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Browar zwalnia!

Ale numer!!!
Chcesz pracować w Niemczech?
W dobie bezrobocia liczy się każda oferta pracy, tym bardziej ta
w którym zarabia się o wiele więcej niż w Polsce.

pochodząca z kraju,

-strona22-

Od roku trasę Krotoszyn - Ostrów Wlkp. obsługują dwaj przewoź
nicy. Stąd dwie linie: krotoszyńska K i ostrowska K1. Do niedawna
odjazdy autobusów linii K1 od K dzieliły co najmniej piętnastomi
nutowe odstępy czasu. Teraz jest to w najlepszym wypadku minut
dziesięć. Zabiegając o pozyskanie jak największej liczby pasażerów,
ostrowski MZK zdecydował się na bezpardonową, omijającą prawo walkę z konkurentem.

Na wyścigi
I lipca Miejski Zakład Komunikacji
w Ostrowie Wlkp. zmienił rozkład jazdy
autobusów linii Kl, zbliżając godziny ich
odjazdów do godzin odjazdów autobusów krotoszyńskiej linii K. Autobus KI
z reguły odjeżdża
z
przystanku
o 5 czy JO minut
wcześniej od K. Pasażerom

Spada =by1. spada produktja, spada =a1111d11ie11ie
Zarząd k_rotoszyńskiego browaru podjął decyzję o redukcji zatrudnienia. - 30 osób dostało wypowiedzenia. O fakcie tym poinformowaliśmy Powiatowy Urząd Pracy - powiedział Rzeczy Marek Jakubiak,
wiceprezes Zarządu. - Zwolnienia to element restrukturyzacji zakładu - dodał.

O trudnym położeniu krotoszy11skicj firmy piwowarskiej, które,j właścicielem jest
warszaw ka spó ł ka Porion, mówiono już
od początku bieżącego roku. Winą za kło
poty Marek Jakubiak obarcza obecną politykę gospodarczą. D::ialcmia r::ądu doprowad::i(\' do Jego, ::e browamictwo po
ra:: piern•s::y od d::iesięciu lal ::najduje się
w tak wielkich tarapatach. Ur::ęcly skarbowe sied::ą nam na plecach. W Polsce
podatki płaci się ::a wysławione faktur) ;
a nie ::a 11reg11/01mne rachunki. Między
innymi to właśnie nieuczciwi partnerzy -

uważa Marek Jakubiak - przyczynili ię
do klopotó,, linn),. - Co piąty odbio1rn
nas::egv phra po jakim.~ c::asie ogla ::al
upad/ość. Za ::abra11e od nas pilro po
pms/11 nie płacono - tłumaczy.
Browarowi wiedzie się coraz gorzej. Firma sprzedaje piwo \vylącznie na rynku
krajowym. - Od os1a111iego rolm eksport
jest ::upelnie nieoplaca/11y- dodaje wiceprezes. Spadek produkcji powoduje. że
nie ma ensu utrzymywać zatrudnienia na
obecnym poziomie. Po redukcji w finnie
pozostanie około 40 osób. Okres wypo-

wiedzenia dla zwolnionych ostatnio 30
o ób wyno i 3 miesiące.
A co z planowaną sprzedażą wszystkich
udziałów spółki? Zmiana głównego inwestora wydaje się jedyną receptą na poprawę kondycji spółki . - Chcielibyfo~r
zna/e::.ć partnera :: bran:::y pill'Oll'arskiej,
ale syluacja w browamictwie jest trudna,
tn1dne ·więc są nas::e ro::1110\\J'- tłumaczy
M. Jakubiak. Negocjacje na temat sprzedaży udziałów cały czas s ię toczą i trudno przewi dzieć, kiedy się zako11czą.
(popi)

jest

wszystko jedno: K
czy Kl - wsiadają
do tego autobusu,
który podjedzie na
przystanek
jako
pierwszy. Na ogól ~
więc do KJ.
u~tawa o warunkach krajowego zarobkowego przewozu osób

i
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nakłada na
uzgadniania
zn1ian w rozkładzie z innymi przewoźni
kami działającymi na tym samym terenie,
a także zgłaszania tych zmian u koordynatora wojewódzkiego.
Poni eważ MZK w Ostrowie nie konsultował zmian z MZK krotoszyńskim, dyrektor MZK w Krotoszynie Wiesław Gałęski wysiał do koordynatora wojewódzkiego w Poznaniu pismo z pretensjami, że

przewoźnikÓ\\ obowiązek

REKLAMA

Hardbit s.c.

Krotoszyn, ul. Benicka 2a
tel. 725 72 06, 725 77 78

Markowy

Niebywały

zesta·w komputerowy c;;,,;r,;,;s

2.6001

sukces!!!

Laureatem tegorocznych targów
budowlanych /NTERBUD 2001
i KALBUD 2001 została firma
BUDVAR Centrum ze Zduńskiej Woli.
130!

O tym przeczytasz na str. 3

zaakceptował

ostrowski rozkład, nie zaopinii krotoszynian. Odpowiedź
przyszła natychmiast, przez telefon. Okazało się, że Ostrów w ogóle nie zgłos i I koordynatorowi zmian. Wówczas dyrektor
Gałęski skontaktował się z Jerzym
Walczy11skim,
szefem zakładu
o h·owskiego. l6
lipca p17edstawiciele obu przewoźników uzgodnili, że od 23 lipca
autobusy KI jeź
sięgając

dzić będą według

dawnego rozkła
du. Przed upływem tego te1111inu
prezes Walczyiiski popro ił o jego wydłu
żenie do 30 lipca.
Niestety, 30 lipca nic s i ę nie zm i eniło. Tego dnia telefonującemu do Ostrowa Wies ławow i Gałęskiego nic udało się zastać
ani prezesa, ani osoby odpowiedzialnej
w tamtejszyi11 MZK za rozkład jazdy.
Dopiero na drngi dzie11 doszło do telefonicznej rozmowy, podczas której Jerzy
Walczyński twierdził , że potrzebuje kolejnych trzech tygodni, aby zmienić rozkład. W. Galęski nie zgodził się na dalsze
przesunięcie tenninu.
2 sierpnia prezes MZK w Krotoszynie
wystosował do Starostwa Powiatowego
w Ostrowie Wlkp. pismo o cofnięcie tamtejszemu MZK zezwolenia na wykonywanie przewozów na linii Kl. Wniosek
uzasadnił złamaniem dwóch ustaw: o warunkach krajowego zarobkowego przewozu osób oraz o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Ponadto poinformował
o problemie dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Marszał
kowskiego w Poznaniu, prosząc go o nadzór nad zgodnym z prawem rozstrzygnięciem.
Romana Hyszxo
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Spod lady

FOTOzagadka ?

Poniżej

zamieszczamy oferty Powiatowego Urzędu Pr.acy w Krotoszynie. Obok każdej podajemy liczmiejsc i nazwę miejscowości, w której mieści się zakład lub zlecana jest praca. Dane były aktualne 6 sierpnia, do czasu ukazania się gazety mogły ulec zmianie (tel. PUP 725-36-84).
bę

Zdjęcie zamieszczone w numerze 30 przedstawiało dom na placu Kościuszki w Zdunach. Nagrodę wylosowaliśmy dla Magdaleny Krupińskiej z Baszkowa. Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona?
Na naklejone na kartki kupony z odpowiedziami czekamy do 14 sierpnia. Do wygrania - niespodzianka. Po odbiór nagród zapraszamy w piątki od I0.00 do 15.00.

Praca
czeka

o

Praca dla kobiet
• szwaczka (2 lata praktyki),
l O, Krotoszyn
• dekorator ozdób choinkowych
(praktyka), 2, Koźmin Wlkp.

Praca dla kobiet lub

mężczyzn

• nauczyciel j. niem. (wyższe pedag.),
I , Zduny
• nauczyciel j. niem (wyższe pedag.),
I, Obra Stara
• nauczyciel j. niem lub ang. (wyższe
pedag., dzieci upośledzone),
l, Krotoszyn
• kreś larz, krojczy (min. zawodowe,
praktyka), 5. Krotoszyn
• technik odzieżowy lub plastyk
(średni e, zdolności plastyczne
- projekt. odzieży, praktyka),
l , Krotoszyn
• agent ubezpieczeniowy (średn i e),
il. miejsc b.o., Poznań, Krotoszyn
• barman-bufetowy
(min. zawodowe), l, Krotoszyn
• kasjer-sprzedawca (min. zawodowe,

i"
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do 40 lat, pół etatu), 4, Krotoszyn
• za-ca kier. sklepu (min. średnie,
praktyka w handlu 3 lata, rok
na stanowisku kier.), I, Krotoszyn
mężczyzn

Praca dla

• pracownik dz. marketingu
(wyższe - najlepiej politechn., bdb
znajomość j. ang. techn.), l, Krotoszyn
• nauczyciel j. polskiego, wychowawca
(fil. polska, resocjal.), I , Koźmin
• naucz. matematyki (wyższe kierunk.,

BIEDPON'A-

Sprawdź

mąka

cukier
jaja

ceny!

Imię

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

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

ri::lzecz
I

Wypełniony I naklejony kupon prosimy wysiać na adres Redakcji

I KROTOSZVNSKA _ _ _ _ __ _lu_b_
wrzu_cić
_
· _do_s_krzyn
~ k_i R
_K_ _ _ __

resocjal.), l, Koźmin Wlkp.
• tokarz-frezer (min. zawodowe,
praktyka, do 35 lat), 2, Rozdrażew
• murarz, malarz., cieśla (zawodowe,
praktyka), 10, Warszawa
• technik procesów wtryskowych
tworzyw termoplast.
(średnie, praktyka, znajomo· ć obsługi
sterowników numer.), 3, Ostrów
• ślusarz-spawacz (min. zawodowe,
uprawnienia do spaw. półautomatem
i obsługi dźwigu lub podnośnika
kosz.), 2, Krotoszyn

Jak zwykle proponujemy Państwu
przegląd cen kilku popularnych
artykułów spożywczych, sprzed&
wanych w największych sklepach
naszego miasta. Podane ceny
dotyczą produktów najtańszych,
oferowanych w tych placówkach
6 sierpnia Q godz. 14.00. Dodatkowo, na Państwa prośbę, z&
mieszczamy ceny z targowiska
miejskiego.

masło mix
margaryna
olej

Biedronka
<l"y

"-ont , - ~~~~

się ...

mąka

kg

1,09 zł

cukier
jaja

kg
IO szt.
200g
250g

2,29 zł
2,19 zł
1,59 zł
0,85 zł
2,89 zł

masło extra
margaryna
olej

I

kg

-0,40 - 0,50 zł

pomidory

kg

1,60 - 2,50 zł

kalafior
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szt.

1,50 - 2,00 zł

papryka

kg

4,00 - 6,00 zł

kapusta

szt.

0,50 - 0,80 zł

ogórki

kg

0,80 - 1,00 zł

jagody

litr

5,00 - 6,00 zł

cebula

kg

1,80 - 2,00 zł

fasola

kg

l,00 -

czereśnie

kg

4,00 - 5,50 zł

cukier
jaja
masło extra
margaryna
olej

maliny

koszyk

3,50 - 4,50 zł

kg

1,00 - 2,50 zł

marchew

pęczek

1,20 - 1,50 zł

pietruszka

pęczek

1,00 - 1,50 zł

winogrono

kg

2,69zł

kg
kg
10 szt.
200g
250g
0,91

0,93 zł
2, 19zl
1,99 zł
1,15 zł
0,67 zł
2,59 zł

PLUS - ul. Roriańska
mąka

cukier
jaja
masło extra
margaryna
olej

l , 50zł

jabłka

0,95 zł
2, 19 zł
2.59 zł
1,59 zł
0,75 zł

INTERM4RCHE - ul. RaszkONSka

W piątek 3 sierpnia na targowisku miejskim przy ul. Kobylińskiej w Krotoszynie płaciliśmy za:
ziemniaki

kg
kg
10 szt.
200g
250g
1

EKO - ul. Sienkiewicza

mąka

Targujemy

J<oz11 ińska

kg
kg
10 szt.
200g
250g
I

0,95 zł
2, 19 zl
2,49 zł
1,59 zł
0,69 zł
2,69 zł

..

- -~---------·-~

KUPON nr 32
Nagrodę z kuponu 30 wylosowaliśmy dla Bogumiły Robak z Krotoszyna. W naszym konkursie sponsorem je t krotoszyńska pizzeria Papa Pizza (ul. Koźmiń
ska). Kupon prosimy nakleić na kartkę i przesiać na adres redakcji lub wrzucić do
skrzynki na budynku redakcji przy ul. ienkicwicza 2a do 14 sierpnia.

7,00zł
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Rzeczy duże i

małe

Do zalanych w ostatnich tygodniach miejscowości na Podkarpaciu
wyruszył z Koźmina Wlkp. konwój pięciu samochodów dostawczych
z najbardziej potrzebnymi rzeczami. Z darami koźminian wybrał się
do Makowa Podhalańskiego wiceburmistrz Maciej Bratborski.

.Trudne pytanie do...
Jerzego Walczyńskiego,
prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.
w Ostrowie Wlkp.
RK: - Wiesław Gałęski, kierownik
Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Krotoszynie, twierdzi, że ostrowki prLewoźnik, ustalając godziny
l)djazdów autobusów Kl, złamał
ustawę o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Co Pan na to?
J.W.: ·- Jeżeli pan Gałęski tak twierdzi,

to pewnie ma rację. Myślę, że sprawa
dotyczy dwóch kursów: o 8.00

Samorząd

i o 12.00. Rzeczywiście, nasze autobusy odjeżdżają tylko o pięć minut wczeWynikło to z wprowadzenia przez nas '
wakacyjnego rozkładu jazdy i starań
o zabezpieczenie przejazdu pasażerom
z Ostrowa. Wiemy, że popełniliśmy
błąd, i dlatego jnż 20 sierpnia przywracamy szkolny rozkład jazdy autobusów.

(eJa)

Akcja harcerzy

-----------

powodzianom

śniej niż krotoszyńskie.

Od 31 lipca do 2 sierpnia harcerze z ZHP należący do V szczepu Rezerwat prowadzili zbiórkę rzeczy i żywności dla powodzian. W akcji
uczestniczyło 40 młodych ludzi z Krotoszyna i 15 ze Zdun.

Cztery lata ternu podczas powodzi krotoszyńscy harcerze przeprowadzili podobną
akcję, mieli więc już doświadczenie
w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć. Większość z nas była niedawno na obozie.
Jesteśmy wypoczęci, pe/ni sil. Gdy tylko
dowiedzieliśmy się o powodzi, postanowiliśmy pomóc - powiedziała nam koordynująca akcję przyboczna Anna Sobczak.
Harcerze, chodząc po dornach krotoszynian i zdonowian, spotykali się z wielką
o fiarnością, Zbierali środki czystości,
:;rodki opatrunkowe, koce, materace, ręcz-

Koźmin

niki,

żywność. Już

w sobotę ciężarówka

dary do jednej z miejscowości
w Beskidzie Żywieckim.
Po posegregowaniu zebranych artykułów
harcerze zapakowali je do kartonów. Przez
kilka dni pracowali do późnych godzin
wieczornych. Wśród darów znalazło się
także kilka pralek wirnikowych.
Transport z pomocą wyruszy! z
Krotoszyna w sobotę 4 sierpnia Trafił do
poszkodowanych mieszkańców Chotczy-Józefowa w wojewódzm.ie radomskim.

Samochody z darami wyjechały z Koź
mina 31 lipca - Dary zbierane były przez
kilko dni wśród mieszkańców miasta tłumaczy M. Bratborski. Na pięć samochodów załadowano 500 kg żywności,
ok. 2000 litrów wody pitnej, środki czystości oraz narzędzia: łopaty, miotły, taczki. W dalszym ciągu w Koźminie do specjalnych skarbonek zbierane są datki pieniężne, za które będą kupione potrzebne
rzeczy. Wkrótce do powodzian wyruszy
kolejny transport.
Zalane miejscowości wyglądają strasznie. - Zniszczone są drogi, mosty i domy
w Makowie Podhalańskim, ale jeszcze
gorzej jest w Zembrzycach. Widziałem
tam -wymyte domy i pływające ulicami
ich -wyposażenie - opowiada wiceburmistrz. O ogromie żywiołu świadczy to,
że w ciągu półtorej godziny ze strumyka

zrobiła się rzeka szeroka na 6 m. W Lachowicach fragment pola na zboczu
przesunął się razem z drzewami w dół,
przykrywając plantację buraków.
Koźmiński transport pojechał najpierw
do Makowa Podhalańskiego. - Sytuację
Makowa mocno nagłośniono w mediach,
trafiło tam dużo darów. Lepiej byłoby,
gdybyśmy od razu trafili do Zembrzyc uważa M. Bratborski. Pomoc przyjmowana jest wszędzie z wielką wdzięczno
ścią, Rozdział darów prowadzą urzędy,
instytucje pomocy społecznej, straż pożarna.

Macieja Bratborskiego poruszyła obecność turystów w dotkniętych powodzią
miejscowością. - Przyjeżdżają tylko po
to, żeby zobaczyć powódź z blisko- mówi oburzony.
(popi)

zawiozła

Gołębia

uchwala

(sł)

TEKST SPONSOROWANY

Niebywały

sukces!!!

także

fakt, iż zduńskowolski BUDVAR Centrum posiada w swoim dorobku

inne prestiżowe nagrody i wyróżnienia Jury oceniało standardowy produkt fumy
BUDVAR Centrum - okna o zwiększonej sztywności produkowane w oparciu o oryginalny niemiecki system profili THYSSEN. Cala stolarka produkowana przez BUDVAR
Centrum charakteryzuje się zwiększoną sztywnością profili oraz wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną. Zwiększoną sztywność uzyskuje się poprzez odpowiednie ukształ
towanie elementów stalowych wzmacniających konstrukcję oraz niestandardowy sposób
mocowania słupka z ościeżnicą. Dzięki z.astosowaniu obydwu rozwiązań możliwe jest wykonywanie bezpiecznych i trwałych okien 0 powierzchni ok. 35% większej od okien produkowanych w innych systemach.
Tajemnica jakości stolarki produkowanej przez BUDVAR Centrum tkwi w stosowaniu
niemieckiej technologii profili THYSSEN. Potwierdzeniem stosowania przez BUDVAR
Centrum systemu jakości zgodnego z nonnam.i ISO 900 l było przyznanie fumie w styczniu ubiegłego roku międzynarodowego certyfikatu jakości TIN CERT 900 I.
Oferta fmny BUDVAR Centrum jest atrakcyJna pod wieloma względami. Oprócz parametrów technic-.ll1ych okien należy wziąć również pod uwagę estetykę wykonania i naprawdę atrakcyjną cenQ. Bardzo ciekawy kształt posiada nowy profil systemu THYSSEN - DeLuxe. Profil ten charakteryzuje się cym, że skrzydło jak i rama wykonane są w systemie
czterokomorowym, clziQki czemu posiadają zwiększoną sztywność, niski współczynnik
przenikania cicpla oraz wysoką klasę izolacji dźwiękowej. Również kolorystyka i rysunek
powierzchni okien produkowanych przez BUDVAR Centrum zaspokoją nawet najbardziej
wymagających klientów.
Producent dba nic tylko o to, aby jego okna były szczelne na opady atmosferyczne i niekontrolowaną infiltracjt;1 powietrza. ale również aby umożliwiały sl..-uteczną i dostosowaną do aktualnych potrzeb wentylację. W standardowym wyposażeniu okien stosowane są
okucia posiadające podstawowe zabezpieczenia antywłamaniowe, mikrowentylację oraz
szyby tennoizolacyjne o współczynniku przenikania ciepła U= 1.1 [W/rn2K].
Oprócz tego w ofercie BUDVAR Centrum można znaleźć inne niestandardowe rozwią
i.ania i dodatki. Jedną z ciekawszych jest rolela ochronna przed owadami. Siatka wykonana z materiału odpornego na czynniki atmosferyczne prowadzona jest w bocznych prowadnicach, a po zwinięciu znajduje sit;1 w estetycznej skrzynce aluminiowej.
Na koniec po raz kolejny należy podkreślić IO co najbardziej interesuje inwestorów- okna
BUD VAR Centrum są obecnie sp17.edawane po jeszcze atrakcyjniejszych cenach. Producent obiecuje, że przynajmniej do końea 200 I roku bardzo dobre ceny pozosianą niCZ1111enne.
Osoby zainteresowane trwałą i niedrogą stolarką okienną BUDVAR Centrum zaprasza do
najbliższych Biur Handlowych:
• Krotoszyn, pl Wolności 1/B, tel (062) 722 76 4S,
• Ostrów Wlkp. ul icnkiewicza 512, tel. (062) S92 92 77, 592 92 70.
Zakład Produkcyjny w Zduńskiej Woli ul. Przemysłowa 36.

zdecydował

/

się na zorganizowanie
kolonii dla
dzieci z terenów dotknię
tych powodzią. Szczegóły - za tydzie11.
STOP.

Kilkunastu pracowników cukrowni
w Zdunach wystąpiło do zarządu tej
fabryki z wnioskami o wydanie należnych im od 1996 roku akcji pracowniczych. Domagają się wydania
ich w ciągu tygodnia od dnia złożenia
wniosków,
Pracowników skłoniła do tego kroku
obawa przed włączeniem cukrowni
do Polskiego Cukru, bowiem minister spraw wewnętrznych dotąd nie
podpisał zgody na przejęcie majątku
cukrowni przez niemiecki koncern
Pfeifer und Langen.
STOP.

Od IO do 12 sierpnia trwać będą
w Koźminie Wlkp. obchody dnia patrona tego miasta - św. Wawrzyńca.
W piątek o godz. 18.00 w kościele
farnym odprawiona zostanie suma
odpustowa, na sobotę zaplanowano
nabożeństwa, spektakle teatralne
i koncert muzyki religijnej, na niedzielę - między innymi tradycyjną
procesję ulicami miasta i strzelanie
Bractwa Kurkowego.
STOP.
Gotowy jest program uroczystości,
podczas których Krotoszyn otrzyma
Flagę Europy, .dn1gie ?- kolei wyróż
nienie przyznane mu przez Radę Europy za wprowadzanie w życie idei

Laureatem tegorocznych targów budowlanych JNTERBUD 200 I i KALBUD 200 I została finna BUDVAR Centrum ze Zduńskiej Woli. Jury konkursowe w obu przypadkach doceniło bardzo wysokąjakość jej produktów i przyznało oknom THYSSEN o zwiększonej
sztywności najwyższe nagrody targów. Nic jest to jedyny sukces tej młodej fumy, nadmienić należy również

Krotoszyna

W związku z powtarzającymi się konfliktami po1.liędzy hodowcami gołębi a ich są
siadami samorząd gminy Krotoszyn postanowił paygotować uchwałę ograniczającą
hodowanie tych ptaków na terenie miasta. W tym celu gmina zwróciła się do ministra
rolnictwa z prośbą o określenie, czy gołębie to zwierzęta hcxfowlane. Jeżeli specjaliści
tak stwierdzą, samorząd naniesie poprawki d.J uchwały ogr„niczającej liczebność i rodzaj zwierząt hodowanych w pierwszej i drugiej strefie miasta
(ela)

I udzie są
I.zmęcze
ni. Brakiem

dziesiątych,

pieniędzy,

nadziei i perspektyw na
poprawę sytuacji. Truizmem jest
już powtarzanie, że w całym kraju
wzrasta problem braku pracy. Kolejna fala bezrobotnych wypłynie za
chwilę z krotoszyńskiego browaru
(tekst na str. 1).
Duże miasta przestały już wchła

niać absolwentów - Tadeusz Po-

lowczyk, od ponad roku kierownik
Powiatowego Urzędu Pracy, uzasadniał w ten sposób już kilkakrotnie zwiększający się w Krotoszynie
odsetek bezrobotnych z wyższym
wykształceniem.

To prawda. W

spacerując ulicami
co chwilę zauważał:im
na wystawie sklepowej lub w oknie
baru kartkę: Przyjmę do pracy. Dz,siaj kartki znikły. Niczego nie zmienia nerwowe rozglądanie się w poszukiwaniu białego świstka.
26 lipca 2000 roku Rzecz Krotoszyńska zamieściła WyWiad z nowo
wybranym wówczas szefem Powiatowego Urzędu Pracy. Była tam
mowa o braku pieniędzy, ale
wbrew realiom tekst miał wydźwięk optymistyczny. Tadeusz Polowczyk zapowiadał entuzjastycznie: - Lubię walczyć, będę walczyć.
Panie kierowniku, trzymamy Pana
za słowo. I przypominamy o obiecanej walce.
Tymczasem ludzie z coraz większą
obojętnością dyskutują nawet na
tematy polityczne . Nikt już nie zastanawia się, kto jest czarny a kto
Wrocławia,

połowie lat dziewięć-

integracji europejskiej.

Odbędą się

one 7 i 8 września z udziałem gości
ze Strasburga i wszystkich współpra
cujacych z Krotoszynem zagranicznych gmin.
STOP.

biały. Ważne, by starczyło na prąd,
na chleb, na buty... Zmiany na scenie politycznej, które nastąpią
w niedalekiej przyszłości, nie będą
triumfem politycznym żadnego
ugrupowania, bo nie wynikną z głę
bokiego przekonania wyborców
o słuszności wyboru, tylko z rozpaczliwej chęci doczekania jakiejkolwiek odmiany. Myśląc o wła
snych problemach, tracimy ochotę
do zajmowan ia się losami kogokolwiek. Powódź budzi nas z marazmu i testuje nasz altruizm.
Ploteczki przy kawie zawężają się
coraz częściej do liczenia pienię
dzy. Myślimy, gdzie tu dorobić. Myślimy, z czego zrezygnować, aby zaoszczędzić. Myślimy, od kogo poży
czyć ...
Bieda.
Panie kierowniku...

Izabela Bartoś
8 sierpnia 2001

JI
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Tajemnice poliszynela
Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie dwukrotnej próby zabójstwa, do
jakiej doszło w kwietniu i maju w Krotoszynie.

2 sierpnia ok. 21.00 z prywatnej posesji
przy ul. Polnej w Krotoszynie nieznany
sprawca ukradł rower górski wart 400 zł.
1 sierpnia w nocy z nieogrodzonej budowy na terenie posesji przy ul. Słonecznej
w Krotoszynie ukradziono 32 drzewka
ozdobne o wartości 500 zł.
1 sierpnia w Koźminie Wlkp. z szafy sterowniczej na rogatkach ktoś ukradł dwa
prostowniki. Stratę, która poniosło PKP,
obliczono na IOOO zł.
1 sierpnia o 9.30 na stacji kolejowej
w Krotoszynie pracownik PKP zauważył,
że z wagonu towarowego zniknęła surówka żeliwna w postaci tak zwanych podwójnych g~w. Straty w wysokości 650
zł poniósł zakład Mahle w Krotoszynie.

30 lipca w Bożacinie kierowca ciężarów

2 sierpnia o 21.40 w Biadkach kierowca

ki iveco, skręcając w lewo, zjechał na
przeciwny pas drogi, doprowadzając do
zdeu.enia z volkswagenem passatem. Pasażerowie drugiego auta doznali obrażeń
ciała. Ranni po udzieleniu pomocy medycznej zostali zwolnieni do domu.
1 sierpnia na ul. Kobylińskiej kierowca
opla omegi na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, który nagle wszedł na
jezdnię. Pieszy odniósł obrażenia głowy.
1 sierpnia w Koźminie Wlkp. 40-latekjechał na rowerze po spożyciu alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał 1,6
promila alkoholu.
1 sierpnia około 20.30 na ul. Kobylińskiej
w Krotoszynie kierowca forda sierry nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce. Kobieta doznała obrażeń ciała.
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

jadący fiatem

30 lipca strażacy usuwali skutki zderzenia

iveco z volkswagenem passatem. Cięża
rówka zjechała na pobocze, a passat uderzył w jego koło, zahaczając o zbiornik
z paliwem. Po wypadku oba pasy jezdni
przez pewien czas były zablokowane, interweniujący strażacy usunęli pojazdy na
pobocze.
30 lipca w domu przy ul. Stawnej w Krotoszynie straż pożarna usunęła gniaz.do os.
31 lipca ze strychu budynku mieszkalnego
w Cbachalni usuwano szerszenie, które
stanowiły zagrożenie dla mieszkańców.
1 sierpnia z mieszkania nar piętrze przy ul.
Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie wydobywa! się dym. Strażacy weszli po drabinie
przez okno i... zdjęli z kuchenki gazowej
przypalony garnek. Zamknęli dopływ ga8 sierpnia 2001

Epilog pogawędki z

1 sierpnia o 19.00 z szafki na ubrania
w obiekcie rekreacY.ino-sportowym Wodnik w Krotoszynie nieznany sprawca
skradł prawo jaz.dy, dowód osobisty i portfel oraz 150 zL zegarek męski i aparat fotograficzny. Szkody w wysokości 450 zł
poniósł mieszkaniec Sobótki. IO minut
później z innej szafki ukradziono portfel,
dowód osobisty, prawo jaz.dy, telefon komórkowy i 800 zł w gotówce. Poszkodowany mieszkaniec Milicza oszacował
straty na 1000 zł.
1 sierpnia w Koźminie Wlkp. kasjerka
PKO BP, sprawdzając na prośbę klienta
banknot o nominale IOzł, stwierdziła, że
jest on sfałszowany.
•
S sierpnia o O. IOpo ul. Rawickiej w Krotoszynie 51-letni krotoszynianin jechał rowerem pijany. Wynik: 1,08 promila
S sierpnia o 16.30 w Rozdrażewku mieszkaniec Nowej Wsi kierował fiatem 126 p
pod wpływem alkoholu.
31 lipca o 12.15 43-letni krotoszynianin
jadący na rowerze ul. Lipową miał 2,3
promila alkoholu w organizmie.

na nie

pisaliśmy w RK nr 20
z 16 maja Przypomnijmy, że w połowie
kwietnia SO-letni Marian B., krotoszynianin, odwiedził Wiesława P. W trakcie
rozmowy, wypowiedziawszy najpierw
ustną groźbę pozbawienia życia, rzucił
się na gospodarza z nożem. Napadnięty
zdołał się jednak obronić.
Podobne zdarzenie miało miejsce 4 maja. Wówczas także Wiesław P. uniknął
poważniejszego ciosu, doznając jedynie
rany ciętej w okolicy klatki piersiowej.
Doszło jednak do szarpaniny, po której

O zdarzeniu tym

napastnika,jako bardziej poszkodowanego, hospitalizowano.
Jak wY,jaśnił Janusz Walczak, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w Kaliszu, ustalono, że w czasie obydwu zdarzeń Marian B. był nietrzeźwy. - W obu
przypadkach Wiesław P, broniąc się,
zdoła/ złamać ostrza użytych przez napastnika noży- stwierdził rzecznik.
Prokuratura wszczęła śledztwo w tej
sprawie 9 maja. Prokurator Rejonowy
w Krotoszynie skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o tymcza-

sowe aresztowanie napastnika, co uczyniono po jego wY,jściu ze szpitala. Biegli
psychiatrzy orzekli w trakcie śledztwa, że
Marian B., rzucając się na znajomego
z nożem, był w pełni poczytalny.
Zarzucane Marianowi B. czyny zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa.
Kodeks karny przewiduje w takich wypadkach co najmniej 8 lat pozbawienia
wolności. Najwyższą karą może być 25letnie lub dożywotnie pozbawienie wolności.

(ela)

Pies, smycz i kaganiec
Od niedawna wśród krotoszyńskich posiadaczy psów krąży plotka, jakoby samorząd zaostrzy! przepisy nakazującego
prowadzenie psów w kagańcach i na
smyczach w miejscach publicznych.
Jak jednak powiedział mi komendant
Straży Miejskiej Waldemar Wujczyk,
przepisy te nie zostały zaostrzone specjalną uchwałą, lecz postanowiono z większą
konsekwencją go egzekwować. Według
komendanta Wujczyka szczególna czujność strażników jest jedynie oznaką dobrze spełnionego obowiązku .
Właściciele czworonogów będą musieli
podporządkować się prtepisom, gdyż
zgodnie z Kodeksem wykroczeó kara
grzywny za ich nieprzestrzeganie może
wynosić około 250 zł.
Dla tych, którym nie odpowiada stosowanie się do nakazu, istnieje tylko jedno rozwiązanie, a mianowicie spacer w miejscach mało uczęszczanych, na przykład
na łące za miastem. Taka bowiem przechadzka ze swobodnie biegającym czworonogiem nie jest karana

126 p w kierunku Krotoszy-

zachował należytych środków

ostrożności i potrącił 3 kobiety na rowerach. Mieszkanki Biadek wyszły z kolizji
z kilkoma potłuczeniami. 30-letni sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia,
ale został odnaleziony przez policję następnego dnia rano. Był nietrzeźwy.
3 sierpnia o 14.50 w Czarnym Sadzie na
prostym odcinku drogi kierowca fiata
126p, 37-letni mieszkaniec Rozdrażewa,
nie zachował należytych środków ostroż
ności i włączając się z pobocza do ruchu,
zajechał drogę kierowcy ciężarówki liaz
z przyczepą Śmierć na miejscu poniosła
76-letnia kobieta, matka kierowcy ma/u- ;
cha. Sam prowadzący pojaz.d doznał obrażeń ciała i przebywa w szpitalu na obserwacji.

!

zu, przewietrzyli dom, po czym przekazali go właścicielowi. W akcji brał udział zastęp JRG w Krotoszynie.
1 sierpnia we Frankowie (gmina Kobylin)
z domu mieszkalnego usuwano szerszenie,
które zagnieździły się między cegłami
i stanowiły zagrożenie dla bawiących się
dzieci. Niezbędna była szybka interwencja, gdyż jedno dziecko zostało już pokąc;a
ne przez owady. Malucha zabrano do szpitala Jednostka OSP w Kobylinie wykurzyła owady.
2 sierpnia przy ul. Spichrzowej w Krotoszynie z nieznanych przyczyn zapaliła się
drewniana szopa. Pożar gasiła jednostka
JRG z Krotoszyna
3 sierpnia przy ul. Zamkowy Folwark
w Krotoszynie straż pożarna czyściła teren
po kolizji, w które uczestniczyły opel vectra i fiat 126 p. Auta zepchnięto na pobocz.e
i odłączono akumulatory.
3 sierpnia strażacy usuwali skutki wypadku w Czarnym Sadzie, gdzie zderzyły się
maluch i ciężarowy liaz. W akcji uczestniczyła jednostka OSP z Czarnego Sadu oraz
zastęp JRG z Krotoszyna.
(popi)

nożem

Marta Skrzypczak

Lustra nie

będzie

Prawdopodobnie od 1 września na ulicach Zamkowy Folwark i Magazynowa w Krotoszynie będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu. Ze względu na koszty Powiatowy Zarząd Dróg nie zdecyduje
się na postawienie dużego lustra na skrzyżowaniu tych ulic, o nowym sposobie przejeżdżania przez nie będą informowały znaki drogowe i linie na jezdni.
Kilka tygodni temu pisaliśmy o kłopo
tach kierowców przejeżdżających skrzyżowanie ulic Zamkowy Folwark i Magazynowa w Krotoszynie. Nad zmianami,
które powinny ułatwić jazdę zmol01)'7..0wanym mieszkańcom i przybyszom, debatowali w ostatnim czasie fachowcy od
komunikacji z naszego powiatu. Od jednego z nich, Krzysztofa Jelinowskiego,
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,
dowiedzieliśmy się, że przygotowano już
projekt nowej organizacji ruchu drogowego na tych ulicach. Najważniejsza
zmiana dotyczyłaby tego, komu przysłu-

guje pierwszeóstwa przejazdu przez
Ulica Magazynowa, która
jest główną, zachowałaby swój dotychczasowy status, ale tylko na odcinku od
krzyżówki do ulicy Kobylińskiej. Nowego znaczenia nabrałaby natomiast ulica
Zamkowy Folwark - na całej swej dłu
gości byłaby drogą główną. Po reorganizacji pierwszeństwo przcjaz.du przez
skrzyżowanie przysługiwałoby kierowcom skręcającym z Zamkowego Folwarku na Magazynową i odwrotnie.
O nowym sposobie jaz.dy będą informowały znaki drogowe oraz namalowane
krzyżówkę.

na jezdni linie. Ze względu na wysoką
Powiatowy Zarząd Dróg nic zdecyduje się na postawienie poprawiającego
widoczność lustra Za urządzenie to trzeba byłoby zapłacić tysiąc złotych, mniej
więcej tyle sarno, ile będzie kosztowała
cała reorganizacja ruchu w tej części miasta.
Powyższe zmiany zostaną prawdopodobnie wprowadzone od I września,
w tej chwili drogowcy kontro!ttiąnatężc
nie ruchu samochodowego na obu ulicach w dni powszednie i targowe. Jeżeli
badania potwierdzą potrzebę takiej reorganizacji, na tydzieó przed jej ·wprowadzeniem przejeżdżający przez skrzyżo
wanie kierowcy będą informowani oplanowanych zmianach - jak podkreśli! dyrektor Jelinowski - zgodnie z przepisami,
na dużej, niebieskiej tablicy.
cenę

(ela)

Prostujemy, przepraszamy
Przed tygodniem,

pisząc

w

tekście

Awanse i prezenty o podinspekotorze odznaczonym w Poznaniu Brązowym

Krzyżem Zasługi, zmieniłem jego nazwisko. W rzeczywistości chodziło o komendanta powiatowego naszej policji,

podinspektora Wojciecha Kasprowicza,
którego za pomyłkę bardzo przepra~i.am.
Sławek Pałasz
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Co tam, Panie, w interesach
Krotoszyńska
czą panującą

firma Krepel odczuwa w tym roku, jak większość małych i średnich przedsiębiorstw, nie
w kraju. W maju i czerwcu spółka zwolniła 30 pracowników.

najlepszą koniunkturę

gospodar-

Krepel wyjdzie na swoje
Przedsiębiorstwo Krepel zostało zawią
zane w Krotoszynie w czerwcu 1996 roku, a produkcja ruszyła po czterech miesiącach. W spółce dominuje kapitał holenderski. Dwoma udziałowcami są:
E.K.Beheer z Holandii i krotoszynianin
Jan Miller. Finna na początku zajmowała się wyłącznie wyrobem pudełek do
cygar, przede wszystkim z drewna cedrowego i mahoniowego, eksportowanych między innymi do Argentyny, Indonezji, na Filipiny, do Włoch i Francji.
- Prawie 95 procent wartości naszych
przychodów pochodzi z eksportu - mówi
wiceprezes zarządu Krepela Krzysztof
Krysztofiak.
W ostatnim roku profil produkcji nieco
się zmienił, zakład wytwarza coraz wię
cej opakowań z krajowego drewna olchowego. Ich polskimi odbiorcami są
palarnie kawy, wytwórnie wódek i finny
konfekcjonujące kawę i herbatę, na
przykład poznańska Astra.
Jak mówi Krzysztof Krysztofiak, do

Koźmin

Wkrótce centrala fimzy przeniesie się z Durzyna na ul.

2000 roku firma rozwijała się, inwesto- powstały magazyny, stołówka,

wała

Ostrowską

liczby zamówień na pudełka produkowane w Krotoszynie, zwolniono 30 pracowników. Wiceprezes zapewnia jednak, że otrzymali należne odprawy.
Obecnie w Krepelu pracuje 50 osób,
z czego tylko 5 w administracji.
Niedawno zakład wybudował nową halę produkcyjną przy ul. Ostrowskiej.
W marcu 2000 roku kupił od gminy nieruchomość, w październiku gotowe były
fundamenty, a w styczniu ruszyła produkcja Trzeba jeszcze utwardzić drogę
dojazdową i dokończyć biurowiec, do
którego w przyszłości przeniesiona zostanie z Durzyna centrala finny.
Na razie Krepel nie odczuwa w kraju
konkurencji w swojej branży. - A ten
rok, choć może nie najlepszy, nie zostanie u nas zakończony stratą - uchyla
rąbka tajemnicy K. Krysztofiak. W najbliższej przyszłości nie przewidujemy likwidacji, tego można być pewnym.

kupiono nowe maszyny. W tym roku
jednak, w związku ze zmniejszeniem się

Sebastian

Pośpiech

Wlkp.

Dostali kredyt na
Prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Koźminie Wlkp.
się zakończyć pod koniec 2002 r.
Starania gminy o pożyczkę na realizację
tej jakże ważnej dla gminy Koźmin inwestycji zakończyły się powodzeniem.
W lipcu Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

mają

Wodnej przyznały Koźminowi w sumie
ponad 7,5 mln zł. - Warunki pożyczki są
preferencyjne, mamy szansę na umorzenie części tej kwoty- tłumaczy wiceburmistrz Maciej Bratborski.

A ludzie mówią ...

Lidia Maciejewska

Stanisław

(v.ychowuje dzieci)

(rolnik)

Adamiak

Pr:ryląc::ylam się finansowo i

rzeczowo.
Ra::em z moją malką dałyśmy mleko i pościel. ]es/em osobą wrażliwą na krzywdę
ludzki:I, a przecież powódź dotknęła cale
rodziny. Sądzę, że produkty podstawowe,
kló1ych nagle zabrakło, są najbardziej
potr:ebne.

Udzieli/em finansowej pomocy- wr.:ucilem pieniądze do pus:ki. Uwa:am, :':e
trzeba pomagać, bo takie nieszc::ęście
1110:':e się ka::demu przydar::yć. Mam gospodarsfll'o i ro::wniem,jak tn1dno musi
być 1)711 ludziom, l...tórym w ciągu kilku
godzin :alalo domy i pola.

***

przecisk - relacjonuje Jarosław Ratajczak, inspektor ochrony środowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie
Wlkp. Budowa kolektora w tym roku zostanie zakończona za ul. Krotoszyńską,
dalsza część- do ul. Grębowskiej - gotowa będzie na początku przyszłego roku.

Ktot Holmes

Tym razem naszą uliczną sondę przeprowadziliśmy w Koźminie
Wlkp. Pytaliśmy mieszkańców tego miasta, czy przyłączyli się do
akcji pomocy powodzianom.
Notował Sebastian Pośpiech
Fotografował

tąkowska

Renata

(emeryt)

(pracownik socjalny)

Tak. Moja pomoc polegała na tym, że
do ::biórki organizowanej przez Caritas. Myślę, że pieniądze,
które dałem, wjakimś małym stopniu bę
dą powodzianom pomocne. Na pewno
w miarę możliwości będę dalej pomagał.

Nie mogłam przejść obojętnie obok takiego nies::c::ęścia. Dałam wodę mineralną
i środki czyslości. W pracy :robili.frny
składkę na powodzian. Będą siara/a się
dalej uc=estniczyć w akcji na r::ec;: poszkodowanych.

przyłączyłem się

Najpopularniejszym piwem wytwarzanym w krotoszyńskim Browarze
jest od pewnego czasu Mocarne. Szkoda tylko, że mocarna nie jest sytuacja w lej firmie - odniósł się do
kłopotów Browaru w Krotoszynie dr
Watson.

(popi)

Stanisław Szczepaniak

z Adą i Norbertem

***
W ubiegłym tygodniu przy ul. Piekarskiej w Krotoszynie ątwarto lodziarnię Słoneczko. Jej właściciele
oferują oprócz Jodów również inne
desery, napoje i kawę Javazzę. Od
września w ofercie lodziarni znajdą
się też naleśniki i gofry. Lokal nosi
nazwę znanej przed Jaty krotoszyń
skiej kawiarni usytuowanej na Rynku. Dr Watson wytropił na lodach
w Słoneczku kilku miejscowych nota-

bli.

oczyszczalnię

Obecnie trwają prace przy .budowie
zbiornika ścieków oczyszczonych, powstaje przepompownia główna i budynek socjalno-techniczny. Jednocześnie
budowany jest kolektor. - Kolektor od
oczyszczalni do ul. Grębowskiej będzie
miał długość 1600 m. Teraz dochodzi do
ul. Strzeleckiej, gdzie wykonywany jest

Firma Mahle Krotoszyn SA - dawna
Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego
w Krotoszynie kupiła ostatnio poło
żone w jej pobliżu grunty o powierzchni 22 ha. Zakup związany jest
oczywiście z planarni rozwojowymi
zakładu. Mah le musiało wystąpić do
władz grninych o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie aglomeracji Durzyn - Kobierno
- Tomnice, ponieważ tereny te są
w planie zapisane jako rolnicze.
W przyszłości więc obszary tych wsi
będą wykorzystane na potrzeby przemysłu, jak i handlu i rzemiosła.

Wiesława

Marcin Pawlik

Kubiak

(technik ekonomista)
z córką Moniką
Zbiórkę

na rzecz powodzian prowadzi/
ja również - jak i wielu koźmi
nian-'- wrzuciłam pieniądze do skarbonki.

kościół,

8 sierpnia 2001
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Czemu pawracasz do grzechu? Przecieżjuż wiesz,

że budzi to

i zawód. Grzech j est strasznie nudny! Ale to światełko, które
śnie,

z każdym krokiem potężnieje! Pociąga s ~

l:.ukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie
bój się mała trzódko, gdyż spodobało się
Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę.
Sprawcie sobie trzosy. które nie niszczeją, skarb niewyczerpalny w niebie, gdzie
złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie
i serce wasze. Niech będąprzepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego pana,
kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu
zara:. otworzyć, gdy nadejdzie i zakała
cze. Szczęśliwi owi słudz;: któ,ych pan zastanie czuwających. gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się
i każe im ::asiąić do stołu, a obchodząc
będzie im I/Sługiwał. Czy o dmgiej, czy
o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni,
gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że
gdyby gospodarz wiedział, o klórej godzinie złod::iej ma przyjść, nie pozwoli/by
włamać się do '>Wego domu. rf5.' też bądź-

cie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Czło
wieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tęprzypowieść, czy
do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż
jest owym rządcą wiernym i roztropnym,
którego pan ustanowi/ nad swoją służbą,
żeby na czas wydziela/jej żywność? Szczę
śliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy. zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli ów sługa
powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się
z powrotem, zacznie bić sługi i służebni
ce, a przy tymjeść, pić, i upij'ać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się
nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna;
każe go ćwiartować i z niewiernymi l~yznaczy mu miejsce. Sługa. który• zna wolę swego pana, a nic nie przyr::ąd::ił i nie
uczynił zgodnie zjego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie znajego woli i uczyni! coś godnego kal}: otrzyma ma- .s
łą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a kamu wiele zlecono, tym więcej od niego ::ądać będą.
W kaplicy

Telewizor w

Ks. Dariusz Bandosz pełni funkcję diecezjalnego referenta do spraw sportu. Jest
również członkiem Kapituły Generalnej
Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego
RP, mającego swoją siedzibę w Warszawie. Prowadzony przez niego parafialny
klub Fara ma obecnie cztery sekcje: piłki
nożnej, tenisa stołowego, koszykówki
i siatkówki.
W lipcu 70 chłopców i dziewcząt zrzeszonych w klubie uczestniczyło w dziesięcio-

dniowym obozie w Osiecznej kolo Leszna - Na obozie ćwiczyli swoje serca, ciała i umysły -powiedział nam ks. Dariusz.
Dzieci razem trenowały i modliły się.
W czasie pobytu w Osiecznej prowadzone były również zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
Na terenie diecezji kaliskiej istnieje 9 podobnych klubów sportowych, między innymi w Golinie, Pogorzeli czy Jarocinie.

coraz bar-

światło Boże.
Wyszyński

kościele

szerokokątną

kamerę

przemysłową,

przekazującą

Technika na dobre zagościła w kościele
Opatrzności Bożej, będącej

Ks. Dariusz Bandosz, do niedawna wikariusz w Koźminie Wielkopolskim, od ponad miesiąca pełni funkcję proboszcza parafii Niepok~
lanego Serca Maryi w Roszkach. Nadal opiekuje się Parafialnym
Uczniowskim Klubem Sportowym FARA w Koźminie Wielkopolskim.

i umysły

ono ro-

1719 -I733 dzięki fundacji ks. Wojciecha
Odorskiego. Obecny proboszcz parafii
i dziekan dekanatu zdunowskiego ks. kanonik Jan Orpel wyznaje, że zawsze martwiło go, iż wierni zgromadzeni w kaplicy nie widzą, co dzieje się przy ołtarzu.
Dlatego w prezbiteńum zainstalowano

p. w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach, zainstalowa-

ciała

dostrzegłeś,

Kard. Stefan

częścią kościoła parafialnego

Cwiczyli
serca,

w tobie tylko niesmak

rosnącym pięknem

dziej! Aż wreszcie v.yszedłeś z ciemnego tunelu na pełne

Ewangelia
według św.

Każdy może świętym być

no telewizor.
Kaplica pomieścić może ponad I00
osób. Została wybudowana w latach

obraz do kaplicy. Podczas
uroczystości pierwszokomunijnej, ze
względu na dużą l iczbę zapr-oszonych
gości, zainstalowano drugi telewizor na
zewnątrz kościoła. - Nie wiem, czy gdzie/w/wiek w Polsce ktoś wprowadzi! w ::ycie podobny pomysł - mówi ks. Orpel Dzisiaj, budując nowe świątynie, projektuje sięje tak, aby z każdej c;;ęści kościo
ła widać było miejsce celeb,y.
Wszystko po to, by wiemy miał wzrokowy kontakt z ołtarzem, najważniejszym
miejscem w kościele.
(sł)

Wakacje z Bogiem
W przygotowaniu i prowadzeniu

zajęć

Od 30 lipca do 4 sierpnia trwały zorganizowane przez parafię p.w. św. Jana
Chrzciciela w salkach parafialnych Wakacje z Bogiem dla ponad 70 dzieci.
Większość z nich tego lata nie wyjechała
nigdzie na wakacje. Każdy dzień półko l o
nii rozpoczynał się Mszą świętą.
W programie półkolonii były liczne zaba-

wy i konkursy, rozgrywki sportowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkól Zawodowych nr I , wyjścia na basen, wycieczka
do Kalisza i Gołuchowa Ważny element
Wakacji z Bogiem stanowiła wspólna modlitwa w kaplicy adoracji Najświętszego
Sakramentu. Tygodniowy wypoczynek
zakończył się zabawą przy ognisku.

pomogli księżom młodzi l~dzie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy parafii farnej. Dzięki sponsorom dzieci każdego dnia dostawały
śniadanie, słodki poczęstunek, owoce
i napoje.

Z głębokim :talem zawiadamiamy, i.e 27 lipca
2001 r. zmarła namaszczona Olejami św. moja
ukochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia
i Ciocia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lipca
2001 r. zmarł opatrzony Sakramentami św. mój
naj droższy Mąż, nasz Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Bra~ Szwagier i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, i.e 30 lipca
2001 r. =arła namaszczona Olejami św. nasza
ukochana Mama, Teściowa, Babcia, Siostra, Bratowa i Ciocia

Ś "lr'p.
Franciszka Woźn iak

Ś"lr'p.
Alojzy Marek

Ś "lr'p.
Józefa Mig()alek

z domu Witczak
lat 89
W smutku pogrąż.ona rodzina

lekarz stomatolog
lat 74
W smutku pogrążona rodzina

przeżywszy lat 76
W smutku pogrążona
rod:ina

przeżywszy

(sł)

(si)

przeżywszy

REKLAMA

Krotoszyn , ul. Fama 7, tel. 062 725 23 93, 725 24 21, 060198 36 90, 0604 05 92 14
Cieszków, ul. Sikorskiego 40, tel. 0608 61 73 09

Z

głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego Kolegi

lek. st0mnlologa
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Alojzego Marka
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transport na terenie całego powiatu
ubiór zwłok
wiązanka na trumnę

kredvtowanie kosztów pogrzebu wramach zasiłku ZUS
8 sierpnia 2001

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia

~

składają

WielkopoMw !=ba Lekarska
i Polskie Towanys11,o Lekt,rskie,

• usługi całodobowe - najtańsze w powiecie
• największy wybór trumien
• załatwianie wszelkich lormalności
• bezpłatny przewóz w całym powiecie
• bezpłatny ubiór zwłok
• bezpłatna wiązanka na trumnę
• ekshumacje zwłok
• kremacje zwłok
• m iędzynarodowy przewóz zwłok
~ 'Of]!][u]Om ~~IBD

r.zecz - -

)30'}

lnfonnujemy, ze nekrologi

i krótkie teksty

pożegnalne

publikujemy
nieodpłatnie.
Prosimy o osobiste

składanie

ich

w rodakcjl

lub w Drukami K rotoszyńskiej
przy ul.

Floriańskiej

1.

9

Szlachetnie zdrowie ...
W tym roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków obchodzi dwudziestolecie istnienia. W Krotoszynie i Koźminie Wielkopolskim
{:horych na cukrzycę z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Nauczyć się żyć

Cukrzyca jest skutkiem zaburzenia metabolizmu. Albo trzustka nie produkuje insuliny, albo zaburzone jest jej wydzielanie. Insulina to honnon odpowiedzialny

i znajomych. Wielką pomocąjest także
kontakt z innymi chorymi. - Trzeba nauczyć się żyć z cukrzycą, jak z kimś, kto
będzie towarzyszył człowiekowi do końca

(poza przerwą wakacyjną) odbywają się
w każdą środę o 17.00 w Klubie Spół
dzielczym przy ul. Sienkiewicza 2. - Na
nasze spotkania zapraszamy wszystkich
dotkniętych cukrzycą oraz osoby, które
chcąjak najwięcej dowiedzieć się o tej
chorobie - informuje prezes koła.
Uczestnikami spotkań są na ogół osoby
starsze, choć nie brakuje dzieci i mło
dzieży. - Niestety, coraz więcej młodych
ludzi zaCZ)llla chorować na cukrzycę mówi Władysława Puślecka. Nie wolno
bagatelizować jej objawów, należy poddać się specjalistycznemu leczeniu.
Pacjent musi przestnegać odpowiedniej
diety. Ważny jest również higieniczny
tryb życia oraz aktywność fizyczna.
O tych problemach członkowie koła rozmawiają mi swoich spotkaniach. Korzystają także z porad zapraszanych gości lekarzy czy dietetyków.
U zdrowego człowieka normą jest 80120 mg"/o g~ozy we krwi na czczo.
Utnymujący się przy kilkakrotnym badaniu poziom glukozy powyżej 140
mg%, uznać należy za niepokojący.
Obecność cukru w badanym moczu
świadczy o jego wysokim poziomie
w organizmie utnymującym się przez
dłuższy czas i może być objawem cukrzycy. Inne symptomy tej choroby to na
przykład wzmożone pragnienie, częste
oddawanie moczu, złe samopoczucie,
szybki spadek wagi.
Kiedyś badano chorym poziom cukru
we krwi raz w miesiącu, na tej podstawie
ustalano dawki insuliny. Obecnie chorzy,
którzy poddawani są intensywnej insulinoterapii, kilka razy dziennie samodzielnie glukometrem kontrolują poziom cukru we krwi. Przed każdym posiłkiem,

za wyrównywanie poziomu cukru we

życia - mówi Władysława Puślecka, pre-

w zależności od tego, co

krwi. Niestabilny poziom glukozy w organizmie może być niebezpieczny i prowadzić do wielu powikłań.
Osobie dotkniętej cukrzycą bardzo potnebnc jest wsparcie rodziny, przyjaciół

zes istniejącego od 1989 roku krotoszyń
skiego koła chorych na cukrzycę. Obecnie należy do niego ponad 50 osób. Są to
mieszkańcy Krotoszyna, Lutogniewa,
Sulmierzyc oraz Zdun. l.ebrania koła

i jaki jest poziom cukru we krwi, w oparciu o określone przez lekarzy zasady sami wyliczają dawkę insuliny, co bardzo
ułatwia kontrolowanie choroby.
Zdaniem prezes krotoszyńskiego kola

Władysławę Puślecką martwi, że

nie wszysą, potrzebujący wsparcia diabetycy

przychodzą na spotkania klubowe

planują zjeść

Śmierć czło
wieka jest
rzeczą
pow a ż n ą
i smutną:
Tym smutniejszą,

z

działają oddziały

cukrzycą

spotkania i rozmowy pomagają cukrzykom w normalnym funkcjonowaniu, bo
wszyscy doświadczają podobnych trudności. Na zebraniach diabetycy uczą się
też posługiwać glukometrami i penami
służącymi do samodzielnego wstrzykiwania insuliny. Najczęściej do koła trafiają chorzy zachęcani przez lekarzy. -

W odpowiedzi na liczne Pań
stwa prośby drukujemy poradnik w odcinkach, ułatwiający
orientację w systemie opieki
zdrowotnej. Za tydzień - o rehabilitacji.
Pomoc doraźna,
pogotowie ratunkowe
i transport sanitarny
Pomoc doraźna udzielana jest bez
skierowania w razie wypadku, porodu,
nagłego z.achorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujące
go zagrożenie życia W takich przypadkach ubezpieczony powinien telefonicznie wezwać karetkę pogotowia
ratunkowego lub osobiście zgłosić się
do najbliższej szpitalnej izby przyjęć
albo oddziału pomocy doraźnej szpitala powiatowego. W sytuacjach nagłe
go pogorszenia stanu zdrowia nie powodujących zagrożenia życia (ból gardła, ucha, podwyższona temperatura,
stłuczenia, skręcenia kończyn) pacjent
najpierw powinien skonsultować się

stwie.
Pogotowie ratunkowe pracuje przez
całą dobę, przyjeżdża na każde uzasadnione wezwanie. Gdy lekarz
stwierdzi, że konieczna jest hospitalizacja chorego, pogotowie niezwłocz
nie przewozi go do na1bliższego szpitala udzielającego potrzebnych w danym momencie świadczeń.
Gdy w związku ze schorzeniem zagrażającym życiu ubezpieczony potrzebuje natychmiastowego leczenia w za. kładzie opieki zdrowotnej lub przewozu wynikającego z konieczności zachowania ciągłości leczenia, przyslu·
guje mu (na podstawie zlecenia lekarza) bezpłatny przejazd środkiem
transportu sanitarnego. ·
Bezpłatny transport sanitarny przysłu
guje też udającym się na leczenie osobom z taką dysfunkcją nru7.ądu ruchu,
która uniemożliwia korzystanie ze
środków transportu publicznego.
W sytuacjach innych niż wymienione
wyżej koszt transportu sanitarnego ponoszą po połowie pacjent i świadcze
niodawca wystawiający zlecenie na

transport sanitarny.

wiązanym

Szpitale finansują transport po zakoń
czeniu leczenia jedynie pacjentom
z dysfunkcją nru7.ądu ruchu.

do zapewnienia pacjentom
opieki przez całą dobę) lub z placówką
wytypowanąprzez lekarza rodzinnego
do pełnienia dyżurów w jego zastęp-

AH9e oa

że

cą

KOR, KPN, więźniowie polityczni
i opozycyjni twórcy (kolejność przypadkowa) destabilizowali komunizm,
ale bohaterski agent Edward. Jak
stwierdzono w pośmiertnej laurce,
wyemitowanej w telewizji publicznej:
komunista lepszy, bo wywodzący się
nie z KPP, ale z komunistycznych
struktur Francji i Belgii... Panowie
z 1V, nie ośmieszajcie się, zostawcie
już tego zmarłego w spokoju!
Dziś podobno 56 procent rodaków
mile wspomina epokę gierkowską.
l to akurat wcale nie dziwi. Była kosztowna, ale efektowna - a my lubimy
efekty specjalne. To dlatego taki
aplauz wywołały w ostatnią niedzielę fajerwerki zamykające organizowany przez starostwo Oak wynikało

Sławek Pałasz

ze swoim lekarzem rodzinnym (zobo-

IW\łeON

i zaczęto wręcz kreować go na narodowego herosa.
Nie mówi się źle o zmarłych, mam
tego pełną świadomość; ale dla wł&
snej higieny psychicznej nie mogę
sobie pozwolić na robienie z siebie
idioty. A takowego próbują zrobić ze
mnie media; w tym (co mnie nie dziwi) telewizja publiczna oraz (co mnie
bardzo dziwi) tygodnik Wprost
Gierek znalazł się wśród tych, którzy
otwierają listę grabarzy realnego socjalizmu - pisze we Wprost Janusz
Rolicki. A wcześniej: Gierek bezwiednie nie tylko zdestabilizował system,
lecz zadał mu śmiertelny cios... Tak,
to nie pomyłka! Zdaniem autora cytowanego tekstu to nie np. Solidarność, Wałęsa, Reagan, Jan Paweł Il,

Wiem, że skola problemu jest duża i martwi mnie, że nie wszyscy. którzy potrzebują wsparcia, uczestniczą w naszych spotkaniach - mówi moja rozmówczyni.
Swoją działalność koło chorych na cukrzycę finansuje ze składek członków
oraz wpłat sponsorów.

Elementarz pacjenta (8)

przywołują

wspomnienia i n i ewesołe przemyślenia.
Na przykład o tym, jak niedoskonała
jest nasza pamięć.
Ta ostatnia refleksja nasuwała się
w minionym tygodniu - przy okazji
ostatniej drogi zmarłego ostatnio
Edwarda Gierka. Niegdysiejszy namiestnik sowieckiej Rosji na Polskę,
nieformalny król komunistycznego
PRL-u, w latach 80. serdecznie nienawidzony przez rodaków, obarczają
cych go winą za ozterdziestomiliardowe zadłużenie kraju (mowa, przypomnijmy, o dolarach) - z czasem z&
czął nabierać cech postaci bohaterskiej; co najmniej zaś bohatera pozytywnego sagi pt. Polska Ludowa.
Ostatnio przesada sięgnęła zenitu
(szkoda, że przy okazji pogrzebu) -

stowarzyszenia zrz~jące

z anonsów) koncert promocyjny Lata
z Radiem.
Nie mam pojęcia, kto płacił za feerię
sztucznych ogni - starostwo, sponsorzy czy radio. Jest to zresztą w tym
momencie najzupełniej obojętne.
Ważne jest to, że podobny pokaz
kosztuje co najmniej kilka tysięcy zło
tych. I (tak z ręką na sercu) w zasadzie niczemu, prócz uciechy gawiedzi, nie służy.
Sto kilkadziesiąt kilometrów na połu
dnie od Krotoszyna zaczyna się strefa terenów dotkniętych powodzią. Fajerwerki to ostatnia rzecz, o jakiej
marzą zamieszkujący ją ludzie.
W Krotoszynie powodzi nie było, toteż my mamy czas na oglądanie
efektownych sztucznych ogni. O ileż

(er)

jednak bardziej efektowne (bo ludzkie) byłoby ogłoszenie z estrady: Teraz planowany był pokaz fajerwerków, ale postanowiliśmy zaoszczę
dzone na nim pieniądze przekazać
powodzianom; toteż namówiliśmy
panów z radia, by w naszym mieście
petard nie odpalali. Parę tysięcy zło
tych można było wydać sensowniej,
niż na kilka minut huku i błysków.
Za kilka dni do Krotoszyna mają
przyjechać na kolonie dzieci powodzian. I bardzo dobrze. Realny koszt
ich pobytu wyniesie - jak sądzę - co
najmniej kilka tysięcy złotych. Czyli
tyle samo, ile w kilka minut poszło
z dymem w niedzielny wieczór. Myślę
więc, że organizator imprezy- najwyraźniej bogaty- nie zaproponuje pracownikom zaangażowanym w pracę
na tych koloniach działania tzw. społecznego (czytaj: za darmo). Gierek
nie żyje; miejmy nadzieję, że wraz
z nim odeszły w przeszłość czasy kolorowego blichtru za pożyczone pieniądze I ęfektownych niedziel bezpłatnego czynu partyjnego.
Maciej R. Hoffmann
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Polak na zagrodzie

Spóźnione
Żniwa zapowiadały się wspaniale - mó-

wi Roman Gustowski. - W kwietniu
i maju, czyli w miesiącach, na które
przypada najintensywniejsza wegetacja,
pogoda sprzyja/a kształtowaniu się kło
sów. Deszczowe lato nie wpłynę/o jednak dobrze na plony.
Zdaniem fachowca o jakości upraw zadecydowały nie tylko deszcze. Więk
szość rolników ze względów finansowych ogranicza stosowanie fungicydów,
środków chemicznej ochrony roślin
przed grzybami. Tymczasem utrzymują
cy się od dłuższego czasu wysoki poziom wilgotności powietrza spowodował prawdziwą inwazję chorób grzybiczych. Złociste zazwyczaj plantacje są
w tym roku aż żółte albo szare z powodu
zagrzybienia. Gustowski uważa, że tegoroczne ziarno jest słabej jakości.
Najlepiej WY.Padł jęczmień ozimy. Rośli
na ta jest biologicznie silniejsza od pozostałych zbóż, wysokiemu plonowaniu
sprzyjała też łagodna zima. Dlatego ten,
kto posiał jesienią to zboże, będzie zdaniem Romana Gustowskiego zadowolony ze zbioru, wynoszącego 6 - 7 ton
z hektara. Choć i tak sprzątano tę roślinę
z pól z kilkunastodniowym opóźnie
niem.
Mimo że dobiega końca pierwsza deka-

zbiory

Tegoroczne żniwa rozczarują wielu rolników - stwierdza Roman G~
stowski, kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krotoszynie.
- Deszcze, skoki temperatury i rozwój chorób grzybowych spowodowały, że ziamo nie jest najwyź.szej jakości.
da sierpnia, rolmcy w powiecie zebrali
dopiero około IOprocent pszenicy. - Zeszłego roku o tej por::e żniwa były w 80
procentach ukończone - uściśla Andrzej
Sarnowski, doradca rolniczy na gminę

Dziś

Rozdrażew.

Zdaniem obu fachowców
na zebranie zbóż z okolicznych plantacji
wystarczyłoby w zupełności I Odni dobrej pogody. - W ka=dej wsi jest 7 8 kombajnów, dziś nie zobaczy się na na-

szych polach snopowiązałek - mówi Roman Gustowski.
Agencja Rynku Rolnego podpisała już
umowy z przedsiębiorstwami skupują
cymi zboże. Za każdą tonę odpowiedniej
jakości ziarna pszenicznego rolnicy dostaną 51 Ozł oraz dopłatę, która jest uzależniona od terminu sprzedaży. W sierpniu wynosi ona 90 zł, we wrześniu - I00
zł, w październiku - 11 Ozł. Cena podstawowa żyta to 355 zł, dopłaty (równiez
uzależnione od terminu sprzedaży) ustalono na 65 zł, 70 zł i 75 zł. Ceny te są
dość wysokie i powinny zadowolić rolników. Jednak zdaniem Gustowskiego
wielu z nich będzie na pewno rozczarowanych, bo ze wstępnych sondaży wynika, iż tylko około 30 procent ziarna
spełnia określone parametry. To zboże
będzie przeznaczone na cele konsumpcyjne, reszta prawdopodobnie zostanie
wykorzystana na pasze.
W powiecie krotoszyńskim umowę
z Agencją na skup zbóż mają trzy firmy:
Bastik Sp z o.o, Spółdzielcze Centrum
Rolnicze Centro/ w Koźminie Wielkopolskim oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Krotoszynie
Najwcześniej rozpoczął skup koźmiński
Bastik.

w kat.dej wsi jest 7 - 8 kombajnów

(eta)

Borzęcice

Gdzie gniazdo bocianie...
Mówi się, że tam, gdzje zamieszkają bociany, zamieszka szczęście
i wszelka pomyślność. Totei każde gniazdo bocianie jest u nas chro-

nione i otaczane

opieką.

Jedną

z wiosek, w których bociany
mieszkają od wielu lat, są Borzęcice
w gminie Koźmin Wlkp. Prawdziwąpa
sją mieszkańca Borzęcic Tadeusza Kaczmarka jest obserwowanie tych ptaków.
Gdy osiem lat temu przewróciło się rosnące w pobliżu jego domu drzewo, na
którym miały gniazdo, przygotował im
nowy dom na dębie. Gęste konary me
spodobały się jednak boćkom, które lubią mieć bardzo dobrą widoczność I dużo przestrzeni. Fakt ten nie zniechęcił pana Tadeusza. Zbudował w swoim ogrodzie nowe gniazdo, tym razem na słupie
telegraficznym, a bociany zaakceptowały je. Bliskość rzeki, stawu i łąk to za.
pewne główne atuty miejsca, które ptaki
wybrały sobie na dom.
W tym roku bociania rodzina składa się
z rodziców i czwórki dzieci. Zdaniem pana Tadeusza tak liczne potomstwo to

cztery młode ptaki sąjuż
prawic dorosłe, zaczynają latać i powoli
przygotowują się do odlotu na południe.
Zanim jednak młode wyrosną, rodzice
nieustannie znoszą im pożywienie , osła
niają skrzydłami, dbają o gniazdo.
W zasadzie bociany nie mają wrogów,
jednak bardzo boją się burz. Są wtedy
bardzo niespokojne, a w czasie grnnotów podskakują w gnieździe. W tym roku bociany mieszkające w ogrodzie pana Tadeusza wielokrotnie musiały się
zmagać ze strachem.
W sąsiadującym z Borzęcicami Wałko
wie też znajduje się gniazdo bocianie,
które zamieszkuje trochę mniejsza rodzina. Ptaki z obu miejscowości bardzo c~
sto się odwiedzają i z pewnością razem
odlecą w połowie sierpnia do Afryki.
Kiedy rozmawiałam z panem Kaczmarkiem, młode bociany były wyjątkowo

Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska
w Krotoszynie poinformowała samorząd
gminy o toczących się rozmowach na te-

zawiadamiają gmi/1){ że
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są dostawcami,

dlatego takie pr:eksztalcenia nas interesują.
Jak w)'.jaśnił Kazimierz WorsztynoWJcz,

***
Ceny wielu warzyw były na początku
lipca nieco wyższe niż w analogicznyn
okresie ubiegłego roku. Biała cebula na
rynkach hurtowych kosztowała od (1,411
do 1,60 zł/kg (natomiast w lipcu 200(, r ~
od 0,30 do 1,20 zł), kalafior cena 0.6(1 1,80 zł/szt. (rok temu 0.40 - 1.50 zł/szt. '
Tańsze były natomiast młode ziemr1iaki,
których cena spadła do poziomu O. l '.: 0,30 zł/kg.

***
Hodowla Roślin Strzelce sprzedaj'! nasiona swoich odmian rzepaku po nasrę
pujących cenach: Kania-6,50 zł/kg; Kcszub (mieszaniec) - 20 zł/kg, Mazur
(mieszaniec)- 20 zł/kg.

***
Firma Obro! ze Swarzędza oferuje rolnikom 14 krajowych i zagranicznych Od··
mian rzepaku. Odmiany: Bermuda Si!wia, Rasmus można nabyć po I J - 14
zł/kg. Za polskie odmiany Bazyl i l:Jatory trzeba zapłacić 8 - 11 zł/kg.

Ekologiczne gospodarstwo rolne cechuje produkcja rolna prowadzona metodami ekologicznymi, wykorzystująca na
wozy organiczne, płodozmian i inne naturalne metody utrzymywania lub pod
wyższania biologicznej aktywności i ży
zności gleby.

***
Te części buraków czerwonych, którycl
nie udaje się wykorzystać w żywieniu h1
dzi, mogą być użyte jako karma dla zwierząt gospodarskich.
Boćki lubią mieć dobrą widoczność

rozbawione, już od rana biegały po łące,
a później szybowały nad gniazdem. Niestety, to już ostatnie dni pobytu tych ptaków w Polsce. Fakt ten zawsze napawa
smutkiem Tadeusza Kaczmarka, który

***

od wielu lat codziennie uważnie obserwuje bociany i potrafi o nich opowiadac
godzinami. Mówi, że wciąż go zadziwiają.

Augustyna Kurowska

związku

z

zażegnaniem

niebezpieepidemii pryszczycy
główny lekarz weterynarii wycofał rozporządzenie nakazujące samorz.ądom terytorialnym przygotowanie grzebowisk
zwierzęcych. W tej sytuacji gmina Kro-

W

czeństwa wybuchu

z mleka w proszku, produkowanego na
bardzo nowoczesnej linii technologicznej.
(eta}

Skupująca zwierzęta rzeźne

firma Z. i R.
Górników z Krotoszyna płaciła 2 sierpnia za I kilogram żywca wieprzowcg
4,30 zł (plus VAT).
Agnieszka Gniazdowska

Grzebowisko
tematem nieaktualnym

prez.es Spółdzielni, obecnie z firmą tąjest
1500 dostawców mleka. OSM Krotoszyn słynie w Polsce
związ.anych około

Mleko prywatyzowane
mat jej przejęcia przez fumę Ovita Nutricia Sp. z o.o. w Opolu. - Przy wielkich
zmianach własnościowych spółdzielnie

2 września w Ośrodku Doradztwa I< omiczego w Marszewie odbędzie się gieldc
nasienna. Zainteresowani udziałerP
w tym spotkaniu mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem teletom
(062) 742 73 59. Z kolei 8 1 9 września
w Tłokini Kościelnej koło Kalisza zorga
nizowane zostaną m Dni Ogrodnika.

***

rzadkość. Dziś

zaczyna się proces prywatyzacji - w)'.jaśnił burmistrz
Krotoszyna - To nasi mieszkańcy. rolnicy

Rubr1J.ka
rolnika

r.zecz
'• I

toszyn postanowiła wydzierżawić rolnrkom teren w Baszynach, na którym zamierzała zakopywać padlinę Gmina
zbiera teraz wnioski osób występuJącycl
o dzierżawę.
(efa)
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Mieszanka firmowa

Tam się jedzie po to, żeby zobaczyć, jak wygląda Mount Everest, najwyższy szczyt świata - opowiada krotoszynianin Krzysztof Turzański, uczestnik dwutygodniowej wyprawy klubu Annapurna z Tych
do Nepalu.

Taniec na lato

Mount Everest
na wyciągnięcie

ręki

3 marca dziesięciu klubowiczów z An-

Dom Kultury w Zdunach zorganizował dla dzieci warsztaty taneczne. Zajęcia prowadzone były w Domu Strażaka. Tiwały od 30 lipca do 4 sierpnia, naukę tańca prowadził Łukasz Mikołajczyk. Dla uczestników warsztatów przygotowano także wycieczki i ognisko. Ta specyficzna fonna półkolonii wyjątkowo przypadła do gusn1
młodym zdunowianom.
(sł)

Cudze chwalicie

Bitwa pod Krotoszynem
Letnie dni zachęcają do wędrówek. Nie zawsze dalekie wyjazdy są
możliwe. Zresztą, nawet jeśli ktoś wybiera się na prawdziwe wakacyjne wyprawy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poznawał również
najbliższe okolice.
Wiele polskich

miejscowości zap i sał o

się

w historii dzięki bitwom toczącym
się w ich okolicy. Również pod Krotoszynem w 1712 r. miał miejsce jeden
z takich wojennych dramatów.
Początek XVI 11 w. w dawnej Rzeczypospolitej charakte1yzowal się licznymi
niepokojami politycznymi związanymi
z wyborem kolejnego króla. Zwolennicy Stanisława Leszczyń kiego oraz Augusta Il Sasa toczyli między sobą nie
tylko polityczne,.ale także militarne boje. Szala zwycięstwa przec hylała się raz
w jedną, raz w drngą stronę. Klęska popierającego Sasów cara Piotra Wielkiego pod Prutem w 1711 r. ożyw iła ·nadz i eję stronników Leszczyńskiego i zainspirowała do zorganizowan ia wyprawy na Wielkopolskę. Wyrnszyła ona
z Turcji i bez większych kłopotów do-

tarła

do Kali kiego. Dopiero pod K.rotozynem zo tala rozbita przez iły polsko- asko-rosyjskie.
Bitwa rozegrała się między Krotoszynem a wsiami Salnią i Szczerkowem.
Bohatersko walczący Tatarzy i Kozacy
zostali pokonani, a część z ich zbiegło
na Śląsk. Poległych pochowano na niei stniejącym obecnie wzgórzu w sosnowym lasku pod Salnią. Cmentarzem stal
ię wówczas również teren dzisiejszych
ulic Rawickiej i Magazyno\\'ej oraz
deptaku wzdłuż torów kolejowych.
Obecnie na terenie, gdzie toczyła się bitwa, znajduje ię zeroka polna aleja
prowadząca do Konarzewa. Może warto wybrać się na wakacyjny spacer i odszukać miejsce bitwy pod Krotoszynem?
(sł)

napurny udało się do Nepalu. Był wśród
nich krotoszynianin Krzysztof Turzański, który zdecydował s ię podzielić
z czytelnikami R=ec::y wrażeniami z pobyn1 w tym egzotycznym miejscu. - To
by/a ii:vprall'a partnerska, ka:.dy płaci/
::a siebie - tłumaczy.
W Nepalu podróżnicy zatTZymali się
w stolicy Kathmandu, gdzie zwiedzi li
ki lka św i ąty11 . - Mo:.na by/o robic: ::djęcia; kręcić filmy kamerą u·ideo - w pomina krotoszynian in. W Kathmandu
wielkorotnie był świadkiem palenia
zwłok w specjalnych katafalkach.
Prawdziwa wędrówka zaczęła się po
przylocie do Luk.li, miej cowości oddalonej od Kathmandu o 100 km. - Tam
nie ma dróg. trasę do Luk/i 111ogliln- pokonać jedyni prawd::iu·i himalai.fri. ,\/11sieliś11~1· 11·ięc polecieć· helikopterem opowiada mój rozmówca. Zaraz po lą
dowaniu, załatwieniu przewodników
i sprawdzeniu sprzętu górskiego ruszyli
doliną Khwnbu w stronę Kalappathar.
szczytu o wysokości 5545 m. Idzie się
do niego doliną, ale w nierównym tempie, bo droga prowadzi w dół, raz w górę. Bardzo często trzeba przechodzić
przez mostki - niektóre wyglądające naprawdę krucho, co widzę na 7djęciach,
J...1óre pokazuje mi KrzysztofTurzański.
By wziąć udział w takiej wyprawie, trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję i wyposażenie (porządny przęt trekkingowy: buty, bluzy polarowe, c iepł e krntki.
okulary). - Trening pr::1'goto11·a11·c::y odbyll'alem w polskich górach. H5.fe:.d:.ałem na pr::yk/ad w Karkonos::e. choi·l~r
na jeden d::ie,i, i chod::i/em po górach do
oporu, aby pr::ygotoll'ac organi::m do
ogromnego wrsilku - stwierdza K. Turza11ski . - Be:: tego absolumie nie 111ialhy111 s::ans podołania irnrnnkom panąjq
cym w Nepalu. Na wysokości 4000 5000 111 każda najzwyk/ejs::a c::ynnośi·,
na przykład wiązanie b11tó11: 11:rdaje się
wielkim wysil/dem. Organizm narażony
jest na chorobę wysokogórską, która

::;._-"'' - - - ~ - ~ - - - & . : . . . . . . l . _ _

Blisko dacl,11 .i11'iata. A nad ll'szystkim gón!ie Mount Everes1

przejawia się potężnymi bólami głowy
i dolegliwościami żołądkowymi. -Jako
jedyny:: nas::ej grupy nie miałem takich
p1vblemó11: Jeden :: moich kolegów nie
rad::i/ sobie 11· tych ekstremalnych warnnkach :: koncellfracjq i tr:::e±wością
myślenia- c::tery god::iny nie w; :ftarcza~I' 11111 na ::apakoll'anie plecaka - opowiada Turza11ski.
Polacy przemierzali trasę razem z sześcioma przewodnikami, którzy nieśli
część bagażu. Resztą objuczono trzy jaki - typowe zwierzęta pociągowe w Nepalu i Tybecie. - l·Vi-ażeń, a zwłaszcza

pr::epięknych

1vidoków ośnie::onych
szc.:ytów górskich, po prostu nie da się
zapomnieć - zachwyca się podróżnik.
W czasie dwutygodniowej wyprawy
członkowie klubu Annapurna odwiedzili także Namche Bazaar - miejscowo ć
będącąpunktem noclegowym wielu wypraw na takie szczyty jak Mount Everest
czy Lhotse. Jednym z celów był Kalappathar - góra, z której rozciąga się pięk
na panorama na najwyższy szczyt świa
ta. I tam właśnie dotarł Krzysztof Turza11ski
(popi)

A oto nasi milusińscy, nowi mieszkańcy
powiatu krotoszyńskiego, urodzeni na oddziale

położniczym

szpitala przy ·u licy Bo-

lewskiego, sfotografowani przez Marcina
Pawlika.
2.• Córka państwa Jagłów
z Rozdrażewa,
ur. 2 sierpnia

4.• Córka państwa Kubiaków
z Krotoszyna,
ur. 28 lipca
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Reklama

3 dni od 1-0 do 12 sierpnia

Winogrona
jasne
1 kg

Parówki wieprzowe
cienkie
1 kg

Plecak
szkolny
Paso

•MfflfflfflMMJ

Krotoszyn ul. Raszkowska 22b
1316

®
dystrybutorem POZ-BRUK
Kostka brukowa estetyczna, równa
i trwała nawierzchnia (ISO 9002), różne wzory,
kolory, mała architektura, oporniki, krawężniki.
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U nas zamówisz
reklamę w prasie
·. ogólnopolskiej
. regionalnej
·. lokalnej

B IURO
,

GLOSZEN
Biuro Ogtomń
Pmowycll

63·700 Krotoszyn.
ul. SienJuewlCZll 2a

RASOWYCH

fełJl.lx 062 722 7142
hit kom 0607 344 243

1314

DYSTRYBUTOREM

BK Komputery

1-lćJ'RIZVN
MULTIMEDIA

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

KROTOSZYN, ul. Zamkowy Folwark 9, tel. 725 42 24
8 sierpnia 2001

- komputery
- kasy i drukarki fiskalne
KASY
POSNET BINGO 999 zł netto
- całodobowy serwis
Serwis kompu~ery
0605 695 793
0602 577 332
0606 621 059
Centrala

zgłoszeń

Serwis fiskalny
0601 619 818
0601 619 817

Serwis sieciowy
i informatyczny
0601 619 817
0602 705 542
serwisowych tel. 722 66 88
1313

www.horizo .p
rog lona lny serwis lnfo rmacyJno..gospoda rczy

~~

1315
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KREDYTY

UWAGA! DOCHÓD TYLKO 600 zł n tto
• do 4.000

zł

- bez

poręczycieli

(dla osób samotnych!

• do 7 .OOO

zł

- bez
(dla

poręczycieli
małłonkówl

• kredyty bez poręczenia
I zgody współmałżonka
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A my na to, jak na lato

Przebój lata
w dziesiątkę okazało się zaproszenie do Krotoszyna Lata z radiem. Zorganizowany przez nie
we współpracy ze starostwem koncert ściągnął na krotoszyńskie Błonie tłumy, jakich nie widywano
tu nawet podczas festiwalu folkowego.

Strzałem

Krotoszyński

koncert Lata z radiem ma
15.00, ale nie dla tych, któl)'lll
marzy się kariera.
Jest parę minut przed 13.00. Hol Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Na eliminacje konkursu Mikrofon dla wszystkich
~zekuje kilkadziesiąt osób. Większość
zatrzega, że przyszła z kimś, dla towarzystwa, potrzymać kciuki. Jurorzy, którym
przewodniczy dziennikarz radiowy Jacek
Majewski, siadają za stołem w KOK-owskim studiu nagrań.
Wchodzą dwie pierwsze osoby. Siostry,
zaśpiewają w duecie. Jest tak cicho, że sły
chać każdy oddech. Rutynowe pytania:
imiona, nazwisko, tytuł piosenki.
W cicl:,CJU godziny przez pomieszczenie
przewija się 20 osób chcących wykorzystać swoją szansę na sukces. Każda śpie
wa jedną zwrotkę i refren, niektóre pomagając sobie trzymaną w ręku ściągawką'.
z tekstem .. Jedna z dziewcząt pyta: -Dwie
q 1 trzy :::wrotki?
- Jedną, chyba że mas:: :::a~kakując,1 •pomysł na di71gą albo tr::ecią.
Wykonawcy mogli wybrać którąś z dziesięciu zaproponowanych przez Lato piosenek. U nas skorzystali tylko z polmvy,
przy czym tylko raz słyszymy Córkę ry:baka i Bananowy song, dwukrotnie Prai~, do lewego. Częściej pojawia się Lato,
a niepodzielnie króluje Malgośka.
Męski duet przychodzi z nagranym samodzielnie podkładem muzycznym melodii
osobiście zaaranżowanej. Niestety, regulamin nie pozwala na taki indywidualizm wszyscy mają równe szanse, wszyscy
się zacząć o

M11iej nc zero -

śpiewał Ja1111s::

Panasewic::

El::biera No,rncka lepiej llJpadla w eliminacjach ni:: na estrad::ie

śpiewają do identycznego podkładu z pły

Do kogo

uśmiecha się

Andrzej Cierniewski?

ty.
- Co śpiewamy? -p)'!a kolejną osobę Jacek Majewski.
- Malgośkę, jak ws~vscy - odpowiada
Bawiono się wspa11iale
kolejna wykonawczyni.
Ireneusz Chmielarz należy do ambitnych.
Przygotował (to akurat dozwolone!) wła
sny tekst do przeboju Ramaya. Lato flwa,
a Lato z radiem gra - prosta, pogodna
piosnka, w sam raz na lato.' Z radiem.
Przed występem uprzedza jurorów: -Spałem tylko dwie godziny.jestem po nocce.
Obrady jury trwają wyjątkowo krótko,
niecałe I Óminut. Do finału przechodzą:
Magda Łasińska, Elżbieta Nowacka, Alicja Tokarz, Marta Ratajczyk i Piotr Dymała, dodatkową nagrodę Lata z radiem
otrzymuje Ireneusz Chmielarz. Kogo
z pozostałej piątki wybierze publiczność,
okaże się około 18.00.
Jest 14.20. Wśród kilkudziesięciu straganów rozłożonymi przez podróżujących '11
z Latem handlowców przechadza się
prawdziwy tłum, rosnący dosłownie z mi- ~L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...:......_ __ __:~_..,..._
nuty na minutę. Wszystkie pobliskie ulice
Punkt krll'iodawstwa pod chmurkqprzyjąl ponad stu dall'ców
pełne sarnochodów,już nie ma gdzie parrozstrzygnięcie Milavfonu dla wszyskich.
kować, a wciąż nadjeżdżają następne ponalowym, zyskując szansę na tytuł najlepJacek Majew ki nawołuje finalistów z es- szej wokalistki Lata z radiem. Jeszcze tyljazdy.
Program estradowy zaczyna się punktual- trady, trudno wyłowić ich z wypełniające ko na deser pan Jarek i jego Ramaya i konie. Poszczególne jego elementy przepla- go już cały plac aż po stadion tłumu. Są! lejne konkursy, kolejne nagrody.
Cztery razy Malgośko i raz Prawy do le- Wreszcie koncett Lady Pank i Pe1fect11
tane są rozmaitymi konkursami.
Najpierw najmłodszych bawi Pan Japa. wego. Wszy tko w rękach publiczności - (jak tu komentować występy takich
a pierwszy występ muzyczny czekamy natężenie braw i okrzyków mierzy spe- gwiazd?), a na koniec podziękowania
do 17.00. Na estradę wchodzi, witany go- cjalny przyrząd. Wygrywa uczenica Li- i in1ponujące faje1werki. Choć nie tak imrącymi brawami sulmierzyczanin z Chicaceum Ogólnokształcącego w Miliczu Ali- ponujące jak impreza - zdecydowany
go Andrzej Cierniewski.
cja Tokarz. agrody są dla wszystkich, ale przebój krotoszyi'1skiego lata.
Wreszcie, tuż po 18.00 przychodzi czas na tylko Alicja weźmie udział w koncercie fiRomana Hyszko

i

Trzeba wied::ieć, kiedy ze sce11y zejl'i· - ::astanawial się Gr::egor:: Markoll'ski

8 sierpnia 2001
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W zdrowym ciele ...

W górnym rzędzie: Mieczysław Pełko (prezes), Krzysztof Całus (trener), Andrzej Kubiak (kierownik drużyny), Jacek Mielcarek (masażysta), Łukasz Góralski, Marek Kuciński, Arka"' diusz Felich, Przemysław Truszkowski, Marcin Zając, Robert Zaworski, Krystian Sikora, Sebastian Synoracki, Dariusz Reyer i Adam Sankiewicz.
j W dolnym rzędzie: Adam Stanek, Michał Potarzycki, Jarosław Reyer, Maciej Gaborski, Dawid Goliński, Tomasz Szajkowski, Robert Szewczyk, Łukasz Wawrocki i Hubert Wronek.

::.~----------------------------------------------------------------------'
W Klubie Spółdzielczym odbyło się 30 lipca walne nadzwyczajne zebranie członków KS Astra. Uchwalono nowy statut, czego domagał
się sąd, gdyż poprzedni liczył sobie... dwadzieścia lat.

Polonia Bydgoszcz - Astra Krotoszyn 2:0 (1:0)

Przegrana na
4 sierpnia zaczęła się batalia 18
trzecioligowców o punkty. W gr~
pie tej nie ma słabeuszy, przynajmniej na początku rozgrywek.
Astra zagrała na wyjeździe 7 Polonią
Bydgoszcz, która przez sześć lat wystę
powała w l lidze. W zespole krotoszynian zagrało tylko pięciu piłkarzy z ubiegłego sezonu. W konfrontacji lepsi okazali się bydgoszczanie, zwyciężając 2:0
( I :O). Początek meczu był dość wyrównany. Po sprawdzeniu swych możliwości
prędzej uporządkowali grę gospodarze
i w 17 min. Bartłomiej Kowalski zdobył
dla nich prowadzenie, wykorzystując
nieuwagę obrońców Astry. Krotoszynianie dążyli do wyrównania, ale w 27 min.
strzał Krystiana Sikory bramkarz Polonii
wybił na rzut rożny. Kilka innych akcji
gości bydgoszczanie powstrzymali.
Bardziej zdecydowanie Astra zaatakowała po przerwie, chcąc wykorzystać
wycofanie gosppdarzy broniących zwycięskiego wyniku. Ale Sebastian Synoracki strzelił głową tuż obok bramki, podobnie Tomasz Szajkowski, najlepszej
zaś okazji nie wykorzystał Robert Szewczyk.
Bramkę straciliśmy w 87 min. Po kontrataku Polonii piłka odbiła się od słupka
i wpadła do naszej siatki, a zczęśliwym
strzelcem był Paweł Kleszczewski.
Zdaniem trenera Krzy ztofa Całusa
Astrze zabrakło czasu na przygotowanie
8

slerpnła

2001

początek

sii;: do sezonu. Grali.fo1y dobrze w polu, ale nies/a,ter-nie pod bramką Polonii
-sko mentował mecz. - Trzeba kilku spotkari, by z tych w większa.ki nowych pił
karzy powstał zgrany zespól. Lepiej powinniśmyjuż zagrać w następitvm mec::11
- derbach Wielkopolsf..i z Obrą Ko.frian,
w której występuje lerce dobr::e ::nany
z 5 lat pobytu w Astrze Ryszard Tomc::ak.
To atrakcyjne spotkanie, połączone
z różnymi niespodziankami, rozpocznie
się 11 sierpnia o godz. J7.00.
· Astra: Gaborski, Reyer, Truszkowski,

I. Warta
2. Gwardia
3. Polonia
4. Amica II
5. Police
6. Chemik
7.Gryf
8. Goplania
9. Unia
IO. Obra
11. parta
12. hojniczanKli
13. Aluminium
14. Lechia
15. Astra
J6. Kaszubia
17. Flota
18. Kotwica/KK

ankiewicz, Kuciń ki, Synoracki, Felich,
Sikora, Stanek (60 min. Szewczyk), Góralski (70 min. Zając).
Wyniki pozo tałych spotkań
Chojniczanka - Police
I :2
Goplania G1Jf
3:3
Gwardia - Lechia
3: I
Wa,1a Ka.~zubia
3:O
Aluminium-Chemik-Zowisza
O: I
Sparta - Amica ff
2:3
Obra - Unia
0:0
Flota - Kotwica/KKS - nie odbył się .
Witold 8/andzi

3
3
3
3
3
3

3:0
3:1
2:0
3:2
2:1
1:0
3:3
3:3
0:0
0:0
2:3

1

1

o
o
o
o

0:1
1:3
0:2
0:3

Nowy statut
W zebraniu uczestniczyło łącznie z i.arzą
dcm, działaczami i kibicami zaledwie 19
osób, co biorąc nawet pod uwagę okres
wakacyjny jest, łagodnie określając, liczbą
bardzo skromną. Zebranych powitał prezes Mieczysław Pelko, natomiast z poszczególnymi artykułami proponowanego
statutu zaznajomił Janusz Głuch . A oto
najważniejsze z nich:
- Klub ma osobowość prawną, nazwę,
barwy, godło, teren działania, odznakę;
posiada obecnie trzy sekcje - piłki nożnej,
siatkówki i tenisa stołowego; jego celem
jest działalność szkoleniowa, uczestnictwo w różnych rozgrywkach, a także praca wychowawcza, zwłaszcza z najmłod
szymi klubowiczami.
- Wyróżnia się członków zwyczajnych,
wspierających, honorowych i uczestników (niepełnoletnia młodzież); wszyscy
mają nie tylko prawa, ale także i obowiąz
ki, których realizowanie decyduje o przy-

należności .

- O najważniej zych sprawach klubu decyduje walne zebranie, a na bieżąco wybierany co cztery lata zarząd, liczący 915 osób; l.ill7.ąd co roku musi pr.lCd tawić
sprawozdanie ze swojej działalności, kontrolę nad nim prawuje trzyosobowa Komi Ja Rewizyjna; wszelkie spory rozstrzyga Sąd Kole-2eński.
- Majątkiem klubu są składki członkow
skie, darowizny, dotacje i wpływy z biletów oraz działalności gospodarczej, handlowej i usługowej prowadzonej przez
klub.
Nowy statut został przyjęty jednogłośnie.
Następnie poinformowano rebranych, że
Florian Kmiecik wycofuł się re sponsorowania sekcji tenisa stołowego oraz ustąpił
z funkcji czlonka zarządu. Na jego miejsce jednogłośnie wybrano Krzysztofa Jankow kiego.
Witold 8/andzi

Miłośnicy w
W najbliższą niedzielę rozegrane zo taną mecze pierw zej rundy Pucharu Polski, w której zmierzą się druzyny amatorskie i z B- klasy.
O godz. 15.00 Strzyżewia Strzyżew podejmować będzie Sulmirczyka Sulmic-

Pucharze

rzyce, natomiast Milo nicy Piłki Nożnej
z Kroto zyna na własnym boisku przy
ul. Sulmierzyckiej gościć będą Smoliczankę Smolice. Mecz rozpocznie ię
o 11.00
(wb)

15

W zdrowym ciele ...

Juniorzy Astry w Pleszewie
W sobotę 28 lipca odbył się
w Pleszewie V turniej juniorów
( rocznik 1984 i 1983) w piłce
nożnej.

Nasi juniorzy rozpoczęli przygotowania
do nowego sezonu na turnieju zorganizowanym przez OSiR Stal Pleszew. Był to
dla młodych piłkarzy pierwszy sprawdzian przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. W turnieju brały udział cztery
drużyny: Pomorzanin Toruń, Ostrovia
Ostrów Wlkp., OSiR Stal Pleszew i krotoszyńska Astra, kióra ostatecznie zosta1a sklasyfikowana na trzecim miejscu.

Jak podkreślił trener Wojciech Junik,
w tym turnieju nie óodziło o wynik, ale
o możliwość zgrania się zawodników po
przerwie wakacyjnej. - Moi zawodnicy
byli najmłodsi na turnięju, ajednak mimo
braku treningów zaprezentowali się cał
kiem nieźle - mówi trener Junik. Najbardziej może martwić brak skuteczności,
ale przed nowym sezonem jest jeszcze
wystarczająca ilość czasu, by to nadrobić.
Wyniki turnieju:
OSiR Pleszew - Pomorzanin
0:0
Astra - Ostrovia
0:2
OSiR Pleszew - Astra
3:0
0:2
Pomorzanin - Osrrovia

I :O
I :O

OSiR Pleszew - Ostrovia
ASTRA - Pomorzanin
(Damian Brodziak)

Astra: Szymon Ratajczak, Krzy ztof
Krzysztof, Paweł Szczuraszek, Mirosław
Tuszyński, Mariusz Kowalczyk, Daniel
Borski, Michał Potarzycki, Adam Bochyński, Jarosław Skowroński, Maciej
W1eszczeczyński, Damian Brodziak,
Adam Szczepaniak, Bartosz Zawieja, Łu
kasz Wawrocki (kpt.), Wojciech Jasiak,
Piotr Kapała,
Trener: Wojciech Junik

1 sierpnia, tui po oficjalnej prezentacji druiyny w nowym ~kładzie
Astra rozegrała ostatni sparing, ponownie z Piastem Kobylin.

Ostatni sparing
Grano nietypowo - 2 x 30 minut Poziom
spotkania nie był zbyt wysoki, obie druży
ny grały tak, by wzajemnie nie zrobić sobie krzywdy. Nie było więc ostrzejszych
i odważniejszych starć, które mogłyby zakończyć się kontuzją, co było szczególnie
ważne na kilka dni przed rozpoczęciem
sezonu.
W pierwszej połowie prowadzenie dla
Astry mógł zdobyć Krystian Sikora, ale po
jego silnym strzale udanie interweniował
bramkarz gości. Lepszą, szybszą grę,

Ryby stanęły
okoniem

Wlkp.

Rekord basenu pobity
'atomiast najlepszym seniorem okazał
z Poznania {były
mistrz Polski juniorów!), pokonujący dystans 50 m w czasie 27,07sek. Na podium
stanęli też koźminianie - Łukasz Szymczak jako drugi i Sebastian Marcinek trzeci. Najmłodszą uczestniczką zawodów
była 9-letnia Dominika Figaj z Krotoszyna, która w kategorii dziewcząt do lat 14
osiągnęła czas 40,62 sek. i zajęła trzecie
miejsce. ajstarszym zawodnikiem był
się Michał Stanisławski

46-letni kaliszanin Włodzimierz Tomaszewski, jego czas wyniósł 40 sek
Podczas zawodów pobito o ponad 8 sekund dotychczasowy rekord basenu. Zrobił to Adam Andrzejewski z Kalisza, który w pływaniu półfinałowym dotarł do
mety w czasie 26,74 sek. Na chętnych do
poprawienia tego wyniku przez całe wakacje czekają puchar i nagrody. Informacje można uzyskać na basenie kąpieler
wym
(popi)

Rozdrażew

29 lipca na Kanale Włodzin11erowsk1m
w Koninie rozegrane zostały N Zawody
Wędkarskie o Puchar Kola Wędkarstwa
Sportowego Grot Krotoszyn.
Kanał Włodzimierowski uchodzi za ło
wisko równe pod względem rybostanu
i linii brzegowej. Odbywa się tam wiele
zawodów różnej rangi. Klub Grot wybrał
to łowisko, aby zaproszonym wędka
rzom z różnych stron kraju zapewnić
możliwie jednakowe warunki startu.
Tym razem imprezie towarzyszyła upalna pogoda, k'tóra rozleniwiła ... ryby, gdyż
wędkarze pełni zapału przystąpili do rywalizacji nie tylko o prestiż, ale również
o piękne puchary i wysokie nagrody pie-

z granatem

W najbliższy weekend rozgrywki w nowym sezonie zainauguruje TV liga. Wy,tępujące w niej dwie nasze drużyny zagrają na wyjazdach: Biały Orze! Koź
min Wielkopolski z Górnikiem Kłoda
wa, a Piast Kobylin zmierzy się z Rawie,,
Rawicz.
W drugiej kolejce, która odbędzie się 15
sierpnia, Orly podejmować będą benia-

Rusza
IV liga

cownicy Urzędu Gminy. Walczyli o puchar wójta w trzech kategoriach: rzut granatem, strzelanie do tarczy i zapadek.
Pierwsze miejsce zajął Paweł Kozłowski

(radny z Rozdrażewka), drugie - Zdzisław Filipiak (radny z Rozdrażewa), trzecie - Tadeusz Głuch (sołtys Wolenic).
(Jan)

upału wpływ

Tradycyjnie już należy podlcreślić bardzo

na branie (słabe) ryb, miał

ża szybkość jej przepływu.

Woda słynąca z dorodnych płoci poską
piła tym razem ryb tego gatunku. Brały
tylko sporadycznie i to jedynie w niek-tó-

dobrą organizację

imprezy, wysoki poziom sędziowania oraz wspaniałą atmosferę, jaka towarzyszyła zawodom.
Ferdynand Wotny

Miejski Zakład Komunikacji
w Krotoszynie

63-700 Krotoszyn, ul. Kobierska 5

63-700 Krotoszyn, ul. Kobierska 5

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę
nowego autobusu miejskiego.

na dostawę
oleju napędowego.
Postępowanie nie zostało

nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5, pokój nr 5.

minka - Zrywa Dąbie, a Piast, też na
boisku. zagra z drugim beniaminkiem - Jarotą. Początek obu spotkań wplanowano na 17.00. Dodać należy, że nowym trenerem Piasta jest
Adam Płóciennik . Z kobylińskiego klubu w tym sezonie odeszli trzej zawodnicy: Arkadiusz Guźla, Jerzy Andrzejewski i Ma 1cj Lc1s

i du-

Miejski Zakład Komunikacji
w Krotoszynie

Postępowanie

własnym

f

łowi-

W porównaniu z poprzednimi zawodami
wyniki osiągnięte przez zawodników były raczej słabe. Wydaje się, iż oprocz
także zmieniający się poziom wody

21 lipca w Rozdrażewie rozegrane zostały piąte z kolei doroczne zawody strzeleckie tamtejszych samorządowców.
Wzicli w nich udział radni, sołtys i i pra-

r y C h
mi ejscach

s k a .
Okonie, rzadziej blemc oraz leszcze to
ryby, których złowiono najwięcej . Zwycięzca zawodów Ma1ck Dera wygrał rywalizację okoniami co w tym łowisku
zdarzyło się chyba pi.:rwszy raz.
Wyniki zawodów: Marek Dera (Kalisz)
- 3,605 kg; Artur Kulka (Sieradz) 3,495 kg; Dominik Lewicki (Ostrów) 3,485 kg; Arkadiusz Zaremba (Ostrów) 3, 170 kg; Wiktor Walczak (kadra Polski)
- 2,820 kg; Mariusz Klimek (Adamów)
-2,300kg.
Najlepszym krotoszynianinem był Marek Szkudlarek, który z wynikiem 1,960
kg zajął l Omiejsce.

niężne.

Samorządowcy

Witold Bfandzf

spławikiem

Na bardzo wysokim poziomie stały zawody pływackie o Puchar Wiceprezydenta Unii Wielkopolan M~
cieja Bratborskiego, które odbyły się na basenie w Koźminie Wlkp.

W zawodach zorganizowanych przez
ożmiński Ośrodek Kultury udział wzięo 36 zawodniczek i zawodników. Więk
szość biegów zdommowali pływacy kali3kiego Delfina. W kategorii dziewcząt do
lat 14 na dystansie 50 m wygrała Zofia Kidoń z Kalisza (Klub Pływacki Delfin)
z czasem 29,26 sek. W grupie chłopców
:Io lat 13 zwyciężył Robert Galant (28,91
sek.), do lat 18 - Leszek Tomaszewski
z Kalisza, który uzyskał czas 27, 11 sek.

w wykonaniu gospodarzy,
w drugieJ części. Przyniosło
to efekt w 45 min., gdy na strzał z kilkunastu metrów zdecydował się Łukasz Góralski. Pill<a odbiła się od bramkarza, ale
dobitka Tomasza Szajkowskiego z kilku
metrów była już celna. Trzy minuty póź
niej nasze prowadzenie podwyższył Arkadiusz Felich. Pomimo jeszcze paru okazji,
które stworzyli krotoszynianie, m.in. Góralski, następne gole już nie padły.
oglądaliśmy

Wojtek Miller

Pod

Koźmin

zwłaszcza

Cena SIWZ: bezpłatna
do kontaktów z oferentami: Wiesław Gałęski, Grażyna Helińska
tel./fax (062) 725 31 22.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną ,.Oferta na dostawę autobusu miejskiego" należy złożyć w siedzibie zarnaW1a_1ącego. Termin składania ofert upływa
14.09.01 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofc, nastąpi tego samego dnia o godz. 9.30
w siedzibie zamawiającego - pokój nr 3.
Postępowanie będzie prowadzone z za.-,10sowaniem preferenqji krajowych.
Biuletyn Zamó\\~eń Publicznych nr J). poz. 44553 z dma 25.07.2001 r.
Upoważnieni

poprzedzone wstępną kwalifikacją,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Miej-

skiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5, pokój nr 5.
do kontaktów z oferentami: Wiesław Gałęski, Grażyna Helińska
telJfax (062) 725 31 22.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Oferta na dostawę oleju napędowego"
należy złożyć w siedzibie zamawiającego. Termin składania ofert upływa
14.09.01 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. I0.00 w siedzibie zamawiają
cego - pokój nr 3.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Biuletyn Zamówień Publicznych nr 11 , poz. 44554 z dnia 25.07.2001 r.
Upoważnieni

b,i

(wb)

r.zecz

lll8

8 sierpnia 2001
l

~.

I

I

11

ł

\

16

Reklama

Nadleśnictwo

Przedsiębiorstwo

Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

Krotoszyn

w Krotoszynie przy ul. Rawickiej 41, tel. 725 42 33

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony

w drodze wyboru ofert, na sprzedaż

na najem lokalu użytkowego

drewna wielkowymiarowego dębowego
(DbWO) loco las po zrywce.

przeznaczonego na cele biurowe, położonego
w Krotoszynie przy ul. Rynek 1 (I piętro)
o ogólnej powierzchni użytkowej 24,75 m2

Otwarcie ofert nastąpi 24 sierpnia 2001 roku w siedzibie Nadleśnictwa Krotoszyn ul. Mickiewicza 6 o godzinie 14.00.
Dość drewna przeznaczonego do sprzedaży- około 1300 m3 •
Wadium w kwocie 2400 zł należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa lub na jego konto do godziny 13.00 dnia otwarcia ofert
Oferty zakupu należy składać w siedzibie Nadleśnictwa do 24 sierpnia 2001 roku do godziny 13.00.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Krotoszyn ul. Mickiewicza 6,
tel. 725 32 68, fax 725 34 35.
Nadleśnictwo

Cena wywoławcza
Wadium

200zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krotoszynie przy ul. Rawickiej 41, II piętro,
w dniu 21 sierpnia 200 I r. o godz. 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wyszczególnionej powyżej, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00 w kasie
Przedsiębiorstwa.

zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie zastrzega sobie
prawo unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

1319

1320

SPECJALISTA

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie

NEUROLOG
lek. med.

Paweł

Sarna

informuje, że pośredniczy w zainianach lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz zamianach pomiędzy
najemcami lokali należących do tego zasobu,
a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

Ostrów Wlkp., pl. 23 Stycznia 14/1
wtoreki 10.00-18.00
Mikstat, ul. Kaliska 13
piątki 16.00-20.00, soboty 9.00-13.00

Krotoszyn
ul. Mickiewicza 2a

Leczenie wad zgryzu - aparaty stale I ruchome

wtorki
godz. 17 .00-19.00
1321

6,50 zł za 1 m2

WESTRACJA: Ostrów Wlkp. 591 90 06, 0601 985 111

tel. 0601 34 83 95

1322

Mikstat 731 01 18

Informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Tel 725 42 33 wew. 27 i 29
IJZJ

I

,

SPECJALISTA

, NOWY GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. storn. Maciej Fiuk

Krotoszyn, ul. Zdunowska 35
wtorki godz. 14.00-19.00
soboty godz. 12.00-14.00
Chirurgia stomatologiczna
Bezbolesne leczenie próchnicy
Leczenie chorób przyzębia
Protetyka
I 24

WESTRACJA: 722 75 78, O604 616 544 lub w gabinecie

SPECJALISTA

I

UROLOG
lek. med. Artur Kulakowski
Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a
wtorki godz. 16.30·18.00

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

LECmllE: trądzika mlodzleńczego I różowatego, owrzodzeń podudzi, łuszczycy, grzy-

USG, bezoperacyjne kr~szenle
kamieni nerkowych
I moczowodowych.
Bezoperacyjne
leczenie prostaty.

bicy skóry i paznokci, chorób włosów (wypadanie, rozdwajanie, przetłuszczanie, łupież,
chorób alergicznych skóry, uczuleń na deter en it . oraz prysku skóry rąk (egzemy), chorób rumieniowych, ropnych I innych. Dorośli I dzieci
USUWANIE: brodawek zwykłych (kurzajek), brodawek lojkowatych (typu starczego), brodawek płaskich (młodzieńczych).
Recepty ulgowe J

łysienie plackowate),

I

WESTRACJA: 061 823 01 63, O601 819 926 lub w gabinecie.

ll26

SPECJALISTA

NOWY GABINET OKULISTYCZNY
lek.

okuł.

Anna Górniak

Krotoszyn, Staszica 26b

,, VISUS"
czynny od 23.07.2001 r.
Szeroki asortyment opraw i soczewek okularowych
Promocja - bezpłatny dobór
szkieł okularowych przez lekarza okulistę
przy zakupie okularów w zakładzie
optycznym na miejscu
Promocja ważna do 31.09.2001 r.
REJESTRACJA: O600 219 879 lub w gabinecie
1327

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar
wysokiej Jakości drzwiami przesuwanymi

41NDECO
Wojciech

Niedbała

CENY KONKURENCYJNE. Możliwość rat.
10 lat gwarancji. Szybkie terminy.

- wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
- zakładanie paneli podłogowych
- zakładanie I szlifowanie
parkietów i mozaiki

reklam

Krotoszyn, ul. Czereśniowa 3
tel. 725 38 36, tel. kom. 0609 363 972.

NIKO

i

ogłoszeń
1330

Tel. 062 725 72 32

63·700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

KUPNO-SPRZEDAŻ-AUTOKREDYT-LEASING
Atrakcyjne kredyty na zakup samochodu • Kredyt bez polisy AC
Kredyt na samochody spoza komisu
IJ;M&t,1ąt:iJlt'i:tl)Jiiił1:itM4:t,1 1 łlB'h; 1&1'l 1 IW:łł1U,1:iHd:ii@
Komis przyjmuje bezpłatnie samochody do sprzedaży
Skup I sprzedaż samochodów uszkodzonych

Zapraszamy pon.-pt. !13° do 1800, sobota gao do 75ao
I

8 sierpnia 2001.

Nasze biura

Redakcja
ul. Sienkiewicza 2
725 33 54, fax 722 71 42
Drukarnia Krotoszyńska
ul. Floriańska 1
725 26 38
Sklep „ROCH"-u
Kobylin, ul. Wolności 23
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Lekko,

łatwo

i przyjemnie
i Macieja Jankowskich za
najwspanialszy prezent na całe
życie, jakim jest mała wnusia Emilia
składają

• Z okazji urodzin kochanemu
Mężowi dużo zdrowia, sukcesów
zawodowych oraz uśmiechu na
twarzy na co dzień i od święta życzy
żona Sylwia Marcinkowska
• Lilia rozkwita, róża opada, piękny
tulipan listeczki rozkłada, a my Ci
składamy życzenia: zdrowia,
szczęścia i powodzenia. Co jest Ci
miłe i wymarzone, niech będzie
w Twoim życiu spełnione. Z okazji
imienin Donatce Wachowiak
najserdeczniejsze życzenia składa
Marzenka z mamą, tatą i babcią
• Kochanej Mamie gorące
podziękowania za wspaniałe pierogi
z jagodami, których smak czujemy
do teraz
zadowolona i najedzona rodzinka
• W pewną niedzielę w dyskotece
spotkałam Ciebie, Adamie, na
parkiecie. Wtedy zrozumiałam, że
się w Tobie zakochałam. Dla Adama
Bachorza z pozdrowieniami
Marzena
• W dniu Twego święta jest ktoś, kto
o Tobie pamięta, pamięta i śle Ci
życzenia, by się spełniły Twoje
marzenia. Z okazji 1Ourodzin
Patrykowi
Sylwia z rodzicami
• Joannie Panek z okazji 18 urodzin
najserdeczniejsze życzenia: dużo
zdrowia, uśmiechu, powodzenia
w dalszym życiu ślą
bracia

• Nie znaj smutku ni przykrości,
niechaj wszystko zło Cię omija,
niech Ci dobro w Żfciu sprzyja.
Z okazji 18 urodzin
najserdeczniejsze życzenia przesyła
Joannie Panek
rodzeństwo

• Klimie dużo buziaków przesyła
urocza ma/a blondyneczka M
PS Kocham Cię!
• Wszystko, co piękne i wymarzone,
niech w Waszym życiu będzie
spełnione. Dużo zdrowia, wszelkiej
pomyślności, w sercach Waszych
niech radość gości! Z okazji
pierwszej rocznicy ślubu Iwonie
i Waldemarowi S. z Kobylina życzy
mama
• Kocham Cię, serduszko moje, gdy
wesołe masz nastroje. kiedy smutne
stroisz minki, lecz najbardziej
w Twoje drugie urodzinki. Kochanej
wnuczce - Julii Szymer ze Smolic z okazji urodzin najserdeczniejsze
życzenia składa

babcia Janka z Kobylina
•

Jesteś dla nas małym słoneczkiem
na niebie i choć daleko jesteśmy od
Ciebie, zawsze czujemy bicie
Twego serduszka, bo bardzo
kochamy Cię. Kochanej \•musi Emilii Jankowskiej - z okazji
imienin najserdeczniejsze życzenia
przesyłają

dziadkowie ::e Zdunowskiej
• Serdeczne podziękowania dla Beaty

rodzice ze Z.dunowskiej z Rafałem
• ŻY.icie w miłości i radości, nie
znając smutku i przykrości, niech
wszystko zło Was omija, niech Wam
dobro w życiu sprzyja W pierwszą
rocznicę ślubu Mirosławowi i Sylwii
Bondzio najserdeczniejsze życzenia
składają

rodzice ze Z.dunowskiej
z Rafa/em

Mirosław Gałęski

- krotoszyń

Rzecz najważniejsza?
Rzecz Krotoszyńska.

czeka tym razem na Joannę Panek

• Gdy siedzisz w swym pokoju i z oka
płynie Ci łza, nie myśl, że jesteś
sama, bo z Tobąjesteśmy my.
Z okazji czwartej rocznicy ślubu
Beacie i Maciejowi Jankowskim
wszystkiego dobrego na dalsze lata
życia życzą

rodzice ze 'Zdunowskiej i Rafał
• ŻY.i w miłości i radości, nie znaj
smutku, ni przykrości, niech
wszystko zło Cię omija, niech Ci
dobro w życiu sprzyja. Z okazji
urodzin Dominice Kołackiej
życzenia składają

Alina i Sebastian Szostakowie
• W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym zdrowia,
szczęścia, pomyślności, stu lat życia
i radości. ŻY.i, nie licząc wcale lat,
i z rozkoszą patrz na świat. Z okazji
urodzin najlepsze życzenia
Dominice przesyłają
Monika i Sławek
• Życie nie jest zabawką ani
przelotnym uśmiechem. To, co
czujesz teraz, w przyszłości odezwie
się echem. Życzę Ci dużo zdrowia,

Pytanka nie od rzeczy
ski prokurator, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego

Nagroda niespodzianka

Wypełniony

I naklejony kupon prosimy wysiać na adres Redakcji lub wrzucić do skrzynki RK

r:Jzecz
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miłości

O Imieniny

O Miłość

O Urodziny
O Różne

i radości. Dla Arabelki

Oślub

O Podziękowanie

Kornka urodziny. Dużo szczęścia
i radości, jeszcze więcej
pomyślności, dużo słońca i słodyczy
cala rodzinka życzy

Słoneczka

• W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy Tobie sercem całym
zdrowia, szczęścia, pomyślności, stu
lat życia i radości. ŻY.i, nie licząc
wcale lat, i z rozkoszą patrz na
świat. Z okazji 90 urodzin Marii Bąk
z Krotoszyna najlepsze życzenia

QRocznica

córki z mężami, .synowie z żonami oraz
wnuki i prawnuki

• Szybko biegną dni, godziny - już są
Twoje imieniny. Stu lat życia,
pomyślności, szczęścia, zdrowia
i radości - oto są nasze życzenia,
niech się więc spełnią Twoje
marzenia. Dla Romana Kornka od
żony z córkami,
Justyny i Moniki z rodzinami

• W dniu Twoich urodzin życzymy Ci
samych szczęśliwych godzin,
a także zdrowia, szczęścia i radości,
która niech zawsze w Twym sercu
gości, aby każdy mógł wierzyć

• W dniu Twoich 52 urodzin życzę
Tobie, Tato, zdrowia, szczęścia,
pomyślności oraz sukcesów w życiu
osobistym i w pracy
zawsze Cię kochający .syn Dawid

przesyłają

naszym słowom, że jesteś

kochaną

osobą.

Z okazji 90 urodzin Marii
Bąk wszystkiego najlepszego życzy
córka Czesława z rodziną
• Co dziś obchodzimy? Romana

• Dla kochanego słoneczka Roksanki- z okazji urodzin dużo
zdrówka życzą
mama, tata, Paweł, Piotr, Darka
i Mika/aj z Benic

Rzecz najlepsza?
Zimne piwo.
Rzecz codzienna?
Harówka.
Rzecz męska?
Być daleko ...
'Rzecz kobieca?
Podwiązka.

R7..ecz smutna?
Zbyt ciasna podwiązka.
Rzer7. śmieszna?
Etat nauczycielski.
R7.ecz gorsząca?
Komunista przed ołtarzem.

Rzecz zastanawiająca?
Dobór kadrowy.
R7,(,'CL niezbędna?
Wykałaczka.

Rwa j!rtechu warta?
Flirt 7 zakonnicą.

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA
gwarancja pracy dla najlepnych • stypendia• wtaana blbliotaka
uprawniania nkłł publicznych• 1O lat doiwladczeń

=
=
=

SZKOŁA INFORMATYKI

I INTERNETU
Itechnik informatyk!
SZKOŁA ~ARZĄDZANIA

I FINANSOW
rachunkowości
uprawnienia o us gowego prowa zenia

technik

ksiąg

rachunkowych

STUDIUM FINANSÓW -

Itechnik ekonomista l• księgowość

Zamów bezpłatny informator!
Ostrów Wlkp.
ul. Kantaka 6
tel. (62) 591 55 91
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•
• Citroen BX 1,6 - 1993 r, I 40.000
km, 5 drzwi, granat, radiomagnetofon, sprowadzony w całości,
I właściciel w kraju, komplet
opon zimowych, cena do uzgodnienia. Tel. 72 I 59 I O, lub 0600
330 287.
• Audi l 00 - 1978 r, stan dobry,
cena do uzgodnienia. Tel. 0604
704 177.
• Citroen vissa 650 - 1983 r., czerwony. Tel. 725 3 I 6 I w godz.
20.00 - 21.30 (poniedziałek,
wtorek i czwartek).
• Dacia 13 I O- I 984 r, przegląd do
maja 2002 r., stan dobry, cena do
uzgodnienia. Tel. 722 35 41.
• Ford mondeo - 1995 r., z pełnym
wyposażeniem; lub zamienię na
inny, może być bus. Tel. 725 79
25.
• Ford escort 1,3 - 1986 r, wiśnio
wy metalik, szyberdach, 3 drzwi,
5 biegów, cena 5.600 zł. Tel. 725
73 83.
• Ford sierra 1,8 E kombi - I 985 r,
czerwony, lakier do odnowienia,
sprawny technicznie, cena 3.000
zł. Tel. 0604 176 832.
• Mitsubishi lancer GLXi 1,5 1991 r, 145.000 km, brązowy
metalik, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektrycznie regulowane lusterka, I wła. ściciel w kraju, garażowany, za-

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

dbany, cena do uzgodnienia, stan
bdb. Tel. 722 74 93 do godz.
15.00 lub 725 74 70 po godz.
16.00 lub 0600 330 278.
Nissan suny - 1986 r, czerwony,
hak, stan idealny. Tel. 722 66 46.
Opel corsa 1,0, 12 V - 1988 r.,
silnik eco Tec, wspomaganie kierownicy, cena do uzgodnienia, tanio. Tel. 0609 705 547.
Opel corsa 1,2- 1997 r., 42.000
km, biały, 3 drzwi, I właściciel,
sprowadzony w całości, cena do
uzgodnienia. Tel. 721 09 42.
Opel corsa I ,2 - I 995 r, czerwony, 3 drzwi. Tel. 0607 739 043.
Renault 19 chamade 1,4 - 1992
r., autoalarm, regulowana kierownica, obrotomierz, cena do
uzgodnienia; lub zamienię na Cinquecento. Tel. 0600 175 200.
Sprzedam lub zamienię renault
19, 1,7, benzyna, ciemny metalik, regulacja kierownicy, obrotomierz, fotele lotnicze, 5 biegów, spoiler z tyłu, cena do
uzgodnienia, na inny osobowy,
kombi lub busa. Tel. 721 15 29.
Polonez truck 1,6 - 1994 r, instalacja gazowa, autoalarm, I rejestracja - I 997 r, stan bdb., bardzo
niska cena. Tel. 0602 245 303.
Fiat punto ELX - 1995/96 r, zielony metalik, z salonu, stan idealny. Tel. 725 09 02.
Fiat seicento - 2000 r. Tel. 725
01 09.
Fiat 126p - 1990 r, biały, stan
bdb. Tel. 722 91 76.
Fiat 126p - 1989 r. Tel. 721 27
70.

• Fiat 126p - 1976 r, pomarańczo
wy, cena do uzgodnienia. Tel.
0600 730 710.
• Fiat l 26p - 1996 r, beżowy, skła
dak, cena do uzgodnienia. Tel.
0600 730 710.
• Fiat 126p - 1989 r, czerwony, po
kapitalnym remoncie silnika,
skrzyni, nadwozia. Tel. 722 90
35.
• Fiat 126p - 1985 r, jasny orzech,
siedzenia lotnicze, aktualny przegląd, cena do uzgodnienia, stan
dobry. Tel. 722 85 38.
• Fiat 126p Bis - 1989 r, nowy
akumulator, stan dobry. Tel. 722
76 57.
• Fiat l 26p - I 986 r, ciemnowiśniowy, stan bdb. Tel. 0608 472
374.
• Fiat 126p oraz żuk, na części, tanio. Tel. 0608 472 374.

• Aprillia futura 125 - 1990 r, stan
bdb. Tel. 725 77 23.

Części do fiata J26p. Tel. 0607
310 918.
• Felgi z oponami 18 cali, kompletne osie, z resorami, do przyczepy. Tel. 725 36 75.
• Podnośnik hydrauliczny do przyczepy. Tel. 725 36 75.
• Przyczepka samochodowa, nowa. Tel. 721 76 68.

Uwaga!
Prenumerata!

to cotygodniowa
porcja informacji
z pierwszej ręki

•

Zamówienia przyjmują:
• oddziały Poczty Polskiej
na terenie powiatu krotoszyńskiego
• oddział Ruchu SA w Ostrowie Wlkp.,
tel. 736 28 94
1332
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Kredytujemy samochody
nowe i używane,
zakupione od dealera
lub osoby prywatnej.
Groszowa sprawa...

• nominalne oprocentowanie
od 6,2% do 8,9%
• okres kredytowania od 0,5 do 8 lat
• możliwość wykupienia ubezpieczenia
AC, OC, NW (PZU) od 5%

np.10.000 zł od 148,13 zł
kwota kredytu

miesięczna rata

Pnedstaliclele P1F SA

.......
lł.l·•

~~:.0~ -~

J3J3

~ /~~~!;1-

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

Rolety 169zl +7%VAT
Bez dopłaty
montaż / demontaż
okien i parapetów.·

Krotoszyn, ul. Koźmińska 28
tel. O 604 539 819
od wtorku do soboty 12~ - 23"°
niedziele i święta 16°° - 23°°
,

NOWOSCI

~!LlA~~~~OKU

OKNA·DRZWI

Właścicielka lokalu

I:milia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy

Krotoszyn ul. Zdunowska 16, tel. 722 68 48
Ostrów Wlkp. ul. Kaliska 32 a, tel. 592 11 81
Kalisz 11. Górnośląska 5,

tel. 767 70 11

USI.UGI KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ

Polecamy:
• mycie ręczne
• kompleksowa odnowa starego lakieru
oraz zabezpieczenie nowego
• czyszczenie tapicerki
Krotoszyn, ul. Jaśminowa 13
• odnowa zderzaków plastikowych itp.
/k. lntermarche /
· przygotowanie samochodu do sprzedaży
tel. 72S 07 36
rn7
· wyprawki, naprawy lakiernicze
8 sierpnia 2001

IJJ5

SALON TAPET
63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 1
tel. 062 725 28 78, tel. kom. 0604 218 470

Poleca największy
wybór tapet ·
z najnowszych kolekcji
zagranicznych i krajowych oraz
- okleiny meblowe
- farby emu ls)jne
- rolety wewnętrzne
- kleje i akcesoria malarskie

I Najniższe ceny I

SMACZNEGO!

Szyby
hartowane
do kabin ciągnikowych
i spychaczy wykonuje
Hartownia Szkła w Krotoszynie
ul. Magazynowa 1
Tel. 725 36 82
lll8

Oferujemy 1OOO wzorów

IJ36

SAMOCHODOWE

Firma produkcyjna
osób zatrudni

:zatrudniająca 150

elektryka

wszystkie typy+montaż, atest .B"

przemysłowego

MOTOCYKLE

z uprawnieniami

sprzedaż
~
naprawa
~
skup uszkodzonych
13)9

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

r.zecz

Oferty prosimy składać
w rcdakcJ i RK do 15 sierpnia
z dopiskiem Elektryk p1-=emyslo1~y
1340

Ogłoszenia/

matologiczny, aparaty stale i ruchome, lekarz z doświadczeniem ortodontycznym zdobytym na zachodzie Europy. Jarocin, ul Wojska
Polskiego 36. Rejestracja telefoniczna: środy 10.00 - 12.00; czwartki
16.00 -18.00, tel. 747 30 74.
Suknie ślubne Mariola Sklep, komis,
wypożyczalnia, szycie na miarę. Oferujemy szeroki wybór, najniższe ceny,
dogodne warunki pła1ności. Czynne
codziennie w godz. 10.00-20,00,
w sobotę w godz. 10.00-15.00.Krotoszyn, ul. Słowiańska 23, k. dawnego
Peweksu. Tel. 725 74 04.
Pracownia sukien ślubnych i wie-.
czorowych Jolanty Bartoś oferuje:
szycie na miarę, profesjonalne wykonanie, atrakcyjne fasony, najniż..
sze ceny, już od 600 zł nowa suknia
ślubna, sukienki dla druhenek, komis, wypożyczalnia, usługi krawieckie. Tel. 722 01 94, ul Spokojna U ,
Krotoszyn.

Reklama

AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

- A UTOGIEŁDA-

zcąpy, 4

INTERNETOWA

www.rk-auto.z.pl

o pow. 68 m2, 3 polcojc.1",:hnia. bzi<:nlas zubila,tją Cen, 55 OOO ,J.
62. POZNAN os. Cl,rolngo-lolad micszlaolny o pow. 49 m2, 2 pokoj~

zapraszamy:
pon.-pl. 9.00-18:!JO, sob. 9.00-13.00

KUPNO - SPRZEDAż
SPRllJlc!:Ż D7l4I K1
I. KROTOSZYN - ul. I - go Slyc,nia - dzi>ll:i pod budowę w2lllulowieS7.CfCgl>Wtjorazudzlalwooja,,bd, i W)j.mbcl, cb wydriclon)<l, dziakłc C<,,,ac od l 600, -,l.
2. KROlOSZYN - lack!i: palo!nna, blm> las, dzialb Dd -ogrod.
z prawem 7'>hxlawy o pow. 7115 m2. Uzbr.: woda, pąd, Spmdot
d,;,llci oylko wcalości. Cena cb ,ąxj>tjl
3. KROTOSZYN-dziall:aopow.m7m2p-z,:,nac,onopodbudowniccwo miesilcDniowc. Spz,:dażdziald oylkow cai,ja. Can: 24 OOO,

Rynek 1, tel. 722 66 88

Sprzedaj samochód

- ,I.

• •
w s1ec1

4. KROlOSZYN-grwupod Z100dowę m,nuci,ii=-~-ą
o pow. 3335 m2, pob!Dny blisko glóo.T<j U")' knjowej. lhlr.: wo<13, pąd, ldcfon. W pobla.uznajdujc siQ tr.>mformalor. eau S,l - ,a
I m2.
5. KONARZEW - ct,;alka sad -ą,od. z p12""'1 7'1hooowy o pow.
IS.OOO m2 uzbojcnic.wolh. pąd, 8J1Z. eau JS.000 ,i
6. B!ADKI - dzi:IJlol pod Z>OOdowę jcdoonldrim'I, o pow. 1100 m2.
~:woda,pąd,tdcfon.doja,d - asfult.Can: 10000. - zl.
7. ICROlOSZYN-~poio>a,>-pod-jcd-

Redakcja „Rzeczy Krotoszyńskiej"
wspólnie z finną
RK KOMPUTERY
oferuje czytelnikom internetową

raodzirn,opow. 16l0m2,pąd,~ wpoblil.uwom.eau
za I m2-15,1.

8. SU!MIERZYCl,-dzialbpodbudownia=jedoorod,imeopow.
430m2,Z3budowamchmnabudy,hmi~opow.u1)<·
kow,j 80 m2. Uzbr: wom. pąd, g,z, doja,dasfult. C= 16 ooo, -zł.
9. ROSZKl-dziulb bod. opow.1000m2. Uzb<:woda, pąd, u:lcfon.
doj.ml asfult. Gem; 7 500, -zł

Przyjdź

do redakcji j zamów ogło
szenie motoryz.acyjne :re zdjęciem
za jedyne l Ozł!

IO. KROlOSZYN - - pod - - j,morodzimc o pow.
944S m2 z malliwoóciąpodli,lu ra dwicdzi3Jki. C=: I m2,,. 7. ,L

Il. ZDUNY--gnnownopow. l.5350ba.Ccna 15.000,1.
12. 0-IAO w.NIA -ll<,,w1lica-linlla:yjnic polo>a,> wpobldJ, 1cmalb budowbna o ww. 2200 m2. Uzb<: ,sJalt wom. prąd.gaz, ocldoo. C=: 22 000, .:',1.
13. KONARZEW-dmllmsadowniao-og,om,ic,2zprawcmz,,hdo.
wyo pow. ok. 1500 m2. Uzb<: wod,, pn,d. C<,,,ac I m2- 10,-,J.
14. SUiMIERZYCl,-cmalb o pow. 8 258 m2 pm:,mc,a,a pod inwcs,)tjc ~ pobhx,a przydwód,aq;,ch ~ z>bił
dowon.ib,dynl:icm cb ką,iulnego =-u. Cena: 30 000,J.
IS. KROlOSZYN - przydnxlz,,pT<j, drialbpod~mieszlalniowąopow. 1466m2,u,m,jcnlepci,,:. C= 38.000,i
16. KOBIEJU'IO-cb wydriclcni, cm:,Jb sad -ogrod. zprawcm-..wdowy. l.M,rnjcnie: woda, pąd, tclclm Dojm! - mfult.C=: 12,l,o
I m2.
17. W pobla.u KROTOSZYNA- g,m< lc:śnyopow 1.81 haosld>1>iep-

S k 1e p
do wynajęcia
- 35 m

2

l\s>kawym, ~ - i jol<oici ' " " " ' - - cbbrym, + Ł\b
o pow. 0.70 ba. <::a,ac 35.000- ,1.
18. KONARZEW - pi<;knic polo>Jnl dzml!m pod bod. jodrood1.iMc
o pow. 6000m2, zn,o!łill<l!ci:\pod,i,!una ,ooitjs,:dzinlki. U,hc wod,, pąd, g,z, ~lcfoo. Cena I m2-9-:<I.
19. KROTOSZYN-llb>l<cyjnicpolwM,pr,:ylnlSic~chiabpod
budownielwo j<dnorodzinnc. hllndcl, usługi. pr,.any,l ldcki o pow.
4101 m2. l.hhroja,ic: pdno. doja,d asfllL Cena: lm2-25,l.
20. KROlOSZYN - otrakcyjnie p01i"""1 przy lr.Uic gjównej 1X="""""podloblli:acjc;abicl:!6wh;mdJDW1>US~Opow.
3,7346 ba. lhbrojcnóc
iąl. ldc[oo. ea,.,, 450 OOO ,I.
21 . KROlOSZYN - dzialb o pow. 6000 m2, Zpr,'2-""""'1ian pod
pn,:m)<l.uslugiihord:l.~woda,pn,d.Cc:na: 14,Lz, I m2.
22. KOBYUN-d'tiillc, o pow. 3746 m2 p-<,;y ul. Czcwaocj Róty. C..
ra:20000, - ,1.
23. KROTOSZYN-15modaogiglóo.T<J.dmbpod..i...bwę"'P')
"""l• pow. 2500 m2, u,bmjcnr: woda, ią1. coblć ogrodmn,. a,.
n,: 35000,-,l.
24. KONARZl:.-W - pod bw>,,1liclwo ~nncopow. od
1000 m2: w.Ir. wom. pąd, wpobla.u ga,. C= I m2-9 zł
25. KONARZEW-dri:,!lao =nicś!ni= o pow. od 1000 m2, w.Ir. w<>d3, pąd, wpobliiugJ1Z.Ccna I m2-9,i.
26. KROlOSZYN - Dziolb~Zpn\wcn:z:ihido.
wy o pow. 2.834 m2, budynkjcm goopxbn;zym o pow.
70 m2. C= 45.000 >l
27. KROTOSZYN - dzhllm pod budownictwo jcdmnxlzinnc o pow.
2.425 m2. Cm:181.l zi l m2.

-

w centrum Krotoszyna.

~ooa.

Tel. 0601 983 690
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--@g)-illł'ueli""'"śei

2S. KROTl'.filYN -piękni! pololixm dzi>llot, !lll -O!Jtxl, z!DV."'11,a.
budowy o pow. l.920m2, u,J,roJcnic: woda, pnid. Ca,a 19.00021.
29. KROlOSZYN -dzhllm sod. -1-, • I'""'""' nbodowy o pow.
1.126m2ima!l,woiciąpod,i,!u ru mną=-~
d3,pnid. Ccna I m2/13,l.
30. KROTOSZYN -dzhllm s:,d. -ą,od. z prawem .....i.wy o pow.
S480m2, z~pod,i!lu,u<Micjso;~woda,pnid.
C=lm2 - 107l.
3L KROTOSZYN - d7.i:,lJd s:,d. -ogrod. z prawem ,abucbwy o pow.
1539 m2. 1761 m2. 1663 m2, u,lxojeruc:-. pnic1. Cena: 22.000
,l.

Rzeczoznawca Majątkowy

POŚREDNICTWO • WYCENA
tel. 725 73 51, 0606 277 315
Teresa Szulc Krotoszyn, ul. Wiejska 41

DO~lYJEDSOBOPZJNNĘ

n
Wes O
r
~
1
„

działek, gruntów.
~
Wycena nieruchomości
dla wszelkich potrzeb
•
przez licencjonowanego
"".~ r.!ł N Krotoszyn, ul. Rawicka 5
722 86 30, 725 43 75, 0602 657 374
rzeczoznawcę majatkowego.

Sprzedaz gotowych projektów
domów jednorodzinnych.

www.inwestor.z.pl

zapraszamy: wt. 111"-14• 111•-19",
śr. 1pt. 10•-14• 11&--19'", sob. 10--14•
Członek Wlelkopolsklego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie N l enschomołclaml
Snrndat dliłłkk

ma. pełne w:bropue ~ od &oaw - przy ubcy 30 m cena dt>
w ttntrum

JOO ml prry c~nrj ulity

pi<'(nb,'ltelUI ;'1),Q0()7J

2. OdC'dlc ul l-'4t.low„Bok'Mlldq:o dt.ialk'A bw,;,wlw 760 m ? wada.

liu1al, 1'"td, 11:lcroo. ctn• 11.000 21.
3. w lot do KrolDCQ'lll d/.i.1.lb 2.700 m2 / mo;tliw.i zabudow.a nm:sz•
l tu.UOw-.,.. ~podru'Cl.O m . i ~ tttlll 41 .000zl
4. wlclł da Krntoa:yu ct,Jłb 4.200 ml/ mo~liwa ~ tNt:1:tloMUOW>. 80'f'lld,n= · ~ " " ' 6 1.łlOO zł

.S. Konan.rw przygłównt'Jdl'Odmsrrl.l!Cbtn ctaa.lkęłulowlaqopow.
l.250nl2 ("'OOa. Pf'ld.p,. Id)""" 1 4.000zł
Ra,a„..iw ..,,.,.. budow~ ~ pow. 2.600 Ol2. doiiod·

nydoj;u.d,pr~ M7.K. mt1 7.G00 tf
To n inłu-dn.llb buJow~ lSOOm2 przydl'Odl..r asrahoWl'.J, woda
pn\d,bn.Slf\lt.lmattllll 17.SOOtJ
8. Krolouyn -dl.J;lb budć'M-IM.1 o pow 1460 m 2 {prr.y uJ. K(lb'J\lh-

7.

lk".1), """ 3'.000 zł
9. KmtOIX)'n -ddlllb budowl.uu o pow, 2000 m2./WO(b. P'fł(l.~ 1,eldoo I cm- 1'1,000lł
IO.Zduny dA'llbbooo\vbnlopow. 3000rn2,~~/wc;a..

- ~ , ..... 30.000 >J
11.Jlh•dld ctz;:słlol budowbM o pow. 1.\00 m :? (""'Od*, rąd. uf:ilt) Cftn 1 I.DOO 7J
12.0tukt'lw-d-ńłllkę budow~ w rqooie ul Południo-wej o pow MO
ml, wod,:a, J)nlld, łP"- cm16.$00 rl
11. Koby1ln -tb.ulklł budowLlnli o J'IOW, M ml I pełni: u:.d:mjcnłc I ni.111 U tt / ml
1,.s ...1, l.lcn.ndiT"r"l' 0.65hl1*! ........,,,,1 ..... ~ ny w pobliżu !:uu. cma ..OOO tf
IS.Kn,1- -. - u l ~ - ddtdbpr,yaltJ<~72"m2..,.
da. pnod, _ . 10.160 21

l6.Kml'l&f.)Tl-rqon1,lw:K.kmc::;.ab Bc:rricbct.mb~ 1860

W'.(,-ndnimia

--

32. 2'bly-of"'l""opow.48m2,ool, I pd</>tla.<łonia,1a2ienlaozwc,

1343

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI

olui:rj•

63. POZNAN os. Pod Lipomi-lolall mics,knlny o pow. 49 m2. 3 polcoje, lruchnb, bmllaa zw. c., IV pi;tm. Ca,a: 98 OOO, - >l
64. KROTOSZYN-lolcdrri"'2lollnyopow. 36.I m2,pokój,lwchoi,,b-

zicnb:zwc,parttt. Cena tn I m2-1.300ń

63-700 Krotoszyn, ul. Piekarska 6
Tel. 722 76 62.

I. Krutonyn

zl.

kuchnia,bzimb.w. c.,ID~Ccna:95000,- zl

-

domów.

wyooki$lMd,nlCo-

/lJ. KROTOSZYN-ldall mi<S'lblny o pow SO m2. 2. pdmjc. lrudmia.
łazicnksz w. c. Cena: 6000,J, -

Kredyty Gotówkowe

:~h~:panr:rsopcnedaży

pol<oje,lrucl,oia,lazictll:n, we, I~

61. KR010SZYN - ""'1a:)'.jn:iccna!!I. Lokal mlcszl:nlnywlaomicnicy

Kawaler z Wielkopolski, 32 lata, wła
sny dom i stała praca, poszukuje
uczciwej dziewczyny od 25 - 30 lat,
może być z ill grupą inwalidzką. Tel.
0605 912 452.
Kawaler lat 39, 168, pozna pannę, ok.
30 lat, do wspólnego prowadzenia
sklepu i obs ługi komputera, cel matrymonialny. Tel. 0605 559 156 po godz.
21 .00.

por ę czyciel i

m2,3pol<oje,kud,nia,t.menl.:azwc,Ccna: 1300. ->l - 1m2.

S9. KROTOSZYN - rnk:m.'.arue włnsno5ciowc o pow. 80 ml w b&obi
m; l300,-zl21 I m2.

AUfOGIEł.DĘ.

- be z

Sil KROTOSZYN-k,bl mi"'1<Dlnyo wy,ol<im-o pow. 43

17.CalyJd ~ Ko.bnlna Wlkp.- cinłlbbudcM-ia'laopow. 2870 ml /woda, pnod /- 1.adnic~dogodo)' c1oja,o! ""' 10. 7llO zł

wepłytk-L czynst210zJ/m~plan. sprzcd.'if. vt.VIJ lOOlt ceni 70.000
zł

9, Krol0$l)'n -OL Kobylliuka-komfonow11 bv,ialab2&m2, np~

c:zyrw: 120zl / m-cccn.a39.SOO?J
10. KrotOU)·n - Os.Kon:tab - Ul piętro micmanic o J'h.1W. 62 m2 /

3p1kt I+ blll.oo od mchodu / podłogi so.m:1-świed,:, (,c:mikj '-''OOf cic--

l*'J i zimneJ, c.o. c::cyns:zJ.507.ł/m-eaat 79.000 7J
li. KrotoR)'ll l'.ll. Kob)llfub-M-1 OPQw. 211: ml ~I piętro le.o. / CC"IUI
ubzyjn.a .li .OOO tł

Snnm,t dumb:
I. Krocou:yn.. ul Bolcwskiq:o dom WQlnoslOJąty, :urakcyjnit połot.o
ny, !itm surowy Qnbuęi.y o pow. 115 m!, 'l. wykońaonym budyn-bm> ~ m z.~·calość na działtt.op,D'A' . bOO m2 ~
na 199.000zt
l. Krotos:l)U-cmtrum - budynek mic.s7..bln1·d:ich 2-spsdcrwy I nowy
/ 11><łzwcr6SO m.1,.-w, Cma 131.000:rJ
J, K:vlOOX)11 -cb zami<S'lbrua ba ,,momów - caly """wili pln<>~wtj - saanod.,;elne mieszkanie o J'IOW. 11Om 2 -c:ib.owicic od·
dzielne wrjkic (4 pokoje • duży salon .+ kuc.hni:i + bzicnb) \l.'Tll:t
t: wtasrq d7.włką o pow. S'20 m 2 i gnt\Utn1 n a ~ aamochód oro1,owy..,.. 110.000 zl
4. Kroto.ayn -nM:COwsun łęły w oW6d-rueduiy U,ond)'gNIC)'Jń)'do
mclt o pow, utytkowcj 120m2 rui dziakc 660 m2 c:tna ofcr1owa
91.łlOOzł

18. Zd,1:'ny-dmłbrdat:acyJn.az;l'J:l,Wlr..at~ l „'Oda.,pr.\d'lSOOml

Spa...W mkvklń
I """-'-. - o.JĄ-..i.p pęka< -

"' P"'=

5. Kro<_.-p,r,en,wybudynel: mics:,.blny - -lp •k+l zpodcluu,n u1)1kowym -2 pokoje wmzbudynl:iom ~ ..,,.
klllć n:i, działce o paw. 2500 m2 (motJiwoić romziału działki) rcaa
l ł6.000zf

1 baJl.oDe,a / od DCIIZl'.W!j - pllltow.-tj sumy / pow 62.5m I
lp fł.-tl tv.'C/-mn

idellny, tpbcorry buf,;\ aymz )2.Szł,'m<

--•po,,

a!bA

7<.IJOOzl

"""""'i-.

mxdlcSm,d,S=qówID~ - ~ 61 m2/Jpob>jo , bdloa • bDcnb' loci"'. pnmica / domof... lebnąo--.. tdcb> . - 7.UOI d
l Kl'OłGilł:JI* es. flav.icb - parter - ~ o pow 46 ml I
Jpt~ / v.lamo:łt ~.ec:ma ecu 5S.łOI rJ

l.

<

ba_

~-.-"""'*"-J7"'2/lp•t•ll t V - m - .
d1u ul Rawm nu 51.SOO d
S. KlolMZ)-. p1ę1o,,_.._wblob1cq;ly l rokbud.l989

,.. _.,._..,..._W)___

-i...·-

wył:on~~~opc,w. 75m2(Cp

11

„ ł- ł•~

SOOOmJ~ - - hj,d,olo</,...,, 1.łlOO zł
9.

- - dom po11......,. 11 om11ę+k>ł/cct111alnc_..,...

-·-boni>-1yaq,lcji--po-/ 1999rl

-M'Y mictlzianc. l'kl\lrY pK:lt i nadmuchem. llwc:nka cal.owioe nowa,
cb~podd,=.sinyabp,aw>,bud)'nlci11"'1"*C'J%"/ltfW* i WW'llJa.l / aWt na gnmcic 2200m2 ndbaneobtjbc, ckl-!IO licłcoi C'tn:I IS.000 zl
10.7 1 a f t o d ~ ,p,-t<dambord4>stl<)'-lanym,lyc1M,ei:
NI wsi ni d:l:ilb O pow, 870 m2 - caWić ~ j$ woda. JW'lld
1 ldcfao....,,.. Id .usqlt pod ~ · doJ,,,1 ulaltan - no i ta dogodna ttaa • I.IOO Il

czynsz216:d.ln-c - - z l

11."""---

• 1o•i WSl)'S1kio
hopokc,m. ...... a eoo ,i
<,. Kroloo:l)-. - ...-.-oc.Konz,b,opaw. 41m2(3p•
k -t- I + 'Wt') n1 rv pęne.. po mnonar., ban:bo udbMc 1c.1 i.Slniqc:
-lru("'lp<>b&..-iUOll zl
7. Kn>lOII).. 0..Slwyd<S:mqilw.-y-zcq;ly.D-bn1e o pow. 40,12 en!/ 2(i·tttancd:li t ~qgil 6m'J/- jasnt
1 - podq, p s t . , ~..............
I.

6. Kn,t--.-domj,,dnorodrir<nyzcą;ly.i;,Jbtjatamk:o\a.
jftf:y,,ednopiętrowyo pow. utytk:owq 162 ml lllld:zilłce o pow. (,()O
m:? zpr.tmn o pow. 40 m. do.mmicmmnia od z:inz cum 175.000 :d
7. ~ - ,p,nt,m-pięuowy - Dbudow,blilno>con,os...UU
buJowructwa~ w rejonie ul Sowińskitgo m dmłce
O pow. 700 m1 W podw/rAI obmmy budync,1< go,pocl>ltzy Zp,>1aZI
:a. c:akM a.,m II0.000 zł
I. pod l<rocC'.IIR)'bern- domdc. puttl"OW)' o pow.18m2/7:p 1--\:ł l /d.'.ICh
6'>.,,....iowy I na poeld,sni ma!liwoić ur,,.i,;cn;, dwóch pol<o, / rok
budowy 193' zbudynb,m goopodA,c,ym • ~ na puncie o pow.

Knłal)•_"_..,.__.,..ulltr,nh/)p

"k ~ I Dl rętro o pow. ~ rn l lcudam 1 lmeab p:, reroonac „ to,-

..,.,,.i--.-~111--

"' o ...... 150hal. prl)._
ron a . '5.00ID

r.zecz-m,~

9. wo.i., p,\d-abiob,, iclc-

o., slayb. piwriia. ,uyc:h cb ,d,pbtj, uzhrojcnic polne. cena:
45.000zl cb ąą,cji
33. ~-bon!zoblisl:ocainn, lbnj<xln<,rodlmy.pancropow.
ufytk. 52 m2, 3 pd<Djc, mytlao. Ozialka o pow. 205 m2, 2 polwjc,
mytlao. lmab o pow: l05 m2, uzhrojcnic pdnc. Cena: 39.500 ,i
34.Xrocoseyn-lbnph)n,cl,imyopow. 145 m2, sI"""' kucmia. b'"""''"""'dziab:opow. 433m2. U,t,n,jcri,:: woda,s,r,..pnid. Ce·
nallO.OOOzl
35. KRQTOSZYN - d o m ~ o bar<howysol:imo pow. ufytk. 198,80 m2, 3 S)l"'lnic. pokój drlcmy, kw:hnb, jo<blni,, bzier,b, W. C., hall. C. O. v.sgiel_ oraz budynek ppod:,n:7.y 2 IJII·
-.,_ ocieplony. c. o. C-: 450 OOO, -,I.
36. KROTOSZYN-lbnjalnorodzi,-llyopov,·. 120m2,4poloojc.lo.d,.
ni>,2b,icnlozw.c.,!l>"'!"'<Wlc,,opow.460m2,uzhrojcnicpdnc.Ccna: 130000,-,I.
37. KROTOSZYN-bfolo:>trc<nnllbnjc<loorodzmyz loladcrnut;,•
kDwytn na<Wlc,, o pow. 125 m2. Umojauc pei,,:. Cena: 39.500 ,I.
38. BARTODZIEJE-20bnodGlogowa.lbnjulnorodzinnyopow. lOO
m2:4 polrojo. bdm, on,: lul),*i ppod.,,t,,:: obor.l, s,ą,o i..,.
cbb, "'dziab: o pow. 0.49.00 ba. Cer-= 36000. -,1.
39. TlilSa KROTOSZYN-7DUNY -niaudn:nmćo ob.z:im: 3 h3 mbudowana domom mi<mDlnym i bod),,bmi goopodan:zylni inc·
,,,..,....poddmlaloo,lćM1' wzmocsie: p,wlo:ji roślin,j. zw;..
n,io:j,--S>cbwni=j.~ milinamobnjd,.'iP'f"
bów \v,iw,,ytn ip. lJzb<; WOO!, ga,, pąd, ldclm
40. 6bnodKROTOSZYNA-lbnja:lncrod,myopow.11 1 m2,3pokqc, lo,d,no, bzxrb z ~ budynck IJlllXld,tczy, . . - . n,
"2iab: o pow. 2600 m2, uzbroja,ic: woda, p,d Cena: 70.000 ,J.
41. KOiMIN-<bnjulnorodzinnyopow. u!)'lk""<i 90,52m2, 4 pokoje. bJctria. b:óenb 2 WC <r.t% l:uf.. gosp. n.1 działa: O pow. 650 m2.
l.bhą,nia pdnc. Ca,a SS.OOO zł (cb ncgocja:JI').
42. KROlOSZYN -dom jan,nxlzlmy (ociq,lony) o pow. 150 m2,
2 garatc. conadzm:oopow. 300 m2 zmatliwoici\~l:nla s,un"'- lhlr. pdnc. eau S9
-:d.
43. SUIMIERZYCl,-domjcm,rod,imyP""'fflwyopow. utydc 110
m2, 4 polrqc, kuchna na dziab: o pow. 728 m2. lhlr, woda, ga,,
pr"1, tdclm Cena: Il) ooo.-,!
44. KROTOSZYN-lalnxric,czynm,,.,zdwomlmicsd<mi,mj wol.
nymi i 6 z,j,;tymi P= n,jano6w I pow. lcddcgo mi<s,bnia po ok.
140m2/. P...icm:bnia ul:yd1aw.1 w,zystkith lcbliol<. 1000 m2.
45. WokolicyKOBYUNA - goopocl,n,,,,orolnc~ńozlulyn
ku micsilmlnąi,, obxy, Ili""'"°"" rolnego 6 ha. Ce= 400
000,-21.
46. KROTOSZYN - ~ dom jixk,orodriMy pow. 180 m2,
6poia,i,21wcmic, 2x bzkrbzwc,c.o.-w,gicl.,;,,.<Ud,mlcc
o pow 350 m2. Cena: 190 000, - ,l.
47. KROTOSZYN-bli.sla>Ryrj.ulcuniaucaopow. ufytk.625 m2, 71obli rnicszbhl)di z bzicoą i \\\!. pow. d2mlki S45 m!. Mo!liwtś:
~ khlu "1)-d<ową\o-sl<kp,. Cau: 300 000. -21.
48' KR010SZYN-lbnjulnorodzinnyw"'1ulowicblil:nia=jopow.
u:fydc. 109,14 m14 pokqc. 2 kuchnie. w. ~ ł.aienkll z w. c;, piwnicy
2 poirqc, kudria, "'2icnb z ubilo,tją, c. o., budynek ga;podan:zy
o pow. 56 m2 na dzm:o o pow. 700 m2. Cena: 1/lJ 000, ->l
49. KROTOSlYN - lmtlm lfrJlcqjnic polol.ony dom jodnorodzimy
opow.u1)1'.170m2dw.,lu!)m~"..-Y"pow. 74
m2 ~'"lr'I)' c. o. i 3d ml, n:a. dziak;:e o pow. 100 rn2. uzbr„ wod.1,
p,"1,g;rz.
C.

65. SUL=cr- lolcd mics>Jamyopow.50 m2, 2poirqc, lwdviia,
lazic,1kn.wc,lpi~+gand.C=53.00021(cbnegocj,tj~.

66. ZDUNY - lokla nucs,lmlny o wys• .und. o pow. 33.4 m2. pokój.
lruchnb,bzio-bz,.~.1~. C.,,,42.000,l.

67. ZDUNY - lokla m.ics:dcalny o pow. 36,9 tn:?., 2 pokoje, bzicnb z we,
I piętro. Cena 46.000 zł .

68. KROIDSZYN - lol:nl micszl:nlny o pow. 70 m2, 2 pol<oje, kuchnia,
t.mcnb z ubllo,cj'I, c. o, I p,1<m, ccn,i \S.OOO ,J.
LOKAI Ę IJŻVl1«lwt: «mr:wtat)
69. KROIDSZYN-pr,,y gMwncj tr.l!<i,budyrdto lmtlmwy,olcim..,..
danl1.ic pod uslulłi. h.wlcl, produkcj~ biura o pow. 1104 m2 nadm>I•
CC O pow. 4759

70. KROTOSZYN-<llr.ll<cyjnicpololx>mdualiwopow.3935m2,,al,udow.xlald<,lcm~opow.ul:)1k.140m2idom,mjcdncrodzimym o pow. u>.ylk. 108 m2, 4 pol<oje, kucllnio-j.1d.Jlni1. kuch-

-=

ni:i.. hal~ 2xla:zicnbzw.c.,c. o.,p<xkla.v.cW)UicnłC1Jl.80!ił)QW
rowonc. Caia: 700 OOO, ->l

71. 7 bn od KROTOSZYNA -przy glówntj uusic nlnlkqjnlc pobhx,a
d:óalb o pow. 2 613 m2
budynl:icm magazynowym
o pow. 581 m2 z budynkiem adtninmracyj,., - ».'.>qalnym o pow.
ufytk.1 1 2.19m2-0ll6łnySIM-.c,nybonlmdobry. [mulkawca

lości~ i w~opow.

z~nadmb: opow. 498m2, umrq""'pci,,:. Cau 12000
li.
51. KROTOSZYN-domjc.baudnnoyopow. 10$.16 m2, bwyrd< go,pod,n:zy zpcmics,cmian"' di:i:llalnolc lm>dlow< ocieplony. I')>•
n<to pow. SO m2, na m>lcc o pow 791 m2, lfll>,ojc,ic p:łnc. Cena
40000021.
52. OSTRÓWW!kp.-jedcmsloleri lbnjodnorodrinny o pow. 180 m2,

72. 7 bn od KROTOSZYNA-d2iwlao o pow. 9957 m2 mbodowmu bu·
dynJ<ami ~-har<llowymiopow. 265 m2, wi:akló:iog,o.

dzoo:i wug;i. n.iwicr:!x:mia UIW'Mizr)n.a. duzy pbc nww..·wrowy, SIM

u:cmiczny lmtlm doo<y. °'1a: 500 OOO, -1J cb ncgocpcjl. C,:ynsz:
4000,-zl
DZlf.BŻAWA N.4.Jt"M
73. KROlOSZYN - bli:l<o Rynlw lol<nl u!)'1kowy o pow. (,(I m2 z mot-

f""""'I prowada:ni, cichej dzwloo.ści goopod.ln:a;j.
74. KROIOSZYN-posi,dam doW)'lli;cinlbnjalnorod,innyo bonlm
wy,okim """'1an1,.ic. pow. uiy1lt 150 m2, 7 pokoi. kudw., 2 bzicn-

1.:i z wc.

75. KROTOSZYN - blósko Rynku odd,m w ,~jem lol<al u!)'lkowy
o pow. 1/lJ m2zmo1Jiwcociąprownd,,,niacict.cjdzialnh10ici go<!I0"""2:j. Całość 1llbczpicc,oo, o,;,od="1n.

76. KROTOSZVN - w poblWJ Sinrostwa Powia1owcgo- posiadam do

"">'""""'

wynajęcia w jcdoopi,trowym budynku """Y lokDlc
laot·
dy o pow. 75 m2.obonlmwy.<olcim-N•pMC17J:szybyon1 ~pr"'1 budynkicm ixuJdng.

n.1bnodKRClTOSZYNA - pD11i:11bnulowyn,J?bud;nckgo,podan:2y o pow. 90m2. wod.l, Pf'tdC'zyn<,.: 800,- >l
78. KRQTOSZYN ..... posiad:un W wynajQciJ umeblowany łobl miCSil.·
laolnyo pow.48 m2.3 pol<ojc, l:ucJ,nl.t. lm:nla,zw,c., wpoblizug:,-

ra>. Mic<ięcmyCZ)t>SZ- 700. - zł
79. KROTOSZYN - oddam w dloćrl:aw~ d>bl~ o.cmldlnic,ą o pow.
l201 m2w L'3~iut"~polbrukkm.całość~OO-
jazd.isr.'1 lt., wdztlłcc - k..inalraicja~~pn\d. woc:L1. Cma
drioial'y900zlcbnogocj,tji.

p,r1Cr- 2pol<oje,l:ud!nia,~-nia.w. c.,~lpiętro-

4 pol<oje, kucmia. ł.uia,b z ~ Pow. d'a:lllci739 m2 w cdoó:i
~ wl,rojou: pei,,:. C= 190 000,-zl cbncgotjatjl

80. KROTOSZYN - odd.'lnl w "''J'm 1o1u,1 ufylkowy pod d1.iamlność
lxuOOlWl1,~ lw"110W>\opow. 145m2. Ni""""""°"po-

53. 4kmodKROTOSZYNA-lbnjcóuodzil'rlyopow. 120m2,5~
koi, ladstia, z ~ budyrdtgospodautzy. uzlxąjcrue:

IIM1,pr.;i

si>cbixuJdng.U2hrojcnlcpclnc.C=n:JJmu l4zlza I m2.

Al. KRCYroSZVN - odchm

54. ZDUNY • jc,bxt,czny dom jomorodziMy o wysol<im """'1ard2jc
o pow. 200m2,4 pol<oje, 2bdric:.ltticnkaz~p,żnadzial
<%" O poo,.Y. 486m2. Cc:na llS1XX>'li

LOKALE MlfSO<ALc'fE

rua.-.

11 . PodJuodncm-pn,•~-mj trul~-zanwllffiOWIVl3 buÓOWlldoma / \lo')'U"ll'.IJJlC całe J)l'lY.dtmic t stropy I wru z. calof.cią m.11criałów
bud. do zrakonczetua budowy ru cb:wce ) .t,00 m2 - •"'Oda. p,ąct, tde•

ron,asUt1, Cffil n.ooo 21
13. ~ T I - dom 1-rod'dnnyr. b. 19720 pow. ufylkow~j 180ml na
dxi:lłec 900 m2 au 240.000 tł
14. Kobylin - wolna slojłCJdom 1--ł\'ICWl'lnyStan łCChruCZl'ly - ~lny
- doz:unies-.dauuaodnr.u. cena UO.OOO :d

15.Kn<,--.-<>Sicd~ .--u1.Cqlmloicjdon1 l· md.oM)/ P,\11\>wy~ surowy ocwarty na d.ciake 315 m ? -całoist ogn:,d.;.ona cena
'1.000zl
l6..Krotl)ttyn - osiedle w ttjonie uJ. Cql:usl:icj -dom w 7.llbutlowie
b l ~ - w)'!iCll:::apiwr.b,~ipodd:wrbttS&Obt'bt11worowt1.
Ołynkowan)' ~ 12.ld.'w:ony / dl:::s.k, I papa Jw obidttit

przy•
przyb\c'zcnQ pnp1, lek fonu i b,iałimc:J1 CII·

bit na ciijałce 380 m2, tta 70.DOO tJ
1 7.Krotouyn-łwmmłc:.stan

bardzo dabry-

lOmkSl:bńo tącz.

neJpow. 1000m1 - \\·1)mwalne 3 lobJeopow. 300m.2 - .stm prnw·
ny c:alotd - ~ błciwy ma 500.000 tJ
B mt9S'lfłrbvdowv

1. Kro,_., - olaozy)luo - -bodowawolnollOj-budynku micszlalnego a., dJ.iak:c 450 ml wru z pro,ck1em i puwolcniem
na budowę - "")'J)łm\-ad.zana b...,.. fundAmeniowa ~ woda i L:I\JUlimcja jut
do<btb,wo IO
~ bloo,,l., bctonowe i ~ U I U parapctnW caM1ic:mc Cffll lt.000 1.1
1. K:vlWY" - .,.;cdle !Ąowa•Bolo'"lkiogo - . . _ , budow, domu - ~--payzim,ic/ w pn,jel:cr wysoki p:wr. poddlS20'0 / cnz pat. pffllC ~ i e w ubcy p;>w. grunlU 642.l) m2 ce-

m-/

w n;1jcm

,l'Uc.,zJ.'tUllc. } S)Pł:ilrue. pokOj

<WCOny.bzienb,we,kuclv,u - wy.<olci>J:11><1.udC,:yn,z600zl.

Kl1tfill
l. KROTOSZYN -domjalnorad1.i1V1ydo200000, -:il.

SS. KROTOSZYN - kbl mieszb1ny o wy,okim . . . - _ o pow.
60m m2, 3 pokąc, ładna. bm,b, w, c. Cau I m2- 1200, -21.
56. KROTOSZYN -lcbl miCS2b1ny o pow. llJ.5 m2, J pokoje, l-uch·
lnbtja C=69000,-,J.
S7. KROTOSZYN-~w~n:.tpll1ttZE:Opow Mm2,
2pokojc,1:ucbnb,b:!xobzwc,"'~P="'JCl1'CÓ'V· ~
nia wone: piwnica V m2, pok6j n, podd.1SlU 7 m2 Ig:m. lh!r pelno.Cc=35000. -li.

ł:\CZOfl,4 woda. mQt.bv.oiść

l300m2wwonbnu.Ccm,S00000,

-zlcbn<i,,ciatjl Czynsz: 5 OOO, -zł

ooo.

SO. SUL'1JERZYQ;- almioltlni<bnj<a,onxlńooyopow. u!)'lk.170
m2,4 pokoje, 2l'\llh\lc:. 2 w. e., bzi•orazbudy,d:~

m2. Parlcit,g, pl.le marcwrowy, ll:ral W cabici Dgt<)-

dzony. lhlxojcnic: pci,,:.Cau: t\00000, - 21 (cbn<FC.i"'.ii).

too...,.,.

na ss.ooo n

J ~ - sprzoclomdompiętmwynawysokimlimd:unmcic-pow.
utytmwa 120 ml stllll surowy otwmty, polo.trinc.cynlci wewnętrzne„
zx1a:s:mn)', na gruotir o pow. 71IO m2 ttm il.OOO z:f
<. Kahoin Wlkp. -oo•ydolnca.....nu b u d . ~ "'ill""·
Gie 700 m2 - pdtlc: uzbmjm~ Cfflll 7LOOO lt
Cinmtv nQd ddałaturit P"'tfP9daIIP
I ICJolo5>)1ł · l.!Ohag,uowpod-prmn~11(•oda,pr.\d.
pz. kM.lluaqa, ltilcfóa) pa:y ul o n.iwicra:hni bitumicmrj a:na

11 0.00h l
?. ~ - ld'tll tn:lpl)'IIOW)' i llbd6w 3.000ml ogrodzont. Ibn
bdb., dojo,rl. u,b,oJoN. am ISdl a,?.
3, Kro<- -•opow. l,lie lui pod~przenoy,low\.maga'l"'Y on,: , ....ioslo ~ - I rd<te u:zbroj,:n,e - dojazd - o,bh"'"
u - do ~

2. KROTOSZYN iją;ookdic<-cbnj«ln,rodrinny do40 000,-:zl
3. KROlOSZYN •i'l!<>olrolice-damjalrmxJ,iM)'cb 100000,->l
4. ZDUNY, KOŻMIN-domjcwlrott,.inny

5. KROTOSZYN-d1.iJllaopodtulown"11"'~
6. KROTOSZYN -'ACZrlli; w llólJCm dom jemoroct,.inny.
7.

KROTOSZVN - ~mi..,.,.,;cdo4łlm2,Mlpięlr.o:.

l!i>.m1li4m

1. Ostrów Wlkp. -w obk:ktk li'i111J../ltH~/u A'omf!du - putcr- lok1&l
uiilugowo-handlowy o pow. 14ti m2 -wysukl standard x "' l:un ymł
IO-miejscami n11 parkingu - dl~ klientów. Cl)'m14.000 i l / nc:Uo /
nK

Krołouyn - do wynnj~~ p o l f f l ~il billt'(}\\C I m:1.gJ1ZyOOwc
o ląc'Jllcj pow.17-S ml w bn.lJOWC'U pr.l)' ul. R.awick.leJ 5 (mo.>Jiwość
v.}tllielenia pomieszcui1) czynu. do u~odnłcnh&
.l. KrotuR)it - ttntrum - partct do wynaj(ci:1 u r ~ pomicsza..e..
nie >l pow. 85 m1 z prl:C1l\3C'.ttnitm na bium lub ~Lkr()') ~,d frontu
2 wnryny i dwaJe drLWi. t'ffll 'o\)111tjmu I ,60(W / mll'Sląc.
4. Kro10.a:yn - do wyna;ęcłl nowy - pi(U'OW)' budyntk gospodntczy n.-i
osittllu bod. jednorod.unnq,.•o o ~ . ogólnq 70 ml I woda, prąd, bn.1:łi23Gpl' 7. pr~iem n., h:.ndcl, w..tugi-mojJMt'ISĆ llf"ĄdZcnin

2.

sklepu z witryną. mlł do uze,odnienla - umowa wieloletnia.
5. Krntoszyn. bli.d.:o ry:nku - do wynajęcfo budynek pmcr I I O m2..
pi~80m!.p;uictrą: 100in2, \\'OCLl,prąd,g:łl.Z.~młD,11
sklep - huttoWni~. umowa w1clółe1nin ctnll W)llitjmu do uzgodnlc-nlL
6. Sulmknya: do W)'tUIJę:tia pn:lutmin u. tł.lepem, n1rokty]na k\bliDCja stlm k'Chniany dobry.
7. Kro101zy11 - pr.zy ul. Mogll.l:)'OO~ej wydt.icrhlwię ngmJ;rony, utwnrdumy pl:lc o pow. 1200 m2 / nn Jl!acu wf!da i 1~ ~ob pr~uwna bntmit mlkowa fl.'fllł W)'ntjmu l.100 t.l I m-c
8. Kro1 ora:,u - 'N')'N1jmętlf?.1'lUMyloknlzwltrynąn., lit.kp lub biuro-ul.
Koźmli\slcn o pow. 28 ml/ 1. wyl;p.eniem brtu'IŻ)' .$p.lfywczey cena
najmu 650 zł I mk:słfcmk9. Subnkn;yce - Rynek do wyn11J~ lkltp o pow. 30 ml CZ)lll2 950
111 =
10.Krotnst)u - lob.l usługowo - handl. pow. 80 m:Z I - rejon ul. Sien-

kiewicm-Middtwicza

=

11 . Pod Kroloa:yuem/ :Z km /-tamodikłnlc Ul)1uov.,ny budyndt ~
tpod,m:zyo 1-~ powic,zchru u>yduM,j 770 ml , wyd.óelooą
li\ lldmm. S('ICjalną/ \WJCla, ptąd. gaz,at:Jeroo /no gruncie o pow. 3000

mlt.pr~nadl.ial.llrlOU:~/ ~,hl.W10W·
ru:1, prod. spo:.t:yv.,::ca. stowniL. lip. C'.r.ynudnert1w:ny 1..900/ nlle"-c -brutto, doct.lowo Nenluahu moil 1wmć sprD:ldaty entego
ołliel:tu.

St,mdlttuOtl<

12.Krotouyn - CU1uumna pru,era pay ak,wnej uhcy l('IUI handktwo
- brurowy O pow, 20 m2 CZ)'1l.'lll 410 zJ Pl<
13. KrotOIX)'II - kisłc cen1tum I pi~ - loka.I o pOW. 30 m2 2 J)f"J..C"IJ\D·
czeriiern na biuro, bnce.bię cie. a;ynsz młts~czny 300 U
)4. KruloJ.%)11 -do ""')'T\l"ljęciu lokaJ <J pow. SS: m2/ 4 poot.icszl:u:nia, woda, pqd.. c.o. / n.i d,.wbln\'li&Ćl,~7.l\" usługo-.i.'2', pokxt.ony przy

I. K,vmoll<e - ll km od Kroł- -l<luy,)"J·a.ui u,pó1 polat#WY, p,ri<xm I,HO ha au do ui,,clo1. KobyllD - - - sprmlam bud)-nel: ,...,..i,,,:,y cb acbpotji na
budynel nu,malny' dmlbllJ0 - 1000 m2.- lcaliz>qa ceu IUOOZI
J. ~---uzbrojoo,1am
paw. S400m2 ~ media asa l"-'Sld

głównej ulicy ctna wynajmu 1..200 1)J m~
.._budowa_,./zwolnlcnl,
z opbt na pól za dokoóe7.etue budowy o:i11a 50 il I .....:
16. Rotd:J"&hw -00 Vt')'W'JCrlawlffl.1:1 STARA CEGlELNIA utwnntzooy
pbc 2000ml budynki biurowe. ll"'ll',ytl. dolwy doj>lal ("lltki zp,=
:maczc:nicm na bunownk; skbdy lub produkcję czynsz do m;eodn&enlo

i..io..1aoy,-..-,.

15. ~ -ul . l'm>ńsb
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Ważne

Krotoszyńskie

dla

szukających

zatrudnienia
Jeżelijesteś stanowczy,

Legalna praca
w Niemczech
Niemcy zdecydowały się na zatrudnianie
w charakterze pracowników - gości obcolcrajowców. Aktualnie na pracę
w Niemczech mogą liczyć osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania następujących zawodów:
- pielęgniarki
- fizykoterapeuci
- piekarze
- cukiernicy
- rzeźnicy
- ogrodnicy
- rolnicy (mężczyźni)
- osoby zajmujące się obróbką metalu
(mechanicy, ślusarze, spawacze, tokarze,
frezerzy), obowiązuje umiejetność obsłu
gi sterowanych komputerowo tokarek
i frezarek
- dekarze
- blacharze
- instalatorzy
- stolarze budowlani, w tym cieśle
(oprócz meblowych)
- wykwalifikowani pracownicy budow-

dobrze zorganizowany,
posiadasz doświadczenia
w zarządzaniu

Miejscowa fabryka
branży chemicznej

poszukuje
kierowników
produkcji

Rzeczy Krotoszyńskiej.
Termin: do 30 sierpnia br.
13S4

marzen
redakcję jury wybierze najciekawsze prace. Trzy główne nagrody to wyprawki na
nowy rok szkolny. Wygrać można również nagrody pociesz.enia

(red.)

• INTERMARCHE
Mfflffii4,ll'II$
wKrotoszynie

zbiórkę

•

I

darów dla powodzian

Do koszy umieszczonych za kasami można składać:
higieny osobistej, odzieży ochronnej oraz żywność.

środki czystości ,
studio
reklama
redakcja

0.62
0.62
0.62

NIE ZWLEKAJ! KAŻDA POMOC JEST CENNA!
Wimieniu powodzian dziękujemy
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Donosiciel kulturalny
Muzeum Regionalne

Kościół

Krotoszynianie minionego stulecia,
wystawa do 15 sierpnia

Zwiastowanie, spektakl
Lviv Theatre Voskresinnia,
godz. 17.00

famy

Galeria Refektarz
Wystawa prac plastycznych
uczniów LO w Krotoszynie

Kino

Przedwiośnie

Nieczynne z powodu remontu

Stadion miejski
X Bieg im. Marszałka
Józ.efa Piłsudskiego, 15 sierpnia
8 sierpnia 2001

DYŻUR STOMATOLOGA

KOMISARIAT POLICJI
ul. Stęszewskiego l

721 60 o·

PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Borecka 25

ul. 56 Pułku Piechoty

725 42 78

POGOTOWIA
Ciepłownicze, ul. 23 Stycznia
Encrgetycme, ul. Słodowa 16
Gazowe, ul. Osadnicza I
Policyjne, ul. Zdunowska 38a
Pożarowe, ul. Mickiewicza 29
Prasowe RK. ul. Sienkiewicza 2a
Ratunkowe, ul. Mickiewicza 21
Wod.-Kan., ul. Słonccma I

725 07 29
725 21 79
992
997
998
725 33 54
999
725 42 41

POSTOJE TAXI
Mały Rynek
Dwol7.CC PKP

725 23 04
725 28 30

URZĄD

MIASTA I GMINY
ul. Kołłątaja 7
725 42 OI, faks 725 34 36
pon. -pt. 7.15- 15.00, wt. do 16.15
URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn I, ul. Piastowska 35
725 34 08
pon. -pt. 7.00- 20.00, sob. 8.00- 14.00,
w niedziele i święta nieczynny

radio centrum

prowadzi

721 66 57

PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Młyńska 2b
588 03 90

REKLAMA

106A~M

GMINNY ZESPÓL
INSTYTUCJI KULTURY
I KULTURY FIZYCZNEJ
ul. Borecka 18

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. Zdunowska 38a
725 22 63

Kompletne oferty (CV, opinia, podanie) prosimy składać w redakcji

Zamek
Koncert muzyki religijnej
w wykonaniu z.espołu
Rytmy Dobrej Nadziei,
11 sierpnia, godz. 20.00
Strzelanie o Laur .mi Wawny,ica,
strzelnica Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, 12 sierpnia, godz. 11.00
Tradycyjna procesja ulicami miasta
z okazji obchodów
święta patrona Koźmina Wlkp.,

godz. 15.45
Koncert Jesus Lives,
zespołu muzyki religijnej,
12 sierpnia, godz. 20.00
Dziki 'Zachód w Koźminie
- kolejna impreza w ramach
'Zamkowego
Festiwalu Muzycznego,
18, 19 sierpnia, godz. 18.00

Kościół

famy

Poświęcenie

sztandaru
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,
po mszy uroczyste spotkanie
na Rynku, przemarsz na strzelnicę,
26 sierpnia, godz. 11 .00

Apteka,
Stary Rynek I
721 6132
8.00- 18.00,
sob. 8.00- 13.00
Zamkowa,
ul. Krotoszyńska (i
721 65 24
8.00- 20.00, SC'b. 8.00- J3.00

APTEKI
Rynkowa, ul. Kaliska 2
725 28 17
dyżur do 9 sierpnia
Pod Murzynem, ul. Zdunowska 33 725 26 20
dyżur od IOdo 16 sierpnia

lek. storn. Izabela Wojno
Sulmierzyce, Rynek 32
722 32 22, 0606 648 615
11 i 12 sierpnia, 8.00-12.00

,

nieście do stoiska informacyjnego w Intermarche (ul. Raszkowska) lub do sekretariatu nasz.ej redakcji {ul. Sienkiewicza 2a)
do 12 sierpnia. Możecie go też wysiać
pocztą. 19 sierpnia powołane przez naszą

-::~,

KROTOSZYŃSKI
OŚRODEK KULTURY

(red.)

szkolę

-

STAROS1WO POWIATOWE
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
722 66 60 do 64, 725 42 56, 725 42 57,
faks 725 34 23
Starosta przyjmuje pon. 15.00-16.00,
naczelnicy wydziałów pon. 8.00- 16.00,
w pozostałe dni 7.00-15.00

i rozumiesz reguły
wolnego rynlat
- złóż swoją ofertę.

lani (murarze, tynkarze)
- brukarze (osoby wykładające kamieniem ulice lub ścieżki w ogródkach)
- elektrycy.
Aby ubiegać się o zatrudnienie w Niemczech w charakterze pracownika - gościa, trzeba znać język niemiecki, mieć
mniej niż 40 lat i kwalifikacje do wykonywania danego zawodu.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Kaliszu,
ul. Serbinowska 5, pok. nr 16, tel. 766 60
46. Oferta jest aktualna do 16 sierpnia
200 I r. Osoby zainteresowane podjęciem
pracy w charakterze pracownika-gościa
(praca od roku do 18 miesięcy) proszone
są o zgłoszenie się w Oddziale Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kaliszu (pokój nr 16) w celu pobrania
kompletu potrzebnych formularzy.
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone
będą od 5 do 11 września

Nar1J.suj

KROTOSZffi

grupą produkcyjną

Konkurs

Market Intermarche i redakcja RK zapraszają wszystkie dzieci do udziału w konkursie letnim Szlwla moich mar::eń. Narysujcie, proszę, taką szkołę, a rysunek
(technika i fonnat prac - dowolne) przy-

A, B, C

Krotoszyn 2, ul. Dworcowa I

72~ 21 IO

pon. - pt. 8.00- 18.00, sob. nieczynny
Krotoszyn 3, al. Powst. Wlkp. 23 725 25 32
pon. - pt. 9.00 - 16.00
WAŻNE TELEFONY
900
centrala mil,dzymiastowa
905
telegramy
913
biuro numerów (informaqa)
914
biuro napraw
7'25 21 00
informacja PKP
725 35 82
informacja PKS
725 31 22
infomwcja MZK
725 36 95
Młodzież. Telefon Zaufania
725 45 IO
Ośrodek Pomocy SpolccmcJ
725 25 Ol
Schronisko dla Zwierząt
725 42 00
Straż Miejska

APTEKA
Pod Or/em, ul. Wolności 7
548 24 12
pon.-pt. 8.30-13.00, 14.00 - 17.00,
sob. 10.00 - 13.00
KOMISARIAT POLICJl
ul. Grunwaldzka 4

548 24 07

PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Grunwaldzka 2a
548 24 53
URZĄD POCZTOWY
ul. Krotoszyńska 17
pon. - pt. 8.30- 15.00,
sob. prac. 8.00-13.00

548 24 10

URZĄD MIASTA I GMINY
Stary Rynek 11
721 60 88
pon. 8.00-16.00, wt-pt. 7.00-15.00
URZĄD POCZTOWY
ul. Klasztorna 16
721 60 08
8.00- 18.00, sob. prac. 8.00- 13.00

APTEKA
Prima, ul. Krotoszyńska 9
722 12 94
pon. -pt. 7.30- 16.30, sob. 8.00- 13.00
KOMISARIAT POLICJI
ul. Dworcowa 2

722 13 O"i

PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Krotoszyńska 9
722 13 16
URZĄD GMINY
Rynek 3
722 13 05
pon. 9.00- 16.00, wt -pt. 7.00- 15.00
URZĄD POCZTOWY
ul. Dworcowa 4
722 13 %
pn. -pt. 8.00- 15.00, sob. nieczynny

APTEKA
LEŚNA, ul. Krótka I

722 31 35

8.30-17.00, sob. 9.00-13.00

SULMIERZYCKI
DOM KULTURY
ul. Stnclccka IO

722 32 5~·

KOMISARIAT POLICJI
ul. St12elccka I

722 32 I:

PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Krótka I
722 32 1",
URZĄD POCZTOWY
Rynek 23
8.00- 15.00, sob. 8.00 - 13.00

722 32 4(

URZĄD MIEJSKI
Rynek 12
722 32 Ol
pon. 8.00- 16.00, wt. - pt. 7.30 - 15.30

APTEKA
Alifann, Rynek 19
8.00 - 18.30, sob. 9.00 - 13.00
KOMISARIAT POLICJI
ul. Sienkiewicza 9

721 5728

7215007

PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Kolejowa 13
721 52 24
URZĄD POCZTOWY
ul. Pocztowa I
8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 13.00

URZĄD

721 55 47

MIASTA I GMINY

URZĄD MIASTA I GMINY
Rynek Marszałka Piłsudskiego
548 24 Ol
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Rynck2
pon. 8.00

APTEKI

ZDUNOWSKI
OŚRODEK KULTURY
ul. Sienkiewicz.a I

r.zecz -----

7216057

16.00, Wt. - pl 7.00

7215001
15.00

21 51 95
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Reklama

Wygodna forma
pożyczki

i ... podstawowe artykuły
dla domu, szko~ biura

w domu Klienta
W związku z ciągłym
i intensywnym rozwojem firmy poszukujemy
osób na stanowisko:

zapraszają

Działamy

na rynku polskim od kilku
lat , zajmujemy się t·dzielaniem
pozyczek w domu Kl!enta. Nalezymy
do brytyjsk1e1 grupy kapica/owej
PROVIDENT FINANCIAL PLC., która
jest liderem na rynku bryty/Skim
w sw1adczen,u usfug
finansowych.

od

Krotoszyn

0
do

20°

0

takt e

Krotoszyn, uL Zamkowy Folwark Jl. Tel. 062 725 42 60, 722 75 51
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. dr. Wł. Bolewskłego 8
tel. 588 03 90, fax. 588 04 02
e-mail s o

SPRZEDAŻ • MONTAŻ

NAPRAWA
,63-400 Ostrów Wlkp., ul. Chłopickiego 16A
tel./fax (062) 735-32-42
62-800 Kalisz, ul. Skarszewska 25-27
te.lfax (062) 764-21-23
63-600 Kępno, ul. Rzeżnicka 14
tel./fax (062) 782-36-94

z następujących
Jesteś

J0°

soboty,niedziele i i_wi .ta_
"-

PRZEDSTAWICIEL
miejscowości:

codziennie

zainteresowany?

Zadzwoń

(062} 503 00 18

1.\49
ZAPRASZAMY
00
w godz. 8..·18 , sob. gim - 1400

Kamil Kasprzak

Do zadań Przedstawiciela będzie
należało:

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

. udZ1elanie pożyczek w domu
Klienta
. ustalanie plariu spłat I tygodniowe
przyJmowanie spłat
· utrzymywanie stałych kontaktów
z Klientami
. informowanie o usługach
swiadczonych przez firmę .

Misja zakładu:
,

_ Ulll).

~Ją:; tratłrcJę Ulpel

mann

'SOli.LJJUko 'topi ki medyr..ney, 'M,railmo 't
,w 1Jro Jom llllSZ)'Ch p je11JÓlł

POLICEALNE STUDIUM
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W KROTOSZYNIE
OGŁASZA NABÓR SŁUCHACZY
NA ROK SZKOLNY 2001-2002
• Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej. Jest szkołą dla
• Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu .
• Zajęcia prowadzonę będą w godzinach popołudniowych.
• Nauka trwa cztery semestry i kończy się uzyskaniem dyplomu

dorosłych.

RATOWNIKA MEDYCZNEGO .
• Za naukę pobierane będzie czesne.
• O przyjęci u do Studium decyduje komisja kwalifikacyjna.
Szczegółowych

Informacji udziela i przyjmuje zapisy dyrektor Studium
mgr Janina Nowaczyk
Krotoszyn, ul. Młyńska 2e (pokój 6), w godzinach: od 13"°-16°° (wtorki, piątki)

tel. 588 03 90 wew. 245

Wymagania:
kornun1kdty,,·nosc. zdolnosc
cło nawiązywania ~ontaktov•
. wy;oka kultura osobista
·11eK 25·56 lat
. systema~ cznosc
. mot v,aCJa do pracy
. l'llasny telefon domowy

1351

Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe
64-100 Leszno, ul. Opalińskich 1 tel.I fax (065) 529-92-30

Oferujemy:
. pracę w renomowaneJ firmie
finansowej
. bezpłatny, profesionalny system
szkolen wprowadzający w przyszłe

Krotoszyn, Floriańska 8
tel. 725 35 33

obowiązki

Jeśli ukończyłeś szkołę zawodową i chcesz zdobyć
średnie wykształceni_e

• motywacyjny system
wynagrodzenia.

1.\4

Proponujemy naukę w systemie zaocznym w następujących
szkołach:

./ technikum mechaniczne
.t technikum budowlane
./ technikum przemysłu drzewnego
.t technikum technologii żywienia
.t liceum ogólnokształcące
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.
Nauka odbywa się w piątki po południu i soboty .

.t
.t

liceum ogólnokształcące
policealne studium informatyczne

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Krotoszynie - ZSZ nr 2, pl. Wolności 5 tel. 725-22-28
- ZSZ nr 3, ul. Zdunowska 81 tel. 725-23-48
Kobylinie - Gimnazjum, ul. Krotoszyńska 6 tel. 548-24-32
1353
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Trzy po trzy

Prasonowela dokumentalna

Small Szwagier alb Trzy Światy (16)
Ponieważ połączone samorządy gmin

powiatu krop/oszyńskiego nie doszły do porozumienia w kwestii wyłonienia przyszłego parlamentarzysty, starosta Stan zdecydował
w ostatnich dniach kwietnia, że należy go wybrać wyłącznie spośród burmistrzów (i wójta) gmin powiatu, poddając ich próbie polegającej na trzymiesięcznym wspólnym
pobycie w Wodniku. Potencjalni parlamentarzyści zamieszkali tam 2 maja. Wreszcie przyszła pora rozstrzygnięcia walki o prawo do kandydowania.
Powrót do rzeczywistości był dla Boże
nity z Rozmarzewa, Ismeny z Senmicrzyc. Johna z Kozy lina. V lada ze Zgum,
Bolka z Komina Wielkopolskiego I Julja z Kroploszyna bolesny. Musieli jakoś przełknąć porażkę i pogodzić · ię
z myślą, że nie im przyjdzie korzystać
z automatycznego pucybuta w hotelu
sejmowym, że nie na ich konta wpły
wać będą poselskie dietki·, że nie on i sła
wę wszelką zyskają. T11Jdne, oj trudne,
było owo godzenie. Wszakże przez minione miesiące każde z nich przywykło
do widzenia wlasn~j osoby w roli parlamentarzysty. polubiło to pełne czaru
wyobrażenie. a tl7.ll się z nim było rozstać na najbliższe cltery lata.
Na dodatek gminne urzędy wcale jakoś
nie odczuły ich braku. Sprawy szły swoim torem, a niekiedy, o zgrozo. torem
całkiem nowym. Juho, pomny na dzie11,
w którym został bunnistrzem. bacznie
rozglądał się po pokojach. szukając
wzrokiem .-wcgo potencjalnego nas1ęp
cy. Przeczucie mówiło mu. że nie bmk
ochotników, którzy radzi byliby zająć
jego stołek. !\ iedoczekanie! pomyślał.
Jak bumerang wracało przysłowie: Kto
pod kim ...

Wiernych i lojalnych poddanych miała
za to Bożenita. Już pierwszego dnia po
powrocie z Wodnika ustawiła się przed
jej gabinetem kolejka złożona z podległych urzędników. Relacjonowali , co
działo się pod jej nieobecność, nic pomijając najdrobniejszych szczegó łów.
Po dziesięciu takich spowiedziach ujmujących nawet kaprysy rozdrażew
skiej auty, Bożenita była pewna - nie
zdarzyło się nic, czego nie chciałaby. Uff - odetchńęla. Pomna na ostrzeżenia
kołcżeóstwa przyjrzała s ię podwład

nym, nie dostrzegła jednak w ich wzroku fal zu, a jeno prawdziwe uwielbienie.
Vladowi 71lŚ było wszystko jedno. 1ajbardziej na świecie lubił lody waniliowe
i święty spokój. Wiedzieli o tym wsry·cy, toteż nikt nie ośmielał s ię mu go 7..aklócać . Podano kawę. telefonów nie łą
czono.
Nie1aehw1aoa był a też po:lycja Bolka
7 Komina.jednak Ismena 7. Senmierzyc.
wybnma na stołek zaledwie jednym gło
sem pr7.ewagi, rozg lądał a s i ę baczn ie,
czy szala wagi nie przechyla się w inną
stronę.

Przykra niespodzianka

spotkała

Johna.

Znasz swoją wartość, siłę uśmiechu i wdzięku? Masz co najmniej 15 łęt? Nie zwlekaj - przyślij nam swoje zdjęcie i krótką nótkę o sobie. Czekamy! Prezentujemy dziś fotografie kolejnych kandydatek do tytułu Dziewczyna Lata. To Państwo zadecydują, która z nich zostanie Dziewczyną Tygodnia i otrzyma w nagrodę kosz kosmetyków oraz talon do solarium. Na Państwa głosy czekamy do 14 sierpnia.
Drugą z kolei Dziewczyną Tygodnia została Idalia Kałążna, która zebrała najwięcej głosów naszych czytelników. Zwyciężczynię zapraszamy w piątek do redakcji po odbiór nagród. Są nimi: kosz kosmetyków ufundowany przez supermarket lntermarche oraz talon do solarium
ufundowany przez gabinet kosmetyczny Mariola (Krotoszyn, ul. Zdunowska 29). Przypominamy: spośród wszystkich Dziewczyn Tygodnia
wybiorą Państwo we wrześniu Dziewczynę Lata. Zwyciężczyzni gwarantujemy supernagrody.
(red.)

WtJ.bieramlJ.

DzieuJcztJ.nę

Lata

Dotąd bezgranicznie ufał sekretarzowi
swojej gminy Bernardo. któ1y zdawał
się grać pierwsze skrzypce w jego wiernopoddaóczej drnżynie . Tymczasem
nieobecność bossa ośmieliła go. korzystając z pełni władzy. podjął kilka absoluo1ie samodzielnych decyzji. To mu ialo dać Johnowi do myślenia.
Dotknięty do żywego rozważał, co
uczynić w tak skomplikowanej ytuaeji .
Po długim namyśle postanowił trochę
odczekać i zemścić się przy pierwszej
okazji na łamach swojego pisma Kozylin. Nie będzie sekretarz pluł mi w twarz
- po tanowi!. Ja tu rządzę. Miał jw nawet pie1w ze zdanie wstępniaka na
pierws7..ą stronę. Gdy człowiek. pośv. i ę
cający sii. dla Kozylina. walczy, wrogie
elementy próbują nklócić rozwijający
si ę ...
A cały powiat oklejony był plakatami
z podobizną Stana vd Small Szwagra.

Showman Reality
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powinna zostac
:1.. Elżbieta Pomagier
2. Honorata

Mikołajczyk

3. Marta Ajzop
4. Edyta Suwald
5. Marta Kobierska
6. Milena Kaczmarek
MoJe

I.

Elżb11.:ta
Pomog1cr 1c
Zdun. 17 lat, ucz..:nnica
TcchnikLUn
G1t\trnnomiczncgo w Krotoszynie,
Lainto.rr~ow.u1ia: muzyka.
gotowanie i potkania

z przyjaciółmi.

D

2. Honorata
Mikołajczyk
z KrotUSL)Tia, 24 lata, absolwentka
Technikum
Elektronicznego. Hobby:
śpiew, taniec. malarstwo,
gra na akordeonie i Jlccic.
Pracuje w przedszkolu incgracyjnym.

3. Mana Ajzop z Zalesia
W11llki.:go, 18 lat. uczennica Liccum Handlowego.
lubi SZCZl..'rych ludzj i muqkę. Była w Sopocie na
koncercie Erosa Ramatorticgo, k1órcgo ll!IZ)'Wa ho-

kim Erosem.

4. Ed}ra Suwa Id z lokrono-

,u. lat 19. urod.lila w pod
makiem Bli.i.niąt. Uwielbia dobrą zabawę. nawią
qwanic nowych kontaktó,,. podrói:c i nowe wrażcma.

5. Marta Kobierska z Kobylina, 18 lat, uczcnnicn Liceum
Administracji
w Les,,nic. Uwielbia mu.l)'kę i taniec, spotkania
, przyjacióhni i pisanie
wierszy.

6. Milena Mmia Kaczmarek
z Mokronosu, 21 lat. , tudctllka IV rnku !iqki 1. infi nnatyką na UAM w Poznaniu. Lubi: mechanikę
kwantową, pimmidy. litcrawn;. dob1y film i długie
spanie.
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ZECZ KROTOSZY ' SKA Organ mnlkontcml\w. Pbmu pO\\Sta!c z ruchu SOLIDAR:slOŚCI THtuJn,k p11Mmowy. Wyda\\CU ttLumen l'l'e~\" ~pólkn I. o. O. 63-700 KroloS7)n, ul. Sle11l..le\licn1 2a. Jcdnvakló\\ka" dwun.Jzicstu czterech od,lonach, grywnnn regularnie co ' rudę. Premiera · 20 mare. 1990 Sccnariu,z: zc,polowy, rezy,cria. Romana 11, . ,ko. fotodckoracjc: Marcin Pu" lik, sccnogrnlia: 7tl.polo\la Ob,ada: 17abdu Buto , \\ ojlek Budój, Rom na Hyszko, Dorota Kuklolc-.iy1iska, Seba,tlun Pośpiech . Afh,~ i reklamy. '11rojlu" G•bl'} lok. Su nerka: l\luria Dr) ga,-Witek. Anysci wspólpracuj,1cy: Witold Bla ndz i. l\taelej llofl'm nn. Junlno I bron,
Z)gmunl Idziak , Jacek Kę pM, ugu~l)lla Kuro1Hka, Tom ~z Kl\latko,HI.I, lal\omir Pałasz, \farcln Pod,ionwk, Mlroslal\ Ryb,·1.,ii kl, Ferdynand Wofn).
Gdzie na\ s7ukać'I Redakcja RK, 63- 700 Krotosryn, ul. Sienkiewicza 2n (box 63). Pod jaki numer 1clefonowoć'.' 062 725 33 54, 722 71 42 . Pod jaki faksować'! 062 722 71 42. W Jllk1ch godzmuch och, icdzać'! R.00 do 15.00. od
poniedziałku do piątku , 9.00 do 12.00 w obol} \la Jakie konto co nieco przelać'.' Bank Pncm 7 \l<lwy SA O Kalisz Filia Kro1<1szyn 15200008-75-724 690-27001-0000,0. Pod Juki ndrc, .. ma1t01,ać"? neczló hox43.gnfl.pl;
n:ec1(a 11olb-0x.com
Zastrzegamy sobie przyJcmność opracOW)'\lanin lub. krucani.o 1ck.1ów 111c zamówionych. Ni~którym nadujcmy p1ękn~ tymly. niektóre nieco skmcnmy. J\nykulciw rncwj 111c gubimy. uk ich tuk,c nic , ,-raca.my. Wwry I clcmcntv pralkrnc 111c h,dącc "la. no,cią reklamodawcy należą wylączmc do na,. Za U'eść ogloszeii i reklam nic molcmy, nics1c1y, o<lpow1udać. Wszystki d1 t}tdn ikó\\ k,,chnmy ... Tych. k1ór1y ,11 burd,n c ieka\\ 1. infom1uJcmy. k hum~ na, \rtur Puterck. :i drukuJe
\lorpol-Pr~)) (Wrocław) w nJklndl.ie 7.000 cgL
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