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Gdy tata siedzi...

To jest NUMERI
numeru!

Który z artykułów
podoba się
Państwu najbardziej?

_____ ____ _________________iffies&stg.

Prosimy krótko uzasadnić.
Do wygrania
z e s ta w k o s m e ty k ó w
W gazecie sprzed dwóch tygodni najbar
dziej spodobał się Państwu artykuł autor
stwa Izabeli Bartoś, zatytułowany Seks
przy drodze. Drugą w kolejności liczbę gło
sów otrzymał tekst Sławka Pałasza Uwa

ga, agresywny pies.

W wyniku losowania nagroda przypadła
pani Ewie Jakubowskiej z Ostrowa Wlkp.,
którą w piątek zapraszamy do redakcji. Na

...to często w rodzinie źle
się dzieje. Przede wszyst
kim do domu zagląda bieda.
Potem okazuje się, że dzie
ci nie słuchają mamy. Wagarują, wchodzą w konflikt
z prawem, kradnąc słody
cze w marketach. Biorą
udział w bójkach, palą pa
pierosy w bramie, piją alko
hol, zażywają narkotyki.
Uciekają z kumplami z do
mu. Włamują się do cu
dzych mieszkań. Mama bez
radnie rozkłada ręce, bo nie
panuje już nad zachowa
niem kilkunastoletnich sy
nów.
Jeden z piętnastoletnich
mieszkańców Krotoszyna
został złapany na kradzieży
batoników w markecie
cztery lata temu. Potem
jeszcze kilka razy miał kon
takt z policją. Stanął przed
sądem dla nieletnich. Jego
tata siedzi.
(dokończenie na str. 4)
REKLAMA

Z d a je m y m atu rę!
Pedagog rzekomo dał uczniom do zro
zumienia, że w razie wystąpienia po
ważnych komplikacji typu O Boże,
ratuj, co ja m am napisaći powinni
zgłosić komisji potrzebę wyjścia
do toalety (w trakcie pisania ma
tury można opuścić salę tylko
w towarzystwie jednego
z członków komisji).
W łaśnie
'

na trasie do tego przybytku miałoby nastę
pować błyskawiczne twórcze zapładnianie.
C zy nadzwyczajne środki ratunkowe zo
stały przez płodnego nauczyciela zastoso
wane, nie zdołaliśmy ustalić. Informatorzy
Rzeczy’ - z powodów honorowych tudzież
ze wględu na wielkie pokłady wiedzy wła
snej - z podpórki nie skorzystali. Obserwu

Mam sw ój honor, nie posunęłabym się do takich m etod dumnie w yjaśniła jedna z m aturzystek sw ój stosunek do
kw e stii twórczego zapładniania umysłów, obiecanego je j
klasie nieoficjalnie przez pewnego nauczyciela.
jąc swoich kole
gów, doszli na
wet do wnio
sku, że toale
ta, wbrew
oczekiwa
niom, cie
szyła się te
go dnia
miernym zain
teresowaniem.
Czy wszyscy
byli tak dobrze przygotowani, dowiemy się
już za kilka dni, kiedy zostaną ogłoszone
wyniki egzaminów pisemnych.
Nie w każdej sali maturalnej panowały wa
runki sprzyjające wytężonej pracy młodych
umysłów. Niektóre komisje bardzo zdecy
dowanie reagowały na szelest rozwijanych
karteczek oraz próby uczniowskiej koope

racji (auczą, żeby pomagać innym). Wjed-*
nej ze szkól naszego powiatu komisja zażą
dała nawet, aby rodzice donoszący matu
rzystomkanapki w ogóle nie zbliżali się do
drzwi sali! Kazano im położyć bułki na ta
cy... pod budynkiem szkolnym i spokojnie
się oddalić.'
W powiecie krotoszyńskim do egzaminu
dojrzałości przystąpiło 774 maturzystów,
wszyscy zdawali egzamin na starych zasa
dach. Najwięcej osób przystąpiło do niego
w ZSZ nr 1w Krotoszynie (210), najmniej
w ZSZ nr 3 (32). W poniedziałek zaczęła
się druga cześć matur - egzaminy z języka
obcego, polskiego i przedmiotu wybrane
go. Osoby, które dostały na pisemnym oce
ny bardzo dobre, będą zwolnione z części
ustnej. Pozostałymżyczymy, aby mogły li
czyć na swój płodny umysł. Powodzenia!
(eta)

kartki z kuponikami czekamy do 22 maja.

Redakcja wydania

Rom ana H yszko
Korekta

M aria D rygas-W itek
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Ceny producenta
hutę Projektowanie,
montaż
ogrodouie
betonowe
Prowadzimy
sprzedaż hurtową

elementów kutych
do balustrad, bram
i ogrodzeń

PHDBikrol. Krotoszyn. Zamkowy fblwark la [

Tel. 062 122 68 88. 0608 633 4S2

Spod lady

2

Czy w związku z ujawnieniem choroby BSE w Polsce
przestał Pan/i kupować wołowinę?

FO TO zagadka?
Zdjęcie zamieszczone w numerze 17 przedstawiało fragment ul. Zdunowskiej w Kro
toszynie. Nagrodę wylosowaliśmy dla mieszkanki Konarzewa - Joanny Figlus. Dziś
do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona?
Na naklejone na kartki kupony z odpowiedziami czekamy do 21 maja. Sponsorem na
grody jest Tawerna Pizza-Taco z Małego Rynku 8 w Krotoszynie. Po odbiór kuponów
upoważniających do konsumpcji zapraszamy w piątki od 1 0 . 0 0 do 15.00.

■

Tak
Nie
Nie mam zdania

Choć pow yższy sondaż je s t przeprowadzony rzetelnie,
nie spełnia warunków stawianych próbom statystyczym
Pytania zadajem y stuosobowej i niereprezentatywnej grupie
respondentów, aby uzupełnić publikowane na łamach naszej
gazety teksty.

Poniżej zam ieszczam y o ferty Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Obok każdej podajem y licz
bę m iejsc i nazwę m iejscowości, w której m ieści się zakład lub zlecana je s t praca. Dane b yły aktu
alne 13 maja, do czasu ukazania się gazety m ogły ulec zmianie. Ich aktualność można sprawdzić,
dzwoniąc do PUP, pod nr tel. 725-36-84.

Praca czeka
Praca dla kobiet
• szwaczki, kaletnicy cholewkarze
(praktyka), Krotoszyn
• szwaczki (praktyka),
Krotoszyn, Jarocin i Milicz
• kadrowa (praktyka), Sulmierzyce
Praca dla mężczyzn
• tokarz, ślusarz lub frezer
(uprawnienia), Rozdrażew
• sprzedawca (praktyka), Krotoszyn
• stolarz (praktyka), Zduny
• stolarz (praktyka), Wilkonice
• stolarz na stan. kier.
(praktyka), Wilkonice
• murarz płytkarz (praktyka), Krotoszyn
• elektryk (praktyka,

M. PAWLIK

Sprawdź
ceny!

H iO > z f a ^ a id lB
Zdjęcie przedstawia

Imię i n azw isko:.........................................................................................................
A d r e s :..........................................................................................................................
I

uprawnienia do 1 kW), Krotoszyn
• spawacz w osłonie gaz. (praktyka,
metoda MAG), Zalesie Wielkie
• pracownik logistyki (praktyka, j.
niem.),
Krotoszyn
• stolarz bud. (zawód, lub przyuczenie,
praktyka), Zduny
• malarz-regipsiarz (zawód.
lub przyuczenie, praktyka), Zduny
• dekarz-blacharz (praktyka). Krotoszyn
• masarz (praktyka), Zduny
• specjał, ds. sprzedaży lakier, samoch.
(praktyka, j. ang.), Ostrów
• kelner (zawód., lub średnie, do 25 lat),
Krotoszyn
• przed. hand. (średnie, auto,

m
Wypełniony i naklejony kupon prosimy wysłać na adres Redakcji
| K R O T O S Z Y Ń S K A _____________________ lub wrzucić do skrzynki RK______________

Jak zwykle proponujemy Państwu
przegląd cen kilku popularnych ar
tykułów spożywczych, sprzedawa
nych w największych sklepach na
szego miasta. Podane ceny doty
czą produktów najtańszych, ofero
wanych w tych placówkach
13 majaogodz. 12.30. Dodatko
wo zamieszczamy ceny z targowi
ska i paliw z wybranych stacji.

powyżej 25 lat), Krotoszyn
• kierowca kat. B (średnie), Lipowiec
• operator maszyn rolnicz. (wykszt.
bez znaczenia, uprawnienia),
Orpiszew
Praca dla kobiet lub mężczyzn
• przedst. hand. (średnie do 30 lat, auto),
Kaniew-Psie Pole
• konsultant ds. reklam (praktyka,
do 30 lat, studenci, auto),
Kalisz-Ostrów-Krotoszyn
• akwizytor (średnie lub zawód.,
praktyka, auto), Krotoszyn
• przed, sprzedaży produkt, finans.
(praktyka, auto), Krotoszyn
• kier. biura (praktyka, licencja PUN),
Krotoszyn
• handl. (praktyka, auto), Krotoszyn

BIEDRONKA - ul. Koźmińska
mąka
kg
cukier
kg
lOszt.
jaja
masło ekstra 2 0 0 g
margaryna
250 g
1
olej

B i e d dyskont
ro n k a

0,85 zł
1,98 zl
2,79 zl
1,99 zł
0,63 zł
2,55 zł

INTERMARCHE- ul. Raszkowska

Tankuj z nami

W piątek 10 maja na targow i
sku w Krotoszynie zanotowali
śm y następujące ceny:

Przykładowe ceny paliw w wybranych stacjach w Krotoszynie i po
wiatach sąsiednich, zaktualizowane 10 maja.

T arg o w isko

Pb 95 Pb 98 ON
f

Jarocin, PKN O rlen, ul. Poznańska 26a

3,29

3,57

2,55

Ostrów Wlkp., Shell, ul. Kaliska 4

3,26

_

2,62

Milicz, PKN O rlen, pl. ks. Warysiaka

3,10

-

2,47

Gostyń, PKN O rlen , pl. Karola Marcinkowskiego

3,21

Borek Wlkp., Petrochem ia P łock , ul. Powst. Wlkp. 26a

3,24

Rawicz, A rai, ul. Sarnowska 2 b
Krotoszyri, PHU Petrol, ul. Zdunowska 160
15 maja 2002

3,14
3,23

2,59
3,45
3,39
3,41

2,59

ziemniaki
marchew

kg
kg

0,90-1,00 zł
1,50 - 2,00 zl

kapusta

kg
szt.

- 2 , 0 0 zł
1,00-1,50 zł
1,40- 1,80 zl
2,00-2,50 zl

sałata
buraki
pietruszka
seler
ogórki
papryka

2,51

pomidory
jabłka

2,58

cytryny
szparagi

kg
kg
kg

1 ,2 0

kg

, - 2,80 zl
2,50 - 6,00 zl

kg
kg

7,50- 10,00 zl
7,50-8,00 zl

kg

0,80-2,00 zł
3,50 - 4,00 zł

kg
0,5 kg

mąka
cukier
jaja
masło
margaryna
olej

kg
kg ,
lOszt.
2 0 0 g
250 g
1

0,87 zl
2,09 zl
1,79zl
1,18zl
0,64 zł
2,47 zł

LIDL - ul. Sienkiewicza 1
mąka
kg
cukier
kg
lOszt.
jaja
masło ekstra 2 0 0 g
margaryna
250 g
olej
1

2 0 0

0,89 zł
1,98 zł
1,99 zl
1,89 zł
0,55 zl
2,47 zł

PLUS - ul. Flohańska
mąka •
kg
cukier
kg
lOszt.
jaja
masło ekstra 2 0 0 g
margaryna
250 g
olej
1

4,00 zl

nzecz

zł
1,98 zł
2,59 zł
1,58 zl
0,64 zl
2,46 zł
0 ,8 8
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Rzeczy duże i małe

T e le g r a f

Flaga E uropy dla K oźm ina

Trudne pytanie do...
W ładysław a Ulatow skiego, burmistrza Miasta i Gminy Zduny
Tuż za Zdunami - na trasie wrocław
skiej, przy stacji benzynowej - znajdu
je się plac manewrowy jednej z lokal
nych szkól jazdy. Nasi czytelnicy narze
kają, że plac jest zaniedbany, nieeste
tyczny i że samorząd Zdun nie powi
nien tolerować takich rzeczy przy tra
sach wylotowych z miasta. Dlaczego sa
morząd na to pozwala?

A tam jest plac manewrowy? Pierwsze
słyszę. Myślałem, że to jakaś budowa
i ktoś sobie po prostu szopę postawił. Plac
ten leży W'obrębie naszej gminy, ale to te
ren prywatny. Przyjrzę się bliżej tej spra
wie. Pamiętam, że ktoś szukał u nas miej
scanaplac manewrowy, chciałwydzierża
wić teren koło szkoły zaw'odowej, ale nie
pozwoliłem, bo nie chcę tu hałasu (ela)

P re zes i b u rm istrz
odbijają piłeczkę

Kto nie słyszał o kampanii Cala Polska czy
ta dzieciom'?Z radościądonosimy, że dniem
wielkiego czytaniaw Krotoszynie będzie 15

M. PAWLIK

W lutym pisaliśmy, że Zarząd Krotoszyna nie wyraził zgody na wy
danie przez Urząd M iejski decyzji o warunkach zabudowy należące
go do Krotoszyńskiej Spółdzielni M ieszkaniowej placu przy ul. Koź
m ińskiej (os. Sikorskiego).

Flagę Europy przyznał Koźminowi
Wlkp. na kwietniowym posiedzeniu re
zydujący w Strasburgu parlament euro
pejski, honorując w ten sposób zasługi
koźminian dla wprowadzania w życie
idei integracji europejskiej. Wcześniej,
w 1999 roku, jako drugie po Kaliszu
miasto Południowej Wielkopolski, Koź
min otrzymał przyznawany przez to sa
mo gremium Dyplom Rady Europy.
Gród nad Orlą związany jest partnerski
mi umowami z holenderską gminą
Drimmelen, niemieckim związkiem
gmin Bad Tennstedt, a wkrótce ma pod
pisać porozumienie o współpracy z mia

Prezes zapew nia,
że nie będzie tu superm arketu

Poprzednia decyzja, zgodnie z którą mógł
tam powstać pawilon usługowo-handlowy,
straciła ważność, a nowej gmina nie chcia
ła wydać, twierdząc, źe zmieniło się otocze
nie tego miejsca Spółdzielnia odwołała się
do sejmiku wojewódzkiego, ten zaś rozpa
trzył odwołanie pozytywnie.
Temat trafił po raz kolejny pod obrady Za
rządu Miejskiego. - Zm ieniły się warunki,
w pobliżu będzie stacja paliw, nie m oże być
wyjazdu w Koźm ińską. Inw estor pow inien
porozum ieć się z właścicielam i gruntów na
zapleczu, bo tam w łaśnie byłby w yjazd przez osiedle na M ickiewicza -

powiedział

burmistrz. Twierdzi on, że decyzja zostanie
wydaną ale wcześniej Zarząd chciałby
otrzymać od inwestora raport na temat od
działywania potencjalnej inwestycji na śro
dowisko.
Prezes KSM, a zarazemkrotoszyński radny
- Wiesław Swica, zwrócił się w środę do
starostwa z prośbą o jednoznaczną odpo
wiedź na pytanie, czy sporządzenie takiego
raportujest konieczne. Co ciekawe, załączył
kserokopię pisma powiatowego inspektora
sanitarnego z 31 paździemiką w którym
czytamy: nie m a potrzeby opracowywania

W minioną
s o b o t ę

w
krotoszyńskim
Zespole

stem Bellheim (także Niemcy).
Flaga Europy zostanie wręczona w po
łowie września przez przedstawicieli
Rady Europy podczas uroczystości
w Koźminie.
(er)

nie Przedwiośnie poczytajądzieciom lokal
ne \TP-y W kinie PCPR przedstawi też
krotoszynianom ideę programu Szkoła dla

K ro to szyn c zyta dzieciom
maja Głównym organizatorem akcji jest
u nas Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wspierane przez Krotoszyński Ośrodek
Kultury. O 14.00 ulubionych bajek posłuchająmali pacjenci szpitalą a o 17.00 w ki-

rodziców , prowadzonego przez Polskie To-

warzystwo Psychologiczne. U nas szkoła
ruszy 27 maja Adresowanajest do tych rodziców, którzy chcieliby podnieść umiejętności wychowawcze.
(er)

reportu uciążliwości ptzedsięw zięcia dla

Mieszkańcy Krotoszyna stawiająsobie inne
pytanie: Czy miastu potrzebnyjest kolejny
supermarket? Prezes Świca zapewna jed
nak, źe nie zamierza niczego budować,
a sprawa decyzji to kwestia przestrzegania
prawa. To zapewnienie może zweryfiko
wać jedynie czas, ale trzymamy prezesa
i radnego za słowo, dane lokalnej społecz
ności w numerze 9 Rzeczy (27 lutego), w ru
bryce Trudne pytanie.
(er)

strzębią Górę i Hel. Zapisy przyjmowane
będąod 1czerwca do końca lipcapod adresenr ul. Sienkiewicza 2/20 (poniedziałek piątek, godz. 10.00 do 16.00).
(hen)

w Krotoszynie straszył. Brud, smród, niecenzuralne napisy. Taka wizytów
ka miasta nie przynosiła mu chluby, a gospodarz obiektu (PKP) jakoś nie
kwapił się do zmiany stanu rzeczy. Niedawno, z inicjatywy krotoszyńskiego
samorządu, przejście odmalowano. Kolej dała farby, starostwo przydzieliło
bezrobotnych, którym z kolei zapłaciła gmina. Czasem trzeba tak niewiele...
Ciekawe, czy w ślad za Krotoszynem pójdą inne miasta powiatu?
(er)

W czym

T ro p im y n o n s e n s y !
Codziennie w godzinach pracy redakcji, ale w każdy
czwartek od godz. 9.00 do 15.00 szczególnie, czekamy
przy redakcyjnym telefonie (725 33 54, 722 7142) na
sygnały o tym, co utrudnia Państwu życie, co denerwuje, bo
jest źle zrobione, głupie, nonsensowne. Chodzi nam zarów
no o dziury w jezdniach czy chodnikach, jak i o brak reakcji albo nieodpowied
nie reagowanie urzędów, instytucji i zakładów.
Niektóre sygnały są dla nas przyczynkiem do artykułów, inne Państwa wypo
wiedzi zamieszczamy w rubryce Ucho Rzeczy. Mamy nadzieję, że razem uda
nam się coś zmienić.
A dodatkowo w każdym tygodniu jedną z telefonujących do nas osób, wybra
ną poprzez losowanie, nagradzamy kwotą 50 zł. Tym razem nagrodę otrzymu
je pani Irena Czachor z Krotoszyna, którą w piątek zapraszamy do redakcji.

*
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(red.)

4 nr 19

Nagrodę z kuponu nr 17 wylosowaliśmy dla pani Elżbiety Maniarskiej z Kobyli
na. Sponsorem naszego konkursu jest krotoszyńska pizzeria Papa P izza (ul. Koź
mińska). Kupon prosimy nakleić na kartkę i przesłać na adres redakcji lub wrzu
cić do skrzynki na budynku przy ul. Sienkiewicza 2a do 21 maja.

16 maja Zespół Szkół Specjalnych or
ganizuje doroczny Dzień Integracji, na
który zaprosił podopiecznych ośrod
ków' specjalnych z naszego powiatu.
W programie imprezy, która rozpocz
nie się o godz. 1 0 . 0 0 - gry i zabawy re
kreacyjne, bieg patrolowy na wesoło,
pokaz starych motocykli, loteria
f ognisko.
STOP.

19 maja swoje/70-lecie świętować bę
dzie Ochotnicza Straż Pożarna z Gorzupi. Podczas uroczystości gorzupska
jednostka zostanie odznaczona Srebr
nym Medalem Z a zasługi dla p o ża r
nictwa.
STOP.

Nareszcie! Przez całe lata tunel wiodący na perony dworca kolejowego

Krotoszyńska Fundacja Grodzka organizuje w sierpniu (22 do 29) wyjazd nad morze,
do Władysławowa. Uczestnicy wycieczki
zobaczą też m.in. Elbląg, Frombork, Ja-

Liceum Ogólnokształcące im. H. Koł
łątaja zaprosiło nas na konkurs piosen
ki niemieckiej, który odbędzie się
w auli tej szkoły 15 maja o godz.
15.00.
STOP.

18 maja o godz. 1 2 .0 0 ' w bibliotece
przy ul. Beniekiej w Krotoszynie
z mieszkańcami miasta spotka się Ja
nusz Korwin-Mikke (UPR). Zaprasza
krotoszyńskie kolo.
STOP.

środowiska.

Nad morze z Grodzką

Szkół z Od
działami In
tegracyjny
mi pedago
dzy z nasze
go powiatu
v spotkali się
na konferen
cji metodycznej pod hasłem Integra
cja - za i przeciw .
STOP.

R

z e c z

w tym ,
że zwolenni
kom i przeciwnikom
wejścia Pol
ski do Unii
Europejskiej
pozostał za
ledwie rok na przekonanie społe
czeństwa do swoich racji. Napisa
łam : swoich racji, choć rzecz prze
cież nie w czyichś racjach, a w pol
skiej racji stanu. Bo ona - jakby nie
patrzeć - je s t tylko jedna. Sojusz
z Rosją, partnerem nieprzewidywal
nym jak pogoda w marcu, testowa
liśmy. Nie jesteśm y też tak bogaci
ja k kraje, które lekką ręką mogły
pozwolić sobie na neutralność. Czy
pozostaje nam inna od unijnej dro
ga?
Rok. Niewiele. Toteż właśnie zaczę

Rozstrzygnięty został konkurs Szkoła
- Z ło te S etce, zorganizowany przez
krotoszyński oddział Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz
nictwa w Kaliszu. Kto okazał się naj
lepszy, napiszemy za tydzień. Za ty
dzień zaprosimy do oddaw'ania krwi
podczas Dni Krotoszyna.
STOP.

rze c z ?

ła się wielka kampania.
Co widzimy? Z jednej strony strate
giczny, prounijny uśmiech Sławomi
ra W iatra. Obok Aleksander Kwa
śniewski, przyrzekający biskupom,
że w ostatecznym stanowisku Pol
ski nie zabraknie odwołania do war
tości najświętszych. Dalej inni kole
sie. Oni mają mnie przekonać, że
m iejsce Polski je s t w Unii. Akurat
oni, czyli panowie związani z ugru
powaniem, które przez dziesięciole
cia robiło wszystko, żeby nas od Za
chodu odizolować. Absurd i parano
ja!
Spójrzmy teraz na drugą stronę. Ko
góż tam widzimy? Widzimy posła
Romana Giertycha na czele antyunijnego pochodu członków Ligi Pol
skich Rodzin, szlachetnych zbaw
ców Ojczyzny, mających ją obronić
przed brukselską niewolą.
Głupia sprawa, bo ani z jednym i,

ani z drugimi mi nie po drodze.
Moja Europa je st we mnie. Nie czu
ję się gorsza od Niemców, Francu
zów czy Holendrów. Nie mam za
miaru nikomu udowadniać, że
w moim m ieście nie żyją białe
niedźwiedzie. To nie moja wina, że
mi Ojczyznę rozdrapywano, izolowa
no, pozbawiano szans.
Zwariowany świat początku tysiąc
lecia codziennie stawia nowe wy
zwania. Nie da się im sprostać
z głową ukrytą w piasku. Mówię to,
chociaż wcale nie podoba mi się
globalna wioska, chociaż nie lubię
telew izji, chociaż widzę, ile złych,
a tak szybko akceptowanych wzo
rów przecieka do nas zza unijnej
granicy.
Nie jestem eurosceptyczką! Nie je
stem euroentuzjastką! Jestem eurorealistką.
Rom ana H yszko
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Tajemnice poliszynela

0 co chocki? - uśmiecha się zza drzwi nie
ło, by obaj synowie poznali ojca aż za do
wysoka pani domu. - P m szę wejść, proszą brze. Przedtem go [kawie nie znali, bo
usiąść - zachęca
większą część ich życia spędził za kratka
Mieszkaniejest zalane południowym słoń mi; potem marzyli, by odszedł z domu,
cem. Barwna fototapetą nowy tapczan na w którym ciągle wszczynał awantury.
11 maja około 21.00 przy ul. Spokojnej rożny, czysto, porządnie. - W yobrażałaś so Szczególnie młodszy chłopiec miał powo
w Krotoszynie nieustalony sprawca ukradł bie, że b ę izie biednie i brudno - z wyraźną dy do takich myśli, bo często zupełnie nie
z fiata palio, do którego włamał się, wybija dezaprobatą komentuje moje zdziwienie chcący stawał ojcu na drodze. A to nie do
jąc szybę, portfel, dowód osobisty, kartę kolega z redakcji, kiedy gospodyni robi pilnował malutkiej siostry, a to wrócił do
bankomatową i prawo jazdy. Używając w kuchni kawę. Któreś z dzieci zostaje wy domu za późno, a to krzywo spojrzał na oj
karty, wypłacił 1 0 0 zł, działając na szkodę słane przez matkę do sklepu, jak się za ca.. A rękę rodzic miał ciężką, nie na dar
chwilę okaże - po śmietankę do kawy mo ćwiczył zapasy.
mieszkanki Krotoszyna.
9 maja o 14.30 okradziono altanę na ogród 1 ciastka.
Starszy chłopak jest bardzo spokojny, po
5 maja o 2.00 w nocy na dyskotece R elax kach działkowych przy ul. Raszkowskiej
przy ul. Sportowej w Krotoszynie 17-letnia w Krotoszynie. Sprawca urwał kłódkę,
dziewczyna z Krotoszyna pobita przez in wszedł do środka i zabrał dwie butle gazo
ną, nieznaną dziewczynę doznała obrażeń we orazradio. Straty oszacowano na 300 zł.
ciała, jak: krwiaki na twarzy, w okolicach 9 maja w fmnie P m yident Polska, udziela
(d o k o ń c z e n ie z e s tr. 1)
ucha i skroni, a także zadrapań na prawym jącej pożyczek i kredytów przy al. Po
ramieniu i szyi.
wstańców Wielkopolskich w Krotoszynie,
6 maja o 13.00 na ulicy Ostrowskiej doszło
pewien mieszkaniec Krotoszyna próbował
do pobicia. Nieznany, ponad 20-letni męż wyłudzić 1100 zł kredytu. Posługiwał się
czyzna uderzył bez powodu głowąw twarz zaświadczeniem o zatrudnieniu w nieistnie
2 1 -letniego krotoszynianina.
jącej firmie.
9 maja w domu parafialnym i przedszkolu 8 maja w Biadkach dokonano oszustwa.
przy ul. Kobylińskiej w Zdunach dokonano Kierowca poloneza sprzedał mieszkańcowi
kradzieży. Nieznany sprawca podczas nie wsi 80 litrów oleju napędowego za kwotę
obecności pracownicy w salceukradłjej to 150 zł. Po transakcji kupujący zorientował
rebkę z dokumentami oraz 35 zł.
się, że płyn w pojemniku tylko z zapachu
9 maja o 13.30 w Zespole Szkół Specjal przypomina olej. Policjaposzukuje oszusta
nych przy ul. Ostrowskiej w Krotoszynie 9 maja policjanci zatrzymali na ul. Kroto
z jednego z pomieszczeń skradziono mini- szyńskiej w Koźminie 23-letniego rowe
wieżę Sony wartości 500 zl.
rzystę, który miał 2 , 6 promila alkoholu.

Gdy tata siedzi...

W ypadki
8 maja o 23.15 w Budach 22-lctni kierow
ca poloneza na łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem i zjechał na lewy pasjezdni,
następnie na pobocze i uderzył w drzewo.
Kierowca ma ranę ciętagłowy i ręki, a pa
sażer powierzchniowe obrażenia twarzy.
lOmajao 17.50w Roszkach na prostej dro
dze 34-letni kierowca ciągnika rolniczego
Ursus z nieustalonej przyczyny wjechał do
przydrożnego stawu. Wyciągnęły go stam

tąd postronne osoby, ale byłojuż za późno,
mężczyznajuż nie żył. Reanimacja podję
ta przez pogotowie ratunkowe nie przynio
sła rezultatu. Na razie nie sąznane przyczy
ny zgonu. Rozważane są różne możliwo
ści. Na przykład taka, że mężczyźnie zakli
nowała się noga i nie mógł się wydostać?
Może miał zawał? Prawdziwą przyczynę
śmierci poznamy za kilka dni po sekcji
zwłok.

Jest normalnie, zwyczajnie. Żadnych śla
dów przemocy, połamanych sprzętów czy
innych znaków pobytu w tym domu czło
wieka wracającego regularnie do więzienia
O powiem, ale niech p a n i m nie zapyta, bo
nie wiem, co m am pow iedzieć -

z niezmą
coną pogodą wyjaśnia pani domu. Zacho
wuje sięjak osoba pozbawiona obaw przed
rozmową o swoim życiu, ale na gawędzia
rza się nie nadaje. Po każdym pytaniu od
powiedź, konkretna i bardzo krótka.
Już nie mąż

S t r a ż a łk i

7 maja w Starym Grodzie na skutek zwarcia
instalacji elektrycznej zapalił się daewoo
matiz. Właścicielka próbowała gasić auto,
ale nie udało się. Płonący samochód dogasi
li strażacy.
8 maja przy ul. Rawickiej w Krotoszynie
w szopie drewnianej doszło do pożaru.

Jak sobie radzi sama z dziećmi, skoro mąż
jest w więzieniu? - Zaraz, zaraz, m uszę to
wyjaśnić, to nie je s t ju ż m ój m ąż - protestu
Ogień zagrażał sąsiednim szopom. Spłonę je. Rozwód wzięli, kiedy poprzednio spę
ły dwie klatki z królikami, sprzęt ogrodniczy dzał w więzieniu dziesięć lat. Jak wyszedł,
obiecywał, że się poprawi. Uwierzyła.
i pół metra sześciennego desek.
9 maja mieszkańcy domu przy ul. 56 Pułku Na początku rzeczywiście było dobrze.
Piechotyw Krotoszynie pozostawili bez do Miał pracę w jednej z najlepszych kroto
zoru na kuchence gazowej garnek. Wydo szyńskich firm. Sielanka z czasem zmieni
bywający się przez szczeliny w drzwiach ła się w prawdziwy koszmar. Pani M. za tę
i okno dym z palącego się garnka zauważy sytuację wini także brata byłego męża Kie
li sąsiedzi. Zaalarmowana przez nich straż dy ten drugi wyszedł z więzienia, zaczął
pożarna po przyjeździe zakręciła dopływ szukać towarzystwa do imprez i kombina
gazu. Na szczęście mieszkanie zapominal cji. - Trzeźwiejącego alkoholika łatw o na
skiego lokatora nie ucierpiało od ognia
m ówić do p icia - tłumaczy.
11 maja na trasie Krotoszyn - Smoszew
strażacy postawili na koła trabanta, który le B ił młodszego
żał na dachu.
(popi)
Pięć lat pobytu M. na wolności wystarczy

godny, dużo przebywa w domu. Za pienią
dze z praktyk uczniowskich kupił sobie
używany komputer, będzie się uczył
w technikum zaocznym. Niedawno okaza
ło się, żejest uczulony na chemikalia, z któ
rymi ma kontakt na praktyce. Dlatego bę
dzie musiał zmienić zawód. Postanowił, że
zostanie informatykiem.
Kradzież batoników
Młodszego ciągle gdzieś nosi. Tak jak oj
ciec ćwiczy sport, czasami chuligani. Kilka
lat temu wpadł na kradzieży w markecie. Ju ż tak nie robię - mówi chłopak. - Zmądizalem .

Miał 11 lat, kiedy razem z kolegąwepchnę
li do kieszeni po kilka batoników i przeszli
grzecznie obok kasy. Ze śmiechem opycha
li się na ławce kradzionymi słodyczami.
Potem była policja, spisywanie zeznań, sa
me nieprzyjemności. - A le on tego nie
ukradł z głodu - denerwuje się pani M. Rodzice m i dużo pom agają m oje dzieci do
stają słodycze. To tylko ja k iś wygłup. Chciałem się przekonać, czy potrafię, szu
kałem wrażeń -

dodaje chłopak

Włamanie z kluczami

dwórka dałjemu i drogiemu koledze klucz
od swojego mieszkania Narysował plan
pomieszczeń na kartce i powiedział, co
można wynieść. Kolega sam nie chciał
kraść, wolał uprawdopodobnić włamanie.
Wzięli magnetowid, kilka pilotów, aparat
fotograficzny, kasetkę z pieniędzmi i parę
innych rzeczy. Planowali je sprzedać
w lombardzie i podzielić się zyskiemz tym,
który dał im klucz.
Kradzione rzeczy dali do przechowania
znajomym. Jeszcze tego samego wieczoru
przyszli tam poszkodowani lokatorzy z po
licją wszystko się wydało.
Po rozprawie w sądzie obaj włamywacze
dostali nadzór kuratora, dawca kluczy tra
fił do zakładu poprawczego. Zdaniem pani
M. dlatego, że jego rodzice nalegali, aby
umieścić tam syna. Przeszkadzał im, spra
wiał kłopoty wychowawcze.
Trzasnął go tylko raz
Jest jeszcze jedna sprawa przestępcza, ale
chłopak twierdzi, że ona go nie dotyczy. Ci, co to widzieli, mówili, że to on - opowia
da pani M. Chłopak nie chce nic powie
dzieć.-.Po co? Tonieja. Terazju ż nie robię
niezłego.

Mówijednak,jak w zeszłymroku pobił ko
legę. Tamten ciągle go zaczepiał, dogady
wał. więc trzasnął w twarz A że rękę ma ta
ką jak ojciec, dla kolegi skończyło się to
wstrząśnieniem mózgu. Rodzice pobitego
zrezygnowali z wniesienia skaigi z po
wództwa cywilnego, bo obaj uczniowie by
li kiedyś dobrymi kolegami.
Nie wróci
Od kilkunastu tygodni M. przebywa zno
wu w więzieniu. W domu jego byłej żony
zapanował spokój. Wszystko wróciło do
normy. Wieczorami nie ma awantur. Pani
M. nie musi uciekać z domu. Przedtem kil
ka tygodni mieszkała poza Krotoszynem.
Lokalne instytucje wspierające żony alko
holików pomogły jej znaleźć schronienie
na czas furii M., do chwili zamknięcia go
w areszcie. Zabrała ze sobą młodsze dzie
ci, obaj synowie przebywali w tym czasie
u jej rodziców.
Kiedy tata siedzi w więzieniu, w domu czę
sto źle się dzieje. Ale pobyt w zakładzie
akurat tego taty wychodzi mieszkańcom
domu na dobre. Pięć lat wspólnego za
mieszkiwania doprowadziło do tego, że kil
kunastolatek wkroczył na ścieżkę przestęp
czą - P izedtem nie było z synem takich
problem ów - dodaje pani M.
A kiedy tata wyjdzie z w ięzienia i w róci tu?

pytam. - Wróci do was? - N ie wejdzie tu
- odpowiada chłopiec. - A ja k b y chciał
wejść? - To nie w ejdzie- tłumaczy mi jak
dziecku. - Za cztery łata będę dorosły, bę
-

dę zupełnie inaczej wyglądał.

Dużo poważniej sytuacja wyglądała w ze
szłym roku, kiedy został uznany za winne
go włamania Chłopak z sąsiedniego po

Chłopiec wyraża się oględnie, mógłby
przecież powiedzieć:- Będę duży i silny.
Izabela Bartoś

Kobylin

U ch o R ze czy

Deszcz narozrabiał
Pozalewane piwnice, garaże i kur
niki. Obfite opadu deszczu w nie
dzielne popołudnie spowodowały
w gminie Kobylin wiele szkód.
Silne opady deszczu w dniu 12 maja naj
więcej kłopotu sprawiły mieszkańcom
podkobylińskiego Zalesia Małego. - Tego
dnia aż czternaście razy w yjeżdżaliśm y na
interw encje - powiedział Robert Rutkow
ski, rzecznik krotoszyńskiej straży pożar
nej. Zalesie Małe ucierpiało najbardziej,
ponieważ ani sieć melioracyjna, ani kana
lizacyjna nie była w stanie poradzić sobie
15 maja 2002

z ogromną ilością wody, która spływała
z pól, zalewając gospodarstwa.
Strażacy wypompowywali wodę z piw
nic, wraz z mieszkańcami wsi zabezpie
czali budynki workami piasku, pomagali
ewakuować trzodę z zalanej chlewni. Peł
ne ręce roboty miałyjednostki z Kobyliną
Smolić, Kuklinowa, Starego Grodu, Zale
sia Małego i Zalesia Dużego.
Pobliski Kobylin ulewa oszczędziła. Jedy
nie na ulicy Strzeleckiej powalone drzewo
zatarasowało wjazd na cmentarz. Prze
szkodę szybko usunięto.

Mam pytanie - gdzie robiliście sondę
na temat zakupów w sklepach z używa
ną odzieżą? Nie wierzę, że aż 61 pro
cent krotoszyniaków wcale nie chodzi
do lumpeksów, 31 chodzi tylko czasa
mi, a 8 - często tam zagląda. Moim zda
niemjest dokładnie odwrotnie - 61 pro
cent albo i wiecej jest klientami lumpek
sów. Wystarczy policzyć, ile takich
sklepów mamy w Krotoszynie, a żaden
jakoś nie splajtował. Jestem przekona
ną że ci, których pytaliście, po prostu
wstydzili się swojej biedy i dlatego

ukryli prawdę.
klientka lumpeksów

Przeczytałem w ostatnim numerze R ze
tekst zatytułowany W ywieziony o psie, który rzekomo został porzucony
przy drodze. Artykuł len mocno mnie do
tknął, bo właśnie ja jestem właścicielem
pokazanego na zdjęciu i opisanego zwie
rzęcia.
Ma ono 17 lat, czylijak na psa bardzo du
żo. Jesteśmy do niego bardzo przywiąza
ni i chcemy, żeby w naszym domu dożył
czy

(popi)

Tze cz

końca swoich dni. Niestety, pewnego dnia jeden
z członków rodziny nie za
mknął dobrze furtki i pies wyszedł z po
dwórka. Zniknął. Szukaliśmy go kilka
dni, wreszcie znajomy pokazał nam Wasz
artykuł. Tak to dowiedzieliśmy się, że
nasz zwierzak przebywa w schronisku.
Odebraliśmy go jeszcze tego samego
dnia mieszkaniec ulicy Samulskiego
Redakcja nie utożsamia się z prezentowa
nym i w tej rubryce poglądam i Czytelników.
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Usta milczą, dusza śpiewa

Przyjaciel Krotoszyna 2001

Ja to mam
Zenek miał mówić o sobie, ale mówił o in
nych. Tych, którym wiele zawdzięcza, któ
rzy jakoś wpłynęli na jego życie. - Ja to
mam farta do ludzi - powtarzał co chwilę.
Wydawało mi się, że zebrałam bogaty ma
teriał. Następnego dnia rano nadszedł faks.
Od Zenka. Z uzupełnieniem Na dwóch
stronach doliczyłam się... 96 nazwisk. Za
chwilę zatelefonował i dołożył jeszcze kil
ka. - Tylko o nikimnie zapomnij - poprosił.
Cały Zenek.

FARTA...

W numerze z 24 kwietnia przedstawiliśm y Państwu Krotoszynianina Roku 2001 - koźm ińskiego przed
siębiorcę Józefa Majchrzaka. Dziś kolej na m ieszkającego w Poznaniu Zenona Balanickiego, którego
kapituła Rzeczy uhonorowała, tytułem Przyjaciel Krotoszyna.

1 września 1952 roku Zenek rozpoczął na
ukę w szkole na Kaliskiej.-R o d zice bardzo
m nie pilnow ali z nauką - wspomina Przyja
ciel Krotoszyna. W drugiej klasie Zenek zo
stał przodownikiem nauki (W nagrodę
I M aja szedłem na czele m ojejgrupy, stuka

Ale lata szkolne to także
sport, a później,już po odwilży z 1956 roku,
i harcerstwo.

ją c na bębenku).

Szkota z górnej półki

Zdębiałem, ale się zgodziłem

Naturalną koleją rzeczy, po podstawówce
Zenek poszedł do ogólniaka. - Przecież by

Poznałam go kilka lat temu, gdy przyszedł
zaprosić redakcję na klasowe spotkanie po
35 latach od matury. To ono zaważyło na
powstaniu Stowarzyszenia Kołłątajowców.
Bo kiedy później Zenek porównał z nim
zjazd swojego rocznika ze studiów, wyszło
na to, że pierwsze miało o wiele większą
wagę. - N igdy nie straciłem kontaktu z m o

łem grzecznym chłopcem i ministrantem,

Wybór oka
zał się słuszny, chociaż nasz bohater był
kiepski z matmy i na początku miał spore
problemy. Z wdzięcznościąwspominawie
lu swoich nauczycieli. - A le najw ięcej za
a wszyscy m inistranci tam szli.

wdzięczam profesorow i Ławniczakowi.
W szystko robił z p a sją toteż potrafił tym za

ją klasą p rzez cały czas dobrze nam się do

interesować innych. Przylgnąłem do niego,

gadywało. Lata m ijają a m y się w ciąż lubi

bo m i strasznie imponował.

my. Toteż p o tam tym spotkaniu wykonałem

Ogólniak to była wtedy w mieście prawdzi
wa legendą ogólniak to było coś. - Tyle rze

parę telefonów. Rzuciłem hasło: „Integruj
m y się ”! Przypadek albo Ten na Górze -jak

czy się tam działo, a wszystko z górnej p ó ł
ki. Oni na przykład m ieli kabaret, oni pisy

mówi Zenek- sprawił, że w tym czasie spo
tkał w Poznaniu Kostka Tukałłę (Konstan
ty Tukałło, chirurg, prof. Akademii Me
dycznej). Też Kołłątajowca, tyle że ciut star
szego. Szybko do pomysłu zapalili się inni
mieszkający w Poznaniu absolwenci kroto
szyńskiego LO, rychło dołączyli do nich
miejscowi. Tak powstało Stowarzyszenie
Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum
i Liceum im Hugona Kołłątaja - Prezesem

Niespokojny duch
Zenka kazał mu w tej szkole wszystkiego
doświadczyć, dotknąć. No to dotykał. Spor
tu, krajoznawstwą muzyki.- N ie gi ałem na
w ali w „N a P rzełaj".

niczym, nie przyjęli m nie też do chóru, więc
wylądowałem ou profesora M te ry w kółku
tanecznym. Potem profesor nauczył mnie
grać na kontrabasie. Jak występowała or

m iałzostać Stasiu Patalas, ale zrezygnował.

kiestra, grałem, a ja k trzeba było tańczyć,
przebierałem się za kulisami. Słynąłem

Zrobiła się sytuacja patowa, zaproponowa

z najwyższych hołubców...

no mnie. Zdębiałem, bo ja k tu kieiow ać
czym ś z odległości stu kilometrów, ale się

Wieczny chłopiec

w końcu zgodziłem . Wybrali, no to jestem .

W szystko je s t możliwe
Zenek biega za stowarzyszeniowymi spra
wami, telefonuje, wysyła faksy, spotyka się
z ludźmi. - Tenfa c e t na m iejscu nie usiedzi
- mówią o nim znajomi. Bez najmniejszych
oporów nawiązuje kontakty ze świeżo po
znanymi ludźmi. Dotrze do każdego, każde
go zachęci do działania, w czym zdecydo
wanie pomaga mu niesamowite poczucie
humoru.

Nie ma dla niego rzeczyniemożliwych. To
też nikt, kto go zna, nie dziwi się, że działa
jące stosunkowo krótko Stowarzyszenie
zorganizowało już mnóstwo imprez, na
przykład koszykarskie pikniki, muzyczne
zaduszla, recitale fortepianowe. Że postawi
ło przed szkołą pomnikjej patrona. Że teraz
zrobiło tablicę, upamiętniającą postać dok
tora Władysława Bolewskiego, absolwenta
Kołłątaja, wybranego przez naszych czytel
ników Krotoszynianinem Wieku, który za

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Krotoszynie otworzyła
swoje podwoje w 1967 roku. Obecnie
uczęszcza do niej 765 uczniów.

jej istnienia Dyrektor Rędzikowski wraz
z przedstawicielami Rady Rodziców wrę
czali kwiaty i dyplomy zasłużonym dla pla
cówki pedagogom W tanecznym progra-

kilkanaście dni zostanie patronem kroto
szyńskiej stacji dializ.
W ruskie szukano i palanta
Zenek urodził się w 1945 roku, w domu
przy Zdunowskiej. - Byłem chorowitym
dzieckiem, ale ju ż w tedy m iałem fa rta do lu
dzi. Blisko m ieszkał doktor M ichał Trzeciak
i z opowiadań m oich wspaniałych, kochających rodziców wiem, że dużo serca i czasu

Po maturze Zenek ukończył geografię na
UAM, poszedł do pracy. Dalej były studia
Potem rodzice przeprowadzili się na Famą podyplomowe, egzamin państwowy,
gdzie mały Zenio zyskał wielu kumpli. Pra otwarcie własnej firmy. A wcześniej ślub,
wie wszyscy, ze względu na bliskość ko- narodziny dzieci. Dziś sąjuż dorosłe. Ich oj
ściołą byli ministrantami. - Codziennie ciec pewnie nie dorośnie nigdy. Pozostanie
dw ie godziny klęczałem p rzed ołtarzem — wiecznym chłopcem (w jak najlepszym
mówi Zenek, łobuzersko mrużąc oczy. Na tych słów znaczeniu), otoczonym wianusz
Famej, z kumplami z tam tego firtla , zaczął kiem kolegów, nieraz o pokolenie młod
się dla niego sport. - G raliśm y w hokeja na szych lub starszych. Zenek ma farta do lu
trawie parasolam i p o dziadkach, w nogę,
dzi? A może to oni mająfartą bo znająZenruskie szukano i palanta. To były czasy!
ka?
Romana Hyszko
w kładał w opiekę nade mną.

G d y ja z z b y ł n a in d e k s ie

Ośemka jubilatką
W ostatni piątek po południu w szkolnej sa
li gimnastycznej z okazji jubileuszu odbyła
się akademią na którą zaproszono uczniów
oraz wszystkie osoby, które zawodowo
związały swoje losy ze szkołą od początku

mie zaprezentowali się uczniowie. Potem
w świetlicy przy kawie i ciastkach był czas
na wspominki i sympatyczne rozmowy ro
dziców, zaproszonych samorządowców
i nauczycieli.
(eta)

Angielski po raz dziesiąty
Już po raz dziesiąty otworzy w Krotoszy
nie podwoje letnia szkółka języka angiel
skiego. Poprowadzą ją zaprzyjaźnieni
z naszym miastem amerykańscy nauczy
ciele - Margo Mallar i Bill Hrycyna. Za-

jęcia rozpoczną się 1 lipcą potrwają 4 ty
godnie. Zapisy przyjmowane są w redak
cji Ziem i Krotoszyńskiej, przy ul. Floriań
skiej 8 , na I piętrze Domu Cechu Rze
miosł Różnych (tel. 725 36 00). (popi)

fi

Miłajest mi fotografia zabytkowego budyń-

ku poznańskiego radią zamieszczona obok

artykułu prezesa Radia Merkury Piotra Frydryszką zatytułowanego W to m i graj
(Rzecz Krotoszyńska, nr 16/2002). Łączą
mnie bowiem z tą instytucją dobre wspo
mnienia. Po wyjeździe z Krotoszyna- w lo
ku 1950, już na II roku medycyny - grałem
w tamtejszym studiu, w jazzowym sekste
cie, standardy, których prawdziwe tytuły za
stąpiliśmy zabawnymi polskimi kryptoni
mami, bo jazz był wówczas na indeksie.
Cenzura tego nie wylapywalą a znająca się
na rzeczy młodzież miała wielką uciechę.
Kierował nami zawodowy muzyk Allan
Guziński, z którym później spędziliśmy
dwa sezony w Mielnie, w eleganckiej M e
wie, nieźle zarabiając na książki. Załączam
fotografię- Allan gra na klamecić,ja na fortepianie.
Jerzy Durkatec, Poznań
15 maja 2002

Mieszanka firmowa
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Co tu pisać? Działam y ja k wiele młynów. Skupujemy zboże od rol
ników, przechowujemy, m ielim y na mąkę, sprzedajem y - powiedzia
no naszemu dziennikarzowi w zarządzie firmy Arko-Paw, do której od
połow y zeszłego roku należy m łyn w Krotoszynie. Je j właścicielem
je s t kaliszanin - Arkadiusz Skarupa.

M ły n s ię ro z w ija
Tak jak obiecywaliśmy tydzień temu
.w artykule Jeszcze o O śm iornicy, wraca
my do młyna i elewatora w Krotoszynie.
Poprzednio zarządzała nimi oszustka Bo
żena D., której interesam i zajęły się
w końcu prokuratura okręgowa w Pozna
niu i tamtejsza Delegatura Urzędu Ochro
ny Państwa. Mieszkanka Pleszewa wyłu
dziła wielomilionowe kredyty od agend
rządowych i banków. Obecnie nie stawia
się na rozprawy sądowe, przedstawiając
zwolnienia lekarskie.
Młyn i elewator w Krotoszynie mają od
blisko roku nowego właściciela. Jest nim
kaliski Arko-Paw, który w naszym mie
ście zatrudnia około 30 osób. Skupuje,
przechowuje i mieli zboże, sprzedaje mą-

kę. Jak się dowiedzieliśmy, w krotoszyń
skim zakładzie wiele się zmieniło, m.in.
wprowadzono tam nowoczesne maszyny,
wyremontowano biura. Firma, mając na
uwadze członkostwo Polski w Unii Euro
pejskiej, czyni starania, aby w przyszłości
skutecznie konkurować z innymi zakłada
mi. Przejawem tego jest wdrażanie syste
mówjakości, których uzyskanie podniesie
prestiż przedsiębiorstwa na rynku.

Prareferendum ,
czyli nic na siłę
M ieszkańcy 114 m iast Polski, w tym i Krotoszyna, m ogli we w torek 7 maja wziąć udział w prarefe
rendum na tem at wejścia Polski do Unii Europejskiej, zorganizowanym przez Unię Wolności.
tak ja k na Zachodzie, a po za tym będziem y
m ogli na rów nych zasadach pracow ać
w innych krajach - powiedział nam głosu

jący student - Unia E uropejska to dla nas
jed yn a szansa, żeb y podźw ignąć się z doł
ka gospodarczego - stwierdził mężczyzna
w średnim wieku.
Zainteresowanie prareferendum było
w Krotoszynie średnie. - C iężko je s t na
m ów ić kogoś do oddania g łosu - mówił
jeden z młodych ankieterów. Zagadywani
przez nich przechodnie wielokrotnie od
powiadali, że nie mają czasu albo wyro
bionego zdania na temat wejścia do Unii.
- Jestem przekonany, że gdyby ankieta

(popi)
M im o starań nie udało nam się doprowa
dzić do bezpośredniej rozm owy z prezesem
firm y „A rko-P aw ". A rkadiusz Skarupa
p rzeka za ł p rzez sw ojego pracow nika, że
do spotkania z dziennikarzem „ R zeczy"
dojdzie w najbliższym czasie.

Ja k ż y ć z c u k rzy c ą

uw zględniała trzy opcje, to znaczy oprócz

M. PAWLIK

Krotoszyńskie koło Polskiego Stowa
rzyszenia Diabetyków gościło niedaw
no Wiesławę Fischer, lekarza diabetologa z Ostrowa Wlkp., oraz Aleksandrę
Stawik, przedstawicielkę jednej z firm
farmaceutycznych.
Lekarka mówiła o zapobieganiu powi
kłaniom, mogących wystąpić u cho
rych na cukrzycę (np. nadciśnienie tęt
nicze, miażdżyca, neffopatia). Przypo
minała, że w leczeniu cukrzycy bardzo
ważna jest także dieta, aktywność fi
zyczna oraz umiejętność radzenia so
bie ze stresem. Przedstawicielka firmy
farmaceutycznej zaprezentowała jej
najnowsze osiągnięcia w produkcji in
sulin oraz wstrzykiwaczy tego specyfi
ku.
(sł)

W iesław a Fischer

„ ta k " i „ nie "jeszcze „nie m am zdania",
w glosow aniu w zięłoby udział znacznie
C zy Państw o zagłosu ją?

Na pytanie: C zy je s te ś za przystąpieniem
P olski do U nii E uropejskiej? pozytywnie
odpowiedziało 75 procent z 89 tys. osób
głosujących w całym kraju. Niebieską
urnę ustawiono również w Krotoszynie,
jednym z sześciu wybranych miast Wiel
kopolski (obok Poznania, Leszna, Kępna,
Słupcy i Turku). Między godz. 11.00
a 16.00 każdy mógł podejść do stolika
ustawionego przy wejściu do budynku na

liśmy, przekonyw aliśm y, ale n ie zm uszali
śm y do glosow ania. To b yl w olny w ybór -

M am nadzieję, że kiedyś będzie w P olsce

powiedzieli.

(popi)

Zam ieszczony w Rzeczy przed tygodniem te kst „Podejdź pan do p ło ta i", opisujący spór pomiędzy
mieszkańcami wsi Szymanów a Stanisławem Krawczykiem, właścicielem dwóch działek, z których wy
dobywał piasek, w yw ołał wiele kontrowersji. M ieliśm y kilka telefonów w te j sprawie. Nie w szyscy zga
dzają się ze sposobem przedstawienia sprawy przez naszego dziennikarza. Wracamy więc do tematu
i rzeczowo wyjaśniam y inne niż przed tygodniem jego aspekty.

Szymanów

S z c z u r m o ż e b y ć g ro ź n y
Do końca maja potrwa rozpoczęta w ostatnich dniach kwietnia ak
cja deratyzacyjna w m iastach i gm inach: Kobylin, Koźmin W lkp.,
Zduny, Sulm ierzyce Rozdrażew.
Akcja zwalczania gryzoni jest niezbędna, Sanitarno-Epidemiologiczna apeluje do
ponieważ zwierzęta te mogąprzenosić wie mieszkańców miast i gmin powiatu o pod
le groźnych dla ludzi i zwierząt chorób wi jęcie działań zmierzających do ogranicze
rusowych, pasożytniczych i bakteryjnych.
nia populacji gryzoni. Szczegółowe in
Co ciekawe, szczury mogą penetrować na formacje dotyczące akcji
wet bardzo małe szczeliny i szpary, a ich deratyzacyjkolonia może zjeść bez problemujedną to
nę lub nawet więcej paszy zwierzę
cej w ciągu miesiąca,
dużo

w ięcej osób - uważa Wiesław Orzechow
ski z krotoszyńskiego koła Unii Wolności.
Oprócz niego badanie preferencji krotoszynian prowadziła czwórka uczniów
z Klubu Europejskiego: Monika Pankie
wicz i Artur Wilczura z Zespołu Szkół Za
wodowych nr 2 oraz Maja Jagodzińska
i Aneta Pierzchała z ZSZ nr 1. - Zachęca

Małym Rynku, w którym ma swoją sie
dzibę krotoszyńskie koło Unii Wolności,
i otrzymać kartę do głosowania.
W Krotoszynie zagłosowały 494 osoby.
Twierdzącą odpowiedź dały 324 ( 6 6 pro
cent). Nie poparło wejścia Polski do UE
168 osób (34 procent). Komisja licząca
kartki doszukała się dwóch głosów nie
ważnych.

Kto dołki kopie...
Mieszkaniec wsi występującyw imieniu ra
dy sołeckiej, który telefonicznie skontakto
wał się z redakcją, uważa, że Stanisław
Krawczyk (właściciel dwóch
działek: przy świetlicy wiej
skiej oraz przy drodze z Szy
manowa do Obry Starej)
wywiózł ze swojego tere
nu znaczniewięcej piasku
niż podaliśmy. - N ie kil

stwier
dzi! Zbigniew Barański, naczelnik wydzia
łu wydziału ochrony środowiska w staro
stwie. - Tak sam o zie sztą ja k pozw olenia

piasek czy żwir, m usi m ieć koncesję-

wodno-prawne na użytkowanie stawu. Pan

do Obry Starej. Stamtąd też właściciel wy
kopał kilka przyczep piasku, ale z powodu
fali protestów mieszkańców Szymanowa
wstrzymał te roboty. Wystąpił natomiast
z wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy

kanaście przyczep, a ca

Szymanowianie uważają że
Krawczyka powinno
się ukarać. Powołu
ją się na zapis
w prawie geolo
gicznym i górni
czym (Dz. U. nr
27 poz. 96
z późn. zmia
nami),. który
przewiduje
możliwość
nałożenia
kary grzywny na
osobę prowadzącą wykopaliska
bez koncesji.
Prawo wodne nakłada obowiązek posiada
nia koncesji na wszelkie prace ziemne do
piero od końca 2 0 0 1 roku. -J e ż e li ktokol
le setki.

czyscic
odcho
dami
i moczem.
W związku
-z powyż
szym Powia
towa Stacja
15 maja 2002

nej znaleźć
można na obwieszcze
niach wywieszanych przez poszcze
gólne urzędy miast i gmin.
(roi)

wiek chce wydobywać kopaliny, na przykład

S tan isła w Kraw czyk i teren k tó ry m a zrekultyw ow ać

K raw czyk na bieżąco dostosow uje się do
naszych zaleceń. D o końca m aja m a czas na

w Koźminie Wlkp. o zaktualizowanie planu
zagospodarowania przestrzennego. - Cho

załatw ienie wszelkich zezwoleń.

dzi o zgodę na wydobycie piasku, zagospo-

Oprócz działki, o której pisaliśmy przed ty
godniem, jest jeszcze drugą również nale
żąca do Krawczyka, a położona przydrodze

dam w anie i zalesienie terenu -

rizecz

wyjaśnilNikodem Robakowski, koźmiński urzędnik.
(popi)
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Co tam, Panie, w interesach?
Im się powiodło
W rubryce tej przedstawiamy mk>
de i stosunkowo niewielkie firmy,
które w trudnych gospodarczo cza
sach potrafiły w sposób udany za
istnieć na lokalnym rynku. Są do
wodem na to, że mimo wszystko
sukces je st możliwy.

Tomasz Budziński, 30-letni przedsię
biorca z Krotoszyna, przed siedmiu laty
zaczął działalność na własną rękę. Na
wiązał współpracę z L o ctite, firmą pro
dukującą kleje i spoiwa. - M ają one sze
rokie za stosow anie wprodukcji, w p rze 
m yśle, ja k o śro d ki p o m o cn icze p rz y re
m ontach m aszyn i urządzeń - wyjaśnia

Tombud istnieje na krotoszyńskim rynku od lutego 1995 roku. Początkowo Tomasz Budziński, zało
życie l firmy, prowadził ją samodzielnie w mieszkaniu swoich rodziców. Zaczynał od sprzedaży artyku
łó w chem iii przem ysłowej. Dziś firma ma własną siedzibę przy Zam kowym Folwarku, zatrudnia czte
rech pracowników, a handluje głów nie profesjonalnym i narzędziami.

Ciężką pracą do sukcesu
kiej klasy. W 1999 roku Tom bud osią
gnął nawet największy obrót spośród
wszystkich polskich przedstawicieli
handlowych G edore. Jego odbiorcy to
zakłady przemysłowe, serwisy samo
chodowe i zakłady rzemieślnicze. Więk
szymi są zakłady H. C egielski z Pozna

trzym a lo ści tańszych, p o lskich n a rzędzi
z w ytrzym ałością niem ieckich n ie d a się

Profesjonalne narzędzia mają bowiem
dla sprzedawcówjedną wadę - trudnoje
zniszczyć, a więc klient w nie wyposa
żony nieprędko wraca.
(popi)

Krot Holmes

porównać - wyjaśnia Budziński. Różni
ca w cenie jest rzeczywiście spora, bo
polski klucz trzyn a stka kosztuje 3 zł,
a marki G edore - 13 marek. - M y je d n a k

p rzeko n a li się, że w arto raz kupić dob.re
narzędzie i m ieć j e p rze z d łu g i czas.

n ie sprzedajem y n a rzędzi n ie p o sia d a ją 

D otrzeć do klientów

właściciel Tom budu. Firma bardzo szyb
ko rozwinęła działalność i zaczęła osią
gać dobre wyniki. Wśród ponad 60 dile
rów L o ctite działających w Polsce przez
kilka lat plasowała się w pierwszej 15
pod względem wielkości sprzedaży pro
duktów. - N ie m iejsce w rankingu było

Efektem ciężkiej pracy, a w konsekwen
cji - znaczących obrotów, było rozsze
rzenie działalności. Ze środków wła
snych, czyli bez kredytu, Tom bud posta
wił budynek przy ul. Zamkowy Folwark
w Krotoszynie, który jest siedzibą fumy
od lutego 2000 r. Dodało to jej prestiżu
i wzbudziło zainteresowanie miejsco
wych. - To nie je s t sklep, a biuro handlo

d la m nie w ażne, a le zysk, ja k i d zięki te
m u osiągałem - podkreśla T. Budziński.
Zdobycie klientów nie było wszakże
sprawą prostą i trochę trwało.

we, m y z zasady n ie sp n ed a jem y narzę

tłumaczy właściciel.
Praca polega na samodzielnym dociera
niu do potencjalnych klientów i prezen
towaniu im, do czego i jak używać moż
na narzędzi.
Sukces wiąże się z poświęceniem i wy
rzeczeniami. - P racuję o d rana do
d zi na m iejscu -

N ajw iększy obrót w Polsce
Kilka lat temu właściciel wpadł na po
mysł handlowania narzędziami. - Taki
m i z najw yższej p ó łk i - zaznacza Tomasz
Budziński. Dziś można u niego kupić
m.in. klucze, wkrętaki, szczypce, wózki
narzędziowe, ściągacze do łożysk, elek
tronarzędzia i narzędzia pneumatyczne,
kompresory, agregaty prądotwórcze.
Przestawienie się na inny asortyment
wymusił spadek popytu na materiały
chemiczne (dziś handel nimi stanowi je
dynie 5 -8 procent całego obrotu firmy),
a kropkę nad i właściciel Tom budu po
stawił, gdy przekonał się do narzędzi
niemieckiej finny G edore. - P ierw szy

Upadłym krotoszyńskim browarem in
teresują się ostatnio dwie polskie fumy
z branży piwowarskiej. Pytanie, czy
zakład, gotowy zresztą do rozpoczęcia
produkcji w każdej chwili, znajdzie na
bywcę, zadaje sobie wiele osób.
Z wielką uwagą wszystkie kroki syn
dyka śledzi też dr Watson, przekonany,
który wciąż jeszcze ma nadzieję, że
ktoś kupi browar i da pracę kilkudzie
sięciu osobom. Pizecież zaledwie rok
temu browar zatrudniał ponad 1 0 0
osób. Jego zdolności produkcyjne wy
noszą ok. 150 tys. hektolitrów rocznie.
W kwietniu została zakończona wyce
na majątku upadłej firmy. - D zisiaj
składam w sądzie w niosek o sprzeda
nie zakładu w całości - poinfoimowal
nas w ostatni piątek syndyk Paweł Mi
lek. Prawdopodobnie pod koniec tego
tygodnia sąd wyrazi zgodę na sprzedaż
zakładu. A zatem przetarg będzie mógł
być ogłoszony w prasie. O dwóch po
tencjalnych kupcach na razie syndyk
nie chce się wypowiadać, uważa, że to
przedwczesne.
***
153 obiekty w zakładach na terenie
miasta i gminy Krotoszyn skontrolo
wał w zeszłym roku oddział higieny
pracy Powiatowego Inspektoratu Sani
tarnego. Badania poziomu czynników
szkodliwych dla zdrowia (hałas, zapy
lenie, świetlenie, substancje toksyczne)
pizeprowadzono w 98 przedsiębior
stwach. Okazało się m.in., że na ubytek
słuchu narażonych jest 630 osób, że
kontakt ze zbyt dużą ilością pyłów ma
300 pracowników, a z substancjami
toksycznymi powyżej dopuszczalnych
stężeń - 17.

tru d n ięj je s t sp rzed a ć p ierw szy raz, na
w et zw ykły kom plet klu czy im busow ych.
P otem ju ż klien ci zg ła sza ją się sam i, bo

18.00, 19.00. Z reguły do dom u za b ie
ram m ateriały, które w ieczorem p rzeg lą 

Nowa siedziba dodała firm ie prestiżu

nia, wrocławskie A B B i D anfoss, kroto
szyńskie M ahle, F ugor, Zakłady Mię
sne. —N asze lo ka ln e rzem io sło za częło
ró w nież d oceniać za lety p ro fesjo n a lych
narzędzi.

ra z zetkn ą łem się z n im i n a targach
vi' 1996 roku - wspomina. Decyzja była

Raz na d łu g i czas

bardzo trafna. Rynek krajowy bardzo
potrzebował wówczas narzędzi wyso

O wszem , je s t b ariera cenow a, a le n y -

cych g w a ra n cji na w ady w ykonaw cze
i m ateriałow e. A takich, niestety, n ie da

Czasem klienci
pytają o tańsze klucze czy wkrętaki.
W Tom budzie jednak przyjęto żelazną
zasadę, że kiepskiej jakości się nie han
dluje. Po prostu odradza się klientom ta
ki zakup, bo zaufanie i wiarygodność fir
my jest na pierwszym miejscu. - N a j-

j e ża d n a rodzim a firm a .

A ludzie mówiq..

dam . Tomasz Budziński dużo podróżu
je po Polsce, wyjeżdża też w interesach
poza granice kraju, głównie do Niemiec.
Ostatnio planuje wyjazd do Japonii, do
fabryki elektronarzędzi H itachi.
Jakie ma plany? Położenie większego
nacisku na kleje, spoiwa, tarcze ścierne
itp., czyli materiały zużywające się. O ne gw arantują sia ty m iesięczny obrót.

Tym razem pytaliśm y przechodniów w Krotoszynie, czy informacja
o w ykryciu w Polsce chorej na BSE krow y wpłynęła na zmianę zwy
czajów kulinarnych panujących w ich domach.
Notowała Izabela Bartoś
Fotografował Marcin Pawlik

Maria i Telesfor W ierzow ieccy

Lidia Szostak

Karolina Kapała

P io tr W itczak

z wnukiem Jackiem

(maturzystka)

(maturzystka)

(kierowca)

W m oim dom u bardzo rza d ko ja d a się w o
łow inę. N ie przepadam y za n ią w olim y
drób. Wiem, że je s t zdm w a, a le ja ko ś m nie
to nie przekonuje. N a naszym sto le w oło
w ina p oja w ia się kilka razy w roku, naj

A dlaczego m ielibyśm y n ie je ś ć w ołow i
ny? K upujem y j ą w dalszym ciągu z taką
sam ą częstotliw ością ja k do tą d i je m y
z apetytem na pew no p rzynajm niej raz
w tygodniu Ż ona robi św ietne zra zy i g u 
lasz i wie, w którym sklepie je s t najlepsza
w ołow ina.

N ie je m y często wołowiny, raczej spora
dycznie, a le na nasze upodobania n ie m a
j ą w pływ u takie inform acje. Z w ołow iny
są w spaniale rolady, obow iązkow o z wę
dzonym !xxzkiem , cebulką i ogórkiem . Wo
ło w in a jest zdrowa, lekarze zaw sze j ą za 
lecali, a le n iestety je s t też droga.

W iadom ość o w ykryciu je d n e j chorej kro
w y nie m a d la nas znaczenia. W ołowinę
je m y m niej w ięcej raz w tygodniu, z m ięs
preferujem y kurczaki. Zakupy m ięsne m bim y zazw yczaj w tym sam ym sklepie.

częściej w św ięta w p o sta ci rolad.

Paw eł Kasprolewicz
(elektryk) z córką Aleksandrą
Po prostu niejem y wołowiny. N ie tylko dla
tego, że boim y się zarażenia, ale w naszych
dom ach, m oim i żony, w ogóle n ie m a ta
kich zw yczajów kulinarnych. Jem y drób

w każdej postaci, w ieprzow inę, a ryby to
raczej sporadycznie.
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Każdy może świętym być
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Od 26 do 28 kw ietnia w sanktuarium w Licheniu m iało m iejsce
ogólnopolskie spotkanie dziecięcych grup Eucharystycznego Ruchu
M łodych. Pow iat krotoszyński reprezentowała ponad 60-osobowa
grupa uczniów Zespołu S zkół Publicznych w Rozdrażewie.

Odszedł Pan Franio
Na początku maja pożegnaliśmy na kro
toszyńskim cmentarzu Franciszka Dwornika.
Pan Franio urodził się 11 maja 1920 r.
w Krotoszynie. W latach 1935 - 1938
uczył się w ostrowskiej Szkole Handlo
wej, maturę zdałjuż po wojnie w Liceum
Handlowym w Krotoszynie.
Podczas okupacji pracował w firmie bu
dowlanej, fabryce cukierków i na kolei.
Po pracy organizował tajne nauczanie,
dostarczał zasiłki rodzinom żołnierzy
przebywających w niewoli niemieckiej,
przesyłał paczki do obozów, tłumaczył li
sty, działał w harcerstwie. Od 1941 r. pro
wadził tajną wypożyczalnię książek
i materiałów szkolnych.
Po okupacji uzupełnił wykształcenie
w poznańskiej Akademii Handlowej
i wrócił do Krotoszyna, gdzie podjął pra
cę jako nauczyciel stenografii, towaro
znawstwa i oiganizacji handlu w Techni
kum Handlowym, później Technikum
Przemysłu Mięsnego.
Od 1948 roku należał do Związku Na
uczycielstwa Polskiego, pełnił w nim
m.in. funkcję społecznego inspektora
pracy.
Za swoją pracę i działalność społeczną
uhonorowany został wieloma odznacze
niami, wśród których są: Złota Odznaka
ZNP-1972, Medal Komisji Edukacji Na
rodowej, Odznaka ZNP za Tajne Na

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 kwietnia 2002 r. odszedł od nas na zawsze mój kocha
ny Mąż, nasz drogi Tatuś, Teść, Dziadzio, Brat,
Wujek, Stryj i Szwagier

S ta te k czcicieli
Eucharystii

uczanie, Krzyż Oficerski Orderu Odro
dzenia Polski.
Po przejściu na emeryturę (1980 r.) nie
zaprzestał działalności dydaktyczno-w
ychowawczej i społecznej. Do końca
swych dni działał też w ZNP, pełniąc
funkcję przewodniczącego okręgowej
sekcji tajnego nauczania.
Był wspaniałym pedagogiem, któremu
kilka pokoleń krotoszynian wiele za
wdzięcza, nade wszystko jednak był
człowiekiem, którego życiowy drogo
wskaz stanowiły słowa: B ó g - H onor -

Eucharystyczny Ruch Młodych przy
bliża dzieciom i młodzieży tajemnicę
Mszy św., w ramach tego ruchu przy
parafiach i szkołach powstają Krucjaty
Eucharystyczne. W trzydniowym spo
tkaniu licheńskim uczestniczyło blisko
2200 młodych. Modlili się, oglądali in
scenizację przypowieści o Dobrym Pa
sterzu, poznawali rolę Maryi w życiu
narodu polskiego. Gościem uroczysto
ści był ordynariusz diecezji włocław
skiej - ks. biskup Bronisław Dembow
ski.
Dużo uwagi poświęcono zgłębianiu te
gorocznego hasła ruchu: N ie b ó j się,

w ypłyń na g łębię, zgodnie z przesła
niem zlotu, że mimo przeciwności losu
nie wolno się bać - trzeba razem
z^Chrystusem stawiać czoło przeciwno
ściom.
Każda uczestnicząca w zjeździe grupa
zobowiązana była do przygotowania
modelu statku symbolizującego Kościół
płynący po morzu historii. Rozdrażewski okręt powstawał na cotygodnio
wych spotkaniach ruchu, a w licheń
skim konkursie na najładniejszy model
zajął II miejsce. Wkrótce zostanie
umieszczony w kościele parafialnym
w Rozdrażewie.
(mai)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 maja
2002 r. zmarł namaszczony Olejami św. nasz
ukochany Syn, Brat, Wnuk, Kuzyn i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 maja 2002
r. zmarła po ciężkiej chorobie namaszczona Oleja
mi św. nasza najukochańsza Mama, Żona, Córka,
Siostra, Ciocią Kuzynką Szwagierka i Bratowa

ś ftp .

śftp.
Maria Trawińska

przeżywszy lat 18
W smutku pogrążona

z domu Kowalską przeżywszy lat 48
W smutku pogrążona

rodzino

rodzina

Z bólem i żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia
2002 r. odszedł od nas na zawsze mój najuko
chańszy Mąż, nasz Ojciec, Brat, Teść, Dziadek,
Pradziadek i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 kwiet
nia 2002 r. odszedł od nas namaszczony Oleja
mi św. mój Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Szwa
gier i Wujek

ś łp .

(kar)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 kwietnia 2002 r. odeszła od nas

śftp .
Franciszka Borowska
przeżywszy lat 75

Edward Czajka

śtp .
Leon Pląskowski

pedagog / przeżywszy 81 lat
W głębokim smutku pogrążona

W żalu pogrążona

z Trzemeszna, przeżywszy lat 79
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 81
W smutku pogrążona

rodzina

rodzina

rodzina

rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 kwietnia 2002 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój
ukochany Mąż, nasz Tatuś, Teść, Dziadek, Brat,
Szwagier i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 kwietnia 2002 r. odszedł od nas mój ukochany Mąż,
nasz Ojciec, Teść, Dziadek, Szwagier i Wujek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 kwiet
nia 2002 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój
ukochany Mąż, nasz Ojciec, Teść i Dziadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 maja
2002 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój
ukochany Brat, Kuzyn i Wujek

Śihp.
Stanisław Borowski

ś łp .
Marian Rzekiecki

ś łp .

śfrp.

Czesław Podemski

Marek Szwaja

przeżywszy lat 73
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 73
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 90
W smutku pogrążona

przeżywszy lat 46
W smutku pogrążona

rodzina

rodzina

rodzina

rodzina

śfrp .
Franciszek Dwornik

REK

jesteśm y zniszczeni i przegrani, dla
Boga jesteśm y’ w ciąż tymi, którym i on
się opiekuje, któ iych chce ocalić.
U m iłowanym i -

Paweł Trawiński

O jczyzna.

Umiłowane odpadki. 26 kwietnia
w domu parafialnym przy ul. Słodo
wej w Krotoszynie odbyło się kolej
ne spotkanie biblijne, zorganizowane
przez Klub Inteligencji Katolickiej.
Podobnie jak poprzednie, prowadził
je ks. Mirosław Maliński, duszpasterz
akademicki z Wrocławia, który tym
razem oparł się na biblijnym opisie
sceny rozmnożenia chleba. Cud ten
dowodzi troski Jezusa o zgromadzo
nych wokół niego ludzi. Jezus wie, że
człowiek potrzebuje zarówno fizycz
nego, jak i duchowego pokarmu. Pre
legent zwrócił też uwagę zebranych
na fakt, iż Jezus polecił uczniom ze
brać wszystkie resztki chleba do 1 2
koszy. Kosz w języku hebrajskim
znaczy: umiłowany. Dla Boga każdy
człowiek jest ważny, nawet ten, któ
ry czuje się najgorszym, odrzuconym
odpadkiem. - G dy w ydaje nam się, że

LAMA

Krotoszyn, ul. Farna 7, tel. 062 725 23 93,725 24 21, 0601 98 36 90, 0604 05 92 14
Cieszków, ul. Sikorskiego 40, tel. 0608 61 73 09

CENTRUM POGRZEBOWE

USŁUGI POGRZEBOWE

11W W U T \ n n / I
l i A
l ł r ^
A l i i i / AJ i J

Filia w Zdunach, Rynek 5
tel. całodobowy 062 725 29 69
0601 983 703, 0605 420 557

mówił ks. Mirosław.

Modlitwa maturzystów. 8 maja
w kościele p.w. św. Piotra i Pawła
w Krotoszynie odprawiona została
Msza św. w intencji tegorocznych
maturzystów. Wzięli w niej udział
przygotowujący się do egzaminu doj
rzałości, ich rodzice oraz nauczyciele.
Uroczystości odpustowe. 8 maja pa
rafie p.w. św. Stanisława Biskupa
Męczennika, patrona Polski, w Ko
bylinie i Koźminie Wlkp. przeżywa
ły doroczne odpusty. 13 maja nato
miast podobna uroczystość miała
miejsce w parafii p.w. św. Izydora
w Biadkach.
Zesłanie Ducha Świętego. W naj
bliższą niedzielę Kościół katolicki
obchodzić będzie uroczystość Zesła
nia Ducha Świętego.
Klub Inteligencji Katolickiej orga
nizuje 17 maja o 19.30 kolejny wie
czór biblijny, tym razem zatytułowa
ny O blężenie Jabesz, czyli w oczeki
w aniu na D obrą N owinę. Spotkanie
odbędzie się w domu parafialnym
przy ul. Słodowej, a poprowadzi je
jak zwykle ks. Mirosław Maliński,
duszpasterz akademicki z Wrocła
wia.

ul. Ostrowska 19. Krotos

(sł)

- pełna i najtańsza organizacja i obsługa pogrzebów

Żonie Irenie oraz rodzinie zmarłego

ś tp

- najtańszy i największy wybór trumien (ponad 30 wzorów)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

usługi całodobowe - najtańsze w powiecie
największy wybór trumien
załatw ianie wszelkich formalności
bezpłatny przewóz w całym powiecie
bezpłatny ubiór zwłok
bezpłatna wiązanka na trumnę
ekshumacje zwłok
krem acje zwłok
międzynarodowy przewóz zwłok

transport na terenie całego powiatu
ubiór zwłok
wiązanka na trumnę

783

n

szczere wyrazy współczucia
składają
koleżanki i koledzy
ze Zwupku Nauczycielstwa Polskiego
w Krotoszynie
Cześć Jego pamięci!

O

obsługa pogrzebowa
- przewóz zwłok oryginalnym i eleganckim karawanem
- bezpłatne załatwianie wsźelkich formalności
związanych z pochówkiem
- ekshumacje, kremacje i międzynarodowy transport zwłok
- uregulowanie płatności po otrzymaniu zasiłku ZUS
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Franciszka Dwornika

- wieńce, wiązanki i krzyże z bezpłatnym dowozem

Informujemy, ze nekrologi
(w standardowych rozmiarach)
i krótkie teksty pożegnalne

p u b lik u je m y
n ie o d p ła tn ie .
Prosimy o osobiste składanie ich
w redakcji lub w Drukarni Krotoszyńskiej
przy ul. Floriańskiej 1.

9

Między nami

Krotoszyn - Dierdorf

Nasza

Rozrabiali równo!

w ia ra

Tym samym autobusem przyjechali do
Polski uczniowie i nauczyciele z innej
placówki w Dierdorfie - Realschule,
współpracującej z podstawówką w Be
nicach. Obie grupy rozdzieliły się na ty
dzień, bowiem każda ze szkół przygoto
wała gościom odrębny program pobytu.
Ursula i Karl August Heib, Rosi i Karl
heinz Lindhorst, Brani Langhard, Birgit
Braun i pięcioro uczniów zamieszkali
w domach krotoszyńskich przyjaciół.
Przedpołudniami uczestniczyli w zaję
ciach na terenie szkoły. Każdy dzień za
czynali o 8 . 0 0 od wizyty w gabinecie
dyrektora Zbigniewa Kurzawy, wspie
ranego przez wicedyrektor Marię Wiatr.
Tłumaczami byli germaniści: Dorota
Morawska, Anna Kaźmierczak i Leszek
Kaszubowski, na zmianę towarzysząc
Niemcom przez cały czas pobytu.
Pierwszy dzień - niedzielę - zorganizo
wała Rada Rodziców, zapraszając pol
skich i niemieckich pedagogów oraz
uczniów na grillowanie we wziąchowskim gospodarstwie krotoszyńskich
przedsiębiorców, rodziców jednej
z uczennic.
Czas na spotkanie z zaprzyjaźnionymi
Niemcami znalazł w przerwie cotygo
dniowych wtorkowych obrad Zarząd
Miejski, którego członkom towarzyszył
Ryszard Czuszke, szef gminnego wy
działu oświaty, a zarazem przewodni
czący Towarzystwa Polsko-Niemiecki
ego. Później goście wybrali się na
cmentarz, gdzie złożyli kwiaty na grobie
Za pomoc w zoiganizowaniu pobytu
w Krotoszynie delegacji nauczycieli
i uczniów Grund- und Hauptschule
Dierdorf składam serdeczne podzięko
wania Urzędowi Miejskiemu w Kroto
szynie, Radzie Rodziców przy Zespole
Szkól z Oddziałami Integracyjnymi, fir
mie B otsius, panu Hieronimowi Roba
kowskiemu, państwu Renacie i Krzysz
tofowi Witczakom, państwu Młyńskim,
państwu Raburskim, państwu Rutom.
Zbigniew Kurzawa, dyrektor ZSzOl

To przykre, ale
raczej nie wy
plenimy z pu
blicznej telewi
zji
żebrania
o abonament.
Ta instytucja ni
gdy bowiem nie
nauczy się nor
malnie zarabiać pieniędzy. Choć naj
starsza, największa, uprzywilejowanadawno została wyprzedzona przez sta
cje komercyjne. Oficjalnie dlatego, że
ma do spełnienia Misję, więc nie może
oglądać się na reklamodawców. Tak
naprawdę zaś - nie umie zrobić choćby
jednego programu, który na kwadrans
przyciągnie przed telewizor sześć milio
nów ludzi. Jak choćby Polsat, który
ustawił w swoim Barze dwa gorące
krzesła i znów bije rekordy popularno
ści.
Ewenement gorących krzeseł wynika
z najprostszych reguł psychologii: lubi
my być ważni. Interesuje nas to, na co
łaskawie mamy decydujący wpływ.
Szczególnie gdy chodzi o naszych bliź
nich. W polsatowęj zabawie widzowie

Dla czworga niem ieckich nauczycieli nie było to pierwsze spotkanie z kolegam i z krotoszyńskiego Ze
społu S zkół z Oddziałam i Integracyjnym i. Tylko Karlheinz g o śc ił w Krotoszynie pierw szy raz. Po raz
pierw szy też nauczyciele z Grund- und Hauptschule w Dierdorfie zdecydowali się zabrać ze sobą swo
ich uczniów. Niewielu, pięcioro. - To początek - zapewniali. - Oni opowiedzą swoim kolegom, ja k by
ło , następnym razem przyjedzie większa grupka.

Krotoszynianka Zo
fia Kuźnicka jest dyrektorkąBiblioteki
Ińiblicznej w Kro
toszynie od 4 lat,
ale przy książ
kach spędziła całe
swoje życie zawodo
we. Pod koniec lat
60., jako absolwentka
liceum, podjęła pracę
w bibliotece gro
madzkiej w Pogorzeli.
Po kilku miesiącach
dojazdów znalazł się dla
niej etat w książnicy kroto
szyńskiej. Na początku pra
cowała jako instruktorką odwiedzając
biblioteki w powiecie i przekazując ich
pracownikom nowości w przepisach.
Wspominając dwa latapracy na tym sta
nowisku podkreśla, że dały jej one bar
dzo dużo. - Byłam m łoda i znałam się
tylko na izeczacli, które miałam pizeka-

Ba,
można się też nauczyć języka. Żona
Karlheinza, Rosi, po kilku pobytach
w Polsce dobrze go już rozumie, choć
wciąż trudno jej mówić. - Jeszcze tylko
p a rę ra zy p rzyja d ę i będę u m iała - za
pewnia.

Bibliotekarki z kilkunasto-, kilku
dziesięcioletnim stażem pracy nauczyły
ją wszystkiego o tym zawodzie. Pani Zo
sia uważa, że zdobyła w ten sposób so
lidne przygotowanie do pracy.
Na tymjednak nie poprzestają skończy
ła bowiem zaocznie studiumbibliotekar
skie w Poznaniu. W 1971 roku została
zatrudniona w dziale dla dzieci i mło
dzieży Biblioteki Powiatowej w Kroto
szynie. Praca z dziećmi była zawszejej
marzeniem.
Zofia Kuźnicka wychowałajednącórkę,.
Elżbietę, dziś dwudziestopięcioletnią
Mieszkają razem w małym domku, któ
rego największym urokiem jest to, że
wymaga stałych remontów. Dwa lata te
mu zdecydowała się razem z Elą na kurs
prawa jazdy. Obie zdały egzamin, dziś
pani Zosiajeździ do pracy samochodem.
Gotuje wspaniały bigos i robi wyśmieni
te rolady wolowe. Lubi wszystkie prace
domowe. Pod koniec przyszłego roku
wybiera się na emeryturę. A potem...Po
tem chciałaby zwiedzić kilka miejsc
w Polsce i na świecie.

Romana Hyszko

(ela)

zać.

Tę fotografię zro b iliśm y w krotoszyńskim parku, za ra z po zakończeniu polsko-niem ieckiej le kcji e ko logii

zmarłej przed trzema laty dyrektor szko
ły na Parcelkach Zofii Deckert - to za
jej kadencji rozpoczęła się współpraca.
Tego samego dnia po południu cała gra
pa wybrała się na rajd rowerowy do
Dzierżanowa, gdzie mieszka germanista
i turysta Leszek Kaszubowski z rodziną.
Na mecie w swoim ogrodzie przygoto
wali gościom ciepłą strawę i niespo
dziankę - zajęcia sportowe. Inne popo
łudnie pedagodzy i uczniowie z Nie
miec spędzili w Zalesiu Małym, zwie
dzając tamtejszą wytwórnię świec.
Duże wrażenie zrobił na n o sa c h Niem
cach Wrocław, gdzie obejrzeli m.in. Pa
noramę Racławicką ogród japoński,

Stare Miasto. Bardzo podobał im się też
Gołuchów.
Przygotowany przez szkołę, wypełnio
ny po brzegi program nie pozwalał
wprawdzie na nudę, ale jednak pozosta
wiał trochę luźnego czasu na indywidu
alne zwiedzanie Krotoszyna.
Mieszkające w polskich rodzinach dzie
ci nie miały najmniejszych problemów
z porozumieniem z rówieśnikami, a je
dyny w grapie niemieckiej chłopiec Alexander i jego kolega Bartek Ruta
wyglądali i zachowywali się, jakby byli
braćmi. - R o zra b ia ją rów no - mówił ta
ta Bartka.
Polsko-niemieckie spotkania to już dla

mieszkańców Krotoszyna i Dierdorfu
chleb powszedni. Jedynym, co je ogra
nicza, jest odległość, prawie 900 kilo
metrów. Jak to wyraził jeden z gości
szkoły na Parcelkach - Karlheinz Lin
dhorst - J e st tylko je d e n sp o só b na
p ra w d ziw e budow anie w sp ó ln ej E uropy
- o sobiste spotkania, bo tylko ta k m ożna
się poznać, zrozum ieć, za p rzyja źn ić.
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wybierają jedną z dwóch osób zasiada
jących na gorących krzesłach - i z mi
nuty na minutę usuwają ją z programu.
Strasznie zabawne, prawda? I nie
zmiernie interesujące... Ale podobno
gladiatorów wymyślono już bardzo daw
no temu.
Gdyby decyzję w sprawie obsady gorą
cych krzeseł pozostawić autorom tego
programu, to tzw. oglądalność spadła
by do kilku procent Lubimy red. Ibisza,
ale nie za bardzo interesują nas jego
sympatie i antypatie. Wolimy osobiście
obrócić kciuk do dołu.
Szkoda, że nie pomyśleli o tym organi
zatorzy tegorocznej edycji wyborów Krotoszynianina Roku. Najpierw jakoś bez
echa przeminęło samo otwarcie plebi
scytu. Potem przeoczono prezentację

kandydatów i planowany skład Kapitu
ły (nie znalazłem, choć szukałem; jeśli
ominąłem, to przepraszam). No i naj
ważniejsze: zrezygnowano z eleganc
kiego, prestiżowego podsumowania
wyborów. Atmosfera Ratusza, kreacje,
krawaty, kwiaty, goście z tzw. high life to wszystko tworzyło niepowtarzalny kił
mat: pełen dobrego smaku, elitarny,
wyważony... Ajednocześnie bardzo krotoszyński, demokratyczny, egalitarny wszak i na widowni, i na podium mógł
znaleźć się każdy... Ale tylko stąd.
Samo zakończenie plebiscytu nie było
zresztą sprawą najważniejszą. Osta
tecznie bez gości z Warszawy (choć
kontakt z nimi to uczta intelektualna)
można się obyć. Podobnie jak bez
szampana albo kanapek... Rola wybo

rów Krotoszynianina Roku była zupeł
nie inna. Po pierwsze: służyły one pre
zentacji nietuzinkowych (choć niby zwy
czajnych) ludzi, żyjących tu i teraz. Już
sama nominacja była wyróżnieniem.
Z roku na rok większym, bo z roku na
rok rosła ranga imprezy. A to ważne,
niekiedy wręcz odkrywcze -ju ż Montesquieu mawiał, że ludzie patrzą na sie
bie ze zbyt bliskiego dystansu, by zoba
czyć się takimi, jakim i są... Po drugie:
wybory automatycznie musiały przed
stawić krotoszynianom członków Kapi
tuły - wszak każdy uczestnik był cieka
wy, kto rozpatruje jego propozycje. To
też jury konkursu było równie barwne,
jak zawodnicy; ale zawsze skupiało lu
dzi interesujących, wartych poznania.
Po trzecie: wybory te niewątpliwie słu

żyły integracji krotoszynian; co w dzisiej
szych, skłóconych czasach jest warto
ścią samą w sobie. Po czwarte: były
imprezą bardzo charakterystyczną, lo
kalną, autonomiczną, zamkniętą (w do
brym znaczeniu tego słowa). Po piąte:
nawiązywały do zapomnianych już wzor
ców kultury mieszczańskiej. Nie tej plebejskiej, realizowanej jako śmierdzące
frytkami i piwem Dni Miasteczka Jakiegośtam - ale tej, której nie trzeba się
wstydzić przed ks. Tischnerem, red.
Żakowskim albo K. Zanussim. Krótko
mówiąc: były imprezą, jakiej zazdrości
ły Krotoszynowi inne miasta. A krotoszynianie byli z niej dumni. Czuli się
ważni. Jak widzowie Baru. Decydowali,
kto ma usiąść na gorącym krześle.
Dyskutowali nad przebiegiem progra
mu i czekali na ogłoszenie wyników.
Czy sympatycy Krotoszynianina Roku
zachowają się teraz tak jak telewidzo
wie? Bo ci, z całym szacunkiem dla pu
blicznej telewizji i jej nieomylnych bos
sów, od najlepszych audycji edukacyj
nych wolą reality show. Ten współtwo
rzony przez siebie...
Maciej R. Hoffmann
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Polak na zagrodzie

Jedna z dwóch działających w Polsce agrorafinerii paliwa rzepakowego istnieje w gospodarstwie Fundacji Pom ocy Wzajemnej Barka
w Chudopczycach koło Pniew. •

Spaliny
frytkami pachnące
Fundacja B arka pomaga osobom samot
nym, bezdomnym, bezrobotnym, byłym
więźniom, uzależnionym. W kilku miej
scach w Polsce prowadzi domy wspólno
towe, organizuje pracę, pomaga prze
zwyciężać trudne sytuacje życiowe (wię
cej szukaj w intemecie pod adresem:
www.barka.org.pl).
W Chudopczycach prowadzi 460-hektarowe gospodarstwo. Jest tam hodowla
owiec, krów, świń, a od marca produku
je się na własne potrzeby biopaliwo
z rzepaku.
Projekt instalacji agrorafinerii opracowa
no w Państwowym Instytucie Maszyn
Rolniczych w Poznaniu, potrzebne urzą
dzenia wykonała poznańska firma P ro mar. Kosztowały ok. 30 tys. zł. Sfinanso
wanie inwestycji w Chudopczycach było
możliwe dzięki pieniądzom uzyskanym
przez B arką z programu małych dotacji
warszawskiego funduszu środowiska.
Produkcja biopaliwa rozpoczyna się od
sprasowania ziaren rzepaku i wytłocze
nia z nich (na zimno) oleju. Wytłoki rze
pakowe mogą być później wykorzysty
wane jako pasza. Olej wpompowywany
jest do reaktora (mogącego pomieścić
400 1.), gdzie podgrzewa się go do temp.
30°C, dodając metanol i wodorotlenek
potasu. Po wymieszaniu składników bio
paliwa następuje szesnastogodzinny pro-

10 maja w siedzibie krotoszyń
skiej Gminnej Spółdzielni odbyło
się seminarium naukowe poświę
cone paliwom ekologicznym.

Biopaliwo
w Krotoszynie
Organizatorzy (GS, PSL, Zakład Energety
ki Cieplnej) zaprosili na to spotkanie zainte
resowanych rolników i reprezentantów sa
morządów z gmin naszego powiatu. Prele
gentami byli naukowcy z Poznania: prof. dr
hab. Feliks Jarosz (Akademia Medyczna)
oraz dr Władysław Bachórz i dr Adam
Skowroński (Akademia Ekonomiczna).
Przedstawili oni projekt elektrociepłowni,
pozyskującej energię dzięki spalaniu bioma
sy (słomy, odpadów drzewnych, siana, spe
cjalnie hodowanych do tego celu roślin, np.
wieizby wysokiej), a dzięki temu nie zatru
wającej środowiska. Przedstawiono także
szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia oraz
potencjalne drogi kredytowania inwestycji.
Na spotkaniu obecny był prezes poznań
skiej firmy, zajmującej się produkcją urzą
dzeń do wytwarzania paliwa rzepakowego.
Wyraził gotowość wypożyczenia jednej
z dwóch konstruowanych właśnie niewiel
kich rafinerii krotoszyńskim rolnikom, bo
wiem zainteresowani produkcją biopaliwa
są członkowie dwóch naszych grup produ
cenckich: P w -A gro oraz producentów ro
ślin oleistych, pomysł ten popiera także gmi
na.
Podczas seminarium wielokrotnie podkre
ślano, że wytwarzanie paliwa rzepakowego
na własne potrzebyjest obecnie niezwykle
opłacalne.
(mai)
15 maja 2002

ces sedymentacji (osadzania), w wyniku
którego w dolnej części zbiornika jako
produkt uboczny osiada gliceryna (od
prowadza się ją za pomocą zaworu spu
stowego), w górnej zaś właściwe paliwo.
Używać go można do średnioobrotowych silników dieslowskich, do silników
potrzebujących paliwa wyższej jakości
stosuje się mieszanki z olejem napędo
wym.
W ciągu doby w Chudopczycach można
wyprodukować 320 1. biopaliwa. Taką
ilość otrzymuje się średnio z tony rzepa
ku. Wartość jednego litra szacuje się na
1,70-1,80 zł.
W ytw arzanie biopaliw a na w łasne p o 
trzeby zn a czn ie obniżyło ko szty naszej
p rodukcji ro ln ej- mówi kierująca gospo

darstwem Krystyna Dorsz. Paliwo nie
zanieczyszcza środowiska, a zapach spa
lin -jak zapewnia pani dyrektor - przy
pomina zapach pieczonych frytek.
Zdaniem Krystyny Dorsz w przyszłości
powstanąw Polsce liczne lokalne agrorafinerie. Nie wiadomo jednak, jak reago
wać będą na to koncerny nafowe. Pro
dukcja i dystrybucja biopaliwa nie ma
także w Polsce regulacji prawnych. Od
kilku miesięcy trwają prace nad stosow
nym projektem ustawy, jednak szczegóły
nie sąjeszcze znane.
Krystyna D orsz w rzepakowej rafinerii

Sław ek Pałasz

Czy grozi nam BSE?
Inform acja o w ykryciu w Polsce pierwszego przypadku BSE u bydła m lecznego w yw ołała ogromny
niepokój hodowców. Bezpowrotnie straciliśm y status kraju wolnego od te j choroby, ju ż 8 państw wpro
wadziło u siebie zakaz im portu polskiej wołowiny.

BSE (zwyrodnienie gąbczaste) jest choro
bą zakaźną powodującą destrukcję tkanki
mózgowej u bydła. Po raz pierwszy ziden
tyfikowana została 16 lat temu w Wielkiej
Brytanii. Winą za przenoszenie tego scho
rzenia naukowcy obarczyli białka zwane
prionami, znajdujące się w paszach mię
sno-kostnych. - Spożycie przez zw ierzą ta
kiego pokarm u je s t jedynym sposobem za
każenia - mówi Marian Grządka, powiato

wy lekarz weterynarii w Krotoszynie, za
pewniając, że na naszym terenie nie zano
towano przypadku żywienia krów niebez
pieczną paszą, nie kupowano też zwierząt
z terenu, na którym wykryto chorobę.
Próbki tkanki mózgowej każdej ubitej sztu
ki przesyłane są do Zakładu Higieny Wete
rynarii we Wrocławiu (jednego z czterech
wykonujących w Polsce takie badania).
Mózgi, rdzenie kręgowe ijelita utylizujc się

w zakładzie w Blizanowie.
Obowiązujący w krajach UE Zintegrowa
ny System Rejestracji i Zarządzania
(IACS) pozwala w wypadku ujawnienia
BSE na szybką identyfikację i likwidację
kłów, które mogły się zarazić. Na wrzesień
planuje się wprowadzenie systemu w Pol
sce, jednakjuż od dwóch lat podejmowane
są, jak dotąd - bezskuteczne, próby wdro
żenia go w dwóch województwach, (sł)

Rubryka
rolnika
Lekarstwo spada z nieba. Na Dol
nym Śląsku wkrótce zostanie rozrzuco
na z samolotów szczepionka przeciw
ko wściekliźnie (320 tysięcy sztuk).
Takie akcje przeprowadza się już od
9 lat, również na naszym terenie. Dzię
ki temu liczba wykrytych przypadków
wścieklizny znacznie spadła. Niestety,
nie udało się całkowicie wyeliminować
choroby. Powodem jest brak maso
wych szczepień w Czechach. Zza połu
dniowej granicy chore zwierzęta prze
dostają się w okolice Kotliny Kłodz
kiej - tam też notuje się najwięcej
przypadków wścieklizny. Szczepionka
jest przeznaczona głównie dla lisów.
Na przednówku - nadmiar-zboża.
Krótki ubiegły tydzień nie zmienił sy
tuacji na rynku mięsa i zbóż. Na WGT
SA nie odbyły się żadne przetargi. Wy
raźny w ostatnich tygodniach zastój na
rynku to konsekwencja ograniczenia
hodowli, zwłaszcza drobiu. Teraz mo
że coś drgnie u drobiarzy, jeśli Polacy
zamiast wołowiny zaczną częściej się
gać po mięso drobiowe. W ubiegłym
tygodniu za kukurydzę płacono od 400
do 420 zł t, o 10 do 20 zł droższa była
pszenica paszowa. Ceny pszenżyta wa
hały się w granicach od 385 do 410 zł.
Droższa jest pszenica konsumpcyjna,
lecz jej ceny i tak nie satysfakcjonują
sprzedających. Za tonę ziarna mogą
oni uzyskać do 480 zł. Nic nie zapo
wiada, że ceny w najbliższych tygo
dniach mogą znacząco wzrosnąć.
Czy strach przed BSE zaszkodzi pol
skiej wołowinie? Już od' dłuższego
czasu popyt na wołowinę był umiarko
wany, bowiem Polacy jedzą niewielkie
ilości wołowiny (ok. 5,5 kg na osobę).
Najszybciej w ograniczeniu importu
mięsa z Polski zareagowała Litwa. Jak
podała litewska agencja ELTA, Pań
stwowa Służba Kontroli Żywności
i Weterynarii Litwy wprowadziła
6 maja br. zakaz importu mięsa woło
wego z Polski. W 2002 r. Litwa spro
wadziła wprawdzie 8 8 ton wołowiny
z Polski, ale mięso to było uprze.dnio
przebadane i miało certyfikat bezpie
czeństwa. Do Litwy dołączyły jednak
kolejne państwa. Na razie UE nie za
mierza wprowadzać restrykcji dotyczą
cych importu polskiej wołowiny dopó
ty, dopóki polskie zakłady mięsne do
puszczone do eksportu na rynek Unii
będą przestrzegać unijnych reguł
wprowadzonych w celu zapobiegania
BSE. Chodzi przede wszystkim o od
dzielanie tak zwanych wyszczególnio
nych materiałów ryzyka, takich jak
mózg czy rdzeń kręgowy, w których
gromadzi się czynnik przenoszący cho
robę.
Przem ysław Orpel

Milusińscy
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A oto nasi nowi m ieszkańcy pow iatu kro toszyń skiego, urodzeni na oddziale położniczym szp ita la przy ulicy
B olew skiego, sfotografow ani przez M arcina Paw lika.
1. Katarzyna Jagodzińska
z Lutogniewa, ur 29 kwietnia

2. Bartosz Skowroński
z Koźmina Wlkp., ur. 26 kwietnia

7. Syn państwa Kaczmarków
z Tontnic, ur. 29 kwietnia

8. Syn państwa Kowalewiczów
z Krotoszyna, ur. 26 kwietnia

.................. 3 k ________
ur. 26 kwietnia

z Kobylina, ur. 28 kwietnia

6. Dominika Sowińska
z Krotoszyna, ur. 29 kwietnia

ur. 29 kwietnia

w

i

t

^

t
,

z Dąbrowy, ur. 25 kwietnia

15. Agnieszka Wielebińska
z Kobylina, ur. 2 maja

z Dębiogóry, ur. 27.04, godz. 20.15

11. Córka państwa Guźniczaków
z Dębiogóry, ur. 27.04, godz. 20.17

12. Anna Matecka z Krotoszyna,
ur. 30 kwietnia

ur. 3 mja

13. Zuzanna Rosińska z Krotoszyna,
ur. 4 maja

14. Julia Baranowska z Dzierżanowa,
ur. 6 maja

19. Michał Szymon Wójcik
z Krotoszyna, ur. 7 maja

20. Zuzanna Anna Barczak
z Sulmierzyc, ur. 7 maja

Przed tygodniem w tej
rubryce dwukrotnie
zam ieściliśm y zdjęcie
jednego z maluszków,
podpisując je różnymi
nazwiskami. Przepra
szamy
rodziców,
a błąd naprawiamy,
pokazując ich praw
dziwe pociechy.
(red.)
21. Zuzanna Bagrowska
ze Smoszewa, ur. 8 maja

22. Syn państwa Grzegorzewskich
z Krotoszyna, ur. 8 maja

23. Gabriela Debora Bartkowiak
z Krotoszyna, ur. 9 maja

z Krotoszyna, ur. 19 kwietnia

2. Mateusz Wolny z Gałązek,
ur. 21 kwietnia
15 maja 2002
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W yc h o d zą c naprzeciw dynam icznie zm ieniającej się sytuacji na rynku, a co za
tym idzie, rosnącem u znaczeniu różnych usług finansow ych, Bank Zachodni
W B K S A przygoto w ał specjalnąofertę dla w ybranej gru p y klientów

Kredyt „Business Locum ".
P rze zn a cz e n ie kredytu. Kredytem „Business Locum" m ożna sfinansow ać
zakup na rynku pierw otnym i w tórnym nieruchom ości u żytko w ych o pow ierzchni
nie przekraczającej 200 m \ przezn aczo n ych na działalność w zakresie notariatu,
p ra k ty k i a d w o k a c k ie j, k a n c e la rii ra d c o w s k ie j, p ra k ty k i m e d y c z n e j,
rz e c z o z n a w s tw a m a ją tk o w e g o , a p te k a rstw a , p o ś re d n ic tw a w o b ro c ie
nieruchom ościam i, w yko n yw an ia działalności biegłych rewidentów. Kredyt
pozw oli także na adaptację za ku p yw a n e go lokalu do poziom u za pew n iającego
prow adzenie działalności gospod arczej.
U d zia ł w ła sn y ch śro d k ó w . W przypadku tego produktu w ym a g a m y 30%
w artości inw estycji. Istnieje jed n ak m ożliw ość ubezpieczenia brakującego
wkładu w łasn e go i w ó w c za s w ys ta rc zy 10% udziału w łasn ych środków.
kredytu i w y b ó r waluty. O procentow anie to jedna z
najistotniejszych cech w sze lk ie go rodzaju kredytów, na tym polu po zycja B Z
W B K S A jest n iezw ykle konkurencyjna. O trzym u je cie Państw o rów nież
m ożliw ość w yb o ru po m ię d zy oprocentow aniem zm iennym i stałym . Kredyt m oże
być u dzielon y w następujących w alutach: P LN , U S D , E U R , G B P, C H F . Bank
oferuje rów nież kredyt zło to w o -d e w izo w y, który pozw ala na
czę ścio w e zm niejszenie ryzyka zw ią za n e g o z w a lu tą kredytu
po p rze z zaciągn ięcie dw óch kredytów w różnych walutach
(P L N i w aluta obca). P o d zia ł kredytu na zło to w o -d e w izo w y
w yn ikać będzie z oce n y zdolności kredytow ej dokonanej przez
Bank.
O p ro ce n to w a n ie

S

L

O

C

U

M

O k re s kredytow ania. O kres kredytow ania to kolejny atut oferty B Z W B K S A

„Business Locum”. M aksym alny okres kredytow ania w yn o si bowiem 15 lat, a
w yb ó r takiej opcji m inim alizuje w yso k o ść m iesięcznych rat i w zn a c zą c y sposób
odciąża budżet. Nic nie stoi na przeszkodzie, że b y w cześniej spłacić kwotę
kredytu. W przypadku w yboru oprocentow ania zm iennego Bank nie pobierze z
tego tytułu żadnej opłaty. W przypadku zakupu nieruchom ości na rynku
pierwotnym kredyt m oże być w yp ła ca n y w transzach zgod n ie z harm onogram em
przedstaw ionym p rzez developera, spółdzielnię m ieszkan iow ą lub firmę
budowlaną. W a żn e! Dla kredytów w yp ła ca n ych w transzach następuje
autom atyczna karencja w spłacie kapitału, która trwa do m om entu w yp ła ty
ostatniej transzy, czyli m aksym alnie 18 m iesięcy. W okresie trwania karencji w
spłacie kapitału Kredytobiorca spłaca odsetki od w yko rzysta n ych kwot kredytu.
kredytu. Zab e zpie cze n ie m spłaty kredytu jest nabyw ana
nieruchom ość lokalow a o charakterze u żytkow ym lub lokal m ieszkalny z
w y d z ie lo n ą k s ię g ą w ie czys tą . W przypadku kredytu na za ku p lokalu
m ieszkalnego p rzezn a czo n e go na cele prow adzonej działalności gospodarczej,
Kredytobiorca zo b o w ią za n y jest do starczyć d e cyzję o zm ianie przeznaczenia
u żytko w a n ia lokalu m ie szk a ln e g o o ra z k o s zto rys pra c a d a p ta c yjn yc h
sp o rzą d zo n y p rzez u praw n ion ąosob ę.

Z a b e z p ie c z e n ie

Kredyt „Business Locum” nieprzypadkow o zys k a ł uznanie specjalistów. M am y
nadzieję, że rów nież dla Państw a okaże się pom ocnym narzędziem w realizacji
W a szych zam ierzeń i do łączycie Państw o do grona naszych Klientów.

B WBK

BankZachodni WBKSA

S z c z e g ó ło w e inform acje o kredycie „Business Locum ”
m ożecie P ań stw o u zyska ć w każdej placów ce Banku
Zacho d n ie go W B K S A , jak rów nież korzystając z naszych
stron internetow ych www.bzwbk.pl lub telefonując na num er
infolinii 0 8 0 1 6 6 6 4 4 4 (koszt połączenia: 0,35 zł/min).
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POLSKA SIEĆ HANDLOWA

z a w s z e n a jt a n ie j
S u p e r m a r k e t w K r o to s z y n ie , u l. S ie n k ie w ic z a 2 . Z a p r a s z a m y : p n .- s o b . o d 7° ° d o 20°°, n ie d z . o d 9° ° d o 14°°
szynka Gerwazego R0LPEK 1kg
( j g

( 0 p

)

duopakgr

w odplamiacz
1 S P SOLO 2x100ml

S

'''& ?•

j

olej Popularny
ZPT W -wa 1L

rosół KN0RR 60g
z kury, warzywny

polędwica Sopocka
SŁAWA 1kg
^

U ba

/i^ o o N
O ^ ł/

margaryna
O s ie c z n a
KRUSZWICA 250g

rodzynki S u łt a ń s k ie ^ ^ . FRESC0 10Og
^ Q 44
779
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g ,g g zł

przyprawa Kucharek PRYMAT 1kg

fM )9 -z ł 7 .9 9 z ł

ryż parboiled K0NPACK 4x1 OOg

4,79 z ł 1 ,2 9 zł

ser żółty 1kg
sok 100% grejpfrutowy, pomarańczowy H0RTEX 1L

* *

*

3 6Q z ł 2 9 9 zł

r*6i.owA

królowa mąk tortowych MŁYNP0L 1kg

1 8 9 zł 1 19 zł

**

pierniczki Alpejskie WEDEL truskawkowe 180g

2 9 9 zł 2 4 9 zł

herbata ekspresowa Golden India P0ST1100 torebek

2-99nzł 1 6 9 z ł

chipsy Cheetoss FRIT0 LAY ketchup, ser, 60g
kawa naturalna Optima ELITE 250g

f 79 z ł 1 39 z ł
- r 8B — ’
J fW
3 79 z ł 2 9 9 z ł

ji
|

proszek B0NUX 3kg Color, Automat
diiopak: płyn do naczyń PUR apple, blue,
balsam Zx500ml, 1szt. 40% TANIEJ

_

-

.

15 79 z ł 1 2 9 9 z ł

?J J

5 .2 9 z ł
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Kij w mrowisko

Krotoszyn ianka w wyścigu szczurów

Ty idiotko,
ty kretynko!
H istoria M arty, krotoszynianki szukającej pracy kilka set kilom etrów od domu, to dla psychologów przykład mobbingu, czyli znęcania się nad pracownikiem . Czy jednak
podobne zdarzenia nie mają m iejsca w powiecie krotoszyńskim ?
Marta ukończyła studium medyczne
i uzyskała dyplom opiekunki dziecięcej.
Aby podnieść swoje kwalifikacje, zaczę
ła studia pedagogiczne na UAM w Po
znaniu. Starała się o posadę w Krotoszy
nie. Bez skutku. - Trudno u nas o p racą

salowe, sekretarka, księgowa, pracowni
cy obsługi technicznej. Placówka opie
kowała się niesprawnymi intelektualnie
i chorymi na padaczkę dziećmi. Marta
pielęgnowała je i pomagała rehabilito
wać.

w m oim zaw odzie, chyba, że m a się ta k
zw ane p le c y - twierdzi. Zajęcia postano

Nie jestem w tyczką

wiła szukać daleko od domu. Wyjechała
do Radomia, zamieszkała kątem u rodzi
ny.
Udało się !
U w ujostw a spędziłam dw a
tygodnie. W tym czasie
w po szu kiw a n iu p ra c y od
w iedziłam kilka d ziesią t in
stytu cji. Były wśród nich

żłobki, przedszkola, ośrod
ki rehabilitacyjne dla dzie
ci, świetlice środowiskowe.
Na ogół spotykała się
z życzliwym przyjęciem,
wszędzie jednak mówiono,
że nie ma wolnego etatu. -

m knięto i n ie p o tra fię pracow ać w zespo
le, p o zo sta łem u p erso n elo w i nakazała
naw iązanie ze m ną bliższych relacji.

Ś licznie na pokaz
Zdaniem Marty w ośrodku panował cha
os. - N ie m iałam je d n a k p ra w a w ypo

spodziewano się kontroli, podopieczni
ośrodka ubierani byli w nowe piżamki,
wymieniano koce na łóżkach, znoszono
ze strychu kolorowe zabawki. Kiedy n ie
bezpieczeństw o minęło, wracała szara
codzienność: brudna i nieprzyjemna.

Trudna decyzja
Zakaz chorowania

w iadać się na tem at organizacji p ra cy.

Od początku pracownicy ośrodka trakto
wali ją
jak intru
za. Nie
Mobbing - szykanowanie kogoś
w miejscu jego pracy, na przykład
ufne pa
poprzez używanie słów godzących
trzono na
nową ko
w godność i podstawowe prawa

Jeśli zgłaszała jakiś wniosek, dowiady
wała się, że- może w każdej chwili
odejść. - N a tw oje m iejsce m am kilkana
ście k a n d y d a te k - mówiła pani dyrektor.
Marta pracowała także na nocnych dy
żurach. Wtedy nie było w ośrodku pielę
gniarki. Kiedy stan któregoś z dzieci po

człowieka. Zjawisko to dotyczy za
równo relacji między przełożonymi
a podwładnymi, jak i między pra
cownikami. Sprawcami mobbingu
są najczęściej osoby z wyolbrzy
mionym poczuciem własnej war
tości, przeceniające swoje zdolno
ści i umiejętności.
(st)

przestawiła grafik dyżurów, żeby unie
możliwić dziewczynie naukę. Poinfor
mowała także cały personel, że jeśli któ
raś z koleżanek zamieni się z Martą, obie
zostaną dyscyplinarnie zwolnione.

Odbierając książeczkę ubezpieczenio
wą, Marta dowiedziała się że nie wolno
jej brać zwolnień lekarskich, inaczej se
kretarka książeczki nie podbije. Chciała
pracować, zgodziła się więc na te warun
ki.
Niestety, po kilku miesiącach z silnym
/ *

"-O x

Na ponownym zwolnieniu lekarskim
Marta podjęła decyzję o rezygnacji z pra
cy. Pani dyrektor zgodziła się na rozwią
zanie umowy za porozumieniem stron.
Zdaniem Marty pani dyrektor należy do
osób, które lubią poniżać innych - wła
dza nadaje sens ich życiu. Gdy krotoszynianka odchodziła z ośrodka, dowiedzia
ła się od koleżanek, że ich przełożona nie
sprawdziła się na stanowisku naczelnej
pielęgniarki w jednym z dużych szpitali
Radomia, za niekompetencję ukarano ją
przeniesieniem do placówki dla niepeł
nosprawnych dzieci. - N ie wiem , czy to
praw da. B ez w zględu na w szystko.zastanaw iam się, czy tacy lu d zie p o w in n i p ra 
cow ać na podobnych stanow iskach.

Z m zp a czo n a w róciłam do Krotoszym a.

W yścig szczurów

P o trzech m iesiącach zadzw oniono do
m nie z R adom ia, z o śm dka dła niepełno
spraw nych dzieci, zaproponow ano za 

Malta pozostała w Radomiu. Znów
sprawdzała oferty prasowe. - W takich

trudnienie. N ie m ogłam uw ierzyć, że się
udało.

sytuacjach liczy się czas i szczęście. K to
pierw szy, ten lepszy. J e śli chcesz realizo
w ać sw o je m arzenia, m usisz ca ły czas

Podjęcie decyzji o wyjeździe z Kroto
szyna nie było łatwe. Przenosząc się na
drugi koniec Polski Marta musiała zosta
wić rodzinę, przyjaciół, znajomych.
Zorientowała się, że studia może konty
nuować w Warszawie, a z dojazdami do
nowej uczelni nie będzie większych kło
potów. - W reszcie życie zaczęło nabierać

w alczyć. To w yścig szczurów .

rum ieńców , zw ła szcza że m ogłam za 
m ieszkać u rodziny - wspomina.

Inne oblicze
Rozmawiając przez telefon z dyrektorką
ośrodka, dziewczyna wyobrażała sobie
swoją rozmówczynię jako kobietę roz
ważną i odpowiedzialną. Potwierdziło to
pierwsze spotkanie. Jej przełożona była
osobą po czterdziestce, gustownie ubra
ną, pogodną.
Po czterech dniach pracy Marta odkryła
jednak inne oblicze pani dyrektor. Zało
żyła dziecku czerwone, a nie niebieskie
spodenki, co wywołało prawdziwy wy
buch furii. - Ż eb y za ta ki b łą d nazyw ać
m nie id io tką i kretynką?- Marta do dziś
dobrze pamięta słowa, które wówczas
usłyszała.
W ośrodku pracowało kilkadziesiąt
osób: opiekunki dziecięce, pielęgniarki,

Intereso w ały ją ogłoszenia, W których szukano opieku nki dla d zie ci lub osób w podeszłym wieku

leżankę, podejrzewając, że jest pupilką
dyrektorki. Tymczasem podczas wizyt
u przełożonej Marta była ganiona i poni
żana za każde najmniejsze uchybienie.
Często słyszała, żejest bezczelna i niereformowalna.
M in ęło kilka m iesięcy, nim w spółpra
cow nicy zrozum ieli, że n ie je ste m w tycz

- wspomina. Wcześniej,
gdy wchodziła do pokoju, koleżanki
przerywały rozmowę, wychodziły. Za
wsze zostawała sama.
ką d yrektorki

P a n i d yrekto r tw ierdziła, że je ste m za 

garszał się (Marta przeżyła kilka takich
sytuacji), jedynym sposobem ratowania
go było wezwanie pogotowia. - N i e m a
ją c upraw nień p ielęg n ia rskich , n ie m o
głam sam odzielnie zaaplikow ać żadnego
łęku - wyjaśnia. Dwukrotnie lekarz z po

gotowia stwierdził po przybyciu stan
agonalny. Pytał, dlaczego nie zapewnio
no dzieciom właściwej opieki medycz
nej, skoro w takich placówkach powin
na stale dyżurować pielęgniarka. Marta
czuła się bezsilna.
Gdy przyjmowano nowe dziecko albo

bólem żołądka trafiła do szpitala. Ko
nieczna była kilkunastodniowa hospitali
zacja. Gdy zwolnienie trafiło do rąk pa
ni dyrektor, ta wpadła w furię. - M ój le
ka rz p o w ied zia ł w yraźnie: albo zm ienię
pracę, albo m oże to się d la m nie tragicz
n ie skończyć —mówi Marta. Stwierdzo

no u niej zaburzenia psychosomatyczne
na tle nerwowym, zalecono odpoczynek
i unikanie stresu.
Po powrocie do pracy pojawiły się kolej
ne problemy. Pani dyrektor, znając termi
ny wyjazdów Marty na uczelnię, tak

Interesowały ją ogłoszenia, w których
szukano opiekunki dla dzieci lub osób
w podeszłym wieku. Okazało się, że za
wieloma ofertami kryją się niedwu
znaczne propozycje. Często ogłoszenio
dawcami byli panowie, którzy w zamian
za mieszkanie i utrzymanie oczekiwali
czegoś więcej niż opieki.
Marta znalazła także kilka propozycji
pracy w charakterze opiekunki chorych,
jednak skończyło się na rozmowach
wstępnych. Wreszcie skontaktowała się
z rodziną która poszukiwała kogoś do
dwójki dzieci. Zaproponowano jej pracę
na czarno, na razie na trzymiesięczny
okres próbny.
Malta wie, że znów ryzykuje. Oprócz
dachu nad głową i wyżywienia, na rękę
dostanie ok. 500 zł, z dziećmi ma prze
bywać od 6 . 0 0 do 2 2 .0 0 .
T izeb a m ieć nadzieję, że będzie d obrze -

mówi młoda krotoszynianka, która ma
rzy o normalnym życiu. Chce mieć wła
sny, skromny kąt, męża, dzieci. Ale na
razie nie ma pewnej pracy, bez której
trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek
przyszłość.
S ław ek Pałasz
15 maja 2002
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W zdrowym ciele...

Kobylin

Wygrali wszyscy
Gwiazdy polskiego sportu, dwa
tysiące uczestników i słonecz
na pogoda. P ią ty B ieg Kobyliniaka udał się w tym roku zna
kom icie!
Hasło kobylińskiego biegu brzmiało:
W ystartow ałeś —ju ż w ygrałeś. Pani Ma
ria Kwaśniewska-Maleszewska powie
działa, że w maju przypada Miesiąc
Olimpijczyka, dlatego dawne i obecne
gwiazdy sportu jeżdżą po całym kraju. Z achęcam y m łodzież do upraw iania

zaznaczyła. Poza tym chcą zwrócić uwa
gę Polaków na los wielu sportowców,
niegdyś znanych, przynoszących krajowi
chwałę w świecie, a dziśjuż trochę zapo
mnianych.
Do Kobylina przyjechali polscy olimpij
czycy: Maria Kwaśniewska-Malesze
wska (rocznik 1912, olimpijka z 1936 rosp o rtu i propagujem y ideą olim pizm u

r

m
»t*

u

*
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Organizatorzy imprezy - Klub Olimpij
czyka Victory przy UKS Sam son i Sto
warzyszenie Młodych Wielkopolan przygotowali dziesięć konkurencji dla
dzieci i młodzieży oraz bieg główny.
Zwycięzcami poszczególnych biegów
zostali: Natalia Bartkowiak (Rozdra
żew), Paweł Wośkowiak (Stare Drzew
ce), Anna Bella (Kobylin). Przemysław
Smółka (Ostrów Wlkp.), Weronika Szo
stak (Krotoszyn), Marcin Grodzki (Stare
Drzewce), Hanna Jurdeczka (Pępowo),
Paweł Strażyński (Kopanica), Aleksan
dra Banaszyńska (Krotoszyn) oraz Bła
żej Namysł. W biegu głównym na dy
stansie 10.000 km zwyciężyli: Katarzyna
Brodziak (Biadki) i Wojciech Stasiak
(Kalisz).
Imprezie towarzyszył konkurs plastycz
ny w plenerze, na murawie stadionu, pod
tytułem Spo rt - Tak, N ało g i - N ie!
W klasyfikacji uczniów szkół podstawo
wych nagrodzono Karola Hałasa i Sarę
Klimkiewicz, a w grupie gimnazjalistów
Karolinę Bąkowską.
(popi)

ai..:
Biegano rodzinne

kul), Józef Grudzień (złoty i srebrny me
dalista), Marek Łbik (kajakarz, srebrny
i brązowy medalista) oraz największa
gwiazda, dwukrotny zdobywca złotych
medali w Seulu (1988 r.) i Atlancie (1996
r.) w zapasach Andrzej Wroński. Nasz
mistrz inaugurował zmagania w Kobyli
nie, zapalając znicz olimpijski. Później
stoczył pokazową walkę z Marcinem
Jankowskim, obiecującym zapaśnikiem
z Kobylina, którego powalił na matę.
Gwiazdą zawodów był również Andrzej
Wróbel, lekkoatleta startujący w zawo
dach sportowców specjalnych. Zjawił się
tam też nasz mistrz świata w sumo Ro
bert Paczków.

M.PAW
LIKx4

•*- i

i—X

W *

Konkurs plastyczny propagujący profilaktykę antynałogow ą

G w iazdy sp o rtu składały niezliczoną ilo ś ć autografów
-----------------------------------------------------

REKLAMA

-------------------------------------------------------

oknaPCY
tygodniowa
promocja do

25%
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MONTAŻ

g ra tis
Promocyjny system ratalny - odsetki
Passqar
Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 10
Tel. 722 77 56, 722 50 92, fax 722 50 93
15 maja 2002

Rozgrzew ka ze sporto w cam i (Andrzej W roński -

z lew ej i Jó z e f G rudzień)
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W zdrowym ciele...
W minioną sobotę trzecioligow i piłkarze krotoszyńskiej A stry pierwszy raz w tym sezonie w ygrali mecz ligow y na swoim boisku. Trzeba
przyznać, że nie było to zb yt trudne, bo przeciwnikiem była pogodzona ju ż ze spadkiem Goplania Inowrocław, która przyjechała zaled
wie z dwoma rezerwowym i. Ale punkty zdobyte w tym meczu bardzo przydadzą się naszym zawodnikom.

Astra Krotoszyn

-

Goplania Inowrocław 2:1 (1:0)

Skromna wygrana
Od początku meczu mieliśmy zdecydo
waną przewagę, a goście ograniczali się
do zmasowanej obrony i skutecznego
przerywania naszych akcji na własnym
przedpolu. W 4 minucie Arkadiusz Felich
strzelał z najbliższej odległości, ale bram
karz KrzysztofŁuczak zdołał wybić piłkę
na rzut rożny. Na silny strzał z kilkunastu
metrów zdecydował się Sebastian Synoradzki, ale wtedy obrońca wyprowadził
piłkę na aut. W 11 minucie minimalnie
niecelnie strzelił Dariusz Reyer, w 15 Piotr Prabucki z rzutu wolnego z 19 me
trów trafił w naszą poprzeczkę. Później
dwukrotnie tuż obok słupka uderzał Kry
stian Sikora. W 26 minucie strzał Łukasza
Góralskiego z rzutu wolnego z 17 metrów
przeszedł nad bramką. Po kilkunastu se
kundach szybki atak przeprowadził To
masz Szajkowski, dośrodkowanie do Jac
ka Boni w ostatniej chwili przerwali po

wracający obrońcy. Późniejszy strzał Synoradzkiego z 20 metrów wyłapał Łu
czak. W 30 minucie bramkarz dalekim
wybiegiem przerwał atak Szajkowskiego,
a dobitki Krystiana Sikory i Boni do pu
stej bramki wybijali obrońcy. Wreszcie
w 37 minucie, po dokładnym podaniu
Synoradzkiego, efektowną główką pro
wadzenie uzyskał Bonia. Już po chwili
mogło ono zostać podwyższone, ale strzał
Szajkowskiego z rzutu wolnego z linii po
la karnego z lewej strony przeszedł nad
bramką. W 42 minucie Tomasz Szczerbicki obronił strzał Marciria Ruty. W re
wanżu Łuczak przerwał dośrodkowanie
Szajkowskiego do Sikory.
Od zdecydowanych ataków naszych pił
karzy rozpoczęła się druga część, ale
strzał Sikory bramkarz przeniósł tuż nad
bramkę, a potem Felich i Szajkowski ude
rzali minimalnie niecelnie. W 58 minucie

W pierwszych dniach maja Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia Ludo
wych Zespołów Sportowych w Krotoszynie zorganizowała turnieje
piłkarskie w Biadkach i Bożacinie.

W iejskie turnieje
1 maja na boisku sportowym w Biadkach
odbył się turniej piłki nożnej, w którym
wystąpiło 7 zespołów. Po serii spotkań
pierwszą lokatę wywalczyła drużyna
LZS Bożacin, na drugim miejscu uplaso
wał się LZS Biadki, na trzecim - LZS
Kobiemo. Trzy najlepsze zespoły otrzy
mały pamiątkowe puchary, ufundowane
przez zarząd koła LZS w Biadkach.
3 maja LZS B łyska w ica z Bożacina go
ścił 6 wiejkich drużyn piłkarskich. Przed
rozpoczęciem zawodów miała miejsce
miła ceremonia, podczas której radny
Marian Kaczmarek wręczył puchary
i dyplomy najlepszym uczestnikom halo-

wych mistrzostw w piłce nożnej drużyn
Zrzeszenia LZS z gminy Krotoszyn.
Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji wy
walczył sobie Bożacin, przed Kobiemem
i Biadkami.
W trzeciomajowym bożacińskim turnie
ju, który zgromadził liczną grapę kibi
ców, walczono o Puchar Przewodniczą
cego Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia
LZS. Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo
odniósł zespół z Wronowa, przed boża
cińskim i gorzupskim. Nagrody i pucha
ry wręczał najlepszym drużynom prze
wodniczący Jerzy Maciejczak.
(popi)

Podziękowanie
Serdecznie dziękujem y sponsorom Ogólnopolskiego Turnieju Tań
ca, który odbył się 21 kwietnia w Koźminie Wlkp.
Byli nimi: BZ WBK, Oddział Kalisz (filia
Koźmin Wlkp.), H enm ar M. H. Stawowi
(Koźmin Wlkp.), Warta SA, restauracja
Ratuszowa (Krotoszyn), Zakłady Mięsne
Biernacki (Czeluścią), Renowacja Mebli Z. Rojek (Krotoszyn), Bo-M ol - sklep mo
toryzacyjny, Prywatna LecznicaZwierzątM. Wiccnciak, apteka P od M urzynem - B.
Przewoźną Papa P bza - E. Chromińska
(Krotoszyn), sklep Olim p -Grzechowiak,
Interm arche (Krotoszyn), A rtsto l- M. Mi
kołajczyk, Nadleśnictwo Krotoszyn, apte
ka A lifaim A. Żyto (Zduny), apteka Paroelld - A. Nowaczyk (Krotoszyn), Bastik
(Koźmin Wlkp.), Beta -akcesoria tapicerskie, meble B. T. Kierakowicz, Tadcx - T.
Szymanowski i T. Kozupa (Kobiemo), tar
tak Qttbik, Kamieniarstwo-Betoniarstwo Banasiewicz (Sulmierzyce), restauracja
Wieża - R Wyduba (Koźmin Wlkp.), pie-

kamia Z. Sójki (Rozdrażew), Nauka Jazdy
- S. Paterek (Koźmin Wlkp.), P.W. Sm ak G. Dorosz (Cieszków), Nowak - hurtownia
napojów, Jum adar - J. Kujawski, sklep
spożywczy -H. Zimna (Krotoszyn), sklep
spażywczo-warzywny -M. Łęga, Drzewka
i K rzew y -M. Marszałek, Ornament T.
Gołąbek (Koźmin Wlkp.), sklep Cezar
(Koźmin Wlkp.), Lotos - Turbariska (Koź
min Wlkp.), G warant - D. Kaliszewski
(Krotoszyn).
Za pomoc w organizacji turnieju dziękuje
my pani E. Poczcie ze Starostwa Kroto
szyńskiego, pani B. Mateli z Teominy, p.
Kaczmarkowi - dyrektorowi Zespołu
Szkół Rolniczych w Koźminie Wlkp. oraz
panu Maciejewskiemu z Koźmina Wlkp.
W im ieniu zarządu
klubu tanecznego Show Dance

Małgorzata Rojek

dobrą akcję zmarnował Dariusz Reyer,
a w 62 spudłował Bonia. W 67 minucie
po raz kolejny akcję Szajkowskiego i Bo
ni rozpracował golkiper przeciwnika.
Efektu nie przyniósł również strzał Szaj
kowskiego, dopiero indywidualna akcja
Górskiego pozwoliła na zdobycie drugie
go gola. Potem boisko opuścili Szajkow
ski i Bonia i od tego momentu gra się wy
równała. Najpierw strzał Sikory z 16 me
trów wybronił Łuczak, a w 80 minucie
Piotr Prabucki z linii pola karnego wyko
nał rzut wolny. Niestety, pechowo inter
weniujący Łukasz Chmielewski wpako
wał piłkę do siatki. W końcówce na strzał
z 20 metrów zdecydował się Synoradzki,
do odbitej przez bramkarza piłki dobiegł
Goliński, jednak i jemu nie udało się
zmienić wyniku.
Choć spotkanie zakończyło się minimal
ną wygraną trener Grzegorz Wesołowski

wyraził radość z osiągniętego wyniku.
Natomiast grający trener G oplanii Sławo
mir Szefner stwierdził, żejuż na początku
randy rewanżowej było jasne, że jego
drużyna odpadnie, dlatego zależy im teraz
tylko na grze własnych juniorów.
W środę A stra zagra na wyjeździe
z G w ardią Koszalin, a w niedzielę
o 16.00 podejmować będziemy Wartę
Poznań.
W itold Blandzi

Szczerbicki, Hylewicz, Chmie
lewski, Kurpesą Reyer, Synoradzki, Gó
ralski, Sikora (85 Krogulski), Szajkowski
(75 Zaworski), Felich, Bonia (75 Goliń
ski)
G oplania: Łuczak, Chełminiak, Mądrzejewski (46 Bryl), Ruta (67 K. Prabucki),
Wodą Tomaszewski, Bakierą Szefner,
Szurkowski, P. Prabucki, Marks
A stra:

Przełożone derby
W minioną niedzielę w Koźminie Wlkp.
miały się odbyć czwartoligowe derby po
wiatu krotoszyńskiego pomiędzy Białym
O rłem a P iastem Kobylin. Do meczu nie
doszło jednak z powodu zalanego ulew
nymi deszczami boiska. Co prawda oba
zespoły wyszły na rozgrzewkę, ale po we
ryfikacji boiska przez sędziów i obserwa
tora oraz konsultacji z kierownikami dru
żyn zdecydowano się na przełożenie spo
tkania Nowy termin ustali WZPN.
Natomiast w poprzednim tygodniu O rły
zanotowały znaczący sukces, zajmując

w plebiscycie G azety P oznaitskiej (1245
głosów) trzecie miejsce. Dzięki temu już
niedługo podejmować będą pierwszoligo
wego Lecha Poznań, najprawdopodobniej
8 czerwca
W plebiscycie zwyciężył O rkan Konarzewo (poznańska A - klasą 1811 głosów),
który zmierzy się z kolejorzem na poznań
skim stadionie. Draga była Sparta Miej
ska Górka (1473), a czwarte miejsce zaję
li C zarni Czerniejewo (1218). Te dwa ze
społy zagrają z Lechem na swoim boisku.
A stra zajęła 27 miejsce.
(wb)

Awans ligowy
1 maja odbył się mecz o wejście do trzeciej
ligi tenisa stołowego, w którym K m tosz P rzedsiębiorca podejmował D ąbrów kę
Ludwików 10:5. Dzięki niemu gospodarze
od następnego sezonu występować będą
w wyższej klasie rozgrywkowej, natomiast
w lidze okręgowej grać będą ich rezerwy.
Punktacja spotkania była następująca:
Ryszard Bradcr - Dariusz Muszyński
3:1 (4,-11,9,4)
Dominik Płonka - Mateusz Szyszka
1:3 (-8 ,-7,9,-9)
Norbert Moryson - Piotr Woźnica
0:3 (-10,-7,-4)
Maciej Żyto - Tomasz Spławiła

3:1 (9,-3,9,5)
Brader-Moryson - Woźnica-Muszyński
3:2 (9,-7,5,-7,8 )
Żyto-Płonka - Szyszka-Spławski
3:1 (3,2,-5,9)
Brader- Szyszka
3:0 (8,4,2)
Płonka: Muszyński
3:1 (-8,6,10,6)
Żyto-Woźnica
1:3 (8 ,-11,-7,-10)
Moryson - Splawski
3:2 (7,7,-8 ,-7,9)
Brader-Woźnica
3:0 (2,3,5)
Moryson - Muszyński
0:3 (-9,-8 ,-6 )
1:3 (10,-4,-5,-6)
Płonka - Spławski
3:1 (-8 ,5,2,2)
Żyto - Szyszka
Brader - Spławski
3:1 (7,-9,8 ,9)
(wb)

Kurek strzela
W sobotę 27 kwietnia krotoszyńskie Kur
kowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało
pierwsze w tym sezonie zawody. Uczestni
czyli w nich członkowie bractw z Rodrażewą Pleszewą Koźmina Wlkp., Jutrosiną
Łasku, Śremu, Borku Wlkp., Pogorzeli,
Ostrowa Wlkp., Jarocina i Krotoszyna oraz
przedstawiciele miejscowych władz samo
rządowych.

W strzelaniu do Tarczy Brackiej najlepsze
wyniki osiągnął Henryk Glumiński (Ostrów
Wlkp.). Tarczę Przewodniczącego Rady
Miasta zdobył Andrzej Kubiak (Śrem), Tar
czę Starosty Powiatu: Marek Balcerek (Ju
trosin). Do Tarczy Szczęścia najlepiej celo
wał Marcin Moczulski (Krotoszyn), a do
Tarczy Kura Maciej Błażejewski (Kroto
szyn).
(wb)

III liga
Chemik Zawisza: KKS
Unią Gwardia
Amica 11: Gryf
Flota: Sparta
Kotwicą Chojniczanka
Obrą Warta
Polonia: Aluminium
Kaszubią Police
Pauzowała Lecłiia Polonia
Tabela
1Aluminium
31
32
2Amica 11
32
3.Flota
4,Obra
31
S.Police
31
. ó.Unia
31
7.Warta
31
32
8 Kotwica
9.Giyf
32
10.Gwardia
31
1 1 .Sparta
31
!2.Chemik - Zaw. 31
13Astra
31
HPolonia
31
15.Lechia - Polonia 32
ló.Chojniczanka 31
17.Kaszubia
32
IS.Goplania
31
19.KKS
31

7:2
* 3:1
1 :1

32
3:0
4:4
0 :2

1:4

62
61
59
55
51
50
49
49
49
46
45
43
42
40
38
29
26
19
8

57:20
45:21
49:30
55:31
51:36
40:24
45:32
38:42
43:50
45:39
43:30
40:32
34:38
39:39
36:48
35:52
27:56
30:63
22:92

IV liga
2 :0
Tur. Rolbud
Cictorią SKP
1:0
Kanią Jarota
1:0
Gołuchów: Zryw
1 :1
Polonią Rawia
3:0
3:0 (walkower)
Dąbroczanką Górnik

l.Tur
2 .Victoria
3.Kania
4.Jarota
5.Ravia
6 .SKP
7.Dąbroczanka
ŚGołuchów
9.Polonia
lOZryw
11.Biały Orzeł
12,RoIbud
O.Piast
14.Gómik

Tabela
23
23 '
23
23
23
23
23
23
23
23
22

23
22

23

58 • 54:13
58:14
57
47
56:32
44
54:17
38
34:31
30 28:33
29
30:31
32:36
27
25
28:43
28:59
25
23 26:33
22
20:35
16 26:58
18:66
12

A klasa
CKS: Tarchalanka
Tabela:
1.Grom
20
2.Tarchalanka
21
3.Błyskawica
20
4.CKS Zduny 2 0 '
5.Sparta
20
ó.Piast
20
7.Gorzyczanka 2 0
S.Sokoly
20
9.Żerków
21
20
lO.Czami
1 1 .Unia
20
12.KKSI1
21
13.Koruna
21

1 :0

43
35
34
31
31
31
30
24
24
26
23
21

15

15 maja 2002

39:19
48:33
39:20
39:29
29:34
34:36
37:31
37:32
34:47
24:29
40:55
21:43
26:49
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Reklama

CENTRUM TECHNIKI
I WYNALAZCZOŚCI

DERMAtOLOG

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Ledóchowskiego 36

KROTOSZYN, ul. Mickiewicza 2a (przy aptece Eskulap), czwartki 15.00-16.00
KROTOSZYN, ui. Zamkowa 1a (obok Urzędu Miejskiego), czwartki 16.30-18.00
KOŹMIN WLKP., ul. Zamkowa 2, wtorki 15.00-16.00
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.
USUWANIE: kurzajek, brodawek, włókniaków, naczyniaków, odcisków, kłykcin, Itp.
| Recepty ulgow e [
784

|D orośli i dzieci |

O FER TA,
S Z K O LE Ń

|Przystępne ceny |

Tel. dom. POZNAN: 0(prefiks)61 823 01 63, 0601 81 99 26.

lek. m ed. Klaudiusz Kosowski
specjalista w ortopedii i traumatologii (PL)

specjalista europejskiej komisji
ortopedii i traumatologii FEBOT (EU)

• sieci, urządzenia i instalacje
o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV
• palaczy kotłów wodnych i parowych
• urządzenia klimatyzacji,
pompy, sprężarki itp.
• sieci, urządzenia i przybory gazowe
• bezpieczeństwa i higieny pracy
• kierowców wózków jezdniowych
z napędem silnikowym
•minimum sanitarnego
• obsługi i konserwacji
urządzeń dźwigowych
• inne specjalistyczne

SPECJALISTA

Ulek.Rmed.OArturLKułakowski
OG
Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a
wtorki godz. 16.30-18.00
0604 759 490

12-lełme doświadczenie i praktyka w klinikach zachodnich.
Ortopedia dorosłych i dzieci.
Specjalność:
artroskopia, endoprotezy (staw biodrowy, kolanowy).

Kobylin, ul. A.Konarskiego 4
przyjęcia: wtorek 9.00-11.00
rejestracja tel.: codziennie S.00-20.00, sobota 9.00-16.00
x
tel.(065)648 24 72
kkos1@wp.pl

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

G A B IN ET

A paraty s ł u c h o w e

Urazy sportowe.
Możliwość zabiegów operacyjnych (jednego dnia pobytu)
w ramach świadczeń WRKCh.

STOMATOLOGICZNY
CHIRURG STOMATOLOG
MACIEJ FIUK

BEZBOLESNE LECZENIE
BEZ WIERTŁA
Krotoszyn, ul. Zdunowska 35
poniedziałki, wtorki, czwartki
godz. 8.00-14.00
środy, piątki
godz. 13.00-19.00

KONTRAKT Z KASĄ CHORYCH
w Tel. 722 75 78, 0 604 616 544
RODZICÓW Z DZIEĆMI no które pobierają
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY oraz osoby
posiadające grupą inwolidzką zapraszamy

PO ZDROWIE NAD BAŁTYK

Ośrodek Rebabiliiacyjoo-Wypoaynkowy “PANORAM A”
79i 76-107 Jarosławiec, ul. Bałtycka 9
® (0 7 1 ) 3 4 4 -7 3 -4 3
ZATRUDNIMY PERSONEL MEDYCZNY

R E A L I Z U J E M Y Z L E C E N IA
K A S Y CHORYCH
• profesjonalne badania słuchu
• komputerowy dobór
aparatów słuchowych
• wkładki anatomiczne i uniwersalne
• autoryzowany serwis
aparatów słuchowych
• baterie, akumulatory,
m
środki czyszczące, osprzęt

w Krotoszynie
w Ostrowie

789

Z

A

P^ R

N a j n iż s z e c e n y

F A B R Y K A

p ło ty k u te
W y k o n a n ie w g w z o r ó w W ła s n y c h i z le c o n y c h

I

‘

P R O D U C E N T ZUH STABOX
Ostrów Wlkp.-Zacharzew
ul. Krotoszyńska 48
Tel. 735 01 10, fax 735 01 09

O KI

E N

K A L

oraz f u r t k i, b r a m y , t a r a s y , b a lu s t r a d y
w raz z t r a n s p o r t e m i m o n t a ż e m

I

D R Z W I

P C V

P L A S T

Najtańsze okna PCV
w Twoim mieście

797

C e n y k o n k u rjje n c y j^ e ;

U w aga!
[“O
P re n u m e ra ta ! I [ krotoszyńska
to cotygodniowa porcja
informacji z pierwszej ręki
Zamówienia przyjmują:
•oddziały Poczty Polskiej na terenie powiatu krotoszyńskiego
•oddział Ruchu S A w Ostrowie Wlkp., tel. 736 28 94

Y

z najnowszych kolekcji
zagranicznych i krajowych oraz
- okleiny meblowe
- farby emulsyjne
- rolety wewnętrzne
- kleje i akcesoria malarskie

K roto szyn , ul. C ze re śn io w a 3
tel. 725 38 36, tel. kom . 0609 303 972

N a jn iż s z e c e n y

M

Poleca najw iększy
w yb ó r tapet

- w y r ó b s t o lik ó w R T V ,
s t o lik ó w p o d k o m p u te r
- z a k ła d a n ie p a n e li p o d ło g o w y c h
- z a k ła d a n ie i s z lifo w a n ie
p a r k ie tó w i m o z a ik i

J k

A

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

Pan Ryszard MARYNIAK
tel. 0502 252 481
Biuro Centrum
tel./fax 736 10 27, 735 06 68
tel. kom. 0501 030 930,
0501 030 944,0501 030 955

W ojciech Niedbała

1

Z

SALON TAPET

C E N Y K O N K U R E N C Y J N E . Możliw ość rat.
10 lat gwarancji. Szybkie terminy.

k

S

Krotoszyn, ul. Wiśniowa 1, tel. 722 63 10. Pon.-pt. 730-l630, sob. 8°°-l 3°°
Koźmin Wlkp., ul. Krotoszyńska, tel. 062 721 66 77. Pon.-pt. 830-!630, sob. 9°°-13“

^ IN D E C O

<

A

Bożena Kulińska

Zabudow a wnęk na dowolny wymiar
wysokiej jakości drzwiami przesuwanymi

U

15 maja 2002

N 0 W 0 SC!
klocki h a m u lc ow e, filtry
i szczotk i ro zru s zn ik a
do p o ja zd ó w oso b o w yc h

biuro@ctiw.pl; szkolenla@ctlw.pl
' www.ctlw.pl

BEZPŁATN E B A D A N IE S ŁU C H U !

<

794

części, akcesoria,
ogumienie, łożyska,
paski klinowe, oleje
i akumulatory do:

ZA P R A S Z A M Y
IN FO R M ACJA I Z G ŁO SZEN IA :

I N I S u lm ie rzyc e , ul. O d o la n o w s k a 17. tel. 062 722 32 74

ze stali szlachetnej
kw asoodpornej
spaw ane plazm ow o

Oferujemy w szerokim asortymencie

Szkolenie okresowe BHP
dla pracodawców odbędzie się
8.06.2002 r. o godz. 8.00
_______ w hotelu Krotosz_______

Przychodnia Specjalistyczna „KRO-MED*
Krotoszyn, ul. Kościuszki 10
Zapraszamy w poniedziałki 16.00-18.00
Rej. tel. 722 83 14, tel. kom. 0501 403 887

14-dniowy TURNUS REHABILITACYJNY
pokoje z łaz., TVSAT i telefonem
OD 30 ZŁ OD 0S0BY/TURNUS

SZKOLENIA KOŃCZĄ SIĘ
EGZAMINEM I WYDANIEM
ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ
DO OBSŁUGI,
EKSPLOATACJI, DOZORU

BO-MOT

J P .P .H .U . „

/ fi

P ro d u c e n t poleca:

P rz y k ła d o w e c e n y:

• okna typ o w e i nietypowe
• okucia niemieckie „Siegenia"
• profil 3 i 4 kom orowy

1 5 00 x1 500
2 1 0 0 x1 5 0 0
8 6 5 x2 1 8 5

W s ta n d a rd z ie :

ZAPRASZAM Y

• m ikrowentylacja
• luksusowa listw a barokowa
• szyba K-1,1

Kalisz. i i N aw y Rynek 6 . te l 0 6 2 7 6 7 2 6 BD
K enii, d K d s k a 8 . te ł 0 6 3 2 4 4 5 8 8 0
Ja ro c in . dV W » F bbkiego 5 0 , Cel 0 6 2 7 4 7 8 6 6 6
O stró w W k p , d W ro cław sk a 2 3 . te l 7 3 5 1 4 5 2
S ieradz. d J Piłsudskiego 3 b , te l 0 4 3 8 2 6 3 2 4 8
W A ześne, d K Ł isk ie g o 1 6 a. te l 0 6 1 4 3 6 6 7 3 5

G r a t i s !

Krotoszyn,
ul. 56 Pułku Piechoty 1a
tel. 722 78 66

m ontaż, dem ontaż, pomiar,
wycena, fachowe doradztw o

UWAGA! MOŻLIWY ODBIÓIFI OKIEN W CIĄGU

595,00 zł
725,00 zł
415,00 zł

7 DNI!
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Lekko, łatwo i przyjemnie
nakradł mebli, ile ludzi w Ameryce, tyle
szczęścia Tobie życzę! Z okazji imienin
Magdzie Spychało pozdrowienia przesyła

A k t z Wolenie
¥ Wszystko na święcie ziemskim przeminie,
¥ Dzień szczęśliwy i jedyny, bo są Twoje
urodziny, więc składamy Ci życzenia:
zdrowia, szczęścia, pomyślności. Mariannie
Rybce z okazji urodzin

¥ Wszystkiego najlepszego z okazji imicninck
- dużo zdrówka i radości Kubusiowi
Rotmannowi życzą

prababcia Bronia, babcia Asia,
ciocia Jola i wujek Irek

córka Elżbieta z rodziną
¥ Dużo zdrowia i radości, pomyślności
i miłości, wielkich uczuć, pięknych wrażeń
i spdnicnia wszystkich marzeń! Z okazji 15
urodzin Joannie B. wszystkiego najlepszego
życzy

James Bond
¥ Dzień szczęśliwy i jedyny, bo są Twoje
urodziny, więc składamy Ci życzenia:
zdrowia, szczęścia, powodzenia Niech Ci
sionko jasno świeci, niech Ci życic słodko
leci. Wszystkiego najlepszego z okazji
urodzin Joannie Bajodek życzą

dziewczyny z Grębowa i Trzemeszna
¥ Żyj w szczęściu i radości, nic znaj smutku
i przykrości, niech Cię wszystko zlo omija,
niech Ci dobro w życiu sprzyja. 2 okazji 15
urodzin Joannie Bajodek z Grębowa
najserdeczniejsze życzenia składają

Lucyna, Ania i Martyna
¥ Koleżance Joannie Bajodek najlepsze
życzenia z okazji 15 urodzin składają

koleżanki i koledzy
z Gimnazjum w Rozdrażewie
¥ Koleżance Joannie Bajodek najlepsze
życzenia z okazji 15 urodzin składają

AM, LM, MW,AW, EB, BW, EEBB,
DG, WK, MG, MM, DP.JS, MW,
LC, MS, ZK, AG, LR, MM.

żona, córka i babcia
¥ Aby słońce Ci świeciło, księżyc dal spokojną
noc, aby wszystko się spełniło i zabrakło
w życiu trosk. Jakubowi R. z okazji imienin
dużo radości, szczęścia, uśmiechu
i wspaniałych zabaw z siostrą życzą

todzice z Oleńką

A kt

¥ Kochanemu Kubusiowi najserdeczniejsze
życzenia imieninowe, dużo zdrowia,
spdnicnia marzeń, uśmiechu na co dzień

życzy
siostra Oleńka z mamą i tatą
¥ Aby stonko Ci świeciło, aby w życiu Ci było
milo, by łzy były Ci nieznane, a wszystko na
świccie było kochane. Z okazji urodzin
Magdalenie Opicicwicz wszystkiego
najlepszego życzą

rodzice i siostry
¥ Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Integracja składa serdeczne podziękowania
firmie Hardbit, Wydziałowi Zaocznemu
ZSZ nr 1, Pani Beacie Krupie, panu
Krzysztofowi Niedbale oraz Centrum
Ekologicznemu za okazaną pomoc
i współpracę.

¥ Ile godzin biją czasy, ile liści mająlasy, tyle
szczęścia i słodyczy Twoja koleżanka z ławki
Tobie życzy! Z okazji 16 urodzin Sylwii W.
z Dzielić powodzenia w dalszym życiu
życzy

Aldona
¥ Przyjaźń to cudny kwiat, przyjaźń upiększa
świat, przyjaźń osusza łzy, w przyjaźni
żyjemy my. Pozdrowienia dla Agnieszki
z Wolenie przesyła

Aldona

¥ Zygmuntowi Ziembińskiemu z okazji
urodzin wszystkiego najlepszego, dużo
zdrowia, szczęścia i pomyślności życzą

przeminie radość i to, co boli, przeminie
wszystko - rozkosze, cierpienie, a pozostanie
tylko wspomnienie. Gorące pozdrowiona
dla całej klasy IUb gimnazjum z Rozdrażewa
pozdrowienia przesyła

¥ Kiedy dzień święta Twego nadchodzi, oddać
życzenia się godzi. Chciej przyjąć w dowód
mego uznania hołd szacunku i przywiązania.
Z okazji urodzin Piotrowi J. z Wolenie
spełnienia marzeń i powodzenia w życiu
życzy

Aldona
P.S. Don’thurtmc!

¥ Ile jest w drabinie szczebli, ile złodziej

¥ Ile sadzy jest w garnku, ile soli

Nie m artw się,
że w krótce
koniec szkółki!
Przecież wrócisz tam już 1 września

w Ciechocinku, tyle szczęścia i słodyczy
koleżanka Tobie życzy! Z okazji imienin
Magdalenie ze Skatowa najlepsze życzenia
przesyła

Nagroda niespodzianka, ufundowana przez

Roksana G.
¥ My Ciebie, Babciu, bardzo kochamy, toteż

lodziarnię „Słoneczko” (ul. Piekarska 5), czeka
tym razem na Joannę Bajodek z Grębwa

dlatego Stwórcę błagamy, by na Cię zlewa!
łask swoich zdroje i by ochrania! nam życie
Twoje! Z okazji urodzin oraz zbliżających się
imienin Zofii Drożdżyńskicj stu lat życzą

(Z a u fe . s tó w k a ...

Monika i Małgosia z rodzicami
¥ Choć w życiu cierpień tyle i krótka życia nić,
sąjcdnak takie chwile, dla których warto żyć.
Szczęśliwie i radośnie dożyjcie długich lat,
niech Wam życic będzie wiosną a rajem cały
świat. Bogumile i Ryszardowi Kędzierskim
z okazji 25 rocznicy ślubu wszystkiego
najlepszego życzy

na bezpłatne życzen ia lub podziękowania

mama
¥ Żyj nam w zdrowiu i radości, nic znaj
smutku i przykrości, niech Cię wszystko zło
omiją a dobro niech Ci w życiu sprzyja
Kochanej mamie - Zofii Głowacz wszystkiego najlepszego życzy

Małgosia z Rafałem

Wypełniony i naklejony kupon prosimy wysłać na adres Redakcji lub wrzucić do skrzynki R K

n
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Podziękow anie

¥ Aby słońce Ci świeciło, księżyc dał spokojną
noc, aby wszystko się spełniło, w życiu
brakło trosk. Z okazji imienin szanownej
pani Stanisławie Biernat z Roszek
najserdeczniejsze życzenia przesyła

sąsiadka I. R.
¥ Wszystko, co było Twoim marzeniem, co
jest i będzie w przyszłości, niech nic mija
z cichym westchnieniem, lecz niech się
spełni w całości. Wszystko, co piękne
i wymarzone, niech będzie w Twoim życiu

spełnione. Z okazji urodzin kochanej Zosi
wszystkiego najlepszego życzy

mąż Stefan
¥ W dniu Twego święta jest ktoś, kto o Tobie
pamięta, więc przyjmij szczere życzenia
imieninowe. Stu lat życia Zygmuntowi
Skrzypczakowi z Rozdrażewa życzą

Glowaczowie
¥ Idź przez życie odważnie, uśmiechaj się
zawsze i wszędzie, nie żałuj tego, co było, nic
bój się tego, co będzie. Najlepsze życzenia
urodzinowe przesyła Monice Głowacz

Pytanka nie od rzeczy
Renata Zych-Kordus, kierująca

działem wsparcia rodziny
w krotoszyńskim Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
Rzecz najważniejsza
Rodzina.
Rzecz grzechu warta
Podejmowanie w życiu ryzyka.
Rzecz najlepsza
Śniadanie na trawie.
Rzecz codzienna
Uśmiech.
Rzecz męska
Uczciwość i szczerość.
Rzecz kobieca
Subtelność i odrobina tajemniczości
- niezależnie od wieku.
Rzecz smutna
Rozstania
Rzecz śmieszna
Dobry żart.
Rzecz gorsząca
Egoizm i chamstwo.
Rzecz zastanaw iająca
Natura ludzka.
Rzecz niezbędna
Posiadanie własnej legendy.

Gosia z Rafałem
¥ Z obranej drogi nigdy nic zbaczaj, zawsze
milcz, kochaj i przebaczaj, a gdy Cię coś do
smutku wzbudzi, miej Izy dla siebie,
a uśmiech dla ludzi. Życzymy Ci, aby słowa
przez rodziców wypowiadane, były w Twym
sercu składane. Moc gorących życzeń
z okazji urodzin przesyłają Monice Głowacz

rodzice
¥ Niech Twoje życic w zdrowiu i szczęściu
płynie, niech szczęście obmywa Twą twarz,
a łza z Twych oczu nigdy nie spłynie, zaś
najskrytsze marzenia niech spełnia czas.
Z okazji osiemnastych urodzin Sebastianowi
Głodowi z głębi serca płynące życzenia „
przesyła

Sylwia
¥ Drogi Dziadku: Bóg to wic w niebie, że ja od
Ciebie tyle mam dobrego, żem nic w stanic
wywdzięczyć się z tego. Jednak mym
staraniem będzie, ile we mnie siły, aby moje
kroki wszędzie Twą dobroć głosiły. Przyjmij
dzisiaj w znak miłości te szczere życzcnią
które z serca głębokości Duch sławy
wymienia: żyj nam w' zdrowiu, szczęściu,
w sile! Florianowi Stachowi z Basztowa
z okazji imienin najserdeczniejsze życzenia
składa

Łukaszek z siostrą,
braćmi i rodzicami
¥ W dniu Twojego święta jest ktoś, kto o Tobie
pamięta, kto śle Tobie szczere życzenia: dużo
szczęścia i samej radości, uśmiechu na
twarzy i dużo miłości. Z okazji 20 urodzin
Piotrowi Lisiakowi życzenia składa

koleżanka z Relaksu (AP)
P.S. Powodzenia na maturze!
Jeśli zechcesz, zadzwoń!!!

¥ W dniu tak pięknym i wspaniałym życzymy
Tobie sercem całym zdrowia, szczęścia,
pomyślności, stu lat życia i radości. Żyj, nic
licząc wcale lat, wciąż z rozkoszą patrz na
świat. Z okazji 15 urodzin Robertowi
Patcrkowi życzą

przyjaciółki: IP i MP
¥ Serce moje kocha Twoje, Ty rozpalasz myśli
moje. Z Tobą czuję się jak w niebie, boja
kocham tylko Ciebie. Kochanemu mężowi Sławomirowi Wachowiakowi - z okazji
imienin najlepsze życzenia śle

żona z córkami: Maizenką i Denatką
¥ Wszystko, co mile i piękne, przez Ciebie
wymarzone, w dniu Twojego święta niech
będzie spełnione. Sławomirowi
Wachowiakowi z okazji imienin wszystkiego
najlepszego życzy

teściowa
¥ 18 lat marzyłeś, by dorosłym być. Dziś
marzenia swe spełniłeś, zaczniesz pełną
piersią żyć. Lecz pamiętaj, że przed Tobą
jeszcze wiele lat, żyj więc mądrze, w zgodzie
z sobą z ludźmi, a cudowny będzie świat
Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
kochanemu synowi i bratu - Łukaszowi
Roszezakowi - przesyłają

rodzice, b at i siostra
¥ Dziś, gdy radością plonie Twe serce w ten
urodzinowy dzień, życzę Ci tego, co ludzie
szczęściem zwią. Niech Twoje życic słodko
płynie w każdej chwili i godzinie. Dużo
przygód, miłych wrażeń i spełnienia
wszystkich marzeń. Z okazji 18 urodzin
wszystkiego najlepszego Karolinie Grad
z Nowej Wsi życzy

Maizena
¥ W dniu tak pięknym i wspaniałym życzymy
Tobie sercem całym zdrowią szczęścią
pomyślności, stu lat życia i radości. Z okazji
imienin Iwonie Fomalczyk z Wrotkowa
wszystkiego najlepszego życzą

teściowie z Ghginina
¥ Dzień szybko zgaśnie, życic przeminie, lecz
nasza przyjaźń nigdy nic zginie. Z okazji 20
rocznicy urodzin kochanej wnuczce Agnicszcc Cicluch - dużo szczęścia
i słodyczy

babcia życzy
¥ Kochamy Cię, Natusiu, Serduszko nasze,
gdy radosne masz nastroje, kiedy wesołe
robisz minki, lecz najbardziej w Twoje
drugie urodzinki. Kochanej wnusi - Natusi
Jankiewicz - najserdeczniejsze życzenia
przesyłają

babcia Wiesia i dziadek Błażej
¥ Z okazji imiarin kochanej córeczce
Aleksandrze dużo szczęścią radości,
uśmiechu oraz wspaniałych zabaw
z braciszkiem życzą

rodzice i Kubuś
¥ Dużo radości i uśmiechu na twarzy, zdrowia
i pogody ducha kochanej Oleńce z okazji
imienin życzą

b al Kubuś z mamą i tatą prababcia Bionia,
balx:ia Ania oraz ciocia i wujek
¥ Helenie Kozal z okazji 91 urodzin widu łask
Bożych, pomyślności, radości i uśmiechu na
twarzy życzą

dzieci z rodzinami
¥ Dużo szczęścią spełnienia marzai i słodyczy
koclrancmu Andrzejowi Bcmacikowi z oka
zji urodzin

brat, mama i tata życzy
15 maja 2002
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SP R Z E D A M
- SA M O C H Ó D
• Citroen BX 1,6 - 1993 r. granat, 140,000
km, 5 drzwi, sprowadzony w całości,
I właściciel w kraju, komplet opon zimo
wych, cena do uzg. Tcl. 721 59 10 lub
0600 330 287.
• Citroen vissa - 1981 r. czerwony, silnik
650 - 1986 r, Tcl. 725 48 37 po 18.00
(oprócz poniedziałku i środy).
• Fiat tempra 1,6 - 1993 r. aluminiowe fel
gi, wspomaganie, szybcrdach, pełna do
kumentacja. Tcl. 0604 794 493.
• Fiat 126p - 1991 r. biały, zadbany, bez
wypadkowy, stan bdb. Teł. 721 12 12
lub 0607 464 755.
• Fiat 126p - 1986 r. po remoncie silnika,
pilnie. Tcl. 721 29 05 po 20.00.
• Fiat 126p - 1986 r. alternator, nowe opo
ny i akumulator, po kapitalnym remon
cie blacharki, cena do uzg. Tcl. 0608 472
374.
• Fiat 126p - 1990 r. morski, stan bdb. Tcl.
721 52 64.
• Fiat 126p —1990 r. czerwony, nowe opo
ny, akumulator, pełen lifting, stan bdb,
cena 1.800 zł. Tcl. 0501 467 244.
• Fiat 126p cl - 1995 r. jasnozielony,
49.000 km, hak. Tcl. 721 77 21.
• Fiat 126p elegant - 1995 r. niebieski,
stan bdb. Tcl. 721 19 79.
• Fiat 126p - 1993 r. fotele lotnicze, cena
do negocjacji. Tel. 0504 893 950.
• Ford cscort 1 ,3 - 1985 r. srebrny metalik,
garażowany, stan bdb. Tcl. 725 20 46.
• Ford cscort 1,6 16 V - 1992/93 r. srebr
ny metalik, wspomaganie, szybcrdach, c.
zamek, 3 drzwi. Tcl. 722 23 17 lub 0607
.5 0 5 941.
• Ford escort kombi 1,8 d - 1992 r. Tcl.
0603 506 753.
• Ford mondco 1 ,6 - 1 9 9 4 r. biały, elekt,
szyby, elekt, lusterka, wclur, ABS, im-

Reklama
mobiliscr, cena do uzg. Tcl. 0601 526
197.
• Opel corsa 1 ,2 -1 9 9 5 r. wiśniowy meta
lik, 60.000 km, alarm, c„ zamek, pilot,
zderzaki w kolorze nadwozia. Tel. 722
07 58.
• Opel kadet kombi 1,6 - 1988 r. diesel, po
wymianie błotników, nadkoli, progów
i akumulatora oraz po malowaniu i kon
serwacji. Tel. (065) 548 49 43 lub 0603
277 125.
• Opel vcctra 1,7 TD - 1997 r. ciemny gra
fit metalik, 130.000 km, bogate wyposa
żenie, oprócz skóry. Tcl. 721 76 76.
• Polonez - 1990 r. po kapitalnym remon
cie w 2001 r. cena 1.700 zł. Tel. 722 61
87.
• VW golf II 1,8 i - 1991 r. biały, cena do
uzg. Tel. 722 65 14 lub 0609 329 089.
• VW polo 1,3 - 1 9 8 9 r. granatowy, szy
bcrdach, sprowadzony z Niemiec,
w Polsce nie eksploatowany, cena 5.800
zł. Tcl. 0504 157 426.

• Części do audi 100 - 1994 r. dużo, tanio.
Tcl. 0607 940 895.
• Części do fiata 126p i żuka, dużo, nowe.
Tcl. 0608 472 374.
• Części do fiata 126p: alternator, skrzynia
biegów-kompletna, obudowa silnika,
głowica, wał, siedzenia zwykłe, rozkła
dane, 2 felgi 13 cali i inne, niedrogo. Teł."
722 66 83 lub 0607 634 968.
• Instalacja gaz. do samoch. gaźnikowego.
Tjpl. 725 79 25.

SP R Z E D A M
- RÓŻNE
• Bagażnik samoch. do przewozu rowe
rów i innych towarów. Tcl. 0505 760
965.
• Ciągnik Zetor 16145, stan bdb. Tcl. 741
43 52.
• Ciągniki: Zetor 81-11 odpowiednik 912

Od wtorku do soboty 1200- 23“
niedziele i święta 1S00- 2300
Krotoszyn, ul. Koźmińska 28
tel. 0604 539819

NO W O ŚC I
PAPAJA

oraz K-25 Bocian, na chodzie, cena
1.800 zł; lub zamienię na agregat upra
wowy. Tcl. (065) 548 49 43 lub 0603
277 125.
• Motocykl Jawa 175 - 1963 r. silnik do
remontu, cena 700 zł. Tcl. 725 01 91.
• Motorower Simson skuter SR 50 - 1989
r. biały, cena do uzg. Tel. 725 00 48.
• Motorower Simson skuter 351 - 1986 r.
wiśniowy, cena do uzg. Tel. 725 00 48.
• Motorower Simson skuter - 1989 r. bia
ły, 4 biegi, 5.800 km, instalacja 12 V,
kwadratowe kierunkowskazy, stan bdb,
cena do uzg. Tel. 722 86 03.
• Nadbudówka do poloneza trucka, 2 m,
cena 100 zł. Tcl. 0609 883 750.
• Przyczepa kempingowa Niewiadów
i 26p - 1976 r. przedsionek - 1995 r. alu
miniowe felgi, nowe opony, cena do
uzg., może być w ratach. Tcl. 722 65 78
lub 0608 427 118.
• Przyczepa kempingowa Niewiadów
126, po remoncie, na resorach, lodówka,
nowa przystawka, pokrowiec na przy
czepę. Tel. 725 23 35.
• Przyczepa kempingowa 5 m, lodówka,
kuchnia, łazienka. Tel. 0601 191 256.
• Radioodtwarzacz samoch. Clarion DB
318 R, CD, srebrny panel, RDS, nowy
model, cena 500 zl. Tel. 0503 312 668.

Saab 9000 T - 1986 r. zamienię na więk
szy silnik. Tcl. 721 52 64.
Zamienię fiata cinąueccnto 7 0 0 - 1 9 9 2 r.
biały, ciemne szyby, na golfa, kadeta, lub
inny, m ożliwość dopłaty. Tel. 0601 931
033.

Kredyty
Gotówkowe
MCHiOliY
w
\

w *5 dni

799

Krotoszyn, ul. Piekarska
Tel. 722 76 62

Bezpłatny przegląd sezonowy
oraz promocyjna sprzedaż

63-800 GOSTYŃ

oryginalnych części zamiennych

ul. Nowe Wrota 5

i akcesoriów ŚkodaAuto

tel. 0 - 6 5 572 09 44

przetarg nieograniczony na remont iglicy wieży
na budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno - W ychowawczego w Borzęciczkach 11.
Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 31 sierpnia 2002 r.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Instrukcje dla oferentów można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzi
nach 8 . 0 0 - 15.00 /od poniedziałku do piątku/.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną P rzetarg nieograniczony na rem ont iglicy
należy złożyć w sekretariacie szkoły.
Termin składania ofert upływa z dniem 5 czerwca 2002 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2002 r. o godz. 10.00.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Barbara Zakrzewska - dyrek
tor Ośrodka, tel. 062 721 69 93 w godz. 8.00-14.00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- spełniają wymogi określone w instrukcji dla oferentów,
spełniają wymogi zawarte w art. 2 2 ustawy o zamówieniach publicznych
z dnia 10.06.1994 r. /tj. z 1998 r. Dz. U. nr 119, poz.773 zpóźn. zmJ.
801
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KALIFORNIJSKA

A uto-Perfect

ogłasza:

• Audi A 4 1,9 TDI - 1995 - 1998 r. klimatronic. Tel. 722 86 04 lub 0607 507
166.
• Auta powypadkowe, także całkowicie
rozbite, na części lub cale poniżej ceny
giełdowej. Tcl. (065) 573 28 36 lub 0502
711 339.

ATLANTYK
Właścicielka lokalu Emilia Chromińska
| serdecznie zaprasza smakoszy pizzy II!

w Borzęciczkach 11, tel./ fax 062 721 69 93

_____________

K U P IĘ

CZTERY PORY ROKU

Ż yczym y sm acznego!

Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy
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Krotoszyński Ośrodek Kultury
informuje, że od dnia 16.05.2002 r.
prowadzone są rezerwacje ■
na stoiska handlowe w czasie
DNI KROTOSZYNA,
które odbędą się w dniach
31.05-2.06.2002 r.
Przyjmowanie rezerwacji:
Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
m
tel.
062
725
42 78 tcl./fax 725 20 17
w3

705
o d

(S zk ó łk a.

4 6 3

UL—2 2

i i

w o fe rd e p o n a d 100 g a tu nk ó w
k rze w ó w liściastych i iglastych,
. w tym pnącza
* ^ 4 '

w rzosow ate
Fachowe doradztwo!
J. J. Nowaczyk, Wygonów1,
Tel. 065 548 24 18
0606 259 639

OGŁOSZENIE
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych
nr 3 w Krotoszynie

fax 0 - 6 5 575 12 59
autoperfectgos@pro.onet.pl

informuje, że egzamin kwalifikacyjny

na mistrza w zawodzie
sprzedawca
Zalecamy oleje M o b i l
800

odbędzie się 22.05.2002 r. o godz. 16.00
w Z S Z nr 3 Krotoszyn.
Jednocześnie informujemy, że zebranie organizacyj
ne odbędzie się w dniu 17.05 2002 r. o godz. 16.00
w Z S Z nr 3 Krotoszyn. Dokumenty należy złożyć
w sekretariacie szkoły do dnia 17.05.2002 r.
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W co się bawić?
skupionych głównie wokół Radia Łódź.
Potwierdza tą prawdę również przykład
Kayah, która zanim odniosła oszałamiają
cy sukces z Bregovićem i solo, przez wie
le lat występowała w chórkach u znanych
artystów. Ostatnim przykładem z zagrani
cy jest Kanadyjczyk Garou, który wiele
lat czekał na swoją szansę, aby w końcu
zabłysnąć już oszlifowanym talentem.
Sukces nie przychodzi bez wyrzeczeń.
Bez lat chudych, spędzonych na poszuki
waniu miejsca na granie, potem studia,
wreszcie wydawcy, nie ma lat tłustych,

ka, lidera P erfectu - Grzegorza Markow
skiego. Płyta B ędę siln a jest produktem ze
wszechmiar zniechęcającym. Nie podoba
mi się na niej prawie nic. Głos Markow
skiej jest tylko poprawny, nic więcej. Pa
trycja nie dysponuje ciekawa barwą nie
przekopuje również jej interpretacja.
Również repertuar jest wysoce przecięt
ny. Płytę, osadzoną w stylistyce poprockowej, promował kawałek D m g i kolego.
Rozumiem, że miał on zachęcić do zaku
pu płyty. Lecz sprawna realizacją średnio
ciekawy refren i całość wpisująca się
w schemat radiowej poprawności dźwię
kowej - nie wystarczą. Tojuż lepsze wra
żenie sprawia E liksir życia - głównie
dzięki ciekawym rozwiązaniom melo
podczas których spija się śmietankę suk- dycznym w refrenie. Poza tym jest tra
cesu...
gicznie. W tym kontekście najciekawiej
Tymczasem polskie molochy fonogra wypada utwór bonusowy, przygotowany
ficzne wciąż chcą znaleźć młodą pięknie na Igrzyska Olimpijskie i zaśpiewany
wyglądającą i w dodatku obdarzoną z Marcinem Urbasiem M usisz być pierw 
olśniewającym talentem gwiazdę. Wspo- szy. Ten kawałek przynajmniej zapada
maga je Polsat, zwany przez niektórych w pamięć. Natomiast o całej płycie B ędę
nie bez racji pieszczotliwie Polshitem, siln a artystki Markowskiej chciałbymjak
zdecydowanie najbardziej kiczowata tele- najszybciej zapomnieć.
wizja w kraju, szukając idola w progra-- Nota: 2
mie, który poziomem wpisuje się w ogólTomasz Kwiatkowski
ną miernotę prezentowanąprzez tą stację,
Patrycja Markowska idolem na pewno Dziękuję księgarni DOM KSIĄŻKI
niejest i nie będzie. Nie pomożejej nawet SA (Rynek 7) za pomoc w redagowa
fakt, że jest córką legendy polskiego roc niu rubryki.

K rzy ż ó w k a ze s p o n s o re m
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki sprzed dwóch tygodni (hasło: KASZ
TELANIA) redakcyjna sierotka wylosowała dla pani Martyny Włodarczyk z Grębo
wa. Na kartki z rozwiązaniami poniższego zadania czekamy do 22 maja. Tym razem ha
sło składa się z 10 liter. Do wygrania - niespodzianka.

1

2

7

B ędę siln a

(Universal)
Polskie firmy płytowe ujawniają ostatnio
dziwną tendencję. Desperacko poszukują idola. Idola, który objawi się nagle, jak
grom z jasnego nieba, i sprzeda milion
płyt. Promują beznadziejne gwiazdki,
które nie mają pojęcia o muzyce. Tymczasem bycie idolem poprzedzają prawie
zawsze lata ciężkiej pracy, nawet wątpliwej jakości gwiazdy z Ich Troje czekały
na swój niebywały sukces kilka lat i były
znane tylko niewielkiemu kręgowi fanów

Igraszki z Alberty ną
Drodzy
Przyjaciele,
nagrodę za rozwią
zanie zadania- hasło
ZIELONE IGRASZKI
- otrzyma Paweł
Maciejewski, lat 12, z Krotoszyna. Paw
ła i Sandrę Czeszyk z Krotoszyna, autor
kę nowego zadanią zapraszam w piątek
do redakcji po nagrodę. A na rozwiązania
rebusu czekam do 2 2 maja.
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Co jest grane?
PATRYCJA MARKOWSKA
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Poziomo

Pionowo

1. Żleb, osypisko
4. Zakłada sprawę w sądzie
7. Klatka filmowa
8. Starocie
9. Rodzaj egzaminu
10. Królewskie psie imię
12. Powieść s-f Aleksego Tołstoja
14. Grecki bóg wiatrów
16. Ocalał z potopu
17. Wysoki lot piłki
19. Murzyn z Tajemniczej wyspy
21. Szkatułka na kosztowności
22. Staropolskie sądy
25. Stanisław, reformator oświaty doby oświecenia
26. Rodzaj balkonu
27. Pomieszczenie

1. Hazardowa gra w karty
2. Grecka bogini przeznaczenia
3. Ruch ręką
4. Wszystkie bóstwa
5. Narzędzie kłusownika
6. Nad nią Archangielsk
8. Waćpan
11. Rodzaj związków chemicznych
13. Szekspirowski król
15. Na przykład szybowcem
18. Symbol chem. berkelu
20. Lubi spać w norze
21. Jubilerska jednostka
23. Zwrot chrakterystyczny dla danego języka
24. Niesportowe zagranie
25. Gwiżdżący ptak

Albertyna

P o d T w o ją G w ia zd ą

Rebus Sandry

BARAN (21111 - 20IV)
Znajdź czas na odrobinę refleksji nad zyskami i stratami osiąganymi w dotychczasowym
przedsięwzięciu i rozważ, czy należy to kontynuować. Baw się w sobotę.

P o czyta m y
Pomimo względnej stabilizacji uczuciowej bohaterka książki Kata
rzyny Grocholi nadal w ietrzy niebezpieczeństwo. Raz skrzywdzona
przez mężczyznę, swojego męża, stara się nie ufać nikomu. Boi się,
że będzie m usiała znowu nosić serce na temblaku.
Judytę, główną bohaterkę powieści, zna
my już z książki N igdy w życiu , w której
musiała rozstać się z mężem i usamodziel
nić finansowo. Boiykając się z problema
mi materialnymi i korzystając z pomocy
mamy, zbudowała mały domek. Zamiesz
kała w nim z nastoletniącórką. Od pewne
go czasu ma w nim nowego lokatora.
Adam tak jak ona szuka w życiu ciepła
i miłości.
Pomimo spokoju i względnej stabilizacji
Judyta nadal leczy rany z poprzedniego
związku. Nie znosi na przykład szczupłej
i zadbanej młodej żony swojego cksmał-

żonka. Dlatego z pewnym zadowoleniem
obserwuje początek ich perturbacji mał
żeńskich, czyli nagminne przebywanie
eksia w delegacjach.
Judyta ma także własne problemy. Coraz
częściej nie potrafi się porozumieć z dora
stającą córką bo dziewczyna nie zacho
wuje się jak, jakby ona tego oczekiwała
Choć z kolei rodzice Judyty twierdzą że
przypomina swoją matkę.
Na dodatek bohaterka pochopnie powie
rzyła dużą sumę pieniądzy mało znanej
sobie kobiecie, która ponoć zrobiła karierę
finansową Tamtajest modnie ubrana, za

BYK (21IV - 21V)
Zakręć się wokół ważnych spraw, odkładanie ich niczego nic załatwia. Tym bardziej, że
masz teraz okazję zrealizować przynajmniej jedno ze swoich marzeń.

dbana, ma swój samochód, Judyta zdecy
dowała się dołączyć do grona bogatych
i pomnożyć wspólne, Adama i swoje, pie
niądze przeznaczone na wakacje. W ta
jemnicy przed przyjacielem dałaje znajo
mej, mając nadzieję na życiowy interes.
Robi się ciepło, Adam coraz częściej
wspomina o wakacjach. Judyta w popło
chu zmienia temat, bo znajoma ostatnio
nie daje znaku życia. W końcu postanawia
ją odszukać...
Książka Grocholi nie daje gotowych re
cept na życie, pozwalajednak na nabranie
dystansu do niego. Śmiejąc się z przygód
Judyty, najczęściej śmiejemy się z siebie.
Katarzyna Grochola, Serce na tem blaku,
do nabycia w księgami Dom Książki SA,
Krotoszyn, Rynek 8 .

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
Wielka burza w szklance wody. Czy nic dlatego, żc nic dopracowałeś szczegółów i dałeś
się podpuścić? Więcej wiary w swoje możliwości i chęci do pracy.

RAK (22VI - 22VII)
Malc sukcesy w pracy lub szkole, nieco większe w sferze uczuciowej. Nic gódź się na kom
promisy, idź na całość. Odpoczniesz w przyszłym tygodnia

LEW (23VII - 22VIII)
Możesz spokojnie wyj echać na kilka dni i zostawić sprawy własnemu biegowi. Zmiana oto
czenia może być dla Ciebie inspirująca.

PANNA (23VIII - 22IX)
Nic marnuj czasu, ostatnio sprawy zaczynają Ci się wymykać z rąk. Bacznie rozglądaj się
wokół. Zmęczenie staraj się odreagować w sympatycznym towarzystwie.

WAGA (23IX - 22X)
Możesz oczekiwać miłej niespodzianki ze strony bliskich osób. Nowości w pracy wpłyną
także pozytywnie na Twoje samopoczucie.

SKORPION (23X - 22X1)
Spore zamieszanie związane z nawałem obowiązków zmusi Cię do zmiany przyzwycza
jeń. Huśtawka nastrojów i wyników nieco Cię zmęczy, korzystaj z okazji do relaksu.

(ela)

STRZELEC (23X1 - 21X11)
Zbytnie ponaglanie nic pomoże Ci w niczym Zwolnij, bo dostaniesz zadyszki. Rozejrzyj się
wokół, może to ostatni dzwonek, żeby się zakochać.

N ie u s ta ją c y k o n k u r s R z e c z y

KOZIOROŻEC (22X11 - 201)

w

Zatankuje w Petrochemii
Właściciela tego pojazdu serdecznie za
praszamy do redakcji. Jeśli pokaże egzem
plarz tej gazety, odbierze kupon na bezpłat
ne tankowanie i 5 litrów paliwa w stacji
Petrochem ii Płock przy ulicy Zdunowskiej

160. Przypominamy, że nasz grasujący po
powiecie fotoreporter szuka wyłącznie sa
mochodów' z naklejkami R zeczy umiejsco
wionymi na tylnej szybie samochodu.
(red.)

uzecz

Nie daj się wciągnąć w chaos ogarniający wszystkich dokoła, postaw na spokój, porządek
i dobrą organizację. Pomyśl o wzięciu udziału w jakiejś ciekawej imprezie.

WODNIK (211 - 2011)
Rusz głową i powiedz, co Ci po niej chodzi, szef na pewno doceni Twoje błyskotliwe po
mysły. Skoizystaj z ciekawej propozycji, na pewno zyskasz na niej dużo.

RYBY (2111 - 20IH)
Z dystansem odnieś się do nowych pomysłów otoczenie, bo może to tylko budowanie zam
ków na lodzie. Skłaniaj się raczej ku pewniejszym inwestycjom, będziesz spać spokojnie.
15 maja 2002
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Ogłoszenia drobne
(W38 lub 0502 557 935.
• Meble stołowe: 2 witryny, szatka, cena 90 zł.
Tel. 725 36 30 lub 0503 066 820.
• Meble sosnowe: duża komoda, dl. 206 cm,
szer. 60 era, wys. 98 cm, ławostół rozkłada
ny oraz stolik rtv, stan dobry, tanio, pilnie.
Tel. 722 81 36.
• Meble, tanio. Tel. 722 85 34.
• Mcblościanka - komoda 2-częściowa, dł.
4 m, wys. 1 m, szaroczamą cena 200 zł. Tcl.
722 8244.
• Szafka pod tv. Tel. 0606 642 663.
• Tapczan, fotele, stół, szafa, korzystnie. Tcl.
722 83 55.

SPRZEDAM
- AGD, RTV, KOMPUTER
• Pralka automat. Polar, stan bdb, cena 100 zł.
Tel. 588 01 74.
• Lodówka Mińsk 16A, wys. 145 cm, szcr. 55
cm, stan dobry, tanio. Tcl. 0692 384 550.
• Lodówko-zamrażarka Polar 240 L, stan
bdb. TeL 725 37 92.
• Lodówki, korzystnie. Tel. 722 83 55.
• Lada chłodnicza, szcr. 2 m, stan bdb. Tcl. 725
70 38.
• Zamrażarka, 3 szuflady, stan dobty, cena do
uzg. Tel. 722 01 65.
• Kuchnia gaz. z piekarnikiem, stan bdb, cena
100 zł. Tel. 588 04 38 lub 0502 557 935.
• Piec gaz., cena 100 zł. Tcl. 721 23 04.
• Piec żeliwny. Tcl. 0603 445 312.
• Przepływowy ogtzcwacz wody Kaskada (si
ła), 18 kW, cena 250 zł. Tcl. 722 64 15.
• TV Brandt 21 cali, cena 100 zł; CD Grundig,
cena 80 zł; amplituner oraz CD Onkyo, cena
200 zł. Tcl. 0504 577 852.
• TV 21 cali, b. tanio. Tcl. 722 07 89.
• TV Grundig 29 cali, stereo; TV 21 cali, pilot;
TV 29 cali; wideo; pralka Elcktroltnc, roczna,
pochłaniacz pary, tanio. Tcl. 722 85 34.
• Wideo. Tcl. 0606 642 663.
• Wzmacniacz lampowy Billson 60 W. Tel.
588 0348.
• Nagrywarka CDR-760 Philips, mało uży
wana, cena 850 zl; lub zamienię na kompact
CD Tcchnics do 350 zł. Tcl. 0609 524 047.
• Komputer, 594 MB, napęd na CD-ROM,
dobry do nauki i zabawy. TeL 721 14 47 od
19.00 - 21.00.
• Pentium 366 MHz, twardy dysk 4 GB, CDROMx50, monitor-kolor 15 cali, oprogramo
wanie, cena 1.250 zł, do uzg. Teł. 0609 449
979.
• Konsola Play Station, karta pamięci i 14 płyt,
cena do uzg. Tcl. 0505 511 109.
• Stacja dysków do komputera płyta główna
4 8 6 ,2 twarde dyski, cena 100 zł; kuchenka
elekt Gotcnjc, cena 100 zł. Teł. 0501 321 803.

SPRZEDAM
- ODZIEŻ
• Sukienka ślubna na 164 cm, rozm. 38, tanio.
Tel. 722 63 65.
• Suknia ślubna na 170 cm, rozm. 37/38, tanio.
Tcl. 725 07 75 od 17.00 - 21.00.
• Suknia ślubna na 170 cm, rozm. 3 8 ,2-częściowa, dodatki gratis, nowy model, atrakcyj
na cena. Tcl. 72541 51.
• Suknia ślubna na 165 cm, 2-częściową 1wła
ściciel. Tcl. 721 54 69.
• Suknia ślubna, tanio. Tcl. 0600 717411.
• Suknia ślubna na 164 cm, rozm. 36/37, krót
ki rękaw, dodatki gratis, cena do uzg. Tcl. 721
7612.
• Suknia ślubna-duża. Tcl. 0600 599 500.

SPRZEDAM
- M EBLE
• Komplet wyp. Tcl. 725 40 50.
• Kuchnia jasna; mcblościanka; ławostół roz
kładany. Tcl. 725 01 30.
• Ława, wysoki połysk, cena 60 zł. Tcl. 722 86
24.
• Łóżeczko z nowym materacykiem, cena 30
zł. Zduny, Rynek 7/2.
• Meble, ława rozkładana i stolik rtv, stan
bdb, b. tanio. Tel. 0504 070 956.
• Meble Janusz, duża ława, stolik rtv. Tcl. 722
7623.
• Meble kuch., stan bdb. Tcl. 588 01 74.
• Meble kuch. oraz ława rozkładana, tanio. Tcl.
725 01 30.
• Meble kuch., stan bdb, cena 180 zł. Tcl. 588

SPRZEDAM
- ROLNICZE, ZWIERZĘTA
• Bryczka z paką. Tcl. 721 25 61 po 20.00.
• Chłodnia do mleka 6501. Tcl. (065) 548 29
86

.

• Kosiarko-ładowarka, stan dobry. Tcl. 721 25
94.
• Młynek wiatrowy z sitami, stan bdb. Tcl. 722
11 65.
• Rozsiewacz nawozów KOS; przyczepa
zbierająca TANDEM T-038; sieczkarnia
Z-321; podajnik łańcuchowy; dumchawa
do siana; słoma. Teł. 72213 65.
• Rozsiewacz nawozu olejowy Piast, pojedyn
czy, stan bdb. Tcl. (065) 548 23 51.
• Sieczkarnia pojedyncza do kukurydzy Pottinger Mcx II, cena 2.700 zł. 722 41 80.
• Śrutownikssąco-tloczący; mieszalnik do pasz
1 1; dmuchawa do siana. Tcl. 721 76 76.
• Kiszonka z liści buraczanych. Tcl. (065) 548
2989.
• Słoma w kostkach. Tcl. 0600 520 061.,
• Króliki nowozelandzkie, białe, tanio. Tcl. 722
43 05.
• Króliki nowozelandzkie. Tcl. 721 24 13.
• Indyki 3-micsięcznc, 15 szt. Tcl. 725 75 00.
• Pisklęta ogólnoużytkowc; kurki; kogutki;
brojlery; kurki odchowane od 4 tygodni. Wy
lęgarnia Krotoszyn, ul. Łukasicwicza 3a. Tcl.
725 35 49.
• Ryby i rośliny do oczek wodnych. Tcl. 0609
447 326.
• Dalmatyńczyki-szczcnięta. Tcl. 722 13 42.

SPRZEDAM
- BUDOW LANE
• Brama 2-skrzydlowa do garażu lub budynku
gosp. Tcl. 72544 81.
• Betoniarka 200 1, walce do rynien, giętarka
dekarska dl. 1,70 m. Tcl. 0691 626 235.
• Cegła pojedyncza z rozbiórki, używana oraz
cegła biała-pojcdynczą nowa. Tcl. 721 2410.
• Drzwi wejściowe plastikowo-aluminiowc,
nowe. Tcl. 738 03 05.
• Siatki zgrzewane posadzkowe, siatka ogro
dzeniowa powlekana plastikiem, słupki ogro
dzeniowe. Tcl. 722 64 03 lub 0604 147 174.
• Drzwi zewnętrzne drewniane Carolina
owym.: 2,15x 1 m, nowe, cena 700 zł; żaluzje aluminiowe, 30 szt, o szcr. 30,40,50 cm,
używane, tanio; piec kaflowy, wys. 100 cm,
szcr. 60 cm, cena 100 zł. Tcl. 725 01 91.

SPRZEDAM
- RÓŻNE
• Agregat prądotwórczy 2,2 kW, mato używa
ny. Tcl. 721 25 45.
• Antyki i ramki od obrazów. Iwona Młynarz,
ul. Piastowska 18/1.
• Gitara elekt. Fender Stratocastcr Squicr, stan
dobry. Tcl. 588 03 48.
• Lada do sprzedaży z oszkleniem, waga elekt
Tcl. 725 70 38.
• Lampa, korzystnie. Tcl. 722 83 55.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię, sprzeaam, zamienię, szuKam pracy, poszukuję, wynajmę...
Treść ............... ........................................................................................

Imię i nazwisko .......................................................... ..............................................
Ad res (tel.).............................................................. ....................................................
^W ypełniony i naklejony kupon p rosim y w ysłać na a d re s R edakcji lub w rzucić do skrzynki R K
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O głoszenie do 20 stów jest bezpłatne.

B k r o t o s z y w s k a □ O d 21 do 40 słów -t-3 zł

15 maja 2002

□ U sługi *3 zł

O Pogrubienie +3 zł

ia t a a M M B M M

• Maszyna do szycia stębnówka przemysłowa
oraz prasowalnica clckt-parowa, przemysło
wa. Tcl. 0603 577 752.
• Młot pneumatyczny z funkcją wiercenia, ta
nio, nowy. Tcl. 725 73 92.
• Palcciak; wagi: suwakowa i zegarowa, taśmo
ciąg 4 M, kowadło. 722 11 65.
• Pianino do remontu, cena 300 zł. Tel. 0609
883 750.
• Piła motorowa spalinowa, cena 250 zł. Tcl.
725 01 91.
• Pita Shtil 36. Tcl. 722 91 99.
• Regały sklepowe; lampy; klimatyzacja, 80 m,
220 V Amana. Tcl. 722 85 34.
• Rower damski składak. Tcl. 725 23 35.
• Rowergórski,cena 150zł. Tcl. 0503312668.
• Spawarka 300 A; zbiornik 8001. Tcl. 722 60
64.
• Telefon kom. Sony, cena 150 zł; telefon z fak
sem, cena 50 zł. Tel. 0504 577 852.
• Telefon kom. Samsung R 200 S, w sieci Era
GSM, z numerem telefonu, na gwarancji. Tcl.
0691 706 717.
• Telefon kom. Nokia 5110 na kartę, bez nume
ru, drugi panel, pokrowiec, futerał, cena 180
zł. Tcl. 0607 813 303.
• Telefon kom., zestaw startowy POP, cena 120
zł. Tcl. 722 61 59 lub 0501 557 877.
• Wózek spacerowy Chico, tanio. Tcl. 0600
272438.
• Wózek 3-funkcyjny Implast stan bdb, para
solka. Tcl. 721 52 85.
• Wózek Graco-Alexia. Tel. 721 12 07 lub
0692 554 379.
• Wózek 3-funkcyjny, mało używany, cena 200
zł. Tcl. 0609 617 274.
• Wózek inwalidzki, cena 50 zł, do negocjacji.
Tcl. 0505 760 965.
• Zbiornik plastikowy 6001, do wody, paliwa
itp., nowy, cena 250 zl. Tcl. 0606 254 389.

K U PIĘ
• Antyki, starocie - skup, sprzedaż, renowacja.
Piotr Pryczck, Jarocin, ul. Wodna 6. Tcl.505
20 10-sklcp lub 0600 125 115.
• Antyki - kupno, sprzedaż: stare meble, zega
ry, obrazy, żyrandole, piece kaflowe, porcela
na, szkło, wyroby srebrne, monety, ordery,
mapy, widokówki, instrumenty grające. Tcl.
735 4716 od 10.00 -18.00 lub 0604 583 853.
• Maciory, knury, płatne gotówką. Tcl. 721 32

17.
• Plecak turystyczny duży. Tcl. 721 32 80.
• Pice plcszcwski c.o. lub podobny, do ogrodnictwą używany. Tcl. (061) 812 54 12.
• Meble przedwojenne, mogą być bardzo
zniszczone, zegary i inne starocie. Tel. 0692
524 974 lub 0604 804 168.

NIERUC H O M O ŚCI
- SPRZEDAM
• Działka bud. 1000 m kw., pięknie położona,
cena 10 zl m kw.. Bo równica, gm. Zduny. Tcl.
0606 790 191.
• Działka bud. uzbrojona, ul. Bolewskiego.
Tel 0601 479 105.
• Działka letniskowa nad jeziorem w Smol
nikach Powidzkich, 560 m kw , z prawem
zabudowy, barakowóz mieszkalny z wypo
sażeniem, prąd, ujęcie wody, łódka, cena
do uzg. Teł. 725 25 11 (wieczorem).
• Działka ogrodowa ok. 25000 m kw, muro
wana altana, obsadzona, zadbana, cena do
uzg. Tcl. 588 06 47 lub 0691 519 797.
• Działka rekreacyjna z altaną, ul. Wiewiórowskiego. Tel. 0501 467 750.
• Domek letniskowy, 2 pokoje, w Skorzęcinic.
Tcl. 725 02 12.
• Dom jednorodz. piętrowy, na działce 1000 m
kw, budynki gosp. wraz z garażem, w Gorzupi. Tcl. 721 20 15 po 15.00.
• Dom jednorodz. 135 m kw, wolno stojący,
garaż, budynek gosp, na działce 486 m kw,
pełne uzbrojenie. Tel. 0600 065 985.
• Dom jednorodz., działka 31 arów, stodoła.
Tcl. 721 1932.
• Dom 200 m kw, 6-lctni, c.o, garaż, wszystkie
wygody; lub zamienię na mniejszy. Tcl. 0505
760 965.
• Dom w centrum z możliwością prowadzenia
działalności gosp. lub pomieszczeń magazyn.
Tcl. 0692 788 456 po 16.00.
• Garaż blaszany, stan dobry. Tcl. 725 26 61.
• Mieszkanie 47 m kw, 3 pokoje, III p , w blo
ku z cegły, ul. Kobylińska, możliwość kupna
garażu. Tcl. 588 1245.
• Mieszkanie, 2 pokoje, IV p , os. Korczaka.
Tcl. 722 96 89.
• Mieszkanie 48 m kw, 2 pokoje, II p. Tcl. 725

01 09.
• Mieszkanie 36 m kw, 1 pokój, I p. Tcl. 725 01
09.
• Mieszkanie, 2 pokoje 111 p , w bloku, w Zdu
nach. Tel. 0692 838 943.
• Mieszkanie 88 m kw, 3 pokoje, ogród 128 m
kw, cena 65.000'zł. Tcl. 588 00 52.
• Mieszkanie, 2 pokoje, w Koźminie. Teł. 0691
362886.
• Mieszkanie 63 m kw, c.o, w bloku, w Stanicwic cena 600 zl m kw.; działka ogrodową bu
dynek gosp. w cenie mieszkania. Tel. 0605
120227.

NIERUCHO M OŚCI
- ODDAM W NAJEM
• Lokal 35 m kw, na biuro lub inną działalność,
przy Rynku. Tcl. 725 29 01 po 18.00 lub 0605
617944.
• Lokal 60 m kw. na biuro, gabinet, mieszkanie,
przy Rynku. Tcl. 725 37 96 po 15.00.
• Pomieszczenia na biura, hurtownie lub inną
działalność, ul. Rawicka 5. Tcl. (065) 548 22
45.
• Pomieszczenia na sklepy, biura, produkcję,
szkoły, centrum Jarocina. Tcl. 747 60 95 lub
0604 784 202.
• Pokój, kuchnią Tcl. 725 08 57 po 15.00.
• Pokój duży, kuchnia, łazienka oraz 1 pokój,
czynsz do uzg. Tcl. 725 43 36.
• Pokój. Tcl. 722 60 64.
• Przyjmę na pokój. Tcl. 725 21 44. .
• Garaż od zaraz, ul. Przemysłowa. Tcl. 722 06
81.
• Mieszkanie, 1 pokój, częściowo umeblowa
ne, dogodne wamnki wynajmu. Tcl. 725 24
08.
• Mieszkanie 48 m kw, 2 pokoje, częściowo
umeblowane, od III kwartału. Tcl. 0691 812
174 po 18.00.
• Mieszkanie, 2 pokoje, kuchnią łazienka. Tcl.
725 78 53.

NIERUCHO M OŚCI
— TAM TA WA
• Mieszkanie 74 m kw, 3 pokoje, wysoki stan
dard - na domek, może być w stanic suro
wym, w Krotoszynie lub okolicy. Tcl. 725 37
92.
• Micszkanic49mkw,3pokojc-namnicjsze
lub sprzedam. Tcl. 722 07 89 (wieczorem).

NIERUCH O M O ŚCI
- RÓŻNE
• Kupię dom wybudowany po 1990 r. w do
brym stanie, w okolicy Kobylin-Miejska
Górka. Tel. 0607 822 328.
• Kupię dom w Krotoszynie lub okolicy. Tcl.
725 37 92.
• Kupię mieszkanie 3- lub 4-pokojowc, do II p,
najchętniej z balkonem. Tcl. 0600 629 868.
• Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do
wynajęcia w mieście lub na wsi. Tcl. 0605
347031.
• Ogólnopolska sieć sklepów poszukuje lokalu
handlowego, ok. 70 m kw, w Krotoszynie.
Tcl. 0602 643 056 lub 0604 261 488.
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 56,8
m kw. w Pępowie. Tel. 0603 126 708.

• Ptzyjmę montera płyt gipsowych z umiejęt
nością szpachlowania Tcl. 722 64 75 po
18.00.
• Zatrudnię kierowcę z samochodem dostaw
czym do rozwożenia pieczywa. Tcl. 735 51
17 lub 0691 502551.
• Zatrudnimy piekarzy z doświadczeniem. Mi
le widziani renciści i emeryci. Tcl. 735 5117
lub 0691 502 551.
• Zatrudnimy pracownika na etat. Oferty:
oferta_praca@onet.pl oraz tel. (065) 547

2120.

PR A C A - SZUKAM
• Absolwentka technikum ceramicznego,
obecnie studentka pedagogiki szuka pracy na
okres letni oraz na weekend jako opiekunka
dziecka lub innej. Tcl. 725 01 37 lub 0607 636
731.
• Dwudziestolatka - sprzedawczyni, praktyka
w hurtowni oraz stolarz, lat 22, po wojsku,
prawo jazdy, poszukują pracy w kraju lub za
granicą. Tcl. 722 15 31.
• Kobietą komputer, kasa fiskalną technik ce
ramik oraz mężczyzna, prawo jazdy kat.
A,B,E,C,T, ślusarz ADR, podejmą jakąkol
wiek pracę, także chałupniczą. Tcl. 0600 717
411.
• Kobieta w średnim wieku szuka pracy w księ
gowości: księgi handlowe, księgi przycho
dów i rozchodów, samodzielnie lub w zespo
le. Tcl. 725 27 97.
• Szukam pracy w księgowości, kadrach i pla
cach, inne propozycje, prawo jazdy. Tel. 725
7920.
• Szukam pracy przy malowaniu, szpachlowa
niu, układaniu płyt G-K, docicplaniu, prawo
jazdy kat. A,B,T. Tcl. 725 27 44.
• Ślusarz, spawacz, hydraulik szuka pracy. Tcl.
0691 626235.
• Zaopiekuję się dzieckiem (wieloletnie do
świadczenie) lub osobami starszymi. Tcl.
0609 410 700.
• Zaopiekuję się osobą chorą lub samotną. Tcl.
725 2046.
• Zaopiekuję się starszą osobą lub pomogę
w prowadzeniu domu. Tcl. 725 01 37.

• Hemoroidy - wewnętrzne, zewnętrzne,
wieloletnie, kurzajki, narosła w ciągu tygo
dnia bczpow rotnie wygoisz maścią ziołow ą
Hemogin. Koźmin, ul. Łączna 8. Tel. 0604
957327.

• Kredyt got. do 5.000 zł bez poręczycieli, do
chód 250 zl na osobę, minimalny dochód
z jednego źródła 500 zł, Zduny, Rynek 8. Tcl.
0605 237 289.
• Oddam bezpłatnie 3 niebieskie sukienki-fartuchy, rozm. 36, krótki rękaw, bardzo szczu
plej pielęgniarce. Tcl. 725 23 21 po 19.00.
• Odzyskiwanie należności skutecznie, szybko
i dyskretnie. Tcl. 0692 147 879.
• Sprawdzony zespół muzyczny na weselą za
bawy lub instrumentalistą przystępne ceny;
nauka gry na gitarze i keyboardzie. Tcl. 725
22 24.
• Studentka akademii muzycznej wykona Avc
Maria na skrzypcach na ślubie lub chrzcinach.
Tcl. 0608 632 637.
• Tanie noclegi w Pieninach. Możliwość peł
nego wyżywienia, mile widziane grupy. Tel.
(018) 262 33 25.

• Chemią tanio. Tcl. 0607 704 502.
• Chemia; komputerowe przepisywanie prac.
Tcl. 0605 642 940.
• J. niem. - student ostatniego roku germanistyki UAM z przygotowaniem pedago
gicznym i metodycznym, szkoła podstawo
wa, gimnazjum, szkoła średnia, przygoto
wanie do matury; także tłumaczenia nieuwicrzytelnionc z niem. i na niem. Tel.
0607172 452.

PR A C A - DAM
• Dodatkową do 1.200 zł. Tcl. 721 14 43.
• Duża firma branży spożywczej zatrudni
głównego księgowego. Oferty: duza frrma@interia.pl oraz tel. (065) 547 21 20.
• Firma PPHU Arko-Paw w Krotoszynie po
szukuje firmy transportowej do współpracy
(przewóz zbóż). Tel. 588 02 22 od 8.00 16.00.
• Młyn w Krotoszynie poszukuje młynarzy
i kierowców: świadcetwo kwalifikacyjne na
pojazdy ciężarowe zprzyczcpami. PPUH Ar
ko-Paw, ul. Koźmińska 98, Krotoszyn. Tcl.
588 02 22 od 8 .0 0 - 16.00.

izecz

• Tanie noclegi w górach k. Zakopanego. Mile
widziane grupy. Tcl. (018) 207 1577 wieczo
rem.
• Wynajmę maszyny stolarskie Jaroma. Tcl.
0607 866966.

USŁUGI
- BUDOW LANE
• Budownictwo - nowe obiekty, remonty, ele
wacja, docicplcnia wnętizą płyty G-K, gwa
rancją faktury VAT. Tcl. 722 84 89 lub 0603
136 830.
• Profesjonalny montaż okien i drzwi, gwaran
cja, faktury VAT. Tcl. 722 84 89 lub 0603 136
83(1.
• Malowanie, tapetowanie, gipsowanie, glazu
ra, płyty G-K. Tcl. 722 08 82 lub 0609 183
303.
• Tani parkiet, także montaż parkietu, mozaiki,
paneli, boazerii, cyklinowanic. Tcl. (065) 573
47 10.
• Układanie glazury i terakoty, prace mu
rarskie, płyty G -K przeróbki wody i kana
lizacji, adaptacje strychów i poddaszy na
pomieszczenia mieszkalne i użytkowe, fak-
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Reklama / Ogłoszenia drobne
• Zespól muzyczno-wokalny Blue Stajenka

tury VAT. TeL 722 84 15.
Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, pły
ty G-K, zakładanie sztukaterii. Tcl. 722 86 36.
Usługi remontowo-budowlane: montaż płyt
gipsowych, gładzic szpachlowe, glazura, pra
ce wykończeniowe pod klucz. Tcl. 722 64 75
po 18.00.

m Jse ra fin ia k
\

19.00, w soboty od 9.00-14.00; maglujemy

słony i firanki. Krotoszyn, ul. Robotnicza 11.

wych, skanowanie. Tel. 722 96 23.
• J. włoski - lekcje. Tcl. 721 03 87.
• Instalowanie centralnych zamków do każdej
marki samochodu, już od 215 zł. Tcl. 0605
734 896.
• Schudnij bez efektu jo-jo. Oferujemy fa
chową pomoc. Tel 722 68 53.

MATRYMONIALNE
• Biuro matrymonialne Duet, ul. Staroprzygrodzka 34,63400 Ostrów Wlkp. Tcl. 735 38
25.
• Miła wdowa, lat48,160/55, wykszt zawodo
we, energiczna, czuła, życzliwa (dorosłe, usa
modzielnione dzieci), pozna uczciwego pana
do lat 60, z mieszkaniem, cel matrymonialny.
Tcl. 735 38 25.
• Poważny kawaler, lat 42, 172/79, bez nało

Tel. 0606 791 310

szowa, Wieruszowa, cel matrymonialny. Tcl.

mieszkanie, pozna pannę do lat 36, która ze
chce zamieszkać na wsi w domkujednorodz.,
najchętniej z rejonu Grabowa, Kępna, Ostrze
735 3825.
• Atrakcyjna, rozwiedzionapani, lat 53,162/58,
wykszt średnic (dorosły syn), własne miesz
kanie, własna działalność, pozna kulturalnego
pana, cel matrymonialny. Tcl. 735 38 25.
• Uczciwy kawaler, lat 32, 178/65, wykszt
średnic, pozna uczciwą panią do lat 38. Tcl.

Szczegóły: 0601 594 851.

0505 700 384 po 20.00.
REKLAMA

WYCENY - POŚREDNICTWO
RAPORTY ODDZIAŁYWANIA
INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Teresa Szulc, Krotoszyn, ul. Wiejska 41. Tel. 725 73 51,0609 614 240

inwestor.
J

O

Krotoszyn, ul. Rawicka 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
______ 808
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Biuro Obrotu Nieruchomościami
SPRZEDAŻ DZIAŁEK
1. Rejon ul. Świętokrzyskiej - 480 m 2 - pełne
uzbrojenie cena 16.000 zl.
2. wlot do Krotoszyna - 2.700 m2 /zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza/ cena 41.000 zl
3. Konarzew - 2,5 ha w tym 8.500 m2 terenu bu
downictwa mieszkalnego cena do uzgodnienia
4. Krotoszyn -działka 2000 m2. / wodą prąd, gaz, telefbą kanal.sanit. / cena 38.000zł
5. Biadki - działka 1300 m 2 (wodą prąd, asfalt) ce
na 7.000 zl
6. Wiklina k. Rawicza - rekreacyjna działka budow
lana 5.200m.kw. /wodą prąd/ położona w malowni
czym otoczeniu lasów, w sąsiedztwie restaurowane
go dworku i parku cena 52.000 zl
7. Salnia - Trafary -0,65 ha łąki - teren rekreacyjny
w pobliżu łasą cena 5.000 zl
8. Krotoszyn - działka 720 m2 /wodą prąd,
gaz,tel,kan.sanit/cena 20.160 zl
9. Krotoszyn- rejon Klemczaka -Benicka działka
przemysłowa 1860 m2 / wodąprąd,gaz szerokość
frontu - przy ulicy 30 m cena 35.000zł

usługi geodezyjne

Tcl. 725 07 10.
• Komputerowe przepisywanie prac dyplomo

gów, wykszl zawodowe, stała praca, własne

IM C
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dowe, plamoodpomc, pościele, ręczniki, za

zatrudni
szefa zespołu agentów.
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obrusy i serwetki bawełniane, lniane, żakar

Atrakcyjne warunki
współpracy w zakresie
ubezpieczeń grupowych.

mieszkalny/ 5 pokoi, kuchnią łazienką 2 wc/ o pow.
130 m.kw. z garażem - całość na działce 900 m.kw.
cena 220.000 zł / nie podlega negocjacji /
lć.Santowa k.Rawicza - Rynek - kamieniczka po
kapitalnym remoncie (wszystkie nowe instalacje)
ogrzewanie kominkowe parter 3 duże pokoje, l pię
tro (3p+k+t) oraz poddasze użytkowe, piwnicą bud
gospodarczy-garaż na gruncie o pow. 480 m.kw,do
bry punkt na gabinet, aptekę cena 200.000 zł
17. Gorzyce k. Ostrowa Wlkp. - dom parterowy
o pow. użytkowej 80 m.kw. (3p+k+-ł) + poddasze
(wodą prąd c.o - nowy piec) wraz z budynkiem gosjxxlarczym, całość na działce o jxtw. 7000 m.kw.
cena 90.000 zł
18. Koźminiec - dom mieszkalny i zabudowania go
spodarcze na działce 1100 nikw. cena 40.000 zł
ROZPOCZĘTE BUDOWY
1. Krotoszyn-osiedleŁąkowa-Bolewskiego-rozpoczęta budowa domu - wyprowadzone ptzyziemie
/ wodąpiąd, kansaniLi deszczjelefon / działka 640,0
m2 cena 55.000 zł
2. Krotoszyn- dom piętrowy 120 m2 stan surowy
otwarty, działka 780 m2 cena 62.000 zl
3. Koźmin Wlkp. - trawy dom -stan surowy za
mknięty działka 700 m2 cena 65.000 zł
GRUNTYPOD
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1. Krotoszyn-1,10 lta (wodą prąd, gaz, telefon, as
falt) cena 110.000 zł
SPRZEDAM INNE
I. Kromolice - 12 km od Krotoszyna - klasycystyczny zespól jrałacowy z parkiem 1,80 ha cena do
uzgodnienia
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• Nowo otwarty magiel zaprasza od 11.00 —

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

6. Krotoszyn - wolnostojący 160 m2 r.bud.1991,
parter(2p+k+Bspiżamia),l piętro(3p+ł+wc) działka
600 m2 do zamieszkania od zaraz garaż 40 m.kw.
oraz kotłowniąpralniąsuszamia cena 151.000 zł
7. Golina k. Jarocina -zaawansowana budowa domu
-przyziemie i stropyzapas materiałów bud. do za
kończenia budowy, działka 3.600 m2 /wodąprąd,telefoąasfalt cena 69.000 zł
8. Krotoszyn- ul. Bolewskiego- dom wolnostojący,
stan surowy zamknięty 175 m2, budynek gosjxxiarczy z garażem- całość na działce o pow. 800 m2 ce
na 185.000zł
9. Krotoszyn-ul.Wielkopolska -bliźniak / surowy
otwarty, działka 385 m2 cena 59.000 zl
10. Krotoszyn- rejon ul. Ceglarskią - bliźniak— wy
soka piwnicą parter i poddasze działka 380 m2, ce
na 70.000 zł
11. 7 km od Krotoszyna - domek drewniany na
gruncie 870 m2 / wodąpiądjeł/ cena 9.800 zł
12. Kobylin - nowy donąwysoki parter 240 m2
(4p+k+2ł+salon z kominkiem + budynek gospodar
czy z garażem, pralnią i zapleczem), wodą pią, gaz,
telefon, kanalizacją dom kompletnie wykończony
do zamieszkania od zaraz na działce 600 m2, z pięk
nie zaprojektowanym ogrodem cena 130.000 zł
13. Goizupia - Okazja - dom piętrowy wraz z bu
dynkiem gospodarczym + garaż, całość ogrodzoną
na działce o pow. 2041 m 2 cena 76.000 zł
14. Poznań- Strzeszyn Grecki- nowoczesny dom
o pow. 270 m2 / 9pokoi t2kuchnie+2fctzienki+2garaże ptzy ulicy o nawierzchni z kostki typu Polbruk /
wszelkie udogodnienia / cena 420.000zł
15. Krotoszyn- ul. Sl Staszica - piętrowy budynek

lach, festy nach i imprezach okolicznościo
i oświetlenie. Milicz. Tel. (071) 384 06 05.

Suknie ślubne Mariola. Sklep, komis, wy
pożyczalnia, szycie na miarę. Oferujemy
szeroki wybór, najniższe ceny, dogodne
warunki płatności. Czynne codziennie,
w godz. 10.00 - 20.00, w sobotę, w godz.
10.00 - 15.00. Krotoszyn, ul. Słowiańska
23, k. dawnego 1’cweksu. Tel. 725 74 04.
Usługi elektryczne: konserwacja i napra
wa domofonów i inne. Tel. 721 41 36.
w godz. od 10.00-18.00.
Pracownia sukien ślubnych i wieczoro
wych Jolanty Bartoś oferuje: szycie na
miarę, profesjonalne wykonanie, atrakcyj
ne fasony, najniższe ceny, już od 600 zl no
wa suknia ślubna, sukienki dla druhenek,
komis, wypożyczalnia, usługi krawieckie.
Dla każdej panny młodej w prezencie od
firmy karnet na 3 lub 7-dniowe wczasy.
Krotoszyn, ul. Spokojna 12. Tel. 72201 94.
Markizy, żaluzje, moskitiery - sprzedaż,
montaż, naprawa, faktury VAT. Zacharzew k. Ostrowa. Tel. 736 89 39.

ny o pow. 123 m2, parter - pokój dzienny z ko
minkiem, kuchnią 2 pokoje, poddasze - 4 sypial
nie, łazienką ubikacją pomieszczenie gospodar
cze, budynek gospodarczy z dwoma garażami
i pomieszczeniem użytkowym na działce o pow.
636 m2. UArojrenie: wodą prąd, kanalizacja.
Całość ogrodzona. Cena: 170 000 zł.
14. KROTOSZYN - dom jednorodzinny w po
bliżu centmm w idealnym stanie o pow. 220 m2,
pokój dzienny z kominkiem, 3 sypialnie, kuchnią
łazienka, ubikacją garaż na działce o pow. 580
m2. Uzbrojenie pełne. Cena: 200 000 zł.
15. KROTOSZYN - na działce o pow. 855 m2,
dom jednorodz. o pow. 106,8 m2, parter - 2 po
koje, kuchnią łazienka z ubikacją 1piętro - 3 po
koje, pomieszcz. na garderobę lub łazienkę z ubikacją-Uzbrojenie: wodą prąd, gaz. Cena 90 tys.
zl.
16. KROTOSZYN - dom jednorodzinny o pow.
95 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją no
we c. o., na działce o pow. 600 m2. Cena: 75 000
zl do negocjacji.
17. KROTOSZYN - rozpoczęta budowa domu
jednorodzinnego - stan surowy otwarty na dział
ce o pow. 1098 m2, uzbrojenie - wodą prąd przyłącze energetyczne do licznika. Cena 80.000
zl.
18. NOWY FOLWARK - budynki gospodarcze:
stodoła z oborą o pow. 290 m2, budynek inwen
tarski o pow. 128 m2, oraz garaż na działce o pow.
5000 m2, uzbrojenie: uzbrojenie: wodą prąd. Ce
na: 150.000,-zł.
19. ZDUNY - oficyna lokal mieszkalny o pow.
48 m2, 1 pokój, kuchnią łazienka z ubikacją
skrytką c.o., piwnicą strych oraz udział w dział
ce o pow. 970 m2. Cena 36.000,-zł.
20. 12 km od KROTOSZYNA - gospodarstwo
rolne o pow. 18065 ha, w skład którego wchodzi
dom jednorodzinny o pow. 99 m2, 3 pokoje,
kuchnia oraz budynki gospodarcze - stodoła
w bardzo dobrym stanie, świniamią 3 garaże.
Cena: 72.000, zł.
LOKALE UŻYTKOWE (sprzedaż)
1. PĘPOWO - dom usługowo - mieszkalny
opow. 187 m2, parter-APTEKA o pow. 102,8
m2 i piętro 5 pokoi, kuchnią łazienka z ubikacją.
Cena 250 000 zł do negocjacji.
2. KROTOSZYN - atrakcyjnie położona dział
ka o pow. 3935 m2, zabudowana lokalem gastro
nomicznym o pow. użytk. 140 m2 i domem jed
norodz. o pow. użytk. 108 m2,4 pokoje, kuchnio-jadalnią kuchnią hall, 2 x łazienka z w .c , c. o.,
poddasze wysokie nie zagospodarowane. Cena:
700 000,-z ł.
3. CIESZKÓW - w dobtym stanie trzykondy
gnacyjny magazyn zbożowy o pow. 477,9 m2,
waga o pow. 6,5 m2, rampą na działce o pojv.

LICENCJONOWANA AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

wych. Zapewniamy dobre nagłośnienie

USŁUGI - RÓ ŻNE

7103 m2 częściowo utwardzonej, całość ogro
dzoną uzbrojenie: wodą prąd, siła. Cena:
50.000, -zł.
DZIERŻAWA, NAJEM
1. KROTOSZYN - posiadam do wynajęcia
dom jednorodzinny o bardzo wysokim standar
dzie, pow. użytk. 150m2,7 pokoi, kuchnią 2 ła
zienki z wc.
2. KROTOSZYN - w pobliżu Starostwa Po
wiatowego - posiadam do wynajęcia w jednopię
trowym budynku cztery lokale użytkowe, każdy
o pow- 75 m2, o bardzo wysokim standardzie. Na
parterze szyby antywłamaniowe, przed budyn
kiem parking.
3. Krotoszyn-poszukuję do wynajęcia umeblo
wany lokal mieszkalny, 2 pokoje, kuchnia, łazien
ka z wc.
4. KROTOSZYN - RYNEK posiadam do wy
najęcia lokal o pow. 135 m2, na pierwszym pię
trze, pod działalność usługową. Cena: za 1 m2
15,-zl do negocjacji.
5. KROTOSZYN - posiadam do wynajęcia
3 pokoje, kuchnię i łazienkę z ubikacją. Czynsz:
800,-zł (do negocjacji).
6. KROTOSZYN - posiadam do wynajęcia ga
raż na ul. Więźniów Politycznych.
7. KROTOSZYN - posiadam do wynajęcia lo
kal mieszkalny, w bardzo dobrym stanie, o pow.
51 m 2,1 pokój, kuchnią łazienka z ubikacją c.o.
gazowe. Czynsz: 300,-zl (do negocjacji).
KUPNO
1. KROTOSZYN - dom jednorodzinny do 200
000. -z ł.
2. KROTOSZYN ijego okolice-dom jednorodzinnydo40 00 0 ,-zł
3. KROTOSZYNijegookolice-domjednorodzinny do 100 000, - zł.
4. ZDUNY, KOŹMIN - dom jednorodzinny.
5. KROTOSZYN - działka pod budownictwo
jednorodzinne.
6. KROTOSZYN - wezmę w najem dom jed
norodzinny.
7. KROTOSZYN - kupię mieszkanie do 48
m2, na I piętrze:
LOKALE MIESZKALNE
1. KROTOSZYN - wyremontowany, w bolku
z cegły, lokal mieszkalny o pow. 67 m2,4 poko
je, kuchnia, łazienką ubikacja. Cena 80.000 zl.
Możliwość dokupienia przy budynku garażu.
2. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow.
60,47 m2,3 pokoje, kuchnią łazienka z ubikacją
parter. Cena: 70.000,-zl.
3. Zduny - lokal mieszkalny o pow. 36,9 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją. Cena
32.000 zł
4. Koźmin - lokal na parteizew kamienicy
o pow. ok. 90 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka
z ubikacją garaż oraz udział do 1/2 części w grun
cie o pow. 937 m2, uzbrojenie pełne. Cena 47.000
zł.
5. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow.
56.1 m 2,3 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją.
Cena: 58.800,-zł.
7. ZDUNY - lokal mieszkalny o pow. 59,5 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją. Cena:
49.000, -zl.
ciąg dalszy n>następnym numerze

oferuje swoje usługi na zabawach, wese

10. Raciborów- działka / woda,prąd1'2.600 m2, do
godny dojazd, MZK cena 7.000 zł
11. Aleja Konarzewska - działka nieuzbrojona / ro
la /, 0,5 ha cena okazyjna4.200 zł
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
1. Okazyjnie —Os.Korczaka 62 m.kw. 11 piętro
3p+k+ł+wc+ duży balkon od południą pokoje —
mozaika dębowa stan b.dobry, czynsz z ogrzewa
niem 350zł/m-c cena 68.500 zł
2. Krotoszyn - os. Dąbrowskiego 1 piętro, pu
ste,wolne mieszkanie 3pt k+ttwc (62 m2) z balko
nem cena 75.000 zl
3. Krotoszyn-Os.Korczaka 48 m2 (3pr k+łHvc) IV
pięuo^adbanc-po remoncie cena 57.000 zl
4. Krotoszyn - Os.Korczaka - 62 m2 / 3p+k-H+
balkon od zachodu / Ul piętro podłogi sosna-świerk,
liczniki wody, czynsz 350 zl / m-c cena 79.000 zł
5. Krotoszyn- Os.Kobylińska -48 m2 /3pt k+ł+wc/
I piętro, kuchnia na wymiar cena do uzgodnienia
6. Krotoszyn - komfortowe -do zamieszkania od
zaraz 110 m 2 - parter willi oddzielne wejście (4 p+
salon+ k +21) na własnej działce 520 m 2 z garażem

DOMY JEDNORODZINNE
1. Bułaków - dom jednorodzinny o pow.
130m2 4 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją na
działce o pow. 1231 m2 woda, prąd, brak instala
cji gazowej w budynku. Cena: 50 000 zl
2. KROTOSZYN-bardzo blisko centrum dom
jednorodzinny, parter o pow. 52 m2 - 4 pomiesz
czenia, ubikacja, poddasze - 2 pokoje, skrytka.
Cena: 39.000,-zl.
3. Krotoszyn - dom jednorodzinny o pow. 145
m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka z wc na działce
o pow. 433 m2. Uzbrojenie: woda, gaz, prąd. Ce
na 120.000 zl
4. KROTOSZYN - dom jednorodzinny o bar
dzo wysokim standardzie o pow. użytk. 198,80
m2,3 sypialnie, pokój dzienny, kuchnia, jadalnia,
łazienka, w. c.,hall, c. o. węgiel, oraz budynek go
spodarczy z garażem, ocieplony, c. o. Cena: 450
000,-z l.
5. KOŹMIN-dom jednorodzinny o pow. użyt
kowej 90,52 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
oraz bud. gosp. na działce o pow. 650 m2. Uzbro
jenia pełne. Cena 55.000 zł (do negocjacji).
6. KROTOSZYN - dom jednorodz. o pow. 150
m2,2 garaże, co na działce o pow. 300 m2 z moż
liwością dokupienia gruntu. Uzbr. pełne. Cena 89
000, -z ł.
7. KROTOSZYN - kamienica czynszowa
z dwoma mieszkaniami wolnymi i 6 zajętymi
przez najemców / pow. każdego mieszkania po
ok. 140 m2 /. Powierzchnia użytkowa wszystkich
lokali ok. 1000 m2.
8. KROTOSZYN - dom jednorodzinny o pow.
108,16 m2, budynek gospodarczy z pomieszcze
niem na działalność handlową ocieplony, garaż
o pow. 50 m2, na działce o pow. 791 m2, uzbro
jenie pełne. Cena 250 000 zł.
9. 4 km od KROTOSZYNA - dom jednoro
dzinny o pow. 120 m 2,5 pokoi, kuchnia, łazien
ka z ubikacją budynek gospodarczy, uzbrojenie:
wodą prąd. Cena 55 000 zł
10. Kobylin - przy głównej trasie na Leszno dom
jednorodzinny o pow. użytk. 87 m2, 4 pokoje,
kuchnią łazienka z ubikacją na działce o pow.
173 m2, uzbrojenie pełne. Cena: 120 000 zł.
11. Krotoszyn - dom jednorodzinny o bardzo
wysokim standardzie w całości podpiwniczony,
o pow. 200 m2 - 5 pokoi, kuchnią 2 x łazienka
z ubikacją 2 duże tarasy, garaż w budynku, dział
ka o pow. 360 m2. Cena: 350.000 zł.
12. KROTOSZYN - w spokojnej okolicy, blisko
centrum, dom jednorodzinny o pow. 161 m2. Par
ter- 3 pokoje, kuchnią łazienka z ubikacją. 1pię
tro —4 pokoje, kuchnią łazienka z ubikacją - na
działce o pow. 360 m2 do natychmiastowego za
mieszkania. Uzbrojenie pełne. Cena 160 000 zł.
13. KROTOSZYN - 5 - letni dom jednorodzin-

zadbane otoczenie cena 110.000 zl
7. Krotoszyn-ul. Koźmińska-mieszkanie (parter
domu 1-piętrowego)-własność hipoteczna (4p+ k+
ł+ wc+ piwnica+ garaż)c.o. Wraz 700 m2 grantu ce
na do uzgodnienia
10. Krotoszyn -ul. Kołłątaja mieszkanie o pow. 117
m2 (4p+k+ł+we+garaż),calc 1piętro, w budynku Upiętrowym- własność hipoteczna z gruntem i gara
żem cena 95.000 zł
11. Orpiszew — w bloku - 1 piętro 62 m
2 (3p+k+Bwc), c.o. piwnica i ogródek cena 29.900

zł
SPRZEDAŻ DOMÓW
1. Krotoszyn - centrum-piętrowy budynek miesz
kalny oraz zabudowania gospodarcze, całość na
gruncie 1450 m2 / pehie uzbrojenie / cena 340.000

zl
2. Krotoszyn

—
piętrowy
1-rodzinny
o pow.160m.kw. przy parku miejskim, jrrzyziemie
użytkowe, jiarter (2p+k+ł) I piętro (3p+ł) garaż oraz
budynek gosp., nowe centralne ogrzewanie cena
180.000 zl
3. Krotoszyn - parterowy budynek mieszkalny
(4p+k+l) z poddaszem -nowy dach 2-spodowy dział
ka 650 m.kw. c.o gazowe cena 105.000 zł
4. Krotoszyn - nowy dom parterowy / bungalow /
o pow. 180 m2 na działce 640m2 stan surowy za
mknięty z oknami / wodą prąd, kanalizacja sanitar
na i deszczowa / cena 89.000
5. Krotoszyn -Parcelki -parterowy budynek miesz
kalny / r.b. 1965 -3p+k+ł z poddaszem użytkowym
- 2 pokoje oraz budynek gosjxxłarczy -działka 2500
m2cena 160.000 zl

Krotoszyn, ul. Rynek 1
tel/fax. 722 66 21
0602 703 258
0600 830 480
tel. pryw. 725 08 35
zapraszamy:
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-13.00

15 maja 2002
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Krotoszyńskie A, B, C

18 maja (sobota) Szkota Podstawowa nr 8 w Krotoszynie organizuje na swoim boisku oraz na sąsia
dującym terenie przy ul. M asłowskiego doroczny festyn. Przedstawiam y jego program.

APTEKI

K ROTOSZYN

ROZERWIJ SIĘ!
10.00 -1 4 .0 0 G ry i zabawy dla dzieci, ogólnopolski turniej młodzików w siatkówce, streetball dla uczniów szkół
podstawowych (drużyny trzyoosobowe) i gimnazjów (drużyny dwu osobowe), turniej klas III w piłce
nożnej, pokazy strażackie, zamki, konkurs na najciekawszą kompozycję ekologiczną dla klas V i VI
(12.00 - 16.00, współorganizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej)
15.00
Szansa na sukces (uczniowie Gimnazjum nr 4)
16.00
W tanecznym rytm ie przez kraje świata (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8)
17.00
Pokaz mody ekologicznej (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8)
17.30
Świat iluzji na wesoło
18.30
Koncert zespołu Teąuilla Sunrise (muzyka country)
19.45
Zespół taneczny Feniks
20.00
Losowanie głównych nagród loterii fantowej
20.30
Zespół taneczny Feniks
20.45
Muzyczną niespodzianka w wykonaniu nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8
21.00
Koncert zespołu The Zbylaki (skład: T. Budzyński, dr Kmieta, B. Kozak, Drężmak)
22.30
Koncert zespołu Leyenda (rytm y południowo-amerykańskie)
r~ m
*•

Rzecz Powiatowa
Apteka,

STAROSTWO POWIATOWE
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
722 66 60 do 64,725 42 56,725 42 57,
faks 725 34 23
Starosta przyjmuje pon. 15.00-16.00,
naczelnicy wydziałów pon. 8.00 -16.00,
w pozostałe dni 7.00 -15 .0 0

ul. Kaliska 2
dyżur do 16 maja

72528 17

Pod Koroną
ul. Masłowskiego 2
dyżur od 17 do 23 maja

ul. Krotoszyńska 6
721 65 24
8.00 - 20.00, sob. 8.00 -1 3 .0 0
GMINNY ZESPÓL
INSTYTUCJI KULTURY
I KULTURY FIZYCZNEJ
ul. Borecka 18

721 6657

KOMISARIAT POLICJI
ul. Stęszcwskicgo 1

721 60 07

PRZYCHODNIA
ul. Borecka 25

721 6057

722 62 21

DYŻUR STOMATOLOGA
lekarz stomatolog Maciej Fiuk
Krotoszyn, ul. Zdunowska 35
722 7578,0604 616544
18 i 19 maja, godz. 8.00-12.00

KROTOSZYŃSKI OŚRODEK
KULTURY
ul. 56 Pułku Piechoty

72542 78

POGOTOWIA
Ciepłownicze, ul. 23 Stycznia
Energetyczne, ut. 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 1

725 0729
725 21 79
992
997
998
725 33 54
999
725 42 41

URZĄD MIASTA I GMINY
Stary Rynek 11
721 60 88
pon. 8.00-16.00, wL - pL 7.00 - 15.00
URZĄD POCZTOWY
ul. Klasztorna 16
721 6008
8.00 - 18.00, sob. prac. 8.00 - 13.00

ROZDRAŻEW

POSTOJE TAXI
Dworzec PKP
Maty Rynek

7252830
725 23 04

PRZYCHODNIA
ul. Młyńska 2b

58803 90

URZĄD MIEJSKI
ul. Kołłątaja 7
725 42 01, faks 725 34 36
pon.-pt. 7 .1 5 - 15.00, wt. do 16.15

M. PAWLIK

Zamkowa,

APTEKI

Rynkowa

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. Zdunowska 38a
725 22 63

SB

Stary Rynek 1
721 61 32
8.00-18.00,
sob. 8.00-13.00

.

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

722 13 16

REWIR DZIELNICOWYCH
ul. Dworcowa 2

722 13 07

URZĄD GMINY
722 13 05
Rynek 3
pon. 9.00 - 16.00, w t - pt. 7.00 - 15.00
URZĄD POCZTOW Y
722 13 98
ul. Dworcowa 4
pn. - pt. 8.00 - 15.00, sob. nieczynny

SULM IERZYCE
Tak bawiono się na ubiegłotygodniowym jubileuszu SP nr 8

Z d ra d z a m y p ro g ra m D n i K ro to s z y n a
Znamy już ramowy program Dni Kroto
szyna, które w tym roku potrwają od 31
maja do 2 czerwca. Miejscem wszystkich
spotkań będzie Rynek.
Na 31 maja (od 17.00 do 23.00) zaplano
wano prezentacje zespołów działających
przy Krotoszyńskim Ośrodku Kultury.
Następnego dnia przed południem organi
zatorzy zapraszają na przegląd dorobku

artystycznego przedszkoli, szkół podsta
wowych i gimnazjów. O 15.00 rozpocznie
się festyn pod hasłem: O rganizacje po za 
rządow e d la dzieci niepełnospraw nych.

O 17.00 obejrzymy adresowany do naj
młodszej widowni spektakl teatru uliczne
go, o 20.00 wystąpi Ryszard Rynkowski.
Wieczorem - drugi spektakl teatru ulicz
nego, tym razem dla dorosłych. O 2 2 . 0 0

rozpocznie się zabawa taneczna.
W niedzielę od 16.00 do 21.00 potrwa
Wielkopolska Estrada Folkloru, na 20.00
zaplanowano występ gwiazdy wieczoru.
Szczegółowych informacji na temat Dni
Krotoszyna udziela Wydział Oświaty
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
(tel.725 23 05).
(er)

D o n o s ic ie l k u ltu ra ln y
K RO TO SZYN
Wystawa P tasie wędrówki, 100 lat obrącz
kow ania ptaków, przygotowana przez Mu
zeum Górnośląskie we współpracy z Ogól
nopolskim Towarzystwem Ochrony Pta
ków, do końca maja, Muzeum Regionalne.
Lekcje muzealne na wesoło.W esele K roto
szyńskie, termin uzgadniany z zaintereso
wanymi szkołami, Muzeum Regionalne.
50 lat PTTK, wystawa pamiątek i doku
mentów, do 20 maja galerią Refektarz.
Exibrisy ze zbiorów Klemensa Raczaka,
od 1 czerwca galeria Refektarz.
Kino P rzedw iośnie
Chopin: P ragnienie m iłości, psych., Pol.,
do 15 majagodz. 19.00
K andahar, obyczaj., Fr.AV.Bryt, godz
17.00 od 17 do 23 maja
Vanilla sky, thrill., USA. godz. 19.00 od 17
do 2 2 maja
15 maja 2002

DKF: A ngelus.obycz. Pol.,

16 maja godz.

19.00
A im ee i Jaguar,

obycz. Niem., 23 maja

godz. 19.00
M arlena, kom. W.Bryt.-Niem., 30 maja
godz. 19.00
W poniedziałki kino nieczynne, dodatko
we inf. - tel. 725 24 36.

KOŹM IN WLKP.
Koncert zespołów Consalidated (USA)i
i The System (Jugosławia); bilety 5 zł, 18
maja godz. 19.00, kino.
Kino M ieszko
K ale i Leonald, kom. romant USA, 18 i 19
majagodz. 19.00.
Inf. tel-721 6 6 57.

ZDUNY
Wystawa fotograficzna prezentująca dzia-

łalność bibliote
ki w roku 2 0 0 1
oraz w latach
wcześniejszych, do końca maja Biblioteka
Publiczna.
Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży
poświęcony twórczości Lucy Maud Mont
gomery, do 29 maja Bilioteka Publiczna.

URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn 1, ul. Piastowska 35
725 34 08
pon. - pt. 7.00 - 20.00, sob. 8.00 -14.00,
w niedziele i święta nieczynny
Krotoszyn 2, ul. Dworcowa 1
725 2110
pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. nieczynny
Krotoszyn 3, al. Powst. Wlkp. 23
725 25 32
pon. - pt. 9.00 - 16.00

KOBYLIN

kom.

sens. USA, 15 maja godz. 18.00
H elikopter w ogniu, wojen. USA, 15 maja
godz. 20.15
G w iezdne wojny, część II A tak klonów , sf. USA, od 16 maja do 6 czerwca: godz.
17.30, 20.30 - od pon. do piąt.; 14.30,
17.30,20.30 - soboty i niedziele (za wyjąt
kiem 19 maja - kino nieczynne).

722 32 59

ZDUNY

APTEKA

Pod Orłem, ul. Wolności 7
pon. - pt. 8 .3 0 -1 3 .0 0 ,1 4 .0 0 -1 7
sob. 10.00-13.00
PRZYCHODNIA
ul. Grunwaldzka 2a

),

URZĄD POCZTOWY
ul. Krotoszyńska 17
pon.-pt. 8.30-15.00,
sob. prac. 8 .0 0 - 13.00

nzecz

721 5728

PRZYCHODNIA
ul. Kolejowa 13

721 5224

548 24 07

REWIR DZIELNICOWYCH
ul. Sienkiewicza 9

721 5007

548 24 10

URZĄD MIASTA I GMINY
548 24 01
Rynek Marszalka Piłsudskiego
pon. 8.00 - 16.00, w t - pt. 7.15 -15.15

KOŹMIN WLKP.

APTEKA
Alijarm, Rynek 19
8.00-18.30, sob. 9.00 -1 3 .0 0 '

548 24 53

Kino K om eda
O ceanś eleven: Ryzykow na gra,

SULM1ERZYCKI
DOM KULTURY
ul. Strzelecka 10

722 31 35

PRZYCHODNIA
WAŻNE TELEFONY
722 32 17
ul. Krótka 1
900
centrala międzymiastowa
905
telegramy
REWIR DZIELNICOW YCH
913
biuro numerów (informacja)
722 3215
ul. Strzelecka 1
914
biuronapraw.
725 21 00
informacjaPKP
URZĄD POCZTOWY
72535 82
informacjaPKS
722 3240
Rynek 23
725 31 22
informacjaMZK
8.00-15.00, sob. 8 .0 0 - 13.00
725 36 95
Młodzież. Telefon Zaufania
725 45 10
Ośrodek Pomocy Społecznej
URZĄD MIEJSKI
7252501
Schronisko dla Zwierząt
722 32 01
Rynek 12
725 42 00
StrażMiejska
pon. 8.00 -1 6 .0 0 , wt. - pt. 7.30 - 15.30

REW IR DZIELNICOWYCH
ul. Gmnwaldzka 4

O STR Ó W WLKP.

APTEKA
LEŚNA, ul. Krótka 1
8.30 -17.00, sob. 9.00 -1 3 .0 0

URZĄD POCZTOWY
ul. Pocztowa 1
8.00-18.00, sob. 8.00-13.00

721 5547

URZĄD MIASTA I GMINY
721 5001
Rynek 2
pon. 8 .0 0 - 16.00, w t.-pL 7.00-15.00
ZDUNOWSKI
OŚRODEK KULTURY
ul. Sienkiewicza 1

721 51 95
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Reklama

Wyrób pieczątek

Krotoszyn, ul. Kobylińska 65

63-720 Koźmin Wlkp., ul. Targowa 3, tel./fax 062 721 93 89

(na w y lo c ie ul. K o b y liń s k ie j o b o k G a b i- P la s t- u )

Zapraszamy
pon.-pt. 9°°-17°0
sob. 9°°-1300

MaIUACA II! Piecz3® M^olorowe!

NOWOŚĆ !!! pieczątki bezpoduszkowe!
. R E K L A M A w izualna
▼ oklejanie sam ochodów
ploterow e cię cie lite r

5
S

^

RISO

tani,
kolorow y, szybki druk

okna

Tego

jeszcze

drzw
i UIINK
,
a
rolety mis

TAK!

nie

było

KOLOR

czarno-białe

♦ IN T R O L IG A T O R N IA
K

P r zyj d ź
i sp raw dź.
■

10 la t gw aran cji • m ontaż g ra tis

i

P R O D U C E N TmmO K IE N I D R Z W I
Z P C V I ALUMINIUM

PROFAL

♦ P O L IG R A F IA w iz y t ó w k i,
zaproszenia, ulotki, etykiety itp.

k a -p l a s

T

A PRZEPISYWANIE PRAC
^ również w językach obcych
09

PPUH EWOTEXT

83-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 27
lel.tex (062) 722 94 44 kora. 0502 722 781
e-mail; owotextewp.pl

k =i

ESf o r is

Ciepła ramka dystansowa - SW iSSPACER
Ponadto w sprzedaży:
Drzwi wewnętrzne szklane, drzwi wejściowe PCV i aluminium.
Rolety zewnętrzne i wewnętrzne.
Krotoszyn, ul. Zdunowska 16 {przy pasażu], tel. 722 66 09

sprzedaż okien PCV aić&=t
drzwi zewn. PCV
jUNNKI
HflUS
rolet zewn. i wewn.
TONTOR
siatek przeciw owadom

potrawy kuchni meksykańskiej
TACO i CHILI Z RYŻEM

G R A T IS !

Maty Rynek 8
tel. 725 25 91

U NAS NAJTANIEJ !

Serdecznie zapraszamy!

Zbigniew Zieliński

NIERUCHOMOŚCI z...

atrakcyjne ceny • pomiar i wycena gratis • raty bez żyrantów!!!
p

izza

Projektowanie
na dowolny wymiar, pomiary,
wycena bezpłatna,
faktury vat, 10 lat gwarancji

M O N TAŻ+D EM O N TA Ż
+ P A R A P E TY ZEW .

ąs® 9 a jU ? 'n

.1

pon.-sob. 14.00-22.00
niedz. 16.00-22.00
wtorek - nieczynne

• v e rtic a le • ro lo s y •
• p a ra p e ty ze w n ę trzn e
i w e w n ę trzn e •
• s to la rk a a lu m in io w a •
• m o s k itie ry •

♦ Z D J Ę C I A dowody, leg.
^ usługowe F A K S O W A N IE

'PIZZATACO

VEKA - okucia winkhaus
ALUPLAST - okucia roto

i KSEROcyfrowe,
g>

E

o k n a - d rz w i - ro le ty

w yso ka ja k o ś ć + niska cena
czy
to
m ożliwe?

N o w e k o n k u re n c yjn e
c e n y o k ien P C V

Tel. 725 22 25,0603 607 924

D ystrybucja: PPHU ALFA. Marian Baszyński.
63-720 Koźm in W lkp., ul. G rębow ska 16. Tei. 721 62 15

Państw ow a L ice n cja Zaw od o w a

Nr 2029
B iu r o P o ś r e d n ic t w a
z a p r a s z a od p o niedzia łku d o piątku
od 9.00 d o 17.00

63-700 Krotoszyn, ul. Floriańska 1
tel./fax (0-62) 725 26 38, (0-62) 725 22 90
tel. 0 601.410. 040
e-mail: zbigniew@zielinski.pl

ŚWUOECTWO
MEgagtłNCTWA!nuzwdeu
zt****«tser. a

m
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. 588 03 90, fax. 588 04 02
e-mail spzoz-krotoszyn@post.pl
Misja zakładu:
Otwarci na zmiany, szanując trady cję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów
S am odzielny P ubliczny Z akład O pieki Z drow otnej w K rotoszynie uprzejm ie inform uje,
że w 2002 roku będą bezpłatnie realizow ane specjalistyczne św iadczenia am b u lato ry jn e, p ro filak ty czn e
i reh ab ilitacy jn e w ram ach um ow y z W ielkopolską R egionalną K asą C horych w n astęp u jący ch poradniach:
PO R A D N IA NEFR O U O G IC Z N A
Krotoszyn, ul. Bolew skiego 6 (budynek Stacji Dializ). Tel. 588 03 9 3 ,5 8 8 03 90 wew. 255.
Przyjmuje specjalista nefrolog lek. Jan Pulchny
Poniedziałki, środy, piątki 14.00-15.00, wtorki, czwartki 15.00-16.00

PO R A D N IA C H IR U R G IC Z N A W K R O TO SZY NIE,
PO R A D N IA C H IR U R G IC Z N A I PO R A D N IA LAR Y N G O LO G IC Z N A
w Koźminie Wlkp. przyjmują ze skierowaniem od lekarza rodzinnego
pacjentów należących do Branżowej Kasy Chorych Służb Mundurowych.

P O R A D N IA G IN E K O LO G IC Z N O -PO ŁO ŻN IC Z A
Krotoszyn, ul. Bolew skiego 8. Tel. centrala 588 03 90 wew. 231
Przyjmuje specjalista ginekolog-polożnik, lek. Marian Majchrzak
Poniedziałek, czwartek 9.00-17.00. wtorek, sToda, piątek 8.00-16.00

C EN TR U M PR O FIL A K T Y K I M E D Y C ZN E J I PR O M O C JI ZDR O W IA
Krotoszyn, ul. Floriańska 10. Tel. 588 04 04 wew. 442, 478

PO R A D N IA G IN E K O LO G IC Z N O - PO Ł O ŻN IC ZA
Kobylin, ul. Grunwaldzka 2a. Tel. 065 5 4 8 2 4 53 wew. 12
Przyjmuje ginekolog-polożnik, lek. Tomasz Wojno, poniedziałek 15.00-20.00

Program profilaktyki raka piersi u kobiet z roczników 1943-52
oraz m am m ografia diagnostyczna
realizowany jest w poniedziałek, środa, piątek 9.00-14.00, wtorek i czwartek 12.00-17.00
B adania m am m ograficzne profilaktyczne wykonywane są bezpłatnie dla ubezpieczonych
w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych i Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych.

P O R A D N IA G IN E K O LO G IC Z N O -PO ŁO ŻN IC Z A
Koźmin Wlkp., ul. Staszewskiego 9. tel. 721 67 04
Przyjmują: lek. med. Janina Humska-Mackiewicz, poniedziałek i czwartek 16.00-20.00,
lek. med. Marta Gładkowska-Harasimowicz, wtorek, środa i piątek 8.00-12.00

B adania m am m ograficzne diagnostyczne wykonywane są bezpłatnie dla ubezpieczonych
w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych, Na badanie mammograficzne diagnostyczne
obowiązuje skierowanie od lekarza specjalisty: chirurga, ginekologa i onkologa
mającego podpisaną umowę z Kasą Chorych.

PO R A D N IA CH IR U R G IC Z N A
Krotoszyn, ul. Bolew skiego 8. Tel: centrala 588 03 90 wew. 380
Przyjmują: lek. med. Dariusz Horyza, poniedziałek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00
i lek. med. Janusz Kmiecik, wtorek 8.00-18.00, czwartek 8.00-16.00.

Bezpłatne konsultacje onkologiczne w ram ach program u profilaktycznego udzielane są
przez doc. Sylw ię G rodecką-G azdecką w co II sobotę m iesiąca w godz. 9.00-11.00
Na badanie mammograficzne diagnostyczne obowiązuje skierowanie od lekarza specjalisty:
chirurga, ginekologa i onkologa mających podpisaną umowę z Kasą Chorych.

P O R A D N IA URO LO G IC ZN A
Krotoszyn, ul. B olew skiego 8. Tel. centrala 588 03 90 wew. 380, 386
Przyjmuje specjalista urolog, lek. Kazimierz Szadłowski, wtorek 15.00-20.00

Program profilaktyki raka gruczołu krokow ego u m ężczyzn z roczników 1933-52
Świadczenie profilaktyczne polega na: badaniu krwi w kierunku PSA i badaniu klinicznym lekarskim.
Poniedziałek 9.00-11.00, czwartek 13.00-15.00, ponadto badania krwi w kierunku PSA
w Laboratorium Centralnym ul. Bolew skiego 8

P O R A D N IA O R TO PEDYCZNA
Krotoszyn, ul. Bolew skiego 8. Tet. centrala 588 03 90 wew. 380, 386
Przyjmuje specjalista ortopeda, lek. Włodzimierz Florkowski
Wtorek 12.00-15.00, czwartek 8.00-18.00
PO R A D N IA O RTO PEDYCZNA
Koźmin Wlkp., ul. Stęszewskiego 9. Tel. 721 67 04.
Przyjmuje specjalista ortopeda lek. Kanchanlall Woodhoo. środa 15.30-20.00
P O R A D N IA CH IR U R G IC Z N A
Koźmin Wlkp., ul. Stęszewskiego 9. Tel. 721 67 04.
Przyjmuje specjalista chirurg lek. Stanisław Kasprzak
Poniedziałek, czwartek, piątek 13.00-15.00, wtorek 13.00-17.00
PO R A D N IA LAR Y N G O LO G IC Z N A
Koźmin Wlkp., ul. Stęszewskiego 9. Tel. 721 67 04.
Przyjmuje specjalista laryngolog, lek. Janina Bolewska-W esołowska, środa 12.00-15.00

nzecz

Program profilaktyki chorób układu krążenia realizowany jest w formie wykładów, festynów,
pikników, konkursów oraz indywidualnych porad konsultacyjnych w Centrum Profilaktyki Medycznej
i Promocji Zdrowia udzielanych przez lekarza internistę, mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki,
mgr rehabilitacji i dietetyczkę w dniach: środa 8.00-9.30 czwartek 14.30-15.30
Szkołii Rodzeniu
Piątek - wykłady 16.00-17.00, piątek - ćwiczenia 17.00-18.00
ZA K Ł A D LE C ZN IC ZE G O USPRAW NIANIA
Pracownie przy ul. Floriańskiej 10. Tel. 588 04 0 4 wew. 460. Poniedziałek - piątek 9.00-17.00
Pracownie przy ul. Raszkowskiej 78. Tel. 722 68 96. Poniedziałek - piątek 8.00-18.00

Serdecznie zapraszamy do korzystania
z usług w naszych placówkach
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Kogel-mogel

D o w yg ra n ia k u rs y ję zyk o w e !
Podobnie jak przed rokiem pragniemy
ufundować dla dwóch osób roczny kurs
wybranego języka obcego. Do 7 sierpnia
zamieszczamy kupony z hasłem. Komplet
kuponów, a będzie ich 2 0 , proszę przesłać
do redakcji do 15 sierpnia.

THE GOLD BELL

y

M a m a W ojtk a ta k
lubi sw ojeg o kota, że
zaw sze oddaje m u Whiskas. S am a n aw et nie
spróbuje.

Studium Języków Obcych
Placówka oświatowa wpisana do rejestru Kuratorium Oświaty
w Poznaniu i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

Języki: angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski.
Zapisy:

budynek Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Sienkiewicza 9,
wtorki i piątki, godz. 16.00-19.00
telefonicznie: 725 28 76 wtorki, czwartki, piątki,
godz. 16.00-19.00, 725 65 78 po godz. 19.00, tel. kom. 0608 427 118

Wygraj w ycieczkę!
n

ECHACH

Dziś zamieszczamy kolejny kupon Biura
PodróżyJowito. Prosimyje zbierać-każ
dy, kto przyśle nam do 7 czerwca komplet
kuponów (razem będzie ich 13) tworzący
hasło konkursu, weźmie udział w losowa
niu wycieczki do pięknego zakątka Europy.

C ertyfikat W ielkop olskiej Izby Turystycznej

K rotoszyn, ul. Kaliska 2, te l./fa x 7 2 5 7 3 9 4

LAST MINUTĘ

Teneryfa 21.05 i 28.05
Kreta 23.05 i 30.05
Wycieczka Wiochy - góry 24.05
Wycieczki na wyspy greckie 19.05 i 22.05
Turcja
Hiszpania 20.05, 27.05 i 03.06.
Chorwacja
Turcja objazdowo-pobytowa (14 dni)

od 1090 PLN
od 990 PLN
1190 PLN
od 1590 PLN
od 949PLN
od 800PLN
od 800PLN
519 USD

Konkurs plastyczny
dla dzieci

Fotostory
Dzieją się rzeczy wielkie. Kto wie, czy już wkrótce nie będziemy mieli
w Krotoszynie rafinerii wytwarzającej olej napędowy z rzepaku? Pyta
nie to je st jak najbardziej uprawnione, bowiem o biopaliwie niezwykle
poważnie rozmawiano na ubiegłotygodniowym seminarium w krotoszyń
skiej Gminnej Spółdzielni. Jednym z prelegentów był dr Władysław Ba
chórz z poznańskiej Akademii Ekonomicznej, który omawiając ten inte
resujący tem at roztoczył przed zebranymi wizję świetlanej przyszłości
naszego rejonu.

In spirow an e
legendam i
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna orga
nizuje konkurs plastyczny dla dzieci
w wieku od 11 do 15 lat. Chodzi o prace
inspirowane podaniami lub legendami
Ziemi Krotoszyńskiej, zrobione na papie
rze w dowolnej technice (malarstwo, gra
fika, rysunek). Format - nie mniejszy niż
A4 (mały blok rysunkowy), nie większy
niż 100x70 cm.
Prace, opatrzone danymi personalnymi
autorów (imię i nazwisko, szkoła, wiek)
należy dostarczyć do 23 maja br. do Kro
toszyńskiej Biblioteki Publicznej. Roz
strzygnięcie i wręczenie nagród, połączo
ne z otwarciem wystawy pokonkursowej,
nastąpi w czasie Dni Krotoszyna. Laure
aci zostaną imienne zawiadomienia.
(bil)

Konkurs wiedzy
o regionie

R o zstrzyg n ą
1 S— P

Firmowy salon meblowy

po dczas
Dni K oźm ina

Fabryki mebli Andrzej Gawin
Krotoszyn, ul. Raszkowska 22a
tel. 722 77 81
Otwarte w godz. 10""-18"", w sobotę W -ld 06

Ceny
producenta

segmenty pokojowe
zestawy młodzieżowe
meble systemowe
komplety wypoczynkowe
sypialnie
zestawy kuchenne
komody

Siódmy z kolei konkurs wiedzy o regionie
ogłosiło Towarzystwo Miłośników Koź
mina Wlkp. wespół z koźmińską bibliote
ką publiczną. Dzieci ze szkół podstawo
wych będą musiały wykazać się znajomo
ścią legend i podań Ziemi Koźmińskiej.
Młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich
odpowiadać będzie na pytania z tematu
770 lal pierw szej w zm ianki o Koźm inie.

Zgłoszenia chętnych do udziału w kon
kursie przyjmuje do 15 maja biblioteka
(Stary Rynek 22).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas
Dni Koźmina Wlkp. które w tym roku bę
dą obchodzone 8 i 9 czerwca.
W poprzednich latach przygotowujący się
do konkursowych zmagań młodzi miesz
kańcy grodu nad Orlą uczyli się m.in.
o sławnych koźminianach, historii Towa
rzystwa Miłośników Koźmina, dziejach
muzeum, zamku, świątyń,'wiosek gminy,
pałaców i dworów.
(el)

ZF.CZ KROTOSZYŃSKA. Pismo powstałe z ruchu SOLIDARNOŚCI. Tygodnik powiatowy. Wydawca: „Lumen Press” spółka z o. o., 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a. Jednoaktówka w dwudziestu czterech odsłonach,
Jl^grywana regularnie co środę. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria: Komana Ilyszko, fotodekoracje: Marcin Pawlik, scenografia: zespołowa. Obsada: Izabela Bartos, Wojtek Budój, Romana Myszko,
Sławomir Pałasz, Sebastian Pośpiech, Monika Waszczuk. Afisze i reklamy: Mirosław Gabrysiak, Anna Pietrzak. Suflerka: Maria Drygas-Witek. Artyści występujący gościnnie: Witold Blandzi, Maciej Hoffmann, Janina Ibron,
I 8 P r e s s j aceg Kępa, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Mirosław Rybczyński, Ferdynand Woźny.
Gdzie nas szukać? 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiew icza 2a, box 35. Pod jaki numer telefonować? 062 725 33 54, 722 71 42. Pod jaki faksować? 062 722 71 42. W jakich godzinach odwiedzać? Od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do
piątku. Na jakie konto co nieco przelać? Bank Przemysłowy SA O/Kalisz Filia Krotoszy n 15200(818-75-724-690-2700141000-0. Pod jaki adres „mailować”? sekretariatu rzeczkrotoszynska.pl, reklama u rzcczkrotoszynska.pl
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nie zamówionych. Niektórym nadajemy piękne tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich także nie zwracamy. Wzory i elementy graficzne nie będące
własnością reklamodawcy należą wyłącznie do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nie możemy, niestety, odpowiadać. Wszystkich Czytelników kochamy... Tych, którzy są bardzo ciekawi, informujemy, że lamie nas Artur Paterek, a drukuje Nor/wi-Press
(Wrocław), nakład 7.000 egz.
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