny Państwa
samochodu. Nadarza się ku temu świetna okazja, gdyż nasz serwis
oferuje zimowy przegląd bezpłatnie!

W dodatku jako jedyni, podczas Dni Otwartych Serwisu Opel proponujemy Państwu wzięcie udziału w Mistrzowskim Konkursie z bardzo cennymi
nagrodami. Wśród nich znajdują się między innymi 3 wycieczki do
Monachium na mecz drużyny sponsorowanej przez firmę Opel Bayern
Monachium, 20 kompletów znakomitych opon zimowych Pirelli oraz 12
miejsc w Szkole Bezpiecznej Jazdy Opel.
Wystarczy

przyjechać

do naszej Autoryzowanej Stacji

21.10.00 w godz. 8.00-16.00 lub w
9.00-17 .00.

niedzielę

Obsługi

w

sobotę

22.10.00 w godz.

Podczas przeglądu zostaną sprawdzone aż 44 punkty kontrolne decydujące o bezpieczeństwie jazdy. Otrzymacie Państwo również 10 % zniżkę
na części i koszty prac zleconych w wyniku tego przeglądu.
Pragnieszjeździć

bezpieczniej wygraj na

SAMOCHODY
OPEL -8- TANIEJĄ
Corsa
Astra li
Vectra*

4.500 zł
3.600 zł
6.000 zł

„ wybrane modele

przeglądzie!

Z poważaniem
Z-ca Dealera Operatora
mgr. inż . Sławomir Gierko

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji P aństwa
w trakcie Dni Otwartych lub pod telefonami

736 55 66; 592 55 66; 59113 13

AUTORYZOWANY DEALER
ul. Wysocka 46
Tel. 736 55 66, 592 55 66
fax 735 49 67
1730
18 plidzlernl.ka 2000

ł TKANINY TAPICERSKIE
ł AKCESORIA MEBLOWE

ł MEBLE

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

z najlepszych pasz objęto
ściowych jest kiszonka kukurydzy.
Trzeba jednak pamiętać, że o jakości plonu tej rośliny decydują termin zbioru i wczesność uprawianych odmian.
W momencie sprzątania z pola roślina ta powinna mieć dobrze wykształcone kolby z dużym udziałem
ziarna. Kiszonka z kukurydzy jako
pasza dla przeżuwaczy charakteryzuje się łatwą i tanią konserwacją
oraz szybkim i mechanicznym zbiorem.
Termin zbioru decyduje o jakości

i strukturze zebranego surowca. Im
wyższa dojrzałość kukurydzy, tym
więhzy udział ziarna w plonie
i mniejszy - bogatych we włókna
łodyg i liści. Jest to jedyna roślina
uprawiana w Polsce, której wartość
paszowa wzrasta wraz z dojrzało
ścią.

Ziarno oraz kolba to podstawowa
część rośliny, która decyduje o ilości i jakości produktu. W miarę
wzrastania
dojrzałości
ziaren
zwiększa się również procent suchej
masy w roślinie. Najlepszym terminem zbioru jest dojrzałość wosko-

takiego ośrodka. Poza tym w Krotoszynie fukcjonuje już hostel ułatwiają
cy byłym nałogowcom powrót do
społeczności, jest nim oddział TEEN
CHALLENGE.

Stowarzyszenie MONAR Marka Kotańskiego zwróciło się w ostatnich
dniach do Zarządu Krotoszyna z propozycją zorganizowania na terenie naszej gminy ośrodka resocjalizacyjne-

wa. Zawartość suchej masy w rośli
nach podczas zbioru powinna wynosić około 30 procent, co pozwoli
na kiszenie bez strat oraz zapewni
właściwą wilgotność w czasie kiszenia.
Zbierając kukurydzę w późnych
stadiach dojrzałości, uzyskujemy
suchy i twardy surowiec. Obserwujemy wówczas trudności z ugniataniem sieczki w silosie. Należy wtedy dokładnie rozdrobnić te roślinę
(długość sieczki IO mm).
Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę zależy również od wczesności uprawianych odmian. Odmiany

Nie

będzie

go dla osób uzależnionych od narkot)'.ków. Wiceburmistrz Maria Kalak

Zdaniem pani wiceburmistrz gmina
Krotoszyn nie posiada obiektu, który.
nadawałby się na ośrodek. Powinien to być budynek oddalony od centrum, ogrodzony, z zapleczem gospodarczym - powiedziała.
(ela)

wyjaśniła, że samorząd przeprowadził

szereg rozmów z osobami mającymi
w naszym mieście częsty kontakt
z uzależnionymi i doszedł do wniosku, że nie ma potrzeby powoływania

Skórą

MONARU

malowane

średniowczesne posiadają wyższą
wartość paszową

i plonują dobrze,
od pogody. Natomiast
odmiany bardzo wczesne plonują
gorzej. Najbardziej uniwersalne odmiany klasy FAO 240-250 służą do
sporządzania kiszonki w naszym
klimacie.
Poprawianie wartości paszowej kukurydzy kiszonkowej uzyskujemy
poprzez podwyższanie wysokości
cięcia przy zbiorze. Wzrasta wówczas udział kolb w plonie oraz
zwiększa się zawartośc suchej masy
w surowcu. Tym sposobem osiąga
my wysokoenergetyczną paszę (i
Fot. Arch.
nie opóźniamy terminu zbioru).
Krystyna Nowacka prezemuje swoje prace w Gnieźnie
Im później zbieramy kukurydzę,
tym trudniejsze są warunki pogodo- Podczas tegorocznych diecezjalnych Pani Krysia pokazała w Gnieźnie
we i większe straty plonu. Kiedy ro- dożynek w Gnieźnie okazję do za- kolekcję kompozycji suchych kwiatów. głównie róż, oraz obrazy ze
śliny kukurydzy są niższe, nie nale- ' prezentowania swoich prac mieli
także artyści z całej Wielkopolski.
skóry. Jej prace budziły zachwyt
ży ich ścinać wyżej niż na 40 cm.
Twórcy z różnych powiatów pokazy- oglądających, najwięcej pochwal zeCięcie kukurydzy na wysokości 40
cm poprawia jakość plonu. Wyższe wali swoje prace wykonane z meta- brały dzieła skórą malowane.
lu, drewna, ceramiki i innych two- Kolejnym przedsięwzięciem pani
ścinanie to przede wszystkim straty
plonu oraz kłopoty z przyoraniem rzyw. Jedyną reprezentantką Ziemi Krysi będą wystawy we Wrocławiu
Krotoszyńskiej była Krystyna Nooraz w Lesznie.
pozostałych na polu resztek roślin.
(zet)
Agnieszka Gniazdowska wacka z Kobylina.
niezależnie

Fot. Arch.
W momencie ;:biom kukuryd::a powinna mieć duże kolby

O

papieżu

i komputerach

za tym, aby tegoroczny Dzień Eduakcji Narodowej
w gminie Krotoszyn obchodzony był w Szkole Podstawowej w Benicach. Po
pierwsze - sama szkoła, rozbudowywana w ostatnich latach, jest warta obejrzenia. Po drugie - placówka nosić będzie odtąd imię wielkiego Polaka - Jana
Pawła II. Po trzecie ...

Trzy powody

przemawiały

1

.i

W rym roku patronem uczniów i nauczycieli gminy Krotoszyn został świę
ry Mikołaj, patron parafii bcnickicj. bo
wlaśme w kościele pod jego wezwaniem odbyła się msza z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Wzi~li w niej
udział przedstawiciele samorządu oraz
wszystkich placówek oświatowych naszej gminy. Po mszy goście spotkali się
w sali Domu Strażaka w Benicach. Tam
bunnistrz Julian Jokś złożył życzenia
wszystkim pedagogom, a wyróżniają
cym się pracownikom szkól i przedszkoli wręczył nagrody.
Akademia zaprezentowana tego dnia
przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Benicach była dwucz~ściowa. Na
początku wystąpili uczniowie młodsi.
Ich program, oparty głównie na .cywiolowych, dzicc11,;cych pios..:nkach rcligij•1ych, podkr..:ślal fakt 11ada111a rozbudo.vancJ w ostatmch latach placówce

Jana
1m1enia wielkiego Polaka Pawia II. Występy starszych przypominały o szkolnym święcie - Dniu
Edukacji Narodowej.
Był jeszcze i trzeci powód, dla którego
beniczanie zaprosili do siebie ryłu gości. Chociaż ich szkoła nic znalazła się
na MEN-owskiej liście objętych programem lntemet w ka:.dym gimna::jum,
z dumą prezentowali tego dnia własną,
dobrze wyposażoną pracownię informatyczną. Zaprocentowały tu bliskie,
zawodowe a także prywatne, kontak'ty
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców
z Dierdorfem - miastem partner~kim
z N1em1ec. 20 komputerów przywieźli
do Dcnic członkowie tamtejszego towarzystwa prryjaźni 111\!miccko-polskicj: Wolfgang 1 iesc i Fritl Wagner. Sprzęt nie jest nowy, ale dobrej
jakości i zdaniem nauczyciel! na pewno
sprawdzi się w szKolnych warunkach .

Jak

wyliczył niektórym zdumionym

gościom Jan Grząka, były dyrektor
szkoły w Benicach, ta wiejska placów-

ka należy teraz do najlepiej zaopatrzonych w okolicy w nowoczesny sprzęt;
oprócz komputerów z Niemiec ma jeszcze cztery inne, nowe. - Dwa mamy
=amiar pr=eka::ać tr::yklasowej filii na~=ej s=koly w Wielowsi - wyjaśni! Jan
Grząka. - Odwr=eś11ia uc=niowie klas
IV - VI:: Wielowsi dojeżdżają s::kolnym autobusem do naszej s::koly. Na
nich c::ekają kompute1y w nowej pracowni.

***
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnieni zostali: Halina Woźniak dyrektor SP w Bemcach; Aleksandra
Knychala - nauczycielka fizyki
· Gimna7jurn nr3; Renata Witczak
naucZ)c1dka historii , wos w G nr!:
Zbignien Kurzawa - dyTcktor G nr3;

··----~-"··-····
------------··
..........

--· .....

-------. -----. ----~-

-·-.:!:;;....?;;::;-::::-.

Fot . ., Rzec;:., Marcin Pawlik
Dużą pomocą

dla szkoły

óędą:: pewno;'cią

Andrzej Wygralak - dyrektor SP
nr3; Juliusz Poczta - dyrek"tor G nr2,
Przemysław Jędrkowiak - dyrektor
Zakładu Obsługi Placówek Oświato
\,ych. Tego samego dnia w Dckgaturze
Kuratorium w Kaliszu na 5'fodv odbierali: .\leksandra Bartko\\iak, c!yr.:ktor SP nr I - nagroda ME ; Zofia
:\Jadajczyk, n:iuczyc ~łka SP ~r 5

komputel)'

medal Komisji Edukac~i 1\larndowej;
Juliusz Poczta - Srebrny Krryż Zasługi; Aleksandra Leja dyrd , "G nr
4, oraz Ryszarda Kot, dyrektor Przedszkola nr 6 - Brązowy Krzyz Zasługi
Honorową odznakę Za ::aslugi dla
oJwiaty otrzymał Gnegorz l\latyla,
dyrektor krotoszyńskiego browaru.
(ela)
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Panie Dyrektorze, co Pan
Przed tygodniem

donosiliśmy

otwartym, który do

władz

wał średni
służby

nymi

i

krotoszy~skiej

domagając się między

podwyżki wynagrodzeń

traktowania przez

in-

i lepszego

-

przełożonych. Dziś głos

-

oddajemy Pawiowi Jakubkowi, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
Fol. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik

-

-

Pracownicy zakładu, którym
Pan kieruje, twierdzą, że zostali
zmuszeni w dziwnych okoliczno.{ciach do podpisania nowego regulaminu SPZOZ?
Stwierdzenie o rzekomych dziwnych okolicznościach, w jakich
pracownicy zmuszeni zostali do
podpisania regulaminu obowiązu
jącego w SPZOZ, wydaje się nieporozumieniem.
Pracownicy,
zgodnie z ustawą, nie mają kompetencji do podpisywania regulaminów i z pewnością ich nie podpisywali. Domyślam się, że chodzi o zobowiązanie do zapoznania
się z treścią któregoś z trzech regulaminów (pracy, wynagradzania
i premiowania - przyp. red.).
Pracownicy potwierdzali swym
podpisem, że zapoznali się z regulaminami, bo taki obowiązek nałożono na zakład.

-

-

Dwa regulaminy - pracy i wynagradzania - niedawno zostały zmienione. Dlaczego?
Nowelizacja tych regulaminów
była konsekwencją nowelizacji
ustawy o zakładach opieki zdro-

Nie był Pan obecny 3 paździer
nika na spotkaniu tej gupy ze
starostą i przedstawicielami Rady Powiatu.
Nie zostałem na nie po prostu zaproszony.

ści.

-

du, a w tym i na płace, pochodzą
z kas chorych i zależą od wartości
zawartych kontraktów, ich stabilności i wykonania. Koszty prowadzenia zakładu uzależnione są
między innymi od wielkości inflacji, ilości i wartości świadczeń
wykonanych ponad kontrakt (niezapłaconych przez kasy). Skoro
prowadzącemu
zakład
opieki
zdrowotnej nie są znane podstawowe parametry ekonomiczne
przydatne do obliczenia możliwo
ści płatniczych na przyszły rok,
nie może on zaciągać zobowiąza
nia wobec pracowników, polegających na stałej i określonej podwyżce płac. Takie decyzje może
podejmować jedynie ten, którego
celem jest likwidacja szpitala powiatowego w Krotoszynie lub
osoba o ograniczonej poczytalno-

wotnej. Obie nowelizacje wprowadzały wyłącznie korzystniejsze
dla pracowników normy i obie
uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi (jest ich
aż cztery, reprezentują wszystkie
grupy zawodowe zakładu). Nie
uzgodniono regulaminów z nieformalną grupą średniego i niższe
go personelu, która aktualnie występuje przeciwko kierownictwu,
bowiem nie było mi wiadomo
o jej istnieniu, a ponadto prawo
nie przewiduje uzgadniania regulaminów z takimi grupami.

-

-

Personel średni i niższy domaga
się corocznych podwyżek plac ...
Pracownicy najprawdopodobniej
nie mająjeszcze świadomości, że
SPZOZ w Krotoszynie nie jest
już jednostką sfery budżetowej!
Pieniądze na prowadzenie zakła-

średniego w sprawach płacowych.
Sytuacja w naszym SPZOZ, który
wciąż utrzymuje płynność finansową, nie odbiega znacznie od sytuacji w innych tego typu zakła
dach województwa wielkopolskiego.

ne w paragrafie 16 regulaminu
pracy SPZOZ w Krotoszynie. Mając na uwadze zagwarantowany
prawem przywilej pracownika do
wypoczynku i interes ekonomiczny zakładu, ograniczamy zatrudnienie w godzinach nadliczbowych. Udaje się to dzięki właści
wej organizacji pracy.

liście

powiatu skiero-

niższtpersonel

zdrowia,

o

-

Dlaczego salowe i pielęgniarki
nie otrzymują pieniędzy za nadgodziny?
Pielęgniarkom i salowym nie pła
ci się za nadgodziny, ponieważ nie
pracują one ponad normy określa-

W SPZOZ nie ma też tak zwanych trzynastek. ..
Zgodnie z obowiązującym od
1999 roku regulaminu wynagradzania pracowników SPZOZ
w Krotoszynie, zakład może wypłacić dodatkowe wynagrodzenie
roczne, w miarę posiadanych
środków finansowych. W bilansie
za 1999 rok wykazano, że brakuje
pieniędzy na taką wypłatę. Z faktem tym zapoznaliśmy przedstawicieli legalnie działających w zakładzie organizacji związkowych.
Podzielili pogląd o braku obiektywnych możliwości wypłacenia
tak zwanych trzynastek za rok
ubiegły. Żądanie nieformalnej
grupy pracowników,jako niemoż
liwe do realizacji, nie zostanie

-

więc spełnione.

-

Ile zarabia średni i niższy personel SPZOZ?
W sierpniu bieżącego roku średnia
płaca

pielęgniarki

wyniosła

1.195,50 zł brutto. Położne w tym
okresie otrzymały 1.154,40 zł
brutto, a pensje techników medycznych ukształtowały się na poziomie 1.128 zł brutto. Średnia
pensja w zakładzie to 1.229,80 zł
brutto. Pielęgniarki, które przeszły
do SPZOZ ze szpitala koźmiń
skiego (razem około I 00 osób) zarabiają mniej od tych z Krotoszyna. We wszystkich moich wystą
pieniach publicznych i materiałach o sytuacji zakładu można
znaleźć sygnały o rosnącej determinacji środowis~a personelu

-

R

h
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Komputer
dla ucznia
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-

Hardbit s.c.
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 2a
tel. 062 725 72 06, 725 77 78
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Pielęgniarki twierdzą w liście
otwartym do starosty, że obiecał
Pan związkom zawodowym, że
premia motywacyjna będzie wypłacana co dwa miesiące, i że nie
wywiązał się Pan z tej obietnicy.
Co Pan na to?
Stalą premię motywacyjną traktuję jako relikt minionej epoki. Automatyzm jej przyznawania czyni
z niej de facto stały składnik wynagrodzenia za pracę . Obecnie
obowiązujący regulamin tworzenia i podziału funduszu premiowego dla pracowników SPZOZ
w Krotoszynie uważam za wystarczający, zwłaszcza że przewiduje
on możliwość miesięcznego lub
okresowego wypłacania premii
uznaniowej.
W tym roku dwa razy (w lutym
i kwietniu) wszystkim pracownikom wypłacono premię w wysokości średnio 20 procent. Spodziewany wynik finansowy na półro
cze nie został osiągnięty, głównie
ze względu na wzrost kosztów leków, mediów i usług, a także ponadplanowe wydatki związane
z uszkodzeniem stropów w adaptowanym zakładzie pielęgnacyj
no-opiekuńczym (zagrożenie katastrofą budowlaną). Do tych wydatków doszedł jeszcze odpis na
fundusz socjalny. Cała ta syuacja
nie pozoliła na wypłacenie premii
w okresie wakacyjnym.

Protestujący

pracownicy SPZOZ domagają się określenia
w regulaminie terminu wypłat
świadczeń z funduszu socjalnego.
Świadczenia o charakterze socjalnym nie· są dodatkową wypłatą
z tytułu zatrudnienia. Ustawa
wręcz zabrania wypłacania tych
świadczeń w formie pieniężnej
i stałej (to jest wszystkim pracownikom po równo). Postulat nie
może być spełniony, bo jest
sprzeczny z normami zawartymi
w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

I kolejny zarzut z listu otwartego do władz powiatu - ten, że
w kierowanym przez Pana zakładzie zwiększa się nadmiernie
liczbę stanowisk kierowniczych
i dyrektorskich?
Zjawisko to nie występuje
w SPZOZ. Bezwzględna liczba
stanowisk kierowniczych w zwią
zku ze statutowymi zmianami
strukturalnymi uległa zmniejszeniu, choć rzutują na ich liczbę
późniejsze fuzje zakładów. Struktura zarządu zakładu odpowiada
rosnącym wyzwaniom. Ja, jako
dyrektor naczelny zawsze odpowiedzialny za wybór kierunków
rozwoju zakładu i całokształt jego
działalności, mam trzech zastęp-

13 •
Krotoszyńscy młodzi

tancerze po raz kolejny udowodnili, że znakomicie radzą
sobie na zawodach, na których mają okazję skonfrontować swe umiejętności
z innymi zawodnikami. Tym razem kolejny już medal do swej kolekcji dołączy
ła para Ania Michalska i Mikołaj Smyczyński.

na to?
ców. Pierwszy zajmuje się sprawami związanymi z przygotowaniem, negocjowaniem i nadzorowaniem realizacji kontraktów oraz
planowaniem usług zdrowotnych,
drugi prowadzi politykę personalną zakładu, a trzeci zajmuje się
kwestiami ekonomicznymi - racjonalizacją kosztów. W naszym
najbliższym sąsiedztwie, w Pleszewie, w SPZOZ odnoszącym
znaczące sukcesy na polu świad
czeń i zarządzania, struktura zarządu jest podobna, dyrektor
współpracuje z trzema zastępcami
i od lat nie budzi to żadnych emocji. Na marginesie warto dodać, że

200

Czyli - co
dyrektor robi w sprawie
chirurgii miękkiej? Sam dyrektor
zadaje sobie to pytanie. Może po
prostu kupić ten laporoskop
w końcu i już? Zamówić. O środki
się nie martwić. A może problem
chirurgii miękkiej polega jeszcze
na czymś innym? Cieszy, że personel średni żyje tą sprawą. Że jest
świadomy konieczności ratowania
tak zwanej chirurgii miękkiej.
Chociaż, zdaniem dyrekcji, artroskop na bazie aparatury laparoskopowej również ratowaniu chirurgii twardej mógłby dobrze zrobić. Przecież dyrektor ujął obie te
pozycje w planie strategicznych
zakupów zaraz po przybyciu do
Krotoszyna. I zgłaszał do programu restrukturyzacji.

przejęliśmy cały odrębny dotąd

SPZOZ w Koźminie, stając się
jednym z największych pracodawców w powiecie. Jednocześnie pozwalam sobie zaprotestować przeciwko negowaniu inteligencji , kompetencji i wykształce
nia któregokolwiek z moich zastępców bądź mojej własnej osoby (choć w stosunku do siebie
czynię to mniej pewnie), w publicznych debatach, nawet jeżeli
autorstwo listów otwartych pozostaje anonimowe.

-

I na koniec jeszcze jedno pytanie. Jak w Pańskiej ocenie wyglądają stosunki między przeło
żonymi a podwładnymi? Personel średni i niższy stanowczo żą
da ich poprawy.
- Powiem tak - z dnia na dzień poprawić ich się nie da. Wzajemne
. zaufanie buduje się latami. Partnerska współpraca między grupami zawodowymi w opiece zdrowotnej na świecie jest czymś
oczywistym i nie wymagającym
nakazów dyrekcji . Mam na myśłi
kompetencje i kulturę po obu stronach, dyspozycyjność, inicjatywę,
umiejętność pracy w zespole.
Wierzę głęboko, że wspólnie tego
dokonamy. Na początek zapraszam Panie Pielęgniarki Oddziało
we do stałego uczestnictwa w tak
zwanej Radzie Zespołu. Mam nadzieję, że odbudowa zaufania po
tej akcji protestacyjnej też będzie

Stanęli
Początek

sezonu tanecznego 2000/200 I
do udanych. 14
października na Międzynarodowym
Turnieju Tańca Towarzyskiego EURO
DANCE FESTNAL - WLEŃ OPEN
2000, para Ania Michalska i Mikołaj
Smyczyński, trenująca na co dzień
w klubie FENIKS działającym przy
można śmiało zaliczyć

na podium
KOK-u, zdobyła brązowy medal. Sukces jest tym cenniejszy, że zdobyty
w bardzo silnie obsadzonym turnieju.
W zawodach swój udział zaznaczyły
bowiem duety z Ukrainy, Czech i Niemiec, łącznie tańczyło 300 par.
Przy okazji warto nadmienić, że to wła
śnie dzięki wsparciu sponsorów: firmie

HARDBIT, Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej EWA, przedsiębiorstwu
GEMBIAK & MIKSTACKI oraz BIOFARM z Poznania dzieci zrzeszone
w klubie FENIKS mogą trenować i dobrze reprezentować nas w turniejach
ogólnopolskich.
(popi)

W samo
południe

-

Dotkliwie odczuwamy brak laparoskopu - żalą się pielęgniarki.
Pacjenci omijają nasz szpital z tej
właśnie przyczyny. Czy musimy
czekać, aż zbiórka społecznych
datków przyniesie oczekiwany rewltat?
No tak. Dyrektor korzysta z obietnicy Fundacji Szpital Powiatowy,
której starosta powiatowy jest prezesem i która jako jedyny cel sta:wia sobie w tym roku zebranie
środków na laparoskop (laparoskop to urządzenie wykorzystywane w chirurgii, które umożliwia
przeprowadzenia operacji bez
wielkich cięć i upływu krwi przyp. red.). Czyli - dyrektor nie
kupił jeszcze laparoskopu wartego

-

tysięcy złotych.

właściwie

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
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Dzięki dynamicznym zabiegom
Kołłątaj owców
Stowarzyszenia
w sobotę przed gmachem Liceum
Ogólnokształcącego odsłonięto pomnik patrona tej szkoły - Hugona
Kołłątaja. W samo południe ksiądz
kanonik Kazimierz Ciszewicz (na
zdjęciu) poświęcił popiersie wykonane z brązu. Sylwetkę Kołłątaja
przybliżył zebranym ksiądz Tadeusz Biela, prefekt tej szkoły w latach pięćdziesiątych.
(red.)
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możliwa, chociaż żmudna.
Dziękuję

za

rozmowę.

Rozmawiał

Sebastian
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Pośpiech

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

-

KROTOSZYN , ul. Zamkowy Folwark 9, tel. 725 42 24
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W zdrowym ciele •..

Sukcesy
młodych

zapaśników
30 września w Krotoszynie rozegrano międzywojewódz
kie mistrzostwa młodziczek i miodzików w zapasach
(styl wolny).
W grupie dziewcząt najlepsze były:
kat.30 kg
1. Janina Tucholska (ZKS Koszalin),
2. Justyna Jarosz (AKS Białogard), 3.
Monika Jagodzińska (CERAMIK)
32 kg
1. Agnieszka Chłodecka (CERAMIK),
2. Anna Bąkowska (ZKS), 3. Justyna
Kowalska (ZKS)
34kg
1. Sylwia Fąferko (CERAMIK), 2. Anna Linowiecka (ZKS), 3. Weronika
Bogusławska (AKS)
37 kg
1. Romana Chrastek (CERAMIK), 2.
Kinga Jastrzębska (ZKS), 3. Sylwia
Drążewska (CERAMIK)
40 kg
1. Halina Grobelna, 2. Katarzyna
Moch (obie z CERAMIKA), 3. Marta
Bogatko (SPARTAKUS Pyrzyce)
44kg
1. Agnieszka Skowrońska (CERAMIK) 2. Angelika Sarzeńska (A.KS) 3.
Karolina Wieczorek (AKS)
48 kg
1. Anna Andrejczuk (CERAMIK) 2.
Marta Bicharska (ZKS) 3. Agnieszka
Cichanowska (A.KS)
52 kg
1. Anna Modzelewska (ZIELONI Stargard) 2. Paulina Kazimierowska (TĘ
CZA Środa Wlkp) 3. Judyta Ciólko
(SAMSON Kobylin)
57 kg
1. Barbara Janiszewska (ZIELONI),
2. Ewa Rozet (SPARTAKUS) 3. Magda Orwat (CERAMJK)
62 kg - 1. Anna Piwoni (SPARTAKUS), 2. Natalia Janiszewska (ZIELONI), 3. Malwina Gumienna (SAMSON)

W katcgo1ii chłopców :
32 kg
1. Paweł Rosiński (AKS), 2. Hubert
Kowalski (SPARTAKUS), 3. Wojciech

Slaby

sezon roztrzecioligowi siatkarze ASTRY.
Na inaugurację rozgrywek przegrali oni
z KANIĄ Gostyń I :3 (16:25, 25:22,
22:25,22:25). Zdaniem trener-a Grzegorza Wiertlewskiego porażka była spowodowana brakiem ważnych sparingów. W sobotę kolejny wyjazd, tym razem do GLKS POLANINA Strzałko
wo, a 28.1Omecz z UKS ZRYW Przykona. Apelujemy tutaj w imieniu kibiców i zawodników o polepszenie oświepoczęli

Tak jak i w III lidze, tak i w lV doszło do miłego dla nas, a zarazem
nieoczekiwanego, rozstrzygnięcia. Kobyliński PIASTpokazując, że
gra się do końca, pokonał bowiem, na swoim boisku, LKS Gołuchów
2:1.

Nieoczekiwana wygrana

PIASTA

Wilczek (ZKS)

35 kg
1: Daniel Zapolski (A.KS), 2. Adam
Zawadzki (ZKS), 3. Przemysław Stefański (CERAMIK)
38 kg
1. Łukasz Piotrowski (SPARTAKUS),
2. Daniel Michael (ZKS), 3. Piotr
Marciniak (TĘCZA)
42 kg
1. Kamil Mitosek (ZKS), 2. Przemysław Datkiewicz, 3. Paweł Kaźmierski
(obaj SPARTAKUS)
47 kg
1. Adam Sobieraj (ZKS), 2. Piotr
Szczerek (AKS), 3. Marcin Chrastek
(CERAMIK)
53 kg
1. Hubert Dutkiewicz (SPARTAKUS),
2. Marcin Piekarski (GRUNWALD
Poznań) 3. Grzegorz Bela (CERA-

MIK)
59 kg
1. Adrian Borowczyk, 2. Łukasz Chołodecki (obaj z °CERAMIKA), 3. Łu
kasz Marcinkowski (AKS)
66 kg
1. Łukasz Staśkiewicz (A.KS), 2. Marcin Sikora, 3. Krzysztof Robakowski
(obaj CERAMIK)
73 kg
1. Tomasz Twardoń (ZKS) 2. Daniel
Szreder, 3. Łukasz Ostręga (obaj
z CERAMIKA)
85 kg
1. Remigiusz Mayer (CERAMIK), 2.
Paweł Piskorz (ZKS), 3. Łukasz Surma (ZIELONI)
Natomiast w Karolewie odbyły się mistrzostwa Polski kadetów LZS. W wadze 46 kg piąty był Łukasz Stachowiak
z Ceramika, w 54 kg siódmy Mańan
Chrastck, a w 58 kg drugie miejsce zajął Karol Ostek. W klasyfikacji drużyno
wej zajęliśmy 13 . miejsce, na 28 drużyn.
Witold Blandzi

początek

Wyjazdową przegraną nowy
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tlenia w sali OSiR. Jeśli do tego nie dojdzie, to ASTRA mecze jako gospodarz
rozgrywać będzie w Zdunach. A oto
skład naszej drużyny: Grzegorz Wiertlewski, Łukasz Marszałek, Oskar
Rakowski, Sławomir Zimny, Maciej
Sadkowski, Jarosław Kowalczyk, Patryk Grenda, Michał Kaczmarek,
Krzysztof Kaczmarek., Tomasz Horyza, Tomasz Konopka, Aleksander Ły
skawa, Maciej i Radosław Witowie.
(wb)

Od początku gra była dosyć wyrównana, ale były okresy w których
przewagę zyskiwali goście. W 11
min. w dobrej sytuacji był Maciej
Leis, zbyt długo zwlekał jednak
z oddaniem strzału i nadbiegający
obrońcy pozbawili go piłki. W rewanżu Arkadiusz Guźla dwukrotnie wybijał piłkę na róg, po dwóch
niebezpiecznych strzałach Romana
Latańskiego. W 19 min. po szybkiej
kontrze Grzegorza Gmerka Marek Paduch strzelił tuż obok
słupka. Po drugiej stronie boiska
znowu róg, po uderzeniu Latańskie
go i interwencji bramkarza. W 23
min. ponownie górą golkiper miejscowych, tym razem po główce
Krzysztofa Banasiaka, a w 32 min.
niecelnie strzelił Piotr Witoń. Podobny obraz miała też druga poło
wa. W 49 min. tuż obok słupka uderzył Latański. Dziewięć minut potem znowu popisał się Guźla broniąc rzut wolny Latańskiego i dobitkę Witonia. W 65 min. dobrą sytuację zmarnował Gmerek. W 75 i 77
min. bramkarz gospodarzy nie dał
się zaskoczyć Latańskiemu i Jackowi Paskowi. W 81 min. po dokład
nym podaniu Jerzego Andrzejewskiego i główce Paducha miejscowi
objęli prowadzenie. Po czterech minutach Arkadiusz Młodak broni
strzał Leisa. W tej samej minucie

przyjezdni wyrównali , piłka po
strzale Paska odbiła się od słupka
i weszła do siatki. W 89 min. po
pięknej akcji drugiego i decydujące
go gola dla Piasta zdobył jednak Leis i 3 punkty pozostały w Kobylinie.
W końcówce bolesnej i poważnej
kontuzji doznał Hieronim Mazurkiewicz z Piasta i najprawdopodobniej spowoduje ona zakończenie jego kariery.
Po meczu trener LKS-u Zbigniew
Sadowski powiedział: Mecz by/
bardzo emocjonujący, z dużą ilością
sytuacji. Kobylin zaskoczy/ nas
swoją grą gdyż liczyliśmy na zdobycz punktową, no niestety nie udało się . Gospodarze zagrali bardzo
ambitnie, a nam nic nie wychodzi/o,
tzn. gra nie była zła, ale bardzo dobrze bronił Guźla. Przy 1: 1 myśla
łem, że laki wynik się utrzyma, ale
moi zawodnicy odkryli się i po
kontrze bramka padła. Z gry najsprawiedliwszy byłby remis, natomiast są takie mecze, w których się
przegrywa mimo, że nie jest się gorszą drużyną. Naszym celem jest zajęcie miejsca w czołówce.
Natomiast trener PIASTA Jerzy
Andrzejewski stwierdził: Mecz był
dosyć
ciekawym widowiskiem.
W pierwszej był dosyć wyrównany,
w drugiej były momenty w których
jedna i druga drużyna miały prze-

wagę.

Strata bramki nas nie podła

mała

i dlatego wygraliśmy. Bardzo

mnie to cieszy, szczególnie po dość
niefartownej porażce w Koźminie,
ale taka jest pi/ka, że gra się dobrze
i się przegrywa, a raz gra się gorzej
i się wygrywa. Na tym polega cały
sport i piłka, nigdy nie ma pewności
kto wygra.
O tych słowach przekonał się BIAŁY ORZEŁ tylko I: I remisując, na
wyjeździe, ze słabiutką KORONĄ
Piaski. Miejscowi prowadzenie zdobyli już w 5 min. po strzale Zbigniewa Basiury. Później wiele dogodnych sytuacji stworzyły orły, ale
bez efektów. Ich napastników wyrę
czył w 47 min. Jarosław Plota, który samobójem, ustalił jak się okazało wynik meczu. Gospodarze mieli
jeszcze co prawda rzut karny, obroniony jednak przez Błażeja Biegań
skiego.
Inne ciekawsze wyniki tej kolejki:
OLIMPIA: VICTORIA 0:8, GÓRNIK: ALUMINIUM 0:0, TUR: POLONIA 6:0, KANIA: RAVIA I :O.
W niedzielę dziewiąte w tabeli orły
podejmować będą, o 15.00, OLIMPIĘ Koło ( 12), a PIAST (IO) zagra,
o 14.00, w Rawiczu z RAVIĄ (4).
W tabeli prowadzi VICTORIA (34),
przed TUREM i ALUMINIUM po
26 pkt.
Witold Blandzi

Lekkoatletyczne
mistrzostwa
W Kaliszu odbyły się indywidualne mistrzostwa w lekkiej atletyce liceów
i szkól zawodowych z terenu południowej Wielkopolski. ·
Oto czołowe miejsca naszych reprezentantów:
- dziewczęta:
100 m
- I. Anna Szewczyk (13.59) LO
Krotoszyn
1500 m
- 1. Ewa Nagler (5.34.84 min .)
ZSZ nr 2 Krotoszyn
4 X 100 m
- 4. LO Krotoszyn (56.43)
skok w dal
I. Małgorzata Kuśnierczak
(4.79 m) ZSZ nr I Krotoszyn
skok wzwyż
- 3. Magdalena Gulcz (150 cm)
ZSZ nr I Krotoszyn, 4. Karolina
Budzińska (145 cm) LO Krotoszyn
- chłopcy
3000 m
2. Adam Waresiak (9.39.95

min) ZSR Koźmin Wlkp .
skok wzwyż
- 2. Mariusz Kowalczyk ( 175 cm)
ZSZ nr 2 Krotoszyn
oszczep
- 3. Damian Piaszczyński (37.64)
ZSZ nr I Krotoszyn
Osoby te awansowały do finału
wielkpolskiego.
Z kolei 7 października odbyły się
otwarte mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w LA.
Tutaj również bieg na 100 metrów
wygrała
krotoszynianka
Anna
Szewczyk (12.97), a w skoku
wzwyż triumfowała Katarzyna Saj ur ( 160 cm), obie nasze lekkoatletki reprezentują JUVENIĘ Puszczykowo.
12 października w Krotoszynie zorganizowano mistrzostwa powiatu

w sztafetowych biegach przełajo
wych. A oto najlepsze drużyny
w poszczególnych kategoriach:
- szkoły
podstawowe
(po
5 dziewcząt i chłopców): I .SP
nr I Krotoszyn, 2.Lutogniew,
3.Zduny
- gimnazja:
- chłopcy: I. G nr 4 Krotoszyn, 2.
G nr 2 Krotoszyn, 3. Kobylin
- dziewczęta: l .G nr 2 Krotoszyn,
2. Zduny, 3. Kobylin
- szkoły średnie:
- dziewczęta: I. LO Krotoszyn, 2.
ZSZ nr I Krotoszyn
- chłopcy: I. ZSR Koźmin Wlkp.,
2. LO Krotoszyn, 3. ZSZ nr
3 Krotoszyn

Witold Blandzi
18 pudzlerni.ka 2000
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Promocja jesień

Specjalista

2000

lek. med. Alfred Hess
przyjmuje:

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

zapraszamy
do naszej szkółki
pn.-pt. 7"-1800; sob. 7"-17"

LECZE!łlEM,'
. 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

&~Y~~fl!lt1

. brodawek zwykłych (kurzajek)
. brodawek lojkowatych
(typu starczego)
. brodawek płaskich
(młodzieńczych)

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

Gatunek/ odmiana

cena
cena
wys. detaliczna promocyjna

Cyprysik 'Boulevartl' 30-40

9zł

7,65 zł

Cyprysik 'Ellwoodi' , 50-60

9zl

7,65 zł

60·80

9zl

7,65 zł

'Columnans Glauca' 50-70

9zł

7,65 zł

Cypr. 'Pembery Blue' 60·80

Szi

6,80 zł

80-100 7zł

5,95 zł

J~owiec 'Blue Carper 50-60

9zł

7,65 zł

J~owiec 'Glauca·

80-100

9zł

7,65 zł

Jałowiec 'Hetzil'

80-100

9zł

7,65 zł

Żywotnik 'Spiralis'

60·80

9zł

7,65 zł

Cyprysik 'Alumni'

mgr Monika Kula
{tłumacz przysięgły języka

niemieckiego)

Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykle
(dokumenty pojazdu,

świadectwa,

ślubu

akty urodzenia,

63·700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 72
tel. 725 45 03, 722 64 73,
fax. 725 29 00, tel. kom. 0601 476 468

W,,.-,.

. ,.

.

itp.)

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 26
·
tel./fax 062 691 04 44, 736 69 69
1739
> Klimatyzacje
pomieszczeniowe
i samochodowe
Komory chłodnicze
Meble sklepowe
Wyposażenie sklepów
Wyposażenie gastronomii

>
>
>
>

RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT

1738

~l,,· . ~

Cyprysik

Jałowiec ·s~rocket'

,,WEST • FROST"

BIURO TŁUMACZEŃ

.

.,

~
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Zimowy serwis SEATa.
Rekordowo bezpiecznie.

Ponadto oferujemy inne
atrakcyjne rośliny
w szerokim asortymencie.

Przygotuj swóf spr,ęt na zimę.
Bfdziesz śmigał szvbciej I bezpieczniej.
Zimowe opony, które motesz kupił
u naszych Partnerów dają tę pewno~t .

Szkółka

Drzew
i Krzewów Ozdobnych

•! ij~@§~

.,Marszałek"

ul. Gajowa 2,
tel. 062 725 23 71

· Redakcja ul. Sienkiewicza 2
1et. 125 33 54, ru 122 11 112
· Drukarnia Krolosz,ńska
ul. Floriańska 1
tel 72526 38
• Sklep „RUCH" -u
Kobrlin, ul. Wolności 23

[]KROT!!tl

21.10 - 28.10

Promocja w serwisie.

A bezpłatna kontrola stanu i poziomu
płynów eksploatacyjnych oraz akumulatora
sprawi, te poradzisz sobie na każdej trasie.
I czarnej i białej.

63·700 Krotoszyn,

63-800 Gostyń,
ul. Poznańska 68
tel/fax: 065 572 17 50
572 37 84
572 38 08
Godziny otwarcia
pon.-pt. 8°0 -16°0
sob.
8°0 - 13°0

SEAT

1740

1737

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar,
wysokiej jakołci drzwiami przesuwnymi

.........._u..

Przedsiebiorstwo
I Handlowe

Produkcyjno-Usługowe

Stolarka typowa wciągłej sprzedaży

DRZVVI
FASADY
WITRYNY
ŚCIANKI

PCV DREWNO ALUMINIUM

Wczasy gratis

41NDECO
CENY KONKURENCYJNE. Możllwołć rat.
1O lat ,warancJI, Szybkie terminy.
• Wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
• Zakładanie paneli podłogowych
• Zakładanie I szlifowanie
parkietów i mozaiki

SPRZEDAŻ RATALNA

•

C>Ki'I~

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

dla dwóch osób przy zakupie
powyżej 3.000 zł

okien

1742

Firma Usługowo - Handlowa
pośrednictwo

JA.GA
Tel./fax 721 61 21
63-720 Kotmin Wlkp., ul. Borecka 31

Of.;,
Czynna
od wforłu do soboty l~. 2:1»

,. ·.~

ul. loźmmsm 28, lrottayn
Właścicielka

lokalu

EmUia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!
1743

Życzymy smacznego!
1744

18
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Transport gratis!
Usługi

.

wycena

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

z kopalń: ,,Pokój", ,,Bielszowice", ,,Bobrek"
orzech
350 zł/t 29-05-06
orzech
360 zł/t 30-05-06
kostka
400 zł/t 32-05-06
miał zwykły
180 zł/t 20-10-18
miał do pieców miałowych 220 zł/t 23-10-09
260 zł/t 21-08-09
groszek

.niedziele j męta l~. 2:1»

.I .

transportowe na terenie kraju do 25t, cena do uzgodnienia

Czynne od 7.00 -15.00, sob. 7.00-13.00

• Dom - stan surowy otwarty, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł .
• Dom - stan surowy, częściowo zadaszony, dufy, atrakcyjna architektura, nn działce 2000 m2.
Cena 95.000 zł {do negocjacji).
, Dom w Zdunach na działce 800 m2, stan zamknięty, cena 11 O.OOO zł.
• Dom w zwartej zabudowie w centrum Kobylina, pow. uiytkowa 11 O m2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.
• Dom wolnostojący - Koźmin, parterowy, z poddaszem uiytkowym o pow. 129 m2 na działce 667 m2,
cena 140.000 zł.

DZIAŁKI
• Dzialka sadownicze-ogrodnicza, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, obrzeże Krotoszyna.
Cena 17.500 zł.
• Działka budowlana 3000 m2 w Krotoszynie, cena 60.000 zł.
• Dzialk~ budowlaną I 000m2 na Sal ni 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 Konarzewie przy ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Działkę sadowniczo-ogrodową z prawem zabudowy polot.oną na Kopicczlcach o pow. 9.500 m2.
Cenn 66.500 zł.

MIESZKANIA
• Mieszkanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97 .OOO zł.
• Kupię kawalerkę w bloku.
• Mieszkanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Ceru, 87.000 zł.
• Mieszkanie 50m2, 3p + k +I+ wc. Cena 55.000.
• Mieszkanie w bloku w centrum, I piętro, 62 m2 wysoki standard, cena 78.000 zł.
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Czy lubicie łowić ryby? Bo ja nie. Trochę zbyt nudne zajęcie, choć na łonie przyrody. Lubię natomiast
kino, lubię oglądać filmy, nawet te o łowieniu ryb.
W kinie z reguły to nigdy nie bywa nudne.

Czule
•

Piórem po ekranie

Za tych, co na Dlorzu

,, Gniew oceanu"
Obejrzałem

ostatnio film Wolfganga
tytułem „Gniew oceanu". To kilka dni z życia rybaków
nadatlantyckiego miasteczka. Ich ży
wot przebiega między pracą na kutrach
i rozrywką w barze może jedynym
w miasteczku. Szarzyzna, codzienność.
Główny bohater, grany przez George'a
Clooney'a - dość pechowy ostatnio kapitan kutra- doszukuje się romantyzmu
w łowieniu ryb.
Zbliża się jesień, pora niebezpieczna na
polowy, kiedy kapitan i jego załoga wyruszają ponownie w morze. Szczęście
powraca, jednak wielki sztonn. Daleko
od brzegu samotny kuter, jakiś jacht ża
glowy, statki handlowe i wielka nawał
nica ... I żadnej strzelaniny.
W porcie czekają na rybaków bliskie
im osoby. Cztery niemal symboliczne
postacie: Matka, Narzeczona, Przyjaciółka, Zauroczenie. Żadne ideały,
przeciętne kobiety, i w tym tkwi ich
piękno. Boją się, mają przeczucia, nadzieje. I nic nie mogą zrobić. Okrucień
stwo bezsilności. Przypomina mi się tu
stary, pewnie zapomniany już, film
Luccino Viscontiego z 1948 roku „Ziemia drży". Może w ogóle film Petersena jest nawiązaniem do filmu Viscontiego.
Nie mam zamiaru opowiadać całości,
nawet za bardzo się nie da. Walka małej
łupinki z żywiołem oraz przebieg akcji
ratowniczej trzymają w napięciu. Akcję
podkreśla muzyka - dobra, lecz chyba
czasami zbyt głośna, zanadto patetyczna.
Nim obejrzałem film, mówiono mi, że
jego wadą są za bardzo widoczne efekty specjalne. Ja nic takiego nie zauważyłem, a w każym razie nic przesadnie
wyraźnego, niedopracowanego.
Pettersena pod

Atutem „Gniewu ... " jest doskonale aktorstwo. W zasadzie brak tutaj gwiazd,
osób powszechnie znanych. Clooney
jest na tyle ucharakteryzowany, że nie
rzuca się w oczy. Wokół niego twarze
pospolite, choć zarazem bardzo wyraziste. To aktorzy owszem znani, jednak
raczej drugoplanowi, szczególnie kobiety: Diane Lane, Karen Allen, Mary Elizabeth Mastrontonio.

Ciągle

•

•

jeszcze istnieje stara, dobra szkoła realizmu w aktorstwie; bez efekciarstwa,
przejaskrawienia.
Twórcy poświęcają obraz dziesięciu tysiącom rybaków, którzy od 1623 rolrn
zginęli podczas połowów w jednym
tylko amerykańskim miasteczku. Oglą
damy tablice z ich nazwiskami. To robi
wrażenie.

Film jest nazwany historia prawdziwą.
Niestety, zaraz po obejrzeniu nasunąć
się musi refleksja: To nie może być
prawdziwe. Nic dlatego, że twórcy
z czymś przesadzili. Nie! Po prostu
prawdy o znacznej części zdarzeń, nawet o większości, nigdy nie poznajemy.
Dlaczego? Zobaczcie.
I jeszcze sprawa tytułu: Polski „Gniew
oceanu" (na plakatach w dodatku widoczny mniej od hasła natura nie zna
litości) nie odpowiada angielskiemu.
„The perfect storrn" jest dla każdego
chyba dość czytelny, lecz trudny do
sensownego przełożenia. Polska wersja
(również hasła reklamowego) zafałszo
wuje odbiór, narzuca jakieś emocje.
Nie, nie! Jeszcz raz - nie! Żywioły nie
mają emocji, brak im uczuć i dlatego są
przerażające,

niszczą

beznamiętnie,

bezwzględnie.

Nie przebłagasz, nie
przeprosisz, nie przekupisz. Zginiesz.
I o tym także jest ten film.

•

•

•

spełnienia marzeń przesyła

Adrian z
•

Geniu

FILMOWA

Kiedy przyjdzie ten, co
zbudzi młode serce Twe dla
siebie, niech najlepszym
będzie z ludzi i nade
wszystko kocha Ciebie.
Niech los Ci sprzyja, życie
niech bawi, ludzie szanują, a
Bóg błogosławi. W dniu 18
urodzin i zbliżających się
imienin dla Małgorzaty
Stefańskiej od
rodziców, Mariusza,
Renaty i Mateuszka
Serdeczne podziękowania za
pomoc w wykonaniu
nietypowego zlecenia dla
Pawia Kasprzaka i FOTOstudia
dziewczyny z Ili a LO
17 roczek minął, idzie 18
rok, niech on spłoszy z duszy
Twojej wszelki mrok, niech
uśmiech daje Tobie, a osusza
łzy i niech zmieni w
rzeczywistość wszystkie
Twoje sny. Małgorzacie
Matyli
Weronika
Z okazji imienin kochanej
Jadwidze S. zdrowia,
szczęścia, pomyślności i stu
lat życzą
mąż F, syn M, synowa I.,
córka Agata, zięć M,
wnukowie Wojtuś i Bartuś
Podziękowania za
pozdrowienia od uprzejmego
i przystojnego kierowcy
czerwonego bolidu
dwie wdzięczne
autostopowiczki
Aldonie Sawczak z okazji
imienin serdeczne życzenia
zdrowia, uśmiechu na twarzy,

•

rodzinką

Z okazji 14. urodzin Monice

Jankowskiej wszystkiego
najlepszego - dużo zdrowia i
szczęścia oraz powodzenia w
nauce życzą
siostra i rodzice
W dniu urodzin Robertowi
Nowakowi dużo zdrowia i
spełnienia najskrytszych

słówka • • •
W

Wam życie będzie wiosną i
rajem ten świat. Z okazji
pierwszej rocznicy ślubu
Danucie i Jackowi Lasickim

pierwszą rocznicę ślubu

Elżbiecie

i Rafałowi G.

życzą

•

gorzupianie
dni, godziny,
są Twoje imieniny. Stu

Szybko
dziś

życzą

biegną

dziadkowie

życia, pomyślności,

lat

szczęścia,

zdrowia i radości nasze szczere
życzenia, niech więc się
spełnią wszystkie Twoje
marzenia. Jadwidze

oto

i Ewa z Marcinem

•

Swędrowskiej życzy
chrześniaczka

•

z Krotoszyna
z rodziną
Na drodze życia są światła i
mroki, raz szczęście, raz
smutek głęboki, ale gdy
razem idzie się we dwoje,
łatwiej się znosi trudy i
znoje. Danucie i Jackowi
Lasickim z okazji pierwszej
rocznicy ślubu życzenia

•

życzenia śle

brat Darek z
•

Moniką

Szczęśliwie i radośnie
dożyjcie długich lat, niech

chwili, zawsze,
niech Ci w życiu
dobrze będzie, niech Cię
dobry los obdarzy wszystkim,
o czym serce marzy.
Wszystko można zapomnieć
- smutek, cierpienie i łzy,
lecz jak można zapomnieć
taką siostrę jak Ty? Urszuli
Szmaj życzenia imieninowe

siostra Krysia z
•

•

Kasią

Była piękna noc, kiedy Cię
poznałam, spojrzałam w

Twoje oczy i zakochałam się.
Dla Marcina Szymczaka od
dziewczyny z Czekanowa
Kocham Cię!
Z okazji siódmej rocznicy
śłubu państwu Barbarze i
Janowi Gościniakom z
Krotoszyna dużo zdrowia,
radości i pociechy z dzieci
życzą

życzenia składa

siostra Bogna ze Sławkiem
• Wszystko, co tylko radością
zwie się, niech anioł na
skrzydłach niesie, a życie
rajem niech się stanie. Nie
znaj, co troska, niech
wszystko zgoła tylko Ci
szczęściem świeci dookoła, a
łódź, co niesie na życia fali,
niech z każdej burzy Cię
ocali. Z okazji imenin
Teresie Stasik życzy
siostra z rodziną
• Świat jest szeroki, a ludzie
źli, lecz są wyjątki, a wśród
nich Wy! W pierwszą
rocznicę ślubu Danucie i
Jackowi Lasickim najlepsze

każdej

składa

składają

rodzice z Krotoszyna
Aby słońce Wam świeciło,
księżyc dał spokojną noc, aby
wszystko się spełniło, w
życiu brakło trosk. Danucie i
Jackowi Lasickim z okazji
pierwszej rocznicy ślubu

W

wszędzie,

są

•

•

rodzice
W dniu Twojego święta jest
ktoś, kto o Tobie pamięta,
pamięta o Tobie i śle
życzenia, aby się spełniły
wszystkie Twe marzenia. Żyj
w szczęściu i radości, a
uśmiech niech Ci zycie
uprości. Z okazji imienin
kochanej mamie - Irenie
Jasik życzenia składają
córka Beata i syn Marek
Kochanej mamusi - Teresie
G. z okazji imienin dużo
radości i szczęścia w zyciu
życzą

•

dzieci - Dorota i Cezary
z rodzinami
Drogiej Teresie D. z okazji
imienin duzo zdrowia,
szczęścia i wszystkiego, co
najlepsze życzy
Wanda L. z rodziną

marzeń życzą

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

kaset wideo JOVI :

VIDEO HIT
Dariusz Zaremba:

rodzice i brat Sebastian
Z okazji urodzin Robertowi
Nowakowi z Targoszyc
spełnienia marzeń i
wszystkiego, co najlepsze

I. ,,American Beuty"

życzy

- obyczajowy
2. ,,Atak rekinów" - przygodowy
3. "Zielona mila"
- sensacyjny
4. "Corruptor"
- sensacyjny

siostra z rodziną
Agnieszka przesyła
dużą buźkę dla wujka
Mariuszowi Hądzlikowi z
Baszyn z okazji 24 urodzin
zdrowia, szczęścia,
pomyślności i na sobotniej
kawie dużo gości życzy
zaws.:e kochająca żona Asia
z córką Patrycją
Te wspomnienia w naszej
pamięci pozostaną i na
zawsze w sercu schowamy je,
bo pamiętamy, jak 16

1. ,,American Beuty"

- obyczajowy
2. "Zielona mila"
- sensacyjny
3. ,,Atak rekinów" - przygodowy
4.

"Chłopaki

nie płaczą"

- komedia
5. "Nostradamus"
- sensacyjny
6. "Dziewiąte wrota"
thriller
7. "Prawo ojca"
- sensacyjny
8. "I stanie się koniec"

9. "Corrupto~"
10. "Joanna D'arc"

- horror
sensacyjny
kostiumowy

1. "Chłopaki nie plac:t:ą"

3. "Prawo ojca"

"Chłopaki

nie

płaczą"

sensacyjny
sensacyjny
- sensacyjny

•

- komedia
6. "Informator"
- sensacyjny
7. ,,Agent RED''
- sensacyjny
8. "Prawo ojca"
- sensacyjny
9. "Dziewiąte wrota"
thriller
I O. "Tylko miłość"
- komedia
•

DVD

DVD
2. "Zielona mila"

5.

•

I. "Zielona mila"
- sensacyjny
2. ''Chłopaki nie płaczą"

3. "Informator"

sen acyjny
sensacyjny

października bawiliśmy się.

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

czeka w redakcji na

Monikę Jankowską.

C:zulll s(tfwka ... ~
NA BEZPŁATNE ŻYCZENIA LUB PODZIĘKOWANIE
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Wypełniony

I nal<Je)Ony kupon prosimy wyolać na odru Redakcji lub wrzucać do skrzynki "RK" - Slankl.włcza 2a

O
O

Imieniny
Miłość

O Urodziny

O Rocznica

O Różne

O

Ślub

Podziękowanie
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RENAULT

szukać

dziury w całym*

Wdniach 21-28 października zapraszamy na bezpłatną kontrolę. Sprawdzimy 42 najważniejsze punkty Twojego
samochodu. Podczas przeglądu będzie można po promocyjnych cenach wymienić części:
• klocki hamulcowe (w Megane* i Laguna - 249 zł, Clio, Clio li, R19, Kangoo, Twingo i Megane* - 189 zł)
• olej (ELF 15W40 SPORTI) i filtr oleju (w modelach z silnikami: 1.4 - 115 zł, 1.2, 1.4 16V, 1.6 i 1.6 16V - 135 zł, 1.8 i 2.0 _ 155 zł)
• wycieraczki przednie (Clio, R19, Kangoo - 43 zł, Clio li - 72 zł, Megane - 81 zł, Scenic - 100 zł, Laguna - 105 zł, Twingo _ 67 zł)
• opony (montaż i wyważenie kół_ gratis).

Każdy z gości otrzyma w prezencie odmrażacz do szyb. WWW.renault.com.pl

l,.vu:1=1n A ©lA (infinentaJ

* w zależności od typu
Wszystkie ceny obejmują materiał i robociznę oraz VAT.
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Ostrów Wlkp.
ul. Poznańska 78
tel. (062) 592 55 22
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tel./fax 062 592 50 40

Krotoszyn

ul. Zamkowy Folwark 11
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- atrakcyjne kredyty na zakup samochodu
- możliwość uzyskania kredytu bez polisy AC

jQ;11MM~LiVH:łlJQiiił1:!i'ittlH:td1jldlnffJ:t1'i1jf:fł@il:iA;t:iim
- udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
KOMIS PRZYJMWE BEZPI.ATNIE SAMOCHODY DO SPRZEDAŻY
SKUPWEMY I SPRZEDAJEMY SAMOCHODY USZKODZONE

~....~o

ZAPRASZAMY od 930 do 18°0 on.- t. 930 do 15 30 sobota

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
Biuro zapewnia:

nwe s or

@

·

0

I„

I~
· :~:~:p\re rsopcrzedafy domów,
działek, gruntów.
~
2. Wycenę nieruchomości
•
dla wszelkich potrzeb
SPON Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia
przez licencjonowanego · · .. · Potrednlków w Obrocie Nieruchomotciaml
rzeczoznawcę majatkowego.
Krotoszyn. ul. Rawicka s
3. Sprzedaż gotowych projektów
Tel. 722 86 30, 725 43 75, 0602 657 374
domów jednorodzinnych.
Internet www.Inwestor.z.pl
Zapraszamy: wt. 10•-14• i 17•.19•,tr. 10•-14• 115•.19•, pt. 10•-14• 11&•-1!1", sob. 10"-14•
SPRZEDAŻ DZIAŁEK
I. Cienkó\\o - sprzcJJ.m <lL1alkt; budowlano.\ w n:Jon1c ul.
Połu<lniowcj o pow. 650 m.2, woJu, pn\<l, gaz, cL-n,1 6.500

J.

4.
S.

6.

K.

z!
Salni• - sprzcJ.Jm d.z1alkę bodowi.tną pow. 1000 m2,
wcxLl, pn\d, ,1sf.ilt, telefon/, c..:cna 13 zl/rn2.
Tomuict - 4 km od Krotosiyn spncdJm dz1,dkę budow•
lan;l 2.500 1112 /2Sx l00m/ przy drodze asfaltowej, wo<lu,
prąd, kan<1lizaq.1 samtamu I deszczowa, c..:na I 7.SOO .tł.
Krotos1.yn - spncJam ,1tmkcyjnic położoną dzrnlkę budowl.iną, oarudzoną o pow. 2. 700 m2, cen• 44.SJJ rl.
Krotouyn - !łprz.edam przy wlocie do miasta atrakcyJny
grunt z przeznaczeniem pod budowę micszkaln.t o pow.
4.200 m2, cena 67.568 1J.
Koźmin Wlkp . - spricdam działkę budowlaną uzbroj.
wu<la, pnvJ 6.000 ml, rena do uigodnieni•.
Koi.min - no1 spncdaż dz.1.ilka budowlana 2.SOO ml: cena do uzgodnienia
Kon•raw - prą glówn1.:J drodL1.: sprzedam dzlillk(i budowlan4 o JXlW. l.2SO m2 (woda, prąd, gaz, telefon), <.tn•

IS.OOO

tł.

Salnia kierunek Tn(11ry - sprzcc.lam 0,65 h• łąki - terenu rclucacyJnc.:o z płyn.:v.,o.\ wodt w pobliżu ld.'iu, usu
, spokój, dl.do r.-. ic:rzyny, cena 6.000 .d .
IO. Ch•ch•lnla-Borownica - sprzedam, d21itlkę budowlaną
o walol"IK.h rckrc.1cyjnych na obrzdu kompleksu lesnego
N11<llci11ictwJ M,hcz, moihwlJIŚĆ przyl,y..-zema woJy, prą·
du, gazu, telefonu -<logo<lny doJ.u..d /asfalt/, m,le ~1e<lz·

18

października

2000

two l.2RO m2,

Ccn,J

16.000 21.

11. Raciborów - sprzedam oknzyJme <lziJlkę budowlana
uzbroJoną, dobry <loJazd od :,trony 801Jc1na, przystanek
MZK, pow. 2.600 m2, C\.'Tla 7.000 zł.
12. Krotoszyn -sprzedam dz1alkc 1100 m2 woda, p~. gaz.

u:lcfon. CcM 22.000.
13. Krotoszyn - ~przcdum

m2 (przy ul.

63·700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

KUPND·SPRZEDM·AUTDKREDYT·LEASING

·

dla domu. szkoły. b l u ~ ~

1

TOMI-CAR

Tel. 062 725 72 32

~(;!,~

--

ul. Łódzka 69
tel. (062) 764 50 80

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

.

o:tró~e~Be~

Kalisz

LIDER

działkę budowlaną

KożmuiskicJ).

o pow. 1460

Cena 36.000 2L

14. Krotouyn - sprzedam działkę budowlanq_ o pow. 2.000
m2 /woda, prąd, gaz, u:lcfoni, cena 38.000 :d.

15. Zduny- sprzedam dzialk<; budowl•ną o pow. 3000 m2,
pełne uzbroJcme, w cal())C1 ogrodzona, cena: 30.000 zł.
sprzedam działkę budowlall.l o pow. 1300 m2
(woda, prąd, asfalt) w ccme 8.000 zł.
17. Krolostyn - sprzed.i.im dzialkc budowbn.ą w sąsiedztwie
lasu o pow. 1190 m2 (woda, imid), cena 27.500 21
18. Kro1oszyn - sprzedam dzialkc budowlaną o pow. 1650
m2, cena 25.800 21.

16. Bi•dki -

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
I . KrotO.!ll)'n - sprzedam mieszkanie w nowoczesnym bloku 2 cegły (przy SADZIE) li p1~tro, o pow. 48,50 m2, 2p
I k t I - kompletnie urn.\(łzonc, wysoki standard, cena·

78.000 21.
2. Krotoszyn - sprzcd;,1m mieszkanie - blok. na 0$1Cldu
przy ul. Raw1...:kicJ, IV p11rtro 4 p I k ł I, stan techniczny
bardzo dobry, C2)'TISZ 245 / m-c, cena 59.000 21.
3. Sprzedam meJutc m1cnkunic w kamicmcy blisko Rynku,
I piętro, o pow. 36 m2. Cena 38.500 zł

4. Krotonyn - osiedle Szarych Szeregów Ili pię1ro sprzedam bardzo ładne mieszkanie o pow. 61 m2 / 3 per
koJe ł- lcuchnia + łazienka +- loggia i piwnica/ domofon,
telewizja kablowa, telefon, cena 73.200 zł.
5. Krotoszyn - sprzedam łw.lnc mieszkanie na os. Sikor·
skicgo, Ili ptc;tro, o pow. 48 m2 (3 p t k I ł I we), cena

57.600 21.
6. Krolouyn, cen trum - li piętro, mieszkanie 120 m2, Sp,
k, I, 2 garaic i ogródek przydomowy 200 m2. Cena 82.000

21.
7. Krolouyn - sprzedam samodzielne mieszkanie o pow.
I JO m2- cały park.'f w w1l11 jc<lnop1ętrowcJ, c,1lkowicic

oddzielne >wejście (4 pokOJC I duży salon + kuchnm I la·
21cnka) nu działce o pow. 520 m2 z garui:cm nu Jufy samochód do na1ychmiil!>lowego :z.&lllll-szlnma. Cena I IO.OOO

21.
8. Zduny - sprzedam m1~""Zk,m1e o pow. 59,9 m2 (3 pok.,
lcuchma, l,ll1cnka. WC, logg1il, piwnica, C.0.) cena. 65.890
zł.

9. K•lisz - ~przcdam m1cszkamc (wlas. prnwo do lokalu)
o pow. 49 m2 (3p t k I ł + we) z 1elcfoncm, hczn1k wody
z1mncJ 1c1cpłc:J, hczml ciepła. Czynsz LI :!60łm,. Banilo
ładne. C<.-na 70.000 zł.
10. Krotoszyn - spncdam m1c12kanic na os. Korczaka.
o pow. 48 m2 (3 p ł- k t ł t we) n.t IV Pl'ctrzC, po rcmon·
cie, b.udzo zadbane. Cena zł 64.800. Poza tym istnieje
motliwotić lcupna garażu.
11. Krotoszyn - na osiedlu przy ul. Raszkowsk1CJ, sprzedam
micslczna1c wla.snosciowe (ksicga wieczysta), ban.Izo lud·
nc o pow. 48 m2 (2 p ł- k • we), z dużym balkonem nu

I p1~u-zc. Cena 61.500 zł.
SPRZEDAŻ DOMÓW
I. Krotoszyn - sprzedam ll·p1~trowll karmcniee w centrum
z wolnym m1eszkan1cm 94 ml, mo:ł:hwość urządz.L-nm
sklepu od frontu przy glówricJ ulicy. Stan tL-chnH.-zny ob1ck·
tu - bardzo dob,y, «na 300.000 I.I.
2. Kroiouyn - osiedle w rejonie ul. CcaforskicJ - ,;przedam dom w zabudowie bhl01aczcJ - wysoka piwnica,
parter I poddasze bez Jtolad:1 otworowcJ, 01ynkowany ze·
~trzrue I zadaszony /deski I papai w obiekcie przylącu>·
na woda, motl1wołć przyłi\acmc1 prądu, telefonu I kanal1ZBCJI całość na dzudcc 380 m2, cena o(trtow• 70.000 zł.
3. Krolouyn -sprzedam dom z zabudow.uuami gospodar·
aym1 na aruncie o pow. 2SOO ml , przyl.\CZlł łJ. wcxht., pr4J

wewnątrz

obiektu /inot l iwość podhlCzcniu tclcfouu/, cena

65.000 ,I.

4. Świeligów S km od Os1row1 Wlkp. - sprzed11m nowy
dom (stan surowy, zadaszony) na działce o pow. 11 00 m2,
woda, prąd, te lefon, knnalizu.cja dc:,'ZL'ZOWU. Cem1 80.000
zł.

S. Krotouyn - sprzcdnm dom jednorodzinny komplclme
wykończony (7 pokoi, 2 kuchnie, 2 l1lZicnki, C.0., gaz) do
natychmiastowego zamie!.""Zk:m1a. Przyjazna lokuliwcja,
cena; 200.000 zł.
6. Krolos.iyn - sprzedam dom z ogrodem (5 pokoi, kuch·
m.1, l.lZ1cnka) do 1.11m1cszk11nia od znrl!Z, ecnw I)O.OOO :,1.
ROZPOCZĘTE UIJPQWY
I. Krotos,yn - spr7.clL1m - reJOn ul. Amui KruJowcj z rozpocztrlłl bu<lOWI\ Jomu - wyprowadzone przyziemie
I w proJckc1e wysoki parter z pod<l,LSzcm użytkowym całość

ok. 200 m2 /on12 garn±, pełne uzbrojeni..: lbcz podpow. gruntu 642,0 m l. ceną 55.000 1J.
Kro1m1zyn - sprzedam dom piętrowy na wysokim fund.,mcnc1c - pow. Ulytkowa. 120 m2 slnn surowy otwarty,
położone tynki wew1tt.,1rznc, ~·zony, na gru11t:1c o pow
780 ml, ,cna 62.000 .d .
). Koimin Wlkp. - sprzedam nuwy dom na osiedlu bu·
downictwn JCdnorodzmncgo na gruncie, 7001112 (wndn,
pnld, g1lZ, knnnhw,ja), cena 72.000 LI.
4. Pr1.ed Śwlchod.dnem -przy glówncJ drodze Pozrmń 
Frankfurt (ffi km od granicy) sprzedam dom (stun l!urowy
zwnknięty) o pow. 280 ml na gruncie o pow. 2.400 rn2 woda i Pl'i\d w budynku, cena 120.000 :,J,
5. Sprzedam rozpocz~tq budowę - bliźni,1 k, 111.1 działce
o pow. 360 m2, rtjon ul. Cegl•rskiej. Cena do uzgo<l1ue•
ma.
ł1lCZL.,i/

.,

SO.OOO 21.
3. Kobylin okolice - sprzecL.un budynek goopod.uczy
z przystosowaniem rM dom I dz1..ilka 600 - IOOO m2.
Przyjazna lokuliz.acja. n1rukcyjna cena
4. Krows.-:yn - sprzedam atrakcyjnie poło1ony teren bu·
dow lany o pow. 5400 1112, wysoka mtcn.sywnosć zubudowy, wszystk11; media, cena ofertowa 160.650 zł.

DO W\'NA.IECIA
I. ltoa!r11Jew -do wydzicrt.nwicniu STARA CEGIELNIA
(utwardlony pl11c 2000 m2, budynki biurowe, mag.azyny.
w11rszL11y, dobry doJazd (u.sf..tlt) z prz.L7nUCZ'-'-niem nu hur·
townit;, sklody lub pro<lukcJi;. Czyru;z do uzgod111cnia.
2. Kro10~1yn -do wynającii.1 pom1cszC'Zt:nic biurowe I mil·
g!lLynowc o l(lCZneJ pow. 175 m2 w biurowcu przy ul. Ruw1t:kic:J S (mo1hwoc;C,: wydzielenia pomics1czcli). Ctn•
wynajmu do ULgodnienl•.
3. Kro1os1yn-C<..'1'1trum -parter-dowyrujr;ei.1 urzą<lzo
nc pomie:,'Zczcnic o pow. 85 m2 2 przL.-znaCZcmcm na b1u·
ro lub sklep(y) od fronlu 2 witryny I dwoJc drzwi. Cena
wynajmu 1.600 L.I .ta miesiąc (faktu ry VAT).
4. Kro!Usi.yn - do wynaJy-c1.1 nowy - p1ętro\l.)' budynek.
gospod1r<,'ZY na 031c<llu bud. jednorodzinnego o pow. 0~!11neJ 70 m2 (wod.1. pn\d, l..111,1h1:1cJa) z prze1n.1czcn1cm n.i
handel, usługi. Możhw()jć unądzcnm 1okk'Pu :, w11ryn.t umo,,a ~ lelole1n la do

u,łtodnltnla

SPRZt'PtlM INNI'

S. Krotos1yn 1 blisko Rynku - do wyn.ij~cw budynek, p,1r·
lcr 110 m2, p1(itru 80m2. p.i.rl.mg 100 m2, wodt. pn\d,i;:a.z;
'Z przcznaczemem n11 i,llcp- hurtowm~; umowil w1clok1·
nin.
6. Sulmlrnyce- Rynek do wynaj~ia sklL'P o pow. 60 m2
oraz pomicszczcnm przynJlcżnc (nwgi12yny) o łącznej
pow. 100 rn2 (wo<ln, pn\d, !111:i, ub1ka1.;Ja). Czyn.u mitllięL'.2 ·
ny pl'7)'lllitępny, do uzgod111cn1a Umowa 1ylko wielok.1.nia
7. Kro1ouyn - wym1J1~ g,md: 1 budyncl.. glbpo<lJ.n:zy
z oknem, mctulowe hrnmy.
8. Krolouyn - wynllJmC płuc ogrodzony o pow 1200 m1
Durd.zo korzy:.tnu CL'tl.l.
9. k'.rorni , yn - wynaJmC urz,tdozny lok.il z Wllf'Yłl-l n.1
iklcp lub biuro (priy ul Koźm11is.L.1cJ) o pow 2R m2 z wy.
lilczcrucm branży :.poiywczcJ. Cen.& naJmu 6SO zl;m1~-

I. Salnia - do wyd7 icrin wicnm plac utwim.lzony w ,nlo~ci
ogrodzony 2.000 m2 z możliwości!\ korzyst:111i1, z warsz·
tatu. C, na do uigo<.lnlenl•.
2. Krotou:y n - spr?ed.un gnmt o pow. 5000 m2, l,;Cllll'

10. KrolOXI)' " w atrakcyjnym ,t.\gU h.ux.llowym Jwa lokale
SO 1112, cenu 1340 lllm bruuo 1 110 m:!, cen.i 2390 lim
brutto.

GRUNTY POD
DZIAI Al Ność GOSPODARCZI\
I. KrolO.!ILyn - sprLcdam l,IO ha gruntu pud dtU1!1llność
przemysłowi\ (wod11, prąd, g1u, ktmnliz11cjn, telefon) pr,y
ul. o n.1wicrzchm bitu1niczneJ, cemt 11 O.OOO ,1.
2. Krotouyn - teren m11ga1ynów I składów 3.000 m2 ogrodzone, stun bdb, <loJa.zd, w.hrojon,,, cena 1S ,Vml.

s1ęczmc.
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Co jest
grane?
BAJM

,,Szklanka wody"
(POMATON EMI)
Zespól BAJM nagrał po dłuższej
przerwie płytę, którą przyjąłem
z mieszanymi uczuciami. Bo wbrew
temu, co możnaby pomyśleć spoglą
dając na listę najlepiej sprzedających
się płyt czy na radiowe playlisty, trudno wypowiedzieć się o tym krążku
nic formułując zastrzeżeń. Weźmy
pierwszy, promujący płytę kawałek
„Lola, Lola". To byłaby bardzo ładna
piosenka. Spokojna, balladowa, jednak nie statyczna, pclna ciekawych
rozwiązań melodycznych. Właśnie byłaby, gdyby nie beznadziejny
Wprost tekst popełniony przez Beatę
Kozidrak, niebvestionowaną liderkę
i wokalistkę grupy. Przykład: mówił,
ie to wielki gr::.ech, gdy zarabiam ciałem na chleb. Zaiste ...
To samo dotyczy kilku innych piosenek, w których napotykamy raz po
raz perełki w rodzaju: kiedy się stanę
plamą na :icianie, nie myśl o mnie ::.le,

albo piąta dwie, budzę się, pełnym
tchem witam dzień, czy nigdy nie było tak zupełnie źle, wrzuć małą czarną
i gdzieś wyrwiemy się. Ale wszystko
przebija tajemniczy mój ulubiony
fragment z „ 12 stopni": raz - dwa,
serce topi 12 stopni. Litości!!! Ja naprawdę nie mam jakiś wygórowanych
wymagań, nie jestem Miodkiem i rozumiem, że nie każdy może być Cohenem czy Staszewskim, że to tylko
pop ... Jt:dnak - bez przesady' Tym
bardziej, że pani Beata udowadnia, że
jeśli się postara, potrafi napisać cał
kiem zgrabny tekst (,,7 gór, 7 rzek").
Z drugiej strony trudno jej się dziwić
- skoro polska publiczność z entuzjazmem przyjmuje tekst - ws.::yscJ
święc i balują w niebie, aja wlóc.::ę się
znów bez ciebie, to po co się wysilać.
Ze sprzedaży „Szklanki wody" wynika, że taka postawa się oplaca ... Tylko
że dla mnie takie teksty dysbvalifikują tę płytę oraz zespól, który niegdyś
szanowałem za takie utwory jak „ Tagie skały" czy „Jezioro szczęścia"
i wiele innych.
Z niejakim zainteresowaniem \\.ysluchałem dość ciężkiej jak na pop „Wyspy bezludnej", naprawdę fajnej
„Modlitwy o złoty deszcz" i ballady
,,Kamienny las". A za najlepszy kawałek muzyczny uważam udaną
kompozycję tytułową, gdzie Beata
Kozidrak dobitnie pokazuje, jak
wspaniałym dysponuje głosem i że
potrafi go wykorzystywać. Tylko ta
grafomania ... To już lepiej śpiewać po
angielsku, przynajmniej lwia część
nie zrozumie.
NOTA: 5
Tomasz Kwiatkowski
tombvi@poczta.wp. pl

Igraszki z

Albertyną

Drodzy
Przyj a ciele,
nagrodą za rozwiązanie zadania
sprzed dwóch tygodni - Myszka
Miki, Kaczor . Donald, Smok Wawelski, Pinokio, Kubuś Puchatek otrzyma Jakub Aleksandrzak
z Krotoszyna. Jakuba zapraszam do
redakcji w piątek po upominek.
A wszystkie dzieci zachęcam do zabawy z krzyżówką obrazkową Filipa Mikołajczyka. Na odpowiedzi
czekam do 26 października.

, Zadanie
dodatkowe:
Wraz z rokiem szkolnym rozpoczyna się sezon wycieczek klasowych.
Zapraszam Was do nadsyłania informacji o Waszych wyprawach.
Czekam na klasowe relacje, mogą
być ze zdjęciami i rysunkami.
Albertyna

dla księgami
DOM KSIĄŻKI SA.

Dl!ECKO

9.L/SfE MfESUAN/e

Zabawki
Mamom, których pociechy znalazły się
na zdjęciach w naszej gazecie
gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór karty rabatowej na zakupy
w firmie KAMIX

ponadto pierwszy zakup na kartę
premiowany będzie upominkiem
od naszej firmy.
FIRMA
Krotoszyn

--

ul.Zamkowy Folwark 11
Tel.(062) 725 42 60

Podziękowania

5. kO~Sl:::.11=

9·18

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

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

KAMIX
zaprasza

9-14

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

11 Mateusz Furtan
z Krotoszyna,
ur. 6 października

21 Córka

państwa

Sobiesińskich

z Krotoszyna,
ur. 6 października

91 Syn paristwa Filów
z Krotaszyna,
ur. 8 października

z Baszkowa,
ur. 9 października

31 Dominik Piekarcz} J..
z Cieszkowa,
ur. 7 października

101 Córka państwa
Bąkowskich

z Krotoszyna,
ur. 9 października

41 Bartosz Linda
z Krotoszyna,
ur. 8 października

11 ł Córka państwa
1dziorków z
Krotoszyna,
ur. 9 października

51 Córka

państwa

Pawelczyków
z Koźmina Wlkp.,
ur. 8 października

121 Oskar Matyla
z Krotoszyna,
ur. 11 października

61 Dawid Szcześniak

71 Julia Obecny

131 Klaudia Kubiak

141 Córka paristwa

z Krotoszyna,
ur. 8 października

z Koźmina Wlkp.,
ur. I O października

z Koźmina Wlkp.,
ur. 7 października

Marszałków

z Krotoszyna,
ur. 1O paźtlziernika

-.
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używany.

Sprzedam - różne
Nowy namiot igloo 4-os. oraz
lampę wiszącą tanio. Tel.
721-66-17.
Wózek dziecięcy, nowy. Krotoszyn, ul. Kobylińska 4b/5.
Aparat fotograficzny Olympus
wysokiej jakości. Tel. 0604
249 086.
Telefon kom. Alcatel.
0604 249 086.

Tel.

Kompletne wyposażenie restauracji i pubu - 270 m2
z prawem wynajmu, gwarantowanymi imprezami i dyskotekami. Tel. 725 4419.
Książkę do j. niemieckiego kl.
l gimnazjum, ćwiczenia z odpowiedziami. Tel. 548 27 27.

Skórzane spodnie motocyklowe, czarne na szelkach, ocieplane. Tel. 722-61-05.
Spacerówkę

dziecięcą.

Tel.

722-04-89.

Sprzedam .- meble :.···.'
tapczany rozkładane,
Tel. 725 74 46,
0604 05 44 43.
Dwa

młodzieżowe.

Meblościankę

Żeliwne żeberka 7 szt. nowe 50 zł, podwójne okno z ramą
z bloku - do garażu, na dział
kę - 70 zł. Tel. 725 23 21 rano
i wieczorem.

młodzieżową.

krzesła wyście

Meblościankę

białą z
biurkiem, dywan
300x400 cm. Tel. 722-06-59.

i

brązową.

Sprzedam _. .,; ,.,.,"

Pierze gęsie. Tel. 725-72-66.

Tel. 725 74

46, 0604 05 44 43
Lodówkę Mińsk.

Tel. 722 03

64.
Grzejnik olejowy 7 żeber,
dmuchawa, termostat, po roku
użytkowania, cena 220 zł.
Tel. 722-60-87 po 17.00.
Pralkę

Polar 200 zł. Tel. 725 23

21.
Lodówkę,

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

Lodówko-zamrażarkę,

do
725-09-68.

świń

sola-

_· ~cidam'~' najem

mało

Dwie działki bud. w Świnko
wie, cena do uzgodnienia. Tel.
722-41-89.

Posiadam do wynajęcia pomieszczenia o wysokim standardzie i przystępnych cenach na biura, gabinety,
w centrum Krotoszyna (były
KOK). Tel. 725-33-87, 060198-36-98.

własnościowe
Mieszkanie
w bloku 63 rn2, I p. 4 pok., telefon, tv kablowa, cena: 1.200
zł/m2. Tel. 725 09 12 po 18.00,
0604 96 79 46.

Posiadam do wynajęcia mieszkanie o pow. 46 m2, p+k+ł
w Krotoszynie. Tel. 725-24-82.

Garaż własnościowy na os.
przy ul Rawickiej w Krotoszynie. Tel. 725-08-58.

Oddam w najem pomiesdzczenia 20 m2 na działalnosć go-

Pilnie sprzedam mieszkanie
własnościowe 62 m2, 3 pok.,
cena 1200 zł/m2 (do uzgodnienia). Tel. 722-91-34, 0604
220 497.

spodarczą (handlową, usługo

wą

rzemieślniczą,

uzbrojoną, 3600 m2, cena 9 zł
za m2, możliwość podzielenia
na mniejsze. Tel. 722-95-76.

'

lub biurową). Tel. 725 25

Wynajmę mieszkanie, 2 pok,
kuchnia, łazienka, 46 m2. Tel.
725-72-24.

października

Gospodarstwo 15 ha, IV kl,
2 stodoły, chlew, obora, garaż,
ładny dom, okol. Cieszkowa.
Tel. 071 383 08 66, 0606 48 97
68.
Działkę

Gry na PC-Diablo 2, skateboardi1:gs (MTV Sports), GP500,
V-Rally, MP3, THE Sims. Tel.
0503 93 76 76.

18
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nowe. Tel.

41.

RainboVt,

Nieruchomości

Śrutownik ssąco - tłoczący,
mieszalnik do pasz 1t, piłę do
cięcia wałków BTC-50, opla
vektrę 1997 r. Tel. 721-76-76.

rium. Tel. 722 60 15.

Odkurzacz

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

Sprzedam działkę ogrodową
niedrogo, murowaną, altana,
drzewa. Tel. 722-91-34. 0604
220 497.

Wynajmę sklep w centrum
Krotoszyna. Tel. 747 78 72.

2000
/

z firmą marketinnie akwizycja. Tel. 0604
95 95 48.

Chałupnictwo dobrze płatne.
Inforn1acja"'--- przyślij zwrotną
kopertę ze znaczkiem. Firma
infonnacyjno-handlowa, skr. p.
23, 62-300 Września.

KOMBUCZA- grzyb herbaciany, pomaga w różnych dolegliwościach, cena: 15-20 zł .
Tel. 588 00 52.
Oddam w dobre ręce trzy
kotki. Tel. 722-80-15.

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

Kury Siłki białe, holenderki,
białoczube, bażanty królewskie, złote, srebrne. Krotoszyn,
ul. Grudzielskiego 22a.

Paśniki

Kamienicę lub udziały w centrum Krotoszyna. Tel. 7 4 7 78
72.

Dom w Krotoszynie, do
70.000 zł, najlepiej blisko centrum. Tel. 0502 619 156.

Nieruchomości

= RTV, AGD, KOMPUTERY .
Lodówkę Mińsk.

.•

Współpraca

J. francuski, korepetycje, nauka, tanio, profesjonalnie. Tel.
725-35-74.

Korepetycje z chemii, matematyki, fizyki, tanio. Tel. 722-6721.

Sprzedam .- rolnicze
Pierze gęsie II podskub. Tel.
721-18-70.

Polonista udziela korepetycji
z języka polskiego-pełen zakres. Tel. 0605 296 809

Technik ekonomista dyspozycyjność , staż pracy, obsługa
komputera. Tel. 0607 553 561.

Zespól muzyczny SWOJAKI: imprezy okolicznościo
we, wesela, zabawy. Tel. 0604
95 73 27.

Posiadam do wynajęcia lokal
na sklep w Miliczu na Rynku,
pow. 54 m2. Tel. 090 344 419.

Tel.

Mgr filologii polskiej udziela
wszelkiej pomocy w zakresie
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Tel.
0604 78 10 43.

Chemia - tanie korepetycje
(19.00-20 .00). Tel. 722-01-34,
0606 176 740.

Tanie korepetycje z matematyki. Tel. 722-83-17.

722-60-15.

Trzy klatki do chowu nutrii,
królików, wym. 100x50x 150,
konstrukcja prętowa z wykotnikiem, cena 80 zł za szt. Tel.
722-88-82.

Sprzedam materiały budowlane, b. tani parkiet. Tel. 065
573 4710.

pomieszczenie na
sklep, tylko ścisłe centrum
Ostrowa i Krotoszyna, oferuję
wysoki czynsz. Tel. 0601 94 00
22.

młodzieżową

Hemoroidy wylecza całkowi
cie bezboleśnie, bezpieczna
i wypróbowana, maść zioło
wa. Adres: Koźmin Wlkp.,
ul. Łączna 8, tel. kom. 0604
957 327.

Wózek dziecięcy lnglesino 2funkcyjny w b. dobrym stanie.
Tel. 725 08 74.

Poszukuję

oraz
szafki nocne, tanio. Tel. 72282-80.

722-68-53.

gową,

Oddam w najem mieszkanie 4pokojowe w Krotoszynie. Tel.
050 I 528 220 po 20.00.

łane, szafę 3-drzwiową

Zaczep do Zatora 7211. Tel.
725-76-14.

3 dowody złomowań
samochodów. Tel. (062) 721
31 20.

Oddam w najem mieszkanie 2pokojowe w Krotoszynie. Tel.
0501 528 220 po 20.00

Okazyjnie - dwa fotele drewniane ozdobne, jasne, lekko
kołyszące się, cena 50 zł za szt.
Tel. 722-86-24.

Okna drewniane używane. Tel.
0502 252 357.

Odstąpię

lokal gastronomiczny w Krotoszynie. Tel. 725 25
09.

Sypialnię z lat 30. w komplecie
ze stołem i krzesłami. Tel.
0608 102 017.

4

Zamienię mieszkanie komunalne w bloku 47 m2 - 2 pok,
wys. standard na 3 pok. też
w bloku. Tel. 588 04 38.

Wynajmę

Tel. 722 03 64 wieczorem.

Stół okrągły,

Pilnie, tanio - mieszkanie 56
m2 na ul. Rawickiej w Krotoszynie (nowe budownictwo),
cena do negocjacji. Tel. 0502
300 345.

Oddam w najem atrakcyjny lokal handlowy oraz pomieszczenia na biura, hurtownie lub
inną działalność w Krotoszynie, ul. Rawicka 5. Tel. (065)
548 22 45.

Sypialnię, cena do uzgodnienia. Tel. 725 78 75.

Ławę czarną

Wózek spacerowy w b. dobrym stanie. Tel. 722 94 04.

Wynajmę mieszkanie 2 pok.
kuchnia, łazienka w Ostrowie
Wlkp. Tel. 722-64-65.

Tel. 725-23-08.

małe

Zespół

z Krotoszyna zagra na
weselach, zabawach, niskie ceny, przednia zabawa! Tel. 725
22 24.
•

Nauka gry na organach, fortepianie, gitarze. Tel. 725-22-24.
Korepetycje z matematyki
(szk. podst., gimnazjum, śred
nia. Tel. 721-13-25.
Matematyka- wszystkie poziomy - gimnazjum, szk. śred
nia, matura, egzaminy na wyż
sze uczelnie, inf. po 19.00. Tel.
722-67-91.
Studentka 3 roku udzieli korepetycji z j. niemieckiego. Tel.
722-86-36. po 19.00
Ubezpieczenia na życie, posagowe dla dzieci, profesjonalne
doradztwo. Tel. 725-23-26.
Matematyka - tanie korepetycje. Tel. 722-83-17 19.0020.00.
Prace kontrolne - semestralne, wypracowania, korepetycje
z historii. Tel. 0606-307-969.

Korepetycje z j. niemieckiego- wszystkie poziomy, przygotowanie do matury. Tel.
722 96 14, 0607 J72 452.

Młody,

dyspozycyjny podejmie każdą pracę fizyczną. Tel.
548 15 02.

zasiłek przedKierowca emerytalny, kat. A,B,C,D,E,T,
świadectwo kwa!. , dyspozycyjność. Tel. 722-08-26, 0603
673 105.

Ładowarkę

do telefonu komórkowego Motorola. Tel. 725-2186, 0603 322 604.

Starocie do remontu: szafka,
komoda, szafonierka itp. Tel.
592 51 92 po 18.00
ANTYKI skup, sprzedaż: meble, zegary, obrazy, porcelana,
lampy, militaria, wagi, żelazka,
młynki, itp. Piotr Pryczek, Jarocin, ul. Wrocławska 31. Tel.
747 78 08 praca, 747 17 60,
dom 0603 799 644.

Fachowe

układanie

glazury

i terakoty, drobne prace mu-

rarskie, długoletnia praktyka
za granicą, rachunki VAT.
Tel. 722 84 15.
Malowapie, tapetowanie, szpachlowanie, układanie płytek
ceramicznych, paneli podłogo
wych, boazerii, montaż płyt
gipsowych, sufitów podwieszanych. Tel. 725 74 84.
Kompleksowe wykańczanie
mieszkań, tapetowanie, płyty
karton - gips, płytki ceramiczne, zabudowa wnęk, sufity podwieszane, tanio!. Tel.
060 I 82 22, 588 05 86 po
17.00.
Montaż

Komputerowe przepisywanie
prac magisterskich i dyplomowych. Tel. 725-26-57.

okien plastikowych
oraz
monta ż rolet. Tel. 0502 32 19
12.

N ie musisz cierpieć z powodu
nadwagi - zadzwoń do Centrum Walki z Nadwagą. Tel.

Montaż płyt katon gips,
szpachlowanie,
malowanie,
nakładanie tynków akrylo-

i firmy

URZĘDOWSKI

Letnie

dziwadło

Wciąż

jeszcze dostarczają Państwo do redakcji kolejne letnie dziwadełka, narazie więc nie rozstrzygamy naszego konkursu na najładniejszy okaz. Ogłoszenie
wyników planujemy na koniec października.
Pięcioletni Grześ Jamry z Rozdraże
wa znalazł w lesie w Rozdrażewku
skupisko czerwonych koźlaków, razem
było ich 12, najbardziej okazałe prezentujemy na fotografii. Średnica ka-

wych. Tel. 0605 699 878.
Układanie

glazury, gwarancja solidności i terminowości
- remonty mieszkań. Tel.
725 77 72.

.Usługi

-

różne

„PIANO - JACK" strojenie
i naprawa fortepianów i pianin. Renowacja obudowy.
Pośrednictwo
kupna
sprzedaży. Adres: al. Powst.
Wlkp. 53/4 (wejście od ul.
Witosa). Tel. 722 82 35.
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. Sło
wiańska 23 k. dawnego
Peweksu. Tel. 725 74 04 czynne codz. 10.00 - 20.00 w sob.
10.00-15.00.

pelusza największego z nich miała I 7
cm, a dwa zrośnięte grzyby ważyły razem 80 dekagramów. Szczęśliwy mło
dy grzybiarz zwierzył nam się, że
w pierwsze chwili wziął koźlaki za ...

Pracownia Sukien Ślubnych
i Wieczorowych Jolanty Bartoś oferuje szycie na miarę,
profesjonalne
wykonanie,
atrakcyjne fasony, najniższe
ceny, sukienki dla druhenek.
Tel. 722 01 94, ul. Spokojna
12, Krotoszyn.
Zespół muzyczny VEGAS wesela, zabawy itp. Niskie ceny! Tel. (065) 573 67 17.

INTROLIGATORNIA - mała poligrafia oprawa ksią
żek,
czasopism, rejestrów,
dzienników, albumów, prac dyplomowych, magisterskich itp.
Krotoszyn, ul. Młyńska 15 b,
godz. 16.30 - 18.30.

Towarzystwo Inwestycyjne
ART oferuje kredyty, ubezpieczenia. Krotoszyn, ul. Rawicka 5, tel. 0603 25 53 25.
Czynne od pon. - piąt. 10.00
-17.00.
ZAKŁAD

muchomorki.
Ogromnego ziemniaka przyniosła do
redakcji krotoszynianka pani Maria
Czachorek wraz z 13-letnim synem
Mikołajem. Ziemniak waży kilogram,
wyrósł w Ustkowie, gdzie mieszka rodzina państwa Czachorków. Mikołaj
co roku jeździ do krewnych i pomaga
im przy wykopkach. Chłopiec opowiada, że w tym roku ustkowskie ziemniaki zadziwiają wielkością, do normalnych należą okazy półkilogramowe,
dużo jest także ważących około osiemdziesięciu dekagramów. Tego najwięk
szego, kilogramowego znalazł bratanek pani Marii I O-letni Roman Zych
podczas zbierania ziemniaków na polu
rodziców.
Papryczkę z ogonkiem Ueśli ją obrócić, wygląda jak twarz Baby Jagi
z wielkim nosem) dostarczył nam
Krzysztof Marciniak ze Zdun. Wyrosła na działce, w której uprawianiu
chłopiec pomaga swojemu tacie Zbigniewowi Marciniakowi.
(red.)

NY: druk wizytówek, ulotek,
folderów oraz innych. Krotoszyn ul. Młyńska 15 b, godz.
16.30 - 18.30.
Prace ogrodowe, prześwietla
nie drzew sadzenie, rudowanie,
kopanie działek, ogrodów i inne. Tel. 588 00 52.

Matrymonialne

· .. ·

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik

-SPRZEDAMStarą sypialnię dębową, łóżka,

B I U R O
MATRYMONIALNE
DUET-

kryształowe

szafki

nocne

wyrni. Tel. 725 44 55, 725 74 41.

SPRZEDAŻ

Rynek I, tel. 722 66 88

Praca
Wymagania:
- dobrej
organizacji pracy
- odpowiedzialnoscl
- zaangażowania
p. Zenon

POLIGRAFICZ-

KUPNO

i umywalka - z płytami marmuro-

~

Tel. 735 38 25.

www.rk-auto.z.pl

lustro

poszukujemy

Płocharz

tel. 0601 594 851

-

INTERNETOWA

krzesła,

Inteligentny, wolny pan lat
44/177 /70, po studiach pozna
kulturalną, szczupłą panią do
lat 46, status cywilny obojętny,
cel matrymonialny.

GIEŁDA

szafa

trzydrzwiowa, dwa
oraz

-AUTO

ad zaraz

kandydatów na agentów ubezpieczeniowych
oraz agentów posiadających licencje PUNU
Oferujemy:
- prowizję płatną, dla agenta z góry,
- bardzo duże wynagrodzenie,
- możliwość podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
- zabezpieczamy przyszłość finansową
na okres emerytury

1750

Drodzy Czytelnicy,
ogłoszenia do AUTO-GIEŁDY przyjmujemy bezpłat

Treść

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

nie pod warunkiem, że są
dostarczane na oryginalnych
kuponach z naszej gazety.
Na tych samych zasadach
pozostałe

przyjmujemy

ogłoszenia drobne, za wyjąt

kiem

tych

do

rubryki

Imię

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

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

USŁUGI.

(red.)

I naklejony kupon prosimy wysłać na adres Redakcji lub wrzucać do skrzynki "RK" - Slenklew,cza 2a

Ogłoszenie

do 20

słów

jest

bezpłatne.

O Powyżej 20 słów (do 40) +3 zł O Pogrubienie +3 zł.
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c.,ijore,~!ttC
SPRZEDAM

Poloneza I 500 cm3
I 982 r, biały,
mst. gaz., ważny przegl., stan dobry.
Tel. 0603 935 906.
Fiata 126p 1988, biały, radio, głośni
ki, cena do uzgodnienia. Tel. 0606 161
815, (071) 384 95 26
Nowy gaźnik FOS30 S2HX do fiata
cinquecento 700, cena niższa o 50 zł.
Tel. 725-07-93.
I łund aya pony I .5, 1992r., turkus met.,
z salonu, stan b. dobry, li właściciel.
Tel. 725-40-72.
Forda fiestę 1,4 - I 990/91 r, 3-drzwiowy, czerwony, szyberdach, autoalarm,
radioodtw., mały przebieg, stan bdb,
cena do uzg. Tel. 722 80 98.
Mazdę 323
I 992 r, 85 .000 km,
I właśc. cena do uzg. Tel. 722 03 64.
Rower 218 I 995, diesel, wiśnia-pe
rła, 70.000 km, reg. wsp. kier., cl. szyby, centr. zamek. Tel. 725 40 68.
Części do fiata 126 p. Tel. 0606 59 62
19.
Seata ibizę- I 997, I ,9TD1, 5-drzwiowy, abs, wsp. kier., el. szyby i lusterka,
szyberdach, alarm, centr. zamek, pilot.
Tel. 725 09 39.
Fiata I 26 p I 994 r, czerwony, 56.000
km, garażowany, przegląd do 200 I r.,
lotnicze siedzenia, uchylne tylne szyby, stan bdb. Tel. 0605 296 869.
Fiata 126p - 1983 r, do remontu, cena
600 zł. Tel. 722-09-24.
Skodę felicię LXI, białą, 42.000 km,
z salonu, stan bdb, cena: 17.500 zł. Tel.
725 Ol 34.
Fiata cinquecento 700, 1994, zielony
met., 1994 r, 83 .OOO km, bagażnik ,
blokada skrz. biegów, alarm. Tel. 0603
44 29 52, 725 31 92.
Dzika, silnik od WSK 125, nie rejestrowany. Tel. 0608 102 017.
Poloneza caro - I 995 r, 69.000 km,
grafitowy, szyberdach, fotele kubełko
we, 1,6GLE. Tel. 722 92 80.
Fiata punto 1,2, zielony met., 5drzwiowy, immobiliser, 14.000 km.
Tel. 0502 08 95 09.
Poloneza I 500 - 1980 r, stan dobry,
tylne trójkątne szybki, cena do uzgodnienia. Tel. 0603 924 266.
Fiata 126 p - 1990 r, 70.000km, biały.
Tel. 0602 25 76 17.
Fiata I 26p cl. - 1995 r, cena 5.400 zł.
Tel. 725 04 23.
Forda escorta - 1984 r, 1 I, czerwony,
3-drzwiowy, silnik po remoncie. Tel.
588 15 80.
Opla corsę 1200 cm, 38.000 km, chabrowy met., lusterka, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, al..felg1,
3 dr„wiowy. Tel. 0603 68 1 564.
Części do fiata I 26p. Tel. 0606 59 62
19.
Mazdę 121, 1300cm 1,6V, śliwka met.
1994 r, sedan, 4-drzwiowy, bogate wyposażenie możliwa zamiana na młod
szy rocznik za dopłatą. Tel. 588 04 38,
0502 91 97 75.
Fiata 126p cl., 1995 r, czerwony, pełne
wyposaż., zadbany, z salonu, cena
5.800 z!. Tel. 721 14 13,090 656 555.
Fiata 126p 1986 r, zielony, stan dobry, przegląd ważny do końca lutego
2001 r, cena do uzg . Tel. 588 00 04.
Fiata seicento, 900cm3, czerwony
met., I999r, stan bdb, garażowany. Tel.
725 70 89.
Suzuki 1,3 GT! 16V, 1992 r, 135.000
km, el. szyby, lusterka i światła, czerwony, sportowe zawieszenie. Tel. 722
06 59.
Skodę favorit
1991 r, pierwszy wła
ściciel, garażowana, cena do uzgodnienia. Tel. 725 08 54.
ZAMIENIĘ
Ciągnik rolniczy Białoruś Jł!MZ 6AM
na przyczepę I O ton, sprawną technicznie. Tel. 0608 58 26 28 po 19.00.
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AUTOSZYBY

SAMOCHODOWE

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

1752

NAPRAWA

[?0~~ MO~l]:[~c~~~
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Ch/opicklego 16A
tel./fax (062) 735-32-42
62-800 Kalisz, ul. Skarszewska 25-27
teJfax (062) 764-21-23
63-600 Kępno, ul. Rzęźnlcka 14
tel./fax (062) 782-36-94

ZAPRASZAMY
w godz. s•-18", sob.

1750

gm· 14•

'
I
,, '
h.,A--l-V-~~ c,.l..

MOTOCYKLE
~
~

agenc)a obrotu nl11ruchomoiclaml

Naprawa
Skup uszkodzonych

usługi

geodezyjne

SPRZEDAŻ

B. Witkowski
1751
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Grabowska 23
TeL 062 738 53 43

63·700 Krotoszyn
ul. Rynek 1

/!llsera.iniak

wszystkie typy+montaż, atest „8"
Sprzedaż

mgr inż. Eugeniusz i Hanna Serafiniak
tel/fax. 062 7226621
tel. prywatny: 062 725 08 35
tel. kom. 0602 703 258
0608 277173
zapraszamy:
pon.-pt. 9.()()-18.00, sob. 9.00-13.00

DZIAŁKI

KROTOSZYN - ul. I - ao Srycznia- działki pod budw~
gara.ty w zabudowie szcn:gowtj oraz udzi.al w doju.dach I wyJaz.cbc.h do wydzielonych dzi:ald:. Cena: od I 400,- zł
2. KROTOSZYN - ladml! połntona, bhsko lasu działka 53d ogrod z prawem zabuc.lowy o pow. 71 IS m2. Uzbr.: WOW, prąd.
Spn::cda1 działki tylko w caMki. Cena do ncgOCJICJi
3. KROTOSZYN- dz.1.:i.lkaopow. 5737 m2 przczna-czona pod
budownictwo m1cs.zlca111owc. SJ"l'2Cdai dz111lki tylko w cnlok1
J.

42.

43.

Cena: 20 000,- zł
t9Unt pod lllbuJowę: 17.t."Ttlidlniczo-pncmyslową o pow. 333S m2 .poło1ony bhsko ~lówrn:j truy kro.jowtj. Uzbr_: wo<la.pn\(l, telefon. W pobliżu 7mJduje się transformntor. Cena do ncgocjaCJi
S. CHACHALNIA - pic;knie położona W:inlka pod ubudowę
zagrodową,opow.1728 m2. UzM:lj1.-nicwoda.Jąd. gai..dojazd
- ~f.ilt Cena: 22 ooo,. zł
6. BIADKI -działka pod ubudowi.jcdnorodz1M!l, o pow. 1100
m2. UztiroJenic: woda,~ telefon, dojnd- ufalt. Cena: 10

4.

KROTOSZYN -

44.

45.

000.-21
7.

Obr1.t:.ł.r

KROTOSZYNA -dzia łka S:WOwmc,o- ogrodm-

46.

aa tpn\\em ubudowyo pow 2200m2 Uzbr.• woda, pn\d, bnahzacja., telefon. doJml ufalL

I. KROTOSZYN - atrakcyJnic polotona bh ko ccnlnlm dział 

9.

,,Rzeczy Krotoszyńskiej"
ta cotygodniowa
porcja informacji z pierwszej ręki

10.
11.

12.

JJ.

Zamówienia

14.

przyjmują:

IS.

oddziały

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

J 6.

17.

18.

19.

20.

auto na raty

kl rolna z mo1'h-.ułc1::\ 7.rmany w prl)'IZłok1 przeznaacni:i na
działkę budowl aną, o pow od 1000 m2 do 2000 m2. Cena: 11 1J
zn I m2.
SUL~tlERZYCE-dzi11lka pod budown1ctwojcdnorod1.lnnc
o pow. 410 ml, zahuc.lowaru dwoma, budynkami gospo<Ln:zym1
o pow urytkowcj KO m2. Uzbr wod.l, prąd, Hll7„ doJ:i1,d nsfa ll
Cena 16 OOO,· zł.
ROSZKI -d.7:inlka bud. o pow 1000 m2. U1hr.: woda, PTi\d,
telefon, doj;ud asfal1. Ceru, 7 SOO,- zł
KROTOSZYN - dz1alk11 pod budownictwo jednorodzmne
o pow 944S m2 z rnoihwok i ą pod2:inłu na dwk! dzinlki. Cena
I m27.a 7,-zl
Gmina CIESZKÓW •)
nicruchocno6croln.opow 7.10h1-2k000,-1J
b)
dz1alli rolne o wybitnych walorach rckn:acyJnyth bhsko
lasu 'J pow 2.70ha,l.44 ha.149 ha. Utbr.. woda, pn\d. tclcfon.
Cena: 10 OOO,- zł
CłłACHAL"IA-Boro"'"llk•-ałrlkcyJme polotona w pobliżu lasu dzt:.lb budowlana o pow 2200 m2. U2hf.: ufalt, woda.~ pz.1cldon. Cena: 17 500,- zl.
2 łon od KROTOSZYNA -dnalb SAdown1czo - ogrodnie2:1 zpnwmi zabudowy, położona pny drodze knijowej. Cena
lml-8,,,J
Okolice KROTOSZYNA - działka przcznsczona pod usluj:1.
ncml0Sło1skbdyopow 4 300m2ubodowan.abud),u:1cm1i10,poda=ym o pow. 400 ml.
KROTOSZYN - działka J'll'7.t:ZZ\AC:ZOOI pod dm lnl nołt przcm)'llow, dc.ladowit I rt.cmu:śl mcz\ o pow 3. 03 79 hn. lslmtJC:
moihwmł podzia łu włw niauchomołci, doja1A ufali
KONARZEW-dZ1alk1udown1c:zo-oplnicu1pnwcrn
zabudowy o pow. nk. ISOO ml. Uzbr · woda, pt'\d. Cena: I m2
- 10,-7.J.
Obrułt KROTOSZYNA - pny truic 1i1lóW1W:J dzi ału U·
downiczo- ogrodnlCZI z pnwcm nbudowy o pow. 1500 m2.
Uzbr wO<b, J'l"\d, telefon, doJ.wł asfalt Cena· 30,· zł - I m2.
KROTOSZYN - działka pod buJownt<:c....·o jcdoorodznU'IC
o pow od 1000 do 2000 m2. Uzhf.: woda. pr11d, 1ekfoo Cena
17,-zl-1 m2.
SUL\11ERZ.YCE - dzia łka o pow H 2SH m2 prnnw:1:Dłl3
pod mwestycjc ao,,odara.e, poło2X>na przy dwóch dropc:h L!.·
faltowy1;h z.abudowaru hudynktem do kapualnc.,o rcmoolu Ce-

na· JO OOO zł
21 . 2 km od KROTOSZYNA-d11alkaaadown1C1.0 --o~m-

63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 16
I pi,tro) tel. 062 722 68 48

(pasaż,

groszowa sprawa ....
np. 10.000 zł od 156,13 zł
kwota kredytu
miesięczna rata
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%

cza z pnwcm uboJowy polot.ans rrzy drodl.c jl6Wttc:J. bh~o
I.uu Cena 11,- zl - I ml.
22. Okoli« KROTOSZYNA - atrakcyjme polot.orua hhdto la..,u
nieruchomo~ rtkrcacyJna o pow 4 900 rn2 z calkow1cu: urzą.
dzonym sl:iwern rybnym o pow HOO m2, dr?.cwn owocowe, pomiCS1C2CTiic wypovynkowe o pow. lk m2. Całość 0190tl1ona
Cena: JS OOO,- zł
23. KOD1ER.'i0-dow)d71ckmadllalk1~-oi;rod z prawem
zahudowy. U1hrojc11ie: woda, pr\d, h.:lcfon. Doju.d - asf:llt
Cen.i: 12 zł u I m2.
24. W połihżu h'.ROTOSZ\'N - gnmt lc~ny o pow l.łll ha
o skbdw: ,,uunkowym, nJr7cwicm.3 1 JAk~1 drl.C\\ tluu
dobrym, ... t.~a o pow 0.70 ha. t:cn:i· JSOOO,· zł
lS. KOSARZEW - p1i;kmt pokitona dJ.1alka pod bud JcdnoroJzmnc. o pow 6000 m2. z mo1h\l,,u\C1\ podt.ulu na 1nn1cJ)ZC
działki. Uzbr. -wtXb., ~d. ~.. 1clcfou Cen.i I m2 -- 9 zl
26. KROTOSZYN - atrakcyjttc polo1onc 3 dzi:ilki pod buJow•
nictwo jcdnoro<l1:1nnc o pow. I) 1610 m2, 2) 1209 m2, 3) lf,J 6
m2 Uzbn>JCmc: ~ . nahuc.? wpohhżu woda. C1."N lm2
-15zl.
27. KROTOSZY;\ - atrukcyJmC JX>ło1'ona pl7}' truu: Kl6wncj
działka pod hurJowmttwo JcdnorodnlltłC, h11nJ cl, w.h11i1, fll?C·
mysi l,.:kJu u pow. 41 OI tn2, U7bmJciuc pc:lnc, doja1.d lbfalt. Ce•
na: lm2 2$ 1.I
28. KROTOSl. YN - a1rukcyj111c poło>ona prry iruie 11t6wncj
dJ:::i.allcn przcl1\X1J.Jfll pod loka l11.w:Ję ohrduów llAndlowo-lblugowych u pow J,7J.16 lu U1.brojc111c: woda, prlld, tt.:lcfon Ce·
na: 4~00011
19. KROTOSZYN -d.t1Jlka o pow 60()() m2, 7 pr7.C7tlJt7cmem
pod prlCffl) I, lblU" 1~,.&.:I UffirOJO'IIC -.ooa. pr.\d Cena 14
11:u I m2

PO\JY Jflr;QBODZliS,E

Gosat Media sp. z o.o.

~·
IA
• informacje
z Twojego miasta i Twojego osiedla
• reportaże
· reklama filmowa
• reklama w innych sieciach
telewizji miejskiej
• konkurencyjne ceny
63· 700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 2
Tel/fax. (062) 725 73 31

~TA:S SJiROWY

.10. DIAOKJ - ro7JlCKli.1.i budowa domu jednorod/mncao o ('IIJW.
utytk. 16S m2 na dn:ilct o pow 704 m2 U,br \l,,otLi,prąJ. telefon, doJ.ud a~falt CCllł: 40 OOfl•• 11
J l. KROTOSZ.YS-ro:rpot.,\'111 budu\lta domuJ«iooruJTmnq:u
220 m2, 1.m ,urowy O(',l,'lll'IY n., dn.ikc n J)llW. ;?OOO m2 U1br
-.'Olb, Jr.Id (.'au 90 000,, 11
Jl. KRTOTO."iZ\'N - hhJr.u ta\lrum Jom Jc:t.l11orod1Jnny w !>I.I•
me wruW)'m 1„vnk11i.,:1ym na dnali.c n pow 481 m2. Uzbr peł·
nc.C(tlA lOO()(JO,.zl
JJ. l,S km od LAMEK pod OSTROWEM - hudynck Jcdnorodzmny o pow uży1k 191 m2, ~t.1J1 surowy oiv. ;irty, 11:a d11.1lce
o pow. 1700 m2, tu.brojcme: WOl.b, pr\1.1. knl1,1hucJa dcm:1.owa.

D0\1Y JEDNORODZINNE
J4. l(ro1oszyn - wolnosloJący dom jcdnorod7:mny pow. I KO m2,
6 pokoi, 2 kuthmc, 2 l IJ21CW11ka 2 we, c.o
\\-\gid, g11~ 111
dz1ake o pow 350 m2. Cc:n.1: 21JO 00 11
JS. Kro1onyn - bliiko Rynku kam1c111ca o pow. uiytk (12S m2,
7 k>kah m1cszlu1lny,h z WJemka, we, pow. dwdki $4S m2. Ccn> l00 000 zi
36. BARTOOZIF.JE -20 km od Glo~w.a. domJtdnorodrmny
o pow 100 m2, 4 pokoJc, kuchnia, Ołl7 budynki gmpodilrc1.c
obon, uopa , stodol.1, na dz1ali..c o pow O49.00 ha Cau: 36
000,-zl

J7. W pobli!u JAROONA -domJcdnorodzumy o pow 8S ml,
4 pokqc:, kuc:luui1, laZ1cnb z ub1k.-:j, co.na dz111keo pow 6467
ml. CcnL 110 000,- zJ
JII. JAROCIN - atntk.cyJny dom jcdnorodzniny o J)O'N. 160 m2 na
dz1.1lcc o row 1060 m2. 6 pok.01, kud1m a. 2 la11cnk1, 2 ub1k.acJc,ovzc:w1111c co 111 wr;:ii1cl I lj;l1, p.ra1 pr7clotowy na dwil du
1'c IAmOChot.ly C..'1'11. 260 000,• 1J
'.'9. 'km od KOŻMINA -d7i łka o pow 2SCXI ml, :nhutlowl&IU
OOl'ncrnJcd11orod11n11ym o pow SO rnl, (I pukóJ, kud1111a), budynkiem aoipo<l.lu:-zyrn 1 1UJ(.kil,\ U,t,r \\od.a, pr,td Cena: 25
000,.11
40. Tra,a KROlOSZ\'N - LDUNY -111erudw11nojćoob,.,.;inc
J ha zabuduwan:a dotn1.-m m1C1J"k11lny1n I huJy11ka1m KOłpoJar
c:zynu pr1em.1CZ01wt pod dl.aablncrił rui~ w ukrci1c: rrot1ukq1
rołluU)CJ, ZWICl"l

CJ, wanyv.no

SW()Wlll'1Cj, 11klan110WCJ,

roihn 02Johnyd1, jr7yb6w upr1'llr'llych llp Uzhr. woda,

1754

jll„

Pfl\l.ł.tclcfon

41.

CIIACIIAl...'łlA-a1nth:yJn~

rc-.J,,X1t1,1 bibko~ dl1ałkJ re-

47.

41ł.

49.

50.

51.

kn:acyJrl:I. o pow 2617 m::? z drzewami owocowymi, sUwcm
rybnym o pow 1200 m2, Z3J')'bionym. u.budowa,u tbmcm
m1cszblno - jO!rtpo<Lu-c-zym w >lanie surtJW)'m zamkru~
o pow KO m2, wybudowanym w 1997 roku. Cal<»C opodlona
Ccn:a: 90 OOO,· zł
KROTOSZYN - Ji:dnopoziomowy dom Jednorod,mny
o pow. kO m2, J pokoJ.:, kuchnia, l.u.1cnb, ubtbcJa na dziake
o pow. KOO m2. Uzhr pchlC. Cen.a 120 OOO,- zł.
KROTOSZYN - :atrakcyjny, bh ko ca,trum dom jednorodzinny o pow. 220 m2, gnmt. hal, 5,1lon, 3 pokoJe, lcuchmil, 2 1:i·
ncnki. 2 ubikacje, na działce o pow S70 m2. Uzbr. pdne, doj111..d
a)foil Cena: 2SO 000,-1!
KROTOSZYN -dom jednorodzinny (ocieplony) o pow. ISO
m2, 2 ganie, ro na c.bułcc o pow 300 m2 7 mo1J1woki11, dolcupienia gruntu. Uzbr pełne. Cena K9 OOO,· zł
6.S km od KROTOSZYNA-Jobrydoj;ud,domjcdoorodzmny o pow. 111 m2, 3 poloJc. kochma. laz1cnka z we, strych
z mothwośc1 1~owMm\ na fl'Okoje, pow Jz,alki ok 2800
11\2. U7:hr: wod,l, prąd, ldefon Cena: 70 OOO,- ZIJCS7C7.c Jo ncK()Cjacj1
~UL\UERZVCE - dom Jcdnorod2mny p:artcnw,j' o J)O\\
utytk. 1111 m::?. 4 pokoje, L-:uchma ru dz1:alcc o pow. 72K m::?
U1.br: woda, &,)1„ prąd, telefon Cena: (j(I OOO.· tl.
KROTOSZYN - k.tm1cmca czyrw:o-.-a ;zdwOOVi m1o.zUJUami -.olnynu 16 ZiłJ\'ł)'lnl rrza tuJom.Ó'W I pow. I.u.de go mieszbma po ok. 140 ~ /. Pow,erz.chni.1 utytkowa \i..SZ)'~tb.;h lokali ok. 1OOO ml.
KROTOSZ\'N-k11tnicmcaCZ)'l\$1owa7. loblcm użytlwv,')m
o pow. 117 ml om: 6 lok.ah nueszlalnych o LpncJ pow. 390
m2. Uzhr pchk!. Cena· 250 OOO.· 11
ZOUI\\" -domJ~nny o pow 72 m2. 3 pokoje, kuchma. lil1icnka 1 uh1kacH, eo, \I.oda, prąd. gv., tclc fon. Powierzch·
nia dwlk1 37k m2. Cau.: 69 OOO,. zł
W okolicy J<OBYLl~A- .:ospo<brstwo rolttc skbdJJące sic;
z budynku mu:12blnejO, obo,y, .:amtu oraz gruntu rolnego
6 lu Cena 400 OOO,· 11
6kmodKROTOSZ\"łA-dom~ruiyopow

ufytk

Kol m2. J poloje, kuthm1. na dz1:ikc o pow 700 ml, uzbroJI!•
me: woda, prqd. C..:ena 32 OOO 11
52. WUNY bibko crnlrum - 1/J udri)lu we \i..~IJIIIOK1
nicruchomok11..abuJow1111CJ bm1l!n1<:ą
o pow 210
m2, J loka.le, m1QJ'.lalne, I lokal utytkowy o pow. 50 m2 1ia
d1.1alcc o pow. 20CX'J m2, uzbr. pctn.:, brak pod1alu do korzy)Q·
nia z 1111:ruc:homok1 Cen.a· 20.000 zł

C7.)'TW"°""

LOKALE MI ESZKAL'iE
!J. KROTOSZYN - l1Jkal micsrlcalny o pow. 49 m2. J pokoje,
kuch111a, łazienka, w.c., I ptctro, wysoli su:ndarJ. Cena Im:?.
I.JOOzl
S4. 7 km od KROTOSZYNA - lokal m1eszblny o pow. 7S,40
m2. 3 pokoJe, kuchm:a, l:az~-nka 1 we, co, li pit;tro, czynsz ok
106 1.I Cena: S2 SOO.- zł
5S. KROTOSZYN - lok:il rn1cazkalny o pow 60.S m2. J pokoJe.
kuchm.1, laittnka, ub1kaqa Cena 69 OOO.· %1
S6. KROTOSZYN -w hloku z ccały lokal m1ca.kalny o bardzo
wywł.1m standardnc: o pow. 7S m2. 4pokoJc, kuthni.1, bu.,cnka,
ub1k111tJn, p:ancr Cena -kO 000,· il
S7. KROTOSZTh'-m1ca.kanic._l l!Jk.K)\l,,~napancr.t.L 110w.
kO m2. 2 pokOJC, .. uchm~ l.llłalb 1. \lt'C, 7..1.Kfe pr?.CZZUJCfflCÓ'.11-'
Pomies.zCZC111il \l,,olnc: p1\l.ll1e.127 m2, poł,:ój na podduzu 7 m::?
1 .:11t1. lhhr pdnc. Cau; J5 <nl,• zł
58. KROTOSZYN - Io I m1cszblny o wys,ok1m stnndMdz1c
o pow 43 ml.'.\ połaje. kuc-hm:a. lwenb xwc Ccn:a: 1300,- zl
-lml
59. KROTOSZVN-loUI nue
lny o pow ll.l m2. 2 pukoj4.:.
kuchma. ta1.icnl.a 1 v."C. Crns: 40 OOO,~ 1l
60. KROTOSZ\'S - m1ca.k.amc v.li1Jnok1owc o pow kO 1n2.
w hlolu z cc.:ly, 4 poloJc, kuchnia, bna1ka, we. I p1~tro. wy•
M>k1 MlAlldard Cena: 1100,· , I u I m2.
61. KROTOSZTh -lok:il m1c-.zkalny ""'IJ.snokwwy n.a partan:
o pow U1')'tk H.t m!. S polu1, ku,:h11i.1, lui..,1la, 2x we Ccn;i,· k9
000.-11
62 KROTOSZ\'1'' - lol.li 1111i.."?J..k:il11)· (me 1.Mn1cs:,kały) w bluku 1 CCKły o huJ,u wy:-okun u,mJ.utb1c o pow 4k" m?, ::? po
koje, k:och11i;1, IJZ1c11la 2 we. li p1i;tro. ('cru 69 000.- zl
6J. KROTOSZ\'S - lobl m1..:~alny o pow. 37 m2.? pokoJ.:..
L.Ui.:hllll. la11~:11ka, we. Ceru· SS IIUO,- 11
64. KROTOSZ\'S -1 ,Ul rn10.,l.alny o pow 62 m1 3 poko,c,
kud1111i'l, l.11icnk:.a, \I,(;, li pu;tro. o.,i:s 74 400,- 7J

t Dh \I F l"iYihOWF
6S. KROTOSZ\'. · -h.1rJ7u b11,lo R)'nku li

I Ul)'tkowy (Jckp)
o pow 4rJ m:?. uzbr p.;h11! (au !'10 OOO,· 11
66. KROT~Z\'N-,. pot,l,ru °'1cdb m11; zbba...--.:, lobl U1)1·
kowy(:.klq,Joruv.- 2Srn::?.o.ad.,.1.1„copo>A· IOJm::? lJ7br pclllC Cau.2.S(XJO,.,I
67. KROTOSZ\'\" -f'l'7)' &lll\\Tic:J t~c: t,ud)1lek o bud7o wy~
-.ok1m a.ll<Lrdz,c: pod uWg1, h.arxkl, produkcJ,;. bun o po,,r,
1104 m2 n.adl&Jli..~· UJ'IO" 4759m2 Pmm~. pl~ nwflC\\TOW)',
h.:rcn w tal~1 OIPudmny. Uzhropuc:: pełne:. Cen.a: I ()()(XXX)••

1.I.
68. KROTOSL\'S -

.:1.t11 flf7)

ul I-go Sl)'cnu.1 Ccna. k SOfl••

,1.
69. h'.ROTOSZ\'N - .a11,,na murowana o pov,, 2.S rn2 pokój 1 kc>mu\kicm. w-c. klkh\.-nk.J, rom101,e1.c111c Cthplldart:1c, ~ ; 1 ,
dloru \l,,oJJ I Pf'l'd. h.t o •ttJr.u dt1.JloW)m o pow 400 m::?. JV7Y
ul \\'1 1110\\.CJ Crna: fi UOCI,• d
!>Ził RŻ \\\ \ '.\ VE\1
70. h'.ROTOSZY'.\ - 0JJ,u11 w llllJcm bit ko ci..--ntrum p.,.łCVa„
111c o pow 72 rn2 polnlou,· n.a I p1,;tm: w buJ)nku proJ.w·
aym 7('lf'ZCD..c7.1,;r1i.:in ua lulr..1l 11DCS.Al.tny lub luk.il U7)"1kowy
71. ~RE~t - odd.am w ruJ„m rrzy drudzc - Wr01.'4w, Swll!d,o.
Pu7JIM'I. Z1dnna Gun .J.lpc o pow ~ m2, pm uraz h~k
z pr1C11ua~1icrn ru ma,V)11 o po..-. I kil m2
71. h:ROTO~ZY:\ - powW..-n Jo ")'I cd. Io I ~.alny
o row. 9K m? w ~11lu JcduoruJ/11111) rn 1 p.M.oJe. l111.hma. IJ
11c:11Ltz..-.c,co-~,:,lpi„tro C,yn,,.z 700,-rl
7.1. POZ\A'l - ri \ lk0"0 0 H (l11uhrcju-ptN.:ad.unJo\l.)li:a
J-.,.:1a łol.,11 m,O.Wlny o po-. SO ml, 2 poł.u,c, luduu.1. Laz,..:nk:a 1 we, tdcfon C1')'1U1 I lOO.· zJ
74. KROTO!)ZYN -bh u Rynlu loł.aJ utytkowy o pow 60 m?
z mo1hwO)CSĄ pro~ciua cK..hcJ drialalnok1 ~ J
75. h'.ROTOSZ\'S - ()O!-iad.i.m d<J wyJ11cr?~-.ia11a pl o pow
J l42m2wru7~1uio\SUV.-TIIC)' !Oc.C.at,mł~
76. KROTOSZ VN - ros1.-1Jm do \lo')1Up:•• dom JaJoorod1111ny
o bardzo W)'IOkun 111.nd.mJ/11!. pow. "')'Il I .SO m2., 7 roko,,
ll.k;h1114, 2 b:ncnk1 z \lfc
77. KROTOSZYN - pou.Jun Jo wyJi-tanW!cn1a na tcmuc
ogrod,11t1ym h.1li. rn•iU)1oOW:\ hlllllłl::\ o puw 198 m2. W)'L
4 5 m2. wylOkoi.c w kakn1C) powyt.1:J Sm
711. KROTOSZYN - po,1.xl.am do v.ydm.'fllwiema dwie w1.1ty
a.iatkov.--..,c o pow 'Jl,25 11\2 1 I KS m2. Cal,~ o„7odzona.
79. KROTo.<iZYN - bi•ko Rynh, oJJ,m W"'lffl' lolal 11%ytkO·
wy o pow 160m21 mtJtln••'*"JW001o.JzcnsaachcJdml:alnok 110S()(XbracJ Calui&t u,bc:zpt\.'Cltln.l "lf'OW!cnic:rn.
IO. KROTOSZYN - w poblliu ~aroJC'fłla Pe"'l•to"'°tlo-- posl„
dani do wynaJfCI• w Jednoplęlf'91o')nl budynku oJt:ry 1o1i.:..
k u:J:)'lko"'°r, kaidy o pow. 7S m2, • bardLO "'JJOkin, saandar•
d,Jr. Na par1rru uyby •nl)""l•mtnitlo'I", prud bud)nUtm
parklu&,
li. KRO I OSZYN
f'(t.1,.J,1m du W)l""J~·ua
o pc,w )OCX)
1n2 ,\lfoJ.i., 1w.i

h.a"'

1.
l.

KROTOSL.\N
Jum>l"doorodrn111ydo200000, ,I
h:ROTOSl\'N I JrJo okoUn - dum pjriauJ11m1y W

,o

000,· 71
.1.

KR010SZ\''i' I Jr&• •lo.olkt- dum jcdlłlrOJnnny Jo IIX)

ooo.. 21

4. 7,0UNY, 11:ot...,11s -Wffl JakiOrUd.Jn.ny
~. KROTOSZ.\':\ - d11a1La poJ buJov.11J1Lrwo jc,ch,rud,1mc
6. KR010Sl.\'N -v.cznkjWr\.1JcmJomphltudZlmy
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Polska
Telewizja
Kablowa
czwartek 19

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
11 :05 Cyrk odjeżdża
13:05 Hrabia Kaczula
odc. 25.
13:30 Rozmowy z psychologiem odc. 7.
14:00 Medycyna tradycyjna
w Azji odc. 7.
14:35 Zemsta odc. 145.
17:35 Zabijamy
to co kochamy odc. I.
18:05 Hrabia Kaczula
odc. 25.
18:35 Z jak zdrowie odc. 7.
18:55 Moje dziecko odc. 7.
19: l O Prawo ziemi odc. I.
20:30 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 7.
21 :50 Filmówka odc. 7.
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy

- Imigrant
13:05 Hrabia Kaczula
odc. 26.
13:30 Z jak zdrowie odc. 7.
13:50 Moje dziecko odc. 7.
14:00 Stulecie samochodu
odc. 8.
14:35 Zemsta odc. 146.
15:30 TELEZAKUPY
MANGO
17:35 Drogi wodne odc. 7.
18:05 Hrabia Kaczula
odc. 26.
18:35 Co się stało? odc. 2.
19: I O Świat bez tajemnic
odc. 32.
19:35 Morskie opowieści
odc. 66.
20:30 Tajemnica Lizy
22:00 REPORTAŻ
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy

niedziela 22
piątek

20

października

08:00 GRY INTERAKTYWNE
I 0:20 Hrabia Kaczula odc. 25.
11 :05 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 7.
12:25 Filmówka odc. 7.
13:05 Mały lord odc. 25.
13:30 Różni ludzie, różne sprawy
14:00 Zabijamy
to co kochamy odc. 1.
14:35 Prawo ziemi odc. l.
15 :30 TELEZAKUPY

MANGO
17:35 Stulecie samochodu
odc. 8.
18:05 Mały lord odc. 25.
18:35 Różni ludzie, różne sprawy
19: 10 Zemsta odc. 146.
20:30 Pokonać przemoc
odc. 7.
21 :30 Druga B odc. 22.
21:55 Każdy ma prawo
odc. 4.
22:15 Z jak zdrowie odc. 7.
22:35 Moje dziecko odc. 7.

sobota 21

października

08:00 GRY INTERAKTYWNE
10:20 Mały lord odc. 25.
11 :00 Krzyki z Afryki
12:20 Charlie Chaplin

radio centrum

rnBA~M

studio
0.62 503 106 4
reklama 0.62 764 59 82
redakcja 0.62 503 11 55

października

08:00 GRY INTERAKTYWNE
I 0:20 Hrabia Kaczula odc. 26.
11 :00 Człowiek, który za dużo
wiedział

12:20 Kendo
13:05 Mały lord odc. 26.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Drogi wodne odc. 7.
14:35 Świat bez tajemnic
odc. 32.
15:00 Morskie opowieści
odc. 66.
15:30 Biały Bim
Czarne Ucho cz. l.
17:35 Z kamerą po świecie
odc. 3.
18:05 Mały lord odc. 26.
18:35 Dzikie i oswojone
odc. 8.
19: l O Peter Gunn odc. 3:i .
19:35 Duch przetrwania
odc. 8.
20:30 KINO RADZIECKIE
- Wielka Ojczyźniana
- Wiesław Kot
zaprasza na film
20:35 Ballada o żołnierzu
22: 15 Co się stało? odc. 2.
poniedziałek

23

października

10:20 Mały lord odc. 26.
11:05 KINO RADZIECKIE
- Wielka Ojczyźniana
- Wiesław Kot
zaprasza na film
11: I O Bal lada o żołnierzu
13:05 Hrabia Kaczula
odc. 27.
13:30 Co się stało? odc. 2.
14:00 Z kamerą po świecie
odc. 3.
14:35 Peter Gunn odc. 35.
15:00 Duch przetrwania
odc. 8.
15:30 TELEZAKUPY
MANGO
17:35 Medycyna tradycyjna

18:05
18:35
19:10
20:30
21 :25
21 :55
22: 15

w Ameryce Łacińskiej
odc. 1.
Hrabia Kaczula odc. 27.
Różni ludzie,
różne sprawy
Zemsta odc. 147.
Saga rodu Palliserów
odc. 4.
Druga B odc. 23.
Każdy ma prawo
odc. 5.
Dzikie i oswojone
odc. 8.

wtorek 24

25

RzECZ POWIATOWA
ul. Wolności 7, czynna od pon. do piątku
w godz. 8.30-1 3.00 oraz 14.00- 17.00,
w soboty od 10.00-13.00; tel. 548-24-12
Komisariat Policji
ul. Grunwaldzka 4, tel. 548-24-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Grunwaldzka 2a, tel. 548-24-53
Urząd Pocztowy
ul. Krotoszyńska 17, od pon. do piątku
w godz. 8.30-15.00, w sob. prac.
od 8.00- 13.00; tel. 548-24-10
Urząd Miasta i Gminy
Rynek Marszałka Piłsudskiego, czynny
w pon. od 8.00- 16.00, od wtorku do
piątku 7.15-15.15; tel. 548-24-01

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
I 0:20 Hrabia Kaczula
odc. 27.
11 :05 Saga rodu Palliserów
odc. 4.
12:00 Druga B odc. 23.
12:30 Każdy ma prawo
odc. 5.
13:05 Mały lord odc. 27.
13:30 Dzikie i oswojone
odc. 8.
14:00 Medycyna tradycyjna
w Ameryce Łacińskiej
odc. I.
14:35 Zemsta odc. 147.
15:30 TELEZAKUPY
MANGO
17:35 Raport medyczny
odc. 8
18:05 Mały lord odc. 27.
18:35 Rozmowy
z psychologiem odc. 8.
18:50 REPORTAŻ
19: 1O Prawo ziemi odc. 2.
20:30 Nafciarze odc. 8.
21 :25 Druga B odc. 24.
21 :55 REPORTAŻ
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy
środa

Informator regionalny

października

08:00 GRY
INTERAKTYWNE
10:20 Mały lord odc. 27.
11 :05 Nafciarze odc. 8.
12:00 Druga B odc. 24.
12:30 REPORTAŻ
13:05 Hrabia Kaczula
odc. 28.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Raport medyczny
odc. 8
14:35 Prawo ziemi odc. 2.
17:35 Język zwierząt odc. l.
18:05 Hrabia Kaczula
odc. 28.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19:10 Zemsta odc. 148.
20:30 Potem nastąpi cisza
22: 15 Rozmowy
z psychologiem
odc. 8.
22:30 REPORTAŻ

~ - .. ·-...... ..-:::z.:.·• KROTOSZ1'N
Apteki
POD WAGĄ
ul. Kościuszki 9, tel. 725 24 14
dyżur do 19 pażdzicnrika
ESKULAP
ul. Mickiewicza 2a, tel. 722 80 25
dyżur od 20 do 26 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 Jo 16.00,
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa - w poniedziałki w godzinach od
8.00 do 16.00, a w pozostałe dni tygodnia
od 7.00 do 15.00
POSTOJE TAXI
Rynek, tel. 725-23-04
Dworzec PKP, tct 725-28-30
Mały

POGOTOWIA
Ciepłownicze - 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-Kana!. ul. Słoneczna,
tel. 725-42-41
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 mi,;:dzymiastowa
913 - biuro numerów (informacja)
905 - telegramy
914 - biuro napraw
URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn 1 - ul. Piastowska 35, czynn}
od poniedziałku do piątku w godz. 7.0020.00, w soboty 8.00-14.00, w niedziele
i świ,;: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

. KOŹMIN
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. St~szcwskicgo 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. 721-60-88, czynny
w godz. 7.00-15.00, w pon. 8.00- 16.00

.ROZDRAŻEW
Apteka PRIMA
ul. Krotoszy11ska 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. 722-13-07
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. 9.00-13.00
Dom Kultury
ul. Strzelecka I O, tel. 722- 32-59
Policja
ul. Strzelecka I, tel. 722-32-15
Przychodnia Rejonowa
ul. Krótka I, tel. 722 -32-13
Urząd Pocztowy
Rynek 23, tel. 722 -32-40, czynny
w godz. 8.00-15.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miejski
Rynek 12,"lcl. 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.
18 pddziemil<a 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: SPARTAKUS) otrzyma pan Robert Pietrasik z Krotoszyna. Dzisiejsze hasło ma 9 liter. Sponsorem
nagrody pozostaje FERRUM, na rozwiązania czekamy do 27 października.
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Wspomn·enia jak iskierki
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31 lipca dotarliśmy autokarem do
domu wypoczynkowego "Balbinka".
Na miejscu naszego wypoczynku
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POZIOMO

mPIONOWO

I. W kominie
4. Ohozowiskc, turystyczne
7. Naleśniki z mąką gryczaną
8. Mówca
9. Kierunek, w Jakim płynie statek
IO. Z panu do panu
12. Obszary bagienne na Podlasiu
14. Litera grecka
16. Anglosa~ka miara gruntu
17. Ma Asa
19. Popularne ,mię celtyckie
21. Muzułmań s ki mnich
22. Na głowie motocyklisty
25. Wybór papieża
26. Pierw. chem. o I.a. 85
27. Podobno uszlachetnia i wzbogaca

I.

tel/fax. 062 722 02 29

Na miejscu:

4
25

...,

ul. Magazynowa
tel. 725 73 80

L

Krotoszyn, ul. Ostrowska 83
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SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW

123
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na nas: wygodne łóżka,
krajobrazy, Karpacz ze
świątynią Wang oraz Muzeum La-

16

15

17

czekały

wspaniałe

13

5
14

drugi miesiąc zajęć szkolnych, a w pamięci wciąż pozostają wakacyjne wspomnienia. Prezentujemy wypowiedź uczestniczki obozu socjoterapeutycznego
zorganizowanego dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, przez
Stowarzyszenie Szansa wspierające Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w Krotoszynie. Dwutygodniowy turnus dla prawie czterdziestu osób odbył się na początku sierpnia w Borowicach kolo Karpacza.
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Rozpoczął się

• pakiety ubezpieczeń (również gratisowe)
• kredyty bez wpłaty oraz poręczycieli
• leasing fabryczny
• profesjonalna obsługa i doradztwo
teraz do 6.500*
taniej

Watykański

2. Historia
3. Zięć Mieszka I, król Szwecji

• • dotyczy wyjątkowej wersji
samochodu roku 2000,
o szczegóły pytaj u nas.

4. Przesypują ziemię
5. Góralskie ognisko
6. Świąteczne lub do gry
8. Praca rolnika

11. Mniejszy od jeziora
13. Zatopiony statek
15. Popularne imię arabskie
18. Najwyższa kana w kolorze
20. Nasiadówka, dyskusja
21. Rozróba
23. Wyspa Minosa
24. Nad paleniskiem
25. Uszczelnia szyby

; 40% taniej*
· • - dotyczy samochodu
roku 1999 z wymiany
z powodu wady
powłoki laklern lczej

upust 2000*
. • blokada skrzyni biegów lub
· RM+ 7-<lnl na wczasach
w kraju lub za granicą GRATIS
• • dotyczy akcji

złomowania

WYBÓR Z PRZYSZl:.OŚCIJł
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lek . Podczas górskich wędrówek
wodospad Podgórnej, Śnieżkę, Chojnik, Western
City oraz dziewięć szczytów Karkonoszy.
Na obozie uczyliśmy się, że każdy
z nas jest wartościowy, jedyny
w swoim rodzaju niczym unikalny
obraz w muzeum . Wieczory upływa
ły nam w atmosfe rze zabaw, ognisk
oraz dyskotek. Wszystko to odbywało się przy akompaniamencie obowiązkowych pisków i śmiechów.
Pewnego
dnia
Fymyśliliśmy
i przedstawiliśmy zabawne scenki
ilustrujące umiejętność odmawiania
i kształtowania zachowań asertywnych. Obóz nie mógł odbyć się bez
chrztu. Ku uciesze wszystkich nakarmiono nas czymś wstrętnym
i przeprowadzono boso przez szyszki, wprost do lodowatego potoczku.
Po upływie 14 dni musieliśmy wracać do domu. Tak trudno było nam
się ze sobą rozstać ...
Tego czasu nie da się zapomnieć.
Schuwaliśmy go na dnie naszych
serduszek, aby w dni pochmurne
i niemiłe z iskierek wspomnień rozdmuchać wielkie ogrnsko 1 ogrzać
się przy nim.
Agnieszka Szukalska
wolontariuszka
zwiedziliśmy także

Zatankuje
~ BARAN (21ID - 20IV)
·
._~ Nic jesteś jedyną osobą zdolną do pracy, więc nie pozwól się dłużej wykorzystywać. Odrobina egoizmu jest bardzo potrzebna w życiu.

BYK (21IV - 21V)

mI
, 4\

Nic uporasz się z wszystkimi zaległymi sprawami, ale przynajmniej z jedną modefinitywnie skończyć. Ktoś miły sercu zadzwoni w piątek.

żesz

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
Możesz dać się sprowokować, możesz też przemilczeć. Najlepiej byłoby, gdybyś
spokojnie i rozsądnie wyłożył swoje racje.

~ RAK (22VI - 22VD)
~
~
Utrzymująca się od dlu1.szcgo czasu sytuacja zaczyna uwierać Cię coraz bardziej.
Sam nic wiesz, jak długo to jeszcze wytrzymasz.

.

t-i

~~ LEW (23VIl - 22Vlll)
\ ~ Nic daj sobie wmówić, że wszystkiemu Ty zawiniłeś. Jednak broniąc się, pamiętaj, abyś nikogo nic uraził, bo będzie jeszcze gorzej.

PANNA (23VID - 22IX)
Najbliższe

dni warto byłoby poświęcić na odpoczynek, wyczerpanie daje
znaki. W sprawach finasowych - bąjź dobrej myśli.

się

we

bystrzejszy

sprzątnie

Ci

Nie najlepsza kondycja rzutuje na Twój stosunek do wiciu spraw,
spornej ostatnio kwestii. Spróbuj mimo wszystko nie zrzędzić.

również

do

WAGA (23IX - 22X)
Jeżeli

nic zakrzątniesz się kolo swoich interesów,
spod nosa wspaniałą okazję. Będziesz żałować.

ktoś

SKORPION (23X - 22XI)

STRZELEC (23XI - 21XII)
Jak sobie pościelesz, tak .. . Nic licz na to,
coraz mniej.

że coś się

samo

załatwi.

A czasu masz

~ KOZIOROŻEC (22XIl - 20ij

;: :..AIJ

Przeżyjesz drobne załamanie nerwowe, ale - przeżyjesz. Na osłodę i poprawę humoru pozwól sobie na małe szaleństwo finansowe.

WODNIK (211 - 2011)
Halo, panie Wodniku! To bardzo nierozsądny pomysł, aby ważyć się na takie
przedsięwzięcie. Tym bardziej, że znów czeka Cię samotne działanie.

RYBY (2111 - 201Iij
Ludzie opowiadają czasami
szwankuje Twoje intuicja.
18
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głupstwa. Jeżeli uwierzyłaś

w to, to znaczy,

że

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 I 06. Przypominamy, że nasz grasujący po powiecie fotoreporter szuka
wyłącznie samochodów z naklejkami
,,Rzeczy".
(red.)

,,,,,,,,,,1111111111
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Fot. ,.Rzecz" - Marcin Pawlik

ZECZ KROTOSZYŃSKA. Organ malkontentów. Pismo powstałe z ruchu SOLIDARNOŚCI.
Tygodnik powiatowy. Wydawca: ,,Lumen Press" spółka z o.o. Jednoaktówka w dwudziestu czterech
odsłonach, grywana regularnie co środ~. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria: RoJ>ress mana Hyszko, fotodckoracje: Marcin Pawlik, scenografia: Artur Paterek. Obsada: Izabela Bartoś, Romana Hyszko, Mirosław Gabrysiak, Dorota Kukiokzyńska, Sebastian Pośpiech. Suflerka: Maria Drygas-Witek. Artyści współpracujący: Antoni Azgier, Witold Błandzi, Maciej Hoffmann, Janina ]bron,
Zygmunt Idziak, Jacek Kępa, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Marcin Podziomek, Mirosław Rybczyński, Ferdynand Woźny.
Gdzie nas szukać? Redakcja RK, 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a (box 63). Pod jaki numer telefonować? 062 725 33 54, 722
71 42. Pod jaki faksować? 062 722 71 42. W jakich godzinach odwiedzać? 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, 9.00 do 12.00
w soboty. Na jakie konto co nieco przelać? Bank Przemysłowy S.A. O/Kalisz Filia Krotoszyn 1520I021-724690-27001-0000-0.
Pod jaki adres „mailować"? rzecz@box43.gnct.pł; rzecz@polbox.com
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nic zamówionych. Niektórym nadajemy pi~knc tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nic gubimy, ale ich także nic zwracamy. Wzory i elementy graficzne nic ~ącc własno
ścią reklamodawcy należą wyłącznic do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nic możemy, niestety, odpowiadać. Wszystkich Czytelników kochamy.. . Kto nas składa i łamie: Artur Paterek. A kto drukuje: Norpol-Press (Wrocław) w nakładzie 7000 egz.
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