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Sto prezentów

Ale numer!
•

Biały

personel
w czarnym
str na
Zdarzyło się

w Kobylinie
ona 7-

Nie jesteś
do niczego!
a
Z okazji szczególnego, bo ostatniego w tym tysiącleciu,

Fot ... Rzecz" - Marcin Pawlik

Boże

go Narodzenia nasz idący z duchem czasu Uak widać na fotografii) miły wielkopolski Gwiazdorek dostał od swoich niebieskich przełożonych przez telefon komórkowy specjalne polecenie. Wykonał je sumiennie, zostawiając w redakcji sto upominków świątecznych dla Państwa. Są nimi prawdziwe, rosną
ce choinki oraz parafinowe aniołki i Mikołajki.
Rozdawać je będziemy w czwartek (21 grudnia), począwszy
od godz. 9.00, wszystkim, którzy pojawią się w redakcji (Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a, parter) z tym numerem Rzeczy.
Oczywiście tak długo, dopóki nie wyczerpią się zapasy. Do zobaczenia!
(red.)
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Koźmina
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o zdunowskie
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iył naprawdę

Siatkówka
po eskimosku
s a

Karpie sprowadzono w nasze strony
kilkaset lat temu. Były pierwszymi
w Europie rybami hodowanymi w stawach. W wyniku wielowiekowych zabiegów hodowców, specjalnej opiece
i intensywnemu żywieniu wykształci
ły się różne odmiany karpia. Na przykład: pclnołuski, lustrzeń czy golec.
Dziś już po dwu-, trzyletniej hodowli
karpie osiągają wagę od 750 do 1500
gramów. Ryby tej wielkości są odła-

wiane na nasze stoły. Mogą one jednak żyć 30 - 40 lat i osiągać wagę 30
kilogramów.
Karp to najpospolitszy gatunek ryby
w Polsce. Trudno byłoby sobie wyobrazić bez niego wigilijną kolację.
Podobno najsmaczniejsze karpie ło
wione są w milickich stawach hodowlanych.
(red.)
- czytaj także str. 19 K
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Fot ... Rzecz" - Marcin Pawlik
Przed Bożym Narodzeniem na krotoszyńskim targowisku
stoiska z karpiami cies;:yly się dużym zainteresowaniem
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FOTOzagadka

Poniżej

Zdjęcie

zamieszczone w numerze 48 przedstawiało tory kolejowe na Osuszy.
dla Damiana Jankowskiego z Krotoszyna.
Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona? Na naklejone na kartki kupony czekamy do 3 stycznia. Sponsorem w konkursie jest pizzeria AZUR PIZZA (Krotoszyn, Mały Rynek 8). Nagrody prosimy odbierać
w redakcji w piątki od I 0.00 do 15.00.
Nagrodę wylosowaliśmy

oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Obok każdej podajemy liczbę miejsc i nazwę
miejscowości, w której zlecana jest praca. Dane były aktualne 18 grudnia, (aktualność
można sprawdzić pod numerem tel. PUP 725-36-84).

Praca czeka
•

Praca dla kobiet

krawcowa (absolwentka, wykszt. za- I, Milicz
wod. lub średnie)

•

Praca dla kobiet
lub mężczyzn

n-I jęz. ang.
- I, Koźmin Wlkp.
n-1 zaw. malarz - I, Koźmin Wlkp.
konst. odzieży (techn. praktyka)
-I.Milicz
krojczy (techn. praktyka)- I, Milicz
- I, Milicz
mistrz krawiecki
farmaceuta (wyksz. wyższe I stopnia)
- I, Konary k. Rawicza
farmaceuta (wykszt. średnie)
- I, Konary k. Rawicza

•

Zdjęcie

Imię

mechanik-kierownik produkcji
(mgr inż., obsługa komputera,
- I, Krotoszyn
2 lata praktyki)
ślusarz - operator prasy do świec
(praktyka)
- IO, Zalesic Małe
ślusarz-spawacz w osłonie CO
- I, Zalesic Wielkie
(praktyka)
specjalista ds. zakupów
(wyższe ekonom, praktyka)
- l, Zalesie Małe
magazynier (średnie, praktyka)
- I, Zalesie Male
inż. budownictwa (specj kontrukcje
budowlane)
- I, Jarocin
lakiernik samochodowy
(zawod. praktyka) - I, Chwaliszcw
operator dźwigu towarowego
- I, Krotoszyn
(uprawnienia)
elektryk-elektronik - I, Krotoszyn
ochroniarz osób i mienia (licencja)
- 2, Krotoszyn
- 5, Krotoszyn.
tokarz

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

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

Adres: ................................. ." .............. . . .

Wypełniony

Praca dla mężczyzn

I naklejony kupon prosimy wyslat na adres Redakcji
lub wrzucat do skrzynki .RK" - Sienkiewicza 2a

Kryminałki
13 grudnia o 20.30 na ulicy Zdunowskiej w Krotoszynie doszło do potrące
nia przechodnia. Będąca pod wpływem
alkoholu (3, 15 promila w wydychanym
powietrzu) mieszkanka Krotoszyna nagle wtargnęła na jezdnię, tuż pod koła
nadjeżdżającego malucha, którym kierował mieszkaniec Rozdrażewa. Pijana
kobieta doznała złamania prawego podudzia z przemieszczeniem kości.
14 grudnia uszkodzony został volkswagen golf zaparkowany na Małym Rynku w Krotoszynie. Nieznany sprawca
oderwał i ukradł dwie boczne listwy
ozdobne z pojazdu. Mieszkanka Łężan
poniosła straty w wysokości 300 zł.
13 grudnia o 21 .00 przy ulicy Tysiącle
cia w Koźminie Wlkp. dwaj nieletni
bracia bez powodu pobili, kopiąc po całym ciele, dorosłego mieszkańca Koź
mma.

Uwaga, wypadek!
14 grudnia o 16.40 na ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie kierujący samochodem nieznanej marki na prostej drodze potrącił rowerzystę. Mający 76 lat
mieszkaniec Krotoszyna na skutek uderzenia samochodu w rower wpadł na
maskę pojazdu. Jechał na niej około
600 metrów. Na ulicy Parkowej samochód ostro zahamował, zrzucając poturbowanego na jezdnię. Rowerzysta trafił
do szpitala z raną tłuczoną głowy i zła
manym nosem. Kierowca zbiegi
z miejsca zdarzenia.
15 grudnia o 0.45 na ulicy Lelewela
w Krotoszynie zatrzymano 32-letniego
krotoszynianina kierującego oplem kadetem do kontroli drogowej. Mężczy
zna, jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się - pracownik Urzędu Skarbowego
w Krotoszynie, miał 1,8 promila alkoholu. Jego pech był podwójny, ponieważ równo z wybiciem północy weszły
w życie zaostrzone przepisy ruchu drogowego, zgodnie z którymi pijany kierowca traktowany jest jak przestępca.
W takim przypadku sprawa kierowana

15 grudnia w Baszkowie z dachu pewnego budynku wskutek silnegó wiatru
oderwała się blacha. Strażacy przy
blachę.

Eko

Jntermarche

(ul. Sienkiewicza) (uL Ra~zkowska 22)

TARGOWISK

Biedronka

Plus

miejskie

(ul. Koźmińska)

(ul. Floriańska 14)

(ul. Kobylińska)

1,15

zł

0,99

zł

1,14 zł

1,05

zł

jaja 15 szt. 4,50 • 5,80 zł

2,29

zł

2,25

zł

2,29

zł

2,25

zł

marchew kg 0,60 - 0,80 zł

jaja - l O szt.

3,05 zł

2,89

zł

2,99

zł

2,95 zł

karp kg 7,20 - 7,50 zł

masło

1,55 zł

1,49 zł

mąka

I kg

cukier

I kg

mix - 200 g

margaryna
olej- I I

250 g

0,85

zł

2,75

1.ł

0,79 zł/ 225 g
2,59

zł

/ 0,9 l

1,29 zł

l , 19 zł/ 200 g
zł

0,75

zł

0,85

2,73

zł

2,99 zł

cebula kg 0,50 - 0,70 zł
jabłka

kg O, 70 - 1,50 zł

pomidory kg 3,20 - 5,00 zł

sądu,

odbywało się wcześniej,

a nie, jak to
do kolegium

do spraw wykroczeń.
15 grudnia o 14.50 w Nowej Wsi
mieszkaniec Koźmina Wlkp., lat 27,
prowadząc vw golfa pod wpływem alkoholu ( 1,45 promila) spowodował koli7Ję drogową

15 grudnia o 19.50 na ulicy Sienkiewicza w Krotoszynie nietrzeźwy (0,85
promila) 22-letni mieszkaniec Krotoszyna za kierowmcą malucha doprowadził do kolizji drogowej z innym autem.
16 grudnia o 1.55 policja drogowa zatrzymała na ulicy Kobylińskiej w Krotoszynie 29-letniego mieszkańca naszego miasta, który prowadził poloneza
pod wpływem alkoholu ( 1,87 promila).
17 grudnia o 23.00 na ulicy Mickiewicza w Krotoszynie 32-letni mieszkaniec Galewa kierujący seatem ibizą po
spożyciu alkoholu (badanie alkomatem
wykazało 1,58 promila w organizmie)
zderzył się z fiatem 126p. Uciekającego
z miejsca kolizji sprawcę zatrzymała
w pościgu policja w Koźminie Wlkp.

interweniowała
użyciu podnośnika usunęli zwisającą

SUPERMARKETY

jest bezpośrednio do

Straż pożarna

- SPRAWDŹ CENY :- SPRAWDŹ (;'ENY - SPRAWDŹ CENY - SPRAWDŹ CENY - SPRAWDŹ CENY - SPRAWDŹ C'ENY ·

Proponujemy Państwu przegląd cen kilku popularnych artykułów spożywczych, oferowanych w największych sklepach naszego miasta. Podane ceny dotyczą produktów najtańszych, oferowanych w tych placówkach 18 grudnia. Dodatkowo, na Pań
stwa prośbę, zamieszczamy ceny z targowiska miejskiego.

13 grudnia w sklepie na Rynku w Krotoszynie okradziono pewnego krotoszynianina, stojącego w kolejce do kasy. Ktoś wyciągnął mu portfel, w którym był dowód osobisty, legitymacja
emeryta i 150 złotych. Łączne straty
poszkodowany oszacował na 230 zł.
13 grudnia o 14.30 na Rynku w Krotoszynie dwóch mężczyzn wykorzystało
nieuwagę i łatwowierność mieszkańca
jednej z podzdunowskich wsi, który pokazał im plik banknotów. Złodzieje
ukradli mu 500 zł.
18 grudnia Prokuratura Rejonowa
w Krotoszynie wszczęła śledztwo przeciwko 37-letniemu mężczyźnie, który
usiłował zgwałcić swoją 14-letnią córkę. W poniedziałek 18 grudnia Sąd Rejonowy na wniosek prokuratury miał
podjąć decyzję, czy wobec oskarżone
go należy zastosować areszt.

15 grudnia ratownicy straży pożarnej
w Lutogniewie zmywali z jezdni paliwo, rozlane w wyniku zderzenia cię
żarowego dafa z ciągnikiem rolniczym. Strażakom udało się zatrzymać

dalsży wyciek płynu z przedziurawionego zbiornika. W działaniach Udział
wzięła jednostka IRG z Krotoszyna.
17 grudnia na skutek intens}'Wnych
opadów deszczu zalana została kotłownia szpitala powiatowego przy
ulicy Mickiewicza w Krotoszynie.
Wodę przez kilka godzin wypompowywali strażacy.
(popi)

. KU.PON nr 50 . ··
Nagrodę z kuponu nr 48 otrzyma Wioleta Janicka z Kroteszyna, którą zapraszamy do redakcji. W naszym konkursie sponsorem jest PAPA PIZZA
z Krotoszyna. Kupon prosimy nakleić na kartkę i przysłać na adres redakcji lub wrzucić do skrzynki na budynku redakcji przy ul. Sienkiewicza 2a
do 3 stycznia.
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Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny,
W miłości jest poczęty.

Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą

(... ) i wszystkie wioski z miastami
Składam

Ze jak mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.
(Jan Kasprowicz)

najlepsze życzenia
na Święta Bożego Narodzenia i. na cały najbliższy rok:
niech nigdy nie zabraknie sil, by nieść drugiemu człowiekowi pomoc i radość,
by ciągle podnosić ludzką godność i jej bronić,
niech nie zabraknie wokół nas również ludzi
naprawdę życzliwych i mądrych, by z ich pomocą
jak najlepiej organizować życie w naszych Małych Ojczyznach.
Biel obrusu stołu wigilijnego i piękno polskich kolęd niech rozradują serce,
dadzą chwile zapomnienia o codziennych kłopotach i zmartwieniach,
jakimi darzył nas odchodzący do przeszłości rok.
Bolesław

Niech Święta Bożych Narodzin
wypełni ciepło rodzinnej miłości,
życzliwość i uśmiech przyjaciół,
a pierwszy rok nowego stulecia
niech spełni wszystkie
Państwa nadzieje i marzenia.

Kasprzak

Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy aby nadchodzące Święta
były wypełnione radością

Mieszkańcom

Ziemi

Krotoszyńskiej życzą

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Włodzimierz

i ciepłem rodzinnym,
a pierwszy rok XXI wieku szczęśliwy,
obfitujący w sukcesy
i w każdej mierze pomyślny.
Mieszkańcom gminy Rozdrażew

Fudala

Wójt, Zarząd
i Rada Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy

Julian Jokś

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego
Nowego Roku 2001
pragniemy przekazać
Mieszkańcom Gminy Cieszków
oraz Gmin Sąsiadujących
najserdeczniejsze życzenia
dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Święta Bożego Narodzenia
są świętem wszystkich rodzin, świętem pojednania,
dobroci oraz wszelkich wielkich wartości.
Niech Nowy Rok 2001 przyniesie nam wszystkim
wiele dobrego oraz doda nowych sił w pokonywaniu
trudów dnia codziennego.
Przewodniczący

Rady Gminy

Jan Wojciech

Wójt Gminy
Bogusław Sołtys

r.zecz

Z okar,ji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
Rada Powiatu Krotoszyńskiego
oraz
Starosta Krotoszyński
życzą wszystkim mieszkańcom powiatu
wielu radosnych wzruszeń przy blasku choinek
oraz tego, by Święta były czasem radości i spokoju,
by znikły Państwa codzienne kłopoty,
a szczęście zagościło
w całym Nowym Roku
Pnewodniczący

Michał

Rady Powiatu

Przybylski

Starosta Krotoszyński
Stanisław

Ratajski

20 grudnia 2000
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Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną

p
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i ... ponad 2SOOO artykułów dla domu, szko~, biura

W GRUDNIU
WSIYSTKIE NIEDZIELE
HANDLOWE od 10°0-15°0

Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 11.
Tel. 062 725 42 60.
Zapraszamy

również

do Ostrowa Wlkp. i Pleszewa.

TERAZ CZVNNY 9°0 -19°0 SOBOTY 9° 0 -15°'

przyjmuje

lek. med. Alfred Hess
Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a

czwartki, godz. 16.00-18.00

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

rumieniowych, ropnych i innych.
USUWANIE: brodawek zwykłych (kurzajek), brodawek łojkowatych
(typu starczego), brodawek płaskich (młodzieńczych) .
Tel. dom Poznań 061 823 01 63 lub 0601 819 926

Skoda Fabia

lek. med. Artur K11lakowski
choroby nerek,

pęcherza

moczowego, prostaty i
u dzieci
stulejki, niezstąpienie jąder) bezoperacyjne kruszenie kamieni nerkowych, operacja przezcewkowa prostaty, USG
męskich narządów płciowych (również

Przyjęcia we wtorki w godz. 16.30-18.00
63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a. Tel. 062 725 27 40

USI.UGI KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ

- pakiet ubezpieczeń AC/OC/NW w cenie auta
- opony zimowe GRATIS
- opusty na wybrane modele - 4.000 PLN *
* dotyczy wersji silnikowych 1,9 SOI/ 1,9 TOI / 1,4- 74 kW

AutoPerfect s.c.

Autoryzowany Dealer ~koda

GOSTYŃ, ul. Nowe Wrota 5, tel./fax. (065) 572 09 59

AUTO NA GAZ
Zakładanie

instalacji gazowych
do wszys tkich typów aut benzynowych
Do samochodów:
~a::ll~kPOLONEZ, DAEWOO, FIAT, LUBLIN
również na gwarancji
AS

TECH

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

SALON TAPET

,,WEST• FROST"
63·400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 26
tel./fax 062 691 04 44, 736 69 69
> Klimatyzacje
pomieszczeniowe
i samochodowe
> Komory chłodnicze
> Meble sklepowe
> Wyposażenie sklepów
> Wyposażenie gastronomii
RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT

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

zecz

b~@M~
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udnla 2000

wczasy gratis

• RłdlkcJa ul. Slellklewicza 2
Ili. 725 33 A, fu 722 71 U
· Drukarnia Krnaszr6ska
ul. Florlarlslca 1
IIL 72526 38
• Skllll „RUCH"-u

Kollrlll. UL Wolnołcl 23

dla dwóch osób przy zakupie

okien powyżej 3.000 zł

pośrednictwo

,..__.._.ROTOSZYNSKA

~

z nąfnowszych kolektji
zagranicznych i krąjowyćh oraz:
- okleiny meblowe
- famy emulsyjne
- rolęty wewnętrzne
- ldęje i akcesoria malarskie

Polecamy:
- mycie ręczne
- kompleksowa odnowa starego lakieru
oraz zabezpieczenie nowego
- czyszczenie topicerki
Krotoszyn, ul. Jaśminowa 13
- odnowa zderzaków plastikowych itp.
/k. lntermarche/
- przygotowanie samochodu do sprzedaży
tel. 725 07 36
- wyprawki lakiernicze

l

L

.

w .y c e n a

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

• Dom - stan surowy o,warty, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł .
• Dom - stan surowy, czc;ściowo zadaszony, duży, a,ralccyjna architektura, na działce 2000 rn2Cena 95.000 zł (do negocjacji),
• Dom w Zdunach na działce 800 m2, stan zamlcnj~ty. cena 11 O.OOO zł.
• Dom w zwartej zabudowie w centrum Kobylina, pow, utytkowa 11 O m2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.
• Dom wolno1tojący - Koźmin, parterowy, z poddaszem utytkowym o pow, 129 m2 na działce 667 m2,
cena 140.000 zł,

DZIAŁKI
• Działka sadowniczo-ogrodnicza, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, obrzetc Krotoszyna.
Cena 17,500 zt
• Działka budowlana 3000 m2 w Krotoszynie, cena 60,000 zł .
• D;dailc~ budowlaną 1000m2 na Salni k/ Krotoszyna, cena 13.000 zt
•Osusz - pow. 1500 m2, cena 14.000 zł.
• Działka budowlana o pow. 5480 m2 na obrzeżach Krotoszyna, cena 68,000 zł,
• Działki budowlane w Konarzewie przy ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, eloktr., telefon.
• Działkę sadownicza.ogrodową z prawem zabudowy położoną na Kopicczkach o pow. 9.SOO m2.
Cena 66.500 zł.

MIESZKANIA
• Mieszkanie 72,20 m2 w blolcu. Cena 97 .OOO zt
• Kupi~ kawalerkę w bloku.
• Mieszkanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Cena 87.000 zł,
• Mieszkanie 50m2, 3p + k +I+ we. Cena SS .OOO ,
• Mieszkanie w blolcu w centrum, I pi~tro. 62 m2 wysoki standard, cena 78,000 zł.

5 •

Biały~ personel

w czarnych bluzkach

Od 13 grudnia, kiedy to Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych ogłosił strajk generalny, krotoszyńskie pielęgniarki ubierają się w czarne bluzki. Na budynku szpitala powiatowego zawisło kilka transparentów z hasłami.
Dobra praca - godna płaca. To hasło
z transparentu wiszącego nad wejściem do izby przyjęć szpitala powiatowego w Krotoszynie najkrócej oddaje motywy protestu . Ogólnopolski
Związek Pielęgniarek i Położnych
domaga się od rządu podniesienia
pensji o 500 zł i zapisania w ustawie
o zawodzie pielęgniarki i położnej
gwarancji podwyżek. Rząd proponuje na przyszły rok białemu personelowi szczebla średniego i niższego
wzrost zarobków o 4 procent powyżej inflacji. Dyrektorzy zakładów

opieki zdrowotnej uważają, że tych
pieniędzy fizycznie nie ma. Kasy
chorych bowiem już teraz proponują
szpitalom kontrakty o kilka, a nawet
kilkanaście procent niższe od tegorocznych.
Krotoszyńskie pielęgniarki zdecydowały się na stosunkowo łagodną formę protestu - bardziej się solidaryzują ze swymi koleżankami, niż strajkują. - Na ra::ie dyrekcja dostała od
nas 5 grudnia list:: postulatami żąda
jąc) mi podwy:::ki wynagrodzeń - mówi Maciej Walentynowicz, starszy

W biurze poselskim Jerzego Koralew/ s k i ego
(Ostrów
Wlkp., ul. Kolejowa 24 b)
można odbierać
druki
wniosków potrzebnych do
uzyskania odszkodowań za niewolnicząpracę w Niemczech w latach Il wojny światowej. Biuro jest
czynne w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godz. 14.30 -17.30. Tel. 736 43 59.

STOP.
21 grndnia w budynkp dawnego
żłobka

Od kilku tygodni na czwartkowe dyżury przy telefonie zapraszamy do redakcji osoby pełniące w gminach naszego powiatu ważne funkcje. Każdy z Państwa ma tym samym szansę uzyskania od nich odpowiedzi na nurtują
ce go pytania, a przy okazji - wygrania 100 zł.

kład

opiekuńczy

opieki paliatywnej.

STOP.
będzie

Rada Powiatu Krotoszyńskiego, zaś
21 i 28 grudnia spotkają się na sesji radni miasta i gminy Krotoszyn.

STOP.
29 grudnia Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Zdrowie otwo-

W tym tygodniu na telefonicznym
dyżurze gościć będziemy dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztofa Jelinowskiego . Słu
chawkę podniesie przedstawiciel redakcji, zanotuje imię i nazwisko osoby telefonującej oraz pytanie. Potem
odda głos naszemu gosc1owi.
Wszystkie odpowiedzi zapiszemy,
najciekawsze umieścimy w najbliż
szym wydaniu Rzeczy. W tym numerze mogą Pa1istwo przeczytać tekst
o naszych czwartkowych rozmowach
z Bolesławem Kasprzakiem - burmistrzem Koźmina Wlkp .
L

100

zł jedną

Jego koleżanki podkreprzez cały czas toczą się rozmowy z dyrektorem SPZOZ Pawiem
Jakubkiem. - Jeśli nie dojdziemy
z dyrektorem do poro::umienia
w kwestii plac, podejmiemy dalsze
ślają, że

kroki, być może będziemy okupować
budynki. Widzimy po stronie dyrekcji
wolę negocjacji w tej sprawie, chyba
jesteśmy na dobrej drod::e do porozumienia.

STOP.

(popi)

Współpracownikom, Przyjaciołom,

wszystkim Klientom
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej
pomyślności z okazji
,
Swiąt Bożego Narodzenia

oraz Do Siego Roku.

63-700 Krotoszyn, ul. Kaliska 2

pielęgniarz.

Pierwsze w nowym wieku tradycyjne spotkanie noworoczne samorząd Krotoszyna organizuje
w Ratuszu 4 stycznia. Zaproszono
na nie ki~rnjących firmami i instytucjami w gminie.

Naszym oc anym
Czytelnikom i Reklamodawcom,

składają

8
00
w soboty od 8 00 do 14
Pełni dyżury nocne.

STOP.
Fot ... Rzecz" - Marcin Pawlik
Pielęgniarki nie odstąpiły od łóżek pacje11/Ót11 Swój p,utest wyra::iły =akladając czarne bluzki

\

~ ~ : -........~ - - - mgr farm.
Danuta & Stefan Michalscy

::::0::::::eków

Przypominamy, że zespół wsparcia rodziny przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi telefon zaufania. Jego numery
to: 722 88 91 lub 722 88 92. Od
poniedziałku do piątku w godz.
16.00 - 21.00 uzyskać tam moż
na profesjonalną pomoc w przypadku problemów rodzinnych.

każdym

kwotą

Wlkp. przy ul.
centrum rehabilitacji.

STOP.

tygodniu nagradzamy
z telefonujących
osób, wybraną drogą losowania. Pieniądze można odbierać w redakcji
już w dniu ukazania się numeru Rzec::y, w którym publikujemy nazwisko
osoby nagrodzonej. W tym tygodniu
jest nią pani Regina Bukowska
z Brzozy.
Nasz numer telefonu to 725 33 54.
Na Pańsn\·a pytania czekamy razem
z naszym gościem w czwartek 21
grudnia między godzinami 15.00
a 16.00.
(red.)
W

Koźminie

Floriańskiej

VIP przy telefonie

K

Bolewskiego

29 grudnia obradowa6

rzy w

F

ul.

pielęgnacyjna

1 zakład

li Stówa do wzięcia!

fi

przy

w Krotoszynie zostaną otwarte za-

ł
f'[

J

Sympatykom i Adwersarzom

.

zyczymy,
aby radosna atmosfera
świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy/a im
w każdym dniu
TrzeciegÓ 'Iysiąclecia.
Życzymy Państwu zdrowia,
dostatku, spełnienia planów i marzeń,
wielu sukcesów,
a przede wszystkim
najzwyklejszego ludzkiego szczęścia
1-edakcja

'

tel. 062 725 28 17

r.zecz

20 grud.nla 2000
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Kto zostanie
Krotoszynianinem
Roku 2000?

Jak zarobić, a raczej, jak zdobyć
pierwszy milion?
Malo jest chyba
Polaków, którzy
nie zadają sobie
tego pytania. Zarobić trudno, bo

Widziane
z Poznania
to przywilej niewielkiej grupy osób kierujących spółkami, czy zasiadających w radach nadzorczych. Słynna kariera amerykańskiego pucybuta jakoś też się nie
sprawdza w naszych warunkach. Szansa
wygrania w totolotka jest wręcz niepraw
dopodobna. A więc może prawdziwe jest
stwierdzenie, że pierwszy milion trzeba
po prostu ukraść lub zdobyć nielegalnie.
I chyba w taki sposób w dzisiejszej Polsce powstawało i nadal powstaje wiele
fortun. Sprzyja temu niedoskonale i stale zmieniające się prawo, niska skuteczność wykrywania i ścigania przestępstw
i wszechobecna korupcja. I nawet, jeżeli
dojdzie do wykrycia przestępstw i postawienia sprawców przed sądem, to cią
gnie się to latami, aż wreszcie mało kto
pamięta, o co tu właściwie chodziło.
Takie refleksje nasuwają się przy ogło
szeniu wyroków w głośnej sprawie poznańskiego Elektromisu. O całej sprawie
głośno było 8 lat temu. A kwoty, o jakich
wtedy mówiono, przyprawiały o zawrót
głowy. Aż dziw, że nie należąca w końcu
do największych firma, nie zniszczyła całego polskiego systemu finansowego.
W 1995 roku, po trzech latach śledztwa,
sprawa trafiła do sądu. Na lawie oskarżo
nych zasiadło 13 osób ze ścisłego kierownictwa Elektromisu. Co ciekawe, nie
było wśród nich twórcy holdingu, jednego z najbardziej znanych poznańskich
biznesmenów. Ale człowiek numer
1 w firmie nie zasiadał w jej władzach.
Był tylko skromnym komendantem straży pożarnej czy przemysłowej. Oskarżo
nym postawiono zarzuty uszczuplenia
dochodów Skarbu Państwa o kwotę co
najmniej 40 milionów nowych złotych,
a więc wielokrotnie mniejszą, niż to wynikało z początkowych zarzutów. Związa
ne to było z niepłaceniem należnych podatków skarbowych i opiat celnych.
Pięć lat potrzebował Sąd Rejonowy
w Poznaniu na wydanie wyroku. Wyrok
jest nieprawomocny, a skazani na pewno
będą apelować do sądu wyższej instancji. Dlaczego tak długo? Takie przeciąga
nie sprawy ułatwia nasze kulawe prawo,
co doskonale wykorzystują adwokaci.
Niestawianie się oskarżonych czy świad·
ków.na kolejne rozprawy, oczywiście zawsze usprawiedliwione, coraz to nowe
wnioski stawiane przez obrońców. Tak
było i w tym przypadku. A sam wyrok?
Nie wzbudził większych emocji. Najwyż
szy, to cztery lata pozbawienia wolności.
I dla wszystkich wysokie grzywny. Niby
0

Podobnie jak w latach ubiegłych, wybierzemy Krotostynianina Roku.
Obok drukujemy kupon, na którym
każdy z Państwa może do końca
stycznia przysłać nam własną propozycję kandydata do tego tytułu. Cho-

kasą.

Piotr Zakrzewski
20 grudnia 2000

Mój kandydat to .................~f- . .................

.

;,
• • • • • • • • • • • • • • •• •• , ·

••••••

••

•••••

>

••••••••••••••••••

.,

Uzasadnienie (pro~11'1Y dołączyć nafoddzielnej kartce)
Moje dane: / . ,,, . . . . . . ,. . i : . : . . . . : . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . .
H.
~
Imię 1 nazwisko . . : .................................. .
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A.9,f~li, telefop. .(, ... .. 1! .... • : ........... : ..... , ..... •'. .. .
wołana

przez naszą redakcję kapituła.
Na doroczną uroczystość ogłoszenia
jej werdyktu zaprosimy Państwa
prawdopodobnie na początku marca.

I jeszcze jedno - na osoby, które nadeślą nam propozycje kandydatur,
czekają atrakcyjne nagrody.
(red.)

Przypominamy listę wybitnych krotoszynian XX stulecia. Sporządzili ją historycy związani z Krotoszyńskim Towarzystwem Kulturalnym. Oprzygotowanie podobnej poprosiliśmy też Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, opublikujemy ją w następnym numerze. Listę może też uzupełnić ~ażdy z Państwa, nadsyłając nam
swoje propozycje. Czekamy na nie do pał.owy stycznia, potem zamieścimy kupony, na których będą Państwo oddawali swoje głosy (zasada plebiscytu).

Wybieramy
Krotoszynianina XX wieku
Jan Władysław Bolewski (18781963), lekarz, działacz narodowy,
wielki społecznik.
Wanda Grabska ( 1913-2000) - harcerka z Szarych Szeregów AK, współ
założycielka krotoszyńskiego muzeum, wieloletnia prezes Zarządu Od-

tykułów.

cjom i instytucjom, 6 stycznia 1919 r.
wybrany pierwszym burmistrzem Krotoszyna.
Michał Koza! (1893-1943) ur.
w Nowym Folwarku pod Krotoszynem, prezes Towarzystwa Tomasza
Zana w Gimnazjum w Krotoszynie, od
1929 r. rektor Arcybiskupiego Seminarium w Gnieźnie, od 1930 r. biskup
pomocniczy we Włocławku, zamordowany w Dachau. W 1987 r. Kościół
zaliczył go do grona błogosławionych.
Kazimierz Krotoski (Szkaradek,

Józef Klemczak (1876-1930) - ur.
w Wilkowie w pow. leszczyńskim, do
Krotoszyna przybył w 1896 r., prezes
Sokola, przewodniczył wiciu organiza-

1860-1937), historyk, absolwent krogimnazjum i UJ, opublikował wiele prac historycznych, mię
dzy innymi I tom Dziejów miasta Kro-

działu .

Antoni Karbowiak ( 1856-1919), ur.
w Dąbrowie pow. Krotoszyn, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor
licznych prac naukowych, książek i ar-

jednogłośnie

toszyńskiego

toszyna, zmarł w 1937 r. w Poznaniu.
Hieronim Ławniczak (1920-1987),
absolwent krotoszyńskiego gimnazjum, prowadził tajne nauczanie oraz
drużynę harcerską Szarych Szeregów,
nauczyciel, regionalista, publicysta,
kulturoznawca.
Stefan Ogrodowski (ok. 1890 1942) proboszcz Krotoszyna,
w czasie okupacji delegat rządu polskiego na powiat krotoszyński, zamę
czony przez hitlerowców w Dachau.
Franciszek Pukacki (1916 - 1980)
- uczestnik kampanii wrześniowej,
oficer PSZ w Anglii, jako cichociemny
o pseudonimie Gzyms wrócił do kraju,
w latach 1944-1948 więziony przez
R

Najlepsi w teorii
W sali Kółka Rolniczego w Rozdraże
wie odbył się 6 grudnia powiatowy
konkurs wiedzy rolniczej. Jego organizatorem był Gminny Punkt Doradztwa
Rolniczego. W konkursie startowało
12 osób. Największą wiedzą wykazał
się Konrad Patalas z Grębowa, zdo-

Powstały

w tym roku Związek InwaliRuchu Integracja ma
już siedzibę
dwa pomieszczenia na
parterze budynku Krotoszy11skicj Bibliotek1 Publicznej przy ul. Bcnick1cj.
Teraz potrzebny jest remont. Niestety,
związku nie stać na jego sfinansowanie. Stąd prośba o pomoc, kierowana
dów

Narządu

za naszym pośrednictwem do firm rezakładów
montowo-budowlanych,
usługowych i sklepów. Kto chciałby
pomóc Integracji , proszony jest
o zgłaszanie się do przedstawicieli tego związku, dyżurujących w bibliotece przy Benickicj.
(er)

Rosjan w Riazaniu.
Seweryn Rosik ( 1929 - 2000) ksiądz prałat, profesor KUL -- etyk,
autor około 250 artykułów i wielu
książek, obok prac ścisłe naukowych.
Wojciech Jan Tyczyński (1892 1959) - płk Wojska Polskiego, dowódca 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, jeniec oflagu.
Paulin Wojciechowski ( 1835- 1905),
ksiądz, duchowy przywódca Polaków
w Krotoszynie w latach pruskiej niewoli, wzór kapłana - patrioty.
Sporządzili

Edward Jokiel
Antoni Korsak
Józef Zdunek
'I

K

RESTAURACJA
CRISTAL

bywca I miejsca. li miejsce przyznano
Zygmuntowi Stanisławskiemu ze
Zdun, III - Tomaszowi Bednarkowi
z Borzęcic. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dodatki do pasz i koncentraty.
(jan)

Kto pomoże
w remoncie?

więc sprawiedliwości stało się zadość .

Wykryto przestępstwo, znaleziono winnych, i, choć nieprawomocnie, skazano.
Tylko kto pokryje straty Skarbu Pań
stwa? Nikt! Wszystkie 1)rzywny razem
wzięte stanowią nie więcej niż 5 procent
tych strat. A wyższych kar sąd nie mógł
orzec, bo na to nie pozwalają przepisy.
Nie wolno bowiem orzekać wyższych kar
od tych obowiązujących w czasie popeł
nienia przestępstwa. Czyli, jak w znanym
powiedzeniu, wszystko się zgadza. Poza

dzi o osoby odważne, prawe, o pasjonatów - ludzi czynu, którzy swymi
działaniami na rzecz lokalnej społecz
ności powodują, że żyje nam się ła
twiej, że lepiej się rozumiemy.
Wszystkie kandydatury rozważy po-

Krotoszynianin Roku 2000

zaprasza na

BAL SYLWESTROWY

który odbędzie się 31.12.2000 r. o godz. ·19.30
w restauracji „Cristal" przy ul. Witosa 53
powitanie NOWEGO ROKU nastąpi przy
pokazie ogni sztucznych i lampce szampana
bilety do nabycia w restauracji
w cenie 400 zł od pary
od godz. 12.00 do 21.00 tel. 722-66-49
DO

WSPANIAŁEJ ZABAWY ZAPRASZA ZESPÓŁ MUZYCZNY
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darzyło
Na wprost wejścia do kobylińskiego ratusza stał niegdyś dom rodziny Czadów.
W 1959 roku parcelę nr 7 w Rynku wraz
z zabudowaniami kupili od Antoniego
Czado Szymczakowie. Dorota miała
wtedy cztery lata. Trudno ocenić wielkość całego nabytku, zdaniem Doroty
plac miał co najmniej osiemset metrów
kwadratowych. W umowie określono
parcelę jako nierozmierzone podwórza
wraz z zabudowaniami. Szymczakowie
zapłacili 40 tysięcy złotych, po czym
wprowadzili się do domu wraz ze swoimi córkami.

si, w Kobylinie

Dorota Szymczak ma 45 lat. Mieszka w Kobylinie przy ulicy Zamkowej 2a. Ma dwa pokoje z kuchnią. W zeszłym roku gmina założyła w budynku wodę i kanalizację, w związ
ku z tym centralnym sprzętem w kuchni jest muszla sedesowa. Trzeba by wydzielić
ściankami toaletę . Na razie modernizacja taka jest nierealna, bo Dorota Szymczak nie
ma pieniędzy. Być może już niedługo nie będzie miała też gdzie mieszkać.

Dom popękał
- To nie by/ =ly budynek -

protestuje
dokumenty związane z historią posesji na
Rynku 7. - Mies=kaliśmy w nim wiele
lat. Mwy =aczęłv pękać dopiero wtedy,
kiedy sąsiad ro=ebral stojący obok dom.
Mo-:.e oba miały wspólną ścianę, a mo-:.e
podpierały się nawzajem? Wtedy, kiedy
pojawiła się wyraźna rysa na budowli,
senior rodu Szymczaków miał już swoNie chcę wyproll'adzać się
je lata.
stąd 1l1 mies=kalem, _tu umrę - zadecydował. I tak sit,: stało.
Wdowa Janina Szymczak utrzymywała
się z córkami z renty rodzinnej po mężu.
Stan domu pogarszał się, gminny wydział architektury straszył , że grozi zawaleniem. W 1973 roku przydzielono
Szymczakom lokal zastępczy w nowym
budynku komunalnym przy ulicy Baszkowskiej 4a (dzisiaj Zamkowa 2).
W blisko czterdzicstometrowyrn mieszkaniu na pil,!trze zamieszkała matka
z trzema córkami.
Dorota Szymczak,

pokazując

Plac był pusty
Przeprowadzka Szymczaków nie zmiestanu budynku stojącego na Rynku
7. Gmina monitowała wdowę o rozbiórkę, wyznaczała terminy natychmiastowego rozebrania niebezpiecznego
obiektu. - Mama dos=ła do porozumienia z urzędem
wyjaśnia Dorota
Szymczak. - Gmina rozebrała zabudowania, w =amian zabrała uzyskany
=nich materia! budowlany Plac Szymczaków został uprzątnięty w chugiej połowic 1974 rok.'U.
Długo był pusty - mówi Dorota. Alo-:.e i niejeden chciał go kupić, ale mama nie była zainteresowana sprzedazą.
Na radykalny krok Janina Szymczak
zdecydowała się w 1988 roku. - Nac:elnik gmmy Jun Woleński nalegał.
Tlwnac=yl, -:.e centrum miasta nie może
być puste. Gmina planowała :budować
w tym mie1scu dom. W zamian za sprzedaż parceli w centrum miasta Janina
Szymczak miała dostać przydział na nowe mieszkanie. - Nac::elnik kusił: Nie
chce pani 11'/"Ócić na stare śmieci? opowiada Dorota. - Mama zgodziła
~ię za 11101ą na111mw1. Miała wtedy 64 lata. Tlu111ac:11a111 Jej, ::e na stare lata sobie odp, cnic. Nie będzie musiała nosić
wodv :e studni.
niła

Porozumienie...
JatJina Szymczak dostała od naczelnika
gminy dokument następującej treści: 16
marca 1988 roku 11:;godnilem w obecna-

nerką. Pracowała kiedyś

w kobyli11skiej
restauracji Kosmos. Potem pracowała
w Krotoszynie w Krotoszu. Jakiś czas
była kelnerką w Poznaniu. - Nie ma
pracy - rozkłada ręce . Szukanie pracy
utrudnia fakt, że Dorota jest znerwicowana, leczy się od lat. Kilka razy leżała
w szpitalu, była w sanatorium. W zeszłym roku podjęła pracę w wytwórni
świec w Zalesiu Małym. Była przez trzy
dni chora, przyniosła zwolnienie. Kiedy
wróciła do pracy, akurat wypadały jej
nocki. Wręczono jej wymówienie
z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. - Potwornie się =denerwowałam wspomina Dorota. - Była
pierwsza w nocy, wsiadłam na rower
i wróciłam do domu. Ale nie pamiętam,
jak się w nim znala::lam.

• Czekają

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
Dorota Szymczak mieszka obecnie przy ulicy Zamkowej 2

sekretar=a ur.:ędu, ob. Bernarda Ja=obywatelką Janiną S=ymc:ak, :am. Kobylin ul. Zamkowa 2, i jej
córką Dorotą, ::e (/.) Ob. Szymczak zobowią;;uje się sprzedać Urzędowi Miasta i Gminy w Kobylinie nieruchomość
stanowiącą jej własność i położoną
w Kobylinie na Rynku 7- za f._wotę 650
tysięcy =lotych; (2.) Naczelnik Miasta
i Gminy Kobylin zobowiązuje się do zapewnienia pr:yd:ialu mieszkania ob.
Janinie Szymczak i jej córce Dorocie
w budynku, k.lóry 1 :ostanie wybudowany
na =akupionej niemchomości.
Dorota twierdzi, że gmina kupiła wtedy
parcelę od mamy bardzo tanio. Zapłaci
ła według tak zwanej państwowej ceny
ziemi. Gdyby nie obietnica przydziału
mieszkania, starsza pani nie sprzedałaby
własności. Żeby dziś uświadomić sobie
iłę nabywczą uzyskanej kwoty, porównuJemy ją z dochodem Doroty Szymczak, pracującej niegdyś jako kelnerka
w restauracji. Przez cały rok 1988 zarobiła 482 tysiące złotych.

ści

sińskiego,

... miało mieć
moc urzędową
Dorota przypomina sobie, że mama
miała obawy, czy taki dokument wystarczy do zabezpieczenia im obu przyszło
ści. Pamięta też, że naczelnik zapewnia!,
iż bez względu na to, co się będzie działo dalej, umowa ta nigdy nie straci waż
ności, ma moc urzędową.
Gmina zrezygnowała ze stawiania budynku komunalnego na placu odkupionym od Janiny Szymczak. Za czasów
burmisrrzowama Michała Ciesielskiego teren sprzedano osobie prywatnej. Nic nie wied;;ralcm o pom:umieniu odpowiada Michał Ciesielski. - ,Ą,/ieli
śmy proiekl 11a piękni budynek komu-

r.zecz

na/ny, ale brakowało na niego pienię
dzy. Spr.:edaliśmy plac w drodze przetargu w 1992 roku.
Nowy właściciel parceli na Rynku
7 zbudował ładny dom. Jego dolną kondygnację przeznaczył na placówki handlowe. Górna stoi na razie pusta.
Janina Szymczak nie doczekała złama
nia warunków porozumienia. Nie widziała prywatnego budynku na niegdyś
swoim placu, na którym naczelnik obiecał jej mieszkanie. Zmarła w dwa lata
po podpisaniu umowy.

przy ulicy Zamkowej 2/5 ma wartość
zbli-:.oną do moich ewentualnych roszcze1i z tytuh1 niedotrzymania wanmków
poro:umienia z 16 marca 1988 roku.
Załączam kserokopię tego porozumienia.
Nie dostałam odpowied:i - opowiada
Dorota Szymczak. - Spotka/am kiedyś
b11m1istr:a Woleńskiego. Powied::ial, że
to poro=umienie ju:: się nie liczy, że to
sprawa pr:edawniona.

• List bez odpowiedzi

Burmistrz Jan Waleński zapytany o sytuacJę Doroty Szymczak odpowiada, że
nic ma nic na ten temat do powiedzenia.
Potem dodaje, że ta lokatorka powinna
pomyśleć przede wszystkim o pójściu
do pracy. Wyjaśnia, że wszystkie gminy
są zainteresowane zbyciem lokali komunalnych. Nie widzi związku pomię
dzy obecną sytuacją Doroty Szymczak
a podpisaną przed laty umową z jej matką. Jeżeli lokatorka nie zdecyduje się na
wykup zajmowanego mie zkania, zostanie ono sprzedane w drodze przetargu wraz z najemcą. Pismo podobnej tre.ści Dorota Szymczak dostała 18 paź
dziernika.
Za czterdziestometrowy lokal (od zeszłego roku zwodociągowany i skanalizowany) gmina chciałaby od lokatorki
8.660 złotych. Kwotę tę można zapłacić
na kilka sposobów. Przy płacie jednorazowej gmina oferuje trzydziestoprocentową boni fi katę. Przy wpłaceniu polOW} sumy itd. Dorota Szyn1czak nie
ma pieniędzy, nie ma pracy. Ostatnio za-

W lutym 1999 roku

Zarząd

Kobylina
zaproponował Dorocie Szymczak wykupienie zajmowanego dotąd lokalu
mieszkalnego przy Zamkowej 2. Pismo
podpisał burmistrz Jan Waleński.
W marcu Dorota odpisała gminie. Że
owszem, jest zainteresowana nabyciem
praw własności do dzierżawionego
mieszkania. Przypomniała, że Jan Waleński, w obecności Bernarda Jasińskie
go, zobowiązał się przydzielić im, matce i córce, mieszkame w bloku. Napisała: W myśl porozumienia posesja na
Rynku została odspr::edana pr::e= moją
matkę UMiG Kobylin za kwotę 650 tysięcy złotych, która to suma była =nac=nie niżs=a od wartości 1ynkowej tej parceli. Moja matka i ja zgod::ilyśmy się na
proponowaną prze:: U,\.liG cenę, gdyż
byly.~my pr:ekonane, że= :ajmowanego
od 1973 roku lokalu - be= wody, gazu,
mstalacji sanitarnych i centralnego
ogrzewania - pr.:eniesiemy się wkrótce
do wyposaża/lego w to ws;:;ystko mies:kania w bloku, któ,y miał powstać na
naszej działce. Ponieważ do dzisiaj
UMiG nie wywiązał się z tych zobowią
=mi, u:naję, ::e cena wykupu mies=kania

Proponują bonifikatę

Od kilku miesięcy Dorotę Szymczak
coraz częściej bolała głowa. Latem tego
roku doszło do groźnego wypadJ..'U. Dobrze, że akurat 111e była sama w domu.
Nagle straciła mowę i czucie w lewej
połowie ciała. Nie mogla ruszyć ręką
ani nogą, nie mogla mówić. Wezwano
pogotowie, zastrzyk zlikwidował jednostronny paraliż. Jeszcze tego samego
dnia wypadek powtórzy! się dwukrotnie. W Kaliszu zbadano Ją tomografem
komputerowym. Diagnoza brzmiała:
Wodniak, operować jak najszybciej. Nie zdecydowałam sięjes=cze, boję się
-mówi Dorota. - Nikt nie da mi gwarancji, że sko,ic=y się pomyślnie. Drżą
cymi rękami wyciąga z teczki z dokumentarni wynik badania: W prawej pólku/i mózgu nad piatem czołowym (..)
widoczny podflvardówkowy wodniak
szerokości 5 do I Ocentymetrów, : objawem uciskowym w postaci przemieszczenia układu komorowego na stronę lewą o około 8 milimetrów. ..
Jak ja mam teraz iść do pracy? - pyta
Dorota Szymczak. - Boję się być sama
w domu. Jeśli mnie Io znowu spotka, kto
mnie uratuje?

Co teraz?
Moim zdaniem rozwiązanie jest proste
- mówi Michał Ciesielski. - Ta pani
potr;;ebuje pomocy. W tym przypadku
radni mogliby :re=ygnować :e sprzedaży mieszkania, po prostu pr:eka:ać lokal nieodpłatnie. Podpis pod umową
chyba zobowiązuje pana Waleńskiego
do p1Z)jrzenia się tej sprawie.
Dorota Szymczak stara się o rentę. Zło
żyła wszystkie posiadane dokumenty do
Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych.

Opieka społeczna opłaca jej rachunki za
prąd i płaci czynsz za mieszkanie. Lokatorka nie kupiła węgla w tym roku, przepala drewnem. Kiedy rnusi coś załatwić
poza Kobylinem,jedzie okazją. Do Kalisza na badanie komputerowe zawiozła
ją koleżanka. Stopem jeździ do swoich
sióstr: do Miejskiej Górki i Rawicza.
Przywozi sobie od nich jedzenie.

•••
Jeżeli kiedyś będzie

Was zatrzymywana drodze do Kobylina szczupła kobieta średniego wzrostu, podwieźcie ją,
proszę. To na pewno Dorota Szymczak
załatwia swoJe sprawy.

ła

częła poważnie chorować.

• Nie ma pracy
SJ..onczyła szkolę zawodową.

operacja

jest kei-

Izabela Barto~
20 grudnia 2000

•
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W przyszłym roku, również w Krotoszynie, rozpocznie się kampania Niebieskiej Linii czyli Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ma ona na celu przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz kształ
towanie postaw prorodzinnych. O problemach i trudnościach naszych rodzin rozmawiamy z Lucyną Korsak, pedagogiem, socjoterapeutą oraz prezesem stowarzyszenia Szansa, powołanego do wspierania krotoszyńskiego
Gminnego Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej.

Nie mów:

Jesteś

w podnoszeniu poczucia własnej wartości, dostarczamy wiedzę o zagroże
niach Zabiegamy o to, by lepiej poznali siebie, aby lepiej funkcjonowali
w grupie rówieśniczej, aby nie uciekali w stronę uzależnień czy wątpliwej
jakości grup nieformalnych.

Fol . .,Rzecz" - Marcin Pawlik

- Czym zajmuje się Gminny Ośro
d~k Profilaktyki Środowiskowej?
- Ośrodek nasz prowadzi zorganizowane zajęcia grupowe o charakterze
socjoterapeutycznym dla dzieci i modzieży, udzielamy też porad rodzicom,
pomagamy dzieciom w nauce, prowadzimy warsztaty na temat profilaktyki
uzależnień i przemocy. Celem tych
działań jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętność rozwiązywania
tych problemów, których nie mają
szansy rozwiązać w swoich rodzinach. Staramy się również pomóc im

- Proszę powiedzieć kilka słów
o przygotowywanej kampanii.
- Akcja ta będzie prowadzona w mediach, szkołach, zakładach pracy. Bę
dzie szansą uzyskania sporej dawki
fachowej wiedzy na temat wychowania, a także profilaktyki patologii
(agresja, przemoc, nałogi). Skoncentrujemy się oa tym, co służy rozwojowi dziecka i rodzinie. Kampania kierowana jest do całego społeczeństwa,
jednak w pierwszym rzędzie do rodziców.
- Gdzie tkwią przyczyny rodzinnych problemów, z którymi Pani,
jako socjoterapeuta, się spotyka?
- Przede wszystkim są to problemy,
z którymi trafiają do nas dzieci. Czasem zastanawiam się, skąd rodzice
mają wiedzieć, jakich błędów nie popełniać, jeśli w swoich rodzinach doświadczyli
jedynie negatywnych
wzorców. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez korekty powielą je
wobec swoich dzieci. I tak, niestety,
często się dzieje. Myślę tutaj o braku
umiejętności rozumienia dziecka, roz-

sobie sprawę, że przy takiej
zagadnienia nie można
odpowiedzieć jednym zdaniem na
pytanie o zapobieganie rodzinnym
trudnościom i kryzysom.
- Rzeczywiście. Jednakże każdy rodzic powinien przede wszystkim zabiegać o zachowanie dobrego kontaktu ze swoim dzieckiem. Cały czas
trzeba go pielęgnować, trzeba rozmawiać z dzieckiem, przypominać, jak
wiele dla nas znaczy. W każdym czło
wieku tkwi potrzeba bycia ważnym,
również w dziecku. Jeśli nie jest ona
zaspokojona w rodzinie, szuka akceptacji gdzieś indziej: w niebezpiecznym środowisku albo w nałogach.
Wtedy buduje wokół siebie rozliczne
bariery, zamyka się w sobie. Dochodzi
-

Od nowego roku wchodzą
w życie nowe przepisy dotyczące podatku od towarów
i usług (VAT).

do niczego

mawiania z nim, zauważania jego problemów, szanowania go, a przede
wszystkim stwarzania warunków do
rozwoju. Zabiegając o różne (często
niezbędne) dobra, rodzice nie znajdują czasu na bycie ze swoim dzieckiem.
Bez wątpienia problemem niszczą
cym rodzinę jest alkohol. Nadużywa
nie go niszczy więzi rodzinne, potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, miło
ści. Kolejnym czarnym cieniem jest
przemoc. Brak świadomości rodziców, że słowa: To niemożliwe, abyś
by/ moim dzieckiem, Ty mnie do grobu
wpędzisz, czy: Jesteś do niczego ranią i zadają ból trwający latami.
Zdaję

złożoności

do sytuacji, z jakimi nieraz się spotykam - rodzice stwierdzają, że nie
mają już żadnego wpływu na swoje
dziecko. Jeśli między rodzicami, a potem między rodzicami a dziećmi, zaistniała więź miłości, zrozumienia, zaufania, i jest ona nieustannie umacniana, wówczas mogą oni budować
szczęśliwie swoje życie . Jeśli tego zabraknie, pojawiają się problemy.

- Co

radziłaby

Pani rodzinom przeCzy świą
teczny czas jest dla nich szansą?
- To jest bardzo dobra pora, żeby zacząć zmieniać coś w rodzinie. Można
wykorzystać wszystkie bożonarodze
niowe tradycje i zajęcia: ubieranie
choinki, sprzątanie, wspólne pieczenie ciasta, aby budować i umacniać
wzajemne więzi. Święta to okazja do
bycia razem, ale nie przed telewizorem czy przy alkoholu. Trzeba spróbować być razem przy wspólnej zabawie, rozmowie albo spacerze. W tym
czasie nie mamy obciążeń zw iąza
nych z pracą i ciągłym gonieniem za
pieniędzmi. .:-est więc okazja, aby
uświadomić sobie i umacniać to, co
w naszych rodzinach jest słabe. Dzię
ki temu może będzie nam łatwiej
w szarzyźnie codzienności.
żywającym trudności?

- Serdecznie

dziękuję

VAT
po nowemu

za

rozmowę.
Rozmawiał

Sławek Pałasz

Podatku VAT nie będą płaciły te firmy,
w których wartość sprzedaży towarów
i wartość eksportu towarów lub usług
nie przekroczyła w poprzednim roku
podatkowym k.-woty 39.800 zł (dotąd
było to 80.000 zł). I stycznia wejdzie
też w życie przepis, zgodnie z którym
podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej (na
przykład drobni handlowcy) będą objęci podatkiem VAT.
Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych będą miały osoby fizyczne,
których przychody netto ze sprzedaży
przekroczyły 800.000 euro (czyli 2,4
mln zł) w roku poprzedzającym rok
podatkowy. Określa to Dziennik
Ustaw nr 94/2000 mówiący o zmianach w kodeksie spółek handlowych.
Jeden z ważniejszych jego punktów
mówi o obowiązku przekształcania się
spółek cywilnych w spółki jawne
w przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych lat osiągną one przychód ponad 400.000 euro. Tak więc takie spół
ki cywilne będą musiały zmienić formę prawną i zarejestrować się w są
dzie. Na dokonanie przekształceń mają rok. Niedopełnienie formalności rejestracyjnych po upływie tego czasu
zagrożone jest karą do 20.000 zł. Tą
sprawą zainteresować się winni również wspólnicy w mmcjsrych spół
kach cywilnych.
(popi)

A ludzie mówią... A ludzie mówią . •

Krystyna Hajdziona

I

(emerytka)

Jakieś

trzy fata temu pod choinką
czajnik bezprzewodowy,
który bardzo mi się przyda/. Pamiętam, że wiele lat temu otrzyma/am na Gwiazdkę lalkę, która mia/a włosy. a powiedzieć muszę, że
dawniej niełatwo by/o znaleźć
w sklepie taką lafę.

znalazłam

20 &rudnia 2000

Jan Pluta

I

(ekonomista)

Nie przypominam sobie w tej chwili jakiegoś szczególnego gwiazdkowego prezentu.mogę za to pow1edzieć,jaki prezent mile bym widział. Byłaby to dobra książka, bo
lubię czytać. Tak naprawdę ~podziewam się właśnie takiego upominku od najbliższych.

Tadeusz Zachwej

I

(emeryt)

Wspaniałym prezentem były dla
mnie narodziny pierwszego syna,
kilkadziesiąt lat temu, akurat przed
Bożym Narodzeniem. To było wielkie wydarzenie w moim życiu .

Adam Maciejewski

I

(technik handlowiec)

Kiedy bylem dzieckiem, bardzo się
ucieszy/em z otrzymanego na
Gwiazdkę roweru. Ostatnio co roku dostaję tylko upominki praktyczne. Z nieoficjalnych źródeł
wiem, że w tym roku żona z córką.
~ynem i zięciem przygotowali dla
mnie wodę po goleniu i dezodorant
i może coś jeszcze ...

Adrian Skrzypczak

I

(uczeń

nr klasy SP nr 4)

Dostałem od Gwiazdora gry Pegasus„ które tak bardzo chciałem
mieć. Przez parę miesięcy sprawiały mi dużo radości, ale, niestety, potem się popsuły.

9 •
W minioną środę pożegnano na kameralnej uroczystości odchodzących na emerytury długoletnich prezesów Wytwórni Sprzętu Mechanicznego (obecnie: Mahle Krotoszyn SA) Zdzisława Białka i Tadeusza Zajączkowskiego.

W żadne emerytury nie wierzę
Zdzisław

Białek

rozpoczął

pracę

w krotoszyńskiej fabryce przed trzydziestu laty, jako 3 I-letni inżynier, jej
dyrektorem został w roku 1982. Nowy
prezes zarządu fabryki Andreas Kosicki podkreślił podczas pożegnalnego
spotkania jego dużą wiedzę fachową,
doświadczenie i dyplomatyczny sposób postępowania. - Dyrektor Białek
postawił na rozbudowę i rozwój.fabryki, dzięki czemu podczas pr:::emian

W planach mamy

budowę

nowej hali

i dalszy rozwój fabryki
Tadeusz Zajączkowski związany był

z zakładem przez 31 lat, w ostatnim
czasie jako dyrektor do spraw handlu:
- Mam nadzieję, że to, cośmy zrobili
wspólnie, wpłynęło na dzisiejszy obraz
firmy. Nie mamy się chyba czego wstyd:::ić, bo to dobrze rozwijający się organizm. - tak podsumował swoją pracę
w WSM.

spodarkę planową,

stanu wojennego,
czasu trans.formacji, doprowadzając
w końcu do znalezienia inwestora strategicznego, którym jest największy europejski producent tłoków, koncern
Mahle. Jestem głęboko przekonany, że
ta decyzja wyjdzie na dobre i firmie,
i załodze. (..) Za parę lat będzie
w Krotoszynie jeden z największych
europejskich kompleksów przemysło
wych produkujących komponenty silnikowe.
Jest nam nieco smutno, że z racji wieku nie jesteśmy w stanie uczestniczyć
w czwartym etapie rozwoju firmy, dającym ogromne możliwośc i wyżycia się
zawodowego.
Na pożegnalne spotkanie z odchodzą
cymi na emeryturę dyrektorami przybyło

kilkanaście

współpracujących

z nimi przez lata osób z Krotoszyna
i innych miast Polski . Były kwiaty,
upominki, wzruszające słowa wdzięcz
ności i uznania. - Zawsze gotowi do
współpracy, odpowiedzialni za los
współpracownikó w - mówiono o prezesach emerytach. Delegacja Mahle

wręczyła

obu panom tuleje w kolorze
z wygrawerowanymi wszystkimi kolejnymi nazwami fabryki.
Jestem pana uczniem i zawsze nim pozostanę - tak dziękował swemu wieloletniemu przełożonemu Zdzisławowi
Białkowi obecny wiceprezes zarządu
Mahle Tadeusz Karolczak. W podobnym tonie wypowiadali się goście,
okazało się bowiem, że w przeszłości
wielokrotnie korzystali z doświadczeń
kolegi z Krotoszyna, przenosząc stosowane przezeń rozwiązania do swoich
firm. Wykorzystali też okazję, by powspominać co ciekawsze wydarzenia
z historii WSM. A mieszkający najdalej gość - George Mazur, dzięki pośrednictwu którego krotoszyńskie tuleje zaczęto na początku lat siedemdziesiątych eksportować do Szwecji, dla
Volvo, skwitował uroczystość krótko:
- W żadne emerytury nie wierzę. Faktycznie - uwierzyć trudno. Obaj prezesi sąjeszcze młodzi 1 pełni energii,
zapewne nie pozwolą sobie na bezzłota,

czynność.

(er)

śmierci

Mija 10. rocznica
Fot „Rzec;; " - Marcin Pawlik
Nowy prezes (po prawej) d;:ięl,.11je swemu poprzednikowi

ustrojowych WSM nie tylko nie upadla,
ale umocniła swą pozycję - powiedział między innymi. - Dziś produkujemy w Krotoszynie prawie JO tysięcy
zaworów silnikowych dziennie, planujemy produkcję 15 milionów rocznie.

Śl?p.

Kiedy tu przyszedłem, nie spodziewa/em się, że pozostanę tak długo i że bę
dę kiedyś kierowa/ fabryką - mówi
z kolei Zdzisław Białek. - Żartobli
wie rzecz ujmując, przeprowadzi/em ją
przez trzy modele gospodarki - go-

Emilii Urbaniak-Wojtkiewicz
Niech odpoczywa w pokoju

córka i syn

A ludzie mówią ...

t -,

·Detekt ~
ospodarczy

~

-

donosi;"";-:\

Nie będzie budki z fajerwerkami na
Rynku w Krotoszynie - postanowił
Zarząd Miasta, odmawiając wydania zgody na handel w centrum
miasta rozrywkowym towarem.
Pod koniec każdego roku materiały
wybuchowe największym popytem
cieszą się wśród dzieci, którym jednak zgodnie z prawem nie wolno
ich sprzedawać. Dlatego szkoda, że
budka z tym towarem nie stanęła na
Rynku. Bardzo trudno byłoby
wówczas straży miejskiej i policji
udawać, że nie wiedzą, iż główny
mi klientami tych sklepów są niepełnoletni, a nielegalny handel
kwitnie jak nigdy dotąd.

.. * *
Suchuteńko

z

-

mówią

i

zacierają

radości ręce samorządowcy

krow ostamich
dniach krytą pływalnię Wodnik
Przeprowadzone pod koniec listopada prace uszczelniające w pomieszczeniach z natryskami dały
oczekiwany efekt - zł ikwidowane
zostały zacieki zalewające dyspozytornię. Uporawszy się z kłopotli
wym przeciekaniem, Zarząd rozważa teraz sprawę przetargu na
prowadzenie restauracJi i hotelu
w budynku ffodnika.
* ....
Pieski relatywnie staniały - zawyrokował dr Watson, zapoznawszy
się z projektem uchwały Rady
Miejskiej Krotoszyna w sprawie
ustalenia podatku od psa na rok
200 I. Po Nowym Roku opłata za
psa będzie bowiem wynosiła tyle
samo co w mijającym - 22 złote.
Krot Holmes
toszyńscy, wizytujący

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Tym razem zapytaliśmy krotoszyńskich

przechodniów, jaki prezent gwiazdkowy wspominają najmilej.
Notował

Sebastian Pośpiech
Marcin Pawlik

Fotografował

Mateusz Lagódka
(uczeń

klasy III w SP nr 4)
z kolegami Karolem i Tomkiem
Pod choinką

:::najduję

zaws::e dużo słodyrzy, różne ciastka i cukierki. Kilka lat temu dostałem na
Gwia::dkę magnetowid i bylem
z tego prezentu zadowolony.

Krystyna Gut

(uc:::ennica klasy V w SP nr 8)
Bard:::o ucieszy/am się:: dużej lalki Barbie, którą dostałam rok temu Mar:::ylam o takiej lalce i to
mar::enic wres::cie się spełni/o.
Święta Bożego Narodzenia podobają mi się, bo w domu jest tuki
w;jąrkowy nas// ój, a najlepszy
jest sam wieczór wigilijn;.

I

(gospodyni domowa)

W -::eszlym roku uda/o się mojej rod:::inie kupić mieszka11ie w Ro::drażewie. A że przypadło to akurat
przed Bo:::ym Narod::eniem, ws:::yscy zgodnie potraktowaliśmy to jako :::nakomity pre::ent na święta.

r.zecz~ - - -

Alina

I

Napierała

(spr:.edawczyni)

(technik ekonomista)

Ra:: dostałam piesko, który, miał na
szyi dużą czerwo11ą kokardę, więk
s::ą nawet od niego samego. Cieszy/am się nie..··wykle, bo wcześniej
ktoś mi ukradł mojego cocker spa11iela. Pn::ent sprawi/ mi więc po-

Dwa lata temu dostałam od męża
::egarek, 11oszę go do dziś. Z okresu dzieciństwa szczególnie pozostał mi w pamięci biały pluszowy
miś przewiązany czerwoną kokardą. Mam go na półce do dziś.

dwój11ą radość.
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Jeśli

w

się

chce

glonu.
Krotoszyn na tym integracyjnym
mikołajkowym spotkaniu reprezentowało 8 osób ze Środowisko
wego Domu Samopomocy. Goście
mogli natańczyć się do •Joli, mogli
także podziwiać i kupować prace
wykonane przez gospodarzy. Każ
da zaproszona ekipa otrzymała od
organizatorów dyplom oraz materiały do terapii.
Idea integracji nie jest również obca uczestnikom krotoszyńskiego
Warsztatu Terapii Zajęciowej, bo
oto w środę 29 listopada byli ze
swoimi opiekunami na zabawie
andrzejkowej w Zespole Szkół
Specjalnych przy ul. Ostrowskiej.
Dlaczego, pisząc o integracji, skupiam się akurat na imprezach andrzej kowowo-m i kołajkowych?
Otóż dlatego, że jestem głęboko
przekonany, iż tego typu spotkania
najlepiej służą wzajemnemu poznaniu się osób niepełnospraw
nych z różnych środowisk. A dopiero wówczas, kiedy osoby
sprawne inaczej będą się dobrze
znały, a więc i rozumiały, możliwa
będzie prawdziwa, a nie jakaś wyimaginowana integracja z resztą
społeczeństwa, czyli z osobami
w pełni sprawnymi.

pełni

o d d a

ć

wszystkie
blaski i cienie świata
osób niepeł
no spr a wnych,
nie
można nie wspomnieć o integracji. Kiedyś było to bardzo modne
słowo, bardzo często używane
w niemalże wszystkich kręgach
naszego kochanego społeczeń
stwa. Odbijało się echem w salonach decydentów, lecz potem nagle zeszło z piedestału. A przecież
to właśnie integracja jest kluczem
do przezwyciężenia wszelakich
stereotypów zakorzenionych, niestety, nadal w ludzkich sercach
i umysłach.
P_rzełom listopada i grudnia to
czas, kiedy integracja znów nabiera znaczenia, a to za sprawą licznych imprez andrzejkowo-mikołajkowych, organizowanych dla
osób niepełnosprawnych. Taka to
właśnie impreza miała miejsce 28
listopada w Pleszewie, w tamtejszym Środowiskowym Oomu Samopomocy Uczestniczyli w nieJ
reprezentanci środowiskowych
domów samopomocy i domów

W dniach 9 i·1 Ogrudnia 2000 roku Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska woj. dolnośląskie zorganizował I Ogólnopolską Olimpiadę Trzeźwości. Licznie wzięli w niej
udział przedstawiciele krotoszyńskiego Klubu Abstynenta Tolerancja.

Tolerancja
na podium
1

•*•
11,6 %

Wojtek Budót

-------· -
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PLUS

A Cl.Y TY M/62
SWOJE ~ONTO?

przyszłorocznego

budżeh1

państwa

nowić

(w fazie projektu) mają stawydatki na rolnictwo i łowiec

two.
• *•

Walczącym

Ekipa

krotoszyńska

trzydzieści

L pomocy s:łe~znej z nasz~~: re-

Wprowadzanie w życic programu
pomocowego Unii Europejskiej Sapard opóźnia się. Tym razem winą za
opóźnienia Bruksela obarcza Polskę,
która nic zdążyła na czas zakończyć
audytu zewnętrznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prowadzonego przez jedną
z międzynarodowych agencji.

osób. Od

liczyła

Fot. ,. Rzecz" - Marcin Pawlik
pomaga/ doping kibicól1

prawic

początku wyróż

niała się dobrą organizacją

- wszyscy zawodnicy ubrani byli w jednolite granatowe koszulki z napisem TOLERANCJA Krotoszyn, ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy. Pozostałe koszty imprezy ponosili sami
uczestnicy. Zawody rozgrywano w atmosferze dobrej zabawy, ale też ostrej
rywalizacji, niekończący się doping
uskrzydlał zawodników. Krotoszyń
ska drużyna rozpoczęła wspaniale,
pierwszym miejscem w turnieju piłki
siatkowej . Później kubeł zimnej wody,
bo tylko (a może aż?) trzecie miejsce
w kosza.
Bardzo gładko poszło naszym zawodnikom w turnieju halowej piłki nożnej
(pierwsze i trzecie miejsce dla klubowiczów z Krotoszyna). W tenisie stołowym (gra podwóJna) porażka z drużyną z Głogowa i Środy uplasowała
naszą dwójkę na trzecim stopniu po-

dium. Rywalizacja w grze pojedynczej w tenisie stołowym w pierwszej
fazie nic zapowiadała sukcesów, jednakowe w rezultacie krotoszynianie
wywalczyli pierwsze i trzecie miejsce.
Nic udało się zająć miejsc medalowych w turnieju szachowym. W ostatecznej klasyfikacji krotoszynianie
uplasowali się na drugiej pozycji, dającą satysfakcję, ale pozostawiając
maleńki niedosyt.
Błyski aparatów fotograficznych oraz
przemówienia przedstawicieli władz
Środy zakończyły imprezę. Zabawa
była doskonała. Dochodzące z trybun,
niekończące się skandowanie Kro-faszyn i To-le-ran-cja dodawało naszej
drużynie animuszu. Okazało sic;, że lego typu spotkania są bardzo potrzebne
i dają doskonałą okazję promowania
Krotoszyna w kraju. Umówiliśmy się
z organizatorami na rewanż w przyszłym roku.
(tad)

Wiele polskich dpmów, jak każe tradycja, będzie na Boże arodzenie
udekorowanych świeżymi, pachną
cymi drzewkami. Na koricu li~topada
choinki z nadldnictwa Stąporków
w wo.1ewodztw1e św1'<tokiz:sk1m
kosztowały: 90-ccntymctrowa
15
zł, od I 00 do 150 cm
20 zł. i 'adleśnictwo w Lubniew1 ach (woj lubu:kic) oferowało świerki od I 00 do
150 cm w cenie 13 zł, zaś od 160 do
250 cm po '.!O zł.

•••
W okresie przedświątecznym gospodarstwo rybackie w Przygodzicach
oferuje karpia w cenie 8 zł za kilogram. W Poznaniu można tę rybę nabyć w cenie 8,5 zl za kilogram.
• **
Tegoroczne zbiory cebuli wyhodowanej w Polsce z siewu holenderskiego wyniosą około 815 tysięcy ton
i będą wyższe o 8 procent od rekordowych zeszłorocznych. W przeliczeniu na hektar uprawy cebula ta
plonowała w ilości 58 ton na hektar.

* *.
13 grudnia

prowadząca

skup zwiefirma Zenona I Roberta Górników (Krotoszyn, Grudzielskiego 23) płaciła za kilogram żywca
wieprzowego 3,80 złotych (plus
VAT).
Agnieszka Gniazdowska
rząt rzeźnych

li Którędy do Unii

Kalendarz dalszych negocjacji (2)
W drugiej połowie listopada ropoczę
kolejna runda dotycząca zagadnień związanych ze swobodą świad
czenia usług. Komisja Europejska
podzieliła tę dziedzinę na następujące
grupy tematyczne: bankowość, ubezpieczenia, rynek papierów wartościo
wych, usługi inwestycyjne, ochrona
danych osobowych, prawo do zakła
dania przedsiębiorstw, swoboda
świad.:zcn1a us! ig w rzemiośle, handlu i rolnictwie, usługi spolcczeństwa
inf rrnilcyJnc •o, agenc.i handlowi.
Przcdmiot<'m negocjacji są także dwa
na 1;:; wnio~ki o okn.::sy przejściowe.
Oczekujemy przcdlużrnia do roku
2007 cza~u danego pc,lskim bankom
ła się

KONTO OSOBISTE:
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Kor,łn

KalllZ

M. 1 Maja 15
toJ. (0-63) 245·6+23

vl lródml ;ska 27
tel (O-b?J 765-!IS-OO

TJrek

Luboń

;,J Si9nki<lwlCZ8 1
i<II. 10-63) 289-19-55

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

Oltrów WJ lkopolakl
ul Raszl<ow '<a 15
tel lo-62) 735-~1-00

www

bpbank. com.pl

spółdzielczym na zgromadzenie minimalnego kapitału własnego (milron
euro) oraz - tego samego okresu na zrównanie gwarancji wypłat
z kont inwestycyjnych z minimum
obowiązującym w Unii. Minimalnym

kapitałem własnym
dysponować

będzie musiał

również

Bank Spół
dzielczy w Krotoszynie Dzii,:ki dokonanej 1 styczma 1999 roku fuzJ i
z Bankiem Spółdzielczym w h.obylinie kapitał krotoszyńskiej placówki
znacznie przckrac1.a obow1ązuJącv do
tc.j pory limit 00.000. wcdhg prognoz d 1 roku 2007 spełm um1nc \\ ymagama.
Daleko zaawansowane są negocjaC'JC

r.zecz

dotyczące

prawa spółek. TutaJ zarozmów odwleka kwestia
ochrony praw autorskich na lekarstwa. Obowiązujący obecme w Polsce dwudziestoletm system ochrony
praw producentów lekóY. '" chwili
przy~tąpicnia do Unii należałoby W)dłużyć o dodatko vych pięć lat. To
mogłoby Jednak doprowadzić do
osłat 1enia naszego przcm) ,lu farma.
ccutycznego, który 111usialby prawdJpodobnic zrezygnować 1. produkvji
czr;ści Icków
.Jacek Kępa
mknięcie

(ll:Vd::ial l'm111oc1 i
i Pr::ec/.1· iębinrc::osci

U'v!1G Kmtoszyn)

11
Tym razem gościliśmy w redakcji Bolesława Kasprzaka, burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. Włodarz grodu Maćka cierpliwie odpowiadał na pytania dzwoniących do redakcji czytelników.

li VIP przy telefonie

Bolesław Kasprzak
wyjaśnia
Wiem, że niedługo kończy się pana
kadencja jako burmistrza. Czy bę
dzie pan nadal kontynuował swoje
poczynania związane z integracją
z Holandią?
Pracę w urzędzie trzeba tak zorganizować, aby ktoś, kto obejmie w przyszłości ewentualnie tę funkcję, mógł
czynić dalej to, co rozpoczął poprzednik. Sądzę, że współpraca z Holandią
i miasteczkami w Niemczech jest potrzebna wszystkim koźminianom.
Gdybym został burmistrzem , a nie
wiem jeszcze, czy będę startował, to
na pewno będę kontynuował działania
integracyjne. Myślę, że nawet rozszerzymy współpracę, bo mamy mnóstwo pomysłów.
Dlaczego odrzuciliście, jako jedna
z nielicznych gmin powiatu krotoszyńskiego,
propozycję
budowy
międzygminnego zakładu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych?
Mamy
wysypisko
ekologiczne.
Wbrew temu, co nieraz sądzą niektórzy decydenci gminy. że są to tylko lepiej czy gorzej uszczelnione dziury,
zrobiliśmy wysypisko odpowiadające
wszelkim normom, j aki były wtedy
wymagane. Od 1993 r. prowadzimy
segregację odpadów komunalnych
u źródeł - segregują mieszkańcy

miasta, w workach· i kontenerach. Do
nie przystą
piliśmy, dlatego że nie można wydać
na coś pieniędzy, a potem to likwidować, bo komuś coś zaświtało w gło
wie. Z tego co wiem, jeżeli chodzi
o opłacalność tego typu przedsię
wzięć, są one rentowne, gdy zakład
obsługuje obszar zamieszkany przez
około 300 tysięcy ludzi. Moglibyśmy
się pokusić o to, żeby wziąć udział
w tym projekcie, gdyby rzeczywiście
objął on taki teren. Uważam, że nie
stać nas na to, żeby wydawać pienią
dze na to, co nie przyniesie korzyści.
Musimy wzmocnie nasze koźmińskie
wysypisko sprzętowo. Nie mamy żad
nych problemów z przerabianiem
śmieci, mamy też gdzie wywozić odzyskane odpady. W przyszłości chcielibyśmy nawet zarabiać na tym, na
przykład sprzedając humus. Wożenie
śmieci do Sulmierzyc jest zbyt kosztowne.
międzygminnego zakładu

Jak pan widzi przyszłość koźmiń
skiego szpitala?
Szpital w Koźminie Wlkp. przejęty
został przez SPZOZ w Krotoszynie,
nie mogę wię.: się wypowiadać na temat jego przy sz ł ości. Ma niezłą infra- ·
strukturę energetyczną, budynek jest
uszczelniony. Sprzęt jest dobry. Niestety, trochę utrudniona została do-

- - - - - --·Żadne
święta

inne
nie

stępność mieszkańców do szpitala,
który ludzie traktowali jako coś nieodzownego w tym mieście.

Czy

koźminiacy są

bezpieczni, spawieczorami?
Na tyle są bezpieczni, na ile sprawna
jest policja w Koźminie. Wiele gmin
ma pretensje do działań policji, która
tłumaczy się, że ma za mało ludzi. Są
dzę, że powinno być więcej wieczornych patroli. Problemem są godziny
popołudniowe, kiedy centrum miasta
jest pełne dojeżdżającej do szkół mło
dzieży. Wtedy potrzebne byłyby dodatkowe patrole. Niektórzy mówią, że
policja nie musi być widoczna, aby
być skuteczną. Ja uważam inaczej. Jeżeli muszę czekać na interwencję 20
minut, na dodatek przyjeżdża zastęp
czo policja z Krotoszyna, to jest skandal i ja to mówię wprost!
cerując

Fot . .. Rzecz " - Marcin Pawlik (~2)

Czy wprowadzenie ograniczenia
prędkości w mieście do 40 km/h
zdaje swój egzamin? Wielu kierowców narzeka, że nie mogą szybko
i sprawnie przejechać przez Koź
min.
Ludzie narzekają na to, że są wąskie
ulice, że buduje się na nich garby, że
ruchjes{jednokierunkowy. To wynika
z tego, że Koźmin jest miastem o sta-

W tej chwili mamy pozwolenie na budowę kolektora zbiorczego. W marcu
200 I roku, gdy będzie przygotowany
już plac budowy, ruszy budowa
oczyszczalni. Najpierw jednak musi
powstać kolektor. W Koźminie jest
kanalizacja ogólnosplawna. Ścieki
z wiosek będą dowożone z punktów
budowa oczysz- - zlewnych.

rej zabudowie i bardzo wąskich uliczkach. Dzięki temu ograniczeniu udało
się nam uniknąć zagęszczenia znaków
i ułatwić przejazd przez miasto.
Zresztą, Koźmin nic był pierwszy,
c::terdziestka obowiązuje na przykład
także w Darłowie.

Kiedy skończy się
czalni ścieków?
Koniec 2002, początek 2003 roku.

Spisał

Sebastian Pośpiech

--

Pomarańcze, banany i inne - wtedy luksusowe - owoce przypominały kiedyś lu:

dziam, że gdzieś w świecie są takie egzotyczne kraje, w których nabycie podobnych
z sobą
tej charaktespecjałów nie stanowi problemu, ale za to tam biją Murzynów, gangsterzy obraborystycznej. jewują banki, a kapitaliści wyzyskują klasę robotniczą ...
dynej mocy,
jaką ma w sobie Boże Narodzenie. Czy
to atmosfera oczekiwania; czy chwilka
zadumy nad kończącym się kolejnym
rokiem; czy cisza śnieżnej bieli wysypanej za oknami; czy też może euforia
przedświątecznych zakupów - dość,
zakupionego artykułu, ile fakt, że taka sklepie (a i to nie takiej jakości, jaką so- dziestu kilku. Te odbywające się w szaże nie sposób oprzeć się magii gwiazdkowych wieczorów.
transakcja została w ogóle umożliwio bie założyliśmy), toteż radosna twór- rych, niemiłych sklepach, w których na
Boże Narodzenie jest nie tylko chwilą
na. A jeśli w dodatku dokonała się bez czość pod tytułem zakupy przedświą pólkach królowała kawa zbożowa szlawspominania ostatnich dwunastu mie- kartek, przedpłat, zapisów czy też bez teczne straciła swój smaczek polowania chetnej marki Turek, ocet oraz musztarsięcy. Czarodziejski nastrój skłania do
na grubego zwierza. Skompletowanie da sarepska. Te, podczas których rzucaspołecznego dyktatu komitetu kolejkosięgnięcia myślami jeszcze bardziej
wego - no to szczęście stawało się prezentów dla najbliższych także odby- no do sprzedaży drogie cytrusy, wydziewstecz - o lata, o dziesięciolecia. Róż pełne. Tak niewiele do tego szczęścia wa się na drodze zwyczajnego, normal- lane przez kierownika sklepu na dekane grudniowe sytuacje mogą być przy- potrzebowaliśmy...
nego handlu. Jest on być może oczywi- gramy. Pomarańcze, banany i inne czyną tych refleksji. Na przykład: dokosty i europejski, ale za to jakże mało ro- wtedy luksusowe - owoce przypomiDziś przedświąteczna definicja szczę
nały wtedy ludziom, że gdzieś w świecie
nywanie przedświątecznych zakupów.
ścia bardzo się nam skomplikowała.
mantyczny! ...
Szal biegania po sklepach w pogoni za Ponieważ zakup wędlin jest tak samo Nic dziwnego, że spoglądając za siebie są takie egzotyczne kraje, w których naatrakcyjnymi towarami ma dziś zupełnie prosty, jak na przykład nabycie karpia, w czas przedświątecznych zakupów, bycie podobnych specjałów nie stanowi
inny wymiar, niż dwadzieścia lat temu. ponieważ-wybredni! - cytrusy ku- człowiek z nutką nostalgii wspomina problemu (ale za to tam biją Murzynów,
Wtedy człowieka cieszyła nie tyle jakość pujemy w czwartym dopiero, kolejnym tamte złote niedziele. Te sprzed lat dwu- gangsterzy obrabowują banki, a kapitaniosą

Z Gwiazdorem do Unii

liści wyzyskują klasę robotniczą ... ).
Dziś

wszystko stanęło na głowie. Z dudoganiamy
Europę. Nasi chłopcy także dziś biją
Murzynów. Nasi krwiopijcy-kapitaliści
opierają się szlachetnemu, robotniczemu pomysłowi skracania tygodnia pracy (nie wiedzieć czemu: przecież sami
nic nie robią!). Nasi rodzimi gangsterzy
dorównali bohaterskim gangsterom
Związku Radzieckiego (byłego). a nawet
ich przeganiają. Reasumując: z chwilą
upadku komunizmu Boże Narodzenie
straciło część swej magicznej mocy.
Czyżby zatem rację miał pan Łopuszań
ski, ostrzegając nas przed wchodzeniem do Unii Europejskiej?
Otóż nie. Dla Polaków Gwiazdka nigdy
nie stanie się zwykłym, szarym, bezdusznym świętem. Dopóki wspominamy puste sklepowe półki, dzieci cieszą
ce się z pomarańczy, samochody z napisem ZOMO na burcie, czołgi w centrum Warszawy - dopóty Boże Narodzenie to święta nasze, a nie europejskie. Święta bardzo osobiste. Cieple.
Zadumane. Polskie.
Maciej R. Hoffmann
mą stwierdzić możemy, że

•
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Jakość

potwierdzona

Niedawno donosiliśmy, że certyfikat jakości ISO 9002 uzyskał Tartak Biadki. 24 paźdz i ernika swe dwuletnie starania o podobny zakończył sukcesem Jotkel. Wkrótce do firm z powiatu krotoszyńskiego posiadających dokumenty certyfikacyjne z rodziny ISO 9000 dołączy również Fugar.
Normy ISO 9000 są jednymi z bardzo wielu norm technicznych wyznaczonych przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną (Internati onal Standarsation Organisation,
ISO). Dotycz ą one nic tyle konkretnych wyrobów, ile procesu ich produkcji, a konkretnie zapewnienia jakości w trakcie tego procesu. Chodzi
o to, żeby osiągać wysoką jakość
produktów poprzez zapobieganie
wadliwośc,, a nic usuwania jej skutków.
2 lata poświęcono w firmie Jotkel
nad opracowaniem i wdrożemem
w zakładzie systemu zapewnienia jako~ci. 24 października firmie Jana
Krzywonosa przyznano certyfikat
zgodny z normą PN-ISO 9001. - To
najpelniejs::.y model, obejmujący cały cykl ::wią::a11y z opracow~·waniem
wyrobu, przygotowaniem i reali::acją
procesu produkcji oraz .funkcjo110waniem wyrobu u klie111a
mow1
pracownik działu marketingu Jvtkela.

To nasza
karta przetargowa
Najwcześniej

z krotoszyńskich
certyfikat jakości
ISO uzyskała, co wcale nie dziwi,
największa fabryka w mieście Mahle

przedsiębiorstw

Krotoszyn - wtedy jeszcze Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego. Miało
to miejsce w 1995 roku. 3 lata póź 
niej firma miała już kolejne certyfikaty - ISO 9001, QS 9000 i VDA
6. 1. Jak zdradził nam Józef Gruszka, kierownik działu zarządzania jakością w Mah/e Krotoszyn, zakład
przygotowuje się do certyfikacji systemu zarządzania jakością według
normy ISO/TS 16949. - To nowy
międ::.ynarodowy standard w branży
przemysłu motoryzacyjnego, łączący
wymagania QS 9000 i VDA 6.1 mówi I.Gruszka. Postępowanie certyfikacyjne zostanie prżeprowadzo
ne przez niemiecką firmę DQS już
w styczniu 200 I roku. Z certyfikatami jakości związane są także wymagania dotyczące środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. W tych obszarach też obowiązują
międzynarodowe standardy ISO, dlatego w swoich celach slrategic::nych
na rok 2001 założyliśmy opracowanie i wdrożenie systemów zarządza
nia .frodowiskiem według standardu
ISO 14001 oraz zarządzania bezpiecze11s/wem i higieną pracy zgodnie
ze standardem ISO 18000 - tłuma
czy kierownik działu zarządzania jakością w Mahle.
Prawdopodobnie na początku przyszłego roku inna krotoszyńska firma

- Fabryka Urządzeń Górniczych Fugar, uzyska dokument certyfikacyjny
ISO. - 12 i 13 października tego roku mieliśmy w zakładzie końcowy
audyt, teraz czekamy na dokumenty
potwierdzające przyznanie nam certyfikatu - powiedział Marian Tyrakowski, prezes Fugoru. - Zakład posiadający certyfikaty jakościowe lepiej j est postrzegany na rynku, wzbudza większe zaufanie klientów.
Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ce-

Fugar od środka. Na

we Mszy św. , odprawionej w ubiegły piątek w kościele p. w. św. Andrzeja
Boboli w XX rocznicę istnienia Solidarności. To mało:je
śli zważyć, jak wielu osobom ten właśnie ruch społeczny
dał szansę rozwoju, awansu czy wręcz kariery. Zabrakło
przedstawicieli władz miasta, zabrakło radnych.

fo

nabożeństwie złożono kwiaty
pod tablicą upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę, zakatowanego przez
oprawców ze Służby Bezpieczeń
stwa. Dalsza część spotkania miała
miejsce w restauracji Bakarat, gdzie
Jerzy Sówka, wiceprzewodniczący
Zarządu Regionu W1elkopolska Południowa NSZZ Solidarno.fć, wrę
czył wiernym solidarnościowcom
okolic znośc iowe medale i dyplomy.
Medale 20-lecta otrzymali: ks. Sylwester Stempin, Stanisław Rebelka, Zygmunt Wudarski, Elżbieta
Hanisch, Stanisław Kosiarski,
Grzegorz Dengusiak (nie wszyscy
z uhonorowanych bv' i obecm na
uroczystości).

45 osób z terenu dzialama M1c. ,:it:j
Komisji Koordynacy_1ncj NSZ!.'. Solidarnofr otrzymało , kolicznościo
wc dyplomy. Oto fragment umieszczonego na nich tel<stu· ( .. ) Pragniemy złożyć serdei we podzięko
wania za wierność i oddanie. ideałom Solidarnofri. Dz i ęki takim ludziom mogliśmy zac hować pocwcie
20 gr~dnia 2000

kilka osób

uczestniczyło

moralnej godności, które umo:::liwilo
odrodzenie w narodzie cnót obywatelskich. Wiemy, że liczne manifestacje i okazywanie solidarności z Solidarnością udawały się dzięki wielkiej determinacji, co w latach osiemdziesiątych oznacza/o ryzyko utraty
życia, zdrowia, wolności i spokoju
rodziny. Była to szlachetna i odwa:::na postawa, którą dzisiaj możemy
się szczycić, i która wniosła tak wiele do dalszych losów naszej Ojczyzny Polski( ... ).
Nikt rozsądny nie zaneguje takich
konsekwencji robotniczego sierpniowego zrywu, jakimi były: odzyskanie przez Polskę suwerenności,
przemiany demokratyczn e, zjednoczenie Niem11:c, rozpad ZSRR. Po
h tach okazało się jednak, że może
ł atw iej wywalczyć wolność, niż ją
mądrze zagospodarować.

Pi ękny solidarnościowy rodowód
sam w sobie nic chrom przt::d pokusami I podążaniem drogą zepsutych
poprzedników. Choć wicie w Pobcc
udało sit,; zmienić, nie wszystko to-

czy

B Coraz

więcej

świadectw

zdjęciu j i·agmen/

Solidarni z Solidarnością
Trzydzieści

ramik i Budowlanej Cerabud w Krotoszynie spełnia normę ISO 9002,
obej mującą fazę produkcji i instalowanie produktu, od 1997 roku. - To
nasza karta przetargowa, ułatwiają
ca rozmowy z kontrahentami - uważa Marek Karolczak dyrektor tech niczny Cerabudu.

Fol. ,.Rzecz" - Marcin Pawlik
cynkowni.

W kończącym

(pop i)

się

roku jubileusz swojego 95-lecia obchodził Związek Nauczycielstwa Polskiego . Z tej okazji
spotkali się niedawno w Poznaniu jego działacze z całe
go województwa.

Medal dla pani Stefanii
Spotkanie z okazji jubileuszu odbyło
się w Liceum Ogólnokształcącym im.
Karola Marcinkowskiego, wśród go-

s ię

zgodnie z naszym i wyobrai marzeni ami . Trudnej sztuki demokracji i rządzenia nawet naj bardziej pojętni i i pełni dobrych intencji uczniowie muszą się długo
żeniami

ści byli mi<;dzy innymi: prezes Zarzą
du Głównego ZNP Sławomir Broniarz, posłank a Kr) styna Łybacka,
wojewoda wielkopolski Stanisław
Tamm, kurator oświaty Karol Seifert, wicemarszałek Wielkopolskiego
Sejmiku Samorządowego Kazimierz
Kościelny.

W uroczystości uczestniczyli też reprezentanci Oddziału ZNP w Krotoszynie: Karol Kaj, Józef Janczak,
Stefan ia Terakowska, Danuta Staś
kowiak i Barbara Staniewska.
Wśród 27 osób, odznaczonych podczas spotkania medalami Za Zasługi
dla ZNP, znalazła si<; Stefal\ia Terakowska z Lutogniewa. W latach wojennych pani Stefania należała do
konspiracyjnej organizacji harcerskiej
Szare Szeregi. Do ZNP zapisała sii,:
I wrz.:śnia 1949 r. Od roku 1983 jest
emerytką, a jednocześnie pracownicą
biura Zarządu Oddziału ZNP w Krotoszynie. Za swoją działalno ść odznaczona została odznaczeniam i pa1\stwowymi, resortowymi i związkowy
mi Krzyżem Arm11 Kraj owej, Srcbr
nym Krzyżem Zu 7,as lugi dla ZN!'
i wieloma 111nym1

uczyć.

Dzisiaj w modzie jest narzekan ie.
Dzisiaj o wszystko, co złe i nieudane, oskarża się Solidarność. I tak pozostanie jeszcze przynajmniej przez
kilka miesięcy, do wyborów. Bo kiedy po władzę sięgnie Sojusz Lewicy
Demoktarycznej, wszystko się odmieni, przxnajmniej w propagandzie
- lewica zawsze potrafiła dobrze
sprzed<1wać nawet własne porażki .
Przyznawanie się do solidarnościo
wych korzeni zaczyna być na nowo
aktem pewnej odwagi. Nie mają
z nią kłopotów uczestnicy piątkowej
uroc zys to ści: Byli wierni i tacy pozostali. Nic muszą czuć się osamotnic111
związkami z Solidarnością
chlubią się wielkie umysły, serca
1 autorytety. Na przykład Jan Paweł
II.
(er)

Stworzenie w przedsięb i orstwie systemu jakości opartego na normach
serii ISO 9000 znacznie poprawia jego efektywność . Jak widać, rozumieją to doskonale krotoszyńskie przedsiębiorstwa, zabiegając o certyfikaty
wydawane przez niezależne jednostki. Większość firm wprowadza i dokumentuje systemy jakości w związ
ku z wymaganiami stawianymi im
przez konkretnych odbiorców. Niezależnie od certyfikatów ISO, więk
szość wymienionych wyżej zakła
dów posiada również dodatkowe
branżowe świadectwa jakości. Laboratorium metalurgiczne Mahle ma
świadectwo uznania międzynarodo
wyc h towarzystw klasyfikacyjnych,
między innymi Det Norske Veritas,
Polskiego Rejestrn Statków, Geramnischer Lloyd. Ceraburf od kilku lat
stosuje w swym laboratorium system
zapewniania jakości zaakceptowany
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Fugor ma uprawnieni a
Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy oraz produkcji suwnic i urzą
dzeń dźwigow yc h. Dysponuje te ż
polskim i niemieckim certyfikatem
na spawanie, dzięki czemu mog ą dostarczać na oba rynki wszelkie konstrukcje spawane.

Fol. 1rch.

.Juhilarku S1efa11w 'fernku11ska

r.zecz

(an)
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12 grudnia w sali Cukrowni Zduny odbyło się spotkanie mieszkańców Zdun z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska starostwa krotoszyńskiego i radnymi powiatowymi. - Chcemy, abyście nam pomogli, bo władze gminy Zduny nie chcą z nami rozmawiać o opłatach za
ścieki- mówił do zaproszonych gości Ryszard Marek, jeden z głównych inicjatorów spotkania.

li Zduny

,

Scieki

L

We wtorkowy wieczór 12 grudnia sala
Cukrowni Zduny była wypełniona po
brzegi. W spotkaniu, którego głównym
tematem były opłaty za ścieki, uczestniczyło około 270 osób. Przybyli radni
powiatowi: Andrzej Skrzypczak, Antoni Puchała, Grzegorz Dengusiak
i Edmund Stanisławski. Wydział
Ochrony Środowiska i Leśnictwa reprezentował Mariusz Grześkowiak
i Marek Krysztoforski. Zabrakło natomiast burmistrza Zdun Władysława
Ulatowskiego, który w imieniu Zarzą
du poinfonnował organizatorów pisemnie, że nie skorzysta z zaproszenia.
- Zaproszenie złożone na ręce Zarzą
du i burmistrza nie może być przez nas
przyjęte, ponieważ nic nam nie wiadomo, że wymienione osoby (Ryszard
Marek i Lech Wawrzynowicz przyp. aut.) reprezentują mieszka,iców
naszego miasta - czytamy uzasadnienie nieobecności włodarzy.

skomplikowna sprawa

- tłumaczył mieszkańcom. Życie pokazuje jednak, jak wynika z dyskusji
na spotkaniu, iż rzadko kto przestrzega
tego zakazu. Rolnik z Baszkowa mówił: Panie, skoro ja nie mogę tej
gnojowicy wywieźć na pole ani przywieźć specjalnie do Zdun do oczysz-

wiązując

do sytuacji, kiedy na przykład
z ulic wylewają się nieczystości z pękniętej rury. - / jeszcze mamy płacić za to - dodał ktoś z sali. Płacić za ochronę środowiska - jak
najbardziej. Chcemy jednak, aby poczyniono ja/...ieś kroki, które spowodują,
na

którejś

• Nie ma wody, a płaci

kańców pieniądze. Bo moim zdaniem ona zaledwie pięć procent ście
Przedstawiciel sejmiku wojewódzkie- ków oczyszcza, a pieniądze bierze za
go Antoni Puchała zapewnił, że pełną wszystko. I czy chociaż grosz z tego jest
odkładany na budowę kolektora? dokumentację dotyczącą zdunowskiej
oczyszczalni przedłożył wojewodzie, , zastanawiał się głośno. Złożył propoktóry będzie pewne rzeczy sprawdzał zycję, żeby burmistrz zwołał zebranie
i rozliczył się z tych pieniędzy, wyjaśniając, na co je przeznaczył . - Czy
tylko na pensje i premie? A może na inne cele? - zakończył.

Czekają

a Nie chcą nam wyjaśnić
Zebramc zostało zwołane z tego powodu, że wielu mieszkańcom Zdun niejasna wydaje się sprawa opiat za ścieki
komunalne. Przypomnijmy, że Zduny
oddały w czerwcu br. do użytku
oczyszczalnię ścieków. Opłatę za
wprowadzane do niej ścieki uchwałą
rady miejskiej podjęto kilka miesięcy
wcześniej - 17 lutego 2000 r. Za metr
sześcienny mieszkańcy płacą

~

1, 78

zł

+

VAT, podmioty gospodarcze i ościenne
gminy mają stawkę wyższą - 3 zł +
VAT. Po ki lku miesiącach funkcjonowania oczyszczalni większość mieszkańców jest niezadowolona. Twierdzą
oni, że ich opłaty są nagminnie zawyżane. - Z kim mamy rozmawiać, skoro nasi burmistrzowie nie chcą nam
dokładnie wszystkiego wyjaśnić mówił Ryszard Marek. Proszony o pomoc i interwencję zdunowianin, peł
niący funkcje radnego powiatowego,
Edmund Stanisławski, powiedział, że
tacy radni jak on nie mogą wchodzić
w drogę władzom gminy. - Możemy
podpowiadać, uczestniczyć w sesjach,
ale nie wolno nam wpływać na ich decyzje - tłumaczył.

• Sama nie zniknie
mieszkańców stwierdził, że

Jeden z
problem

ścieków

trzeba szybko rozjest
dla nas niezgodność rachunków.faktur
jak kto woli, z rzeczywistą ilością wody pobieranej z wodociągów i odprowadzanych !;cieków stwierdził.
Kwestie dotyczące ścieków i ich
unieszkodliwiania zgodnie z prawem
wodnym wyjaśniał Mariusz Grześko
wiak ze starostwa. - Nie można mieć
żadnych wątpliwości do tego, ::e za
zrzut !;cieków trzeba płacić. Jeśli chodzi o wywożenie nieczystości, tak zwanej gnojowicy, to wiadomo, że nie
przyjmuje jej oczyszczalnia, a nie moż
na jej Hywozić na pola bez pozwolenia
wiązać.

-

Podstawową sprawą

Fot. ,,Rzecz" - Sebastian
licznie przybyli mieszkańcy Zdun glosując wybrali swych reprezentantów do rozmów z burmistrzem

cza/ni, to co mam z nią zrobić? Sama
nie zniknie.

że będzie się

• Czy to ekologia?

tynuował Adamski. Mariusz Grześko
wiak odpowiedział, że starosta ma kontrolę nad gospodarką ściekami na terenie całego powiatu. Dodał też, że przypadek Zdun nie jest odosobniony. Siedzący na podwyższeniu Lech Wawrzynowicz, przerywając dyskusję, zapytał,
czy z tym problemem urzędnik ochrony środowiska zamierza zwrócić się do
starosty. Urzędnik nie odpowiedział.
- O ile wiem, rury na ulicach powinno
się pozakładać, zanim wybuduje się
oczyszczalnię. A my zaczęliśmy od tylu
- oczyszczalnię żeśmy pobudowali,
a gdzie nasza kanalizacja?- odezwała się zdunowianka Barbara Kotań
ska. - Pani Basiu, my wiemy, że jest
źle i nie będziemy stale tego powtarzać
- wtrącił Ryszard Marek.

Jarosław

Adamski, mieszkaniec
Zdun, zapytał urzędnika, czy przy wydawaniu pozwolenia na lokalizację
przyszłej oczyszczalni ścieków w Zdunach nie istniał wymóg zapewnienia
odpowiedniej infrastruktury, czyli wybudowania kanalizacji ściekowej. Stara kanalizacja deszczowa, która jeszcze
ciągle istnieje w mieście, jest nieszczelna w wielu miejscach, co podkreślali niektórzy obecni na spotkaniu.
Na ulicach nierzadko unosi się z niej
smród. - To, ::e kanalizacja deszczowa jest dziurawa, jest sprawą władz
miasta i gminy - skwitował urzędnik
z powiatowego wydziału ochrony śro
dowiska. - Nie wiem natomiast, czy
postawiono wymóg stworzenia infrastruktury - kolektora zbiorczego, bo
decyzję wydal Urząd Wojewódzki
w Poznaniu, zanim zaczęły funkcjonować starostwa powiatowe - stwierdził
Mariusz Grześkowiak ze starostwa. Jarosław Adamski nie dawał za \vygraną:
- Jeżeli takiego wanmku nie było, to
chciałbym się cfpwiedzieć, czy wydział
ochrony środowiska ma obecnie obowiązek nad::orowania stanu technicznego obiektów ekologicznych, do jakich należy także oczyszczalnia ście
ków? - pytał. - Jestem młodym czło
wiekiem, ja tu będę mieszka/ i moje
dzieci będą tu mieszkały. My nie chcemy ::yć nag... - mówił oburzony, na-

nam żyło czysto, zdrowo
i bezpiecznie. W jaki sposób ochrona
środowiska może nam pomóc? - kon-

R.

E

Pośpiech

przez swoich urzędników. Mieszkanka
Zdun stwierdziła, że źle się stało, iż
w spotkaniu nie uczestniczył burmistrz: - Przecież to nasz gospodarz.
Miała zarzut także do Witolda Bagiń
skiego, kierownika oczyszczalni ście
ków. - Nie posiadam kanalizacji, nie
posiadam wody, a dostałam do płace
nia. Z jakiej racji? - pytała oburzona.
- Mogę płacić za to, co zużyję. Nie bę
dę prezentów gminie robi/a, bo ja wodę
biorę z własnej studni - dodała. Zebrani przyjęli jej wypowiedź oklaskami. Witold Bagiński wyjaśnił, że zgodnie z prawem wodnym właściciel posesji, która nie jest podłączona do wodociągu, a pobiera wodę z własnego uję
cia, musi ponosić takie koszty na podstawie odczytu lub ryczałtu (w przeliczeniu na członków rodziny).
Starszy rolnik powiedział, że nie wie,
za co oczyszczalnia bierze od mieszK

L

na zebranie

Do oczyszcza/ni odprowadzanych j est
około osiemset metrów sześciennych
ścieków, z tego cukrownia wyJJ 1 ła około dwudziestu procent, reszta pochodzi
od mieszkańców. Nawet jeśli transportowane jest to poprzez system kanalizacji deszczowej, Io i tak dobrze, boście
ki trafiają do przepompowni w sposób
kontrolowany - przekonywał kierownik Bagiński. Nauczyciel Jarosław
Adamski wyjaśnił, że gmina obciążyła
wszystkich zdunowian kosztami odprowadzania ścieków, choć ludzie posiadający szamba (wielu mieszkań
ców) muszą i tak wc własnym zakresie
wywozić nieczystości do oczyszczalni.
- Dlaczego płacimy podwójnie? zapytał. Temperatura spotkania w tym
momencie podniosła się, ludzie żądali,
aby wytłumaczył się z tego kierownik
oczyszczalni.
Chciałbym dodać parę słów o ściekach
na wioskach, nie ma tam rozdziału na
ścieki bytowe i pochodzenia zwierzęce
go, co stanowi problem. Sąjuż przygotowane uchwały, które zobowiążą rolników do takiego rozdziału. Prędzej czy
później to nastąpi - mówił Bagi11ski.
Dodał, że ścieków pochodzenia zwierzęcego (gn.ojowicy) oczyszczalnia nie
przyjmuje. Potem zaprosił mieszkań
ców do zwiedzenia oczyszczalni, aby
zapoznali się z działaniem obiektu.
Pod koniec zebrania mieszkańcy Zdun
przez aklamację wybrali Ryszarda
Marka, Lecha Wawrzynowicza, Hieronima Stacha i Jarosława Adamskiego
do reprezentowania ich w rozmowach
z burmistrzem. Władze gminy mają
zorganizować zebranie, w sprawie
opłat za ścieki, mieszkańców i Zarządu
Zdun do 1S stycznia 200 I roku.
Sebastian Pośpiech
\!

Krotoszyn, ul. Zdunowska 33, tel. 725 26 20

Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku

oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
wszystkim swoim Klientom fyczy
rngr Barbara Przewoźna

20 grudnia 2000
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Uroczystość Narodzenia Pańskieg01:<

Naród

kroczący

w

światłość wielką;

kraju mroków

Ukazała się łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom i poucza
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożno
ści i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świe
cie, oczekując błogosławionej nadziei
i objawienia się chwały wielkiego Boga
i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który \l.ydał samego siebie za nas,
aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie Jud na własność,
gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

ciemnościach ujrzał

nad

mieszkańcami

zabłysło światło.

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie
jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt
jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany, na Jego barkach
spoczywa władza . Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę PokoJU.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad
Jego królestwem. które On utwierdzi
1 umocm prawem I sprawiedliwością,
odtąd I na wicki Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Drugie czytanie

śmiercią

ś 'lrp.
Męża

się także Józefz

- z Listu
św. Pawia Apostoła
do Tytusa. (Tt 2,11-14)

• Pierwsze czytanie
- z Księgi
proroka Izajasza
(Iz 9,1-3.5-6)

Pani Annie Jańczak wyrazy głębokiego współczucia w związku ze

• Ewangelia wg świętego
Łukasza (Łk 2, 1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać
zapisać, każdy do swego miasta. Udał

Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego,
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać
zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwią
zania. Porodziła swego pierworodnego
syna, owinęła Go w pieluszki i położy
ła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoim stadem. Naraz stanął przy nich
anioł Pański i chwała Pańska zewsząd
ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie
bójcie .się.1 Oto ::wiastuję wam rado~ić
wielką, która będzie udziałem ca/ego
narodu; d::iś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, któ1ymjest Mesjasz Pan. A to będ::ie znakiem dla was:
Z11ajd::iecie Niemowlę, owinięte ii pielus::.ki i położone w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastę
pów niebieskich, które wielbiły Boga
słowami: Chwała Bogu na tvysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w któ1ycl, ma upodobanie.

składają dyrekcja i pracownicy
Wytwórni Wyrobów Woskowych Lumen 1852
w Krotoszynie

Jerzemu Bąkowskiemu wyrazy serdecznego
du

śmierci

współczucia

z powo-

matki

ś 'lrp.
Lucji Bąkowskiej
składają członkowie

Delegatwy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (kolo Krotoszyn)

Za okazane serce, modlitwę, intencje mszalne, złożone kwiaty i
udział w ostatnim pożegnaniu mojej kochanej Mamy i Teściowej

ś 'lrp.
Stanisławy
składam

Kozal

wszystkim uczestnikom pogrzebu
serdeczne podziękowania
córka= rodziną

Pragnę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 grudnia 2000 r. zmarł opatrzony Sakramentami św.
nasz Brat, Szwagier i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że I Ogrudnia
2000 r. zmarła namaszczona Olejami św. moja
ukochana Żona, nasza Mama, Teściowa i Babcia

ś 'lrp.

ś 'lrp.

Jacek Konieczny

Barbara Wilk

przeżywszy lat 48
w smutku pogrążona
rodzina

przeżywszy lat 55
w smutku pogrążona
rodzina

serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom pogrzebu mojego kochanego Męża

ś 'lrp.
Jana

żona

ś 'lrp.
Jan

Jańczak

w smutku pogrążona
rodzina

w

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 grudnia 2000 r. zmarła nasza ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Ciocia

ś 'lrp.

ś 'lrp.

Szalińska

z domu Robakowska
w żalu pogrążona
rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 grudnia
2000 r. po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas
nasza ukochana Mama, Teściowa, Siostra, Babcia,
Prababcia i Ciocia

ś 'lrp.
Stanisława
przeżyła

w

73 lata

żalu pogrążona

rodzina

20 grudnia 2000

Socha

Stanisława
przeżyła

w

zmarła

opa-

i Ciocia,

przeżyws2;y

lat 72

żalu pogrążona

rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 grudni a 2000 r.
nas, namaszczony Olejami
Teść,

Franciszka

Teściowa

Bąkowska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 grudnia
2000 r. zmarła nasza ukochana Mama, Siostra,
Babcia, Prababcia i Ciocia, przeżywszy lat 93

4 grudnia 2000 r.

Kazimiera Hoffmann

ś 'lrp.
przeżywszy lat 82
w smutku pogrążona
rodzina

że

trzona Sakramentami św. moja ukochana Żona, najdroższa Matka,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 grudnia
2000 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza
kochana Mama, Teściowa, Babcia i Siostra

Lucja

rodziną

z

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

Babcia, Siostra,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 grudnia
2000 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój
ukochany Mąż, nasz Ojciec, Syn, Zięć, Brat,
Szwagier i Wujek, przeżywszy lat 43

Jańczaka

św.,

odszedł

od

nasz ukochany Ojciec, Dziadek,

Brat, Szwagier i Wujek

ś 'lrp.
Ludwik Broda
lat 86
w smutku

Brylewska

pogrążona

rodzina

82 lata

żalu pogrążona

R

L

,\

.,1

\

rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 grudnia 2000 r. zmarła moja ukochana Żona, nasza
Mama, Teściowa, Siostra, Babcia i Prababcia

ś 'lrp.
Justyna Lew
przeżyła

74 lata

w żalu pogrążona

rodzina

NAJSTARSZY ZAKŁAD POGRZEBOWY

"GULCZYŃSCY"
KROTOSZYN, UL. FARNA 7, TEL. 725-23-93 /725-24-21/
TEL. KOM 0-601-983-690 • CZYNNY CAŁĄ DOBĘ
TRUMNY W.CENIE 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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Widoczny na fotografii zabytkowy ołtarz powstał w norymberskiej pracowni Wita
Stwosza. Podobno piętnastowieczni koźmińscy rajcowie miejscy zbierali na niego pieniądze przez kilka lat.

Od mistrza Stwosza
Koźmińska Fara słynie z zabytkowego ołtarza, wyrzeźbionego w krakowskiej szkole Wita Stwosza
w XV w. Scena przedstawiająca zaśnięcie Najświętszej Marii Panny
bardzo. przypomina środkową część
ołtarza mistrza Stwosza w krakowskim Kościele Mariackim . Podobno
koźmińscy rajcowie zbierali pienią
dze przez kilka lat, żeby zamówić ją
w słynnym norymberskim warsztacie. Piękno i precyzja wykonania,
charakteryzujące dzieło, wskazują

na

wiarygodność

zbiterium, wymieniono instalację
elektryczną, odnowiono okalające
świątynię mury, wymieniono okna,
odrestaurowano stare witraże i zamówiono w Toruniu nowe, odmalowano wnętrze kościoła.
Wszystkie te prace zostały wykonane dzięki ofiarności wiernych. Swoją pomoc okazała również zaprzyjaźniona z koźmińską niemiecka parafia z Bellheim, finansując renowację trzech witraży. Pieniądze przekazał też generalny konserwator zabytków, zostaną wydane właśnie na remont ołtarza. Na początku konserwatorzy zajmą się jego najstarszą
częścią, tą z końca XV w., później
pochodzącą z 1632 roku obudową.
Koszt renowacji, która potrwa 3 Iata, wyliczono wstępnie na 400 tys.

tych informacji.
potrzebna jest gruntowna
renowacja. I chociaż jej przeprowadzenie wydaje się nierealne z powodu wysokich kosztów, proboszcz parafii farnej postanowił ją rozpocząć.
Od kilku lat ksiądz Lewandowski
prowadzi kompleksowy remont ko- zł.
ścioła. Dotąd osuszono budynek,
Burmistrzowi Koźmina Wlkp. Boleskuto zniszczone przez wilgoć tynki · sławowi Kasprzakowi udało się poi położono nowe, przerobiono pre- zyskać pierwszego ofiarodawcę, jest
Ołtarzowi

Wątpliwości

wiecznym

co do

historyczności

racjonaliźmie,

nie

było

nim krotoszyński oddział Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA,
który otwierając specjalne konto od
razu wpłacił na nie I O tys. zł, na dobry początek. Proboszcz parafii wierzy, że za przykładem WBK pójdą
inni sponsorzy.
Teraz Muzeum Archidiecezji Poznańskiej prowadzi badania wstęp
ne, mające określić skalę i rodzaj
prac remontowych . Remontem ołta
rza zajmie się firma wybrana drogą
konkursu lub przetargu..
Augustyna Kurowska
Tym, którzy chcieliby przyczynić
się do ocalenia zabytkowego ołta
rza, podajemy numer konta:
Wielkopolski Bank Kredytowy,
Oddział Krotoszyn,
filia w Koźminie Wlkp.
(Stary Rynek 14),
10901157-901408-128-01-00.

kasz wspomina wielkorządcę Kwiryniusza, zapewne dlatego, że był · on
bardziej znany. Cesarz uszanował
miejscowy zwyczaj, który nakazy-

na świat w grocie. W skałach wapiennych wokół Betlejem nie brakuje grot. Orygenes, pisarz chrześcijań
ski z III w. wspomina, że grota ta
znana jest dobrze nie tylko chrześci
janom, ale także poganom. Św. Hieronim, pracując nad przekładem
i komentarzem Pisma Świętego, założył w jej pobliżu klasztor. W II w.
cesarz Hadrian w miejscu tym wprowadził kult bożka Adonisa, zaś dwa
wieki później, po oficjalnym uznaniu chrześcijaństwa przez Imperium,
cesarzowa Helena wybudowała ba-

Fot. Grzegorz Pierzcha/a
Marii Panny

Najświętszej

,

postaci Jezusa pojawiły się dopiero w osiemnastoich w pierwszych wiekach naszej ery.

Narodzenie Chrystusa
- fakt historyczny
Tajemnica Bożego Narodzenia tkwi
w tym, że Syn Boży stał się człowie
kiem, aby w ciele ludzkim dokonać
zbawienia i odkupienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Nie przestając być
Bogiem, Syn Boży stał się człowie
kiem.
W pierwszych wiekach naszej ery
nie k.'Westionowano historyczności
postaci Jezusa, wątpliwości pojawiły
się dopiero w osiemnastowiecznym
racjonaliźmie. Dzisiaj, w aspekcie
współczesnych badań, nikt nie może
podważyć faktu, że Jezus z Nazaretu żył w Palestynie w trzech pierwszych dziesięcioleciach naszej ery.
Urodził się za czasów Cezara Augusta, żyjącego między 63 r. przed
Chrystusem a 14 r. n.e.
W Vl wieku mnich Dionizy Mniejszy dokładnie określił datę narodzin
Chrystusa na 25 grudnia 753 r. od założenia Rzymu. Współczesne badania dowodzą jednak, że pomylił się
o jakieś 7 lat.
Jak wiemy na podstawie dokumentów, cesarz August kilkakrotnie
przeprowadzał w swoim państwie
spisy mieszkańców. Chciał uzyskać
informacje o liczbie ludności, aby na
tej podstawie ustalić wysokość cesarskiego podatku. Spis, o którym
mowa w Ewangelii, miał miejsce
w latach 8 - 6 przed narodzeniem
Chrystusa. W Palestynie prowadził
go rządca Syrii Scncjusz, ale św. Lu-

Scena z o/tarza w koźmińskiej Farze przedstawia zaśnięcie

Spiewali Panu • • •
Koncertem na koniec XX wieku na~ano niedzielny (17 grudnia) przegląd piosenki religijnej zorganizowany w kościele p. w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie. Wystąpiły dziecięce i młodzieżowe zespoły działają
ce przy parafiach krotoszyńskich
i koźmińskich, zarówno te mające już
w swoim dorobku nagrane kasety
i płyty oraz uczestnictwo w przeglą
dach muzycznych, jak i grupy młode,
na przykład powstała miesiąc temu
formacja muzyczna z krotoszyńskiej

Fary.
Każdy z siedmiu uczestniczących
w przeglądzie zespołów zaśpiewał
trzy utwory Cały koncert został zarejestrowany, organizatorzy zamierzają
wydać nagrany materiał na kasetach
i płytach CD. Na zakończenie spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy
i wszystkich obecnych zaproszono na
słodki poczęstunek, sponsorowany
przez Krzysztofa i Michała Łyska
wów.
(si)

zylikę.

Rys. Arch.
wał udawać się

do miejsca pochodzenia rodziny lub rodu. Józef z rodu
Dawida udał się wraz z brzemienną
Marią do odległego od Nazaretu
o 150 km. Betlejem - miasta Dawidowego.
Tradycja mówi, że Jezus przyszedł

W Rzymie Boże Narodzenie święto
wano począwszy od IV w. Pod koniec tego stulecia obchodzono je także w Syrii, Jerozolimie, Antiochii,
Konstantynopolu i Hiszpanii.
Relacje o Jezusie znajdujemy w ży
dowskim Talmudzie. Pisze o nim
także Józef Flawiusz, wybitny historyk starożytności. O pierwszych
gminach chrześcijańskich i o wierze
w Jezusa wspominali w swoich pismach między innymi: Pliniusz
Młodszy (List do cesarza Trajana),
Swetoniusz Tranqillus (Życiorys cesarza Klaudiusza), Tacyt (Roczniki).
Wiara chrześcijańska to spotkanie
i dialog z Bogiem, obecnym tu i teraz, jednak u jej podstaw leży też
fakt historyczny - narodzenie Zbawiciela.
Sławek Pałasz

Fot. .,Rzecz" - Marcin Pawlik
LJ_czestnicy przeglądu piosenki religijnej

W ciszy i skupieniu
17 grudnia

ksiądz

biskup

Stanisław

Napierała poświęcił Kaplicę

Wie-

czystej Adoracji w krotoszyńskim
farnym. Uroczystość zgromadziła
dużą liczbę
wiernych,
a uświetnił ją parafialny chór. Kaplica ma być miejscem cichej modlitwy
kościele

i adoracji Jezusa Chrystusa w Najświętszym
Sak,ramencie. Dotąd
w Krotoszynie nie było takowego.
Otwierana będzie codziennie po porannych nabożeństwach, a zamykana
o godz. 18.00.
(si)
20 grudnia 2000
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SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

Meble kuchenne ~ Projektowanie .
Kuchnie włoskie
komputerowe
w cenie polskich
Szafy wnękowe
..
KOMANDOR Odpis od podatku
5 Ia t gwaranc11
li
1..I. c· ę- __huwska 140 tel. 765 L 6.

63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark (targowisko}
Tel. 062 722 50 92, fax 062 722 50 93
~

Wesołych Swiąt oraz dużo szczęścia

w Nowym
wszystldm klientom życzy firma
--

Jarocin, ul. Sw. Ducha 5, tel. 505 22 40
Ostrów Wlkp. Hala ZAP ul. Krotoszynska 35, tel 737 28 27-.

SALO FIR OWY
_ _ zapraszana _ _

MEBLI KUCHENNYCH

PIZŻE
l(NVSZE
l+AMBURGERV
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Krotoszyn, ul. Agrestowa 3. Tel. 725 38 32
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w •mkl en1om

722 88 27
pon.-pt 1400-2200
sob. 1600-23 00
niedz. 1~-2300
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zakupu na raty.

Józef Kozłowski

Nasza firma
~ składa wszystkim klientom,
~ zarówno tym obecnym,
jak i przyszłym
najle., sze życzenia
na.Swię Bożego „
arodze n ·a ,, ~
oraz na aly
"
najb iższy O 1 ok
e

Możliwość

Ponadto oferujemy
AGD do zabudowy:
• Ardo,
• Ariston,
· AMICA,
• TEKA.
sprzęt

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR !!!

o

~

Oferujemy
meble kuchenne
na wymiar:
- dąb, buk naturalny,
- MDF malowany,
• mat,
- połysk polerowany,
- brokat,
- MDF mydełko,
okleina naturalna,
- buk, olcha, dąb ,
• drzwi ramowe,
buk naturalny
I wiele Innych.
Różne wzory frezów,
bogata paleta kolorystyczna.
Zapewniamy·kompleksową obsługę:
- doradztwo I profesjonalny projekt,
- pomiar u klienta,
• montaż.
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GEBERIT

63-700 Krotoszyn, ul. Dworcowa 1, tel./fax 062 725 24 71, 722 60 07
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Z okazji Bożego Narodzenia naszym
, klientom

Nowego Roku
wszystkim
naszym klientom

• czymy zdrowych i spokojnych Swiąt
we o Roku 2001

zy
właścicielka

APTEKA
r"

pomyślnego

ży

A

lokalu

Apteka aynna: poa.-pt. 8.00-20.00, soboty 8.00-14.00. Pełni dyżury nome.

Emilia Chromiriska

•

Zyczy Szanownym Klientom
Zdrowych, wesołych
i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
a w 2001 roku
zadowolenia i realizacji zamierzeń

Wygodna forma

I
• gotówka w ciągu 48 godz.
• dogodny system spłat
• brak ukrytych opłat
• bez żyrantów

pt

'zapraszamy do sklepów
w Krotoszynie:
- ul. Zdunowska 2, tel. 725 27 60 „Dom Obuwia"
- Rynek 8 tel. 722 65 60 „Dom Obuwia"
- Rynek 13 tel. 725 26 23 „Świat Dziecka"
- Rynek 16 tel. 722 65 16 kiermasz „U Szewczyka"
w Ostrowie Wlkp.:
- ul. Wrocławska 6/1 tel. 735 22 43 „U Szewczyka"
w godzinach: pn.-pt. 10.00-18.00
sobota 10.00-13.00
-niedziela (24.12.00) 10.00-13.00

Rynek 1. Tel. 722 66 88

ee a
Serwis komputery
0605 695 793
0602 577 332
0606 621 059

Serwis fiskalny
0601 619 818
0601 619 817

Serwis sieciowy
i informatyczny
0601 619 817
0602 705 542

CENTRALA ZGLOSzmi SEllWISOWYCB tel. 722 66 88

cz

o ert

wsklepach „Dom Obuwia", ul. Zdunowska 2 i Rynek 8 17-24 grudnia 2000 r.
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czyli obniżka cen wszystkich artykułów o 10%

STANLEY ... -?eOJE1('1

Szyby K1.1
Montaż

(bez

dopłat)

+ demontaż

63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 65
na wylocie ul. Kobyllńsklel obok Gabi-Piast-u
Tel. (062) 725 22 25, 0603 607 924

jprofile typu VEKA, okucia winkhaus)

NR0101Z'IN

ROLETY

UL. RrNEK 20

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

725-Z7-5S

r
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W zdrowym ciele ...
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Siatkówka po eskimosku
Ostatnim sportowym akcentem tego tysiąclecia w Krotoszynie był półfinał mistrzostw
Wielkopolski juniorów w siatkówce, przeprowadzony 16 i 17 grudnia w sali Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
gą zwyciężyć

Krotoszynianie

często

skutecznie mijali blok rywali z Turka

o czas. Dwa następne, decydujące
punkty zdobyli rywale.
W tai-breaku również triumfował
Tonsil 15: IO. Potwierdziło się więc
niestety powiedzenie, że kto nie wygrywa meczu w trzech setach, przegrywa go w pięciu. Siatkarze
z Wrześni wygrali spotkanie z Astrą
3: 2. Zapytany o opinię trener gospodarzy stwierdził krótko: - Moi
podopieczni przestraszyli się, że mo-

W inauguracyjnym meczu zagrali
dwaj faworyci: Astra Krotoszyn
i Tonsil Września. Po wygraniu
przez gospodarzy pierwszych dwóch
setów, do 21 i 20, zanosiło się, że
również z trzecim będzie podobnie.
Tymczasem lepsi i to zdecydowanie,
bo 25: 14, okazali się goście. Czwarty był najbardziej wyrównany. Przy
stanie 23: 23 trener krotoszynian,
Grzegorz Wiertlewski, poprosił

w tym spotkaniu.
W drugim spotkaniu MOS Turek ła
two pokonał MOS Słupca 3: O (25:
19, 25: 14, 25: 14).
Z pokonaniem słupeckiego zespołu
problemów nie miała też Astra, czego potwierdzeniem są wyniki setów:
25: 8, 25: 13, 25: 19. Tylko trochę
bardziej wyrównany był mecz Tons i/u z Turkiem, który zgodnie
z przewidywaniami wygrali wrześnianie 3: O (25: 14, 25: 17, 25: 18).
Nie mieli oni też trudności w pojedynku ze Słupcą również zakończo
nym 3: O (25: 12, 25: 5, 25: 15).
Bardzo emocjonujący był za to
ostatni mecz turnieju, z udziałem
Astry i MOS Turek. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25: 23.
W drugim gospodarze od samego
początku zyskali wysoką przewagę,
wygrywając 25: 12. W trzecim rolę
się jednak odwróciły. Warunki gry
zaczęli dyktować goście. Było więc:

2: 7 {pierwsza przerwa techniczna
dla Astry), 4: 13 (druga przerwa zarządzona przez trenera krotoszynian). Następnie wynik brzmiał na
niekorzyść naszych zawodników 9:
16, później 12: 17 (pierwszy bierze
czas trener MOS), 13: 19, 17: 20
(zdenerwowany trener ze Słupcy po-

Siatkarskie turnieje
Siódmego grudnia w krotoszyńskiej Szkole Podstawowej nr 8 odbył się mikołajkowy turniej siatkarski nauczycieli. Tego samego dnia w Kaliszu rywalizowały ze sobą
drużyny szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Pierwsze miejsce w mikołajkowym
turnieju belfrów zajęła drużyna SP nr
4, przed SP nr 7 (G nr 3), SP nr 8 (G
nr 4), SP nr I z ZSZ nr 3. Zwycięska
reprezentacja otrzymała puchar, na
który złożyły się wszystkie grające
w turnieju drużyny.

Natomiast uczniowie walczyli w Kaliszu o puchar dyrektora tamtejszego
Zespołu Szkół nr IO. Oto końcowa
klasyfikacja szkół podstawowych:
I. ZS nr JO
2. SP Malanów
3.ZSnr IOII

Nauczycielskie strzelanie
15 grudnia rozpoczęły się strzeleckie
zawody nauczycieli zrzeszonych
w ZNP. Zawody składają się z 4 spotkań turniejowych, z których pierwsze

odbyło się

w

4. SP nr 8 Krotoszyn
5-8. SP nr 8 n
Za najlepszego zawodnika tum1eJU
uznano krotoszynianina Wojciecha
Rosta, który grał w reprezentacji SP
nr 8. W grupie gimnazjalistów zwyciężył Turek, przed ZS nr 1Oi Gimnazjum nr 2 w Sycowie. UKS Polon,
czyli SP nr 8 w Krotoszynie, zajął
miejsce czwarte. Najlepszym graczem
był zaś tego dnia krotoszynianin Mateusz Radojewski.
(wb)

Nerwówkę

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik (x2)
w trzeciej partii lepiej wytrzymali siatkarze Astry

prosił sędziego

o drugą przerwę).
partii był remis 23: 23,
tę nerwówkę dobrze zakończyli siatkarze Astry, wygrywając seta 25: 23.
Wykazali się większą odpornością
W

końcówce

psychiczną.

W półfinale pierwsze miejsce zajął
Tonsil, drugie Astra, obie drużyny
awansowały do wielkopolskiego finału. Trzecią pozycję zajął zespół

z Turka, czwartą ze Słupska.
Szkoda, że do sportowego poziomu
zawodów nie dostosował się gospodarz sali, czyli OSiR, gdyż zmagania toczyły się przy całkowicie wy-

łączonym

ogrzewaniu. Temparatura
w sali wynosiła 11 (sobota) i 9 (niedziela) stopni Celsjusza. Na tak
skandaliczne warunki, i to na imprezie takiej rangi, zwracali uwagę
wszyscy, począwszy od kibiców,
przez zawodników, aż po sędziów
(część z nich przyjechała gwizdać
z Poznania) i trenerów. Po problemach z oświetleniem w sali byłej
jednostki wojskowej doszły jeszcze
kłopoty z ogrzewaniem, co chluby
nam na pewno nie przynosi.
Witold Blandzi

W rajdzie, który zorganizowało 15 grudnia szkolne
LOK przy ZSZ nr1, wzięło udział 20 osób.

koło

Lokowskie wędrówki

uzyskując

ostatnią sobotę.

Kolejne
nowym wieku. W pierwszym turnieju w grupie
pań zwyciężyła Regina Cierniewska,
zostaną rozegrane ... już w

147 pkt., przed Krystyna
Azgier, która zgromadziła na swym
koncie 124 pkt. Najcelniejsze oko
wśród mężczyzn miał tego dnia Antoni Azgier, który uzbierał 167 pkt., drugą pozycję zajął Karol Kaj -146 pkt.
(az)

Fot. Antoni Azgier
Uczestnicy rajdu przy głazie narzutowym

Tenisowi liderzy
Tabela:
I . Astra rictus li
2. Olimpia Gostyezyna
3. Impuls Zduny
4. Dąbrówka Ludwików
5. Fara
Q. Lilia Mikstat
7. Tajfun
8. Bla Orze/

7
7

6
6
1
7
1

4
O

70: 28
66. 39
48: 41
46: 39
41: 54
49: S8
52: 60
11: 70

-··---~----------------
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W meczach ligi okręgowej tenisa stoAstra Victus Il pokonała Białego Orla Koźmin Wlkp. IO: O, a koź
mińska Fara wygrała z Tajfunem
Lamki IO: 6.
Mecze A - klasy: Impuls II: Skra Topola Mała I O: I, Spółdzielca Il: Chrobry Gizałki 4: IO.
(wb)
łowego

Przy

pięknej, słonecznej

pogodzie,
z krotoszyńskiego
Rynku deptakiem i ulicą Spartańską
w stronę Durzyna. Za przejazdem kolejowym skręciliśmy w prawo i polnymi drogami, przez Skarków, Zmysłów i Bdrygały, dotarliśmy na majdan, do żółtego szlaku turystycznego.
Stąd już wiodła prosta droga do
Chwaliszewskiej i mety rajdu, w restauracji TRAMP. Po drodze odwiedziliśmy głaz narzutowy.
wyruszyliśmy

Na mecie rajdu rozegrane zosta!y
trzy konkursy. Zwyciężyli w nich:
Małgorzata
w krajoznawczym Kapała z V kl. TO; w topograficznym - Artur Szpeczyński z TV kl. TC; w ekologicznym
- Tomasz Górnaś - z TV kl. TC.
Zwycięzcy konkursów otrzymali po
mikołajkowej czekoladzie. Zadowoleni i trochę zmęczeni powróciliśmy
do domów.
(az)
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Powszechnie wiadomo, że w noc wigilijną zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Postanowiłem sprawdzić to na przykładzie karpia. I co? Przemówił!

li Pod spławikiem

Co karp

powiedział. ••

- Europa nie jest kontynentem, na
którym od zawsze były Twoje naturalne siedliska.

chce złowić karpia i kusi go, czym mo-

można rozpoznać

że.

pęcherzyków

- Ojczyzną moich przodków są: Japonia, Chiny i kraje Azji Środkowej.
W porównaniu z tymi regionami Europa jest chłodniejsza, dlatego też nie do
ko11ca zaaklimatyzowałyśmy się tutaj.
Dlatego też u was, my, karpie, nie odbywamy naturalnego tarła. Przebiega
ono tylko w warunkach sztucznych,
w specjalnych stawikach, zwanych
tarlikami.

- Przecież o karpiu mówi
lis?

- Od jak dawna
wodach?

żyjecie

w naszych

się

wodny

- Zgadza się. Jednak zapewne odnosi
się to do osobników starszych. Takich,
które ważą ponad 5 kilogramów. One
przeszły już niejedno. Uczą się na doświadczeniach, stają się coraz bardziej
przebiegłe i ostrożne. Czy wiesz, że
potrafimy, na przykład gdy osaczą nas
sieciami, pr::ec=olgać się pod nią lub
nad nią przeskoczyć? Wędkarze dobrze wiedzą o tym, że aby złowić naprawdę dużego karpia, trzeba dyspo-

po pojawieniu się
gazu, gdy żerujemy po
dnie; po ruchach trzcin, gdy nasze duże ciała przeciskają się między nimi;
po mlaskaniach i cmoknięciach, towarzyszących zbieraniu pokarmu z powierzchni wody lub dolnych części

Dwubój obronny
15 grudnia z okazji 81. rocznicy powstania wielkopolskiego Zarząd Rejonowy LOK przeprowadził ostatnie zawody strzeleckie w dwuboju obronnym dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych .
przedził Martę Ziembińską,

G nr I
(119 pkt.) i Łukasza Maślaczyka, SP
5 (118 pkt.)
Drużynowo wśród szkół średnich wygrał ZSZ nr 1, I druż. - 400 pkt. (Ł .

wzięło udział 49 strzelców ze szkól krotoszyńskich oraz z Benic, Koźmina Wlkp. i Kobylina. wśród
gimnazjów drużynowo wygrało Gimnazjum w Kobylinie 33 1 pkt. (R. Chmie-

W zawodach

pływających roślin .

- Jesteście rybami

długowiecznymi.

- Możemy żyć nawet 30 do 40 lat
i osiągnąć wagę 30 kilogramów. Już
po dwu-, trzyletniej hodowli w stawach osiągamy wagę od 750 do 1500
gramów. Właśnie takie ryby są odła
wiane do konsumpcji.

- Pierwsze karpie sprowadzono w te
strony kilkaset lat temu. Byłyśmy
pierwszymi w Europie rybami hodowanymi w stawach. W wyniku wielowiekowych zabiegów hodowlanych,
tzn . sekkcji, specjalnej opiece i intensywnym żywieniom, wykształciły się
różne odmiany karpia, na przykład:
pclnoluski, lustrzeń czy golec. Między
sobą różnimy się wielkością wygrzbiecenia oraz ilością łusek, których u golca praktycznie brak.

Fot. Antoni A=gier
Zdobywcy miejsc na podium w kategorii gimna;;:jów

Jarczyk, T. Kreczmer, D. Gościniak). II
miejsce Gimnazjum nr 2 Krotoszyn 292
pkt. (M. Piotrowski, M. Niedbała, Ł.
Maślaczyk), a trzecie Gimnazjum Benice 271 pkt. (M. Pestka, H. Serek, M.
Rybka). Dalej uplasowały się zespoły
z Gimnazjum nr 1 Krotoszyn 269 pkt. ,
Gimnazjum nr 2 Krotoszyn 264 pk.'t.
i SP nr 1 Krotoszyn 154 pkt. Indywidualnie wygrał Remigiusz Chmielarczyk, G Kobylin (126 pkt.), który wy-

- Skoro żyjecie tylko w stawach,
skąd w takim razie obecność karpia
w rzekach i jeziorach?
- Do wód otwartych dostajemy się
w wyniku bądź to zarybienia, bądź
ucieczek ze stawów, czemu bardzo
sprzyjają wiosenne przybory rzek. Nie
będę ukrywał, że bardzo nas to cieszy
i chętnie z takiej okazji korzystamy.

Kaczmarek, Anna i Andrzej Szuk),
przed LO Krotoszyn 381 pkt. (P. Wnuk,
M. Staniek, T. Knapik), ZSZ nr 1, TI druż
- 356 pkt. (M. Sędzik, S. Ja11czak, P.
Regalski) i ZSZ nr 2 - 336 pkt. oraz
ZSZ Zduny - 325 pkt. Indywidualnie
zwyciężył Łukasz Kaczmarek, ZSZ
nrl - 160 pkt., przed Tomaszem Piotrowskim, ZSZ nr2 - 147 pkt. i Marcinem Stańkiem , ZSZ nr 2 - 142 pkt.

(az)

Pucharowe pary

- Co jest waszym przysmakiem?

z zespołami okręgówki: Piast Kobylin
z Calisią Kalisz, a Biały Orze/ Koźmin
Wlkp. z Victorią Ostrzeszów.

Rozlosowano pary piątej rundy piłkar
skiego Pucharu Polski, która rozegrana
zostanie 4 marca. Nasze czwartoligowe drużyny zmierzą się na wyjazdach

- Przyznaję się, że lubimy się objadać.
W stawach hodowlanych dostajemy
z reguły pokarm pochodzenia roślin
nego, na przykład ziarna zbóż, łubin,
soję. W wodach otwartych żywimy się
larwami owadów, robakami, ślimaka
mi i okruch ami roślin. Tak jak inne ryby zjadamy to, co w danej chwili jest
najbardziej dostępne i czego zdobycie
wymaga najmniejszego wysiłku .

R

[

(wb)
L

K

.\

\

. Co powiesz o zanętach i przynę
tach stosowanych przez wędkarzy?
- Ostatnio coraz bardziej jesteśmy zasypywane różnego rodzaju mieszankami . Mam wrażenie, że każdy z wędka
rzy chce być bardziej oryginalny.
W zasadzie korzystamy z pokarmu,
który jest nam już znany. Do każdej
nowości podchodzimy nieufnie, chociaż po jakim ś czasie przyzwyczajamy
się. Szczególnie wtedy, gdy przez
dłuższy okres znajdujemy ją w ·wo-

Ful. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik
Los więks;;o.fri karpi jest przesądzony - w ko11c11 i tak trafiają na nasze sto(\'

dzieć, i ż

-:zym karp starszy, tym bardziej nieufny. Tylko karpiowa mło
dzież rzuca się na wszystko, co się jej
podrzuci, i ... ląduje w siatce wędka
rza. Takie zachowanie to efekt pobierania pokarmu w stawie hodowlanym,
gdzie ostrożność nic była konieczna.
Po przesiedleniu się do otwartych wód
trafiamy na wędkarza, który po prostu

w prezencie

• ~ a o w • n y ~ -. ,

bardzo mocnym sprzętem,
a i ten nie gwarantuje sukcesu w walce z tą rybą. Dzięki naszej sile potrafimy nieraz wysunąć z kołowrotka kilkadziesiąt metrów żyłki i schro nić się
w zarośniętej kryjówce, a wtedy ...

swatcHa

nować

dzie.
Mogę z pełnym przekonaniem powie-

Hardbit

- W jakich wodach najbardziej lubicie przebywać?
- W c wszystkich, które nie są zbyt głę
bokie, ale za to żyzne, z bogato rozwiniętą 1oślinnością i, co najważniejsze,
cieple. Uwielbiamy wprost ciepło.
Stąd też nasza największa aktywność
przypada na mie siące letnie. W rzekach wyszukujemy swobodne zatoczki i .wsteczne prądy. Naszą obecność

- No właśnie. Jesteście przecież najpospolitszym gatunkiem ryby w Polsce. Bez was trudno byłoby sobie
wyobrazić wigilijną kolację.

- Dzi ękuję za taką popularność, która
kończy się dla nas na waszym talerzu.

- Wybacz mi, proszę, ten nietakt.
Chciałbym jeszcze zapytać ...

Nokie 3210

EricaaanA2S1 Ba

4zł

4zł

Nie dokończyłem pytania, minęła pół

noc. Karp machnął ogonem i odpłynął.
jeszcze chwilę na wodę
i poszedłem ... dokończyć karpia w galarecie.

Popatrzyłem

Rozmawiał

Ferdynand

r.zecz -~---------

Woźny

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

@~·~.

Na11Ve taryt=y
- prosee1 tanie1 no1111oczesne.

ra
,
#ł''fl'ł

Ceny- -..-i,-Jomin.......,..id-jntwpunlctad, .,.........,llioci&o
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Uwaga Prywatyzacja! Szansa dla ambitnych!
Zarząd

udziałów

100%
Ilość spółek:

ZK Teomina SA

ogłasza sprzedaż

Wszystkim dotychczasowym
oraz przyszłym Klientom
najlepsze życzenia noworoczne

w spółkach z o. o., których jest właścicielem.

składa

6

mgr inż. Jerzy Pawelczak
MEBLE

Przedmiot działalności każdej ze spółek: Szycie na zlecenie Teominy konfekcji damskiej.
Ilośtzatrudnionych osób: 24 etaty w każdej ze spółek.
Termin rozpoczęcia działalności każdej ze spółek: 01.01.2001 r.

Sklep - usługi
Krotoszyn, ul. Kozala 4

Spółki mają

I.
2.
3.
4.

zapewnione:
Pracę przez 9 miesięcy w każdym roku na podstawie umów z Teominą. Wielkość produkcji 25 - 50 tys. złotych. (Na okres zmniejszonych zamówień urnowy z pracownikami zawarte sąna mniejszy czas pracy).
Obsługę rachunkową (księgową i pracowniczą) na podstawie umów z biurem rachunkowym.
Obsługę maszyn na podstawie umów z firmą specjalistyczną.
Dzierżawę niezbędnych pomieszczeń i maszyn do wykonywania działalności na podstawie umów z Teominą.

Kapitał zakładowy każdej spółki: 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).
Cena ustalona przez Zarząd za 100% udziałów w każdej spółce to 7.000 złotych (słownie : siedem tysięcy złotych).
Istnieje możliwość zapłacenia poprzez potrącenie za świadczona usługę na rzecz Teominy przez okres 6 miesięcy.
W przypadku zapłaty gotówką za 100 % udziałów w dniu zakupu cena wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
Chętni proszeni są o pisemne zgłaszanie ofert w siedzibie ZK Teomina S.A., 63-700 Krotoszyn, ul. Ceglarska
1 w terminie do 10.01.2001 r.

O wyborze oferty decyduje termin jej zgłoszenia . Zarząd ZK Teomina S. A. zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty
bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać po nr. tel. (062) 725 22 50.

Nowy Gabinet
Stomatoiogiczny

Wszystkim pacjentom, którym
pomogłam oraz tym, którzy
o pomoc się do mnie zwrócą,
życzenia wszelkiej pomyślno
ści w Nowym Roku
składa

Barbara Pawelczak
lekarz stomatolog
Gabinet stomatologiczny, Krotoszyn, ul. Słodowa IO

II

Chirurg stomatolog

MACIFJFIUK

Godziny przyjęć
wt. 14.00-19.00
sob. 12.00-14.00

WIELE RADOŚCI I CIEPLA RODZINNEGO

Chirurgia

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH

stomatologiczna
Bezbolesne
leczenie próchnicy

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

Pro~tyka

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI

Leczenie chorób

WIELU SUKCESÓW W NOWYM 2001 ROKU

,

J>,izyzębia
(paradontoza)

(

ŻYCZĄ WSZYSTKIM SWOIM KLIENTOM

Krotoszyn
ul. Zdunowska 35
TeL 0604 61 65 44

ZARZĄD

BROWARU WIELKOPOLSKIEGO W KROTOSZYNIE

o

o

Wsz~stkim
K[ieJJtom
o
o
o

życzy

0

~

o

4, Zdrowych
i Wesq!ych Świtit -~.
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Bank Spóldzielczyoo!I~~
w Krotoszynie
''
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o
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
">

oa~·

o.

/

o

Zapraszamy do naszych sklepów '
,&t.
Oferujemy ponad 1O.OOO artykułów!
Skład handlowy Nr 1 Realizujemy talony Krotoszyńskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. x-:::::::!'·

oraz Nowego 2001 Roku
życzenia zdrowia i pomyślności ·
Członkom i Klientom Banku

\Jf

Rynek 31
Tel/fax: 722 68 84

, ~ - 0 0 - DDc0DcWDtJ- - - ~~ -

5%

: Ten kupon rabatoullJ. upoważnia do otrzlJ.mania
Skład handlowy Nr2 rabatu na -a,nltle Mtfl/,u,bJ
.

20 grudnia 2000

Rada Nadzorr,za, 7AT%(1d i Pracownicy

"""""'

1

ul. Mickiewicza 3
Tel/fax: 722 68 85

składa

: mlu,pione t,q naąd, .tclepłldl
, .
.
.
Prosimy o wycięcie kuponu , przedstawien/8 sprzedawcy.

~

V

Banku Sp6ulzielczego
w Krotoszynie

Zapraszamy do naszych placówek:
Bank
Mały

Spółdzielczy w Krotoszynie
Rynek 4/5, tel. 725 32 78.

Oddziały:

Kobylin tel. (065) 548 21 58
Zduny tel. 721 51 16
Sulmierzyce tel. 722 32 14
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Kiedy

urodził się

Ksiądz

zapytał na lekcji religii
uczniów, czy w i edzą, dlaczego
przyjęto, że Jezus urodził się w nocy z 24 n a 25 grudni a. Po dłuższym
milczeniu zgłosiła się z odpowiedzią dziewczyna, która stwierdziła,
że to jest data umowna, bo tak naprawdę nie da się dokładnie określić
dnia narodzin Chrystusa.
Ksiądz zapytał ją: A dlaczego
nie można? Uczennica tym razem
już bardzo pewna siebie odpowiedziała: Bo J ezus po prostu urodzi/ się międ::y godziną 24.00
a 25.00.
-Ha, ha ha.'

Jezus?

ponownie zastosował swój fortel
z podpowiedzią, niby sugerująca,
jak należy odpowiedzieć . I znów
oczywiście klasa dała się zwieść.
- Co za mądra klasa, skąd wy to
wszystko wiecie - ucieszył się
ksiądz.

Ach,
te dziewczyny!
Dziesięć

minut po dzwonku do
trzy uczennice cią
gnące za sobą ogromny konar.
Przepraszają bardzo, że się spóźni
ły, ale to z powodu tej ogromnej
gałęzi. Znalazły ją w czasie przerwy w pobliżu szkoły, coś takiego
jest im właśnie niezwykle potrzebne do dekoracji klasy. Gdyby nie
wzięły gałęzi od razu, na pewno
zabrałby ją ktoś inny. Nauczyciel
histmii patrzy zdumiony na przytaszczony konar ( chyba pół drzewa!), który dziewczyny zgodnie
kładą pod ścianą, w pobliżu tablicy. Uśmiecha się miło, nic nie mówi. W czasie lekcji trochę nieporadn.ie, unosząc wysoko nogi, przeskakuje przeszkodę , podchodząc
do tablicy lub mapy. Jedna
z uczennic prosi głośno: - Panie
profesorze, ale niech pan uważa na
naszą gałąź. Gdzie my taką drugą
znajdziemy. - Spadaj, mała - syczy rozłoszczony pedagog.
klasy

ldasa!

Na jednej z katechez ksiądz spytał,
w jakim kraju panował zwyczaj
krzyżowania przestępców. W klasie momentalnie zapanowała cisza.
Każdy usiłował, jak zwykle w takich przypadkach, zrobić mądrą
minę, okazującą, że wie, tylko akurat zapomniał. Ksiądz uśmiechnął
s ię i przerwał to milczenie, mówiąc: - No co, nie wiecie? Przecież to było w Gre ... . Na tę podpowiedź klasa zareagowała bardzo
spontanicznie i chórem dokończy
ła: W Grecji. Wtedy ksiądz
uśmiechnął się jeszcze bardziej
i powiedział: - Bardzo dobrze, to
było w Rzymie. Chwilę później zadał następne, dość trudne pytanie.
Kiedy u czniowie milczeli, ksiądz

Rys. Arch.

• Historyk obecny
(myślami gdzie indziej)
l'la

kkcj i historii nauczyciel przerywa swoje opowiadanie i mówi:
- Proszę, zapiszemy to jako punkt

Prawa dziecka
11 grndnia w Ginmazjum nr 4 w Krotoszynie świ(2ciliśmy Międzynarod
owy Dzień Praw Człowieka ( IO XII).
Program imprezy zapl anowała nauczycielka, pani Joanna Michalak,
która prowadzi w naszej szkole Klub
Europejski. Na szóstej godzinie lek-

reprezentacje klas drngich
klubu malowali plakaty
związane tematycznie z tym świętem .
Potem przygotowaliśmy ekspozycję
naszych dzieł. Zaprosiliśmy klasy na
małą akademię. Kilka osób recytowało fragmenty wiersza O prawach

cyjnej

1 członkowie

Wspomnienia
nauczycielki

pierwszy. Uczniowie protestują
chórem: - Ale myjuż mamy punkt
pierwszy! Zapisaliśmy przecież
przed chwilą. - W takim razie zapiszmy to jako podpunkt „ b " - ratuje sytuację, jakby budząc się ze
snu, historyk. - Ale nie zapisaliśmy jeszcze punktu „ a" przytomnie odpowiadają uczniowie.

Co za
mądra

Pani Krystyna Niedziela uczy religii w Kobylinie. Kiedy ją
o to poprosiłem, opowiedziała mi kilka śmiesznych historii, jakie jej się przydarzyły w pracy.

wchodzą

Pewnego dnia, kiedy wchodziłam do
jednej klasy, przed nogami przebiegła
mi mysz. Natychmiast wszystkie
dziewczyny wskoczyły na ławki i gło
śno krzyczały, a chłopcy biegali po całej klasie i gonili mysz. Ja nie mogłam
wytrzymać ze śmiechu

***
Kiedyś

w jednej z klas okazało się , że
na każdej ławce i każdym krześle leżą dżdżownice. Na dodatek chłopcy
brali je w ręce i straszyli dziewczyny.

się

z tego

*

1

dziecka, zaśpiewaliśmy piosenkę pod
tytułem Żyj, po prostu żyj. Przygotowaliśmy ją na spotkaniach klubu.
Po akademii pani dyrektor Aleksandra Leja razem z panią Michalak rozwiesiły plakaty na korytarzu w pobliżu sekretariatu. Każdy, kto przyjdzie
do naszej, może je zobaczyć. Uważam, że takie św i ęta powinny być obchodzone w każdej szkole.
Karolina

Uczniowie lubią nadawać nauczycielom pseudonimy. Czasami są one bardzo proste,
to skróty nazwiska lub imienia pedagoga. Bywają przezwiska zabawne, ale zdarzają się
nieco uszczypliwe. Wszystko zależy od tego,· na co sobie nauczyciel według uczniów

piszczały,

mi natomiast bardzo
jednak być surową, więc oburzonym gło
sem powiedziałam: - Jak śmiecie tak
dręczyć te biedne ::wierzęta. Proszę je
wszystkie delikatnie pozbierać i wynieść na zewnątrz. I bro11 Boże.Jak im
się coś sianie. Pamiętajcie, że stoję
przy oknie i patrzę na was.
One

chciało się śmiać. Postanowiłam

***
pewnej klasie sprawdzian
z Dekalogu. Jeden z uczniów napisał,
że IV przykazanie brzmi: W dni
huczne nie będziesz huczał. Śmiałam

,

niej narysowana lalka. Ta sama mała,
która skarżyła, chyba też widziała ten
rysunek, bo nagle wstała i na cały głos
krzyknęła oskarżycielsko: - On chce
być dziewczynką! Próbowałam bronić
chłopca .

Katalog naszych naucztcieli

rzu.
MuZ)k

r.zecz

Szc:urek - jest podobny do tego
sympatycznego zwierzaka.
Polonistka
Kameleon - pani przychodzi do
szkoły codziennie inaczej ubrana.
Chemiczka
Sklepowa - ta pani w swoim fartuchu za biurkiem nauczycielskim wygląda jak ekspedientka
(cdn.)

Mój nauczyciel

opowiadał

mi

kiedyś,

jaką zabawną historię przeżył

wiele
lat temu jako uczeń. Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel dał
polecenie: - Na wprost- bieg! Nie
zwrócił uwagi na to, że uczniowie

Tłumaczyłam:

- Pewnie
projektantem mody,
albo robić: lalki dla dzieci. Wtedy zapłakany chłopiec wziął do ręki czarną
kredkę i zaczął rysować na swojej pracy grubą kratę, mówiąc przy tym: A ja będę policjantem, będę baby do
więzienia wsadza/.
Damian
chciałby zostać

Hyc, przez

zasłużył.

nauczycielki.
laska - ta pani jest zdam em ucmiów
bardzo ładna.
Pani od nauczania początkowego
Mumia - to z powodu bardzo dystyngowanego, oszczędnego w ruchach
sposobu chodzenia; najlepiej to widać, kiedy pani ma dyżur na koryta-

**

W przedszkolu poprosiłam dzieci, aby
narysowały, kim chciałyby zo s tać
w przyszłości. Przedszkolaki pochyliły się nad kartkami i w skupieniu pracowały spokojnie do czasu, gdy pewna dziewczynka wstała i powied z ia ła,
że jeden z chłopców płacze. Podeszłam do niego i spytałam, dl aczego
płacze. Maluch nic me odpowied z i a ł.
Spojrzałam na jego kartkę, była na

Magda

Zrobiłam

Germanista
Dziadzia Kul - nauczyciel to starszy
pan, któ1y
wtedy gdy jest zadowolony z odpowiedzi mówi: -- Cool!
Wiatrak - przezwisko mało oryginalne, urobione od nazwiska.
Anglis tka
Blondi - pani ma jasne włosy
Pani od biologii
Beria - imię dopasowane do tuszy

cały tydz ień .

płot!

stali na wprost płotu (pan stał tyłem).
Ponieważ polecenia nauczyciela należy wyko n ać, grnpa przeskoczyła
płotek i pognała radośnie prosto do
parku.
Romka

Autorami tekstów zamieszczonych na tej stronie są gimnazJaliści.
uczestnicy powiatowych warsztatów dziennikarskich, prowadzonych w redakcji R=eczy Krotoszyńskiej.
20 grudnia 2000
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Elżbiecie

i Juliuszowi Pocztom
z okazji
25 rocznicy ślubu

W dniu Waszego
jest ktoś, kto o Was
kto

życzymy

aby

bardzo dużo szczęścia, zdrowia, spokoju
na następne wspólnie przeżywane lata.

śle

Wam szczere

spełniły się

pamięta,

zdrowych, radosnych
Świąt Bożego
Narodzenia

życzenia,

Wasze wszystkie marzenia.

Kochanym Rodzicom

Pozostańcie,

Elu i Julku, tacy, jacy jesteście - życzliwi, pogodni, uczynni, pełni życia i serdeczności dla innych.
Przyjaźń z Wami to najlepsze, co mogło nam się w życiu przytrafić.
·
Drugie i następne 25-Iecie niech Wam wypełni tak bardzo
oczekiwany wnuczek lub wnuczka.

przyjaciele

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Marii i Marianowi

z okazji 25-lecia pożycia
najserdeczniejsze
szczęścia, radości,

małżeńskiego

życzenia

zadowolenia z
ślą

oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku

Pośpiechom

życia

życzy

Helena

i miłości

(prezes

dzieci

życzymy

zdrowia,

aby te piękne dni wniosły w codzienne życie
akcent optymizmu,
który będzie owocował przez cały 2001 rok

życia

Rejonowego

Emerytów, Rencistów
i Inwalidów)

Z okazji 55. rocznicy ślubu
zdrowia, szczęścia,

całym

błogosławieństwa Bożego

oraz doczekania
w dobrym zdrowiu
diamentowych godów

szczęścia, pomyślności,

100 lat

życzymy,

Ci sercem

Bielińska

Oddziału

Związku

Sebastian, Ania, Maciej i Magda

W dniu tak pięknym i wspaniałym

wszystkim Koleżankom i Kolegom Kołlątajowcom,
naszym Sympatykom i Przyjaciołom

i radości.

państwu

Kochanej i Niezawodnej

Stefanii i Stefanowi

cioci Ninie Wojciechowskiej

Krysiom
z Krotoszyna

z okazji urodzin i imienin

prezes i zarząd
Stowar::ys:::enia Wychowanków i Nauczycieli
Gi11ma::ju111 i Liceum im. Hugona Kollątaja
w Krotoszynie

l·

Emerytom, Rencistom
i Inwalidom

święta

życzenia składają

życzą

Alina, Ireneusz,
Radosław

chrzefoiak Sebastian z rodzicami i rodze11stwem

i Lukas::

Nowaczykowie

\

K

OPELB
:IYLiCCi

PPH Bylicki to firma ostrowska, która salon samochodowy Opla otworzyła w maju
1999 roku. Początkowo istniał tylko obiekt przy ulicy
Wysockiej w Ostrowie Wlkp.
- Salon na Wysockiej otworzyliśmy po to, aby zaistnieć
na tutejszym rynku samochodowym - mówi Sławomir
Bylicki. Plany zakładały postawienie w jak najszybszym
czasie nowego budynku.
Piękny, przestronny salon samochodów Opla przy ruchli2 0 grudnia 2 000

wej Wrocławskiej został zaprojektowany
zgodnie
z wszelkimi standardami General Motors Poland. To
obiekt na miarę nowoczesnych rozwiązań europej skich salonów GM. Stanowisko recepcji bezpośrednio
przylega do przeszklonego
salonu. W obiekcie istnieje
bezpośrednie

z

magazynem,

połączenie

w którym
znajdują się części i akcesoria samochodowe.
Serwis wyp osażony w części

specjalistyczne i komputery
oraz odpowiednią klimatyzację może obsługiwać samochody praktycznie wszystkich marek, nic tylko ople.
Serwis przystosowany jest
również do napraw samochodów dostawczych opel, które
wkrótce będą w sprzedaży.
Stacja posiada urządzenie do
elektronicznego ustawienia
geometrii kół. Lada dzień ruszy w salonie Opel Bylicki
stacja kontroli pojazdów,
z uprawnieniami do badań
samochodów zasilanych gazem oraz do pierwszej rejestracji aut. Ponadto stacja
szybkiej obsługi pojazdów
oferuje naprawę i sprzedaż
opon, olejów i klocków hamulcowych . PPH Bylicki to
autoryzowany punkt sprzedaży i napraw fi rm y op oniarskiej Dębica. Ma też podpisane umowy dystrybucyjne
z takimi uznanymi markami
w świecie, jak Castro / i Mobil. - Prowadzimy autokomis. Staramy się także skupować auta używane mó-

wi szef Sławomir Bylicki.
Istnieje możliwość zakupu
nowego auta z salonu przy
jednoczesnej sprzedaży auta
używanego.
.
Od 13 do 15 stycznia w salonie Opel Bylicki odbędą s i ę
dni
otwartych
drzwi
w związku z wejściem nary nek nowego mode lu opla

PPH

~

ilYLiCCi

corsy. Szczegóły podamy
w numerze styczniowym RK.
(popi)

Autoryzowany dealer
63-700 Ostrów Wlkp.
ul. Wrocławska 113
tel. 062 592 55 66,
fax 062 591 13 13.

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

r.zecz .______
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Z okazji 70 urodzin, dużo
zdrowia, spełnienia marzeń oraz
uśmiechu na twarzy, kochanej
mamie i babci - Stanisławie
Nowackiej - życz}
córka Mona:: mężem. syn Ka::imierz,
oraz wnukowie:
Mirosław. Anna i Paweł

z życzeniami wielu sukcesów
w życiu osobistym
i zawodowym śle
Zarząd Związku Inwalidów
Narządu Ruchu Integracja

•

•

•

•

•

•

Pani Łucji Brodziak z okazji
imienin dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności w życiu osobistym
oraz wielu lat w zdrowiu
i szczęściu składają
syn:; koleżankami i kolegami:
Grzegor:;em P. Karolem S=.,
i Moniką?

Z okazji imienin kochanej babci
- Łucji Brodziak - wszystkiego
najlepszego, dużo zdrowia,
szczęścia i wszystkiego, co
dobre życzy
wnuc::ek K. Ludu 1c:;ak
Z okazji 18 urodzin Adamowi
Niedzieli ze Skałowa dużo
zdrowia, szczęścia i spełnienia
marzeń oraz zdania matury
i powodzenia u dziewczyn życzą
Pa/oma, Lusesita, Co11s1cmsa

•

W każdej chwili, zawsze,
wszędzie, niech ci w życiu
dobrze będzie, niech Cię dobry
los obdarzy, wszystkim, o czym
serce marzy. Żyj w szczęściu
i radości, a uśmiech niech Ci
życie uprości . Z okazji imienin
Darkowi Wolniakowi życzenia
składają

najbliżsi

•

Twoje usta, Twoje oczy
pokochałam pośród nocy. Teraz
wszystko to, co masz, będę
kochała cały czas. Kochanemu
Łukaszowi

Zarząd

•

•

•

Szybko ·biegną dni, godziny, dziś
są Twoje urodziny. Stu lat życia,
pomyślności, zdrowia, szczęścia
i radości kochanej córce - Ani
Kowalskiej z Kobylina - życzą
mama, tata i brat Hubert

Dyrekcji Gimnazjum nr 3,
Gronu Pedagogicznemu,
Młodzieży za dar płynący
z serca podziękowania składa
Zar::qd Związku Inwalidów
Nar::ądu Ruchu Integracja
Panu Mirosławowi Galęskiemu
podzi~kowania za pomoc
w organizacji koncertu
charytatywnego wraz

Magdalenie Kryś z okazJi
5 urodzinek dużo zdrowia,
uśmiechu w oczach i na buzi

•

•

•

•

Wszystkim Krewnym
i Znajomym życzymy
rodzinnych i pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz
pomyślności w nadchodzącym
trzecim tysiącleciu
rod::111a Krysiow z Sęd::,s::ewa
PS. Życzenia radości dla Redakcji
W dniu Twych Urodzin, w dniu
Twego święta Jest ktoś, k.o
o Tobie pamięta. Pamięta I śle Ci
życzenia, by się spełniły Twoje
marzenia. Z okazji 16 rorzmcy
urodzin kochanej córce - Ani
Gubańskiej - życz..::nia slą
rodzice z Tomkiem
i Michałkiem

W dniu tak pięknym
i w paniałym życzymy Ci
sercem całym zdrowia,
szczęścia, pomyślności, stu lat
życia i radości. Z okazji imienin
i urodzin Joli Halas ślą
rodzice i rodzeństwo
W dniu Twych urodzin
przesyłam dla Ciebie życzenia
szczęścia i pomyślności, jak
najmniej smutku, a dużo radości,
pięknych chwil, spełnienia
marzeń, miłych dni i wrażeń.
Wojtkowi
żona Mar::ena:: córkami

Narządu

•

•

Z okazji imienm Zenonowi
Jakubiakowi moc serdecznych
życzeń, dużo zdrowia i uśmiechu
na twarzy życzy
grupa ::e Starego Kobylina

•

Panu Ryszardowi Marszałkowi
i całemu Kierownictwu
Zakładu Zieleni oraz wszystkim
Współpracownikom serdeczne
życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i nadejścia Nowego
Roku składają
A .. G. iA„

•

•

Moc czegoś i jes7czc co;
przesyła komuś ktoś - ten. co
pamięta i jeszcze coś, z wsze
pamiętający ktoś. KocharicJ
Stefanii
D.W
Panu .\damoni Palaszoni,
kierownikowi D11opark1etu
z okazji imienin \\Szystki,1;0, co
się szczęściem Z\Vie, życzą
prucowmc_\' d::ia{u

r.zecz

•

Dyrektorowi i Pracownikom
KOK, Trenerowi Maciejowi
Wypychowi, oraz
firmom:Hardbit
i Gembiak-Mikstacki oraz
aptece Rynkowej serdeczne
podziękowania za rok owocnej
współpracy składa oraz życzenia
świąteczno-noworoczne śle

Klub
•

Tańca

•

Kiedy siedzisz w cichy wieczór,
kiedy Tobie płynie łza, to nie
pytaj, kto Cię kocha, bo to
zawsze kocham ja. Dla
ukochanego Pawełka z okolic
Koźmina

blondyna
•

Towar::yskiego Feniks

Wszystko można zapomnieć,
nawet smutek i łzy, lecz nie da
się zapomnieć takiego
siostrzeńca, jak Ty, Tomku.
W dniu imienin życzą

Inwalidów
Ruchu Integracja

Dyrekcjom Szkól,
Nauczycielom, Rodzicom
i Dzieciom z SP nr
1 w Krotoszynie i Zespołu
Szkól Specjalnych za dar serca
dla bliźniaczek z Sulmierzyc

W dniu Twojego święta jest
ktoś, kto o Tobie pamięta,
pamięta i śle Ci życzenia, aby
spełniły się Twe marzenia. Żyj
w szczęściu i radości, a uśmiech
niech Ci życie uprości. Tego
Ewie Zmyślonej gorąco życzą
rodzice

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego
się Nowego Roku 2001

Władzom

Powiatu
oraz Miasta i Gminy Krotoszyn,
iak również wszystkim
Sponsorom i Przyiaciołom szkoły

dziękuje

Zarząd Związku
Narządu

•

•

•

•

•

Wysyłam Ci tę kai1kę, bo jesteś

dla mnie kimś wyjątkowym,
życzę Ci szczęścia w roku
nowym. Krzyśkowi
Benia

ciocia, wujo, Jagoda

Cristina

Zarząd Zwią::ku

Inwalidów Narządu
Ruchu Integracja

siosl1y, rodzice i dziadkowie
z Sędziszewa
•

Panu Dyrektorowi Antoniemu
Korsakowi, Gronu
Pedagogicznemu i Młodzieży
Zespołu Szkół Zawodowych nr
I w Krotoszynie za zebranie
największej kwoty pieniędzy
dziękuje

życzą

Aga
•

i najlepsze
dla wszystkich, którzy
przyczynili się do zbiórki
pieniędzy i uświetnienia
koncertu na rzecz chorych
bliźniaczek Klaudii i Patrycji
śle

Serdeczne pozdrowienia dla
Mikołaja G. z Benic od
lej. która czeka

Przed Tobą droga daleka, przed
Tobą sam życia kwiat. Bądź
przez wszystkich kochana, nigdy
nie zaznaj goryczy, tego Ci me
serce życzy. Z okazji imienin
i urodzin Ewie Wolniak życzy
mama

Podziękowania
życzenia

Z okazji imienin dużo zdrowia,
szczęścia i spełnienia wszystkich
marzei'1 Darkowi życzą
Kumple z Dąbrowy

•. Kto Cię poznał i pokochał, ten
pozdrowienia Tobie śle, lecz nie
po to. by przeszkadzać. jeśli
w inriej kochasz się. Mimo
wszystko moc pozdrowień dla
M. Sz. śle
Monika z T.C.
•

•

•

Panu burmistrzowi Julianowi
Joksiowi za pomoc
w przygotowaniu koncertu
charytatywnego dziękuje
i najlepsze życzenia sukcesów
w życiu osobistym
i zawodowym składa
Zarząd Związku Inwalidów
Narządu Ruchu Integracja

Inwalidów
Ruchu Integracja

Julii Duczmal z okazji 18
urodzin dużo zdrowia, uśmiechu
na co dzień oraz spełnienia
najbliższych planów życzą
rodzice:: braćmi

•

Dominice Klonowskiej z okazji
2 urodzin dużo zdrowia,
uśmiechu na twarzy życzy i 102
buziaki śle
babcia z Jagodą
z Krotoszyna

składa

Dyrektor z gronem pedagogicznym,
pracownikami i dziećmi
z Zespołu Szkół Specialnych w Krotoszynie

Zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz
szczęśliwego Nowego Roku

wszystkim związkowcom z Solidamości
i całej społeczności Krotoszyna i powiatu

Z okazji 2 urodzin zawsze
uśmiechniętej buzi, zdrówka
i pomyślności Dominice życzą
ciocia Mariola z wujkiem
Krzychem i córką Jagodą
To, o czym marzysz, by się
spełniło, a to, co kochasz, by
Twoim było. Długo czekałam
owej godziny, w końcu nadeszły
Twe imieniny. Chciałabym przed
Tobą swe serce otworzyć i moc
gorących życzet\ Ci złożyć.
Z okazji imienin dla Darka Z.
z Rozdrażewa
Szybkiego powrotu do zdrowia
kochanym
kolegom:Grzonasowi,
Hiratowi, Klimie, Popeyowi,
Matiemu i oczywiście zawsze
pięknej Tusi życzą
lokatorzy za 1,50 z/: Brade,
Thuckeray, Yarp, Wielebny i Taurus
Cmok, cmok, cmok, już minął
2 rok. Życzenia dla Dominiki
ślą

Roksana,
Darka i
•

by był to czas radości, spokoiu, rodzinnego ciepła,
a noworoczna noc upłynęła w niezwykłei atmosferze

Wszystko, co mile i piękne,
przez Ciebie wymarzone, niech
w dniu imienin będzie spełnione.
Tomkowi Namyślakowi życzą
babcia, Roksana, Jagoda

Sylwia
•

życzenia,

Paweł,

Piotrek,
Mikołaj z Benic

Mój kochany, płyną koło nas
godziny, płyną w przestrzenny
gdzieś mrok. Cóż znaczy
godzina, czy rok w przesłodkich
objęciach, Jedyny. Sekundą nam
będzie pieszczota, tak długo, jak
serca ochota, wpleceni w uścisk
miłosny. 1 tak z twarzą złożoną
na twarz prześnimy, o Luby,
wiek nasz. Niech zapory
wszystkie pękną. a nędza
przetworzy się w piękno.
Wieczór ciepły, drzewko
pachnące i ta skromna myśl,
o miłości gorącej

życzy

Miejska Komisja Koordynacyjna
NSZZ Solidarność w Krotoszynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
serdeczne podziękowania

składa

Panu Zbigniewowi Brodziakowi
oraz stowarzyszeniu
Praca - Integracja - Samorządność
z siedzibą w Jarocinie
za przekazanie darów żywnościowych
dla rodzin potrzebujących

W wyniku losowania

nagroda niespodzianka
tym razem

przypadła

w udziale Tomkowi

Namyślakowi.

•••

NA BEZPŁATNE ŻVCZENIA LUB PODZIĘKOWANIE
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O Imieniny
O Miłość

O Urodziny
Q Różne

Q Rocznica

Q Ślub

O Podziękowanie
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1

•

24

auto na

Ogłoszenie
Zarząd

Miasta i Gminy w Krotoszynie

posiada do

sprzedaży następujące nieruchomości

zabudowane

stacjami transformatorowymi
numer działki

powierzchnia w m2

położenie

cena wzl

księga

wieczysta

I.

26

300/ 103

11 0

Targowisko

19.080

22259

2.

32

1985/4

247

ul. Konopnickiej

19.540

25546

3.

32

5459/1

90

ul. Reymonta

15.440

26095

4.

65

3630/4

329

ul. Świętokrzyska

24.210

25546

5.

66

3601/5

201

ul. Śląska

2 1.040

25546

6.

35

2222/4

182

Tyczyńskiego

20.570

25546

ry.

35

6118/1

128

3.170

2 1634

8.

27

11 23/17

56

14.780

] 269

ul.

ul. Batalionów

Chłopskich

ul.Sienkiewicza

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

WKredycie 2000 można:

* skredytować pełną wartość pojazdu
* uzyskać kredyt bez poręczycieli

* wtrakcie spłaty kredytu zamienić samochód na inny
* wcześniej spłacić kredyt bez odsetek
* zamienić walutę, wktórej rozliczany jest kredyt
* zaciągnać kredyt uzupełniający,
na zakup pojazdu o wyższej wartości

Przedstawiciel Wielkopolskiego
Towarzystwa Finansowego Sp. z o.o.

1tli'-- ( ~ ~-- !;.,.
np. 10.000 zł od 150,65 zł

Wykaz wywieszono do publicznej

wiadomości

w siedzibie tutejszego

urzędu

kwota kredytu

na okres 21 dni.

miesięczna rata

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

Przed siębiorstwo

Bezpłatna Infolinia: 0·8000 222

555, e·mail wojaCheat.com.pl

63-800 Gostyń,
ul. Pozna ń s ka 68
tel/fax: 065 572 17 50
572 37 84
572 38 08
Godziny otwarcia
pon.-pt. 800 - 17°0
sob.
8°0 - 1300

SEAT

2000. Wyprzedaż

Zrób dzisiaj to, co masz zrobił jutro.
Już dzisiaj obniżki do 8000 zł na
SEAT-y z rocznika 2000 .
Przy zakupie otrzymasz rabat
I dodatkowo komplet opon zimowych .
Poczuj dynamikę SEAT-a .

1 .-..-.111•

P rodukcyjno-Usługowe

i Handlowe

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

dla dwóch osób przy zakupie
okien powyżej 3.000 zł

rocznika.
Rabaty na samochody
i opony zimowe
w prezencie.

64-100 Leszno
ul. Lipowa 53
tel/fax: 065 529 97 16

529 91 66

Spraw sobie i swojej rodzinie
świąteczny prezent. Liczba
samochodów jest ograniczona.

SEAT

Godziny otwarcia
pon. -pt. 1000 - 18°0
sob.
1000 - 1400

TOMI-CAR

63·700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

Tel. 062 725 72 32

KUPNO-SPRZEDM-AUTOKREDYT-LEASING

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

1Q;t,1m,1~f:IUiU'i:łilQ11111:foi@:i,1,1ili 1 hł1:B'i 1 łi:fł,U,1:1A;f.\ib-O
• udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
KOMIS PRZYJMUJE BEZPUTNIE SAMOCHODY DO SPRZEDAŻY
SKUPUJEMY I SPRZEDAJEMY SAMOCHODY USZKODZONE

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

Zabudow a wn9k na dowolny wymiar,
wysokiej jako ś ci drzw iami przesuwnymi

~INDECO
CENY KONKURENCYJNE. Możliwość rat.
1 O lat gwarancji. Szybkie terminy.

PEWNY PRODUCENT
Z PEWNĄ GWARANCJĄ
jesienna promocja
szkło 1.1
bez dopłat
UPUSTY do 15°/o

• Wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
• Zakłada n i e paneli po dło gowych
. Zakł danie I szlifowanie
parkietów i mozaiki

N asycalnia
1.

([
63·700 Krotoszyn, ul. ZDUNOWSKA 16. Tel. 62 722 66 09
20 grudnia 2000

2.

Podkładów

SA

w Koiminie Wlkp.

Tarc i cą sosnową we wszystkich asortymentach
(deski, wiąźba dachowa, krawędziaki i p.).
Węgiel we wszystkich asortymentach
(o wysokiej kaloryczności).

3. Elementy drewnianej nawierzchni kolejowej
(podkłady, podrozjezdnice, mostownice itp.).
Na wazy1tkle produkty i towary proponujemy konkurencyjne ceny.
Ponadto wykonujemy usługi
w zakresie Impregnacji materiałów
drzewnych olejem impregnacyjnym
oraz ekologicznym jrodkiem
solnym Wolmanit CX-10.

Szczegółowe

lnfonnacja można uzyskać

w Koźminie Wlkp. ul. Towarowa 5 .
tel. 062 7216018, 7216040, ,,
wew. 303,335, 33Q . ,, .. . ··~· ·•
fax: 062 721 08 22· •. · • :: .~ ..... 'r

25 •
z charakterem danego kawałka i bardzo często po prostu śpiewa - spokojnie, chwilami nawet w sposób cokolwiek rozmarzony (Być tak blisko, Bądź
pewny, Wszystko jest żartem).
Wielkim przebojem z tej płyty jest od
kilkunastu tygodni Nobody - całkiem
zasłużenie zresztą, gdyż dawno już nie
słyszałem tak hitowego, w dobrym tego słowa znaczeniu, polskiego kawał
ka; w trwającym ostatnio zalewie
mniej lub bardziej koniunkturalnej ludowości i góralskości musi nastrajać

Co jest grane„
Kasia Kowalska
5
(Universal)
Najnowsza propozycja Kasi Kowalskiej może służyć za doskonały przykład solidnego krajowego produktu
muzycznego. Świetna jak na nasze warunki produkcja, mastering w Niemczech sprawiają, że krążek brzmieniowo naprawdę w niczym nie odbiega od
standardów europejskich.
Kowalska po raz kolejny, tym razem
jeszcze wyraźniej niż na płycie Pełna
obaw, udowadnia, że epizody pozarockowe ma już za sobą- jest na tej płycie
kilka naprawdę mocnych rockowych
kawałków. Jak na przykład wyróżnia
jące się Moje Katmandu z tekstem Andrzeja Mogielnickiego, z pewną dozą
Orientu. Jak Znale:.ć silę, gdzie w sposób całkiem miły dla ucha przetworzono głos Kowalskiej. A jeśli już jesteśmy przy głosie Kasi, czyli jej najwięk
szym atucie, to przyznać trzeba, że
chyba trochę wokalnie dojrzała. Nie
mamy tu już popisów w stylu A to co
mam czy Chcę znać swój grzech. Wokalistka używa swojego głosu zgodnie

optymistycznie fakt, że jeszcze mogą
u nas powstawać fajne, poprockowe
piosenki.
Sporym przebojem powinien stać się
też wspomniany już Być tak blisko
z bardzo ładną linią melodyczną, zarówno w canto, jak i w refrenie ...
Niewątpliwie płyta 5 jest wielkim sukcesem komercyjnym artystki, jednak
jeśli chodzi o moje osobiste od.czucia,
mam pewien niedosyt. Czegoś tej pły
cie brakuje. Wydaje się być odhumanizowana, sztuczna - może trochę za dużo tych wszystkich loopów, perkusji
z komputera i tym podobnych elektronicznych patentów? Wystarczy choćby
porównać tę płytę z debiutem Kasi
z roku 1994 (album Gemini), aby
stwierdzić, że tamten materiał był bardziej szczery i autentyczny.
Ale może się czepiam ... Mimo wszystko na pewno płyta ta znajdzie wielu
zwolenników.
NOTA: 5
Tomasz Kwiatkowski
e-mail: flower@2com.pl
Podziękowania dla księgarni
DOM KSTĄżKI SA (Rynek 7)

Co przyniesie nam Nowy Rok? Tym razem nasza wróżka szukała odpowiedzi na te pytanie w kartach Tarota.

Pod

Twoją Gwiazdą

,,,,.~ BARAN {21111 - 2DIV) Pustelnik,

Głupiec, Cesarzowa
~ Milcz i czekaj cierp. !iwie, już na początku roku skończą się Twoje kłopoty. Możesz przy tym śmiało skorzystać z rady i po-

'-1111

mocy innych, nawet mądrzejsi od Ciebie błądzą. W tym roku będziesz szukał odpowiedzi na ważne pytania dotyczące Twojego życia. Jeśli 111c dasz się zwieść z obranej drogi, spowoduje to trudności z porozumieniem z otoczeniem. Ale Twój upór,
konsekwentne działanie i wewnętrzny rozwój wywołają duże zmiany, także materialne, w drugiej połowic rok-u. Możliw~ podróże , szczególnie zawodowe. Ambitna i uczuciowa kobieta pomoże Ci ominąć życiowe kłopoty.

BYK {21 IV - 21 V)

Moc, Papieżyca, Pustelnik

Pokonasz wszelkie problemy zdrowotne, w nadchodzącym roku będziesz u szczytu swoich moiliwośc1 fizycznych. Najbardziej śmiałe pomysły doprowadzisz do szczęśliwego finału. Zwycięstwo odniesiesz dzięki przymiotom własnego umysłu: rozumowi, intcligcocji i zdolności koncentracji . Czekają Cię podróże, możliwy jest także spadek lub darowizna. W drugiej połowic roku musisz zacząć się bardziej mobilizować; komfort życiowy będzie powodował pewne rozleniwienie, wygodnictwo. Staraj się unikać wszelkich niejasnych spraw, z którymi zetkniesz się w tym roku. Twoim przcwodr :kicm będzie mężczyzna samotny, mający skłonność do filozoficznego traktowania życia.

m

BLIŹNIĘTA {22V- 21VI)

Mag, Gwiazda,

Sprawiedliwość

Rok 2001 to jeden z najwspanialszych okresów w Twoim życiu. Nic bój się ryzyka, bo czeka Cię sława i powodzenie. Bę
. dzicsz podejmował ważne decyzje, związane z konkretyzacją planów osobistych. W drugiej połowic roku spotka Cię wspaniała przygoda intelektualna. Możliwe też, że zakochasz się z wzajemnością. Każdy Twój dobry uczynek spotykać będzie
teraz nagroda. Uważaj jednak, byś nie skrzywdzi! nikogo, postępuj zgodnie z sumieniem. Jeśli wykorzystasz w złym celu (będzie taka
okazja) swoją uprzywilejowaną pozycję, zostaniesz ukarany. W tym roku trudno Ci będzie się wyzwolić spod wpływu bardzo surowej
i silnej psychicznie osoby.

~

RAK {22VI - 22VII)

Kolo fortuny, Świat, Papież

~

~ W tym roku będziesz miał nieco skomplikowaną sytuację uczuciową. Czekają Cię poważne zmiany, których znaczenie trudno będzie na początku właściwie ocenić. Potem, z każdym dniem zaczniesz nabierać pewności, że los jest dla Ciebie niezwykle łaskawy, osiągniesz bowiem poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. Możesz śmiało wziąć udział we wszelkich konkursach, czekają Cię wyróżnienia i nagrody. Towarzyszyć Ci będzie przyjaźń, miłość, dobro. Porządck,jaki zagości dzięki Twojej pracy i rozsądkowi w otoczeniu, ułatwi Ci podejmowanie słusznych i korzystnych decyzji. Zawsze będziesz mógł liczyć na pomoc wykształconego, stawiającego na rozwój duchowy mężczyzny.

f...i
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LEW {23VII - 22VIII)

Sprawiedliwość, Sąd, Papież

W nowym roku będziesz musiał uporać się z ważnymi problemami. Czeka Cię dużo pracy, z pewnością sowicie wynagro)
dzonej. Bądź cierpliwy, skup się, bo tylko wtedy unikniesz błędnych decyzji. Wyjazd związany z pracą może Ci przynieść
'wicie dobrego. Twoja wytrwałość i konsekwencja zostaną nagrodzone. Jeśli jednak uważasz, że realizacja jakiegoś projektu miałaby być dla Ciebie zbyt dużym ryzykiem, zwolnij tempa, odczekaj. Zdaj się na los, a kłopotliwa sprawa powinna się rozwiązać
sama i to pomyślnie dla Ciebie. Pamiętaj, że pośpiech jest złym doradcą. Twoim doradcą w tym roku będ2ic starszy od Ciebie, światły,
kierujący się zasadami moralnymi mężczyzna.

:/?,,

PANNA {23VIII - 221X)

Umiarkowanie, Wieża, Papieżyca

Ten rok będzie sprawdzianem Twojej silnej woli i rozsądku, bo nadszedł czas, aby podjąć decyzję. Nic 111c ma trwałego.
Będziesz miała ochotę iść za porywem serca. Zanim jednak zboczysz z drogi, zważ dobrze na konsekwencję swoich czynów.
'Bądź przebiegła. Błąd może zachwiać całym Twoim życiem, może także wyzwolić Cię ze złych układów lub sztucznych
związków. Staraj się mieć umysł chłodny i czyste ręce, a z każdej sytuacji wyjdziesz zwycięsko. Dzięki temu pokonasz problemy uczuciowe lub zawodowe. Możesz liczyć na pomoc mądrej, inspirującej kobiety.

WAGA {231X - 22X)

Głupiec, Umiarkowanie, Słońce

Masz dużo do zrobienia w tym roku. Pokonasz wszystkie trudności, ale tylko wtcdy,jeśli się należycie do tego przygotujesz.
Musisz wykazać cierpliwość, bądź w tym konsekwentna. Naucz się walczyć z codziennymi trudnościami, bo ten rok bę
dzie obfitował w zaskakujące, nic zawsze mile sytuacje. Trudności i przeszkody będą o wicie łatwiejsze do zniesienia, gdy
z góry założysz sobie, że Twoją główną bronią będzie rozwaga i mądrość. Będziesz przy tym miała nicpowtar?3lną okazję do pomnoże
nia dóbr materialnych i wszystko wskazuje na to, że Ci się to uda. Co bardzo ucieszy także bliską Tobie osobę. W każdej zaś sytuacji
możesz liczyć w tym roku na kogoś bardzo energicznego, o rycerskiej duszy i artystycznych talentach.

Nagrodę

od JOVI (5 kaset wideo) otrzyma Anna Plewa.

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia

kaset wideo JOVI:

VIDEO HIT

/.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I O.

Dariusz Zaremba:

60 sekund
- sens.
Utalcntolt'any pan Ripley- thril.
Podziemny krąg
- sens.
Enduro boyz
- sens.
Huragan
- sens.
Armia Boga 3
- sens.
Erin Brockovich- dramat obycz.
Misja na Marsa
- s/f.
Forteca 2
- sens.
Nietoper:e
- horror

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I O.

DVD:

60 sekund
- sens.
Utalentowany pan Ripley - thril.
Charlie Cykor
- kom.
Pitch Black
- sens.
Erin Brockovich- dramat obycz.
Human traffic
- mlodz.
Armia Boga 3
- sens
Troje do tanga
-- kom.
Powstały z mart.vych
- sens.
Z Archiwum X Zamknięcie - sens.

DVD:
-s/f.

1.

Misja na Marsa
2. Nietope1:ze
3. American Pie

.

-

.

/.
2.
3.

horror
komedia

Utalentowany pan Ripley- thril
Trafiona, zatopwna
kom.
Misja na Marsa
s/f

.

.

a

Kupon na wypozyczenie 5 kaset wideo w wypożyczalni kaset JOVI,
al. Powstańców Wlkp . 49 W Krotoszynie
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SKORPION {23X - 22XI)

Słońce, Rydwan, Wieża

Koniec zlej passy'. w tym r?ku Twoje życi~ na~icrzc nico~~ckiwancgo rozpędu. Pomyślność czeka każde przedsięwzięcie
dotyczące mtcrcsow lub miłości. Możesz hczyc na szczęscie, powodzc111c, sukces. Bardzo prawdopodobne ą także dalekie podróże. Pamiętaj jednak, że wszystko to jest nic tylko efektem własnej pracy, ale także wynikiem sprzyjających okoliczności. Jednocześnie w tym roku coś się w Twoim życiu nieodwołalnie zakońcZ)(. Katastrofa, upadek, choć na początku może trochę
zaboleć, pozwoli Ci poczuć prawdziwą wolność, oderwać się od demonów przeszłości. Uważaj, bo będ7ic chciał Ci dotrzymywać kroku ktoś uparty, nierozsądny i nieostrożny.

STRZELEC {23XI - 21XII)

Wisielec, Głupiec, Umiarkowanie

Nadszedł

czas na poważne zmiany w Twoim życiu. Blokada psychiczna, niezdecydowanie, obawy będą początkowo ham.owaly Twoje poczynania. Bierność p~~o(i Ci jednak ~a przccz_ekanic złego okresu i ~krys_talizowanic, doj~7.cwanic planow. To dobroczynne w skutkach opóz111cmc spowoduje, że mvicrzysz znowu w siebie, nabierzesz pewności. Liczne podróże będą podejmowane przez Ciebie dosyć swobodnie, postaraj się jednak wykazać mimo wszystko dużo przezorności i ostrożności.
Twoja dokładność i perfekcja przyniesie Ci zyski finansowe, z jasnym umyslcm i czystym sercem osiągniesz w tym roku swój cel. Obok
Ciebie będzie w tym roku kobieta zrównoważona, wytrwała, o bogatym wnętrzu.

KOZIOROŻEC {22XII - 2DI)

Umiarkowanie, Pustelnik, Rydwan

Czas podjąć ważną decyzję. Musisz pogodzić jednak oba skrajne stanowiska. Wyważ dokładnie proporcje i poweźmij tę
decyzję mądrzej niż robił to król Salomon, bo liczyć się będzie każdy twój gest. W tym roku musisz bardzo uważać na to,
'-komu powierzasz swoje sekrety, bo w Twoim otoczeniu znajdą się osoby Ci nieżyczliwe. Unikaj pochopnych rozwiązań. nawet jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji. Nic spiesz się z niczym, pamiętaj, że czasj~t w tym roku Twoim sprzymicrzcliccm, będzie pracował na Twoją korzyść. Dzięki rozsądnym decyzjom i poważnemu potraktowaniu własnych problemów osiągniesz sukces we wszys•kich dziedzinach. W realizacji planów będzie Cię wspomagać mężczyzna o skłonnościach artystycznych, z wielką intuicją, szczery i szybki w działaniu.

-"*'

WODNIK {211 - 2DII) Sprawiedliwość, Świat, Papież
Okaż cierpliwość, niebawem skończą się Twoje kłopoty. Zdasz pomyślnie egzamin, rozwiążesz ważną sprawę urzędową,
m.u siszjcdnak poddać się pewnej dyscyplinie, zorganizować inaczej sw.ojc życic. Przestrzeganie przepisów i zasad przyjdzie
Ci bez trudu, pokieruje Tobą Twoja przenikliwość. W tym roku czekają Cię pozytywne zmiany w pracy, mozesz liczyć na
nagrodę za długie starania. Dobrobyt materialny i szczęście w miłości będą Twoimi towarzyszami w tym roku. W każdej sytuacji możesz liczyć na starszego od siebie mężczyznę : lojalnego, szczerego i przywiązanego do Ciebie.

•

RYBY (2111 - 20111) Kolo fortuny,

Gwiazda,

Słońce

W tym roku czekają Cię duże, bardzo korzystne zmiany, związane ze sprawami urzi;:dowymi . Może to być jakiś spadek, może_ ~grana ... Twoje życie nabierze nowego. sensu. Jeśli spotkas_z kogoś dawno nie widziancg?, na jc~o widok zabije _Ci ży
wiej serce. Dopuszczalne będą zmiany miejsca pobytu, narodzmy potomka. Przybędzie C1 1ł do tworczcgo dziala111a, poczujesz się młodsza i silniejsza. Bardzo prawdopodobna jest także duża poprawa zdrowia, uzdrowienie kontaktów z rodziną, poprawa
sytuacji zawodowej. Twoja osoba zostanie w najbliższym czasie otoczona cieplarnianą atmosferą. Twoim towarzyszem zaś br;:dzie ktoś
miody, energiczny i pełen wewnętrznego dobra .
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Fiat 126p, 1993/94 r,

SPRZEDAM
Mitsubishi lancer GLXi, 1,5
benzyna, brązowy metalik,
140.000 km, centralny zamek,
wsp. kier. garażowany, stan bdb.
Tel. 725 74 70.
Seat malaga 1,5 GL, biały, 1990
r, uszkodzony, lewy przód i lewy bok. Tel. 0608 531 858.
Seat toledo, 1992 r, 1,9 D, granatowy, immobiliser, wsp. kier. ,
c. zam., el. szyby, zadbany,
oszczędny, garażowany. Tel.
7215204.
Mercedes 1900 D, klasy C,
1993 r, pełna elektryka, ABS,
biały, 41.000 zł. Tel. 0604 16 97
88.
Fiat l 26p, 1990 r, zadbany. Tel.
588 02 88.
Fiat J 26p, biały, 60.000 km,
stan bdb, cena do uzg. Tel. 0607
1000 97.
Cinquecento 700, 1996 r,
30.000 km, czerwony. stan bdb,
cena do uzgo<ln1enia. Tel. 0606
112495.
Ford fiesta, 1991 r, 1100, radio,
nowe opony. garażowany, zadbany. Tel. 722 42 88.
Opel rekord 1800, 1983 r, atrakcyjny wygląd, garażowany, tamo. Łąkociny, ul. Raszkowska
29.

pełne

wyprzegląd ważny do 15.12.200 I, niska cena. Tel. 065 548 21 94,
0605 838 183.
Części do fiata l 26p, si lnik,
szyby, drzwi i inne. Tel. 0608
863 108.
Audi 80, 1990 r, 146.000 km,
1800 cm3 , pełny wtrysk, szaro-złoty met., wsp. kier., szyberdach, st. bdb,. Tel. 722 85 29.
Renault 19TD, 1,9, 1992 r, biały, 5-drzwiowy. Tel. 725 76 51 .
Fiat l 26p, czerwony, stan dobry,
1986 r. Tel. 725 03 07.
Polonez caro 1,6, 1993 r, wiśniowy, 82.000 km, garażowa
ny. Tel. 725 34 86.
Mazda 323 sedan, 1,6, 16V,
1992 r, szary met., bog. wyp.,
komplet opon zimowych. Tel.
742 66 96.
Fiat 126p, 1985 r, siedzenia lotnicze, stan dobry, silnik po remoncie. Tel. 722 85 38 po
18.00.
Części do fiata l 26p, dobry
stan. Tel. 722 85 18 po 19.00.
VW jetta Il, 1,6 benz, czerwony,
4-drzwi RM, 5-biegów c. zam.,
spoiler, ciemne lampy, cena do
uzg. Tel. 7229174po 19.00.
Przyczepka samochodowa nowa. Tel. 721 76 68.
Renault clio, 1,1, 1991 r, 5drzwtowy, kupiony w salonie.
Tel. 0608 469 816.
posażenie,

garażowany,

Skoda felicia 1,3 LXI z salonu,
biały, 43.000 km, 1995 r, R. O.,
zabezpieczony, stan bdb. Tel.
725 Ol 34.
Fiata 126 p, 1990 r. Tel. 0604
257 155.
Peugeot 205 junior, bezwypadkowy, 1991 r. Tel. 0603 542
860.
Opony good year letnie,
185/55/14, stan bdb, 120 zł za
2 szt., opony 195/50/15, stan
bdb, cena 130 zł za 2 szt. Tel.
725 73 93.
Renault megane l 9TD I, l 996 r.
Tel. 721 22 46.
Seat ibiza, 1,9 TDI, 1997 r,
57.000 km, pełne wyposażenie,
bez klim. Tel. 725 09 39.
Fiat l 26p, 1992 r, czerwony,
3.400 zł. Tel. 725 38 63, 0608
477 125.
Fiat l 26p pełen lifting, 1988 r,
82.000 km, cena 2.000 zł. Tel.
7217653.
VW derby, 1979 r, 2.800 zł. tel.
722 05 21.
Renault 19 TD I, 9, 1992 r, biały, 5-drzwiowy, hak holowmczy, garażowany. Tel. 725 76
51.
Opel Vektra 1997 r, 99.000 km,
grafitowy met., bogate wyposażenie. Tel. 0606 31 93 37.
KUPIĘ

Fiat l 26p po wypadku,
1990 r. Tel. 722 83 27.

powyżej

agencja obrotu

usługi

nl11ruchomośclaml

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

geodezyjne

SPRZEDAŻ PZIAI Kl
I. KROTOSZYN - ul I go Sl)'cZmJ-dzialki pod budowt; garn·
ty w z.obudowie l'r..l!rC:KOWCj oraz udzul w dojn1.dach i W)j31.dxh
do wydzidonych dzial..:L C,;c:n3: oJ I 600.- zł.
l. KROTOSZYN - bduic polo>.:otu. bit.W.o l::bU d7.i:alla ud-ogm.L
zprawcmz..1h11dowyopow. 71 IS ml Uzbr.:wodn..p"l(l. SpmxJa,
działki tylko w całości. Ccn.1 do ncgocjlcji
.1. KROTOSZYN -dzialkn o pow. 5737 m2 prza.11:it1orl.l pod budowiu~o mk!J.7..kamowc. Sprzalaż dz1.1lki tylko w calo.(c;1. Ct.·nl
20000 .• ,J.
-'· llo..'ROTOSZVN - gn..1111pod 1.ahtlOO"'~ m.m11!.\lnic1.0- pr1.crr.y,1,lo~ o paw. 311$ m2,pol0,onybltsko t1łuwncj tr~ykroJOV."Lj. Uzhr
watb.r,r<\ll, tdcfon W poblitu zn.iJduJC ,ie; trnn~fonll,.llor CLi\J Jo
ncgcx:j:icj,.
5. CJIACI IAL'\' IA- pii.k11icpola,011:,; działka pod 7.:lhJdo.,..·i. 7.ali,TO·
der"'":\ o pow. 172k n;l. U~tr1ic y..'<Xb_ rą1. ~ doJv.d - Sbfalt
C..,1.1: 210011.. zl
6. OIADKI-J,,ulLap.,Jz.1but.Jow,;JcJ1w.,rudzinn,\,opow 1100m2.
UzhrojL·mc: v.'003, pnl',I. 1ckfo11, do;.17.d- ll.Sfoh. c. ,1.1.
. 10000,. zl
7. Obrui~ Klł.OTOSZYNA - ,j7i:ilb 1.1Jowmc10 - oorOW\i~Z.1
z pr.a\l.cm 7.ll,hu<lowy o pc)VI'. 2200 m2 Uzbr · \,\,uJ.:a, prąd. b1ul1·
1..w:j,1, rclcfon.dOJllZ<llbfall
8. KROTOSZYS- .ia,,,ktJjiuc:pc>łoionJ b!~.koca,trurndli:i.lka rolna z mo!11~1ą zm1ollly w J'lf7)'SZloki pr7..i..7.llólC7.L'nla n;1 dztalkc;
buOOwl.u1ą o pow. nJ IO«xl m2 Jo 201J1 m:!. Ccn.t· 11 zł ZJ I m2
9. SUL'.\1JCR7.\'CE - JziJlk.a poJ huJlJWtuctwo J.:t.łoon.kVninc
u pow. -130 ml n h ~ 111,1 Jworn.1 huJynl.:nm1 KO~crymi
upow.utyt-.;0,..,1.jltOm:! L'złir·WO<b.prttdp:,,JoJ:vd (,1h.('c
ru 160l'Xl,·ll

IO. ROSZKI - dt.wlk:i b1td. o pow 1000 1112. U1.bi.: Y..oJa., prąd, 1elc·
fon. &.1J !tla.,;l.ik C1.·u.1; 1,1x1, A
11 . KROTOSZ~ -J/wtlJ pud bUOOY...ndwo jed11orodn11nc:o pov.
')4.ł5 m2 z n,, ih~1ąrotli1a.l,111J dw..: w::i:ill..1 Cc.,1J I m2 u 1

,1
12. Gmlpa CIES7KÓW - 111 ...'1\K;hon)O,o(; wina o pow. 7. IO h3-111
OOO. ,J Dm'l..t rohw.· . , wyb111ych y..;iJor ..... h r·:krcX)jll)ch bhi,k,1
Ja.w o p,,w 2 70 h.1, 1.44 h.1. 1.49 h,1 Uzbr wodt, pr.:itl td,.·fon Cena· lf)OOO,·zl
13. CH \CII.\L!\IA - tWf,1•~111c,1 atr.1l..c;j111c: pułut.afl.1 w pohh.h1
I 111l;1.1lknNkkml 11.10J"IO'' "200m2 Uzłir·,,,IJll."1"1.i,pr,1U.
J'.lL. 1dcfnn c., .. ~:' flOO, 1J
14. 2 S.m od KROfOS7't,.\ - dnalkD ~tloY...11i,10 11giollrnc1.1
1pra,..,,:1111.buJo,\y,poll))'onapC7Ydnxl7ckr.l;o......c:J U.,1.1 I rn2~

HOTELOWO - RESTAURACYJNY

Csynna
od wtorł:u do aaboty 12!"' - 2:P
niecwełe f męta l ff10 - 2:J»
ul. KMrniń•ła 28, Krotoayn

63-700 Krotoszyn
ul. Mickiewicza 44
tel. biuro 588 1710

tel. 0604 539 81 9

Gwiazdki najjaśniejszej,
choinki najpiękniejszej,
prezentów wymarzonych,
~wiąt niczym nie zmąconych,
Karnawału szalone8o,
Qoku bardzo udane8o.

Pill~~~ROIU
Właścicielka

lokalu

ErnUia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy ! ! !

Zyczymy smacznego!

,,

ll>EAL
•

•

In.:!.
19.Sl'L'.\UERZYCE-Jmłhopow

H2.\l<rn2prt.1.7.nach.i1up,,>J111·
Jru1,oach nsfohowych
bud)-1.ban do bp1tnlocKQ l\.'tllOllfU (.'en~: JO 1))0 11
20. 2 km od KROTOSZl'°'A - dzialb
dow11k:zo ol,'fl)Jnic.o
z pr.tY..t'm 1.nhOOUwy po lożoo:i przy drod7i: glóWl'k.·J. bli\ko bsu
C1.-n:i !),.zł I ml.
! I. Okolkt KROTOSZYNA - atrakcyjnie polożOtU bh>ko la.,.u me·
ruch·.)~ n:ln:xyj1..1 o pow 4 900 m2 z calkow1c1c: ur7.•łllzon)ln
, 1aY..cm rybnym o pow kOO rn2, lłrzc\l.'ll w.uowe, pom1cs,.ac,:111<'
W)'J'IOC1)'l'lkowc: u pow. 214 m2. Ca l ośt olV'l)d7.ona. Cer.a: H OOO,·
wcsł)'cjc g~H'C7.A!, po l ożou.1 pl?)' dwóch

zł

2H 1,,'.ROTO.

zy - drulk.a o pow. t,t100 m.!. z pr7e1 -

poJ ('117.u11y,.I, tnhi"''I I hJnJd.

UJ.t1rnj1.,\łC

nxll.:mcm
wod1., prąd. f',11a. 14 71

29. KROl<JSZY .. -'ll.b :(1!1loi,mc:d11Jlki'.\..ldo~,J 1 pr.i~1.'fTl/,1
boJowy o flU\11', uJ 1115 ni:! 00 1761 m:? C.,u 15 11 ZJ 1 rn2.
)O. ł\OUVLt'.'I: -dnu~ I o pow n.i6 ml r-rzy :11 C7(1'\l,OUCJ Róty
Ctiia: :?0000,-11
J l . KROfOSZ\'.'i. IS rn nJ Jro,1 ~1'1'1\llCJ. Jzulb pud nhuJav.i;:
7.ar.TWQllt',l ur .... !SOO n 1. u,hfoJ1.,11o.~. \l.utL.. ';)r'<f. L c„mt ~ -

c.1zor. .. C'.:,w ' 000.• ,L

n. KRITTOSLl. ' - :iu,,kvtni.: pokiżon.1 th1.i.lU ....I

- Ot,.'1°"1111,.•1
1:puv.cm,~b.,,yupow. 11.Skm2.ulbr woJ.i,~,I (1,.?'31 m:'
1•1,1

llillli'...IJ-JQRQ112'.iSNE->J"Mi '>l1lllID'.
JJ. BJAOKI -

mz1n?1,U hudo,..,il domu jc:,JnoroJ.lm1..;~'0 u pow
lb.< rn2 na07ilł'-'OPOW. 704 rn2. U,t,r ..,.Qtla,pr.ld ldcfon.
doJ.Ud ..a.fa.Il Cc:11,1 40 !XWJ•. ,!
•
3-1. KRO fOSZ\'N-ro,poc:7~.1budowadomuj,.11J1WI00?11w1'02:!0
~ . l,iłl Sł.lrnwy ~.u1y h2 dJulcc o po,.., 2000 m:!. ur. r. · wuJ.1.,
pqd C'1.,U190000.-,t
~~ k:ROT!':IZ\. ' hll',lo u.,1tnun durny..·J11urudnnny v. .i..mc J ~
y..ym 1:u1tkim;f)m 11.a lv.l.i.kc: o pow 4H) 1112. li,br pdnc: Cc1t.1:
IIIOIIOO. 7_!
\6. 1,5 km ed L.\'.\H K pod U.tro~rm - ~udyn„k Jed1~11u,i
1:1 fk•W ufytk. 11, I m~. ~an !>urOW)' otw.iny. na d,1Jkc o JXW,'. 171.11)
mJ urhco.,...,, e \,\,t-1 ,q1L ~ ,ll;lhUi,;pd,.:ll,}'J,:7Q\\" C:c11a. kOOOll,
U."')'Ó:

najnowszy wzmocniony profil REHAU S730 Basic Design Classic

MOTOCYKLE

antywłamaniowe

bez

dopłat!)

NATURA okna drewniane

OKNA DREWNIANE

HURMANN bramy garażowe
Do każdego okna parapet gratis,
UWAGA:
jesienna promocja! rolety zewnętrzne 163 zł/m2+ 7% Vat

+. Q\,X JEP'.\OBODZIN:SE
dum)c!1.:oor0Jzmoy o PJ"" u1')1L
.n!. 1r-1nv, 4 Pl t.C•JC, lud1111,l, J,id.:il1u,1, 11,1 dm1lc..c opow. nk.
OOm!, rsłdu1\ ()Jufytku w 2000 r. c.cna: 140000,· ,I
lJI KROfOS7.\. -dom1c.•sh1roJnnnyot..irdroW)M>kimlbndvd11i. pi,,..,. W')"tt. :~.kO n~. 3 ·.yp1al111c, pok(lj dticnny. Lllthlll
jJalni.t,l.u.k ki.,11.c,h.ill ca ~p:l,orvhudyr,..k~zy

z wu-4'vi,:111.«x:.ą,looy, co. l.1,:n.1,nOOOO,· zł

wszystkie typy+montaż, atest „B"
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,5d.
17. KROTOSZ~ - ,tlliił.L-ypuc poloiolu przy IT~ 1c ~óY..lłtJ d.>:1.i.lU ~ . t o r u pud I ,k.1111 icj~ ołm:k1ow h;uv.llowo u~h.J~CM)'th
o pn" J,734(, lu. U1bruJc11k' v.-r1tb„ prą.I, tck:fon Cen., 4501100

Ji,l)(,

REHRU okna, drzwi PCV
(okucia

,L
22. KODIEMO- do W)d1lclmi.1 Jn:ilk.n W- o1'1'(Xl z praWl.:m 1=1·
huJowy. Ui:bmjooic: Y..oda. Pf"+!, telefon. Oojv:d-bfalt Cai.1: 12
t.lz.i I m2.
2J. W poblLł:u KROTOS ZY;'lii A-b11J1lł l~iyo pov. I kl hno Jr:l,1·
wie K,lrunkowym, nJm:w1cma 1jakoki W7l."""~unu -dobrym.
t,\lu,opow.0.70h:i. C'aJJ: 3S000,-zl
14. KO~ARZE W -p,-.kni,,; polo>.ona timlka pod t,ud jl·dnorodl1111 1C
o pow 6000ml.zmo}'JM0!,u ,pod11;,h.J nanuucJ..zcd1.1.1tt.1. Ulhr
- wod.l, pqd, jil?:. telefon. Cera I m2 · ? zł.
25. KROT~z,·, - ..b"ClcYJ1icpolo1oncJdzialk1 podbWOwnł~IYto
JCrlnorotb:inncopow. Il !630rn2, 2) 1209m2.3) 1616ml. U1hro1auc:. rrąd. brulU.XJ4. w puhhżu wod.l O:n.,. lrnl-15 zJ
26. KROTOSZY~ - atrU9Jll..: połotuna pay ,~,c 11:tóv.1...:J dn.a.1k;a fQl hudov.1111;C\VO Julll1Jnxl111111c, h.11d.:I, U)IU81, p,11.inr,,l lcł. •
ki o !'IO"· 4101 m2 Llihmjcuic: pi;lnc, tłc1Jil7.d hfoh. C1..,1a: hn2

:17.' lun od KRO'JOSZ\~.\

SAMOCHODOWE
Sprzedaż
~
Naprawa
~
Skup uszkodzonych
B. Witkowski
63-400 Ostrów Wlkp. , ul. Grabowska 23
TeL 062 738 53 43

alu we v. pot-. .nCJ!aC 1111.,u
chon'll.1),d:r ~ •..,Jl"'JL..1m11.:1 ..4ą ...?')n U'W'll,OJXT"' _,om:. Ho·
k,1lo,; mtc:Sl .1he, ! lok I ui}1t. W) puw C.I) ml nJ dl. ,ki.: o ~
::?llfWl tT\1, uJb: łnc. A.li.. rc-Jzi hi W kor7)sbn1.ł Z t:1...-ruJw11l01 (cna· :!0(100,-11

r

.

17. Obr.u,~ KR010..'V\'', \ · f"7Y trałic i;lówncJ d7i.:illrut &acJo,..,111·
CZO-(l~ua..azpi •~c:m uhodowyopov.. 151X>m2. Urht· \I.Od.t,.rqil, 1ckfo11.doja,.J ~ tall Cena· JO,.zl- lm2
I H. KROfOSZYN-J, ,l~.i poJ hudov.1m.1woj00norotl7.:i1111c! opo,..,
od 1000 Jo 2000 m1. l'.rhr "od:i., pr4.J, tdcfou ('cnl. 17, 11

,,

Krotoszyn ul. Zdunowska 99
Tel. 062 722 65 Ol, 0606 10 98 93

,ia

K.-11

n In,.

I I I NOWOŚCI I I I

ml,.

J()(K)m2,

SI. KROl OSZ\''.\'. - kam1i:n1t.1 'l)'l1:i1.0Wl z lokal:m ut;,:,.O,...)'rn
.i pow. 137 m2 oraz (i lnkwl1 mk:'1bh1;;d1 o 4vJk'J pow. 390 m::?
l.:11:Y p.łnc ("1.,,, 25111110 .-:I
52. \\ 11koltą· h:00\ 1.1'.\.\-li,upo.J.lnłml rol1a; I..J:11 r,.:cp;ztiu
Jynku mia lk.,b1q,o. 11:x,ry. •Jf'lJu onll ;.'11111:u r<>i11,:Kt1fi 11.1 C1.,1a
.inonoo.- ,1
SJ. h:RfflOSZY':"i - 11,,ohio:-toJ.jC)' Jomjl,:J,i.n,J;,n nyf'O"· lłCCJm 1
fJ poł.01. 2 i~ h111i:. 2 x la1cu~.i.1. v.~., o - ~gi.:., pz.
Wt Ice o pov, 350 ut! li::11a 20(){0),. -.1
54. KROTOSZ.Y!\ - hit L.o l<}11l11 kam1 ...,.11.11 o pov, ur. tk 6!5 ml
„ -ł..1l1mic •J.. h1y1.hzl,mrna;l1•c p.N ~li.1<-łSm, c~,i
JOl)fl(X),. ,.1
~5.f.kmC\dh:ROfOSZY \-dlwnplr-'1'n,bi111ynpl\\ ui)tl,; K-1
kc o r · 'J'()() m:! o.!bn,r;n1\; ,..,

I~. KROTOSZYN -d/1.1lka pncn1aczn11a pod d:11.1l.1hk*i: pm.,ny·
~Io~ ~l.idi.t\,\ i r1..:11ucilm,7.4 o pow J. OJ7Q ha. b11111:J~ motii·
,..,o,,c po1.hulu w,'w 111au:homok1, doJ.u.J :!.)(alt
16. KO'.\AR7..EW-dzwłlu ~"111CZ0-0~1111..,...l 7pr.aw~"lll 1.1hu·
Jowyt pow ul IS1.l0m2 t:zhr:Y..Olb,pft\J (.\.lU lm1-10

l.illw.dov.,,1ru

KOIVlPLEKS

3t')Jll:1 o pow 2617 m21Jrz1..'W:U1li a....."OCOW)1nl. )QWOTI rybo)1n
o pow. 1200 rn2, zar)'h1011ym. 7,.1hut)oy...111a domc:m 1mes?blno Kmpodarcz)m w st"1lic·wnw.')"ffl z:a1tu.Ju1,1)'m o pow kO m2. wył'iooow.tnym w 1997 roku C:1l<bĆ Oi;rodzon:i.. C'-,ia: 90000.· 21
-łS. KROTOSZ\'!'li'-jl.:J11opoz1omowydomjc!Unmodzmn)· o pow kO
m2. 3 pokojc. l..ud1111:i., hz..:nka. ub,kocj:i 11.1 Jz1alcco pow ICOO m2.
U1br. pełne. C1..i1a 120000,- 11.
-ł6 . KROTO~ZY~ - atrukcyJ11y, hl W.o centrum dum ,cdnorodnnn)·
o pow. 220 m2. gara}.. ful. Ylon, J pol..ojc, kuchnil. 2 łazienki.
2 ubikacje. JU1 dli.ik:c o pow. 570 m:?. Um'. fX.-łnc. doj:i7d a.,fah. Ce·
na: 250 00:J,. zł
-ł7. KROTOSZ\~ -Jom,J1.xlnon.i<lzmn)' (oci ...1)I011y)opow. 1.SOrn2.
2 pr.ur. co n:1 Jzia.lu: o pow 300 m2 7 mo>lr.... • q J..1kup1cni.a
w,.mn, Uzhr pełne. C1,.,1:i H9 IMJO,. zł
48. IO km od KROTOSZ\"°.\ - dobry doJ:ud.dom jcd1\I.JruJz11111y
opov,•. 111 m2.3poł.ttJC. l..utlima. laz:acnk2z,..,.c.t.tr)"hzmo}'l!',,1,1)·
~ią zaadoproY....llll;J 1..1 pok.o)<!, pow. W:wlk1 ok. ::?kOO ,n2. U1t,r
v.ntb. prąrl. Id fon (cnJ. 70 (IOll•• ;,ljc~ac do hC:~J.KJi
49. Sl..'l.'.\llFRZ\ CE - dump;J11nll)!;l711111y r,1ncrowy o J'kl"· ut.ylł.
11 n m.?. 4 puk.UJl', b.k.hno na J.ri.lk:c o pow 721C m2. U7bJ v.-uo.4
K2J'.. prąd. łddun. Cou fiO OOO,· zł
50. KROTOSZYN - bmic11i1.a C7)r~ww 1. U't'.onu m1..:~:u,1.1111
11,,·,ilnymi 1 6 r.ij1c1)ma p17e7: najcmOO\\ I ro" k,u·Jq;o m,cs»Jin1.1
po ok. ;40
POY..1.T7.Chm;,i Ui)lkov,"a W>-7))0.h.h lol.i.li ul

39 KUO I Oli7.YN- Jo~n ,r:JuorodllllllY o0 pow. l:?O m.?, 4 ptik.OJ<'
kucl11iJ.,;: La:ic11~ w. s.n.t: na dri le.o pow ,łl»O m?,. u,hroJCflk: 1..t,w. {t1 .. : IJOOOO,. ,J
40. KOOVLIS a:nl.:-:yjmc ("l,k1>ooc 2 Jorny Jt:dnon1Uf1111,c 00
fl'll11„u, 1„1 dzi,.k.,; <' JlUW 1411 m2. włiroicr,,c pe hic Cen.a. 50 IXM) ••

,i:

>L
41 8.\J< U)DZIFJE
20 km od Gl~owa. dom jaln1..-lxlnnuy
u pow 100 11~ I p:lł::OJI!, l1k.h111.1, OOl1 huJynk1 Vfbpo1.l1n:,c ON1
/l.\')ll.t~nat.lzulicopnw.O l'HW)hł.Cch,1·)/1tn),, I
41, \\ pnhluu fAROCI., •.lo111,łl,JooruJn111yof(>W MS m2,-4po•
~,k,h.1,;.1,11, I 1,\. uli,1.1,:J~UIJlldJ:tJkCl.lJ)'JW ti4f17rn2
1

llllOOll,•71

4\, Tn.111 h.ROTO~.tV

4-ł.

'- .lDlSY -mn'U1..h11m11łtu,lllł.t.V7c

I lo2
11.11Li,cq1111

1.at,uJov..111.1 Włr fi\ m1 A11l11yrn I t.uJ)11l..;in11 1
pn:tmJC7JJn.:tpoJJzi.11h)O(t,ul11.,w,..ikrn1c pn1tJuli:lJlruU1m1 J
ZWIC~f.:CJ, W.lł"')""UO
Mluwlll(;7l·J. ,.7J.:Lun10WCJ, ru:.lm 01Joh!l)lh. Fl)ł\..1o1, Lftr.&v.1,)c.h 1111 U,t,, WlJUl, pr, pr'lll t ld1JC1
('lJA("II \I NI. 11lł,J..C)'JlllC pol.1>nn.1 hli ku Lu.u d1ułh rt l..1

r.zecz

60. h:ROTO!oJZ\'!\ - lok;1\ ml('wkaln)' o f'('W 1,0 5 m::?. 3 pokoJ,:
la:hm.1. lll1uJ.a. uh1L p C1."!1.1 69 {W.IO,· 11
61. KROTOSZYS -w Mot:u z cą;ly lul.:.. I m1
alnyo h.u-d.z.owy
l11n i,UnJ.1nilh: o pvv. 75 ni:?, 4poł.n,:. llLl.n tan ..., h ut,11..ł,
CJ.1. p.1rkr. Ct;JU. kO 000,-1.I
62. h'.R010SZ~-mk:vl..1nk! v.l....,ncd(iuy..t;n;i. parkTZi: o pow '<li
rnl, 2 puko)<!. Luch,111, La:,cub;, Yt.:. 7.IJ\-tc: J)f"l.Z na,crntD"" romil!)laauJ wubr piYt·mca 27 m:, poł.i!j n:1 po&.b"'7U 7 rn2 1g-.a·
ra1..U,±,rp.:lnc.0:11oa·HfXMl,-,I.
6~. KROTOSZYX - lok.il mii.:~t.Jlny o,... y!ol.lkun )l.uiJ:11Jz1c o J>O"
4 3 rn2. J poł,.(IJc:. lru..111.fA, bn<:nk1 z ,.., ~ C..,1.1 I '\00.• :-1 I m2
64. KROTOSL\~ - m10o1kar11c wł.wJOM:ioy..c: o pow. JIO rn2 ~· tilo1,.:u I ccWy. 4 pukOJC, l..U1:h111J, lo1711:nl..ll, YtC, I p1~'1ru, v.ySL1l..1 r,Lm•
dani ('aw. 1300.- zł 7.1 I rn2
65. KROTOSZYS - Sok:i.l rnll!S2k.1l11y "ł~QI.IOW)' na partc.:m
o pow. u>yo: li-I m2. 5 pc.il.u1. l..ud11l1;&. I.Jzic:nł...i, 2, .... c:. C."f!J· K9
OfJ0,.71
66. KROTOSZ\'!'li -kibl m1c!l.1.1.alnyo ('OW.371112. pok,,Jc. ku.:h111.1
lm ...,.n, Y..\: C1.11:1,: 55 ·wi .. ,J
67. KROTOSZ\, - loL1lm11.~.dwi1yopuw 61 mZ.J pt k 11i:, ~1k.h·
111,1, IJ711..i1łta, ~,. li p~tru Cm.1: "4 4fVI.· 11
68. h'.ROTO~L.\~ -lok.ilnu.:u.Lalnyopuw. 31 m2. ~ pl l ,jc:. ltk:h·
111,1, lm~,J.a z w.c C1,.,ia 40 ooo.• zł
69. h'.R01 OSZ\"-i -l,.,UI m1Q,,/k.lbl) o pow. .SO rn2, ::?. pol.ujc:. l.ud1·
111;i.ll!J1.,ika1-...c C1..,~. C.0000,-zl
LOKAI ł l'Ż)ThOW[ C!J2mdJL)
70. ~HOTOSZ\".\ - w r,,ł,liruu 1cJb m1azkai,... o l..bJ ut)1.l, wy
{,Jckp)opuw 2\ m:?, 1>.1 J71.1lcco JXl" 103 m2. llzbr p.;h1-. ('c·
n::i.; 2S OOO,· 11
71. KROTOSLl ~ - t,:uw..., t,11 o R"14u ~ ·;il ~1l.uwy hkk.'f')

,,pov.

J01,".w.hrfX.łl'C (.,(n;,.

1lUJ,.1f

72. KROfO!'>L\~ - r,rl) ~ti,..j lr'a'>łC buJ)-nc:k ll h.uJn., '1(1, ilun
1.uid1r..J1..-: 1Xlc.l u lui:1. h.>11dd. pmJukq~ b1ur:111 f"J""' 1IIU 111~
11 dn;ilcl! o pc,w. 4759 nC ł':rl.111.r. pbc fl\.l,IJC""'lm")'. k:n::11 w C2•
b\.1 u ~ vny. UZbrJJOJlC: pdne. Ccu,i, I _.
'IO,• 11
7.ł. KROTOSZY:\ - • .uaJ prl) ul. l •J.'O St)-Cnlu Q.iia HS OftJ,. 11
71. h'.H.OTOSZY\ - .,lrJlt)JIU,,, puło}'t>ha dl1...ik.> o pow. JQl.5 111.:?,
, huJ..n1,111.Jlt1 1..m~trun,mu..:Jn)mupow ·~tk.14Hn.:?1J.>11'1C'ni Jr101a.L ir.11)1no pow. un1k. 11,!il 1n2. 4 pt•l..ojc, ki-.·hr11V-J•
111 h11.l.kud1111•.i...!l.:Z l.iz1'1,io.a1,...c„co podJ.u2eW)')Oklc!
111i: z.1;1~,lf"1w.111c. Cc11J: 100000,. zł.

PZffBŻ "' \ :S,\ Jf 'I

75. KlłOTOSZ\':'\ -ooJ.im v.

t J\-ln hh ,1 cmtl".1m r, 11s.""2'.clalk:
o pmv. 72 m.! pol1•1 111< 11.1 I p,,.,r1i: \\ tuł)1>ku iil.'>~W-1.l)ln
1 prn :-:Jucl':1 .. ~,n ,~, I,• I ,ni ...v.i..lh1) luh ~ llt)'tl.:w,-v.
'if..J kmod k.ROTOS7.\ ,A„J1ł..Jutyt~ 1wy(Jp.,,.., 11')1ł. 171,~0
m:?,2pcxn
-zcnuprol.an.7r.~nup.ryr1 ,uh }1. 1t,:d,..
111C1Jlj' łwd·, J..~· Ce.TU n.iJmU"::? U(.Wl.-11 l n.l {'f"ll,U,llY: 100
ono,. 11
77. POZ.\:\..', - r,:ii~o,..,u 11 Ił (1~~1 - f'l""""J.i.in tk:I w~·1.:tJ,..'Cłl
loli:;d rni.:)Jk.dn) o,"'"' liO m1.. 1 pvloJ.., hidun, l.u11,.,~ 7 \\ ,
tddon Cz)11'7: I JOi),. rl
711. KkOTOSZY'.'li - til, ,1 R)nlu k.L..11 W)1LJ,..,')' o re.," 60 111:!
1 muili~f"hl.:1ą r«""'kU 11,1 u.hej d,1,1l,1J11'*:1 ~-u,p,xl.lf"C7<.J

79.

lJł.OTOSZY,-~mJi.,v.)J.,i.;rt-.~1~,upła...opow.

114~

1n2Y...TiU1,il lu~~Ml11C:) lfll C,;1~~1.tp"ud:zui.S
~O. h.ROTO.'iZl ,\ - I" 1, J.1111 Jo Y..)l~/'i~,a Jum ,:d1>0ruJ/11u,y
oh.lrJzuW\'111olam~1.J.mlo• puv. U1)1i...1<11,ia.7r,oł»i.l.w:I
Ili.&, 2 bzic1Jo z "to.
Ml. KROTOSZY' - pu:-1....Lun Jo,,.._ Jnc.ri:lv.1<.n:1.111.1 1o"r,:1Jc
d7u11ym tulę m.JP1)1w.1~" bl.l..v..ul.\ u fllM 1'J~ m2, W) 4 $ m!.
W) .. .L.oić w UCll)(:Y pu.,..')11.J Sm
l . kROT~l .. -romJ.».100,..,~11Uif..'n.1.,..,c..111 d•1C-...ulylał.U
l,,(lWJI, O[" ... Q!;S I i! I
, r..2
11UN'(lh.l
1.1. KkOTOSZY, - h11 11 R)nku oJwm v.: nlJCm ł- bi UZ\1lowy
pel'\' 160m,2zmo,lrv.
P"""· la:u..ai.k.h:J~I ;)o
spuJ.ll"L7C} C...'-iłć 7.b:zpi:ctun:1

llłl.etnl.,n

K.t.KR010..'iZ.\.·-\,\,pobbN~WOSIVw'~ł't"v.14Nl:

p

mJo

wyruJl.-ci• w JcdrJor,\."truwym huJyiilu 01.:ry lul.nk uhlkU\\ ... ,
W.Jy op,.,.. iS m:. o n.ttó v.:
,n t.t.u.J,.,,JJ1c ·~ J)IS1~1'll:
'i.l),Yanły\ltW1~pr1.C'dbud'.1M:n1ńJ1li'

hS. KROTOSZY'\' - po1,IJJ.im du "')tl.łJ1,"uJ łl;ilt; o p,,>w

'ooo 11

~

.r,ąd

16 2 l..111 od h.ROTO. LYSA-p<llł"kl.łffl Jo W)'! :,i,1,I I
I,: p,
'i>OJ..n:.,YUJ'IUW 90nal,~--oJA,fl'+I (,yra.t. kt'X\ I
k7. KROTO '7.\'N - , -,mJ..m 00 V.
!J( 1,1 ,Io, 1 pJn•'.llo.Jzll y
o pow. 120 rn2,4 p,.ilu,c, 2 I.JJ1t,.,l11 ~A 1,1t.h1~
Al. ( l),az:
MO, d

I , KROTOSZl~ -Jom,cJ,111J:.J/1ifyJuln110:,1, ;,I
l. h:MOT0\7.\ , I Jr,:• ol..ohlr -J.;,m pluliruJtina1y d>1 4!1 Oltl.•
·I
lJ J.łlM) Jo fit !UJ
\. h.MOTO\ll'\l1ą:u0S.,1kt-d<11•

,1
4. /l)l' ,,·y, h.:OL\11'\ - ,J,,w11Jl'Jo,1JuJ'Jnn)'
~. KROlO /.l -J.a.dt..;Włłm.>v.,111,"'nt. ~ , J 1.n..:
6. KMUTO...,/\ ... "' nr-; w 1ia1rn1 J.'1'11 Jl..Jnorc,lnnny
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Igraszki z Albertyną

ELIMINATKA- SWIĄTECZNA-

s'

3
N I k A- o
2
& Ę o T M e, A ~ I z 7':
I+ k L o Is L E Ę D y
M I R k,, o T Ł -A y J
N p R ~ z E N 11 T y

Drodzy Przyjaciele,
nagrodę za rozwiązanie zadania
sprzed dwóch tygodni - hasło ZIMA
TUŻ, TUŻ - otrzyma Tomasz Brodala z Jasnego Pola. Tomka oraz autorki dwóch poniższych zadań - Monikę Kowal i Katarzynę Skrzyp zapraszam w piątek do redakcji po nagrody.
Wszystkich czytelników zachęcam do
rozwiązania

zadań

..,

świątecznych.

W Rebusie Katarzyny należy odgadnąć tytuł obrazka a następnie, po przestawieniu liter, odczytać hasło . W Eliminatce Moniki hasło otrzymamy po
wykreśleniu z poziomych rzędów diagramu wyrazów kojarzących się ze
świętami. Poniżej też rebusy Ilony
i Agnieszki Marszałek z Chwaliszewa oraz Rogera Ćwieląga. Natomiast
aby rozwiązać mój szyfrogram, trzeba
przede wszystkim wpisać odgadnięte
wyrazy do diagramu. Potem ponumerowane literki przenieście do rubryki

wo I

C -H-

• o

, 1~
f\
,,,1~,
QD,~'(6,ł
! '

~z.~ H06~AM

.,.J.,...,__ .
z hasłem. Życzę Wam przyjemnej zabawy i wesołych Świąt!
Na rozwiązania wszystkich trzech za-

-~·1
J

f\
~ j

!. ..
• o

da11 czekam do 4 stycznia. Do wylosowania trzy nagrody niespodzianki.
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milusińscy,

nowi
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9 ........

1.9

.,o

mieszkańcy

po-

wiatu krotoszyńskiego, urodzeni na oddziale położniczym szpitala przy ulicy Bolewskiego, sfotografowani przez Marcina Pawlika.

1.1

Córka pa,·1stwa
Kubiaków z Orlinka,
ur. 9 grudnia

2 .• Dominika Ślęczkowska

z Milicza,
ur. 9 grudnia

3.• Syn państwa
Les ińskich

z Kobylina,
ur. 9 grudnia

4 . • Syn

państwa

Stanisławskich z Kobylina,

ur. l O grudnia

5 . • Córka państwa
Krawczyków z Benic,
ur. 12 grudnia

6. • Córka pańsl\va
Szymczaków z Rojewa,
ur. 14 grudnia

7.• Katarzyna Stawska
z Dud, ur. 14 grudnia

I
8 . • Tomasz Piotr Kurek
z Krotoszyna,
ur. 13 grudnia

9 . • Marko Maksymilian
Szydlowsk i
z Baszkowa, ur. 13 grudnia

JO., Córka państwa
Sobczaków
ze Starego Grodu,
ur 12 grudnia

r.zecz

11.1 Szymon Włodarczyk
z Rozdrażewa,
ur. 12 grudnia

12.1 Syn państwa Przybyłów
z Krotoszyna,
ur. 14 grudnia

13., Córka państwa
Rotmannów

z Konarzewa,

14., Córka państwa Szulców

z Wronowa,
ur. 13 grudnia

ur. 14 grudnia

20 grudnia 2000

ra. Tel. 722 08 82.
•
Telewizor Samsung z pilotem, cena
300 zl. Tel. 0606 233 643.
Radioodtwarzacz do opla corsy,
astry, _vectry, blaupunkt car 300,
RDS, stan dobry oraz radioodtwarzacz płyt CD philips, RDS, panel,
stan b. dobry. Tel. 722 21 34.
Tanio kuchenka gazowa
Tel. 722 91 74.

używana.

•

Nowe, długie futro z norek, tanio.
Tel. 722 03 74, 0603 245 664.

•

Przekładnia

Kuchnia polowa 250 I, kocioł warzelny 150 I z paleniskiem, 3 .000
z!. Tel. 722 92 79.
Dwie skrzynie od kolumn estradowych w dobrym stanie, głośniki do
regeneracji. Tel. 722 82 66
•

•

Piec gazowy 4-palnikowy bez piekarnika Mastercook. Krotoszyn ul.
Ostrowska 14.
Kolumny tonsil , 3-drożne, 4 nowe
moc 110 W, muzyczna
190W, 360 zł. Tel. 0503 91 66 28.

•

Komputer: Intel Celeron 400, 64
MB RAM, 2 GB IIDD, FDD, muzyka, głośniki, bez monitora. Cena
1.730 z!. Tel. 0608 527 730.
Szafa chłodnicza w bdb stanie, 800
I, cena do uzgodnienia. Tel. 725 70
38.

•

Lodówkę

•

Maszyna do szycia wieloczynnościowa, walizkowa, Łucznik . Tel.
725 75 40.
mało używa

•

Oddam kafle z pieca pokojowego,
prawie nowe w zamian za rozebranie; piec kuchenny z wężownicą
w bdb stanie, tanio. Tel. 725 71 03.

Sprzedam·..

·· · ·· ··:

:.... r'olnicze, 'zwierzęta .
•

Króliki - dwie samice, duży gatunek, cena do uzgodnienia. Tel. 588
00 52.

Kuchenka gazowa, tanio. Tel. 722
88 38 .

•

Bażanty złote.

•

Kuchenka gazowa . Tel. 721 64 92.

•

Szczenięta

•

Prawie nowa antena satelitarna.
Tel. 0604 82 3 7 22 po 17 .00.

•
Zabytkowy

stół rozkładany,

6 krzeseł dębowych, odnowionych na
czarno. Tel. 725 75 40.
•

Tapczan 2-osobowy, rozkładany
w kolorze niebieskim. Tel. 722 85
29.

•

Meble

młodzieżowe

z biurkiem,
oraz !awi.. Tel. 0602 55

narożnik

31 21.
•

Meblościanka
ścianka

Treść

-

jasny

mahoń,
dąb,

meblozestaw wy-

Tel. 722 35 17.

•

•

•

•

Coli i, różnej maści, odbiór pocz. lutego 200 I r. Tel. 0607
1000 97.
Dmuchawa do zboża z silnikiem
i bez silnika. Tel. 0606 319 337.

Karta POP, stan konta 90 zł, ważna
przez 2 111-ce, 120 z!. Tel. 588 02
53.

•

Bryczka konna na kolach z obrę
czami, 3.500 zł. Kotlarka 4, k.
Kuźnicy Cieszyckiej (Milickie)

Angielski rower gazela, 3 biegi,
oświetlenie,
hamulce tarczowe,
styl retro. Tel. 721 52 90.

•

Nowa rama hydrauliczna do prostowania samochodów osobowych.
Tel. 721 29 50.

Światło dyskotekowe Lotos, duża
maszyna do dymu, głośniki wysokotonowe 100 W. Tel. 747 80 77.
Kompletne osie do przyczepy HL
z szerokimi kolami. Tel. 0608 58
26 28 po 19.00

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

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

~lnakk,jony kupon prosimy wysiać na adres Redakcji lub wrzucać do skrzynki 'RK" • Sienkiewicza 2a

20 grudnia 2000

Ogłoszenie do 20 słów jest be~p~atne.
Q Powyżej 20 słów (do 40) +3 zł O Pogrubienie +3 z!

Księgowa z praktyką (pełna księ
gowo· ć, książki przychodów i rozchodów, ZUS, VAT, PIT, place, kadry), staż pracy. Tel. 725 79 20.

Mieszkanie w bloku 63 m2, 4 pokoje, I p. na os. Korczaka. Tel. 725
09 12.

Emeryt I. 42, wykszt. średnic, prawo jazdy kat. ABCE, dyspozycyjność, poszukuje pracy jako kierowca . Tel. 721 25 32.

Nieruchomości ·
.2: ·zamienię ·

•

•

'.
· ·' ·

•

Suknie ślubne - salon - komis
wypożyczalnia szycie na
miarę, oferuje: szeroki wybór, niskie ceny od I 00 zł, dogodne warunki płatności, przyjęcie do sprzedaży komisowej. Krotoszyn, ul.
Słowiańska 23 k. dawnego Peweksu. Tel. 725-74-04 czynne
codz. I 0 .00-20.00 w sob. I 0.0015.00.

Kierowca kat. BCT, doświadcze
nie, 3 lata w akwizycji. Tel. 0606
49 74 09.

Transport - tani Ford transit
bus, 1.8 T, rachunki VAT. Tel.
725 32 62.

•

Mila panicn,<a, lat 27, o ciekawej
poważnie traktująca

i wszystkie jego aspekty pozna kawalera do 35 lat w celu matrymonialnym .

•

Systemy Multi Lotka - gwarantowane. Tel. 0603 438 688.

•

Zgubiłem

telefon komórkowy Panasonic EB-6D 50 w okol. os. Dą
browskiego; znalazcę wynagrodzę.
Tel. 0608 59 751, 725 06 79 .

•

Dobry zespól muzyczny zagra na
weselu, zabawie. Tel. 725 22 24.

Inteligentny pan lat 45, 176/70,
rozwiedziony, bezdzietny, pozna

•

Nauka gry na instrumentach, pianinie, organach, gitarze. Tel. 725 22
24.

z

Poszukuję
nąć

osób, które chcą schudbez efektu jo-jo . Tel. 722 68

53.

Rewelacyjna maść na hemoroidy,
leczy całkowicie, bezboleśnie.
Koźmin, ul. Łączna 8. Tel. 0604
957 327.

·
- oddam w najem
Atrakcyjne pomieszczenie z przeznaczeniem na zakład usługowy
lub inną działalność w Krotoszynie, ul. Rawicka 5. Tel. 065 548 22
45.

•

Poddasze do adaptacji na mieszkanie lub biuro, ok. 80 m2 w centrum. Tel. 722 71 42.

•

Usługi

- remontowe :·.

Montaż płyt karton gips, szpachlowanie, malowanie, nakładanie
tynków akry lowych. Te l. 0605 699
878.

Budownictwo - nowe obiekty, remonty, wykończenia, tynki szlachetne, faktury VAT. Tel. 722 84
89, 0603 I 36 830.

Zakład fryzjerski z wyposażeniem.
Tel. 725 04 30, 722 88 59.

Pomieszczenie, hale, warsztat pow.

ZAKŁAD
POLIGRAFICZNY:
druk wizytówek, ulotek, folderów
oraz innych. Krotoszyn ul. Mły11ska 15 b, godz. 16.30 - 18.30.

życie

Nieruchomości

•

,

osobowości,

Mieszkanie własnościowe 4-pokoje 75 m2, III p., os. Korczaka na 2pokojowe, do lI1 piętra, w pobliżu
tego osiedla. Tel. 725 OI 48.

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

r:Jzecz
I IKROTOlłYIIIKA

Garaż własnościowy

dom wolno stojący na
25 arów w Potarzycy k. Jarocina, ul. Spółdzielcza 13. Tel.
(076) 835 6231.

INTROLIGATORNIA - Mała poligrafia - oprawa książek, czasopism, rej estrów, dzienników, albumów, prac dyplomowych, magisterskich itp. Krotoszyn, ul. Mły11ska 15 b, godz. 16.30- 18.30.

Praca

Dwie licealistki (17 lat) zaopiekudzieckiem w noc sylwestrową. Chętnie także pomogą przy
organizacji przyjęcia, balu. Informacja w redakcji.

Pilnie

•

chałupnicza przyślij
ze znaczk iem na adres: Beata
Kaczmarzyk, ul. Rynek 32/2, 63400 Ostrów Wlkp.

•

ją się

działce

•

Imię

W budynku wolno stojącym cale
pierwsze piętro 117 m2, piwnica
44 m2, garaż, działka 142 m2, telefon, bdb punkt w Krotoszynie. Tel.
725 29 95 .

Dom 120 m2, wolnostojący, pir.trowy, podpiwniczony, bud. gosp. 54
m2, działka 718 1112, pełne uzbr.,
wolny. Tel. 0604 828 130.

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

pertę

Mieszkanie w bloku, I p., 4 pok.,
wys. standard, TV kablowa lub zamienię na dom jednorodzinny. Tel.
722 92 79.

Mieszkanie 72 m2, 4 pok., wys.
standard, I p., I I 00 zł/m2, garaż
w pobliżu, możliwość zamiany na
mniejsze. Tel. 0604 14 65 91, 75
03 28.

Profesjonalne wideofilmowanie,
wesel, uroczystości rodzinnych,
studniówek. Tel. 725 20 29.

J. polski~ pełen zakres. Tel. 0502
296 809.

Chemia i matematyka tanio.
Tel. 722 OI 34 17 .00-20.00.

na os. przy ul.
Rawickiej w Krotoszynie. Tel. 725
08 58.
•

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

Przepisywanie prac magisterskich,
dyplomowych na komputerze. Tel.
725 26 57 .

•

Wykonamy drobne prace murarskie, malarskie, tapetowanie, prace
porządkowe w domu i ogrodzie,
mycie okien również wystawowych. Tel. 725 45 36.

J. polski - korepetycje, wypracowania. Tel. 721 09 86.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
M4 w Zdunach. Tel. 721 50 21.

Mieszkanie w bloku, IV p., 3 pok.,
60,5 m2. Tel. 722 03 48.

•

J. polski korepetycje, zakres
szkoły podstawowej i średniej,
przygotowanie do matury i na studia. Tel. 0503 868 062.

Atrakcyjnie położona blisko centrum działka rolna z możliwością
zmiany przeznaczenia na działkę
budowlaną o pow. 3.000 m2. Tel.
7257651.

Okazyjnie garaż murowany na targowisku. Tel. 725 45 20.

.: : .

Króliki 3,2 - 3,5 kg, srebrne, 15 z!
za ~zt. Tel. 0608 58 26 28 po 15.00.

•

•

·

•

Ogrzewacze olejowe, przepływo
wy ogrzewacz wody, komplet kafli
na piec, dwie lodówki polskie, pila
motorowa. Tel. 721 18 62.

,

Tanio kierunkowskazy od simsona.
Tel. 0604 823 722 po I 7 .00.

•

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

Biologia - przyg. do matury, studia, j. niemiecki - tanio. Tel. 722
83 27.

•

Okna skrzyniowe, trzyskrzydlowe
szer. 206x 116, meble kuchenne,
szer. 240 cm, szafka pod zlewozmywak, stan bdb. Tel. 0608 256
092.
Kafle ozdobne na piec lub kominek. Tel. 588 OI 62.

•

•

budowlana. Tel. 72 I 23

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

•

Niedrogo pianka, może być
w kawałkach, nadająca się na siedziska foteli, może być używana.
Tel. 722 44 03.

20.

Swijaga. Tel. 725 36 30.

Odkurzacz Rainbow,
ny. Tel. 725-23-08.

•

Grzejniki aluminiowe, używane
oraz piec kaflowy. Tel. 725 33 22 .
Wciągarka

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

Wiertarka stołowa typ-F-G-25. Tel.
722 23 17 , 0607 505 941.

głośniki,

•

WD250, wciąg ręczny,
udźwig 1,5 t., 2 siłowniki, nowe do
przyczepy oraz przenośnik ślima
kowy z silnikiem. Tel. 722 65 33.

Tanio i solidnie usługi ogólnobudowlane, hydrauliczne, elektryczne
i wykończeniowe wnętrz. Tel. 725
Ol 36.

•

Malowanie, tapetowanie,

r.zecz

głazu-

,

Atrakcyjna pani. lat 58, niezależna
materialnie, o miłym usposobieniu,
szczera, czuła, opiekuńcza, pozna
uczciwego pana do lat 65, cel matrymonialny.

sympatyczną,

,

wdziękiem,

szczupłą

panią

cel matrymonialny.

Atrakcyjny, poważny pan, lat 42,
rozwiedziony pozna milą, ładną
panią z wdziękiem w celu matrymonialnym .
Poważny kawaler lat 39/170/65
o miłym, sympatycznym wyglą
dzie, wykszt. średnic techniczne,
prowadzi własne ogrodnictwo pozna pannę do lat 39, która zechce
u niego zamieszkać, cel matrymonialny.

B I

u

R

o

MATRYMONIALNE
DUETre1. 735 38 25.

29 •

Kupię jałówki

Sprzedaj samochód

cielne hodowlane
w godz. 8. 00 do 14. 00.

-AUTO

GIEŁDA-

fmną

Przyjdź

.

'

'

..

hurtowa
i detaliczna

. .

' ,§.......

Szeroki asortyment
masek karnawałowych,
ramki do zdjęć,
upominki

do redakcji i za-

mów ogłoszenie riiotoryza-

cyj ne ze zdjęciem za jedy-

Rynek 1, tel. 722 66 88

ne 10 zł!

Poszukuję

WAGI

samodzielnego
pokoju
wynajęcia.

ognie

SPRZEDAŻ

NAPRAWA
LEGALIZACJA

DRUKARKI ETYKIET
i KODÓW KRESKOWYCH

Tel. 0604 47 74 42.

Codziennie

Ostrów, ul.Sukiennicza 3{PASAŻ)

wyjazdy do

TEL.735 63 61,0602100 559

Niemiec
Jeśli

Tel. 766 05 90,
0502 527 279, 0502 121 614

,

nRzeczy Krataszyńskiejn ta cotygodniowa
porcja informacji z pierwszej ręki

chcesz by

Swięty Mikołaj
wręczył

Uwaga rolnicy!

prezent
Zamówienia przyjmują:

Twojemu dziecku

wysłodziny browarniane

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

zadzwoń

75 zł/t z transportem.

Tel. 0602 72 I O 83

Tel. 721 19 46.

sor

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI

IDW
~

I

@

działek, gruntów.
•
2. Wycenę nieruchomości
•
dla wszelkich potrzeb
wsPoN Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia
przez licencjonowanego
·· ·· · ·
Potredników w Obrocie Nieruchomotciaml
rzeczoznawcę majatkowego.
Krotoszyn. ul. Rawicka s
3. Sprzedaż gotowych projektów
Tel. 722 86 30, 725 43 75, 0602 657 374
domów jednorodzinnych.
Internet -.Inwestor.z.pl
Zapraszamy: wt. 10"-14• i 17•.19•,tr. 10"-14• i 15•.1!1", pt. 10•-14• i 1&•-19", sob. 10•-14•
S0r.tN11t dzłalrk

I. Cicnków - spr7.cdam dzinłkę budowlaną w rejonie ul. Połu
dniowej o pow.650 m2, wod.t, prąd, gaz. cca• 6.SOO :tł
2. Salnla - spr,..edam dzi11lk~ budowlru"l pow. 1000 m2 \lilQd."l,
prąd.nsfoh, telefon cena 13 zł I m2
3. Tomnic< - 4 Iem od Krotoozyna sprzedam działkę budowlaną
2500 m2. I 25x I00 m / przy drodze asfaJu,wcj. woda pr.id. kanali.zacj1t sanit i dcs:zcz. Cena 17.500 :rJ
4. KrołoSZ)'II - sprzedam alJ'Ulccyjnie poło:tDną działkę budowlaną -ogrod7.oną o pow.2. 700 m2 er.na 44.533 zł
.
5. krotoszyn .pr7.cdam przy wlocie do miasta atrakC)'JnY grunt
z rn7.cznaczcnicm pod budowęmieublną o pow 4200 m2 cen. ti7.568 il
.
ł.. •• .t.-.,1a
6. Konuuw - pr,y glówn<J drodze ,prz.cdam działkę ~ •
llllO pow. 1.250 ml (wodl&, pntd. gaz. telefon,)ctn• JS.OOO _zl
7. Raciborów spn..edam okazyjnie działkę: bodowbną m::broJO""' dobry dojazd od strony B®,cina. pow. 2.600 m2. pr,ymnck MZK, cena 7.000 d
K. Krotos,yn - ,pn.<dam diialkę 11 00 m 2 wad>. pr11d, 8"'- le·
lefon, cen• 21.000 ił.
!). Krotoseyn - spnedam dziulkę: budowlaną o pow. 1460 m
2 (l>rZ)' ul. KożmillWej). cen• 36.000 Jł
n2J
IO. Krotoszyn - .pn.cd am działkę budowb~ o pow. 2000 1
woda.prąd.gnz.a::lefon / cena 3&.000rl
11. Zduny sprzedam cizia~ btxlowfoną o pow. 3000m 2, pdn<
uzbrojenie, I w calo4ci ~ /
30.000 ,i
12. Bladld • spn:cdam d7.ialkę budow~ o pow. 1300 m 2 (woJa, pr11d. aslith) a:•• I.OOO zł
.
.
13. Krołoseyn - sprzedam dlialkę budowlaną w sąSledztwie lasu

«••

.

, r··

.

internetową AUTOGIEŁDĘ.

KUPNO - SPRZEDAŻ

przy kupnie i sprzedaży domów,
1.Fachowąpomoc

, .,

Sprzedaż

~.

,

,zimne ognie

czytelnikom nową usługę-

www.rk-auto.z.pl

Biuro zapewnia:

..

.

. . .,

Krotoszyn
ul. Piastowska 20

RK KOMPUTERY oferuje

INTERNETOWA

do

~

wspólnie z

·,

.

Redakcja „Rzeczy Krotoszyńskiej"

. ",,., '.

,: . .

•
•
w s1ec1

Tel. (065) 573 86 31, 0602 666 198

.·.,,. /•.\. J '•,:
A

.

o pow.1190 m2 (woda, prąd) =• 27.500 zł
14. Krotoszyn sprzedam dzillłkę budowlaną o pow. 16SO m 2 cen• 25.800 rJ
15. Kobylio - ~ 2 działki budowlane: o pow. 860 i 740 m
21 woda. prąd, go,, kanalizacja sanitmna i d<szcmwa - 1:idnc
poloicnie. ca,a I? zł I ml
16. Salola - \;aunck Trafmy - sinz,dam 0.65 ha lą.lci - i=u r<kr=yjncgo z ~ wocJ.o. w pobli;b., wu, cisza spokój, du1.o zwierzyny ana 6.000 zJ
17. Krotoszy-o - ~ działkę budow~ z po<tawxmym budynlciem gospodan,zym. Pod budyncl: mieszkalny bliźnią.
z "Ykonanym fundamcn. EJapozy<;ja poluJniowa. Woda,~
w ca1oiei ogrodzona z i . . . . . _ -31.000 n
Snrudeł mtnzktń
I. Krotoszy. ruc:rut. mieszbnic blisko ,ynlu. J. piętro. o pow.
36 m 2 ,... 3&.500 ,1
2. Kroł<lłzy. • oocdle Szarych 5-plw Ili ~ro - ,pm,<bm
bąrdzoladncm~;c o pow. 61 m 2/3 pokoje +kuchnia+
bzi<nb +loggia+ piwnica I domofon, tdewizj• kablowa. u:Jefon ctnti 7.l.lOOt:1
3. Krotoszyn - sin,cdam samodzielne micsr.b.nic o pow. 11 Om
2 - caly w wilii jednopiętrowej, calkowicie oddzielne
wc:jjcia (4 Polcoje + duty salon+ Jruehrua + lazi<nb) na dział
a: o pow. 520 m 2 z g,nżcm na duty samochód do natydumastowego zammbni.e cc:aa t IO.OOO D
4. Zclnay-lpr1"<lam komfortoWc micsmm< o pow. 59,9 m 2(3
polcojc, kuchnia. lmenb. w,;:, loggia. piwnica. C.0)
65.l90,1
5. Kałiu-spru,clam micszlclllie wbisnoiciowc pow. 49 m 2 (3p

c..,,

«••

6.

+ k + ł + we) z telefonem, licznik wody zimnej i cieplej, licznik ciepła, bardzo ładne czynsz zl. 260/m - c cena 65.000 :tJ
KrotOJZYD - sprzedam mieszkanie os. Korczab, o pow. 48 m

2 (3p + k. + I + we) na IV piętr7.c, po remoncie. barmn :zadbane - też istnieje możliwość kupna garażu. cen• 64.800 z.i
7. Krotoszyn - na osiedlu przy ul. Raszkowskiej, sprzedam
mieszkanie własnościowe (księga wieczysta), bardzo ładne
o pow 48 m 2 (2p + 1c +we), zdufyrn balkonem na I pi~ ce-

n• 61.500 zl

·

8. Kroton:yn - spl'7.Cdam mieszkanie/ smn idealny/ o pow. (12 m
2 (Jp + k + I), parter os. Dąbrowskiego, wszystkie media, nowoczesna łazienka, kuchnia na wymiar do 7.IDTiiCS7•.kania od zaraz.
bez :hlClnych remontów. cena 69..SOO'd .
.
9.

Krotosz:yn - &prudambardmłndnc rruem:anie wblolcuzce-

gly I rok bud. 1989 / na parterze bardzo wysoki standanl "Y·
posatcnia. bez konieczności wykonywania jakichkołwiek re..
montów, o pow. 75 m 2 (4p + 1c +I+ we+ loggia), wszystkie
mcdta, wła,snmć hipoteczna. CCJ1a SO.OOO 'Zł
I O. Krotouyn - s:prudam ładne mies:zknnie własnościowe (księ

ga wieczysta) na parterze:, pow. 46 m2 (3p + k +I+ we), dwie
piwnice, przyjazna lokalizacja. Czyns7: 192 zł, cena 65.000 :tJ
11 . Krotoszyn - sprzedam duże j pnestronne mieu:kanie własno
ściowe (księga wieczysta) llll parterz.e o pow. 73 ml. c~na
80.000 n
Sntlfdet dnłJNlll
1. Krotoszyn - wolnostojicy, barozo utrakcyjnic J)OUO)'ony I ul.
Bolewskiego / dom - smn surowy zwnknićty o pow. I 75 m.
z wykOOc::zonym juy caW:.owicie budynkiem gospodarczym
z garafcm - caUowi na dziaUcc o powic:rzc:hni 800 m. cen•
240.00CW
2. Krotoa:yn - n,icdle w rejonie ul. Ceglnrslciej - sprzedam dom
w zabudowie blimLaCZ.Cj _ wysoka piwnica, parter i poddasze
bez stolarki otworowej, otynkowany ~uznie i zadaszony
/deski i papa /w obiekcie przyłączona woda, motliwość pnyłącttnia prądu, telefonu i kanalizacji całość na działce 380 m.
cen• 70.000 tJ:
3. Kl"Dłouyn - sprzcdam dom z 7.ablJdowaniami gospodarczymi
na gnmci< o pow. 2500ml. pr,ylączo tj. woda. prąd wcwnąttz
obiektu, telefon cea. 65.000 z:I
4. Lam\;- Świeligów - 5 km od Ostrowa WUq,.- w=dmn mo"Y dom/ stnn """"Y zadaszony/ na dziallcc: o pow. 1100 m.,
woda, prrd, telefon, kanalizacja d ~ przy ulicy o nawierzchni asfaltowej cen• IO.OOO zł
5. Krot-r,, -spru,dam dom wo!Mstojtc)'Jcamplc:tnie wykoń
=ny - wysoi; parter 17 pokoi, 2 kuchnie. 2 uazicnlci I c.o. rok
budowy 1986 na dziaUCC o pow. 360 m. cena 180.000 :rJ
6. Krotoczyn - sprzodam dom jednorodziony z cegity, izolacja

termiczna. wolnostojicy, jcdnopićtrowy o pow. uyytkowej 162
m., na dziauct o pow. 600 m., z gara)iem o pow. 40 m•• do zu.
mieszkania od zaraz cena 175.000 zł
7. Krotosryn - sprzcdam dom p;~owy - Zllhudowa bliinille7.a na
osiedlu budownictwa jednorodzinnego w rejOIUe ul. Sowins.kiego na dziaUCe o pow. 700 m. w podwór.ru obszerny budynek
gospodarczy z garażem 7.D całość cena 180.000 zł
8. 4 km od Krotoszyn• - trochć w polu - sprzcd."lfn dom O pow.
80 m. i 2!"'k+ti I dach dwuspado"Y I na poddaszu moyliwouA
urzidzcnia dwóch dodatkowych pokoi / rok budowy 1934 z budynkiem gospodarczym wszystko na gruncie o pow. 5000 m. /
pni!. woda - hydrofor i <ona SI .OOO ił

Rnznnattf 8Ud9Wl:'.
I. Krotoszyn - sprz<dam - tojon ul. Amtii Krajowej - łtlZpOCZę·
tą budowę domu - wyprowadzone przyziemie / w projekcie
wysoi; parter z poddaszem ufytkowym=lość ok. 200 m2 I
oraz garaż, pełncuzbrojenie / bapodłączc:ń / pow. gruntu 642,0
m2 cena SS.OOO 7J
2. Krotoszyn - spr7.Cdan, dom piętrowy na wyso\;m fundamencie - pow. ufytkowa 120 m2 stan surowy otwarty, pohrtone
tynki wewnętrzne. zadasz.ony, N gruncie o pow. 780 m2 ctn•
62.000,1
3. Koimla Wlkp. - sprzedam nowy dom na osiedlu budownictwa
jcdnorodzjnn,:go na gruncie o pow. 700 m2 (woda. prąd.gaz.
lalnaliz>cja) ..... 72.000 zł
4. Przed Świebodzinem - przy głównej drodu: Poznań - Fronkliat (66 km. od grnnicy) sprzedam dom (st>n suro"Y zamlcnię
ty) o pow. 2.80 m2 na gruncie o pow.2400 m2 - woda i prąd
w budynku
120.000 zł
Gnmtv Pod DzitlaluPił \.osoodarv•

=•

I.

KrołOIZytl - sin,cdam l,!Ohagruntupoddzialalnośćpncmy

slową (woda. prąd, gaz, kanalizacja, telefon) przy ul. o nawienchni bitumicznej. eta• 110.000 zł
2. KrotOIZ)'ll - t=n ,oapzyncnry i sld.tdów 3.000 m2 - ogrodzone:, stan bdb. dojud,uzbrojona, a:oa !Szi/ ml.
3. Krotoszyn - sprn:,dam grunł(w tojonic ul. Zamko"Y Folwark)
o pow. 1,60 ha z pn;cz,acmuem na teren przemysłowy i magazyoowy oraz rz.c.miosla uciątliwego

Sormlam lane
I. KrołOctya - sprzedam grunt o pow. 5000 m2, a:na 50.000 zł
2. Kobylin okolla: - sprzedam budynek gospodan:zy z przystosowaniem na dom+ działka 600 - 1000 m2. Przyjazna lokali·
zacja, •trakcyjna cena
3. Krotoctya - sprzedam atrw:yjni< polomny t=n budowlany
o pow. S400 rn2, wysoka intensywność zabudowy, wszystkie
media cen• ofertowa 160.650 tł
4. Krocaoz:yn - sprzedam budyndc gospoda=y o pow. 140 m2.

możliwość nd.iptacji na 2 mies2Jrnnia. Całość na gruncie o pow.
600 m2. cena 90.000 21.

llll.m:naluil.
l. Rozdntew - do v.'Ydziertawienia STARA CEGIELNIA
utWardzony plac 2000 ml budynki biurowe, magazyn, dobry
dojazd (asfalt), z przcmaczeniem na hurtownie, składy lub produkcję . czynsz do uzgodnSenla
2. Krotoszyn - do wyrmjliccia pomieszczenia biurowe i magazynowe o łącznej pow.175 m2 w biurowcu przy ul. Rawickiej
5 (możliwość wydzielenia pomieszc.."U.-ń) czynsz do uzgodnienia
3. Krotoszyn - centrum - parter - do wynaj~ia urz.'\W,Qne pomieszczenie o pow. 8S m2 z przcznacz.eniem na biuro lub
sklep(y) od frontu 2 witryny i dwoje drzwi. cena wynajmu
1.60071 I 1l'Ucsl\c
4. Kroloszyn - do wynaj~a nowy - piętrowy budynek gospodarczy na osiedlu bud. jednorodzinnego o pow. ogólnej 70 ml
I woda., prąd, kanalizacjw' z prz.cznacz.L'Tliem na handel, usługi
- możliwość urządzenia sklepu z witryną. Ctna do uzgodni~
nla - umow• wieloletnia.
5. Krotoszyn,bUsko rynku - do wynajęcia budynek - par1tr 110
m2, piętro 80 m2. parking I00 m2. woda. pnid, 8"'- z pnezna·
cunitm na sklep - hurtO"Nnię, umowa wieloletnia cena wynajmu do uzgodnienia.
6. Sulmier~e - wynajmę pielca.mię za sklepem, atrakcyjna lok:a·
lizacja.
7. Krotoszyn - przy ul. Magazynowej wydzierżawię ogrodzony,
utwll!'dzony plac o pow. 1200 ml / na placu woda i prąd, sze·
roka przesuwna br.ima rolkOW1l. t.l'na wynajmu l.200 zł/ m-<
8. Kroloszyn - wynajmę urządzony loknl z wit:ryru\ na sklep lub
biWlr ul. Kotmińska o pow. 28 m2 / z wylączmiem branży
spotyw~j/ cena najmu 650 zł/ mlcslęcz.nle
9. Sulmlt.rzyce - wynajmę przy rynku sklep o pow. 30 m2.
Cxynsz mlcsJ~any do uzeodnleula.

l O. Kro1oszyn - wynajmę, ładny lokal handlowo - usługowy
o pow. 80 m2 atnOO:yjna lolcall2l!,cja.
11 . Rozdntew - wynajmę budynki m:lgazynowe, warsztBtowc
i socjalno - biurowe o pow. 500 m2 wraz zplacc:m o pow. 4000
ml.
12. Zduny - komfortowe mics:zk.anie w bloku (Dl p) €iO m2n p+
k + V- wszy<łkic "1'8ody czynsz mlcslęany 500 zł
13. Krotoszyn - wynajmę kwalcrlcę bez wygód o pow. 14 m2
14. Krotonyn - centrum na p:irtaze rrzy głównej ulicy lokal handlowo - biurowy o pow. 20 m2 czynu 420 zJ m-<
15. Krotoll)11 - ścisłe centrum I piętro - lokal o pow. 30 m2
z przeznaczeniem na biuro, kancclwię etc. czynsz mJesiF-"Y
JOOzl.

20 grudnia 2000

•

30

Polska
Telewizja
Kablowa
czwartek 21 grudnia

13:15

09:00 TELEZAKUPY
MANGO
10:15 Dziwne przygody

odc. 4.
Z jak zdrowie odc. 16.
Dla ciebie odc. 1
Podróże ze sztuką odc. 7.
Zemsta odc. 173.
Jak chronić prawa
człowieka? odc. 4.
17:55 Tajemnice natury odc. 3.
18:05 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 4.
18:30 Podróżnicy odc. I O.
18:50 REPORTAŻ
19:10 Świat bez tajemnic
odc. 7.
19:35 Morskie opowieści
odc. 12.
20:25 Na skraju lasu
22:15 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta
2000 cz. 3.

Koziołka Matołka

odc. 1.

10:30 Uczciwa walka
10:35 Pomysłowy Dobromir
odc. I.
I I :05 Rdza (Dwie skóry)
12:35 Dla Noemi
13:00 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 2.
13: I 5 Pomysłowy Dobromir
odc. 2.
13:30 Czy wiesz ... odc. 3.
13:50 REPORTAŻ
14:00 Język zwierząt odc. 8.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 172.
17:35 Zabijamy to
co kochamy odc. 1O.
18:05 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 2.
18:30 Z jak zdrowie odc. 16.
18:55 Dla ciebie odc. l
19: IO Prawo ziemi odc. 19.
20:25 Bitwa o Anglię
21:20 Gen. Stanisław Maczek
22:15 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta 2000 cz. 2.
piątek

Pomysłowy

niedziela 24 grudnia
08:30 TELEZAKUPY
MANGO
10:15 Dziwne przygody
Koziołka Matołka
Pomysłowy

odc. 4.
Dobromir

odc. 4.
11:05 Na skraju lasu
13:00 Dziwne przygody

22 grudnia

Koziołka Matołka

09:00 TELEZAKUPY
MANGO
10:30 Pomysłowy Dobromir
odc. 2.
11 :05 Bitwa o Anglię
11 :55 Gen. Stanisław Maczek
13:00 Dziwne przygody Koziołka
Matołka odc. 3
13: 15 Pomysłowy Dobromir
odc. 3.
13:30 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta
2000 cz. 2.
13:40 REPORTAŻ
14:00 Zabijamy to
co kochamy odc. 1O.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Prawo ziemi odc. 19.
17:35 Podróże ze sztuką odc. 7.
18:05 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 3
18:30 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta 2000 cz. 3.
19:1 O Zemsta odc. 173.
20:30 Mocne rozmowy
Marka Kotań s kiego
odc. 17.
21 :30 Druga B odc. 20.
21:55 Porządek musi być!
22:15 Z jak zdrowie odc. 16.
22:35 Dla ciebie odc. I

13: 15

odc. 5.
Dobromir

odc. 5.
13:25 Pora na sen
13:40 REPORTAŻ
14:00 Jak chronić
prawa człowieka?
odc. 4.
14:20 Tajemnice natury odc. 3.
14:30 Świat bez tajemnic
odc. 7.
15:00 Dwanaście krzeseł
17:35 Świat zamknięty
w bombce
18:00 Szopka mechaniczna
18:05 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 5.
18: 15 Pomysłowy Dobromir
odc. 5.
18:25 Pora na sen
18:30 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta 2000
cz. 4.
18:45 Obrzędy Bożego
Narodzenia
19:10 KOLĘDY
20:25 Bagdad Cafe
22:15 Podróżnicy odc. I O.
poniedziałek

25 grudnia

09:10 KOLĘDY
IO: 15 Dziwne przygody
Koziołka Matołka

10:30

sobota 23 grudnia

Pomysłowy

Pomysłowy

odc. 5.
Dobromir

09:00 TELEZAKUPY
MANGO
10:15 Dziwne przygody

odc. 5.
10:40 Pora na sen
11 :05 Bagdad Cafe
13:00 Dziwne przygody

Koziołka Matołka

Koziołka Matołka

10:30

Pomysłowy

odc. 3
Dobromir

odc. 3.

20 grudnia 2000

Pomysłowy

odc. 6.
Dobromir

odc. 6.

I 1:00 Dwanaście krzeseł
13:00 Dziwne przygody
Koziołka Matołka

13: 15

odc. 4.

18:15

Dobromir

13:30
13:50
14:00
14:35
17:35

10:30

14:25
15:30
17:35
18:05

13:30 Podróżnicy odc. I O.
13:45 REPORTAŻ
14:00 Świat zamknięty

18:30

19:10
20:25
22:15

22:25

w bombce
Szopka mechaniczna
Beatie Bow
Do-re-mi w Antoninie
Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 6.
Pomysłowy Dobromir
odc. 6.
Polska Narodowa
Pielgrzymka - Ziemia
święta 2000 cz. 5.
Człowiek z zasadami
Rozalka idzie na zakupy
Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta
2000 cz. 4.
Obrzędy Bożego

Pielgrzymka
- Ziemia święta 2000 cz. 6.

09:00 TELEZAKUPY
MANGO
10:15 Dziwne przygody

09:10 KOLĘDY
10: 15 Dziwne przygody
Koziołka Matołka

10:30

Pomysłowy

odc. 6.
Dobromir

odc. 6.
11 :05 Rozalka idzie na zakupy
13:00 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 7.
13:20 Choinka
13:30 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta
2000 cz. 4.
13:40 Obrzędy Bożego
Narodzenia
14:00 Do-re-mi w Antoninie
14:35 Człowiek z zasadami
15:30 Anna Karenina cz. 1.
16:30 Chanterelle Festival cz. 2.
17:35 Podróże ze sztuką odc. 8.
18:05 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 7.
18: 15 Pomysłowy Dobromir
odc. 7.
18:55 Anna Karenina cz. 2.
20:25 Cukiereczek
22:00 Gdy usłyszysz kolędę
22:15 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta
2000 cz. 5.
środa

10:30

13: 10

Koziołka Matołka

odc. 7.

10:35 Choinka
10:55 Anna Karenina cz. 1 i 2
13:00 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 8.
13:15 Pomysłowy Dobromir
odc. 8.
13:30 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta
2000 cz. 5.
13:45 KOLĘDY
14:00 Podróże ze sztuką odc. 8.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 173 .
17:35 Język zwierząt odc. 9.
18:05 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 8.
18: 15 Pomysłowy Dobromir
odc. 8.
18:30 Różni ludzie,
różne sprawy
19:10 Zemsta odc. 174.
20:25 List gończy
22:00 Pierwsza pomoc
ratuje życie odc. 13.
22:15 Polska Narodowa

odc. I I.
13:20 Dziwne przygody

Dobromir

Koziołka Matołka

odc. IO.
Z jak zdrowie odc. 17.
Z modą i urodą odc. 3.
Prawo ziemi odc. 20.
Agresja na Chiny
Gen. Władysław
Anders
22:15 Różni Judzie,
różne sprawy
18:30
18:50
19: 10
20:25
21:25

piątek

29 grudnia

09:00 TELEZAKUPY
MANGO
10:15 Dziwne przygody
Koziołka Matołka
Pomysłowy

odc. 9.
Dobromir

Koziołka Matołka odc. 1O.
11:05 Agresja na Chiny
12:00 Gen. Władysław Anders
13:00 Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 11.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Jak chronić prawa
człowieka? odc. 5.
14:20 Tajemnice natury
odc. 4.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Prawo ziemi odc. 20.
17:35 Podróże ze sztuką
odc. 9.
18:05 Dziwne przygody
Koziołka Matołka

odc. I I.

21 :30
21:55
22:15

Pomysłowy Dobrom ir
odc. 10.
Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 12.
Zemstaodc.175.
Pokonać przemoc
odc. 12.
Druga B odc. 21.
Pierwsza pomoc ratuje
życie odc. I 6.
Z jak zdrowie odc. 17.

r.zecz

13:30
13:45
14:00
14:25
14:35
17:35

17:55
18:05
18: 15
18:25
18:30
19:05

Pomysłowy

odc. 13.
Dobromir

odc. 9.
Pomysłowy

odc. 12.

Koziołka Matołka

I 3: 15

Koziołka Matołka

19:10
20:30

Koziołka Matołka

11:00 Abilene Town
13:00 Dziwne przygody

Koziołka Matołka

odc. 9.
18:25 Dziwne przygody

18:25

Pomysłowy

odc. 11.
Dobromir

odc. 10.
10:35 Dziwne przygody

odc. IO.
13:30 Polska Narodowa
Pielgrzymka
- Ziemia święta 2000
cz. 6.
13:45 KOLĘDY
14:00 Język zwierząt odc. 9.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 174.
17:35 Jak chronić prawa
człowieka? odc. 5.
17:55 Tajemnice natury odc. 4.
18:05 Dziwne przygody

18:15

Koziołka Matołka

Pomysłowy

odc. 9.
10:35 Dziwne przygody

09:00 TELEZAKUPY
MANGO
10:15 Dziwne przygody

09:00 TELEZAKUPY
MANGO
10:15 Dziwne przygody
10:25

odc. 8.
Dobromir

odc. 8.
11 :05 List gończy
12:35 Pierwsza pomoc
ratuje życie odc. 13.
13:00 Dziwne przygody

10:25

27 grudnia

i urodą odc. 3.

Koziołka Matołka

Koziołka Matołka

wtorek 26 grudnia

modą

sobota 30 grudnia
czwartek 28 grudnia

odc. 9.
13:20 Dziwne przygody

Narodzenia

22:30 Z

Koziołka Matołka odc. 14.
Z jak zdrowie odc. 17.
Z modą i urodą odc. 3.
Podróże ze sztuką odc. 9.
STUDIO INFOR
Zemsta odc. 175.
Jak chronić
prawa człowieka?
odc. 6.
Tajemnice natury odc. 5.
Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 13 .
Pomysłowy Dobromir
odc. 11.
Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 14.
Podróżnicy odc. 11 .
Bezpieczeństwo

na drodze odc. 7.
19:10 Świat bez tajemnic
odc. 8.
19:35 Morskie opowieści
odc. 13.
20:25 Wsi moja sielska,
anielska ...
22:15 Różni ludzie,
różne sprawy

niedziela 31 grudnia
08:30 TELEZAKUPY
MANGO
10:15 Dziwne przygody
Koziołka Matołka

10:3 O

Pomysłowy

odc. 13.
Dobromir

odc. 11.
10:35 Dziwne przygody
Koziołka Matołka

odc. 14.

11 :05 Wsi moja sielska,
anielska ...
13:00 Dziwne przygody
Koziołka Matołka

13: 15

Pomysłowy

odc. 15.
Dobromir

odc. 12.
13:20 Dziwne przygody
Koziołka Matołka

13:30
14:00
14:20
14:35
15:00
15:30
17:35
18:05
18: 15
18:25
18:30
20:25
22:15
22:45

odc. 16.
ludzie,
różne sprawy
Jak chronić prawa
człowieka? odc. 6.
Tajemnice natury -odc. 5.
Świat bez tajemnic
odc. 8.
Morskie opowieści
odc. 13.
Wojna i pokój cz. 1.
Chanterelle Festival cz. 1.
Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 15.
Pomysłowy Dobromir
odc. 12.
Dziwne przygody
Koziołka Matołka odc. 16.
Wojna i pokój cz. 2.
Bo to jest miłość
Podróżnicy odc. 11 .
Różni

Bezpieczeństwo

na drodze odc. 7.

31

0 ONOSICIEL

KULTURALNY

WYSTAWY
Muzeum Regionalne
im. H. Ławniczaka
do 31 grudnia
- wystawa pt.
Krotoszyn - przełom wieków,
przełom tysiącleci

- miasto na archiwalnych
pocztówkach i współczesnych
fotografiach Vladimira Kejika

Galeria Refektarz
Gra.fika i ekslibrisy
- wystawa Kazimierza Zbigniewa
Łońskiego z Zamościa
z kolekcji Józefa Zdunka

Kino

19 i 20 grudnia
- Wielka niedźwiedzica
- przygod. ang.-kanad.,
godz. 19.00
25 i 26 grudnia
- Oszukać przeznaczenie
- thriller USA,
godz. 19.00

Przedwiośnie

do 21 grudnia
- Romeo musi umrzeć
- sens. USA, godz. 19.00
od 22 do 28 grudnia
- Gruby i chudszy II
- komedia USA, godz. 19.00
od 29 grudnia do 4 stycznia
- Ziemia obiecana
- dramat poi., godz. 19.00
(w poniedziałki kino nieczynne,
a także 24 i 25 grudnia
oraz 31 grudnia;
informacje o repertuarze
pod nr tel. 725 24 36,
ceny biletów 10 zł)

Propozycje
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
21 grudnia
- Gwiazdka dla dzieci
z ubogich rodzin;
(w programie m. in. Gwiazdor
rozdający upominki dzieciom)
godz. 14.00, sala M-GOK,
organizacjia
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

KOŹMIN WLKP.

Kino Mieszko

Bliżej

Zielonej Wyspy

Gałeckich miało miejsce spotkanie ...
z Irlandią. Zorganizowali je: nauczyciel historii w ZSZ nr 2 Adam Zdunek i uczeń tej szkoły Arkadiusz
Drygas, patronowała dyrekcja placówki. Gościem krotoszynian był
przewodniczący istniejącego w Polsce
już od dziesięciu lat Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, promującego Irlandię między innymi poprzez działal
ność turystyczną, wydawniczą, imprezy kulturalne - Krzysztof Schramm.
Oglądając slajdy licznie zgromadzeni
młodzi sympatycy Zielonej Wyspy
wysłuchali opowieści na temat jej kultury, tradycji, historii i dnia dzisiejszego.
(dor)

F

aKROTOSZVN
Apteki
Pod Murzynem
ul. Zdunowska 33, tel. 725 26 20
dyżur do 21 grudnia
Pod Wagą
ul. Kościuszki 9, tel. 725 36 89
dyżur od 22 do 28 grudnia
Słoneczna

ul.

Kościuszki

dyżur

3, tel. 725 74 66
od 29 grudnia do 4 stycznia

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

12 grudnia w krotoszyńskim pałacu

R

RZECZ POWIATOWA

POGOTOWIA
Ciepłownicze - ul. 23 Stycznia,
tel. 725-07-29
Energetyczne-ul. Słodowa 16,
tel. 725-21-79
Gazowe - ul. -Osadnicza I, tel. 992
Policyjne - ul. Zdunowska 38, tel. 997
Pożarowe - ul. Mickiewicza 29, tel. 998
Prasowe - ul. Sienkiewicza 2a,
tel. 725-33-54
Ratunkowe - ul. Mickiewicza 21,
tel. 999
Wodno-Kana!. ul. Słoneczna,
tel. 725-42-41

Fot. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik
Krzys::to/Schramm zachęca{ do odwiedzenia Irlandii
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PARCELKl"

.Zyczy wesołych Swiąt

63-700 Krotoszyn, ul. Gen. Grudzielskiego 27, tel. 062 722 01 23

,

oraz dużo szczęścia
wNowym 2001 Roku
wszystkim pacjentom.
Czynna codziennie
od 8°0 - 2 °, sobo )! od

TELEFONY
725-35-82 - informacja PKS
725-21-00 - informacja PKP
725-31 -22 - informacja MZK
725-24-36 - kino PRZEDWIOŚNIE
725-73-27 - Młodzieżowy
Telefon Zaufania
725-45-1 O- Ośrodek Pomocy
Społecznej

725-25-01 - Schronisko dla Zwierząt
725-42-00 - Straż Miejska
900 - centrala międzymiastowa
913 - biuro numerów (informacja)
905 - telegramy
914 - biuro napraw
URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn I - ul. Piastowska 35, czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7.0020.00, w soboty 8.00-14.00, "'1 niedziele
i święta 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
ul. Wolności 7, czynna od pon. do piątku
w godz. 8.30-13.00 oraz 14.00- 17.00,
w soboty od 10.00-13.00; tel. 548-24-12
Komisariat Policji
.
ul. Grunwaldzka 4, tel. 548-24-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Grunwaldzka 2a, tel. 548-24-53
Urząd Pocztowy
ul. Krotoszyńska 17, od pon. do piątku
w godz. 8.30-15.00, w sob. prac.
od 8.00- 13.00; tel. 548-24-1 O

Urząd Miasta i Gminy
Rynek Marszałka Piłsudskiego, czynny
w pon. od 8.00-16.00, od wtorku do
piątku 7.15-15.15; tel. 548-24-01

• KOŹMIN
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. Stęszewskiego 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

a ROZDRAŻEW
Apteka PRIMA
ul. Krotoszyńska 9, tel. 722-12-94
otwarta pon. -pn 7 .30-16.30,
sob 8.00-13 .00
Ośrodek Zdrowia
ul. Krotoszyńska 9, tel. 722-13-16
Policja
ul. Dworcowa 2, tel. 722- 13-07
Urząd Pocztowy
tel. 722- 13-98 czynny w godz.
8.00-15 .00, w sob. nieczynne
U.-ząd Gminy
Rynek 3, tel. 722- 13-05, czynny
w godz. 7.00- 15.00, w pon. 9.00- 16.00

a SULMIERZYCE

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

azouNv
Apteka ALIFARM
Rynek 19, tel. 721- 57-28, czynna
w godz. 8.00-18.30, w sob. od 9.00-13.00
Zdunowski Ośrodek Kultury
ul. Sienkiewicza I, tel. 721- 51-95
Policja
ul. Sienkiewicza 9, tel. 721-50 -07
Przychodnia Rejonowa
ul. Kolejowa 13, tel. 721-52-24
Urząd Pocztowy
tel. 721-55-47, czynny
w godz. 8.00 -18.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 721-50-01,
czynny w godz. 7.00-15.00,
w pon. 8.00-16.00

ZECZ KROTOSZYŃSKA . Organ malkontentów. Pismo powstałe z ruchu SOLIDARNOŚCI. Tygodnik powiatowy. Wydawca: ,,Lumen Press" spółka z o. o. 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a. Jednoaktówka w dwudziestu czterech odsłonach, grywana regularnie c~ środę: Premiera: 2_0 mar~a 1990. Scenariusz: zespołowy, reżys~ria: Roman~ Hyszko, fotode~oracje:_ Marei~ Pawlik, sce_nogra~a: zespołowa. Obs~da: Izabela Bartoś,
Romana Hyszko, Mirosław Gabrysiak, Dorot2 Kuk1olczynska, Sebastian Pospiech, Wojtek Budój. SuOerka: Marta Drygas-W1tek. Artyści wspolpracuJący: Witold Blandz1, Mac1eJ Hoffmann, Jamna !bron, Zygmuut
Press Idziak, Jacek Kę p a, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Sławomir Pałasz, Marcin Podziomek, Mirosław Rybczyński, Ferdynand Woźny_
Gdzie nas szukać? Redakcja RK, 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a (box 63). Podjalci 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 SA O/Kalisz Filia Krotoszyn 15201021-724690-27001-0000-0. Pod jaki adres „mailować"? rzecz@box43.gnet.pl;
rzccz@polbox.com
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nie zamówionych. Niektórym nadajemy piękne tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich także nie zw'?camy. Wzory i elementy graficzne nie
będące własnością rek lamodawcy należą wyłącznie do nas. za treść ogłoszeń i reklam nie możemy, niestety, odpowiadać. Wszystkich Czytelników kochamy... Tych, którzy są bardzo ciekawi, informujemy, że lamie nas Artur Paterek, a drukuje Norpo/-Press (Wroc ł aw) w nakładzie 7.000 egz.
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• 32
Ufundowaną

przez FERRUM z ulicy Magazynowej nagrodę za rozwiązanie
sprzed dwóch tygodni (hasło: PARTYZANTKA) otrzyma Maria Dudek z Roszek. Z okazji Świąt proponujemy Państwu rozwiązanie dwóch bliźnia
czych krzyżówek. Hasło pierwszej składa się z 11 liter, drugiej - z 12 (dwa wyrazy). Na tych, którzy prawidłowo rozwiążą obydwie (prosimy przysyłać oba
rozwiązania na jednej kartce), czeka nagroda ufundowana przez księgarnię LEKTORAT PLUS ul. Koźmińska 9. Na rozwiązania czekamy do 30 grudnia.
krzyżówki

,

w1ą

eczne

rzyżów

iźn1acz

1

maczki, czyli gminny koktaj
• Aktywista?
Mam 77 lat,jestem aktywny i, daj Boaktywny. Nie tylko w sprawach zawodowych - chwalił się podczas uroczystego pożegnania odchodzących na emerytury byłych prezesów byłej Wytwórni Sprzętu Mechanicznego jeden z przesympatycznych
gości . Zgromadzeni panowie i panie
patrzyli nań z niekłamanym podziwem. Czy słusznie? Skądinąd wiadomo, że mądrością narodów są przysło
wia, a te skomentowałyby rzecz nastę
pująco: Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Albo: Pies, który gło
śno szczeka, nie gryzie.
że, będę

•Jak oni
to zrobili?
Na wspomnianej

wyżej uroczystości

Andreas Kosicki, obecny prezes
Mahle Krotoszyn, przypomniał zasłu
gi świeżo upieczonych emerytów,
mocno podkreślając, że mimo ogromu
zawodowych obowiązków obaj zna-

• POZIOMO
I.
4.
7.
8.
9.

Rewia mody
Kielich
Na rzece
Wielka flota Filipa II
Azjatyckie bydło domowe
I O. Nie deszcz, nie śnieg
12. Ogrodowa budowla
14. Polityka ekonomiczna Lenina
16. Żałobny
17. Gwiżdżący ptak
19. Derka
2 1. Dawny ruski kronikarz
22. Robotnik rolny w Ameryce Środkowej
i Południowej
25. Narodowy taniec węgierski
26. W ramce
27. Przemieszczanie się na czterech kółkach

• PIONOWO

• Wielcy obecni
Kancelaria Sejmu RP podsumowała
minione trzy lata pracy posłów tej kadencji, sporządzając listę dziesięciu
parlamentarzystów, którzy w tym czasie wzięli udział w największej liczbie
głosowań, czyli, jak z tego wynika,
najczęściej byli obecni w sali obrad.
Ostatnie miejsce w dziesiątce zajmuje Jerzy Koralewski (UW) z Ostrowa
Wlkp., który głosował 5829 razy
(strata do lidera: 55 głosowań). Niestety, nie ma na tej liście żadnego innego posła z naszego terenu. Gwiazdorku, chyba będziesz o tym pamiętał
przy ~ozdzielaniu prezentów? Proponujemy rózgi dla nieobecnych.

Gen. Malinowski, historyk wojsk.
Wal przegubowy w silniku
Potrawa mięsna
Sewilski, znany z opery
5. Miasto w Turcji
6. Kwitnie tylko raz
8. Starożytne liczydło
11. I Ogram gwarowo
13. Ślad
15. Prawosławny duchowny
18. Przedostatni dźwięk gamy
20. Ważniejszy od króla
21. Pierwsze słowo Pana Tadeusza
23. Określenie
24. Państwo
25. Pierw. chem. o I.a. 55

• Gdzie dwóch
się kłóci ...
Mało kulturalny obrót przybrała dyskusja
dwóch panów
podczas spotkania na forum publicznym. Gorąca
atmosfera rozmów spowo-

dowała , że dyskutujący

zarzucali sobie nawzajem różne błędy. - My wiemy, że jest pan sędzią sportowym, ale
tutaj nikt do pana na gwizdek nie
przybiegnie - atakował pierwszy
pan. Drugi, ustosunkowując się do
wczesnteJszej wypowiedzi swego
opozycjonisty, oskan;ał go o uprawianie herezji.
Reszta uczestników spotkania przysłuchiwała się z uwagą kłótni, z każ
da chwilą dowiadując się czegoś nowego o adwersarzach.

Ostrowidz

Zatankuje
w stacji
P EE

I.
2.
3.
4.
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leźli czas na powiększanie swych rodzin. Naszym zdaniem nie wymaga to
ani dużej ilości czasu, ani (tym bardziej) szczególnego poświęcenia. Zazwyczaj problem tkwi w czymś innym - powiększyć łatwo, gorzej
z utrzymaniem.

tego pojazdu serdecznie
zapraszamy do redakcji, z egzemplarzem tej gazety, po odbiór kuponu na
bezpłatne tankowanie 15 litrów paliwa w stacji PREEM przy ulicy
Ostrowskiej I 06. Przypominamy, że
nasz grasujący po powiecie fotoreporter szuka wyłącznie samochodów
z naklejkami „Rzeczy".
(red.)
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Fol . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
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• POZIOMO

• PIONOWO

I. Krzak
4. Smaczna ryba morska, karpiowata
7 Dawniej - przerwa w podróży
8. Efekt dziennej pracy górnika
9. Po zbrodni
I O Lepiej go nie nadstawiać
12. Okrasa
14. Ma Asa
16. Powieść Kiplinga
17. Wschód po marynarsku
19. Pantera, puma
21. Dla niemowlaka
22. Część kościoła
25. Jeden z Trzech Króli
26. Z ziółek
27. Styl pływacki (fonet.)

I. Kamizelka ratunkowa
2. Duża tama
3. Produkt pszczeli
4. Krotoszyński klub sportowy
5. Rysunkowa zagadka
6. Klamra do muru
8. Czar, wdzięk
11 . Kawal pnia
13. Egipski bóg z Teb
I 5. Żydowski pisarz poch. polskiego,
umarł w 1957 r.
18. Symbol chem. telluru
20. Jednokólkowy wózek
21. Twórca pierwszego państwa słowiańskiego
23. Włókno syntetyczne
24. Natarcie
25. Z wysokimi stoikami
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Wiele oka:qi
-serie

spoza katalogu,
po zniżonych cenach
f abryc:r:nych
Faktury na miejscu
Sklep fabrycrny, ul Zamkowy Folwark 9, tel 722, 63 71 (na terenie PPHU ,,EWA" SA)
Od pon-Jed:dalku do piątku 8.00 -16.00, soboty 8.00 -12.00

