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Z ankiety dotyczącej narkomanii, którą przeprowadzono w krotoszyńskim LO, Zespołach Szkól Zawodowych nr 1,
2 i 3 oraz w dwóch

zł

szkołach średnich

KROTOSZYN SKA
• Krotoszyn • Kobylin • Koźmin Wlkp: • Rozdrażew • Sulmierzyce • Zduny • Cieszków

Ale

Koźmina

Wlkp.,
wynika, że narkotyki można u nas
nabyć bez więk
szych problemów.
Uważa tak 42 procent uczniów!
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Pielęgniarki
czekają
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Fot . ., Rzecz " - Marcin Pawlik
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jak nowa
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października

odwienr

7 w Krotoszynie. Na lekcję języka
polskiego do klasy V zaprosiła nas
polonistka Iwona Starzyńska.
Dziennikarz "Rzeczy" Sebastian
Pośpiech zdradzał dzieciom tajniki swojego zawodu. Szczególnym

SAMSON
wyróżniony
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Złote

piątek

dziliśmy Szkołę Podstawową

R

golasy

Czy lubi pan swoją pracę ? Ile
osób redaguje numer? Czy współ
pracujecie z innymi gazetami? pytania padały jedno za drugim,
a 45 minut nie wystarczyło, aby
w pełni zaspokoić ciekawość jedenastolatków.
(popi)

przedmiotem
zainteresowania
uczniów był sam proces tworzenia
artykułów. Piątoklasiści byli ciekawi, w jaki sposób dziennikarze
lokalni zdobywają informacje do
tekstów, jak je redagują, ile czasu
zajmuje im praca nad artykułami.
Jak długo pracuje pan w gazecie?
E
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63-700 Krotoszyn
ul. Zamkowy Folwark
~argowlsko)
Tel. 062 '22 50 92
Fax 062 741 32 19

rolety
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Do okien PCV
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gratis
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Kawa

Mocca

Fix250 g

Fot. Arch.

Golasy ...:_ nie golasy, o to można
się spierać. Co do złota nie ma natomiast najmniejszych wątpliwości.
Polscy sumici - bracia Robert
i Marek Paczkowowie z Krotoszyna.oraz zawodnik z Wrocławia Jacek Jaracz (na zdjęciu w towarzy-

stwie trenera Lecha Paulińskiego)
w rozegranych w Krakowie Mistrzostwach Europy zajęli drużyno
wo pierwsze miejsce, nie dając
szansy dotychczasowym mistrzom
- drużynie Niemiec.
(red.)
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Zdjęcie zamieszczone w numerze 40 przedstawiało budynek mieszkalny
przy ulicy Słodowej. Nagrodę wylosowaliśmy dla Wiesława Krakowskiego 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 10.00 do
15 .00.
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16 października dyżurnemu Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie zgło
szono kradzież rowera górskiego. Wiśniowy Arcus zniknął z terenu prywatnej posesji przy ulicy Łąkowej w Krotoszynie. Wartość roweru - 700 zł.
18 października zgłoszona została kradzież dokonana 20 września w Zdunach
przy ulicy Masłowskiego., Ktoś zdemontował z niezamieszkałego budynku
30 metrów rynien i 7 metrów rur spadowych.
14 października przy ulicy Sportowej
w Krotoszynie nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę pewnej mieszkanki Krotoszyna, ukradł portfel, w którym było 40 zł, prawo jazdy i karta bankomatowa.
19 października w godzinach nocnych
nieznany sprawca wszedł na teren firmy
przy ulicy Magazynowej i ukradł rolkę
papy, 15 sztuk cegły klinkierowej oraz
16 metrów kwadratowych płytek ceramicznych. Straty oszacowano na 867 zł.
W okresie od 14 do 16 października
nieznany sprawca po wybiciu szyby
w tylnych drzwiach samochodu fiat 126
p, zaparkowanego na ulicy Witosa
w Krotoszynie, ukradł radio PHILIPS
wartości 150 zł.
16 października o 13.30 na terenie prywatnej posesji przy ulicy Kobylińskiej

. KROTOSZVN
PROPOZVCJE KOK-u
- kurs komputerowy
w kawiarence internetowej
CYBERIADA
zajęcia

w soboty

godz. 11.30-13.00,
8

-

zł

za spotkanie

zespół

wokalno-taneczny

HAŁABAŁY
zajęcia

w soboty o 11.00,

sala KOK
(odpłatność

15 zł za m-c)

- klub akwarystów
(spotkanie org. 28 .1O o 11.00)

- klub modelarski
(zajęcia

i

piątki

w czwartki 16.30-19.30
17.00 -

20.00),

sala KOK, odpł . I O zł

-

zajęcia

plastyczne

(od 12 do 20 lat)
środy

godz. 16.00-18.00,

sala KOK,
-

zajęcia

odpł.

I O zł za m-c

z plastyki i malowania

(dzieci w wieku 5 -

.,.:

12 lat)

w Krotoszynie 52-letni krotoszynianin
naprawiał własny samochód opla
omegę. Kiedy wszedł pod pojazd uniesiony na podnośniku, prawdopodobnie
nieprawidłowo zabezpieczony, samochód zsunął się na leżącego. Mężczyzna
doznał poważnych obrażeń głowy i górnej części tułowia.
13 października w banku WBK SA
przy ulicy Sienkiewicza w Krotoszynie
pracownica przyjmująca wpłaty za
dzienny utarg ujawniła sfałszowany
banknot o nominale 20 zł.
17 października o 4.50 policjanci z Krotoszyna zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę lat 34, pochodzącego
z Jarocina, który włamał się do fiata 126
p zaparkowanego przy ulicy Koźmiń
skiej. Usiłował on ukraść dwie żarówki
halogenowe.
Pomiędzy 14 a 16 października ktoś
wszedł na budowę domu w Krotoszynie
i wyłamał skobel z kłódką do baraku.
Stamtąd zabrał 11 Ometrów pięciożyło
wego przewodu elektrycznego wartości
600 zł.
19 października w banku w Koźminie
Wlkp. klientka poprosiła o rozmienienie stuzłotowego banknotu . Pracownik
po obejrzeniu go stwierdził, że nosi on
znamiona falsyfikatu . Kobieta została
przesłuchana.

wtorki 16.00-18.00,
sala KOK,

-

zajęcia

odpł.

wokalne
młodzież)

(dzieci do 6 lat i
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środy

14.00-21.00,

sala KOK,

odpł.

15

zł

- rytmika (dzieci od 5 lat)
Zdjęcie

zajęcia środy

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

sala KOK,
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Praca czeka ...
Poniżej

zajęcia

wtorki i

o 16.00,

odpł.

15

zł

m-c

z aerobicu
piątki

sala KOK, odpł. 20 zł (8 spotkań)

Wystawy

Muzeum Regionalne
im. H. Lawniczaka
wystawa
pt. "Krotoszyn -

przełom

wieków,

przełom tysiącleci"

do 26

Praca dla kobiet lub

mężczyzn

n-I jęz . ang. (wyż. mgr)
- 2, Pogorzela, Koźmin Wlkp.
n-I zawodu malarz (wyż. mgr.)
- I, Koźmin Wlkp.
technik kontroli jakości
(średnie techn. odzież ., praktyka)
- 1, Krotoszyn

Praca dla

mężczyzn

kierowca (zawod, praktyka,
prawo jazdy kat. E/C) - I, Kobylin
mechanik samochodowy
- (zawod. praktyka)
- I, Zduny
25 paidzlernika 2000

ślusarz-mechanik

(umiejętność

spawania)
- I, Krotoszyn
stolarz budowlany
(zawod., praktyka)
- 2, Krotoszyn
technik mechanik obróbka
skrawaniem (średnie mech.)
- 4, Krotoszyn
tokarz (praktyka, uregul. stos.
do służby wojskowej)
- 8, Krotoszyn
murarz (praktyka)
- 4, Zduny, del. Wrocław
cieśla-zbrojarz (praktyka)
- I, Zduny, del. Wrocław

października

-

,,Męska

-

obycz. USA, godz. 20.00

gra"

w poniedziałki kino nieczynne.
informacje o repertuarze
pod nr. tel. 725-24-36
ceny biletów I Ozł

• KOŹMIN Wlkp.
Kino MIESZKO
28 i 29

16 października o 18.45 w Starkówcu
(gmina Kobylin) kierowca fiata 126 p
zjechał na prawe pobocze i uderzył
w drzewo. W wyniku zdarzenia pasażer
pojazdu doznał złamania kości podudzia nogi prawej. Kierowca prowadził
auto w stanie nietrzeźwym - 2,25 promila alkoholu w wydychanym powie-

trzu.
19 października o 11.15 na ulicy Sulmierzyckiej w Krotoszynie nieznany
sprawca, kierując samochodem nieustalonej marki, potrącił jadącego prawym
pasem jezdni rowerzystę (72 lata), który
doznał obrażeń głowy i przebywa
w szpitalu.

godz. 20.00,

zamieszczamy niektóre oferty pracy dostępne w Po- miasto na archiwalnych
wiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, tam też można
pocztówkach i współczesnych
uzyskać informac)e bardziej szczegółowe. Obok każdej oferfotografiach Władimira Kejika
ty 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 23 paździer Kino PRZEDWIOŚNIE
nika, do czasu ukazania się numeru gazety w sklepach mogły do 26 pażdziernika
ulec zmianie (aktualność można sprawdzić pod numerem te- - "Ja, Irena i Ja"
- komedia USA, godz. 18.00
lefonu PUP 725-36-84).
Praca dla kobiet
rehabilitantka (średnic zawod.)
- I, Sulmierzyce

Uwaga, wypadek!

I O zł za m-c

października

-

"60 sekund"

-

sens. USA, godz. 19.00

Straż pożarna
interweniowała
16 października na terenie lasu przy ulicy Sulmierzyckiej doszło do zapalenia
suchej trawy. Pożar objął powierzchnię
100 metrów kwadratowych. Ogień ugasił zastęp JRG z Krotoszyna
17 października w dziupli drzewa w Orli (gmina Koźmin Wlkp.) ktoś z przechodniów zauważył gniazdo groźnych
szerszeni. Wezwania na miejsce strażacy
zlikwidowali niechciane owady.
18 października w kontenerze stojącym
przy ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie na skutek zaprószenia ognia zapaliły się śmieci. Jednostka strażacka po
przyjeździe na miejsce zdarzenia szybko
i sprawnie ugasiła ten niewielki pożar.
19 października przy ulicy Kobylińskiej
pal iła się sucha trawa i krzewy na przydrożnym rowie. Do gaszenia trawy wysiano miesjcowy zastęp JRG.
20 październ i ka w Starym Grodzie na
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Nagrodę z kuponu nr 40 otrzyma

wysypisku śmieci powstał pożar, do gaszenia którego przybyła jednostka ochotnicza z Kobylina i zastęp JRG z Krotoszyna.
22 paźdz iernika w jednym z gospodarstw rolnych przy ulicy Grębowskiej
w Koźminie Wlkp. wybuchł pożar. Zapaliła się stodoła wraz ze znajdującą się
w niej słomą, ogi eń zdążył nawet dojść
do drewnianej bramy wjazdowej. Pierwsi na miejsce zdarzenia przybyli strażacy
z OSP Koźmin. Akcja ratownicza i usuwanie skutków pożaru trwało od godziny 20.00 do 13.00 następnego dnia. Ratownicy musieli także bron i ć dwóch są
siednich stodół przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem. Pożar spowodował duże straty, bowiem spłonęło 20
ton słomy i uszkodzona została konstrukcja dachu stodoły.

(popi)

------------·
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Anna Tomczak z Bożacina. Zapraszamy
serdecznie do redakcji po odbiór kuponu na pizzę. W naszym konlnJrsie
sponsorem jest PAPA PIZZA z Krotoszyna. Kupon prosimy nakleić na kartkę i przysłać na adres (edakcji lub wrzucić do skrzynki na budynku redakcji przy ulicy Sienkiewicza 2a do 26 października.
:
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Nowy Folwark

Czekają

pod

gołym

niebem

Przystanek MZK między Nowym Folwarkiem
a Brzozą jest doszczętnie zdewastowany i nikt go
nie naprawia. Ludzie czekają na autobusy pod gołym niebem. Pomóżcie! - napisała w liście do redakcji mieszkanka Nowego Folwarku.
Zgodnie z prawem, przystanki autobusowe powinni utrzymywać w porządku
ich użytkownicy, czyli zakłady komunikacji. Na przewoźnikach spoczywa
obowiązek dbałości o ich wyg l ąd i czytelność rozkładów jazdy, ale administrację nad przystankami sprawuje
Urząd Miasta i Gminy. Wszelkie remonty u zgadn i ają między sobą władze
gminy i MZK.
Wiatę pomiędzy Nowym Folwarkiem
i Brzozą, o której pisała nasza czytelniczka, zn iszczono nic po raz pie1wszy.
Przystanek usytuowany jest na odludziu, wokół szczere pole, do najbliż
szego domu dobrych kilkaset metrów.
Wykorzystują to wandale.
Obrazek z zeszłego tygodnia: stoi tylko
metalowa konst rukcj a wiaty, nic ma
dachu, szyby wybite, wszędzie l eżą ich
odł amki . Chuli gani pozostawili rozkład jazdy autobusu linii nr 6 z Krotoszyna do Rozdrażewa, ale tylko dlatego, że mieli trudno ści z jego wyrwaniem, bo i tu w id ać ś l ady ich agresji .
Panie, to jest skandal! Takie coś mogli
zrobić tylko wandale, ludzie normalni
tak się nie =achowują - mówi wzburzona mieszkanka Nowego Folwarku.
- Nikogo to nie obchodzi, bo przystanek już od paru tygodni tak wygląda.
Sołtys o tym wie, bo byliśmy u niego.
W ogóle po co na tych wsiach są so łty
si, skoro takiej sprawy nie umieją za ła
t wić? - kontynuuje kobieta.
Wiesław Galęski szef MZK w Kroto-

szynie uważa, że niewielu mieszkań
ców Nowego Folwarku korzysta z opisywanego przystanku, wobec czego nic
jest konieczne, aby stała tam wiata.
Zupełnie inaczej patrzą na problem
mieszkańcy wsi. Mo::e dzięki Wam coś
się zmieni. Pros=ą Was dzieci i dorośli,
którzy muszą stać pod gołym niebem
- czytamy w liście do redakcji .
Dyrektor MZK tłumaczy, że to nie on
decyduje o miejscu postawienia wiaty
ani jej rodzaju. W budżecie kierowanej
przez niego firmy brakuje funduszy na
remonty. Wiesław Gałęski jasno stawia
sprawę - jeśli MZK zajmować się bę
dzie usuwaniem skutków działalności
chuliganów, to nie kupi ogumienia na
zimę lub zaniecha remontu silników.
Cała sprawa, zdaniem Wiesława Gałę
skiego, przypomina zabawę w kotka
i myszkę, niestety - zabawę kosztowną. Ktoś wybija szyby i niszczy przystanek, szyby zostają wprawione, szkody usunięte, po czym wszystko zaczyna się od nowa.
Podejrzani o niszczenie wiaty są niektórzy mieszkańcy pobliskiej wsi. Nie potrafię =rozumieć, dlaczego to robią, dlaczego niszczą to, = czego sami
korzystają. Zrywają też rozkłady ze
s lupkÓHi piszą po siedzeniach w autobusie - narzeka szef MZK.
Co na to przedstawiciel Urzędu Miasta
i Gminy? - Z nieoficjalnych informacji,jakie do nas dotarły, wynika, że doszło już nawet do tego, że ktoś wyciął

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

Co trzeba zrobić, żeby z tej szansy skorzystać? Zatelefonować pod numer 725
33 54 i wyrazić swoją opinię na podany przez nas temat. Trzeba też podać imię,
nazwisko i adres. Wszystkie dane notujemy i w każdym tygodniu losujemy dla
jednej z telefonujących osób I 00 zł. Pieniądze można odbierać w redakcji już
w dniu ukazania się numeru "Rzeczy", w którym publikujemy nazwisko osoby nagrodzonej.
Podsumowanie naszych ostatnich czwartkowych rozmów znajdą Państwo wewnątrz numeru, w tekście zatytułowanym Moim zdaniem. A stówka w gotówce (w wyniku losowania) tym razem przypadła w udziale panu Mieczysławo
wi Odaszowi z Osuszy Gratulujemy i zapraszamy do redakcji!
Pytanie na czwartek:

Postawa której z postaci historycznych jest
według Państwa godna naśladowania?
Na kim warto się wzorować w dzisiejszych czasach?
Prosimy o uzasadnienie wyboru.
Na Palisl:\va telefony czekamy w czwartek 26
mi 15.00 a 16.00.

października między

obradował

w zakopiań
skim hotelu KASPROWY od
I 5 do 17 października. Tematem spotkania była rola mediów lokalnych w budowaniu
trwałego poparcia dla integracji Polski z Unią Europejską,
a udział w nim wzięli między
innymi naukowcy pracujący
w szkołach wyższych Krakowa
oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki.
STOP.

16 października spotkali się na
naradzie w Urzędzie Gminy
Rozdrażew sołtysi wiosek tej
gminy. Podczas zebrania omówiono wykorzystanie pienię
dzy z gminnego budżetu, pozostających w dyspozycji Rad
Sołeckich w trzech minionych
kwartałach roku .
STOP.

Takie

coś

Fot. ,.Rzecz" - Marcin Pawlik
mogli zrob ić tylko wandale!

w ca/ości dopiero co wprawia- mówi Czesław Ossowski
kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kratoszynie.
Wygląda na to, że nikt nie ma ochoty
ani pieniędzy na remontowanie pechai

wyją/

ną szybę

wej wiaty. Może Rada Sołecka powinna podjąć jak ąś decyzję? Czekanie niczego nie załatwi. Na razie bowiem
jest tak, że wandale zawinili, a cierpią
wszyscy. Trudno to nazwać rozwiąza
niem.
(popi)

Miejska Komisja Koordynacyjna
NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Krotoszynie
serdecznie dz iękuje wszystkim uczestnikom Mszy_świętej,
odprawionej w kościele p. w. św. Andrzeja Boboli
w szesnastą rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popie łuszki
w intencji Jego rychlej beatyfikacji

Stówa
do wzięcia!

godzina(red.)

Nasza redakcja uczestni_,. c z y ł a
w Ogólnopolskim Sejmiku
Mediów Lokalnych, który

ecz w przeprowadzce, która
w najbliższych dniach czeka
aszą redakcję . Przenosimy
się bowiem do lokalu dużo większego
niż zajmowany przez nas dotąd, ale
mieszczącego się w tym samym budynku, przy ul. Sienkiewicza 2a. Na
parter, co - jak mniemamy - ucieszy Państwa. Często bowiem odwiedzający redakcję czytelnicy narzekali:
Jesteście za wysoko, wchodząc po tylu schodach można dostać zadyszki.
Posłuchaliśmy więc i będziemy niżej,
czyli bliżej Państwa, co nas bardzo
cieszy. Cieszy nas też wiadomość,
którą ·,v ubiegłym tygodniu dostaliśmy ze stolicy - że znaleźliśmy się
w gronie laureatów ogólnopolskiego
konkursu dla niezależnych gazet lokalnych. Na uroczystość rozdania nagród wybieramy się do Warszawy

R

4 listopada.
W Polsce jest ponad 2000 pism lokalnych. Bardzo różniących się od siebie. Większość to gazety wydawane
i finansowane przez lokalne samorzą
dy. Są też pisemka osiedlowe, parafialne, szkolne, są biuletyny instytucji
kulturalnych i kwartalniki regionalnych towarzystw. Zjawisko zwane
polską prasą lokalną nie ma sobie
równego w żadnym z krajów Europy
Wschodniej .
Inna sprawa to jego poziom merytoryczny. Jak twierdzi znawca tematu
- dr Włodzimierz Chorązki z Instytutu Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego , zdecydowanie
najgorsze pod względem treści
i warsztatu są gazety wydawane przez
samorządy. Najczęściej bywają po
prostu tubami władz. Wiadomo, że

Od 24 października w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
w Koźminie Wlkp. gości grupa
młodzieży niemieckiej z Niddatal. Podczas wizyty uczniowie polscy i niemieccy przygotują wspólny program cyrkowy, który przedstawią na jej
zakończenie w auli koźmiń
skiego Zespołu Szkól Rolniczych (27. X, godz. 15.30).
STOP.
26 października obradować bę
dzie Rada Miejska Krotoszyna.
W programie podj ę cie jedenastu uchwał, a także dyskusja
nad kilkoma opracowaniami,
między innymi analizą rozwo• ju gospodarczego miasta i gminy.
STOP.

w interesie żadnego z ojców miast
i gmin nie leży krytykowanie wła
snych poczynali, toteż do krytyki nie
dopuszczają.

Niekiedy jednak owe gazetki przybierają postać znacznie bardziej wysublimowaną, oddając łamy samym burmistrzom. Niektórzy z nich zaś,
z wolności prasy korzystając bez miary, wypisują, co im tylko chora wyobraźnia podsunie. Dowód? Bardzo
proszę: Wszyscy mówili o nim, że dziwak, oszołom, głupiec i wielka szkoda, że go nie udało się ukształtować,
bo to pozos tało, a teraz jest obawa, że
resztki spermy bij'ą w psychikę. Takie
to rzeczy wyszły sp.od pióra pewnego
pana burmistrza. Za druk zapłacili podatnicy. Gratulować czy współczuć?
Romana Ryszko
25
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Mieszkania na wynajem
lub na własność
Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej
„CERABUD" Spółka Akcyjna w Krotoszynie
oraz
Agencja Wspierania
Inicjatyw Mieszkaniowych „AWIM"
w Ostrowie Wielkopolskim

PEWNY PRODUCENT
Z PEWNĄ GWARANCJĄ

Ol ? WI

'Wt

1760

jesienna promocja
'
szkło 1.1
bez dopłat
/

(

o\

;

przyjmują zgłoszenia osób zainteresowanych budową w Krotoszynie mieszkań
o wielkości 35-55 m2 na wynajem lub na

UPUSTY,do15%

własność.

y

(<

Wszelkich informacji udziela:
inż. Andrzej Wardeński
- Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych
w Ostrowie Wlkp., tel. 736 87 43,
codziennie w ~odz. 14.00 - 16.00

Chcesz skorzystać z ulgi -

zadzwoń

63·700 Krotoszyn, ul. ZDUNOWSKA 16. Tel. 62 722 66 09
1761
Bezpłatna

C>Kl'IA

Infolinio: 0-8000 222 555, e·moil wojoOseot.a,m.pl

63-800 Gostyń,
ul. Poznańska 68
tel/fax: 065 572 17 50
572 37 84
572 38 08
Godziny otwarcia
pon.-pt. 8°0 - 17°0
sob.
8°0 - 13°0
64-100 Leszno
ul. Lipowa 53
tel/fax: 065 529 97 16
529 91 66
Godziny otwarcia
pon.-pt. 1000 - rnoo
0
0
sob.
10° - 14°

•
•
•
•
•
•
•

Nasze plusy to minusy
Seat znany jest ze swoich plusów. Jednak najnowszy

plus Seata to ... minus. Jaki? Po prostu od cen
naszych samochodów odjęliśmy od

8000

do

2000 zł!

SEAT
Pośpiesz się. Więcej

minusów nie mamy.

AROSA
IBIZA
CORBOBA
TOLEDO
LEON
INCA
ALHAMBRA

17 62
•

SPRZEDAŻ RATALNA
tipowa w

DRZVVI
FASADY
WITRYNY
S CIANKI

PCV DREWNO ALUMINIUM

Wczasy gratis

~ Sł1llalka
•

dągłej sprzedaży

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

-

dla dwóch osób przy zakupie
okien powyżej 3.000 zł

Zabudowa wn9k na dowolny wymiar,
wysokiej jakojcl drzwiami przesuwnymi

41NDECO
CENY KONKURENCYJNE. Możliwość rat.
1O lat gwarancji. Szybkie terminy.

• Wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
- Zakładanie paneli podłogowych
• Zakładanie i szlifowanie
parkietów i mozaiki

1764
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• informacje
z Twojego miasta i Twojego osiedla
• reportaże
• reklama filmowa
• reklama w innych sieciach
telewizji miejskiej
• konkurencyjne ceny

63·700 Krotoszyn, ul. Mickiew~cza 2
Tel/fax. {062) 725 73 31
25
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„Rzeczy Krotoszyńskiej" to cotygodniowa
porcja informacji z pierwszej ręki
Zamówienia

przyjmują:

Cena w prenumerilcle
. 1,20 zł ' .•

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

5 •

W zdrowym ciele ...

Zduny

Zagrają
W

zeszłym

roku wraz z budynkiem
zawodowej przy ulicy
Sienkiewicza 9 gmina Zduny przeję
ła dom , w którym mieściła się krę
gielnia. Była ona od kilku już lat nieczynna, samorząd jako nowy właści
ciel zastanawiał się nad dalszym losem sportowego obiektu. - Trochę
byłej szkoły

szkoda by/o nam

rozbierać

wszystko

- powiedział wiceburmistrz Marian Sobański. - Podjęliśmy więc
decyzję

o remoncie

kręgielni.

Sąsiednią salę

przekazano gminnej
komisji antyalkoholowej, która urzą
dziła w wolnych pomieszczeniach
świetlicę i punkt konsultacyjny dla
osób uzależnionych. Natomiast automatyczne urządzenia na torach

jak Amerykanie

Bardzo pojemny jest budynek przy ulicy Sienkiewicza 9 w Zdunach. Na samej górze spotykają się miejscowi chórzyści. Niżej, od frontu, mieści się biblioteka gminna oraz posterunek policji. Od podwórza ma okna świetlica
przy punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, tuż obok jest sala nieczynnej od lat kręgielni. Najniższą kondygnację za zgodą gminy okupują
zdunowscy harcerze.
kręglarskich musiały zostać poddane
remontowi. W międzyczasie komisja antyalkoholowa zaakceptowała
opracowany przez psycholog Jolantę Bryjak program profilaktyczny,
uwzględniający w programie pracy
terapeutycznej z osobami uzależnio
nymi zajęcia w kręgielni.
Budżet Zdun był ostatnio oardzo

mocno

obciążony

nieczność

ze

względu

dokończenia

na kobudowy

oczyszczalni, zabrakło więc pienię
dzy na całkowite wyremontowanie
kręgielni. Wiceburmistrz obiecuje
jednak, że pod koniec listopada zostanie oddany już do użytku jeden
tor, drugi - w przyszłym roku. Modernizację obiektu powierzono tir-

W poprzednim numerze pisaliśmy o kolejnym sukcesie pary z Klubu Tańca Towarzyskiego FENIKS przy Krotoszyńskim Ośrodku Kultury, dziś kilka informacji o samym
klubie.

czterech zawodników równocześnie.

- To bowling - arne,yka11ska odmiana kręgli- wyjaśnia Marian Sobański .

Z odnowionego obiektu sportowego
będą korzystały osoby uzależnione i
objęte terapią świetlicową oraz
uczniowie zdunowskich szkół. Za
niewielką opłatą będą mogli toczyć
kule także mieszkańcy Zdun. Gmina
nie ustaliła jeszcze szczegółowych
zasad wykorzystywania kręgielni.
Ponieważ obok sali znajduje się kuchenka, umożliwiająca prowadzenie
małej gastronomii, zdunowska krę
gielnia stanie się z czasem miejscem
spotkań towarzyskich.
(eta)

mie Romana Cieślika z Pleszewa,
tej samej, która przed kilkudziesię
ciu laty zainstalowała automatyczne
urządzenia na torach. Pleszewianin
zaproponował unowocześnienie gry,
wiążące się z drobnymi przeróbkami. Dzięki temu zamiast typowej gry
pojedynczej będzie można rozgrywać na każdym torze turnieje dla

,, Rzecz" nagrodzona
"Rzecz Krotoszyńska"
w gronie laureatów konkursu dla niezależnej prasy lokalnej,
zorganizowanego przez Instytut na
rzecz Demokracji
w
Europie
Wschodniej taką wiadomość
przysłano nam ze stolicy w ubiegłym
tygodniu.
W konkursie wzięły udział 153 ga-

zety. Ceremonię wręczenia nagród
organizatorzy zaplanowali na 4 listopada, zakończy ona I Kongres Niezależnej Prasy Lokalnej, nad którym
patronat objął premier Jerzy Buzek,
a w którym przedstawiciele naszej
redakcji będą uczestniczyli.

Tygodnik

Roztańczony
W FENTKSIE tańczy już około czterdzieściorga dzieci, w tym pięć par zaawansowanych (klasa E). Najmłodsi
tancerze to sześciolatki, najstarsi mają
po 15 lat. Do klubu należą nie tylko
młodzi krotoszynianie, na treningi
przyjeżdżają też dzieci z okolicznych
wiosek, między innymi z Gorzupi.
W . zdecydowanej większości są to
dziewczęta, brakuje chłopców do pary.
Tnstruktor, kaliszanin Maciej Wypych
znalazł na to sposób, tworząc formację
taneczną i opracowując układy choreograficzne dla całej grupy. Najlepsi
tancerze po roku tańczyć będą w parach.
Od września zajęcia klubowe prowadzone są w pięknej nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8.
Każda z trzech grup tancerzy ma je
w innym terminie. Grupa najmłodsza
spotyka się w poniedziałki (od 17.00
do 18.30), co podajemy na wypadek,
gdyby ktoś z czytelników chciał zapisać do klubu swoje dziecko (za jeden
miesiąc płaci się 30 zł). Pary taneczne
z klubu FENIKS wystąpiły już
w ósemce - na uroczystości pasowania pierwszoklasistów na uczniów.
Tancerze z tego klubu byli latem ozdobą wiciu imprez plenerowych w naszym powiecie - na przykład Dni
Krotoszyna, Dni Sulmierzyc, w czerwcu zaś wystąpili w zaprzyjaźnionym
H

znalazł się

FENIKS

R

E

(red.)
L

K

A

M

A

JUBILEUSZOWE

Maciej 'lfypych

opracował choreografię

z Krotoszynem francuskim mieście
Fontenay le Comte. Trzy pary (Anna
Michalska i Mikołaj Smyczyński,
Monika Niziolkiewicz i Mikołaj Ła
siński, Sandra Niziolkiewicz i Adam
Smyczyński) przygotowują się właśnie

do udziału w ogólnopolskim turnieju
tanecznym, który zostanie rozegrany
11 listopada w Kaliszu, 12 listopada
zaś wyjeżdżają na podobny turniej do
Pudliszek. Ani i Mikołajowi brakuje
tylko 24 punktów do klasy D, w ciągu
L

K

NSOZ ESKULAP

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
dla całej grupy

niecałego roku para ta aż 8 razy stawała na podium w ogólnopolskich i mię

dzynarodowych turniejach, między innymi w Kaliszu, Łodzi, Poznaniu,
Swarzędzu, Krotoszynie, Lesznie.
Trenera Wypycha bardzo cieszą sukcesy podopiecznych, jednak - co często
podkreśla - w jego klubie liczy się nie
tylko sportowa rywalizacja, przynajmniej równie ważna jest bowiem pły
nąca z tańca radość.
(er)
M

A

A

~ZMIENNA

., .
zaszczepic

się

PROCENTOWA

..,_.MINIMALNA KWOTA lokaty - 500

Krotoszyn, ul. Bolewskiego 8

..,. ODSETKI po

.
.
przeciw grypie

zaprasza wszystkich, którzy

STOPA
upływie

chcą

"fi:

do odwiedzenia przychodni
od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 18.00, w soboty w godz. od 8.00 do 12.00 i od 17.00 do 18.00, w niedziele
w godz. od 9.00 do I 0.00 i od 17.00 do 18.00

Cena szczepionki wraz z podaniem i badaniem lekarskim: 28 złotych

BANK

zł

okresu trwania lokaty

PRZEMYSŁOWY
Kallaz

Krotoszyn

Konin

Rynek32
tel. (Q-62) 725-28-41

Al. 1 Maja 15

tal. (Q-63) 245-64·23

Poznań

Turek

Luboń

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

pl. Sienkiewicza 1
tel. (Q-63) 289-19-55

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

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

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

www.bpbank.com.pl

1765

1766
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Widziane z Poznania Niektóre pary widokówek są do siebie łudząco podobne, znajome nam ulice różnią
W

październiku

ściem

go-

poznańskiej

wyższej Szkoły Na-

uk Humanistycznych i Dziennikarstwa był znany aktor Jan Nowicki. Jego spotkanie ze stu-

,.

Smierć według

Nowickiego
<lentami stanowiło inaugurację nowego
na uczelni kierunku - kulturoznawstwa.
Jan Nowicki skończył 60 lat. Przyznaje,
że z wickiem staje się bardziej melancholijny, częściej myśli o śmierci i sensie ży
cia. Śmierć obecna była w jego życiu od
zawwsze. Ale nie śmierć sterylna, biała,
przesiąknięta lekarstwami i środkami dezynfekującymi, na szpitalnym łóżku,
wśród innych chorych i umierających.
W jego rodzinnym Kowalu ludzie umierali wśród żywych. Kiedy w jednej izbie
umierał wujek Jana Nowickiego, przy jego łóżku bawiły się dzieciaki, a obok
w kuchni gotowała się zupa. Mężczyźni
wyjeżdżali stąd tylko do wojska, a wracali ... na czyjś pogrzeb. Jan Nowicki mieszkał już wtedy w Krakowie. Umierające
mu wujkowi opowiadał, jakie to piękne
miasto,jakie ma wspaniałe zabytki,jaką
cudowną atmosferę. Wujek zadał wtedy
tylko jedno pytanie: - A czy w tym Krakowie leż ludzie umierają? - No, umierają - przyznał Nowicki. W odpowiedzi usłyszał: - Co tam Kraków ... Potem
wujek zmarł. Taką śmierć zapamiętał Jan
Nowicki z młodości. Ostatnio jednak
śmierć coraz częściej s ięga na jego półkę,
zabiera znajomych, przyjaciół. Czasami
t111dno mu się z tym pogodzić. Nauczył
się jednak walczyć z uczuciem żalu
i buntu, kiedy odszedł jego najlepszy
przyjaciel Piotr Skrzynecki. Jan Nowicki zaczął go sobie po jego śmierci wyobrażałw jedynym miejscu, na jakie jego
przyjaciel zasłużył-w niebie. Najpierw
jednak musiał wyobrazić sobie samo niebo. W niebie aktora jest niebieska trawa,
ludzie są szczęśliwi, bo mogą robić, co
chcą. Jeśli mają ochotę palić - zaciąga
ją się nikotyną, jeśli chcą napić się wódki - idą do bam Żyją tam zwykli ludzie
i piękne księżniczki. Dopiero tam jest
czas na miłość, romanse, zdrady... Za karę ludzie zsyłani są jednak na ziemię.
Z tymi, którzy są w niebie, zwykli śmier
telnicy mogą kontaktować się listownie.
Właśnie listy do Piotra Skrzyneckiego,
publikowane w Przekroju w cyklu Mię
dzy niebiem a ziemią, pomogły pogodzić
się Nowickiemu ze stratą przyjaciela.
Jan Nowicki uważa, ża każdy ma tyle dni
życia, ile zostało mu wyznaczone. Dlatego nie warto buntować się przeciwko
śmierci, kóra jest jedyną pewną rzeczą
w życiu człowieka. Zanim to jednak nastąpi, trzeba nauczyć się z niej kpić. Kiedy przyszły na świat dzieci Jana Nowickiego, w jednym terminie, ale w dwóch
różnych szpitalach, bo urodziły je dwie
różne kobiety, jedna z nich natychmiast
wykluczyła możliwość jakiegokolwiek
kontaktu między maluchami . Druga natomiast stwierdziła, że dzieci powinny się
znać i spotykać. Mijały jednak lata, a do
spotkania nie dochodziło. W końcu zaniepokojona mama przysłała do Nowickiego list. I listopada znów będziemy
stać nad grobami bliskich. Pamiętajmy
o nich, o własnej śmierci i o tym, że
gdzieś tam jest niebo. Takie, jakie każdy
z nas sobie wymarzy. Im piękniejsze, tym
łatwiej będzie oswoić się ze śmiercią.
Piotr Zakrzewski
25
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od dzisiej-

szych tylko gazowymi latarniami i obco wyglądającymi szyldami. Inne zdjęcia łączą właściwie już
tylko podpisy, bo dawno nie ma tych domów, takich skwerów.

W muzeum

kultura i widokówki
roku , gmina uhonorowała także
sponsorów, wspomagających przedsięwzięcia kultura lne. Dostali oni
złote, srebrne i brązowe statuetki
z l iterką K, symbolizującą naszą

i

gminę .

Na tę

szczególną okazję

przygotowasamo muzeum. Po oficjalnym wystąpieniu burmistrza,
wyróżnieniach, gratulacjac h i koncercie można było obejrzeć wystawę
blisko 50 archiwalnych pocztówek
miasta z ko11ca XIX i początku XX
wieku. Dla podkreślenia uroku dawnych miejsc zestawiono je ze współ
czesnymi fotografiami tych samyc h
zakątków, ulic, domów, wykonanymi przez czeskiego fotografikaVla dimira Kej ika, m ęża krotoszynianki. Niektóre pary widokówek są do
siebie łudząco podobne, znajome
nam ulice różnią się od dzisiejszych
tylko gazowymi latarniami i obco·
wyglądającymi szyldami. Inne zdję
cia łączą właściwie już tylko podpisy, bo dawno nie ma tych domów, takich skwerów. Niewiele zmienił się
na przykład w c i ągu ostatniego stu lecia wyg l ąd kamienic stojących
u zbiegu ulic Sienkiewicza i Mickie' wicza . Nadal tak samo wygląda jeden z.solidnych budynków przy uliFot. ,, Rzecz" - Izabela Bar/o:,'
cy Sienkiewicza, tylko że w roku
Uroczystość ozdobiły swoimi występami dzieci ze szkoły nn,zycznej
191 3 mieściło s ię w nim pruskie kaKoncert uczniów Państwowej Szko- cówki, podkreśliła, że dla młodych i przyz nan ia nag ród finansowych syno wojskowe, a teraz ... Przedszkoły Muzycznej w Krotoszynie uświet 
muzyków wystąpienie przy takiej zajmującym się nią zawodowo oso- le Kubuś.
nił piątkowe spotkanie w Muzeum
bom. Gratyfikacje otrzymali szefo- Wystawa staryc h i nowych widokóokazji jest dużym wyróżnieniem.
Regionalnym, inaugurujące sezon Inauguracja jest corocznie okazją dla wie gminnyc h budżetowych zak ł a  wek Krotoszyna będzie czynna do
kulturalno-oświatowy
2000/200 I. Zarządu Miasta do · podsumowania dów kultury oraz wyróżniający s i ę koóca tego roku.
Ilona Olejnik , nauczycielka tej pia- osiągnięć w dziedzinie kultury pracownicy. Podobnie jak w zeszły m
(ela)

Aż

54 procent

młodzieży

średnich przyznało s i ę

ło s ię także

szkół

do spożywa
nia a lkoholu , a 13 procent ankietowanych miało bezpośredni kontakt
z narkotykami - wynika z ankiety
dotyczącej używek i narkotyków,
którą Komenda Powiatowa Policji
przeprowadziła w maju i czerwcu
2000 roku w sześciu szkołac h powiatu krotoszyńskiego. - Ankieta
ta jest pierwszą próbą analizy problematyki związanej z narkomanią
prowadzoną na terenie Krotoszyna
- stw i erdził starszy aspirant Kazimierz Cepa. Z danych policyjnych
wyn ika, że w stolicy powiatu dostępne są prawie wszystkie rodzaje
narkotyków. Najw i ększym zainteresowaniem cieszą się amfetamina,
marihuana i polska heroina.
Badaniami w szkołach na terenie
naszego
powiatu
objęto
820
uczniów w wieku od 15 do 19 lat.
Narkomania postrzegana jest przez
ankietowanych jako ostatni lub
przedostatni z poważnych problemów występujących w szkołach.
Wyżej sklasyfikowano wulgaryzm,
brak kultury osobistej, nikotynizm,
alkoholizm, agresję , brak chęci do

Narkotykowy
alarm!
Z ankiety dotyczącej narkomanii, którą przeprowadzono w krotoszyńskim LO, Zespołach Szkól
Zawodowych nr 1, 2 i 3 oraz w dwóch szkołach
średnich Koźmina Wlkp., wynika, że narkotyki
można u nas nabyć bez większych problemów.
Uważa tak 42 procent uczniów!
Większość ankietowa ny c h
narkomanów za osoby chore
i nie potrafiące normalnie funkcjonować, które powinno się leczyć
i otaczać szczegó ln ą opieką. 61 spośród 820 pytanych opowiedziało się
za izolowaniem narkomanów od
społeczeństwa, a 34 wskazywało na
konieczność karania ich.
Bardzo niepokoi to, że młodzi lu-

nauki.

uznała

dzie nie wiedzą, gdzie szukać pomocy w przypadku problemu z narkotykami - tak odpowiedziało 531
ankietowanych. 2 15 osób wie, gdzie
w Krotoszynie mo ż na j ą z n a le źć.
Do próbowania na rkotyków przyz n a ło się tylko 13 procent ankietowanych, wśród nich j es t 88 osób,
które nie powtórzyły próby, ale t eż
21 młodych lud zi ( 12 chłopców

i 9 dziewczyn) narkotyzujących s i ę
regularnie marihuaną, ecstasy, amfetaminą, haszyszem, LSD , klejem
i b e n zyną. Na pyta ni e : W jaki sposób za::ywałeś narkotyki? młodzież
odpowiadała: paliłem 98 osób,
wącha/em
21, jad/em
9 i wstrzykiwałem sobie - I. Jakie
były powody s ięgnięcia po narkotyki? Większości odpowiedziała, że
ciekawo ść (85 procent) lub nuda (8
procent). Najczęściej młodzi krotoszy nianie narkotyzują się razem
z pr zyj ac iółmi , rzadko sami lub·
z przypadkowymi rówieśnikami czy
doro s łymi. Obecnie narkotyki bierze 24 spośród ankietowanych mło
dych ludzi ( 14 chłopców i I O
dziewcząt), 16 osób z tej grupy robi to raz w miesiącu , 9 - raz na
dwa, trzy miesiące .
Spora grupa młodzieży z naszego
powiatu jest zdania, że w Krotoszynie i Koźminie Wlkp . łatwo można
zaopa trzyć s i ę w narkotyki (424
osoby na 800 spytanych). lch sprzedaw ca mi są koledzy ze szkoły (opini a 238 osób) albo ludzie z zewnątrz (zdanie 203 ankietowanych).
(popi)

7 •

Handlowa
szkoła podstawowa
Zmienia się świat usług i handlu. Reklamowane towary wkra4ają się za naszym przyzwoleniem do domów poprzez prasę, telewizję, Internet, akwizytorów domokrążców.
Ale reklama nachalna, wywierająca presję, razi. Szczególnie jeśli atakuje ona szkoły, a dorośli w nich zatrudnieni nie potrafią się jej przeciwstawić. Wielu nauczycieli
na lekcjach pomaga dzieciom oswajać się z językiem reklam, między innymi po to,
by nie były one bezwolnymi konsumentami dóbr wszelakich. Widać jednak nauka
swoje, a życie swoje ...
Do

szkoły przyjeżdża

akwizytor handlujący książkami . Pani prosi dzieci
do biblioteki . Tam czekają na każdego
z uczniów nowiutkie kolorowe książ
ki do nauki języka angielskiego. Dzieciaki biorą po jednym egzemplarzu do
domów, by pokazać rodzicom. Nowoczesny podręcznik pomagający w nauce języka kusi, dzieci będą mogły
poszerzać swoje umiejętności lingwistyczne w domu samodzielnie lub pod
okiem rodziców. Mama lub tata mają
zdecydować, czy chcieliby kupić
książkę. Część dzieci odniesie jutro
książkę, część przekaże pieniądze. Pani bibliotekarka prosi przewodniczą
cego klasy (dziesięciolatka), aby zrobi! spis wszystkich uczniów w klasie
i wykazał na liście, kto kupuje podręcznik, a kto go oddaje.

B Chce, czy
musi kupić?
Tego samego dnia wieczorem przeczwartej klasy płacze.
Nic wie, kto z kolegów chciałby kupić
książkę, a kto jej nie chce. Mama
dziecka jest zdenerwowana, bo uważa, że obciążanie dziecka wspomaga-

wodniczący

niem oczywistych interesów akwizy- Nie załatwia to jednak sprawy ze spotora nie licuje ze szkolnym wychowa- rządzeniem listy kupujących i oddają
niem. Od tego są ludzie dorośli. Na cych. Mama denerwuje się, że syn
dodatek wieczorem książka przynie- może pogubić się w obliczeniach i bę
siona przez chłopca nie nadaje się do dzie musiała dopłacać za brakujące
oddania. Podniszczona okładka to książki.
efekt transportowania jej do domu
w chłopięcym plecaku wespół • Tak zwana
z trampkami i resztą kanapek na drudeklaracja
gie śniadanie.
Mama nie ma ochoty na dodatkowe Dziecko w wieku szkolnym wieczokupowanie czegokolwiek. Wprawdzie rem podsuwa rodzicom do podpisania
książka kosztuje tylko kilkanaście zło
niedużą kartkę pod tytułem deklaratych, ale październik był dla tej rodzi- cja. Na niej swoim podpisem jeden
ny ciężki pod względem finansowym. z rodziców ma poświadczyć, że decyStarsza o dwa lata siostra przewodni- duje się na przebadanie w szkole swoczącego czwartej klasy przyniosła tę
jej pociechy najnowocześniejszą na
samą książkę. Teraz oboje patrzą na
świecie aparaturą, która wykrywa
mamę z nadzieją, każde z nich chciawszelkie wady postawy. Dziecko jest
łoby dostać nieoczekiwany prezent.
rozsądne i wie, że nie zostanie skonMłodsze już na wszelki wypadek wytrolowane tym cudem techniki, bo nie
gina buzię w podkówkę.
dalej jak wczoraj słyszało rozmowy
Zupełnie niepotrzebnie. Jedna z ksią
rodziców na temat pieniędzy. Tym
żek jest przecież zniszczona i mama
bardziej, że samo jest proste jak struna
decyduje (wbrew sobie), że tylko cór- i nigdy dotąd nie miało żadnych proka odda podręcznik. Na wszelki wy- blemów z kręgosłupem czy płaskosto
padek owija go w papier. Drugi, jako piem. Ale jest za to uparte. Kiedy tata
wymuszony zakup, zostanie w domu!"' odsuwa kartkę, ze słowami: - No
Przewodniczący czwartej klasy zanieprzecież wiesz, że to odpada - dziecsie jutro pieniądze .
ko żąda podpisu. Pani wychowawczy-

A ludzie

I

mówią. ••

Eugeniusz Bazak
(murarz)

Zostaję

na 1111e;scu, to znaczy
w Krotoszynie, bo na tutejszym
cmentarzu pochowani są moi rodzice. 1 listopada prawie zawsze
przyjeżdża do nas rodzina z Nowej
Soli, aby odwiedzić groby i przy
okazji spotkać się z nami.

Na sulmierzyckim cmentarzu spoczywa osoba z mojej najbliższej rodziny. Przez ostatnie lata chodzę
własnie na jej grób, aby zapalić
znicz i pomodlić się.

I

Andrzej Szczepanik

(malarz)

?dwiedzam groby swojej córki
1 rodzmy w Zdunach, gdzie mieszkam, jeżdżę też do Krotoszyna.

Samorządy

Zdun i Cieszkowa pozbudować
wspólnie
chodnik na drodze pomiędzy obydwoma miastami. Mieszkańcy
przemierzający pieszo ten trzystupięćdziesięciometrowy
odcinek
poruszali się dotąd poboczem jezdni. Dzięki międzygminnemu,
a właściwie międzywojewódzkie
mu, porozumieniu od przyszłego
roku spacer z Wielkopolski na Dolny Śląsk będzie o wiele bezpieczniejszy.
stanowiły

ni kazała odnieść wszystkie deklaracje
z podpisem. Jeśli rodzice nie chcą nowocześnie badać swoich dzieciaków,
to i tak muszą podpisać. Że nie chcą.
Pani kazała.
Tata podnosi głos. Mało oględnie wyjaśnia, co pani może mu nakazać. I że
nie będzie się nigdzie podpisywał na
żądanie kolejnego akwizytora cudownych badań i pani nauczycielki. I że
ci, którzy dają jego dziecku taką deklarację, mogliby się zastanowić , co
robią. W szkole, która podobno ma
uczyć.

Mama podpisuje. Dla świętego spokoju. Żeby pani jutro nie krzyczała na
dziecko. Przecież nie zwolni się z pracy tylko po to, żeby wyjaśnić dorosłym ludziom, iż nie wolno im zmuszać kogokolwiek do podpisywania
takich deklaracji. Idąc tym tropem:
każdy sklepikarz mógłby wywierać na
mamie presję i żądać podpisywania
deklaracji, że kupi (lub nie kupi)
u niego jutro buty, futro, kilogram
schabu, dwie czekolady...

• Co na to

władze?

Tak jak i wielu rodziców jestem ciekawa, co mają na swoje usprawiedliwienie władze oświatowe naszych
gmin. Tłumaczenie, że (tak podejrzewam) szkoła coś zyskuje na tym procederze, a w ogólnej mizerii oświato
wej liczy się każdy grosz, nie jest
usprawiedliwieniem. Wielu rodzicom
też jest trudno związać koniec z koń
cem.
Izabela Bartoś

***

Daleko posunięta jest już rozbiórka
zabudowań stojących na placu
przy ulicy Słodowej w Krotoszynie. Likwidowaniem domu i murowanego ogrodzenia zajęła się jedna
z krotoszyńskich firm na zlecenie
właściciela terenu. Zgodnie z wydaną przez gminę decyzją o warunkach zabudowy, w miejscu tym zostanie zbudowane centrum usługo
wo-handlowe.

***
Gmina Zduny nie kontynuuje
w tym roku renowacji zabytkowego ratusza. Obciążenie budżetu
gminnego prowadzonymi inwestycjami nie pozwoliło rajcom przeznaczyć części finansów na prace
remontowe. W dodatku z obiecanego wcześniej na rok 2000 wsparcia wycofał się wojewódzki konserwator zabytków. - Burmistrz
Ulatowski cały czas :;abiega o pomocfinansową z jimduszu ochrony
zabytków - odpowiedział wiceburmistrz Zdun Marian Sobański
na pytanie o remont ratusza.
Krot Holmes

Zbliża się

1 listopada - dzień, w którym odwiedzamy
groby bliskich nam osób. Dokąd wybierają się krotoszynianie?
Notował

Sebastian Pośpiech
Marcin Pawlik

Fotografował

Zenon Szorek

I

(emeryt)
Więks=ość

osób z naszej rodziny
pochowana na cmentarzu
w Krotoszynie. Rodzina z okolicznych miejscowości przyjeżdża na
ich groby. zapraszamy wszystkich
do nas, bo Święto Zmarłych to także okazja do spotkań, rozmów...
została

Jeżdżę

do Cieszkowa i Poznania
na groby osób z mojej rodziny.
Chodzę też w dniu Wszystkich
Świętych na cmentarz krotoszyń
ski, aby zapalić znicze i położyć
kwiaty na mogiłach żołnierskich.

25
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Akcja ZNICZ
na

krotoszyńskich

drogach

Tegoroczna akcja ZNICZ prowadzona będzie przez policję od 31 październi
ka do 2 listopada. Główne cele policyjnych działań to utrzymanie płynności
ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym cmentarze pieszym.
Policjanci nadzorować będą zwłasz
cza okolice cmentarzy. Kierowcy proszeni są o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe, piesi o przechodzenie przez jezdnię wyłącznie na pasach.
W rejonie krotoszyńskiego cmentarza
przy Raszkowskiej zmieniona zostanie organizacja ruchu. Dodatkowe
znaki zakazu zatrzymywania się staną

na ulicach Pukackiego, Libelta, Lelewela, Kilińskiego i Narutowicza. Tam
też ograniczona zostanie prędkość pojazdów - do 40 km/h.
Parkować będzie można na ul. Lelewela (bezpośrednio przy cmentarzu),
Raszkowskiej i Witosa (koło marketu
INTERMARCHE), a także na uliczkach łączących się z ul. Pukackiego.
Przypominamy przy okazji, że od 31

października

(w godz. 18.00-22.00)
do 1 listopada (7.00-22.00) obowiązu
je zakaz poruszania się po drogach samochodów ciężarowych o masie cał
kowitej powyżej 12 ton.
Na poniższej mapce przedstawiającej
rejon krotoszyńskiego cmentarza
strzałkami oznaczono kierunki wjazdu
i wyjazdu.
(popi)

Odszedł

Ks. Prałat Seweryn Rosik, jeden z najwybitniejszych synów Ziemi Krotoszyńskiej.

Pożegnanie
18 października po długiej i ciężkiej
chorobie zmarł ks . prałat prof dr hab.
Seweryn Rosik. Był znanym i cenionym wykładowcą teologii moralnej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Urodził się 27 października 1929 r.
w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. W latach 1949-1955 studiował filozofię
i teologię najpierw
w Gnieźnie, a następnie w Arcybiskupim Seminarium Dqchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp . Walentego Dymka
4 czerwca 1955 r.
Do roku 1959 był wikariuszem
w Ostrowie Wielkopolsk im, potem
rozpoczął naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tam też podjął
pracę naukową. Był jednym z najwybitniejszych znawców moralności
chrześcijańskiej w Polsce. Pozostawił
po sobie wiele pozycji książkowych
oraz ponad 250 publikacji prasowych.
Był recenzentem i promotorem wielu
prac magisterskich, licencjackich
i doktorskich.

Cechowała go wielka pokora i prostota. Jako dewizę życiową obrał sobie
fragment psalmu 119: Obrałem sobie
drogę prawdy i Twe wyroki mam
przed oczami.
W dniu, w którym umierał, z drukar-

ni odebrano najnowsząjego publikację - Moje chrześcijaństwo . Na jednej z pierwszych stronic czytamy:

Uznajmy, że ponad nami jest Ktoś daleko Ważniejszy i że Coś znacznie
Ważniejszego spełni się po naszym
ziemskim życiu. W najbliższym czasie
szerzej zaprezentujemy

tą publikację.

Nasze życie w pewnym sensie każdego
ranka zaczyna się na nowo - czytamy jego słowa, które dziś możemy
jako swoisty testament - Każ

uznać

dy dzie11 j est zadaniem, a więc wielką
dla każdego. ( .. ) Wiedz, że
z każdym nowym dniem pojawia się
wielka godzina i twoim udziałem staj e się decydujące szczęście. Brzmi to
może zbyt przesadnie, ale pomyil, czy
nie ma w tym racji?
(si)
szansą

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 p aźdz iernika 2000 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza ukochana Mama, Teściowa , Siostra, Babcia,
Prababcia, Szwagierka i Ciocia

ś1?p.

q:

1

Janina Dudziak
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przeżywszy

W smutku

;/i ~\

Rozkład

jazdy autobusów
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie
obowiązujący 1 listopada 2000 r.
Krotoszyn (Rynek), Floriańska,
Dworzec PKS, Mickiewicza, Koź
mińska, Koźmin Wlkp. Jarocin
i z powrotem. Godziny odjazdu
z Krotoszyna i Jarocina - 9.45,
IO.SO, 12.45, 13.50, IS.IO i 16.30.
Godziny odjazdu z Koźmina (Rynek) w kierunku Krotoszyna i Jarocina: IO.IS, 11.20, 13.15, 14.20
i 17.00

LINIA NR 1

Witosa, Raszkowska, Mickiewicza,
Floriańska, Sienkiewicza, Zdunowska, Perzyce, Zduny, i odwrotnie.
Odjazd z ul. Witosa: 8.30, I 0.30,
12.30, 14.30, 16.30 i 18.30.
Odjazd ze Zdun (Rynek): 9.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 i 19.00

• LINIA NR 3
Witosa, Ogrodowskiego, Zdunowska, Sienkiewicza, Floriańska, Kobylińska, Grudzielskiego i odwrotnie. Odjazd z ul. Grudzielskiego:
11.00, 12.00, 13.00 i 16.00.

Stanisława
przeżywszy

na Madalińskiego była ostatnim więk
szym nieekologicznym obiektem należącym do gminy. - Dymi jeszcze ka-

flarnia, ale to nie jest zakład gminy,
tylko krotoszy,iskiego CERABUDU
dodaje wiceburmistrz.

Proces zamiany trzech zdunowskich
z węglowych na gazowe
rozpoczął się w roku 1995, kotłownia

ciepłowni

2000

unowocześnioną kotłownię z osiedla Madalińskiego do konkursu Wielkopolski
Hit 2000, organizowanego przez Prasę

Kempa
lat 83
W smutku

pogrążona

rodzina

LINIA NR 6
Witosa, Raszkowska, Mickiewicza,
Floriańska,
Rynek,
Floriańska,
Dworzec PKS, Kobylińska, Mickiewicza, Rozdrażew (Rynek) i odwrotnie. Odjazd z przystanku przy
ul. Witosa w kierunku Rozdrażewa:
9.30, 11.30, 13 .30, 15.30 i 17.30.
Odjazd z Rozdrażewa (Rynek) tą
samą trasą w godzinach: I 0.00,
12.00, 14.00, 16.00 i 18.00.

konkursowa

Samorząd postanowił zgłosić

Śll'ietlic.

października

ś1?p.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 października 2000 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój ukochany Mąż, nasz Ojciec, Teść, Dziadek,
Brat i Wujek

ś1?p.
Seweryn Patalas
przeżywszy

Poznańską i Agencję Promocyjną
PUNKT. W zeszłym roku nominację
do tytułu Hit 1999 przyznano Urzędo
wi Gminy w Rozdrażewie za
oczyszczalnię ścieków.
Kotłownia zdunowska ma obecnie
moc grzewczą 700 kilowatów. Jej modernizacja nie wpłynęła dotąd na zmianę stawek opłat za energię cieplną.
(eta)

lat 63
W smutku

pogrążona

rodzina
R

Oddali.fo1y do użytku oc=ys=czalnię
!.cieków i zmodernizowaną kotłownię
na osiedlu Madałi,iskiego
wyjaśnia
wiceburmistrz Sobański. - Poza tym
jak co roku prowadzi/Nmy drobniejsze
inwestycje remonty dróg i wiejskich

25

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że l 5 października 2000 r. zmarła nagle
namaszczona Olejami św. nasza ukochana Mama, Siostra, Babcia, Prababcia i Ciocia

Odjazd z ul. Witosa: 11.30, 12.30,
13.30, I 5.30 i 16.30.

Zduny

Kotłownia

pogrążona

rodzina

·.·.·.. ·....·.. · ..

LINIA J

lat 79

K

NAJSTARSZY ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

na

niedzielę

j {'

29 paźd~iernika
- XXX niedziela
rocznica

zwykła,

poświęcenia Kościoła

• Pierwsze czytanie
- z Pierwszej
Księgi Królewskiej
(lKrl)
Salomon stanął przed ołtarzem Pana
wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzeki:
O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga. jak Ty, ani w górze na niebie. ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i laskę względem
swych sług, którzy czczą Cię z całego
swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo
i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta J:wiątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Jivego sługi i jego błaganie, o Boże mój,
Panie, i wysłuchaj Io wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara
się ubłagać Cię o Io, aby w noc
i w dzie,i Twoje oczy patrzyły na tę
świątyn ię. Jest Io miejsce, o którym powiedzialeJ:: Tam będzie moje imię, tak,
aby wysłuchać modlitwę. klórą zanosi
Twój sługa na tym miejscu. Dlatego
wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się bę
dzie na tym miejscu ..Ty zaś wysłuchaj
na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj. ale też przebacz!
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• Psalm responsoryjny
Ref.
Oto mieszkanie Pana Boga z

ludźmi

.EWANGELIA
Dusza moja stęskniona pragnie
przedsionków Pańskich,
serce moje i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom,
a jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta:
przy ołtarzach Twoich,
Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają
w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza,
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.

• Drugie czytanie
- z Listu świętego
Pawia Apostoła
do Efezjan
(Ef 2, 19-22)
Bracia: Nie jesteście już obcymi i przechodniami, ale jesteście współobywa
telami świętych i domownikami Boga,
zbudowani na fundamencie apostołów
i proroków, gdzie kamieniem węgiel 
nym jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana cala budowla rośnie na świę
tą w Panu świątynię, w Nim i wy tak-

Ewangelią

Elżbieta odebrała

niespodziewany telefon od swojej cioci, której od kilku lat
nie było w kraju. Dzisiaj rano zadzwoniła z komórki i oznajmiła, że jest kilka
kilometrów od domu Elżbiety, więc
może ją odwiedzić . Siostrzenica natychmiast odwołała ważne spotkanie,
sprzątnęła mieszkanie, pobiegła do
sklepu po ciastka.
Spotkanie było bardzo radosne. Obie
kobiety czuły, że uczestniczą w waż
nym wydarzeniu. Rozmawiały przez
prawie godzinie, patrzyły na siebie. Dziękuję, że przyjęłaś mnie pod swój
dach - usłyszała Elżbieta na zakończe
nie wizyty - Zachowam w pamięci ciebie i twój dom. Codziennie będę się modi i/a, :':eby zawsze by/ tak otwarty, jak
dzif
Są goście, których się spodziewamy, za

którymi tęsknimy, których oczekujemy.
Są tacy, którzy nas zaskakują swoimi
odwiedzinami. Bywają też tacy, którym
nie bardzo chcielibyśmy widzieć
w swoim domu.
Dzieje Zacheusza są historią naszego
życia. Jakże bardzo chcielibyśmy spotkać Jezusa, dotknąć jego szat, doświadczyć jego miłości.. . Często powtarzamy sobie, że na to nie zasługuje
my, bo jesteśmy grzeszni, źli, przegrani,
zaś obcować z Bogiem mogą tylko
święci. Może nawet myślimy, że Bóg
o nas zapomniał, albo że nie wypada
mu zawracać głowy naszymi sprawami. Niech już będzie tak, jak jest, jakoś
to zniesiemy...
A jednak w głębi serca tkwi pragnienie,
by wspiąć się, jak Zacheusz, na najwyż
sze drzewo w mieście, byleby tylko uj-

Wielu mieszkańców Krotoszyna pamięta ks. Piotra Andrzejewskiego, w latach 1985-86 wikariusza parafii św. Andrzeja Boboli, bardzo zaangażowanego w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Misje

uczą

Ks. Piotr dziesięć lat temu wyjechał na
misje do Kamerunu. Pracował jakowikariusz katedry w Sangmelimie, potem
prowadził placówki misyjne w dżungli
równikowej (w Olounou), na wyspie
Reunion (Ocean Indyjski). Obecnie pracuje w Brazylii. Obok zamieszczamy
kilka refleksji na temat misji pochodzą
cych z książki jego autorstwa: W dżun-

że wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga
przez Ducha.

leż

jest szlak... , a wydanej przez
Wojciecha w 1998 roku.
Otóż misje hartują. Hartują charakter
człowieka. Dają silę do pokonywania
coraz to większych tmdności życiowych.
Ale misje i uczą. To szk.o/a życia w jakże innych od standardowych warunków.
Czego więc nauczy/em się w tej szk.ole?
Najpierw szerszego spojrzenia na ludzi,
gli

Księgarnię św.

według świętego

Łukasza
(Łk

19, 1-10)

Od 22 do 28 października przeżywamy
w Kościele Tydzień Misyj ny. Krotoszynianin
Grzegorz Wojtkowiak przez blisko trzy lata
pracował w katolickiej misji w Kamerunie.

Imienia
Grzegorza
Wojtkowiaka

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził
przez miasto. A był tam pewien czło
wiek, imieniem Zachariasz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on
koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest,
ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód
i wspiął się na sykomorę, aby móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacharia- .
szu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę
się zatrzymać w twoim domu. Zszedł
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę.
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana:
Panie, oto połowę mego majątku daję
ubogim, ajeśli kogo w czym skrzywdzi/em, zwracam poczwórnie. Na to Jezus
rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się
Fot. Arch. (x2)
udziałem tego domu, gdyż i on jest syGrzegorz ze swoim ojiykońskim pacjentem
nem Abrahama. Albowiem Syn Człowie
czy przyszedł szukać i zbawić Io, co zgi- Zazwyczaj misjonarze kojarzą się nam Nazywano go uprzejmym białym. Na
nęło.
z zakonnikami ubranymi w habit, jed- wszystkich zdjęciach z Czarnego Lądu
nak od wielu już lat na misjach poja- jest u śm iechni ęty, rados ny. Bardzo kochał dzieci. Niektóre z afrykańskich
rzeć Jezusa. Tkwi nadzieja, że On mowiają się także ludzi świeccy. Jednym
z nich był Grzegorz. Po ukończeniu sierot chciał nawet przywieźć do Polże coś zmienić w naszym życiu.
Prawda jest taka, że Pan Bóg patrzy na krotoszyńskiego liceum uczęszczał do ski, by tutaj znaleźć im rodziny zastęp
Zawodowego Studium Medycznego, cze.
każdego z miłością i mówi, może nawet
krzyczy: Pragnę dzisiaj zatrzymać się gdzie uzyskał dyplom pielęgniarski. 23 grudnia, jadąc do Duali na wieczew twoim domu! Chce wejść pod mój Pracował w naszym szpitalu, a służbę rzę wigilijną zginął w tragicznym wydach, zasiąść przy stole, gościć w czte- wojskową odbył w szpitalu we Wro- padku samochodowym. Śmierć poniósł również ciemnoskóry Tomasz,
rech ścianach mojego życia. Chce być cławiu.
ze mną i zamieszkać w moim sercu, bez Marzył o wyjeździe na misje i czynił pracownik szpitala.
względu na to, jakie je dzisiaj zastanie.
starania w tym kierunku. Radości nie Już w rok po tragicznej śmierci Grzekońca,
Zachariasz bardzo się ucieszył z przy- było
bycia Jezusa do jego domu. Ono zmie- gdy
dowieniło jego życie. Czy potrafię się cieszyć
dział się, że
tak jak on? Czy zaproszę Jezusa do został zakwaswojego domu i ugoszczę, czy oddam lifikowany.
mu swoje życic?
PrzygotowyW szczególny sposób Bóg obecny jest wał się do
w Najświętszym Sakramencie, w świą
wyjazdu
tyniach poświęconych mu i oddanych. w Centrum
To jest jego dom, do którego z kolei on Formacji
nas zaprasza. Czy przyjmę to :zaprosze- Misyjnej
nie?
w Warsza(si) wie, mię
dzy innymi
na sprawy codzienne różne od mojej ucząc się
Tablica upamiętniająca Grzegorza Wojtkowiaka
kultury i mentalności. Dalej - spojrze- języka frannia otwartego i tolerancyjnego na ludzi cuskiego, uczestnicząc w zajęciach gorza Wojtkowiaka m ie szkańcy Logo innej wierze i obyczajach. Misje na- z medycyny tropikalnej. Najważniej bikoy po uroczystej Mszy świętej
uczyły mnie, że nie można zamykać się
sze były jednak przygotowania ducho- nadali szpitalowi jego imię, Grzegorz
we własnym świecie, w swoich spra- we.
zrobił bowiem bardzo wiele dla tamtejwach i problemach; wręcz przeciwnie, W grudniu 1994 r. Grzegorz Wojtko- szej kameruńskiej wspólnoty.
otwarcie się na innych, nieznanych, ni- wiak poleciał samolotem do Kameru- Śmierć stanowi część życ ia , dlatego
weluje własne problemy. Nauczyłem się nu. Trafił do szpitala w miejscowości wierzymy, że pozostał on ze wszystkijeszcze bardziej szanować przyjaźń i so- Logbikoye. W szpitalu było 50 łóżek mi, którzy go znali, choć inaczej ...
lidarność nie tylko między Polakami,
dla chorych (dzieci i dorosłych), sala Można o nim powied z ieć , że podniósł
ale również między ludźmi, których łą opatrunkowa i operacyjna, laborato- żagle swojej łodzi i pozwoli! się nieść
czy coś wspólnego. Najważniejsze jed- rium i pracownia rentgenowska. Grze- wiatrowi, nie wiedząc, gdzie dopłynie.
nak. że tak bardzo zrozumiałem uniwer- gorz opracował plan rozbudowy i mo- Poprzez swoją pracę dawał św iadec
salne posłannictwo Kościoła.
dernizacji placówki, zaczął też szukać two dobroci Boga.
Sławek Pałasz
opr. (si) sponsorów na sfinansowanie tych prac.
25
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie objaśnia sytuację tego
zakładu na zebraniach z poszczególnymi grupami pracowników. Jeszcze w tym miesiącu ma dojść do spotkania niezadowolonego z zarobków i sytuacji w SPZOZ białego personelu z wład~ami powiatu.

ubryka ro/r,;L
~
l'fQ

Pielęgniarki czekają
Sadzeniaki
Sadzeniaki ziemniaków można kupotakiego zakupu
jest większa możliwość wyboru odmian, a także możność wcześniejszego
dosortowania i podkiełkowania. Jesienny zakup sadzeniaków nie jest jednak
pozbawiony wad - trzeba ponieść
koszty przechowywania ich przez zimę
i wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia
chorób.
Jesienią powinni się decydować na
kupno sadzeniaków ci rolnicy, którzy
chcą uprawiać ziemniaki na najwcześniejszy zbiór (podkiełkowywanie w końcu lutego); ci którzy mają warunki do przechowywania sadzeniaków
oraz ci, którzy gospodarują w południo
wych i zachodnich rejonach Polski,
a sprowadzają b4lwy od producentów
z województw północno-wschodnich
(chodzi tu o różnice w terminie rozpoczęcia okresu wegetacji).
Sadzeniaki mogą mieć wady ukryte, na
przykład porażenie wirusami czy bakteriami, niekiedy nie są wolne od patogenów. Pierwsze objawy chorób widoczne sąjuż w momencie zbioru ziemniaków. W przypadku dużej ilości porażo
nych bulw i przy licznych uszkodzeniach mechanicznych możliwe jest
szybkie szerzenie się zakażeń. Dlatego
też, aby wyeliminować bulwy wykazujące objawy gnicia, konieczne jest jesienne sortowanie sadzeniaków. Jeżeli
po upływie sześciu tygodni od posortowania nic obserwujemy dalszych
ognisk choroby, sadzeniaki można
przechowywać do wiosny.
Agnieszka Gniazdowska
wać już jesienią. Zaletą

Jl

wia Pawiowi Jakubkowi.
Jak dowiedzieliśmy się w starostwie,
jeszcze w tym miesiącu władze powiatu spotkają się z personelem
SPZOZ, aby ustosunkować się do jego postulatów.
Jedna z przyczyn protestu to, zdaniem dyrektora Jakubka, zbyt słaby
przepływ informacji w zakładzie. Kadra kierownicza jest, jak uważa dyrektor, infonnowana o sytuacji zakła
du na bieżąco i właściwie, zawodzi

Przed dwoma tygodniami informoo proteście średniego i niż
szego personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie, przedstawiając żąda
nia (głównie płacowe), które pracownicy SPZOZ zawarli w liście otwartym skierowanym do starosty i przewodniczącego Rady Powiatu. Szansę
wypowiedzenia się na ten temat daliśmy także (w ubiegłym numerze) kierującemu krotoszyńską służbą zdrowaliśmy

natomiast przekaz kierowany przez
nią do pozostałych pracowników. Świadczy o tym charakter sformuło
wanych w liście otwartym szczegóło
wych zarzutów- tłumaczy Paweł Jakubek. Rzetelne przedstawienie zało
dze SPZOZ faktów ma według niego
przyczynić się do rozwiązania konfliktu.
Stąd trwająca seria spotkań informacyjnych dyrekcji z załogą- dyrektor
rozmawiał już na temat postulatów

Dużo rozmawiać
Jak wychowywać? Na pewno bez bicia, bez uciekania się do przemocy fizycznej - mówił z mocą ojciec dorosłych już dzieci. Czy karać? Owszem, ale inaczej. Można na przykład
zabronić dziecku oglądania telewizji
albo zadać mu jakąś pracę. Nasz czytelnik uważa, że nie można pozwolić,
aby dzieci były kapryśne, aby żądały,
a nie prosiły. A na co, jego zdaniem,
zwracać trzeba szczegó lną uwagę? Na
to, żeby umiały uszanować każdego
człowieka i żeby potrafiły się cieszyć,
że żyją na tym pięknym świecie.
Jak zasłuży, można dać klapsa - inny mój rozmówca okazał się zwolennikiem umiarkowanych kar cielesnych. Rodzicom radzi, aby nie pozwalali swym pociechom na wszystko, aby zawsze wiedzieli, gdzie
i z kim dzieci przebywają, aby ich pilnowali. Jego pogląd podzieliło kilka
l:

K

innych dzwoniących w czwartek do
redakcji osób.
Trudne zadali Państwo pytanie, bo też
i niełatwo jest dobrze wychować dzieci - powiedziała jedna z matek. Każde dziecko to inny człowiek. każde
trzeba traktować inaczej, z każdym
powinno się dużo rozmawiać, spokojnie wszystko tłumaczyć, objaśniać
świat. Ważne jest, aby dzieci wychowywać w szacunku dla rodziców i innych ludzi. Obecny świat niesie kult
pieniądza, mniej się liczą takie wartości.jak dobro wspólne czy pomoc bliź
nim, tym bardziej więc rodzice powinni na nie zwracać uwagę. Trzeba
z dziećmi rozmawiać, nie Z1nikając tematów trudnych. Nie mówić, :ie samemu było się najmądrzejszym i najlepszym, bo dziecko szybko wychwytuje
fałsz. Każdy człowiek ma i dobre, i zie
cechy. Te dobre czasem trudniej doL

strzec, ale to nie powód, żeby kogoś
Co jest w wychowywaniu
dzieci najważniejsze? Rozmawianie
z nimi, szukanie wspólnego języka.
Dzieci najbardziej potrzebują miłośc i
i czułości - podkreślała inna mama.
- Muszą czuć, że zawsze znajdą w rodzicach oparcie. To zaprocentuje
w przyszłości. Wszystko zależy od rodziców, przecież szkoła niczego za
nich nie załatwi. To rodzice muszą nauczyć dzieci szacunku dla starszych
czy niepe łnosprawnych, oni też powinni pokazać im piękno przyrody.
Prawie wszyscy moi rozmówcy zwracali uwagę na potrzebę uczenia dzieci
tolerancji i wrażliwości na potrzeby
bliźnich, za bardzo mądre uznając istnienie przedszkolnych oddziałów
i szkolnych klas integracyjnych.
Teraz oddajmy głos młodemu pokoleniu:

przekreślać.

,\

Uważam, że

dzieci nie należy wychow wojskowym niemal reżim i e
i trakto wać jak szeregowych w armii
ojca, ale też i nie wolno pozwalać im
na jakiś wielki luz. Żle jest, gdy dziecko nic nie musi robić, gdy nikogo nie
słucha, a wszystko sobie za łatwia histerią lub płaczem. Powinno czuć respekt przed rodzicami i w ogóle szanować starszych. Uważam, że czasem
potrzebny j est klaps, a już na pewno
kara w postaci zabronienia czegoś, co
dziecko lubi robić.
Wprawdzie jestem za młoda na wła
sne dzieci., ale mam mlods=e rodzeń
stwo, więc trochę znam temat. Jestem
przekonana, że najważniejsze jest
wpojenie d;;ieciom szacunku dla stars::ych i zwracanie im uwagi na właści
we zachowanie.
Oprac.
(er)
wywać

.\

Rada Powiatowa Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych w Krotoszynie zorganizowała
w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie dyżury radcy prawnego,
który w każdy piątek od godz. 9.00
do 12.00 udziela porad z zakresu

Prawnik
doradzi

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

Preem Polska Sp z o.o.
oo-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 25
www.preem.pl lnłollnla· 0800 641 800
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-

pracownik am i
administracji,
działu obsługi, pogotowia ratunkowego i oddziału wewnętrznego.
(popi)

Jak wychowywać dzieci? Na co zwracać szczególną uwagę - na te pytania odpowiadali Państwo przez telefon
w czwartek. Głos zabierały nie tylko osoby z mniejszym czy większym rodzicielskim stażem, nie zabrakło bowiem
i głosów młodego pokolenia.

Ole) opałowy z dostawą do klienta.
Oferujemy równie! szeroką gamę
oleJów silnikowych I akcesoriów samochodowych.

października

Zespołu,

• Moim zdaniem

Komputer
dla ucznia

25

z
listu
otwartego
z
Radą

prawa pracy i ubezpieczeń społecz
nych. Do punktu porad zgłaszać sic;
mogą zarówno pracowntcy, jak
i osoby bezrobotne czy niepełno
sprawne . Punkt jest czynny w piąt
ki od godz. 9.00 do 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
(ul. Młyóska 2d/l ).

(er)
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Krotoszyńscy

handlowcy boją się planowanego wprowadzenia
strefy ograniczonego postoju w centrum stolicy powiatu. Na swoje zebranie zaprosili radnego z Jarocina, gdzie takie rozwiązanie
już obowiązuje.

t
pana Juliana?
Przedstawiciele Krotoszyńskiego
Zrzeszenia Handlu i Usług zaprosili
na zebranie do Domu Cechu Rzemiosł Różnych radnego z Jarocina
Adama Pawlickiego. Tam wprowadzenie strefy ograniczonego postoju
nie zdało egzaminu. - Jarocińskie
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe przeprowadzi/o ankietę wśród
trzydziestu handlowców prowadzą
cych sklepy w centrum miasta. 28

Nikt nie

osób odpowiedziało, że obroty spadły im ostatnio =nac=nie, a tylko
dwie nie zauważyły różnicy - opowiadał radny z sąsiedniego powiatu.
Cel dokonania zmian w centralnym
punkcie Jarocina był dość szczytny
- chodziło o ożywienie miasta.
Efekt zaś był odwrotny od zamierzonego, ponieważ po kilku miesią
cach wyraźnie obniżyła się liczba
osób robiących tam zakupy. Podob-

wygrał

Jak donosiliśmy przed tygodniem,
frekwencja podczas akcji otwartych
drzwi firmy MARLE przeszła oczekiwania organizatorów. Osoby, które
w ubiegłą niedzielę odwiedziły tę fabrykę, były jednak zawiedzione, albowiem nie mogły wziąć udziału w zapowiedzianej loterii, w której główny
mi nagrodami miały być samochody.
Dlaczego tak się stało? Przepisy regulujące zasady organizowania loterii
fantowych zastrzegają monopol pań
stwa, a jeśli takie loterie zorganizować
Spokojnie minął w tym roku Dzień
Nauczyciela. Może dlatego, że przypadł w sobotę; może dlatego, że generalnie odwykliśmy od świętowa
nia; może ludzie przestają doceniać
rangę tego pięknego zawodu? A może jakoś głupio kupować symboliczny bukiecik, wiedząc, że jego wartość przekracza wysokość podwyżek,
którymi raczeni są najlepsi nawet
belfrzy?
W czasach prywatyzacji i urynko:Wienia słowo budżetówka zaczyna
Zmieniać swój sens. Kiedyś oznaczało (obok armii, policji, administracji
i emerytów) także między innymi nauczycieli, pielęgniarki, lekarzy, mu;cyków, naukowców i adeptów sztuk
pięknych. A więc tych wszystkich,
tórych zaliczano do klasy intelienckicj. Teraz budżetówka się rozpada. Malarze i rzeźbiarze, nie oglą
oając się na dotacje centralne, zaczyają szu kać sponsorów i mecenasów.
ckarzc,jcśli tylko mogą i chcą, tworzą niepubliczne ZOZ-y, które o funouszc walczą już nie z wydziałem
Zdrowia, ale z kasą chorych. Muzycy,
ykorzystując prawa rynku, zaczynają dopominać się o godne tantiemy
· o zwalczanie piractwa. Naukowcy
robią to samo; szkoły wyższe pobieają czesne, a uczelnie (nic tylko pryatnc) podejmują się konkretnych,

auta

chcą

osoby prawne, muszą w Ministerstwie Finansów uzyskać odpowiednie zezwolenia. Jest to proces
dość skomplikowany i trwający około
sześciu miesięcy, z czego organizatorzy akcji nie zdawali sobie sprawy
w momencie zapraszania do fabryki
mieszkańców powiatu.
W związku z powyższym kierownictwo firmy MARLE przeprasza za naszym pośrednictwem wszystkich zainteresowanych.
(er)

na sytuacja ma miejsce w Ostrowie
Wielkopolskim. - Brońcie się przed
takim rozwiązaniem, jeśli moż ec ie namawiał krotoszyńskich handlowców Adam Pawlicki. Argumentował, że reorganizacja w miejscu ,
gdzie jest najwięcej punktów handlowych, wcale nie przyczyniła się
do zwiększenia realnych wpływów
do kasy miejskiej.
Niektórzy handlowcy z Krotoszyna
widzą w projekcie podstęp ze strony
Zarządu Miasta. - Czy nie jest to kolejny chwyt pana Juliana? (chodzi
o Juliana Joksia, burmistrza Krotoszyna - przyp. red.) - pytał jeden
z nich. Inni sugerowali nawet, że
władze miejskie tajnie współpracują
z supermarketami. - Duże markety
posiadają darmowe parkingi. Nie
rozumiem więc, dlaczego biednym
mieszkańcom naszego miasta utrudnia się robienie zakupów poprzez
wprowadzenie wzrastających opiat
za postój w centrum - mówił na zebraniu handlowiec Roman Nowicki. Z wypowiedzi wielu zgromadzonych na zebraniu przebija obawa
o utratę znacznej cz.ęści klientów,

strza. Pismo

podało

bowiem wczedane, szkalujące tegoż
urzędnika: mianowicie zawyżyło jego pobory. I to aż o 6,2 %! A przecież
Pan Burmistrz zarabia znacznie
mniej - bo tylko nieco ponad 90 milionów starych złotych. Słusznie
więc grzmi na lamach jego samorzą
dowy kolega. No bo jak można czepiać się takich przeciętnych wynaśniej nieścisłe

grodzeń?

Pan Przewodniczący nie
w opinie krotoszynian
na ten temat. Może doszedłby do
słusznego wniosku, że dyplomatyczniej było całą sprawę przemilczeć.
List bowiem, aczkolwiek lojalny do
granicy lizusostwa, w obecnej chwili budzi jedynie zażenowanie.
łam nadzieję, że teraz czołówka naszych skrzywdzonych samorządow
ców nie pójdzie w ślady pielęgmarek
i nie ogłosi protestu . I że - na przykład - nie zabarykaduje się w Ratuszu. O ile bowiem siostrom na pewno

Szkoda,

którzy będą woleli poje_chać do supermarketu, gdzie na czas robienia
zakupów zostawią auto, nic za par~ing nie płacąc.
Interesujący jest wkład pana Wiesława Skotarka, pracującego w zarządzie klubu CERAMIK, który prowadzi parking, przypomnijmy - radnego, w przeciwstawianie się coraz
większemu be=robociu. Pan Skotarek przyczyni/ się do zwolnienia sześciu ludzi pracujących na parkingu
- powiedział R. Nowicki. Władze

klasa

Ginąca
komercyjnych badań na konkretne,
kasowe zamówienia.
K. I. Gałczyński pisał: (..) Wciąż
uciekamy. Z miasta do miasta. Inteligenci. Tęskniąca nacja. Ginąca klasa. Mali, zmarznięci(..}.W takim
właśnie dawnym, siermiężnym rozumieniu tego słowa, klasę inteligencką
reprezentować niedługo będą tylko
dwa zawody: właśnie nauczyciele
oraz pielęgniarki.
O ile ci pierwsi ostatnio pozostali
jakby w zapomnieniu, o tyle pielę
gniarki zaczęły przypominać się same. W pismach lokalnych przeczytałem teksty o ich proteście. Teksty
o oczywistych, ludzkich sprawach.
Nie one jednak mnie poruszyły.
W jednej z gazet na innej stronie dostrzegłem bowiem (czyżby umieszczony tam na zasadzie kontra tu?)
list Pana Przewodniczącego Rady
Miejskiej -Włodzimierza Fudały.
Tow. przewodniczący broni w mm ze
świętym oburzeniem Pana Burmi-

Fot. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik
Adam Pawlicki z Jarocina tłumaczy{, że po wprowadzeniu w jego mieście
strefy ograniczonego postoju handlowcy stracili część dochodów

że

wsłuchuje się

dostarczano z zewnątrz jedzenie i picie, o tyle strajk włodarzy raczej
przeszedłby bez echa. Ewentualne
paczki żywnościowe donieśliby im
może łamistrajki - koledzy z władz
miasta. A pewnie i Matka-Partia.
Jeśli czegoś nie można urynkowić , to
należy wynagradzać zgodnie z odpowiedzialnością pracownika, jego fachowością i miejscem w społecznej
hierarchii potrzeb. Toteż zapytam:
kto dla obywateli jest ważniejszy?
Fachowe, opiekuńcze pielęgniarki,
zadowolone ze swej pracy, szanujące
ją i dlatego dbające o pacjenta? Te
same pielęgniarki, których powołanie
ma pozostawać oczywistym, szlachetnym faktem - a nie nikczemnym argumentem osób obawiających
się ich strajku? Te same, które nieraz
pomagają ratować życie - i za to ży
cie odpowiadają? Te same, na których pomoc (podanie podsuwacza
i kaczki, mycie pupy, pielęgnację odleżyn, sprzątanie wymiocin, zakłada-

klubu tłumaczą się coraz mniejszymi dochodami z tytułu pobierania
opłat za parkowanie pojazdów. Karty parkingowe miałyby je podwyż
szyć.

Handlowcy poruszyli jeszcze jeden
aspekt sprawy, chodzi mianowicie
o dostawców towarów przywożo
nych do sklepów w Rynku. Podobno
mandaty skutecznie zniechęciły ich
do obsługiwania placówek w centrum Jarocina i Ostrowa Wlkp.
(popi)
nie cewnika moczowego, zmiany
opatrunków, zastrzyki; no i serdeczne
słowo) każdy z nas, prędzej czy póź
niej, może być skazany? ... Czy też
ważniejszy (uogólniając, bez wskazywania na konkretne osoby) jest dla
nas urzędnik niskiego szczebla, o dowolnych kwalifikacjach- bo powoływany (a więc także, w razie potrzeby, odwoływany) przez przedstawicieli wyborców, teoretycznie odpowiedzialny przed nimi, zaś praktycznie - jedynie przed Bogiem i historią?

Nie wskażę na biały personel- choć
serce dyktuje inaczej. Rozum jednak
mówi, że oba te zawody są tak samo
ważi1e. A obydwa przecież to klasyczna budże1ówka ... Żeby więc było sprawiedliwie: ich pensje należy
zrównać. Zatem: burmistrzowskie
pobory powinny wynosić około sześciuset-ośmiuset złotych. Może wtedy ktoś spytałby, jak za to wyżyć.
Więc inaczej: żeby było sprawiedliwie (i żeby nie inflacja .), to pielę
gniarkom należy podnieść place
o ponad osiemdziesiąt milionów starych złotych miesięcznic . I jeszcze
pilnować, żeby ktoś piszący o rym
nie pomylił się o pięćset sześćdzie
siąt złotych. Czyli o tyle, ile dziś dostaje na rękę niejedna z pielęgniarek.
Maciej R. Hoffmann
25

października

2000
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Nowootwa~ty Punkt Sprzedaiy

'TARDO

Sprzętu· AGD .
-

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

P.H.U Chlodex ·R!J] 5 ~łjJ]lł•iW• W I
r
zyn, ul. Kalisko 8; tel. 72S 42 69

-

pralki
odkurzaue
piece gazowe i elektryczne
lodówki nowei generacp
zmywarki do naczyń
drobny sprzęt AGD: roboty,
miksery, sokowirówki itp.
- meble kuchenne _
i sprzęt do zabudowy.

Promo yine ceny!

BOSCH

P d
d.
rowa Z my sprie OJ ,
w clogo_dnym
yst Ił ratalnym

KROTOSZYN, ul. Zamkowy Folwark 9, tel. 725 42 24
Autoryzowany

Przedstawiciel

....Q:

KOMANDOR

J'...::=~6
q,..

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

e~-?1

~ Q.... ;;,.Q:
Q~

~,.o~

!/;· ~

Meble kuchenne ~ Projektowanie
Kuchnie włoskie
komputerowe
w cenie polskich
KOMANDOR
Szafy wnękowe
5 lat gwarancji
Odpis od podatku
Kalisz, tel. 765 60 27, ul.

Częstochowska

(D1noes11

140

177 1

1772

0,49 zł
MARCHEW
· 1 kg

'

13,99 zł

3,69 zł
PUDDING Z KASZKĄ MANNĄ
CAMPINA
4 X 125 g

2,69 zł
MASŁO EXTRA
LEKKO SOLONE
PRESIDENT

200/}
MASŁO

0,39zł

EXTRA

PRESIDENT
200g

CEBULA W ŁUSCE
1 kg

0,89 zł
JABŁKA

11,99 zł

SZVNKA RAJSKA
POZMEAT
vacum
1773 580 g

8,9,9 zł
KIEŁBASA

KRAJOWE

1 kg

6,89 zł

PARÓWKI WIEOE~SKIE
POZMEAT
vacum
350g

JARMARCZNA

POZMEAT
1 kg
,(

l

KROTOSZVN, ul. Raszkowska 22 b
25 pddz.lemllta 2000
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Koźmin

Wielkopolski

Stulatka jak nowa
Uroczystość otwarcia szkoły miała
miejsce 20 października, rozpoczęła
ją Msza św. w kościele pw. św. Stanisława w Koźminie Wlkp. Oficjalną część spotkania zorganizowano
w kinie MIESZKO. Odśpiewano
hymn miasta, potem Agnieszka
Walczak, była uczennica trójki, powitała przybyłych gości. Głos zabrała też dyrektor szkoły Stefania
Ignasiak, w imieniu wszystkich
uczniów i grona pedagogicznego
dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do wyremontowania
obiektu. W pierwszym rzędzie wymieniła burmistrza Bolesława Kasprzaka (jako inicjatora prac) i całą
Radę Miejską, decyzją której sfinansowano inwestycję.
Tego dnia podziękowania oraz pięk
ne czerwone róże nie ominęły nikogo , kto w jakimkolwiek stopniu
przyczynił si'< do remontu. Byli to
rodzice uczniów, inne osoby prywatne i koźmi11scy przedsiębiorcy.

13 miesięcy trwał generalny remont budynku Szkoły Podstawowej
nr 3 w Koźminie Wlkp. Wyremontowaną placówkę oddano do użyt
ku w miniony piątek.

po stropy

życzenia

Burmistrz Kasprzak w swojej wypowiedzi podkreślił, że nie ma waż
niejszej od szkoły inwestycji intelektualnej. Korzystając z okazji zło
żył wszystkim nauczycielom życze
nia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wyróżniając następujących pracowników oświaty: Stefanię Ignasiak, Lidię Kwaśnik, Aleksandrę
Szymczak, Janinę Sierszulę, Alicję
i Janusza Baszczyńskich. Potem
przyszedł czas na gratulacje dla dywyremontowanej
trójki.
rekcji
Wśród składających je byli: dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Fot . .,Rzecz" -Augustyna Kurowska
Za

-Wychowawczego w Borzęciczkach
Danuta Pietrowska, przedstawiciel
kaliskiej delegatury kuratorium

Kadry z drobinek soli
Kino to magia, kino to czary - całkowicie przekonała o tym
uczniów klasy Ilia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie
Ewa Sobolewska z Telewizyjnego Studia Animacji w Poznaniu.
Na

wyprawę

do magicznej krainy filmu animowanego krotoszyńskie dzieci czekały bardzo długo, ale było warto! Studio przyjmuje uczniów tylko
raz w tygodniu, zawsze tylko jedną
klasę.

Kolejno, krok po kroku dzieciaki poznawały proces powstawania filmu
animowanego, od scenariusza poprzez
pracownie animacji, malarstwa i kopii,
pracownie operatorskie. Największe
jednak wrażenie na młodych gościach
zrobiła jedyna w Europie (druga jest
w Hollywood) pracownia, w której kadry usypywane są z drobinek kolorowej soli. Pracuje tu ceniona w świato
wej animacji Aleksandra Korejwo,
która dzieli swój artystyczny czas mię
dzy Poznań a amerykańską fabrykę
snów. W tej technice pracuje na świe
cie tylko sześciu artystów. Technice
ulotnej jak mgiełka, bowiem po ujęciu
pozostaje tylko ślad na negatywie. Sól,
która przed chwilą była czarodziejskim obrazem, zostaje... zsypana do

ści.

Po części oficjalnej nadszedł czas na
program artystyczny w wykonaniu
uczniów SP nr 3. Na oryginalne
i barwne przedstawienie złożyły się
piosenki i wiersze Jana Brzechwy,
Juliana Tuwima i innych polskich
twórców.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania przenieśli się do budynku
szkoły, gdzie przecięcia wstęgi dokonali: Stefania Ignasiak, Bolesław
Kasprzak, Mirosław Drzazga. Mury
nowo wyremontowanej szkoły poświęcił proboszcz parafii pw. św.
Stanisława ksiądz Marek Spychała.

mod piwnic

Ili Gratulacje
i

tach 1956 -- 1964, którzy nie mogli
w piątkowej uroczysto-

uczestniczyć

kosza. Aby powstała filmowa sekunda, potrzeba 24 ujęć! Długa to i żmud
na praca.
W sali projekcyjnej, po wędrówce po
pracowniach, dzieci dowiedziały się,
co dalej dzieje się z negatywem, jak
daleka jest jeszcze droga do telewizyjnego okienka. Co dzieje się z kliszą
w montażowni, jak udźwiękawia się
film słowem, muzyką, efektami specjalnymi, a nawet... ciszą.
Na zakończenie spotkania zachwyceni
uczniowie krotoszyńskiej jedynki zobaczyli cztery gotowe filmy, zrobione
w różnych technikach animacji - malowane kredkami, usypywane solą,
wycinane, a także takie, w których grają lalki. W kwestii artystycznych wrażeń młodych odbiorców zdania były
podzielone. Większości najbardziej
podobał się film Torreador w technice
solnej, dzieci chwaliły też lalkową historię trzech braci - bajkę z morałem,
zatytułowaną Największa kłótnia.

(m)

chwilę wstęga

zostanie przeciętas

oświaty Mirosław

ły

Drzazga oraz bytrójki JaroKaźmierczak. Odczytano rów-

dyrektor

sław

koźmińskiej

nież listy gratulacyjne od profesora
Jerzego Kujawińskiego i jego żony
Ireny, nauczycieli koźmińskich w la-

Remont Szkoły Podstawowej nr
3 w Koźminie Wlkp. trwał 13 miesięcy. W tym okresie uczniowie korzystali z sal lekcyjnych w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy. Wyremontowano i zmodernizowano
wszystkie kondygnacje budynku,
a.przy okazji wymieniono ogrzewanie węglowe na gazowe. Szkoła zyskała nowe szatnie, kuchnię, stołów
kę i świetlicę. W pracowni komputerowej zainstalowano nowe komputery i przyłącza internetowe, co w całości sfinansowali rodzice.
Remont nie objął dachu budynku,
choć jest on w nie najlepszym stanie,
SP nr 3 przydałaby się też sala gimnastyczna. Dyrektor Stefania Ignasiak jest jednak pełna optymizmu uważa, że i te potrzeby szkoły
wkrótce zostaną zaspokojone.
Augustyna Kurowska

Przed tygodniem odsłonięto w Krotoszynie pomnik Hugona Kołłątaja, patrona najstarszej w mieście szkoły średniej - Liceum Ogólnokształcącego. Pomysłodawcą i wykonawcą projektu uczczenia w ten sposób pamięci H. Kołłątaja było stowarzyszenie wychowanków i nauczycieli LO, którego walne zebranie obradowało przed uroczystością.

Bogate plany
Kołłątaj owców
Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia Wychowanków
i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
jego prezes Zenon Balanicki przedstawił sprawozdanie z rocznej działal
ności Kołłątajowców. Przypomniał, że

niemal dokładnie przed rokiem, 2 paź
dziernika 1999 roku, wybrano władze
stowarzyszenia i zaplanowano pracę
na najbliższe miesiące.
Dzisiaj do Kołłątajowców należy 120
osób. W ubiegłym roku w listopadzie
stowarzyszenie zorganizowało w licealnej auli spotkanie muzykujących absolwentów, objęło też swoim patronatem kwietniowy koncert prof. Andrzej a Stefańskiego, pianisty z Akademii Muzycznej w Warszawie, w la-

tach czterdziestych ucznia
skiego LO.

krotoszyń

Dziełem Kolłątajowców było przygotowanie wrześniowego pikniku koszykarskiego, w którym wzięły udział
drużyny złożone z absolwentów IV
LO w Ostrowie Wlkp. i LO im. A.
Asnyka w Kaliszu, a także pierwszoligowa ostrowska STAL. Bezsprzecznie
jednak największym zadaniem, jakiego podjęło się stowarzyszenie, była
budowa pomnika Hugona Kołłątaja.
Uczestnicy walnego zebrania zaakceptowali plan działalności na drugi rok
działalności. Ujęto w nim między innymi dokończenie prac nad komputerową bazą danych dotyczących absolwentów krotoszyńskiego LO, patronat
nad kolejnym koncertem Andrzeja

Stefańskiego, zorganizowanie drugiego pikniku koszykarskiego, rajdu turystycznego oraz serii prelekcji absolwentów - naukowców na temat poszczególnych kierunków studiów, nawiązanie bliższej współpracy z kaliskimi Asnykowcami, opracowanie
biografii Hugona Kołłątaja (opartej
o najnowsze badania współczesnych
historyków), a także pracy na temat
życia doktora Władysława Bolewskiego.
Największym do tej pory problemem
stowarzyszenia jest brak aktualnych
adresów wielu . absolwentów krotoszyńskiego LO - aż jedna czwarta listów wróciła z adnotacją: adresat nieznany.
Romana Ryszko
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Mistrzostwo Polski
w karate
dla KROTOSZA

Rewelacyjnie spisują się ostatnio piłkarze krotoszyńskiej ASTRY,
którzy wysoko wygrali dwa ostatnie mecze. Najpierw 4:1 pokonali
POLFERIES Kołobrzeg.

ASTRA nokautuje
W środę ASTRA zmierzyła się
w Kołobrzegu z POLFERIESEM.
Pierwsza połowa była dosyć wyrównana, bez groźnych sytuacji i strzałów. W 44. min. Aleksander Czarnyszyn niespodziewanie zdobył
prowadzenie dla gospodarzy. Do remisu doprowadził w 57 min. Michał
Kosiński, dobijając strzał Tomasza
Wójcika. Miejscowi z wygranej

Fot. ., Rzecz" - Marcin Pawlik
Drużyna

KROTOSZA na Mistrzostwach Polski

W sobotę 21 października Przeźmie
rowo koło Poznania gościło czołówkę
krajowych zawodników karate na XX
Mistrzostwach Polski Karate Shotokan. Blisko trzydzieści klubów wystawiło swoje reprezentacje, łącznie blisko 200 zawodników. Klub Sportowy
KROTOSZ reprezentowali: Jarosław
Adamski, Cezary Grenda, Krystian
Strugała, Piotr Bielawski oraz Sebastian Panek. Ich start zakończył się
dużym sukcesem. Mistrzem Polski
w konkurencji kata drużynowe senio-

rów został zespół z Krotoszyna
w składzie: Jarosław Adamski, Cezary Grenda, Krystian Strugała. Wysoką
formę drużyny potwierdził również

indywidualnie w konkurencji kata Cezary Grenda, zdobywając brązowy
medal. Krotoszyniacy zaznaczyli
swoją obecność nie tylko wśród seniorów. W młodszej kategońi wiekowej brązowy medal zdobył Piotr Bielawski startując w kata drużynowym
juniorów.
(czar)

POLANIN pokonany
W drugim meczu siatkarskiej III ligi
seniorów krotoszyńska ASTRA pokonała
na wyjeździe POLANINA
Strzałkowo 3:0 (25:23, 25: 12, 25: 17).
W najbliższą sobotę w sali OSiR (b.
R

jednostka wojskowa), podejmować
będziemy LKS ZRYW Przykona. Początek meczu, na który zapraszamy
wszystkich kibiców, o godz. 17.30.
(wb)
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jednak nie rezygnowali, czego potwierdzeniem były trzy bardzo niebezpieczne, na szczęście niewykorzystane sytuacje. Od 78. min. koło
brzeżanie grali w dziesięciu, gdyż
drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Robert
Waszczyk. ASTRA wykorzystała to
już po minucie gola zdobył
Krzysztof Gościniak. Bramka zła
mała piłkarzy POLFERIESU, efektem tego były dwie następne bramki,
strzelone przez Kosińskiego w 87. i Gościniaka w 89. minucie.
W sumie ASTRA pokonała POLFERIES 4:1.
A oto pozostałe wyniki tamtej kolejki: WARTA: ARKA 0:1, GOPLANIA: ZAWISZA I: I, CHEMIK:
FLOTA 2:2, UNIA: POMERANIA
3:1, KKS: BŁĘKITNI 3:1, KASZUBIA: BAŁTYK 4:0, HURAGAN:
OBRA AGRO HANDEL 0:4,
MIEŃ: SPARTA I :2, AMICA II: LIGNOMAT I :2. Pauzował GRYF.
W zaległym meczu BŁĘKITNI wygrali z POLFERIES 3:0.
W niedzielę krotoszynianie podejmowali bydgoskiego CHEMIKA.
Zaczęło się fatalnie, gdyż już w 4.
min. Kornel Semanowicz, po błę
dzie obrońców i bramkarza, głową
uzyskał prowadzenie dla gości.
W 26. minucie uratowała nas poprzeczka. Po strzałach Kosińskiego
i Ryszarda Tomczaka golkiper gości wybił piłkę na róg, w 29. min.
wynik wyrównał Wójcik. W 44.
min. w polu karnym sfaulowany został Lukasz Góralski, a jedenastkę
pewnie wykorzystał Gościniak. Po
przerwie dużym zagrożeniem dla ry-

wali były nasze kontry. W czasie
jednej z nich, w 54. min. po raz kolejny bardzo akt)'Wny Tomczak podał do Wójcika, który podwyższył
prowadzenie gospodarzy. Ambicje
chemików zostały po kilku minutach nagrodzone golem strzelonym
głową przez Jacka Szpeina. W 68.
min. na rajd lewą stroną zdecydował
się Dariusz Reyer, sfaulowany tuż
przed polem karnym. Z rzutu wolnego dośrodkował Piotr Bartkowiak,
a na listę strzelców, po bardzo precyzyjnej główce, wpisał się Grzegorz Idzikowski. Trzy n;iinuty potem następna wspaniała akcja Tomczaka została zakończona przez Gościniaka zdobyciem piątej bramki.
W końcówce ASTRA kontrolowała
sytuację, bardzo bliski następnego
celnego trafienia był Tomczak.
W sumie odnieśliśmy zdecydowane
zwycięstwo. W ostatnich meczach
ASTRA wystąpiła w strojach,
w których wywalczyła amatorskie
mistrzostwo Europy.
Po meczu trener Krzysztof Całus
powiedział: Jestem zadowolony
z wygranej. Moi zawodnicy wyszli
za bardzo rozluźnieni i przespali początek meczu. Spowodowało to, że
przy stanie O: I CHEMIK miał j eszcze dwie dobre sytuacje, nie wiadomo, jak by się to skończy/o, gdyby
zostały wykorzystane. Później opanowaliśmy sytuację. Cieszę się, że

wreszcie przełamał się Tomek Wójcik, ale z drugiej strony, to nie jest
takie istotne, kto strzela ~ramki,
ważne, by zdobyć ich więcej od
przeciwnika. Na wyróżnienie zasłu
ży/ cały zespól.
Trener gości Zbigniew S~efaniak
tłumaczył poraźkę CHEMIKA: Gospodarze rozegrali bardzo dobry
mecz. W moim zespole brakowa/o
czterech podstawowych zawodników, którzy są kontuzjowani.
W związku z tym tracimy punkty
i ucieka nam czołówka. Miejscowi
mi się bardzo podobali, przechodzili bardzo płynnie, urozmaicenie gra-

li z przodu, tylko niepotrzebnie sę
dzia im pomaga/, gwiżdżąc jednostronnie faule i dyktując wątpliwego
karnego. Mam o to żal, ale ASTRA
wygrała zasłużenie, bo była zespołem lepszym. Dodał, że CHEMIK
przyjechał po zwycięstwo, ale fatalnie zagrała obrona. Zdradził, że
w Bydgoszczy są plany połączenia
ZAWISZY, CHEMIKA i POLONII
w klub FC Bydgoszcz. W następ
nym sezonie zaowocowałoby to planami awansu do drugiej ligi. - Jes'li
do połączenia nie dojdzie, Io nikt
w Bydgoszczy nie zrobi piłki, bo fil
liga nikogo nie obchodzi, a na mecze przychodzi po 50 - 100 osób. Taka klasa w mieście z tradycjami nikogo nie interesuje, także sponsorów. Mamy więc błędne kolo, gdyż
bez pieniędzy nie będzie awansu. Do
drugiej ligi wejdzie ARKA, bo ona
musi wejść, ale ja już na ten temat
nic więcej nie powiem - dopowiedział trener gości.
W niedzielę ASTRA spotka się na
wyjeździe z HURAGANEM Pobiedziska. Początek meczu o 14.00
Tabela:
16
33 28-12
I.FLOTA
31 23-7
2.0BRA
16
3.WARTA
16
31 28-14
15
4.ARKA
30 25-11
17
29 25-22
5.CHEMIK
6.KKS
15
26 20-9
16
25 25 -22
7.UNIA
8.GRYF
16
23 17-19
9.BŁĘKITNI
16
22 23-19
16
22 30-27
IO.ASTRA
11.LIGNOMAT 15
21 23-24
20 19-20
12.HURAGAN
7
19 19-23
1 3.MIEŃ
15
14.ZAWISZA
12
17 13-11
IS.AMICA II
16
17 19-22
16. POMERANIA 16
16 26-29
17.GOPLANIA 16
16 13-18
18.SPARTA
16
15 15-22
19.KASZUBIA
15
15 15-24
20.BAŁTYK
16
IO 12-34
21.POLFERIES 16
IO 15-44
Witold Blandzi

Doczekaliśmy się

komputer sukcesów
przed

W

minioną niedzielę

obie nasze czwartoligowe
drużyny zanotowały na swoich kontach wygraną.

się okazało

BIAŁY ORZEŁ pokonał

2.950
RK

Komputery

netto

s.c.

63-700 Krotoszyn, Rynek 1 (I piętro)
tel./fax 062 722 66 88, 725 24 29
1775
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na swoim bo3:0. Od początku
przewagę zyskali gospodarze, ale ich
liczne ataki kończyły się na uważnej
i zmasowanej obronie gości. W końcu
w 30. min. po dośrodkowaniu Rafała
Dziuby z rzutu rożnego celną główką
popisał się Lukasz Palczewski, zdobywając w pełni zasłużone prowadzenie
OLIMPIĘ Koło

dla miejscowych. W 76. min. doszło do
powtórki tej sytuacji, co dało już 2:0.
Wynik meczu w 89. min. ustalił Dziuba.
Bardzo miłą niespodziankę zrobił natomiast kobyliński PIAST, wygrywając
na wyjeździe z faworyzowaną RAVIĄ.
Zaczęło się nieszczególnie, gdyż w 18.
min. prowadzenie dla rawiczan zdobył
z rzutu karnego Piotr Bednarski. Tuż

zarazem

Jerzy Andrugą,

i jak

już decydującą,

bramkę

dla gości uzyskał Maciej Leis.
obaj nasi czwartoligowcy grać będą u siebie, siódme
w tabeli ORŁY z Gołuchowem (3). Początek o 12.00, a dwie godziny potem
rozpocznie się mecz PIASTA (1 O) z zajmującym ostatnie miejsce SOKOŁEM
Kleczew.
Prowadzi VICTORIA (37 pkt.) przed
TUREM (29 pkt.) i LKS Gołuchów (27
pkt.), ALUMINIUM (26 pkt.).
W

isku

przerwą wyrównał

drzejewski, a po przerwie

najblir..szą niedzielę

(wb)

W zdrowym ciele ...

15 •

wyróżniony

SAMSON
Dużym

sukcesem za-

kończył

się

Udane

udział

Uczniowskiego Klubu
Sportowego SAMSON
Kobylin w ogólnopolsldm konkursie na najlepszy tego rodzaju
klub,
ogłoszonym
przez Urząd Kultury
Fizycznej i Sportu,
a
zorganizowanym
przez
Federację
SPORT
WSZYSTKICH DZIECI.

mistrzostwa
Fot. Arch.
Klub SAMSON trenuje

Klub z Kobylina zakwalifikowano do
pierwszego etapu konkursu na poziomic województwa wielkopolskiego.
Oceny dokonała komisja składająca
się z przedstawicieli Urzędu Marszał 
kowskiego oraz Zarządu Wojewódzkiego TKKF. Brały one pod uwagę
osiągni<ccia sportowe, organizowane
zawody, imprezy, zaangażowanie
sponsorów oraz lokalnego samorządu.
W wyniku tej oceny SAMSON znalazł się na czele klubów z Wielkopolski i został laureatem etapu ogólnopo lskiego. Post<cpowanic konkursowe
zakończyło się przyznaniem klubowi
nagrody w postaci sprzętu sportowego

paźdz i ernika

wyłącznie młodych

wartości

IO.OOO zł.
SAMSON specjalizuje się głównie
w zapasach, w tej dziedzinie osiąga
znaczące wyniki w kraju i regionie.
Zawodnicy klubowi zdobywali medale w mistrzostwach Polski oraz
w ogólnopolskich olimpiadach mło 
dzieży. Klub zajmuje się również
szkoleniem dziewcząt i chłopców
w piłce nożnej. O sukcesach dziewcząt pisaliśmy wcześniej. SAMSON
współpracuje z Polskim Komitetem
Olimpijskim, jest organizatorem Biegu Kobyliniaka z udziałem olimpij czyków. Jest również głównym inicjatorem festynu sportowo-profilaktyc-

Myśliwski
22

Bardzo udane dla nas były krakowskie Mistrzostwa
Europy w Sumo. O wynikach informowałem w poprzednim numerze, dzisiaj uzupełnienie w postaci
wypowiedzi trzech krotoszynian.

ludzi

znego, prowadzi także gimnastykę dla
pań. Motorem działań klubu jest Janusz Lindner, były wicedyrektor kobylińskiej szkoły, oraz skupieni wokół
niego działacze z prezesem Jerzym
Sprotą na czele. Zajęcia z zapaśnika 
mi prowadzi Karol Papierski.
Za osiągnięcia klubu, działalność
w upowszechnianiu kultury fizycznej,
propagowanie idei sportu, publikacje
w prasie fachowej oraz szeroką działalność profilaktyczną wśród młodzie
ży

Janusz Lindner otrzymał w ubietygodniu nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia.
głym

(zet)

puchar

na strzelnicy my-

śliwskiej w Krotoszyni·e odbyły się

zawody strzeleckie, zorganizowane
przez panów Huberta Kryszkiewicza, Ryszarda Marszałka i Ma ria na Stanisławskiego pod dowcipną
nazwą

Puchar Huberta, Rycha i Ma-

tycha.
Ceremonia ł myśliwski, piękna

pona
wspaniałą
atmosferę
zawodów.
W rozgrywkach uczestniczyło 25
myśliwych z nadleśnictw Milicz,
Żmigród, Krotoszyn oraz z kół ło
wieckich: MEWA (Milicz), DROP
(Rawicz), JELEŃ (Jarocin), CZAPLA (Sułów) oraz KNIEJ/\ i KUROPATWA z Krotoszyna.
Zawody składały się z trzech konkurencji: skeet, trap i przeloty, łącz
nie 50 strzałów. Organizatorzy zapewnili stzrclającym kiełbaski pieczone na ognisku, smaczną grochówkę i słodkie wypieki. Główny
mi atrakcjami były jednak puchary
1 nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji końcowej drużyno
wej zwycięzcami zostali: I miejsce
- koło MEW/\ - 126 pkt; IT m. goda i

niezłe

wyniki

złożyły się

sie

w kla-

okręgowej rozegrały zespoły mło

dzieżowe

ASTRY.
Trampkarze starsi pokonali CKS Zduny 6:2, a juniorzy młodsi
PIASTA
Kobylin 3:0.

nie do Tokio.
- A jak pan ocenia stronę organizacyjną mistrzostw?
- Oceniam ją na poziomie dostatecznym. Bilety były po 50 z/, co niewątpli
wie mia/o wpływ na ilość kibiców. Poza tym polowa uczestników zakwaterowana była na drugim ko,icu miasta
i mimo, że transport był zapewniony. to
i tak było to duże utrndnienie. Organizatorzy zapewnili za to dobre warunki
treningowe, specjalny pokaz Japo,iczyków w trakcie wvczystego otwarcia,
występ Krakowianek w ludowych strojach, sprawny przebieg zawodÓ1'1\
wspaniały bankiet na zakończenie
w zamku w Niepołomicach. Duże uznanie od wszystkich zebrało też doyo 1101konane przez ekipę z krotoszyńskiego
Cerabudu, z dyektorem Stefanem Nawrockim na czele.
A oto co powiedział Marek Paczków:
Dopingiu·emy siebie nawzajem.
Uważam, że jak wygra brat, to i ja,
a tym samym drużyna. Tak też było w finale. Najbardziej obawialfa'my się meczu z Rosją, mającą w składzie dwóch
mistrzów Europy. Tym razem zadecydował Jacek Jaracz i był to nasz wspólny
sukces. Odczuwa/em skutki długiej
przerwy w treningach po kontuzji kolana, ale mimo to dawałem z siebie
WS=)!Stko.
- Odczuwaliśmy presję bycia gospodarzem. W każdej wadze jest 6 -7 równorzędnych zawoc{ników i każdy wynik
jest możlh1y. Dlatego brąz indywidualnie jest dla mnie dużym sukcesem dodał z kolei Robert Paczków.
Być może już w przyszłym roku powstanie liga drużynowa sumo, dzięki
•czemu spo11 ten stałby sięjeszcze popularniejszy. My tymczasem mamy nadzieję, że o naszych sumitach pamiętać
też będą lokalne władze samorządowe.

Witold Blandzi

Kolejne mecze rozegrali drugoligowi
VICTUSA ASTRY Krotoszyn.
Fot. Arch.
Konkurencja TRAP - podchód. Str::ela ::ll'ycię::ca Hubert K,yszkiewic;:

Nadleśnictwo Żmigród -

125 pkt;
III m. - kolo DROP
112 pkt.
Indywidualnie: I m. Hubert
Kryszkiewicz (MEWA) - 46 pkt; II
m. - Dariusz Kraśniewski (Nadl.
Żmigród) - 45 pkt; Ili m. - Marek N iedzielski (MEWA) - 42 pkt.

Na miano

największego

pudlar::a
zapracował
Marian
Bieniarz
z Nadleśnictwa Milicz. Zawody zakończyły się wręczaniem dyplomów, pucharów i nagród.

(az)

Młoda piłka nożna
Przedostatnią kolejkę spotkań

- Jakie są pana wrażenia po mistrzostwach Europy? - zapytałem trenera
kadry Lecha Paulińskiego. - W turnieju startowa/o 26 reprezentacji mę
skich i 16 kobiecych. Ekipy przyjechały
w najsilniejs=)!ch składach, gdy= był to
ostatni sprawd=ian przed mistrzostwami świata, które w dniach 1-3 grudnia
odbędą się w Brazylii. Oprócz mocnych
ekip gospoda,-::y pojawią się tam dniży
ny Jap01iczyków i Amery1kanów Istotną
różnicąjest to, że w każdej wadze bę
dzie mógł wystartować tylko jeden zawodnik z danego kraju, tylko w open
będzie mogło być ich dwóch. Wracając
jednak do Krakowa - konkurencja była bardzo silna i zdobycie 6 medali ocenić należy za sukces. Po raz pierwszy
na takiej imprezie walczyły nasze sumitki, udowadniając, że przejście od zapasów do sumo jest w krótkim czasie moż
liwe. Do tego przyczyniły się też konsultacje w Krotoszynie. Japończycy sąjed
nak dość konserwatywni, uważając sumo za wyłącznie męską dyscyplinę. Jednak perspektywa zaliczenia sumo do
sportów olimpijskich wymaga również
kobiecych startów i ta bariera obyczajowa właśnie jest przełamywana.
- Czy ktoś zawiódł pana oczekiwania?
- Trzeba dodać, że zarówno w konkurencji indywidualnej, jak i zespołowej
nie sprzyja/o nam losowanie, mieliśmy
w swoich grupach mocnych =awodników. Dlatego te± do strefy medalowej
nie dostali się Marcin Zasiec=ny (6)
i Robert Pomian (5). Zawiedli mnie natomiast Grzegor= Zielhiski (7), Wojciech Poczta (I O) i Sławomir Luto(/ OJ.
Za to tr=ech naszych asów ra:: jeszcze
udowodni/o swą klasę, sięgając po medale. Szczególnie ważne jest =lolo
w dmżynie, której llyniki są najba,d=iej
prestiżowe. Nagrodą za taką postawę
jest ::aproszenie pr=ez Europejską Federację na d:iesięc10dniowe ::g111powa-

Wygraną

RASZKOWIANKĄ

6:0
i to na pierwszym
miejscu w wojej grupie, zakończyli
już trampkarze młodsi trenowant
przez Czesława Wojniu za. Wygrali
om wszystkie pięć meczow, strzelając
z

rundę w10senną,

40 bramek, a tracąc przy tym tylko 3.
W klasyfikacji strzelców przewodzi
Mateusz Augustyniak, zdobywca 20
goli. Mamy nadzieję, że równie dobrze będzie wio ną.
(wb)

tenisiści stołowi

Pingpongowe wyniki
W Ostrzeszowie zawodnicy VICTlJSA
ASTRY przegrali z tamtejszym MKS
4:6. W Ostrowie natomiast pokonaliśmy TAJFUNA 6:4. W klasie okręgo
wej natomiast VICTUS ASTRA TT pokonał FARĘ Koźmin Wlkp. tosunkiem!O:O.
W minioną niedzielę rozc&'fano następ
ne kolejki w drugiej lidze. Krotoszynianie, grając u siebie, najpierw pokonali
7:3 GÓRNIKA Kłodawa, punkty zdobyli: Krzysztof Kruger, Oleg Jacyszyn i Tomasz Olejnik -- po 2, oraz
debel Kruger - Olejnik I. Dla gości:
Tomasz Wrzesiński, Tomasz BorowJaski, debel Jarosław Sobański
cek Heliński - po I.

W drugim meczu ulegliśmy RASZKOWIA CE 4:6. Punkty zdobyli: Kruger
- 2, Olejnik I i debel Kruger - Olejnik I; dla rywali: Tomasz Brzeżański,
Daniel Borowiak - po 2, Marcin
Drozdowski i debel Drozdowski Brzeża1iski - po I.
W okręgówce nasz drugi zespól, grają
cy w składzie: Aureliusz i Remigiusz
Reyerowie, Tadeusz Radajewski
i Marek Karkosz, pokona! drużynę ze
Zdun 10: 4.

5 listopada VTCTlJS ASTRA i SPÓŁ
DZIELCA grać będą na wyjazdach
z RZEMIEŚLNIKIEM Poznań i HELIOSEM Czempiń.
(wb)
25 paidzlcrnlka 2000
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,,WEST· FROST"
63·400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 26
tel./fax 062 691 04 44, 736 69 69
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> Klimatyzacje

pomieszczeni owe
i samochodowe
> Komory chłodnicze
> Meble sklepowe
> Wyposażenie sklepów
> Wyposażenie gastronomii

Wymagania:
- dobrej
organizacji pracy
- odpowiedzialnosci
- zaangażowania

tel.lfax 062 592 50 40

Krotoszyn
ul. Zamkowy Folwark 11
tel. 062 725 42 60

Pleszew

ul. Ogrodowa '13
tel. 062 742 76 16

ponad

25000

0

w:...100/ 0
...

Tel. 062 725 72 32
•
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KUPNO·SPRZEDJł'l-AUTOKREDYT-LEASING
1

IQ;l,IM1rą,:1QUl:łllQ.iji1J:Mtiłe:t1l,tri!i'i'łłU-i idł:łl@d:iA;faikfi
- udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
KOMIS PRZYJMUJE BEZPiATNIE SAMOCHODY 00 SPRZEDAŻY
SKUPUJEMY I SPRZEDAJEMY SAMOCHODY USZKODZONE

artvkut6w r3
~~o
dla domu. szkoty, b l u ~ ~
........

......,..,....,,re.=

- choroby nerek. pęcherza
moczowego, prostaty
i męskich narządów

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

płciowych

(również u dzieci stulejki.
niezstąpienie jąder)

- bezoperacyjne kruszenie
kamieni · nerkowych
- operacja przezcewkowa
prostaty

USUWANIE '
,.

.

..-,X

· brodawek zwykłych (kurzajek)
· brodawek /ojkowatych
(typu starczego)
. brodawek płaskich

- USG
PrzvJęcla

(młodzieńczych)

Tel. dom Poznań (061) 823 01 63
lub 0601 819 926
1781

Firma Usługowo - Handlowa

JAGA

specjalista urolog

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

.,..

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

Lek. Med.
ARTUR KUŁAKOWSKI

przyjmuje:

63·700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

..,-

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

~~Q,

lek. med. Alfred Hess
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TOMI-CAR
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Art. sportowe
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Kalkulatory
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Sprzęt AGD
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Zabawki
,,,,, ,.,.,Q ;....::
Art. Szkolne
-~<c-~''ł-:
Upominki .-,.-~ o

Specjalista

AS

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

1777

PAŻDZIERNIKU
WIELKAobn\z~\ •"
WYPRZEDAZ

m

Do samochodów:
POLONEZ, DAEWOO, FIAT, LUBLIN
również na gwarancji

Oferujemy:
- prowizję płatną dla agenta z góry,
- bardzo duże wynagrodzenie,
- możliwość podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
- zabezpieczamy przyszłość finansową
na okres emerytury

W
O~t.fo~:'se~l,':J>-

Zakładanie instalacji gazowych
do wszystkich typów aut benzynowych

kandydatów na agentów ubezpieczeniowych
oraz agentów posiadających licencje PUNU

~
p. Zenon Płocharz
tel. 0601 594 851

RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT
1780

poszukujemy

ad zaraz

AUTO NA GAZ

we wtorki,

w godz. 16.30·1B.OO
63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowa la
tel. 062 725 27 40
1782

Tel.!fax 721 61 21
63-720 Koimin Wlkp., ul. Borecka 31

Czynna
od wforiu do soboty 1z» -a:{IJ
Diedsiele i męta l ff» - a:{IJ
ul. Koźrnińsła 28, Krotoszyn

z kopalń: ,,Pokój", ,,Bielszowice", ,,Bobrek"
orzech
350 zł/t 29-05-06
360 zł/t 30-05-06
orzech
400 zł/t 32-05-06
kostka

Właścicielka lokalu

180 zł/t 20-10-18
miał do pieców miałowych 220 zł/t 23-10-09
260 zł/t 21-08-09
groszek
miał zwykły

Emilia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!
.•

1783

Życzymy smacznego!
·
.
'

Transport gratis!
Usługi

1784

transportowe na terenie kraju do 25t, cena do uzgodnienia

Czynne od 7.00 -15.00, sob. 7.00 -13.00

pośrednictwo
.I•.

y

wycena

tel. 062 725 73 51, tel. kom. 0606 277 315
Teresa Szulc 63-700 Krotoszyn, ul. Wiejska 41
DOMY
• Dom - stan surowy otwarty, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł.
• Dom - stan surowy, częJciowo zadaszony, duży, atrakcyjna architektura, na działce 2000 m2.
Cena 95.000 zł (do negocjacji).
• Dom w Zdunach na działce 800 m2, stan zamknięty, cena I IO.OOO zł.
• Dom w zwartej 1.abudowie w centrum Kobylina, pow. użytkowa 11 O m2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.
• Dom wolnostojący - Koźmin, parterowy, z poddaszem użytkowym o po"!. 129 m2 na działce 667 m2,
cena 140.000 zł.

DZIAŁKI

października

2000

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

Skoda Fabia
Skoda Octavia

już od

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

Polecamy:

MIESZKANIA

25

Autoryzowany Dealer Skoda

Skoda Felicia

• DziaikB sadowniczo-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.
• Działkę budowlaną 1000m2 na Salni kl Krotoszyna, cena 13.000 zł.
•Osusz -pow. 1500 m2, cena 14.000 zł.
• DzialkB budowlana o pow. 5480 m2 na obrzeżach Krotoszyna, cena 68.000 zł.
• Dzialli budowlane w Konarzewie przy ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Działkę sadowniczo-ogrodową z prawem zabudowy położoną na Kopieczkach o pow. 9.500 m2.
Cena 66.500 zł.

• Mieszkanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97.000 zł.
• Kupię kawalerkę w bloku.
• Mieszkanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Cena 87.000 zł.
• Mieszkanie 50m2, 3p + k + ł + we. Cena 55 .00ó.
• Mieszkanie w bloku w centrum, I piętro, 62 m2 wysoki standard, cena 78.000 zł.

li AUTO PERFECT s.c. jj

1785

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

1786

17 .
W

życiu

potrzebny
łut (łut -

człowiekowi

jest zawsze
szczęsc1a
12,8 grama). Odrobiny
szczęścia potrzebują także dzieła sztuki, również
rozpowszechniane filmy. Bywają takie obrazy,
które mają pecha, co nie ma nic wspólnego z ich
wartością i pięknem.

Czule

słówka ...

• Miłości - aby zawsze z Wami
była , szczęścia - aby Was nigdy
nie opuściło, spełnienia marzeń,
radości i czułości oraz życia bez
przykrości i doczekania Złotych
Godów w 22 rocznicę ślubu
Danucie i Edmundowi Jamrym
życzy

• Piórem po ekranie

Szczęścia łut

- ,, Amistad''
Niewątpliwie do pechowców należy
"Amistad" Stevena Spielberga
z 1997 roku. Film zaledwie mignął
na ekranach, potem zapadł w otchłań
niepamięci.

Latem 1839 roku na statku niewolniczym wybucha bunt uwięzionych
(wspaniała, wstrząsająca scena początkowa wydłubywania gwoździa,

któ1y posłuży do otwarcia kajdan).
Pozostali przy życiu dwaj Hiszpanie
mają odwieźć rebeliantów do ich ojczyzny, do Afryki. Jednak na skutek
podsti.:pu białych statek krąży w okolicy wybrzeży USA, po dwóch miesiącach wpada w ri.:cc straży przybrzeżnej . Afrykanie znowu stają się
niewolnikami, czy raczej więźniami.
Swoje pretensje do ludzkiego towaru
zgłasza wicie osób: dwaj Hiszpanie,
którzy już wicie wycierpieli; królowa
hiszpa11ska (kilkunastoletnia smarkula) - statek płynął pod h;szpańską
banderą; oficerowie amerykańskiej
straży przybrzeżnej przejęli bezpa11ski statek na morzu itd.
Więźniów oskarża się o wielokrotne
morderstwo i piractwo. Rozpoczyna
się klasyczny anglosaski dramat są
dowy, pojedynek obrońców i oskarżycieli. W proces zangażowane są
najwyższe czynniki polityczne USA.
Państwo powoi i zaczyna rozpadać
się na Północ i Południc, za ćwierć
wicku doprowadzi to do wojny secesyjnej. Najmniej ważni w sumie okazują sii.: czarni z "Amistad". Nawet
ich obro11cy dochodzą do wnioski, że
najlepszą drogą obrony będzie traktowanie ich jak ... towaru i ustalenie
legalności czy też nielegalności nabycia.
Ciekawe są sceny pokazujące próby
nawiązania
kontaktu
obro11ców
z Afrykanami. Czarni nie znają bowiem żadnego europejskiego języka,
abolicjoniści zaś afryka11skicgo.
Równic interesująco ukazane jest zagubienie niewolników w nowym
świecie, przez znaczną część procesu
nic wiedzą oni nawet, o co są askar-

żeni, kto ich broni, a kto obwinia. Po
wygranej w pierwszej instancji zupełnie nie pojmują, że nie są jeszcze
wolni, że rozprawa będzie trwała dalej. A proces zaczyna się już toczyć
o jedność młodego państwa amerykańskiego. Wystąpienia stron niesły
chanie trzymają w napięciu, co stanowi wielki atut filmu.
Jak zawsze u Spielberga, mamy
w "Amistad" do czynienia ze znakomitym aktorstwem. Anthony Hopkins: zmęczony, zniechęcony i sceptyczny były prezydent John Quincy
Adams. Morgan Freeman: wyciszony, inteligentny i wrażliwy abolicjonosta, były niewolnik. Matthew
McConoughey: nerwowny, porywczy obrońca, próbujący zrobić karierę, co· jednak w ko11cu zaczyna do
niego docierać. Pete Postlethwaite:
zimny, precyzyjny i beznamiętny
oskarżyciel.

Przebieg zdarzeń podkreślają wspaniale, często drapieżne i wręcz nieprzyjemne (podobno wzorowane na
malarstwie i grafice Franciszka Goi)
zdji.:cia - i tu polski akcent - Janusza Kamińskiego.
Film Spielberga, jak niemal każdy
amerykański film, zawiera wyraźną
nutę optymizmu. Czy uzasadnioną?
W związku z tym mała ciekawo tka
na koniec stulecia, a nawet tysiącle
cia: Minęło 160 lat od wydarzeń ukazanych w filmie. Od bit ko 120 oficjalnie nic ma niewolnict\va na świe
cie. Za kilkadziesiąt dni pożegnamy
stulecie, które charakteryzuje się
między innymi największą w dziejach ludzkości liczbą niewolników.
Tak! I nie mówię tu o czasie minionym, lecz o dniu dzisiejszym.
Amistad" w roku 1998 ro=bil się
o "Titanica" Johna Camerona. Filmy
wchodziły na ekrany niemal równocześnie, szczególnie w Pol ce. Istnieje jednak szansa na wydobycie tego
pierwszego. Jest w wypożyczalniach
kaset wideo. Warto spróbować!
Geniu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z pracownikami Oddziału Wewnętrznego (z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej) w Krotoszynie

składają

serdeczne podziękowania
Panu Kazimierzowi Grzempowskiemu
za

udzieloną

pomoc w naprawie
przętu służącego do rehabilitacji
i przemieszczania pacjentów.

kochające dzieci
• Najlepsze życzenia dla rodziców z
okazji 20 rocznicy ślubu zdrowia, radości,
błogosławieńst\va Bożego,

•

B.S.
Babciu, zdrowo, przyjemnie,
wesoło lat późnych dożyła w
ciągłej pomyślności i opromieniała
wnuki promieniami Twoje ciepłej,
słonecznej miłości. Jadwidze
Szymczak z okazji 80 urodzin
wszystkiego najlepszego życzą
Agnieszka, Emilia,
Bartek z rodzicami
• Róże są piękne, bo zapach mają,
ale nie wieczne, bo opadają, a
nasza przyjaźń niech będzie
szczera, niech będzie wieczna i
niech nie umiera. Z okazji imienin
kochanej babci - Irenie Polnej z
Kobylina
wnuki - Dominika i Adaś
= rodzicami
• Z okazji 44 rocznicy ślubu Teresie
i Władysławowi Stachowiakom
zdrowia i błogosławieństwa

•

Obyś,

Bożego życzą

Barbara i Wlod::imie1-=
= synami - Danielem i Erykiem
• Na drodze życia są światła i mroki
- raz szczęście, raz smutek
głęboki, ale gdy razem idzie się we
dwoje, łat\viej się znosi trudy i
znoje. Z okazji 25 rocznicy ślubu
S. K. Bączkiewiczom życzy
Alina z synem i rodzicami
• Kochanej Kasi z okazji 24 urodzin
dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy
wielki Karol M życzy
• Jesteś dla mnie słoneczkiem na
niebie i choć jestem daleko od
Ciebie, zawsze czuję Twego serca
bicie, bo Cię kocham ponad życie.
Najukochańszej dziewczynie
Violci W.

•

•

•

• Wszystko można zapomnieć
smutek, cierpienie i łzy, lecz jak
można zapomnieć taką wspaniałą

siostrę, jak Ty. Urszuli Górnej z
KOL-MEDU z okazji imienin

•

znajomi - I. i A.
• Z okazji imienin Urszuli
Sobeckiej ze Świnkowa dużo
zdrowia, pomyślności, pociechy z
dzieci oraz błogosławieńst\va
Bożego życzy

siostra Irka
• Ponoć życie zaczyna się po
czterdziestce ... Z okazji urodzin
wspaniałY,m dziewczynom Marii i
Sylwii dużo radości, uśmiechu i
zdrowia życzą
koleżanki Ewa i Magda
• Kochanej żonie i mamie - Ewie
Jankowskiej wszystkiego
najlepszego z okazji urodzin, dużo
zdrowia, szczęścia, miłości,
uśmiechu na co dzic11, dużo
radości życzy
mą::, Kasia i S::ymon
• Kochanej mamie Ewie
Jankowskiej: z okazji urodzin,
które są raz w roku niech będą
szczi.:śliwe i pełne uroku. My ze
swcJ strony skladah1y Ci życzenia,
by się spełniły skryte marzenia.
Zdrowia, szczi.:ścia, pomyślności,
długich lat życia, pięknej

przyszłości życzą

•

córki, zięć oraz wnuki
• Z okazji Dnia Nauczyciela naszej
pani - Iwonie Fili dużo zdrowia,
szczęścia, spełnienia marzeń,
radości

ślubu życzą

•

składają

dzieci M, A. i N
Bądź dobry i grzeczny, dla
wszystkich serdeczny, a zawsze i
wszędzie dobrze Ci będzie.
Najserdeczniejsze życzenia z
okazji imienin Przemkowi
Dwornikowi z Wronowa składa
siostra z mężem i dziećmi
W dniu Waszych imienin, które są
raz w roku - niech będą szczęśliwe
i pełne uroku, ja ze swej strony ślę
Wam życzenia, by się spełniły
najskrytsze marzenia. Z okazji
imienin Małgorzacie i Rafałowi
Pogodom życzenia składa
kuzyn Reniu z żoną i dziećmi
Szybkie jak wiatr, piękne jak
kwiat, gorące jak słońce i nigdy nie
gasnące życzenia z okazji imienin
Marlenie Stachowiak przesyła
Ewa
Wszystkiego najlepszego z okazji
siedemnastych urodzin Karolinie

Ewa i Marlena
• Przemarszu w zgodnym kroku - z
dnia na dzień, z roku do roku,
wśród samych szczęśliwych dat,
drogi do pełnych , wspólnych stu
lat. Danucie i Stefanowi
Kaczmarkom z okazji 27 rocznicy

•

Stanisławowi Jańczakom z

Wolenic

spełnienia marzeń ślą

Dreżewskiej życzą

Łukasz

życzą

dwóch sercach jedno bicie!
dalszych
wspólnych dni w zgodzie i miłości
z okazji 35 rocznicy ślubu Emilii i

Najpiękniejsze życzenia

Waldek, Aneta i Sławek
:: Maciejem i Julią
Niech ten radosny imieninowy
dzień na zawsze smutki osłoni
cień, i niech się śmieje do Ciebie
cały świat, w blasku dożyj długich,
szczęśliwych lat. Dla Urszuli
Jagodzińskiej z Kobylina
życzenia od
::najomych z Krotoszyna
Te wspomnienia w mojej pamięci
pozostaną i na zawsze w sercu
schowam je, bo pamiętam, jak
wspaniale bawiliśmy się w
Kobiernie. Grzegorzowi z
wyrazami miłości
Barbara:: Biadek
Choć w życiu cierpień tyle i krótka
życia nić, sąjednak chwile, dla
których warto żyć. Tadeuszowi K.
z okazji imienin dużo zdrowia,
radości i zadowolenia życzy
:::ona:: córkami
Czym jest miłość? Powiedz, serce!
Czym jest miłość? Szepnij skrycie!
To dwie dusze, a myśl jedna, to w

i życia bez przykrości

życzy

klasa I z Kobierna
• Kochanej babuni - Urszuli
Wojciechowskiej
najserdeczniejsze życzenia dużo
zdrowia, szczęścia i radości z
okazji urodzin i imienin składa
wnusia Wiktoria z rodzicami
• Ktoś Cię kocha bardzo - nie
powiem Ci, kto; ktoś o Tobie myśli
- nie powiem Ci, co; lecz serce Ci
powie za dzień lub za dwa, że ta,
co Cię kocha, to ja. Dla Tomasza
Matczaka z Kobylina
wielbicielka
• Państwu Teresie i Tadeuszowi
Krawickim: jesteście dwojem,
dwoje na wszystko, na miłość, na
ból i godzinę szczęścia, na
wygrane i przegrane, na życie i do
śmierci - dwoje. Kolejnych 25 lat
małżeństwa życzy

c/11::efoiaczka Małgosia
= Cies=kowa
• Naszej kochanej wychowawczyni
- pani Lidce Rękosiewicz z okazji
Dnia Nauczyciela wiele zdrowia i
s łodyczy

Va
•

życzy

Chociaż

Twoje imieniny to
wydatek dla rodziny, lecz my z
tego się cieszymy i z całego serca
Ci życzymy - zdrowia, zdrówka,
zdróweczka. Z okazji imienin
najlepsze życzenia Aldonie
Wydubie przesyłają
Gośka i Danka
• Z okazji imienin Marii Zybale ze
Staregogrodu dużo zdrowia,
uśmiechu, stu lat życia, miłości,
wnuków, spełnienia marzeń życzą
dzieci i wnuki
• Droga Agnieszko! Chciałabym Ci
bardzo podziękować za to, co
zrobiłaś dla mnie, i za to, ze byłaś
w trudnych chwilach przy mnie.
• Jesteś superkole:i'..anką!

M
• Szybko biegną dni, godziny, już są
Twoje 18 urodziny. Stu lat życia,
pomyślności, zdrowia, szczęścia i
radości. Niech Cii.: wszelkie zło
omija, a dobro w życiu sprzyja.
Kochanej wnuczce - Darii
Kajewskiej życzenia składa
babcia
Weronika

Niespodzianka
czeka w redakcji na

Irenę Polną

z Kobylina.

•••

NA BEZPŁATNE ŻYCZENIA LUB PODZIĘKOWANIE

Wypełniony I nalclejony kupon prosimy wysiać na adres Redakcji lub wrzucać do akrzynl<PRK" : s i a n ~

.-.- ecz
ROTOSZVIUKA

O
O

Imieniny
Miłość

Urodziny

O Różne

O Rocznica
O

O Ślub

Podziękowanie
25

października
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RENAULT
Na ograniczenie

prędkości

odpowiadamy ograniczeniem
wysokości oprocentowania kredytu.
kredyt już od

Jeśli

teraz zdecydujesz się kupić Renault Megane, to bezpieczne
auto, seryjnie wyposażone w ABS, 4 poduszki powietrzne,
wspomaganie układu kierowniczego i regulację wysokości
kolumny kierownicy, możesz otrzymać na wyjątkowo
atrakcyjnych warunkach. Kredyt Renault jest oprocentowany już
od 5% w skali roku. Kiedy już musisz ograniczyć prędkość,
ogranlcz też zbędne wydatki. Prżyjdź i spytaj o szczegóły promocji.

www.renault.com.pl
Renault Credit Polska
······ • ··········-······

Kredyt do 3 lat, przy wkładzie własnym minimum 30% ceny, z oprocentowaniem stałym, udzielany w PLN.
Oferta ograniczona w czasie.
1787

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

Au I o

Usługi Asenizacyjne

2.

~~~h~:p\r:rsopcrzedaży
działek, gruntów.

Wycenę nieruchomości

~

I„

nwe s or

l~O

dla wszelkich
potrzeb
•
.
.
.
WS PON Członek W1elkopol1klego Stowarzyszenia
przez hcencJonowanego
· '· · ·
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
rzeczozn.awcę majatkowego.
Krotoszyn. ul. Rawicka 5
3. Sprzedaz gotowych projektów
Tel. 722 86 30 725 43 75 0602 657 374
domów jednorodzinnych.
Internet ww~.lnweat~r.z.pl
Zapraszamy: wt. 10"·14" 117"-19",śr. 10"·14" 116"·19", pt. 10"·14" 11&•-19", sob. 10•-14"
SPRZEDAŻ PZIALEK
I

Cies-;ków Połudmuv.·cJ

sprzcdJm

działkę budow l ,mą

w rcJonic ul

o pow. 650 m2, wOOJ., prąd, gia. ccn,16.500

zł.

2. Salni11- sprzed.am działki; budowlaną pow. IOOO m2, wodJ, pn\d, asfalt, 1clcfonl, cena 13 zl/m2.
3. Tomnice - 4 km o<l Krotoszyn sprzedam działkę budowl.an4. 2.500 m2 /2.Sx 100ml przy drodze asfaltowcJ, wo<l.1,
pntt.1, kanahzaqa s..anit.tma i dcs?.(.-ZOwa, cena 17.500 J.J.
4.

Krotos.t.yn -

5.

6.

7.
8.

9.

IO.

sprzc<l..un atrakcyJnic położoną działkę bu-

dowlan<l, ogroc.lzoną o pow. 2.700 m2, cena 44.SJJ ,J.
Kroto.u yn - sprzedam przy wlocie.: do miasta atrakcyjny
grunt z przcznJczcmc:m pocJ budow~ mieszkalną o pow.
4.200 m2, cena 67.S68 LI.
Końnin Wlkp. - sprzc<lam działk~ budowlaną uzbroJ.
woda, prą.d 6.000 m2, cena do ULgodnlenia.
Koi.min - na i,przcdat Jz1alka budowlana 2.500 m2; cena do uzgoJmenia.
Konar,..ew - przy głównej drodze sprzedam działkę budowlaną o pow. 1.250 m2 (wo<la. prąd, gaz. telefon), c•n•
15.000 d.
Salnia kierunek Trdary - sprzedam 0,65 ha łąki - terenu rekreacyjnego z płynącą wo<lą w pobliiu lasu, cina
1 spokój, duio zwierzyny, cena 6.000 zł.
Chachalnia-Borownlca - sprzedam, działkę budowhmą
o walorach rekreacyjnych na obrzeżu kompleksu lcsncgo
NadlCMlictwa Milicz, możliwość przyłączenia wody, pr~u,
gazu, telefonu - dogodny doj112d /as falt/, mile .sąsiedztwo

25 pudzlemika 2000

1.280 m2, cena 16 OOO zł .
I I. Raciborów - sprzedam ok•lZ)'Jnic dzialk~ budowlana
uzb roJo ną. dobry dojazd od !>trony Botacina, przy:)IJnck
MZK, pow. 2.600 m2, cena 7.000 zł
12. Krotosąn - spt7,C<lam dzialke 11 00 m2 wooa, prąd, gaz,

telefon. Cena 22.000.
13. Krotoseyn -

sprzedam

groszowa sprawa ....

np. 10.000 zł od 156,13 zł
kwota kredytu
miesięczna rata
Kredyt ?OOO 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%

Usługi Asenizacyjne

@

domów,

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

(pasaż,

Eugeniusz Oloma
56-330 Cieszków, ul. Kokiuszki 54
Tel. 071 38 48 107
tel. kom. 0603 22 86 77.
1788

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
·

auto na raty

!> usuwanie nieczystości
z szamb,
!> rozlewanie gnojowicY,
t> odpompowanie
studzienek melioracyjnych

· Redakcja ul. Sienkiewicza 2.
Tel. 725 33 54, fax 722 71 42
· Drukarnia Krotoszyńska, ul. Floriańska 1.
Tel. 725 26 38
I'
· Sklep „RUCH"-u, Kobylin, ul. Wolności 23

Biuro zapewnia:

uL Łódzka 69
tel. (062) 764 50 80

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

sze biura rek! UJ~
• 1 og}oszeń

1

Kalisz

LIDER

działkę budowlaną

o pow. 1460

m2 (przy ul. Kożm1ńskiej). Cena 36.000 zł..

14. Krotosl)'n - sprzedam działkę budowlJn4 o pow. 2.000
m2 /woda, pr4d, gaz, tclcfmv', cena 38.000 zł.

15. Zduny - sprzedam dz i ałkę budowlą.ną o pow. 3000 m2,
pełne uzbroJcme, w calośc1 ogrodwna, cena; 30.000 zł.
16. BiadkJ - sprzedam dzialk~ budow !Jną o pow. 1300 m2
(woda, prąd, a.,;foJt) w ct..-n1c: 8.000 z ł
17. KrotoSLyn - sprzed.im dzhtlkc budowlWlą w s~1cdztwic
lasu o pow. 1190 m2 (wo<la, prąd) , cena 27.500 zl.
I 8. Krotoseyn - llprzedrun działkc budowlaną o pow. 1650
m2, cena 25.800 zł .
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
I. Krotostyn -spr7..cdwn mieszkanie w nowoczcmym bloku z cegły (przy SADZIE) li p,,;tro, o pow. 48,50 m2, 2p 1
k I I - kompletnie urządzone, wysoki standard, cena:

78.000 zł.
2. Krotoszyn - sprzedam mieszkanie - blok na os1ckłu
przy ul. Rawickiej, IV p~o 4 p I k, ł, stan ta:hniczny bardzo dobry, czyn.,z 245 / m<, cena 59.000 zł.
3. Sprr.cJam nicdu1c mieszkanie w lcamicmc:y blisko Rynku,
I pi<;tro, o pow. 36 m2. Cena 38.500 zl.

4. Kro1ouyn - osiedle Szarych Szeregów Ili piętro sprzcddln b.udzo ładne mi~"Zkanie o pow. 61 m2 / 3 pokoJe ! kuchma -l bz1cnka I loggia I piwnica/ domofon, te·
lcw1zja kubłowa, 1clefon, ctna 73.200 ,1.
5. KrolOSL) n-.,;pm.:dun !Jdnc micszlc,uuc na os. S1kon;k1cgo, Ili pii;tro, o pow. 48 m2 (3 p + k I ł I we), i.:cna 57.600
zł.

6.

KnHOSl)'"• centrum - Il p11r'tro, młCsz.k,m1c 120 m2 , 5 p,
k, 1, 2 garaże i ogródek przydomowy 200 m2. Ct..'1\a 82.000
zł.

7. Krotouyn - sprzedam samodz1i.::lnc mieszkJnie o pow.
110 m2 - cały pancr w wilii jednopii;1rowcJ, calkowic.;ic
oJdz1elnc WCJŚCJC (4 pokoJc I duży salon I kuchnia I l,1z1t..-nka) na dziake o pow. 520 1112 z g.1ra.Lcm na d uży samochód do na1ychlllliblowcgo ZJ.m1t!!li.kania. Cena 11 O.OOO z.I
8. Zduny - sprzeJam mieszkanie o pow. 59,9 m2 {3 pok.,
kuchma, l.1zicnk,1, WC, IOJ!SI.I, p1wmca, C.0.) cen.,. 65.890
zł

9. Kalist - sprzedam mieszkanie {wltLS. prnwo do lokalu)
o row. 49 m2 ()p ~ k I ł t we) z 1clcfonem, lu.:zmk wody
z;mncJ I ciepłej, liczruk ciepła. Czynsz zł 260/m-c. Bu.rdzo
ładne. Cena 70.000 zł
IO. Krolosi;yn - sprzedam m1cszka111c na os. Korczaka,
o pow. 48 m2 (3 p +ki I ł we) nu IV piętrze, po remoncie, bardzo zadb.mc. Ceru zł 64.800. Po7.a tym 1stn>Cje mot1,wość kupna garatu.
11. Krotoszyn - na o:.;1edlu przy ul. RaszkowskieJ, sprzedam
mieskzna1c wlJSnoc;c1owc (lu1cga w1eczys111), bardzo l,tdnc
o pow. 48 m2 (2 p t k + v.,c), z dużym balkonem nu I p11;·
trze. Cena 61.500 21.

SPRZEDAŻ DOMÓW
I. Kroloseyn - sprzedam ll-p1~trow4. kanucmcc w centrum
z wolnym mM:SZkaniem 94 m2, możliwość urL\(łzcnia sklepu od frontu przy głównej uhcy. Stan lcc:hmczny obick1ubardzo dobry, etn1 JOD.OOO :rJ.
2. Krotoszyn - osiedle w rc1on1c ul. Cci:,lur&kiej - iprzcdam dom w zabudowie bl1żn1aczcj -wysoka piwnica, par·
ter I poddasze bez rtol,ark1 otworowej, otynkowany zewnętrznie i Zldruaony /deski i papa/ w ob1ckc1c przyłączo
na woda, możhwOIK'. przyłączenia prądu, telefonu i kan.111zacJi całość na działce 380 m2, cena ofertowa 70.000 zł .
3. Krotoszyn - sprzedam dom z zabudowaniami gospodarc:zynu na gruncie o pow. 2500 m2, przyłącza tj. wodJ, prąd
wewnątrz

obiektu /możliwość podł~cniu telefonu/, cen•

65.000 ,.1.
4. Świeligów S km od Ostro wa Wlkp. - sprzedam uowy
dom (:illm !>U rowy, 7.td.1.)-zony) ,ia d.mkc o pow. 11 00 m2,
wo<l.1, pn\d, telefon, kanallLiu.:ju dcszcwwa. {.\mu HO.OOO z.I.
5. Kroto~tyn
:,;przcd,1m dom JCtlnorodwmy komplct111c
wykmlczony (7 pokoi, 2 kuchnie, 2 l,11icnk1 , C.O., g,l7) cło
n,11ychmi,~1owcgo zami~zknnia. Przyj<llllti lokn liz.1911, cena 200.000 zł.
6. Krotoszyn - sprzedam Jom z ogrcxlem (5 pokoi, kuchnia,
łazienka) do z.1m11.:szkania od z,w.iz, cenu: 130.000 zł.
Kroto!iL) n - sp1zcdllm dt1mjcdnorod711my z cegły, 1zo la·
cj,1 tcm1iczna, wulnostoj49• jct.lnopi ętrnwy o puw. 600 m2,
z g,mvcm o pow. 40 m2, do z.am11.:szkan i11 od zamz. Cena

175.000 zł.

RQZPOCZETI' BUDOWY
I. Krotos,yn - :,; prl.A::dam - rejon ul. Am111 Kmjuwcj z rozpocv,;tą hudowi\ don111-wypruwud1.011e przyL1cm1c /
w projekcie wysoki r.1ncr z poddu.vcm użytkowym - culośC ok. 200 m2 /oraz ga mż, pełne w:brojcnie /bez podlt\·
czcn/ pow. gruntu 642,0 1112, cen11 55.000 1.I.
2. KrotoSJ.) n - sprzcd,11n dom pi~trowy nn wysok im funda1rn.-nc1e - pow. użytkowa 120 1112 slun surowy otwurty, polożom; 1ynki W(.'Wn~lr1J1c, z.1tla..szony, n11 gruncu.: o pow. 780
ml, cena 62.000 zł.
3. Koimin Wlkp. - sprzcdun nowy dom rM os iedlu budownictw.i jcdnorodzumcgo 11'1 gruncie, 700012 (wodu, pnl(I,
gal, kwmliz11CJ11), cena 72.000 ,J.
4. Prud Świebod1.lnem - przy głównej drodze Poznali Fmnkfun {66 km od granicy) sprzedam dom (sl:111 suruwy
zuml.ni~ty) o pow. 280 m2 n11 gruncie o pow. 2.400 1112 woda i prąd w buJynku, cena 120.000 ,J.
5. Sprzedam ro1pocz1it1\ budowę - bhź111 ,1k, na dzia ł ce
o pow. 360 m2, rejon ul. Ceglarskiej. Cena do uzgoclmcma.

GRUNTY POD
DZ!ól Al NOŚĆ GOSPODARCZĄ
I. Krolos.cyn - sprzedam 1,10 ha gruntu pod Jz:iul,ilność
prA:myslO'Ml (woda. pn~. guz, kunalizacja, tclt.: fon) przy ul .
o nawierzchni bitumiczncJ, cena 11 O.OOO zł.
2. Krotoszyn - tcn!n magazynów i llkladów 3.000 m2 ogrodzonc, llt.m bdb, dojazd, uzbrojona, cena IS zllm2.

SPRZEDAM INNE
I.

Salnła - do wydzicr11twieni11 plac utwardzony w Clł l0Sci
ogrodzony 2.000 m2 z motliwokią kor.eystaniit z wlU'lZla-

tu. Cena do u,godnienia.
2. Krotovyn - sprzcd.11n gnuu o pow 50(X) m2, cena:

SO.OOO 11
l

Kob,-lin okolice
sprLc<l,11n budynek go:,,po<l.m.-zy
z prt)'SIQMlW,1111em 11,1 <lum I r.lz1,1IL1 600 - 1000 m2
PriyJ,lma lok,1h1.1q.1, ,11r.1kqJ1U 1,;en,1
h'.ro1os,yn -!>prll.:d.un ,1tr,lkcyJnic poło1ony tcn:n budowJ.my o pow 5400 1112, wysoka inknsywn~C :wbuJowy,
wszystkie mc<li.1, t:l'lla ofcrt(l\~'.1 160.650 zł

PO WXNA łFCIA
I. Rotdrai.cw-do wyJ7u.:rżt1w1cma ~TARA CEG IELNIA
(u1w,1n.lzony pl,ic 2000 m2, buJy11k1 biurowe, mag,1zyny,
w.u'!<iztuty, dobry dojazd (;br.ih) z pm'7nacz,.:mcm
.
n,1 hurtownie.;, !lkl,l<ly lub rrodukcjli. Cryn:,.2 do u1g0Jm1.'111.:a
2. Kroto51,yn -do wyn.1J1r-cm pomiC!>L~ZCTIIC biurowe I ma!\l7Yll0\4-C u l4(.:7nCJ pow. 17~ 1112 w buiroW(.'\l przy ul . Raw11,;k1cJ 5 (możhwo~ Y.)'<liich.:mJ pumic!SZO"t.TI). Ct1111i n)·
naj mu do 111.god nicnia.
3. Kro1U!i1yn - ci..'lltrum p,,rtcr do Y.')'Trnj1vc1.1 urz,\(izonc pom1csz~le111c o pow. 85 m2 7 prtc:zm,czcmcm na biuru lub skh„'f)(y) od frontu 2 \i.1tryny I dwoJe drzwi. Ct na Va)·
najmu 1.600 ,J 1.a miesil4C (faktury \ ~T).
4. Kro1ostyn - do wynaj~c1a nowy - piętrowy budynek
gospo«Jmczy na O!l1cdlu bud j(.-tlnoroclzmncgo o pow. ogóllll!J 70 ml (woda, prąd, kan.11iz.1cja) 7 przeznaczeniem OJ
h,m<lcl. usługi . Moi.liwość urząd z(.'Tli,1 liklcpu z witryną umowa witloletnia do uLgodnienia
5. Krolos.1:yu, blisko Rynku - do wyn,tJ\''Chl budynek, parter
11 O m2, P•litro 80 m2, p;trkmg I00 m2, wod..1, rr.td, g,LZ;
z przczm1czcniem Tl.I skk1) - hunowm~; umowa Wlclolct11111 .

6. Sulmier1.yce - wyn,ajn~ piekun11ę 2c sk lepem
7. Krorouyn - wym1Jmę g,miż I budynek goe.podtrczy
2 oknem, 1nc!J lowc brumy.
8. Krolouyn - wynaJITIC pl ac ogrodzony o pow. 1200 m2.
811rdzo korzystn,1 ccn.1.
9. Krotoszyn -wynajmc urz,<lozny lokal t witryną n:, sklep
lub bmru (przy ul . Kohn1ńsk1 cj) o row. 28 m2 z wyl4czcn1cm branty spotywcZCJ. Cena na;mu 650 zVmicsi~ic.
10. Kro1orL)'n w u1nakcyj0ym c1,u;u lwndlowym dwa lokale SO
m2, cena 1340 zVm brullo 1 110 m2, ceno. 2390 zl.m brul·
to.
11 . Sulmltr,yct - wyni•Jm<; przy l)'llku sklep o pow 30 m2.
Czynsz micsicczny do uzgodmcma.
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Of Light", "The Power Of Goodbye",
"Substitute For Love" czy "Nothing
Really Matters", także mniej chwytliwe, ale jakże świetne utwory, jak choć
by "Candy Perfume Girl", "Skin"
i "Little Star".
Przyjęcie płyty "Music" nie wszędzi e
było tak entuzjastyczne, choć nie da się
ukryć, że za sprawą superprzebojowego kawałka tytułowego, wspartego doskonałym (choć na przykład na MTV
i VHl cenzurowanym wideoklipem)
sprzedaż tego krążka idzie doskonale.
Cóż - skandal zawsze był jej najsil-

Co jest
grane?

ni ejszą bronią.

MADONNA

,,Music"
(Maverick/Warner)
Na nowy album Madonny zatytułowa 
ny po prostu "Music" czekano z duży
mi nadziejami.
Poprzedni album królowej pop, "Ray
Of Light", nie tylko bowiem stał się
wielkim sukcesem komercyjnym, co
w przypadJ...'U tej artystki jest już normą,
ale zebrał też bardzo pochlebne recenzje w prasie. I to nic tylko tej poświę
conej papce pop-dance. Strzałem
w dziesiątkę okaza ł a się współpraca
z Williamem Orbitem, jednym z najbardziej rozchwytywanych producentów i kompozytorów muzycznych. Album przyniósł obok kilku przebojów
singlowych, takich jak "Frozen", "Ray

Wspomniany kawałek tytułowy dość
dobrze wprowadza nas w klimat tej
płyty. Najkrócej rzecz ujmując, w porównaniu z "Ray Of Light" jest to pły
ta krótsza, trochę mniej refleksyjna
i nie tak wielowymiarowa.
Głównym atutem Madonny na "Music" jest przede wszystkim rytm - ciekawe rozwiązania rytmiczne słychać
praktycznie prawie we wszystkich kawałkach, za najlepszy przykład niech
posłuży utwór tytułowy, "Runaway
Lover", "Amazing" czy "What It Feels
Like For A Girl". Wymieniłem akurat
rzeczy trochę szybsze, ale dotyczy to
też ballad, jak na przykład ładnej "I
Deserve It".
A co poza rytmem? To, co zawsze: niezmiennie intrygujący, zmysłowy głos
Madonny, duża dawka zapadających
w pamięć ładnych, choć niekoniecznie
banalnych melodii. Dochodzi jeszcze
sporo psychodelii wygenerowanej za
pomocą różnych pogłosów, przeste-

FILMOWA

rów, syntezatorów, głównie w kawał
kach, których współproducentem
i współkompozytorem jest nowe odkrycie artystki - Mirwais Ahmadzai.
Są na tej płycie dwa naprawdę doskonałe utwory powstałe dzięki niemu:
pierwszy to ponad sześciominutowy (!)
"Paradise(Not For Me)", epatujący rewelacyjnym śpiewem, szeptem i melorecytacją Madonny, a także świetnymi
brzmieniami syntezatorów niczym z lat
s iedemdziesiątych . Jest to niewątpliwie
jedna z najlepszych ballad, jakie Madonna do tej pory nagrała. Utwór ten
promuje płytę Mirwaisa pt. "Production". Drugi z nich to cudowny ''Nobody's Perfect", gdzie mamy najpierw
zmysłowy szept na delikatnym, klawiszowym tle, a potem rewelacyjnie
wprost komputerowo przetworzony
głos... Powstała niewątpliwie rzecz
o bardzo dużej sile wyrazu, obok której
chyba nie sposób przejść obojętnie.
Jednak na następne single typuję raczej
"What Tt Feels Like For A Girl"
i "Don't Tell Me". Nie dlatego, że są
szczególnie udane, ale po prostu chyba
najłatwiej wpadają w ucho.
Wbrew temu, co sądzą krytycy - to
całkiem udana płyta, choć w porównaniu z "Ray Of Light" to chyba rzeczywiście mały krok do tyłu ...
NOTA : 6

DVD

kaset wideo JOVI:

I . "Prawo Ojca"

1. ,,Nawiedzony"
- horror.
2. ,,Jeździec bez głowy" - horror.
3. ,,Stuart Malutki"
-komed.

2. "I stanie się koniec"

"Dziewiąte

wrota"
- thriller.
"Prawo ojca" - sens.
"I stanie się koniec"
- horror
"Joanna D'arc" - kostiumowy
"Gra o miłość"
- obycz.
"The Blair Witch Project"
- horror
1O. ''Pierwszy milion"
- sensacyjny, poi.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

sens.

Podziękowan i a

dla

księgami

Lista

3. "Listy od zabójcy"
-

sensacyjny

DOM

życzanych

wypofilmów z po-

-

1. ,,Jeździec bez głowy"
2. ,,Nawiedzony"

DVD

A oto nasi milusińscy, nowi mieszkań
cy powiatu

~\ 21

J 41

~\

MAM'{

14. LECZY

J~l ~---~1-,01„1-1~I

j

~lt----l-1J 1~\r--1-,,,J1!l~J

-+--1J

1---!--1bl

kostiumowy
ammowany

-komedia

1O. "Pierwsz~ milion"

5.

12. s,~nA

't.. Kli:OWI ł'eODUK.1'

8. "Komodo"
- sensacyjny
9. "Atomowy amant"

VIDEO HIT
Dariusz Zaremba
I.
2.
3.
4.

3.00 GWDNtt\ DO 111\RC-A-

7. "Miasteczko South Park"

Wypożyczalnia

- horror.
-horror.
"Informator"
- sens.
"Prawo Ojca"
- sens.
"Dziewiąte wrota"
- thriller.
-komedia.
"Tylko miłość"
- thriller
"I stanie się koniec"

za rozwiązanie zadania
sprzed dwóch tygodni - hasłp NASZE
ZWIERZAKI - otrzyma Hanna Gór-

najczęściej

-horror

nagrodę

na z Kobylina. Hanię z Kobylina
i Hanię Pysze! z Ugrzeli, autorkę kolejnego zadania, zapraszamy do redakcji w piątek po n agro d ę.
Albertyna

KSIĄŻKI SA (Rynek 7).

6. "Joanna D'arc"
-

Drodzy Przyjaciele,

Tomasz Kwiatkowski
tomkwi@poczta.wp.pl

przedniego tygodnia:
Wypożyczalnia

Igraszki
z Albertyną

-

sensacyjny, poi.

1. "Prawo Ojca"
2. "I stanie

się

koniec"
3. "Kolekcjoner kości"

~ień

-

sens.

Nazwisko ..... .... ... . ... _... _.
Adres (tel.) ............ _. ... •_... .

thriller

-thriller

dfgb[iy ijO ~ -!

krotoszyń

skiego, urodzeni na oddziale położ
niczym szpitala przy ulicy Bolewskiego, sfotografowani przez
Marcina
Pawlika.

'I Córka pańslwa

Witkowskich
z Krotoszyna,
ur. 17 października

21 Syn państwa
Gąsiorków

z

Rozdrażewa,

ur. 12

października

31 Syn pańslwa
Dymarskich
z Ncpomuccnowa,
ur. 14 października

41 Natalia Eliasz
z Wyganowa,
ur. 18 października

51 Syn

państwa

Marszałków

z Rozdrażewa,
ur. 20 października

61 Córka

państwa

Staniewskich z
Ro zd ra żew ka,
ur. 19 października
25 paidzlemllta 2000

• 20

zł.

•

Aparat fotograficzny Olympus wysokiej jakości. Tel.
0604 249 086.

•

Telefon kom. Alcatel. Tel.
0604 249 086.

•

Kompletne wyposażenie restauracji, pubu 270 m2 z prawem wynajmu, gwarantowanymi imprezami i dyskotekami. Tel. 725 44 J 9.

Sprzedam
,
•

•

Grzejnik olejowy 7 żeber,
dmuchawa, termostat, używa
ny pół roku, cena 220 zł. Tel.
722-60-87 po 17.00.

•
•

•
•
•

Lodówko-zamrażarkę,

•

•

Owczarki niemieckie roczne.
Tel. 0608 472 374.

•

Zeszyty "Świat Wiedzy" w segregatorach, do bieżącego numeru. Tel. 0605 379 720.

•

Kafle bogato zdobione na piec
lub kominek. Tel. 588 OI 62.
Pianino LEGNICA. Tel. 72 J
17 70.

•

Wózek dziecięcy nowy. Krotoszyn, ul. Kobylińska 4b/5.

Wózek trzyfunkcyjny Mikado, stan dobry, b. tanio. Tel.
0608 42 42 27.
Spacerówkę

dziecięcą.

Tel.

•

2000

gęsie,

•

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

•

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

•

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

•

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

2 podskub. Wró-

12.

Nieruchomości

~:,-, .. ,

Zamienię mieszkanie komunalne 2 pokoje, 47 m2, blok,
balkon, wys. standard na
3 pok. w bloku. Tel. 588 04
38.

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

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

Gry i programy na PC. Tel.
722 92 80.

•

Przepływowy ogrzewacz wody lnstant3, dwa ogrzewacze
olejowe i łóżko piętrowe
z materacami. Wróżewy 7

Lokal handlowy 43 m2
w Koźminie Wlkp. Tel. 436
Ol 89.

•

Lodówkę poj. 140 I, tanio.
Tel. 722 06 20.

Mieszkanie o pow. 46 m2,
p+k+ł w Krotoszynie. Tel.
725-24-82.

•

Mieszkanie, 2 pok, kuchnia,
łazienka, 46 m2. Tel. 725-7224.

Odkurzacz Rainbow, mało
używany. Tel. 725-23-08.

•

•

Tanio

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

•

•

meblościankę

szyńską.

krotoTel. 725 08 46.

Meblościankę

młodzieżową.

Sypialnię

•

•

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

•

4 krzesła wyście
łane, szafę 3-drzwiową, nocne
szatki, tanio. Tel. 722-82-80.
•

Meblościankę

białą

z

młodzieżową

biurkiem,

dywan

•

•

Atrakcyjny lokal handlowy
oraz pomieszczenia na biura,
hurtownie lub inną działal
ność w Krotoszynie, ul. Rawicka 5. Tel. (065) 548 22 45.

Mieszkanie
2-pokojowe
w Krotoszynie. Tel. 050 J 528
220 po 20.00

Mieszkanie 60 m2, 3 pokoje
z kuchnią,łazienką, WC. Tel.
725 04 98.

Matematyka - wszy tkie poziomy - gimnazjum, matura,
egzaminy na wyższe uczelnie.
Tel. 722-67-91, po 19.00
Matematyka - tanio. Tel. 722
83 17 (19.00-20.00).
•

Język

•

Język

studentka

19.00
Język

•

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

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

•

Język polski pełen zakres.
Tel 0605 296 809.

•

Zespół muzyczny SWOJAKI:
imprezy
okolicznościowe,
wesela, zabawy. Tel. 0604 95
73 27.

•

Zespół z Krotoszyna zagra na
weselach, zabawach, niskie
ceny, przedni a zabawa! Tel.
725 22 24.

•

Zespół

•

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

•

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

•

niemiecki -

uzbrojoną, 3600 m2, cena za
m2/9 zł, możliwość podzielenia na mniejsze. Tel. 722-9576.

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

•

franc·uski - tanio, profesjonalnie. Tel. 725-35-74.

III roku. Tel. 722-86-36. po

rzemieślniczą,

•

Mieszkanie
4-pokojowe
w Krotoszynie. Tel. 050 I 528
220 po 20.00.
Lokal na sklep w Miliczu na
Rynku, pow. 54 m2. Tel. 090
344 419.

Działkę

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

Lokal gastronomiczny w Krotoszynie. Tel. 725 25 09.

z lat 30. w komplecie ze stołem i krzesłami. Tel.
0608 102 OI 7.

Stół okrągły,

Chemia, matematyka, fizyka
- tanio. Tel. 722-67-21

Gospodarstwo 15 ha, 4 kl,
2 stodoły, chlew, obora, garaż,
ładny dom okol. Cieszkowa.
Tel. 071 383 08 66, 0606 48
97 68.

Sprzedam garaż własnościo
wy przy ul. I-stycznia. Tel.
725 40 35,

Sklep w centrum Krotoszyna.
Tel. 747 78 72.

meble

tapczany rozkładane
Tel. 725 74 46,
0604 05 44 43.

Chemia
tanio ( 19 .0020.00). Tel. 722-01-34, 0606
176 740.

Matematyka - szk . podst. średnia. Tel. 721-13-25.

Sprzedam garaż ul. I Stycznia, cena 7.900, do negocjacji.
Tel. 060 l 87 69 3 I.

Nowy piec c.o. na gaz, stoją
cy, tanio, cena do uzgodnienia. Tel. 722 03 64.

Parter domu dwurodzinnego
z działką i garażem. Tel. 0608
471 838.
Okazyjnie sprzedam lub oddam w najem mieszkanie:
3 p., wys. standard, możli
wość prowadzenia działalno
ści handlowej, usługowej lub
biurowej, domofon, blisko
centrum. Tel. 725 45 71.

Poszukuję

sola-

młodzieżowe.

w b. dobrym
stanie. Tel. 725 21 61.

października

Pierze

Tel.

Dwa

•

Tel. 725 09

•

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

Suknię ślubną

Suknię ślubną z atłasu na krótki rękaw, halkę, wzr. 160 cm
na szczupłą osobę, cena 400

świń.

4 klatki po królikach. Tel.
0608 472 374.
żewy

Tel. 722 03 64 wieczorem

Wózek dziecięcy INGLESINO dwufunkcyjny w b. dobrym stanie. Tel. 725 08 74.

do

•

Gry na PC-D1ABL02, skateboardings (MTV Sports),
GP500, V-Rally, MP3, THE
SIMS. Tel. 0503 93 76 76.

Sprzedam -

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

25

zł.

200

Paśniki

1300 zl/m2, w pobliżu garaż,
do zamieszkania w 2001 r.
Tel. 725 OI 24.

rolnicze rt·

rium. Tel. 722 60 15.

Nowy materac ślumberland
I 60x200 tanio. Tel. 722 67 66.

722-04-89.
•

Polar 725 23 21.

Paleto - pojemnik I OOO l
plastikowy w koszu z rurek
aluminiowych. Tel. 725 44 81.

Wózek Inglesina Maxi Super,
spacerowy, torba, pokrowiec
na deszcz, osłonka na nogi,
nowy, na gwarancji . Tel. 0602
496 749.
•

Pralkę

Tel.

Pierze gęsie, 2 podskub. Tel.
721 18 70.

Pralkę

Predom Polar, cena do
uzgodnienai. Tel. 725 23 10.

brązową.

•

Tel. 722 03

•

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

•

Lodówkę Mińsk. Tel. 725 74
46, 0604 05 44 43.
Lodówkę Mińsk.

i

Domek gospodarczy wraz
z garażem przy ul. Armii Krajowej w Krotoszynie. Tel. 725
35 32.

68.

64.

Żeliwne żeberka 7 szt. nowe-

Opony do C-360 tylne, stare
2 sztuki. Tel. 722 l 5 16.

•

- RTV, AGD, KOMPUTER ·

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

•

Sprzedam -

·

'

Ławę czarną

•

722-60-15.

dla chłopca
parafia Św. Magdaleny,
białe spodnie, buty. Tel. 0605
379 720.

do j. niemieckiego,
kl. 1 gimnazjum, ćwiczenia
z odpowiedziami. Tel. 548 27
27.

•

•

Szatkę komunijną

Książkę

•

300x400 cm. Tel. 722-06-59.

Szatkę komunijną z kościoła
Piotra i Pawła, czarne ubranko, skórkowe buty dla chłop
ca, cena 50 zł. Tel. 722 88 07.

Nowy namiot igloo 4 os., oraz
lampę wiszącą tanio. Tel. 72166-17.

•

Tel. 0604 526 627.

Pilnie, tanio - mieszkanie
56 m2 na ul. Rawickiej
w Krotoszynie (nowe budownictwo), cena do negocjacji. Tel. 0502 300 345.
Mieszkanie M-4 62 m2 na os.
Dąbrowskiego,
dodatkowo
garaż. Tel. 725 37 74 lub 769
19 43.
Mieszkanie o pow. 60,5 m2,
ul. Raszkowska, I piętro, cena

muzyczny zagra na andrzejkach, sylwestrze, cena do
uzgodnienia. Tel. 722 83 58.
Zespół

AXIS

nawiąże współ

z poważnym menagerem oraz przyjmie oferty na
imprezy rozrywkowe, sylwester 200 I - jeszcze ceny do
negocjacji! Także usługi w zakresie nagłośnienia i oświetle
nia imprez. Tel. 0604 246 873.
pracę

•

Nauka gry na organach, fortepianie, gitarze. Tel. 725-2224.
Zespól muzyczny VEGAS wesela, zabawy itp. iskie ceny! Tel. (065) 573 67 17.

21 •

•

•

•

•

•

Towarzystwo Inwestycyjne
ART oferuje kredyty, ubezpieczenia. Krotoszyn, ul.
Rawicka 5, tel. 0603 25 25
325.
Ubezpieczenia na życie posagowe dla dzieci, profesjonalne
doradztwo. Tel. 725 23 26.

•

•

•

•

Malowanie,
tapetowanie,
szpachlowanie, układanie pły 
tek ceramicznych, paneli podłogowych, boazerii, montaż
płyt gipsowych, sufitów podwieszanych. Tel. 725 74 84.
Kompleksowe wykańczanie
mieszkań, tapetowanie, płyty
karton - gips, płytki ceramiczne, zabudowa wnęk, sufity podwieszane, tanio!. Tel.
0601 82 22, 588 05 86 po
17.00.

•

Montaż płyt

karton - gips,
szpachlowanie, malowanie,
nakładanie tynków akrylowych. Tel. 0605 699 878.
Układanie glazury, gwarancja solidności i terminowości
- remonty mieszkań. Tel.
725 77 72.

•

prac magisterskich i dyplomowych. Tel. 725 26 57.

•

Montaż

okien plastikowych
i firmy Urzędowski oraz montaż okien. Tel. 0502 32 19 12

Budownictwo
nowe
obiekty, remonty, wykończe
nie, tynki szlachetne, faktury VAT. Tel. 722-84-89, 0603
136 830.

•

•

•

•

•

-· · różne ·

Przepisywanie prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, wyrabianie wizytówek, afiszy, plakatów, atrakcyjne ceny. Tel. 721 56 78.

•

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

Suknie ślubne - salon komis - wypożyczalnia szycie na miarę, oferuje:
szeroki wybór, niski ceny od
100 zł, dogodne warunki
płatności,
przyjęcie
do
sprzedaży komisowej. Krotoszyn, ul. Słowiańska 23 k dawnego Peweksu. Tel.
725 74 04 czynne codz. 10.00
- 20.00 w sob. 10.00 15.00.
Pracownia Sukien Ślubnych
i Wieczorowych, Jolanty Bartoś oferuje szycie na miarę,
profesjonalne
wykonanie,
atrakcyjne fasony, najniższe
ceny, sukienki dla druhenek.
Tel. 722 O1 94, ul. Spokojna
12, Krotoszyn.
INTROLIGATORNIA - mapoligrafia - oprawa ksią
zek, 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 25
325.
ZAKŁAD

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

łe

•

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

ła

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

~Usługi

Rewelacyjna maść na hemoroidy, wyleczenie całkowite,
bezbolesne. Koźmin Wlkp. ul.
Łączna 8. Tel. 0604 957 327.

•

Wyjazd do· Auli Leopoldina

t'i'EZPŁATŃii'.::..:.~_:_--2:.... ." A

u

T
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toGł..OSZ-ENIA ' DROBNE < GIEŁDA

we

Wrocławiu

na koncert odbędzie się 18.11.2000 r (sobota), godz. 14.30, cena 38 zł.
Tel. 725 21 57.

•

12.00. Tel. 722 86 28.
•

Oferuję

solidnie i tanio obsłu
w zakresie ZUS, kadr i płac
oraz innych rozliczeń finanso wo-księgowych. Tel. 588 06
58 po 16.00.
gę

•

Gdy· Ci forsy już

•

•

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

pracy jako opiekunka do dziecka. Tel. 722 91
74.
Studentka szuka pracy: sprzą
tanie, opieka nad dzieckiem.
Tel. 721 64 41.

•

Kobieta lat 30, uczciwa, zaopiekuje się dzieckiem lub
przyjmie pracę chałupniczą.
Tel. 0608 40 17 44.

-

INTERNETOWA

www.rk-auto.z.pl
KUPNO

Ładowarkę do telefonu komórkowego Motorola. Tel.
725-21-86, 0603 322 604.

Rynek 1, tel. 722 66 88

•

Szable, bagnety, stare odznaczenia. Tel. 588 Ol 62 .

-SPRZEDAM-

•

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

Starą sypialnię dębową, łóż

•

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

Poszukuję

GIEŁDA

•

Młody,

•

•

-AUTO

SPRZEDAż

szukam , \. >

Kierowca - zasiłek przedemerytalny, kat. A,B,C,D,E,T,
świadectwo kwal., dyspozycyjność. Tel. 722-08-26, 0603
673 105.
•

uczciwej osoby do
opieki nad rodzicami, zapewniam mieszkanie, pełne wyży
wienie oraz małe wynagrodzenie. Może być samotna
matka. Oferty wraz z adresem
proszę składać w redakcji.

zabrakło,

na
sepłnienie
marzeń
swych.
Przyjdź do Centrum, my ścią
gniemy każdy kłopot z ramion
Twych. Centrum Kredytowe,
Rynek 1, Krotoszyn. Tel. 722
68 21.

Praca -

Poszukuję

•

ANTYKI skup, sprzedaż: meble, zegary, obrazy, porcelana,
lampy, militaria, wagi, żelaz
ka, młynki, itp. Piotr Pryczek,
Jarocin, ul. Wrocławska 31.
Tel. 747 78 08 praca, 747 17
60, dom 0603 799 644.
Telefon komórkowy na
Alkatel. Tel. 722 96 66.

Matrymonialne. .., 'f
•

ka, szafa trzydrzwiowa, dwa
krzesła,

lustro

kryształowe

oraz szafki nocne i umywalka
-

z płytami marmurowymi.

Tel. 725 44 55, 725 74 41.

kartę

Kupię jałówki
'J

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

B I U R O
MATRYMONIALNE

cielne hodowlane
Tel. (065) 573 86 31
w godz. 8.00 do 14. 00.

ZATRUDNIMY
KIEROWCÓW

DUET-

Zaopiekuję się

dzieckiem. Tel.
722 Ol 34 po 18.00„

Tel. 735 38 25.

DO SKUPU
ŻYWCA

•

Współpraca

z firmą marketingową, nie akwizycja. Tel.
0604 95 95 48.
Chałupnictwo

dobrze

płatne.

Inf. - przyślij zwrotną kopertę ze znaczkiem. Firma informacyjno-handlowa,
skr.
poczt. 23, 62-300 Września.
•

Dodatkowa praca w marketingu sieciowym w godz. 9.00-

WAGI
------

SPRZEDAŻ

NAPRAWA
LEGALIZACJA

DRUKARKI ETYKIET
i KODÓW KRESKOWYCH
Ostrów, ul.Sukiennicza 3 (PASAŻ)

TEL735 63 61,0602100 559

Tel 065 547 21 20.

Oddam w najem pomieszczenia
na działalność

gospodarczą,

usługową lub biurową.

Tel. 725 24 64.

Drodzy Czytelnicy,
ogłoszenia
ŁDY

do AUTO-GIE-

przyjmujemy

bezpłat

nie pod warunkiem,

Treść

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

że są

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

kiem

drobne, za wyjąt

tych

do

rubryki

Imię

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

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

USŁUGI.

(red.)

I naklejony kupon prosimy wysiać na adre• Redakcji lub wrzucać do skrzynki "RK" • Sienkiewicza 2a

l'.;l78CZ
LłaiotoSZV!ISKA

Ogłoszenie do 20 słów jest bezpłatne.

O Powyżej 20 słów (do 40) +3 zł O Pogrubienie +3 zł.
2!1 paidzlernika 2000

• 22
Airbag do peugeota 206, przełącznik
do fiata punto. Tel. 725 39 86,
0606 258 014.
VW golfa II, 1992 r, 1800 cm3, bezwypadk., stan ideał. 4-drzwiowy, cena do
uzg., czerwony. Tel. 0604 169 552.
Audi 80 1990 r, 1,8, peen wtr., szyberdach, wsp,kier., pełna dok.cena do uzg.
Tel. 722 85 29.
Mazdę 323, 1992 r, 85.000 km, cena do
uzg. Tel. 722 03 64.
Trabanta I, 1, 1990 r, 95.000 Jem, imobiliser, stan idealny, 5.500 zł. Tel. 769 19 43.
Citroena visa poj. 650 dm3, 4,5 l/100 km,
1983 r. Krotoszyn, ul. Ostrowska 53/3.
Mazdę 1300 cm3, 1,6V, 1994 r, morski
met., 5-drzwi, bog.wyposaż., może być
zamiana na młodszy. Tel. 588 04 38.
Poloneza caro, 1995 r, 68.000 km, 1600
cm3, szyberdach, fotele kubełkowe, grafit. Tel. 722 92 80.
Forda fiestę I. I00, 1991 r, 85.000 km,
benz., biały, garażowany, zadbany, 3drzwiowy, bezwypadk., składak, pełna
dok., 9.800 zł. Td. 722 42 88 .
Seata toledo 1,8 benz, 1994 r, 92.000 km,
zielony met. ABS, wsp. kier., c. zamek,
stan bdb, pełna dok. Tel. 725 04 78.
Mazdę 323 sedan, 1,6, 16 V, 1992 r, szary met., bog. wyp. Komplet opon zimowych, cena do uzg. Tel. 742 66 96.
Seata cordobę 1,4 benz., 1996 r, błękitny,
szyberdach, centr. zamek, wsp. kier. Tel.
0606 64 50 67.
Fiata 126 p, 1985 r po kapitalnym rem.,
siedzenia lotn„ Tel. 0608 472 374.
Renault 19, 1721 cm3, 5-drzwiowy,
1993/97, stan bdb. Tel. 0605 379 720.
Peugeota 305, I ,SD, 1980 r, częściowo
do remonru, sprzedam lub zamienię na
motorower w cenie ok. I .OOO zł. Tel.
722-08-32.
Renault clio 1,9D, 1996 r, może być zamiana na busa. Tel. 0606 271 596.
Fiata 126p, 1993 r, zielony, stan bdb,
51.000 km, cena do uzgodnienia. Koźświateł

SPRZEDAM
Fiata I26p, 1995 r, niebieski, cena:
5.400, pilne. Tel. 725 04 23, 0606 233
643.
Fiata 126p, 1994 r, 48.000 km, biały, 4x
nowe opony, stan idealny, 4800 zł sprzedam. Tel. 721 57 63, 0604 439 150.
Fiata I26p, 1987 r, 1500 zł. Tel. 725 74
44.
Opla kadeta 1,6
kombi ABS, 1991 r,
wspomaganie, centralny zamek, relingi.
Tel. 725-40-50.
Peugeota 206, 2000, 30.000 zł. Tel. 72107-23, 721-68-07.
Daewoo lanos sedan, 1998 r, 1500 cm3,
25.000 km, zielono-grafitowy met.,
I wlaśc. a gwarancji do 05.200 I, stan
bdb. Teł. 725-01-53.
Opla astrę 1,4 GLS, wiśniowy met., 4drzwim,y, 1995 r. Tel. 725 OI 30.
VW transporter T4, 1992 r, 350.000 Jem,
1,9 D, czerwony, krótki, niski, stan dobry, sprawny tech., 23.000 zł. Teł. 721 07
23.
Fiata I25p, 1977 r, stan dobry. Tel. 588
04 41.
Opla cors.,: 1996, 1200 cm, 38.000 km,
chabrowy met., lusterka, 2x poduszki,
szyberd., alufelg1. Tel. 0603 681 364.
Scat toledo, poj. 1600 cm3 , 1994 r, kolor
szary met., 18.000 zl(do negocjacji) lub
zamiana na starszy za dopłatą. Tel. 722
92 83, 0604 543 652.
Golfa Ili, 1997 r, 1400, 48.000 km, czarny, 5-drzwi, 29.000 zł. Tel. 725 79 80.
Fiata cinquecento 700, 1996 r, mały przebieg, stan bdb, czerwony. Tel. 0606 11 24
95.
VW polo, 1996, 1,9 diesel, niebieski, 5drzwi, wspomaganie, centr.zamek, zadbany, 27.000 zł. Tel. 384 25 24. Po
18.00.

Zarząd

min, ul. Zawadzkiego 12.
VW jetta 1,6, 1988 r, 111 .000 km, czerwony, centr. zamek, spoiler, cena do uzg.
Tel. 722 91 74.
Mercedesa 123 240D, 1979 - 1983 r,
w bdb stanie. Tel. 060 I 876 931, 722 08
54.
Fiata regata 1500 cm3, 1988 r, 4-drzwi,
niebieski met, centr. zamek, szyby el.,
sprow. W całości, 1991 r, 4.300 zł. Tel.
0604 850 880.
Fiata brava 1,6, 1999 r, model 2000,
6.000 km, najbog. wersja. Tel. 725 22 47.
Seata toledo 1,8 benz, 1994 r, 93.000 km,
zielony met. ABS, c. zamek, wsp. kier,
szyberdach, stan bdb. zadbany. Tel. 725
04 78.
Mazdę 121 1300 cm3 16V, morski met,
1994 r., sedan 4-drzwi. bog. wyposaż,
możliwa zamiana na młodszy za dopłatą.
Tel. 0502 919 775,588 04 38.
Opla astrę 1,7 TD, 1995 r, granat, 59.000
km, 5-drzwiowy, wsp. kier, poduszka,
lekko uszkodzony, 18.900 zł. Tel. 58812-56.
Mercedesa 19DE, 1,9, 1992, trzy tygodnie w kraju. Tel. 0603 879 545.
Opla corsę 1,5 D, 1994 r, biały, 3-drzwiowy, silnik isuzu, wlaśc . W kraju, 17.500
zł. Tel. 722-08-26, 0603 673 105.
Poloneza, silnik rover 1,4 I, biały, 1995 r,
opony zimowe, immobiliser, blokada
skrzyni biegów - tanio! Tel. 725 44 59,
7.00-18.00.
Sprzedam fiata I26p, rok prod. 94. Tel.
741 31 58 po godz. 18.00 lub 0606 596
213.
Poloneza 1981. Tel. 725 35 32.
Citroena, 1992 r, biały, 125.000 km, 5drzwi, 1,4 benzyna, centralny zamek.
Tel. 725 44 81.
Forda fiestę I. I, 1991 r, biały, garażowa
ny, zadbany, 3-drzwiowy, bezwypadkowy, cena do uzgodnienia. Tel. 722 42 88.
ZAMlENIĘ

Poloneza na fiata I26p. Tel. 725 35 32.

MAHLE Krotoszyn S.A.
63-700 Krotszyn, ul. Raszkowska 78
OGŁASZA

PRZETARG
NIEOGRANICZONY USTNY
NA
SPRZEDAŻ
SAMOCHODU OSOBOWEGO

Volkswagen Caravelle 2.5 TDI

opłat

:t

SPRZEDAŻ
DZIAI Kl
KROTOSZ\':"i-ul . l-1,'0S1ycJJ1i:l-dLi.1ll.:1podbudowę-ga
ra)y w / ; i ~ 1c sterti.'('M-cJ oru udl.ial w doPJ..d:ich i wyj:v.dach
do W)·<U.1ekln)Ch dt.1alel. Cena: cw;l I 400,- d
KROTOSZ\

~

-

Udmc ptWl'IJ.ooa, bhsko l.t5u d,,j.:iJka

~

4~.

:?O IJOO,- .d.
KROTOSZ\'N - grunl pod 1..;1h1.nkM, r/.cfl\lC:<ilnici11-pr/.tmy•
o pow. 3135 m2,pC'llo)ooy bhsl o 1:l1iwneJ trasy lt,IJ,~cJ
U/br: v,od:i.pr<ttł, telefon. W J'l(lbh11J /l\aJJUJC !Ili lr,insli1m\;llor
Cena dt1 nei,:ocpCJ1
CIIACIIAL:-IIA -r11:kn.e połoi,(ll1a dmll..a p.xl 1.;ahudowłi .t~~wą OJ'l'lW. 17H m2. U,hm)CflloC "N.1, prąd. ga1~d"J.11d.isfalt. Cen:1. 22 (X"X'), • .,1
BIADKI - d11.1lll1 pod 1..1bl.Kłm.ęJcdoorod/1nną. o fl'O" 1100
m2. U.dxopic: v.00.l. prąd, 1dcfon, JoJ.Vd - asfalt. Ccfl.l: 10
000,.,J
Ohrzc!t h'.ROTOSL.\~A -d/1.1lla s:id(lv.1111:1.0-(W~ruca
., pr.iv.~ ,abudow)' o pow. 2200 m2. u„br" v.oda. pr,td. lanah·
1XJa, telefon, doJaJ..d a.~fah.
KROTOSZY'i - iilr,1kcYJn1c polOJOIU bił i.o centrum d/1alka
rolru, mo.lliw06Cią nuiany w prry11JO\Ci pr/ttn;w.;1.nu.1 n:1 d/jalkę budow l.1.n.ąo pow r>d 1000m2J..1:?000m2. Cena: li /11~1 I m2.
SUL)-II ERZYCE - dmlkn rod budov.mc1wo Jcdnoro1J/mnc
o pow. 430 m2, 1.:abu<lcw.·ana dwonu budynkami ~ospodaruyrm
o pow. U/.}'tknv. tJ łlO m2. U,.hc-. · wo&, p~. 1.-v~ &.1,uJ Mr.111 Ce-

46.

n.:i:

4.

prawo uniewa-

"-ł .

ogrod. 1 pr.iwcm /.;1budowy o Jl(IW. 7115 m:?. U,br.; "'°oda, pr.1(1
Spr1:ed.li: dl.1:111..i t)lko v, caloik1. Cen11 00 negoq.K:Ji
KROTOSZYN' -dm!~ o fl<lW 57]7 m2 pr,etm ·C/(m.1 pod
budownictwo m,o,.lumov.e. Sprtt<l.V dt.1:ilk11yU,o w CJlnk1 Ce-

5 l ową

5.

6.

7.

Ił.

9.

na \6(XX),./J

47.

4H.

49.

~-

5 1.

52.

IO. ROSZKI -dlinlkii bud. o pow. 1000m2. U/br: v.od.1, prąd, IC·
lcfon, di.lJ.V..d ~fol\. Cena; 7 !100,. , I
11. KROTOSZ\'N - dli.Jlkn pud bulklwn1c1.,.,o Jcdniinxi11Mc
o row. 9445 m2 , n\Oihwośc:1:i pod11Jłu n.i dwie dl1,1lb Cen.a;
I m2,JJ7,-A
12. Cmlna C IESZKÓW•)
nłtt\JIChoroośtmlnaopc,w. 7.10h2-21C000,·1.I
b)
d..twlk 1rolne o W)brlnyth wakmic-h reJ.rC.1C)'Jfl)Ch bl1\ku 1.1·
su o pow. 2 70 ha.l.M ha. I 49 h2 U/lir· woJ.i, prąd. 1clefon Ce·
ru: 10000.-L.i
1.l CI IACHAL:"lilA- Boro"nlc• -a,rał.cyJnk! p.*'L.Onl" pohh·
>u I.uu d1:i.1U,a hud<w. bna o pow. 2200 m2 lJ..hr. :t..\fah, .,.,oda.
rqd. gv. tclcfon. Ctn.1· 17 500,- , I
14. 2 kn1 od KRO TOS Z \ 'NA -dt:1.ilł.a ~ n k : I D - n1,:m<lmc1J1
..tpr.i,v.em,~ov.')', pr,ł(V.ON.prl)'dmJ.l.cl..mJ1liA-cJ. Cnu• I m2
-8,-J/
IS. Okolke KROTOSZYNA - dmlka pr1.c1:Mc1ona pod u,ług1 ,
r1.tmioslfl I i.kbdy o pow. 4,300 m2 ,..lbudov.i1n.1 hudynk1cm glł-
sp..ltlart'}m Cl [l(lW. 400 m2 .
16. KR01 OSZ\~ -d/J.1lka (lł'1.t/l\.)C"1.('111.1 p.:'({dl1.1bh~ pm.:m)..
sio~ skl..dową I r1:cn11cflmc1~\ o J'IOW ••l. 0.179 hu 1~1111c1c mo1:l1,...o~ po<l,1ału w:w r,łeruChon\CI.K 1, 00.,31.d ,ufah
17. KO:"'ARZE\V -d/ialh ~dov.mc,1,.l-~111.ln1c-r.a 1. pr.iv.cm
r.i.bu<lowy o pow. Clk. I ~ m2. U,.br: v.00.J., pr4<l. Cm.1· I m2IO,- ,I
IM. Obrzl!U KROTOSZYNA - flł''}' lr.l.'llt gkiwncJ lłli.llk.l ~1v..
me.ro - ogrodn1cn I pn.v. cm 1.dbuJowy o J>l.lW I500 m:?. U,.hcwod:1., prąd, telefon. dioJ:ll.d asf:ih. Ccn:1: JO,· , I - lm2
19. KROTOSZ\'N - dl 1alka poo bu&.1v.l11c1"'C'I Jrdnorod11nnc
o pow oJ IOOOdo:?000 m2. UA,r -...,C'ICb,pf'.ld., 1c1tron Cma: 17.·
d - lm2.
20. SUL\1 IEJU. YCE - d/l.'llka o pow. K25lł ml pr/cn\,tc,ooa p.xl
1nwcs1yt.,c go~poo31"C,.c, polC'li.l•n.:i prt.y dwńi.:h drogx:h asfnhl'~
W}th abudow2na bud)nlacm &.1 kapiulnti,'O rm\Ofllu. Ccn:1.: 30
000,1
21. 2 km od KROTOSZYNA-d.młka saJown1e1.o-fll100mc141
z pr:w,Cf'll l;lbudowy poło.i.ona pr'}' W\ld/t ylówncJ. bl1)l.o lasu
Cena IJ .• ,d - I m1
22. Okollce KROTIJSZ\'NA- a trnl.tyJnłC pok,>.ooa bl~o \.tsu me·
ruchomośt rckn!X)Jna o pow 4 900 m2 „ calkow1uc ur,.:idl.ooym
sl:lv.-em rybnym o pow. KOO m2. dw:wn O\\ ocowr. pom11:s,..c1cnic
wypocqnkowe o pow. 1X m2 C:ikót C1gTOd1ooa. Ccnir J5 OOO,·
,I
23. KODIER."0-dn w-yl.U.1tlen1adl1ałka s.1d-oi:f00.1..prawem 1..a·
budowy. ULbrojm1c· "oda, prąd. 1dcfon. Dt,J.v.d - asfalt Ceru:
ll.e.11..1\ml .
24. Wpobh.>.u KROTOSl.YNA-~ot ldoyorov.. 1.lt l haodcbdtlc g::uunknwym. r.xłrl..t\lflCl'l 1a I pkMC1 dr1.ev.ost1nu -dnb)m.
+ ląb o J'l(lW. 0.70 ha Cm:1.: 35000,. , ,
25. KO~ ARZEW -p1ęl.n.C: poło).onadlo lU pod bud Jcdnom.lt,n·
nc o pow. 6000 m:? , 1. mo>.h.,.,C.C1q podl:1.1lu na mmtJS/.t d1lalk1
u,.br - .,.,od.i..~ g;v„ 1r1tron CC'fll I m2 -9 „1
26. KROTOSZY:i - attnkcyJnt poło>.onc 3 d1iall.1 pod budov.,mc·
1wo jtdnorod.onnt o row. I) 16.10 ml, 2) 1209 rn2. ]) 1616 m1
U.dJropue: prąd, lcanahJX,a. w pobla.cu \1100,l C'ma• lm2 -15
,J.
27. KROTOSZYN -atrnkcyJmt poło>.onn prq1m1e gl6wllt'J dml·
b J>OO budownic1.... o jedoofOOl:mnt, h.indtl, w.ługi , prn:mysl k:k,
ł.1opow4101 ml. U.r.brojcmc pcłllt',00,llll.dasfałt.Cena• lm2 2Szl
21L KROTOSZYN -atrnktyJnie poloJ.MA pr1.y ltnsic ~kMntJ d11alb prLczrL3C/.On.J pod kikah.cacJę oblck1ów h.indlowo-uslugowych
o pow l,734(1 ha Ul.brop11c; v.od.l, pt.ld. k:lefon. Cena: 450 OOO

STAN SIJBOWY

[)()\1Y IEDNOHODZINNE

wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenabycia nie wpłaci na konto sprzedającego w ciagu 7 dni od daty przetargu pozostałej kwoty. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po wpłaceniu całej zaoferowanej kwoty.

5.l.

~ .

CIIACIIALNIA-atnktyJniepoło.h>nabh

l.01.iiudi.1 l rC4
krcacyp Cl J>OW. 2617 ml/ tk-«v..all\l Q\,l,OCOW}ml, IIIWC'lll ')~
nym Opow 1200 ml, IAl')hkwiym, ,.d.,)wana domcm m1C11.lll•

llCl-l,'(\(J'(Xiarcl)m" sumcklm...,1-ml2fflklt1~)'fflOJXM. 80m2,
wybudow-:in)'m w 1997 roku. Cakli,Ć ogmd,.oru. Cffl.'I: 90(XXl,. ,J.
KROTOSZY:'I.! - JeJn•'flOlk"lmowy dc,m Jrdnoroc1'.1nny o pov..
i,;O m2. 3 p.,koJC. l.U1..hru.1, W-.1cnł. uM,aqa 0.1 d/1:ilcc up.w._ loiOO
m.:?. U,.br pełne Cena l:!OIIOl) .• ,1
KROTO~ZYN - atr.•l.t}'Jny, hl1,k,1 ccnlrurn <ktłn JcdnomtV1my
op.iw 220 m:!, g..r.v. h.11, s.alJn, 1 J'l'l•k1•Jc, l,.m.hm.1,:? l,l/lcHil
2 uh1i..1.qc:. na d11.1h:t ,, p,.,.,., ~7fl m:! U,.bc J>t"inc. dn:,.u.J ół,)/Jlt
C'cn.1 2SO 000,- ,I
KROTOSZYN - dom Jedno1111.l„1nny (Ol.:k:":plony) o pow 150
m:!, 1 ~.u-a/c. co na d11.1.1Lc o pnw JOO m2 „ n\01l1v.llki.t dol.uJlłC:flu grunlu. UAw pt'lnc Cen.a :N OOO,· /I
6..5 km od KH.OfO.,t..\'',;_\-dtlłif) do).l/-<l.JomJedoom11'1My
o pow. Ili m2, J l'll.ił.1')e, i.uchfuj, l111enb1:"c:,\trych/n\O„h...,ośc 1.'.t ,~adop1,1v..1mil nil J>Clł.\'JC, piw. J11:ilk1 ok. 2M)() m:?. U.t.br.:
"''N.I. pr.ld. 1cklnn Ccn.t 70 ooo,. ,!Jn,1C1c lkl ną..'\'lCflCJI
SUL\II ERZ\'CE-dM)Jc:dn.....-'"W1nn> P-"'emwyop.w. \V)tl
I IO m2, 4 p,l.11Ji.', i.:uchnu ru dt-1.1kc fi p.,v..721'1 m2. UA>r "'"\IU,
g.v~ prqd, tckfon Ceru 6011110.· ,J
KROTOSZY',; -1,.. mlffllU ..:1)-n"ov..i l dw,wna mievł.;1111Jffil
v.11ln,-m1 1ti 1,.1J("l~m1 JVIU n.;i,1<nKtl\\ p.•v. \.vdq_.'O m1e5A.ll\1:i
po oł. 140 m:! /. 1'1wo1cr1.i;.hn1a u,ytl.O\\a v.v.yMk1ch lolah oł...
IOCl0 rn2.
KROTO~zy,
L!m1em..:.a C"t.}m./P.,.,;l / k1Lllem u..:)ilov.-)m
opov. 117 m:!\,r.v fi lnbh mic=,,hlnych ll 4C°1ttJ pow J90m::!
U,br. pcłl'IC' Cena: 250 ooo.. ,t
ZDUNY - dom J~n1•mJ,,.1nn) 11 Jll-l" 72 m!. 1 pllł,.oJc, l.uchn1j,
l.uicnka, ub1i.:iqą. cC'I, v.oJa. prąd. l!;v, tcltfon row1cr1.chni:i
dt.1.,li.1l7K m:!. Cena· M ooo,. ,I
W okolk) KOJł\'LJ"A - t:r115p.'<dan1v.o młnr , kl.wfaJącc się
1. budynku m1cs/k,1lnti;o, obory, i;:ir.vu ('lfn,' ijnm1u mlllt'i:o fi ha.
Ccn."•4()1)000,-.d
6 km od t,;RO'I O!\l.Y'iA - dom JcJnc,md,1M) o J>C"W- u,ytk
X4 m2, l poioJt, kuchml, n:i dl1;1kc o pow. 700 m::!, 1u.hroJm1c
.... ada. prąi.t Cen;a l2 ooo ,1
ZO U.'i\' hlhl..o ttnlrum - lf'I uJ11atu "c: .,.,'f'(llv.l;bno..(.;1 ruc:rucho1TKlM:1 l!lbu&.l .... .ll'ICJ l."'1llt'nlCit C/)l'IS./0...-.ą o J'IO" 2JO m2,
3 k1k11k, m1t'SILłnc, I i,.,k.al lV}ll.1lwy fi J>llW SO ~ n.a d.-uke
o pow. 20110 m2, u,hr pclnr. br.tk p.•,h.itu do kMl)St.mo n1cruchl>1Y11..1~1 Cena. :?Omo ,I

„

I Ob
~~-

56.

57.

Sk.

59.

60.

61.

61.

6.1.

64.

6~.
66.
67.

)I Ę

'fff!<./Kll

;'ljĘ

KROTOSZ\, - l,ił.,11 mk ,.l..alny tl pov. 4\) m:?. 3 poknJC.
ł.ochma.l.v1cnł.n. ,\ t , lp1c:1ro, V.):\l.,!,.1sz.ind.inl Ctn;:i. Im:!. 1.300
,J
7 km od h.H.OTO~Z.\ 'i\ - lt k.al m1e~;i.ln) op.w. 7SAOm2.
3 p•lOJC, l,.uchn1•. l.v1n1k.:., \\c, CC'I, li p1ę1ro, t.l)nJr,L ok. ll>fi , I
Ccn;:i,•52~)o,.,I
KROl OSLY' - l..,kal m1evi.,1ln)" o pnv. Ml.5 m1, l pokoje.
l..uchma., lj/icnLl, 11h1l...cJJ Cena bił nnO.· ,1
KR OTO~/..\ i"J- w bk•ku „ cc1:ły 1,.,1,..il m1c:.1.kaln,- ob.llW"P wyk>l1m sLuwfardt.1c o p.1..., 75 nC. 4p.,l.l1Jc, kuthn1.1, lvjcnka. ubi·
kocJ3-,p,,rtcr C'cna• ł«lllflO,-,J
KROTOSZY',; - nlłt"'i,/.l.:i.n1c ...,/,.1,)l'l(l!W;iov.e ru p.1r1cr1.c: o pow
MO ml, 1 pol..oJC:, ku„hma, l.v1enkll., .,.,,c, /.3J«;lc rr1.c1 n.1Jemt:Ow
Pormcv.c,cm:i y,olnc p1,...mca 27 m!. pokój ru pod&uu 7 m2
1 i:.ir.v.. U,hr pdl'IC' C"cn3• l5 Oil),. ,J
KROl-OS L.Y'i - 1,.,1,..i.l m1C11Lllny o W)
1m sWndmiot
Cl pow..n m2, 3 p.,l,oJC, \.uc-hma, l.v1enk.a 1. "c Ccn.a: I ]U(),. , I I m1
KROTOSZ\-, - lok:il m1r,.1l.ilny o pov,. l 1,l m:!. 2 p.•koJC,
\.uchn1.&. l:vicnb, "'"· C't'na: 40 OOO,- ,I.
KROTOSL.\;'l- m1cv.lAn1e..., 1~11.1 .... copcM 80m2wbJo.
ku I ccgły. 4 polt\jc, l.uchma.. l:v1mka. "c· I J'lł~m. wpllk1 swnd.ird Cml· 1300,· 11 a. I m2
KROTOSZYN - lola! m1ts.Aalny "l.&)ni.-...cl(l\l,y na p;wter,r
o pow. u.r.ylk IW nC, 5 p.,I.OI, luchnt.:1., 1.v.icnla, 2x v.c. Cena· 1!9
000.• , 1
KROTOSZY~ - l,ll..1l 1n1c ,.lalny (ru~ 1..u111c:v.lc::i.ły)" bl..11.u
, ce1:ly o hardt-o ")kil.nu iL1l'llbrd/1t o pov. 4K m2, 2 J>l11.0JC,
kuchm.1, l:v1cnb, v.-c:, li 1,ięm>. Cen:i 69000,- ,J
KROTOSZ\'N - M,.:il m1cs1J..1lny o pow .'\7 ml, l pclko_,e.
kuchma. l.1.1.icnU, v...:. Cena SS 1100,· 11
KROTOSZ~ -k>l.11 mk:SAllnyo p.'1\1. 62 ml 3 polcojc. l.Ut.h·
nia, l.v1cnka. ...,c, Jl p1,:1ro. Ccll.l· 74 400,- ,I
Kruio,ry 11 - loł.DI m1cs1.lalny o pow. SO nV:, l pokOJC, l.uchn13.,
W'1t'flk.a., ..... c Ccna 60.000 L.I

I Ob'..\I

Ę

IIZ\1:KO\\ E

6H. KROl OSZ\':i - barJ/tl bli.,l.o Ryt1ku lał.al ul)tkowy ()k.lcp)
o pow. 40 m:?. whr pcłnr. CrNI KO (XX),. , I
69. KR010..~Z\ "'ł -w J>1.lbh1U r..łC\lb mlt'$1.lalnq.oo kł..:il IU}1kowy (\I.Itp) o ~ 25 m2, na d/.1•kt o p<w. 101 m2, U.d>r pełne
Cena 25 OOO,. ,I
70. KROTOSZYN - pr,y 1:k\"ritJ 1m1c budynek o łxudm wysol.1m stmd.udtll:! pod u tu,L h.indcl. produlqę. bNn1 o pow I 104
ml na dI.wk.c o JXl" 4759 m2. P.u-lani, plac nwlNmwy. 1cm,
w ca loiłc-1 0(.'100t.0ny. U1.hnlJCfl1t• pchle. CcNI I 000000,· ,J
71. KROTOSZYN -~pr„yul 1·H'1Sl)Cnua.CC1U: K500.-L.i
72. KROTOSZYN -;1ILaNmutt"MillUIOpow. 25 m2pok6J 1.l.om1nkiem, ..... <. l.uchcnb., fM.WlltcSLC"1.tn1t a:ospo<brc"l.c, dopmwad/.ma
"od.a I prtld. n:l ogr\\dkud/.1alł.ov.)'Tl) o J>(IW. 400 m2, prryul
lniov.-(J Ccn11: 60IMl,~tl.
7.l . Krolosq n - atrnkcyJflk! p>kv.ooa d1.13łk.:I, o pow. 3935 m2 nłJu..
dowanalok.alcm~. llmM'IIC".t.n)'mopo..... W)1k. 140m2 ,domem
płnorOOI.IMym o pow uJytk. JOR m2, 4 polcoJe. lcuchnto-;,,d.ilm.1,
l uchma. ~li. 2 x bl'.tt'fllca ..t w.c., c.o., podda.sa wysokie mt"~

w-,.

spr,x!iuov.-.u1t. Cc:n11700fX)()J.ł

DZIF BZ \WA

:Sń

lf\1

74. KROTOSZYN -odd.im" I\JJetn btt~ko centrum po.1CUC1..en1e
o pow. 72 m2 Jl'OICl.>.onc na I płę1r1.c w budynL.u •upodaroym
L prlv.flae1.m1tm n.a loUI mlCSl.il~y lub k>uJ Ul)ikowy
7S. Ś RL\t -odJ.imwnaJcmpr.r.ydn'IW::C-Wrocb...,,Ś:...,ICCkO. Po/JW\, Z.Cl,lllaGón ~klpro pow. 50ml. ~>.Clr'Ubud)mk .t.przc·
IJ\X"ania-n na m2pł:yn o pow IM) m2.
76. KROTOSZYN - por,;l3d.lln do wyruJęc-u1 lokal miCSl.bJny
o J'('IW. 9K ml w budynł..u Jcdnoro.iJ-JMym l p(\ł:oJC. kuchnsa, 1:i·
Limb 1.v.-c,co. - ~ c . 1 ptt;uo. C.r.y!UL 700•• ,J
P07.J'4Ai.;., - Pl111ko""o o 8. Chrohrc.-o- J>Ołl-adam do W)'l\a·
JęCia lok.al lllll:!10.alny o p.lw. 50 ml. 2 pokCIJC, ł.uchnia, b.aenb
/'Nt,ltlcr11n.Cqn11.. llll0,P ,1
7M. KROTU~ZYN - bit ko Ryni.u lokDI urytl.owy o P,h" fi() ml
1. motl1"'okq pn1wa.J1.rni:I Cl~J dJ:ublooic1 ppod.vt-1..cJ
79. KROTO.SZ\'N - J'l'l•lall.im do W)dl1tra-wicr11a pbc n pÓw
3142 m2""111,,,t.znbslu~su.,.,nicy 101 C a l o , t ~
MO. KROTOSZ.\' N - po.,..Jam do W)n:1Jęc-1a dcim ,c:dnnrod.t.1nny
o b:lrdl.lł wysokim su,ndatd/X, pow uL)'tl. I.SO m2, 7 poLoa. kuch-na.a., 2 b.ac:nk11. .... c.
li. KROTOSZV~ -pmaadamdowydncraw1ema na tcrmlC('\?"O""
dl.onym halę ma1:~f10Vt', b i ~ o pow. 19łt ml, wys. 4.!l m2.
wyrioft w k:1kn1cy p.lwy.UJ S m
Xl. KROTOSZYN - pas~ do wydl.icrbiv.-itrua ct-.,c .,,.ia,y
01i2lkow11C1COJ>O" 92.?5 rn? 1 IKSm2. CałoU.~.Ma.
Il\. KROTOSl.\'N - bla.ko Rynku odJMn w flólJtm W:al uiy\1.0'4')'
opow 160m1/nW l™' (lkq pm.,.,ad.,.cnsacichtjd.t.1.lbJflOlk1•,o.
ipod;&rcaJ Cakdł nhclptce/Of'III ~ I M \ 14, KROTOSL.YN - w poblltu S1sro,1wa Po'l'lllal~rp- po1lll•
dam do ""')Hjfd• w Jtdnop'r!rowym budp1ku c?Ctr)' lokale
ut)1kO\o'lt. kllJ:dyo J>O"" · 75 m2,n hanłzo w,.oldm 1landardńt:.
;ia parlcne H)h)' a ntywla"11nkl..., r. prud bud)llkkm par•
klni:.
li~. KKOTOSZYN - pt•a.id:un do "')'I\JJ('Cl3 halę Cl pov,· 1000 m:?.

n.

woda. prąd
146. lkmodKrulouyn• pnaaw.uT1tk"lwynap:1abuJ)-nd..~~
daretyopow 90m2..,.,.M.pr-łd Cl)n"'-kOOd
I.

l.

=

h'.ROTOSZYS -tk1mJ«tr..,n.'IIJ.,JMyill>200000.·1J
KKOTOSZ\ :'Il IJt""S:o okotk:c:-dom]tdnt:•n~nydll40CYMJ••
,J

.1.

KROTU..,L.\1' IJr;ookolk'r-J.,mplnunllWMydo.1 lCXlOC.O.·
,J

fon.
4\.

1792
211 paidzlernika 2000

2.

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

.1S. Kroł0$7)11 - wolnos1oj1'(y dom jcdnorod/mny pow I KO ml,
6 pokoi. 2 kuc:hnłC, 2 x lv1cwnka, wc, c_o. - ...,ęg1cl, l:lL. na
d/.1akc o pow. JSO m2 . CC'fll: 200 00 L.i
.'\6. Kl"Ołoszyn-bhskoRyn).u bmlCll1caopow u>.ytk. 625ml, 7 lobh m1CS1.blnych 1. l.ll.1CT11._• 1 ...,c, pow. d.t.1Jli.i .54S m2. Cena
300.000,J
37. Krotos:r:yn - dom )Cdnorod,jnny o pow. 79 ml. J pokoJc. kuch·
ma. b/_1cnka z ..-c, u,.br. pcłnt Cena 120 000 L.i.
li. BARTODZIEJE - 20 km od Gloaowa. dom jednorod1.1nny
o pow. I00 m2. 4 pol.ojc:, kuchm.a. nru budynki ppow.rt,.c. oho,
ra, s.a>pa I ~ooob. na d.ttlk:C Opow 0.49.00 ha Ccna •Jfi 000,• /J
)9. W poblUu JAROCINA - dom jcdnomd1.uV1y o pow ll5 ml.
4 pok"c, lcuchn1.a., b/.1cnkl z ubtlcacA, co.n:. dt-J,b o pow 6467
m2. Ctrll: 110 000,- ,J.
40. JAROCIN -111r.1kcyJny domjrdnNodt1nny o pow. 160 m2 na
d1.J.1lce o row. J()f,O ml, 6 polent, kuthnLl, 2 l.uimk,, 2 ub1k...
CJc,oavawamc co na v.ęa1cl I i;w„ w.,n.t pr,.dotowy na dwa du>.e
umoc::hCldy. Cena: 260 000,· t.l
4 1. 4 kmod KOŹMINA -dtw lkaopow lSOO m2,1.Jlbu<lowana<hfflffllJc:dnorod/mnym o row SO m2. (I J>Ol(IJ, kuchnia), budyn
k1cm ppodatt"Lyrn t l!nooł,l U..tt." WOOJ, prąd Cffll 25 000,· li
42. Tbu11 KROTOSL.\' N - ZOUNY-n1truchMlOUo(ibs1Ao.c
J ha ,.3budowana damall m1C11.lalnym I budyni.am, i.'Ofpod.llCJ.Y·
m, sramacl.OOI pod d1_1ablfk'U roln~ w ,.;sł.rauc rr0011kc11 rol hnncj, 1»łtf""1ęttJ. Wal'')"*flO. sai<w,n1e,.q, 11.llJrn1CM-cJ, milin
Ol.dobnych. KJ"/)'bow UJlrawnyc-h 11p UJ.br -wod.1. 1.v„ Jąd, ldc: ·

nę

żnienie

I.

nieruchomościami

geodezyjne

D<>'-JY JFPNOBODZIN~ff

skarbowych.

również

agencJa obrotu

usługi

.11. BIADKI - roq,oc,.ęu. budowa domuJednorodi.1nnq:o o pov.
ufylk. 165 nV: n.a d.t.1.1.b o pow 704 ml UJbr .... oo.l,p\\d. tclrfon,
doJV.d asrah. Cena: 40 OOO,· I.I.
JL KROTOSZYN - roJ:P()C'~ll budowa domu jcdnorod1.1M~<0
220 ml, at.n surowy 01w2ny na d,,1akc: Cl J'l(lW 2000 m2. ULbr
-i., prąd. Cm. 90 OOO,· n.
Jl. KRTOTOOZYN - bh!>ko cc:n1rurn domjCdnomdL1nny w st.inie
surowym 1:nmknię:,y m M dLlllkc o pow. 4łlJ m2. Ul.br pcłnc . Ce1\2; 100001,·d.
.'\4. 1,5 lcmod LAMEK podOSTROWEM-budynckjcdMro<lJmny o pow. u>.y1k 19 1 rn2, Slllfl surowy Olwarty, n.i d1.1alcco JICIW,
1701 m2, u,..brojcnlc: woda. prqd, ._Mll h/JICJll dt~1cmwa.

Wpłacone

nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu, zastrzega
przetargu bez podania przyczyn.

~l,V-~~CA-

,I,

Przetarg odbędzie się w dniu? listopada 2000 r. o godz. 10.00 na terenie zakładu ul. Raszkowska 78
Krotoszyn w salce obok bufetu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.500,00 zł w kasie zakładu do dnia 6 listopada 2000 godz. 14.00. Informacji o przedmiocie przetargu udziela pan Zbigniew Kowalczyk, tel. (062) 722 52 38.

Sprzedający

1!!1seraliniak
\
J
,, '

29. KROTOSZVN -d/jalb o pow. 6000 m2, 7. pr1.tmnc..ttmcm pod
Jll'"/Cf'llysl, us ługi i handel. U..tbmJm1e: wada. p~ Crna 14 /I .ta
1ml.
JO. Krotouyn - bdmcpolo),oncdmll,ud, ogn\d 1. rr:iv.em ,Jlbu.
dowyopclw.00 ll1Sm2do 1761 ml.CcnJ l!ltl 111 l ml .

Rok budowy 1996, pojemność silnika 2459 cm3, przebieg 243.000 km,
nr silnika ACV016673, nr nadwozia WV2ZZZ70ZVH005649, liczba
miejsc 7, wyposażenie:
radio, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja,
elektrycznie opuszczane szyby.
Przeglądy dokonywane były w autoryzowanym serwsie VW.
Cena wywoławcza
45.000,00 zł.
Pojazd nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nabywca pokrywa koszt

mgr inż. Eugeniusz

4.

s.
6.

WUSV, KOi..\ll'll -d,.lffl~1nny
KROTOSL.Y'll - daJ prd ~Wt"Nl,.IWO JCd,k,rodannc_
KROTOSl.\'N - ...,c.nnę"' n.pn d.im plnomdan,ry.

23 •
22:15 Dzikie i oswojone odc. 9.

Polska
Telewizja
Kablowa
czwartek
26 października
08:00 GRY INTERAKTYWNE
10:20 Hrabia Kaczula
odc. 28.
11 :05 Potem nastąpi cisza
13:05 Mały lord odc. 28.
13:30 Rozmowy
z psychologiem odc. 8.
14:00 Język zwierząt odc. 1.
14:35 Zemsta odc. 148.
17:35 Zabijamy to co kochamy
odc. 2.
18:05 Mały lord odc. 28.
18:35 Z jak zdrowie odc. 8.
18:50 Moje dziecko odc. 8.
19: 10 Prawo ziemi odc. 3.
20:30 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 8.
21 :40 Pierwsza pomoc ratuje
życie odc. 5.
21 :50 Filmówka odc. 8.
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy
piątek

27 października
08:00 GRY INTERAKTYWNE
I 0:20 Mały lord odc. 28.
11 :05 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 8.
12:25 Filmówka odc. 8.
13:05 Hrabia Kaczula
odc. 29.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Zabijamy to co kochamy
odc. 2.
14:35 Prawo ziemi odc. 3.
17:35 Stulecie samochodu
odc. 9.
18:05 Hrabia Kaczula odc. 29.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19:10 Zemsta odc. 149.
20:30 Mocne rozmowy Marka
Kotańskiego odc. 15.
21:30 Druga B odc. 25.
22:00 Pierwsza pomoc
ratuje życie odc. 6.
22: 15 Z jak zdrowie odc. 8.
22:35 Moje dziecko odc. 8.

sobota
28 października
R

E

K

L

A

M

1\

radio centrum

a

106AfM

..,, c
I

il

studio
reklama
redakcja

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

08:00
11 :00
13:05
13:30
13:50
14:00

GRY INTERAKTYWNE
Gwiazda Północy
Mały lord odc. 29.
Z jak zdrowie odc. 8.
Moje dziecko odc. 8.
Stulecie samochodu
odc. 9.
14:35 Zemsta odc. 149.
17:35 Drogi wodne odc. 8.
18:05 Mały lord odc. 29.
18:35 Podróżnicy odc. 23.
19: I O Świat bez tajemnic
odc. 33.
19:35 Morskie opowieści
odc. 67.
20:30 Hotel Sorrento
22:20 Różni ludzie,
różne sprawy

niedziela
29 października
08:00 GRY INTERAKTYWNE
10:20 Mały lord odc. 29.
11 :00 Hotel Sorrento
13:05 Hrabia Kaczula odc. 30.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Drogi wodne odc. 8.
14:35 Świat bez tajemnic
odc. 33.
15:00 Morskie opowieści
odc. 67.
15:35 Biały Bim
Czarne Ucho cz. 2.
18:05 Hrabia Kaczula odc. 30.
18:35 Dzikie i oswojone odc. 9.
19:10 Peter Gunn odc. 36.
19:35 Duch przetrwania
odc. 9.
20:30 KINO RADZIECKIE
- Wielka Ojczyźniana
- Wiesław Kot
zaprasza na film
20:35 Dzieci Leningradu
22:15 Podróżnicy odc. 23.
poniedziałek

30

października

08:00 GRY INTERAKTYWNE
10:20 Hrabia Kaczula odc. 30.
11 :05 KINO RADZIECKIE
- Wielka Ojczyźniana
- Wiesław Kot
zaprasza na film
11 : I O Dzieci Leningradu
13:05 Mały lord odc. 30.
13:30 Podróżnicy odc. 23.
14:00 Z kamerą po świecie
odc. 4.
14:35 Peter Gunn odc. 36.
15 :00 Duch przetrwania
odc. 9.
17:35 Medycyna tradycyjna
w Ameryce Łacińskiej
odc. 2.
18:05 Mały lord odc. 30.
18:35 Różni ludzie,
różne sprawy
19: I O Zemsta odc. 150.
20:30 Saga rodu Palliserów
odc. 5.
21 :25 Druga B odc. 26.
21 :55 Był wizytówką miasta ...

wtorek
31 października
08:00 GRY INTERAKTYWNE
10:20 Mały lord odc. 30.
11 :05 Saga rodu Palliserów
odc. 5.
12:00 Druga B odc. 26.
12:30 Był wizytówką miasta ...
13:05 Hrabia Kaczula
odc. 31.
13 :30 Dzikie i oswojone odc. 9.
14:00 Medycyna tradycyjna
w Ameryce Łacińskiej
odc. 2.
14:35 Zemsta odc. 150.
17:35 Raport medyczny odc. 9
18:04 Hrabia Kaczula odc. 31.
18:35 'Rozmowy
z psychologiem odc. 9.
18:50 REPORTAŻ
19:10 -Prawo ziemi odc. 4.
20:30 Nafciarze odc. 9.
21:25 Druga B odc. 27.
21 :55 Kwiaty, które mają duszę
22: 15 Różni ludzie,
różne sprawy
środa

I listopada
08:00
1O: 15
11 :05
12:00
12:30
13 :00
13:30
14:05
15:00
17:35
17:50
18:05
18:30
18:50
19:00
19:10
20:55
22:15

GRY INTERAKTYWNE
Hrabia Kaczula odc. 31.
Nafciarze odc. 9.
Druga B odc. 27.
Kwiaty, które mają duszę
Mały lord odc. 31.
Różni ludzie,
różne sprawy
Prawo ziemi odc. 4.
Oto John Doe
Bronią Lwowa
polskie dzieci ...
Jesienna elegia
Mały lord odc. 31.
Gość dnia odc. 3.
Światełko nadziei
Wszystkich świętych
Zemsta odc. 151.
Zaduszki
Trudne rozmowy cz. 3.

czwartek
2 listopada
08:00 GRY INTERAKTYWNE
10: 15 Mały lord odc. 31.
11 :30 Zaduszki
13 :00 Hrabia Kaczula
odc. 32.
13:30 Trudne rozmowy cz. 3.
14:00 Bronią Lwowa
polskie dzieci ...
14:15 Jesienna elegia
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemstaodc.151.
15:30 TELEZAKUPY MANGO
17:35 Zabijamy to co kochamy
odc.3.
18:05 Hrabia Kaczula
odc. 32 .
18:30 Z jak zdrowie odc. 9.
18:50 Moje dziecko odc. 9.
19: l O Prawo ziemi odc. 5.
20:25 Siedemnaście mgnień
wiosny odc. 9.
21:55 Filmówka odc. 9.
22:15 Gość dnia odc. 3.
22:30 Światełko nadziei
22:40 Wszystkich święo/ch

Informator regionalny

RzECZ POWIATOWA
ul. Wolności 7, czynna od pon. do piątku
w godz. 8.30-13.00 oraz 14.00- 17 .00,
w soboty od I 0.00-13.00; tel. 548-24-12
Komisariat Policji
ul. Grunwaldzka 4, tel. 548-24-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Grunwaldzka 2a, tel. 548-24-53
Urząd Pocztowy
ul. Krotoszyńska 17, od pon. do piątku
w godz. 8.30-15.00, w sob. prac.
od 8.00- 13.00; tel. 548-24-1 O
Urząd Miasta i Gminy
Rynek Marszałka Pifsudskicgo, czynny
w pon. od 8.00- 16.00, od wtorku do
piątku 7.15-15.15; tel. 548-24-01

~-··
• KROTOSZ\'N
Apteki
ESKULAP
ul. Mickiewicza 2a, tel. 722 80 25
dyżur od 20 do 26 października
RYNKOWA
ul. Kaliska 2, tel. 725 28 17
dyżur od 27 października do 2 listopada
Starostwo Powiatowe
Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
Numery telefonów:
722-66-60, 722-66-61, 722-66-62, 722-6663, 722-66-64, 725-42-56, 725-42-57. Numer faksu: 725-34-23.
Starosta powiatu przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. od 15.00 do 16.00,
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa - w poniedziałki w godzinach od
8.00 do 16.00, a w pozostałe dni tygodnia
od 7.00 do 15.00
POSTOJE TAXI
Mały Rynek, tel. 725-23-04
Dworzec PKP, tel. 725-28-30
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-Kanał. 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 mit;dzymiastowa
913 - biuro numerów (informacja)
905 - telegramy
914 - biuro napraw
URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn 1 - ul. Piastowska 35, czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7.0020.00, w soboty 8.00-14.00, w niedziele
i świt;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. Krotoszy1iska 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, le!. 722-32-15
Przychodnia Rejonowa
ul. Krótka I, tel. 722 -32- 13
Urząd Pocztowy
Rynek 23, tel. 722 -32-40, czynny
w godz. 8.00- 15.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miejski
Rynek 12, tel. 722-32-01, czynny
od 7 .30-15 .30, w pon. 8.00-16.00

.

ZDUNY

Apteka ALIFARM
Rynek 19, tel. 721- 57-28, czynna
w godz. 8.00-18.30, w sob. od 9.00-13.00
Zdunowski Ośrodek Kultury
ul. Sienkiewicza I, tel. 721- 51-95
Policja
ul. Sienkiewicza 9, tel. 721-50 -07
Przychodnia Rejonowa
ul. Kolejowa 13, tel. 721-52-24
Urząd Pocztowy
tel. 721-55-4 7, czynny
w godz. 8.00-18.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 721-50-01,
czynny w godz. 7.00-15.00,
w pon. 8.00-16.00

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

ze sponsorem

Ufundowaną przez sklep FERRUM z ulicy Magazynowej nagrodę za prawidło
we rozwiązanie krzyżówki sprzed dwóch tygodni (hasło: KOTWICA)
otrzyma pan Jerzy Grześkowiak ze Smolic. Dzisiejsze hasło ma IOliter. Sponsorem nagrody pozostaje FERRUM, na rozwiązania czekamy do 3 listopada.
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Amerykanie bardzo kochają swe narodowe insygnia. Ich miłość na przykład
do flagi narodowej jest tak wielka, że
biało-czerwone pasy oraz gwiaździsty
symbol federacji spotkać w Stanach
można nawet na chusteczkach do nosa.
U nas nie do pomyślenia! Jak to smarkać we flagę narodową? Nie
uchodzi. Gdyż my nie tylko kochamy
naszą flagę i godło. My je strasznie
szanujemy. Dla większości Polaków
wartości narodowe są niemal święto
ścią. Może i dobrze.
Tym bardziej zastanawia powtarzana
od kilku dni przez wielu rodaków opinia, że duma polskiego boksu, niejaki
Andrzej Gołota, czmychając z ringu
przed Mickiem Tysonem splamił nasz
narodowy honor. Opinia ta jest tak
mocno przesadzona, że aż bzdurna.
Mnie na przykład wystarczy już Pan
Prezydent - podobno mój przedstawiciel, mianowany wbrew woli mojej
i milionów innych wyborców. Tyle, że
na wyroki demokracji nie wolno się
obrażać. Toteż, niestety, pozostanie on
moim przedstawicielem przez najbliż
sze pięć lat. Ale dlaczego - bez pytania o zgodę- ma mnie reprezentować
zawodowy zabijaka (i to podrzędnej
klasy)?
Niesławna ucieczka Gołoty pozostaje
sprawą wyłącznie jego. O honorze na
razie nie mówmy - człowiek narażo
ny na tak częste mikrourazy płatów
czołowych mózgu raczej nie ma uczuć
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POZIOMO

.PIONOWO

I. Rzadkie imię męskie
4. Duża wyspa śródziemnomorska
7 Pierwotne imię Abrahama
8. Fabryka piwa
9. Rzeka w Mongolii
IO. Przypadek
12. Kura znosząca jaja
14. Atmosferyczny
16. Pisarz niemiecki pochodzenia żydowskiego
17. Ciało lotne
19. Zakaz opuszczania koszar
21. Miejsce klęski Armii Budionnego
22. Część kościoła
25. Urządzenie regulujące przepływ wody
26. Wpada do Wisły razem z Bugiem
27 . Kwitnie tylko raz

I . Starożytny motyw architektoniczny
2. Gruby materiał bawełniany
3. Kapitan NAUTILUSA
4. Do mocowania firan
5. Imię Presleya (fonetycznie)
6. Główna tętnica
8. Żona Zygmunta Starego
11. Owoc z makiem
13. Odmiana tlenu
15. Gorąc
18. Symbol chem. cynku
20. Pokrowiec na pistolet
21. Krewny
23. Klub piłkarski z Krotoszyna
24. Matka Kastora i Polluksa
25. Dumny ze swego ogona

wyższych .

Odejdzie w niesławie?
I bardzo dobrze! Prawda jest prosta:
Gołota, jak wiele innych, niższych organizmów, udowodnił, że jeszcze działa u niego instynkt samozachowawczy.
Jest1o wspaniały wynalazek
natury, który
każe

kiełbasą w

Berlinie Zachodnim. Szkozachowują się honorowo
przemycając hurtowo wódkę z Czech
i Słowacji. Szkoda, że mało honorowo
gnębią
czarnoskórych studentów.
Szkoda, że znając smak czterdziestu
lat reżimu wybierają na prezydenta członka ówczesnego, reżimo
wego rządu. Szkoda ...
da,

że

nie

Polacy noszą w sobie świadomość
pogardy dla swojej nacji
i świadomość własnej tęsknoty do oderwania się od tej, nazwanej przez nich
niższą, zbiorowości pisał Miłosz
w Piesku przydro::.nym. Nieprawda.
własnej

czuję pogardy dla mojej nacji, towcale nie uważam, że pan Gołota
mnie zhańbił. Nie jestem też zaskoczony jego postępkiem całkowicie
oczywistym, wręcz zdrowym odruchem zagrożonego organizmu. Wła
ściwie było to pierwsze od lat w pełni
dla mnie zrozumiałe zachowanie tej
góry mięśni ... Nie tłumaczmy, że Andrew nie mia! dnia. Nie doszukujmy
sire na siłę rzekomej przyczyny w ciosie, jaki otrzymał w pierwszej rundzie.
Nie ubolewajmy, że świat wyśmieje
wszystkich Polaków. Krótko mówiąc:
nie mieszajmy honoru narodowego
z rozrywkowym mordobiciem za cięż
kie pieniądze. To już lepiej produkować chusteczki z flagą narodową. One
przynajmniej do czegoś konkretnego

Nie
też

stwami, pozw al aj ąc
w ten sposób utrzymać ciągłość

gatunku.
Dziwne

to, że
boski Andrew zwiał przed ciemnoskórym psychopatą, ale to, że w ogóle stanął z nim na ringu. Chyba nie liczył na
głaskanie przez Bestię?
Hasłem honor narodowy Polacy szastają bardzo chętnie. Szkoda, żĆ zapominali o tym pojęciu handlując przed
laty przemyconymi papierosami na
Placu Meksykańskim w Wiedniu albo

służą.

Maciej R. Hoffmann

Zatankuje
~ BARAN (2lill - 201V)

._~ Zbyt optymistycznie podszedłeś do tego pomysłu, decyzję powinieneś podjąć
w porozumieniu z osobami, których ta sprawa dotyczy.

BYK (21IV - 21V)
Utrzymująca się

m
I ,\ I
~

myśl

sytuacja wymaga radykalnego cięcia.
o dalszych skutkach, to Ci doda animuszu.

Jeśli się

troch\? boisz, po-

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
Dajesz się prowokować. Powściągnij emocje, w tym wypadku lepiej powiedzieć
za mało niż za dużo.

RAK (22VI - 22VD)

t-i Nadchodzą ciężkie chwile, nie uciekniesz przed smutkami. Ratuj się drobnymi
przyjemnościami.

~ .

A może

mały

flirt?

LEW (23VD - 22Vlll)

\ ~ Chcesz uciec, wyrwać się z krl)gu trudnych interesów? Pokaż, żeś Lew i że panujesz nad wszystkim.
'

~

w stacji

PANNA (23Vill - 22IX)
Jesienna pogoda daje Ci się we znaki. Masz przecież na to swój sposób, wykorzystaj go.

R \f

AGA (23IX - 22X)

Właściciela tego pojazdu serdecznie
zapraszamy do redakcji po odbiór kuponu upoważniającego do bezpłatne
go zatankowania 15 litrów paliwa
w stacji PREEM przy ulicy Ostrowskiej I06. Przypominamy, że nasz grasujący po powiecie fotoreporter szuka
wyłącznie samochodów z naklejkami
,,Rzeczy".
(red.)

Fot. ., Rzecz.,. Marcin Pawlik

Humory i zie nastroje schowaj pod poduszkę, nic okazuj ich milej osobie, bo bę
dziesz żałować.

fJ
Pl

R

Wykorzystaj cieplejsze dni tej jesieni na intensywne dotlenianie szarych komórek. Najlepiej robić to we dwoje.

STRZELEC (23XI - 21XD)
Gwiazdy Ci sprzyjają, możesz pokusić
planu. Do odważnych świat należy!

się

w tych dniach na

realizację

swojego

~

KOZIOROŻEC (22XII - 201)
Nic wierz obietnicom - w tym tkwi jakiś hak. Przerwij knowania, najlepiej przez
całkowite odcięcie się od podejrzanej znajomości.

~

WODNIK (211 - 20Il)

~

RYBY (2111 - 20111)

215

ZECZ KROTOSZYŃSKA. Organ malkontentów. Pismo powstałe z mchu SOLIDARNOŚCI.
Tygodnik powiatowy. Wydawca: ,,Lumen Press" spółka z o.o. Jednoaktówka w dwudziestu czterech
odsłonach, grywana regularnie co środę. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyscńa: Romana Hyszko, fotodckoracjc: Marcin Pawlik, scenografia: Artur Paterek. Obsada: Izabela Bartoś, Romana Hyszko, Mirosław Gabrysiak, Dorota Kukiolczyńska, Sebastian Pośpiech. Suflerka: Maria Drygas-Witek. Artyści współpracujący: Antoni Azgier, Witold Blandzi, Maciej Hoffmann, Janina Ibron,

SKORPION (23X - 22XI)

Tym razem postąpiłeś bardzo brzydko.

Uważaj,

by poszkodowany nic odpłaci! Ci

tą samą monetą.

To Twój sposób na życic: jeżeli nic się nie dzieje, wymyślisz sobie
piej przyjrzyj się sympatycznemu Strzelcowi lub Koziorożcowi.
pddńernlka

2000

kłopoty.

Le-

Zygmunt Idziak, Jacek Kępa, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Marcin Podziomek, MiFerdynand Woiny.
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 15201021-724690-270010000-0. Pod jaki adres „mailować"? rzecz@box43.gnct.pl; rzecz@polbox.com
rosław Rybczyński,

Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nic zamówionych. Niektórym nadajemy piękne tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich także nic zwracamy. Wzory i elementy graficzne nic b~dącc własno
ścią reklamodawcy należą wyłącznie do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nic możemy, niestety, odpowiadać. Wszystkich Czytelników kochamy... Kto nas składa i lamie: Artur Paterek. A kto drukuje: Norpol-Press (Wrocław) w nakładzie 7000 egz.

