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Dwóch zamaskowanych mężczyzn napadło na przewożący pieniądze samochód Poczty Polskiej. Zdarzenie miało miejsce pomiędzy Krotoszynem a Sulmierzycami. Sprawcy, ostrzelani przez konwojenta,
uciekli do lasu. Jeszcze we wtorek rano trwała obława.
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wydarzenie
roku!
płaszczy i kurtek
oraz odzieży

Roman Talarczyk
Nie było czasu na mierzenie do celu. Nawet nie chciałem trafić. Po raz
pierwszy w życiu strzela/em do czfo.
wieka, a nie do celu na strzelnicy.
Relację konwojenta przedstawimy
w najbliższym wydaniu RK.

wiosenno-letniej
Skorzysfai
z okazu
- kup prezcnf

po atrakcyjnej cenie!
Jarocin
ul. Św. Ducha 118 c
pn.- pt. lQ 1l0- 1800
00
00
sob. 9''°-1300
sob.7 -15
Tel. 725 20 31 Tel. 747 89 49
• www.teomina.com.pl
Krotoszyn
ul. Ceglarska 1
pn.-pt. 7 00-1900
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Sulmierzycki /as przeczesywały również wyszkolone psy policyjne

W poniedziałek IOgrudnia około 8.15 na
drodze do Sulmierzyc, mniej więcej 7 kilometrÓ\\ od KroIO zyna, przed amo-

chód typu bus należący do Poc::ry Polskiej wybiegł nagle z prawej trony na
jezdnię zamaskowany mężczyzna , który

rzucił przed auto dwie nabite gwoździa
mi deski.
dokończenie

na str. 4

Czeka

kilkanaście naprawdę

wartonagrod, a konkurs jest
dziecinnie prosty. Wystarczy napisać, które z wydarzeń, jakie miały
miejsce w kończącym się roku
w Polsce lub na świecie, było Pań
stwa zdaniem najważniejsze (wskazujemy tylko jedno). Trzeba też w kilku zdaniach uzasadnić swój wybór.
Na kartki z Państwa wypowiedziami
oraz naklejonym kompletem kuponów (dziś drukujemy pierwszy, będą
jeszcze dwa - 12 i 19 grudnia) czekamy do 27 grudnia, konkurs rozstrzygniemy w pierwszym numerze
styczniowym.
ściowych
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Zapraszamy na

Swląt@~mą Prc)rru,eJt:

rn@bH WAJNER'f

w dniach 3-23.12.2001 r.
5D/o - 350/o
me b Ie

wajnert

Oferujemy:
sypialnie, meble pokojowe,
zestawy wypoczynkowe,
zestawy młodzieżowe,
meble systemowe, ławy,
stoliki, garderoby
Zapewniamy bezpłatny transport do

PODPALILI PSA
Chcieliśmy się pobawić - tłumaczy/i policji. Teraz dwaj nastoletni
kobylinianie za znęcanie się nad psem odpowiedzą przed Sądem Rfr
jonowym w Rawiczu.

W o tatnim czasie ogólnopol kie media

no w makabrycznych warunkach. Stłoczo

donosiły

ne, męczyły ię, ilniejsze tratowały słab
sze. W czasie długiej podróży wiele z nich
zdechło. ajgorsze jednak jest to, że były
przez ludzi celowo okaleczane. Okazuje

o nieludzkim traktowaniu koni
transportowanych z.a granicę. AJ..'t)' przemocy zarejestrowano na kasetach wideo.
Zwierzęta przeznaczone na ubój przewożo-

się, że

wcale nie trzeba daleko szukać, aby
bestialskiego traktowa-

znaleźć przykłady

nia zwierząt.

dokończenie

na str. 5

R E K LAMA

20 km

Krotoszyn,
ul. Kaszarska 2
(budynek byłej sto1am1
pp. Gulczyńsk,chl

Tel. 722 77 88
Godz. otWarcia
pn.-pt. 9 00-18 00

sob. 900-1400
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Spod lady

FOTOzagad a ?
zamiesz.cz.one w numerze 48 przedstawiało kiosk Ruchu u zbiegu ulic: 56 Pul.ku
Piechoty Wlkp. i Młyńskiej w Krotoszynie. Nagrodę wylosowaliśmy dla mieszkańca tego miasta - Roberta GładClllka. Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została
zrobiona? Na naklejone na kartki ku])Ony z odpowiedziami czekamy do 18 grudnia. Sponsorem nagrody jest Tawerna Pi=a-Taco z Małego Rynku 8 w Krotoszynie. Po odbiór kuponów upoważniających do konsumpcji zapraszamy w piątki od I0.00 do 15.00.

Czy w swoim otoczeniu spotkali Państwo z przypadkami znęcania się nad zwierzętami lub sły
szeli o takim postępowaniu?

Zdjęcie

nie
tak
Choć powyższy sondaż jest przeprowadzony rzetelnie, nie
spełnia warunków stawianych próbom statystyczym. Pytania zadajemy stuosobowej i niereprezentatywnej grupie respondentów, aby
uzupełnić publikowane na łamach naszej gazety teksty.

Czytaj też na str. 1 i 5.

Poniżej zamieszczamy oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Obok każdej podajemy liczbę
miejsc i nazwę miejscowości, w której mieści się zakład lub zlecana jest praca. Dane były aktualne
10 grudnia, do czasu ukazania się gazety mogły ulec zmianie. Ich aktualność można sprawdzić,
dzwoniąc do PUP, pod nr tel. 725-36-84.
tśrednie. biegła znajomość

Praca czeka

jęz.

ro yj kiego i ukraiń kiego.
prawo jazdy kat. 8 i C.

pełna dyspozyc)jność),

Praca dla kobiet
• szwaczki
(min. zawodowe, min. 2-letnia
praktyka),
Krotoszyn
• szwaczki
(wykszt. bez znaczenia, praktyka),
Jarocin
Praca dla mężczyzn
• elektryk-automatyk

prawo jazdy kat. 8,
własny samochód),
Perzyce
• pracownik do produkcji okien
(średnie techniczne, prawo jazdy
kat. 8, praktyka mile widziana,
mile widziani absolwenci).
Kroto zyn
• rolnik-doradca
(min. zawodowe,
znajomość tematyki

Guzowice, poczta Cieszków
Praca dla kobiet lub mężczyzn
• nauczyciel jęz. niem.
(wyższe, uprawnienia do nauczania
jęz. obcego w gimnazjach),
Koźmin Wlkp.
• agent ubezpicczcniov.y
(min. średnie. 35-60 lat,
dyspozycyjność),

teren powiatu
• specjalista ds. sprzedaży
(śrcdniĆ ekonomiczne,
prawo ja?..dy kat. B, dyspozycyjność),
Ostrów Wlkp. i okolica

żywienia zwie17..ąt).

(średnie,

obsługa sterowników PL ),
Zalesie Male
• przed tawiciel handlowy
(min. zawodowe,

Kobylin
• tapicer (zawodowe, praktyka},
zadkowice k. Milicza
• pośrednik handlowy

Sprawdź

ceny!
Zdjęcie

artykułów spożywczych,

Imię i nazwisko: ·········· ··· ···········~····································································
Adres: ............................................................................................................ .
Wypełniony i naklejony kupon prosimy wysiać na adres Redakc11
_ _ _ _ _ _.....;Ju..;.b_wrz-"'uc,ć do skrzynki RK

sprzeda-

wanych w największych sklepach
naszego miasta. Podane ceny dotyczą produktów najtańszych, oferowanych w tych placówkach
9 grudnia o godz. 10.30. Dodatkowo zamieszczamy ceny z targowiska i paliw z wybranych stacji.

mąka

kg

cukier
jaja

kg
IO ZL
200g
250 g
I

masło cks1ra

ma~aryna
olej

Jak zwykle proponujemy Państwu
przegląd cen kilku popularnych

przedstawia .......................................................................

mąka

cukier
jaja

Przykładowe ceny paliw w wybranych stacjach w Krotoszynie i sąsiednich miastach, zaktualizowane w piątek 7 grudnia.

Jarocin, PKN Orlen, ul.

Poznań

ka 26a

Pb95

Pb98 ON

3,05

3,34

2.49

O trów Wlkp .. Shell, ul. Kaliska 43

3.09

2.48

Miltct~ PKN Orlen, plac Księili-.a I:. Warcsiaka 12

2,92

2.42

Gostyti. PK Or/e11, plac Karola Marcinkowskiego

294

2.49

Borek Wlkp., Permchemia Płock. ul. Powst. Wlkp. 26a

2.92

1.20

2.47

Rawicz. Ami. ul. Sarnowska 2 b

2.85

3.21

2.49

Krotoszyn. Pl IU Perm/, ul. Zdunow\ka 160

3.02

3.26

2.48
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Targowisko
/ic111111aki
pomido,y
marchew
cebula
czosnek
seler
papryka
p1ctmszka
Jabłka

gruvk1
mandarynki
cytryny
p1ccz11rk1
burak,
kalafior
kapusta

kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
[)l.."CZek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
S/l.

kg

0,50 0,60zl
2,00 4,50zl
1,00/1
I,00 1,20 /ł
0,80zl
2,00zl
4,00 8,00/I
2,00/I
0,80 2,00zl
I.SO 3.00zl
4,00zl
3.60 4.30 zł
1,50 4,60zl
1,00/I
1,00 2,50zl
1.00 2,0071

zł

2,09zł

2,79zl
I, 8 zł
0.69zl
2,63 zł

mac;ło ekstra
margaryna
olqj

1,15 zł
2.25 zl
2.15 zł
1,29 zł
0,8511
2.89 zł

kg
kg
IO szt.
200 g
250g
I

W piątek 7 grudnia na placu targowym w Krotoszynie zanotowaliśmy następujące ceny.

Tankuj z nam,

0.93

C O - ut. S1enkiewic

n1ąka

•

Kozm

BEDRO

MARCHE

.

cukier
jaja
111,L~ło

maigaryna
olcJ
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PLUS - ul. Rori
mąku

cukier
Jaja
ma. Io ckstm
marg-.irynu
olej

kg
kg
IO Sil.
200g
250g
I

ka
0,95 zł
2,09 zł
2.59 zł
1,89 zł
0,69zl
2.65 zł

kg
kg
10 szt.
200 g
250g
0.91

0.9311
2.19 zł
1,99:tl
1,25 zł
0,67 zł
259zł

.
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KUPON nr 50
Nagnx.lę z kuponu nr 48 wylo\owahsmy dla pani Barbaiy Dąbrtm~kicj z Wróie\\.
Sponsorem naszego ko11ku1. u Jl..'St krotoszyn~ka pi1.1cria Papa Pi=a (ul. Kożmi11ska). Kupon prosimy nakleić na kmtkę i pr1cslać na a<ln.-s n.:dakcji lub\\ m1cić do
. lmynki na budynku prl'.y ul. Sil:nkicwic/.1 2a do IXgn1clnia.

r.

cz

Rzeczy

duże

i

3

małe

Od kilku miesięcy mieszkańcy Krotoszyna obserwują z zainteresowaniem postępujące w raźnym tempie roboty budowlane na placu
u zbiegu ulic Słodowej i Sienkiewicza. Miejsce to ma szansę stać
się nowym minicentrum handlowym miasta.

Trudne pytanie do...
Leszka Ostojskiego, dyrektora Gimnazjum w Kobylinie
RK: - Co zrobiła szkoła, kiedy się dowiedziała o karygodnym występku
swoich uczniów, którzy podpalili psa?
Jakie sankcje wyciągnęła wobec tych
osób oraz czy przeprowadwno jakieś
pogadanki w klasach, aby zapobiec
powtarzaniu się takich zdaneń?
na policję,
a więc poddana zostalajUŻ innej, pozaszkolnej kontroli. Jako placówka oświato-

L.O.: - Cala sprawa

trafiła

możemy

jedynie odpowiednio potych uczniów, korzystając
z naszego regulaminu oceniania, tj. obnifyć ocenę z zachowania do najnimej.
Karą dla nich jest chyba także fakt, że
sprawa trafiła do s~u dla nieletnich Nie
przeprowadzaliśmy żadnych pogadanek
w szkole, bo moim zdaniem nagłaśnia
nie tego postępku uczyniłoby ze sprawców bohaterów w oczach kolegów.
wa

traktować

(eta)

Imprezy od serca
16 gmdnia Lions Club zaprasza na Rynek
w Krotoszynie na swoją doroczną imprezę
pod nazwą Złota Niedziela. Od 9.00 do
13.00 będzie można spędzić miło na niej
czas, korzystając ze stoisk gastronomicznych i zaopatmjąc się w ozdoby świ ątecz
ne w kramach handlowych. Dreszczyk
emocji zapewni loteria fantowa oraz licytacja.
22 gmdnia natomiast klubowicze zapraszają Ia-otoszynian na plac przy lntermarche,
gdzie odbędzie się podobna imprez.a, nazwana Złotą Sobotą.

Plany mamy ambitne, ale bud:::et slavmnyAndrzej Piotrowski, prezydent
Lions Clubu, powód organizowania w lcrótkim czasie aż dwóch handlowo-charytatywnych spotkań . Dochód z nich członkowie
klubu postanowili przeznaczyć na pomoc
małym mieszkańcom naszego powiatu:
Łukaszowi Dylakowi z Krotoszyna i Mateuszowi Kaczmarkowi ze Zdun.
Na ten sam cel Lions Club postanowił też
przeznaczyć dochód z balu andrzejkowego,
jaki zorganizował 30 listopada w restauracji Kmtos:- - 3900 zł.
(eta)
wyjaśnil

Święty w Tomnicach
w Tomnicach św.
Mikołaj spotkał się z najmłodszymi
mieszkańcami tej wsi. W spotkaniu
uczestniczyło 50 dzieci w wieku do 12 lat.
Każde zostało obdarowane maskotką, sło
dyczami i owocarni.
Spotkanie zorganizowała Rada Solecka,
9 gmdnia w

świetlicy

a fundatorami nagród byli: sołtys Eugeniusz Marcinek, członek Rady Bogdan
Narnyślak oraz fim1a Tadex z Tomnic.
Każde z dzieci za udział w imprezie zapła
ciło tylko 3 zł. Podobne spotkania organizowane są w Tomnicach od trzech lat
(sł)

POLSKIE DATY
W tych dniach przypadają dwie bar-

ło

dzo ważne dla Polaków rocznice. Mija 31 lat od tragicznych wydarzeń na
Wybrzeżu i 20 od dnia, w którym tak
zwana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła w Polsce stan
wojenny.
Do dziś nie wskazano ani nie ukarano winnych śmierci licznych ofiar. Ma-

amnezję,

tego, jakby licząc na zbiorową
coraz częściej podejmuje
s i ę próby fałszowania i pomniejszania obu fragmentów polskiej historii.
Żałosne i żenujące to próby. Żadna
z nich nie jest w stanie odebrać narodowi pamięci o tamtych wydarzeniach i ich ofiarach.
(er)

8
grndnia
wNowejWsi
z kilkudzie-

Kiedy na zakupy
do Lidla?
Kompleks zabudowań będzie składać się
z marketu o powierzchni 1600 metrów
kwadratowych i dwukondygnacyjnego
budynku narożnego przeznaczonego na
wynajem. Uzupełnieniem obu obiektów
będzie plac parkingowy na około 80
miejsc.
Oczekiwany - z niecierpliwością przez
prŻyszłych klientów, z obawą przez wła
ścicieli innych punktów handlowych - pawilon marketowy wygląda na ukończony.
Nie trzeba być fachowcem, aby dostrzec,
że bardzo dużo pracy wymagałoby jednak
oddanie do użytku budynku narożnego.
Pracujące od rano do wieczora na placu
ciężkie maszyny sprawnie usuwają starą
ziemię z wykopów, rozkładając równo nawieziony piasek i przygotowując nawierzchnię z kostki bmkowej na parkingu
i wokół marketu.
Głównymi punktami decyzji o warunkach
zabudowy terenu, wydanej przez gminę
inwestorowi kompleksu handlowego, było
poszerzenie ulicy Sienkiewicza o trzeci pas
jezdni, UIBtwiający klientom wjeżdżanie
i wyjeżdżanie, oraz założenie sygnalizacji
świetlnej na sla-zyżowaniu ulic Mickiewicza i Sienkiewicza, ze względu na spodziewany, wzmożony ruch pojazdów. Nowy
pas mchu jest prawie ukończony. Co do
świateł, wiadomo już, że inwestor uzyskał
niezbędną w takim wypadku akceptację
dla inwestytji w Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych w Poznaniu, a w zeszłym tygodniu rozpoczęły się związane z nią prace.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, raczej nie uda się inwestorowi otworzyć
sklepu w tym roku. Kilkanaście dni temu
firma Lidl poinformowała pisemnie Urząd
Miasta i_Gminy w Krotoszynie o wstrzymaniu prac pizy budowie budynku naroż
nego, ze względu na brak zainteresowania
potencjalnych najemców. Zdaniem Kazimierza Ratajczyka, architekta miejskiego,

:ii

Market

wygląda

na ukończony

w mieście takim jak Krotoszyn znalezienie
najemców nie będzie łatwe, bo Krotoszyn
to nie Berlin. Aktualna kondycja finansowa większości lokalnych fum nie stanowi
bodźca do poszukiwania nowych, z pewnością nie najtańszych, siedzib. Zahamowanie zaś robót przy budynku narożnym
wskazuje na to, że Lidl będzie zainteresowany wcześniejszym oddaniem do użytku
samego marketu. Czy Wydział Architektury Starostwa Powiatowego wyda Lidlowi
pozwolenia na użytkowanie,jeśli zostanie
ukończony tylko jeden z budynków?
Krzysztof Pawlak, naczelnik tego wydziału, wyjaśnił, że jak dotąd Lidl nie zwracał
się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
użytkowanie. Dodał, że inwestor, zanim
o nie wystąpi, będzie musiał wnioskować
o odbiór budynku przez Powiatową Stację
Sanitarno-Budowlaną oraz Powiatową
Komendę Straży Pożarnej . Ponieważ na
razie tego nie_zrobił, a na wydanie decyzji
o odbiorze każda z wymienionych służb
ma dwa tygodnie, można z dużym prawdopodobieństwem ola-eślić, że Lidl nie
zdąży otworzyć marketu w tym roku.
Jego podpoznańskie przedstawicielstwo
z wielkąpowściągliwością wypowiada się
na temat tenninu otwarcia marketu w Krotoszynie; pracujący tam Witold Kluk powiedział: - Prawdopodobnie market nie
będzie otwarty w tym roku. Ze względu na
dobro firmy odmówił dalszych wyjaśnień.
Izabela

.,,., sięcioma rolnikami spotka! się poseł
Józef Skutec·
ki
(Samoobrona). Parlamentarzysta
mówił o specyfice pracy
w Sejmie, negocjacjach Polski z Unią
Europejską, budżecie (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
rolniczej) oraz bieżącej sytuacji politycznej. W styczniu Józef Skutecki
spotka się z rolnikami w Rozdraże
wie.
STOP.

l 5 gmdnia w pałacu Gałeckich obradować będą strażacy-

ochotnicy. Delegaci na powiatowy Zjazd Związku
Ochotniczych Strazy Pożarnych RP
wysłuchają sprawozdania z działał·
ności dotychczasowych władz tego
. związku i wybiorą nowy jego zarząd.
STOP.

18 gmdnia w zajeździe Pod Szyszkami jubileusz dziesięciolecia istnienia
obchodzić będzie krotoszyński
kład

Energetyki Cieplnej.

Za-

STOP.

Tego samego dnia uroczystą szkolną
. Wigilię organizuje Zespl Szkól Specjalnych z ul. Ostrowskiej, spotkania
opłatkowe przygotowują też towarzystwo polsko-niemieckie i stowarzyszenie Pomóżmy Sobie. STOP.
21 grudnia obradować będzie na sesji Rada Powiatu Krotoszyńśkiego.
Najważniejszy punkt porządku tego
spotkania to bez wątpienia podjęcie
uchwały zatwierdzającej projekt budżetu na przyszły rok. Poza tym radni podejmą wa.wą uchwalę dotyczą
cą utworzenia sieci szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.
STOP.

Bartoś

Tropimy nonsensy!
astolatki

Nw Kobylinie podpa l iły
psa. Dlaczego uczniowie
zwykłego

Dwa lata temu odeszła

Ś"i?p.

Magda Manikowska z Synkiem
Była wyjątkową kobietą i c:złowi

kiem

pcyjaciele =R=eczy Krotos::; 1iskiej

gimnazjum
z
małego
miasteczka
znaleźli sobie tak ohydną zabawę?
Swego czasu mówiło się dużo
o złym wpływie telewizji na dziecięce
poznawanie świata. Podobno maluchy pozostawione sam na sam
z ekranem, na którym przez okna
wyskakują niezniszczalni bohaterowie kreskówek, stawały na parapetach i odważnie spoglądały w dół. Piszę podobno, bo wieści o takich wypadkach dochodziły z daleka, nie
z Krotoszyna, Koźmina czy Zdun.
Czy nastoletnich kobylinian usprawiedliwia oglądanie nierealnych,

często

brutalnych filmów? Nie znam
statusu materialnego ich rodzin, ale
trzeba też zadać pytanie: Czy usprawiedliwia ich pogoń rodziców za pieniędzmi? A może usprawiedliwia
zmęczenie nauczycieli, tracących
kontrolę na uczniami? Może zabrakło im babci i dziadka, którzy zawsze mają czas dla wnuków i choć
czasami nie rozumieją już otoczenia, do końca zachowują pamięć
o Dziesięciu przykazaniach?
Moglibyśmy spytać: Co to za szkoła,
do której chodzą mordercy zwierząt? Co to za rodzina, w której wychowują się nastoletni przestępcy?
Od kilkunastu tygodni przedstawiamy w gazecie nasze szkoły w cyklu
Ranking Rzeczy. Na pewno dla którejś ze szkół miłe będzie zdobycie
wyróżnienia Szkoła Całodobowa, bo
do przyjemności należy stawanie
w rzędzie najlepszych. Głównymjed-

nak naszym zamiarem było pokazanie, że są placówki tętniące po połu
dniu życiem i są takie, w których
dudni tylko cisza. Nauczyciele spotykają się tam pośpiesznie z uczniami
wtedy, kiedy trzeba przygotować
okolicznościowe wierszyki na okolicznościową akademię.

nie potrafią
na sensownych zajęciach
głupich dzieciaków, z których mogą
wyrosnąć, nie bójmy się mocnych
słów, bandyci. Nie oskarżam rodziców, że nie mają czasu na objaśnia
nie świata własnym(!) dzieciom. Ale
pytanie dlaczego powinni jedni i drudzy powtarzać aż do skutku. Nie
w każdej parafii są tacy ludzie jak
ksiądz Darek Bandosz (str. 9), który potrafi z pomocą nauczycieli ćwi
czyć serca, ciała i umysły 120 mło
dych ludzi.
Nie

oskarżam szkół, że

zatrzymać

Izabela

Bartoś
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Chciał ukraść kasę, a ukradł komórkę; włamanie do rozdrażewskiej
podstawówki; ponad 6 tys. zł zabrano z kurtki obywatela Ukrainy;
pobicie w Smolicach; rowerem na gazie.

2 grudnia nieustalony sprawca wszedł na
podwórze prywatnej posesji w Krotoszynie i ukradł 70 metrów przewodu
elektrycznego od maszyny do cięcia
drewna. Właściciel oszacował straty na
około 2000 zł.
4 gmdnia o 19.30 na chodniku przy ul.
Floriańskiej w Krotoszynie nieznany
mężczyzna zaczepił 17-Jetniego krotoszynianina i zażąda! pieniędzy. Chłopak
pokazał napastnikowi pusty portfel, ten
jednak przeszukał kieszenie nastolatka
i ukradł mu telefon komórkowy wart
700 zł.
5 grudnia około 18.00 z lady w sklepie
na Rynku skradziono 3 telefony komórkowe, których wartość obliczono na prawie 2000 zł.
5 gmdnia w godzinach wieczornych
w Baszkowie nieznany sprawca po
otwarciu drzwi do fiata 126 p ukradł radio A iwa warte 700 zł.
6 grudnia w godzinach rannych w Rozdrażewie zgłoszono włamanie do Szkoły Podstawowej. Prawdopodobnie wła
mywaczy było kilku. Weszli do budynku
po wypchnięciu okna w szatni. Dostali
się do pomieszczeń dyrektora, sekretariatu i trzech klas lekcyjnych. Ukradli

kserokopiarkę Canon, radiomagnetofony Panasonic i Philips. Poza tym łupem
złodziei padły dwa aparaty telefoniczne
i gotówka - 2400 zł. Łącznie obliczono
straty na 7000 zł.
7 grudnia o 20.00 włamano się do opla
vectry zaparkowanego na ul. Grudzielskiego w Krotoszynie. Sprawca wybił
szybę w samochodzie, wszedł do wnę
trza i ukradł panel sterowania od radia
Panasonic.
W nocy z 7 na 8 gmdnia na stacji paliw
przy ul. Koźmińskiej w Krotoszynie nieustalony sprawca okradł będącego przejazdem w Krotoszynie obywatela Ukrainy. Złodziej ukradł z jego pozostawionej bez opieki kurtki 6600 zł.
8 grudnia o 4.50 w Smolicach (gmina
Kobylin) z nieustalonych powodów pobity został 3 I -letni mężczyzna. Policja
zatrzymała napastnika, również zamieszkałego w tej samej wsi.
5 grudnia około 19.00 w Orpiszewie 40letni mężczyzna został zatrzymany przez
patrol policji. Jechał na rowerze będąc
pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,3 promila alkoholu
w organizmie.
7 grudnia o 2.00 w nocy na ul. Mickiewicza w Krotoszynie 36-letni mężczy
zna jechał pijany rowerem. Zatrzymany
musiał poddać się badaniu na alkomacie.
Miał 2,14 promila.
9 grudnia o 17.00 na ul. Koźmińskiej
w Krotoszynie policja zatrzymała nietrzeźwego 56-latka. Miał 1, l promila alkoholu w organ.izmie.

Kierowca zdążył wyhamować, nie wjeż
dżając na gwoździe, dzięki czemu nie przebił opon. Konwojent i kierowca furgonetki
z pieniędzmi dla emerytów nie mieli żad
nych wątpliwości - to był napad. - Napastnik miał na głowie ciemną kominiar~

skąd

ten krzyk?

ze strony 1)

Przytomność umysłu

i szybka reakcja 40letniego Romana Talarczyka uchroniły
przed kradzieżą ok 200 tys. zł, a być może
ocaliły życie kierowcy i konwojenta. Talarczyk pracuje na poczcie jako ochroniarz od
dwóch lat Znany jest z ogromnego poczu-

żowano około

I00 policjantów z jednostek
Ostrowa, Jarocina, Rawicza,
Milicza Poligantom pomagały psy tropią
ce. Akcja trwała przez caląnoc.
Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania
do chwili zamknięcia tego numeru (wtorek
ościennych -

i mierzył w kiemn/a; osób siedzących w samochodzie- powiedział podinspektor Dionizy Kula, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Prawdopodobnie celował do pracowników Poczty
z tak zwanego obrzynu, czyli dubeltówki
z obciętą lufą, Równocz.eśnie do samochodu od strony kierowcy doskoczył drugi
mężczyzna, ubrany identycznie jak jego
kompan. W ręku także trzymał obrzyn.
Błyskawicznie wyciągnął broń

5 gmdnia o 8.00 jadący ul. Mickiewicza
w Krotoszynie kierowca skody J05 nie
zachował należytych i adekwatnych do
trudnych wamnk6w atmosferycznych
środków ostrożności i potrącił na przejściu dla pieszych 74-letniąkobietę. Starsza pani ma wstrząśnienie mózgu i kilka
potłuczeń. Trafiła do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
7 g1udnia o I0.30 jadący ul. Mickiewi-

cza w Krotoszynie volkswagenem golfem mężczyzna potrącił przechodzącą
na przejściu dla pieszych 76-letnią kobietę, która w wyniku zdarzenia ma zła
maną kość piszczelową i strzałkową, Pogotowie zabrało ją do szpitala.
Obydwa zdarzenia miały miejsce na tym
samym, jednym z najbardziej w Krotoszynie niebezpiecznych, przejściu dla
pieszych.

Konwojent Roman Talarczyk błyskawicz
nie wyciągnął pistolet i oddal przez przednią szybę dwa strzały. Jego błyskawiczna
reakcja skutecznie odstraszyła napastników. Wszy~iko trwało kilkanaście sekund.
-Reakcja konwojzgącego by/a jak najbardzieJ prawidłowa, zgodna z przepisami.
Dzięki jego postawie konwój został uchroniony - skomentował zachowanie strzelają
cego podinspektor Kula. Sprawcy zbiegli
do lasu w kierunku Chwaliszewa lub Sulmierzyc. Konwojent wyskoczył na drogę
i strzelił jeszcze dwukrotnie k.ierunlrn uciekających. Strzały były niecelne. Ślad po
sprawcach zaginaj.

Obławą dowodzi/ komendant powiatowy Wojciech Kasprowicz (na zcljęciu
górnym z prawej), już przed południem uczestniczyło w niej ponad 100 policjantów

cia humoru i opanowania. - Zawsze radzi
sobie ze WSZJ$lkim- mówiąjcgo współpra
cownice. Konwojent mics7.ka w Trzcbicku,
jest żonaty, ma dwie córki.

Stu policjantów i helikopter
Pie,wsze siły poliqjne p1zybyly na miejsce
już o 8.30- relacjonuje podinspektor Wojciech Kasprowicz, komendant powiatowy
policji. U7.brojeni policjanci zaczęli przeszukiwać okoliczne lasy. Z Poznania ścią
'gnięto helikopter. Do poszukiwrui zaanga-

rano) nie przyniosły skt1tku. Sprawcy napadu mieli około piętnastu minut na ucieczkę
- tyle czasu mini.Io od chwili zdarzenia do
przybycia policji. Być może ktoś ich podwiózł i zdołali odjechać daleko. Policja
sprdwdza wszystkie tropy.
Sebastian

Rysopis spr(l';l.'CÓW napadu:

Pośpiech

mężc::y;:ni

w wieku 18-25 lat, wzrost około 180 cm.
s=iplej budowy ciała, ubrani byli w kurt-

ki ciemnogra11atowe i ciemne spodnie.

Ucho Rzeczy

3 grudnia o północy w kominie budynku

8 grudnia na ul. Witosa w Krotoszynie zderzyły się wartburg i renault laguna Renault
uderzył w tył wartburga, który zatrzyma!
się pu..ed przejściem dla pieszych. Strażacy
odłączyli akumulatory i usunęli skutki wypadl'U.
8 grudnia w łazience budynku mics7.kalnego przy ul. Słodowej w Krotoszynie z powodu awarii piecyka gazowego powstał

mieszkalnego pr.zy ul. Koźrnióskiej
w Krotoszynie zapal iły się sadze, na skutek
czego ściany popękały wzdłuż całej długo
ści komina. Strażacy zalożyLi sito kominowe, aby uniemożliwić wydostawanie się
iskier na zewnątrz. Ugasili palenisko, przewietrzyli pomieszczenia i oddali właścicie
lowi.

zienki. Butlę z gazem propan-butan wycią
gnięto na zewnątrz i schłodzono wodą,
Mieszkanie zostało przewietrZOnc i dokładnie sprawdzone, a następnie oddane
do dyspozycji właścicielowi. W akcji gaśniC7..ej uczestniczyły dwie jednostki
z Krotoszyna.
(popi)
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pożar. Ogień zniszczył wyposażenie ła

nu jest w Krotoszynie psychologów? Odpowiadrun ·· 7..alcdwie jeden. Proszę nu
powiedzieć, jak się dostać do tego specjalisty, skoro na tr.zydzicstotysięc:zne miasto
przypada jeden. Na wizytę uzeba czekać
kilka miesięcy. Rejestrując się dziś, można
spotkać się z psychologiem dopiero w lutym. Co ma 7J'Obić ktoś, kto boryka się
z poważnymi problemami i oczekuje fachowej porady? Przecież problem sam się
nic rozwiąże, a nawet może się pogłębić.
C7Jowick po prostu zostaje sam. Co prawda, można pojechać do Ostrowa (sprawdzall!Jll), ale tam osoby z zewnątrz niemogą liczyć na szybkie przyjęcie. Może jeszcze wybrać się do dw..ego miasta do jakiegoś gabinetu prywatnego - wtedy szybko

ws'lanic prryjęty, ale za wizytę słono zapłaci. Mnie chodzi o to, aby można było
pójśc do psychologa w mmach ubezpieczenia zdrowotnego.
stały

czytelnik

.... *
Miasto Krotoszyn zupeh1ic nic dba o ulicę Chwali szewską. M ies7.kaiicom tłuma
czy :c-ię, :i'.e będą t.am kiedyś prowadzone
poważne roboty, więc nie warto wylewać
por1:ądncj nawierzchni. W takim wypa<lku
powinno się więc przynajmniej jakoś zasypać c.17.itUy, utwardzić ulicę, bo p1wjść
suchą nogą po deszczu tam nic można.
krotoszynianka

•••
Złożyłam

w ZUS-ie wymagru1ą deklara-

r.zecz

cję. Oka1.ało się,

przy j~:i wypelnimiu popełni
łrun jakiś błąd, ka1..ano
mi go napmwić. Zrobiłam
to, znów deklarację złożyłam. Dopiero po
pewnym c7.asie powiadomiono mnie, że
system komputerowy nic chce jej przyjąć,
choć została wypełniona dobrze. Musiałam wypclnić druk po raz kolt,Jny, teraz
czekam na skutek. Cala sprawa ciągnie się
już kilka tygodni. Czy to nic paradoks?
:i'..c

mieszkanka powiatu

Pozostu/(, S)'gnaly od Pa,istwa potraktowa/Lvmy jako punki '"')!J'ścia do odd::.ielnych tek\'IÓtti P,mimy się nie 11iepokoić,
żadnego nie pominiemy
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Puszka Pandory
Powoli zbliżamy się do końca prezentacji naszych szkół. Prosimy dyrektorów szkół, do których jeszcze nie dotarliśmy, o zgromadzenie
potrzebnych informacji. Dane opracowane w redakcji wspólnie
z przedstawicieli lokalnych samorządów posłużą do opracowania ra~
kingu najbardziej opiekuńczych i wychowawczych szkół w powiecie.
Najlepsza placówka zdobędzie tytuł Szkoły Całodobowej (24 h).

Ranking
Rzeczy
Gimnazjum w Kobylinie
kobylińskiej

szkole uczy się 410
osób. W ramach zajęć pozalekcyjnych
nauczyciele prowadzą:
- kółko teatralne, 2 godz. w tygodniu,
uczc.szcza I 6 osób
- plastyczne, I godz.,
uczęszcza około 15 osób
- chemiczne, I godz.,
uczęszcza około I 5 osób
- historyczne, I godz.,
uczęszcza około I 5 osób
- tury3tyczne, I godz.,
uczęszcza około I5 osób
- fotograficzne, I godz.,
uczęszcza około 15 osób
W szkole działają sekcje tenisa stołowe
go i lekkiej atletyki (razem 8 godzin
W

Podstawowa nr 3
w Koźminie Wlkp.
Do placówki tej uczęszcza 326 uczniów,
Szkoła

którzy korzystają z następujących zajęć
pozalekcyjnych:
- kółko polonistyczne,
I godz. w tygodniu, 17 osób
- matematyczne klas IV - VI,
2 godz., 45 oósb
- matematyczne klas ID,
2 godz., 20 osób
- infom,atyczne klas IV - VI,
2 godz., 55 osób
- przyrodnicze, 1 godz., 20 osób
- plastyczne klas I, 2 godz. 23 osoby
- teatralne, 2 godz., 24 osoby
- młodego twórcy, I godz., IOosób
- chór szkolny, 2 godz., 35 osób
Zespół Szkół Zawodowych
nr 3 w Krotoszynie

Do

Zespołu uczęszcza

928 uczniów.
zainteresowania

Część z nich pogłębia
na szkolnych kółkach:
- ekologiczne,
I godz. w tygodniu, 16 uczniów
- recytatorskie, I godz., 22 uczniów
- infonnatyczne, l godz., 15 uczniów
- językowe, I godz., 15 uczniów
- plastyczne,

Gimnazjum im. Zjednoczonej
Europy w Koźminie Wlkp.
Do koźmi11skiego gimnazjum uczęszcza
682 uczniów. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są dla nich następttjące
kółka:

- matematyczne klas Il i ID,
l ,5 godz. w tygodniu
- chemiczne, 1,5 god7.
- stJ,.clcctwa sportowego,
2,5 godz., ue7.ę. zeza 13 osób
matematyczne klas I, 1,5 godz.
teatralno-kabaretowe,
1,5 godz., 15 osób
matematyczne,
I godz., 20 osób
piłka ręczna d7.1cwc1.ąt,

Dyrektorem
szkoły jest Leszek Ostojski,
42 la~ absolwent
!$torii
UAM w Poznaniu i studiów podyp 1omowyc h
z zarządzania oświatą. W szkole pracuje
od 1983 r.,jako dyrektor od dwóch lal
w tygodniu), z których korzysta 85
uczniów. Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze uczęszcza około I 00 osób
(przeznaczono na nie IO godzin).
W Gimnazjum funkcjonuje UKS Lider,
wydawana jest gazetka szkolna pt. Gimzetka.

Dyrektorem SP
3 jest Stefania
Ignasiak., abolwentka filologii
polskiej; wicedyrektor
od
1976r.,dyreJ...10r
od 1984 r.;
z oświatą związana od 1966.

Przywiązany i polany benzyną
Kilka tygodni temu w Kobylinie dwóch
nastolatków złapało i podpaliło psa.
Chłopcy, uczniowie kobylińskiego gimnazjum, przywiązali psa sznurkiem do
słupa w ogródkach działkowych. Jeden
ze sprawców spuścił do słoika benzynę
z motoroweru, którym chłopcy dojechali w to odludne miejsce.
Zwierzak miotał się i szczekał, kiedy oblewano go łatwopalnym płynem. Ogień
bardzo szybko rozprzestrzenił się po futrze zwierzaka. Podobno pies wyglądał
wówczas jak żywa, ognista kula. - Jak
twierdzą chłopcy, sznurek pr=epalił się,
zwierzę uwolni/o, a oni przestraszeni
wsiedli na motorower i odjechali - opowiada policjant z sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, który prowadził śledztwo w tej sprawie.
Pokrzywdzonego psa dotychczas nie odnaleziono. - Nikt z mieszkańców Kobylina nie zgłasza/ zaginięcia swojego domowego zwierzęcia - powiedział nam
policjant.

Przyznali

się

do winy

Być może sprawa

nigdy nie wyszłaby na
jaw, gdyby nie niepohamowana chęć zaimponowania kolegom. Nastoletni zwyrodnialcy (bo tak trzeba ich nazwać)
szybko opowiedzieli o płonącym psie
rówieśnikom. Kobylin jest małą miejscowością, sensacyjne wieści zatem rozchodzą się w tempie błyskawicznym. Swoimi ścieżkami, w wyniku pracy operacyjnej doszliśmy do sprawców. Wkań
cu zostali przesłuchani - tłumaczy policjant. - Przyznali się do winy. nie mamy
więc żadnych wątpliwości.

..: gry i zabawy ruchowe klas I - ID,

6 godz., 138 osób
sportowe i rekreacyjne klas IVVI, 7 godz., 151 osób
W szkole działa także Rada Samorządu
Uczniowskiego, SKKT, PCK, LOP, wydawana jest gazetka 3maj z3 -&kolne wieści
trójki oraz Eucharytyczny Ruch Młodych.

-

(dokończenie

zajęcia

W rozmowie ze stróżem prawa wyznali, że chcieli się tylko pobawić z psem. Myślę, że zamierzali w ten sposób zaimponować kależankom i kolegom - uważa Leszek Ostojski, dyrektor kobyli11skiego gimnazjum. Klasa, w której się
uczą, jak zapewnia kierownictwo placówki, jest mocno zżyta. W szkole
chłopcy szczególnych problemów wy-

Te ogródki były miejscem psiego dramatu

chowawczych nie sprawiali. - W zasadzie zachowywali sięjak inni. Czasami
może gdzieś tam się lekko szturchnęli,
żeby pokazać swą silę, ale to raczej normalne w ich wie/...11- dodaje dyrektor. Jeden z chłopaków nagminnie spóźniał się
na lekcje. Wcześniej żaden z młodocia
nych oprawców nie wszedł w konflikt
z prawem. Teraz obaj uczynili to nad
wyraz dobitnie ...

Pierwsze

słyszę

Oczywiście

nie chcieli, żeby ich ktokolwiek zobaczył. Dlatego właśnie wybrali
miejsce odludne, zwłaszcza jesienią.
Odwiedziliśmy okolicę ogródków dział
kowych w Kobylinie, koło zakładu energetycznego. - Panie, pierwsze słyszę.
Może to plotki? - usłyszeliśmy od starszego mężczyzny. - Ludzie coś tam gadali, ale nie znam żadnych szczegółów powiedział inny.
Od pracownika pobliskiego zakładu pracy dowiedzieliśmy się, że sprawa jest już
w mieście głośna. Spotkanej na ulicy kobiecie coś obiło się o uszy. Jest zbulwersowana: - Żeby tak zrobić z żywym stwo-

Koźmin

Słodycze

Dyrektorem
placówJ...i jest od
9 lat mgr inż.
Anna Dudek, lat
49; ze szkolą
związana
od
1980r

ze strony 1)

rzeniem? Po kolejnych kilku zdaniach
wyczuwamy, że kobieta nie zna żadnych
szczegółów.

Rozprawy nie

unikną

Co popchnęło nastolatków do podpalenia psa? Ciekawość, głupota?
Prawdopodobnie u podstaw ich czynu
leży brak poszanowania żywej istoty
i wpływ kultury masowej, która co rusz
epatuje bezmyślną przemocą. W filmach
sensacyjnych i grach komputerowych
życie nie ma znaczenia, uup ściele się
gęsto. Dlaczego nie sprawdzić, jak plonie żywa pochodnia?
Dwaj gimnazjaliści odpowiedzą przed
sądem za znęcanie się na zwierzęciem.
Czynności prowadzone przez sekcję policji kryminalnej przyniosły efekt. Są
sprawcy, którzy przyznali się do winy.
Zebrany mateńal dowodowy trafił
w ubiegły czwartek do Sądu Rejonowego w Rawiczu. Wydział dla Nieletnich
ma wszcząć postępowanie . Nastąpi to
nie prędzej niż w styczniu przyszłego roku. Jaki będzie finał zdarzeń?
Sebastian

Pośpiech

Wlkp.

dla kolegów

Wszystko zaczęło się przed trzema laty. Wówczas w koźmińskiej SP
nr 1 przeprowadzono konkurs na najpiękniejszego przyniesionego
przez ucznia pluszaka, a dochód ze sprzedaży prac konkursowych
został przekazany Domowi Dziecka w Pleszewie.

I godz. na 2 tygodnie, 18 uczniów
- PCK, I godz. na 2 tygodnie, 28
osób

Dyrektorem
szkoły jest Arkadiusz Zmyślony. lat 33;
wykształcenie

mgr.
z wychowania
fizycznego:
w szkole pracuje pracuje od 1989 r. dyrekton.'!ll jest od 1999 r.
wyższe

2 godz., 20 osób
- cyrl( szkolny, 2 godz., 30 osób
W s1.kolc ponadto działają ZHP, PITP,
UKS, kółko 1)1)' tyczne i Powiatowy Sejmik Ucznia\\ 'ki.
(ela,popl)

Podobnie jak w przed trzema laty, dzieci
z koźmińskiejjedynki tuż przed świętami
Bożego Narodzenia przyniosły do szkoły różne własne rzeczy, najczęściej pluszaki, zabawki, książki i samodzielnie
wykonane gadżety, które póżniej zostały
sprzedane za symboliczne sumy. Dochód
z tej sprzedaży przeznaczono na zakup
słodyczy dla wychowanków Domu
Dziecka w Pleszewie.
Tegoroczny kiennasz odbył się 6 grudnia
w szkolnej bibliotece. Prowadzili go
uczniowie V klasy z pomocą rodziców
oraz bibliotekarki Janiny Sie~ly.
Trwał od godz. 9.00 do 14.00, sprzedano podczas niego prawie wszystkie przyniesione przez uczniów przedmioty. Największym powodzeniem cieszyły się
pluszaki, szklane świecidełka, no i oczywiście pokemony, I...1órych sprzedano
ogromne ilości. Sprzedano również
wszystkie zrobione przez uczmów kany

świąteczne.

W ten sposób uzbierano 400

zł.

Przedstawicieli wychowanków pleszewskiego Domu Dziecka zaproszono do
koźmińskiej jedynki, aby osobiście odebrali pieniądze zebrane przez ich rówieśników.

Nie byłoby tej akcji, gdyby nie inicjatywa i zaangażowanie nauczycielki języka
polskiego Danieli Sępi11skiej i wielkiej
przychylna· ci dyrektorki Bożeny Kulki.
Placówka, w której pracują obie panie,
znana jest z interesujących pomysłów
i działań samorządu uczniowskiego. Jak
obie zgodnie podkreślają, dzięki takim
akcjom młodzież uczy się tolerancji, kooperatywnośc1, samodzielności i gospodarności.

Przez kilkadziesiąt minut obserwowałam
stoisko. Dzieci, kupując jakiekolwiek
rzeczy, najpierw wybierały upominki dla
rodziców i rodzeństwa, a dopiero na ko11-

Kto to kupi?

cu rozglądały się za czymś dla siebie. Poza tym, wspaniale zabawki, które wcześniej same ofiarowały, były w idealnym
wręcz stanie.
To mądra, godna pochwały akcja.
Augustyna Kurowska
12 grudnia 2001
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Węzeł

Ceramiki Budowlanej Cerabud SA w Krotoszynie jest w niełatwej sytuacji. Zakład co prawda funkcjonuje, ale prognozy na najbliższą przyszłość przedstawiają się w barwach dalekich od różu. - Nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa - dementuje pogłoski i uspokaja prezes Stefan Nawrocki.

gordyjski

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo

Cegła

Fim1ę, produkującą

na

rozdrożu

ceramiczne materiały
budowlane, założono w 1951 r. Przez dziesięciolecia i.akład rozwijał się, a jego produkty sprzedawano na pniu. Ciężki okres
nastał w ostatnich kilku latach. Poszczególne wydziały, rozprosz.one po kilku miastach
(Krotoszyn, Piwonice, Witaszyce, Ostrze.
S?.ów), mają problemy. - Ograniczamy produkcję. Wtym ro/a.15padfa ona o 20 procent
- powiedział nam prezes Cerabudu Stefan
Nawrocki.
W kończącym się p6lroczu nie zdarzyło się,
aby wszystkie wydziały pracowały jednocześnie. Dwa miesiące przerwy miały Piwonice, a Ostrzeszów ruszył niedawno po
długim okresie przestoju. Na maksymal-

- Staramy się cały~. aby1vpie1·wszej ~
lejności odchodziły osoby. Atóre mają ::apewnionejakieś środki do ::ycia. Co miesiąc
zwalniamy sukcesywnie po kilka osób- tłu
maczy Nawrocki. Jak się dowiedzieliśmy,
pozostali pracownicy wysyłani są na zmianę na kilkutygodniowe urlopy bezpłatne.
Proces redukcji zatrudnienia i urlopowania
objął i prod.ukcję, i administrację.
Sytuacja w Cerabudzie jest więc trudna Nigdy nie wiadomo, jak będzie w p1zyszlości - stwierdził w rozmowie telefonicznej
prezes. - Obecnie nie ma żadnych podstaw
do ogłoszenia upadłości, ponieważ na bieżąco regulujemy wszelkie zobowiązania.
Płacimy podatki, ZUS, rachunki- dodał po

piece w Witaszy-

chwili. l.arząd firmy jest zdania, że na jej
obecne położenie wpłynął regres w budownictwie. - Nisuzq_ nas czynniki zewnętrzne,

nych obrotach

pracują

cach, czego nie można powiedzieć o Krotoszynie- chodzi tylko jeden z dwóch pieców. Kiedy nie ma pracy, konieczna jest redukcja zatrudnienia i cięcie kosztów. Zastosowano formułę zwolnień grupowych - od
lipca w firmie pu..estało pracować 60 osób.

na które nie mamy wpływu- ocenia Stefan
Nawrocki. - Podstawowym poliwem do
wypolania cegiełjest u nas gaz, którego cena wzrosła o kilkadziesiqJ procent. Z nie.cier-

pliwością czekaliśmy ostatnio.Jakie zapad-

na decyzje w sprawie ulgi budowlanej
i podatla., VAT.

Fim1a sprzedaje cegły poniż.ej kosztów produkcj~ a więc siłą rzeczy notuje straty. Rodzi się podstawowe pytanie, czy kierownictwo jest w stanie, nawet sięgając do środ
ków drastycznych, doprowadzić do polepszenia kondycji przedsiębiorstwa
W kraju działa 300 cegielni, z czego około
200 jest w rękach prywatnych. - Od dwóch
lat proponuję dużym zakładom, żebyśmy
wypracowali wspólnąpoli~. ustalili minimahry poziom cen - mówi prezes. - Pomimo takich prób, wciqj nie ma konkretnych

W~zystk1e osob\', którn chc11 zakupić dowolny
samochód bzdcJ marki n,1 m<.·opr('>Cl!nto\\llJ1c rat)
zapraszamy do skonyst11111a z naszcJ Ofcrtr

Prome>c) jnc.:.1
ona W);zystkic samochody, a miesięczne
raty wynosLą np. Skoda Fabia 230 LI. V W P~•lo :no zł.

Obejmuje

R,maull Clio 2.\0 z I, 1i)yota Yaris 307 71, V\\' Golf 307
Scat Leon 307 zł W ofercie dostępn} ;est ro\\nież
mmy Opel Cor.::a Il, 1'.'tóry z pewnością ~lał ~ię hit<!m
2/JO I roku. Ten nowoczc~ny. bezpicl.!zny i dynamie Lny
smnochbd Ji;:sl doslępn)' Jll7. za '.?30 zł mi,~<1ęczme.
u~oby ohcqcc zakupić do\\'olny samochód na
zł.

watyzacji. Jeszcze w 2001 r. w prasie ogólnopolskiej mają ukazać się ogłoszenia zapraszające potencjalnych inwestorów do rokowań.

(popi)

najn1zsze na rynku raty

m1esięczn„

230 zł
230 zł
135 zł

h,n

t1procculo1Yania bankowego, cLyli w oforcic
,kierowane; do wszy~tkich ldi.:ntów po\\ inny zgłosić
s1v d11 salonu sprzcdaiy w mlJbl1h7.)'Ch dmach ( lJ od
12 do 15 grudn111). Aby ulal\\'ii; l'aiish\u podpisanie

umowy nie wnnngruny znświndczet'1 o dochodach.jak

ró1, 111.:z pnr.,,aycid1 \\'p1arczy dowód osobisty ornz
muHmulna pu:1 wsza \\·pinia. To Je~t podstnwt,wn
rólllica n11szcj ti!eńy od znkupu u deniera w krc<lycil!
bankowym. Różni.:c w spłacie rat pr-leWyższaj,1
n1cjcdnokrotnic pt1lowr.; wartości samochodu .
Pomijając

kredyt bnnk<n, y umożliwimy

Pruistwu

z:10szczc;t!zcn1l! duLych kwot p1cniądzy. PrLykladowo,
chcąc kupić samochód o wnrtości 30 ty. . 2.I u dealera w
kredycie bankowym musi;.:ic

P11nstwo

liczyć

si<,; z

oprocentowam.:m 12 °o p1zcz 5 lat Daje tu p<, pi,;c1u
latach Jlj I ·s. lh\ 11,:cej.
hOr7}'~111.1qc z nn.szcJ oferty, h10rąc ten sam samochód
zaplacicic i:a cal} ukres spłat) tylko Gtp. l.l wi~'CCJ. co
claJl! 0· 1.cl',o'tlnosc ai. 12 ty,w.;cy złotych.
}<a koniec prz} pom1namy. le ofert~ wu.nn JL'St
wyłąc7JlJe

4 dn i 1 ylko 20

11111ó"

promocyjnych.

Bczpl:ltnllj r<!'lcnva~ 11 nw11rn dokon:1,; tclcfo111c1111c.

Zapraszam) do salonÓ\\:

Ostrów Wlkp ul. Kolejowa 5 tel 735 42 34 Dom Handlowy OKRĄGLAK
Kalisz AL Wo1ska Polskiego 2 tel. 764 99 33 HIT Hipermarket
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W listopadzie i grudniu w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Krotoszynie zarejestrowało się ponad 200 osób. Pod koniec
września liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 6552. W poszczególnych
jednostkach administracyjnych bez pracy pozostawało: w Kobylinie - 534,
w Koźminie Wlkp. - I070, w Krotoszynie - 3670, w Sulmierzycach - 285
i w Zdunach - 654 osoby.
Według stanu na koniec listopada w powiecie mieliśmy 6745 bezrobotnych,
w tym 3782 kobiety. Z całej gmpy tylko
1725 osób miało prawo do zasiłku dla
bezrobotnych (w tym 732 kobiety).
Tadeusz Polowczyk, kierownik PUP,
wyjaśnia, że w ostatnich tygodniach pracowników zwa lniają prawie wszystkie
zakłady pracy. Przedsiębiorstwa, w których dochodzi do zwolnień grupowych,
infonnują o liczbie osób żegnających się
z firmą. Jak wygląda sytuacja w innych,
okolicznych, urzędnicy się domyślają,
spisując dane osób rejestrujących się po
utracie pracy. W listopadzie i grudniu
w sali głównej przy okienkach dla bezrobotnych stawali między innymi byli pracownicy Browaru, Cerabudu, Teominy,
Bolsiusa, Mahle, Asko, Damek.su. Cukrowni, Krodomeksu, Mega-Dach Systemu, Zakładów Mięsnych, Duetu. W kolejkach stawali także ekspracownicy
koźmińskiej
fim1y o egzotycznie
brzmiącej nazwie Land o Lakes. oddziału PKP w Krotoszyn ie, a także pracownicy sezonowi zakładów murarskich.
Pewnym pocieszeniem są zapewnienia
szefostwa Mah le o planowanych przyję
ciach w 2002 roku.

O grupowym zwolnieniu infom1owala
w ostatnim czasie krotoszyńskie biuro
pracy fabryka Wagon z Ostrowa Wlkp.
Spośród około 2000 tam zatmdnionych
pracę straci 800 osób. Niestety. firn1a nie
podała, ilu spośród zwalnianych mieszka w powiecie k:rotoszyóskim. Stopa
bezrobocia wynosi w naszym powiecie
obecnie 19,4.
Tadeusz Polowczyk przytacza liczby,
z których wynika, że w końcu paździer
nika kierowany przez niego urząd zalegał okolicznym podmiotom gospodarczym l mln 740 tys. zł, z czego 1 mln
206 tys. zł - za wyszkolenie uczniów.
Reszta to zobowiązania związane ze stosowaniem aktywnych form zwalczania
bezrobocia. Zadłużenie narasta od początku czwartego kwartału ubiegłego roku. PUP nie wnosi także od kwietnia
opłat zusowskich za bezrobotnych bez
prawa do zasiłków, zadłużenie z tego tytułu wraz z odsetkami wynosiło w końcu
października I mln z!.
Katastrofalny stan finansowy nic odbija
się na razie ną osobach z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, przedemerytalnego oraz świadczeń przedemerytalnych. Tutaj rząd wywiązttje się ze zobowiązań.

W związku ze zbliżającymi się świętami
PUP skorygował grudniowy bannonogram wypłat, zwykle rozplanowanych
na cały miesiąc. Najwcześniej wypadną
w tym miesiącu wypłaty w Kobylinie 14 grudnia; jako ostatni odbiorą pienią
dze bezrobotni z Rozdrażewa - 20 grudnia.
(eta)

Cerabud jest jedoosobową spółką Skarbu
Państwa, obecnie na końcowym etapie pry-

SKODA FABIA
PEUGEOT 206
FIAT SEICENTO

nowy

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie nie potrafi rozładować napię
cia z powodu trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Nie będzie
w najbliższym czasie kursów przekwalifikujących ani aktywnych
form zwalczania bezrobocia, w biurze pracy brakuje pieniędzy.

ustaleń.

REKLAMA

Prosty i tani sposób
na
samochód

Zwalniają!

Na li

Zjeździe

Powiatowym obradowali w poniedziałek delegaci re-

prezentujący członków SLD z naszego powiatu.

W polityce
nie ma prawdy...
W.śród obecnych na spotkaniu gości byli
m.in. senatorowie Genowefa Ferenc i Zbigniew Kulak. posłowie Ryszard Hayn
(wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu) i Grzegot7. Womy.
micszkającyw Kroto zynicczlonck Rady
Krajowej SLD Mirosław Chojnicki, starosta powiatu Stanisław Ratajski, radni.
Sprawozdanie z działalności Rady Powiatowej w minionych dwóch latach (w tym
interesujące dane statystyczne) przedstawi ł jej sekretarz Ryszard Nowaczyk. Do
SLD należy w powiecie krotoszy11Skim
256 osób, o 47 wii,:cj niż przed rokiem.
Jest wśród nich 56 kobiet. Większość
członków partii mieszka w miastach, tylko 2 I to mieszkaócy wsi. Najliczniejs7.ą
grupę stanowią osoby w wicku od 45 do
54 lal, zaledwie 6 to młodzież uc7„1ca się.
Do SLD należy 27 bczrobou1ych.
O strategii powialow0go SLD w a.spckcic
pi-zyszlych wyborów samorządowycl,
mówił p17..cwodniczący Rady Powiatov. ej
Zbigniew Brodziak. Przypominał
o ważnym według niego aspekcie sprawy·
dyscyplinie nakicrowancJ na sukces.

r.zęcz

A nie mu dyscwliny bez lojalno.ki - mówił.

Wpołuycc nic ma Jobra - jcs1 najmnicj~ze zło, nie ma prall'dy - Jes1 skuleczność. Zwrócił uwagę na fakt, że wyborców interesują przed!.! wszystkim odczuwalne skutki 17..ądzen ia. Za priorytety programowe U7.nal rozbudowę infrasuuktwy,
rozwój malej i średniej prn;dsiębiorc7.ośc1,
dbałość o oświatę i k!v,talcenie u. tawiczne, współpracę 111i~dzy11arodową.
W krótkiej dyskusji głos zabrał m.in. SUlrosta Ratajski, podsumowując pierwsze
lata pracy samol7..ądu powiatu. Chwalił
współpracę swoJego ugrupowania (SLD)
z PSL: - Poro::umienie z ludowcami by/o
mzsądnq decyzją. Za naJważnicjsze dokonani t1Zl10I zmiany w sh.11bi.: zdrowia, z~1
najwH;kszy problem systl.!matyczrnc rosnące bepubocte.
Jako Jedynego kimdydata na p17cwod1ucz„ącego wska7..ano Zbign11.:wa Brodziaka,
na sekretru7.a
Rysz.arda Nowaczyka
Ob 1 1.ostah ponownie wybrant na pclmo·
nc dotychczas funkcje Ddegaci wybrał
też stcdcmnast.oosobową Rad,_ Powiałową.

(er,
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Co tam, Panie, w interesach?
Dzieje cukierni mieszczącej się naprzeciw kościoła farnego w Krotoszynie splatają się z historią miasta, a właściwie całego kraju. Okupacja, walka władzy ludowej z właścicielami firm, także małych, potem odwilż polityczna - to wszystko wycisnęło swoje piętno na losach
małego, rodzinnego przedsiębiorstwa.

Cukiernia z

historią
Krotoszyńskie fim1y: Zakłady Mięsne

Dziadek Krzysztofa Łyskawy był piekarzem. Nazywał się Michał Kołodziej i przy
ulicy Gołębiej w larach I 925-1935 wypiekał dla hotoszynian chleby i bułeczki. Powm jednak W)'.jechal do Ostrowa, a piekarnia przez kilka lat była użytkowana przez
kogoś i1mego. Podczas okupacji zarządzali
nią Niemcy.
Franciszek Łyskawa, zięć Michała a ojciec
Krzysztofa, stanął przy piecu chleboW)m
w roku 1946. W narożnym domu przy Gołębiej pod jego okiem rosły chleby, bułki
i drozdżówki. Interes rozwijał się do roku
1953, kiedy do rodzinnej finny na polecenie władz wprowadzili się piekarze GminnL'j ,Spóldziclni SCH w Krotoszynie. Teraz
p1L"CZ)'WO powstawało według ich nxeptury. FranciszL'k zaś był tylko pracownikiem.
W 1956 roku, kiedy w kraju na~tala cxm.~lż
polityczna, la-otoszyiiski piekarz uzyskał
pozwolenie na prowadzenie działalności na
własny rachunek wc własnej piekarni, na- "'
dal jednak dżicrżaw1onej przez spóldziel- iE
21:
ców. Ponieważ nie miał dmgiego pieca, ~.___ _ _ _ _ _ _ _ _........,
przygotowywane przez niego ciasta wypiekane były przez nich za opłatą
zakładu, w pracy pomaga mu żona Boi.ena.
W 1966 roku GS zakończyła budowę no- Jeden z jego synów, Michał, papiery miwej piekarni przy ulicy Magazynowej i zre- strzowskie cukiernicze zdobył w 1994 roku
zygnowała z dżierżawy na Gołębiej, Frani od kilku lat zgłębia tajemnice rodzinnej
ciszek mógł zatem rozkręcać rodzinny inte- firmy. Na co dzień na jego głowie jest rozres. Wcześniej już, w 1959 roku, uzyskał wożenie wypieków do sklepów i czuwanie
pozwolenie na prowadzenie kawiarni przy nad produkcją. Za ladą firmowego sklepu
cukierni. Funkcjonowała ona tylko 10 lat, cukierniczego, obok Boi.eny Łyskawy, zabo potem 17.erni eślnik nie uzyskał koncesji zwyczaj staje żona Michała Agnieszka.
na dalsze jej prowadzenie.
Krzysztof Łyskawa zajmuje się sprawami
Krzysztof Łyskawa pomagał ojcu w cu- administracyjnymi oraz dekoracją ciast
kierni. W 1972 roku zdał egzamin miajmłodszy mężczyzna w tej rodzinie, Kustrzowski, a w 1976 wszedł w spółkę z ro- ba syn Michała, z chęcią towarzyszy ojcu
dzicielem, aby stopniowo poznawać \l' porannym dostarczaniu ciast klientom,
wszystkie tajniki finny i przejmować rządy. ale ze względu na swój ·wiek, ma 7 lat, nie
W roku 1984 został jedynym właścicielem potrafi powiedzieć, czy wejdzie kiedyś

Czesława Jagły,

Gabi-Piast państwa
Sto/rus i Fabryka Parkietów Biadki zostały laureatami ósmej I
edycji konkursu Pracoda\\'ca orga11i::ator pracy be::pieczneJ na szczeblu
wojewódżkim (niedawno pisaliśmy
o rozstrzygnit,clU konku ·u na szczeblu rejonu obejmującego byłe województwo kaliskie). UrocZ)stość wrę
czenia dyplomów miała miejsce
4 gmdnia w Poznaniu. O tym, Jak bardzo opłaca się przestrzegam" zasad
bezpieczcr1stwa i higieny pracy, świad- 1
cz•; systematycm1e mak:jąca liczba
wypadków p1·zy pracy. Na przykład
w Zakładach M1<;snych Czesława Jagły na skutek wprowadzonvch zmian
w ostatnich szdciu latach lic;,ba zdarzeń. w których poszkodowam byli
pracownicy, spadła o 60 procent.
Kośmidrów,

I

1

Trzy pokolenia ...

w cukierniczą spółkę z ojcem
W cukierni Krzysztofa Łyskawy słodkie
pieczywo powstaje w oparciu o tradycyjne
receptury. Nie sposób jednak zdaniem cukiernika wypiekać dziś dokładnie tak samo,
jak robili to nasi poprzednicy. Brakuje nam
takich składników,jakirni oni dysponowali. Inna jest na przykład współczesna mąka,
a mak zdecydowanie gorszej jakości. Środ
ki chemiczne obecne w uprawach oraz
w procesie produkcyjnym wpływają na
zmianę smaku wszystkich składników,
a taki.e gotowego wypiel...'U. - W handlujest
mnóstwo nowych, sztucznych lwmponentów. raczej ich jednak nie urywam -W)'.jaśnił Krzysztof Łyskawa - Nawet próbo-

A ludzie mówią ...

Trawiński

walem, ale pieczywo takie nie znajduje
u nas amatorów. Pewnie właśnie dlatego
makowce, szczególnie francuski, serniki
i jabłeczniki od Łyskawy mają od lat swoich zagorzałych zwolenników.
W cukierni przy Gołębiej oprócz młod
szych i starszych państwa Łyskawów oraz
4 uczniów pracuje 9 osób. W asortymencie
firma ma 190 wyrobów, w sklepie średnio
znajduje się ich od 50 do 60. Największym
powodżeniem wśród klientów cieszą się
zazwyczaj ciasta drożdżowe, drożdżówki,
la-uche ciastka, babki i makowce. Cukiernictwo Krzysztofa Łyskawy ma około 30 '
stałych odbiorców.
Izabela

•**
Budżet powiaru krotoszyńskiego bę
dzie w 2002 r. bardzo napięty. Niski
poziom dochodów spowodttje zdecydowane ograniczenie planowanych
wydatków. Mimo to będą o ponad milion złotych większe od dochodów
(odpowiednio: dochody-39 tnln 143
tys. 838 zł, wydatki - 40 mln 182 tys.
167 zł). Dramatyczny niedobór środ
ków finansowych wynika głównie
z niedoszacowania subwencji oświa
towej i niskich dotacji pr7,ekazanych
przez wojewodę.
Projekt budżetu zakłada zatem deficyt,
który sfinansowany zostanie nowym
kredytem. Wzrośnie więc zadłużenie
powiatu. W k01'icu 2002 r. prawdopodobnie może sięgnąć kwoty 4 mln zł.
Krot Holmes

Bartoś

Tym razem pytaliśmy mieszkańców Krotoszyna, czy sami pieką ci;r
sta, czy też kupują je w sklepach.
Notował

Sebastian Pośpiech
Marcin Pawlik

Fotografował

Ewa Gmurowska

Marian

Danuta Jasik

Andrzej Macias

Henryk Malinowski

(sprzedawczyni)
z chrześniakiem Karolem

(rencista)

(technik farmacji)

(pracownik naukowy)

(cukiernik)

TV czasie przedświqtec:n; m placki piec::one są u mnie w domu. W :wyk.le dni race} nikomu specjalnie nie chce się piec,
bo łatwiej je.st pójść i lmpić gotowe. Najc::ęściej robimy to w domu handlowym
.. Ewa".

Nie la1p1yemy w cukiemiach, ale nie dlatego, że nie lubimy goto11ych ll)'Pieków
Sprawia mi przyjemność piec::enie ciasta
ra:.em ;: moją mamą. Na Boże Narodzenie, któresięs::ybko::bli::a, upiec:emyobowiązkowo makowiec i semik.

żona sama robi 11Jpieki w domu. Ti·adyqjnie w święta na nus::ym stole =najd1yq
się makoll'iec, babka. sernik Rzadko się
::dar:a, ::e /a1p11jemy wyroby cukiemic::e
w sklepie. TV::asadzie tylko w sytuacji, kiedy żona nie ma c:asu na pieczenie.

Nie mogliście chyba lepiej trafić. Jestem
z zawodu cukiernikiem, tak więc silą rzeczy nie może być inaczej - wszystkie ciasta piec:one są przeze mnie. Czy domownicy mają ze mną słodko? Jak chodzi o toro: rolady i serniki, to na pewno.

M11s:ę powied:ieć,

::e nigdy nie la1µ1yemy
plackówx ani innych ciast 11• cukierni. Lubię sama rohić wypieki i myślę, że mi to
nieźle "'''chodzi. Moja ,rxl::ina µ1-::epada
za sernikiem. makowcem, piernikami.
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Każdy może świętym być

Rozmowa z Krystyną Marciniak, prezesem oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p. w. św. ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie.

Kościół

to nie budynek

Czas wyciszenia
Rok liturgiczny w Kościele katolickim rozpoczyna się trwającym cztery tygodnie Ad-

wentem Czas ten przygotowuje nas do
Świąt Bożego Narodzenia.

stać się uczniem Cluystusa. Dopiero wów-

Człowiek tęskni za radością, szczęściem,

czas można działać w takim stowarzyszeniu jak nasz.e. Jako prezes parafialnego od-

Bogiem. Bóg przychodzi do nas jako miłość. Święta Bożego Narodzenia są okazją
do lepszego poznania ttj miłości. - Czujemy potrzebę odpowiedz.enia na nią- mówi
ks. kanonik Marek Spychała, proboszcz parafii p.w. św. Stanisława w Koźminie Wielkopolskim.
Charakterystyczne dla Adwentu są Msze
św. roratnie, poświęcone Naj~więtszcj Maryi Pannie. Wjl'aŻ.ają one oczekiwanie Kościoła razem z Maryją na przyjście Zbawi-

działu uczestniczyłam

w trzyletnim cyklu
formacyjnych. Dotyczyły one
zagadnień teologicmych ze szczególnym
uwzględnieniem roli i dzialalności osób
świeckich w Kościele. Informacje te starałam się przenieść na spotkania naszego oddziału, dodatkowo wspólnie analizowaliśmy wybrane zagadnienia katolickiej nauki
społecznej. Sądz.ę, że to bardzo pomogło
nam w zrozumieniu i podjęciu zadań apostolatu.
- Kto może zapisać się do stowarzyszewykładów

• ?

ma.
- Kai.da

świecka, pełnoletnia, wierząca

- Proszę powiedzieć, czym jest Akcja
Katolicka?
- Jest to stowarzyszenie katolików świec
kich, ściśle ZWląvme i współpracujące
z hierarchią Kościoła. Działa w parafiach.
pomagając kapłanom w duszpasterstwie.
Jej członkowie mają 7..a zadanie wprowadz.ać przesianie Ewangelii do wszelkich
dziedzin życia
- Jak działa parafialny oddział Akcji
Katolickiej, którego Pani jest pn.'USem?
- Nasz oddział liczy 16 osób. Spotykamy
się na comiesięcznych tematycznych spotkaniach z udziałem parafiah1ego asys1l."r!ta
Akcji, ks. prałata Leona Spaleniaka.
Pietwszą naszą inicjatywą było z.ainaugurowanie kilka lat temu w okresie Wielkiego
Postu drogi krzywwej ulicami Krotoszyna.
Podczas niedzielnej Mszy św. o 12.00 nasi
członkowie czynnie uczestniczą w liturgii
słowa W każdą środę przed wieczorną Eucharystią prowadzimy modlitwę różańco
wą. Podczas świąt Bożego Narodz.enia organizowaliśmy śpiewanie kolęd dla dzieci
przy żłóbku W narodowe święta przygotowujemy okolicznościowe odczyty na początku Mszy św. Od ponad 2 lat redaguje-

m.in. temat odpowiedzialności świeckich
za państwo oraz zadań Akcji Katolickiej
w parafii. Do mnie osobiście najbardziej
przemówiła myśl, ie wszyscy ludzie
świeccy są odpowiedzialni za budowanie
i tworzenie Kościoła Często wyobrawny
sobie Kościół jako budynek, kapłana, na-

my parafialną gazel.kę ZKrotoszyńskiej Ło

bożeństwa,

dzi. Ukazują się w niej artykuły o tematyce religijnej i społecznej. Pismo finansuje
się samo, spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem czytelników.
- Jak zaangażować się w apostolstwo?
Aby zostać apostołem, trzeba najpierw

błędny

i praktykująca osoba Przez pierwszy rok
przechodzi okres kandydatury, po czym
fonnalnie zostaje członkiem Akcji. Gdybym spotkała osobę zastanawiającą się nad
zapisaniem się do stowarzyszenia, zaprosiłabym ją na nasze spotkanie. Niech przyjdzie i zobaczy, czym się zajmujemy.
- W listopadzie uczestniczyła Pani
w obradach I Kongresu Akcji Katolickiej w Poznaniu. Proszę podzielić się

Z głębokim zalem zawiadamimy, że 3 grudnia 2001
r. zmarł = n y Olejami św. mój ukochany
Mąż, nasz najdroższy Taruś, Dziadek, Brat, Szwagier, Wujek I Kuzyn

Ś'lr'p.
Stanisław Nabzdyk
prz.ezywszy lat 60
w smutku pogrąt.ona
rod!ina

samorządowych.

Omawialiśmy

w których uczestniczymy. To

obraz Kościoła Tak naprawdę to
wszyscy stanowimy Kościół, a na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania mamy
go aktywnie współtworzyć.
Rozmawia/

Panu ordynatorowi oddziału anestezjologii I intensywnej terapii szpitala.w Krotoszynie lek. med. RyS2llrdowi Moczulskiemu oraz lekarzom i pielęgniar·
kom tego oddziału serdeczne podziękowania za troskliwą opiekę i bezintcresowaną pomoc w ratowaniu życia naszego ukochanego Męża i Taty

Ś'lr'p.
Nabzdyka

.

dorosłych.

W przyp.w. św. Stanisła
wa BM w Koźminie Wielkopolskim
rozpoczną się cykliczne spotkania katechetyczne adresowane do osób dorosłych. Będzie w nich uczestniczyć
ok. 30 parafian.

***

Parafia w Internecie. Parafia p.w. św.
Stanisława BM w Ko;bninie Wielkopolskim przygotowuje własną stronę
internetową. W niedługim czasie ~dzie można na niej znaleźć aktualne
wiadomości z życia tej wspólnoty, !ustań~ parafii, teksty katechez dla dorosłych. Użytko\\111cy Internetu będą też
mogh elektroniczną drogą zadawać
pytania dotyczące katechez. Znamy
już adres koźmińskiej strony parafialnej: www.stanislaw.kozminwlkp.pl.

Rodzienie, bliskim, przyjaciołom, sąsindom I znajomym, którzy uczestniczyli w ostatrum pożcgananiu
naszego najdro-i.sz.ego Męża i Taty

Ś'lr'p.

Z głębokim żalem w,iadamiamy, że 23 1i,1opada
200 I r. odszc<ll od nas mój ukochauy Mąż, Ojciec
i Dziadek

Ś'lr'p.

Stanisława Nabzdyka
oraz okaznli serce
w najtrudniejszych chwilach
serdeczne podziękowania
składa rod:inu

Stauisława Nabzdyka
serdeczne podziękowania
składa
żona z dziećmi

Ks. kanonikowi Stanisławowi Kowalczykow1, ks.
Jnclcowi Piekielnemu, ks. kllpelanowi Waldemarowi
WiUnkowi i wszystkim krewnym. znnJomym, ~in.
dom serdeczne podziękowania
za udział w ostalnieJ drodze życia

{sł)

składa :01111 z d:iećmi

Ś'lr'p.

stus

władz

{sł)

Katecheza dla

szłym roku w parafii

Stanisława

Wszystkim pracownikom krotoszyńskiej służby
zdrowia. koleżankom i kolegom, którzy wzięli
udział w o,,atnim poi.egnaniu na=go ukochanego
Męża i Taty

wrażeniami

- Uwai.am, że kongres pod hasłem Chrynadz.ieją przyszłości organizacyjnie
przygotowany został bardzo dobrze,
uczestniczyło w nim IOOO osób z całego
kraju. Wśród gości spotkania byli: bp Stanisław Ryłko, sekretarz Papieskiej Rady
d.s. Świeckich z Rzymu, bp Stanisław
Wielgus z Płocka oraz przecb1awiciele

ciela W koźmińskiej parafii p.w. św. Stanisława odbywają się one o 16.30.
Jestem pozytywnie zaskoczony liczbą dzieci przychodzących na roraty - mówi ks.
proboszcz Mali koźminianie przynoszą ze
sobą lampiony symbolizujące czuwanie na
przyjście Jezusa Chrystusa i Qrzypominają
ce, że rozświetla On ciemności naszego fycia i przyczynia s ię do jego odnowy.
Adwent powinien być dla nas czasem iryciszenia, okazją do zadania sobie pytania:
kim jestem i dokąd zmierzam - mówi ks.
Marek. Dobre przeżycie Adwentu prowadzi do pełniejszego zrozumienia Bożej
obecności w naszym życiu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 grudnia
200 I r. zasnął w Bogu opatrzony Sakramentami św.
mój Mąż, nasz Ojciec, Teść, Daadek, Szwagier
i Wujek

Czesław Bąk
przeżywszy lat 82
w smulku pogr.\iDnn
rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy. że 30 listopad:J
200 I r odeszła od nas nasza ukochana Mama, Cór·
ka, SiOStra, Balx:ia, Teściowa i Ciocia

Ś'lr'p.

Ś'lr'p.
Urszula Sut

składa

Stanisław Zicmbinski
przdywszy lat 55
w smutku pogrążona

w smutku pogrążona

rodzina

rod,.ma

rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 listopada
200 I r. zmarła namaszczona Olejami św. nasz.a

Z głębokim ża lem zawiadamiamy, że 25 listopada
2001 r. odeszła namas7.CZQna Olejami św. mojadro-

Ś'lr'p.
Czesława

Krawczyka

ukochana Mama. Tdciown, Babcia, Prababcia,

gn 7..ona, nMl.a ukochana Mama, Tclciowa, Bnbcin,

Siostra I Ciocia

Szwagierka i Ciocia

lat 42

lnfonnujemy,

że

nekrologi i krótkie
teksty pożegnalne
publikujemy

Ś'lr'p.

Ś'lr'p.

Marianna Król

Elżbieta Bogumiła

nieodpłatnie.

Kopaczyńska

Prosimy o osobiste składanie ich
w redakcji lub w Drukami
Krotoszyńskiej przy ul. Floriańskiej 1.

prz.cżywszy

l:u 84

w smutku pogrą.i.Ona

rod!ina

Sławek Pałasz

przeżywszy

prz.cżywszy lal 76
w smutku pogn\1ona rodzmu

REKLAMA

Z głl,bok.im wiem zawiadamiamy, że
6 grudnia 200 I r., pr7,efywszy Im 85, od·
szedł do Pana opatrwny Snkmmcntami
~w n..1sz nlljukochańs;,y Mąż, Tatuś, Teść
i 0-.liadck

Krotoszyn, ul. Fama 7, tel. 062 725 23 93, 725 24 21, 060198 36 90, 0604 05 9214
Cieszków, ul. Sikorskiego 40, tel. 0608 61 73 09

Ś'lr'p.

(,

~~

\\\czyńsc

mgr JózefDambck

rok. :al 1924

W okri:s1e pr::.xh,'0Jl'lll1J7n 11c:zyl w Seminarrum Ojców Fra11cicka11ów w Kobyli1111!. W c:.:asie wop1y Jako zakładnik hyl
an'sztowany i przL'lr;:ym>"va'!I' przez
Niemców w pcr..na,iskim RahLrzu. Pa 1mjnie, zla::yws::y ,,g-..amm sęd:iowski z oceną celującą, wstał .w,:cł:iq w Odolanowie,
a 11rut.;p11ie w Os/Iowie Wlkp. Pa kilku latach wra:: z rod.:i1u1 pr-=eprowad::il się do
Kroroszp,a i poc/jąl pracę jako radca
prrm11J: a nmt,pnit!Jako 0<hrvknr.
C=łowiek 11ie::lo11111e1 wwry: pr011): uc::ci\\): oddany cułym srm:m Kofrialow1
i l'olsc<', :arii\\') k,110/ik i patriota. szaery
d:ialac"Akcp Katolickiej.
11kmv i kochający Mą:. Ta11,i, Te.ii·

~

adwokat

..)> .,_,

• usługi całodobowe - najtańsze w powiecie
• największy wybór lrumien
• załatwianie wszelkich formalności
• bezpłatny przewóz w całym powiecie
• bezpłatny ubiór zwłok
• bezpłatna wiązanka na trumnę
• ekshumacje zwłok
• kremacje zwłok
• międzynarodowy przewóz zwłok
~ 'i]][lfi'iffiJ G M \ ~
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- transport na terenie całego powiatu
- ubiór zwłok
- wiązanka na trumnę

I D:1(1(/,:/.:.

0,1a111ic Jll.';,.._-gnanic odbyło sii. w Kobyłimc

- uregulowanie płatności po otrzymaniu zasiłku ZUS

pog, r-mw w :a/11
:11110 : md:mq

Między

9

nami

Jesienne miesiące w jesieni życia nie muszą wcale być smutne. Coraz więcej starszych mieszkańców naszego powiatu nawiązuje kontakty w klubach seniora.

Weseli seniorzy
Dzień Seniora oraz andrzejki świętował
w ostatnim tygodniu listopada Klub Seniora działający przy Krotoszyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Na imprezę
przybyło ponad pięćdziesięcioro klubowiczów, którzy spotkali się jak zwykle w sali przy ulicy Sienkiewicza. Większość

Ksiądz

z nich to osoby nie tylko w podeszłym
wieku, od prawie 60 do 80 lat, ale i samotne.
Przewodnicz.ąca seniorów Maria Wojtysiak z wielką swadą i energiąpoprowadzi
ła calą imprezę. Powitawszy wszystkich
członków oraz zaproszonych gości, repre-

Dariusz Bandosz,
proboszcz
parafii
•w Roszkach, urodził się
w Koźminie Wlkp.
w 1967 roku. Po ukoń
czeniu tamtejszego liceum wstJU)ił do 'Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a święcenia kapłańskie uzyskał w 1992
roku w katedrze św, Mikołaja w Kaliszu. Pocz.ąt
kowo pracował w parafii
farnej w Krotoszynie,
w 1996 roku przeniósł się do Koźmina,
do parafii św. Wawrzyńca W czerwcu
tego roku objął probostwo w Roszkach.
Od samego początku drogi kapłańskiej
ksiądz Darek aktywnie działał wśród parafian. - l.osta/em kapłanem, aby służyć
Bogu i ludziom 11ie tylko w murach zakrystii, ale wszędzie tam, gdzie łuckie ży
ją i pracujq-1łumaczy. Szczególnie dobrze odnajduje się, niosąc słowa pociechy ludziom starszym i schorowanym.
Twierdzi, że rozumie takie osoby, bo jego mama od wielu lat choruje na stwardnienie rozsiane. Ona nauczyła go rozumieć ludzkie cierpienie i pomimo poważnej chorobywlala w niego życiowy
optymizm. -Ksiądz musi radością zarażać innych - mówi. - D:iś bardzo często
~stan::zy poświęcić komu§ odrobinę
czasu, Uysh,chać <kiecko i nCEtolatka.
babcię, która potrzeb1.g'e tylko się i.:vża
lić. Dzisiaj ludzie nie potr::eb1!}qjuż nauczycieli, tylko świadków.
Proboszcz Darek doskonale czuje się
wśród dzieci. WY.iaśnia, że czas poświę
cony najmłodszym bardzo szybko wydaje owoce, a radość i błysk w ich
oczach stanowi bodziec do dalszej pracy.
Dlatego w Koźminie zorganizował
pierwszy wówczas w Wielkopolsce parafialny uczniowski klub sportowyFara,
w kiórym młodzi mogą ćwiczyć serca,
umysły i ciała. Choć ksiądz Bandosz odszedł jui z parafii koźmiński~i. klub
prężnie działa nadal, dzięki społecznej
pracy nauczycieli. Należy do niego około 120uczniów.
{efa)

1

zentujących

kobylióski klub seniora,
krótko tegoroczną działal
ność krotoszynian. Były to między innymi
wyjazdy do operetki, palmiarni, do Wrocławia w celu obejrzenia Panoramy Racławickiej, także wieczorki taneczne, wizyty w przedszkolu oraz wrześniowe spotkania z kandydatami na posłów. Potem
klubowicze rozpoczęli prezentację swoich
umiejętności artystycznych. Deklamowali wiersze, grali na instrumentach, śpiewa
li. Miłym dodatkiem do imprezy był poczęstunek przygotowany dzięki wspomagającej stale seniorów Spółdzielni Mieszkaniowej.
Kilka dni później małą uroczystość miał
zespól Senior ze Zdun. Podczas cotygodniowej próby obchodzono osiemdziesią
te urodziny Pelagii Pietrzak, jednej
z członkiń zespołu. Pani Pelagia jest, jak
podkreśliła prowadząca zespół Anna Piaseczna, niestrudzonym i zawsze pogodnym człowiekiem. Dzięki niej repertuar
zespołu wzbogacił się o wiele autorskich
utworów, bowiem specjalnościąjubilatki
jest układanie rymowanych monologów
i skeczów, nawiązujących do aktualnych
wydarzeó politycznych w kraju i na świe
cie.
przedstawiła

Gmina
zapewni dowóz
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, samorząd musi zapewnienić dzieciom niepeh10sprawnym dowóz do placówek,
w których ię kształcą. W Krotoszynie
sprawa dotyczy głównie uczniów Zespołu Szkól Specjalnych (jak pisaliśmy, od
stycznia nic będzie ich już mógł wozić
samochód Warsztatu Terapii Zajęcio
wej).
W gmin ie opracowywana jest trasa, którą w celu dowiezienia okob 60 uczniów
będzie pokonywał codziennie jeden
z miejskich autobusów, wyłączony na ten

Od

czas z przewozów publicznych.
Jak wyjaśniła wiceburmistrz Mańa Kalak, sprawa zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełno
sprawnych (potrzebowałaby go także
szkoła z oddziałami integracyjnymi na
Parcelkach) będzie wkrótce omawiana
na posiedzeniach komisji stałych Rady
Miejskiej.
Czy radni zdecydują się na wydanie
przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy zło
tych na ten cel?
{efa)

czasu

epidemią.
Zastanawiająca

jest dziwna reguła:
nas porządnie nastraszy, to
znacznie łatwiej poszerzamy naszą
wiedzę nawet o bardzo rzadkich zjawiskach, niż o tych pospolitych,
niechby nawet podobnych w skutkach. Na przykład: gwałtownie spadła sprzedaż wołowiny, bo zlękliśmy
się choroby wściekłych krów, choć
przecież ani Jednego udokumentowanego przypadku tego schorzenia
w naszym kraju nie odnotowano.

jeśli ktoś

(efa)

IW\f90N

wrześniowego

ataku
na
World Trade
Center świat
z
przeraże
niem oczekuje
na
użycie
przez terrorystów broni biologicznej. Przeciętny
Polak wie już dużo o ospie prawdziwej (i teraz raczej nie myli jej z wietrzną), o dżumie, wirusie Ebola oraz
o wągliku - chorobie niezmiernie
rzadkiej, ale potencjalnie grożącej

Zespół Senior istnieje od 14 lat. Tworzy
go 14 pań i lO panów w wieku od 50 do
90 lat, śpiewających głównie utwory oparte na folklorze. W zbiorkach seniorów
znajduje się także dUŻo kolęd. Śpiew zespołu słychać na mszach z okazji jubileuszów malżeóskich, coraz częściej śpie
wacy towarzysz.ą w kościele osobonłza
wierającym związek małżeński. Senior
chętnie kontaktuje się z przedszkolakami,
gdzie przyjemność z wzajemnych wystę
pów czerpią zarówno dzieci, jak i starsi.
Zespół śpiewa kolędy na pasterce o 22.00,
można go też usłyszeć na dożynkach,
Dniach Zdun i spotkać w okolicznych domach pomocy społecznej. Co roku Senior
wyjeżdża do pobliskiej miejscowości wypoczynkowej, gdzie daje koncert. Przywozi stamtąd miłe wspomnienia i... nowe
utwory. Na przykład pamiątką z pobytu
w Boszkowie jest piosenka Kareta. Koncertowi zdunowian przysłuchiwał sięjakiś
wrocławski muzyk, który nauczył ich potem tego utworu.
Seniorowi towarzyszy zawsze czterech
panów tworz.ących kapelę i,jak podkreśla
Anna Piaseczna, bez nich zespól nie wyobraż.a sobie swoich prób i występów.

A jednocześnie - co rusz słyszymy
o masowych zatruciach żywnością,
okraszoną pałeczką salmonelli. Zakażenia jelitowe są być może mniej
groźne niż krowie pńony - ale byv.t&
ja równie epidemiczne i także mogą
prowadzić do zgonów. Do tego wystę
pują powszechnie, więc wiemy, jak
im skutecznie zapobiegać. Co z tego:
wolimy bać się choroby wściekłych
krów niż biegunki; wolimy bać się zachodnich konserwantów żywności
niż zapaskudzonego polskiego mleka; no i wolimy bać się wąglika niż na
przykład
chorób wenerycznych.
W tym także śmiertelnego AIDS.
$miertelnego tak samo jak wąglik wszak śmierć jest za.t.1sze taka sama
(choć oba te schorzenia zasadniczo
różnią s ię stopniem przyjemności

związanej

z czynnością zakażania ... ).

Toteż zaczęliśmy się bać przesyłek

pocztowych. Natomiast wcale nie buw nas strachu śniade panienki,
stojące na poboczu co bardziej ruchliwych szos. Więcej: właściwie to
Wyv.tołują one u większości rodaków
wręcz porozumiewawczy uśmiech
pobłażania. Wiadomo - taki sam
fach, jak każdy inny; tyle że praca
w warunkach szkodliwych oraz z n&
rażeniem na kurz i spaliny.
Panienki byv.tają zatem przeganiane
z jednych miejsc, a pojawiają się
w drugich. To żelazna ręka rynku
ustawia je na poboczach: jest popyt,
musi być podaż. Problem polega na
tym, że tirówki pracujące na szosach
są towarem importowanym. Tow&
rem bezcłowym - więc tanim. Trwadzą

Ał:199

oa

łym

- więc wielokrotnego użytku.
A do tego informującym o swej cenie
łamaną polszczyzną - bo sprowadzonym ze słowiańskiego Wschodu.
Agenda ONZ do spraw walki z AIDS
(tzw. UNAIDS) doniosła, że w Rosji co
roku podwaja się liczba zachorowań
na AIDS. W roku 2000 Rosjanie odnotowali 35 tys. nowych zachorowań. Czyli tyle, co przez poprzednie
13 lat! Ilość pacjentów świeżo zarażonych - jeszcze nieświadomych,
więc nie zarejestrowanych - jest
ciemną liczbą. Znając słowiańską
fantazję

oraz bałagan, przypuszczam, że liczbą dużą ...
Podobnie ma się sytuacja na Ukr&
inie, Białorusi i w państwach nadbał
tyckich. Tymczasem właśnie głównie
z tych wszystkich krajów rekrutują się

towaryeksponowane na polskich poboczach. I najwyraźniej są tu kupowane - wszak nie oferuje się asortymentu, na który nie ma zbytu.
Rzecz jasna - nie posądzam naszych
wschodnich sąsiadów, że chcą nas
załatwić taką nietypową bronią biologiczną. Wszak dziewczyny z byłego
ZSRR są jak gorzałka - też nie wolno ich reklamować w mediach. Nikt
zatem nie namawia Polaków do uży
wania wschodniej tandety. Więcej:
wszyscy użytkownicy są świadomi tego, że nie ma ona certyfikatu Pań
stwowego Zakładu Higieny. I że nie
poddaje się badaniom okresowym,
mając w nosie Inspekcję Pracy i Sanepid.
Dlaczego zatem boimy się egzotycznego wąglika, którego przecież nie
ma - a nie boimy się namacalnego,
swojskiego AIDS, które niewątpliwie
jest? Potęga mediów? Arabskie fobie? A może po prostu drogowi klienci nie kierują się głową, ale zupełnie
inną, niżej powieszoną częścią ci&
la? ...
Maciej R. Hoffmann
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Polak na zagrodzie

Owczarnia uspokaja
Najwięcej

owiec hoduje się w górach. Okazuje się jednak, że zwierzęta te dobrze
macie nizinnym. Ich hodowla jest jednak obecnie mało opłacalna.

Strzyżenie

Sylwester Kowalski od dzieciństwa
mieszka w Dzierżanowie. Mówi o sobie,
że jest rolnikiem z zamiłowania. Jest żo
naty, ma sześcioro dzieci. Mieszka z rodziną razem ze swoimi rodzicami oraz
bratem. W swoim czternastohcktarowym
gospodarstwie uprawia pomidory, buraki

owiec odbywa

się

czują się także

w kli-

raz w roku

cukrowe, zielony groszek oraz zboże.
Oprócz trzody chlewnej i bydła hoduje
także owce.
Hodowlę owiec zapoczątkował w 1978 r.
jego ojciec. Zdaniem pana Sylwestra,
owcom nie trzeba poświęcać zbyt dużo
czasu. Hodowca najwięcej pracy ma

w okresie strzyżenia i wykotu. Malo który hodowca wyprowadza swoje owce na
powietrze, większość czasu spędzają
w owczarniach.
Zwierzęta te najczęściej kojarzą się nam
z wełną. Strzyżenie owiec odbywa się raz
w roku. Kilogram wełny sprzedać można

Z jednej owcy uzyskać
4 - 5 kg wełny. Pan Sylwester sprzedaje ją w Antoninie, w punkcie skupu Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz z Poznania.
Owce hoduje się także na mięso. Więk
szość jagniąt skupowanych przez Zwią
zek trafia do klientów we Włoszech ,
Niemczech, Turcji i Francji. W Polsce
mięso to jest mało popularne i stosunkowo drogie. Za kilogram baraniny zapłacić
trzeba 8 do 9 zł.
Przysmaki owiec to buraki, siano, słoma
czy kiszonki. Zwierzęta te żywią się także specjalnymi paszami i trawą.
Stado Sylwestra Kowalskiego liczy obecnie ponad 80 matek, kiedyś było ich ponad 130. Wielu gospodarzy podjęło decyzję o likwidacji hodowli, bo stały się nieopłacalne. Na terenie gminy Krotoszyn
pozostało zaledwie kilku hodowców.
W I986 r. w kraju hodowano 5.400.000
owiec, dziś jest ich zniecale 300.000. Rynek zachodni /a1powalby więcej mięsa,
jednak rzadko kto przy obecnie} sytuacji
rolnictwa chce inwestować w chów
owiec - twierdzi mieszkaniec Dlierżano
wa.
Pan Sylwester jest właścicielem tzw. stada użytkowego, istniejąjednak też stada
hodowlane, pozostające pod ścisłą kontrolą RZHOiK. Hodowca dostaje związ
kową dotację, prowadzi szczegółową dokumentację, a matki powinny pochodzić
ze stad hodowlanych.
Zdaniem Sylwestra Kowalskiego owce
są płochliwymi, ale przyjaznymi czło
wiekowi zwierzętami. - Lubię przychodzić do owczarni i patrzeć na moje zwier::ęta, uspokaja mnie to - mówi hodowca.
Sławek Pałasz
za 2,50 -3,20

zł.

można średnio

Niedawno jedna z czytelniczek poprosiła nas o zamieszczenie podstawowych informacji o wiklinie, bowiem zamierza
wy płot. Okazuje się, że w naszym powiecie nie ma tradycji hodowania tej rośliny.

posadzić

wiklino-

Rzecz w wiklinie...
Wiklina (zwana równit=żwicrzbą koszykarską) ma bardzo szerokie zastosowanie. Wykomtje się z niej kosze, lekkie
meble, łóżeczka i wózki dziecięce. Może być także używana do umacniania
brzegów rzek i rowów melioracyjnych.
W wiklinowej korze znajdują się substancje wykorzystywane w przemyśle
fam1accutycznym, włókno przydaje się
do produkcji szpagatu, sznurka i worków
W stanic dzikim wiklina powszechnie
wy tępuje w dolinach rzek, nad rowami
i strumieniami. Szlachetne jeJ odmiany
uprawia się na specjalnych plantacjach.
W Polsce powstawały one w XIX wicku, intensyvmy rozwój hodowli wikliny
przypada mi okres międzywoJcnny. Największe plantacje znajdują się na Kujawach, Podkarpaciu i w Wielkopolsce.
Na terenie naszego powiatu nie ma takich hodowli. Najbliższa znajduje się
w Józefinowie k Pleszewa.
Nic ma u nas także zarejestrowanych
warsztatów wikliniar 'kich, mimo to
wielu rol111ków potrafi wyrabiać z wikliny różnego rodzaju koszyki . W latach
osiemdziesiątych prawdziwym zagłę
biem wikliniarskim były okolice Zalesia
12 grudnia 2001
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Małego.

Najpopularniejsze w Polsce odmiany
wikliny to amerykanka i konopianka.
Ame1J 1ka11ka charakteryzuje się elastycznymi pędami o twardym drewnie I małym rdzeniu . Ko11opia11ku natomiast

zwana jest także witką. Jej długie do 4 m
rdzc1i i są mało odporne na zgina111e. Chamktcryzują się
omszeniem wierzchołka pędu oraz dolnej c1.ęśc1 liścia.
Wiklina nie je t rośliną wymag,~ącą, dopędy mają gruby

brze przyjmuje się nawet na słabych glebach. Warunkiem powodzenia uprawy
jest dostateczne zaopatrzenie gleby
w wodę oraz jej dobre napowietrtcnie.
Nadmiar wody jest jednak dla wikliny
bardzo szkodliwy.
Przygotowując miejsce pod uprawę należy dużo uwagi poświęcić dobremu odchwaszczeniu ziemi, ważne JCSt także
prawidłowe nawapnowanie.
Wiklinę rozmnaża się wegetatywnie z.a
pomocą odcinków prętów o długości 25
cm i grubości 0,5 do 0,7 cm. Powinny
one pochodzić z hvalifikowanych plantacji.
Przed posadzeniem wikliny ziemię
spulchnia się i wyrównuje. Następnie
wykonuje się otwór w glebie za pomocą
żelaznego prętu, tym samym narzę
dziem doCJSka się glebę do sadzonki.
Górny koniec sadzonki powinien wystawać 2 cm nad ziemią.
Szczególnie w pierwszym roku uprawy
wiklina jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie gleby. Jeśli ktoś ma z.amiar posadzić wiklinę na swojej pa1ccli,
powinien się skontaktować z jej plantatorami.
(sł)

RubrtJ.ka
rolnika
Rejestr dla UE. 14 listopada ruszyła organizacja centralnego rejestru, w któ1ym
swoje rubryki otrzyma każda polska krowa, owca czy koza, będą je też miały
wszystkie gospodarstwa Tylko pod tym
warunkiem zostaną uruchomione tzw. bezpośrednie płatności w ramach unijnych dotacji dla polskiego rolnictwa (Dz. U. Nr
I25, poz 1363). W urzędowym spisie bę
dą zawarte informacje o posiadaczach gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, ubiegających się lub już otrzymują
cych unijne płatności bezpośrednie. Spis
będzie się składał z dwóch ewidencji: gospodarstw i zwierząt; czterech rejestrów:
płatności bezpośrednich, ewidencji producentów bydła, owiec i kóz oraz dokumentacji związanej z wymienionymi spisami.
Dane te Agencja Rynku Rolnego musi
prowadzić w systemie infom1atycznym
i przechowywać przez 5 lat Zbieranie informacji może powierzyć w umowie wyspecjał izowanym podmiotom.

•••
Rolniczy dochód. Przeciętny dochód
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z I ha przeliczeniowego
wynosił w 2000 r. 884 zł - poinformował
GUS.

•••
Rząd ustalił cenę cukru. Rada Ministrów

ustaliła, że w roku rozliczeniowym 20022003 cena interwencyjna cukru białego
wyniesie 1,80 zł za kg (bez VA1j. Podstawową cenę skupu buraków cukrowych
w tym samym roku rozliczeniowym ustalono na 115 zł za ton·ę (bez VAT).
Rada Ministrów wydała także rozporzą
dzenie w prawic k·wot A i B cukru oraz
kwot A i B izoglukozy. Określono, że
w pierwszym rok'U rozliczeniowym kwota A cukru (realizowana w okresie od I
października 2002 r. do 30 czerwca 2003
r.) wyniesie 1540 tys. ton, natomiast przypadająca na ten sam okn.-s hvota B -50 tys.
ton. Kwoty produkcji izoglukozy ustalono
w następujących wysokościach: kwotę
A na 40 tys. ton 1 kwotę B na 2,2 tys. ton.

...

Więcej lru.ów. W 2000 r. powierzchnia lasów w Pol ce Z\\~ększyla się do 8 mln 865
tys. ha (czyli, 28,35 proc. powierzchni kraju). W porównaniu z rokiem l 999 wzrosła
o 13 tys. ha

•••
Polska wolna od B E. Od l 5 listopada
5 laboratoriów: w Gdańsku, Krakowie,
WroclaWJu, Warszawie I Puławach wykonuje badania w k1cnmku BSE wszystkich
sztuk bydła powyżej 24 mics1ęca życia
(tak jest tcż w krojach Unii Europejskiej).
Dotychczas w Polsce przcprowadz.ono badania około 20 tysięcy prób I nic zanotowano ani jednego przypadk'U BSE.

•••
Milowy krok vr jakości mleka. W bie1..ą
cym rok-u produkcja mleka w Polsce wy111cs1c ok l l ,3 mld litrów. W okresie o~iatmch 1.!7.cch lat dostawy mleka w kla~1e
extra wzrosły od zera do 65 proc. a podobny po · tęp w jako;c1 mleka kraj!! UE
potrz..cbowały p!7.cc11;tnic 20 lal
Pnemysław

Orpel
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W zdrowym ciele ...
1 gmdnia w Wołowie odbył się Mikołaj
kowy Ogólnopolski Turniej Miodzików
w zapasach.
Pierwsze miejsca wywalczyli: Martyna
Dulaj (37 kg), Romana Chrastek (44

Siatkówka

Tylko dwa

zespoły

Tylko dwa zespoły dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych uczestw mistrzostwach powiatu krotoszyńskiego w siatkówce. Postanowiono więc rozegrać pomiędzy nimi mecz i rewanż, aby w ten
sposób wyłonić mistrzynie.
niczyły

Do pierwszego spotkania doszło 28 listopada w sali LO Krotoszyn, w której gospodynie podejmowały swoje koleżanki
z ZSZ nr 2 i okazały się bardzo gościnne,
przegiywając 0:3 (21 :25, 18:25,20:25).
Natomiast rewanż w ZSZ nr 2 odbył się
6 gmdnia Tym razem licealistki po ambitnej pogoni zdołały faworyzowanym rywalkom urwać jednego seta i spotkanie
zakończyło się wynikiem I :3 (9:25, 21 :25,
27:25, 14:25). TakwięcdziewczętazZSZ
nr 2 awansowały do finału rejonowego.

Felisiak, Justyna Kecher, Joanna Szewczykow ka. Opiekun: Krzysztof Olejnik.
LO: Natalia Ziętkiewicz, Aneta Radziszewska, Małgorzata Kabacińska, Magdalena Kabacińska, Daria Paluszkiewicz,
Monika Rosińska, Kamila Gorgolewska,
Joanna Zielonka, Agnieszka Taczała,
Małgorzata Jokś, Iwona Zimna. Opiekun:
Aleksander Sobczyk.
Do rywalizacji chłopców zgłosiły się trzy
szkoły. Pierwszy turniej zorganizowano
5 gmdnia w sali ZSZ nr 2, a jego wyniki są
następujące:

Skład drużyn

'ZSZ nr 2: Magdalena Heidner, Kinga
Wiatrak, Katarzyna Pomogier, Anna
Skrzynecka, Katarzyna Świetlicka, Daria

ZSZ2-ZSZ 3 3:0 (25:7, 25:14, 25:14)
ZSZ 3 - LO 3:2 (13:25, 25:23, 25:20,
20:25, 15:11)
ZSZ2-LO 3:0 (25:10, 25:20, 25:17)

(wb)

9 gmdnia w sali Ośrodka Sportu i Rekre-

Krotosz - Przedsiębiorca
wygrywa
Dwa zwycięstwa odniósł ostatnio grający
w klasie okręgowej tenisa stołowego zespól Krotosza - Pr::edsiębiorcy
Najpierw pokonał na wyjeździe dotychczasowego lidera Dąbrówkę Ludwików
I 0:6, dzięki czemu krotoszynianie awansowali na pierwsze miejsce w tabeli.
Punk'1Y dla zwycięzców zdobyli: Ryszard
Bmder (4,5), Norbert Morison (2,5), Maciej Żyto (1,5), Dominik Płonka (1,5). Natomiast w niedzielę 9 gmdnia, również na

10 gmdnia w sali LO odbył się dmgi turniej. Oto wyniki gier chłopców:
ZSZ nr 2- LO 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)
ZSZ nr 2 - ZSZ nr3 3:0 (25:16, 25:13,
25:23)
LO - ZSZ nr 3 3:2 (21 :25, 24:26, 25:21,
25:23, 15:6)
Dwójka awansowała do finału rajonowego. Zespoły grały w nastepujących skła
dach:
LO: Zimny, Czubak, Pawelczak, Radziszewski, Bohm, Augustyniak, Pluta,
Szczepaniak, Gwizd. Opiekun Aleksander Sobczyk.
'/BZ 2: Rakowski, Marszałek, Kowalski,
Kaczmarek, Samol, Gryszka, Bora'A~ecki,
Niklewicz. Opiekun: Grzegorz Wiertlewski
'/BZ 3: Krzywonos, Sadkowski, Adamski, Janicki, Kiszenia, Brodziak, Figaj, Serafiniak.

acji w Krotoszynie miały miejsce rozgrywki n gmpy piłki nożnej w ramach
eliminacji halowych mistrzostw powiato-

,ryjeździe,

krotoszynianie pokonali I0:6
Farę Koźmin Wielkopolski. DlaKrotosza
punk'l)' wywalczyli: Bruder (4,5), Morison
(3,5), Żyto (1,5), Pionka (0,5), a dlaFa,y:
Ryszard Kamiński (2,5), Rafał Skupniewicz (1,5), Tomasz Staneczek i Mateusz
Wieczorek - po I.
W najbliższą niedzielę o I0.00 w sali na
stadionie podejmować będziemy Impuls
Zduny.

Piłka

halowa

(136 pkt.), przed Samsonem Kobylin
(dziewczęta, 131 pkt), Wiatrem Wołów
(102,5 pkt.) i Ceramikiem Krotoszyn
(102 pkt.).

Mikołajkowe
kg), Artur Fąferko (29 kg), Karol Panek
(35), Łukasz Wojtkowski (42); dmgie:
Agnieszka Marciniak (44), Marcin Krukowski (35), Przemysław Baran (53),
Krzysztof Stachowiak (59), Przemysław Mączak (73), Hubert Zakoński
(85); trzecie: Karina Marciniak (48),
Adam Słowiński (29), Robett Baran
(35), Marcin Milkowski (42).

zapasy

Klub sportowy LKS Ceramik organizuje
w dniach 26 i 27 w nowej sali Zespołu
Szkół Rolniczych w Koźminie Wielkopolskim odbędzie się Puchar Polski juniorów w zapasach w stylu wolnym. Przewidywany jest przyjazd około 300 mlodych
zawodników, dlatego walki toczyć się bę
dą aż na czterech matach.
(wb)

Turniej pingpongistów
4 i 5 gmdnia w Kobylinie rozgrywano
drużynowe mistrzostwa powiatu krotoszyńskiego w tenisie stołowym.
Oto najlepsze zespoły:
Szkoły podstawowe, dziewczęta: I • Borzęcice, 2. Smolice, 3. Zduny, 4. Rozdrażew; chłopcy:

Mecze

I. Kobylin, 2. Koźmin I, 3. Koźmin n, 4.
Zduny.
Gimnazja, dziewczęta: I. Kobylin, 2. G
nr 4 Krotoszyn, 3. Rozdrażew, 4. Zduny;
chłopcy:

I. Zduny, 2. Kobylin, 3. G nr 3 Kroto(Wb)
szyn, 4. G nr 4 Krotoszyn.

piątoklasistów

W sali krotoszyńskiego OSiR rozegrano

wych Ludowych Zespołów Sportowych.
W grupie tej znajdują się cztery zespoły.
Pierwsze miejsce zajęła ekipa LZS Kobierno (9 pt.), dmgie LZS Świnków (4
pt.), trzecie LZS Gorzupia (4 pt), czwarte LZS Wronów (O pt.).

Dmżynowo zwyciężył Śląsk Milicz

kolejne mecze w ramach międzyszkolnej
ligi dla uczniów klas piątych. Oto wyniki:
-SP 5
SP 8 I
6:0
SP 8 I
-SP7
0:2

-SP 3
-SP 5
-SP I
Zakończenie ligi 7.aplanowano na
gmdnia o godz. 16.30

SP7
SP 3
SP 5

(wb)

(sł)

(wb)

Astra/ogi a
Tę rubrykę oddaliśmy

prezesowi

krotoszyńskiej

Astry Mieczysła
wowi Pełce, który na bieżąco
donosi Państwu o tym, co się
dzieje w kierowanym przez niego klubie sportowym.
Czas tak szybko mija -wydaje się, że
tak niedawno udzielałem wywiadu dla
Rzeczy Krotoszyńskiej Romie Hysiko
i Sebastianowi Pośpiechowi, a było to
w sierpniu. Dziś mamy grudzień.
W klubie przez ten czas bardzo wiele
się zmieniło. Oszedł trener pierwszego zespołu Krzysztof Całus, przyszli
nowi zawodnicy za sprawą Grzegorza
Wesołowskiego - trenera, który stworzył nowy wizerunek drużyny i dał nadzieję. Kibice przekonali się, że Astra
to klub, z którym wszystkie zespoły
trzecioligowe muszą się liczyć. Zespół
zaczął 'N'/grywać. Jacek Bonia, Jarosław Kurpesa czy Łukasz Chmielewski
wzmocnili go znacznie. Astra ma coraz
więcej kibiców.
Zarząd stara się, aby klub był dobrym
wizerunkiem naszego regionu. WW,r&
liśmy przecież z takimi drużynami jak
Warta Poznań, Aluminium Konin czy
Obra Kościan, nie mając takich możli
wości finansowych Jak one. Uważam,
że mamy działaczy, którzy swoim zaangażowaniem dokonują cudów, aby ten
klub mógł rozwijać umiejętność dobrej
gry. Naszą chlubą i nadzieją są młodzi

piłkarze,

tacy jak Łukasz Wawrocki,
Daniel Borski, Michał Potarzycki, Mariusz Kowalczyk, Piotr Kapała czy Karol Szymański. Liczymy na rozwój talentu Marka KucińsKiego, Darka Hylewicza, Dawida Golińskiego i Roberta
Szewczyka. Molm zdaniem Jarosław
Reyer, Dariusz Reyer, Łukasz Góralski
i Robert Zaworski mają szansę grać
co najmniej w li lidze. Dobrze spisują
się też Maciej Gaborski, Krystian Sikora, lukasz Chmielewski, Jarosław Kurpesa, Sebastian Synoradzki, Arkadiusz Felich,Tomasz Szajkowski czy typowy egzekutor, jakim jest Jacek Bonia. Czy pozostaną z Astrą przynajmniej tak długo, jak długo trenerem
będzie Grzegrz Wesołowski?
2 stycznia zespół rozpoczyna treningi
w obiektach klubowych, 18 stycznia
jedzie do Jaworzynki koło Wisły na
obóz, później czeka go turniej halowy
we Wrześni z udziałem takich zespołów jak Lech Poznań i Aluminium Konin. Dalej - mecze sparingowe, również z zespołami pierwszo- i drugoligowymi, np. Dyskobolią Grodzisk Mazowiecki.
Bardzo dużo osób jest przychylnych
naszemu klubowi, są to m.in. burmistrz i wiceburmistrzowie Krotoszyna
(Julian Jokś, Maria Kalak,Tadeusz Stachurski) czy starosta powiatu Stanisław Ratajski. Dzięki Radzie Miejskiej
po vierzono nam nadzór nad parkin-

giem przy targowisku. Szczególne podziękowania należą się też Jerzemu
Janickiemu z Urzędu Miejskiego i wi·
ceburmistrz Marii Kalak za pomoc i zaangażowanie przy uruchomieniu pubu
dla kibiców przy stadionie. Otrzymaliśmy też od gminy nagłośnienie, które
ułatwi prowadzenie spotkań sportowych. Bardzo dużą pomoc okazali klubowi dyrektor OSiR-u Ryszard Nowaczyk i dyrektor KOK-u Wojciech Szuniewicz.
Aby poprawić stan finansów klubu,
Astra wydała z pomocą drukarni Skorpion i drukarni Zbigniewa Zielińskiego
kalendarz. Liczę, że kibice wykupią cały nakład.

Klub bez sponsorów niewiele znaczył
by, dlatego chciałbym podziękować:
Fabryce Parkietów w Biadkach, Mahle Krotoszyn SA, PPH Ewa, Jerzemu
Stanisławskiemu ze Zdun, restauracji
Duet, motelowi Pod Szyszkami, motelowi p. Cukierskiego, Impulsowi w Zdunach, Browarowi Krotoszyn, Bankowi
Zachodniemu WBK, Okręgowej Spół
dzielni Mleczarskiej Krotoszyn, Teominie, Zakładom Mięsnym Krotoszyn,
Peamco p.Rosińskich.
Życzę zawodnikom, trenerom, działa
czom, sponsorom oraz kibicom z okazji świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, ludzkiej życzliwości oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku 2002.

1:1
5:2
0:3
14

Oferujemy najwyższej jakości okna wykonane I systemów profili VEKA

.....
Biuro handlowe, ul. Zamkowy folwark. Tel. 062 722 77 56
produkcyjny, ul. Fabryczna 4a. Tel. 722 50 92, fax 722 50 93

Zakład

Mieczysław Pełko
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Reklama

NOWY GABINET
STOMATOLOGICZNY

I
2135

Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a (obok Urzędu Miasta i Gminy)
czwartki godz. 16.00-18.00
LECZENIE: trądzika młodzieńczego i różowatego, owrzodzeń podudzi, łuszczycy, grzybicy
skóry I paznokci, chorób włosów (wypadanie, rozdwajanie, przetłuszczanie, łupież,
łysienie plackowate), chorób alergicznych skóry, uczuleń na detergenty itp., wyprysku
skóry rąk (egzemy), chorób rumieniowych, ropnych i innych oraz chorób przenoszonych
drogą płciową.
IDorośli I dzieci I
USUWANIE: brodawek zwykłych (kurzajek), brodawek lojkowatych (typu starczego),
brodawekpla~klch (młodzieńczych).
I Recepty ulgowe I
REJ. POZNAN: O(prefiks)61 823 01 63, O601 819 926 lub w gabinecie.

Wygodna forma
pożyczki

w domu Kliehta

chirurg stom. Maciej Fiuk
2ll6 Krotoszyn, ul. Zdunowska 35
wtorki godz. 14.00-19.00
soboty godz. 12.00-14.00

W

związku

Chirurgia stomatologiczna
Bezbolesne leczenie próchnicy, bez wiertla
Leczenie chorób przyzębia
Protetyka

osób na stanowisko:

lek. med. Artur Kulakowski

21l8

Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a
wlorlci godz. 16.30-18.00
0604 759 490

USG, kruszenie kamieni
nerkowych i moczowodowych.
Przezcewkowe operacje.
Operacje nietrzymania
moczu u kobiet (lVT).
Operacje dzieci
(stulejka, niezstąpienie Jąder)

w

na rynku polskim od kilku
lat I zajmujemy siv udzielaniem
pożyczek w domu Klien/a. f'!ależymy
do brytyjskiej grupy kapitałowej
PROVIDENT FINANCIAL PLC., która
jesl liderem na rynku bry/yjskim

w

świadczeniu usług

finansowych.

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

SPECJALISTA

UROLOG

Działamy

z ciągłym

lntensywnym rozwo·
. jeln fltmy poszukujemy
j

't. następujących

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar
wysokiej Jakości drzwiami przesuwanymi

miejscowości.

zainteresowany?

Zadzwoń

Krotoszyn

41NDECO
Wojciech

Jesteś

(062) 503 00 18

Niedbała

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

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

Do

zadań

Przedstawiciela

będzie

należało:

- udzielanie pożyczek w <łomu
Klienta
- ustalanie planu spłat I tygodniowe
przyjmowanie spłat
- utrzymywanie stałych kontaktów
z Klientami
. informowanie o usługach
świadczonych przez firmę.

Krotoszyn, ul. Czereśniowa 3
tel. 725 38 36, tel. kom. 0609 303 972.

Wymagania:
• komunilcaiywność, zdolność
do nawlązywonia kontaktów
. wysoka kulrura osobista
- wiele 25-55 lat
• systematyczność
- mo\ywocja do pracy
• własny u1lefon domowy
OferuJemy:
.
- pracę w renornowar1ej finnie
fillO<lSOWej

- lJozplotny. profosjonalny system
szkoleń wprowadzający w przyszte
obowiązki

• motywacyjny system

wynagrodzenia.

2139

Elektryzująca Oferta Peugeot

zrobi na Tobie

piorunujące wrażenie.

Zapraszamy do salonu!

rJ

Zarządu Miejskiego w Krotoszynie

PEUGEOT

PEUGEOT. ZAPROJEICl'OWANY, BY CESZYĆ.

sp. z o.o.

Topola Mała 72A. 63-400 Ostrów Wlkp.,
tel. 735-02-56, fax 735-50-84

AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT

czynne: pn-pt 9.00 - 18.00,sobota 8.00 - 14.00

SZTUKOWSKI

KOMUNIKAT
Stosownie do rut. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowruuu przestrzennym
/Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami/,

podaje się do publicznej wiadomości,
że „Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

Urząd Miejski

PIZZA TACO

strzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Zdunowskiej i Bukówko" oraz „Prognoza orldziaływania na śro
dowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" będzie wyłożony do publicznego wglądu od 2 stycznia 2002 r. do 25 stycznia 2002
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłą
taja 7 - pokój nr 22 w godzinach od 8.00-14.00.

w Krotoszynie
poszukuje kandydata na stanowisko

skarbnika gminy

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyw projekcie plmrn, może wnieść prot~sl.

Wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomjczne i wyższe inne,
przynajmniej 6 lat praktyki w księgowości na samodzielnym stanowisku,

jęte

Zgodnie z rui. 24 ustawy każdy, kogo interes prawny lub uprawnjenia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zar1.ut.

niekaralność, dyspozycyjność.

potrawy kuchni meksykańskiej
TACO i CHILI Z RYŻEM

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miejskiego w Krotoszynie z podaniem oznaczenia nieruchomości w tcnninic nie dłuż.5zyrn niż 14 dni po upływie okresu

Zainteresowane osoby mogą składać podania do 15 stycznia
2002 r. w punkcie infom1acyjnym Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7.

Mały

Rynek8
tel. 725 25 91

wyłożenia.

Serdecznie zapraszamy!
11141
12 grudnia 2001
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i przyjemnie
składa

klient

•

Wznoś w górę myśl , zaostrzaj
wzrok, za słońcem goń na niebie,
zwycięstwem znacz swój każdy
krok i nie patrz poza siebie!
Z okazji urodzin wspaniałej
przyjaciółce - Ewie Piekarczyk
z Biadek - najlepsze życzenia
składa
przyjaciółka

PS

Jesteś

Kamila
super!!!

samych przyjemności i radości
składają

MR.S.A.E.R.
• Wszystko, co piękne i wymarzone,
niech w Twoim życiu będzie
spełnione. Dużo zdrowia, wszelkiej
pomyślności , a w Twym sercu niech
radość gości. Z okazji imienin
Barbarze Kowal najserdeczniejsze
życzenia składa

Róża

zakwita, tulipan opada, piękny
kwiatek listeczki swe składa, a ja Ci
składam szczere życzenia, życzę Ci
szczęścia i powodzenia. To, co mile
i wymarzone, w dniu Twych
imienin, Ciociu, niech będzie
spełnione. Z okazji imienin cioci
Basi życzenia śle
chrześniak Tomek z rodziną

•

pamiętający

brat Janusz z żoną

i d::iećmi: Kamilką i Adriankiem

•

Pędzi biały

konik po tęc,:owym
niebie, gwiazdki i prezenty zbiera
dziś dla Ciebie. Obejmij go mocno,
przytul bez obawy i przyjmij
życzenia wesołej zabawy. Kochanej
wnuczce - Nikoli Kaczorowskiej
życzy

• Żyj w miłości i radości, nie znaj
smutku ni przykrości, niech
wszystko zło Cię omija, niech Ci
dobro w życiu sprzyja. Agnieszce
Kapale w dniu urodzin życzy

babcia z dziadkiem
•

Kaśka

• Żyj nam w zdrowiu i radości, nie
znaj smutku i przykrości, niech Cię
wszystko zło omija, a dobro niech
sprzyja. Kochanej babci Mańi
z okazji 85 urodzin i imienin życzą
Szymon, Mateusz i Marlenka
• Z okazji 85 urodzin i imienin
najukochańszej babci Mańi
życzenia stu lat życia, zdrowia oraz

Każdego roku o tej
każdy Ci życzy, co

samej porze
tylko może,
a my, korzystając z tej sposobności,
życzymy Tobie szczęścia, zdrowia
i radości . To, o czym marzysz, by
się spełniło, a to, co kochasz, by
Twoim było. Serdeczne życzenia
Barbarze G. z okazji imienin
przesyłają

mąż

•

Czarującej

Lucek oraz Jarek,
Kinga i lukasz

pani ze sklepu z oknami
przy ul. Zdunowskiej 16 serdeczne
podziękowania za miłą obsługę

• Kiedy jestem z Tobą, jestem piękną
różą. Kiedy odchodzę - suchym jej
płatkiem, przydeptanym stopą
tęsknoty. Kochanemu najbardziej na
całym świecie Ernestowi
pozdrowienia przesyła
Gosia
• Aby słońce Ci świeciło, księżyc dał
spokojną noc, aby wszystko się
spełniło, aby w życiu brakło trosk.
Wszystkiego, co najlepsze z okazji
imienin kochanej Mamie życzy
córka Gosia

w spółce Eskulap.

tym razem na

• Krystianowi Sz. z okazji imienin
ślemy najserdeczniejsze życzenia:
dużo radości, słońca i uśmiechu na
twarzy. Niech Twoje życie miło
płynie, jak w bajecznej dolinie.
Miłości, szczęścia i słodyczy Tobie,
drogi Krystianku,
ciocia chrzestna, wujkowie,
babcia i dziadek życzy
PS Sto lat!
•

z niej. By Cię smutki
omijały, a Twe oczy nie płakały, by
Twe plany się spełniły, a Twe oczy
ciągle lśniły. Dla Basi Jasiak
z Dobropomocnej z okazji imienin
Teresa

na bezpłatne życzenia lub podziękowania

Wypełniony

O Imieniny
O Miłość

•

Rzecz codziennna
Poranny i wicczomy prysznic.

Rzecz męska
Umieć wabiać pieniądze.

Rz<'C'L.kobieca

O Rocznica
Q

O Ślub

Podziękowanie

w moim sercu i w nim
pozostaniesz, bo bardzo Cię
kocham i kochać nie przestanę.
Kochanemu mężowi Danielowi

dla superdziewczyny
Agnieszki Z. od
wielbicie/a z dyskoteki XXL

życzy

• Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
a przy kawie dużo gości. Z okazji
imienin Wiesławie Majchrzak

żona

życzenia przesyła

siostra Iwona z mężem i synami

kochający mąż

PS
•

•

zawsze wesoły i ciągle się
bo młodość jest po to, by
cieszyć się z niej. Z okazji 19
urodzin Waldkowi P. gorące
i szczere życzenia składa
Sylwia z rodzicami

z Jynem Bartoszem

• Szybko biegną dni i godziny,
w piątek były Twoje imieniny. Stu
lat życia, pomyślności, zdrowia,
szczęścia i radości - oto są nasze
szczere życzenia, niech więc się
spełnią wszystkie Twoje marzenia.
Z okazji imienin Mańi Matysiak

gorące życzenia zasyła

Życie ludzkie.

Rzca najlepsza
Zimne piwo w gorący dzień.

O Urodziny
O Różne

Całuski

• Serce moje kocha Twoje, Ty
rozpalasz myśli moje, z Tobą czuję
się jak w niebie, bo ja kocham tylko
Ciebie. Dla Gładkiego od
EwyM

Rzecz najważniejsza

Rzecz grzechu warta
Ukochana kobieta.

i naklejony kupon prosimy wysłać na adres Redakcji lub wrzucić do skrzynki RK

cieszyć się

• Kochanemu bratu - Dominikowi
Pietrzakowi - z okazji 15 urodzin
dużo szczęścia i spełnienia
najskrytszych marzeń życzy
siostra Jola z rodziną

Nikolę Kaczorowską

C:::u(t!. s(tfwka ... ~

Bądź zawsze wesoła i ciągle się
śmiej, bo młodość jest po to, by

Pytanka nie od rzeczy
Edmund Leśniewicz
- lekarz rodzinny

Nagroda niespodzianka, ufundowana przez
lodziarnię „Słoneczko" (ul. Piekarska 5), czeka

Spóźnione,

z dziećmi
ale szczere, od serca

Bądź

śmiej,

•

Idź śmiało
minkę, łap

• Z okazji 5 urodzin kochanemu
synowi Adasiowi dużo uśmiechu,
radości i zdrowia życzą
rodzice

przez życie, miej wesołą
marzenia za ogon i duś
jak sprężynkę. Z okazji 12 urodzin
Arkowi P. życzenia składają
ciocia, wuja i kuzynka

Gorące uściski dla superchlopaka
Marcina ze Strzyżewa od
Agnieszki i Beaty

• W dniu urodzin wszystkiego
najlepszego, dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności , uśmiechu

• Z okazji urodzin dla miłości mojego
życia: niech Ci życie niesie to, co
najpiękniejsze, niech Ci zawsze
sprzyja dobro i szczęście, jesteś

na co dzień i zadowolenia ze
swoich pociech kochanej Mamusi
Ewie Pietrzak życzenia składa
rodzinka

Kochać i być kochaną

Podziękowanie

Rzecz smutna
Śmierć bliskiej osoby.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie
oraz cała społeczność szkolna

Rzecz śmieszna
Opowiadanie dowcipów przez kobiety.
RzcC"J. gorsząca
Kmclzi1:ż kwiatów z cmentarz}'.
Ru,a, wstannwiająca
Pos1„powan1c kobi(;t.
RLt'l:l niezbędna

Poczucit humoru.

serdecznie dziękują swoim darczyńcom
za bezinteresownąpomoc i współpracę.
Są to wymienione niżej instytucje, firmy i osoby prywatne: Miejsko-Gminny Ośro
dek Opieki Społecznej - dyrektor Teresa Stęplewska, Geodezja WIS SC w Krotoszynie oraz geodeta p. Sławomir Piotrowski, Hurtownia Chemiczna i Laboratoryjna Mat - Ostrów Wlkp., Foto-Studio - p. Paweł Kasprzak, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowe Ewa SA, Przedsiębiorstwo Mii;;sne Jumadar - p. J. Kujawski, Przedsiębiorstwo Mięsne i Produkcji Wędlin - p. Płonka, Piekarnia p. Górzyńskiego w Jarocinie, Piekarnia p. Kwiecitiskiego w Smolicach, Piekarnia
B.M. O. Olszewscy Witek, Piekarnia p. J. Klupsia w Kobylinie oraz Vtctus SC- Zakład Przetwórstwa Mięsnego M.F. Kmiecików.

u.arudnla 2Q0.1
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Reklama

~

wspomaganie, cena do uzg.; lub zamienię na mniejszy. Tel. 725 22 47.

gwarancji, Milicz. Tel. (071) 384
05 95.

• Opel kadet 1,3 - 1988 r. czerwony,
szyberdach, instalacja gaz., cena
6.800 zł, Cieszków. Tel. 0600 822
248.

• Fiat l 25p 1,3, tanio. Tel. 722 77 83.

• Alfa romeo - 1985 r. bordo, tanio.
Tel. 588 05 62.

• Peugeot 1,6 - 1990 r. combi, biały,
cena do uzg. Tel. 725 40 40.

• Audi 80 B 3 1,8 S, 140.000 km,
stan bdb. Tel. 588 OI 53.

• Renault clio 1,2 - 1993 r. srebrny
metalik, benzyna, 5 lat w kraju,
stan bdb. Tel. (065) 548 25 76.

• Citroen BX 1,6 - 1993 r. 140.000
km, 5 drzwi, granat, radiomagnetofon, sprowadzony w całości, Twła
ściciel w kraju, komplet opon zimowych, cena do uzg. Tel. 721 59
IO, lub 0600 330 287.
• Forc) escon 1,3 - 1985 r. srebrny
metalik, stan bdb. Tel. 725 20 46.
• Ford esco1t 1,3 - 1989 r., tanio. Tel.
721 58 23.
• Ford escon 1,3 1989 r. bordo metalik, szyberdach, garażowany, stan
dobry, I Olat w Polsce, sprowadzony w całości. Tel. 734 20 79.
Ford s1era 2,0 1984 r. metalik, instalacja gaz., oszczędny, I 00 km za
1O zł; lub zam1cnic. na droższy.
Krotoszyn, ul. Lelewela 21
• Mercedes bus 407 2.4- 1-976 r. diesel, krótki, niski, całość wybita aluminium. 6 nowych opon, do poprawek lakiemiczych, ub<'zpieczony,
cena 2.700 zł. Tel. 0609 320 274.
• Nissan micra 1,0 16 V - 1997 r.
granatowy metalik, aluminiowe
felgi, cena 18.500 zł. Tel. 725 00
24.
• Nissan prinmera 1,6 - 1992 r. granatowy, sedan, centralny zamek,

• Skoda felicja - 1996 r. granatowy,
56.000 km, cena do uzg., stan bdb.
Tel. 0603 822 801.
• Fiat brava SX 1,6 J 6V - 1996 r.
srebrny metalik, 71.000 km, elekt.
szyby, centTalny zamek. wspomagarne, alann, immobilizer, hak, stan
bdb. Tel. 721 55 71.
• Fiat cinquecento - 1995 r. szyberdach, szyby uchylne, blokada
skrzyni. Tel. 588 14 89
• Fiat punto ELX - 1995/1996 r. zielony metalik, 75.000 km, z salonu.
Tel. 725 09 02.
• Fiat seicento - 2000 r. czerwony.
Tel. 722 82 71.
• Fiat uno - 1989 r. srebrny metalik,
stan bdb. Tel. 725 38 45.
• Fiat 125p 1,5 - 1989 r. silnik poloneza montowany fabrycznie, okrą
głe zegary, akumulator i opony na

PAŁAC

Ciągnik

-----···-·

•

C-385, silnik 912,
używany. Tel. 7212715.

•

Dwukołówka,

Od wtorku do soboty 1200 • 2t°
niedziele i święta 1~ - 2t°
Krotoszyn, ul. Koźmińska 28
tel. O604 539 819

-

mało

cena do uzg. Tel.

0692 147 891.

NOWOŚCI

Instalacja gaz. ford sien-a. prawic
gratis. Można oglądać w Salni 5,
informacje na Gołębiej 2/1 od
16.00 19.00.
• Opony zimowe 155/70/13, prawic
nowe. Tel. 722 l l 65.

--~!i:YPORYROKU
/ 1fl KALIFORNIJSKA

}_;zt1\ymy.smacznegor serdecznie zaprasza smakoszy pizzy !I!

Wła.ścicielka lokalu Emilia Chromińska

'

l;r, ...

• Wzmacniacz samach. Ped Star, 2 x
600 W, nieużywany. Tel. 588 02 58
po 20.00.

ze stali szlachetnej
kwasoodpornej
spawane plazmowe

w

PRODUCENT ZUH STABOX

Ostrów Wlkp.-Zacharzew
ul.

• Fiat cinquecento 700 po wypadku
lub uszkodzony. Tel. 722 01 64.

Krotoszyńska

48

Tel. 735 01 10, fax 735 01 09
NaJnlższe ceny

2147

dni

Krotoszyn, ul. Piekarska 6
Tel. 722 76 62

Nainiższe cenr w.Polsce NIKO

AUTO-PERFECT SkodaAuto.
63-800 GOSTYŃ
Niezawodne.
ul. Nowe Wrota 5
Nowoczesne.
tel. 0-65 572 09 44
Tego szu ka !eś 1
autoperfectgos@pro.onet.pl

ii1ATLANTYK

2141

• Pokrowce do opla vectry nowe, tanio; RM samoch. Philips, 2-kolorowy wyświetlacz RDS. Tel. 725 09
02.

Meblobuk 60~ 185 Skórzewo k. Poznania, ul. Poznańska 73, tel. 061 814 39 33
Oddział: Jarocin, ul. Woiska Polskiego 47, tel. 062 747 81 95, 747 85 38

e-mail:

~
~Il

• Fotelik samoch., do 13 kg, cena
150 zł, do uzg. Tel. 588 OI 42.

BLATY Kucustt,!

fax 0-65 575 12 59

PĘPOWO

• Szyba-boczna do suzuki baleno.
Tel. 0608 554 766.

2146

......
4& ...........................-.............
21

·

• Do do fiata 126p drzwi, szyby. Tel.
06073109!8.

• Renault 1,4 - 1982 r. niebieski metalik, auto alarm, regulowana kierownica, obrotomierz, cena do
uzg., stan bdb. Tel. 0600 175 200.
• Seat marabella 0,9- 1996 r. 56.000
km, cena do uzg.; lub zamienię.
Tel. 741 35 80.

1({u6Jeździeckj5'1.2(.L'EfI

Tel. 062 725 72 32

63-700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

KUPNO-SPRZEDJfŹ-AUTOKREDYT-LEASING
Atrakcyjne kredyty na zakup samochodu • Kredyt bez polisy AC
Kredyt na samochody spoza komisu

1J;ł,1tr,ML1U;U'1;łi)Uillł-ł:\1~MH:M,IIB1ii/łi&\1 1 1r:łł,U,1:iHd:\i@
Komis przyjmuje bezpłatnie samochody do sprzedaży
Skup I sprzedaż samochodów uszkodzonych

Zapraszamy pan.-pt. 930 da 18°0 , sobota 930 da 1530

Powoze111 1(fu6jeździeckj

ecfo. ś{u6u
(/f ~-f) Pięknymi powozami
zawieziemy PARĘ MŁODĄ i gości do ślubu

Jeżeli zechcesz, na Ile pięknego zespołu
polacowo-porkowogo możesz odbył sesję zdjęciową.
Moźe Io być przepięknym prezenlem ślubnym
lub niespodzianką dla bliskich.
Informacje: KJ .ARLET" Pałac P~powo
63-830 Pępowo, ul. Parkowo 5
2151
tel.: 065 574 11 75, fax 572 71 19

Nt~~T,·{7~

Ogłaszamy nabór
nowych członków klubu
do sekcji powożeniowej i jeżdzieckiej
Liaba wolnych miejsc ograniczona
2152

Szaególowe informacje pod numerem
tel. 065 574 11 75, fox 572 71 19

SKUP ZŁOMU
Złom

stalowy 160 do 210 zł/t
Metale kolorowe
np. aluminium 3,10 zł/kg

JAZŁOM Koźmin, uf. Towarowa 2 koło Nasycalni.
1153

12 grudnia 2001
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tef. 0602 796 262
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się bawić?

(rzadko), raz mieszany (najczęściej).
Teksty oczywiście nie do wychwycenia.
Słuchamy muzyki, która owszem - może zaintrygować, może i zachwycić, ale
raczej nie statystycznego wielbiciela metalu, nawet tego, że tak powiem, postfloydowego ... Wypada pochwalić Midgard (fajny chór na początku). Lit,saljheim ze ślicznym motywem delikatnej gitary i Muspelheim (wreszcie trochę cz.adu).
Reszta, włącznie z dworna kawałkami
bonusowymi (nareszcie słychać, co śpie
wają), raczej nie zachwyca. I mimo że

Krzyżówka

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki sprzed dwóch tygodni (hasło: FANABERIA) redakcxjna sierotka wylosowała dla Zbigniewa Chytrowskiego z Sulmierzyc.
Na Państwa kartki z rozwiązaniami poniższego zadania czekamy do 19 gn1dnia. Tym razem hasło składa się z 10 liter. Sponsorem nagrody jest firma Lumen 1852.
12

1

3

THERTON

Secret Of The Runes
(Nuclcar Blast)
Grupa Therion poczyniła ostatni, decydujący krok w tronę muzyki będącej
swoistym kolażem gotyckiego metalu
i muzyki klasycznej. Zwiastowały to już
poprzednie płyty (Vovin, a przede
wszystkim wydany zaledwie rok temu
Deggial). Jednak to, co grupa firmuje
swoją nazwą na Secret Of The Runes,
uważam za lekką przesadę. Metalu tu
bardzo niewiele, a jeśli jest, to niestety na
drugim planie. Na pierwszym bowiem
słyszymy charakterystyczny dla muzyki
klasycznej chór. Raz męski, raz żeński

LACRIMOSA

Fassade
(Hall OfSerrnon)
Lacrimosa, niemieckojęzyczny zespół
Szwajcara Tilo Wolffa i Finki Anne Nurmi to jedna z moich ulubionych grup
i czołowy przedstawiciel rocka gotyckiego na świecie. Z tym większą przykro.cią muszę stwierdzić, że jej nowy, siódmy już album Fassade nie wzbudza już
u mnie takich emocji,jak kilka ostatnich
płyt, ze Stille i Elodią na czele. Nie chcę
przez to wcale powiedzieć, że muzyka
Lacrimosy stała się nieciekawa czy niegodna uwagi. Nic bardziej błędnego płyta Fassade to jeden z najpoważniej
szych kandydatów do miana albumu roku.

Muzyka zawarta na Fassade Jest bardzo
ciężka. Nie tyle w znaczeniu mctalo-

6

3
18

9

wym, co ogólnym Dominuje orkiestra,
chóry i przygnębiony, smutny, kiedy indziej znów przejmujący głos Tilo. Nie
słyszałem od dawna dzieła muzycznego,
które wywoływałoby tak depresyjny, negatywny nastrój.
Choć również wcześniej Lacrimosa nie
należała do zespołów śpiewających
o wesoło świecącym słoneczku i choć
obłąkany świat (vide: wtorek, 11 września) wcale nie zachęca do optymistycznego patrzenia na życie, to jednak uważam, że grupa przesadziła. Muzyka ma
przecież dawać nadzieję. Na tym albumie nie ma jej ani promyka.
Świetnym i jedynym naprawdę ostrzejszym utworem jest Liebesspiel. I choć innym też nic nie brakuje, to trochę tęsknię
do tej bardziej rockowej, zadziornej Lacrimosy z albumu Stille. No cóż - czas
biegnie naprzód, co było, nigdy nie wróci. Kolejna smutna konkluzja po wysłu
chaniu tej płyty...
Nota: 8
Tomasz Kwiatkowski

l9raszki z AlbertlJnq

12

11

10

nie brak w tej muzyce ujmujących pięk
nem fragmentów, płyta jako całość jest
po prostu przeraźliwie nudna.
Nota: 5

5

4

7

No(u)ty Kwiatka
Dziś postanowiłem zajrzeć na
poletko muzyki mniej komercyjnej, bliskiej melancholijnym,
metalowym duszom. Przedstawiam dwie płyty wydane w Polsce przez firmę Mystic Productions, specjalistkę od tego rodzaju grania.

ze sponsorem
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1852
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Pionowo

Poziomo

I. Orator

I. Zarośla charakteryst dla strefy śródzienmomorskiej

2. Wzmacnia silę ciosu
4. Wonny trunek
5. Mała Zuz.anna
6. Pies, który się nudzi
8. Faraon, budowniczy pierwSZJ!J\
piramidy schodkowej
11. Republika autonomiczna w p6h1.-wsch. Rosji
13. Pszczeli produkt
15. Wart pałaca
18. Bolesny okrzyk
20. Przełęcz w Tatrach
21. Narośl
23. Uroda
24. Klujący chwast
25. Po pijaństwie

4. Potrzebujesz go tak samo jak serca
7. Otoczona wodą

8. Plemię
9. Cukierniczy fursz
IO. Mały Arkadiusz
12. Na półkach sklepowych
14.Szczytm=ru
16. Rzadkie imię męskie
17.... Tse Tung
19. Kasza bez poci.ątlm i końca
21. Pilnuje przestrzegania prawa
22. Hebn motocyklisty
25. Mięso w puszce
26. Na przyldnd kciuk
7.7. Czeska ciężarówka

Drodzy
Przyjaciele,

Pod

nagrodę za rozwiązanie zadania sprzed dwóch tygodni - hasło MIKOŁAJKI - otrzyma Dawid Lamrnel
z Krotoszyna. Dawida oraz Patrycję Olszewską z Lutogniewa, autorkę nowego
zadania, zapraszam do redakcji w piątek
po nagrodę.
Na rozwiązania czekam do 19 grudnia
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Twoją Gwiazdą

BARAN (21111 - 201V)

•

...:;; Na odpoczynek za wcześnie, a pracować Ci się nie chce. Tymczasem bliscy bc'zlitośnie zlożyli na Twoje barki dodatkowe obowiązki. A może mały buncik?

~ BYK (211V - 21V)

U

m
\ I
ł\

ł

Albertyna

~

Krzyżówka Patrycji

~

I • Stoi w wazonie

~

-

2. Lokator budy
3. Żarówka na cały świat
4. Mają dużo witamin
5. Grabic i...
6. Śliska kostka prlY wnywalce
7. Wyrasta z mej szczypior
8. Modny pojazd dwukołowy
9. Poranek, bl7..ask
IO. Czarna lub ze śmietanką
11. Tańcowała z nitką
12. Ręka dziecka

Z powodu drobnostek możesz dużo stracić, zatem nic denerwuj się, tylko przemyśl jcszcz.e raz strategię postępowania. C-q nie zapomniałeś o zaplru1owancj wi-qcic towarzyskiej?

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
Przyznaj się do błędu -nic myli się tylko ten, kto nic nic robi. Masz dobry dzień w sobotę. Nic szastaj gotówką, bo czekają Cię duże wydatki.

RAK (22VI - 22VII)
ie unikniesz kłopotów, tym bardziej, że ostatnio

7.a

wszystkie swoje atuty do powrotu na drogę uczciwo.o;ci.

~ LEW (23VII - 22VIII)

.

.

.

dużo kombinujesz. Wykorzystaj

..

.

..

( ~ Nic myśl o pieniądzach, bo to nic me daje w obecnej sytuacjt. Nadchodzące dm spr2)'.JaJą
·sprawom uczuciowym - flirtom i całkiem poważnym porywom serca.

IS1

:- .al

PANNA (23VIII - 221X)
8o1SZ się i wie:;ć o tym już się rozeszła. W środę ważna rozmowa, podcz.as której będziesz
miała okazję po211ać slab.!

ft

punk'ty przeciwnika.

WAGA (231X - 22X)

~ Tydzień obfity w wydarzenia towarzyskie i 110wc211ajomości. Nic ignoruj poznanych osób,
bo jedna z nich będzie miała duży wpływ na Twoje życic.

Sil SKORPION (23X - 22XI)
W Idealizm schowaj na potem, każ.dy wykorzystałby taką sytuację. Poza tym należy Ci się trochę odpoczynlm.

Nic rezygnuj z naclar7.ająe<.-go si,;; wyjazdu, będzie bardzo milo.

STRZELEC (23XI - 21XII)

Zatankuje
w Petrochemii
Wlaścic1ela tego pojazdu serdecznie 7.a·
,ras1..amy do n.xlakcJt. Jeśli pokaZe egzcrn,lan teJ gazety, odbierze lmpon na bapl~~
1c tankowanie 15 litrów paliwa w sta~J'.
0 etmdll'mii Płock przy ulicy Z,dunow. kteJ

Pm:trzymaj ten tydziai. Nic najlepsze układy finansowe, zawodowe, 11cZL1cio,.,c. Biedny
Strzelczyku ...

l~zyszka

~

M

160. Przypom111:uny. że nasz grasujący po
powiecie fotorcporlt."f szuka wyłącznie sam hodów z nakkjkarni R::eq ·umiej se~
wion:rmi na tylnej szybie samochodu.
(red.)

r.zecz
I

KOZIOROŻEC (22XII - 201)

Czas to pieni~ a Ty zwlekasz z decyzją. Zwracasz tym samym nu siebie uwagę otoc:t.e-""" nia Bliska osoba zaczyna Cię podejrzewać o brak chaml..1cru

WODNIK (211 - 2011)

- ~ Tydzicii pełen dziwnych spraw, spróbuj jednak konlrolować sytuacj~, a będzic:.z z siebie za' dowolony. \\ piątek - nagroda.

RYBY (2111 - 20111)
Dopro,\".idż rodztnną
2

rozmowc;; do ko1ica, nic ma nic gorszego od słów zawieszonych

w prózru. Folguj trochę ćwica'lliom fi-qcznym, nic zawsz.c musisz hyć najlepsza.
12 grudnia 2001
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Ogłoszenia

srR:ZEPAM;: / ::./ ·f'.4\tr:
- ROLNICZE. ZWIERZĘTA "'·
• Kuchnia elekt. z piekarnikiem, brązowa, stan
bdb, tanio. Tel. 72 I 23 20.
• Kuchenka gaz. Ewa; lodówka Mińsk, wys. 170
cm. Tel. 722 97 28.
• Kuchenka gaz. Ewa brązowa, cena 60 z!; piecyk na olej opalowy, cena 70 z!. Tel 0608 I30
159.
• Pice w~l. Bartek, tanio. Tel. 721 18 IO po
19.00.
• Pice angielka z podkową. Tel. (065) ~48 24 03
wmv.45.
(
• Lodówka, stan db, tanio. Tel. 722 07
• Okap gaslronom.; ogrzewacz do wody, tanio.
Tel. 722 75 82 lub 0609 518 490.
• Ogrzewacz wody prz.cplywowy, 18 kW, cena
280 z!. Tel. 722 64 15.
• Junkers, maly, nad zlewozmywak. Tel. 722 92
45.
• Amplituner kina domowego Sony STR-DE
545; kolumny Srunba 250. Tel. 722 76 2 I.
• RM Grundig, z CD, stan bdb. Tel. 725 75 40
lub0606 104498.
• TV kolor. Saba, cena 40 z!; wideo Grundig, cena 40 zł; odtwarzacz CD Condor, cena 40 zł;
adapter, z głośnikami, cena 40 zł. Tel. 0608 130
159.
• TV kolor. Helios, 22 cale. Tel. 722 63 32.
• TV kolor. Helios TC 400, 21 cali, tanio. Tel.
722 0091.
• Zestaw sal Amstrad, kompletny, tanio. Tel.
0600 891 935.
• Konsola Sony Playstation, kierownica, pcdaly.
Tel. Tel. 588 02 58 po 20.00.
• Giy i programy, filmy MP 3 na PC, nowości.
Tel. 0504 686 767.
• Pentium TI 200 MHz, RAM 32 MB, CD x 52.
Tel. 725 73 35.
• Komputer, drukarka, monitor; magnetowid
Philips; okap kuch. Tel. 722 60 15.

$9.

• Suknia ślubna. Tel. 0600 717 411.
• Suknia ślubna, rozm. 42, krótki rękaw. Tel.
(065) 548 24 03 wew.45.
• Suknia ślubna, rozm. 38, gorset, wszystkie dodatki. Tel. 725 75 40 lub 0606 I04 498.

• Biurko czarne, pod komputer, nowe. Tel. 722
9432.
• Fotele 2 SZI., tapcr.an, sl:lll dobiy. Tel. 722 07
87.
• Kanapa naroż., cjl. boków 250 i 150 cm, stan
dobiy. Tel. 722 06 37.
• Komplet wyp. ze skóiy, tanio; lawo-stól, stan
bdb. ·1.:1. 725 Ol 91.
• Kuclmia nicn1., lodówka w zabudoWJc, stan
bdb, tanio, pilnie. Tel. 725 77 22.
• Krzesła ~we, 12 szt,. tól nicrozklad. Tel.
0606 984 739.
• Lc-'111czck mcrnowl~y. cena 20 zł. Tel. 722 OI
64.
' Łói.cc-.d<O ZS1llfladą i rk<;ką do pm:wijania, CCna 130 zł, nowe. Tel. 588 0142.
• Meblościanka cr.ama, wys. 2 m, dl. 3 m. Tel.
722 91 74.
• Stół, duży, rozkład., na wysoki połysk, ecua
20071. Tcl.0608130159.
• Stół, wiuyna. szafo-knxlcns, 16-i.ka z rcg., fotclc obroL Tel. 722 06 34.
• Stolik rtv. Tel. 0608 130 159.

Treść

Imię

• Plug 3-skibowy; śrutownik Bąk bez silnika;
sicczkamia, cena do uzg. Tel. 0692 147 891.
• Rozsiewacz nawozu Kos. Tel. 722 06 34.
• Zbiornik do mleka 550 ł; krowa wysokociełna,
2-Ictnia. Tel. (065) 548 23 44.
• Bażanty różnokolorowe, kuiy siłki, holenderki
Padcnskiego, kaczki mandarynki i karoliniki.
Tel. 722 91 76.
• Kła=: 2-letnia izabcl i siwo-srokata, 1,5 roku
Tel. 721 32 17.
• Świnki wictn:Jmskie, tanio. Tel. 722 74 18.
• Jałówki, 2 SZI., cielne. Tel 721 56 92
• Pi=.e gęsie. Tel. 725 72 66.
• Słoma; kabiny. Lutogniew, ul. Krotoszyńska
69.
• Siano. Tel. 721 64 84.
• Boksery, szczeni~ odbiór przed gwiazdką.
Tel. 725 76 % lub 0609 41 O529.

• Drzwi wejściowe, plastikowo-aluminiowe, nowe. Tel. 738 03 05.
• Furtki okienne, na szklarnię lub inspekty, stan
dobry, tanio. Tel. 725 73 56.

• Akwarium 60 I z wyposażeniem i rybkami
Tel. 722 81 60.
• Chodnik Kowaiy, 5,40 x I m Tel. 722 90 24,
• Dokard. Tel. 72! 32 17.
• Gitara basowa Yamaha, cicmnoczcrwona,
atrakcyjna cena. Tel. 0606 872 156.
• Kana Pop sieci Idca, wai.na p!7.eZ 3 mJes., z limitem 50 71. Tel. 0600 891 935.
• Kościarl<a z silnikiem, cena do uzg. Tel. 0600
126154.
• Młot pneumatyczny z fimkcją wiercenia, tanio,
nowy. Tel 725 73 92.
• Przewód 5 x 2,5, na sili., 160 rn, cena 2 zł m
Tel. 0605 272 386.
• Góral dziecięcy, do 6 lat Tel. 725 77 22
• Regały szklane, składane; siatki met na ścianę.
Tel. 588 01 27.
• Solarium. Tel. 722 60 15.
• Telefon kom. Ericsson 768, bez simlocka, cena 150zl,stan bdb. Tel. 722 61 59 lub0501 557
877.
• Wózek głęboki ze spacerówką, cena 330 zł.
Tel. 725 31 92 łub 0607 375 337.
• Wózek 3-fimkcyjny z plccakicrn, Stan idealny,
250 zł, z chodzikiem - 280 71. Tel. 0600 238

• Lokal-50 mkw., na micszk.ruue lub innego rodzaju dzialalna;ć, centrum. Tel. 725 00 OI.
• Przyjmę na pokój. Tel. 725 21 44.
• Pokój z kuclmią. Tel. 0607 815 172
• Pokój, parter, do gruntownego remontu, pól roku bez czynszu, pó-'.micj 300 71, gwarancja najmu, centrum. Tel 725 24 08.
• Pomieszczenia na biura, hurtownie lub inną
dzialnlność, Krotoszyn ul Rawicka 5. Tel.
(065) 548 22 45.
• Mieszkanie. Tel. 725 43 36.
• Mieszkanie w Koźminie lub Rozdrażewie. Tel.
72103 li.
• Mieszkanie, 4 pokoje, pełen komfort Tel. 722
7657.
• Mieszkanie, 2 pokoje, ccnl!Um. Tel. 725 78 53.

• Kawalerka w Lesznie, centrum, loggia, kafelki,
na podobną, w Krotoszynie lub Oslrowie. Tel.
0600 872 587.
• Mieszkanie · 49 m kw., 3 pokoje, na mniejsze,
cena do negocjacji, os. Kol'C7.!lka; lub sprzedam Tel 722 07 89 (wicx:zorcm).

579.
• Wanny blaszane 160 x 140 cm z otworami,
atrakCY,Jna cena. Krotoszyn, ul Ofiar Katynia 2.
Kupię działkę bud l u b ~ budOWI, domujcdnorodz. Tel. 0606 648 615.
• Młode mal7.cństwo poszukuje umeblowanego
mJcszkania od waz. Tel 0609 688 146.
• Spncdam łub wynajmę miCS7knnic, 4 pokoje,
w 2.dWIBCh. W rozliczeniu kupna lub najmu na
5 - 6 lat przyjmę samochód bus typu: boxer,
dukato, spńntcr łub inny. Tel. 0606 464 867.
• Sprzedam lub wynajmę kiosk - 15 m kw. Tel.
0655 482 393.

•

• Antyki, starocie - skup, sprzedaż, renowacja
Piotr Piyczck. Jarocin, ul. Wodna 6, nowo
otwarty sklep. Tcl.505 20 ł 0-. klep lub 0600
125 115.
• Telefon kom nowy lub używany. Tel. 0608
327 568.
• Prosięta. Tel. 0608 554 766.
• Telefon kom Nokia 82 ł O, nowy. Tel. 0606 421
454.
• Wózek inwalidzki o napędzie ręanym .. Tel.
72294 59.

• D-lialka. Lutogniew, ul. Knxoszyiiska 69.
• Dzialkn rud - 572 mkw., RozdraiL"W.1cl. 722
2921.
' D-lialka ogrodowa, Z domkiem, swpa, 1ucdro-

.............. , ................................................... ................... ...... .

• Komputerowe pr,.cpisywnnie prac dyplomowych. Tel. 722 % 23.
• J. niem.- kawy Mopicń zaawansowania, przygotowanie do matury, w grupie taniej, absol
wcntka Goethe-Institut w Bcrliruc. Tel. 725 20
78 lub. 0603 118 145.
• J. polski; takle komputerowe priepisywnnie pruc, J>(!moc pr.ry pisaniu proc, podai1
itp, adiustacja tck.\tó~. Tel. 0609 518 487.
• J. niem.- tamc kursy, pl7)'gotow.u,ie do matul)' i ccrt;iiklliów, n.ynows,.c mdody nauczama,
dogodne tcimiuy zaji;ć. Tel. 0502 327 754
• Matematyka. Tel. 722 83 17 od 19.00 20.00
• Matematyka - szkolu podstawowa i g1mna2Jum Tel 0692 373 234.
• Zl,Neia n:cdukacyjnc dla UClJUÓW '/. trudnościa
llll w czytaniu i pisaniu; chemia, tanio. Tel. 722
83 15.

Wypełniony I naklejony kupon prosimy wysłać na adree Redakcji lub wrzucić do eknynkl RK
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•

Ońflame,

wpisowe gratis;

możesz dorobić;

możliwość sprzedaży u klienta.

Tel. 0608 259
559.
• Poszukujemy spawaczy, z uprawnieniami
MlG MAG. Tel. 725 22 91.

• Kobieta, prawo jazdy kat B, kurs malowania
ozdób choinkowych, kurs komputerowy, kurs
kasy fiskalnej, kurs podstaw ksii.gowości, podejmie jakąkołwiek,Pracę. Tel. 0600 717 4 I I.
• Mal"L.Cństwo podejmie jakąkolwiek pracę. Tel.
06007174! 1.
• Mężczyzna, prawo jazdy kaL A,B,E,C,T, ślu
sarz ADR, podejmie jakąkolwiek pracę. Tel.
06007174 !1.
• Podejmę jakąkolwiek pracę, pilnie. Tel. 0600
717411.
• Podejmę pracę chalupniC7l\ lub ro211oszcnic
ulotek. Tel. 0600 717 411.
• Podejmę się remontu od A do Z, transport ł ,5 ~
złocenia. Tel. 0608 769 693.
• Podejmę pracę jako opid,-unka dziecka. Tel.
72201 36.
• Poszukuję pracy jako opiekunka ~tarszcj osoby lub dziecka. Tel. 725 20 46.
• Przyjmę pracę, także na pól etatu, w Krotoszynie, najchętniej w sklepie. Tel. 0600 694 7 ł I.
• Remonty od A do Z, naprawa RTY, transport
1,5 t. Tel. 0608 769 693.
• Spawacz., norma EN 287 w magu, podejmie
pracę w Krotoszynie, na ćwierć etatu. Tel. 725
33 82.
• Ślusarz-mechanik, podejmie każdąpracę. Tel.
725 03 14.
• Zaopiekuję się Sla!W\. osobą w zamian za zamieszkanie. Tel. 725 02 00.

• Dyplomowany nauczyciel muzyki udziela lekcji giy na: pianiiuc, l<ayboardzic, okaiynie i gi.
tarze. Tel. 0603 822 80 I.
• Hcrnoroidy wewm,trzne, zewnętrzne, wieloletnie w ciągu tygodnia bezpowrotnie wyleczysz
maścią ziołową Hcmogin. Koźmin, ul. Łą=
8. Tel. 0604 957 327.
• Kredyty goL, bez porQCZYcieli, do 4.600 zł, dochód 370 zVosobę, Rynek 8, 2.dw1y. Tel. 0605
237289.
• Kredyty got. bez porQCZYcieli, cz.as oczekiwania, do 7 diu. Tel. 0605 898 530.
• Przyjmę pożyczkę. w kwocie 3.000 zł, na okres
2- 3 miesięcy, oddam 4.000 zł. Tel. (065) 548
27 75.
• Pożyczki gotówkowe, bezpośrednio w domu
klienta, bez żyrantów, w 48 godz. Tel. 0609 320
274.
• chudnij w 100 dnL Tel. 722 68 53.
• Zgubiono telefon kom. Motorola. Uczciwego
znalaz.cę proszę o koniak~ bard7.o pibue. Tel.
722 77 83.
• W piątek 07. 12.200 I r. zaginął czarny, miody
jamniczek-białe łapki. Tel. 722 91 76.

• Fachowe ukladonie gl!IZllry i terakoty,
drobne prace murarskie, płyty G-K, przeróbki kannli:r.acj~ woda w miedzi, W}'Stu"illmy faktury VAT. Tel 722 8415.
• Roboty murarskie, tynkarskie, mal~kic, elewacje, docieplania, faktuiy VAT. Tel. 722 84 89
łub 0603 I36 830.
• Drzwi, okn3 aluminiowe, produet.'11L Tel. 593
0488.
• Malow-dll.ic, tapctowunic, S7p;1Chlowanie, montaż plylck G-K, układanie paneli ~ufitowych
i podłogowych, podwieszane szyny. Tel. 722
96 82 łub 722 04 Ol.
• Wykunyww1ic <ln.'Wnianych ko1t~U1.1kcJ1 dachowych, pokrycia dachowe oraz monuiż ~tolarki budowlanej. Tel. 722 24 00 lub 0603 962
723.
• Malow·.u1ie, tapetowanie. gipsowanie, glazura.
Tel. 722 90 86 lub 722 08 82.
• Nowo 01.wurty wkład dckan.ko-blachar.;k1,
przyjmie i lcccnii~ do ko1i roku IOprocent
U[lll~lu Tel. 72 1 22 91.
, Usługi rcmontow~wykończcnio,~ e, mal~
wunie, S'J',PllChlowunie, tupctowanic, montai
sufitów podwicsznnych, cian cuinlowych,
układanie tynków ,1Jnchelnych. Tel 0605

699878.

i nazwisko

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

I

go. Krotoszyn, ul. Gołębia 2/1 od 16.00 19.00.
• Dom w ccnbum. Tel. 722 06 34.
• Domwolnostojący-160m kw.,dzialka-625
mkw., 2 garai.e, przyziemie, działalność gosp.,
wolne od 7.ara2, blisko centrum. Tel. (061) 427
6952.
• Dom piętrowy z garai.cm oraz budynek warsztat, dzialka- 410 mkw., Koźmin. Tel. 747 27
60 do 17.00 lub 747 61 09 po 20.00 lub 0603
137 389.
• Garaż, grunt- I9 m kw., ul. Sienkiewicza/Piastowska 34. Tel. 0604 421 899.
• Nicrucboma;ć, działka I I00 m kw., stan dobiy,
do zamiesi.kania od zaraz. Tel. 0607 375 337.
• Mieszkanie - 67 m kw., 3 pokoje, I p., c.o.,
w bloku z cegly, niski czynsz. Tel 725 Oł I4.
• Mieszkanie-88 mkw., 3 pokoje, ogród- 128
m kw., działka ogrodn. - 504 m kw., cena
67.000 71. Tel. 588 00 52.
• Mieszkanie, 4 pokoje, pełny komfort. Tel. 722
7657.
• Mieszkanie - 32,3 m kw., 2 pokoje, w bloku,
os. Sikorskiego. Tel. 588 14 25 lub 0602 623
690.
• Mieszkanie -47 m kw., 3 pokoje, IV p., cena
53.000 zł, możliwość kupna z garażem Tel.
722 9004.

drobne

Oglouenle do 20 słów Jest bHp/alne.
Od 21 do 40 stów +3 zł O Usługi +3 zł O Pogrubienie .-3

zł

• Avon proca dodatkowa. Tel. 722 24 08 (sob.
- modz.) łub 0603 274 655.
• MoiJiwa;ć po<lj','Cia pracy w kr.ijach Un11 Europcj,k1cj Teł 735 61 81.

• Usługi wodno-kruiali:,.acyjnc i c.o. or.11 gazowe, na ruty, fuklury VAT. rei. 722 91 62.
• Zakh1Clw11e plylck ccmmicmyd1 i gipsowamc.
Tel. (065 J 548 40 63.

Usługi elektryczne: konsenvacjo i naprawa
domofonówiinne. Tel. 7214136.wgodz.od
10.00-18.00.
• Instalatorstwo clckttycznc-szcroki zakres
usług, tanio i szybko. Tel. 0604 439 150.
• Tani transport, ford transit bus, 1,8 ~ rachunki
VAT. Tel. 725 32 62.
• Krcrlyty gotówkowe, bez porQCZYcicli, Ostrów
Wlkp. Tel. 735 61 81.
• Kredyt odnawialny, do 30.000 zł, z ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy. Tel. 0601
442 223.
• Krcrlyty, pożyczki, ubczpioczcnia, kredyty dla
rolników. Tel. 0692 121 877.
• Prawo jazdy, już za ~99 71. Promocja do
końca roku. AS-Auto Szkoła, Krotoszyn, ul.
Rowicka 5. Tel 722 66 98 łub 0602 702 647.
• Przyjmę gotowanie, pioczcnic i obslu~ na W'Oczystościach okolicznościowych. Zapewniamy
wystrój stołów i sali. Przygotowujemy potrawy
świątocmc i pieczywo, z dostawą do klienta.
Organizujesz wesele i potrzebujesz profesjonalną obslu~, zadzwoń, ul. Wojciechowskiego
53. Tel. 725 79 97.
• Pracownia sukien ślubnych i wieczorowych
Jolanty Bartoś oferuje: szycie na miarę, profesjonalne \\)'konanie, atr:1kcyjnc fasony,
najnii.szc ceny, jul od 600 zJ nowo suknia
ślubna, sukienki dla druhenek; komis, wypożycznlnia, u ługi kra\\icckle. Krotoszyn,
ul pokojna 12. Tel. 722 01 94.
• uknie ślubne 1ariołn. klep, komis, WYJ>lr
życzalnia,szycie na miarę. Oferujemy szeroki wybór, najniższe ceny, dogodne warunki
płntnośtl Czynne codziennie, w godz. 10.00
- 20.00, wsobo~ wgodz.10.00-15.00.KrotOSZ)11, ul. lowiań~ka 23 (kolo downego Pcwcxu). Tel 725 74 04.
• Zespól muzyczny Sax Band. Tel 59 131 26 lub
0606980 150.

•

• Bitu-o mall)'monialnc Due~ ul. Staroprzygrodzka 34, 63-400 Ostrów Wlkp. Tel. 735 38
25.
• Elegancki, zadbany, rozwiedziony pan, lat 70
170/82, o młodym wyglądzie i samopoczuciu,
bez żadnych obciąż.eń, skromny, ucz.ciwy, ceniący wierność i tolerancję, pozna zadbaną panią, do lat 70, cel mall)'monialny. Tel. 735 38
25.
• Atrnkcyjna wdowa, lat 60 171m, wykSZL
średnic, Gcdcn syn, 24 lata), własne mieszkanie, pozna kulruralncgo pana, do lat 65, cel maaymomalny. Tel. 735 38 25.
• Wykształcony kawaler, lat 26 187n5, po studiach, pracujący, poma ~lcganckąpann'<, z minimum średnim wykSZ1., cel mauymonialny.
Tel. 735 38 25.
• R07Wicdziony Wodnik. lat 42, WZI. 176 cm,
blondyn, finansowo m~'Z.llcżny, domator, na
ukonczcniu w~y dorn, pozna milą i rozsąd
ną. poważnie myślącą panią, do lat 40, cel maaymonialny. Tel. 0606 677 304.

tl!.l'uelu,JH"Śel
Rzeaoznawca Majątkowy

WYCENY

POŚREDNICTWO

RAPORTY
ODDZIAŁYWANIA

INWESTYCJI
NA ŚRODOWISKO
Teresa Szulc
Krotoszyn, ul. Wiejska 41
T ·I. 72- 73 51, 0609 614 240

li!.l'Uel,"JH"Śel
Rzeczoznawca Maj tkowy
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usługi

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

geodezyjne

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

usłui,'Ową i handlową o pow.

I. KROTOS2YN-ul. J-g0Styczn~1 -dzialki poJ
budowę garaży w zabudowie szcn::gowcj oraz udział
w dojazdach i wyjanL1ch do wy<lziclon)ch dzialcl;.
Cena: od I 600, - 7J.
2. KROTOSZYN ładnie położona, bhsko lasu
działka sad - ogrod. z prawem wbudowy o pow.
7115 m2. Uwr.: woda, prąll Spr.zcdażclzialki tylko
w calośct. Cena do ncgoCJacji.
3. KROTO ZYN dziallw o pow. 5737 m2 pr7.cwacwna pod budownictv,o mtes7.kaniowc. Sprzedaż dzi,llki tylko w całości. G:na: 24 OOO, - 71.
4. KROTOSZYN - grunt pod zabudowę rzcnucśl
niczo - przemysłową o pow. 3335 nil, położony blisko glówt1Cj trasy krajOWCJ. Uzbr.: woda, pr,iJ, telefon. W pobliżu znajduje się transfonnator. Cena 5 zl
-za I m2.
5. KONAR.ZEW - działka sad -0grod. z pra\\cm
zabudowy o pow. 1.500 m2 w.brojenie-woda, prąd,
ga?- Cena 15.000 zł.
6. KROTOS2YN - działka sad. - ogrod. z prawem
zabudowy o pow. ok. 1382 nil. uzbrojenie pclnc
w pobliżu. Cena 1 m2 - 20 zl.
7. KROTOS2YN - ab-akcyjna działka zlokalizowana przy drodze krajowej pr~waczona pod budowę
stacji paliw wraz z obiektami napraw i koru;crwacji
poja,.dów oraz działalności handlowej o pow. 0.3442
ha.U1.brojenic pcbi.o. Cena: 300 OOO zł.
8. SULMIERZYCE działka pod budownictwo
jednorodzinne o pow. 430 m2, 7.abudowa.na dwoma
budynkami gospodan:zymi o pow. użytkowej 80 m2.
Uzbr.: wocL, prąd, gaz, dojazd asfalL Cena 16 OOO, zł.

9. KROTOS2YN - działka pod budowntct>Ao jednorodzinne o pow. 9445 m2 z możliwością ~1łu
nadwicdzialki.Ccna: I m2za7,-zl(doncgocjacji).
IO.ZDUNY -działka gruntowu o pow. 1.5350 ha.
Cena 15.000 zł.
11. KONAR.ZEW - działka sadowniczo - ogrodmcza z prawem zabudowy o pow. ok. 1500 m2. Uzbr.:
wo<l., p1-ąd. Cena: I m2 IO, - zl.
12.SULMIFRZVCE - działka o pow. 8 258 m2
przeznaczona pod inwestycje gospoc!arcz.c, położona
przy dwóch droguch asfaltowych zabudowana budynkiem do kapi~1lncgo remontu. Cena: 30 000 z!.
13. KROTOSZYN - przy clrod,,, głównej, działka
pod zabudowę micszkaniow·,i o pow. 1466 nil.
uwrojcnic pełne. Cena 38.000 zł.
14. W pobliżu KROTOSZYNA gnint leśny o pow.
1.81 ha o sklad7jc gntw1kowym, zadrzewieniu iJak<>ści dr1.Cwo,umu-dobrym, + Jąka o pow. 0.70 ha. Cena: 30.000 - zl.
15. KONARZEW - picknic poło:rona działka pod
bud. jednorodzinne o pow. 6000 m2, z moi'Jiwością
podciulu na mnicw..c ilidalk1 o pow. od 1250 m2.
LJ7br. woda, p1qd, gaz, telefon. Cena I ni2-9 z!.
16. KROTO ZYN działka o pow. 6000 nil, z przez
!lllel.Cnietn pod przemysł, ush1gi i handel U7hrojcnic: woda, prąd. Cena: 14 1J. za I m2.
17.ZDUNY -działka prA.'ZJl3CZDna pod działalność

ln

Q

lnwes O
.,.

@
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1995 rn2, z nxr',liwością
Im2

podziału na ,fa,c dzial~i. uzbrojenie pełne. Cena

- 13 zł.
18. KROTOS2YN - 15 mod drogi glówn.:j, działka
pod zabudow~ zagrodową o pow. ~00 m2, uzbrojenie: woda, prąd, cnlość ogrodzona. Cena: 35 OOO, -zl.
19.KONARZEW - działka pod budownictwo jcdoorodzinnc o pow. od IOOO m2; uzbr. woda, prąd,
wpobliiii ga7_ Ccna I m2-9 zł
20. KO, AR.ZEW - dzin!ka rzcmicś\rncza o po-... od
IOOO m2, uzbr. woda, prąd, w pobli:ru g.iz. Cena
1 rn2-9zł.

21.KROTOSZVN - Działka sadowniezo-0grodnicza, z prawem 2nbudo\\)' o pow. 2.834 m2, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 70 nil. Cena
39.000zł.

22. KROTOSZYN - pięknie położona działka, sad.
-0grod., z prawem zabudowy o pow. 1.920 m2,
uzbrojenie: woda. prąd. Cena 16.000 zł.
23. KROTOSZYN - działka sad.-ogrod., z prawem
zabudowy o pow. 1.12(,() m2 z mozliwością podziału na mniejsze działki, w:brojcnic: woda, prąd G:na
I rn2/ 13 zł.
24. KROTOSZYN - działka sad -ogrod. z prawem
zabudowy o pow. 5480 m2, z mozliwością podziału
na mniejsze, uzbrojenie: woda, proµ Cena I m2- 1O
zł.

25. KROTOSZYN - dzialki sad. -0grod. z prawem
zabudowy o pow. 1539 m2, 1761 m2, 1663 m2,
uzbrojenie: woda, prąd Cena: 22.000 zł.
26.2 kn1 od Kio!OOyna-dzialka sad.-ogrod. Z prawem zabudowyu o pow. 1.5256 m2, z możliwością
podziału na mniej= od 1500 nil,uzbrojenic, woda,
prąd Cena: 8 zl I nil.
27.Krotoszyn- działka pod zabudowę jednorodzinną o pow. 5014 m2 uzbrojenie -woda, prąd, dojazd
- asfalt Cena 35.000 zł.
28.KOB!ERNO-pięknic położona blisko lasu dział
ka pod budo\\nicl\\O jcdrioroązinnc o pow. 3121 m2.
Cena 22.000 zł.
29. KROTOSZYN - airakcyjnic polowne działki
pod zabudm, jednorodzinną i rwnisoło o pow. od
1000 nil do 1100 m2. Cena: 17 zł za I m2.
30. KROTOS2YN - działka sad -ogrod. z prawem
zabudowy o po, '. ok. 1500 m2, woda, prąd cena 18
zł/m2

31 KROTOSZVN pi,;:knie polozona w pobliżu
drogi krajowej działka sad -ogrod. z prawem zabudowy o pow. ok. 1600 m2, cena 20 zł/m2
32. C1iACHALNIA-BOROWNICA-pi knic poło
żona działka pod zabudo\\,; zagrodową o pow. 1728
m2, uzbrojenie: woda. prąd gaz. Cena 22.000 zł
33.CHACHALNJA - pt~knic położoro w llObliil.t
lasów pasi:idl0sc: rekreacyjna o pow. 1,4404 ha
z mozłi-.. ością zabudowy jcdnorodzmncj. Tcn::n zabudowany jest domkiem rekreacyjnym z cegły
o pow. 55 m2 z mozliwoscią calorocwcgo korzystania. Obok budynku 7.najdujc si~ grzybek, palenisko
zkommkicm oraz unądzony s1aw rybny Opow. 3500
m2 z wyspą. Uwrojcnic; "oda.Prąd. Cena 150.000 zl

Kroimy,, ,t. R•wl"" 5

Tel./fax 062 722 86 30, 0602 65 73 74
Czynne codziennie (oprócz pon. I czw.)
10:00-14:00 i 16:00-19:00
2156

l-lCENCJQNOWANE

Biuro Obrotu Nieruchomościami
Sl'Rz.F.DAŻ D7JAIEK
I. J{rot°'-zyn centrum 300 1112 przy głównej ulicy cena 37.00(hJ
2. (,:1kowa-no1C\,,kic,:o 760 1112 \\oda, kanal.s:iniL, prąd, telefon, C('na 21.000 zł.
3. wiol do l<nitoszvua 2_700 ni2 tt.abudowa mieszJa1mow~ cenu 4 t.OOO il
~- ~onnrtew _ i,s ha w tym g.50() m2 ierenu boJ(l\Vt1tc1wa ll11C!<fkaJncb'O cena do u,godnieniu
5. ((rolos7.yn -<ł,jaJJcn 2000 m2. '"oda.pr.p.~ 1t>
lcfon / cena 38.0()od
c,. JJhtdki działka I:l()() m 2 (woda. pt,\d. a.sfah) ctna

7.oooit
7 CiC>Lków <ki.tika n::JO!l ul. poJuutltOWćJ MO
ni:?/\\~ prąd,~ I cena 6.500 /J
~. Salwn Tr,ifary 0,65 h3 l.\ki u:t"1 rcl.-re:,cyjny
w pabllllt lasu, cena 6.()00 li
9. f{rc,tosZ)~ - d,J:ilka 7 ~o m2 '"~-.la. rrąd,
g;v,td.J<ru1.san11/ ei.na 20.16() ,I
.
IO. ((111toszyn- "'łon l<J,•mczakll Bcniclw działka
pr,.einys~""' I8(,Q 1112 i woda,pniJ,~
,:n.!lllK~ fiumu - Pt?y ulicy 30 111 C('ll• 35.00M
11. (łllObo:~ d/ia!ic,1 / wod,1.Pllll1' 2.600 m2, dogodn)' doJ32
Zł< Co:nn 7.000 it

-

12. Aleja Kollllrze\\ ka -działka nieuzbrojona, 5000
nil cma 9.800 LI
12. Krot05Z)11 ul. Tyczyńsloego dlialka 7rlJ n12 /
wo.ia, ~ IGmalr.tja =ilama i <bzczowa I
Il KruhJSZ)11-dn.t!ka2000m2 z projektem i pozw<>lcrucm 113 iub,,·ę demu trn!I 34.000 zł
PR7..EDAhflł:SZKA1\

I 01=.}jnie z powodu w)jazdu / (}.;Ka-czaka 62
rn.1...,. n piętro 3p-,{;~-c,- <luty lnlkon od połuJnia.
l>OkOJC _ mo;iaika d,;b<>\\ u stan b.&:rbry, czynsz z ogrze'V<lniem ~50,;lm<
71.500 zł
2. Krulo..L)11- m=.k:nue 37m2 i 2p;-\c+J / IV pię
uu na os.edlu ul R:r,,io:ka ct.'llll 50.500 11
l KrotOSl)n no\\C mics2Xanie W bloku z cegły
rb.19. :9 pancr- p, mc>denu2;;1q1 '"Y'<lki swndan.l
(10\, 75 m 2 (41"'L..+-wc-lc:1ggia), \\bsnalćhrl'Ol=.
Cena 80.00011
4. l<rutC"7yn-O:;.Konzik:14 m2 ()p+k+łi-wc:) IV
PtęUu,r~-fX> n:moncic
57.000 ,I
5. ~ i r .Ra"i<:ka50m2/wl.htP<>!OCin3/)p
+k +i I Ul piętro mia 70.000 zł.
6. l<n,tos:,m -C>,.Korczaka -62 m2 / 3p+k-.t+ bal-

=·

=•

kon od ,acl-..dJ m~
~

MlCI\;,

J,cmikt \\

•CZ)llSZ 350 zł/ Jn.

r.zecz

-do negocjacji.
34.4 lmi od Krotoszyna - grunt rolny położony przy
drodze asfaltowej kl lV o pow. 17.4260 ha z budynkiem inwcntar.;k<>-skladowym. Cena: 250 OOO, - do
negocjacji.
DOMY JED 'ORODZINNE
35. Bulaków - dom jednorodzinny o pow. I30m2
4 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją na działce
o pow. 1231 m2 woda, prąd, brak instalacji gazowej
w budynku. Cena: 50 OOO zł
36.Krotoszyn- bardzo blisko centrum dom jednorodzinny, parter o pow. użytk. 52 m2. 3 pokoje, sk?)'tka. Działka o pow. 205 nil, 2 pokoje, skrytka. Dział
ka o pow. 205 m2, uzlirojcnic pdnc. Cena: 39.500 zł.
37.Krotoszyn-domjcdnorodzmny o pow. 145 m2,
5 pokoi, ~-uchnia, łazienka z we na działce o pow. 433
m2. Uzbrojenie: woda, gaz. prąd Cena 120.000 zł
38.KROTOSZYN - dom jednorodzinny o bardzo
wysokim slandardzic o pow. użytk. 198,80 m2, 3 sypialnie, pokój dzienny, hichnia,jadalnia, łazienka w.
c., hall, c. o. węgieL oraz budynek gospodarczy z garażem, ocieplony, c. o. Cena: 450 OOO, - 71.
39.KROTOS2YN-domjcdnoroclzmnyopow. 120
m2, 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki z w. c., garaż na
działce o pow. 460 m2, uzbrojenie pełne. Cena: I00

ooo.

zł.

40.Trnsa KROTOSZVN-ZDUNY -nieruchomość
o obszarze 3 ha zabudowana domem mieszkalnym
i budynkami gospodarczymi pr1.C2nacwna pod działalność rolną w zakresie: produkcji roślinnej, m.icrzJ?cej, warzywno - sadowniczej, szklarniowej, roślin
ozdobnych, grzybów uprawnych itp. Uzbr.: woda,
gaz. prąd, lei fon.
41.6 km od KROTOSZVNA - dom jednorodzinny
o pow. 111 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją, budynek gospodarczy, stodoła, na działce o pow.
800 m2, uzbrojenie: woda, prad. Cena; 55.000 zł.
42. KOŻMlN - dom jednorodzinny o pow. użytk<>
wcj 90,52 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka z we oraz
bud gosp. na działce o pow. 650 m2. Uzbrojenia pclnc. Cena SS.OOO zl (do negocjacji).
43. KROTOS2YN -dom jednorodzinny o pow. 150
m2, 2 garaż.c, co na działce o pow. 300 m2 z możli
wością dokupienia gruntu. Uzbr. pclnc. Cena 89 OOO,
-zl.
44. KROTOSZVN- kamienica czynszowa z dworna
mieszkaniami wolnymi i 6 zaj~lymi przez najemców
I pow. każdego mieszkania po ok. 140 m2 /. P<>wiC1ZChnia użytkowa wszystkich lokali ok. IOOO m2.
45. W okolicy KOBYLINA - gospodarslWo rolne
składające się z budynku mieszkalnego, obory, garażu oraz gruntu rolnego 6 ha. Cena: 400 OOO, - zł.
46. KROTOSZYN - blisko Rynku kamienica o pow.
Ufytk_ 625 m2, 7 lok.ali mieszkalnych z łazienką i wc.
pow. dziatki 545 m2. Możliwość urządzenia lokalu
uzytkowcgo - sklepu. Cena: 300 OOO. - zł.
47. KROTOSZVN - banlzo atrakcyjnie położony
dom jcdnoro<lzmny O pow. użytk. J70 m2 dwa budynki gOSJ)Odarczc.wru,ztaly o pow. 74 m2ogrzcwanyc. o. t 34 m2, nadziałce o pow. 1047m2, uzbr., woda, prąd, gaz.
49.SULMlERZYCE-ośmiolctmdomje.dnorodzin

ny o pow. użytk. 170 m2. 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 w
c., łazienka. omz budynek go,.-podarczy z garażem na
drjalce o pow. 498 m2, uzbrojenie pełne. Cena 120 00

zl.
50. KROTOSZYN - dom jednorodzinny o pow.
I 08, I 6 rn2, budynek go,.podarc7y z pomies=ucm
na działalność handlową, ocieplony, garaż o pow. 50
m2, na działce o pow. 791 m2, uzbrojenie pc'inc. Cena 250 OOO zł.
51. 4 km od KROTOSZVNA dom jednorodzinny
o pow. l 20 m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka z ubika-

c cena 79.000 zł
7. Krotoszyn -

Os.Kobylińska

- 48 nil
/3p+k-ttłwc/ I piętro, kuchnia na wymiar cena do
w.godnicnin
8. Krot()SZ)11 - cały parter wili -1111eszkanie 11 Om
2 - oddnclnl:" wejście (4 pl- salon + k +2 ł)
na wlasncj działce 520 m 2 z garażem cena 11 O.OOO 21
9. KrotOSZ)11 - ul. Koźmińska - mies?.kanie (parter
domu 1-pręirowego)- wlasnaić hipotecZ113
(4p + k+ I+\\1'f- piwnica + garaż) wraz 700 n12 gruniu
cena do u,;godnienin
10. Ostrii" ~1kp. -ul.Żółkiewskic,,'0/nowyblokzce
gly - oddany we wrześniu br}·· piękne mie,;zk.anie na
poddas,:u 2pokojetkuchnia+aneks+-laz.tenka o pow.
49/56 m2 plus loggia cena 71.000
SPRZEDAŻ DOMÓW
I. KrolOS2)11 - ul Koi.mińska - blisko Rynku - nieduży dom o pow. 110 m2/3p+k+!+suych+ garaż -r\\olny lokal handlowy -22 m2 na partcrZe/- nowe instała
CJe: elektryc211a, Wocl.-kan..gaz. i e.o. w miedzi, nowoCUSJY pice, łazienka -po kapitalnym remoncie ct!nn
87.()(lO 21
2. Krotosz)ir ul Bo1cwskicg0-<1orn wolnostojący, stan
surowy 7lll1l~nręty 1.75 m2, budynek go,;podarczy z~f3A....i1 caiośćnadi:ialceopow. 800m2ccna 185.000it
3 KrotMZ)'ll - centrum . budynek mie,;,kaJnydach 2-spadowy /nowy/ na dzialcc 650 m.kw.
Cen 119 000 zł
4. KrotOSZ)11 -Oknzyjnic-no"y don, 160 m2
(okna,iynki,mstal elektr. woda,dachowka ccram.) dział
ka 950 m.kw. (calkow1c1eogrodzona) cena 120.00(),J
5. KrotOSZ)TI --parterowy budynek mi=lcnlny _
Jp,-k+ł z poddasn'lll użytkowym -2 pokoje oraz budynek ga;podarc:zy .cJzialka 2500 m2 (z możliWOicią JtYŁ
dzialu) cena 160.000 zł
6. Krotoszyn - piętrOWY 162 m2 dzialka 600 m2 do

cją, budynek gospodarczy, uzbrojenie: woda, prąd.
Cena 55 OOO zł
52. Kobylin -przy głównej nasie na L=no dom jednorodzinny o pow. użytk. 87 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka z ubikacją, na działce o pow. J73 m2, uzbrojenie pelnc. Cena: 120 OOO zł.
53. Krotoszyn - dom jednorodzinny o bardzo wysoJdm standardzie w calosci podpiwniczony, o pow.
200 m2 - 5 pokoi, kuchnia, 2 x łazienka z ubikacja,
2 duze mrnsy, garaż w budynku, działka o pow. 360
m2. Cena: 350.000 zł.
54. KR010S2YN-w spokojnej okolicy, blisko centrum. dom jednorodzinny o pow. 161 nil. Prutcr 3 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją, I piętro- 4 pokoje, lmchnia, łazienka z ubikacją - na działce o pow.
360 m'.! do natyehmiastowcgo zamieszkania Uzbrojenie pdne. Cena 160 OOO zł.
55. !CROTOS2YN - jednorodLinny dom piętrowy
do remontu parter 2 pokoje, ~-uchnia, 2 skrytld na
działce o pow. 1680 m2, stodoła Uzbrojenie woda,
prąd, kanalizacJa Cena: 63 OOO zł.
56. KROTOSZYN - 5 - lelni dom jednorodzinny
o pow. 123 m2, parter - pokój dzienny z kommkicm,
lrnchnia, 2 pokoje, poddasze - 4 sypialnie, łazienka,
ubikacja, pomicsz,..-zcnie gospodarcze, budynek g<>spodarczy z dwoma garażami i pomieszczeniem
użytkowym na działce o pow. 636 m2. Uzbrojrcnie:
"oda, prąd, kanalizacja. Całość ogrodzona Cena:
170 OOO zł.
57.KROTOSZYN -dom jednorodzinny w pobliżu
ccntrwn w idealnym stanie o pow. 220 m2, pokój
dzienny z kominkic'tll, 3 sypialnie, kuchnia, łazienka,
ubikacja, garaż na działce o pow. 580 m2. Uzbrojenie pc--!nc. Cena: 200 OOO zł.
LOKALE MIESZKALNE
58. KROTOS2YN -własnościowy lokal mieszkalny
o pow. 42 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja.
Cena 42.000 zł.
59. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow. 60.5
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja Cena 69
000,-zł.

60.KROTOS2YN - mieszkanie własnościowe na
parterze o pow. 80 rn2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z we:, zajęte przez najen1eów. Pomicszcwnia wolne:
piwnica 27 m2, pokój na poddaszu 7 m2 i garaż Uzbr
pclnc. Cena: 35 OOO, - zł
61.KROTOSZYN - lokal mieszkalny o wysokim
standardzie o pow. 43 m2, 3 pokoje, k-uchnia, łazien
ka z we. Cena: 1300, -zł- l m2.
62. KROTOS2YN- lokal mieszkalny o pow. 50 m2,
2, pokoje, kuchnia, !.lzienka z w. e. Cena: 60 OOO, -zł.
63.KROTOS2YN - atrakcyjna cena!!!. Lokal
mieszkalny w kamicmcy o pow. 68 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z ubik.-icją, Cena 49 OOO zł.
64.KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow. 36,1
m2, pokój, Jmehnia, lilZienka z we, parter. Cena za
I m2 - I 200 zl do negocjacji.
65.ZDUNY - lokb micszl<alny o wys. stand. o pow.
33.4 m2, pokój, k-uchnia, łazimka z we, l piętro. Cena 42.000 zł.
66.ZDUNY - lokla mieszkalny o pow. 36,9 rn2,
2 pokoje, łazienka z we, 1 piętro. Cena 46.000 zl.
67. KROTOSZVN - lokal mieszkalny o pow.(,() m2,
2 pokoje, lmchnia, łazienka z ubikacją, c. o., I pi~ITO,
cena 49.000 zł.
68. Krotoszyn- lokal mieszkalny o pow. 56m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją, c.o .. Cena: 52 OOO
zł- do IlCb'llCjacji
69. KROTOS2YN- "1asnościowy lokal mieszkalny
w blok-u z cegły o pow. 67 1112, 3 pokoje, kuchnia, ła
zienka, ubikacja, c.o., miesięczny czynsz I00 zł. Cena 69 OOOzl.
70.KROTOSZYN - wyrcmonlOwany lokal micsz-

zamieszk2niaodwazcena 170.000zł
7. 6 km od Krotoszyna - obszerny dom wiejski na
działce 800 m2 cena 27.000 zł
8. Golinn k.Jarocina-:ma\\.insow:mabudowaoomu
-przyziemie i stropy.zapas ma1enalów bud do zakońc?.c
rua budowy,dzialka 3.600 m2 /woda,prądtelefon.asfalt
cena 72.000 21
9. Kob)iin - no")' dom-Slll!l techn1cmy idealny- do
zamieszkania od zaraz cena 130.000 zł
IO. KroloSZ)11-uJWielkopolska -bliźniak / s-urowy
otw:11ty, działka 385 m2 ct'llll 59.000 zł
11. KrotOSZ)11- rejon ul. Ceglarskiej-bliiniak-wysdca piwnica, p:lller i pocfc.l.isre działka
380 m2, cena 70.000 zł
13. 7 km od KrotOSZ)11a - chałupa drc,mlana na
gruncie 870 m2 'woda.pr~tell cma 9.800 zł
14. KrotOSZ)irkamlcnica wocntrum z lokalcm-ll'Jl<.'r
na sklep/ 90 m2l cena 300.000 zł
15. Gorzupia - budynek murowany z et.'giy (3p + k +
I) z przyleglym gruntem ct'na 38.000 zł
16. KrotOSZ)11 - mały domek na działce I800m2
z projek1em i pou oleniem na budową no"ego domu
cena 35.000 11
17 KrolOS2)11 - nowy dom panerowy / bungalow I
o pow 180 m2 na dliałoc 6lOm2 st:ll1 suruwy llllllknię
tyzoknami '\,
rą:I. kanalimcjasarutama i des2i:zo.
" I cellll 97.000
18. POZJl!lń - SlrlW'.)11 Grecki- nowocze.ny dom
o pow. no m2 'lpokoi-r2kudmie.-2łazienki+2gamże
JllZY ulicy o n.'.l\\ ierzx:hni z kOSIJ..i typu Polbruk / WS7l!lkic udogodnienia/ cena 420.000
ROZPOCZ.ĘfE BUDOWY
I. Krotosz)11-o,;uxlle Ląkowa-Bol<!\,iliego
l'OC7J;la budowa domu - wyprowadzone przyziemie /
"O<n.Jrąd, kan.sanit.i deszrz,tel~fon / działka 6-m,O m2
cena SS.OOO .zt

=-

kalny o pow. 37,8m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka
zwc. Cena lm2- 12zl(donegocjacji).
LOKALE UŻYrKOWE (sprL.Cdaż)
71.KROTOS2YN - przy głównej trasie budynek
o bardzo wysokim sllllldardzie pod usługi, handel,
produkcję, biura o pow. 1104 m2 na działce o pow.
4759 m2. Parlóng, plac manewrowy, teren w całości
ogrodzony. Uzbrojenie: pcbic. Cena: 600 OOO, - zł (do
negocjacji).
72. KROTOSZYN - atrakcyjnie położona działka
o pow. 3935 ni2,•zabudowana lokalem gastronomicznym o pow. użytk. 140 rn2 i domem jednorodzinnym
o pow. użytk. I08 1n2, 4 pokoje, kuchnio-jadalnia,
kuchnia, hall, 2 x lazietllai z w. c., c. o., podJaszc wysokie me zagospodarowane. Cena: 700 OOO, - zł.
73. 7 ~'ll1 od KROTOS2YNA - przy głównej trasie
ab-akcyjnie poloi.ona działka o pow. 2 613 m2 zabudowana budynkiem magazynowym o pow. 581 m2
z budynkiem adrninis1racyjno - socjnlnyn1 o pow.
uzytk. 112, I9 1n2 - ogólny sian 1cchniczny bardw
dob,y. Działka w całości ogrodzom I w C?,;,\ct o pow.
1300 m2 ul\Vard7,0na. Cena: 500 OOO. zł do negocjacji. Czynsz: 5 000, -zł
74. 7 lan od KROTOSZYNA -działku o pow. 9957
1112 zabudowana budynkanu produkcyjno - handl<>wyrni o pow. 265 m2, w cnlości ogrodLOna \\aga, nawierzchnia utwardzona, duży plac man.:-vrowy, stan
techniczny bardzo dobry. Cena: 500 OOO, -zł do ncgociacj i.. Czynsz: 4 OOO, - zł
DZIERŻAWA, NAJEM
75.KROTOS2YN - blisko Rynku lokal użytkowy
o pow. 60 1n2 z możliwością prowadzenia cichej
działalności gospodarczej.
76. KROTOSZYN - posiadam do wynajęcia dom
jednorodzinny o bardzo wysokim slandardtie, pow.
użytk. 150 m2, 7 pokoi, k-uchnia, 2 lazienki z we.
77. KROTOSZVN - bliŚko Rynku oddam w najem
lokal użytkowy o pow. I(,() m2 z możliwośctąprowa
dzcnia cichej działahiości gospodan:zcj. Całość zabezpieczona ogrodzeniem.
78. KROTOSZYN - w pobliżu S1arostwa Powiat<>wego - posiadam do wynajęcia w jednopiętrowym
budynku cztc1y lokale użytkowe, każdy o pow. 75
m2, o bardzo wysokim slandard.cic. Na parte= szyby anlyWlamaniowc, przed budynkiem parking.
79. KROTOSZYN - oddam w dzicrt.awę działkę
rremicślniczą o pow. 1201 1n2 w 1/3 cz,,sct utwardzona polbrukiem, całość ogrodzona, doj3l.d asfalt,
w działce - kanalizacja deszczowa, gaz, prąd, wocL1.
Cena drierżawy 900 zł do n<.-gocjacji.
80. KROTOSZYN - oddam w najem lokal użytk<>
wy pod działalność bankową, gospodarCl'.ą, handl<>wą o pow. 145 m2. Nieruchomość posiada parking.
Uzbrojenie pełne. Cena najmu IOzLm I m2.
81. KROTOS2YN - oddam w ru1Jcm mieszkanie,
2 sypialnie, pokój dzienny, laziCtlka z we, l-uchnia wysoki standard. Czynsz 600 zl.
KUPNO
I. KROTOS2YN - do111 jednorodzinny do ~JO
000,-zl.
2. KROTOSZYN ijcgookolicc-do111jednorodzinny do 40 OOO, - 7J
3. KROTOSZYN ijego okoltce-domjcdnorodzinny Jo I00 OOO, - zł.
4. ZDUNY, KOŻMlN-domjcdnorodzinny.
5. KROTOSZYN - działka pod budo\\11ictwo jednorodzinne.
6. KROTOSZYN - wcz111ę w najem dom jednorodzinny.
7. KROTOSZYN - kupię mieszkanie do 48 m2, na
1piętrze.

2. Krotoszyn- dom piętrowy 120 m2 stan surowy
otwarty, działka 780 tn2 cena 62.000 zł
3. Koźmin "1kp. - nowy dom -stan swuwy zamknięty działka 700 m2 cena 72.000 zł
Gnnuy pod działaloo;ć go;podarczą
I. Krotoszyn-1,10 ha (woda, prąd, gaz. telefon, asfalt) cena li O.OOO zł
Sprzedam inne
I. Kromolice - 12 km od Krotoszyna - klos)"cysl)"c-zny zespól pałacowy z prukiem 1,80 h.1 cena do
uzgodnicnin
2. KrotoSZ)11 - SWO m2 - pod budownimvo i usłu
gi -pc"inc Ul'brojcnie cena ISO.OOO 11
Dowynaj~'Cin
I. l<mtos:ryn - domek micszk:1lny / 3p+k+ł / centralne, cena "yn11jmu 4SOzl / m-c
3. Sulmicr.eyce-do v,ynajęcia piekamia za sklepem,
atrnkcyjn.1 lokalilUcja stan tcchniC211y dobiy.
4. KrulOSZ)n -przy ul Magazynowej wydzierżawię
ogrodzony, utwardzony plac o pow. 1200 m2 / na placu
woda i prąd szeroka przesuwna brama mikowa 001111
wynajmu 1.200 zł/ m-c
5. Sulmierzyce - Rynek llo "yrmj\'Cill sklep o pow.
30 m2 czyn.Il 950 zł/ m-c
6. Krotoszyn ·ccnuum parter lokal lwi<llowo · pow. 20
m2 czynsz 420 zl /m-c
7. Krotoszyn centrum I piętro· lokal o pow. 30m2
na biuro,kancelruię etc. czynsz 300 zł /nH
8. Ro7.drnżcw - do wydzierżnwici1ia STARA CEGJELNIA utwardzony plac 2000 1112 budynki brlDuwe,
magazyn. dob1y dojazd (asfnlt)~m hlD10\vnie, składy lub
proJukcj,;; C2)11SZ do u,godnicnill
KUPIĘ

1. Okolice Krotoszyna - 5,0 ha gruntu mlnego
2. Kupię go.spodars!Wo rolne o pow. 10-15 Im/ naji<'piej bez budynków/
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Krotoszyńskie

Jak

tułacz

Zagubiony, pięćdziesięcioparoletni męż
czyzna stal przy oknie, wpatrując się
w ciemność. Cierpiał, choć minął zaledwie rok od dnia, kiedy przyjechał z połu
dnia Polski do Krotoszyna, pełen twórczego entuzjazmu i miłości do przecudnej kobiety, dla. której wówczas gotów
był zrobić wszystko.
Kwietniowy wieczór nie należał do przyjemnych - wiatr,
zacinający deszcz, przenikliwy chłód. Był Wielki Piątek.
Pomimo stosunkowo wczesnej godziny ulice wyludniały
się. Po mieszkaniu rozchodziło się przyjemne ciepło,
z kuchni dolatywał zapach
podgrzewanych przez panią
domu krokietów.
Adam ubrał kurtkę i, upiąwszy
psa na smyczy, wyszedł na
spacer. Nic czuł zimna. Jego
umysł zaprzątały wydarzenia
ostatnich dni. To, co działo się
między nim a kobietą, którą
tak bardzo kochał, wymykało
się spod kontroli, prowadząc
do rozpadu. Jak mogło do tego
dojść? - pytał sam siebie.
W życiu Adama wydarzyło
się dotąd wiele - wzloty
i upadki, porywcze miłości,
dramatyczne rozstania, śmierć "'
najwspanialszych osób. Jego i„
:i
poorane serce pragnęło balsamu uzdrowienia. Twarde życie
w więzieniu, w którym przyszło mu spę
dzić kilka lat,jeszcze bardziej otworzyło
rany. Dopiero tam poczuł ogromne pragmenie miłości bliźnich. Przelał ją wtedy
na dzieci z domu dziecka i małych pacjentów kliniki hematologicznej. Czy
jednak sprostał wszystkiemu wcześniej,
skoro ...
Otworzył drzwi przedpokoju. Zdjął kurtkę, wytarł w łazience mokre włosy. Go-

rące

krokiety czekały na talerzu. Adam
kęs po kęsie delektował się smakowitym
daniem. Burza przyszła nagle. Coś, co
wisiało w powietrzu od dawna, właśnie
znalazło ujście. Słowa padały z obu
stron, mieszały się, mnożyły gorzkie
oskarżenia. W końcu Barbara przerwała
wszystko dwoma słowami:

Rzecz Powiatowa ~
t/.tf'~i
~·

(1)

Osadzona w realiach krotoszyńskich historia, której drukowanie dzisiaj zaczynamy, dzieje
dę. Życie jest powieścią ...

~

,.. .

się

napraw-

Serce kołatało, jakby chciało pójść inną
drogą, a gardło było pełne czegoś duszą
cego. Takiej bezsilności nie czul od dawna.
Szedł

instynktownie w tronę dworca kolejowego. Zacinający po rozpalonej twarzy deszcz przyjemnie chłodził, pomagał
przywrócić równowagę umysłu. Adam
mijał sklep fim1owy browaru.
Sięgnął do kieszeni, ale nie
znalazł w niej nawet złamane
go grosza. Wszystko, co miał,
wydal wcześniej na zakupy

powtórzyła:

- Nie chcę cię więcej znać! Wynoś się
z tego domu i zostaw klucze... Wynoś
się!

z fotela, szybko ubrał
do podróżnej torby kilka drobiazgów i, cisnąwszy kluczami, wybiegł z domu.
Adam

zerwał się

mokrą kurtkę, wrzucił

Teraz dopiero zauważył, jak
bardzo jest mokry. Spojrzał na
zegarek. Była dopiero 21.00.
Stal na chodniku, samotny,
ociekający wodą, bez żadnej
koncepcji dalszego działania.
Poza Barbarą nie miał tu nikogo. Krotoszyn, który tak bardzo mu się podobał, nagle wydał się obcy. Wychodzący ze
sklepu browaru ostatni klienci
spoglądali na niego z ciekawością i ironią. Uszczypliwe, zaczepne uwagi otrzeźwiły Adama. Przypomniał sobie, że nieopodal mieszka znajoma starsza pani. Ruszył w kierunku
osiedla Sikorskiego. Stojąc
przed domofonem, wyobrażał
sobie, jak pokornie prosi panią
Elę o pozwolenie zatrzymania
się u niej na jakąś godzinę, aby
nieco osuszyć ubranie i pozbierać myśli.
A może i napić się gorącej herbaty... I(jJ.
ka razy naciskał guzik, jednak nikt nie
otwierał.

Nogi same skierowały się w stronę dworca. Wyobraźnia przywołała miniony
czas, kiedy przyjeżdżał do Krotoszyna.
To tu zawsze czekała na niego Barbara.
Tu był początek i tu jest koniec ...
A.N.

Donosiciel kulturalny
Świt epoki żela::.a. wy~tawa archeologiczna

w Muz.eum Regionalnym, przygotowana
przez Mim:um Okręgowe w Kaliszu, czynna do końca grudnia.
Groby i pomniki powstańc=e na ziemi krotoszyńskiej w fo10grajiach Pawia Rudnickiego, wystawa, do końca stycznia, Muzeum Regionalne.
Koncert grupy Reisnig Band, promujący
płytę Z tego miasta, I5 grudnia, godz.
20.00, Kinowa, cena biletu: 3 zł.
Koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek- 19 grudnia, godz. I6.00, sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej, ul.
Mlyńska2d.

Autopo,1retjesienny, 10 Ogólnopolski Turniej Poetycki, rozstrzygnięcie 28 grudnia

Kino

Quo vadis, kostium. polski; 14 grudnia
godz.18.00, 17do 19grudniagodz.19.00
Stacja. sens. polski, 21 do 23 i 26 grudnia
godz. 17.00
Moulin Rouge, musical USA, 21 do 23 i 26
grudnia godz. 19.00, 27 grudnia godz. 17.00
American pie 2, kom USA, 29 i 30 grudnia oraz 2 stycznia godz. 19.00, 3 stycznia
17.00.
DKF: Billy Eliot, kom. obyczaj., ang., 13
gn1dnia godz. 19.00
Human trajf1C, kom obycz., USA, 20 grudnia godz. 19.00
Słodki drań, kom biograf USA, 27 grudnia
godz. 19.15
Bilety zwykle IOi 8 zł; karnet DKF 25 zł,
jeden film - IOzł .
W poniedziałki kino nieczynne, inf tel. 725
2436.
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725 2414

Słoneczna

725 36 89
ul. Kościuszki 3
dyżur od 14 do 20 grudnia
DYŻUR STOMATOLOGA
lek. stomat Jadwigo Borowicc-MotJlcwska
Biadki, ul. Krotoszyńska 38
722 41 07
(grzecznościowy)

.

.. ·-::;::.·-

GMINNY ZESPÓL
INSTYTUCJI KULTURY
I KULTURY FIZYCZNEJ
ul. Borecka 18

7216657

KOM1SARIAT POLICJI
ul. Stęszewskiego I

7216007

PRZYCHODNIA
ul. Borecka 25

7216057

gn1dnia godz.
20.00
Taxi 2, kom
franc.-japoń., 29
i 30 grudnia godz. 19.00

Rzeźba Czesława

Ptaka, spotkanie z rzeź
biarzem 15 grudnia godz. 17.00, wystawa
do ko11ca Adwentu, Izba Muzealna.
Powstanie wielkopolskie, spotkanie z historią. 28 grudnia, Izba Muzealna.

Kino Komeda

URZĄD

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. Zdunowska 38a
725 22 63
KROTOSZYŃSKI
OŚRODEK KULTURY

ul. 56 Pułku Piechoty

POGOTOWIA
ul. 23 Stycznia
Energetyczne, ul. Słodowa 16
Gazowe, ul. Osadnicza 1
Policyjne, ul. Zdunowska 38a
Pożarowe, ul. Mickiewicza 29
Prasowe RK, ul. Sienkiewicza 2a
Ratunkowe, ul. Mickiewicza 21
Wod.-Kan., ul. Słoneczna I
Ciepłownicze,

725 42 78

725 07 29
725 21 79

992
997
998
725 33 54
999
725 42 41

POSTOJE TAXJ
Mały Rynek
Dworzec PKP

725 23 04
725 28 30

PRZYCHODNIA
ul. Młyńska 2b

588 03 90

MIASTA I GMINY
Stary Rynek 11
721 60 88
pon. 8.00- 16.00, wt.-pt. 7.00-15.00
URZĄD POCZTOWY
ul. Kla~ztoma I6
721 60 08
8.00-18.00, sob. prac. 8.00- 13.00

APTEKA
Prima, ul. Krotoszyńska 9
722 12 94
pon. -pl 7.30- 16.30, sob. 8.00- 13.00
PRZYCHODNIA
ul. Krotoszyńska 9

722 13 16

REWTR DZIELNICOWYCH
ul. Dworcowa 2

722 13 07

URZĄD GMINY
Rynek 3
722 13 05
pon. 9.00-16.00, wł-pl. 7.00- 15.00

URZĄD

URZĄD

MIEJSKI
ul. Kołłątaja 7
725 42 OI, faks 725 34 36
pon.-pl. 7.15-15.00, wt. do 16.15
URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn I, ul. Pias1owska 35
725 34 08
pon. - pt. 7.00-20.00,sob. 8.00- 14.00,
w niedziele i świ~ta 11icczynny

Krotoszyn 2, ul. Dworcowa I

725 21 10

POCZTOWY
ul. Dworcowa 4
722 ł 3 98
pn. - pl. 8.00- 15.00, sob. nieczynny

APTEKA
LEŚNA. ul. Krótka I
8.30 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00

722 31 35

pon. - pl 8.00- 18.00, sob. nieczynny
Krotoszyn 3, al. Powsl. Wlkp. 23 725 25 32
pon. - pt. 9.00- I6.00

SULMIERZYCKI
DOM KULTURY
ul. Stnclccka IO

722 32 59

WAŻNE TELEFONY
900
centrala mu.dzymiastowa
905
telegramy
913
biuro numerów (infonnacja)
914
biuro napraw
725 2 I 00
infonnacja PKP
725 35 82
informacja PKS
725 31 22
infonnacja MZK
725 36 95
Młodzież. Telefon Zaufania
725 45 IO
Ośrodek Pomocy Społecznej
725 25 Oł
Schronisko dla Zwierząt
725 42 00
Straż Miejska

PRZYCHODNIA
ul. Krótka I

722 32 17

REWIR DZIELNICOWYCH
ul. Strzelecka I

722 32 15

URZĄD POCZTOWY
Rynek 23
8.00-15.00, sob. 8.00- 13.00

722 3240

URZĄD MIEJ KI ·
Rynek 12
722 32 Oł
pon. 8.00- 16.00, v.t. - pL 7.30-15.30

APTEKA
Pod Orle.m, ul. Wolności 7
548 24 12
pon. pl 8.30 - 13.00, 14.00- 17.00,
sob. I 0.00 - I 3.00

APTEKA
Alifarm. Rynek 19
8.00-18.30, sob. 9.00- 13.00

PRZYCHODNIA
ul. Grunwaldzka 2a

S48 24 53

PRZYCHODNIA
ul. Kolejowa 13

72 1 52 24

REWIR DZIELl'!ICOWYCJI
ul. Grunwaldzka 4

548 24 07

REWIR DZIELNICOWYCH
ul. Sicnkiewici.i 9

7215007

Tryumf pana Kleksa, poi., I2, 13 grudnia
godz. 16.30
Gu/czas. ajakmyślisz, pol, 12, 13 grudnia
godz. 18.15, 20.30

URZĄD PO ZTOWY
ul. Krotoszyńskn 17
pon.- pt.8.30 15.00,
sob. prac. 8.00 13.00

Kino Mieszko

Kjno Target

URZĄD

Psy i koty, przyg. USA, 15 i 16 grudnia
godz. 19.00
Obłędny rycerz, 22 i 23 grudnia godz. I9.00
Wied±min, 26 i 27 grudnia godz. 19 00, 28

Psy i koty. anim, USA, 12, 13 grudnia,
godz. 14.00, 17.00
Obietnica., thriller, USA, 12, 13 grudnia,
godz. 19.00, 21.00.

Przedwiośnie

Strarz11yfilm 2. kom. horror USA, 12 grudnia, godz. 17.00
Planeta małp, s.f. USA, 12 grudnia, godz.
19.00
Shrek, anim. USA, 14 grudnia godz. 16.00,
17 do 20 grudnia godz. 17.00

-

APTEKI
Apteka,
Stary Rynek 1
721 6132
8.00- 18.00,
sob. 8.00 - 13.00
Zamkowa,
ul. Krotoszyńska 6
721 65 24
8.00 - 20.00, sob. 8.00-;- I3.00

STAROSTWO POWIATOWE
ul. 56 Pułku Piechoty WU...-µ.
722 66 60 do 64, 725 42 56, 725 42 57,
faks 725 34 23
Starosta przxjmuje pon. 15.00- 16.00,
naczelnicy wydziałów pon. 8.00- 16.00,
w pozostałe dni 7.00 - 15.00
APTEKI
Pod Wagą
ul. Kościuszki 9
dyżur do 13 grudnia

,..

15 i 16 grudnia, godz. 8.00- 12.00

przedświąteczne.

- Wynoś się!
Na moment zapanowała cisza. Barbara

A, B, C

548 24 10

MIASTA I MINY

Rynek Marszałka Piłsudskiego
548 24 Oł
pon. 8.00- 16.00, wt. pt. 7. 15 15.15

RZĄDP
ZTOWY
ul. POC'llown l
8.00- 18.00, sob. 8.00 I3.00

721 55 47

R7...J\O MIA A I GMINY
Rynek 2
72 1 50 O1
pon. 8.00-16.00, Wł-pl 7.00 15.00
ZDUNOW'KI
OŚRODEK K LT RY
ul. Sicnkiewic.r.a I

r.zecz

721 57 28

721 5195

23

Reklama
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DLOWA

Kakao
Decomorreno
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PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV I ALUMINIUM

-=--·-=-1

KOMPLEł<SOWE

SYSTEMY

NOWE
OSIEDLE MIESZKANIOWE
W KROTOSZYNIE

OKIENNE

· Teraz nowe,

niższe

ceny

K=11

neutr\:.1

pła

ramka dystansowa SWISSPACER

Pona~to w sprzedaży:
~rzw1 _w_ewnętrzne szklane, drzwi wejściowe PCV
1 alum1mum. Rolety zewnętrzne i wewnętrzne.

Krotoszyn, ul. Zdunowska 16
tel. 722 66 09
tel. 725 04 08

Krotoszyn, ul. Lelewela 13 ,

kwiaciarnia

,J5Q

, 160

omestica

pasażu)

Gwiazdor
,

. .

na zamoWierue

Oferujemy:
!<Wiaty cięte, doniczkowe,
bukiety ślubne, dekoracje
z kwiatów żywych, wiazanki
okolicznościowe. pogrzebo
wiklinę, Porcelanę. szkło,
donice, na ozy, znicze

Cprzy

tel. 0502 614 492
Poleca y:
duży wybór

e, art.

świątecznych,

ozdoby choinkowe, stroiki
świąteczne, świece i inne

161
"

Wykonujemy tynki gipsowe,
1>rzecierki i inne ciekawe
rozwiązania malarskie,
szpachlowanie, tapetowanie.
fachowo! FAKTURA VAT
tel. 591 li 55 lub 0604 697 169

Nowoczesne domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej
przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie:
Wielkość domów ... . .... . ....

85-120 m 2 p.u.
Wielkość działek ............. 180-320 m2
Planowane zakończenie budowy- 2003-2004

Ostatnia możliwość
wykorzystania ulgi budowlanej!
Zebranie informacyjne dla osób zainteresowanych budową odbędzie się
19 grudnia 2001 (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.
W potkaniu wezmą także udz iał przedstawiciele Banku PKO BP SA
w Ostrowie Wlkp. którzy przedstawią warunki udzielania kredytów
na budowę domów i odpowiedzą na wszystkie pytania związane z kredytem.

·A

INFORMACJA:

('ł~f ~

Agencja Wspierania Inicjatyw Mies1.kaniowych
inż. Andrzej Wardeński
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka l 18 B/7
tel. 736 87 43 lub 0607 287 296

116~
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Kogel-mogel

Estetyka estetyką...
Z ładnym wnętrzem pływalni Wodnik wyraźnie kontrastują masywne kłódki, niedawno zamontowane na dJzwiach solariów.
Każdemu kolejnemu amatorowi sztucznego słoneczka otwierająje ratownicy, po każ
dym sprawd?.ają stan grzejącego łóżka.
Plzyczyna jest prozaiczna - kilka razy zdarzyło się, że plastikowe leże zniszczono,
prawdopodobnie uderzeniem ciężkim
przedmiotem lub mocną pięścią (czyżby
konkurencja?). By zapobiec kolejnym aktom wandalizmu, zdecydowano się na mało estetyczne kłódki. Lepsze to niż absolut-

nie nieestetyczne i nieużyteczne solariwn.

ciemnych uliczek zafi.mdowali sobie sztuczny jednoosobowy patrol?

Skradli policjanta
Na niektórych polskich drogach w miejscach szczególnie niebezpiecznych stoją
atrapy radiowozów i policjantów. Podobno
kierowcy na ich widok odruchowo zdejmują nogi z pedałów gazu. Ostatnio 1VP podała, że jedna metalowa atrapka radiowozu
kosztuje około 2 tys. zł. Ile kosztuje policjant., nie zdradziła. Tymczasem z drogi Kalisz - Łódź w tajemniczy sposób zniknął
niedawno jeden ze sztucznych policjantów.
Czyżby mieszkańcy którejś z kaliskich

Zaobrączkowany święty

6 grudnia w wielu miejscach Krotoszyna

pojawili się przystojni panowie, ubrani
w czerwone plaszcze i czapki - przyjaciele
i naśladowcy św. Mikołaja. W jednym ze
sklepów do rozdającego słodkie podarki
świętego podeszli dwaj chłopcy. Spojrzeli
na dłoń ofiarodawcy i głośno wyrazili swoje zaskoczenie:
- Ojej, święty Mikołajjestżonaty!!!
Ostrowidz

Gdzie ·est NajmilszlJ Przedszkolak]
Prezentujemy kolejny zestaw fotografii
najmlodszych mieszkańców powiatu.
Przypominamy, że zdjęcia trzeba dostarczać do redakcji osobiście. Każde powinostatrucn am. 1o, co oz1aro się
między nim a kobietą, którą
tak bardzo kochał, wymykało
się spod kontroli, prowadząc
do rozpadu. Jak mogło do tego
dojść? - pytał sam siebie.
W życiu Adama wydarzyło
się dotąd wiele - wzloty
i upadki, porywcze miłości,
dramatyczne rozstania, śmierć ~
·" •
_;,. 1... ,.,... ..... h
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no być opatrzone krótką notką ojego bohaterze - jak ma na imię i jak się nazywa, ile
ma lat, gdzie mieszka, czy chodzi do
przedszkola, ajeśli tak, to do którego. Osoby, które dostarczyły jUŻ zdjęcia, prosimy
o cierpliwość - czekają na swoją kolej,
wszystkie na pewno zamieścimy.
Co tydzień czytelnicy glosują na Przedszkolaka Tygodnia, a co cztery tygodnie na Przedszkolaka Miesiąca. Każdy Przedszkolak Tygodnia dostanie nagrodę,
a Przedszkolaka Miesiąca uhonorujemy
wywiadem i fotografiami na lamach naszego pisma. Dodatkowo dla w zystkich

:l"

Placek z buziaczkiem. Przech3dzając się po krotoszyńskim Rynku w czwartkowe przedpołudnie w pewnym momencie można było naliczyć blisko 30 osób
ubranych w czerwone czapki i inne elementy stroju św. Mikołaja. Największą
grupę stanowili uczniowie Gimnazjum nr 2. Około 20 młodych (i przyznać trzeba - urodziwych) Mikołajów proponowało przechodniom ciasta ... i nie tylko. To nasze wypieki- mówili dumnie. Za kawałek placka trzeba było zapłacić zło
tówkę, wersja z buziaczkiem kosztowała 2 z/. Uzbierane pieniądze zasilą konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
(popi)

dzieci, których zdjęcia ukaż.ą się w gazecie,
przygotujemy niespodzianki (o tenninach
ich odbioru infom10wać będziemy na bieżąco).

Na Państwa glosy oddane na przedstawione dziś dzieci czekamy do 19 grudnia.
Milo nam poinfonnować, że kolejnym
Przedszkolakiem Tygodnia została Ania
Dąbrowska z Lutogniewa. Zapraszamy ją
w piątek do redakcji po nagrodę, a o przyjście po upominki prosimy Magdę Pietrzak,
Agnieszkę Bzodek, Mikołaja Maciaszka,
Dawida Talagę, Kubę Braneckiego.
(red.)

Mikołajkowa

ciuchcia. Supermarket Jntermarche w Krotoszynie z okazji dnia
l~ilka niespodzianek dla najmłodszych. W hOIU odbyła się wystawa nadesłanych na konkurs Magiczne dary gwiazdki prac plastycznych - witraży wykonanych przez przedszkolaków. Nagrodzono grupę sześcio
latków z Przedszkola w Rozdrażewie i Oddział IV Publicznego Przedszkola
nr 1 w Krotoszynie w składzie: Patrycja Kalak, Marta Bukowska, Bartek Grzesiński i Bartek Nowacki. Nagrodę indywidualną otrzymał Karol Błaszczyk ze
Szkoły Podstawowej w Świnkowie. Niestety, św. Mikołaj nie mógł nagrodzić
wszystkich dzieci, ale wszystkim pragnie serdecznie podziękować za wspania.
le witraże. Wielką atrakcją dla najmłodszych była ciuchcia, która 6 grudnia kursowała ulicami Krotoszyna od godz. 9.00 do 20.30. Kolorowy pociąg wyjeżdża!
ze sklepu co 30 minut. Darmowe bilety rozdawano przez kilkanaście ostatnich
dni w kasach Jntermarche. Łącznie wydano ich 1200.
(fJOp/J
św. Mikołaja przygotował

1. Patryk Czubak z Rozdrażewa ma 6 lat,
chodzi do zerówki w Rozdrażewie

2. Kamil Kubica z Krotoszyna ma 3 lata,
chodzi do przedszkola Miś Uszatek

3. Marcelinka Dostatnia ze Swinkdwa ma
5 lat, chodzi do przedszkola w ŚWinkowie

3 grudnia w galerii Refektarz odbył się finał powiatowych eliminacji VII ogólnopolskiego konkursu pod hasłem: Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną. Połączono go z otwarciem wystawy
najlepszych prac.

Muzyka malowana

4. Klaudia Grobelna z Krotoszyna
ma 5 lat. chodzi do przedszkola Bajka

5. Piotr Kruś z Krotoszyna ma 4 lata,
chodzi do przedszkola Miś Uszatek

6. Weronika Wojtkowiak z Krotoszyna ma
3,5 roku, chodzi do przedszkola Bajka

Na konkurs, zoą,,anizowany przez Sum>stwo Powiatowe w Kroto ·zynie, nadeszło
ponad 130 prac autorstwa uczniów szkól
podstawowych i średnich z Krotoszyna,
Kobierna, Koi-J11i11a Wlkp. 1 Z<lun.
Jury pracujące poci przewodnictwem tefana Dylewskiego nagrodziło i wyróżniło
łącznic I Oprac. Laureaci otr1ymali nagrody, a wszyscy ucA.>stnicy upominki. W kategorii wiekowej od 11 do 12 lat nagrodę
prryznano Annie Krysztofiak ze zkoly

Podstawowej nr 8. W kategorii od 13 do 15
lat nagrodzono pracę Dagmary Zmyślonej,
uczennicy Gi111nazJwn nr4 w Krotoszynie,
,, kategorii rowyiej 15 lat :t.ll najlepsze
uznano prace Karoliny Maty iak z Ze.-polu zkól z.nwodowych nr I w Krotoszyni~
i Iz..abclli żyto z krotoSZ)'l'iskicgo ogólniaka.
Podcws uroczy5tości wyst,1Pil zespól muzyki dawnej Anijex, działający przy Gimnwju1n nr. 4 w Krotoszynie.
(sł)

DZECZ KROTOSZY ·SKA.Pismo powstałe L nichu SOLJDARNOŚ ' I. Tygodnik powia1owy. Wydawca: ,.Lumen Press" ~11ółkn.,. o. o., 63-700 Kroto~r.yn, ul. lcnklcwic1.a 211. Jednonk1ówka w Jwudzics1u czterech
Rodslonach, grywana regularnie co środę. Premiera; 20 maren 1990. cenanu L ze:.polowy, rc.ryseriu: Romana lly~zko, fo1odcko111cjc: Marcin Pawlik, scenografia: ,:e,polo"u. Obsada: Izabela B11rtoś, Wojtek Budój,
Romana HJszko, lawomir Pałasz, ebastian Pośpiech, \tonika \.\aszczuk. '\fisze i reklamy: \liroslaw Gabrysi11k, Arma Pietrzak. . ullerka: Maria Drygas-Witck. Any,c1 wy,t~1m.1ncy gośc1nn1e \\ifold Blandzi, \1acicj
Hoffmann, Janina (bron, Jacek Kępa, Augmtyna Kuro,Hka, Tomas1: Kwiatko,1ski, ,Jiroslaw Rybczyń\ki, Ferdynand Woi.ny.
Gdzie nas szukać? 63-700 Krotosqn, ul. icnkic11icz.a 2a, box 35. Pod Jalc1 numerldcfomm ać'I 062 725 33 54. 722 71 42. l'odJak1 fnksować'? 062 722 71 42. W juk ich godzumch oclw1cd1ać? Od 8.00 do 15.00, od J>onicd1iulku
do piątku . Na jakie konto co nieco pr,clać? Bank Pm!m)slow,, S.\ 0/Kllliv Filia Krotov,n 15200008-75-724-690-27001-0000-0. Pod juki adres „mailowuć'" 1 rLl'CLUr bo,-13.gner.pl; rtcc,1n polbO' com
Zastrzegamy sobie prqJemność opmcowy\vama lub skracania 1cks1ow me 1.amó11, 1onych. N1cktorym nadaJcmy p1~knc tyluly, mcktore nieco skmcamy. Anykulów niczcj nic gubimy. ale ich ll1kic nic 1wmcamy. \\ 100' 1elementy gmfk,ne me
będące własnością reklamodawcy należą wyłącznic do nas. Za treść oglovcń i reklam nie mo.tcmy, mcslcty. odpowiadać. Wvy,tkich C'zy1elników kochamy... Tych, któr,y są bard,o c1ckaw1, inf< nnuJcmy. ,c łamie n,,, \rtur Parcrck. a drukuje
Norpol-Press (Wrocław). nakład 7.000 egz.
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