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• VIP czeka przy
telefonie!

Prokuratura nowa i bezpieczna

-

mieszczeń było możliwie dzięki

wspólnemu działaniu samorządu
gminnego i powiatowego. Pierwszy dal budynek, drugi przekazał
ze swojego budżetu na adaptację
pomieszczeń 130 tysięcy złotych.
O tym, że nie byłoby nowej siedziby bez pomocy lokalnych
władz, mówił tego dnia prokurator
okręgowy
Bogdan Stelmach.
Wspommał też, że pozostawienie
prokuratury w trudnych lokalowo
warunkach, wespół z sądem, doprowadziłoby do zlikwidowania

placówki w naszym mieście. Wią
żącej się

z tym degradacji miasta
prokurator
rejonowy Michał Oprysiak, zabiegając usilnie o poprawę warunstarał się także uniknąć
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Lewiatan
Wielkopolska Sp. z o. o.

_ _ _z_ap_rasza na:

\I

-

- strona 3 • Nie będzie
bomby
w Sulmierzycach
- strona 7 -

ków pracy.
Czy dzięki nowej prokuraturze
mieszkańcy powiatu krotoszyń
skiego będą mogli czuć się bezpieczniejsi? Zdaniem obecnego na
uroczystości Włodzimierza Wolnego, zastępcy prokuratora generalnego, obsługa społeczeństwa
będzie jeszcze lepsza. Na pewno
bezpieczni czują się pracownicy
tej placówki, bowiem dostępu do
nich strzegą drzwi, przy których
umieszczono domofon z wizjerem. Może takie urządzenia to
normalna praktyka w dużych
aglomeracjach, w Krotoszynie
jednak wydają się nieco przesadzone. Czy nie utrudni to dotarcia
petentów do prokuratora?
Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej znajduje się na terenie byłej
jednostki wojskowej, w tym samym budynku, w którym mieści
się Biuro Paszportowe. Adres:
Krotoszyn, ulica 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 1O a, tel. 588 04
66.
(ela)
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• Biadki
z certyfikatem

Nie byłoby nowej siedziby prokuratury w Krotoszynie
bez współdziałania gminy i starostwa, a także starań prokuratora Michała Oprysiaka.
Uroczyste otwarcie nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie miało miejsce 22 listopada. Placówka ta istnieje w naszym
mieście, z kilkuletnią przerwą, od
pięćdziesięciu lat; dotąd mieściła
się w gmachu Sądu Rejonowego.
Wyprowadzenie jej w tym roku
z wcześniej zajmowanych po-

Ale
numer!

Koźmińscy

•

radni
zapracowani

- strona 9 Chopin bawił
w Krotoszynie
- strona 13 -

Fot . .. R=ec='" - Marcin Pawlik
Micha/ Op,ysiak (z prawej) odbiera grarulacje od gofoi

WIELKI
KON KU RS
NOWOROCZNY!
Atrakcyjne,

A

wartościowe

nagrody

Szczegóły-

6 grudnia!

I'

o

Mikołaj
w /ntermarche

Sw.

I TARG SPOŻYWCZE 04.-05.12.2000

Fot . .,R::ecz" - Sebastian Poipiech
Leczniczego Usprawniania przy SPZOZ otwarto w budynku Wodnika w połowie tego miesiąca. Do ćwicze1i rehabilitacyjnych prowadzonych w tym zakładzie z
niepełnosprawnymi dziećmi należą zabawy w suchym basenie, wypełnionym kolorowymi piłeczkami. Zajęcia takie działają relaksująco na dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchowej.
Czytaj strona 5

Filię Zakładu
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Wygodna forma

OŻYCZKI
• gotówka w ciągu 48 godz.
• dogodny system spłat
• brak ukrytych opłat
• bez tyrantów

A

1940

63-700 Krotoszyn
ul. Zamkowy Folwark
(targowiska}
Tel. 062 722 50 92
Fax 062 722 50 93

• okna • drzwi • rolety
rafii VEKA; Okucia

Rolety aluminiowe zew. tylko 169
Do okien PCV

Ci

=1.1

parapety

H
zł + VAT /m 2

S
trusport I IIOllłlł

gratis

---=::..::.,:!J

Każde

dziecko, które
6 grudnia
z tym kuponem
do marketu lntermarche,
będzie mogło zrobić sobie
zgłosi się

zdjęcie ze · św. Mikołajem

oraz dostanie od niegt1
drobny upominek.

•

2

FOTOzagadka

Oferty pracy Powiatowego
Urzędu Pracy w Krotoszynie; obok każdej podaje~y
liczbę wakatów i nazwę Ukradli świerki; zbierają części do malucha; znikają papieromiejscowości, w której mie- sy; napad w Koźminie Wlkp.
ści się zakład. Dane były ak15 listopada okradziono łazienkę 25 listopada w godzinach nocnych
tualne 27 listopada, do cza- Państwowej Szkoły Muzycznej przy okradziono trzy sklepy spożywcze
su ukazania się gazety mo- ul. Młyńskiej w Krotoszynie. Nie- na wsiach. W Łagiewnikach (gmina
znany złodziej ukradł dwie termy Kobylin) złodzieje przecięli 3 kłód
gły ulec zmianie (aktualność elektryczne do podgrzewania wody. ki, wyłamali zamek, po czym ukradli
można sprawdzić pod nu- Wartość urządzeń obliczono na 300 papierosy warte 4.000 zł. W identyczny sposób rozprawili się ze sklemerem tel. PUP 725-36-84). zł.
15 listopada późnym wieczorem pem w Ustkowie, z którego również

Kryminałki

Zdjęcie zamieszczone w numerze 45 przedstawiało budynek przy ul. Raszkowskiej I. Nagrodę wylosowaliśmy dla Olgi Fabianowskiej z Krotoszyna.
Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona? Na naklejone na kartki kupony czekamy do 7 grudnia. Sponsorem w konkursie jest pizzeria AZUR PIZZA (Krotoszyn, Mały Rynek 8). Nagrody prosimy odbierać w redakcji w piątki od 10.00 do 15.00.

Praca czeka
•

Praca
dla kobiet

krawcowa (absolwentka, wykszt.
zawod. lub średnie w zawodzie)
- !,Milicz
sprzedawczyni, kasjerka
(zawod. lub średnie, praktyka)
- 3, Krotoszyn

•

Praca dla kobiet
lub mężczyzn

n-1 jęz. ang.

(wyż.

mgr)
- 2, Koźmin Wlkp.
n-1 zawodu malarz (wyż. mgr.)
- I, Koźmin Wlkp.
kucharz (zawod. lub średnie,
praktyka)
- 6, Krotoszyn
kelner (zawod. lub średnie, praktyka)
- 6. Krotoszyn

, ZoJęcle pr-zedstawia: .........•.........................

Imię

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

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

r':lzecz

I

Wypełniony I naklejony kupon prosimy wysiać na adres Redakcji

IKROTOSZVIISKA _ _ _ _ _ _ _
lu_bwrz-.:..cu.c.:cać..:....::cdoc...:•c.:.kr~Z)'n'-'kl.:..:·:c..:R:..:.K·_--=s-=1en:.:ck-=lew:.:.:lc=za::..c2=•

Praca
dla mężczyzn

brygadzista warsztatu
~
(średnie, obsługa komputera,
znajomość mechaniki pojazdowej)
- I, Krotoszyn
mechanik-kierownik produkcji
(wyższe, obsługa komputera,
znajomość programów technicznych,
2 lata praktyki)
- I, Krotoszyn
ślusarz (zawod. praktyka)
- I, Sapieżyn

Począwszy

od tego wydania gazety, proponujemy Państwu przegląd cen kilku popularnych artykułów spożywczych, oferowanych w największych sklepach naszego
miasta. Podane ceny dotyczą produktów najtańszych, oferowanych w tych placówkach 27 listopada.

Kupuj najtaniej!
mąka

I kg

cukier - I kg
jaja

IO szt.

masło

mix

lntermarche

Biedronka

(ul. Sienkiewicza)

(ul. Raszkowska 22)

(ul. Koźmińska)

1,19 zł

1,14 zł

1,14 zł

1,19

2,25 zł

2.29 zł

2,29 zł

2,29 zł

zł

2,89 zl

2,94 zł

2,99

1,85 zł

1,59 zł

1,59 zł

1,55 zł

2,95
200 g

Plus

Eko

(ul.

Floriańska

zł

zł

margaryna - 250 g

0,95

zł

0,89 zł

1,65 zł

0,85 zł

olej- I I

2,99 zł

2,99 zł

2,96 zł

2,75

29 listopada 2000

wynieśli

papierosy o wartości I 059
papierosów padł
także sklep spożywczy w Benicach,
należący do Gminnej Spółdzielni.
Policja kryminalna nie ma wątpliwo
ści, że za tymi kradzieżami stoi jedna grupa złodziei.
24 listopada włamano się do altany
w ogródkach działkowych przy ul.
Zamkowy Folwark w Krotoszynie,
skąd skradziono magnetofon wart 80
zł. Łupem złodziei

zł.

24 listopada około godz. 11.00 na
stacji PKP w Zdunach z wagonu towarowego skradziono 15 worków
cukru. Złodzieje zerwali plomby zabezpieczające wagon.
26 listopada o 17 .00 w Koźminie
Wlkp. dwóch młodocianych ( 17 i 18
lat) obezwładniło 16-letnią mieszkankę Koźmina Wlkp. (dziewczyna
była sama w domu). Splądrowali pokoje i ukradli 200 zł oraz 400 guldenów holenderskich . Dziewczyna nie
odniosła żadnych obrażeń, sprawców napadu nie zna.

Uwaga, wypadek!

Fot... Rzecz" - Marcin Pawlik

•

z nieogrodzonej posesji przy ul.
Osadniczej w Krotoszynie skradziono 15 ozdobnych świerków.
21 listopada o godz. 22.00 skradziono zaparkowanego przy ul. Rawickiej w Krotoszynie zielonego fiata
126p o numerach rejestracyjnych
KPE 2150. Właściciel oszacował pojazd na 400 zł.
22 listopada ukradziono w Krotoszynie kolejnego fiata 126 p. Pojazd,
wart I O.OOO zł, zniknął z ul. Święto
krzyskiej. Jego numery rejestracyjne
to: KZZ 0082.
21 listopada między godz. 7.00
a 15.00 okradziono mieszkanie prywatne przy ul. Koźmińskiej w Krotoszynie. Złodzieje weszli do niego
przez drzwi balkonowe, ukradli telewizor, magnetowid i złoty łańcuszek .
Łączna suma strat wyniosła 2.150 zł.
23 listopada w nocy z magazynu
zbożowego w Baszkowie ukradziono
500 kg jęczmienia wartości 250 zł.
Złodziej otworzył drzwi magazynu
dopasowanym kluczem .

zł

20 listopada o godz. 19.55 przy ul.
Powstańców Wielkopolskich w Rozdrażewie 62-letni ·mężczyzna idący
prawą stronąjezdni został potrącony

przez nieznany pojazd. Pieszy ma
złamaną lewą nogę i liczne otarcia
naskórka.
22 listopada o 6.50 przy ul. Raszkowskiej w Krotoszynie kierujący
fiatem I 26p mieszkaniec Krotoszyna
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
jadącej na rowerze kobiecie, którą
potrącił. Rowerzystka, z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu, trafiła do
szpitala.
21 listopada o 22.1 Oprzy ul. Osadniczej w Krotoszynie kierowca poloneza na prostym odcinku drogi uderzy! w tył prawidłowo skręcającego
w lewo fiata cinquecento. Kierowca
fiata doznał obrażeń głowy, po
udzieleniu mu pomocy medycznej
zwolniony został do domu. Winowajca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali
ich dwie godziny później przy ul.

Osadniczej. Obaj mają po 17 lat,
obaj mieszkają w Krotoszynie, obaj
byli nietrzeźwi (1,00 i 0,78 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu).
25 listopada o 16.45 przy ul. Wrocławskiej
w Zdunach kierujący
volkswagenem passatem mieszkaniec Mroczek Małych nie ustąpił
pierwszeństwa ciężarowemu mitsubishi z lawetą, za kierownicą którego
siedział mieszkaniec Krotoszyna.
Poszkodowany (stłuczenie głowy)
został 20-letni kierowca passata, którego po badaniu lekarskim zwolniono do domu.
26 listopada o 19-40 przy ul. Jana
Pawła TT w Koźminie Wlkp. kierują
cy vw golfem 36-letni mieszkaniec
Krotoszyna potrącił pieszego koźmi
nianina. Mężczyzna ten by! pod
wpływem alkoholu, jak ustalono nagle przeskoczył przez żywopłot
i znalazł się na jezdni.
(popi)

14)

KUPON nr 47 _ .

,,

Nagrodę z kuponu nr 45 otrzyma Leszek Jasiński z Jasnego Pola. Zapraszamy serdecznie do redakcji po odbiór kuponu na pizzę. W naszym konkursie sponsorem jest PAPA PIZZA z Krotoszyna. Kupon prosimy nakleić na kartkę i przysłać na adres redakcji lub wrzucić do skrzynki na budynku redakcji przy ul. Sienkiewicza 2a do 7 grudnia.

3 •
Certyfiakt będzie przepustką do jeszcze większej liczby klientów- mówił dr Włodzimierz Musiał na uroczystości przyznającej certyfikat jakości ISO 9002 Fabryce Parkietów z Biadek, należącej do grupy tartaków Witar. Certyfikat ten posiadają już Mahle Krotoszyn, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Cerabud S. A. i Zakłady Mięsne Krotoszyn.

Jakość się opłaca
Przypomnijmy,
kach chlubi się

że

,,.. mocy Rodzinie
uruchomiło telefon zaufania.
Dzwoniąc pod
numer 722 88
91 lub 722 88
92 w godz. od
16.00 do 21.00
(od poniedziałku do piątku) uzyskać
można fachową poradę w przypadku problemów rodzinnych.
STOP.

bryka słynie teraz z dwuwarstwowej podłogi , nazwanej duoparkietem. Po firmowym biadkowskim
parkiecie, wyłożonym w jednej
z ostrowskich hal sportowych, biegają koszykarze pierwszoligowej
STALI.
Ponad 80 procent swej produkcji fabryka w Biadkach wysyła do krajów
Spełniamy
Unii Europejskiej. -

tartak w Biad-

120-letnią tradycją,

firmę założono bowiem w 1880 roku. Najpierw był to, uznawany za
najlepszy w kraju, tartak parowy.
Przerabiano w nim przede wszystkim drewno dębowe. Z czasem poszerzano i modernizowano proces
produkcji. W 1999 roku zakład
zmienił nazwę z Tartaku Biadki na
Fabrykę Parkietów Biadki, co miało
związek z nową specjalizacją. Fa-

29 listopada o godz. 13.00 rozpocznie się przed dworcem PKP w Krotoszynie uroczystość z okazji odrestaurowania zabytkowej kolejki wą
skotorowej, która przed laty kursowała na trasie Krotoszyn-Pleszew.
STOP.

wysokie wymagania jakościowe mówi Dariusz Kozera, dyrektor,

Zmieniamy nieco formułę telefonicznych spotkań z czytelnikami, na czwartkowe dyżury przy słuchawce zapraszając osoby pełniące w gminach naszego powiatu waż
ne funkcje. Każdy z Państwa będzie miał szansę uzyskania od nich odpowiedzi na nurtujące go pytania, a przy
okazji - wygrania 100 zł .

li Stówa do wzięcia!

Włodzimierz Musiał wręcza

podczas uroczystego wręczenia kierowanej prze niego firmie certyfikatu jakości ISO 9002, które miało
miejsce w krotoszyńkim Ratuszu
w ubiegłym tygodniu.

VIP przy telefonie
tą

I 00 zł jedną z telefonujących osób tę, która zada najciekawsze pytanie.
Pieniądze można odbierać w redakcji
już w dniu ukazania się numeru Rzeczy, w którym publikujemy nazwisko
osoby nagrodzonej. W tym tygodniu
jest nią Szymon Talaga z Wronowa.
Nasz numer telefonu to 725 33 54. Na
Państwa pytania czekamy razem z naszym gościem w czwartek 30 listopada między godzinami 15.00 a 16.00.

Pierwszym naszym gosc1em będzie
Michał Przybylski - przewodniczący
Rady Powiatu i jednocześnie szef
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie. Słuchawkę podniesie przedstawiciel redakcji, zanotuje nimię i nazwisko osoby telefonującej oraz pytanie.
Potem odda głos naszemu gościowi.
Wszystkie odpowiedzi zapiszemy, najciekawsze umieścimy w najbliższym
wydaniu Rzeczy.
W każdym tygodniu nagrodzimy kwo-

n

E

K

(red.)
L

A

M

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
Dariuszowi Kozerze certyfikat JSO 9002

Tylko dobrąjakością można w tych
trudnych czasach zdobyć klienta.
Certyfikat ma charakter światowy.
»J, przecieracie szlak i wytyczacie
kierunek innym firmom z waszej
branży mówił dr Włodzimierz
Musiał, reprezentujący TUV, firmę
specjalizującą się

w przygotowywaniu procedury i przyznawaniu certyfikatów jakości. Chwilę później na
ręce dyrektora Kozery złożył dokument certyfikacyjny.
Załodze i kierownictwu biadkowskiej fabryki gratulował Włodzi-

mierz Wilkanowicz, wicewojewoda Wielkopolski, stwierdzając, że
Fabryka Parkietów Biadki jest perełką w swej dziedzinie. Oficjalne
gratulacje składali również między
innymi przedstawiciele krotoszyń
skiego samorządu i leśnicy.
Biadkowski zakład ciągle się rozwija, w przyszłym roku zamierza wyprodukować 1 mln metrów kwadra>
towych parkietu .
Dyrektor Fab,yki Parkietów Biadki
Dariusz Kozera podkreślił na spatkaniu z okazji przyznania certyfikatu firmie główny cel, którym jest
urzeczywistnienie wizji krajowego
lidera w produkcji parkietów.

30 1istopada obradować będą na sesji radni Rady Miejskiej Krotoszyna. Początek obrad: godz. I 0.00,
miejsce: sala nr 42 na I piętrze budynku UMiG przy ul. Kołłątaja.
Przypominamy, że prawo wstępu na
takie spotkania ma każdy mieszkaniec gminy.
STOP.
1 grudnia o godz. 17.00 Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarzą
dzie Rejonowym PCK w Krotoszynie organizuje doroczne spotkanie
z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Zaproszono na nie dawców cennego płynu, lekarzy, przedstawicieli samorządu i zakładów
pracy.
STOP.
3 grudnia o 15.30 w sali kina Przedwiośnie w Krotoszynie odbędzie się

koncert charytatywny na rzecz bliź
niaczek z Sulmierzyc Klaudii i Patrycji. Organizatorami są Zarząd
Główny Integracji oraz KOK.
STOP.

(popi)
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GERLING - źródło spokoju
~ w nieprzewidywalnym świecie.

"

Od blisko stu lat - najnowocześniejsze ubezpieczenia.
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie GER-

LING POLSKA SA .
Nasze Towarzystwo jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Gerling
Koncern, która od blisko stu lat doradza swoim Klientom oraz zapewnia im bezpieczeństwo finansowe. Koncern posiada jedną z najważniejszych ocen z firm
ubezpieczeniowych działających w Polsce. Towarzystwo oferuje na polskim
rynku grnpowc ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym oraz nowoczesny,
elastyczny produkt o nazwie KASKADA - lndywidualn'< Terminowe Ubezpieczenia na Życie związane z Funduszem, dające pełną swobodę wyboru co do
wysokości sumy ubezpieczenia i opłacanych składek, a nawet terminów płatno
ści. Klienci mają możliwość inwestowania swojego kapitału w najlepszych fi.mduszach. Jednym z największych atutów Towarzystwa jest zespól ambitnych
i prawdziwie zaangażowanych pracowników, którzy wierzą w ideę ubezpieczeń
na życie i realizują misję Gerlinga: Pracuje11.1y dla ludzi.
Rozumiemy
nastawieni na
Wykazujemy
Klient ma
Stosujemy

Jesteś my

Jesteśmy
NaJbliższajednostka

naturalną potrzebę

be-,.piecze1istwa
indywidualne potrzeby
pełne uozumienie
pewność w każdej sytuacji
nowatorskie rozwiązania
zawsze do dyspozycji

organizacyjna naszego Towarzystwa mieści si~ w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej 64. Telefon kontaktowy: (061) 833-55-87.
W naszym imieniu działa na rynku powiatowym nasz przedstawiciel.
Telefon kontaktowy: {kom.)0608 836 493 oraz (062) 7253525.
1941

Rzec z
w tym,

że

każdy

medal ma
dwie strony.
Przed tygodniem pisał i ś m y
o
sklepie
mieszczącym się w jednym z bloków przy ul. Sienkiewicza w Krotoszynie. Jak zawsze w przypadku rubryki Mój sklep - zachęceni przez
klientów, których przedstawiciel
odwiedził redakcję. Nie wszyscy
Jednak są zadowoleni z istnienia tej
placówki. W zeszłym tygodniu
przyszedł do redakcji pan Marian
Bielarz, mieszkający tuż nad nią. To
właśnie on kierowa! do Krotoszyń
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej pisma, w których skarżył się na dobiegające ze sklepu hałasy - tarcie

metalowego zaczepu drzwi o cementową rampę, głośne dostarczanie towarów.
Pan Bielarz uważa, że w bloku
o dużej akustyce sklep w ogóle nie
powinien istnieć, bowiem jest on
usytuowany bezpośrednio pod lokalem mieszkalnym i nie ma odpowiedniego wygłuszenia, a poza tym
spółdzielnia nie uzyska/a pisemnej
zgody lokatorów. Zarząd KSM odpowiedział,
zmierzające

że

do

podjął

działania

całkowitego

wyeliminowania uciążliwości, użytkow
nik lokalu z kolei zobowiązał się do
całkowitego usunięcia przedstawionych w piśmie niedogodności.
Na skutek skarg Mariana Bielarza

spółdzielnia wypowiedziała właści

cielowi

umowę

najmu, jednak wyz tej decyzji pod wpły
wem interwencji innych lokatorów.
M. Bielarz choruje na serce, jest
cofała się

rencistą li grupy. Mówi, że nie był
zwolennikiem zamykania placówki,
rzekomo to właśnie jego interwencja przesądziła o rezygnacji spół
dzielni z rozwiązania kategorycznego, czyli wypowiedzenia umowy
najmu. Ale - nie chciałby też być
budzony o 5.00 rano. Mówi: - To
pewnie wina spółdzielni, że w tym
miejscu jest teraz sklep. Przedtem
mieściła się tam biblioteka, nikomu
nie przeszkadza/a. Kto nie mieszka
tuż nad sklepem, chwali go sobie,
w końcu ma blisko po zakupy. A ja
chciałbym mieć trochę spokoju ...
Co począć z tym fantem? Jak pogodzić interesy właścicieli sklepu,
spółdzielni mieszkaniowej i konkretnego lokatora? Może zachęcić
tych pierwszych do otwarcia biblioteki? Tylko skąd wówczas wzięliby
pieniądze na czynsz?
Romana Hyszko
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Nowy adres firmy
Tel. 062 725 72 32

63-700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

,,TABAK"

KUPNO-SPRZEDM-AUTOKREDYT-LEASING

- atrakcyjne kredyty na zakup samochodu
• możliwość uzyskania kredytu bez polisy AC
1Q;Mfit,1ijf:1Q;A1:ł11Qliiił:MMA:M 1 liliwifUl'i,1i,fłiU,l:1H;t:ii@
- udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
KOMIS PRZYJMWE BEZPłATNIE SAMOCHODY DD SPRZEDAŻY
SKUPWEMY I SPRZEDAJEMY SAMOCHODY USZXODZDIIE

ul. Mickiewicza 3

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

Centrum Handlowe Karamel

AUTO NA GAZ

Jarosław

Czubak
i Janusz Karolak

Zakładanie instalacji gazowych
do wszystkich typów aut benzynowych

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

TECH

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

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

63·100 Krotoszyn.
al. Powstańców WlkP. 49
tel. 062 125 31 81
Czynna od Pon. do sob.
w godz. 12.00 • 20.00

Serdecznie zapraszamy w godzinach
8.00 - 16.00 pon. - pt. i 8.00 - 13.00 w soboty.

SALON TAPET

przyjmuje

63-700 lC:rotoseyn. ul. 7.dunowsb 1
td. 062 725 28 78. td. 'kam. 0604 218 470

czwartki, godz. 16.00-18.00

LECZENIE: trądziku młodzieńczego i różowatego, owrzodzeń podudzi,
grzybicy skóry i paznokci, chorób włosów (wypadanie. rozdwajanie,
skóry,
chorób
rumieniowych, ropnych I innych.
USUWANIE: brodawek zwykłych (kurzajek), brodawek łojkowatych
(typu starczego), brodawek płaskich (młodzieńczych).
Tel. dom Poznań 061 823 01 63 lub 0601 819 926
1947

Nowe niskie ceny
Tanie papierosy i kawa

łuszczycy,

przetłuszczanie, łupież, łysienie plackowate), chorób alergicznych
uczuleń na detergenty itp. oraz wyprysku skóry rąk (egzemy),

Csyima
od wtorhl do soboty lt». z;»
niedziele i święta l 6°° - zr
ul. Kotrniń•m 28, Krotoszyn

Poleea największ

tel. 0604 539 819

I I I NOWOŚCI I I I

lek. med. Artur Kulakowski
choroby nerek, pęcherza moczowego, prostaty, i
męskich narządów płciowych (również u dzieci
stulejki, niezstąpienie Jąder) bezoperacyjne kruszenie kamieni nerkowych operacja przezcewkowa prostatyUSG
.
Przyjęcia we wtorki w godz. 16.30-18.00
63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a. Tel. 062 725 27 40
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~!LlA~ROW
Właścicielka lokalu
ErniUa Chromińska

serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!l 1949

Życzymy s~~cznego!

z najnowszych kolektji
zagranicznych i krajowych oraz:
- okleiny meblowe
- farby emulsyjne
- rolety wewnętrzne
- klęje i akcesoria malarskie

195(

1951

PROF4L
• •

pośrednictwo
.I .

PEWNY PRODUCENT
Z PEWNĄ GWARANCJĄ
jesienna promocja

szkło 1.1
~
bez dopłat
UPUSTY do 15°/o /

o' ,
\

.

wycena

tel. 062 725 73 51, tel. kom. 0606 277 315
Teresa Szulc 63-700 Krotoszyn, ul. Wiejska 41
DOMY
• Dom - stan surowy otwany, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł.
• Dom - stan surowy, cz~ściowo zadaszony, duiy, atrakcyjna architektura, na działce 2000 m2.
Cena 95.000 zł (do negocjacji).
• Dom w Zdunach na działce 800 m2, stun zamknięty, cen 11 O.OOO zł.
• Dom w zwartej zabudowie w centrum Kobylina, pow. uiytl<owa 11 Om2
po kapilalnym remoncie, cena 135.000 zł.
• Dom wolnostojący- Koźmin, parterowy, z poddaszem uiytl<owym o pow. 129 m2 na dzJalce 667 m2,
cena 140.000 zł.

DZIAŁKI
• Działka sadowniczo.ogrodnicu, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, obrute Krotoszyna.
Cena 17.500 zł.
• Działka budowlana 3000 m2 w l<roto•zynie, cena 60.000 zł .
• Działkę budowlani\ 1000m2 na Salni le/ Krotoszyna, cena 13.000 zł .
•Osusz-pow. 1500 m2, cena 14.000 zł.
• Działka budowlana o pow. 5480 m2 na obrzeżach Krotoszyna, cena 68 .000 zł.
• Dzialki budowlane w Konarzewie przy ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Działkę sadowniczo-ogrodow11. z prawem zabudowy polotoną DA Kopicczkach o pow. 9.500 m2.
Cena 66.500 zł .

MIESZKANIA

63·700 Krotoszyn, ul. ZDUNOWSKA 16. Tel. 62 722 66 09
29 listopada 2000

• Mieszkanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97.000 zł .
• Kupię kawalerkę w bloku.
• Micszbnie 67,20m2, pancr, 4 pokoje. Cena 87.000 zł .
• Mieszkanie 50m2, 3p +le+ I+ we. Cena SS.OOO.
• Mieszkanie w bloku w centrum, I pi~tro, 62 m2 wysolo standard, cena 78.WO zł.
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24 listopada obradowali na sesji radni powiatowi. Najwięcej czasu
bociu i trudnej sytuacji środowiska pielęgniarskiego.

poświęcili

problematyce

społecznej.

Mówiono o pomocy

społecznej,

bezro-

Obrady powiatowej rady
Radny

Wiesław

złożył

inzdrowia.
Zwracając się do starosty powiatu,
powiedział: Chcę jeszcze wrócić
do konferencji dotyczącej szpitala
powiatowego, która odbyła się w Bibliotece Miejskiej, i zapytać, jakie
honorarium za swój wykład otrzymał
dr Jacek Putz?. Odpowiedź otrzymał
pod koniec obrad od obecnego nil sesji dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
Pawia Jakubka, który stwierdził, że
wysokość honorarium odpowiada
w przybliżeniu kosztowi szkolenia
dla urzędników w Poznaniu. Dokład
ną kwotę, jaką otrzymał za wizytę
w Krotoszynie, ma podać po uzyskaniu zgody Jacka Putza, gdyż - jak
tłumaczył - mówienie na forum publicznym o wysokości kosztów zlecenia byłoby sprzeczne z ochroną
danych osobowych.
Skotarek

terpelację dotyczącą służby

•

O promocji
i pomocy

Informację o działalności Wydziału
Promocji i Rozwoju starostwa powiatowego dokładnie przedstawił jego naczelnik Wojciech Caban. Mówił między innymi o tym, że wiele

podmiotów gospodarczych z powiatu krotoszyńskiego uczestniczyło
w seminariach, szkoleniach i konferencjach dzięki umowie, jaką wydział podpisał z Euro-Info-Centre
w Kaliszu. Wszystkie ukierunkowane były na marketing przedsię 
biorstw i integrację europejską. Budżet wydziału w 2000 roku wyniósł
50 tys. zł i był niższy od tego, jakim
dysponowały analogiczne wydziały
w Jarocinie (90 tys. zł) i Miliczu (70
tys. zł).
O działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie opowiedział
kierujący tą placówką Andrzej Piotrowski. Podkreslił, że program
usług opiekuńczo-wychowawczych

opracowany przez Radę Konsultacyjną i PCPR został wysoko oceniony, w wyniku czego wpłynęła do wykorzystania suma 185 tys. zł . ld=iemy w kierunku świetlic terapeutycznych, chcemy ich tworzyć jak
najwięcej - mówił na sesji A. Piotrowski.
Czy w tej koncepcji mieszczą się kluby środowiskowe w terenie? Jaki bę
dzie pod::.ial pieniędzy? Mówi się, że
środki finansowe trafią do świe tlicy
terapeutycznej przy Zespole Szkól

Specjalnych w Krotoszynie, a co
z środowiskowymi klubami w innych
miejscowościach? - zapytał radny
Marek Talarczyk z Sulmierzyc.
Prowadzone przez niego stowarzyszenie Przyszłość w tym roku uruchomiło w grodzie Sulimira klub
młodzieżowy Kleks. Dyrektor PCPR
tłumaczył, że jest duża szansa, iż
świetlice ju ż istniejące zostaną doposażone .

•

Coda
oświadczenie?

Jak bumerang powraca na sesjach
powiatowych kwestia bezrobocia.
Radnym po raz kolejny przedstawiono informację o przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Temat ten przybliżył
Tadeusz Polowczyk, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Na naszym terenie mamy
obecnie 5619 bezrobotnych, a stopa
bezrobocia wynosi 15,6 procenta.
Najwięcej pozostających bez zatrudnienia jest w Krotoszynie (3168),
Koźminie Wlkp . (941 ), w Zdunach
(441 ). - Po służbie zdrowia i oświa
cie mamy kolejny trudny problem -

alarmował kierownik PUP. Do powiatowych urzędów pracy po prostu
nie spływają należne im pieniądze
z Krajowego Urzędu Pracy.
Uczestniczymy w jakimś teatrze absurdu stwierdził starosta. W maju podpisywaliśmy kontrakt
z Krajowym Urzędem Pracy na
1 mln 70 tys. zł. Gdy bylem w lipcu
z wizytą w Warszawie, aby omówić
stopień realizacji kontraktu, nie zostałem wpuszczony do gabinetu kierownika, polecono mi zostawić pismo w sekretariacie - dodał. Zdaniem Stanisława Ratajskiego kontakty organów centralnych są niezdrowe, a samorządy lokalne są traktowane lekceważąco. Podobnego zdania jest Tadeusz Polowczyk
Temat podchwycił radny Marek Talarczyk, który zaproponował zredagowanie oświadczenia negującego
postępowanie Krajowego Urzędu
Pracy. Rada przyjęła jego propozycję
stosunkiem głosów: 15 za, 7 - przeciw. Maciej Bratborski z Koźmina
Wlkp. tak to skomentował: - Nasze
pismo nic nie zmieni, przypomina mi
to działalność fasadową. Robimy to
po to, żeby uspokoić samych siebie
- argumentował.

a Powiat
sprzedaje
Radni przegłosowali uchwałę, która
ustala zasady sprzedaży lokali
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność powiatu. Chodzi
o 45 obiektów, między innymi LO
w Krotoszynie, Zespół Szkół Rolniczych w Koźminie, Zespól Szkół Zawodowych w Zdunach. Zarząd Powiatu zadecyduje, komu przyznać
pierwszeństwo w nabywaniu lokali
mieszkalnych. Nie mogąjednak być
sprzedawane lokale mieszj<alne stanowiące własność powiatu krotoszyńskiego w budynkach wykorzystywanych do celów publicznych.
Na koniec obrad jeszcze raz powrócił temat protestu średniego personelu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Stanisław Ratajski przedstawił podjęte
w tej sprawie działania, informując
na przykład, że już w tym tygodniu
zespół powołany przez Zarząd Powiatu
przeprowadzi
kontrolę
w SPZOZ. O jej wynikach postaramy się poinformować Pa11stwa jak
najszybciej.
Sebastian Pośpiech

•

Biją, moczą, masu1ą
Od 15 listopada czynna jest część rehabilitacyjna krytej pływalni Wodnik, dzięki czemu Zakład Leczniczego Usprawniania SPZOZ poszerzył swą ofertę, między innymi
o magnetoterapoię, laseroterapię i jonoterapię.
Zakład Leczniczego Usprawniania
SPZOZ w Wodniku jest filią tego, któ1y mit.:ści się w przychodni przy ul.
Floria11skiej. Jedna z najważniejszych
jego części to salka g11nnastyczna,
przeznaczona do ćwiczeń z dziećmi
dotkniętymi porażeniem mózgowym
i zaburzeniami koordynacji. W Krotoszynie w ostatnich pięciu latach korzystało z takiej rehabilitacji 200 małych
pacjcntow, w tym roku - 74. Lekarze
uważają, że ogromne znaczenie ma
ćwiczenie z dziećmi od pierwszych dni
życia, bowiem uszkodzony ośrodkowy
układ nerwowy jest wtedy bardzo plastyczny. Badania dowodzą, że ncurorehabililacja wyzwala możliwości odtwórcze mózgu. Rehabilitantki Wiesła
wa Augustyniak, Edyta BrylewskaWioch i technik Aleksandra Nowicka, które zajmują się rehabilitacją dzieEfekci, korzystają z metody Vojty.
0' Ć'll'ic::.e11 są widoc::ne. Pewien nas=
ma(v pacjent pr=e= pięć lat le:al nic::ym
kłoda, po roku regulamych ó1'ic::e11
d:.iecko jest 11• sianie 11'.)1konywac; samoc=ynnie naturalne mchy mówi n.:habihtantka. Ćwiczenia z najmłodszymi
,vymagają od rchab1litantów I rodziców wyrozumiałości, cicrpliwośc1
i systematyczności.
W /Vi)(J11ik11 są do tego znakomite warnnki. Przestronną salkę gimnasryC?ną

dla dzieci wyposażono w specjalistyczny sprzęt: stolik z regulowaną wysokością, materac i suchy basen wypełniony
kolorowymi piłeczkami, który służy
relaksowi po nużących ćwiczeniach.
Na rok 2001 SPZOZ podpisał z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych
odrębny kontrakt na działalność rahabiłitacyjną. Mimo wszystko liczba
:.abiegów opłacanych przez kasę cholJ'Ch będ=ie du:o ni:s=a od faktycznie
pr::.eprowad=onych w rok11 bieżącym tłumaczy Paweł Jakubek, dyrektor
SPZOZ.
Aktualna oferta zakładu przy ul. Floriańskiej sprowadza ię do zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezoteraperycznych. - D:.ięki nowoc::.esnemu
spr.:ętowi, który mamy w Wodniku, mogliśmy ją pos::.er::yć o magnetoterapię,
laseroterapię,jonoterapię i ultradźwię
ki - mówi Danuta Jakubek, kierują
ca Zakładem Leczniczego Usprawniania przy SPZOZ w Krotoszynie posiadaJąca lT stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej . a przykład urządze
nie o nazwie Magneto/mnie służy do
leczenia chorób układu kostnego poprlez stymula Ję polem elektromagnerycznym. Złamania. owrzodzenia podudzi czy zmiany zwyrodnieniowe
i kontuzje typowe dla sportowców leczone będą polem elek-tromagnetycz-

r.zecz

nym i laserem. Jednorazowe naświetla
nie tym drugim trwa od 3 do 4 minut.
Bardzo szeroka jest w Wodniku oferta
zabiegów hydroterapeutycznych, czyli
wodnych kapieli i masaży. Pacjenci
mogą nieodpłatnie, co gwarantuje kontrakt z Kasa Chorych, korzystać z masaży podwodnych w automatycznej
wannie, kąpieli perełkowych czy biczy
wodnych. Za niektóre zabiegi trzeba
jednak płacić, na przykład za nagrzewanie lampami typu solux czy masaż
suchy, wykonywany przez Przemysła
wa Robakowskiego, absolwenta Medycznego Studium Masażu Leczniczego w Krakowie. Rehabilitacją ruchową
zajmują się: lekarz Teresa Kaźmier
czak, Renata Popiel i technik rehabilitacji Jolanta Sędzik.
Dzięki nowym gabinetom przy Raszkowskiej 78 skrócił się znacznie czas
oczekiwania pacjentów na zabiegi.
Każdemu, kto odwiedza dział rehabilitacji w Wodniku, wręcza się rozkład
jazdy autobusów MZK kursujących na
tej trasie. Ośrodek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku godz.
8.00 do 18.00. Na masaż suchy i zabiegi fizjoterapeutyczne można się zgła
szać od godz. 12.00 do 18.00. a salka
ćwiczeń indywidualnych dla dzieci
otwarta jest od godz. 8.00 do 14.00.
(popi)
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Kredyty,
życzki,

. ·- .. :..,.~

'ifita

podługi.

Wielu z nas zna
ten ból. Łatwo
pożyczyć, trudno
oddać .
Zwłaszcza

że,

niestety, oddać
trzeba zawsze

Widziane
z Poznania
więcej. Pożyczamy

na samochód, praltelewizor. Czasami pożyczamy, bo
brah1je do pierwszego. Najgorzej, gdy
musimy pożyczać kolejne pieniądze na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Problem długów nie jest też obcy
wielu fim1om, szpitalom czy szkołom.
Także i państwo jest zadłużone. Miliardy dolarów, pozostałe jeszcze po epoce
gierkowskiej, pożyczki późniejsze, do
tego pogłębiający się deficyt w obrotach handlowych. No i tak zwany dług
wewnętrzny, zaciągany u obywateli
i instytucji, czyli słynne obligacje skarbu państwa. Zysk bez ryzyka?
Zadh.Jżonc są także samorządy. Niestety, Poznań nie jest tu wyjątkiem. Pozornie sytuacja nic jest zła. Według fachowców nic ma niebezpieczeństwa,
jeżeli zadłużenie miasta nie przekracza
30 procent dochodów przewidzianych
na dany rok. Poznaniowi jeszcze trochę
brakuje do tej granicy, ale, jeżeli spojrzymy na kwotę .... Jest to blisko 290
milionów złotych! I nie ma widoków
na szybką poprawę sytuacji, bo wydatki z kasy miejskiej rosną znacznie szybciej niż dochody. W projekcie budżetu
na przyszły rok brakuje na wydatki ponad 170 milionów. Władze miasta liczą,
że połowę z tej kwoty uda się uzyskać
z prywatyzacji niektórych miejskich
przedsiębiorstw, ale na pozostałą trzeba
będzie zaciągnąć kolejne kredyty.
Skąd się wziął poznański dług? Największa jego część to kredyty zacią
kę,

gni~te na

budowę

centralnej oczysz-

ścieków.

Ponad 100 milionów.
Trwająca od lat inwestycja była jednak
Poznaniowi niezbędna, nie tylko ze
względu na wymogi cywilizacyjne
przełomu wicków. Także i z tego powodu, że miasto musiałoby płacić olbrzymie kary za odprowadzanie ścieków do
Warty. Znacznie wyższe niż raty spła
canego kredytu. Nic budzi też wątpli
wości zaciągnięcie pożyczki na zakup
nowych autobusów miejskich. Dzięki
temu jeździ się nam dużo wygodniej,
a i powietrze jest mniej zanieczyszczone. Ale do. spłacenia pozostało jeszcze
prawie 30 milionów. Pilnie trzeba też
wymienić sypiące się tramwaje. I znów
trzeba będzie pożyczyć. Tak jak wiele
mnych polskich miast i gmin, Poznań
musiał zaciągnąć kredyt na podwyżki
dla nauczycieli, prawie 50 milionów
Cóż z tego wszystkiego wynika? Ano
to, że przyszłoroczny budżet Poznania
będzie bardzo skromny. Nic będzie rozwoju, będzie stagnacja. Bo jeżeli brakuje p1eni~dzy, to trzeba rezygnować z inwestycji. Odczują to pr1:cdc wszystkim
kierowcy. \V pr;yszłyrn roku nic rozpocznie się 1.adna większa inwcstycJa
urogowa. Mieszkańcy niektórych peryferyjnych osiedli roczckają wicie lat na
to, aby nieutwaruzone uhce nabrały
nm:jsk1cgo wyglądu. A na cud w postaci kolcjm!J grupy japoliskich biznesmenów, którzy zechcieliby inwestować
w Poznaniu, nikt już raczej nic liczy.
Piotr ZakrLewski
czalni
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Listy do rzeczy
Swego czasu

byłem krotoszyńskim

Kollątajowcem. Choć

od dawna nie
mieszkam w Krotoszynie, zawsze
jestem dumny z osiągnięć tego
pięknego miasta.
Gratuluję

Rzeczy

Krotoszyńskiej

zdobycia nagrody III stopnia
w konkursie dla niezależnych gazet
lokalnych. Gratuluję gazecie zmiany wyg lądu pierwszej strony i pomysłu wyeksponowania w winiecie
pięknego Ratusza, symbolu Krotoszyna.
Gratuluję Stowarzyszeniu Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum
i Liceum im. H. Kołłątaja wzniesienia pomnika Patrona naszej szkoły.
Gratuluję wydania cennej książki
Mariana Kuszy (zesp. red.: S. Konieczny i D. Kosiński) D=ieje gim-

na=Jum krotoszy,hkiego.
Gratuluję rozsławienia Krotoszyna
w dziedzinie sportu, mam na myśli
między mnymi sumo i rzut beretem
na odległość.
To tylko przykłady
życzę wielu
dalszych sukcesów!
Jerzy Durkalec, Poznań
(matura: 1948 r.)

Ch ciałbym nawiązać do wypowiedzi pana przewodniczącego Rady
Miejskiej Krotoszyna, kierowanej
do pana Macieja Hoffmanna, a zawartej w rubryce Echa naszych publikacji (Rzecz Krotoszy,iska z 21
listopada 2000 r.) Przeczytałem ją
z dużym zażenowaniem, nie znajduję słów krytyki. Pan przewodniczący Rady Miejskiej próbuje przekonać czyteln ików, że niska pensja
burmistrza (w ogóle, któregokolwiek) otrzymywana za pracę wykonywaną na rzecz społecznośc i miasta czy regionu, po prostu praca na
rzecz tych, którzy dali mu mandat
zaufania w wyborach, jest naraże
niem na pokusy zjawisk kryminogennych.
Wydaje się, że panu przewodniczą
cemu obce są takie wartości jak honor i uczciwość, by nic używać tu
słów bardziej doniosłych.
Ja z jego wypowiedzi wysnułem
następujący wniosek: pan burmistrz
i radni będą honorowi, uczciwi, oddani pracy tylko pod jednym warunkiem - mianowicie wtedy, gdy
im społeczeństwo dobrze za to za-

płaci.

***

Mam jeszcze

jedną reflesję

doty-

czącą

radnych miasta i gminy Krotoszyn oraz powiatu . Uważam, że
za dużo energii z u żywają na dyskusje i zabiegi związane z finansami
dotyczącymi ich osobiście. Apeluję
więc do tych, którzy w przyszłości
chcieliby zostać radnymi, aby już
w trakcie kampanii wyborczej zadeklarowali się, że nie będą pobititrali di et ani dodatków funkcyjnych,
że będ ą pracowali s połecznie , a sesje organizowali po godzin ach pracy.
Tacy kandydaci mogliby li czyć na
poparcie ludzi, którzy mają niskie
pensje, żeby ni e powiedzieć pensje głodowe, a jakoś wcale nie
są narażeni z tego powodu na pokusy kryminogenne.
Jan Miller
Krotoszyn

*

**

Otwierając

objazd ulicą Piastowską
do Zdunowskiej od strony ulicy
Kościuszki zapomniano, jak to czę
sto bywa, o pieszych. Wiadomo było, że ru c h samochodowy na tym
odcinku ulicy Piastowskiej znacznie się zwiększy, trzeba więc było
pomyśleć o bezpieczelistwie prze-

chodniów i poprawić
stan
chodników. Ponieważ
nieparzysta strona ulicy Piastowskiej jest
z reguły zastawiona parkującymi
samochodami, ruch po j ezd ni odbywa s ię blisko kraw ężnika strony parzystej . Tymczasem pi esi idący
chodnikiem w stronę Zdunowskiej
n atrafiają na wielkie ni erówności.
Przejście tamtędy jest wielkim problemem, zwła szcza dla osób starszych. Podczas opadów powstają
na chodniku spore kałuże. Stąd
i młodzi, i starsi schodzą z chodnika na jednię. Kilka razy bylem
świadkiem, jak omal n.ie doszło do
wypadku. Trudno winić przechodniów. Dopóki Rada Miejska 111e
zdecyduje się na wyrównanie przynajmniej tych najbardziej pofałdo
wanych części chodnika, może się
zdarzyć nieszczęście. Gdyby do
niego doszło, pewnie znalazłyby
szybko się pieniądze na naprawę
chodnika, ale czy nieszczęście dałoby s i ę odwrócić?

(imię,

A. K.
nazwisko i adres
znane redakcji)

Czytelnicy, którzy wzięli udział w naszej czwartkowej sondzie telefonicznej, zgodnie podkreślali, że zarobki szefów firm zbyt mocno górują nad pensjami zwykłych pracowników. Ich zdaniem wysokość wynagrodzeń powinna zależeć od ogólnej kondycji i rentowności zakładu. Poniżej zamieszczamy fragmenty najciekawszych wypowiedzi.

li Moim zdaniem

To nie pensje, to pensjaliska
Jestem =a tym, żeby ludzie na stanowiskach kierowniczych zarabiali dwu-, trzykrotność pensji najniż
szych. Wynagrodzenie załóg i dyrektorów powinno za leżeć od kondycji zakładów pracv. od ich dochodowości. liczyć się też musi
staż pracy, ponieważ dużą rolę odg,ywa doświadczenie zawodowe.
Trzeba je doceniać finansowo.
Lud=ie powinni zarabiać pr::ynajmniej te I OOO, 1500 zł, żeby przeżyć spokojnie od pierwszego do
pierwszego.
Zróżnicowałabym
pensje dyrektorów. W mojej opinii
wysokość zarobków powinna mieć
ścisły związek z tym. jaki jest zakład, co produkuje, ile spr::edaje
i jakie ma =yski. Trzeba zro=umieć,
że w normalnym świecie praco11 ników wynagrad::a się za ilość obowiązków spoczywających na ich
barkach i odpowiedzialność, jaką
ponoszą =a podejmowane decyzje.
Wiadomo, dyrektor 10 dyrektor.
W demukra1yc=nym pa,istwie ró::mca międ::y =urabianymi pienięd=
mi }es/ du::a, ale 111e może być
pr=erndna. Niesprawiedliwością
wielkąjest to, że pracow11ik dostaje JUi rękę 700 z!, a pre=es jmny
ma I 5. OOO zł. Wiem, że liczy się
1vykszta!cenie, które : c=asem bę
d=ie jeszcze bardziej cenione Bo

pr::ecież

ten, kto ma lepsze kwalifikacje, ma prawo domagać się
więks=ych pieniędzy.

Pensje dyrektorów

na! pracę. Tam, gdzie pracuję.
przetargów się nie robi, dyrektorzy
uma wiają się z wyko n awcą, zani-

żają

kos::ty, a rachunki
wy.::sze.

wystawiają

oprac. (popi)

muszą być

jakąś wielokrotnośc i ą zarobków załogi, ale nie tak bardzo rażącą . Co
powinno mieć wpływ na wysokość
wy11agrodze11? Na pewno staż pracy. Trzeba też motywować pracowników do dobrej pracy, poprze=
wypłacanie najlepiej pracującym
premii uznaniowych. Pensje powinny być odzwierciedleniem sytuacji finansowej zak ładu . Jeżeli
prezes Telekomunikacji bierze
90.000 zł, to to nie jest pensja, ale
pensja/iska. Jeslem zwolennikiem,
niektórzy powiedzą. radykalnego
ro=wią=ania
chod=i mi, aby obciąć pensje o kilkanaście procent
ministrom, wojewodom i innym
wysokim ur::ędnikom państwowym.
Jakby patrzeć na te pensje, któ re
u nas biorą dyrektorzy, kraj powinien hyć mlekiem i miodem płyną
cy. W Polsce kwi/111( korupcja,
a w Europie wipr=ed=a nas tylko
A !bania Firma, 11• której pracuję,
to gang
mówię o s=efach
je/ili
ktoś podskakuje, trafia ,w bruk.
Dla mnie lic=y się fachowo.i:i·, w i ęc
nie patrzę, czy ktoJ' jest in;:ynierem, c=y ma wykszta!cenie podstawowe
wa::ne, żeby dobrze wyko-
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NalN'e tary'fy
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Wiele obaw budzi zakład segregacji i utylizacji odpadów stałych, który ma powstać w Sulmierzycach. Niektórzy mieszkańcy naszego powiatu twierdzą nawet, że będzie on zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Zbigniew Barański, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy starostwie, jest jednak zupełnie innego zdania.

łl Sulmierzyce

Nie

będzie

Rada Miejska Sulmierzyc 6 listopada br. zaaprobowała wybudowanie
na terenie miasta mi1cdzygminncgo
zakładu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. W przyszłym roku najprawdopodobniej wykonane
zostaną, niezbędne przy tego rodzaju
inwestycjach, badania hydrogeologiczne oraz ocena prognozująca oddziaływanie zakładu na środowisko.
Całość badań sfinansuje starostwo
z pieniędzy Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Zakład powstanie obok wysypiska śmieci w Sulmierzycach, jego budowa ma kosztować 25 mln zł,
w inwestycji partycypowa ć mają za-

ekologicznej bomby

interesowane gminy. Należą do nich:
Krotoszyn, Sulmierzyce, Kobylin
i Pogorzela; nad przystąpieniem do
proJektu zastanawiają się Zduny,
Rozdra żew i Odolanów. Możliwe, że
w przedsięwzięciu weźmie udział

bezpośredniego kontaktu z odpadami. Wszystkie pomieszczenia zamknięte zostaną wyposażone w wentylację. W Gorzowie Wlkp. czy
Płocku, gdzie istnieją takie zakłady
zaprojektowane przez firmę Arka
Konsorcjum, nie istnieje problem
nieprzyjemnych zapachów, ponieważ place dojrzewania kompostu są
zadaszone, co zapobiega procesom
gnilnym. Odpady niebezpieczne: zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony
roślin, nawozy sztuczne, farby, lakiery są zawsze składowane w specjalnie przystosowanych deponatorach.

również jakieś przedsiębiorstwo.

Podobnie jak w innych takich zakła
dach, przyjmowanie odpadów w zakładzie sulmierzyckim będzie się
odbywało w hali sortowni, której
podłoże musi zostać uszczelnione.
Uniemożliwi to przedostawanie się
ewentualnych odcieków do wód
gruntowych. Chroniona będzie również załoga obiektu - w klimatyzowanych kabinach nie będzie miała

prawdę

Kominiarczyk

z powodzeniem

W tegorocznym konkursie Pracodawca
- organi::ator pracy bezpiec::nej wzię

A ludzie

56 firm z naszego regionu,

,

wystartowały

w nim
także zakłady krotoszyńskie. Trofeami
konkursu były statuetki kominiarczyka
w cylindrze dostosowanym do przyznanego firmie miejsca: złotym, srebrym
lub brązowym. - Do ,ywalizacji przy-

stąpiliśmy
Bogusław

ło udział

środowiska

fo1i eci nie
ale pr::erabiać
je w całkowici e be::piec::nych pomies::c::eniach, :: któ1ych nic nie \\~Vdostanie się na ::e,vnątrz - tłumaczy
urzędnik. - I proszę napisać, że nie
powstanie żadna bomba ekologic::na
będ::i e my składować,

- dodaje. Wyjaśnia także, że proces
kontroli i monitoringu stosowany
w takich obiektach (pizometry, badania emisji zanieczyszczeń do atmosfery) zapewnia szybkie wykrycie
wszelkich nieprawidłowości. Reakcja odpowiednich instytucji jest natychmiastowa, karą może być nawet
zatrzymaniem pracy zakładu.
(popi)

powie

Trzy krotoszyńskie firmy, uczestniczące w konkursie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Ostrowie Wlkp., nagrodzono statuetkami. Kominarczyk ze zło
tym cylindrem powędrował do Fabryki Urządzeń Górniczych Fugar.
Jego srebrnego brata dostało Przedsię
biorstwo Produkcyjno-Handlowe Ewa
SA, brązowego - Zakłady Mięsne .

Gro:':.nych dla

po raz drugi -

powiedział

Szeszycki, prezes Ev.y. -

W zeszłym roku nasze starania uhonorowane zostały kominiarczykiem z cylindrem brązowym, w tym srebrnym.

.

Prezes wyjaśni!, że warunkim uczestnictwa było przygotowanie obszernego katalogu dokumentującego rozwój fim1y
i wszystkie prowadzone w niej działania
na rzecz bezpiccze1\.stwa i higieny pracy.
Zamieszczone w nim dokładne informacje wraz z opisem stanowisk pracowniczych i ich zdjęciami pozwoliły zaliczyć
PPH Ewa do srebrnych firm w kategorii
od 50 do 200 pracowników.
(ela)

Tym razem

mow1ą. • •

r=

,

~

~

~
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(elekh}-k)

::e dall'11iej ws::vscy lali wosk pr::e:: c/11:.y kl11c::. Kiedyś to
się chciało człowiekowi bawić ...
Gdy by/e111 m/odvzy, chocl::ile111 na
zabawy andrzejkowe. Tera:: po111aga111 wn11koll'i w lani11 wosk11 na
Pa111ięta111,

wodę.

W ::asad::.1e pr::ypominam sobie
tv/ko Ja11ie wosk11. innych 1ffó:::b
;,ie ::110111. ,\lagę :.a to poll'ieJ::ieć
o ::obawach. bo kiedyś popularne
były impre::y Pod Białym Orłem
i 11 Rat11s::owej. Od doblJ'Ch kilku
lat :: ::oną nie 11J·chod::imy w andr::ejkowy wiec::ór nigd::ie, co naj1ir±ej odwiedzają nas sąsied::i
i spęd::amy milo wiec::ó1:

r.zecz

A(vślę, :::e ka:::dy próbował lać
wosk, bo jak tradycja mó11 i,
z ks::taltów tworzących się na wod::ie można wiele odczytać. Chyba 1~ypadłem trochę z mody, bo nie
bywam w andrzejki na ::abawach,
a poza tym kieszenie ciągle chudną i nie te lata ...

"<.

,;;

•

-i

ospodarczy

don si...

Na terenie gminy Krotoszyn działają trzy Spółdzielcze Zakłady
Usługowo-Handlowe Kółek Rolniczych: w Orpiszewie, Benicach
i Osuszy. Pomimo identycznej nazwy firmy te św i adczą zróżnico
wane usługi, głównie rolnicze. Zakład orpiszewski specjalizuje się
w zbiorach płodów rolnych oraz
transporcie i ślusarstwie, prowadzi także działalność handlową.
Spółdzielnta benicka świadczy
przo:de wszystkim usługi żniwne
oraz klepanie lemieszy miotem
pneumatycznym. Zakład w Osuszy oferuje wykonanie podory,vki, orki, kultywacji, nawożenia,
omłotów. Pracownicy tcJ firmy
wykonują także prace wodno-kanalizacyjne. Choć firmy obsługują
ce rolnictwo maJą szeroki wachlarz usług, ich kondycja jest
kiepska, ostatnie lata każdorazo
wo kończą stratami finansowymi.

•**
W listopadzie Zarząd Gminy Krotoszyn wydal negatywną decyzję
krotoszynianinowi ubiegającemu
się o prawo zbudowania stacji paliw przy ulicy Magazynowej. Teren te11 zgodnie z planem zabu-

do>1y przestrzennej jest prze::naczony na budowę obiektów przemysłowych - uzasadnili odmowę
samorządowcy. - W dodatku byłoby to niepotrzebne zagęs::czenie
takich punktów handlowych nowa stacja miałaby powstać
w bliskim sąsiedztwie funkcjonującej od dawna stacji pa/iw firmy
ROBSTAL.
Krot Holmes

pytaliśmy mieszkańców

Krotoszyna, jak zamierzają spędzić wieczór andrzejkowy i jakie znają obrzędy z nimi związane .
Notował

Sebastian

Fotografował

Stanisław Ziembiński

.,

. +~De!~\!

Pośpiech

Marcin Pawlik

Lukasz Lisiak

I

(uc::e,i Gimnazjum nr 2
w Krotos::ynie)

Nie ::nam ::adnych obrzędów a11dr:ejko11J·ch, bo się w to nie bawię. Slys::alem tylko. :::e lud::ie leją ro::topiony wosk na wodę. Jak
w s::kole robione są zabawy, to na
me chod::ę.

(eme1J1tka):;

wn11c::ką Karoliną

1\/11s::ę panom powiecl::id, :.e dall'niej lud::.it lali wosk pr::ez ucho od
kluc::a Popularne było te:. ustawianie butów damskich, jednego
::a drugim. D::iewc::yna, której but
pierws::y ::na/a::/ się ::a progiem.
mfrda niedługo wyjść za mąż.
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li Słowo na niedzielę

Informujemy, ie

, nekrologi i krótkie teksty pożegnalne
~
publikujemy nieodpłatnie.

I niedziela Adwentu
- 3 grudnia
•

Pierwsze czytanie
- z Księgi Proroka
Jeremiasza
(Jr 33, 14-16)

Pan mówi: Oto

nadchodzą

dni, kiedy

wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką
obwieści/em

domowi izraelskiemu
i domowi judzkiemu. W owych
dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego;
będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych
dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozoiima będzie mieszka/a bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będę
nazywać: Pan naszą sprawiedliwo-

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.
Wszystkie ścieżki Pana
są prawe i pełne łaski
dla strzegących Jego praw
i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym,
którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.

•

Psalm responsoryjny
(Ps 25 /24/)

Ref: Do Ciebie, Panie,
wznoszą moją duszę

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić
Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie
według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco,
w Tobie mam nadzieję.

Drugie czytanie
- z Pierwszego Listu
św. Pawła Apostoła

do Tesaloniczan
(1 Tes 3.12-4,2)
Bracia: Pan niech pomnoży liczbę
waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką
i my mamy dla was; aby serca wasze
utwierdzone zostały jako nienaganne
w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świę
tymi. A na koniec, bracia, prosimy
i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przyjęli
w sprawie sposobu postępowania
i podobania się Bogu, i jak już pastę-

Prosimy o osobiste składanie ich w redakcji lub w Drukarni
Krot-oszyńskiej przy ul. Floriańskiej 1.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 listopada 2000 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój ukochany Syn, Brat, Szwagier i Wujek

pujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

•

ścią.

•

i

ś cf?p.
Stanisław Lech Żurkiewicz
przeżywszy

EWANGELIA

Ewangelią

Obudził się ze strasznym

bólem głowy.

Ostatnie dni były dla niego trudnym
odkrywaniem nowej rzeczywistości.
Początki zawsze są trudne, tylko czemu trzeba tego doświadczać tak boleśnie? Mateusz od tygodnia pracuje
w nowej firmie, mieszka w wielkim
mieście. Nie jest przyzwyczajony do
takiego trybu życia. Na dodatek warunki, na jakich został zatrudniony, zmieniły się na jego niękorzyść, poza tym
pracodawca zwiększył wymagania.
Wizja kolejnego dnia była straszna, ale
pomyślał sobie, że wolno mu go prze-

rodzina

(Łk

21,25-28.34-36)

powiedział
do
swoich
uczniów: Będą znaki na słońcu, księ

Jezus

Z

głębokim żalem

tragiczną nasz

zawiadamiamy, że 18 listopada 2000 r. zginął śmiercią
ukochany Syn, Brat, Szwagier, Wujek, Kuzyn i Kolega

życu

i gwiazdach, a na ziemi trwoga
narodów bezradnych wobec szumu
morza i jego nawałnicy. Ludzie
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu zagrożeń zagrażających ziemi.
Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Czło
wieczego, przychodzącego na obłoku
z wielką mocą i chwalą. A gdy się to
dziać zacznie, nabierzcie ducha
i

ś cf?p.
Paweł Zmyślony
przeżywszy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 listopada 2000 r. zmarł namaszczony
Olejami św. nasz ukochany Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat i Wujek

ś cf?p.

się

Władysław Maćkowiak
przeżywszy

grać.

przemówić.

wsze potrafimy je odczytać.
Pan Jezus wzywa też do czujności:
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie ... Chce, byśmy zawsze byli gotowi
i cały czas Go wypatrywali. Gdy trwać
będziemy w prawdzie i modlitwie, nic
nas nie zaskoczy.
Gdy przyjdą trudne chwile, nie chowajmy głowy w piasek, ale stawmy im
czoło. I, tak jak w ewangelicznym opisie, podnieśmy głowy, wypatrując Pana. On zawsze przychodzi ...

Przepraszamy rodzinę Śp. Katarzyny Jarnickiej za nieprawidło
we podanie jej nazwiska w zapowiedzi Mszy św., którą zamieściliśmy na łamach Rzeczy
przed tygodniem

(red.)
29 listopada 2000

oraz jego brata do nawrócenia i przyję
cia chrztu.
Początek kultu św. Cecylii miał miejsce w IV wieku, kiedy to odkryto grób
tej męczennicy z nienaruszonym ciałem w katakumbach Kaliksta w Rzymie. Ciało przeniesiono do bazyliki nazwanej jej imieniem, zbudowanej
prawdopodobnie na miejscu pałacu
Waleriana, gdzie Cecylia mieszkała po
ślubie razem z mężem.
Legenda mówi, że nasza bohaterka
grywała na organach. W tym czasie
znano w wiecznym mieście organy
wodne, ale były one wielką 17..adkośeią.
Wiadomo, że cesarz Neron otrzymał
taki instrument w darze ze Wschodu.
Można domniemywać, że jako córka

lat 83
W smutku

pogrążona

rodzina
I

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 listopada 2000 r. zmarła namaszczona Olejami św. nasza ukochana Mama, Teściowa, Babcia, Siostra i Ciocia

ś cfi-p.
przeżywszy

Ewangelia mówi o znakach, które mają towarzyszyć powtórnemu przyjściu
Chrystusa na ziemię. Bóg bardzo czę
sto posługuje się znakami, żeby do nas

Ewangelia pierwszej niedzieli Adwentu rysuje nam wizję powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Podczas gdy niektórzy ludzie mdleć będą ze strachu,
chrześcijanie mają podnieść wysoko
głowy i z odwagą wypatrywać Syna
Człowieczego. Gdy wielu będzie wąt
pić i bać się huku fal morskich, uczeń
Jezusa ma oczekiwać zbliżającego się
odkupienia. Wszystko, co jest dziełem
Boga, nawet doświadczenia zdecydowanie dla nas trudne, są dobre, bo Bóg
nie może nam uczynić niczego złego.

pogrążona

rodzina

podnieście głowy, ponieważ zbliża

wasze odkupienie. Uważajcie na
siebie, aby wasze serca nie były
ociążałe wskutek obżarstwa, pijań
stwa i trosk doczesnych, żeby ten
dzień nie przypadł na was znienacka,
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem
na wszystkich, którzy mieszkają na
cale} ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma
nastąpić, i stanąć przed Synem Czło
wieczym.

lat 25
W smutku

Pocha
lat 77
W smutku

pogrążona

rodzina

Problem w tym, że nie za-

(si)

Serdecznie dziękujemy Księdzu Katechecie Krzysztofowi Orchiniakowi
oraz Księdzu Proboszczowi z Pogorzeli za odprawienie cudownej Mszy
św. w intencji tragicznie zmarłych profesorek

Ś'u3p . Katarzyny Jarnickiej i Ś'u3p. Justyny Marciniak
w

bogatego i wpływowego człowieka,
Cecylia grywała na innym instrumencie, być może na harfie.
Pod koniec okresu średniowiecza
uczyniono ze św. Cecylii patronkę muzyki i śpiewu kościelnego. Najprawdopodobniej mylnie odczytano tekst,
w którym mowa jest o tym, że w czasie
kiedy muzycy przygotowywali instrumenty na jej wesele, Cecylia w sercu
swym śpiewała modlitwę jedynemu
Bogu. Przy zmianie interpunkcji i pominięciu jednego słowa tekst ów nabrał innego znaczenia, Cecylia stała się
muzykiem grającym na organach. Tak
też przedstawiana jest w dzisiejszej
ikonografii.
opr. (si)

pierwszą rocznicę

ich

śmierci
składają wdzięczni

mężowie

z

dziećmi

i rodzinami

Za okazane serce, modlitwę, intencje mszalne, złożone kwiaty serdeczne
Rodzinie, Księżom, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom,
Kolegom - Ogrodnikom, Delegacjom i wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatnim pożegnaniu
podziękowania

ś cfi-p.

Rzecz o św. Cecylii
O patronce muzyki kościelnej, św. Cecylii, wiemy, że zginęła w ITI wieku za
wiarę w Chrystusa. Pochodziła z jednego z najbardziej znanych rodów rzymskich. W dniu zaślubin oświadczyła
mężowi, ze jest chrześcijanką, i swoją
czystość, której strzeże anioł, ofiarowała Bogu. Doprowadziła swego męża

pogrążona

W smutku

według św. Łukasza

Zdzisława

Nad

lat 48

Jerzego

Długiewicza
składa
żona

R

E

K
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W niedzielę 19 listopada w krotoszyńskim
organowej i chóralnej.

kościele

farnym

odbył się

koncert muzyki

Organowa i chóralna

Co zrobić z bocianem?- zastanawiają się od dłuższego
czasu mieszkańcy ulic Tatrzańskiej i Sudeckiej w Krotoszynie, spoglądając przez okno na spacerującego ptaka.
- Jest coraz zimniej, lada dzień przyjdą przymrozki,
szkoda ptaka, trzeba go złapać- żądają od pracownika
krotoszyńskiego schroniska.

Niedzielnym koncertem w kościele
farnym uczczono patronkę muzyki
sakralnej, św. Cecylię, oraz rocznicę
śmierci Jana Sebastiana Bacha. Ks.
kanonik Kazimierz Ciszewicz, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela, witając melomanów, zapoznał
ich z treścią listu skierowanego
przez władze kościelne z okazji dnia
św. Cecylii do wszystkich polskich
parafii.
Utwory Jana Sebastiana Bacha zagrał org;mista Tomasz Głuchowski,
którego słuchacze nagrodzili owacją
na stojąco.
Wystąpił także chór parafii pw. św.
Jana Chrzciciela, prowadzony przez

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
Tomasz Gluchowki i Maria Jędrzejczak po koncercie
sława Koziny, Ave Verum Wolfganga
Amadeusza Mozarta i wileńską

pieśń maryjną Bądź

pozdrowiona.
(sł)

li Koźmin Wlkp.

Pracowita sesja
XVI sesja Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolskiego miała miejsce 24 listopada. Tego
dnia koźmińscy radni głosowali nad czternastoma uchwałami.
Radni przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Justyna Zaradniaka, przewodniczącego Rady Miejskiej. Potem złożył ślubowanie nowy

one: dla
Rady Miejskiej 90 procent określonej ustawowo maksymalnej diety w gminach do 15 tysię

radny Ireneusz Szulc, wybrany 24

cy

września

wodniczącego

w wyborach

uzupełniają

cych. Po wysłuchaniu sprawozdania
z prac Zarządu Koźmina w okresie
międzysesyjnym oraz z przeprowadzonych przetargów radni rozpoczęli
głosowanie
nad poszczególnymi
uchwałami.

Zatwierdzono między innymi uchwałę
o studium uwarnnkowań przestrzennych i kiernnków zagospodarowania
miasta i gminy oraz o zmianach tegorocznego budżetu. Ustalono także wysokość diet radnych, które będą obowiązywały od I stycznia 2001. We-

Mieszkam w lej okolicy, boćka widu- zem strażackim pod dom, na którego
niemal codziennie przez okno - po- dachu siedział bociek. Ale ptak
uciekł, kiedy drabina ze strażakiem
wiedziała w środę przez telefon czytelniczka gazety - Ostatnio nie wi- znalazła się zbyt blisko. - I jak tu g o
złapać? - pyta Artur Luźny. Wie, że
działam go p rzez trzy dni. Myślałam,
że leży biedaczysko gdzieś zamarznię- · pracownicy ogrodu zoologicznego
ty. Ale dziś powrócił na swoje stano- w Poznaniu korzystają w takich wywisko. Ucieszy/am się, ale bociek nie padkach ze specjalnej sieci z wyrzutwyglada za dobrze. Jakiś brudny. nią, zarzucanej na płochliwie ptaki. smutny, nastroszony... Trzeba go rato- Czy sądzi pani, że przyjadą na moje
wezwanie aż do Krotoszyna po jednewać.
Artur Luźny, pracownik krotoszyń go boćka? - dodaje. Szukał pomocy
skiego schroniska dla bezdomnych także w ZOO we Wrocławiu, rozmawiał przez telefon z państwem Guzwierząt i równocześnie przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwie- cwińskich oraz pracownikami ptaszarni. - Poradzili mi, abym spokojrzętami jest bardzo zdenerwowany
w czasie rozmowy ze mną. - Dzwo- nie czeka/ - wyjaśnia. - Bocian dobrze znosi temperalurę do pięciu
nią wszyscy do mnie z pretensjami
i pytają, co Io za ekologia i dbałość stopni poniżej zera. Kiedy zrobi się
o zwierzęta, skoro nic nie robimy zimniej i zacznie mu brakować poży
w sprawie boćka - wyrzuca z siebie. wienia, wtedy osłabiony ptak będz ie
łatwiejszy do schwytania. Na razie
- A ja odpowiadam: Bardzo proszę,
niech ktoś złapie tego ptaka, to mu za nie mogę nic zrobić.
to pięknie podziękuję. Artur Luźny Pracownik schroniska przypomina
historię innego bociana, również tewyjaśnia, że bocian zajmuje jego mygoroczną. Ptak kręcił się w pobliżu
śli od dwóch miesięcy. Spacerujący
ulicami ptak to prawdopodobnie ten boiska w Chwaliszewie, miał złama
sam, którego widywano regularnie la- ne skrzydło. Chorym zaopiekowali
tem na terenie basenie przy Ogro- się gospodarze z tej wsi, ale zdaniem
dowskiego. Tak przynajmniej twier- Artura Luźnego nie tak łatwo zapewnić dobre warunki boćkowi . Przydaje
dzą ci, którzy widzą, z którego kierunku ptak nadlatuje. Nie wiadomo, się tu wiedza fachowa na temat dzigdzie sypia, ale panujące warunki po- kich zwierząt. Ptaka przekazano więc
godowe sprzyjają mu, jest ciepło. Bo- leśniczemu w Smoszewie. Po krótkim
ciek z nieznanych dotąd powodów czasie wydobrzał na tyle, że zdecydo-

ję

Marię Jędrzejczak . Wykonał pieśni

kompozytorów
współczesnych
i kompozycje zaliczane do szeroko
pojętej klasyki, między innymi Pieśń
do św. Cecylii autorstwa ks. Chlondowskiego, Dwa tysiące lat Włady-

Bocian uliczny

dług

nowej

uchwały wyniosą

przewodniczącego

mieszkańców:

dla

zastępcy

prze-

-

60 procent tej diety;
dla przewodniczących klubów i komisji - 50 procent; dla radnych - 40
procent. Pensja burmistrza będzie wynosiła 7.536 złotych brutto o 200
złotych mniej niż dotychczas. Sołtysi
dostaną diety w wysokości 120 zło
tych miesięcznie .
Większością głosów radni zaakceptowali pomysł przekształcenia istnieją
cych w gminie jednostek budżetowych
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej
w Gminny Zespól Instytucji Kultury

i Kultury Fizycznej w Koźminie Wielkopolskim. Nowemu zespołowi podlegać będzie także miejski basen kąpie
lowy.

odleciał

Nie zatwierdzono natomiast na sesji

nie

uchwały

tymcami.

o sprzedaży budynku byłej
szkoły podstawowej w Gałązkach, ze
względu na trwający od dłuższego
czasu konflikt pomiędzy radą sołecką
a osobą zainteresowaną zakupem tego
lokalu. Sprawa ta będzie rozpatrywana

na kolejnej sesji.
W końcowej części spotkania radni
dyskutowali o obecnej sytuacji koź
mińskiej służby zdrowia oraz o bliskiej już budowie budynku komunalnego, w którym zamieszka osiem najbardziej potrzebujących rodzin.
Augustyna Kurowska

razem ze swoimi pobra-

wał się opuścić gościnnych

ludzi. -

Zrobił

Największym

problemem jest złapa
nie ptaka, bardzo trudno zbliżyć się
do niego Próbowali to zrobić już
wcześniej strażacy. Podjechali wo-

R

trzy rundy nad domami, nad
głowami swoich opiekunów, dziekując w ten sposób za pomoc, i odleciał
- kończy opowieść Artur Luźny.
(ela)

F
1954

OKNA

DRZWI

Po pięciu latach od opublikowania informacji, że pochodzący z Krotoszyna ówczesny
pracownik Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą jest ścigany listem
gończym, tygodnik Wprost przeprosił zainteresowanego .

Nie
Wy ra::amy ubolewame z powodu podania w zapowied::i redakcyjnej arrykulu
., Dlaczego politycy kpią z wyborców"
(nr 36 z 1995 1:) nieprawdziwej i1?for111acji,jakohy Maciej Leśny był ścigany
listem go,ic::ym. Tę notatkę zamieścił
Wprosi 28.10.2000 r. Ponieważ Maciej
Leśny pochodzi z Krotoszyna, poprosili śmy go o komentarz. Jak wyjaśnił,
w czasie, gdy Wprost zamieściło nie-

był ścigany

prawdziwą informację, a więc w roku
1995, pracował w MWGzZ, w randze

wiceministra. Przedtem był siarszym
specjalistą w departamencie współpracy
z krajami bloku wschodniego. Ucze tniczyl wówczas w procesie przygotowywania dokumentów zezwalających firmom na tak zwane dopłaty eksportowe
w handlu z Rosją. Po kilJ...'11 latach okazało się, że niektóre z nich inaczej, niż po-

winny, rozliczyły swoje transakcje.
Sprawą zajęła się prokuratura, zarzucając Maciejowi Leśnemu narażenie Skarbu Państwa na straty w wysokości 126
miliardów ówczesnych złotych. Postę
powanie umorzono w grudniu 1997 r.,
jako że nic znaleziono ani przypadkowych, ani celowych uchybień w zastoowanej przez MWGzZ procedurze.
(er)

DREWNO

PCV

Słupca, ul. Wspólna 2 CO 063 27 54 21 O
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Poznaj mój

ca PKS). Już dwukrotnie wywinąłem
tam orla i zapewniam, że nie było to
przyjemne. Pół biedy, gdy osoba niepełnosprawna porusza się o własnych
siłach i chodzenie nie sprawia jej aż
tak wielu trudności. Ale co się stanie,
gdy na zakupy albo do restauracji wybierze się ktoś na wózku inwalidzkim
i będzie musiał pokonać wspomniane
przeszkody?
Najlepszym przykładem znoszenia barier jest moim zdaniem poznańskie
Multikino, do którego osoba niepełno
sprawna może się dostać bez przeszkód, dzięki specjalnie przystosowanym podjazdom.
Nie trzeba oczywiście aż tak daleko
szukać pozytywnych przykładów, bo
oto 15 listopada w remizie strażackiej
w Topoli Małej (niedaleko Ostrowa
Wlkp.) miała miejsce impreza andrzejkowa, z tańcami i staropolskimi wróż
bami, w której wzięło udział 180 osób
niepełnosprawnych z całego naszego
regionu. Razem z nimi bawili się
przedstawiciele władz samorządo
wych, kierownicy warsztatów terapii
zajęciowej oraz sponsorzy, bez udziału
i pomocy których impreza ta w ogóle
nie doszłaby do skutku.
Krotoszyn reprezentowało 8 osób
z Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wrócili zmęczeni, bo jak zwykle dali z siebie
wszystko, śmiejąc się i tańcząc do upa-

Przez kilkadzieostatnich lat
w naszym społeczeństwie zakorzeniony był
stereotyp, wedle którego, aby
spać spokojnie,
wystarczy od
czasu do czasu wysłać inwalidę na turnus rehabilitacyjny do sanatorium lub
stworzyć dla niego stanowisko pracy
w zakładzie pracy chronionej czy spół
dzielni inwalidów. Jakoś nie wspominano o rzeczy równie jak praca waż
nej, a mianowicie o potrzebach kulturalnych osób niepełnosprawnych.
Bardzo pocieszający jest więc fakt, że
w ostatnim czasie runęło wiele barier,
zarówno architektonicznych,jak i psychologicznych, co umożliwiło osobom
sprawnym inaczej swobodniejszy dostęp do kin, teatrów, sklepów czy restauracji.
Szkoda tylko, że bariery architektoniczne tak wolno znikają z ulic naszego miasta. Mam tu na my:\!i na pr.cyklad ogromniaste krawężniki. Za nimi
czeka na osoby niepełnosprawne
prawdziwa droga przez piekło w postaci wąskich i dziurawych chodników,
na których zapewne i najzdrowszy
człowiek miałby kłopoty. Aby nie być
siąt

gołosłownym,

przytoczę

przykład

dłego.

chodnika po prawej stronie ulicy Fabrycznej (gdy idziemy w stronę dworR

K

Wystąpienie

świat

Wojtek Budój
L

A

M

Oświadczenie -

ze spółki cywilnej „PROM-MEDYK" pielęgniarki
wo-rodzinnej
-

środowisko-

Ewy Jarmużek nie powoduje żadnych zmian w mojej pracy.
Udzielam i będę udzielać bezpłatnych świadczeń w zakresie kompetencji
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wszystkim osobom do mnie zapisanym w myśl umowy z WRKCh nr PO/PS/0493/00 i urnowy zlecenia
z NZOZ „PROM-MEDYK" z dn. 13.11.2000 r.
Aktualne jest zgłaszanie wszelkich zleceń pod numer telefonu:
Tel. kom. 0605 573 677, lub 062 725 06 74.
st. piel. środ - rodzin.
Ewa Jarmużek

W trakcie dotychczasowych negocjacji rozwiązano
kwestie związane z mniej więcej jedną trzecią tematów,
których omówienie jest konieczne dla przyszłego człon
kostwa Polski w Unii. Mimo znacznej zbieżności stanowisk obu stron w zagadnieniach, związanych z jedenastoma zamkniętymi do tej pory obszarami negocjacyjnymi, ostateczne ustalenie tych stanowisk zajęło ponad
dwa lata.

W Polsce są
dobre warunki
do uprawy roś! in motylkowych grubonasiennych, gro-

li Którędy do Unii?

płodozmianie

Kalendarz dalszych
negocjacji (1)
Propozycje Komisji Europejskiej,
dotyczące kalendarza negocjacyjnego, zostały zawarte w opublikowanym w pierwszej połowie listopada raporcie, informującym o postępach, poczynionych przez poszczególnych kandydatów. W poło
wie przyszłego roku powinny zostać wstępnie zakończone negocjacje w takich dziedzinach jak unia
celna, polityka audiowizualna, prawo spółek, swobodny przepływ towarów i rybołówstwo.
Druga połowa 200 I roku zostałaby
przeznaczona na uzgodnienie stanowisk w dziedzinie konkurencji,
podatków, energii i transportu.
Pierwsze miesiące roku 2002 poświęcono by zagadnieniom, zwią
zanym z rolnictwem, ochroną śro
dowiska, pomocą regionalną, swobodą przepływu osób i kapitału. Jeśli spełniłyby się te zamierzenia,
negocjacje zostałyby zakończone,
zdaniem Komisji, latem 2002 roku.

•

Później
o rok lub dwa

Komisja nadal nie określa
bezpośrednio terminu przyjęcia nowych członków, pośrednio sugeruje go przypuszczalny termin zakoń
czenia negocjacji. Uwzględnienie
czasu, koniecznego dla ratyfikacji
traktatów akcesyjnych przez parlamenty poszczególnych paóstw
członkowskich, oznacza, że przyję
cie nowych czHmków mogłoby stać
się faktem najwcześniej w roku
2004 lub też dopiero w 2005,
a więc o rok lub dwa później, niż
tego oczekuje polski rząd.
Nawet tak późny termin może zostać dotrzymany tylko pod warunkiem bardzo dużego przyśpieszenia
tempa rozmów. W ciągu niecałych
dwóch lat, jakie pozostały do wyznaczonego terminu zakończenia
negocjacji, należałoby uzgodnić
stanowiska w ponad połowic obszarów negocjacyjnych. A przecież
dopiero teraz zacznie się mówić
o tematach najtrudniejszych.

przyznanie naszym obywatelom
prawa do pracy w krajach UE natychmiast po uzyskaniu członko
stwa nie oznacza groźby zalania
pa1istw zachodnich tanią siłą roboczą z Polski. Unia poważnie rozważa możliwość przyznania nam
tego prawa dopiero po upływie
dość długiego okresu przejściowe
go. Domagają się tego zwłaszcza
Niemcy i Austriacy.
Strona polska natomiast oczekiwać
będzie aż osiemnastoletniego okresu przejściowego , który znacznie
ograniczyłby możliwości zakupu
polskiej ziemi przez obcokrajowców. Unia na razie nie przyjmuje
tego postulatu. Uważa, że liberał izacja zasad handlu ziemią jest
sprawdzianem naszej gotowości do
członkostwa.
Rozbieżności istnieją także w kwestii zabezpieczenia naszej granicy
wschodniej, która w przyszłości
stanie się zewnętrzną granicą Unii.
Od prawidłowego funkcjonowania
zbudowanych na niej barier zależeć będzie stabilność całego rynku

europęjskiego.

Choć

•

Liberalizacja
sprawdzianem

•

Dla rolnictwa
i gospodarki

Najtrudniejsze jednak będą bez
wątpienia rozmowy o przyszłości
polskiego rolnictwa, które obawia
się konfrontacji z bardziej wydajnymi
rolnikami
zachodnimi,
wspieranymi przez państwo specjalnym systemem dopłat. Ci ostatni natomiast nie kryją swych obaw
związanych z obecnością na zachodnich rynkach o wiele taószych
produktów z Polski.
Nasi rolnicy chcą zostać objęci takim samym lub podobnym systemem pomocy finansowej, jak ich
zachodni koledzy, czego na razie
nie bierze pod uwagę strona unijna.
Wyraźne rozbieżności

w zagadnieniach związanych
z funduszami strukturalnymi, czyli
pieniędzmi, przeznaczonymi na
wspieranie rozwoju gospodarczego
najsłabszych członków U ni i Europejskiej.

Jacek Kępa
Promocji

gotowości

Polscy negocjatorzy będą próbowali przekonać drugą stronę, że
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rysują się

także

(Wydział

i

w
madzących w nasionach od 22 do
44 procent białka. Najlepiej w naszym kraju plonują: groch siewny,
bobik i łubin biały.
Rośliny strączkowe stanowią waż

ne ogniwo zmianowania. Pozostawiają w glebie od 50 do 80 kg czystego azotu na hektar, dzięki silnesystemowi
korzeniowemu
mu
i symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Korzystne oddziaływanie
resztek pożniwnych roślin st r ącz
kowych obserwujemy przez trzy
kolejne lata.

Fot. Arch.
Łubinowe

pole

Na jednym polu nie powinno się
siać motylkowych częściej niż co
4 do 5 lat. W tradycyjnym płodo
zmianie motylkowe grubonasienne
wysiewane są po zbożach, w trzecim lub czwartym roku po oborniku .
Strączkowe uprawiane na nasiona
należą do roślin jarych (wyjątek:
wyka ozima).
Na glebach cięższych nawozy wysiewa się jesienią pod orktprzedzimową, a na glebach lżejszych wiosną, tuż przed uprawą przedsiewną. Rośliny motylkowe grubonasienne nie wymagają specjalnego
nawożenia azotem.
Gdy planuje się uprawę roślin
strączkowych na glebach, na których od kilku lat ich nic siano, należy materia! siewny zaprawić specjalną szczepionką, aby wprowadzić do gleby bakterie brodawkowe.
W stadium siewek, kiedy to mamy
do czynienia z zastojem wzrostu,
spowodowanym zawiązs,waniem
symbiozy z bakteriami brodawkowymi, mogą pojawić się duże ilości
chwastów. Zwalczamy je herbicydami.
Największe spośród uprawianych
u nas strączkowych wymagania
glebowe i wodne ma bobik. Uprawia si1c go na glebach żyznych,
w rejonach o dużej ilości opadów.
Najsilniej rozwinięty system korzeniowy ma łubin żółty, dlatego może być uprawiany również na glebach słabych, klasy IV b i V.

Pr=edsiębiorc::ofri
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Strączkowe

Agnieszka Gniazdowska
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Sulmierzycki Dom Kultury gościł 25 listopada około 300 rolników, którzy przybyli
tam na, kolejne już w naszym powiecie, Forum Postępu Rolniczego. Zdaniem obecnej na tym spotkaniu prof. Stanisławy Okularczyk z Krakowa, wielkopolskie rolnictwo ma przed sobą świetlaną przyszłość.

li Sulmierzyce

Rolnicze forum
Forum zorganizowali: Zrzeszenie
Producentów Trzody Chlewnej Pro-Agro, PSL, GS w Krotoszynie, samorząd Sulmierzyc. Spotkanie prowadził prezes GS Krzysztof Ludwiczak.
Przybyło na nie około 300 osób, nie
tylko z naszego powiatu. Wśród gości byli mii;:dzy innymi: poseł Józef
Gruszka, prezes Krajowej Izby Rolniczej Józef Waligóra, kierownik
Powiatowego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego Józef Osuch, przedstawiciele samorządu powiatu i samorządów poszczególnych gmin.
Na początku spotkania wystąpili
burmistrzowie Sulmierzyc i Krotoszyna oraz prezes Zazrądu Grupy
Producenckiej Pro-Agro. Niewątpli
wie najciekawszym punktem programu był wykład prof. Stanisławy
Okularczyk z krakowskiego Instytutu Zootechniki, zatytułowany:
Możliwości dostosowania polskiej
produkcji wiepr;;;owiny do 11y mogów
Unii Europejskiej. Profesor zwróciła
uwagę przede wszystkim na koniecznoś ć koncentracji produkcji i sprzedaży wieprzowiny. Zaznaczyła także, że warto zwiększyć produkcję do
około 430 tuczników (i więcej) rocznie. Zasugerowała , aby niewielkie
gospodarstwa, nic dysponujące odpowiednią ilością ziemi do tak dużej
produkcji, skorzystały z możliwości,
jakie dają grupy producenckie. Profesor Okularczyk mówiła również
o konieczności obniżenia kosztów
produkcji, sposobach zwiększania
mięsności tuczników drogą genetyczną i żywieniową, monitoringu
hodowli, kontroli płodności macior.

Dlaczego patronem dziewcząt.
wróżących sobie przyszłość
stal się właśnie
św. Andrzej doprawdy nie
wiem. Tak się
bowiem składa,
że każdy ze znanych mi Andrzejów (a
na myśl przychodzi mi kilku; z tego
jeden w rodzinie) owszem, chętnie
opiekuje się dziewczętami - ale niekoniecznie w sposób w pełni akceptowany przez Ich mamusie. Toteż myślę, że to nie tyle imię dziarskiego patrona - apostoła, ale raczej symboliczna data wróżebnego przełomu (zakończenie roku kościelnego i rozpoczęcie Adwentu) jest powodem tego,
że właśnie ten wieczór ma być tajemniczy I wyjątkowy.
A takowym być musi - gdyż dawniej
wierzono, że tylko w czasie niezwykłym możliwe jest przepowiadanie
przyszłości. Patronat świętych mę
czenników - Katarzyny I Andrzeja dodawał temu czasowi splendoru
I mistycyzmu.

Na pytanie o przyszłośc rolnictwa na
terenie Wielkopolski odpowiedziała:

- Z chwilą, kiedy podpiszemy konkretne umowy z Unią Europejską,
z rolnikami, których wyłącznym źró
dłem utr::ymaniajesl hodowla trzody
chlewnej, drobiu czy bydła, mają być
podpisywane indywidualne umowy.

który przebije się w konkurencji
z Unią Europejską. Chociaż jestem
z Krakowa, w Wielkopolsce bywam
bardzo często. Oceniam ją jako rolniczo bardzo mocną - nie tylko
w produkcji trzody. Wróżę wielkopolskiemu rolnictwu świetlaną przyszłość.

Słodkie

przest9pstwo
Przed tygodniem zamieściliśmy na łamach Rzeczy tek<
Cukier w szafkach dotyczący wykrytych ostatnio kradzie
ży cukru w Cukrowni Zduny. Nie udało mi się wówcza
skontaktować z Dariuszem Hornikiem, prezesem firm~
Poniżej krótki jego komentarz dotyczący artykułu.
Nie jest Io

może

wielka afera, przypomafii, ale stanowi
wyraźny problem ze względu na fakt
działania w firmie grupy przestępczej
- mówi Dariusz Hornik, prezes Cukrowni Zduny. Oznacza to, że w kradzieże zamieszane są nie dwie lub
trzy osoby, ale około dwudziestu.
Trudno ustalić w tej chwili rozmiary
przestępstwa, ponieważ - jak wynika z wstępnych ustaleń - wiele worków cukru zdążyło opuścić już zdunowską fabrykę w sposób nielegalny.
Przeprowadzone w ostatnich dniach
w fabryce kontrole pomieszczeń oraz
szafek osobistych, mające na celu
ukrócenie przestępczej działalności,
spowodowały bardziej śmiałe działa
nie szajki - kradzież z włamaniem .
W nocy z 25 na 26 listopada złodzieminająca działanie

Nałogowa
Fot . .. R::.ec: " - Augustyna Kurowska
Uczestnicy forum rolniczego z zainteresowaniem sluchali wykładu prof S. Okularczyk

Prawdopodobnie kontrakty te będą
subsydiowane. Cala sfera doradcza
rolnictwa winna dziś skoncentro wać
się na dorad;;aniu hodowcom, jak
dostosować się do liymogów unijnych. Czas na Io jest bowiem bardzo
krótki, a - co najgorsze - polski
rolnik nie korzysta z dopłat. Brak
możliwości kapitałowych jest głów
nym hamulcem rozwoju inwestycyjnego gospodarstw. Wielkopolska to,
moim zdaniem.jedyny region Polski,

W dalszej części Forum Postępu
Rolniczego dyrektor poznańskiego
oddziału Agencji Restrukturyzacji
Rolnictwa Andrzej Przepiór przedstawił zebranym unijny program pomocowy SAPARD. W trakcie spotkania zaprezentowały się też firmy
współpracujące z rolnictwem, na
przykład Do/pasz, Eko-Pik, Agro-Umnima, Agropasz, Central-Soja, Lacebus, Euro-Pol.
Augustyna Kurowska

laureatka

Nasza redakcyjna koleżanka po raz
kolejny została laureatką konkursu
dziennikarskiego. Tym razem zalety
jej pióra dostrzegło i uhonorowało
jury konkursu zorganizowanego
przez Zachodnie Centrum Informacji dla Mediów Lokalnych w Jarocinie. Izabela Bartoś zajęła drugie
miejsce w kategorii Najlepszy

dziennikar;; roku 2000
się

problematyką

Oprócz nagrody
mała

roczną

zajmujący

samor::ądową.

pieniężnej

prenumeratę

otrzypisma

potrafi przepowiadać każdy. Nie tylko śliczna panna na wydaniu, chęt
na do (z) rzucenia wianka gorącą świętojańską nocą; nie tylko jurny nastolatek, leją
cy wosk andrzejkowym wieczorem.

1we6ou AJ96 oa

Szkoda, że stare wierzenia się dezawuują. Dziś przyszłość potrafi przepowiadać każdy. Nie tylko śliczna
panna na wydaniu, chętna do (z) rzucenia wianka gorącą świętojańską nocą; nie tylko jurny nastolatek, lejący
wosk andrzejkowym wieczorem.
Przed mniej więcej półtora rokiem w czasie jak najbardziej zwyczajnego
lata - opublikowałem w tym miejscu
tekst, w którym ośmieliłem się skrytykować niepokalaną osobę Niedoszłego Prezydenta Najjaśniejszej RP,
Pana Przewodniczącego Leppera.

W jury konkursu zasiada li : Józe
(prezes wydawnictwa Muni
cipium, wydającego Wspólnot ę)
Marek Henzler (redakcja Polityki)
Grażyna
Majkowska (Instytu
Dziennikarstwa Uniwersytetu War
szawsk.icgo), Igor Janke (rcdakto
naczelny serwisu informacyjnego
Polskiej Agencji Prasowej) . Pienią
dze na nagrody przekazała organi
zatorom warszawska Fundacja Ba
torego.
Orzeł

(er l

Wspólnota.

Dziś przyszłość

Wróżba

je splądrowali stojący niedaleko ct
krowni, zaplombowany i oclony w' gon z cukrem. - Czyli - dzialaJ r
nadal - komentuje prezes Hornik. Z tego wynikałoby, że niektórzy spe
śród nich rekrutują się spoza cukro,1
ni.
Wydarzenia ostatnich dni spowoduj
restrykcje zarządu fabryki wobec
winnych - ze względu na rażące za
niedbania obowiązków lub kradzie
cukru zwolnionych zostanie okol
dziesięciu osób. - Dochodzenie ro;;
poczęło się 13 listopada, do mareria
lu zbieranego przez policję dochodz,
co chwilę nowe i,formacje stwier
dza prezes. - Ustalilifo,y te: międ::_
innymi fakt, że cukier opuszczał fa
b1ykę, zanim trafi! do magazynu.
(ela

koniakiem lana
Tak! Celowo dopełniam dziś wszel- naubliżał mi, potem redakcji, a na
kich możliwych kanonów etykiety. końcu - i to mu zajęło około trzech
Wtedy bowiem odebrałem telefon od czwartych czasu antenowego - ulżył
czytelnika, który zarzucił ml, że Wiel- sobie na osobie prof. Balcerowicza.
kiego Zawalidrogę lekceważę i wy- Dziwnym jest to, że przez tyle cenśmiewam; podczas gdy światły z nie- nych minut mój adwersarz nie powiego polityk, a słowa jego proroczymi dział nic nowego. Dopiero na zakoń
są ...
czenie rozmowy rzucił ni to klątwę, ni
Ucięliśmy sobie pogawędkę oko/o· to złowieszczą przepowiednię. - Zopółgodzinną. Pogawędka jest tu wła
baczy pan - wysyczał z satysfakcją
ściwie słowem bardzo na wyrost. Ja nie dalej jak w październiku
nie odzywałem się prawie wcale. Za wszystko to szlag jasny trafi! ...
to mój rozmówca prowadził kilkudzie- Tu mnie przeraził i zaskoczył. Wszystko - to znaczy przecież: także jego.
sięciomlnutowy monolog: najpierw

Jak również jego bliskich I to, co dl
niego ważne ... A przecież przez cal •
poprzednie dwadzieścia minut przed
stawiał mi się jako Polak - patriota '
Uznałem, że czas kończyć tę bezna
dziejną dyskusję. - Umówmy się zaproponowałem - że jeśli ma pa
rację, to ostatniego dnia październif<. ,,
honorowo stawiam panu i wszystkit
pańskim kolegom z zarządu powiato
wego lampkę koniaku. Po czym w
względnej zgodzie, całkiem pokoje
wo, zakończyliśmy rozmowę.
Od poprzedniego października mini
rok. w Polsce bywa lepiej I gorzej, al
- Bogu dzięki - szlag na razie n
czego nie trafił. Nie musiałem wię
zapraszać mojego adwersarza r
lampkę szlachetnego trunku. A Jedne
w dni niesamowite: w św. Andrzej.
w Noc świętojańską. w Katarzynki
nachodzi mnie niejasna obawa. Mo;
jego wróżby spełnią się, gdy rzucor
zostaną we właściwym, magicznyr
czasie? Więc może odezwie się dzi<
I może wreszcie będzie mógł mieć s
tysfakcję? ...
Tylko właściwie - z czego?
Maciej R. Hoffmar
29 listopada 2000

tkty o raku szyjki macicy mówią:
drugi n jcz , ci j wy . J
co r
u ie a na ni
h ruj
raz młodsze
y pojawią się:
iste upławy • nietypowe klwawienia

.

ot ór u kobiet po raku sutka
około 2000 kobiet

krwawienia kontaktowe

klwiste plamienia
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By uniknąć przykrych następstw zbyt późnego wyk cia raka szyjki macicy.
·
·
·
·
ot · w rotoszynie przy ul. Dr Wł. Bolewskiego 8
(Szpital Powiatowy wejście od strony Izby Przyjęć od poniedziałku do piątku od 9.00-17.00 oraz
w gabinetach ginekologicznych na tereni Powiatu rotoszyńskiego biorących udział w programie
(bezpłatne tylko badanie cytologiczne)
b wód osobisty.
w terminie od 15 listopada do 31 grudnia 200 r. g y jesteś w wieku 30-59 lat
(rocznik 1941-1970), nie w czasie miesiączki, nie gdy bierzesz leki dopochwowe .
.,

ZA SV, I

Z A

MO ESZ ZDĄZYC PRZED RA IEM

Jl Wykrycie raka szyjki macicy we wczesnej fazie umożliwia kobiecie całkowite wyleczenie i możliwość
normalnego funkcjonowania w okresie rozrotlczym tj. zachodzenie w ciążę i rodzenie dzieci.

L

WvW.krotoszyn.pl/rak_szyjki

spzoz-krotoszyn@inetia.pl

Infolinia: 062 588 03 90 wew. 333
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Zapewne mało kto w Krotoszyn ie wie, że po tutejszym bruku stąpał przed laty najbardziej znany polski kompozytor. Fryderyk Chopin
czas zaledwie dzi ewi ętnaś c ie lat. Spacerował ulicą Sienkiewicza, tą samą, przy której mieści się dzisiaj nasza redakcja.

a
W lipcu 1829 roku dziewiętnastoletni
Fryderyk Chopin pojechał z przyjaciółmi do Wiednia. Kompozytor
przyrzekł rodzicom, że w drodze powrotnej do Warszawy, która m i ała
przebiegać przez Pragę i Wrocław,
wstąpi do Strzyżewa koło Mikstatu
(w dzisiejszym powiecie ostrzeszowskim), by złożyć wizytę Annie i Stefanowi Wiesiołowskim. Pani Anna,
z domu hrabianka Skarbkówna, była
chrzestną matką Fryderyka Chopina.
W Wiedniu Chopin niespodziewanie
dal dwa koncerty w teatrze przy karynckiej bramie 4 odniósł ogromny
sukces grając własne kompozycje.
Były to jego pierwsze publiczne koncerty, które uznał za wstęp na świat.
Szczegółowo opisa ł swój triumf artystyczny w liście do rodziców. Gdy list
dotarł do Warszawy, pa11stwo Mikołaj
i Justyna Chopinowie wraz z córkami
Ludwiką i Izabellą postanowili sprawić Fryderykowi niespodz i ankę. Spodziewając się, że Fryderyk - zgodnie
z przyrzeczeniem - w drodze powrotnej zatrzyma się w Strzyżewie, Chopinowie wybrali się tam niezwłocznie
całą rodzi n ą, w towarzystwie Fryderyka hrabiego Skarbka, brata pani
Anny Wiesiolowskiej. Towarzyszyła

•

ił

Nie było
niespodzianki

Tymczasem, gdy kompozytor wraz
z przyjaciółmi dotarł w drodze powrotnej z Wiednia do Pragi, postanowiono podróż przedłużyć, nie pojechano wprost do Wrocławia, lecz do
Drezna, gdzie spędzono kilka dni,
zwiedzając galeńę obrazów, bywając
w teatrze (w tym na Fauście Goethego) i podziwiając widoki Szwajcarii
Saskiej. W dniu wyjazdu z Drezna do
Wrocławia, Fryderyk Chopin nieoczekiwanie sporka! przed zajazdem
pocztowym panią Pruszakową z córką Olesią i synem Kostusiem. Kompozytor dowiedział się od pani Pruszakowej, że rodzice i siostry oczekiwali w Strzyżewie na jego przyjazd,
ale nie wiedząc, że Fryderyk przedłu
żył podróż powrotną o kilkudniowy
wypad do Drezna, z pewnością powróci li już do Warszawy.
Niespodzianka się nie udała. Od Drezna Chopin jechał w nie najlepszym

I

nastroju, z Wrocławia nie udał się do
Srzyżewa, gdyż jego rodzina już
stamtąd wyjechała do domu.
We wtorek I września 1829 roku po
południu Fryderyk Chopin w towarzystwie dwojga przyjaciół wyruszył
z Wrocławia dyliżansem kursującym
raz w tygodniu znad Odry do Warszawy. Po drodze zmieniano zaprzęgi
konne w dyliżansie na stacjach pocztowych w Trzebnicy i Sułowie koło

jem lub

posiłkiem

w pocztowym zaMiasteczko nazywało się
Krotoszyn, a stacja mieściła się przy
dzisiejszej ulicy Sienkiewicza Qej pozostałościąjest tak zwany domek koniuszego).
Gdy stajenni wyprzęgali czwórkę
zdrożonych koni, Fryderyk Chopin ze
swym przyjacielem z liceum Alfonsem Brandtem (synem warszawskiego profesora medycyny) i o wiele od

jeździe.

bliższą

A

M

stacją

pocztową

·"""·

Au t oryzowany

Przedstawiciel

KOMANDOR

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

,._

.
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Księstwem
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·
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Była j u ż p ół n oc,

gdy dyliżans do tarł z Sułowa przez Milicz,
Cieszków i Zduny - do trzeciej na tej
trasie stacji pocztowej.

. ·'!o

~

Kalis ul Cz~stochowska 140 e. 765 60 26.
Jarocin, ul. św. Ducha 5, tel. 505 22 40.
Ostrów Wlkp. Hala "ZAP ul. Krotoszyńska 35, tel. 737 28 27.

nich starszym prawnikiem Ignacym
Maciejowskim (absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego) wysiedli
z powozu, by rozprostować kości. Podróżowano niemiłosiernie trzęsącym

•

W Krotoszynie
przy Sienkiewicza

~

Meble kuchenne ~ Projektowanie
Kuchnie włoskie
komputerowe
w cenie polskich
Szafy wnękowe
KOMANDOR Odpis od podatku
..
5 I at gwarancJ1

był

Ostrów, skąd podróż n i mieli dotrzeć
- po przekroczeniu
granicy po-

Pozna11skim
a Królestwem Polskim w Szczypiornie - do Kalisza, planowo 2 września
o godzinie 10.00.
Gdy stajenni zaprzęgali do dyliżansu
nową czwórkę koni, a podróżni zaję
li swe miejsca w pojeździe, ruszono
w dalszą drogę, przez rynek, ku
Ostrowowi. Dźwięki sygnału, który
pocztylion wygrywa! na trąbce, gdy
dyliżans toczył się przez ulice, budziły krotoszynian z pierwszego snu.
Fryderyk Chopin oparł głowę na walku - rodzaju poduszki, którą zabrał
w podróż (zgubi ten wałek już w pobliżu Warszawy) - by zdrzemnąć się
zanim pojazd dotrze do następnej stacj i pocztowej.

M il icza.

,\

od Kroto-

szyna

Rys. Arch. (x2)
K

R

wów-

•

rze1az

im aż do Antonina zaprzyjaźniona pani Pruszkowa, która z córką i synem
(szkolnym kolegą Chopina) podróżo
wała do Drezna.

•

miał

Sygna ł trąbki

pruskim dyliżansem drążkowym (bez
resorów), Fryderyk nazywał jazdę
w takich dyliżansach tłuczen i em pie-

pocztyliona oznajmi!,

że dyl i żans

zatrzymuje się przy pocztamcie w celu zmiany konnego zaprzęgu. Pod różni mogli w tym czasie
skorzystać z trwającego kwadrans postoju i pokrzepić się gorącym napo-

wielkim propagatorem utworów

przu. Króciutki spacer po wyczerpu-

się

jącej jeździe był niezbędny.

Fryderyka Chopina, wyda drukiem
wszystkie dzicla genia lnego polskiego kompozytora. Ale to już temat do
innej opowieści.
Henryk F. Nowaczyk

oświetlonej

Ale z nieulicy podróżni szybko

przeszli do jarzącego się światłem
zajazdu. Przypuszczam, że
posilono się przed dalszą drogą. Naj-

wnętrza

A

,\

E

R

1958

***

Fryderyk Chopin baw i ł przejazdem
w Krotoszynie w czasie, gdy jeden
z jego młodych mieszkańców,jedena
stoletni Teodor Kullak, był już świet
nym p i anistą, znanym nawet na berli11skim dworze króla Prus Fryderyka
Wilhelma III. Po latach Ku llak założy
instytut muzyczny w Berl inie i stanie

SALON FIRMOWY
MEBLI KUCHENNYCH
Krotoszyn , ul. Agrestowa 3. Tel. 725 38 32
Oferujemy
meble kuchenne
na wymiar:
- dąb , buk naturalny,
- MDF malowany,
- mat,
- połysk polerowany,
- brokat,
- MDF mydełko,
okleina naturalna,
- buk, olcha, dąb ,
- drzwi ramowe,
buk naturalny
I wiele innych.
Różne wzory frezów,
bogata paleta kolorystyczna.
Zapewniamy kompleksową ob sług ę:
- doradztwo I profesjonalny projekt,
- pomiar u klienta,
- montaż.
Moillwość

zakupu na raty.
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Ponadto oferujemy
AGD do zabudowy:
• Ardo,
- Ariston ,
- AMICA,
· - TEKA.
sprzęt

~

9 a,n1,ię/o/ot-"e 9 a,,i,J /wt> o- /l,a,J.Z,?/71, .r,a,/l'/'t>J.Z,t}/l,,!,U,,

~~~~
&;~~/la,f!j)~

1959

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR !!!
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W zdrowym ciele ...

Kluu Turystyczny PTTK Zdartepodeszfy powstał przy Oddziale PTTK w Krotoszynie
s· 0 rpniu 1997 roku. Obecnie zrzesza 36 osób. Są to uczniowie szkół średnich, studer oraz osoby pracujące.

dzierają
lub -ganizuje co roku trzy imprezy J vszechniające turystykę kwa1fi , ,, aną wśród młodzieży: Eko-RAJ
ŻYCIE SA, Krotoszyński
I J' kologiczny oraz Krotoszyń
ki • ·Jotkania z InO KROT FICfi ) r~ Krotoszyńskie Spotkania
1, In , :zyli z Imprezą na Orientacj ę,
01
:owane są przez Zdartepod( , od początku ich istnienia. Popr ,, 1ie imprezy na orientację odbvł
ę w: Orpiszewie, Chwalisze:aszkowie. Tegoroczna miała
~ 11 i 12 listopada w lasach
v vt iżu Roszek. Metę przygotow
Szkole Podstawowej
zkach. Kierownictwo rajdu
iii: Adam Zdunek- koman du , Dawid Szych - kierowty, Władysław Szymczyk ·I
rz oraz Robert Ratajczak orga, zator tras marszów na orienta, imprezie wzięło udział I O
reprezentujących szkoły podvc, gimnazja, szkoły średnic
1stytucjc powiatu krotoszyń-

148 dziewcząt i 235 chłopców wzięło udział w mistrzostwach powiatu krotoszyńskiego w biegach prze-

podeszwy

łajowych.

- rocznik 1986

Pingpongiści

się od dnia 23 maja br. kie-

d J r na zebraniu założycielskim KSZS
pni. •lano komitet założycielski. Te11
z
Jpoważniono do podejmowania
<zelkich decyzji, zmierzających do reJ 1:-acji sądowej komórki i zorganizowa· 1a zjazdu. Sąd Okręgowy w Kaliszu
ZaJ 1,;J estrował Krotoszyński Szkolny
l\ .. zek Sportowy 7 lipca 2000 roku.
21 llstopada w SP nr 8 dokonano wybo29 listopada 2000

Victusa Astry
wiceliderem

Fot. Arch (x2)
Autorki tekstu w plenerze

2 w Krotoszynie), nr - Magdalena
Ratajek i Grzegorz Nowak (Królewskie Towarzystwo Łajzów Górskich).
W uroczystości zakończenia rajdu
udział wzięli zaproszeni goście: dyrektor Szkoły Podstawowej w Roszkach Maria Filipiak oraz członek

21 listopada w SP nr 8 w Krotoszynie odbył się I pawiato • y walny zjazd Krotoszyńskiego Szkolnego Związku
S:)Ortowego, na którym wybrano jego władze.
1 ·a datuje

- 1982/83
1. Joanna Trawińska, 2. Marta
Czubak - obie LO Kroto szy n, 3.
Beata Stachowiak - ZS R Koźmin
Wlkp.
I. Grzegorz Nowak, 2. Dominik
Pluta , 3. Marcin Janowski
Wszystkie wymienione osoby oraz
zawodnicy, którzy uplasowali się
w poszczególnych biegach na
czwa rtej pozycji, wezmą udział
w finale mistrzostw Wielkopolski,
które odbędą się wiosną w Żerko
wie .
W itold Blandzi

- rocznik 1987
l. Monika Jarus, 2. Karolina Baranowska - obie Kobylin, 3. Dorota Hornik - Zduny
I. Michał Szóstak - Gimnazjum
nr 4 Krotoszyn, 2. Paweł Aleksandrowicz Gimnazjum Koźmin
Wlkp., 3. Dawid Wojciechowski
- Gimnazjum nr 4 Krotoszyn

W niedzielę rana rozdano nagrody

Oddziału PTTK w Krotoszynie Juliusz Poczta.
Żaneta Grobelna
Karolina Kaźmierczak

Zapraszamy do naszego klubu
wszystkich lubiących turystykę, kontakt poprzez Oddział PTTK w Krotoszynie, Mały Rynek 1.

Powiatowy zjazd
S7

- 1984/85
I. Karolina Trawińska, 2. Iwona
Derwich - obie LO Krotoszyn,
I . Dominik Kasprzak , 2. Damian
Naskrętski obaj ZSR Koźmin
Wlkp., 3. Konrad Jochaniak

- rocznik 1988
I. Magdalena Namysł - SP nr 5 ,
Krotoszyn, 2. Magdalena Konieczna - SP nr 4 Krotoszyn, 3.
Natalia Szeszycka - SP Zduny
I. Piotr Wójcik - Baszków, 2. Jakub Szóstak - SP nr 8 Krotoszyn,
3. Michał Patryas - Baszków

[)po
w
nyc fi
nie k
5z '.i

..i· lalność tego sportowego stowarzy-

I. Dagmara Parzysz, 2. Maria
Grzelska, 3. Teresa Szul wszystkie Gimnazjum nr 2 Krotoszyn
1. Marcin Kowalski - Gimnazjum nr 4 Krotoszyn , 2. Piotr Radojewski - Gimnazjum nr 2 Krotoszyn, 3. Mateusz Fabisiak
Gimnazjum nr 3 Krotos zyn

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
- rocznik 1989
I. Róża Gumienna - Kobylin, 2.
Monika Panek - Lutogniew, 3.
Joanna Busza - SP nr 7 Krotoszyn
I. Kornel Pachura - SP nr 1 Koź
min Wlkp., 2. Łukasz Stybel, 3.
Karol Worsztynowicz - obaj SP
nr I Krotoszyn

·zu

nic rozpoczęło się w sobotę
i.dnach rannych etapem dziennarszów na orientację w rejoniczówki Tercsiny. Trasa mariczy la około 8 km. Ta część
1mp ~y dobiegała końca około god In)' I 6.30. Na mecie rajdu przeP• v dzono konkurs krajoznawczy
z w • .zy o powiecie krotoszyńskim
i kilk konkursów sprawnościowych.
U ·v! godziny 19.00 rozpoczęto
pr7ygotowania do etapu nocnych
mar , ów na orientację. Odbył się on
w godzinach 20.00 - 23.00.
' medzie lę rano rozdano nagrody.
V J:Jkursie krajoznawczym I miej!;, ... .:ajął Bartosz Boguszyński
( t o( 1·•epodeszfy), II Robert LeCZ} ; , ewicz (LOK przy ZSZ nr
2 w rotoszy ni e), HI - Jan Maleha Gimnazjum nr 2 w Krotoszym ... 1 W kategorii marszów na orient lCJ 'Yyniki przedstawiają się nastę
r 1• J: I miej sce - Piotr Jaskólski
: li tosz Boguszyński (Zdartepocfe. ')V), n - Weronika Majda
i n I a Wasilewska (Gimnazjum nr

Na przełaj przez Krotoszyn

ru władz. Przewodniczącym Zarządu
Powiatowego SKS został Grzegorz
Dengusiak - nauczyciel Gimnazjum
w Zdunach i działacz sportowy. Na wiceprzewodniczących wybrano Krzysztofa Rożka i Kazimierza Helwicha,
zaś sekretarzem i powiatowym organizatorem sportu mianowano Bogdana
Chytrowsl<lego. Członkami Zarządu
zostali: Edward Jankowsl<l, Grzegorz
Wiertlewsl<l, Janusz Baszczyńsl<l,

Zygmunt Idziak, Bernard Matyba.
Skład komisji rewizyjnej: Ryszard
Rybka (przewodniczący), Arkadiusz
Figaj i Wiesław Wciórka. Delegatami
na zjazd wojewódzki zostali: Dengusiak, Chytrowski i Jankowski.
Obradom przewodniczył Edward Jankowski. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz powiatowych - Grzegor1; Nowacki, Edward Kozupa
i Waldemar Wronecki oraz reprezentujący gminę Ryszard Czuszke. Dwaj
pierwsi panowie oprócz życzeń złożyli
nowemu
zarządowi
zapewnienie
o wsparciu finansowym.
(wb, popi)

Znakomicie spisują się tenisiści stołowi krotoszyńskiego

Polonia: Helios 3: 7, Polonia: Rzemi eś lnik 8: 2, Junior: Helios 2: 8,
Junior: R ze mieś lnik 2: 8, Tajfun:
Górnik 7: 3, Tajfun : Raszkowianka
6: 4, MKS: Górnik 5: 5.

Victusa Astry.

W rozegranych dotychczas meczach
błyszczą formą, a to głównie za
sprawą wzmocnień kadrowych jakie
udało się

klubowi w ostatnich mie-

W meczu na szczycie ligi
wej Vie/us Astra Il pokonał

siącach poczynić.

okręgo
Olimpię

I. Helios

9

16

62:28

2. Victus

9

13

61:29

3.MKS

9

12

52:38

4. Raszkowianka

9

li

45:45

S. Spółdzielca

9

10

46:44

6. Polonia

9

IO

45 : 45

7. Tajfun

9

9

46.: 44

8. Rzemieślnik

9

6

39: 51

9. Górnik

9

3

36: 54

10. Junior

9

o

18:72

Przed tygodniem informowaliśmy
o wysokiej wygranej naszych drugoligowych tenisistów stołowych,
którzy w derbowym meczu pokonali w Kobylinie Spółdzielcę 8: 2 .
Dzisiaj uzupełnienie w postaci
kompletu wyników tamtej kolejki
i tabeli.

Gostyczyna I O: 8, a punkty dla krotoszynian zdobyli: Jarosław Pinkowski - 3, Remigiusz Reyer, Łu
kasz Olejnik i Aureliusz Reyer po 2, i I - debel braci Reyerów.
Dzięki tej wygranej objęli ś my prowadzenie w tabeli .

(wb)
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W zdrowym ciele...
Już

po raz trzeci z rzędu rozegrano w Koźminie Wlkp. Diecezjalny Turniej Koszykówki, zorganizowany przez Parafialny Uczniowski Kl b
Sportowy Fara i jego opiekuna - księdza Dariusza Bandosza.

_Diecezjalna koszJkówka
III Diecezjalny Turniej Koszykówki ro zegrano 25 li stopada, do udziału w nim zgłosiło się 25 drużyn z 15
parafii całej Wielkopolski i dwóch
diecezji - poznaó sk iej i kaliskiej.
Poznaó reprezentowali: Salezjań 
skie Centrum Młodzieżowe Salwator, parafia Narodzenia Paliskiego,
Ostrów Wlkp. - parafia NMP Kró lowej Polski, parafia św. Ducha , parafia św. Antoniego oraz parafia
Matki Bożej Częstochowskiej, Dobrzycę parafia św. Tekli, Pogorzelę Parafialny Klub Sportowy

Ksiądz

Św. Michał, Krotoszyn - parafia
św. Piotra i Pawła, Pleszew - parafia Najświętszego Zbawiciela, Jarocin - parafia św. Antoniego (ojcowie franciszkanie), przybyły też parafie z Taczanowa, Chełmie i Przygodzic, no i oczywiście PUKS Fara
z Koźmina Wlkp.
Na zaproszenie księdza Dariusza
Bandosza do Koźmina Wlkp. przybyło ponad 200 młodych sportowców, którzy zostali podzieleni na
trzy grupy wiekowe - miodzików
(roczniki 1988-90), kadetów (rocz-

Darek wręcza puchar Marszałka Woj. Wielkopolskiego dla PUKS z Pogorzeli

Astra podsumowana
Za nami runda jesienna Astry grają
cej w trzeciej lidze wielkopolsko pomorskiej. Oto komplet wyników
naszego zespołu:
- na własnym stadionie

- Astra : Bałtyk 4: O, Obra Agro
Handel I : I , Arka I : I , Zawisza 2:
I, Lignomat I : 3, Goplania 2: O,
Warta 3: I, Chemik 5: 2, Unia 3: 3,
KKS I: O
- na wyjeździe
- przegrana z

Błękitnymi 1: 5, Po2: 3, Flotą O: 1, Amicą II I:
2, Gryfem O: 3, Huraganem 1: 5,

Kaszubią

O: I; remis ze Spartą 3:
3 i Mieniem O: O; wygrana z Polferiesem 4: I.
Najwięcej

bramek w rundzie jesiennej dla Astry zdobył Krzysztof Gościniak, który 14 razy pokonywał
bramkarza rywali. 4 gole strzelił
Tomasz Wójcik, po 3 - Janusz
Maryniak, Piotr Bartkowiak, Michał Kosiński; po 2 - Grzegorz
Idzikowski, Adam Sadowski, Ryszard Tomczak, Dawid Goliński.

meranią

(wb)

Przegrana siatkarzy
Siatkarze ASTRY przegrali wyjazdowy mecz ze ZRYWEM Przykona 2:
3 (22: 25, 25: 22, 26: 24, 14: 25, 13:
15). W zeszłym tygodniu nadspodziewanie łatwo pokonali we własnej
hali przy ul. Mlylisk iej gości z Ka11ii
qostyri, ale tym razem musieli uznać
wyż zość rywali. Szkoda przegranej,
bo jak wskazują wyniki poszczególnych setów gra była bardzo wyrównana .
Do zwycięstwa naszemu młodemu
zespołowi, pi:owadzonemu przez gra-

jącego trenera Grzegorza Wiertlewskiego zabrakło naprawdę mewiele.
Być może zadecydował tak zwany

brak ogrania I doświadczenia boiskowego.
W najbliższą sobotę, o 17.30,
w ostatniej kolejce trzecioligowych
spotkań grupowych krotoszynianie
podejmować będą

Polanina Strzał

kowo. Kibice liczą na zwycięstwo
Astry.

(wb,popi)

r.zecz

niki 1985-87) i juniorów (roczniki
od 1985 do I 987).
Turniej rozpoczął się Mszą świętą
koncelebrowaną,

odprawioną

o godz. 9.00 w koźmińskiej Farze
przez księży opiekunów poszczególnych drużyn , pod przewodnictwem ks. Dariusza Bandosza. Po
wspólnej modlitwie młodzi sportowcy udali się do sal, w których
rozgrywano zawody. Młodzicy walczyli w sali w Dobrzycy, kadeci
rozgrywali mecze w salach koźmió
skiego LO i SP nr!, a juniorzy udali się do Rozdrażewa , gdzie mogli
wykazać się sportowymi umiejętno
ściami w nowej, pełnowymiarowej
hali.
Po kilku godzinach emocjonujących
rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy tegorocznego turnieju .
W kategorii młodzików kolejne
miejsca zajęli:
I. Krotoszyn - parafia. św. Piotra
i Pawia
2. Pogorzela - PUKS Św. Michał
3. Dobrzyca - parafia św. Tekli
4. Koźmin Wlkp. - PUKS Fara
W kategorii kadetów:
I. Ostrów Wlkp. - parafia NMP
Królowej Polski
2. Pogorzela - PUKS Św. Michał
3. Ostrów Wlkp. - parafia św. Ducha
W kategorii juniorów:
I. Dobrzyca - parafia św. Tekli
2. Poznań - parafia Narodzenia
Pańskiego

Drużyna

Fot . .. Rzecz" - Augustyna Kuro,
z parafii św. Antoniego w Jarocinie

parafia św. Antoniego
Wlkp. - PUKS Fara
Drużynowo zwyciężył PUKS Św.
Michał z Pogorzeli, przed koźmiń
skim PUKS Fara i parafią św. Tekli
w Dobrzycy. Nagrody ufundowali:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, UMiG Koźmin Wlkp. oraz marszałek województwa wielkopolskiego. Sponsorem napojów dla drużyn
była hurtownia Nowak z Krotoszyna.
Nad techniczną stroną meczów czu-

3. Jarocin -

4.

Koźmin

walo czterech sędziów z Ok
J vego Związku Koszykówki w I zna
'ła
niu. Godna naśladowani
amosfera rozgrywek - pr,
·ic lska, radosna. Zawodnicy, c' u· .,rdzo w grę zaangażowani, al
dn 1
cześnie lojalni, nie demon
• li
zaciętej rywalizacji, a rac2 j koleżeńską konfrontację umieJe
,·o.
Oby takie turnieje częściej ~ o ciły
na naszym terenie.

A~gustyna K1 r nvska

17 listopada na strzelnicy pneumatycznej w Krotoszynie o(}ł:)yły się okręgowe , vody strzeleckie z broni pneumatycznej dla młodzieży i juniorów młodszych. J ŻJ
sukces odnieśli dwaj krotoszynianie w kategorii juniorów młodszych, zajmując d1vie
pierwsze lokaty.

Mamy mistrza Wielkopols
W zawodach udział wzięło 40 zawodniczek i zawodników z Kalisza,
Poznania, Leszna, Śremu , Obornik,
Nowego Tomyśla, Wrześni i Piły.
Jerzy Nowak z Poznania z wynikiem
252 pkt. wygrał w grupie młodzieżo
wej strzelanie z karabinka pneumatycznego, drugi był Krzysztof Kaczmarek (241 pkt.) również z Poznania,
trzeci Łukasz Maślaczyk z Krotoszyna (236 pkt.). W grupie młod zi 
czek najlepsza była Anna Cieplucka
z Kalisza - 247 pkt., przed Martą
Szma nią ze Śremu - 218 pkt. i Natalią Kęsy z Nowego Tomyśla - 191
pkt. Pierwsze miejsce w grupie jumorów młod zych zdobył Łukasz Kaczmarek z Krotoszyna 320 pkt., przed
Tomaszem Piotrowskim 315 pkt.
i Krystianem Szymańskim z Leszna
313 pkt.
W rywalizacji drużynowej zwycię
stwo wywalczyli członkowie Zarządu
Rejonowego LOK w Krotoszynie,
gromadząc 33 pkt. Pokonali drużynę

Mistrz okręgu wielkopolskiego Łukasz Kaczmarek z ZSZ nr I
odbiera puchar z rqk starosty krotoszy11skiego
kaliską -

28 pkt. i poznaóską - 27
pkt. agrodą za zwycięstwo był pu1..har wręczony przez pułkownika Mi-

rosława Bąka

dyrektora

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

Magazyn ul Zam'lloU!J' P'olwark 9
tel. 722 63 71 (na terenie PPHU ,,EWA" SA)

Od poniedzia,lku
do piątku 8. 00 - 16.00
soboty 8.00 - 12. 00
1%1

mgr Monika Kula
(tłumacz przysięgły
języka niemieckiego)

Tłumaczenia

uwierzytelnione
i zwykle

IA.

miejscu.

,,Lumen 1852"

BIURO .,

(dokumenty pojazdu, świadectwa,
akty urodzenia, ślubu itp.)
63·700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 72
tel. 725 45 03,
·
722 64 73,
fax. 725 29 oo,
tel. kom. 0601 476 468

63·700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 2
Tel/fax. (062) 725 73 31

Il)EAL -----Te•I.

Krotoszyn ul. Zdunowska 99
•06•2•72•2•6•5 0•60•6•10•9•8-93

Pawilon handlowy

Dc::JD

•Ol•,

Krotoszyn
al. Powstańców Wielkopolskich 62
(narożnik

ul. Ostrowskiej)

tel. 725 24 85

Zabudowa wntk na dowolny wymiar,
wysokiej jakości drzwiami przesuwnymi

41NDECO
CENY KONKURENCYJNE. Możliwołć rat.
10 lał gwarancji. Szybkie terminy•

• Wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
• Zakładanie paneli podłogowych
• Zakładanie i szlifowanie
parkietów i moz~iki

Przedsiębiorstwo

Stolarka typowa wciągłej sprzedaży

OKl'IA.
DRZWI
FASADY
WITRYNY
ŚCIANKI

PCV DREWNO ALUMINIUM

Wczasy gratis

Produkcyjno-Usługowe

I Handlowe

lr#t-+-Hł.

SPRZEDAŻ RATALNA

•

Biuro: 56- 300 Milicz, ul. Długa 4
czynne 9--1600 , tel. 07:L 38 42 798

dla dwóch osób przy zakupie
okien powyiej 3.000 zł

Il AUTO PERFECT s.c. li
Autoryzowany Dealer Skoda
63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 5
tel./fax 065 572 09 59

1967

Skoda Fabia

USI.UGI KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ

Polecamy:
- myde ręczne
- kompleksowa odnowa starego lakieru
oraz zabezpieaenie nowego
• czyszczenie tapicerki
Krotoszyn, ul. Jaśminowa 13
- odnowa zderzaków plastikowych itp.
/k. lntermarche/
- przygotowanie samochodu do sprzedaży
tel. 725 07 36
- wyprawki lakiernicze
29 listopada 2000

Skoda Felicia
Skoda Octavia
Polecamy:

już od

32. 890 PLN
1już od 27 .690 PLN
już od 44.390 PLN

bezpłatną wymianę

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

---~----------~~~~~--------~---,n--, ~zecz _______ ~-
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Czułe słówka • • •
•

Andrzejowi Maślankowskiemu
z okazji imienin
najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia, oraz

•

Bartek z rodzicami

•

Bajeczne życzenia urodzinowe z
bajecznej krainy dla bajecznego
chłopaka Krystiana Krajki od
bajecznych dziewczyn
AiK
P.S. Wszystkiego naj ...
Aby

słońce

Wam

•

Kochanej Kasi z okazji imienin
zdrowia, radości i spełnienia
marzeń życzy zawsze kochająca
Cię

babcia Aga

•

•

Choć

w życiu cierpień tyle i
krótka życia nić, sąjednak takie
chwile, dla których warto żyć. W
dniu imienin kochanej Kasi
Jasińskiej dużo zdrowia,
szczęścia, radości i miłości życzy
mama
Aby słońce Ci świeciło, księżyc
dal spokojną noc, aby wszystko
się spełniło, aby w życiu brakło
trosk. Z okazji imienin
wszystkiego naj ... Katarzynie
Fabianowskiej życzy
chrześniaczka Sandra
z braciszkiem Michałkiem
i rodzicami

•

życiu życzą

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i radości
wujowi Romanowi Nowakowi z
okazji imienin składa
Robert Jankowiak
z rodzicami

•

Na górze róże, na dole fiolki, my
się kochamy jak dwa aniołki. Dla
wspaniałego chłopaka Tomka
Praczyka z kl. I WTR w
Krotoszynie kochająca
Asia

•

Dla najprzystojniejszych
mężczyzn: Michała, Pawia i
Piotrka z Gorzupi najcieplejsze

Dorota, Jola i Wiesia
Niech Twe życie płonie z różami,

•

abyś był szczęśliwy pomiędzy

wnukami i długo, długo, jak
najdłużej, niech Ci zdrowie i
szczęście służy. Z okazji imienin
Jankowi Bzodkowi z
Wyganowa życzenia ślą
Mielcarki i Wróbelki

Z okazji imienin Markowi
Marszałkowi dużo zdrowia,
uśmiechu, samych słonecznych
dni i wszystkiego, co się
szczęściem zwie życzy

Samych pogodnych i radosnych
dni, sukcesów w pracy i
szczęścia z okazji urodzin i
imienin kochanemu Andrzejowi

•

przez długie
lata, przez długie Jata o Tobie
śniła, i tylko wtedy o Tobie
zapomnę, gdy moje serce
przestanie już bić. Dla
kochanego Marcina Machnika
od
Ani

•

•

samo przychodzi.
rozkwita między cierniami,
szczęście we łzach się rodzi. Z
okazji 15 urodzin
najserdeczniejsze życzenia dla
zawsze uśmiechniętej i
sympatycznej Moniki Kokot z
Chwaliszewa przesyłają
Kinga i Marysia

Róża

•

marzeń życzą

rodzice i rodzeństwo
Będziesz szczęśliwa

myśl, że życie różami usłane,

że szczęście

Bądź słońcem dla Tych, którzy
go nie mają, bądź słońcem dla
tych, którzy Cię kochają.
Marianowi Jasińskiemu z
okazji urodzin dużo zdrowia,
szczęścia, spełnienia wszystkich

•

Nie

zawsze i

Naszej kochanej wychowaczyni
pani Katarzynie Maciejewskiej
najserdeczniejsze życzenia
imieninowe przesyła
niesforna Ja z SP nr 8
P.S. Tak bardzo
chcemy być grzeczni!

W imieniu rodzin potrzebujących oraz mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Baszkowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie składa

serdeczne

podziękowania

Stowarzyszeniu
Praca-Integracja-Samorządność

za dotychczas przekazane
dary żywnościowe.

Wszystkiego, czego chcesz, o
czym tylko marzysz, dzisiaj
życzymy Ci. Łukaszowi
Lisieckiemu z okazji 18 urodzin
szczęścia i pomyślności życzą
Asia i Tomek

nieodpłatnie

Aby słońce Wam świeci/o, księżyc dal spokojną noc, aby
wszystko się spe/ni/o, w życiu brakło trosk. Kochanym
rodzicom i dziadkom

Szybko biegną dni i godziny, S
grudnia są Wasze 13 urodziny.
Zdrowia, szczęścia i radości w
dniu Waszych urodzin,
wszystkiego najlepszego
kochanym bliźniaczkom
Katarzynie i Natali

Katarzynie i Antoniemu Mintom
z okazji 55 rocznicy ślubu
z żonami, z mężami
16 wnuków i 14 prawnuków.

życzy cała piątka

Grześkiewicz życzy

Z okazji 20 urodzin i imienin
Katarzynie Lisiak wszystkiego
najlepszego, dużo słońca i
miłości w życiu życzą
rod::.ice, babcia,
Maciej i Pusia

•

W dniu tak pięknym i

Z okazji 55 rocznicy ślubu zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa
Bożego oraz doczekania w zdrowiu Diamentowych Godów Kochanym rodzicom

Bywają w życiu różne

chwile,
raz się uśmiechasz, raz lejesz łzy,
dzień Twoich imienin spędź jak
najmilej, niech będzie inny od
wszystkich dni. Kochanej Natali
Grześkiewicz w dniu imienin
wujek A/och

Katarzynie i Antoniemu Mintom
życzy

córka Ania z mężem .

wspaniałym życzymy

składają

ci sercem
zdrowia, szczęścia,
pomyślności, stu lat życia i
radości. Z okazji imienin
Zdzisławowi Lisowi życzenia
całym

Sylwia, Pahycja,
Paulina z rodzinami
•

Będę Cię kochała

wujek Alach
•

W dniu Twoich urodzin, które są
raz w roku - niech będą
szczęśliwe i pełne uroku. My ze
swej strony ślemy Ci życzenia,
aby się spełniły najskrytsze Twe
marzenia. Z okazji imienin
Katarzynie Zuli11skiej życzenia

koleżanki

Tle godzin biją zegary, ile liści
chowa las stary, tyle szczęścia i
słodyczy w 18 urodziny
Łukaszowi Lisieckiemu
Magda życzy

teściowa

•

kiedy Cię
w Twoje
oczy i zakochałam się. Dla
Patryka K. od

poznałam, spojrzałam

•

w paśmie
dróg przy Twoim boku

zawsze i wszędzie będzie Anioł
Stróż , a w Twoim sercu prawda i
Bóg. Kochanej córce Basi
Grobelnej z Kobylina z okazji
imienin życzą
rodzice i brat

Był piękny dzień,

Ela, Natalia, Emilia i Piotr

życzenia składają

•

Z okazji 30 rocznicy ślubu
Danucie i Andrzejowi
Grabowskim najserdeczniejsze
życzenia dużo zdrowia,
pomyślności oraz dalszych
wspólnych udanych lat życzą
dzieci z rodzinami

życzą

•
•

•

Asia, Ewelina, Hirek

mama, tata,
brat Ra/al i babcia
•

W każdej chwili, zawsze i
niech Ci w życiu
dobrze będzie, niech Cię w życiu
los obdarzy wszystkim, o czym
tylko marzysz. Z okazji 8 urodzin
Angelice Olejnik z Biadek
spełnienia marzeń życzą

Dla Ewy z Gorzupi w dniu 18
urodzin dużo zdrowia, spełnienia
w dalszym

wszystko na świecie
- i słońce i gwiazdy na niebie,
aby tylko uzyskać trzy rzeczy
twoje serce, Twoją miłość
i... Ciebie! Tomkowi

zawiłych

wszędzie,

Tak jak różyczka w ogródku
zakwitała, tak nasza Ewa 18
urodzin doczekała. Dla Ewy z
Gorzupi od
wujka Rysia z żoną
i Hubertem

Bożego

Oddałabym

Justyna
Kocham Cię!
•

wszędzie, jeśli

i Natalka M

Maruńczakowi

marzeń, błogosławieństwa

Ania z Tomkiem,
Piotrek oraz rodzice

•

jasnym słoneczkiem dla
bliskich, kochaj wszystkich, tak,
jak oni Ciebie. W dniu imienin
kochanej wnuczce Natalce Sójce
składa zawsze kochająca i

•

życzenia składają

•

Bądź

babcia Basia

świeciło,

księżyc dal spokojną noc, aby
wszystko się spełniło, w życiu
brakło trosk. Z okazji 23
rocznicy ślubu Bernadecie i
Kazimierzowi Wojciechowskim

•

pamiętająca

•

przesyłają

Karolina i Gosia D.

Ewelina, Asia,
Hirek, Agnieszka

spełnienia marzeń śle

•

Kobylina

Barbarze i Tienrykowi
Borowskim z okazji 19 rocznicy
ślubu wszystkiego najlepszego,
dalszego życia w szczęściu życzą
Sylwia z Mirkiem
oraz rodzina

•

Z okazji 18 urodzin kochanemu
Łukaszowi Li ieckiemu
Agnieszka

•

Dziś jest

•

śle

Nagroda niespodzianka
czeka w redakcji tym razem na Andrzeja Maślankowskiego.

Gra.."yna z Darkiem
i Natalią

•

•

Ireneuszowi Kalążnemu z
okazji urodzin dalszych lat w
szczęściu i zdrowiu, dużo słońca
na co dzień, uśmiechu na twarzy
oraz pełnienia wszy tkich
marzeń życzy

ten dzień, któ1y kiedyś
złączył wszystkie dusze, dziś jest
ten dzień, który kiedyś złączył
Wasz los. Z okazji 20 rocznicy
ślubu ,Janowi i Barbarze
Olejnikom z Biadck wszystkiego
naj ... życzą

Z okazji imienin serdecznej
przyjaciółce w doli i niedoli Katarzynie Kowalskiej zdrowia
i szczęścia życzy
JustynaJ.
Z okazji SS rocznicy ślubu,
zdrowia, szczęścia,
błogosławieństwa Bożego oraz
doczekania w zdrowiu
Diamentowych Godów
kochanym rodzicom Katarzynie
i Antoniemu Mintom życzy
córka Ania

kochająca żona Bożena

z

z

mężem

dziećmi

•
•

•••

NA BEZPŁATNE ŻYCZENIA LUB PODZIĘKOWANIE

Serdeczne pozdrowienia dla
superkoleżanek z dwójki: PufPuf, Afro, Psytki oraz
Agnieszki O. i Moniki O. z

Najukochańszym

rodzicom Ewie i Arkadiuszowi
wszystkiego najlepszego z okazji
1S rocznicy ślubu życzą
córki: Anna, Agnieszka

W),pelnlony I nal<Jejony kupon pcoołmy wyolet "" adru Redał<tjl lub wrzu<:eć do lkrZynkl "RK" • Slenklewk:za 2a
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O Imieniny
O Miłość

Q Urodziny

O Róźne

O Ślub
O Podziękowanie

Q Rocznice
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• 18
16 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu
toszynie zorganizowali happening antynikotynowy.

Stare

Szkół

Specjalnych w Kro-

Baz papierosa

książki

Dwa lata temu na strychu domu mojej babci znalazłam
dwie stare książki. Duże i ciężkie. Zabrałam je do domu
i dokładnie obejrzałam.

Fot. ,. Rzecz" - Marcin Pawlik
Pr::eciwnicy palenia papierosów z Zespołu Szkól Specjalnych
- na chwilę przed wyruszeniem w trasę
Akcję poprzedziły pogadanki wygloszone w klasach przez Marię Goling,
pielęgniarkę pracującą w obu szkołach, na temat szkodliwości palenia tytoni u. - Wyd::ial promocji ::drowia sta-

ros/wa krotoszyńskiego udzieli/ nam
wsparcia finansowego - wyjaśniła
Katarzyna Papierska, wicedyrektor

ZSS. - Za le pieniąd::e kupiliśmy owo-

ce i słodycze oraz zamówiliśmy materialy reklamowe nas::ej akcji, Io jest
znaczki i ulotki.
Pomysł na happening narodził się
w szkole specjalnej , do udziah1 we
wspólnym przed sięwzięciu zaproszono podstawówkę z Błonia. Młodzież

klas IV, V i VI obu placówek ośw i ato
wych przemaszerowała ulicami Krotoszyna, niosąc transparenty nawołujące
do zerwania z nałogiem palenia papierosów. Przechodniów częstowano
owocami i cukierkami, wręczano im
ulotki. Nad bezpieczeństwem uczestników happeningu czuwali policjanci .
/\ uczniowie trójki zaprosili wszystkich do siebie na ciekawą inscenizacj ę
szkolną na temat szkodltwości nałogu.
Manifestacja antynikotynowa zbiegła
się w czasie z konkursem plastycznym
na temat skutków nałogu palenia. Jego
organizatorami są powiatowy Wydział
Rozwoju, Promocji i Zdrowia oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, rozstrzygnięcie odbędzie się
na początku grudnia. a I grudnia natomiast wydział zdrowia i sanepid zaplanował i powiatowy szczebel eliminacji olimpiady wiedzy o AIDS. W jej
szrankach staną uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu,
zwycięzcy przeprowadzonych wcześniej eliminacji szkolnych.

(ela)

li Kobylin

Dziedziczne hobby
Organizatorem wystawy gołębi pocztowych, zaprezentowanej w Kobylinie w minioną sobotę i niedzielę, był rawicki oddział związku hodowców tych ptaków. W przestronnej sali
sportowej przy ul. Strzeleckiej kobylinianie mogli przyjrzeć
się z bliska 250 znakomicie prezentującym się gołębiom.
Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik

się wzięły

okładkę 1 576 stron. Powstała
w wydawnictwie Trzaski, Evcrta
i Michalskiego. Niestety, nigdzie
nie znalazłam jej autora ani roku
wydania . Na pierwszych stronach
książki jest opis położenia Polski
i ziem związanych z jej historią, na
ostatnich
muzyki epoki Jagiellonów.
!\lam ogromną nadzieję, że na strychu babci znajdę je zczc jakieś ciekawe ks1ązki.

frtnicje obeu11e pmis/11·u po/skit.
i1·111ieje j<!i=c=e =1emia polska .. .

Karolina Witczak

zniszczoną, czcr.voną, wytłaczaną

ich budowę, wygląd, upierzenie,
a nawet charakter; w klasie sport - długość lotów

byhńsk1ej

s1.kcji hodowców goli.bi.
sekcji dh1gości lotów jest
ptak należący do Andrzeja i Dawida
Li\ÓW z Jutrosina, który pokonał 1\ tym
roku 5.682 km. w ciągu 13 lotów. ajlepsze gołębic bez problemu pokonują
nawet 850 km w ciągu 10-12 godzin.
Wypuszczone rano z Holandii, już póź
nym popołudniem są w stanic wrócić
do s\1·ojcj klatki w Polsce. Czascmj.;dnak ptaki gubią drogę i gm,l. czę. Io po111agują im w tym ludzie, którzy zl,1·
pawszy odpoczyw· jąccgo gołębiu 111c
puszczają go w dalszą drogę. Prezes
Kaczmarek twierdzi. że zamiłowanie
do hodowania golęJ:>1 jest dz1cdz1cznc.
Rekordzistą

Sam pr::eją/cm je od 111oj('go ojca
a tera:: cies::ę się, ::e .IJ/l Piotr ,beli ::l
11111ą tę pasji:. Pan Kaczmarek wra

Autorka powyż.<.zego tekstu Jest uczestniczką powiatowych warszta

4

tów dziennikarskfoh prowadzonych w redakcji R:ec:y Krotoszynskrej.

Wszystkie osoby biorące udział w warsztatach, także w tych pierwszej
edycji, prowadzonych w sierpruu. proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny. Przypominam, że spotykamy się w redakcji we wtorek o godzinie 16.00.
Izabela Bartoś

Fot . .. Rzec;;" - Marcin Pawlik
Przyszły
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uwagę

W sekcji jest nas 18, ra=e111 1110111)'
1;011ad I OOO gołębi. Jedne hodujemy dla
ce!ÓIV ro::plodowyc/1, drugie pr::ygoto11•11je111y do lotów Zajmoll'anie się ty1111
ptakami to 1ws::a ll'ielka pasja. a loty to
praw1b11:i· plas, sport
mówi Jan
Kaczmarek z Dzic1-):anowa prezes ko·

Dlatego sądzę, że książka ta ma
około stu lat.
Druga księga ma tytuł Polska. jej
d::ieje I kultura od c::a.1·ó}1 najdawniejs::ych. C:ęść pierw.1::a. Ma

u babci. Udało się. Otóż
w tym domu była introligatornia . Prawdopodobntc ktoś przyniósł książki do oprawy do zakładu,
al!.: już ich 111c odcb:-al. Nic wiadomo, z jakiego powodu. Może wlaśc1ciel książek umarł, a może rozpoczęła się wtedy wojna i ... ?
Książki są bardzo stare. Jedna
z nich, bez oryginalnej okładki, liczy 882 strony i 110s1 tytuł D::ieje
Polski. Jej autorem jest J. Baczy11sk1, który swoją opowieść zaczyna
od W) darzc11 roku 965, a ko1iczy na
h1storn XIX wicku Nigdzie nic ma
d„ty wydania I a ostatniej strome
moZ11a przeczytać Wię c chuć IIH'
kiedyś

w klasie ol impijskiej standard brali pud
muskulatmę,

Kamfina i jej znale:iska
Próbowałam się dow1cdz1eć, 5kąd

Gołębiom przyglądali się także sędzio

w ie, których zadaniem była ocena (w
kilku kategoriach) zaprezentowanych
zwierząt i przyznanie nagród najlepszym hodowcom. Oceniając ptaki

hodowca go łęb i ?

r.zecz

z synem hoduje 100 goli.bi. Ptasi spo
staje się coraz kosztowmcjszy. Mlod
gołąb może kosztować nawet 2.000 zł
Większość gołębiarzy postrzega Jedna
swoje hobby raczej jako zam1lowa111 •
i sentyment, a nic biznes.

Zygmunt ldzia

19 •
oczekiwań publicznośc i

i krytyków.
przede wszystkim dlatego, że
grupę tworzy czwórka ludzi doskonałych w tym, co robią. Sekcja rytmiczna
Adam Clayton - Larry Mullen należy bez wątpienia do najlepszych, to samo wypada też powiedzieć o jednym
z najoryginalniejszych gitarzystów
w dzisiejszym rocku, o The Edge. Wokalista Bono jest jak zawsze klasą sam
dla siebie - obdarzony szerokim pasmem głosu, potrafiący przekazać swoUdało się

. ·.::::.~··

'.· ,;,·;, :;_fiA
· ,ijf ~

-

Co jest grane?
U2
All Thai You Can r Leave Behind

im

(Island/Universal)
Sprawdzone marki nie zawodzą. To
stwierdzenie nie jest bynajmniej rezultatem przeczytania przeze mnie kilku
podręczników reklamy i marketingu.
Nic - do takiej konkluzji doszedłem
samodzielnie po kilkunastokrotnym już
przesłuchan iu najnowszej, dziewiątej
już studyjnej płyty (nic licząc Rai/le
A11d H11111) Irlandczyków z U2.
lJdalo si<, sprostać presji wysokich

przede wszystkim The Edge. Ten krą
żek stanowi bowiem powrót do bardziej naturalnych brzmień, jak na płycie
Achtung Baby czy może nawet The Joshua Tree. Zespół radykalnie ograniczył w porównaniu do 2 poprzednich
płyt (Zooropa i Pop) stosowanie wszelkiej elektroniki, co sprawia że jego nowa propozycja robi wrażenie mniej i1:rmęc:::011ej, płynącej prosto z serca,
szczerej i bezpretensjonalnej, epatuje

głosem po prostu wszystko. Na All
Thai You Can L pole do popisu ma

FILMOWA

raczej spokojem niż jakimś stechnicyzowanym szaleństwem. W przeciwień
stwie do większości fanów U2 bardzo
lubię płytę Pop, lecz i dla mnie jasne
jest, że powrót do natury wyszedł zespołow i na dobre.
Mamy 11 piosenek, każda z nich urzeka prostotą, swoistą zwiewnością
i świeżością. Płyta mija prawie niezauważenie i od razu chce się nacisnąć klawisz „repeat" w odtwarzaczu i słuchać
po raz kolejny... Poza trzema bardziej
energicznymi, zdecydowanie gitarowymi kawałkami - Beautiful Day, Elevation i New York są to raczej piosenki
stonowane i zawsze bardzo, bardzo ład
ne.

Igraszki z Albertyną
Drodzy Przyjaciele,
nagrodę za rozwiązanie zadania
sprzed dwóch tygodni - hasło KOCHANA ALBERTYNA - otrzyma
Paulina Szkudlarek z Ustkowa.
Paulinko, zapraszam Cię do redakcji
w piątek po nagrodę.
Teraz zachęcam do rozwiązania no-

wego zadania. Na zdję
ciach w idzicie budowle
pochodzące z różnych gmin naszego
powiatu. Co m i eści się w tych budynkach i gdzie one się znajdują?
Na odpowiedzi czekam do 7 grudnia.
Albertyna

Przepiękne

Stuck In A Moment ... , Walk
On, Kite, In A White czy Wild Honey

sprawiają, że

chyba nie sposób się w tej
I to już od pierwszego przesłuchania ... Może brakuje
trochę utworu takiej klasy jak One czy
choćby Wake Up Dead Man, ale przecież nie można mieć wszystkiego ...
NOTA:8
Tomasz Kwiatkowski
Podziękowania dla księgami
DOM KSIĄŻKI SA (Rynek 7)
płycie

nie

zakochać.

Kupon na wypożyczenie
5 kaset wideo w Jovi wylosowaliśmy dla Filipa Mikołajczyka .

Wypożyczalnia

DVD:

kaset wideo JOVI :

I. Misja na Marsa
2. Nietoper=e
3. American Pie

I . Pod=iemny krąg

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
IO.

- sens.
Huragan
- sens.
Erin Brockovich- dramat obycz.
Misja na Marsa
- s/f.
Forteca 2
-s/f.
Galaxy Quest
-s/f.
Nietoperze
- horror
Tomy
- obycz. poi.
Zło to pustyni
- sens.
Nawiedzony
- horror

- s/f.
- horror
-komedia

Wypożyczalnia

VIDEO HIT
Dariusz Zaremba :
I. Galaxy Quest
2. Misja na Marsa
3. Kumple do bicia

4.
5.
6.

Erin Brockovich
Opętanie

Huragan
Wbrew regułom
8. Ghost-Dog
9. Tomy
I O. Podziemny krąg
7.

- obycz.
- horror
-sens.
- melodramat
-sens.
-obycz. poi.
- sens.

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

DVD:
- s/f.
- s/f.
-kom~dia

I. Misja na Marsa
2. Opętanie
3. American Pie

Nazwisko . . ... .. ...... . . ..... . .

-

- s/f.
horror
komedia

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

'-

Dg1ieri
A oto nasi

milusińscy,

C-l!S!

nowi

mieszkańcy

powiatu kroto-

szyńskiego,

urodzeni na od-

dziale położniczym szpitala
przy ulicy Bolewskiego, sforografowani przez Marcina
Pawlika.

~

Sandra DaJcwsk,1
Kmtos,yrrn
ur. 2 1 li~ropndn

1.1

Jakub Bielawny
z Krotoszyna
ur 18 listopada

8•• Córka ranst,1a

1.

ur 22 liswpadn

Koczorowskich
z Krotoszyna
ur. 22 listopada

r.zecz

2.• Oskar Kmieciński
ze Zdun
ur. 19 listopada

3. • Jakub Kończak

5.• Olga Oraszewska
z Krotoszyna
ur. 2 1 li topada

z Krotoszyna
ur. 19 I istopada

t

O.I Katarzyna WoJcieszyńska
z Krotoszyna
ur. 22 listopada

I

t.t Syn państwa Halasów
z Orpiszewa
ur. 23 listopada

z Krotoszyna
ur. 23 listopada
29 listopada 2000

20

• Grzejnik
elektryczno-olejowy. Tel. 725 27 03 po 18.00.
• Lodówkę SWIJAGA wys.
125 cm. Tel. 725 36 30.
• Subwoofer (skrzynia, głośnik
450 W, 30 cm, 4 OMY) lub
zamienię na wzmacniacz samochodowy. Tel. 725 38 53,
prosić Rafała.

• Komputer Pentium M2 C333,
pamięć 32 MB, grafika riva
AGP, muzyka 3D, CD-ROM
36x, HDD 5,2 GB, monitor
14'- 1.950 zł; drukarka kolor
- 300 zł. Tel. 0604 990 885.
• Telefon komórkowy Panasonic EB-G520 z baterią wibrującą w sieci Era GSM; pralkę
automatyczną w stanie dobrym. Tel. 725 02 82.
• Kuchenkę gazową Wrozamet
w dobrym stanie, cena 100 zł.
Tel. 722 02 94 po 18.00.
• Bojler do pieca c. o. Tel. 725
35 94.
• Telewizor kolorowy 21' z pilotem 250 zł, wieżę Schneider
z kompaktem 150 zł. Tel. 722
63 41, 0602 844 335.
• Komputer lntelceleRom 500
Mhz, dysk 1O GB, monitor,
modem, gwarancja, cena
3.400. Tel. 722 95 65, 0608
215059.
• Elektr. suszarkę do prania, lodówko-zamrażarkę, duże solarium. Tel. 722 60 15.
• Maszynę do szycia Łucznik
466 wieloczynnościowa,
w obudowie, cena do uzgod-

• Tanio nowe futro z nutrii. Tel.
725 76 14.
• Szatkę komunijną - parafia
św. Piotra i Pawła, tanio! Tel.
725 07 73.
• Suknię ślubną z krótkim ręka
wem na 168/70 cm, gipiurę,
rękawiczki, tanio. Tel. 72 l 29
43.
• Krótki kożuch z owczej skóry,
stan bdb, wielkość 180xl20.
Tel. 722 58 58.
• Suknię ślubną na krótki rę
kaw, skromną, tanio! Tel.
0606 596 219.

Sprzedam - meble
•

Meblościankę 4-segmentową,

okleina naturalna, dębowa.
Tel. 588 05 64 po 17.00.
•

•
•

•

•

•

•

Meblościankę

młodzieżową

z biurkiem, kolor biały, dł.
2,80 wys. 1,80 m. Tel. 722 06
59.
Łóżeczko dziecięce z materacem, tanio. Tel. 725 07 73.
Komplet
wypoczynkowy
w bdb stanie, tanio. Tel. 588
03 23.
Nieużywaną kuchnię z blatem
2,60 cm. Tel. 721 38 64 lub
0606 92 97 53.
Ławę czarną i brązową, 2 małe fotele, tanio. Tel. 722 60
15.
Stół rozciągany w kolorze
orzech, 4 krzesła nowo obite,
cena do uzgodnienia. Tel. 588
06 47.
Antyki: dębowy stół i 6 krzeseł - czarne. Tel. 725 75 40.

nienia. Tel. 722 85 90.
Piec elektryczny w bdb stanie. Tel. 725 38 06.
•

Drukarkę

• Okna

•

Tel. 722 58 58.

Lodówko-zamrażarkę
dówkę

i lo85 cm wys. Tel. 722 06

20.
•

Maszynę

do szycia - wieloTel. 725 75 40.
Telefon bezprzewodowy, gło
śnomówiący. Tel. 721 64 92.
Gry i programy na PC Fifa
200 I, NHL 2001, Red alert2,
Top gun, Mdk 2, Heavy metal
2, Close cobbat 5, Deus ex,
Submarin titans itp. Tel. 722
92 80.
Tanio przepływowy, gazowy
piec c o. wiszący, ze
Świebodzic. Tel. 722 80 22.
Lady chłodnicze, CB radio,
piece akumulacyjne, kaflowe,
tanio. Tel. 060 I 822 287.
TV Grundig 25' - - pilot, telegazeta , 1.500 zł ; kamerę Sony
cyfrową z podglądem, bogate
menu 3 .000 zł. Tel. 0604 85
08 80.
Odkurzacz Rainbow, mało
używany. Tel. 725-23-08.
czynnościową.

•
•

•

•

•

•
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podwójne z raTel. 722

93 14.

z opcJą kolor, stan dobry, 200
zł.

używane

mą, trzyskrzydłowe.

atramentową

Przekładnię

WD 250, dwa sido przyczepy, wciąg
ręczny, udźwig 1500 kg oraz
przenośnik ślimakowy z napędem. Tel. 722 65 33.
• Małą betoniarkę, wibrator do
pustaków, nowy most do żu
ka. Krotoszyn, ul. Orzeszkowej 31.
• Młot pneumatyczny z funkcją
wiercenia, cena do uzgodnienia, hebel elektryczny. Tel.
725 73 92.
• Zestaw urządzeń do produkcji
płotów betonowych - formy,
ubijarkę pod kostkę brukową.
Tel. 733 1O 64.
•

łowniki

•
•

Młodą kozę.

Tel. 722 81 21.
do mleka 8- i 3-konstan bdb. Tel. 548 21

Chłodnię
wiową,

66.
• Gospodarstwo 13,5 ha lub
19,5 , do wyboru. Tel. 721 19
23 .
• Pra ę wysokiego zgniotu,
1993r.Tel.7211962.

Szczenięta rottweilera 8-tygodniowe. Tel. 722 80 42.
• Kury nioski roczne, po 5 zł,
od 4-6.12.2000 r. Tel. 725 36
91.

•

Sprzedam - wózki ,.,
• Trzyfunkcyjny dziecięcy, tanio. Tel. 722 08 78.
• Spacerówkę dziecięcą, cena
80 zł. Tel. 722 04 89.

Instrumenty .

·

• Saksofon tenorowy „Wetland", cena do uzgodnienia.
Tel. 591 31 26 po 19.00.
Kupię

' · , ,..,

• Worki po otrębach. Tel. 721
58 56.
• Starocie do remontu: szafka,
komoda, szafonierka itp. Tel.
592 51 92 po 18.00
• ANTYKI skup, sprzedaż: meble, zegary, obrazy, porcelana,
lampy, militaria, wagi, żelaz
ka, młynki, itp. Piotr Pryczek,
Jarocin, ul. Wrocławska 31.
Tel. 747 78 08 praca, 747 17
60, dom 0603 799 644.

Nieruchomości

· .'

• Mieszkanie, 2 pok. kuchnia,
łazienka, 46 m2 na ul. Zdunowskiej. Tel. 725 72 24.
• Mieszkanie - pok. , łazienka ,
kuchnia, dodatkowo garaż.
Tel. 725 36 74.
• Zakład fryzjerski całkowicie
wyposażony w Krotoszynie,
można podjąć pracę od zaraz.
Tel. 725 04 30 po 18.30, 722
88 59.
• Sklep do wynajęcia blisko
centrum, pow.: 100 m2, cena
700 zł netto. Tel. 725 75 28,
725 09 90.
• Wynajmę dom na Parcelkach.
Tel. 725 38 47.
• Mieszkanie własnościowe we
Wrocławiu 60 m2, w przyszłości do sprzedania. Tel.
725 24 92.
• Oddam w najem pomieszczenie na warsztat samochodowy
pow. 90 m2. Tel. 721 23 53.
• Oddam w najem domek jednorodzinny w Rozdrażewie:
2 pok., kuchnia, łazienka
z we, c. o„ Tel. 722-14-84.
• Oddam w najem mieszkanie
3 pokoje (piece) kuchnia, ła
zienka po remoncie. Tel. 725
04 98.

-sprzedam
• Mieszkanie w Krotoszynie
w bloku 60,7 m2, wys. standard, 80.000 zł. Tel. 0602 396
257.
• Mieszkanie 37,6 m2, 2 pok.,
IV p. Tel. 065 529 1353, 722
92 80.
• Mieszkanie 72 m2, 4 pok.,
wysoki standard, I p. 1100
zł/m2. garaż w pobliżu. Moż
liwość zamiany na mniejsze.
Tel. 0604 14 6591, 725 03 28.
• Garaż własnościowy na os.
przy ul. Rawickiej w Krotoszynie. Tel. 725 08 58.
• Atrakcyjnie położoną blisko
centrum
działkę
rolną
z możliwością zmiany przeznaczenia na działkę budowlaną o pow. 3000 m2.

towanie do matury, tłuma
czenia (grupowo taniej!).
Tel. 725 20 78, 0603 JI 81 45.
• J. polski - pełen zakres. Tel.
0502 296 809.

•

•

•

•

•

•

•

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

•

•

• Kierowca mech. lat 34 praktyka w transporcie krajowym,
pr. jazdy ABCE, świadectwo
kwalifikacji. Tel. 722 34 75.
• Murarz-tynkarz długoletnia
praktyka. Tel. 722 85 90.

•
• Kucharz, asystent recepcjonisty. Dworek Pod Herbem,
Wziąchowo Wielkie 35. Tel.
(071) 384 92 31, 0607 158
059.

Tel. 725 76 51.
• Mieszkanie 117 m2 z telefonem, piwnicą, I piętro; garaż,
ogródek. Tel. 725 29 95.
• Mieszkanie
własnościowe
w bloku 60 m2, 3 pok., parter,
ul. Raszkowska. Tel. 588 12
09.
• Dom k. Milicza, działka 29
arów. Tel. 0605 31 98 81.

• Mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 48 m2 w Krotoszy111e. Tel. 725 79 32.
• Mieszkanie 3 pokoje (piece)
kuchnia, łazienka po remoncie. Tel. 725 04 98.
• Świetlicę na wszelkie uroczysto.' ci i imprezy. Tel. 725 04
39.

•
• J. niemiecki - dla początku
jących i zaawansowanych,
piątki i soboty. Tel. 725 O1 25.
• Matematyka,
tanio
dla
uczniów szkół średnich. Tel.
722 04 59.
• Matematyka - szk. średnia,
gimnazjum, podstawowa. Tel.
7211325.
Matematyka. Tel. 722 83 17
19.00-20.00
• J. niemiecki. Tel. 72 l I O J 8
19.00-20.00.
• Korepetycje z j. niemiecki go wszystkie poziomy,
przygotowanie do matury.

Tel. 722 96 14, 0607 172 452.
• J. niem. - ab~olwcntka Goethe
Institut
(Berlin),
WSZ) stkie poziomy, pr zygo-

flZ8CZ

Zaginął dowód rejestracyj ny
na poloneza KZR 0002.
Uczciwego znalazcę czeka
nagroda. Tel. 721 23 27.
Komputerowe przepisywanie
prac magisterskich i dyplomowych. Tel. 725 26 57.
Poszukuję 15 osób, które chcą
schudnąć bez efektu jo-jo.
Tel. 722 68 53.
Sprzedam trzydniową wycieczkę do Paryża, cena do
uzgodnienia. Tel. 548 21 06,
Fijałów 32.
Przyjmę mężczyznę na pokój.
Tel. 725 21 44.

Montaż płyt

karton - gips,
szpachlowanie, malowanie,
nakładanie tynków akrylowych. Tel. 0605 699 878.
Budownictwo - nowe obiekty, remonty, wykończenia,
tynki szlachetne, faktury VAT.
Tel. 722 84 89, 0603 136 830.
Malowanie,
tapetowanie,
glazura. Tel. 722 08 82.
Parkiet - grubość 22 mm,
cena ok. 35 zl/m2, montaż 25
zl/1112. Tel. 065 573 4 7 I O.
Fachowe układanie glazury
i terakoty, drobne prace
murarskie,
długoletnia
praktyka za granicą, rachunki VAT. Tel. 722 84 15.
Tanio i solidnie usługi ogólnobudowlane, hydrauliczne,
elektryczne i wyko11czeniowe
wnętrz. Tel. 725 Ol 36.
Projektowanie - budynków
mieszkalnych, gospodarczych
i użyteczności publicznej obiekty nowe i rozbudowy.
Dokumentacja
budowlano-wykonawcza do pozwolenia
na budowę. Tel. 722 13 06.
0605 316 874.
Wykonamy drobne prace murarskie malarskie, tapetowanie, prace porządkowe w domu i ogrodzie, mycie okien
również wystawowych. Tel.
725 45 36.

• Pracownia Sukien Ślubnych
i Wieczorowych, Jolanty
Bartoś oferuje
zycie na
miarę, profo jonalne v ykonanie, atrakcyjne fasony,
najniż ,e ceny, sukienki dla
druhenek. Tel. 722 Ol 94, ul.
Spokojna 12, Krotosz)n.
• INTROLIGATOR IA - mała poligrafia oprawa ksią
żek, l'.zasop1:,111 , rejestrów,
dzicnrnków, albumó v, prac
dyplomowych , magi ·tcrskich

itp. Krotoszyn, ul. Młyńska
15 b, godz. 16.30 - 18.30.
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY: druk wizytówek, ulotek,
folderów oraz innych. Krotoszyn ul. Młyńska 15 b, godz.
16.30 - 18.30.
• Rewelacyjna maść na hemoro idy, leczy całkowicie, bez-

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

boleśnie. Koźmin,'Lll. Łączna

8. Tel. 0604 957 327.
Suknie ślubne - salon - komis - wypożyczalnia - szycie na miarę, oferuje: szeroki
wybór, niskie ceny od 100 zł,
dogodne warunki płatności,
przyjęcie do sprzedaży komisowej . Krotoszyn, ul. Sło
wiańska 23 - k. dawnego Peweksu. Tel. 725-74-04 czynne
codz. 10.00-20.00 w sob.
10.00-15 .00

RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT

WAGI

Kupię jałówki

NAPRAWA
LEGALIZACJA

cielne hodowlane

DRUKARKI ETYKIET
i KODÓW KRESKOWYCH

wej

osobowości,

u

B I

o

R

MATRYMONIALNE

Ostrów, ul.Sukiennicza 3(PASAŻ}

Poszukuję

TEL. 735 63 61,0602100 559
Poszukuję

pokoju do

na zasadzie przedstawicielstwa.

-

DUET-

działalność

Hemoroidy

poważnie

wyleczysz całkowicie

i

bezboleśnie

Bezpieczna i skuteczna

Tel. 0604 47 74 42.

poszukujemy
Wymagania:
- dobrej
organizacji pracy
- odpowiedzialnoscl
- zaanga żowania

Clcnluiw - sprzc:dum dliulk.ę hu<lowhuu.\ w rejonie ul. Połu
dniowej o pow. 650 rn2, woda, prąd, gu. ceM 6.500 ,J.
2. S11lnlu - sprz.odum działkę budowlaną pow. IOOO m2, woda,
I

zł/tn2.

J, ·nimukt - 4 ł.m od Krt1toszyn sprzedam d7.i.dkę,budowhSJI\
2.500 m2 /1Sx IOOmł przy drodze ,lSfoltov.rej, woda. pn\d, kn·
nnlii.acjn sanitamn i deszC1.ow.1, cena 17.500 d.

4. Kroio,zyn -$pr7.ed.un •ttukcyjni, p0lotoną dzml~ budow·
IMit. ogn.xizoną o pow. 2. 700 ml, cena 44.SJJ U.
S. Krolonyn - S{H?,1:dum przy wlocie do millSUJ u1n1.kcyJny
gnmt z pr?.C1nat.7.enicm pvd budowę mieszkalną o pow, 4.200
rnl, CCrł A 67 .S68 zł .
6.

Koimln Wlkp. -ą,17,Wnm d.7.ia lkę budowlaną uzbmj. woda,
pn\d 6.000 ml, une d.o u1..godnlc.11ta.

7. Koimln nn spr7.c<W: d1,i1tlk11 budowltsna l.500 ml, C:Cll1.ll do
w.godnicniu,
8. Kon1r1,tw pn::y glllwntj drot.17.e spncdam d:l:iull:ę budowla~
nąu pow. 1.250 ml (wod,1, JlMld. ga1„ 1eltfon), «11• 15.000 zł.
9, Salnla kic.runek Tntr11ry
sprt,cd.un 0,6S h11 łąki
!trenu
rtkn.:acyjn~go ?: płyn:\CI\. wodą w pobliżu lasu, cist-i i spokój,
du:t.o 1.Wterzyny, c:c.·na 6.00011.
10. Ch1chalntaffnorownlts1 - i;przo<lrun. działkę budowlaną
"w;1h;1mch rt.~Jnych lllt ohl'7:du kompleksu JQit\ego Nud·
ldnk1wa Milicz, mot1iw~ Jtt7Yląc.1,.1:ni11 wody, Pll\dU, guzu,
1c.kroo1.1 rlojodny doj.o.d /w.fr.di/, mile są.;icdztwo l.2tro ml,
"'"" 1 6.000zł
11 łtacihorów - sprtedam ok11zyjnie dzialkt budowlan1 uzbro.
jbni\, dobry dojazd od strony Bożac-inn, pr7)'titunek MZK. pow.

wspólnie z

firmą

RK KOMPUTERY oferuje

obóz dla dzieci i młodzieży
Ciche k. Zakopanego
20 I - 28 I - cena 480 zł
wczasy Murzasichle k. Zakopanego
21 I-281 - cena 380 zł
- możliwość wydłużenia pobytu
- zniżki dta dzieci

nową usługę

Sprzedaż obwoźna

czytelnikom

choinek sztucznych

internetową AUTOGIEŁDĘ.

w każdym asortymencie,

Przyjdź

Małe

Lutogniew, ul.

Kościeh1a

do redakcji i za-

mów ogłoszenie motoryza-

lO

Nowak Katarzyna.

cyjne ze

Tel. 721 29 36, 0606 370 680.

ne 10 zł!

zdjęciem

za jedy-

tel. 062 725 21 25; 0601 919796.

od zaraz

kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

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

InWs or

SPRZ.F PAŻ DZIAI t:K

szyńskiej"

gospodarcza.

Kontakt tel. Kalisz 502 Il 00 (l 2"'-15")

Praca

tel. 0601 594 851

Redakcja ,,Rzeczy Kroto-

MEGA

Tel. 0604 957 327.

Płoc harz

wynajęcia.

Firma Rekreacyjno - Sportowa

maść ziołowa

K2lm!lg;
p. Zenon

•
•
w s1ec1

samodzielnego

osób

Wymagany lokal biurowy, telefon,

@

1. Fachową pomoc
"'
I
przy kupnie , sprzedaży domów.
działek, gruntów.
~
2. Wycenę nieruchomości
•
dla wszelkich potrzeb
Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia
przez licencjonowanego \.\'.S,l'.QN Pofrednlków w Obrocie Nieruchomofclaml
rzeczoznawcę majatkowego.
Krotoszyn. ul. Rawicka 5
3. Sprzedaż gotowych projektów
Tel. 122 86 30, 725 43 75, 0602 657 374
domów jednorodzinnych.
Internet w-.inwestor.z.pl
Zapraszamy: wt. 10"-14" I 17"-19",śr. 10"-14" I 16"-19", pt. 10"-14" I 16*-19", sob. 10"-14"

usfah., tc:kfon/, cew 13

Rynek 1, tel. 722 66 88

w godz. 8.00do 14.00.

do prowadzenia biura handlowego

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI

prąd,

KUPNO - SPRZEDAŻ

Sprzedaj salllochód

traktująca życie i wszystkie
jego aspekty pozn a kawalera
do 35 lat, w celu matrymonialnym. Tel. 735 38 25.
Atrakcyjna pani lat 58, niezależna materialnie, o miłym
usposobieniu, szczera, czuła,
opiekuńcza pozna uczciwego
pana do lat 65, cel matrymonialny. Tel. 735 38 25.
Inteligentny pan lat 45,
l 76/70, rozwiedziony, bezdzietny pozna sympatyczną,
szczupłą panią z wdziękiem,
cel matrymonialny. Tel. 735
38 25.
Atrakcyjny, poważny pan lat
42, rozwiedziony pozna ładną
panią z urokiem osobistym,
w celu matrymonialnym. Tel.
735 38 25.

Biuro zapewnia:

www.rk-auto.z.pl

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

ZIMA 2001
panienka lat 27, o cieka-

GIEŁDA

INTERNETOWA

Tel 735 38 25.
Miła

-AUTO

SPRZEDAŻ

l.600 m2. a:na 7.000 zł.
12. Krotoszyn - ,pm,dMt dzi,lke 1100 m2 woda, p111d, gaz. u:1,fon. Cen> 22.000.
13. KroCOIZ)'ll -spacdam dziulkę buclow1anąo pow. 1460 m2
(JJl7Y ul Kożmińslciej) Cena 36.000 ,J
14. KrotolZ)'ll - spnccJa,n działkę budowlanĄ o pow. 2.000 m2
/wod.,, prl\CI, gaz. 1<kfonl. cena 38.000 zł
15. Zduny -sprzedam działkę budowl,ną o pow. 3000 m2. pdnc
uzhrojmic:, w aloiici ogrodzona. cena: 30.000 zl.
16. Bladkl -sprudam działkę budowlaną o pow. 1300 m2 (wocL., P111d. asfah) w e<nie 8.000 zl.
17. Krocoszyo -,p,udam dzialk< budowl""'I w "l'iodztwie la·
suopow.1190m2(woda.~"""'27.SOOzl.
18. Krotonyn - ,pr=lam dziallce budc,,<I~ o pow. 1650 m2.
"'"'2.5.l!OOzl.
19. KobyUo -llpl2lOdandwledzi>llcibudow1an< opow.860i740
m2, uzbrojon< w wodę, pnfl. pz; boalizatj<. lAdni, polcm,ne. C<na 2l I2 m2.

„

MifSZKANIA NA srBZEDA.Ż
I. Krouw.y• -$p:'ZCd,tm m!CSZbnie - blok na oocldu pny ul
Rawicl:ic:j, IV piętro 4 p + k + ~ S01n lrclu,ic,:ny bordm dob,y,
czyna 145 / m<, cena 59.000 zł.
2. Sp,;,:dam ni<duu mics2lcanie w kamienicy blisko Rynku.
I pię!ro, o pow. 36 m2. C<na 38.SOO zł

J. Kro"'"Y" -ooedk Smyai Sttn:plw Ili ~ro -ą,n<
dom bunlzo i.dn< m,cszbn" o,.,.. 61 l1ll / J poknj, + lruchnia .., 1:izicnb + loggi11 + piwnica/ domofon. te1r"ó\,;zjł kablo\\o'a, telefon, ctH 73.200 rJ..
4. Krotonyn •"'7.i:d.un bdnr n:, oo. Siltmuiego,

111 piętro. o pow. 48 m2 (3 Jt•k+l+wc). cma 57.600 z!.
S. Krotouyn, cent.rum - U pi~, micszk.anie 120 m2, 5 p, k,
I, 2 g:ir.d:t i ogródek przydomowy 200 m2. C=, 82.000 zł.
6. Krotostyn - sprzedam samodzielne mies.ikanie o pow. 11 O
tn2 - C1tły parter W wilii jednopięb'OWej, calkowicie oddziel•
ne wejścii: (4 pokoje. + duty salon + kuchnia + łazienka} na
dzwlt:e o pow, 520 m2 z gam.cm na duży ,amochód do ru,tych•
miW:>IOwcgo zamiesżkania. Cen., 11 O.OOO zł,
7. Zduny spr,.ednm micsz.luinie o pow. 59,? m2 (3 pok., kuchnią, lnzienka. WC. loggia, piwnica. C. O.) cena: 65.890 :,J.
8. Kalisz-spnedam mies7.kunic(wlas. prJwo do lokalu) o pow.
49 m2 (3p+ k:+ ł+ we) z telefonem, Jjc:znik wody zinmcj i cic.pkj, licznik ciepła. Czynsz zł 2fiOlm-c. Banl2o ladn<. Cena
70.000 zl.
9. Kroumyn -sprzedammicszkanicnaos. Korcznka,oJ)Ow,48
m2 (J p + k + I Twe) na (V pi~. po n:moncie. bardzo D·
dbanc. Cena zł 64.800. Poza tym istnieje moż1iw06ł kupnl'l ga•

--

1O. Krotoseyn - na osiedlu pay ul Raszkowskiej, spr7,edam mlcskznaie własnosciowc (ksiega wicc:tyś111.). bardzo ładne o JlOW.
48 m2 (2 P + k + we), z dutym balkonem na I piętrze. Cena
61.SOOzł.

11. Krocoszyn -.,.-,..dam bard>.o ładne miesmnie o pow. 62 m2
()p + k + I), p;wr. Os. Dąbrowsicicgo, WSZ)'litm media, do,,..
mieszbnia od ZllraZ. Cena zł 75.000 zł.
12. Krotoszyn - sprudam ban1ro ładne mieszkanie na pantr7.e
wysoki stmdard wyposaż,:nią. pow. 75 m2 (4p+ k + I+ we+
loggia), wseytkie media wlusnosć hipott:czna. Cena zł 80.000.

SPRZYQĄŻDOM~

I. Krotoseyu - sprzedam Il-piętrową kamienice w centrum
z wnlnym mieszloinian 94 ml, motllwolć \JrZ\(lzonia sl:lc:pu
od fronru pny gló"11<j uhcy. Stnn lethnicmy obidcru - bardzo
dob,y. cena 300.000 .t.
2. Krotoseyn - osiedl• w rejonie ul. CeJbuskitj - •pr,:cdam
dom w mbudowie bli:!niacn:j-wy,oka piwnica. - i poddam bet stol:uki otworowej, otynkowany zt::wnętrmic: i zada.
eony /deski i paj)W w obiekcie przyłąc:r.ooa woda. motliwość
przyłączeniu prądu, telefonu i kanalizacji cołość na działce 380
ml. <ena of.crtoW11 70.000 zł
3. krow,zyn - ,prz,ec!am dom z zabooownniami gOSpOdan::zy·
mi na gruncie o pow. 25(10 111l. pnylącza ej. woda. pr(d wc'1.'nlf1%. obiektu /motliwolć p(klłączcnia telefonu/, cena 65.000

Imię

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

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

i naklejony kupon prosimy wysiać na adres Redakql lub wrzucać do skrzynki "RK" - Sienkiewicza 2e

Ogłoszenie

do 20

słów

jest

bezpłatne.

Q Powyżej 20 słów (do 40) +3 z/ O Pogrubienie +3 zł.

końc:rony (7 poi<oi. 2 l-uchnic, lbzienl:~ C. O„ga1.) do nalych·

miastowego mmieszknniil Przyjama lokalizucja, cena: 200.000
zł.

(,. Krotoszyn -spr7.c:dam dom z.ogrodem (S roKoi. kuchnia. lu·
zienka) do zami=lcania od= c:,n,i: 130.000 zł.
7. Krot-·n -'P..-n dom j<dnorodzinny z cegły. i2ol,cja
termic:m;i, wolno:,.tojący jednopiętrowy o pow. uzytkowcj 162
m2. na d7.iałoe o pov.•. 600 m2. z garażem o J>O:W. 40 ml. do za.
m1cs1.bnia od z:arnz. Cena 175.000 zł.
8. Krotl>S2)'n - SJll7.edmi dom pię,rowy w Zllhudo„ic bliinin·
czej z dwoma bud. gosp. na działce o pow. 700 Qll. cenu zł.
1110.000. l'rZ)'.jazna lolcali%ac:ja.
ROZPOCZĘTE

BUDOWV

I. Krocmzyn-~ -rejon ul Armii KrajO\\-ej-z roz~budo"'ądomu- wyprowadzone irzyzic:mie/w pro-jekd, wy,olci puter z poddasztm Użytkowym - caloić ok.
200 m2 /oraz guraż, pełne U21,rojeni< iba podl~ozcńl po"··
gnmlU 642,0 m2, ctnł 55.000 zl.
2. Krowszyn -spnedam dom pi~crowy na wysolcim l\mdarnen·

cie-pow. ufytkOWll 120 m2 S1lln surowy otwurty. p<>lo;un.
iynlti wc:wn~1!211C, mdmony, n;, gn,nci, o p<>w. 780 ml, cc:na
62.000 ,J.
3. Kaim in Wlkp. -sprzedam oowy dom na osl<dlu budownic·
twa jednoroclzinneg, oa gn,nc:ic:, 700m2 ("-oda, pn\11. gaz,""·
naliz>c:jat
72.000 zł

=•

4. Prad Śwlcl>odzincm - przy głównej drodze Poznań Fnmldilrt (661:m od granicy) $pfZOdatn dom (.ian ,urowy ,..
mkni;ty) o pow. 280 m2 nn gn,nci, o pow. 2.AOO m2 - woda
i pr.id w budynku. =a 120.000 u.
5. Spm,d,un rozi,oczętą budo•-,; - bliźniak, nn działce o pow.
360 m2, ..Jon ul Cepnki<J. Cena do iqodni<nia.

GRUN1YP0D

PZJ/\IALNOŚĆ GOSPODARCZA

Krotoszyn - spm:dam 1,10 h• grun!U pod działalność przemysłową (woda. ,..i. pz. kan>llzatja. telefon) przy ul. o na•
wierzchni bitumicznej, cena I IO.OOO zł
2. Krotoszyn - 1<m1 maguynow i sl:Jadów 3.000 m2 - ogrodzone, smn bdb. doja,d. uzbrojona, =a 15 zl/ml.
3. KROTO.S'LYN -spm,damgnmtrolny(wrtjoni,ul.ZamkowyFolwarlc)opow. l.60bazprttmoCZ<nicmn, tacnpm:myslowy i magazynowy..,.. =niosła ucią1fu.~go.
I.

.sowimi cm na dom + dziuU,a 600 - 1OOO m2. Przyjanm lol,:u.
lizacja, utrulccyjm,1 c1.-na.
4. Krotoszy11 -i.pr7.ecLun 111r.il.cyjnic poło7»ny tcn:n budowl,my
o pow. S400 m2. wysoko imensywność 1.ubutlowy, wsrystl.1r
rne.diu,. cena ofmowu 160.6SO 7J
S. Krocot,yn -spr7.etlam budynek &O>f"Kl.ut;zy o pow. 140 ,n!,
mo:tJiwość nd<!pGteji nn miei,7.knnic. C:t1osć na grunt.."ie o pow.
600 m2. C<'na 11 ~.OOO zł.

DO WVNAJĘCJĄ
1.

Rozdrał.t.~ - do wydziert.uwieniu STARA CEGIELNIA
(utwardzony plm: 2000 1n2, budynki biu«1we, maguzyny,

wn!Vlnty, dobry dojazd (a.sfalt) z przeznuczenicm nu hm1ownię., składy lub produkcj~. Czyns:1 do UlgOdnienia.
2.. krotonyn -do v.ynaj~ia p.,mies1l!Z(rlic biurowe i mag.izy•
nowe u hpJlCj pow. 175 m2 w biurowcu przy ul. Rawickiej
S (mO,Jiwost wydzieleniu pomies;z.czeń). Cena wynsjmu do
u.:tgotlnitml11.

3. Krotonyn - centrum - parter - do wynJjęcia urzą,dzone
pomicszczi:nic o row. 8S ml 7. J1r1.c:znnczenicm tlił biuro lub
sklep (y) od frontu 2 witryny i dwoje drr.wi. Cena wynajmu
1.600 fi za micaląe (faktury VA11,
4. K.rotonyn - do wynajęl,-ia nowy - pi~trowy budynek gospodurczy na osiedlu bud. jednorodzinnego o pow. ogólnej 10 ml
(woc!J. pr,td. l..'ltnal.i%ncja) z przc:mac:zenic:m na handel, usługi.
Moiliwośt mządzcnia sklepu z witrym\- umowa wieloletni•
do uzgodnienia.

5. Krolbs:zyn, blbko Rynku - du wyn.,jęcio budynek. parter
110 m2, pięcro 80 m2, parking 100 m2. wadi,, pn\d, gaz; z przeznaczeniem na sklep- hurtownię. W'flOWa wieloktnia.
6. Suhnlcnycc-wynaj~ piekarni\: u sklepem.
7. Krotoszyn -wynujmę g,,rat i budync:łq,'OSfX)dan,zy z oknem,
metalowe bramy.
8. Kro"'nya -wynajme plac ogrodzony o pow. 1200 m2. Bar·

dzo korz.)'łitna cenił.
Krocony,, -")'llUjme Ul7Jl(iozny lolcal z wilJyną n, <klep lub
biuru (pr-ey ul. Kożminskicj) o pow. 28 m2 z wy1ąt:f.eniem brnnty spofy\va,cj. Cena. mtjmu GSO zł/miesięcznie,
IO. K.rotOR)'fl w atrakcyjnym Li;ui:u handlowym dwn lokal e SO
m2. ctn.'l 1340 zJ/m brutto i 11 Om.2, Cl-na 2390 zł. m brutto.
11. Sulmierzyce - wynajmę przy rynku sklq, o paw. 30 ml.
~ miesicczny do uzgodnienia.

9.

4. Świcll&ów 5 km od Ostrow• Wlkp. -sprudam oowy dom
(stan ,un,wy, zadwizony) na diialc,, o pow. 1100 m2, woda.

I . Sala!a -dowydzicrlawienia plac: wwanm,nywcablci ogrodmnyl.000 m2 z motliv,,'Ql5CG{_loorzym:nia z warsztatu. Cena
do uqodnlm!a.

12. Kroto,zyn - W)'Mjtnę- łmłny lokal h.mdlowo - U:,iługowy
o pow. 80 m2 ulnOO.'Y.)na lokali1llcja.
13. Roi.dratew~ wynajmę budynki magazynowe, warsztatQWe
i socj. - byt0wc o pow. SOO m2 'NrliZ 1. pb.i<:t..m o pow. 4000

prlld. u:lcfon, kanali=ja dc:szcowa. C""' 80.000 >i.
S. Kr'Otonyn - sprzedam dom jednorodzinny komplet.nie wyff

l. KrotOJ2J'11 -sprndamsnmto pow.5000ml.cena;50.000:tl.
3. Kobylin okoll<c -,prz«bm budynd: gospodaray z przysro-

m2.
14. Kro<oayn-wynajmcbwalmcbc:zwygódpow.12-14m2.

zł.

SPBUDAM INNE
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Mazdę 323
1500 cm3, 16V, granatowy
met., 1997 r, 4 drzwi, 2 airbagi, alufelgi,
centralny zamek, pełna elektryka, cena do
uzgodnienia. Tel. 722 86 04.
Peugeota 205 - 1988 r, poj. I, 1, biały,
3 drzwi. Tel. 0501 529 665.
Vw passata - 1,8 bcnz. kombi, 1992 r,
grafitowy met., ABS, wsp., elektryka, zarejestrowany, stan bdb. Tel. 722 61 59,
050 I 55 78 77.
VW Passat combi 1,9 D, rok prod. 1992,
adres: Ligota 44. Tel. 734 36 61.
Mercedes Benz 508 D, rok prod. 1975,
adres: Ligota 44. Tel. 734 36 61.
Fiat 126 p, rok prod. 94. Tel. 741 31 58 po
godz 18.00 lub 606 596 213.
Używane części samochodowe, maski,
błotniki, drzwi, zderzaki, lampy, chłodni
ce, wahacze, opony itp. Zamówienia: tel.
0602 844 335, 0603 823 408.
Fiata l 26p - 1986 r., przegląd do sierpnia 200 I r, cena do uzgodnienia. Tel. 725
03 07.
Poloneza caro - 1995 r, 68.000 km,
1600 cm3, szyberdach, fotele kubełkowe,
grafitowy, stan bdb. Tel. 722 92 80.
Renaulta clio - 1991, 1,2, 5 drzwi, bogate wyposażenie, stan bdb, grafitowy metalik, cena do uzgodnienia. Tel. 588 13
77.
Forda escorta combi GHIA - 1996, 1,8,
16V, czerwony, ABS, centr. zamek, pilot,
klimatyzacja, pełna elektryka, welurowa
tapicerka, relingi, kierownica skóra. Krotoszyn, ul. Sowińskiego 23.
Renaulta clio - 1,2, 199 1 r, 130.000 km,
grafitowy met. szyberdach, cl. szyby, c.
zamek, pilot, we lur, radio, pełn a dokumentacja, książka serwisowa, ekonomiczny, bezwypadkowy, przywieziony w cało
ści, zadbany, stan bdb. Tel. 588 13 77.
Poloneza - 1995, szmaragd mel., 1,6

GL!, 67 .000 km, instalacja gazowa, opony na gwarancji. Tel. 0602 275 968, 722
67 29.
Opla kadeta - 1,4, 1990/91, wtrysk,
srebrny met., 5-drzwiowy, 135.000 km,
centralny zamek, szyberdach, welurowa
tapicerka, obrotomierz, alcrmicznc szyby,
9.400zl. Tcl.0713841826.
Seata cordobę coupe - bcnz., 1996 r,
88.000 km, 1800 cm3, 16V, srebrny met.,
ABS, c. zamek. Tel. 060 1 47 91 05 lub
725 02 18 .
Skodę felicię LX! 1,3, 43.000 km,
z salonu, biała, stan bdb. Tel. 725 Ol 34.
Poloneza - 1,5, po remoncie karoserii,
1.600 zł. Tel. 725 38 94.
Fiata brava - 1,6, 1999/2000 r, 6.000
km, klimatyzacja, ABS, 2 airbagi, pełna
elektryka, welur, pilot, cena do uzgodnienia, możliwa zamiana. Tel. 725 22 47.
Motorower ogapi - stan dobry, silnik po
remoncie, cena 280 zł. Tel. 0606 596 236
po 15.00.
Fiata I26p - 1986 r, czerwony, przcgl.
do sierpnia 200 I r, stan dobry, cena do
uzgodnienia. Tel. 725 03 07.
Forda fiestę - l 2/ l 995r, 1,3, 3 drzwi,
niebieski, nowy model, wspomaganie.
Tel. 548 22 37.
Audi 80 TD - 1,9, 1994 r, granat met.,
ABS, alufelgi, c. zamek z pilotem, alarm,
cena do uzgodnienia. Tel. 0603 058 461.
Opla vcklrQ-wcrsja CD, automat, 1996
r, 88.000 km. Tel. 0604 14 65 91.
Części do fiata 126 p. Tel. 0606 59 62 19.
Motorower - 1987 r, ogar 200 romct
z silnikiem jawy 50, cena do uzgodnienia.
Tel. 725 72 97 po 16.00.
Romet - stan dobry, czerwony; C-Z ciemna wiśnia, b. tanio. Tel. 722 82 80.
Fiata I26p - 1987 r, stan dobry. Tel. 72 1
56 82.
Op l a.co rsę- 1999 r, stan bdb. Tel. 722
67 I O wieczorem.
Forda a riona - 1986 r, 11 2.000 km, 1,4,
niebieski mel., alarm, stan dobry, komplet
opon zimowych, 6.500 zł. Tel. 071 38 41
067 wew. 263, 0604 2 1 65 59.

Nissana kinkvana busa - 1990, 3-osobowy, diesel, biały, 15.000 zł. Tel. 071 38 40
598 .
Audi A4 - 1,8, 20 V, cl. szyby, lusterka,
wspomaganie, c. zamek, 2 airbagi, klimatyzacja, ABS, 1996 r, czerwony, cena do
uzgodnienia. Tel. 065 548 27 29.
Fiata I 26p - 1980 r, stan dobry, cena do
uzgodnienia. Tel. 72 1 53 11, 59 1 31 26 po
19.00.
Seata toledo - 1,9 diesel, 1992 r, granatowy, 170.000 km, cl. szyby, wsp. kierownicy, immobiliser, c. zamek, 19.500 zł.
Tel. 7215204
Poloneza - 1995 r, 5. 900. Tel. 0604 169
552.
Fiata l 26p - 1989 r, biały. Tel. 0606 172
674.
Sprzedam kompletny dach z szyberdachem oraz szyby do forda mondeo. Tel.
725 33 95.
Forda mondeo - 1,6, 16V, klimatyzacja,
2 poduszki powietrzne, ABS, radio. Tel.
725 38 06.
Ciągnik C-3603P 1987 r. Tel. 0606
874 420.
Mercedesa 123D-240 - 1977, kolorziclony, stan dobry, tanio. Tel. 722 6 1 59,
050 I 55 78 77.
Poloneza - 1,5 po remoncie karoseri i,
tanio, 1.600 zł. Tel. 725 38 94.
Opla corsę - 1,50, 1988 r oraz samochód ciężarowy !FA, naczepy, 198 1 r. Tel.
733 IO 64.
VW passata combi - 1,8, 1993 r, biały,
szyberdach, dl. relingi, owiewka ze świa
tłem stopu, stan bdb, opony zimowe. Tel.
7215542.
Renaulta RI 9 - 1,4, 1994 r, 45.000 km,
kupiony w salonie, pierwszy właścic i el,
ciemno-czerwony, alarm, blokada skrzyni
biegów. Tel. 725 09 78 po 20.00.
Autosystcm - 24 raty na matiza. Tel.
0603 180 459.
Opla as trę - 1,4, 1995 r, sedana. Tel. 725
Ol 30.
Renaulta 19 TD - 1,9, 1992 r, b i ał y,
5 drzwi. Tel. 725 76 51 .
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Prowadzimy
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sprzedaż hurtową i detaliczną

p
i ... ponad 2SOOO artykułów dla domu, szkofy, biura
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WGRUDNIU
WSZVSTKIE NIEDZIELE
HANDLOWE od 1000 -15ao

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

również

do Ostrowa Wlkp. i Pleszewa.

TERAZ CZVNNY gao.1goo SOBOTY 9"·15"

agencja obrotu nlaruchomoiclaml

usłu gi

geodezyjne

SPRZEDAŻ DZlALKI
I. KROTOSZYN-ul l -~'OSt)'c:zn~-dzs.1 łk1potlboJow1jpra·
ty Wt.Jbudowk.: iZCn:gQwtj oraz ud7.gl WdoJll1.J.'\Ch I wyj;v.dJch
do wydzielonych działek. Ccn.:1: od I 600,· zł
2. KROTOSZYN - lacbUI! pok,2'Ml,l, Mi~ UMI t1rillb ~ - oł."00z pra'Natl z.ibudowy o pow. 711 S m2. lhbr.· woda. prąd. Spt'lcdaż
dzinlki tyllcowcalOM:1. C:n.ldonq,.'OCjaCJt

3. KROTOSZYN -działka o pow 5737 ml przCllm7.0nJ pod budov.il.ict',1,•o mieszkaniowe. Spr7.l.'dai diiall.r 1ytko w calośc1 Ccn:i:
20 ooo,.7J
4. KROTOSZYN - grunt pod 1.abudowlj 17.cnudbiłCro - pn::1w,n)'MO-Wl\ o pow. ))35 m2.pc.,lotony hh11ko w(>"'1lcJ trasy kmJOWCJ Uzhr.:
woda.pr.\J.1clcfon W pobhtu znajduje.: ~i.: 1r.m... fonru1or Ct.'flll do
ocgocjacj1.
5. CIIACHALNIA - pu;knic polot.aua dzmlkn po.I 7.JN.&owi; z;igrodową o pow. 172k ml. UzbroJ(.1\IC wO<b. ~ gv„ doju.d - a~fllL
Ct.-n:,: 22 OOO,- zł
6. BIA DKI -Wlalkapodzahudo~JL'\lnorud1.m11.1,opow. 1100ml.
Uzbrojenie: WOW., ~ telefon. OOjmł- w.łih. C.Cr\l: IO OOO.- zł
7. Obruh KROTOSZYNA - diialb s.1<kt1Nu~zo - o#O(ln1CZ1
z pr.iv.,:m zabudowy o row, 2200 ml. Uzbr.: w1.xb, Pll\d. kanahzacja. tclcfon, dojazd asfalt.

a.

KROTOSZYN-all'llkryjnicpoło2:0ll3blt.M.oca11rumdnalkllr'Ol

ru z moihwó.Seią zmiuny w przyv.lok1 pr7.cznacztma na działkę
budowltin.lo pow. od 100'> m2 do2000 m2. Ccn;i· li zł 1..:1 I m2.
9. SUL\ IIERZYCE - dzłałb pot.I budowructwo J.:dnorcxłzinnc:
o pow. 430 ml. znbudow:ma tłwoma budynkami Kospod1rt7Ym1
o pow. użytkowej MO m2. U:rbr. · ,.,,'OOl. Jr.ł(l.1P7„ doJJ:7.d nsfałt. Cc:n;1. l6 000.- zl.
IO. ROSZKI -działka buJ. o pow. IOIXI ml. lhbr.: woda, pn\d, h.:k:fon. dojll7.d a.sfll1. Cou; 7 soo.-zł
li. KROT OSZYN-dzinlkn pod buJowrnctwojlxlnorodzmneo pow.
9445 m2 z możl1wościąpodzlal 1111n dwie W.rnlk1. C.:na: I rn2 z:i 7.zl.
12. Gmina CIESZKÓW - nicruchomńł rolna o pow 7. JO ha-2B
OOO.- 1J. Dzmlki rolne o wybitnych wu.lorach ~yJnych bh:.ko
pow. 2.701>,,l 44 h,, 1.49ha Ulbr · ~ucb.iąi. 1Cicr<>,Cc·

"""o

~ 10000,-ll.
13. CHACHALNIA - BormmłCa - an.iktyJlllC polotooa w pohllhl
UW Jzalk:a budowl:uu o pow. 2200 ml. Uzhr : a.f.lh. wocb, prąd.
gaz. 11.:kfon. Wu: 22 OOO.- zL

14. 2 km od KROTOSZYNA - c.lllalb s.adov,.1ue1,0 - ogro<lnicD
z pr.awem DhuJowy, poło1ma przy~ kr.iJOwtJ Ccn3: I m28,· zl
15. KROTOSZYN -d:7..inb pru::z;nx7on,1 poJ dzilll.ih!OU: (lf7.CfT1)'·
slOWl\, składową, rzcmidtniCZll o pow J, 0379 ha. lslnicjc: moib·
,.,,'Ołt podziału

wtw mouchomośc1, doJlld asf.lłt.

16. KONARZEW -dnalka llldownicm-ovs-00111e1..:a7 pniwcrn 7.3bu·
dowy o pow ok. 1500 ml. Uzb<' woda. P"ld C.,U, I ml - IO,·
zł.

17. Ob ruit KROTOSZYNA-pn)' lrMtc Klóv,.ncJ IUuilkn SOOOwniczo-oWOOnkz.lzprawcmz.abudowyopow. 1500ml. Uzbr.: wo<b, prąd. telefon, dojll7.d Mf,llt Cena: 30,-1.I- 1ml.

18. KROTOSZYN-dz.alka pod bodowniclWO jclłnorodzinnc o pow
od I OOO do 2000 m2. Ulbr.: W'Oda, pr1ld. h:lcfon. Cena 17 ,· 11I m2.
19. SUL\1lERZYCE-CU.i11.lb o pow. ft 25k m2 pn;c::mxzon:ł pot.I snwcscytjc goą,<><im,.c. polotom pny <lwóch drolll"h asr.lco""'1'h
z.budowana booynkicm do bpiułncKO remontu. Cena· Jn OOO zł
20. l km od KROTOSZYNA - tl7.i.llka sadowruczo - o~rodmcn
z pnwan zabudowy polotoo,a pny drodz,: aJ&.,..,j, blwco "'"
Cena 13,-zt -1 m2.
21. OkoUct KROTOSZYNA- atrakcyjnie położot1J bhsko 13SU nieruchomość rckn.:acyjna o pow 4.900 m2 t calkowioc: tni,łzonyrn
stawem rybnym o pow. MOO ml. 00,ewa owocowe, pom,cw::z'-Tuc
wypoaynk.OV.'ll o pow. 2k ml. Ca lo&ć ~oni. Ccn;i: 15 000,tl
22. KOBI ERNO -do 'W)'dt-n:lcn1;i dm.fka ud.· ogrod. 1. pn:wcm 7.a·
buJowy. lhbrojcnic: woda, prąd, 1ckfo11. Doj31.d-A!falt Cena: I'.!
t.lzalml.
23. W pobliżu KROTOSZYNA-gru111 ICW1yopow. I.k l hao~bd7.ic pmnkowym. 7lkl17.t.'Wicnia ,jo.koki dl7L-W0&t'111l1-Johfyrn, +
l'lk> o pow. O. 70 ha. Ceno: 35000,- zł.
14, KONARZEW -p,;J<n~ po1o7.on, dm Ila, pod bud plnorod,mnc
opow. 600'lrn2.2możl rwoedąpot17ialu na 11v11CJ11ZClmalki. U7.bt
-woda. p<ąd. li"', >clcfon. Cen, I ml - 9%1.
25. KROTOSZYN - , ..ł.:)lne polol.onc J dnllllci pod l><oJownoCIWO
jcdnorudzinncopow. I) 1630m2.2) 1209m2.3) 161ftm2. Ul.h-ojcruc: prąd. karuhutja, w pobll2U woda. Cen., lm2- I.S zł
26.. KROTOSZYN-- 11łnlkcyjnic poło.tona przy tmit KłówocJ tb:ialka pod budowmclWO J<"łnonxlz>M<!, handc~ U>lu11' .,....,,y,l lckki o pow. 4101 ml. Uzhrojaik:. pcłnc.dojWufillL Ca1a. lm.22521
27. KROTOSZYN -au.lc&y11ic polotau przy ..... lllówncj dzo:aJ.
ka pod lokalwcj~ obodaówhandl-lugowyth
o pow. J,7346 ha. Uzbro)CII~! woo,. pr\d. ICkfon. C..s>a: 4l0 OOO
zł.

21. KROTOSZYN - działka o pow. 6000 ml, 'l: prza- uxzcmcm
pod przemysł, u.tług1 i h.,ndcł U1.bro1mw:: wod.1, ITI\lł CL11a; 14 zł
za I m2.
29. KROTOSZYN - IG<lnic poło:h>tłC du1lki 14d. opoli z prawem iabudowy o pow. otJ IJ 1.5 m2 do 1761 ml . Ca:na 15 zho I m2.
JO. KOBYLIN -d1~1ka o pow 3746 ml p-r,y ul Czawon,j RMy
Cc:,,a. 20000, zł.
J l. KROTOSZ YN- 15 111 od droHi ilóv.-ncj, dnillks pod nhudow~
zagI000\'·11. o puw. 2.500 m2. uz.bro1c,uc: woda, pr.\'l. clośt up
dmno. Cc:,,a, ll OOO,· zł.
Jl. KROTOSZYN - atn1kc)'JIIIC po&ou>ua dliolb $:lll oW'OWuC7ll
zpP\\·em7.ahudowyopow. JI.Skml w.hr wod;&. ~ CQ\11 m2
-JO :rl

zapraszamy:
pon.-pt . 9 .00-18.00, sob. 9.00-13.00
K')'JIU o pow 2617 m2 2:dr,.cw~m ov.ocowym~ )tlW'Cm rybn)ffl
o pow 1200 m2. tarybtOll)'ffl. 2.1hudov.-ana domem m1c:rz.kaloo gospod;in.7)1n w Ma111c łW'OW)'m l;lmlau\-tym o pow kO ml W'J·
budcw,·:u,ym w 1997 roku CalrŃ Ol;rodl.ołlJ. C.cn.1· 1)(1 OOO.- zł
-15. J..'.ROTOSZ~ -jcdnopo110łlwwy dom JCdnorudzimy o pow l<O
nl2., 3 pol.qc. luc:h1un. bt,,.,ib, ublkacja ,c Jzi::ab: o paw kOO ml.
Urot pełne Cc.T13 120 ooo.- 11
46. KROTOSZ\'N-::nral.cyJny, bhdo c011rum dom~tlnorodzuu1y
o pow 220 m2, garaż. h.11. s:ilou. J polOJe. kuchm:i, 2 Li.z1<.,ik1,
2 uhOOICjc. nadriukcopow 570m2. lhht pdoc,doj:i.zJil.\f.llt.Cc:na· 2SO 000.-1J
47. KROTOSZYN -JornjclbX>foJ/1111ty (oc11.,,1011y) o pow. ISO m2.
2 w:,.rn,,e. co 11,1. cbulcc o pov.• 300 m2 z nl01:lr,11'0$("1ą Jokup1cuia
~ru.. lhbr pełne Cau kił OOO.- 1.I
48. JO km nd KROTOSZYl'\A -dot,ry JOJ,l7J.00rn Jc:Jnotoo7lnny
o pow 111 m!. J poko,:. kuc.luu;a. lv;cnko1wc. ).tl)Ch 7- możh\l,~

ŚClol 7Aldopcow:uua N Jl(lkQJC. pow W,:i/k1 ok. 2łl00 ml. Ulhr
wuJ;1., pntii tclcfo1L C:co.1: 70 OOO,- 1.l,JCV.ar: do fll:b'OCJac-JI
49.SUL\I IERZYCE-dom.r,:J:noto'17.11viyp;lrtaowyopuw u'-)'tk.
110 ml, 4 pok~c. kUt.hnU na d7ckc:o~71ł>i m!. Uzbt \I.oda,
gaz. prąd. 1ckfo1L ee~ 60 rYlO,- ,1
SO. KROTOSZ.n'\ - bim,auca cl)1lSluwo1 z J\l.·oma mlCQbmanu
woln)Tni , 6 7.llJ~ pm:z fl:ljcmców / puw kattlq:o m1c:>.Zb111a
po ok. 140 m2 /. Pawicr,chma W')'tl.0',1,"a w~stkai:h Io h ok.
1000 ml.
51. KROTOSZ\'S - kami1211cu t7)'tU,l.O"·:i 1 \obłem uzyikowym
o pow. 137 m2 ornz6 lob,h mld7.k;ah1ych o łącDl'-'J pow. 390m2.
Uzbr p.-łnc. Ci.-11:a: 1SO 000.- zł
52. W olo:olicy KODYLINA-aa.podmłv.o rolne skladaj,lCC ~zbudyrJm miozbb"M.:go, obory, ~ emu ~nru rolncKQ 6 ha. Ct'f\3:
400 OOO,· 1J
SJ. KROTOSZVN-wuh)C)Słoj:'łL)'WfflJaJourodzmnypow. IH0m1.
6 pokOI, 2 kuchmc.. 2 ,c W.u.,1kt1 z we, c.o. - \l,~}tk!I. Klll. na tu.lalce o pow_ 350 m2. Cena 200 OOO.· 11
S4. KROTOSZYN - hl~lo Rynku k~nlCNo o pov,• td')'tk. 625 m?,
7 lolrnh mlcmnlnyd, z Li1.1c11~, v.c. pow. dzia.U.1 s.is ml Ccn:a·
300000,· zł.
5~. 6 km od KROT0~7..)1"A -dom 10.lnoro®my o pow la)ik k4
ml, ) pok<>Jc, l·udu1.a, na dzlJkc o pow 700 ml. uzbro,..,uc;. wod:a. pqJ. Cal.1. 32 ono ,1

S6.ZOU~-Yhlisko t"m lrun1- 1/3 udl.ułu we \1.-.półv.la."ioi.(' 1ui:tl.lchornoki znłiW()W"Jlk.'J kum....;ucĄ 1.7>1~w:\ o pov.• 230 m2. 3 lobk m1eszlaloc:. I !obi t0)1kowy u pow .SU m2 n.i talo1h:c o J'IO'I,"
2000 rn2, U7.bt p.:bk:, tnk poc.b;ulu do korl)'>łalll:17 ruaudiomoki Ccn:i· 211000,-7.1
S7. KROTOSZYN - dom ,cdnon>dzmny o pow. 7'ł rn!, 3 JJO«o1..:,
kuchmil. l11Z.1Cnka z w.c.• uzhc pch)(. Cen., 110 000.-t.1.

LOKAl Ę )tlt'SZKA LNE
5łt KROTOSZ VN -

lokal m1i:t,UDl11y o pov.' 49 m2, l pokoJc:. luchma, b7icnb, w.c„ I płc.,1ro. wytolrci ,tantbru CA,u I rn2 - JJOO 11
59. 7 km od KROTOSZYNA - lukal 1111CS1.kalny o pow. 75,40 m2.
J połi:ojc. kuc hm a. 1411cnka z we, co. li p1~ro. crytw. ok. I06 zł
Cena: 47 000,- ,:I.
60. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow 60.S m2, J polcoJc..
kuchnia. t.12.M..-nb. 001kacja. Cena 69 OOO.- tł
61. KROTOSZYN -w t,loku z ~ lokal m1ozl..alny o bardzo wysokim lliU~c o pow 7S m2. 4poko,c. kuchma. bDmb.. ubilcacja. pon,:,. Cc,,a: IO 000.• zł
62. KROTOSZYN - micstbnJC v.~IOwt 11a p;utCl7.C opov.,· KO
m2. 2 poko,c, kuc:hrua, l:ancnkł z we, 1.aj~c prza najemców. Pomk$2C::Zc:ni.i wulńc: p11NTI1CA 27 ,n2. pokUJ il.I poc.kbszu 7 ml, p·
"'2. Uzh, p<blc. Cen,: Jl ooo,. zł
63. KROTOSZYN - lokal nues7.knlny o v.~m ".1tll.l.vd1.u: o pow
43 m2. J pokojc. lrudmi.t. WxnU t wc.Cou: JlOO.- zł - I ml
64. KROTOSZVN - m1cukm11c ~ l i l t l ~ o pow. kO rn2 w bloku z cc:Kły, 4 pokOJC. l"Uthma, b:u\.'r\ka. \I.'\:., I pii.1ro. wy.soki ),QI!·
dard CaiJ. IJ00.-1J u 1 ml.
65.. KROTOSZYN - lobl m1CS1k11lny wfa.,,1klŚcKJW)' na par,t.-nco pow. uiytk. łl4 m2. S poko,.1.ur.:hm&. l:ll'icnka, 2x we. Ct.'n3: k9
000,-7ł

66. KROTOSZYN -loklll miCS7hlnyo pow. J7 ,n2. pokoje:, klk.l1111a,
łazienka. we. Cen.i· .SS 000,- 7.ł
67. KROTOSZYN -lolo,I moc,zlc,b,yo pow 61 ml. l poi.oj~ kuchnia. laza'-11ka, we, li p~ Cena: 74 400,· zł.
68. KROT OSZYN -lobl mil!IZblny u pow. J I m!. :? pokoJc. kuchnia, LIZlcnka t w.c. Cena; 4U 001.- tl
69. KROTOSZYN-k>kalmlCSJ"blnyopow Sf111t2.,2,pokoJc. kuchnia. lwcrWlzw.c.Cc11a; 60000,- 71
l.OKAI Ę IJŻfiKOWE ltąatdatl
70. KROTOSZYN - w pob1 1tu <»1oJla m1a.rl:nb1cgo lokal U%)1kowy
(11<~-p) o row 25 m2. .. dz;;,icc o pow. 10l on2 Uzb< p<h"' Ce,
na 25000.-it
71. KROTOSZVN - hanl,o bh,-lo Rynku lobl uty1ko-.y (,liq,)
o pow. 40 m2. u2hr pełne. Cena: !IO om,- tł
7l. KROTOSZVN -pny pl,o,,q ...,, buJyndc o bonlm wy,oi.wn
sumtbn b:1t pc:xJ młua1, handel, protlukc$, bnn o pow 1104 m2
na d.7i::ih::c: o pow 4759 ml. hrk.m~ pbc: 1~TDVr)', ICral w caWca opodzony. lh:broJ1.11k:: p:lnc. Caui: I 000000.- zł
73. KROTOSZYN-K.ntrr?Y ul l·F Styamll Cciu. k5 Ot:K>,-11
74. KROTOSZYN -1tnkcyJ111c pułUh>fll d.z1alb o pow 393.S ml,
1.1lbudow:maloblcmpi,tro!IOł111ClJrJmopow Uży6: 140 1n:?1do,.
mcmjudnoro.łr.111nym o puw uiy1lc. IOH rn2. 4 pokoje. Luchmo-jadalnua. kuchnil, h;ill. 2 x l,12.1tl\U 1. w.c.• c.o., podd.wx 'N)'IOkw.:
me 7..i„'OopOd.vu.,..1U'k:. Ct."flól 700 OOO,- zł
D2lf8 ŻAWA NAJE\1
75. KROTOSZV!"<i - oJd.-vti w IIJJtm Mis.ko a.'t\b'Um pomk.'.l.ttb:111C
o pow. 72 ml poło2011c na I pii.1r7.C w łiw)'tlku ~'\bpoJ;u-cz)m
z ~ u c m nn lol.al m1~!11y lub kJk.il IO)-d.:owy
76. 3 lou od l.:ROTO.."i:Z.\',A -łcbl td')1lu\l.)' o ~ Uł)'łk. 171.70

m2. 2 pmuoa,cn~ ~ :! m.tpl)1l)', uhlUCp. ~11U.h·
niully b.in1w dohty CLilll llJJIIIU ! ono.• ,t Ci.11J. ~ : I 00

QO\tYJ[P:SOB0PZl1SN[-SINS SlJB()W)'
.lJ. OIADKI - rozpoc:21ita huilo1,t,'> Jlwnu JCW\OfOW'mhc-6''0 o pov,Ufytk 165 m2 n.1 J/1.1lce o puw. 7~ ml. Ulhr woJ.&.p;\d. 11.:h:fon.
dajl7.d 11Sfa!L C..-oa: 40 Ol)(),. 7J
.W. h."ROTOSZYN - ro7J)OC7~3 ~ " domu j«loo,odzmne.,o 220
m2, sun surowy OłWllrt)" M dz,akc o pow. 2000 m1. Ulbt v,.otJ.t,
pf1ll,1.Cot:190fWIO.-:tl

„Rzeczy Krotoszyńskiej" to cotygodniowa
porcja informacji z pierwszej ręki
Zamówienia

przyjmują:

Cena w prenumeracie
1, 40 z# (I kwartał 2001 r.)

• oddziały Poczty Polskiej na terenie powiatu krotoszyńskiego
• oddział Ruchu SA w Ostrowie Wlkp., tel. 736 28 94
29 llatopada 2000

.}5, KROTSZYN -blt\ko ''-'rlUum lkim J1.'Ufklf'OO.(uu1y w Jt,1111.: wowym :umkn11;ty111 na Jn,1lcc o pow 48] m:? . U1.l,t r,clnc. ('en.,
IOII000.-1J
.l6. 1,5 km od LJ\ \1 EK pod <hlm'l'lrm - łiuJ)nck J1:doon.xl111111)
o pow u;yik.191 ml,MJ.111111owyo1WUfl)',rwd.::1.1kcopow, l700
ml. u,brojc,uc. wud.l, r,r-,td. k111\l'llu;"-J3 <kvt.1.0wa C'at.1. łlO 000.,,J

OOO.• li
77. P07..."tA.~ - Pi„t~(1'111,'U o D (.lu-UN.:io- J'U'lud.un W "')ll.lJ'i~lli
lokal nucs1.k:,b1y o puw SO mZ. Z p..,luJC. Lu.Ju11.1, l.&11C111..l l \l.'i.:,
1ckfon.Cl)-11J.l 1100,.,1
78. KROTO!:rL.YS - "h.J.u R)1J.u k,k1d ul')1Lowy u pow <,O ni:!
1m021iwu~c:qp1tr,1,ad.,auao.:l1~Jdn.il hklk.1~icl..rt?'-J
79. 1'.'RO'IOSLY~ -p..hl.kLlmi.hv,.)d!-.:rt.l\\11.,1S1pł.-:u('U\' 114:!
m2 wrD 1othlt1t,tM1Vti111.:)' IO I. C. 111t.ht u..,oJ,.ou.l
80. h'. HQf()._~Z, N - p.,,,,1..J.i,11 Jo v.y11a_jł.t1:1 dom j.:tloorudnnny
0NUU/Ov,.')'1,Ul.an~1N/1C,fi<JW Ul)1k 150m1. 7roł,.m.lud1·
0

111:1,2!.,.zK11k1l\\l

37. J km od KROTOSZYNA - OOrn ,kxJhurudz111uy u ruw ufytl.

Hl. KROTOSZYN -1)()ł,1.W.Un di) ~)'J,i.:rt.t"1(1L1o1 ru li.Tl;m..: ~tod7unym k1h,: n\.lP7)"IO"l4" h~a.i~opov.. 19K m2. W) ... 4 S-rn1.
.....yM>Ko,c w lak,1k:)' fltlW)'Z.CJ .S m
RZ. K ROTOSZ.VS-r,w,1.id.&mdo"~'ICnQ J...,.,cv.utylhM·

9.l,96m2,~lil1. 4 pokOJc,~\k.luua,Jlld.lhua, 11.1 dD.a.11,;(opow OL
KOO m2. odd.iuyiil utytku w200:)r Cena 140 CXXJ,.7.J
;\8. KROTOSZ\ 'N-domjah,roozvmy o b;vllzu wyd,m IQllJl,.
dzlc o pow u.t.yt.k. 198,KO rn2. 3 1yptoilnic:. Pokój dnenny, lwc:h111a.
JaJ.tlr112. b7:at.'nb. w.c., h.111, c.o. "'(FCI, on:t buJyock ~ r a y
z.p,kłh..-m. oc-1Cf1looy, c.o. Cena olSO OOO,. :rJ
J9. KROTOsz, N-domplnon,dz,"'1y oO pow 120 ml. 4
kuchn~. 2 IJ.LM.:llkJ z w.c., pnU' 11.1 llmke o pow 4(..0 rn!, ut.hruJCIUC p:lnc:. Ccn.1· 110 000.- tł.

kowanc o pow 92.2.S ml I lłl.S nl1 Cało~ 0~1,)
83. KROTO!,Z\'N - bll>ko Ryni.u odd.un w •~JCffl J.,l..,I ui)ikowy
Of>O" 160 m2 Xmothwokl.'.lpruW..JzcnlllCIChCJ@;ablrJOICIJ',>S(IOd.in:zcj C-aloik 7..łbc,pCClOCw PpO(łz.aucrn
84. KROTOSZYN-wpobhtu St1Mlw.1 Puwt.lkl\l.q&O- JQJJd.lm Jn
wyn.aJąc:1.ł v. JcJi-~1tO'A')•n buJ)11'.u C71.;2}' luk.ale u.2:)1ko•,11c.
k1'.dy u pow 7.S m!. o bmho "")'
'"' .11.J..nhk.". 1'.1 p.s1cm::
'7)'by a11ty1A l.1tłl,;11uov.c. p71.-J buJ)'11k-..::m pari.,Jli:
85. KROTOSZYN po1'""1.Mn \SG W)'tlr,,IJ\'CU tul,; o ro'4" IOfll ml,

UOMY JEPSOROPZINM'

rok•,~

40. KOU YLI X -AtmkcyJnk: J'C*)io1-.: 2 d,,eny ,teJoo,oJn11nc Jo rt·

•oda. rr..i

moo1u, 11Jdl;i)kco~w 1411 m2.117łm.ljc:,11cpthlC. Ca'4: .SOlXM),.

Rłi.

,1

sr,oo.n:zy u puw
lł7. KROT().';7..\,

41, BA RTODZIEJE - 20 km od Gluaowa., Jom J("dnurodzmoy
o pow. 100 ml, 4 pokOJC, lcucłum1, or.v budynki ~ ~toi.:. OO(J.
flł. tt~1 1 stodo ła, 11,1 Wmlceo pnw. 0.49 00 hll C«:111: 16 OOO,· 11
42. W pobllluJAIIOCINA-clomJCWIOl'Od<>"•YOI"'"' kl ml.4poko,c. kuchnio. brnenka t ubikiw:J:. co,na d.tłłlu: o pow. 6467 ml
ee:,,, 110000,.zl
o. Tf'hł KROTOSZYN - Z.OUNV - mcrutho,~ o cbwrtc ) h.1
z.abudowima domem m1a.2*1b1ym I hwynkaml jO•Jlt)(Wl.'.ry,m
pncmac:llX• pod dzlllblno4t.rohq w ~,c. produkcji ru,hnoq.
ZV.1'.-rzęccJ, wtn:ywno - udowluC?rJ, S1ilou,nowt'J, roQm ozdohnych, Jll'yb6w '4>"'W"ych • p. Uzbr · wodl,. pz. ią.J, >clcfon.
'4. CHACHAl,..'<IA-1oal.cy11>< polo1ona bi
!uu cJ,glJoucJ,,..

l km nd ~ROTOSL.\'~A - ~..J.un Jo '*)11,lJli'- IJ butJyndc: p,
'Kl 1'12, "ooa, PflłJ_ C,yn'1 )1()(1,· ,1
rc,M.)włn Jo V.)11olJę'c:1.1 dum ~MJruJ1m11y
o pow. 120 ml., 4 roKoJC, 2 ł,i.1...:11J,a 1 wc. ludmu.. r,in1 C:l)-1"'1'.
6Sll.- ,1
~

I. KROTOSZ~-domJ\oUll(]JoJt1hnyWlOOOtXl,-1J
2. KROT~-ZVN I Jrto okob«-1.kim JCl'll,orod,•,ny ~ 40 IXXl.-

11
3. KJ<OTOsz., . IJ«-,ookoUu-J,J,n~1myJo 11•1000, •
zł

,. zouw, Kot,u~-domjal,• ...i,,,.,y
5. KM.OTOSZ.YN-tbu1

6.

rudtiudowt11crwo~1•11,!.

KROTOSZ,'N-""""1"'mjandomJ<"łnonxlz>nny

23 .
czwartek 30 listopada
I I :05 Cyrle odjeżdż.a
13:00 Rodzina pewnej szynki
13: 10 Wyścig
13:20 Proszę powstrzymać lwa
13:30 Trudne rozmowy cz. 7.
14:00 Język zwierząt odc. 5.
14:25 STIJDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 163.
17:35 Zabijamy to co kochamy odc. 7.
18:05 Rodzina pewnej szynki
18: 15 Wyścig
18:20 Proszę powstrzymć lwa
18:30 Z jak zdrowie odc. 13.
18:55 Moje dziecko odc. 12.
19: IOPrawo ziemi odc. 13.
20:25 Eksplozje odc. I.
21 :20 Bitwa pod Falaise 1944
21 :50 Tryptyk wileńsk i cz. I.
22: 15 Różni ludzie, różne sprawy
piąt e k 1 grudnia
09:00TELEZAKUPY MANGO
IO: 15 Rodzina pewnej szynki
10:25 Wyścig
I0:35 Proszę powstrzymać lwa
11 :05 Naziści atakują
11:50 Bitwa pod Falaise 1944
12:20 Tryptyk wi l eński cz. I.
13:00 Żółw wygrywa z zającem
13:10 Królik Bugs dostaje buziaka
13:30 Różni ludzie, różne sprawy
14:00 Zabijamy to co kochamy odc. 7.
14:25 STIJDIO INFOR
14:35 Prawo ziemi odc. 13.
17:35 Podróże ze sztuką odc. I.
18:05 Żółw wygrywa z zającem
18: 15 Królik Bugs dostaje buziaka
19:10 Zemsta odc. 164.
20:30 Pokonać prLemoc odc. IO.
21 :55 Pierwsza pomoc ratuje życie odc. IO.
22: 15 Z jak zdrowie odc. 13.
22:30 Z modą i urodą odc. 2.
sobota 2 grudnia
09:00 TELEZAKUPY MANGO
IO: 15 Żółw wygrywa z zającem
10:25 Królik Bugs dostaje buziaka
11 :00 Królowa śniegu
12:05 Nocna zmiana bluesa
13:00 Królik Bugs gra w baseball
13: IOZaproszenie na obiad
13:20 Lew lekkoduch
13:30 Z jak zdrowie odc. 13.
13:45 Z modą i urodą odc. 2.
14:00 Podróże ze sztuką odc. I.

14:25 STIJDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 164.
17:35 Drogi wodne odc. 13.
18:05 Królik Bugs gra w baseball
18: IOZaproszenie na obiad
18:20 Wystrzałowy królik
18:25 Lew lekkoduch
18:30 Podróżnicy odc. 7.
19:05 Bezpieczeństwo na drodze odc. I.
19: I OŚwiat bez tajemnic odc. 4.
19:35 Morskie opowieści odc. 54.
20:25 Dobre oświetlenie
22: 15 Różni ludzie, różne sprawy
niedziela 3 grudnia
08:30 TELEZAKUPY MANGO
IO: 15 Królik Bugs gra w baseball
I0:25 Zaproszenie na obiad
I0:35 Lew lekkoduch
11 :05 Dobre oświetlenie
13:00 Leniwy Miś
13:10 Królicze i.aloty
13: 15 Królik Bugs i trzy niedźwiadki
13:25 Mysi front
13:30 Różni ludzie, różne sprawy
14:00 Drogi wodne odc. 13.
14:35 Świat bez tajemnic odc. 4.
15:00 Morskie opowieści odc. 54.
15:30 Królowa śniegu
16:35 Nocna zmiana bluesa
17:35 Magazyn Ol. Wydanie specjalne. cz. I.
18:05 Leniwy Miś
18: IO Królicze zaloty
18:20 Królik Bugs i trzy niedźwiadki
18:25 Mysi front
18:30 Dzikie i oswojone odc. 14.
19: IOPeter Gunn odc. 41.
19:35 O ryceri.ach, damach i santockim grodzic
20:25 KINO RADZrECKIE - Wiesław Kot
i.aprasza na film
20:35 Dziecko wojny
22: 15 Podróżnicy odc. 7.
22:45 Bezpieczeństwo na drodze odc. I.
poniedziałek 4 grudnia
09:00 TELEZAKUPY MANGO
10:15 Leniwy Miś
I0:25 Królicze zaloty
I 0:30 Królik Bugs i trzy niedźwiadki
I0:40 Mysi front
11 :05 KINO RADZIECKIE - Wiesław Kot
zaprasza na film
11 : IODziecko wojny
13:00 Napad Ali-Baby
13:15 Karmienie dzieciaków
13:25 Grzmiące rewolwery Dan McGoo
13:30 Podróżnicy odc. 7.
13:55 Bezpieczeństwo na drodze odc. I.
14:00 Magazyn Ol. Wydanie specjalne. cz. I.
14:25 STIJDIO INFOR
14:35 Peter Gunn odc. 41.

15:00 O rycerzach, damach i santockim grodzie
17:35 Medycyna tradycyjna w Ameryce
Łacińskiej odc. 6.
18:05 Napad Ali-Baby
18: IOKot, który nienawidzi! ludzi
18:20 Karmienie dzieciaków
18:30 Różni ludzie, różne sprawy
19:IOZemstaodc. 165.
20:25 Bonanza odc. 4.
21:35 Bezpieczeństwo na drodze odc. 2.
21 :40 Druga B odc. 11.
22: 15 Dzikie i oswojone odc. 14.
wtorek S grudnia
09:00 TELEZAKUPY MANGO
I O: 15 Napad Ali-Baby
10:25 Kot, który nienawidzi! ludzi
10:30 Karmienie dzieciaków
I 0:40 Grzmiące rewolwery Dan McGoo
11 :05 Bonanza odc. 4.
12: IOBezpieczeństwo na drodze odc. 2.
12:15 Druga B odc. 11.
13:00 Dzień w zoo
13: 15 Kacza zupa bez jaj
13:25 Dzikie i oswojone odc. 14.
14:00 Medycyna tradycyjna w Ameryce
Łacińskiej odc. 6.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 165.
17:35 Podróże ze sztuką odc. 2.
18:05 Dzień w zoo
18: IO Stary Szarak
18:20 Kacza zupa bez jaj
18:30 Pierwsi.a pomoc ratuje życie odc. 8.
19: IONafciarze odc. 14.
21 :50 Druga B odc. 12.
21:55 Rondo
22:15 STIJDIO INFOR
środa 6 grudnia
09:00 TELEZAKUPY MANGO
IO: 15 Dzień w zoo
I0:25 Stary Szarak
I0:30 Kacza zupa bez jaj
I0:40 Wiecznouz za kratkami
11:05 Nafciarze odc. 14.
12:25 Druga B odc. 12.
12:30 Rondo
13:00 Bugs akrobata
13:20 Daffy Duck i dinoi.aur
13:30 Różni ludzie, różne sprawy
14:00 Podróże ze sztuką odc. 2.
14:25 STIJDIO INFOR
14:35Prawo ziemi odc. 14.
17:35 Język zwierząt odc. 6.
18: 15 Bugs na Dzikim Zachodzie
18:20 DaJfy Duck i dinoi.aur
19: IOZemsta odc. 166.
20:25 Szklana góra
22: 15 Czy wiesz. .. odc. I.
22:40 Pierwsi.a pomoc ratuje życie odc. 8.
ceny biletów IOzł

KOŹMIN WLKP.

Propozycje

Grafika i ekslibrisy-wystawa prac

Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
3 grudnia
- koncert charytatywny na leczenie chorych
na porażenie mózgowe bliźniaczek
z Sulmierzyc - Klaudii i Patrycji,
sala kina Przedwiośnie, godz. 15.30

Kazimiera Zbigniewa Łońskiego z Zamościa

Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka
Wystawa Krotoszyn - przełom wieków, prze/om
rysiąc/eci - miasto na archiwalnych pocztówkach
i wspólczesnych fotografiach Vladimira Kejika

Galeria Refektarz
R

l

,\

K

M

z kolekcji Józefa Zdunka

Kino Przedwiośnie
do 30 listopada
-X-MEN- fantast. USA, godz. 19.00
od I do 7 grudnia
- Kochankowie z kręgu polarnego - obycz.
fran., godz. 19.00
od 8 do 14 grudnia
- Pr=erwana lekcja muzyki- USA,
godz. 19.00
W poniedziałki kino nieczynne,
informacje o repertuarze pod nr tel. 725-24-36

Kino Mieszko
2 i 3 grudnia
-Ja, Irena i ja-komedia USA, godz. 19.00
9 i IO grudnia
- Romeo musi umrzeć
-sens. USA, godz. 19.00

Propozycje Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
do Il grudnia
- W szponach saryry-wystawa rysunków
satyryka Sławomira Luczyńsklego
17 grudnia
- Zlota Niedziela
- kiermasz artykułów świątecznych,
Stary Rynek, od godz. 9.00- 13.00

106,4FM

Państwu

Marii i Florianowi Kmiecikom
w 10-lecie działalności Firmy
szczere gratulacje i najlepsze życzenia
na następne lata
składają

studio
reklama
redakcja

0.62 503 106 4
0.62 764 59 82
0.62 S03 11 55

Apteki

ŚRÓDMIEJSKA
ul. Rynkowa I, tel. 725 74 66
dyżur do 30 listopada

PODORLEM
ul. Rynek 3, tel. 722 63 Ol
dyżur od I do 7 grudnia

Starostwo Powiatowe
Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
Numery telefonów:
722-66-60, 722-66-61, 722-66-62, 722-6663, 722-66-64, 725-42-56, 725-42-57. Numer faksu: 725-34-23.
Starosta powiatu przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. od 15.00 do 16.00,
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa - w poniedziałki w godzinach od
8.00 do 16.00, a w pozostałe dni tygodnia
od 7.00 do 15.00

POSTOJE TAXJ
Mały Rynek, tel. 725-23-04
Dworzec PKP, tel. 725-28-30

POGOTOWIA
Ciepłownicze - ul. 23 Stycznia,
tel. 725-07 -29
Energetyczne - ul. Słodowa 16,
tel. 725-21-79
Gazowe - ul. Osadnicza I, tel. 992
Policyjne - ul. Zdunowska 38, tel. 997
Pożarowe - ul. Mickiewicza 29, tel. 998
Prasowe - ul. Sienkiewicza 2a,
tel. 725-33-54
Ratunkowe - ul. Mickiewicza 21,
tel. 999
Wodno-Kanał. ul. Słoneczna,
tel. 725-42-41
TELEFONY
725-35-82 - informacja PKS
725-21-00 - informacja PKP
725-31-22 - informacja MZK
725-24-36 - kino PRZEDWIOŚNIE
725-73-27- Młodzieżowy
Telefon Zaufania
725-45 -1 O - Ośrodek Pomocy
725-25-01 - Schronisko dla Zwicrząl
725-42-00 - Straż Miejska
900 - centrala międzymiastowa
913 - biuro numerów (informacja)
905 - telegramy
914 - biuro napraw
URZĘDY

POCZTOWE
Krotoszyn 1 - ul. Piastowska 35, czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7.0020.00, w soboty 8.00-14.00, w niedziele
i święta nieczynny
Krotoszyn 2 - Dworzec PKP czynny od.
pon. do piątku 8.00-18.00, w soboty nieczynny
Krotoszyn 3 - al. Powstańców Wlkp . 23,
tel. 725-25-32, czynny w godz. 9.00-16.00

• 1oaru1

A

radio centrum

.IROTOSZYII

Społecznej

DONOSICIEL KULTURALNY

WYSTAWY

RZECZ POWIATOWA

E. M Hoffmannowie

Apteka POD ORŁEM
ul. Wolności 7, czynna od pon. do piątku
w godz. 8.30-13 .00 oraz 14.00- 17.00,
w soboty od 10.00-13.00; lei. 548-24-12
Komisariat Policji
ul. Grunwaldzka 4, lei. 548-24-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Grunwaldzka 2a, tel. 548-24-53
Urząd Pocztowy
ul. Krotoszyńska 17, od pon. do piątku
w godz. 8.30-15.00, w sob. prac.
od 8.00- 13.00; tel. 548-24-1 O
Urząd Miasta i Gminy
Rynek Marszałka Piłsudskiego, czynny
w pon. od 8.00-16.00, od wtorku do

piątku

7.15 - 15. 15; tel. 548-24-01

•1DiM11
Apteka
Stary Rynek I, tel. 721- 6 1-32,
czynna 8.00-18.00, w sob. do 13 .00
Apteka ZAMKOWA
ul. Krotoszyńska 6, tel. 721-65-24, czynna
w godz. 8.00-20.00, w sob. do 13.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Borecka I 8, tel. 721-66-57
Policja
ul. Stęszewskiego 7, tel. 72 1-60-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Borecka 25, tel. 72 1-60-57
Urząd Pocztowy
ul. Klasztorna 16, tel. 72 1-60-08, czynny
w godz. 8.00-18.00, w sob. prac.
8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Stary Rynek 11 , tel. 72 1-60-88, czynny
w godz. 7.00-15.00, w pon. 8.00- 16.00

• RomRAŻEW
Apteka PRIMA
ul. Krotoszyńska 9, lei. 722-12-94
otwarta pon.-pn 7.30-16.30,
sob 8.00- I 3.00
Ośrodek Zdrowia
ul. Krotoszyt'tska 9, tel. 722-13-16
Policja
ul. Dworcowa 2, tel. 722-13-07
Urząd Pocztowy
tel. 722- I 3-98 czynny w godz.
8.00-15.00, w sob. nieczynne
Urząd Gminy
Rynek 3, tel. 722-13-05, czynny
w godz. 7.00- 15.00, w pon. 9.00-16.00

• SIUIERZYCE
Apteka LEŚNA
ul. Krótka I, tel. 722-31-35, czynna
w godz. 8.30- 17.00, w sob. 9.00- 13 .00
Dom Kultury
ul. Strzelecka IO, tel. 722- 32-59
Policja
ul. Strzelecka I, tel. 722-32-15
Przychodnia Rejonowa
ul. Krótka r, tel. 722 -32-13
Urząd Pocztowy
Rynek 23, tel. 722 -32-40, czynny
w godz. 8.00-15.00, w sob. 8.00- I 3.00
Urząd Miejski
Rynek 12, tel. 722-32-01, czynny
od 7 .30-15.30, w pon. 8.00-16.00

• mun
Apteka ALIFARM
Rynek 19, tel. 721- 57-28, czynna
w godz. 8.00-18.30, w sob. od 9.00- 13.00
Zdunowski Ośrodek Kultury
ul. Sienkiewicza I, tel. 72 1- 5 1-95
Policja
ul. Sienkiewicza 9, tel. 721-50 -07
Przychodnia Rejonowa
ul. Kolejowa 13, tel. 72 1-52-24
Urząd Pocztowy
tel. 72 I -55-47, czynny
w godz. 8.00 - 18.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 72 1-50-0 I,
czynny w godz. 7.00- 15.00,
w pon. 8.00-16.00

ZECZ KROTOSZYŃ KA . Organ malkontentów. Pismo powstałe z ruchu SOLIDARNOŚCI. Tygodnik powiatowy. Wydawca: ,.Lumen Press" spółka z o. o. Jednoaktówka w dwudziestu czterech odsłonach, grywana regu larnie co środę. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria: Romana llyszko, fotodekoracjc: Marcin Pawlik, scenografia: Artur Paterek. Obsada: Izabela Barto~, Roman• llyszko, Mirosław Gabrysiak, Dorota Kukiolczyńskn, Sebastian Pośpiech, Wojtek Budój. Suflerka: 1aria Drygas-Witek. Artyści współpracujący: Antoni Azgier, Witold Blandzi, Maciej Hoffmann, Janina !bron, Zygmunt Idziak, Jacek Kępa,
/.7'ess Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Marcin Podziomek, Mirosław Ryb czyński, Ferdynand Woźny.
Gdzie nas szukać? Redakcja RK, 63-700 Krotoszyn, ul. Sienlciewicza 2a (box 63). Pod jaki numer telefonować? 062 725 33 54, 722 71 42. Pod jaki faksować? 062 722 71 42 . W jakich godzinach odwiedzać? 8.00 do 15.00, od
poniedlialku do piątku, 9.00 do 12.00 w soboty. Na jakie konto co nieco przelać? Bank Przemysłowy S. A. O/Kalisz Filia Krotoszyn 1520 I 021-72461J0-2700 I-0000-0. Pod jaki adres „mailować""/ rzecz@box43. gnet. pl;
rzrcz@polbox. com
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstÓ\\ nie zamówionych. iektórym nadajemy piękne tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich także nie zwracamy. Wzory i elementy graficzne nie bę
dące wla nością reklamodawcy należą wyłącznie do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nie możemy, niestety, odpowiadać. Wszystkich Czytelników kochamy... Kto nas składa i lamie: Artur Paterek. A kto drukuje: Norpol-Prcss (Wrocław) w nakła
dzie 7000 egz.
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24
Ufundowaną przez

sklep FERRUM z ulicy Magazynowej nagrndę za prawidłowe
sprzed dwóch tygodni {hasło: TARGOWICA) otrzyma pani
Grażyna Włodarczyk z Grębowa w gminie Rozdrażew. Dzisiejsze hasło ma I Oliter. Sponsorem nagrody pozostaje FERRUM, na rozwiązania czekamy do 8 grudnia

maczki, czyli gminny koktajl

rozwiązanie krzyżówki

Krzyżówka
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•

Podróba

Wymięta

kartka dyplomem sportowym? - Rozumiem, że nakłady fmansowe z budżetu starostwa na sport są
skromne - mówił radny powiatowy
z Koźmina Wlkp. podczas ostatniej se-

...,

Krotoszyn

ul. Magarynowa
tel. 725 73 80
27

6

• POZIOMO

• PIONOWO

Narzędzie strażackie

4. Rodzaj sklepu
7. Deski na śnieg
X. Atra~cyjne dla poszukiwaczy
9 Śpi na niej Japończyk

IO. Praojciec
Tor planet
Kuchar, okrętowy

12.
I 4.
16.
17.

Od 21 do 24 listopada trwały w Poznaniu Targi Inwestycyjne Miast Polskich
INVESTCITY 2000. Swą obecność zaznaczyła tam też gmina Krotoszyn. Po,
noć największą atrakcją naszego stoiska
byli dwaj potężni panowie, którzy już
od kilku lat rozsławiają Krotoszyn
w Europie i świecie, nasi eksportowi sumici - bracia Marek i Robert Paczkowowie. W japońskich kimonach krotoszyńscy sportowcy prezentowali się
znakomicie, budząc podziw licznie gromadzących się wokół nich gości targowych. Na życzenie (nie tylko pici pięk
nej) zdejmowali kimona, zostając tylko
w strojach startowych, ochraniających
jedynie intymne części ciała ...

25

26

I

Golasy na życzenie

<4

7

-

•

Lnrd

Waluta wioska

19 S,p1k wolo\\y

gwarowo

21 Syn, wnuk, prawnuk
22. 'ajc1ęz,zy z ptaków latających
25. Słynny mnich na dworze
o tatnich carów
26. Ma go butelka
27. Część płaszcza

Pod

I. Gang. grupa rozbójnicza
2. Wdzianko bez rękawów
3. Półwysep na Morzu Czarnym
4. Gra w kany
lub nuwa krotoszyńskieJ restauracji
5. Znane, Poznańskie
6. Stara łódź
l!. Zatrzymać się!
li. Sopockie
13. Nieczysty
15. Powieść Kiplinga
18. Drugi diwięk gamy
20. Recenzent
21. K1Jck
23. Łożysko
24. Zawziętość, stanowczość
25. Skorupiak

Twoją Gwiazdą

~ BARAN (21111 - 201V)
._:;, Ci'cka C't!,! sukces. Bądżjcdnak ostrożny, nic daj sii. porwać emocjom. Kontroluj swoje słowa i gesty.

BYK (211V- 21V)
Spokojne dni pozwolą Ci w spokoju przyjrzeć sii. otaczającym
byta wiedza ułatwi planowanie dalszych posunięć.

Cię

~

fi,

li

LEW (23VII - 22VIII)

{\;» Szykują się poważne zmiany. Jeśli wykażesz odpowiednią doZQ cierpliwości, moskor1.ystać,

szczególnie finansowo.

PANNA (23VIII - 221X)
Dobry okres na forsowanie swoich planów i pomysłów, Twoje argumenty powinny przekonać niejednego.

WAGA (231X - 22X)
Licz dokładnie pieniądze. Tylko wtedy bi.dzicsz zabezpieczona przed niespodziankami, jakie mogą Cię spotkać w najbliższych dniach.

SKORPION (23X - 22XI)
Ni.kają Cię sprzeczne uczucia i zie myśli. Nic
sków, nastaw sii. na przeczekanie.

wyciągaj jednak

pochopnych wnio-

teraz podjąć ważną decyzję. Spróbuj zrobić Io taktownie. Twoim planom sprzyja Wodnik.

KOZIOROŻEC (22XII - 2DI)
Nigdy nic dojdziesz do celu, rozważając każdą propozycję sto razy. Jeśli przemyślałeś już argumenty za i przeciw działaj.

WODNIK (211 - 2011)
Słusznie

podejrzewasz, że kłoś próbuje Tobą manewrować. Kieruj sii. własnym
rozumem. Przychylny znak Ryby.

RYBY (2111 - 20111)
bardzo dobrze . Zanalizuj teraz.jak
dza przyda Ci stę ponownie JUŻ wkrótce.
29 listopada 2000

P.. H

EKAPLAST

na wylocie ul. Kobylińskiej obok Gabl·Plast-u

Powinieneś

Wybrałaś

Szyby K1.1 (bez dopłat)
Montaż + demontaż
63·700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 65

STRZELEC (23XI - 21XII)

podejmować

trafne decyzje, ta wie-

Ostrowidz

(red.)

osobom. Zdo-

Sprawy rodztnnc zdominują na jakiś czas Twoje życic. Nic dopuść do lego, aby
Twoje decyzje były bli.dnc.

duzo

trzy panie, zajmujące jedna po drugiej pewne stanowisko w jednym
z działów firmy Lumen, kolejno odchodziły na urlopy macierzyńskie. Czwarta
postanowiła nie podporządkowywać się
regule, w związku z czym ... wyrzuciła
krzesło zajmowane wcześniej prze trzy
kolejne swoje poprzedniczki. Mebelek
ten nazywają w Lumenie krzesłem felernym. Ciekawe, komu go oddano?

Rys. Marcin Podziomek
Na targach JNVESTCJTY Krotoszyn promowali sumici. Jeśli inne miasta wezmą
;; nas pr::yklad, nie matemy wykluczyć
obec110.fri pr;:y stoiskach kompletnych drużyn pi/karskich.

tego pojazdu serdecznie
zapraszamy do redakcji po odbiór kuponu upoważniającego do bezpłatne
go zatankowania 15 litrów paliwa
w stacji PREEM przy ulicy Ostrowskiej I 06. Przypominamy, że nasz grasujący po powiecie fotoreporter szuka
wyłącznie samochodów z naklejkami
.,Rzeczy".

RAK (22VI - 22VII)

żesz

Aż

Właściciela

Nic licz na relaks, zbyt dużo obowiązków ciąży ostatnio na Tobie. Ustal kolejność
prac, tylko wówczas możesz liczyć na wytchnienie.

}..i

Płodne krzesełko

•

Zatankuje
w stacji
PREE

m
BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
I j I
1

sji, pokazując dyplom wręczony uczestnikowi zawodów sportowych w marcu
tego roku. Pomiętą kartkę za wysoką lokatę w zawodach Szkolnego Związku
Sportowego dostał jeden z koźmińskich
uczniów. Na dole - gratulacje i podpis
starosty. Natychmiastowe śledztwo
przeprowadzone na sesji wykazało, że
papier ten· był zrobioną przez pewnego
nauczyciela kserokopią porządnie zajak zapewniał
projektowanych z przekonaniem jeden z radnych - dyplomów SZS.

Tel. (062) 725 22 25, 0603 607 924

(profile typu VEKA, okucia winkhaus)

R

LETV

Po/ektowanle dowolne wymiary
pomiary, wycena bezpłatna
5 lat gwarancji, faktury VAT

For . .. Rzec;;" - Marcin Pawlik
K

