Nr 46 (303) I Rok XI I Indeks 374997 I ISSN 1231-7691 I Nakład 7.000 egz. I http://www.rzecz-krotoszynska.z.pl I Cena 1.70 zł

Ale numer!
zamknięty

Wodnik

-strona3Starosta przeprasza
-strona 7 -

KROTOSZYN SKA
KrÓtoszyn • K~1>ylin"~

~

Redakcja wydania:

Koź~in·.~kp . .• Ro~~atew • Sulmic;rzy;ce

Izabela

Bartoś

Słodka

afera po raz kolejny wstrząsnęła Zdunami. Największa firma w mieście i gminie boryka się z kradzieżami, w których przynajmniej współwin
nymi, bo nikomu dotąd niczego nie udowodniono, są pracownicy.

Cukier w sza a
mi s ię skontaktować w poz dyrektorem cukrowni
ZDUNY Dariuszem Hornikiem. Jak
wyjaśniono w fabryce, akurat tego
dnia wraz z dyrektorem technicznym
pilnie wyjechał służbowo.
Ryszard Skowroński, komendant
posterunku w Zdunach, mówi, że informacja o kradzieży wpłynęła do
niego z cukrowni 13 listopada. Jego
zdaniem trudno przy obecnym stanie
wiedzy powiedzieć cokolwiek bliż
szego na ten temat, postępowanie jest
w toku. Nikomu nie przedstawiono
dotąd zarzutu o popełnienie przestęp
stwa. Nie wystarczy znaleźć złożone
przez nieznane ręce i przygotowane
Nie

udało

niedziałek

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik (x2)
Współwyznawcy pojawili się na pogorzelisku w Chwaliszewie w niedzielę wieczorem, zaraz po pożarze,
aby podtrzymać Biegańskich na duchu i zapewnić o swojej pomocy.
Już w poniedziałek 15 ochotników

R

r:

sprzątało

teren i usuwało skutki podo soboty nie było śladu po
katastrofie - obejście wyglądało
tak, jak większość placów budowy.
żaru,
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kru podczas jednej kampanii.
Rozmiarami kradzieży są natomiast
zbulwersowani sami pracownicy.
Kontrola zarządzona przez dyrekcję
firmy dotarła do wielu schowków
i skrytek, z pewności nie należących
do jednej osoby. W obliczu prowadzonego wewnętrznego dochodzenia
niektórzy przestraszeni złodzieje usuwali trefny towar, wysypując go do
kanałów i na taśmę ... z krajanką bura-

do wywozu worki cukru, trzeba jeszcze udowodnić złodziejom uczestniczenie w procederze. Zbieranie materiałów dowodowych zakończy się
prawdopodobnie na początku grudnia.
Poszukiwania prowadzone na terenie
zakładu doprowadziły do odnalezienia blisko pięciu ton cukru, ukrytych
w najróżniejszych miejscach. Część
była już załadowana do samochodu,
gotowa do opuszczenia murów zakła
du.
Zdaniem komendanta Skowrońskie
go trudno jednak mówić o wielkiej
aferze, skoro dotyczy ona fabryki
produkującej około 20 tysięcy ton cu-

czaną.

W następnym numerze „RK" postaram się przedstawić Państwu wyjaśnienia lub komentarz dyrektora Dariusza Hornika.
(ela)
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Wielkopolska Sp. z o. o.
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Uc:estnic::ka konkursu ekologic=nego prezentuje r::eibę z ma1erialów odpadowych.
Ofes1iwalu c:ytaj na stronie 12.
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63-700 Krotoszyn
ul. Zamkowy Folwark
(targowisko}
Tel. 062 722 50 92
Fax 062 722 50 93
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Foto zagadka
Zdjęcie zamieszczone w numerze 44 przedstawiało budynek mieszkalny przy
ulicy Floriańskiej w Krotoszynie. Nagrodę wylosowaliśmy dla Hanny Jakubek z Brzozy. Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona? Na naklejone na kartki kupony czekamy do 30 listopada. Sponsorem w konkursie jest pizzeria AZUR PIZZA (Krotoszyn, Mały Rynek 8). Nagrody prosimy odbierać w redakcji w piątki od 10.00 do 15.00.
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Wystawy

Muzeum Regionalne
im. H. Lawniczaka
wystawa

13 listopada o 14.00 do mieszkania przy
ulicy Konstytucji 3 Maja weszły dwie
kobiety, prawdopodobnie Cyganki, pod
pretekstem oferowania bielizny do sprzedaży. Rozmawiając o towarze, odwróciły uwagę domowników, dzięki czemu do
domu weszła trzecia osoba. Po wyłama
niu drzwi do kredensu ukradła 700 zł.
13 listopada na osiedlu Dąbrowskiego
w Krotoszynie nieznany sprawca wszedł
przez balkon na pierwszym piętrze budynku jednorodzinnego do mieszkania.
Ukradł odkurzacz oraz 50 tub farb artystycznych z kompletem pędzli. Wartość
skradzionego mienia oszacowano na 700
zł.

przełom

pt. ,,Krotoszyn -

wieków,

przełom tysiącleci"

-

miasto na archiwalnych

pocztówkach i

współczesnych

fotografiach Vladimira Kejika
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Zamościa

z kolekcji Józefa Zdunka

Fe,/ . ., Rz<!cz" - Marei,, Pawlik

Kino PRZEDWIOŚNIE
do 23 listopada
Zdjęcie

Imię

przedstawia: .................................. .
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,,Regulamin zabijania"
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dramat USA, godz. 19.00

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

Adres: .................................................. .
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Wypełniony I naklejony kupon prosimy wysf~ na adres Redakcji
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od 24 do 30 listopada
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,,X-MEN"

-

fantast. USA, godz. 19.00

w poniedziałki kino nieczynne,

Praca czeka ...
Poniżej zamieszczamy niektóre oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, tam też można
uzyskać informacje bardziej szczegółowe. Obok każdej oferty podajemy liczbę miejsc i nazwę miejscowości, w której
mieści się zakład lub zlecana jest praca. Dane dotyczą wakatów, które czekają na chętnych i były aktualne 20 listopada,
do czasu ukazania się numeru gazety w sklepach mogły ulec
zmianie (aktualność można sprawdzić pod numerem telefonu
PUP 725-36-84).

Praca dla kobiet
krawcowa (absolwentka,
wykszt. zawod. lub średnie
w zawodzie)
- I, Milicz

Praca dla kobiet
lub mężczyzn
n-I jęz . ang.

(wyż .

mgr)
- I, Koźmin Wlkp.
n-1 zawodu malarz (wyż. mgr.)
- I, Koźmin Wlkp.
konstruktor odzieży damskiej,
męskiej i dziecięcej
(średnie techn. praktyka)
- I, Krotoszyn

Praca dla

mężczyzn

kierowca ( co namniej 5 lat praktyki
22 llatopada 2000

w zawodzie kierowcy, w tym
3 - w ruchu międzynarodowym,
podstawowa znajomość języka ang.
lub niem.; co najmniej 3-letnie
doświadczenie w pracy z naczepami
cysternami lub silosami
- preferowane naczepy
do przewozów produktów
spożywczych; do 35 lat) I, Łódź
brygadzista warsztatu (średnie,
obsługa komputera, znajomość
mechaniki pojazdowej)
- I, Krotoszyn
mechanik-kierownik produkcji
(wyższe, obsługa komputera,
znajomość programów technicznych,
- I , Krotoszyn
2 lata praktyki)

informacje o repertuarze
pod nr. tel. 725-24-36
ceny biletów IO

15 listopada o 4.30 trzech nieznanych
sprawców włamało się do mieszkania
w Sulmierzycach. Przestępcy dostali się
do
wnętrza,
wyłamując
zamek
w drzwiach wejściowych. Chcieli zabrać
3 kurtki oraz komplet kluczyków do
mercedesa. Spłoszeni przez domowników porzucili kuttki, kluczyki zabrali
z sobą,
17 listopada między 22.00 a 2.00 w Kobiernie pewien mieszkaniec Krotoszyna
ukradł fiata I 26p. Długo nie nacieszył się

samochodem. Po spowodowaniu kolizji
drogowej w Krotoszynie na ulicy Gło
wackiego porzucił malucha.
18 listopadamiędzy 17.00 a 19.00 z posesji przy ulicy Zdunowskiej w Krotoszynie skradziono rower górski JAGUAR koloru czarno-fioletowego.
18 listopada w nocy we Wrotkowie ktoś
zerwał kłódkę i wyłamał drzwi od sklepu. Ukradł stamtąd µapierosy różnych
marek wartości 2.424 zł.
W nocy 18 listopada w Perzycach ktoś
wykradł części maszyn stojących na wyrobisku piasku. Ze spycharki po przecię
ciu kłódki od kabiny wymontowano akumulator, silnik, alternator i pompę paliwową. Koparkę do piasku ogołocono
z dwóch akumulatorów i rozrusznika.
Razem straty oszacowano na 3.000 zł.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej
w Krotoszynie miejscowy Sąd Rejonowy zastosował środek zapobiegawczy
i aresztował na 3 miesiące 32-letniego
mężczyznę podejrzanego o spowodowanie 11 listopada na Szosie Benickiej
śmierte lnego wypadku drogowego. Tego
wieczoru zginął 53-lctni mieszkaniec
Krotoszyna, jadący na rowerze.

Uwaga, wypadek!
13 listopada o 13.40 w Bożacinie kierowca malucha nic zachował odpowiednich środków ostrożności i zajechał drogę samochodowi marki rover, który wykonywa! akurat manewr wyprzcdzania.
W wyniku zderzenia uszkodzone zostały oba samochody.
13 listopada o 8.1 Ona ulicy Osadniczej
w Krotoszynie 36-lctnia kobieta kierują
ca toyotą corollą nie ustąpiła pierwszeń
stwa przejazdu fiatowi I 26p, który prowadziła 46-letnia kobieta. W wyniku
zderzenia obrażenia ci ała doznała 16-lctnia pasażerka fiata (stłuczony policzek).
15 listopada o 15.15 w Perzycach opel
astra lub vectra podczas wyprzedzania
zajechał drogę jadącemu z przeciwka
fordowi focusowi, zmuszając go do
zjazdu 11a pobocze i w pole. Kierowca
focusa doznał rany tłuczonej głowy.
17 listopada o 17.00 na ulicy Osadniczej
19-letni krotoszynianin, kierując audi,
nie zachował należytych środków

ostrożności na luku drogi i zjechał na lcwy pas jezdni, a następnie potrącił prowadzącego rower 70-latka. Obrażenia
ciała spowoduwaly, że m ężczyzna zginął na miejscu. Poszkodowani zostali
również s iedzący w audi kierowca i pasażerka (stłuczenie klatki piersiowej).
18 listopada o 15.00 na ulicy Cieszyń
skiego w Koźminie Wlkp. 24-letni, nietrzeźwy mieszkaniec Szymanowa, kierujący fiatem l 26p, stracił panowanie
nad pojazdem i tyłem uderzył w przód
fiata uno. Odrzucony maluch uderzył
w słup energetyczny i uszkodził l ampę,
po czym wyl ądował w rowie.
19 listopada o 5.1 Ow Baszkowie na prostym _odcinku drogi wpadł w poślizg fiat
I 26p. W wyniku tego samochód zarzuciło na pobocze, a n astępnie na drzewo.
Zderzenie spowodowało uraz twarzo-czaszki i dolnej wargi pasażera. Lekkie
obrażenia ciała odniósł sam kierowca,
który był trzeźwy.

zł.

Straż pożarna
• KOŹMIN WLKP.

14 listopada w Starym Grodzic uległ zapaleniu stóg słomy w balotach na terenie
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej,
prawdopodobnie w wyniku podpalenia.
Z Krotoszyna przyjechała jednostka ratowniczo-gaśnicza, na miejscu zdarzenia
były też zastępy OSP z Kobylina i Starego Grodu. Ponieważ kierownik RSP
uzna!, że nie ma sensu polewai; ~łomy,
z której i tak nic nie będzie, strażacy

Kino MIESZKO
25 i 26 listopada

-

"Częstotliwość"

-

USA, godz. 20.00

-

"Bo jesień

I
I

już"

koncert w wykonaniu

młodzieży

i dzieci z

ze Studia Piosenki

zespołu

DO-RE-MI z

z Krotoszyna odjechali. Rozwój sytuacji
kontrolowały zastępy ochotników.
16 listopada z mieszkania w budynku na
os. Dąbrowskiego w Krotoszynie ulatnia! się gaz. Strażacy po drabinie weszli
na balkon, a stamtąd do wnętrza. Śpią
cych domowników obudzono i ewakuowano na zewnątrz. Pogotowie gazowe
odcięło dopływ gazu.
(popi)
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z kuponu nr 44 otrzyma Lucyna Dankowska z Nowej Wsi. Zapra- 1
szamy 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 30 listopada.
Nagrodę

~-----~---------~-------~---~
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basen WODNIK jest czynny dopiero pół roku, dlaczego więc już trzeba cokolwiek w nim naInni, na przykład dyrektor obiektu, twierdzą, że sześć miesięcy eksploatacji to okres, podczas którego
miało prawo już się coś zużyć. Przecież basen odwiedziło w tym czasie ponad 80 tysięcy osób. 20 listopada Zarząd
Krotoszyna, po przeanalizowaniu informacji dostarczonej przez dyrektora Jacka Cierniewskiego, zdecydował się
na zamknięcie basenu do końca miesiąca.

Jedni

narzekają, że

prawiać.

WODNIK

krotoszyńskiej

zamknięty

ny także za kłopoty z komputerami,
jakie mieliśmy w zeszłym tygodniu.

W czwartek po południu zamknęli
basen, bo chcieliśmy sprawdzić,
skąd jest przeciek, który uwidacznia!
się w pomieszczeniu dyspozytorni powiedział w poniedziałek Jacek
Cierniewski,
dyrektor
basenu
WODNIK w ' Krotoszynie. - Obserwacje pozwoliły nam ustalić dwie
rzeczy. Po pierwsze - prawdopodobnie pękła jedna z rur, po drugie
- na pewno nie ma to żadnego
związku ze szczelnością niecek basenowych. Przeciek jest odpowiedziałśmy

Basen został otwarty dla użytkowni
ków w piątek rano i ponownie zamknięty w poniedziałek. Dzięki czasowemu wyłączeniu części urządzeń
ekipa techniczna obiektu mogła dokonać przeglądu wszelkich najbardziej wrażliwych na przeciekanie
miejsc . Wyniki potwierdziły przypuszczenia dyrektora, że w kilku
miejscach należałoby uzupełnić
ubytki masy uszczelniającej posadz-

Trudno mi powiedzieć, czy to
naturalne zużycie materia/u, czy wadliwe nałożenie - tłumaczy Cierniewski. Dojdziemy to tego
w trakcie pracy.
ki. -

wykazał przegląd,

uszczelnienia
przede wszystkim
w pomieszczeniach z natryskami.
Gospodarz obiektu planował zamknięcie basenu na dwa lub trzy dni
i wykonanie tych oraz innych, drobnych prac konserwacyjnych w grudniu, ale awaria rury wpłynęła na ich

Jak

należy uzupełnić

W poniedziałek ZaKrotoszyna, po wysłuchaniu
informacji dyrektora Cierniewskiego, zaakceptował jego decyzję o zamknięciu obiektu do końca listopada. - Potrzebujemy kilku dni, na
rząd

pełne

wysuszenie posadzki na pla-

i pod natryskami - co najmniej dwóch - dodał dyrektor. Naprawą pękniętej

rury zajmą się
wykonawcy obiektu w ramach gwarancji.
(ela)

Fot. ,, Rzecz" - Marcin Pawlik
W muzycznym spotkaniu uc=estnic::yl też długoletni
licealny ksiąd::. prefekt - Tadeusz Biela

Państwa
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GERLING - źródło spokoju
w nieprzewidywalnym świecie.

Zrzeszenie producentów trzody
chlewnej PRO-AGRO we współpra
cy z krotoszyńską Gminną Spółdziel
nią organizuje 25 listopada w sulmierzyckm domu kultury III Forum Postępu Rolniczego. Prof. Stanisława
Okularczyk z Krakowa mówić bę
dzie o możliwościach dostosowania
produkcji wieprzowiny do wymogów
rynku Unii Europejskiej, zaś Andrzej Przepióra z Poznania przedstawi fundusz SAPARD.
STOP.
Na 28 listopada (początek: godz.
16.00) Zespól Szkół Specjalnych
w Krotoszynie zaplanował tradycyjny dzień otwartych drzwi tej placówki. Zachęcamy Państwa do jej odwiedzenia, będą liczne atrakcje i niespodzianki!
STOP.

Co trzeba zrobić, żeby z tej szansy skorzystać? Zatelefonować pod numer 725
33 54 i wyrazić swoją opinię na podany przez nas temat. Trzeba też podać imię,
nazwisko i adres. Wszystkie dane notujemy i w każdym tygodniu losujemy dla
jednej z telefonujących osób 100 zł. Pieniądze można odbierać w redakcji już
w dniu ukazania się numeru Rzeczy, w którym publikujemy nazwisko osoby nagrodzonej. W tym tygodniu jest nią pani Paulina Sztuder z Rozdrażewa.
Pytanie na najbliższy czwartek:

Na Państwa telefony czekamy tym razem w czwartek 23 listopada między godzinami 15.00 a 16.00.
(red.)

W najbli~szy piątek obradować bę
dzie Rada Powiatu, z kolei sesję Rady Miejskiej Krotoszyna zaplanowano na 30 listopada.
STOP.

żach

Stówa
do wzięcia!
zdaniem, może być ,r,.aksymalna różnica
między wynagrodzeniami zwykłych pracowników
a dyrektorów zakładów pracy?
Na ile pensje załogi powinny zależeć od wykształcenia,
stażu pracy, zakresu obowiązków, wkładu pracy?

prokuratury,
przy ul. 56 Puł
ku
Piechoty
Wlkp. !Oa.
STOP.

przyśpieszenie.

Przypominamy, że telefonując do nas w czwartek
między godz. 15.00 a 16.00 każdy z Państwa ma
szansę wygrania 100 zł.

Jaka,

22
listopada
otwarta zostanie
_,,.. nowa siedziba

W ubiegłą sobotę na wspólnym muzykowaniu i śpiewaniu spotkali się licznie
zgromadzeni absolwenci, uczniowie
i nauczyciele LO im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie. Imprezę pod nazwą II

Muzyczne Spotkanie

Kollątajowców

zorganizowało,

podobnie jak przed rokiem, stowarzyszenie wychowanków tej
szkoły. W licealnej auli wystąpili, grając
na fortepianie reprezentanci kilku pokoleń Kołłątajowców z Poznania i Krotoszyna - Jerzy Durkalec, Jerzy Pary-

sek, Janusz Rybakowski, Eugeniusz
Serafiniak. Niezmordowanym kontrabasistą był prezes stowarzyszenia Zenon
Bala nicki, na perkusji grał miody przedstawiciel muzykalnej rodziny Świców
- Paweł. Pokaz swoich, ogromnych
zaiste, muzycznych możliwości dal też
jego multiinstrumentalny ojciec Jerzy,
ostatnio grający polonusom w klubach •
Bostonu i Chicago, zaś w rolę solisty
wcielił się historyk Dionizy Kosiński.
(er)

29 listopada o goJz. 13.00 rozpocznie
się przed dworcem PKP w Krotoszynie uroczystość z okazji odrestaurowania zabytkowej kolejki wąskotoro
wej.
STOP.
Od 21 do 24 listopada w Poznaniu na
Targach Inwestycyjnych Miast Polskich INVESTCTTY 2000 promują
się gospodarczo i turystycznie polskie gminy i powiaty. Krotoszynian
zapraszamy do odwiedzenia stoisk«
gminy Krotoszyn (pawilon 23, poziom B).
STOP.

Od blisko stu lat - najnowocześ~iejsze ubezpieczenia.
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie GERLING 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 grupowe ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym oraz nowoczesny,
elastyczny produkt o nazwie KASKADA - Indywidualne Tern1inowe 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 ftmduszach. Jednym z największych atutów Towarzystwa jest zespól ambitnych
i prawdziwie zaangażowanych pracowników, którzy wierzą w ideę ubezpieczeń
na życic i realizują misję Gerlinga: Pracujemy dla ludzi.

Rozumiemy
Jesteśmy nastawieni na
Wykazujemy
Klient ma
Stosujemy
Jesteśmy

naturalną potrzebę bezpieczeństwa

indywidualne potrzeby
pełne zrozumienie
pewność w każdej sytuacji
nowatorskie rozwiązania
zawsze do dyspozycji

Najbhżsn jednostka organizacyjna naszego Towarzystwa mieści się przy uhcy Przemysłowej 64.
Telefon komórkowy: (061)833-55-87.
W nastym imieniu działa na rynku powiatowym nasz przedstawiciel.
Telefon kontaktowy: (kom .)0608 836 493 oraz (062) 7253525.
1906

zecz w tym, że od tygodnia
mamy w redakcji nowego
pracownika i kolegę. Jest
nim Wojtek Budój, który trafił do
nas prosto z Warsztatu Terapii Zaję
ciowej. Tam obsługiwał komputer,
robił (od początku do końca) warsztatową gazetkę, pisał do niej teksty.
Grzeczny, inteligentny, pogodny.
Teraz my cieszymy się jego uroczym towarzystwem, w warsztacie
za Wojtkiem tęsknią.

R

Wojtkowe nogi nie chcą go prowadzić po świecie w takim tempie,
w jakim wiodą większość z nas. To
ogranicza. Nim więc Wojtek trafił
do warJztatu, przez siedem lat z konieczności był sobie po prostu w rodzinnym domu, w Bestwinie. Czytał wtedy, bardzo dużo czytał.
Ksiązki jednak, chociaż cennym by-

wają źródłem

wiedzy o świecie, nie
Potrzebne jest

są źródłem pełnym.

jeszcze

życiowe

możliwość

doświadczenie,

skonfrontowania literatury z faktami. Warsztat z kolei, jakkolwiek nie byłby pożyteczny, to
właściwie tylko wstęp do dalszego
etapu życia - całkowitego usamodzielnienia, a trudno o nim mówić
bez pracy zarobkowej.
Ten etap oznacza znacznie więcej
niż możliwość pożytecznego (bo
połączonego ze zdobywaniem konkretnej wiedzy) spędzenia czasu
w miłym gronie i rodzinnej atmosferze. Bo praca to kontrakt- odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych zadań, za które otrzymuje się wynagrodzenie. I można
traktować ją tylko tak, czasami
pewnie nawet tak trzeba. Bezna-

miętnie,

od kreski do kreski . Zjednej strony jakiś wysiłek, z drugiej
- przeliczenie go na konkretną kasę.

Myślę

jednak, że praca, oprócz piepowinna dawać człowieko
wi satysfakcję i radość. Satysfakcję,
jeżeli wykonując swoje obowiązki
najlepiej jak potrafi, widzi, że przynosi to zamierzony dobry skutek.
I radość, jeżeli robi to, co naprawdę
lubi.
Życzę Ci, Wojtku, żeby praca w naszej redakcji, pierwsza Twoja praca,
przyniosła Ci i pierwsze, i drugie.
Sama jedno mogę obiecać - na nudę narzekał nigdy nie będziesz, bo
jak już zauważyłeś - życie w tym
miejscu aż kipi. I nie sądzę, by kiedykolwiek kipieć przestało.
Romana Hyszko
niędzy,

22 listopada 2000
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Nowy adres firmy
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,,TABAK"

TOMI-CAR

KrEldUt

Tel. 062 725 72 32

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

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

,

•

63-700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 197

_.-

KUPNO-SPRZEDM-AUTOKREDYT-LEASING
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- udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
KOMIS PRZYJMUJE BEZPł.ATNIE SAMOCHODY 00 SPRZEDAŻY
SKUPUJEMY I SPRZEDAJEMY SAMOCHODY USZKODZONE

ul. Mickiewicza 3

ZAPRASZAMY od 930 do 18°0 on.- t. 930 do 15 30 sobota

Centrum Handlowe Karamel

groszowa sprawa....
np. IO.OOO zł od 156,13 zł
kwota kredytu miesięczna rata

Nowe niskie ceny
Tanie papierosy i kawa
Serdecznie zapraszamy w godzinach
8.00 - 16.00 pon. - pt. i 8.00 - 13.00 w soboty.
1907

Kredyt 2000 to: ·
- nominalne oprocentowanie
od 6, 7% do 8,9%
- okres _
kredytowania
od 0,5 do 8 lat
- możliwość wykupienia
ubezpieczenia
AC, OC, NW, (PZU) od 4%

Ghu:1tbbJ inWadn ,oddbchowngo )
• -liUto}er ilet,gieine,

1

~-·).
lek Regina Czaja
przyjęcia

63- 700 Krotoszyn, ul.

we wtorki od godz. 16.30
19 (nowy pawilon)

Przemysłowa

1911

I

"8\\\\\~

1\,\\\\

przyjmuje
czwartki, godz. 16.00-18.00

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

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

GosatMeilla~.z~:

IA

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

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

Czynna
od wtorku do soboty l~ - Zł"'
niecwełe j męta l~ - Zł"'
ul. Komuńua 28, Krotoszyn

rumieniowych, ropnych i innych.
USUWANIE: brodawek zwykłych (ku rzajek), brodawek łojkowatych
(typu starczego), brodawek płaskich (młodzieńczych) .
Tel. dom Poznań 061 823 01 63 lub 0601 819 926
19 1

tel. 0604 539 81 9

I I I NOWOŚCI I I I

r1iiA~ROEU
Właścicielka

lokalu

Emma Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy ! ! ! 191 2

Zyczymy smacznego!

lek. med. Artur Kulakowski
pęcherza moczowego, prostaty, i
męskich narządów płciowych (również u dzieci

choroby nerek,

stulejki, niezstąpienie jąder) bezoperacyjne kruszenie k_amieni nerkowych operacja przezcewkowa prostatyUSG
Przyjęcia we wtorki w godz. 16.30-18.00
63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a. Tel. 062 725 27 40

pośrednictwo
.I .

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

Skoda Fabia
Skoda Felicia
Skoda Octavia
Polecamy:

już od

32.890 PLN
już 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 Fabi
22 llatopada 2000

.

wycena

tel. 062 725 73 51, tel. kom. 0606 277 315
Teresa Szulc 63-700 Krotoszyn, ul. Wiejska 41
DOMY
• .Dom - stan surowy otwarty, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł.
• Dom - stan surowy, częściowo zadaszony, duży, atrakcyjna architektura, na dzi ałce 2000 m2.
Cena 95.000 zł (do negocjacji).
• Dom w Zdunach na działce 800 m2, stan zamknięty, cena I IO.OOO zł.
• Dom w zwartej zabudowie w centrum Kobył ina, pow. użytkowa 11 Om2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.
• Dom wolnostojący - Koźmin, parterowy, z poddaszem użytkowym o pow. 129 m2 na działce 667 m2,
cena 140.000 zł.

DZIAŁKI
• Działka sadowniczo-ogrodnicza, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, obrzeże Krotoszyna.
Cena 17.500 zł.
• Dział.ka budowlana 3000 m2 w Krotoszynie, cena 60.000 zł .
• Działkę budowlaną I000m2 na Salni k/ Krotoszyna, cena 13.000 zł.
• Osusz - pow. 1500 m2, cena ł 4.000 z!.
• Działka budowlana o pow. 5480 m2 na obr;:ciru:h Krotoszyna, c'ena 68.000 z!.
• Dzialk:i budowlane w Konarawic przy ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Działkę sadowniczo-ogrodową z prawem zabudowy położoną na Kopieczkach o pow. 9.500 m2.
Cena 66.500 z!.

MIESZKANIA
• Mieszkanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97.000 zł.
• Kupię kawalerkę w bloku.
• Mieszkanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Cena 87.000 z!.
• Mieszkanie 50m2, 3p + k + ł +we. Cena 55.000.
• Mieszkanie w bloku w centrum, I piętro, 62 m2 wysołu standard, cena 78.000 zł .
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Ull'a::.am, ::.e bardzo dob1ym pomyslc111 była budowa proszkowni
H ' 1997 roku mówi Kazimierz
Worsztynowicz, prezes Zarządu.
Wydział proszkowni mleka wraz
z najnowszą linią technologiczną do
produkcji mleka w proszku należy
do niezwykle nowoczesnych. Wystarczy powiedzieć , że w Europie
urządzenia tej klasy ma tylko jedna
mleczarnia w Danii i jedna we Wło
szech. - IV Polsce nie było od 20 lat
inwestycji na taką skalę 11· proszkoll'nictwie - z przekonaniem stwierdza
szef firmy.
Nowoczesny wydział jest w pełni
zautomatyzowany i skomputeryzowany, kontrola procesu technologicznego odbywa się w dyspozytorni. Jako jedyny w Polsce zakład
w Krotoszynie specjalizuje się
w produkcji mleka w proszku pełne
go, witaminizowanego. Powstaje tu
ponadto mleko w proszku pełne instant , mleko w proszku pełne na potrzeby przemysłu cukierniczego
i odżywki dla niemowląt. Odbiorcami tych produktów są bardzo znane
firmy, na przykład KRAFT JACOBS
czy NESTLE. Wykorzystują one
krotoszy11skic mleko do produkcji
czekolad, batoników i odżywek dla
dzieci. - Pr=edsiębiorstwa pos::ukują dobrego 111/eka w pros=ku
i ::najdują takie 11'/aśnie u nas. Posiadamy audyty od ws::ystkich odtłumaczy prezes Kazibiorców
mierz Worsztynowicz. Opinie w formie audytów z jednej strony potwicrdzająjakość produktu, z drugiej
dają odbiorcom pewność, że ~upują
dobre produkty.

• Blokada i zbiorowa
odpowiedzialność

1800 dostawców i 120 tysięcy litrów
mleka dziennic to liczby, które najlepiej świadczą o sile Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Kroto-

szynie. 450 rolników indywidualnych, czyli jedna czwarta producentów, dostarcza mleko do mleczarni
bezpośrednio z zagrody. Stanowi to
około 63 procent dziennego skupu
mleka. Spółdzirlnia posiada kilka
punktów skupu: w Krotoszynie, Sulmierzycach, Zdunach, Odolanowie,
Raszkowie. Pewna ilość mleka po-

ki

były

niemal natychmiastowe. od popytu produkoll'ano sporo, ale nie było
gd=ie sprzedawać naszego mleka
w pros=ku - tłumaczy Kazimierz
Worsztynowicz. Spadły ceny, zała
mała
się
produkcja mleczarska
w kraju. - Na d=ie11 d=isiej s::y mogę powiedzieć tylko tyle, że odrabiaPodaż była większa

trafia na eksport, z czego większa
część kierowana jest do trzech egzotycznych krajów: Algierii, Egiptu
i Meksyku. - Na przykład mleko
w Egipcie ro=proll'adwne było przez
firmę SHEREZAD. Dzi!, dochodzą
nas glosy = =opylaniami od innych
tamtejszych pr=edsiębiorstw, ::ainteresowanych naszy m produktem -

Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska (OSM) w Krotoszynie powstała
w 1883 roku. Działa więc na naszym rynku już od ponad stu lat, a jej
produkty są cenione w kraju oraz na świecie.

Wychodzenie
z mlecznego
chodzi także ze skupów w gminie
Milicz i Rozdrażew. Obecna sytuacja finansowa spółdzielni jest odbiciem sytuacji rolników, którzy w cią
gu ostatnich trzech lata ponieśli straty. Spowodowane były one między
innymi tym , że cenami żywności regulowano w kraju poziom inflacji.
Negatywny wpływ na OSM miała
także blokada wprowadzona przez
Unię Europejską w 1997 roku na
polskie produkty rolne. - Zastosowano =osadę ::biorowej odpowied::ialności - mówi prezes. - Przedslall'iciele krajów UE skontrolowali
raptem dwie mlec=arnie i na podstawie tego wystawili ws::ystkim negatywną ocenę. Zmienione przepisy
dotyczące jakości produktów rolnych zaczęły obowiązywać w krajach piętnastki w 1992 roku, u nas
opublikowano je w 1997 roku. Skut-

my zaległości. Wychod::imy z dołka
mleczarskiego ocenia prezes
OSM.

Egipt - tak,
Unia - nie
Co ma wpływ na jakość mleka? Po
pierwsze - rasa krów, po drugie ich odpowiednie odżywianie. Duże
znaczenie ma zmechanizowanie procesu udoju. Uzyskane mleko musi
być przechowywane w chłodniach
- chodzi o jak najszybsze schłodze
nie go do temperatury około 4 stopni Celsjusza. Po spełnieniu tych wymogów mleko ma szansę znaleźć się
w klasie najwyższej jakości. - 63
procent skupowanego przez naszą
spoldzielnię mleka zalicza się do klasy ekstra- twierdzi prezes Worsztynowicz. 35 procent całości produkcji

dołka
mówi szef spółdzielni. Dlaczego zatem Unia Europejska nie chce kupować obcych, w tym i polskich, pło
dów rolnych? - W krajach Unii obserwujemy nadprodukcję w rolnictwie. Dlatego piętnastka dą::.y rac=ej
w drugą stronę - s::uka ::bytu na
swe produkty żywnościowe ::a granicą, międ::y innymi na rynku polskim
- tłumaczy rozmówca.

• Refundacja
tylko dla bogatych
Chociaż

polskie normy jakościowe
rygorystyczne, a warunki higieniczne większości naszych obór
i spółdzielni mleczarskich spełniają
je, ciężko przebić się jest na rynkach
Europy. - Państwo za mało wspiera
polskich rolników. Ud::ial budżetu
pa11stwa powinien być wyższy. Wiele
są

się mówi o fundus=ach pomocowych
z UE, które miałyby wesprzeć ro::wój
rolnictwa polskiego w celu dostosowania go do 110\Voczesnych standardów zachodnich
sądzi prezes
OSM w Krotoszynie. SAPARD fundusz UE ma wejść w życie , zgodnie z ostatnimi wieściami, w 200 I
roku. Problemem jest jednak uzyskanie refundacji podjętej przez rolnika
inwestycji. ponieważ na zwrot poniesionych kosztów liczyć może dopiero po jej zrealizowaniu. - Wniosek z tego jest jeden: tylko podmioty
gospodarcze o bard=o dobrej kondycji finansowej będą mogły z tego
skorzystać - konkluduje Kazimierz
Worsztynowicz.
W Wielkopolsce obecnie funkcjonuje 45 spółdzielni mleczarskich i kilka prywatnych firm tego typu.
W kraju mamy około 300 spółdziel
ni i 100 podmiotów prywatnych. Duże rozdrobnienie nie gwarantuje
uzyskania wysokich warunków higieniczno-sanitarnych, na dodatek
koszt przetworzenia jest wysoki,
w związku z czym obserwować
można tendencję do koncentracji
przetwórstwa mlecznego. Pierwsze
próby łączenia się miały już miejsce
kilka lat temu. - 6 najwięks::ych
spółdzielni w Wielkopolsce prowad::i
rozmowy na temat połąc=enia się
w jedną o wspólnej nazwie - mówi
prezes o inicjatywie podjętcJ w regionie. Rozmowy trwają od 10ku 1,
jak uw.aża Worsztynowicz, pojawia
się szansa, że na początku 2002 roku
będą konkretne rozwiązania. - Jeśli
połączymy się w du::ąfirmę, ::mianie
ulegnie sposób wrzqdzania, a w pos::czególnych jednostkach będzie H'.)'soka specjaliwcja produkcji. Krotoszyn skoncentruje się, jak to dotychczas czyni, na produkcji pełnego
mleka w pros::ku. Będ::ie lepiej wykorzystywał swe zdolności wytwórc=e - wierzy prezes OSM.
Sebastian Pośpiech

Codziennie robisz zakupy w małym przytulnym sklepiku. Zazwyczaj jest to od lat ten sam punkt. Znasz dobrze jego wła
ścicieli i ekspedientki, które podają Ci towar. Czasami rozmawiasz z nimi o pogodzie i swoich kłopotach . Czujesz się w tym
sklepie prawie jak w domu. To jest Twój sklep. W każdym numerze naszej gazety piszemy o takich właśnie placówkach, czekamy także na Twoją propozycję. Zadzwoń do nas i pochwal swój sklep!

Mój sklep
(spożywczy, Kobylińska
Pa11stwo Reg in a i Stan i s ł aw Wa lczakow ie od dziesięciu lat prowadzą sklep spożywczy w Starym
Grodzic. Trzy lata temu otworzyli
drugi, tym razem w Krotoszynie,
przy ul. Kobyli11skicj 4 a. - Przeczytaliśmy 11• ga::ecie oglos::enie o lokalu do wynajęcia. Wygrali.fmy przetarg i jestdmy
opowiada Stanisław Walczak. Po trwającym miesiąc gruntownym remoncie pomieszczenia otworzyli warzywniak.
Klienci oczekiwali jednak czegoś
więcej, więc właściciele stopniowo
poszerzali asortyment o inne towary
spożywcze.

Pa11stwo Walczakowie wiedzą, jak
Ważne w ich branży jest słuchanie
głosów klientów, ich sugestii.
W tej chwili na pr::yklad spr::edajemy chleb pochod::ący ;; c::terech a::

4a)

piekani - dwóch krotos=yńskich,
ko::miliskiej i biadkowskiej - mówi
Stanisław Walczak.
Oprócz niego za ladą tego sklepu
stoją: Halina Jok iel (pracuje tu od
początku) i uczennica Anna Pewna. Klienci chwalą sobie panującą
tu atmosferę i jakość obsługi. To
właśnie oni poprosili nas o przedstawienie sklepu państwa Walczaków.
Dzień, jak wszyscy handlowcy,
właściciele zaczynają bardzo wcześnie. Pan Stanisław, sprawujący pieczę nad dostawami do sklepu
w Krotoszynie, otwiera go już przed
6.00, aby obsłużyć osoby idące do
pracy. Uważa, że w kwestii godzin
otwarcia placówki trzeba być elastycznym: - W zes=lym roku otwor:::; Iem sklep 24 grudnia 111:: pr=ed

wieczerzą wigilijną,

brakło majonezu nisław

bo sąsiadce zawspomina Sta-

Walczak.

Mieszkańcy bloków przy ul. Sien-

kiewicza cenią sobie ten niewielki
(37 metrów kwadratowych) sklep
- i za miłą obsługę, i dlatego, że
usytuowany jest bardzo blisko ich
domów.
Niestety, prowadzący ten przytulny
punkt handlowy nie są wolni od
problemów. Kilka miesięcy temu
dostali wypow iedzenie najmu lokalu od Krotoszyńskiej Spółdzielni
Mieszka ni owej. Z pomocą przyszli
wtedy niezawodni klienci, którzy
szybko zebrali prawie setkę podpisów sprzeciwiających się tej decyzji. Spółdzielnia odwołała wypowiedzenie.
(popi)

Stanisław

Fot. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik
Walc::ak, wie jak wa::ne w /,and/u jest s/11cha11ie sugestii klientów
22 llatopada 2000
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Nie mają ostatnio dobrej passy
wyższe uczelnie
niepaństwowe.
Przykładem

_ i

~4,:...
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Im

choćby
jedna
z uczelni koszalińskich, która
swoje file otwo-

Wi dziane
z Poznania
rzyła także na terenie dawnego województwa kaliskiego. MEN uznało te filie
za nielegalne. Głośno jest też ostatnio
o warszawskiej Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza.
Tam dwie władze spierają się o to, która
z nich jest legalna. Wzajemne oskarże
nia, okupacja budynku, a nawet rękoczy
ny. Oczywiście najbardziej cierpią na
tym studenci. I nikt tak do końca nie wie,
o co tak naprawdę w tym sporze chodzi.
Chociaż jak nie wiadomo, o co chodzi, to
zazwyczaj chodzi o ... pieniądze.
Wyższe uczelnie niepaństwowe są potrzebne. A tak na marginesie - w mediach często błędnie nazywa się je uczelniami prywatnymi. A takich w Polsce
nie ma, bo nie zezwala na to prawo.
Uczelnie niepaństwowe muszą mieć założyciela, któ1ym zazwyczaj jest jakaś
instytucja czy fundacja, a nigdy osoba
prywatna. Uczelnie takie są potrzebne,
bowiem szkoły państwowe nie mogą
przyjąć wszystkich chętnych, a coraz
więcej Polaków chce studiować. Są
wśród nich oczywiście i lepsze, i gorsze.
Do tych pierwszych należy poznańska
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa, prowadząca studia licencjackie i magisterskie na kierunkach
politologia i stosunki międzynarodowe.
A w tym roku rozpoczęła kształcenie
przyszłych socjologów i kulturoznawców.
W środowisku uczelnia ta znana jest
przede wszystkim ze spotkaó ze znanymi politykami i intelektualistami. Gości
ła już ich wiciu: prezydentów Lecha
Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego,
premierów Hannę Suchocką, Tadeusza
Mazowieckiego, Jan Krzysztofa Bieleckiego, księdza prof. Józefa Tischnera
czy prof. Jana Miodka.
Co roku WSNHiD stara się zaskoczyć
swoich obecnych i przyszłych studentów
nowymi, niekonwencjonalnymi działa
niami. Obecnie na przykład otwiera swoje podwoje dla licealistów. Zaprasza ich
do udziału w cyklu wykładów otwartych, przybli1..ających problemy z zakresu socjologii, kulturoznawstwa, politologii i stosunków międzynarodowych.
Pierwszy, Elita w świadomości spolecznej, odbędzie się w piątek I grudnia,
a wygłosi go prof. Marek Żyromski. Następny, poświęcony kulturze politycznej
wczoraj i dziś, prof. Waldemar Lazuga
poprowadzi 15 grudnia. Witkacy, Gom-

Market
i bliźniak
Już wkrótce spółka RAFA, właściciel
INTERMARCHE, postawi bliźniaczy
pawilon handlowy. Kolegium odwoławcze sejmiku samorządowego uchyliło negatywną decyzję Zarządu Miasta,
który nie wydał zgody na rozbudowę
placówki handlowej. Gminie nie pozostało nic innego, jak ustalenie warunków zabudowy terenu.
Z powodu intensywnego handlu wzrósł

ostatnio ruch drogowy w tej części miasta, niezbędne byłoby poszerzeniu ulicy
Więźniów Politycznych o dodatkowy
pas dla skręcających w prawo - wyjaśnił Kazimierz Ratajczyk, architekt
miejski. - To pociąga za sobą konieczność położenia nowego chodnika. Bardzo potrzebna jest sygnalizacja świetlna
na skrzyżowaniu ulic Raszkowskiej
i Więźniów Politycznych oraz modernizacja krzyżówki Tartaczna - Więźniów
Politycznych. Trzeba zlikwidować stację
transformatorową stojącą przy restauracji CRISTAL. Na razie jeszcze zastanawiamy się nad decyzją, nie ustaliliśm;,Jakie warunki zabudowy terenu wydamy RAFIE.
(ela)

Generalnie mieszkańcy naszego powiatu są zadowoleni z działalności pomocy
społecznej w gminach. Podkreślają jednak zbyt małe zaangażowanie budżetu
państwa w pomoc dla najuboższych, chorych, starych. Przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi czytelników, którzy zatelefonowali w czwartek do redakcji,
by podzielić się z nami swoimi opiniami.

• Moim zdaniem

Przepijają
Opieka społeczna jest w gminach dobrze zorganizowana. Jej pracowników widać na co dzień. Kiedyś na
wsiach sołtysi zajmowali się udzielaniem pomocy biednym, cho,ym, poszkodowanym przez los, mieli jednak
trudności z powodu chronicznego
braku pieniędzy. Dobrze więc, że jest
instytucja pomagająca najgorzej sytuowanym. Ma ogrom pracy, a pewnie będzie jej miała jeszcze więcej, bo
bezrobocie rośnie. Jestem przekonany, że za mało pieniędzy budżet pań
stwa przeznacza na pomoc społeczną.
Dziś za najbardziej pokrzywdzonych
mogą się uważać renciści i emeryci.
Zostali oszukani przez państwo, które
odbudowywali w takim trudzie po II
wojnie światowej.

Bakuła

na polskie

książki

to stanowiło zorganizować akcję, która
w 80 pro- . wzbogaci i uzupełni biblioteczne
centach przez Polaków, w tamtej- zbiory. Książki będą zbierane
szych bibliotekach brakuje książek w szkołach i w księgarniach.
w ich ojczystym języku. Biblioteka W dwóch krotoszyńskich księgar
niach (Rynek 7 i Mały Rynek 14)
szkoły średniej nie dysponuje wystarczającą ilością lektur, zaś w puwystawiono specjalne pojemniki, do
blicznej, na 28.000 woluminów, tyl- których można wkładać książkowe
ko 2.000 to książki polskie, zaczyta- dary dla polskich bibliotek w Mejne na śmierć. Dlatego Towarzystwo szagole. Obie placówki dysponują
Przyjaźni Krotoszyn-Mejszagoła pospisem obowiązujących tam lektur,
Choć

podwileńska

Mejszagoła

miejscowość zamieszkała

co nie oznacza, że potrzebne są wylektury. Chodzi bowiem również na przykład o bajki, książki dla
dzieci i młodzieży, inne wartościowe
literacko pozycje.
Po zakończeniu zbiórki ( 11 grudnia
2000 r.) ofiarowane przez krotoszynian książki trafią w ciągu kilku dni
do Mejszagoły.

łącznie

prawdę pomagają

im, choćby w pracach domowych czy w zakllpach. Do
władz pa,istwowych mam pretensje,
bo uważam, że za ma/o pieniędzy
przeznaczają na pomoc najuboższym.
Coś jest nie tak z tą pomocą społecz
ną. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego
zasiłki pobierają na przykład alkoholicy, którzy i tak przepiją całą kasę.
Szczytem bezczelności jest dla mnie
postawa tych, którzy niby Io są bezrobotnymi, ale całkiem nieźle im się
w życiu powod::.i. Mają c::.elność przychodzić po pomoc finansową i na
przykład podje:':dżają do buc/ynkll,
gdzie mieści się pomoc społeczna, zachodnimi samochodami.
oprac.
(popi)

Ucho
,, Rzeczy"
W pierwszych dniach listopada wycię
to rosnący w krotoszyńskim parku
ogromny, blisko trzystuletni grab. Drzewo to pamiętało czasy Gałeckich, początki pałacu i parku. Jak się dowiedziałem, zgodę na jego wycięcie dał
wojewódzki konserwator przyrody. Wi działem pień tego grabu po ścięciu. a
dole faktycznie był spróchniały, ale wyżej wydawał się zdrowy. Graby rzadko
dożywają tak późnego wieku. Myśl<;:, że
była jakaś szansa uratowania tego pomnika przyrody. Pamiętam, jak przed
laty wyglądał krotoszy11ski park,jak gę
sto rosły w nim drzewa. Przykro, że jest
ich coraz mniej, że fachowcom od zieleni jakoś łatwej wyciąć, niż ratować.
krotoszynianin

(wu)

Spotkanie z panem

(nazwisko i adres znane redakcji)

Brzechwą

W sierpniu tego roku minęła setna rocznica urodzin Jana Brzechwy- ukochanego poety dużych
i małych czytelników.

który wygłosi prof. Bogusław

spekiywach integracji Polski z Unią Europejska mówić będzie prof. Bogdan
Kosze] 16 lutego. W marcu, także 16,
WSNPiD 7..apras7..a na wykład prof. Wło
dzimieu..a Malendowskiego Rywa/i::.acja

o swvwce problemem wspólc::.esnych
stosunków międzynarodowych. Wszystkie wykłady (7..awsze w piątki o 17.00)
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społeczna

Czekają

19 stycznia 200 I roku. O per-

w siedzibie WSNPiD przy ulicy Grabowej 22, w sali 93. Licealiści z Krotoszyna będą tu bardzo mile widziani.
Piotr Zakrzewski

istnieje w każdym
lokalnym. Słusznie, że
korzystają z jej wsparcia najbiedniejsi, ale są i tacy, którzy, moim zdaniem, nie powinni mieć tego prawa.
Problem tkwi w tym, że pomoc jest źle
zorganizowana. Podam prosty przykład: wydaje się bony obiadowe. ! taki pijaczek, zamiast iść zje.vć posiłek,
przehandluje bon na wódkę lub wino.
Żeby tak nie działo się, proponował
bym stworzenie stołówek, gdzie bę
dzie się najuboższym wydawało posił
ki.
Uważam, że opieka społeczna spełnia
swoje zadania. Funkcjonuje prawidłowo, pomimo ograniczonychfi111duszy. Wiem, że dużo rodzin jest potrzebujących, a pracownicy społeczni naOpieka

społeczeństwie

Od ponad dziesięciu lat Krotoszyn przyjaźni się z Mejszagołą na Litwie. Co roku dzieci z tej miejscowości przyjeżdżają do nas na kolonie, a na początku lat dziewięćdziesią
tych wysiano z Krotoszyna do Mejszagoły kilka transportów z pomocą humanitarną.

browicz, Milosz. Trzy oblicza dialogu
z tradycją i wspólczesnofrią to temat
wykładu,

bony

Fot. Arch.
Natalia Drygasz Vc recylujejeden z wierszy Brzechwy

z okazji rocznicy Agata Hylewicz,
bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr
I w Krotoszynie, razem z kilkoma
uczennicami klas i:tarszych przygotowała dla dzieci z klas drugich ciekawe
spotkanie na które przybył... sam pan
Brzechwa! (w tę postać wcieliła si~
Kasia Kurzawa). Szkolę odwiedziła
też Pyza narratorka, (zagrana przez
Kasię Augustyniak). Wśród zaproszonych gości byli: Samochwała, Ża
ba, Kaczka Dziwaczka, Le,i, pan Pomidor, Igła z Nitką i Tydzie,i ze swoimi dziećmi.
Dzieci, zasłuchane w wiersze, z ła 
twością rozwiązały krzyżówkę wspól-

ną

dla wszystkich, której hasłem było
i nazwisko bajkopisarza. Zaśpie
wały popularną piosenkę o Kaczce
D::.iwaczce i wysłuchały ciekawostek
z życia poety. Szczególnie zainteresowało drugoklasistów to, że ten mądry
i czarujący człowiek nic tolerował bałaganu. Zawsze pracował przy uporządkowanym biurku.
Listopadowe spotkanie w bibliotece
szkolnej to nic koniec spotkań z Janem Brzechwą, kontynuacją będzie
konkurs, kierowany również dla
uczniów klas drugich zatytułowany
,,Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?"
imię

(m)

7 •

Starosta przeprasza
pielęgniarki
W związku z licznymi ostatnio w lokalnej prasie publikacjami dotyczącymi sytuacji w służbie
zdrowia, starosta krotoszyński wydał oświad
czenie, które streszczamy poniżej, chwilowo pozostawiając je bez komentarza.
Zdaniem krotoszyńskiego starosty Stanisława Ratajskiego wszystkie problemy, wnioski i żądania, zgłoszone przedstawicielom samorządu powiatowego
przez średni i niższy personel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, zostały potraktowane poważnie, były bowiem kilkakrotnie
przedmiotem obrad Zarządu Powiatu.
Poza tym, na wszystkich oddziałach odbyły się spotkania dyrektora z załogą,
podpisano wtedy ugody w sprawie ratalnego wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za rok 2000.
Starosta oraz Zarząd Powiatu, ,iry,raża
jąc uznanie za ofiarną i pełną poświęce
nia pracę średniemu personelowi medycznemu, jak i lekarzom, w pełni podziela ich zdanie w sprawie niskiego pozio,nu wynagrodze11, niewspółmiernego
do ich wysiłku i odpowiedzialności czytamy w oświadczeniu starosty, który
stan ten tłumaczy ogólną sytuacją
w służb i e zdrowia, a zwłaszcza nowymi
rozwiązaniami ekonomicznymi, których nieprzestrzeganie mogłoby spowodować upadłość szpitala. Jedynym warunkiem rozwiązania problemu jest zdaniem starosty pod niesienie wysokości
kontraktów na świadczenie usług medycznych, zawieranych przez SPZOZ

z kasą chorych. Zar=ąd Powiatu postawił pr::.ed dyrekcją SPZOZ zadanie, aże
by pr.:y jakichkolwiek możliwościach,
które mogą się pojawić w 2001 roku,
podwyżs::.enie plac było najpilniejszym
zadaniem - czytamy nieco dalej.
Odnosząc się do zarzutu nieodpowiedniego traktowania personelu średniego
i niższego przez przełożonych, starosta
informuje w oświadczeniu, że Zarząd
Powiatu zobowiązał dyrekcję do zwrócenia kadrze kierowniczej uwagi na konieczność dbania o prawidłowe stosunki międzyludzkie. Z kolei w celu sprawdzenia niektórych zarzutów kierowanych pod adresem dyrekcji oraz dokonania oceny polityki kadrowej i sytuacji
finansowej, Zarząd Powiatu powołał zespół, który w najbliższym czasie przeprowadzi w SPZOZ kontrolę.
Starosta pisze też, że w opinii Zarządu
Powiatu na uznanie zasługują dotychczasowe działania dyrektora SPZOZ
Pawia Jakubka na rzecz modernizacji,
rozwoju i wprowadzania nowego rodzaju usług. Wymienia ich widome efekty
- oddział intensywnej terapii medycznej, nowy ambulans reanimacyjny, oddział pielęgnacyjna-opiekuńczy, mammograf, windę w szpitalu, planowane na
przyszły rok otwarcie stacji dializ. Przy-

A ludzie

I

Zbigniew Buniowski

(emeryt)
Za mało jest w Krotoszynie szaletów miejskich. Ten, ktÓIJ' jest
w Rynku, to za mało, jak na centrum sporego miasta. Toalety publiczne powinny być na Błoniu, bo
przecież latem ludzie chodzą tam
całymi rodzinami na spacery,
a różne sytuacje się mogą przydarzyć ...

Zenon

I

pomina o opracowanym przez dyrekcję
SPZOZ programie restrukturyzacji szpitala, dzięki któremu uzyskano w Ministerstwie Zdrowia 700 tysięcy zł na inwestycje i remonty.
W ostatnim akapicie oświadczenia znajdujemy odniesienie do niedawnego spotkania w bibliotece:
Krytyczne uwagi prasy lokalnej pod adresem zorganizowanej niedawno w bibliotece konferencji są uzasadnione, bowiem nie spełni/a ona oczekiwa11 organizatorów (to jest-starosty krotoszyń
skiego i dyrel-1ora SPZOZ), ani też
wszystkich jej uczestników, a zwłaszcza
pań pielęgniarek. Organizatorzy oczekiwali poważnej rozmowy na temat przyszłości krotoszy11skiego szpitala, a personel medyczny - jak się okazało -

Michałowicz

Na dworcu, w Rynku, na targowisku toalety, owszem, są. Jednak ich
jakość pozostawia wiele do życzenia. Uważam, że powinny być dodatkowe ubikacje w szpitalach
i przychodniach, bo tam ludzie
chorzy przychod::.ą. Tak samo
w urzędach. Zaluję, że brakuje toalet przy kościołach, ale gdzieś
w pobliżu powinno się je zrobić.

* *.
Mamy na koncie inwestycyjnym basenowym okola 200 tysięcy ::.lo(vch do
wydania w tym roku - powiedział
burmistrz Krotoszyna. Wyjaśnił, że
Zarząd planuje spożytkowanie tych
pieniędzy na wykończenie sali przyszłej restauracji w budynku WODNIKA. Ponieważ kwota nie wystarczy
na doprowadzenie placówki gastronomicznej do stanu używalności, gmina
ma zamiar jedynie podszykować
obiekt, zakładając kasetony i oświetle
nie, resztę pozostawiając przyszłemu
dzierżawcy. Budżet przyszłoroczny

Ekologiczna
edukacja najmłodszych
W tygodniu poprzedzającym V Ogólnopolski Festiwal Dziecięcy o Tematyce Ekologicznej uczniowie klasy V
Technikum Ochrony Środowiska
współpracujący z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadzili w krotoszyńskich szkołach
podstawowych i przedszkolach cykl
lekcji pokazowych dotyczących gospodarki odpadami.
Chodziło o uświadomienie najmłod
szemu pokoleniu, że i ono może mieć
wpływ na mądre gospodarowanie od-

mówią. ••

(emeryt)

rozmowy o wynagrodzeniach i innych
problemach, które nurtują to środowi
sko. (..) Za niespełnienie tych oczekiwań starosta kroloszy11ski serdecznie
przepras::.a Panie Pielęgniarki. Sądzę,
że częstsze spotkania przedstawicieli organu założycielskiego z przedstawicielami ziviązków zawodowych, czy też rozmowy z poszczególnymi grupami pracowników, pozwolą lepiej poznać problemy, z jakimi borykają się w cod::.iennej pracy. Reasumując, pragnę wyrazić
nadzieję na dals;:y rozwój naszego szpitala, na świadczenie usług medycznych
na coraz 1-1'.)'Ższym poziom iem, a najbard::.iej na to, że być może wreszcie pojawi się możliwość poprawy warunków
materialnych pracowników.
Oprac. (er)

Nie będzie, przynajmniej na razie,
w Krotoszynie kart postojowych.
LKS CERAMIK, gospodarujący na
rynkowym parkingu, złożył w gminie
wniosek o podwyższenie opiat za korzystanie z parkingu i zmianę formy
ich pobierania. Po zapoznaniu się
z sytuacją w zbliżonych wielkością
miastach, które wprowadziły u siebie
karty parkingowe, samorząd zdecydował się na podniesienie opłat oraz inkasowanie ich na starych zasadach.

Krystyna Marek
(technik technolog
przemysłu mięsnego)

Przede wszystkim na cmentarzu
potrzebne byłyby toalety, przecież
tam przewija się masa ludzi. WC
należałoby postawić na obrzeżach
największych w mieście ulic-Kobylińskiej i Zdunowskiej.

padami. Uczniowie technikum tłuma
czyli dzieciom, co powinny robić z odpadami, a szczególnie z plastikowymi
butelkami. Pokazywali, jak segregować odpady, do jakich pojemników je
wrzucać. Dzieci zadały prelegentom
wiele ciekawych pytań ..
W sumie pogadanek wysłuchało około
1800 dzieci, z których część zgłosiła
się ze szkół spoza Krotoszyna. Planujemy zorganizowanie podobnych spotkań również w przyszłym roku.
uczniowie klasy V TOŚ

gminy, o ile radni

zaakceptują pomysł

Zarządu, uwzględni

ne na urządzenie
WODNIKA.

fundusze potrzebczęści hotelowej

•••
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Baszyny liczy 11 członków, którzy
zajmują się uprawą pszenicy, pszenżyta, rzepaku oraz hodowlą trzody
chlewnej i bydła opasowego. Od kilku
lat rolnicy ci zajmują się wykupywaniem gruntów stanowiących własność
spółdzielni. W 1998 roku w Baszynach oddano do użytku tuczarnię na
500 tuczników.
KrotHolmes

Tym razem pytaliśmy krotoszyńskich przechodniów o to, jak oceniają wyposażenie miejsc publicznych w toalety.
Notował

Sebastian Pośpiech
Marcin Pawlik

Fotografował

Józef Czubak

I

(kierowca)

Szalety są w parku, ale nieczynne,
więc jaki z nich pożytek? Widzę, że
osoby przechodzące przez park
często ich szukają. Nie wiem, jak
sytuacja wygląda na stadionie.
Ogólnie można powiedziec, że
Krotoszyn ma za mało publicznych
ubikacji.

Zdzisław Maćkowiak

I

(tokarz)

Toaleta w Rynku bardzo się zmieni/a na korzyść. Jest w niej tak.jak
być powinno wszędzie - czysto
i schludnie, bez przykrych zapachów. Mogłoby być publicznych
ubikacji znacznie więcej, zwłasz
cza w najbardziej uczęszczanych
miejscach w mieście.
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Słowo

na

niedzielę

24 listopada, w

Niedziela
Chrystusa Króla
Wszechświata
Pierwsze czytanie
- z Księgi
Proroka Daniela
(Dn 7, 13-14)
Patrzyłem

w nocnych widzeniach,
a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do
Przedwiecznego i wprowadzają Go
przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a słu
żyły Mu wszystkie narody, ludy i ję
zyki. Panowanie Jego jest wiecznym
panowaniem, które nie przeminie,
a Jego królestwo nic ulegnie zagładzie.

Psalm responsoryjny
(Ps 93 /92/)
Ref Pan Bóg króluje,
pełen majestatu
Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan odział się w potęgę
1 nią się przepasał,
tak świat utwierdził,

Ś 'lrp. Profesor Katarzyny Jarmużek
i

odprawione msze św.: w kościele w Pogorzeli o godz. 13.00, w
kościele pw. Św. Andrzeja Boboli o godz. 18.00
wszystkich przyjaciół =apras::ają mę::owie = d::iećmi i rod=icami

ry jest, Który

był

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pie1worodnym umarłych i Wład
cą królów ziemi. Tym, który nas miłuje, i który przez swą krew uwolnił
nas od naszych grzechów, i uczynił nas
królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu
swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go
wszelkie oko i wszyscy, którzy Go
przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam
jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Któ-

Pani

Mirosławie Paździoch

wyrazy

współczucia

z powodu

śmierci

ś 'lrp.

i Który przychodzi,

Wszechmogący.

ojca
składają

.EWANGELIA

uczniowie klasy le wraz z rodzicami

według
świętego

Jana

Pani Stefanii Żurkiewicz wyrazy głębokiego współczucia z powodu

(J 18, 33b-37)

• Drugie czytanie
- z Księgi Apokalipsy
św. Jana Apostoła
(Ap 1, 5-8)

Ś 'lrp. Profesor Justyny Marciniak

zostaną

- 26 listopada

że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki,
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Świadectwa Twoje
bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość
po wszystkie dni, o Panie.

pie1wszą tragiczną rocznicę śmierci

śmierci

ś 'lrp.

Piłat powiedział

do Jezusa: Czy Ty jeKrólem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy Io mówisz od siebie, czy
też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat
odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród
Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie.
Coś uczyni/? Odpowiedział Jezus:
Królestwo moje nie jest z tego świata.
Gdyby królestwo moje było z tego
świata, słudzy moi biliby się, abym nie
został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem
powiedział do Niego: A więc jesteś
Królem? Odpowiedział Jezus: Tak.jestem Królem. Ja się na Io narodzi/em
i na Io przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Ka::dy, kto jest
z prawdy, słucha mojego głosu.
steś

syna
składają

mies=ka11ey ulicy Okólnej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 listopada 2000 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój ukochany Mąż, nasz Ojciec, Dziadek i Pradziadek

ś 'lrp.
Tadeusz

Białek
lat 75

przeżywszy

W smutku

pogrążona

rod::ina

zawiadamiamy, że 11 listopada 2000 r. zginął śmiercią
kochany Mąż, nasz Ojciec, Teść, Brat, Syn, Zięć, Szwagier,
Dziadek i Wujek
Z

głębokim ża1cm

tragiczną mój

Nad

Ewangelią

Jan zamknął drzwi swojej komnaty. Na
stole stały cztery palące świece, na jednej ze ścian migotało światło pochodni.
Podszedł do okna, chcąc uciec od myśli, które kłębiły się w jego głowie.
W 1edział, że na dworze jest wiele osób
oddanych królowi, takich, które nie zawahałyby się oddać za niego życie. Kochają nie tylko króla, ale w gruncie rzeczy cały ten kraj. Jan miał świadomość,
że wojna z sąsiadami jest nieunikniona.
To jednak, czego dziś był świadkiem
wstrząsnęło jego sercem. Okazało się,
że w pałacu żyją też ludzie zdecydowanie przeciwni królowi. Chętnie by go
zdetronizowali, a na domiar złego weszli w tajne układy z nieprzyjaciółmi.
Każdy król może mieć wokół siebie ludzi sobie zaufanych i oddanych, ale
mogą się też znaleźć w jego otoczeniu

~

Swięto
Tytuł
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nieświadome nieposłuszeństwo. Byłby

to

fałszywy

obraz Boga!
król wymaga jednak uznania go
przez swoich poddanych. Można powiedzieć, po co chrześcijanin miałby to
czynić, skoro chodzi do kościoła, a na
Każdy

ś 'lrp.
Janusz Odasz
przeżywszy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 li stopada 2000 r. zmarł namaszczony Olejami św. mój ukochany Mąż, nasz Brat, Szwagier i Wujek

ś 'lrp.
Józef Kozłowski
przeżywszy

lat 67
W smutku

pogrążona

rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 listopada 200 r. zmarł nag le nasz
Przyjaciel

ś 'lrp.

(si)

cego na kuli ziemskiej, trzymającego
krzyż zbawienia.
Święto Chrystusa Króla, ustanowione
przez papieża Piusa XI w roku 1925,
miało za zadanie uczczenie i przybliże
nie wiernym ideału człowieczeństwa
Chrytusa, w którym zharmonizowane
jest wszelkie działanie podporządko
wane prawu miłości. Od 1969 r. świę
to to obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Wiele polskich kościołów nosi imię
Chrystusa Króla, w pobliżu Krotoszyna
są dwa - w Cieszkowie i Jarocinie.
opr.
(si)

pogrążona

rodzina

Jerzy

~

i śmiercią mówiąc, iż króluje z drzewa
krzyża. Św Tomasz w hymnie na Boże
Ciało nazwał Jezusa królem narodów,
który przelał swoją krew, a siebie daje
jako nagrodę w nowym królestwie.
W ikonografii chrześcijańskiej obraz
Chrystusa Króla jest najdawniejszym
z majestatycznych sposobów przedstawiania Syna Bożego. Królewską godność przedstawiano analogicznie do
formuł i zasad stosowanych przy ukazywaniu oblicza cesarza. Często na wizerunku Chrystus czyni gest ręką odczytywany jako błogosławieństwo albo
nadanie praw wiernym. Spotkać również można wyobrażenia Jezusa stoją-

lat 53
W smutku

Długiewicz

przeżywszy

Chrystusa Krola

Chrystus Król Wszechświata ma
i podkreślać Jego zwierzchność nad całym światem. W chrześci
jaiiskiej literaturze greckiej często
przedstawiano Jezusa Chrystusa jako
króla niebios, w otoczeniu aniołów, stanowiących jego straż przyboczną, albo
jako dowódcę armii chrześcijańskiej,
który jak cesarz rozdaje korony poszczególnym umiłowanym. Jest to
oczywisty wpływ symboliki cesarskiej
z TII-Nw.
W tekstach liturgicznych napotkać
można określenia Chrystusa jako króla
chwały, wodza i pasterza, króla niebios.
Tytuł króla wiązano także z Jego męką
wyrażać

osoby, które najchętniej pozbawiłyby
niewygodnego władcę korony. Tak może być również wokół Chrystusa Króla.
On jest królem, ale jest to jedyny król,
nad którym mamy władzę. S:z,anuje naszą wolność, możemy przecież powiedzieć: Nie chcę ciebie. On odejdzie, ale
wówczas będzie to król zasmucony,
płaczący nad swoim ludem.
Byłoby błędem, gdybyśmy patrzyli na
Jezusa jak na groźnego, despotycznego
władcę, czyhającego na nasz najmniejszy błąd, aby ukarać za świadome czy

pytanie, czy jest osobą wierzącą, odpowiada twierdząco. Chodzi jednak o coś
więcej, o królowanie Jezusa w moim
sercu... Może potrzeba osobistego,
świadomego, wolnego powiedzenia Jezusowi w modlitwie: Bądź królem i od
tej chwili Ty kieruj moim życie, oddaję
je Tobie.
Słyszałem niedawno, że tak właśnie
pewna grupa osób powierzyła Jezusowi
Królowi siebie i urząd, w którym pracuje. Słyszałem też o pewnym przedsiębiorcy, który powierzył Mu swoją
rodzinę i firmę. Istnieje pewien znany
zespół rockowy, którego członkowie
oddali swoje życie i muzykowanie Jezusowi Chrystusowi.
Uznanie Jezusa za króla mojego życia
może rozpocząć nowy jego etap. Nie
bójmy się, że On nam coś zabierze. Jeśli nasze dążenia są dobre i nie przysła
niają Boga, Chrystus Król zawsze nas
w nich wesprze.

koledzy:: Polskiego
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W smutku pogrążeni
Ogrod11ic::ego w Krotoszynie
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NAJSTARSZY ZAKŁAD POGRZEBOWY

"GULCZYŃSCY"
KROTOSZYN, UL. FARNA 7, TEL. 725-23-93 /725-24-21/
TEL. KOM 0-601-983-690 • CZYNNY CAŁĄ DOBĘ
TRUMNY WCENIE OD 400,· zł
DZIAŁAMY PROFESJONALNIE * GWARANTUJEMY SOLIDNE USŁUGI
Wnaszej firmie możecie państwo liczyć na życzliwość, fachową
obsługę, wszelką pomoc, oraz ~zyskanie wszelkich informacji.
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Nowe

łóżka

przy Bolewskiego
przełomie lat 1990/91 zakłady
opieki zdrowotnej przekazały prowadzenie żłobków urzędom miejskim
i gminnym. W Krotoszynie z powodu
malejącego zapotrzebowania na tę
formę opieki do użytku mieszkańców
przekazany został tylko jeden obiekt,
znajdujący się na osiedlu Sikorskiego,
nowoczesny i w dobrym stanie technicznym. Drugi z budynków żłobko
wych, zlokalizowany przy ulicy Bolewskiego w pobliżu kompleksu szpitalnego, pozostał w zarządzie ZOZ-u.
- Powierzchnia użytkowa budynku,
w którym w latach sześćdziesiątych
mieścił się oddział zakaźny ówczesnego szpitala powiatowego, wynosi 770
metrów kwadratowych - mówi Paweł Jakubek, dyrektor SPZOZ. Budynek ma piękne otoczenie ogrodowo-parkowe i co ważniejsze dogodne
położenie blisko szpitala. To predysponuje obiekt do wykorzystania
w lecznictwie i opiece stacjonarnej.
W pierwotnym założeniu miał służyć
jako oddział średnioterminowej opieki medycznej. Potem mówiono o oddziale rehabilitacji, w tym również
kardiologicznej.

Na

7 lat

Od 1 stycznia w budynku dawnego żłobka przy ulicy Bolewskiego 14
w Krotoszynie będą funkcjonowały dwa nowe zakłady Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W Zakładzie Pielęgnacyjno
-Opiekuńczym stanie 25 łóżek dla przewlekle chorych, w Zakładzie Opieki Paliatywnej - udzielającym pomocy pacjentom oraz ich rodzinom
w końcowej fazie choroby - 5.

przygotowań

Wiele pracy włożono w remont budynku. Adaptacja żłobka trwała 7 lat.
Prace rozpoczęto w 1992 roku od pokrycia dachu, ocieplenia elewacji
i osuszenia budynku. Udało się też zamstalować podłączenie tlenowe, wymieniono część okien i zamontowano
umywalki. - Prace nabrały tempa
w 1993 i 1994 roku, ponieważ pozyskano wsparcie - nieduże granty
w konkursie ministerstwa zdrowia
i w/oskiej ambasady - tłumaczy dyrektor SPZOZ. Wtedy założono windę przyschodową dla pacjentów na
wózkach inwalidzkich, piec gazowo-olejowy i wyremontowano sanitariaty.
W następnych latach prace ograniczono do konserwacji i utrzymania zimą odpowiedniej temperatury, aby
nie doszło do zawilgocenia i dewastacji budynku. Przyczyną takiego stanu
rzeczy był brak środków finansowych
i niejasna koncepcja wykorzystania

Werbunek trwa

Fot . .. Rzecz., - Sebastian
Barbara Kościńska-Krzyżańska prezentuje wyposażenie łóżka w nowym zakładzie dla przewlekle chorych

obiektu. Jednak budynek, dość dobrze
uzbrojony technicznie, stanowił zamrożony kapitał SPZOZ-u.

mDobry klimat
Na dalsze prowadzenie remontu zdecydowano się w III kwartale 1999 roku. Ówczesne kierownictwo SPZOZ
zamierzało skorzystać z dobrego klimatu dla zakładów pielęgnacyjno
-opiekuńczych. Na decyzję miała także wpływ zapowiedź Ministerstwa
Zdrowia o wsparciu restrukturyzacji
związanej z tworzeniem miejsc pracy

w placówkach medycznych w ramach
tak zwanego programu osłonowego
i pożyczki z Banku Światowego.
Wniosek o uwzględnienie Krotoszyna
w tych planach złożono w lipcu 1999
roku, ale nie udało się wtedy uzyskać
pieniędzy na kontynuację remontu,
przyznawanych przez komisję działa
jącą przy lekarzu wojewódzkim.
Nadzieje odżyły w grudniu, kiedy
z wizytą do Krotoszyna przybył wicemister zdrowia Maciej Piróg i poparł
starania o utworzenie u nas takiego
zakładu. Przez lata adaptacji obiektu
gromadzono wyposażenie, pochodzą-

Listy do rzeczy
Chciałbym wrócić do niedawnych

obdchodów 82 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości po 123
latach niewoli. Pisze ten list dlatego,
że wstydzę się za mieszkańców Krotoszyna niewiciu obywateli naszego grodu spełniło patriotyczny obowiązek wywieszenia na swoim domu
flagi p~ństwowcj . W przeszłości, jak
sobie przypominam, na przykład 22
Lipca, święto narzucone nam przez
PRL, obchodzili nasi mieszkańcy

wy do przyjmowania chorych. Miesiąc temu zakończono negocjacje
z Wielkopolską Regionalną Kasą
Chorych, których owocem jest kontrakt na prowadzenie od I stycznia
200 l roku Zakładu Pielęgnacyj no-Opiekuńczego i Zakładu Opieki Paliatywnej. Pierwszym ma kierować,
zgodnie z rozporządzeniem ministra
zdrowia, magister pielęgniarstwa. Zatrudnienie znajdzie tam kilkanaście
osób, głównie pielęgniarek i rehabilitantów. W zakładzie prowadzona bę
dzie opieka długo- i średniotermino
wa, dla pacjentów wymagających
opieki dłuższej niż 30 dni. Trafią tam
pacjenci wymagający opieki i rehabilitacji na przykład po urazach narządu
mchu, udarach mózgu, przewlekle
chorzy.
- Pacjentowi w uzyskaniu samodzielności powinien wystarczyć sześcioty
godniowy pobyt u nas - tłumaczy
Barbara Kościńska-Krzyżańska,
przyszła kierowniczka zakładu. Kontrakt drugiego z zakładów - opieki
paliatywnej - będzie dotyczył pomocy pacjentom i ich rodzinom w terminalnej fazie choroby.

bardzo hucznie, przy czerwonych
głównie sztandarach, bo biało-cze
rwonych było wówczas bardzo mało.
10 listopada bieżącego roku na ratuszowy maszt wciągnięto flagę pań
stwową, a pod pomnikiem Powstań
ców Wielkopolskich złożono wią
zanki kwiatów. Potem uczestnicy
uroczystości udali się do kościoła
pw. św. Andrzeja Boboli, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Chwała organizatorom

tej

Pośpiech

ce głównie z darów zagranicznych
fundacji z Holandii i Niemiec, współ
pracujących ze szpitalem. W 2000 roku uzyskano z Regionalnego Progra-·
mu Restrukturyzacji w Ochronie
Zdrowia brakującą do pełnego uruchomienia budynku kwotę 250 tys. zł.
Przeznaczono ją na dalsze roboty malarskie, kupno pościeli i umeblowania.

• opieka
i rehabilitacja
Dziś

budynek jest praktycznie goto-

Sympatycznemu i wesołemu
Lekarzowi Edmundowi Leśniewiczowi dedykujemy z okazji imienin ten wierszyk:

pięknej

uroczystości.

Szkoda tylko,
że harcerze,
którzy
tak
pięknie
zaprezentowali
się na manifestacji, wycofali się z uczestniczenia w Mszy św. za Ojczyznę.
Henryk Jelinowski
Krotoszyn

Pracowity jak pszczółka
- to każdy już wie
Odważny jak lew - wątpliwości
nie ma już nikt - o nie!
Wielki jak niedź1viedź
- lecz nie boi się nikt
Szybki jak zając - wszystkie
sprcrny załatwia w mig
pracownicy
NZOZ ESKULAP

Kierownictwo wiąże duże nadzieje
z funkcjonowaniem dwóch zupełnie
nowych na naszym terenie zakładów.
- Lic;:;ymy na odciążenie innych odd::ialów i zlagod::enie kadrowych
skutków restruktu,yzacji - mówi dyrektor Jakubek. - Pojawia się rów110cześnie szansa na awans zawodowy
dla personelu niżs:::ego szc::ebla. Rozmowy na temat zatrudnienia w zakła
dach prowadzone są z pracownikami
różnych oddziałów szpitalnych. C::ęść z nich już się zdecydowała, niektór::y zastanawiają się - twierdzi
Barbara Kościńska-Krzyżańska. Nowa szefowa podkreśla, że każdy podejmujący się tej pracy musi być
świadomy swej roli i odpowiedzialności oraz potrzeby posiadania wysokich kwalifikacji. Dlatego już teraz
zgłoszono zapotrzebowanie do Izby
Pielęgniarskiej w Kaliszu na szkolenia dla pielęgniarek.
Sebastian Pośpiech

Za zorganizowanie pielgrzymki do Ziemi Świ~tcj - pogl~bicnic wiary u źródeł
w Roku Jubileuszowym

serdeczne
Księdzu

podziękowania

Kanonikowi

Sylwestrowi Stempinowi
składają

uczestnicy pielgrzymki
Podzi~kowania

kierujemy

równic.i

w stron~ Biura Podróży ANDA - za
t.abczpicczcnic strony technicznej i pclną

rcalizacj~ zamierzonego programu.
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Ziemniaki
•
•
•
w zyw1en1u
trzody

\10 ryka

ro/r,;L

~

,,..Q

Jesienią

ocenia się plony ziemniaków. Zdarza się, że bulwy są duże albo bardzo małe. Te, które nie nadają się do
sprzedaży, zostaną przeznaczone na pasze.
Świeże ziemniaki zawierają około 22
procent suchej masy, 15 - 18 procent
skrobii, około 2 procent białka oraz
nieco włókna. Stanowią cenną i łatwo
strawną paszę energetyczną dla świń.
Po uparowaniu można nimi karmić
tuczniki, lochy i warchlaki. Sucha masa ziemniaków to powyżej 70 procent
skrobii i około 9 procent surowego
białka o korzystnym składzie aminokwasowym.
Wykorzystanie tej rośliny w żywieniu
trzody chlewnej zależy od sposobu
przygotowania bulw oraz od prawidło
wego zbilansowania potrzebnej dawki
pokarmowej .
Gdy okaże się, że ziemniaków wystarczy tylko na kilka tygodni, a dziennie
potrzeba ich tyle, ile mieści się w parniku, najlepiej przechowywać je w pomieszczeniu, gdzie nie będą gniły, a po
uparowaniu systematycznie skarmiać.
Gdy ziemniaki przeznaczamy do dłuż
szego skarmiania, lepiej jest wszystkie
uparować i zakisić .

starcza to do
bii.

wieloskładnikowe

Stosowanie w żywieniu trzody ziemniaków kiszonych na surowo jest niewskazane, bowiem straty suchej masy
są trzykrotnie wyższe niż przy użyciu
uparowanych, a przyrosty masy tuczników nimi żywionych o 20 procent niż
sze. Gorsza jest też przyswajalność
białka . Ziemniaki w takiej formie moż
na podawać świniom powyżej 40 kg
masy ciała, w ilości nie przekraczającej
3 kg dziennie.
Jeśli jednak nie mamy możliwości
uparowania, można ziemniaki zakisić
na surowo. Najlepiej wtedy sporządzić
kiszonkę wieloskładnikową, dodając

pasze treściwe lub śrutę rzepakową.
Stosujemy ją w ograniczonych ilościach, nie więcej niż 1,5 - 2,5 kg na
tucznika dziennie.

• Między żytem
a pszenicą

Do wiosny ziemniaki można przechokopcach, lecz straty suchej masy w bulwach dochodzą do 50
procent. Do przygotowania kiszonki
można wykorzystać wiele innych dodatkowych składników, na przykład
śruty zbożowe i rzepaku, otręby pszenne. Można również zakisić ziemniaki
z zielonkami.
Przy sporządzaniu kiszonek z ziemniaków można ograniczyć zużycie opału
poprzez krótsze parowanie. Przyśpie
szenie obrotów ślimaka kolumny parnikowej o 50 procent powoduje, że
temperatura bulw wychodzących z kolumny ma co najmniej 70 stopni. WyK

Spalił się
Kilkanaście dni temu doszło w Chwaliszewie do groźnego zdarzenia. Na strychu domu państwa Biegańskich wybuchł pożar. Ogień strawił całkowicie

wywać także w

H

ziarenek skro-

• Kiszonki

Oszczędne parowanie

•

pęknięcia

Szok, jaki wywołuje nagła choroba w rodzinie, napad, pożar czy inne podobnie
nieszczęście to stres, który zakłóca poważnie odporność każdego z nas. Dlatego bardzo ważny jest wtedy każdy gest pomocy, choćby dobre słowa. Konkretne działania wspomagające poszkodowanego są nieocenione.
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• Mają gdzie mieszkać
tygodniu postanowiliśmy
pogorzelców, aby zobaczyć,
jak radzą sobie w trudnej sytuacji. Wiedzieliśmy już, że mają gdzie mieszkać
- na podwórku stanęły dwa baraki budowlane, wynajęte dla nich przez gminę. W metalowych nibydomkach, zaopatrzonych w prąd, zamieszkała cala,
duża rodzina Biegańskich: siedmioro
dzieci, mama z tatą oraz starsi państwo
Biegańscy. - Płacimy po trzysta zło

W

zeszłym

odwiedzić

\

IVlarkowy
ko1nputer
DPTIIVIUS
z oprogramowaniem

• Budowlańcy
na podwórzu ...
Kiedy odwiedziliśmy

państwa Biegań

skich, na podwórku pracowała spora
ekipa budowlana. Kilku z robotników,
wszyscy w kaskach na głowach, przerwało na chwilę swoje zajęcia i odpowiedziało nam, że gospodarza nie ma.
Wyjechał załatwić jakieś sprawy urzę
dowe. Gospodyni też wyszła . - Ale
wskazano na jednego z dwóch męż
czyzn nadchodzących z głębi podwórza.
Brat Andrzej to niewysoki, około pięć
dziesięcioletni mężczyzna . Pokazując

odbudowywane mury, objaśnia nam
stan zaawansowania prac. Dom zyska
nieco na gruntownym remoncie w miejscu dotychczasowego typowego
poddasza będzie wyższe, dwuipólmctrowe, użytkowe. Wykończone spadzistym dachem posłuży rodzinie Biegań
skich do celów mieszkalnych (dotąd
także sypiało na nim czworo ich dzieci).

• ... to społecznicy

Hardbit s.c.

„

c/~4'.,
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 2a
tel. 062 725 72 06, 725 77 78
22 listopada 2000
....
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posiłki. O godzinie I 0.00 wszyscy proszeni są na śniadanie. Około 11.00 kobiety roznoszoną na mury kawę i ciasto.
Na obiad budowlańcy schodzą się
o 13.00.

• Kupują, targują

• Dobra organizacja
Wspólnota daje nie tylko robociznę, ale
i swoje pieniądze, pochodzące ze skła
dek. Kupuje potrzebne materiały budowlane. Targuje się w hurtowniach,
prosi o rabat ze względu na nadzwyczajne okoliczności - pożar domu. Wielu
właścicieli okolicznych składów rozumie to i daje upust na swoje towary. -

Roboty prowadzone są pod auspicjami
Regionalnego Komitetu Budowlanego
Świadków Jehowy. Jak wyjaśnia brat
Andrzej, głównym celem komitetu jest
budowanie sal służących do spotkań
wspólnoty. Obecnie powstaje taki, mający 320 metrów kwadratowych powierzchni, obiekt w Pleszewie. - Bu-

Na

dujemy go metodą szybkościową - wy

złowski z Krotoszyna

jaśnia mężczyzna.

Ekipa budowlana
28 października na przygotowany teren - była to działka z zalanywkroczyła

przykład

szefowie hurtowni: Koi Ludzis ::e 'Zdun mówi brat Andrzej. - Moi.na liczyć
także na mieszkańców Chwalis::ewa,
użyczają nam transportu.

tych na miesiąc za wynajem baraków burmistrz Julian Jokś. - Jakaś firma wynajęła im także barak sanitarny. Na razie mają gdzie mieszkać.
Zakupiliśmy też 12 kubików drewna budowlanego. Wystąpiliśmy do energetyki
o tymczasowe zastosowanie ulgowej taryfy. Wiem, że Biegański zabrał się za
odbudowę domu. Ale przy dzisiejszych
dochodach z gospodarstwa pewnie potrwa to trochę.

wszystko mo;:e iryjaśnić brat Andrzej -

1919

Andrzej. - Wykonanie ,ysunku technicznego do budowy oraz nadzór nad
nią powierzono fachowcowi. Resztę irykonujemy sami. Jesteśmy członkami
wspólnoty świadków Jeho1ry, spalił się
nasz brat.

wyjaśnił

Ziemniaki parowane lub kiszone są
w żywieniu świń najlepszym zamiennikiem energetycznym. Pod względem
wartości energetycznej w przeliczeniu
na suchą masę klasyfikuje się je pomię
dzy żytem a pszenicą. Nadają się do
skarmiania dla warchlaków i loch.
Dzienne dawki ziemniaków parowanych i kiszonych mogą być wysokie
i całkowicie pokrywać zapotrzebowanie na energię. Lochy mogą zjadać ich
do l O kg dziennie, tuczniki od 2 do
6 kg, a warchlaki ważące około 35 kg
od I do 2 kg.
Agnieszka Gniazdowska
L

poddasze, zniszczył także drewniane
stropy. W ratowaniu dobytku pomagali
właścicielom sąsiedzi, wynosząc rzeczy
z płonącego budynku. Po ugaszeniu
ognia dom wyglądał rozpaczliwie. Zostały właściwie tylko nadpalone mury.
Strażacy oszacowali wstępnie straty na
I 00 tysięcy złotych. Dom był ubezpieczony.

nasz brat

Ludzie pracujący przy odbudowie domu to nic regularna ekipa budowlana,
lecz społecznicy. Codziennie na placu
budowy stawia się od 20 do 40 osób
i wykonuje zaplanowane na ten dzień
prace. Każdy ma jakieś zajęcie. - Nie-

jeden z nich jest inżynierem, ale tu podaje cegły lub nosi deski, bo to wynika
z harmonogramu robót tłumaczy brat

Dam

będzie skończony jeszcze

mi fundamentami. Uroczyste otwarcie
obiektu odbędzie się w połowie gmdnia.
Do tego czasu, zapewnia nas rozmówca,
ukoi1czonc zostaną wszelkie prace wewnątrz i na zewnątrz budynku, łącznic
z wyłożeniem kostki bmkowcj i oświe
tleniem posesji.
To nie wszystko, co potrąf,my - dodaje, widząc nasze zdziwienie. Tłumaczy,
że wspólnota potrafi w razie nagłej potrzeby zbudować taką salę w ciągu ... 36
godzin. Jest to rzadko wykorzystywany
sposób, ze względu na bardzo wysokie
koszty. Na placu budowy pojawia się
wtedy tysiąc osób. - Wszystko polega
na dobrej organizacji pracy - dodaje.

Po prostu dali.frny ogłoszenie w oko/ic;;nych naszych zborach, że ktoś się spa/il
i trzeba pomóc - brat Andrzej objaśnia
krótko metodę pracy w Chwaliszewie.
Mieszkańcy Krotoszyna i okolicznych
powiatów złożyli w swoich zakładach
pracy wnioski o kilkudniowe urlopy.
Jednego dnia przyjeżdżają ostrowianie,
drugiego pleszewianie. Jak wynika z listy obecności, którą razem ogladamy,
dziś (17 listopada) pracuje na budowie
29 osób z Jarocina. Wczoraj było 25
ochotn*ów, dzień wcześniej - 38.
Wszyscy pracują w kaskach budowlanych i rękawicach, są ubezpieczeni. Praca trwa od 8.00 do 17.00. W zaimprowizowanej kuchni, pod dachem, członki
nie wspólnoty przygotowują normalne

Fot. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik
przed końcem rolm

Oprócz dwóch baraków wynajętych
przez gminę, na podwórku stanął trzeci,
sanitarny, opłacany przez wspólnotę.
Bicga11scy mogą się w nim umyć, wewnątrz znajduje się kabina prysznicowa
i kilka umywalek z ciepłą wodą. Dla budowlańców przywieziono duży drewniany barak. Tam przebierają się , zostawiają czyste rzeczy, a jeś li zmarzną. mogą się ogrzać przy grzejniku.

•

Skończą przed zimą

Mój rozmówca zapewnia, że chwaliszewska rodzina zamieszka w swoim
domu przed zimą. Wspólnota wzięła na
siebie ciężar większości prac związa
nych z odbudową budynku, właścicie
lom pozostało zalat\vianic niezbędnych
formalności i normalne prowadzenie
gospodarstwa. Dzieci chodzą do szkoły.
Tuż przed naszym odjazdem wraca
właściciel posesji. - Do w.1pólnoty naleię od Ol'miu lat
wyJasnra.
Wic-

d::ialem, że mogę liczyć na braci. Pomimo ogromnej pomocy nasza .1J•t11acja
nie 1rygląda wesoło. Ucie,pial powa=nie nie tylko dom, ale cały dobytek. Podczas pożaru nie było czasu na ;;astanawianie się, wiele sprzętów wyrzucanych
przez okna uległo wiszczeniu. Gdyby
kto.i' chciał mijes::cze pomóc, ucies::ylbym się.
Izabela Bartoś

11.

Cytologia ratuje

życie

Zastanawiamy się często, czy bylibyśmy w stanie zapobiec nieszczęściu,
które nas dotknęło. Odpowiedzią jest najczęściej to, że gdybyśmy tylko
wiedzieli, że coś takiego może nas spotkać, na pewno robilibyśmy
wszystko, żeby tego uniknąć. Najczęściej jednak,uczymy się, niestety, na
własnych błędach. I historia powtarza się raz za razem. Ale czy musi
tak być?
Szansą, którą otrzymuje żeńska populacja naszego powiatu, jest program profilaktyki raka szyjki macicy, prowadzony przez SPZOZ w Krotoszynie przy
współudziale Ministerstwa Zdrowia.
Jesteśmy jednym z kilkunastu ośrod
ków w Polsce prowadzących bezpłatne
badania cytologiczne. Mają one na celu jak najwcześniejsze wykrycie raka
szyjki macicy czy stanów przedrakowych. Pozwala ono na niemalże stuprocentową wyleczalność tego podstępne
go nowotworu. Z powodu raka szyjki
macicy umiera coraz więcej i coraz
młodszych kobiet. To posępne żniwo
w Polsce to ponad 2000 pań, które odchodzą od nas każdego roku. Musimy
raz na zawsze skończyć z myśleniem,
że lepiej nie wiedzieć. Jest to typ myśle
nia magicznego - dopóki nie wiemy
o chorobie, to jej nie ma. Myślenie to
może przynieść tylko jedną (jakże pozorną) korzyść, mianowicie przedłuża
okres nieświadomości i pozornego spokoju o kilka lat, za to olbrzymim kosztem - w tym czasie choroba przechodzi od etapu umożliwiającego pełne
wyleczenie do takiego, w którym praktycznie nie ma ratunku.

• Rozwija się powoli
Rak szyjki macicy jest drugim co do
Bardzo lubię dzieła Henryka Sienkiewicza, ale o jedno mam do niego pretensję. Otóż obudził we mnie rasistę.
Mniejsza nawet o dzikiego Azję:
szczerze mówiąc do dziś nie wiem,
czy zaliczać tuhajbcjowego syna
jeszcze do rasy białej, czy już do żół
tej. Nie - ja po dziś dzień mam wyrzuty sumieni a z powodu Kalego.
Dlaczego wszyscy pamiętamy tę postać z W pustyni i w pus::.czy? To pro:
stc: wszak w całym sienkiewiczowskim dziele nic ma innego bohatera
tak leniwego, interesownego i naiwnego. Kalego tolerujemy tylko dlatego, że pomaga białym dzieciom (w
tej roli go momentami nawet lubimy); dalej dlatego, że czujemy się od
niego mądrzejsi (w tej roli z kolei lubimy siebie) oraz dlatego, że jest po
białemu przebiegły (w tej roli Kali raczej nas złości). W dodatku cwaniactwo Kalego jest takie jakby polskie
(vide: słynny przykład z kradzionymi
krowami). Lepiej więc tej osobowości nie analizować i już: niech Kali po
prostu pozostanie czarnym wioskowym głupkiem. Za to właśnie, dzieckiem będąc, generalnie go znielubiłem; a duch Sienkiewicza patronował
moim rasistowskim poglądom.
Do momentu rozmowy z rodzicami.
Oni bowiem wyjaśnili mi, że to nieładnie nie lubić kogoś tylko za to, że
wydaje się intelektualnie niedorobiony, a tym bardziej - gdy wynika to
z jego środkowoafrykańskiej biedy.

wają

praktycznie żadnych dolegliwolecz w momencie, gdy pojawią się:
krwista wydzielina z pochwy, plamienia po stosunku czy krwawienia mię
dzymiesiączkowe, najczęściej mamy
do czynienia z rozległym procesem
nowotworowym, często z przerzutami
do odległych narządów. Na ratunek
jest już wtedy najczęściej za późno.
Warto podkreślić , że wykrycie wczesnej postaci raka szyjki macicy gwarantuje całkowite wyleczenie przy pomocy prostych zabiegów chirurgicznych, które nie okaleczają kobiety i nie
ograniczają jej możliwości zajścia
w ciążę i rodzenia dzieci.
ści,

• To nie boli,
to nic nie kosztuje
Wydawać

Przychodząc

Fot ... Rzecz" - Mirosław Gabrysiak
na badania cytologiczne nie potrzeba mieć skierowania

częstości występowania

(po raku piersi) nowotworem u kobiet. Rozwija się
na szyjce macicy, będącej jej wydłużo
ną częścią wpuklającą się do pochwy.
Obecnie przyjmuje się, że powstawaniu raka szyjki sprzyjają długotrwałe
infekcje, zwłaszcza wirusem brodawczaka. Są one zazwyczaj konsekwencją wczesnego rozpoczynania współ
życia, zwłaszcza z wieloma partnerami, oraz niedostatecznej higieny oso-

bistej. Nie bez znaczenia jest również
palenie papierosów, ponad szesnastokrotnie zwiększające ryzyko zachorowania na raka szyjki.
Nowotwór rozwija się dość powoli.
Okres przejścia od stanu przed nowotworowego (to jest nadżerki) do pełno
objawowego to kilka do kilkunastu lat.
Jednak z biegiem czasu szanse wyleczenia topnieją w zastraszającym tempie. Przez wiele lat kobiety nie odczu-

by się mogło, że trudno jest
ustrzec się przed tak skrycie i tak bezobjawowo rozwijającym się nowotworem. Otóż nie. Wyjściem z sytuacji,
w wielu przypadkach ratującym życie,
jest badanie cytologiczne. Polega ono
na pobraniu wymazu z tarczy i kanału
szyjki macicy, utrwaleniu go na szkieł
ku, wybarwieniu, a następnie ocenie
pod mikroskopem przez fachowy personel medyczny, czy pobrane komórki są prawidłowe, czy też budzą niepokój (są atypowe).
Temu prostemu, bezpiecznemu i wysoce skutecznemu badaniu można się
poddać (nieodpłatnie!) w stworzonym
przez nas Centrum Badań Profilaktycznych (ul. Bolewskiego) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Staraliśmy się
stworzyć tam jak najbardziej niekrępu
jącą i przyjazną atmosferę. Wszystkie
badania wykonywane są sprzętem jed-

Nasz piękny kraj, choć w założeniu zamieszkiwany przez szlachetną, pracowitą białą rasę, roi się od Kalich. Niby leniwych i nie najmądrzejszych,
ale jednocześnie przewrotnych, zazdrosnych i chciwych.
~
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Kto nie
Takim

ludziom

bowiem

należy

współczuć, bo są w jakimś stopniu

chorzy.
W tym momencie - jako że z opinią
rodziców liczę się bardzo - zaczą
łem Kalego żałować. Wredne sienkiewiczowskie klimaty tak jednak
poprzekręcały szlachetną motywację,
że im więcej go żałowałem, tym bardziej go nie cierpiałem. Głównie za
to, że jemu, Czarnemu, moi rodzice
współczuli niewiedzy - podczas gdy
mnie za nią prześladowali! Krótko
mówiąc: tak poważnie wstrząśnięto
moim dziecięcym poczuciem sprawiedliwości, że czułem się wręcz

gnębiony.

Nie przez wymagających
im za to) rodziców, ale przez
wszystkich Czarnych. W szczególności zaś przez jednego jedynego znanego mi Murzyna, czyli przez Kalego.
(chwała

kochać

Dziś do zjawiska rasizmu podchodzę
racjonalnie i zauważam, że Kali został przez Sienkiewicza przedstawiony niezbyt pochlebnie. Jakież więc
było mile moje zaskoczenie, gdy dowiedziałem się, że tak samo uważa
człowiek, który reżyseruje nową filmową wersję W pustyni i w puszczy!
Tu zdziwiłem się bardzo po raz drugi:
okazało się, że reżyserem tym wcale
nie jest - jak planowano - Maciej
Dutkiewicz. Nie: Dutkiewicz zdążył
wywieźć swą filmową ekipę na plenery afrykańskie, po czym chwilę po
przybyciu na Czarny Ląd poważnie
zachorował i wylądował w szpitalu.
Koniec końców: przygody Stasia
i Nel ekranizuje zupełnie inny, zresztą zagraniczny, reżyser.
O tych filmowych perturbacjach dowiedziałem się po kilkudniowych zaniedbaniach w śledzeniu bieżących

Kali

wydarzeń. Oprócz nich znalazłem
w mediach jeszcze inną nowość: że
prof. Leszek Balcerowicz nie będzie
ubiegał się ponownie o fotel szefa
Unii Wolności. Tę ostatnią informację wychwyciłem z dyskusji dwóch
mądrych (podobno) głów na temat:
czy odejście Balcerowicza poprawi
wizerunek Unii w oczach wyborców.
Ustalmy jedno - pytanie to winno
brzmieć: czy jego odejście zmieni (a
nie poprawi) tenże wizerunek. Z autopsji mianowicie wiem, że w oczach
obywatela
(choćby
niejednego
w moich) obrazek Unii po rezygnacji
Balcerowicza znacznie się pogarsza.
Na ile - okaże się po wybraniu jego
następcy.

Nasz piękny kraj, choć w założeniu
zamieszkiwany przez szlachetną, pracowitą białą rasę, roi się od Kalich.
Niby leniwych i nie najmądrzejszych,

norazowym przez przeszkolone położ
ne. Wyniki odbierać można już po
siedmiu dniach w Centralnym Laboratorium SPZOZ. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, uruchomiliśmy telefoniczną infolinię 062 588 03 90 (wewn.
333) oraz stronę internetową wraz
z adresem e-mailowym (www. krotoszyn.pl/rak_szyjki
spozoz-krotoszyn@inetias.pl). Przychodząc na badanie cytologiczne nie potrzeba mieć
skierowania, ale je ś li takowe wystawi
lekarz rodzinny, usprawni to nam pracę, a paniom okaże, że troszczy się
o nie również w tej intymnej sferze
zdrowia. Warunkiem bezpłatnego
uczestnictwa w badaniach jest odpowiedni wiek - od 30 do 59 lat (roczniki 1941-1970) oraz podanie numeru
PESEL. Pozostajemy jednak otwarci
również na pozostałe grupy wiekowe,
jednak wówczas panie poddające się
badaniu będą musiały uiścić opłatę
w wysokości 8 zł.

•••
Przypominamy raz jeszcze, że rak
szyjki macicy jest jedynym rakiem narządowym człowieka, który wykryty
we wczesnym stadium rozwoju daje
stuprocentową wyleczalność.
Nie
uczmy się na własnych błędach, bo
w tym przypadku stawka jest zbyt wysoka - jest nią nasze życie.

Marian Majchrzak
Maciej Orzechowski

Autorzy tekstu są lekarzami. Marian
Majchrzak pełni funkcję ordynatora
oddziału ginekologicznego- położni
czego szpitala w Krotoszynie, Maciej Orzechowski pracuje na tym oddziale.
ale jednocześnie przewrotnych, zazdrosnych i chciwych. Jeśli do pertraktacji z nimi oddeleguje się kogoś
myślącego tak jak cytowani powyżej
moi poczciwi rodzice, to z tych roż
mów wyciągnie on wniosek zupełnie
identyczny, jak oni: każdemu Kakmu
trzeba współczuć, bo nie z własnej
winy (?) jest on niedouczony, pracy
niezwyczajny, a nawet - w pewnym
sensie - chory. To nic, że taki Kali
najpierw udaje idiotę , żeby uniknąć
aresztowania po rozróbach na szosie,
a zaraz potem całkiem efektownie
startuje do fotela prezydenckiego.
Biedny on i już.
Siła profesora Balcerowicza polega
na tym, że umiał - jak mało kto ze spokojem powiedzieć: Stop, ko-

niec farsy - nasz Kali nie jest czarny, a Polska to nie serce Afryki! Za co
został przez zdemaskowanych Kalich
serdecznie znienawidzony.
Jedyna nadzieja w tym, że unici zachowają się tak profesjonalnie, jak
wspomniana filmowa ekipa kręcąca
W pustyni i w puszczy. Skoro jeden
reżyser nie może dokończyć dzieła,
to poszukajmy innego, ró~nie fachowego. Co prawda nakręcić film o Kalim jest znacznie łatwiej, niż się
z tymże Kalim codziennie użerać ale na szczęście Pols~e wiele osób
czytało Sienkiewicza. I w wielu
z nich pozostawił on całkiem oczywistą niechęć do Kalego ...
Maciej R. Hoffmann
22 llotopada 2000
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To była już piąta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcego o Tematyce Ekologicznej.
ra z roku na rok jest coraz większa, zorganizował Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Imprezę,

któ-

Dzieci o ekologii
Przez dwa dni kino PRZEDWIOŚNIE
w Krotoszynie wypełnione było przez
dzieci, rodziców i opiekunów dziecię
cych zespołów. Widzowie obserwowali
trud kilkutygodniowych prób młodych
artystów. - Pragniem;i abyście opróc=
emocji ::wiązanych =festiwalem, pr::eży
li tu wiele przygód, wywieźli z Krotoszyna wiele miłych i ciepłych wspomnie11
kierowali do uczestników swe słowa
organizatorzy. Do Krotoszyna przyjechali uczestnicy z odległych miast. Mieliśmy okazję oglądać młodych ludzi,
którzy przyjechali z Wrześni, Pakosław
ska, Pcrzowa czy Leszna. Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych:
od 3 do 6 lat oraz od 7 do 15. Za widowisko muzyczno-taneczne zwycięstwo
bezapelacyjnie przyznano dzieciom
R

Autoryzowany

z przedszkola MACIUŚ w Krotoszynie.
Na rzecz tego przedszkola wpłynęła suma 500 zł. Przedszkolaki z KUBUSIA
zajęły drugie miejsce (również 500 zł),
a trzecie przypadło Przedszkolu nr
3 w Krotoszynie. Za osiągnięcia wokalne wyróżnienie i nagrodę rzeczową (kasetę z przedstawieniem Teatru Banasiów) przyznano grupie przedszkolaków z Kobylina. Prawo do bezpłatnego
wstępu na spektakl teatralny otrzymała
grupa z Przedszkola nr I w Krotoszynie.
Nagrodę specjalną za osobowość
sceniczną- jury w składzie: Anna Michalak-Pawłowska (reżyser, dziennikarka z Warszawy), Agata Wierzejewska-Holewska (socjolog z Kalisza),
Wojciech Banaś (autor tekstów, reżyser
z Warszawy) i Pfotr Kasprzycki (puL

K

Przedstawiciel

KOMANDOR
SZAF~ GARDEROB~ WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

blicysta programów ekologicznych
z Wrocławia) przyznało Filipowi
Woszczekowi z Godzieszy. Pierwsze
miejsce wśród solistek zdobyły Karolina Woźnica z Ostrowa Wlkp. i Anna
Kaszyńska z Władysławowa. Dwie
drugie nagrody otrzymały Daria Martyna z Białobłot i Magdalena Ćwikliń
ska z Władysławowa.
Pierwszą nagrodę w kategorii zespołów
zdobył AKORD z SP w Mikstacie (500
zł), drugą- chór dziecięcy DO-RE-MI
z Ostrowa WLKp. (400 zł), a trzecią
ŻÓŁTODZIOBY z Godzicszyc (300
zł). Jury przyznało także 6 wyróżnień.
W kategorii widowisko muzyczno+
aneczne grupy starszej wygrał zespół
BEZ KAPELUSZA SP w Benicach.
Drugie miejsce przypadło w udziale PIL

A

M

RUECIKOWI SP w Rozdrażewie.
Trzecie miejsce przyznano zespołom
GWIAZDA z Ostrowa Wlkp. i KONTRAST z Poznania. Zdecydowano s i ę
wyróżn ić 3 grupy: GOK z Perzowa, TO
JEST TO - AHA z Ostrowa Wlkp.
i ISKRA z Pogorzeli. Do udziału w programie I Polskiego Radia i Telewizji
Polskiej jury zakwalifikowało 15
uczestników - solistów i zespoły.
Festiwalowi towarzyszył konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej oraz
konkurs na rzeźbę z materiałów odpadowych, który przeprowadzono w pią
tek 17 listopada na placu przed marketem INTERMARCHE. Wyróżniono nagrodami rzeczowymi I Ogrup biorących
udział w tworzeniu dzieł z odpadów.
(popi)
\
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Meble kuchenne ~ Projektowanie
Kuchnie włoskie
komputerowe
w cenie polskich
Szafy wnękowe
..
KOMANDOR
Odpis od podatku
5 I a t gwarancJt
Kalisz, ul C~stochowsk
I. 765 60 26.
Jarocin, ul. św Ducha 5, tel 505 22 40
O trów Wlkp. Hala lAP ul Krotoszyńska 35, tel. 737 28 27.

KIEŁBASKI IŁAWSKIE

EKODROB
lur
1 kg

1920

DROBIOWE

Różne

wzory frezów,

bogata paleta kolorystyczna.
Zapewniamy kompleksową oblłua,:
doradztwo I profesjonalny projekt,
pomiar u klienta, montat

Ponad sto osób (ró'-';nicż m i eszkań 
ców wsi, głównie kobiet) wzięło
ud ział w sobotn iej
konferencji
szko leniowej na temat profilaktyki
raka piersi, zorganizowanej przez
krotoszyńsk i e
starostwo
przy
współpracy stowarzyszen ia POMÓŻMY SOBIE i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .

Nie
tylko
dla pań
Temat Czynniki ryzyka powstawania raka piersi. Wartość użytkowa
oznaczania markerów nowotworowych we wczesnej diagnostyce tego
schorzenia omówił prof. Zygmunt
Kopczyński. Z kolei o wczesnym
rozpoznawaniu raka piersi i profilaktyce tej choroby mówiła prof.
Sylwia Grodecka-Gazdecka.
Każdy z uczestników spotkania
mógł wziąć udział w dyskusji i pobrać rozdawane w jego trakcie materiały edukacyjne. W holu biblioteki u s t awiła swoje sto isko firma
POFAM z Poznania, specja li zująca
się międ zy innymi w rozprowadzaniu protez piersi. Podczas konferencji rozdano 44 talony na bezpł atne badania mammograficzne.

• I "-IIIOH>-r.t•'
Krotoszyn, ul. Agrestowa 3. Tel. 725 38 32

Krotoszyn, ul. P~ocna 6.
Tel. 722 88 01, fax 722 18 02

(ep)
R

l-

K

L

A

t,1

A

SEREK HOMOGENIZOWANY
KOWALEW
• z czosnkiem
• ze szczyp/orle/em
• 118/uralny

• z warzywami
2000

3,29 zł

CYTRYNY

,29 zł
KIEŁBASA

KANAPKOWA

EKODROB

luz
1 kg

SERDELKI Z INDYKA
EKODROB

luz

2,29 zł

POMARAŃCZE
siatka
1 kg

TERMARCHE

1 kg

KROTOSZYN, ul. Raszkowska 22 b
22 U.topada 2000
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Samodzielny Publiczny
Zakł~n~/·

Z MINIST

E

ECZ
PANIE W

IEK

ł

-59 LAT

(roczn_,. _... 194 - 970)

o

15 li o ad

31 gru nia 20 O r.

BADANIA

I ZNE
w Szpitalu Powiatowy w Krotoszynie
przy ul. Dr. Wł. Bolewskiego 8
Wejście od stuony izby przyjęć
Codziennie od poniedziałku do pią~l<u w godzinach od 9° 0 -17° 0
Szczegółowe informacje za tydzień.
www.krotoszyn.pl/rak_szyjki

Infolinia: 062 588 03 90 wew. 333
1923
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AUTO NA GAZ
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

924

,,WEST • FROST"
63·400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 26
tel./fax 062 691 04 44, 736 69 69
1925
> Klimatyzacje
pomieszczeniowe
i samochodowe
> Komory chłodnicze
> Meble sklepowe
> Wyposażenie sklepów
> Wyposażenie gastronomii
RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT

•a,rr,~r...,~1~/,wflb~1U,t71~:~~M1i.

FIRMA

Wystawianie faktur na, miejseu,.

1

KA I

zaprasza

Prowadzimy sprzedaż

i ... ponad 2SOOO artykułów dla domu, szkoły, biura

p
[eJ

hurtową i detaliczną

W GRUDNIU
WSZVSTKIE NIEDZIELE
HANDLOWE od 9°0 ·1500

Magazyn ul. Zamkowy Folwark 9
tel 722 63 71 (na terenie PPHU,,EWA'' SA)
Od poniedziałku
do piątku 8.00 - 16. 00
soboty 8.00 - 12. 00

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

również

,,Lunien 1852"

do Ostrowa Wlkp. i Pleszewa.

1934

1935
1926

11) EAL -----•Te•I•.

Krotoszyn ul. Zdunowska 99

0•6•2•72•2•6•5•0•1,•0•60•6•1•0•98-93

AUTORYZOWANY PRZEOST~WICI

L

RIHRU okna,
drzwi PCV ff.
antywłamaniowe
dopłat!)

NATURAcnlo~k~;d;~;;~i;~;· 1-uf
(okucia

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

bez

OKNA DREWNIANE

HURMANN bramy

1927 Do każdego okna parapet gratis,
jesienna promotjal rolety zewnętrzne 163 zł/m2 + 7% Vat

UWAGA:

.o"
(

Przedsiębiorstwo

\

Produkcyjno-Usługowe

~

IrT:rt-,H'-

i Handlowe

J

C>KNA

Wczasy gratis

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

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

ZabudoVla wnęk na dowolny wymiar,
wysokiej jakości drzwiami przesuwnymi

CENY KONKURENCYJNE. Moiliwość rat.
1O lat gwarancji. Szybkie terminy.
• Wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
- Zakładanie paneli podłogowych
- Zakładanie i szlifowanie
parkietów i mozaiki

Seat. Bezpieczeństwo przede wszystkim

-.US~UGI
- ..~ c
~
·
·
KOSMETYKI
SAMOCHODOWE.I

Polecamy:
- myde ręczne
- kompleksowa odnowa starego lakieru
oraz zabezpieczenie nowego
- czyszczenie tapicerki
Krotoszyn, ul. Jaśminowa 13
- odnowa zderzaków plastikowych itp.
/k. lntermarche/
- przygotowanie samochodu do sprzedaży
tel. 725 07 36
- wyprawki lakiernicze
1930

dla dwóch osób przy zakupie
okien powyżej 3.000 zł

63-800 Gostyń,
ul. Poznańska 68
tel/fax: 065 572 17 50
572 37 84
572 38 08

~INDECO

22 U.topada 2000

i·ca·
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ŚCIANKI

do no o

otwartego punktu sprzedaży
doradzimy. wycenimy, zmontujemy

!·1

DRZVVI
FASADY
WITRYNY

([
łapraszamy

garażowe

,~·

SEAT dba o Twoje bezpieczeństwo i kondycję
Twojego portfela. W zimowej promocji wyposażył
Ibizę, Cordobę, Vario, Leona, Toledo, Alhambrę
I Incę w pakiety bezpieczeństwa warte od 9.700
do 2.150 złotych.

Zimowe pakiety
bezplec:zeflstwa.

Pakiety w zależności od modelu zawierają m.in.
opony zimowe, boczne poduszki powietrzne i ABS.
Jeśli znajdziesz SEAT-a bez systemów bezpieczefistwa
opisanych w pakiecie, przy zakupie otrzymasz ich
równowartość. Pospiesz się, zima za pasem.

SEAT

Godziny otwarcia
pon.-pt. 8°0 - 1700
sob. 8°0 • 13°0

64-100 Leszno
ul. Lipowa 53
tel/fax: 065 529 97 16
529 91 66
Godziny otwarcia
pon.-pt. 1000 - 18°0
sob. 1000 - 1400
1931

W zdrowym ciele ...

15 •

Już

od dłuższego czasu wszyscy krotoszyńscy kibice czekali na
wielkie sportowe wydarzenie, czyli derbowy mecz ASTRY z KKS
Kalisz, kończący w minioną niedzielę jesienną rundę spotkań.

Szczęśliwy finał

rundy jesiennej
Od samego początku był to bardzo
wyrównany mecz, ale gra toczyła się
głównie w środkowej części boiska,
z małą ilością ciekawych akcji
i groinych strzałów. W pierwszej
połowie warte odnotowania były jedynie dwie akcje: w 24. min. Dariusz Reyer trafił nad bramkę, a rewanż, po strzale Błażeja Marczaka
i wspaniałej obronie Remigiusza
Wojtczaka, sko11czył się na rogu.

Gra by/a zacięta przez cale spotkanie

Bramka padła po typowej kontrze,
kiedy to postawiliśmy wszystko na
jedną szalę. Gratuluję gospodarzom
ambitnej walki do ostatniej minuty,
my też chcieliśmy zakończyć rundę
pozytywnie, ale nie udało się.
ASTRA mnie nie zaskoczy/a, gra/a
tak, jak się spodziewa/em. Przespaliśmy nieco pierws::ą połowę, zabrakło zimnej krwi w wyko11ezeniu niektó,ych akcji. Pozostaje nam jedynie
szukać napastnika, któ,y będzie
umiał zakończyć akcje stwarzane
przez zespól. Za faworyta rozg1ywek
uważam ARKĘ.

Pozostałe

a Gol
kąta

Kiedy wydawało się, że mecz zako11czy się bezbramkowo, w 91 min.
piękną akcję przeprowadził nasz
szybki napastnik Krzysztof Gości
niak. Wpadł jak tajfun na pole karne, gdzie popełni! błąd Broniszewski (minął się z piłką). Gola z 8 metrów po podaniu partnera zdobył
z bardzo ostrego kąta Tomczak.
W ten sposób został bohaterem meczu. Naszych piłkarzy żegnały dłu
gie brawa krotoszy11sko-ostrowskich
kibiców - za ambitną grę do samego ko1ica. Stalo się też zadość tradycji, gdyż zawsze w trzecioligowych
meczach tych drużyn ASTRA wygrywała bez straty bramki. A poza
tym potwierdziliśmy, że na swoim
boisku trudno nas pokonać .

• Radość

i zimna krew
ze

::wycięsrwa,

yszyn z Radosławem Żurkiem. Natomiast dla gospodarzy po punkcie
wywalczy.li: Dariusz Gaworski
i debel Borejko-Waściński.
Warto odnotować , że powiatowym
derbom przyglądali się między innymi starosta Stanisław Ratajski
i burmistrz Kobylina Jan Waleń
ski.
(wb)

Krotoszynianie wygrali wysoko, 8:
2. Kilka partii było na bardzo wyrównanym poziomie, do ich wygrania konieczne było rozegranie
trzech setów. Po dwa punkty dla
VICTUSA
zdobyli:
Krzysztof
Kruger, Oleg Jacyszyn, Radosław
Żurek, po jednym zwycięstwie na
swoim koncie zanotowali natomiast
Tomasz Olejnik i debel Oleg-Jac-

Sympatyczną niespodziankę

Po przerwie gra nabrała większego
tempa. Ciągle jednak dużo było niecelnych poda11 i przypadkowości.
W 60. min. Marczak z 16 metrów
trafił w stojącego na linii bramkowej
Rafała Brinka, a fatalnie spudłował
znajdujący się po drugiej stronie boiska Tomasz Wójcik. W dalszej
części gry Wojtczak nie dal się zaskoczyć: Remigiuszowi Włosiako
wi, Marcinowi
Kaczmarkowi
i Marczakowi, którzy ko11czyli szybkie kontry swojego zespołu. W 70.
min. bliski strzelenia samobójczej
bramki był Arkadiusz Broniszewski, ale po jego pięknym szczupaku
piłka przeszła tuż obok bramki .
W 74. min. minimalnie niecelnie
strzeli! Ryszard Tomczak, a dla gości dogodnej sytuacji nie wykorzysta! w 82. min . Tomasz Kobyłka.
W 88. min. groźnie uderzył Sławo
mir Maciuszek - po interwencji
Wojtczaka sko11czyło się jednak na
rogu, zaś Lukasz Góralski w dobrej
sytuacji przestrzeli I.

Cies::ę się

Swoje derby w niedzielę mieli nie tylko piłkarze, ale
i drugoligowi tenisiści stołowi: ~PÓŁDZIELCA Kobylin podejmował VICTUSA ASTRĘ Krotoszyn.

Wygrana
siatkarzy ASTRY

• Po przerwie
- ostro

z ostrego

Powiatowe
derby

bo

był

ro

Fot ... R=ecz" - Sebastian Pośpiech (x2)
Ryszard Tomczak - strzelec
. jedynego gola w mec=u

trudny mec::, z twardo grającą defensywą rywala, bard::o utrudniają
cą nam stworzenie dobrej sytuacji.
Nie mniej szc::ęście tym ra::em nam
dopisało. Te trzy punkty pozwoliły
nam zachować miejsce w środku tabeli. Tera:: tr::eba dobr::e pr::epracować ::imę i pomyśleć o w::mocnieniach, które u::upelnia dru::.ynę. Jednoc::eśnie dziękuję ws::ystkim ::a dotrwanie do końca rundy w tak ograniczonym sklad::1e i ::a ambitną grę
powiedział po meczu trener
Krzysztof Całus.
Natomiast trener gości Sławomir
Pawelec stwierdził, że obie drużyny
walczyły o zwycięstv,ro do końca. -

wyniki tej kolejki: LIGNOMAT: POLFERIES 6: O,
MIEŃ: WARTA O: I, GOPLANIA:
GRYF 3: I, ARKA: KASZUBIA I:
O, SPARTA: CHEMIK 3: I, ZAWISZA: HURAGAN 2: I, POMERANIA: AMICA II O: 3, FLOTA: BŁĘ
KITNI I: O, OBRA: BAŁTYK O: O.
Tabela:
I. ARKA
42 36-13
20
2. FLOTA
41 32-14
20
3. WARTA
35 31-18
20
4. OBRA
34 25-10
20
5. CHEMIK
32 28-29
20
6. KKS
19
30 21-13
7. ZAWISZA
16
29 27-12
8. LIGNOMAT 19
28 32-27
9. UNIA
19
27 29-27
JO. AMICA II
20
26 27-25
11. GRYF
20
26 26-25
20
12. ASTRA
26 35-36
13. GOPLANIA 20
26 23-24
14. SPARTA
20
25 26-26
15. BŁĘKITNI 19
24 24-21
16. HURAGAN 20
23 25-28
17. POMERANIA20
20 30-34
19
18. MIEŃ
20 21-34
19. KASZUBIA 19
19 18-28
20. BAŁ TYK
20
15 15-38
21. POLFERIES 20
11 16-62
Witold Blandzi

25: 19, 25: 19.
W najbliższą sobotę siatkarze
ASTRY wyjeżdżają do Przykony na
mecz z tamtejszym ZRYWEM . Spotkanie to zadecyduje, która drużyna
zajmie pierwsze miejsce w grupie.
Natomiast 2 grudnia o 17 .30 podejmować będziemy zespól ze Strzał
kowa.

sprawili fanom trzecioligowi siatkarze
ASTRY, którzy w sobotę 18 listopada pokona1i u siebie KANIĘ Gostyń
3: I.
Pierwszego seta wygrali goście 25:
21, ale w trzech następnych, mimo
początkowo
bardzo wyrównanej
gry, triumfowali gospodarze zyskujący w decydujących momentach
lekką przewagę. Wygrywali: 25: 21,
R

K

E
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(wb)
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Oświadczenie

-

Wystąpienie ze spółki cywilnej „PROM-MEDYK" pielęgniarki środowisko
wo-rodzinnej 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 Ustawy ZWRKH "NR PO/PS/0493/00 i umowy zlecenia
z NZOZ „PROM-MEDYK" z dn. 13. l l .2000r.
Aktualne jest zgłaszanie wszelkich zleceń pod numer telefonu:
Tel. kom. 0605 573 677, lub 062 725 06 74.
st. piel. środ. - rodzin.
Ewa Jarmużek

1932

OKNA

DRZWI
c;)GEALAN

,

SLO\VINSCY

DREWNO
Słupca,

PCV

ul. Wspólna 2 © 063 27 54 210

SZUKAMY DEALERÓW !
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•Piórem po ekranie

Uciekające

kurczaki

Wielka ucieczka
i wielka zgadywanka
Na otoczonym drutem kolczastym
placu kilka baraków. Nocą, od czasu
do czasu, po ścianach przesuwa się
ostry słup światła. Za drutami wartownik z psami . Częste, długie apele.
Obóz dla jeńców lub więźniów? Trudno określić. Ofiarami są dziewczyny,
zmuszane do katorżniczej pracy. Straciły już wszelką nadzieję na poprawę
losu. Jedynie zdesperowana Ginger
nieustannie próbuje ucieczki i pragnie
za sobą pociągnąć towarzyszki niedoli . Niestety, za każdym razem ucieczka zostaje udaremniona, a bohaterka
trafia do ciemnego karceru.
Skądś to znamy? Tak, oczywiście. Kolejny film wojenny o ucieczce z obozu
jenieckiego? A może obraz o uwięzio
nych w głębi amazońskiej dżungli?
Niewątpliwym pierwowzorem tego
gatunku jest legendarny film Johna
Sturgcsa Wielka ucieczka. Nawet Ginger, podobnie jak Steve Me Queen, po
kolejnej nieudanej ucieczce zabawia
się w karcerze odbijaniem piłeczki.

Z całą pewnością reżyserzy prowadzą
z widzem grę w skojarzenia. OdnajduJemy tu bowiem fragmenty całej klasyki filmowej. A to lekko przekształ-

eony dialog z Casablanki, potem nastrój grozy, rodem gdzieś z Psychozy
Alfreda Hitchcocka. Kłótnie i wzajemna nienawiść pary bohaterów, typowe dla amerykańskich komedii
obyczajowych od lat trzydziestych do
współczesności. To wyraźna aluzja do
niemal zawodowej pary antagonistów,
granych przez Katherine Hepburn
i Spencera Tracy (choćby z filmu George Cuhora Żebro Adama), z ich cięty
mi, skrzącymi dowcipem dialogami.
Każda niemal scena to odniesienie,
aluzja, nawiązanie lub parodia czegoś
już wcześniej w kinie widzianego.
Dwaj reżyserzy - Peter Lord i Nick
Park proponują bardziej wyrobionym
kinomanom zabawę w kto więcej filmów odgadnie. Mniej wyrobieni widzowie bawią się przygodami ekranowych bohaterów.
Kim są wspomniani wyżej twórcy?
Nagrodzonymi licznymi Oskarami angielskimi reżyserami filmów animowanych. Swych bohaterów formują
z plasteliny. Znamy już ich aluzyjne
Wściekle gacie i Golenie owiec.
Tym razem akcja filmu Lorda i Parka
rozgrywa się ... na kurzej fermie, zaś
K
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bohaterami są kury zmuszane do intensywnego znoszenia jaj. Tytuł:
Uciekające kurczaki. To świetna parodia bez mała całej historii kina amerykańskiego dla widzów w każdym wieku.
Dzieciom odbiór ułatwia dobrze skonstruowany polski dubbing. O ile z reguły dość sceptycznie podchodzę do
tego zabiegu - zdecydowanie wolę
napisy lub lektora - to tym razem
uznaję, że jest on bezbłędny, trudno
domagać się lepszego.
Uciekające kurczaki są niewątpliwie
filmem familijnym. Nieodparcie nasuwa się porównanie z dziełami produkowanymi przez Walta Disney'a. Wychodzi na to, że plasie/inki są lepsze.
Disney często zbyt nachalnie usiłuje
czegoś nauczyć, wychować, jest zbyt
dydaktyczny. Lord i Park dostarczają
czystej zabawy.
Z drugiej strony, moim zdaniem, ich
film nie dorównuje dowcipem, cięto
ścią języka i aluzyjnością niezwycię
żonym Galom, Asteriksowi i Obeliksowi. Niemniej warto obejrzeć przygody zdesperowanych kurczaków.
Geniu

Nie sposób ich nie zal!ważyć, szczególnie wtedy, gdy pojawią się na
ulicy lub w innym miejscu publicznym, choć czynią to, niestety, bardzo rzadko. Dlaczego? Może ze
strachu przed otaczającymi ich
wciąż jeszcze barierami, nie tylko
fizycznymi?
Ja sam, jako że jestem osobą niepełnosprawną, niejednokrotnie idąc
ulicą, także w naszym mieście, czułem na sobie pytające spojrzenia lu-

Poznaj
mój

świat

dzi, którzy zastanawiali się zapewne, kim jestem, i czy aby nie jestem
trędowaty. Nie, moi kochani, tak
naprawdę zarówno ja, jak i inne
osoby sprawne inaczej, nie różnimy
się aż tak bardzo od Was, którzy
cieszycie się tym, że macie nienaganną figurę, czy też tym, że potraficie się bezbłędnie wysławiać.
Bo my również potrafimy dostrzegać piękno tego świata, choćby
i przez pryzmat naszej niedoskonałości, naszego kalectwa. My również, tak jak i Wy, umiemy s ię
śmiać i płakać, a jeśli stworzy się
nam odpowiednie warunki, potrafimy pracować i wkładać w tę pracę
całe swoje serce. Potrafimy tworzyć
najwspanialsze dzieła sztuki, w których, jak w zwierciadle, odbija się
nasza wrażliwa dusza.
,\

l\j

Chciałbym

w tym miejscu podzię
wszystkim osobom, które
przyczyniły się do tego, że w Krotoszynie już od dwóch lat istnieją
i wciąż się rozwijają: Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy
Dom Samopomocy. Właśnie osobom związanym z tymi i podobnymi instytucjami chciałbym poświę
cać w przyszłości przydzieloną mi
kolumienkę, opisując w niej ich codzienne, zazwyczaj radosne, ale
czasami i usiane problemami życie.
Mam nadzieję, iż podołam temu zadaniu i choć w małej cząstce przyczynię się do tego, by bariera dzieląca, niestety - nadal, osoby zdrowe i niepełnosprawne stawała się
coraz mmeJsza.
kować

Wojtek Budój
A
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Czule

• Z okazji 25 rocznicy ślubu
Marylce i Beniowi Szulcom
zdrowia, szczęścia
pomyślności i

•

•

błogosławieństwa Bożego

Przemarszu w zgodnym
kroku, z dnia na dzień i z
roku do roku, wśród samych
szczęśliwych dat. Z okazji
I 9 rocznicy Teresie i

życzą

Mikołajowi
Kołodziejczykom życzenia

Dorota i Marek

ślą

•

kochające

Grzegorzowi
Polowczykowi z Krotoszyna

Aruś, Michał,

dzieci:
Marta,

Kasia i

Piotruś

wiązankę pięknych życzeń

szczęścia

zdrowia,

i

radości

przesyłają

•

teściowa, Andrzej,
szwagierka i Sandra

Z bukietem życzeń I 8
listopada chcemy przyjść,
by złożyć Wam życzenia i
wzywamy los, by dzisiaj
spełnił Wasze marzenia.
Najserdeczniejsze życzenia
z okazji 28 rocznicy ślubu
Z. F. Chudzińskim zdrowia,

•

zawsze zdrowie miał,
przyjaciół, marzenia, które
się spełniają, i uśmiech na
twarzy. Grzegorzowi
Szymańskiemu w dniu
1m1enin życzą
Rodzice, siostra i bracia

składa

Stanisla·wa Paterek
z Krotoszyna

błogosławieństwa Bożego,

Co to jest miłość, ja wiem,
ale czy Ty wiesz? - nie
wiem. Dla Heleny z ul.
Piastowskiej w Krotoszynie

oraz wszystkiego dobrego

śle

•

mama, siostra i szwagier
Szybko

biegną dni, godziny,
Twoje 8 urodziny.

życzy

babcia Janka z Kobylina
Jesteś słoócem

i naszą
Z okazji 18
urodzin Tomkowi

•

•

•

zawsze
w paśmie
zawiłych dróg, przy Twoim
boku Anioł Stróż będzie, a
w Twoim sercu prawda i
Bóg. Z okazji 4 rocznicy
urodzin kochanej wnuczce
Natalce Sojce życzy
zawsze kochająca
babcia Basia
Dużo szczęścia

i

•

słodyczy

Stefańskiej życzy

Karolina D.

Namyślakowi dużo

zdrowia, wielu koleżanek i
wszystkiego, co naj, życzą
babcia Roksana i Adamkowie

• 'l okazji 40 urodzin mężowi
i tatusiowi Mariuszowi
Paszkowi moc gorących
życzeó szczęścia i zdrowia

•

•

Cmok, cmok, cmok - mija
Twych urodzin trzeci rok!
Zdrowia szczęścia i
słodyczy, tego kochanemu
Marcinowi Szwałkowi
chr:::.estna z mę:::em życzy

świeciło,

Niech życie Twoje płynie
bez goryczy i smutku,
najskrytsze marzenia niech
dojdą do skutku, a całe
długie życie sama radość
niech przeplata. Z okazji
imienin Cecylii Ratajczyk

•

•

żona

Jola i syn

Dużo

zdrowia i słodyczy
Elżbiecie G. z qkazji
imienin życzy
rodzina z Gorzupi

Życzę Ci, byś był

•

szczęśliwy

i zdrowy.
Przyjmij zamiast kwiatków
te prościutkie słowa, które
płyną prosto z serca, bo Cię
kocham szczerze. Z okazji
imienin kochanemu
Miśkowi

Dziubek

babcia
•

Z okazji 6 rocznicy ślubu,
dużo zdrowia, radości,
samych słonecznych dni,
pociechy z dzieci. Basi i
Markowi z Benic życzą
mama, siostra i szwagier

•

Pani doktor Alicji Sadlik
oraz panom :Mieczysławowi
Opielewiczowi i
Zygmuntowi Nowakowi z

•

•

całym

przesyła
żona

Basia z

Kami/ką

W dniu Twoich imienin,
które są raz w roku - niech
będą szczęśliwe i pełne
uroku. Ja ze swej strony ślę
Ci życzenia, aby spełniły się
Twoje marzenia. Kochanej
Katarzynie Jasińskiej
wujek A loch
Ktoś kocha cię bardzo - nie
powiem Ci, kto. Ktoś myśli

o Tobie - nie powiem Ci, co,
lecz serce Ci powie za dzień
lub za dwa, że ta, co Cię
kocha, to właśnie ja.
Zdzisławowi S. w dniu
urodzin
ukochana Danka

wspaniałym życzymy

Ci
zdrowia,
szczęścia i zadowolenia,
niech się spełnią Twoje
najskrytsze marzenia. Z
okazji imienin Januszowi
Teodorczykowi życzenię

Wszystko, co miłe i piękne,
przez Ciebie wymarzone, w
dniu Twoich imienin,
kochana Kasiu, niech
będzie spełnione. Kochanej
Katarzynie Grześkiewicz

Zarządu Głównego Związku

Z okazji 33 urodzin i
nadchodzących imienin
dużo zdrowia szczęścia i
pomyślności kochanej
siostrzenicy Basi Marznel

Inwalidów Narządu Ruchu
INTEGRACJA za pomoc w
uzyskaniu wózków
inwalidzkich dla dzieci
serdecznie dziękują
matki (Kanoniak i Brylewska)

chrzestna z
•

rodziną

Z okazji 25 rocznicy ślubu
Krystynie i Tadeuszowi
Kokotom dużo zdrowia,

•

błogosławieństwa Bożego

życiu życzy

oraz wszystkiego
najlepszego życzą
Ania, Magda,
Asia i Leszek

•

Przyjażń jest chyba
największym darem,

Z okazji 18 urodzin
kochanemu kuzynkowi
Tomkowi Namyślakowi
dużo szczęścia w dorosłym
Roksana z

•

jaki

Kochanemu tacie dużo
zdrowia, szczęścia,
pomyślności w dniu imienin
życzą

Darka, Roksana, Paweł,
Piotrek, Mikołaj z mamą

mądrość może ofiarować,

aby

rodziną

uczynić szczęśliwym

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
wraz z pracownikami
Powiatowej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Krotoszynie

składają serdeczne podziękowania
Zakładowi Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
za przekazanie na rzecz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego

W dniu tak pięknym i
sercem

W dniu twych urodzin, które
są raz w rok - niech będą
szczęśliwe i pełne uroku.
My ze swej strony ślemy Ci
życzenia, aby spełniły się
Twe marzenia. Moc
serdeczności śle i uśmiechu
na co dzień Radkowi
Kowalskiemu życzy
żona z synami

Jest kwiat, który wiecznie
pachnie. Jest miłość, która
nigdy nie gaśnie. Jest serce,
które tęskni i kocha. Jest
ktoś, kto Cię bardzo kocha.
Z okazji pięknych urodzin
dla Księcia od
Kopciuszka

wujek A/och

W każdej chwili, zawsze,

niech Ci w życiu
dobrze będzie, niech Cię
dobry los obdarzy
wszystkim, o czym serce
marzy. Z okazji I 7 urodzin
Ewie Stefańskiej
Marzena

Adaś

dorosłym życiu życzy

życzy

z synami

życzenia składa

wszędzie,

ślą

•

Ci

gorące życzenia składa

wszędzie, jeżeli

Ewie

miłością.

•

słońce

księżyc dał spokojną noc,

aby wszystko się spełniło, w
życiu brakło trosk.
Obojętnie, w której jesteś
świata stronie, zawsze
pamiętaj o synach i żonie.
Rafałowi Kowalskiemu w
dniu urodzin życzą
Ratajczakoi-vie

Będziesz szczęśliwa

i

Sto lat życia, pomyślności,
zdrowia szczęścia i radości
oraz samych szóstek w
szkole. Kochanej wnućzce
Agnieszce Szamalek z ul.
Floriańskiej w Krotoszynie

•

Aby

mąż

Chciałbym Cię kiedyś poznać

•

Tomkowi Namyślakowi z
okazji 18 urodzin dużo
zdrowia, spełnienia marzeń i
samych słonecznych dni w

•

Władysławowi

Nowakowskim z Jasnego
Pola życzy
chrześniaczka Kasia
z rodzicami

wielbiciel

życzą

dziś są

•

Lekarzowi - panu
Waldemarowi Czechowi za
okazaną pomoc i serdeczny

dzieci• rodzinami

•

Z okazji 18-tych urodzin
Wioletce Drej karz, dużo
zdrowia, szczęścia i
spełnienia marzeń, oraz
zdania matury życzą
rodzice i brat

Na drodze życia są światła i
mroki, raz szczęście, raz
smutek głęboki, ale gdy
razem idzie się we dwoje,
łatwiej się znosi trudy i
znoje. Z okazji 30 rocznicy
ślubu Marii i

Abyś

ślą

Z okazji 6 rocznicy ślubu
Basi i Markowi z Benic
dużo zdrowia,

•

uśmiech podziękowania

szczęścia, dużo pieniędzy

•

•

Przeds. Usług Elektr. "ElMaz" Karolina i Hanna
Mazurek
Serdeczne podziękowania za
udzieloną pomoc składa
wdzięczna Maria Świderska

cale życie. Z okazji
Srebrnego Jubileuszu
Krystynie i Tadeuszowi
Kokotom życzenia składają
siostry z mężami, brat z żoną
i Włodek

córka z mężem,
wnuczki i prawnuczki

i Adriankiem

•

Z okazji 55 rocznicy ślubu
Annie i Stanisławowi
Wolnym dużo zdrowia i stu
lat życzą

krzesełka

ewakuacyjnego EVAC + CHAIR,

które w znacznym stopniu

ułatwia pracę zespołów

wyjazdowych.

Nagroda niespodzianka
czeka w redakcji tym razem na

Katarzynę Jasińską.

C:iu(tl s(tfwka ... ~
NA BEZPŁATNE ŻYCZENIA LUB PODZIĘKOWANIE

Wypełniony

I naklejony kupon f""!lmY wysiać na edre• Redakcji lub wrzucać do skrzyni<) 'RK' • Sienkiewicza 2a

r:J78CZ

ł.R>toszvlUłCA

O Imieniny

Q Miłość

O urodziny
Q Róźne

O Rocznica

O ślub

Q Podziękowanie

•

18

Egzamin zdali

celująco

Każdy

wie, że sport to zdrowie. Powinniśmy jak
najwięcej wolnego czasu spędzać na świeżym
powietrzu, na przykład grając w siatkówkę, koszykówkę, biegając lub jeżdżąc na rowerze.

Rowerowe

hobby
Nowo pasowani gimnazjaliści wraz z opiekunami

12 października w zdunowskim Gimnazjum odbyła się miła uroczystość
włączenia do grona gimnazjalistów
uczniów klas pierwszych.
Ceremonii pasowania dokonał pan
dyrektor Tomasz Bryjak, dotykając
każdego ucznia magicznym ołów
kiem. Serdeczny uścisk dłoni szefa

Przy cebuli ludzie zazwyczaj

płaczą,

lecz uczniowie Gimnazjum w Kobylinie cieszą się, gdy ją widzą. Dlaczego?
Otóż my, gimnazjaliści, chodzimy
zbierać cebulę i dzięki temu gromadzimy pieniądze na dofinansowanie wycieczek klasowych. Dniówka cebulowa ma cztery godziny. Za godzinę pracy klasa dostaje 3 złote od ucznia.
W ten sposób jednego dnia trzydziestoosobowa klasa zarobi 360 złotych.

Ach,

ta nasza
cebula
W naszym gimnazjum już wszystkie
klasy skorzystały z możliwości zarobku. Większość klas była nawet po dwa
lub trzy razy. Korzyści z cebuli to nie
tylko pieniądze, tego dnia przepadają
nam wszystkie lekcje, gdyż do pracy
idziemy od rana.
Kobylińscy gimnazjaliści zbierają cebulę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starym Kobylinie. Praca jest
dość żmudna, lecz w dobrym towarzystwie świetna zabawa gwarantowana.
Każdy niechętny tej pracy mówi, że
potem śmierdzą mu ręce, lecz tak naprawdę to są osoby, które dostają śnia
dania do łóżka. Naprawdę to nic strasznego.
Jeśli ktoś chce zarobić na wycieczkę,
niech znajdzie razem z klasą pracę,
która mu to umożliwi.
Damian Piskorek
22 llatopada 2000

szkoły był dla każdego pierwszoklasisty potwierdzeniem wagi sytuacji.
Pasowani uczniowie złożyli przysię
gę. Potem nastąpiła część artystyczna,
w której egzamin musieli także zdać ...
wychowawcy klas pierwszych: panie
Alina Wilk i Irena Suleja oraz pan
Grzegorz Dengusiak. Nieobecną pa-

nią Monikę Miśkiewicz-Żyto godnie
reprezentował ks. Rafał Mielcarek.
Dorośli zdali egzamin celująco.
Sympatycznym dodatkiem do uroczystości był występ kabaretowy kółka
teatralnego, którego opiekunką jest
pani Suleja.
Agata

Miody chemik

z Jasnego Pola
Cienkusz, piętnastoletni mieszkaniec Jasnego Pola, zajął w zeszłym roku szkolnym, jako uczeń orpiszewskiej
podstawówki, III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym. Choć jesteśmy z tej samej wsi, rzadko widuję
Pawia. Wiem, że on nie ma czasu, bo
bardzo dużo się uczy. Przeprowadziłam
z nim krótką rozmowę.
Jak wspominasz konkurs?
- Bardzo milo, podobał mi się.
- Do jakiej szkołu teraz chodzisz?
- Chodzę do klasy I o profilu matematyczno-informatycznym LO im. Hugona
Kołłątaja w Krotoszynie. Jak na razie,
szkoła mi się podoba.
- Który prLedmiot lubisz najbardziej?
- Interesują mnie wszystkie przedmioty ścisłe. Chodzę na spotkania Rólka che-

osiągnięcia?

Paweł

Przy
Na uroczytości

- Dwukrotnie zdobyłam pierwsze
miejsce na zawodach w Biskupicach
Zabarycznych. W Woli Droszewskiej
także byłam pierwsza, wygrałam zło
ty medal i zegarek. Miałam trzecią pozycje w Koźminku, dostałam tam puchar i torbę pełną słodyczy. Na wyści
gu u nas, w Biadkach, zajęłam drugie
miejsce. Wygrałam srebrny medal
oraz piłkę do siatkówki. Do moich nagród należą także bidon, lampa rowerowa, kłódka i naklejki.
Opowiedz mi o ostatnich zawo-

Fot ... Rzecz" - Marcin Pawlik

micznego.
- Kim chciałbyś zostać?
Jeszcze się nad tym nie zastanawiam.
Romana Wojcieszak

kiełbaskach

zakończenia roku szkolnego obiecaliśmy sobie, że my, uczniowie, wtedy absolwenci klasy VI podstawówki w Biadkach, spotkamy się jeszcze kiedyś wszyscy razem. Już od początku nowego roku szkolnego chcieliśmy urządzić ognisko, razem z naszą byłą wychowawczynią Marią Kot. Po
wielu przygotowaniach, spotkaliśmy się
26 października, na boisku szkolnym,
ale przy grillu. Nie wszyscy się zjawili,
bo z początku kropił deszcz i wiał pory-

Magda Swat, uczennica VI klasy
Szkoły Podstawowej w Biadkach, dużo czasu poświęca kolarstwu. Przeprowadziłam z nią wywiad na ten temat.
- Od kiedy interesujesz się kolarstwem?
- Od III klasy. Do jazdy na rowerze
namówił mnie nauczyciel, pan Mariusz Karbowiak.
- Kiedy zapisałaś się do przyszkolnego klubu?
- W IV klasie.
- Czy masz trenerów lub opiekunów?
- ' Moimi opiekunami są nauczyciele:
Mariusz Karbowiak i Paweł Zwierz.
- Jakie miejsca zwiedziłaś dzięki
zawodom?
- Byłam na zawodach w Kaliszu,
Kramsku, Woli Droszewskiej , Koź
minku, Biskupicach Zabarycznych
i w innych miejscach.
- Jakie są twoje indywidualne

wisty wiatr. Spotkanie rozpoczęło się
o 17.00. Z powodu wiatru koledzy długo
męczyli się, zanim udało się im rozpalić
ogień. Po pewnym czasie kiełbaski smażyły się na grillu. Były również napoje
i bułeczki. Kiedy zrobiło się ciemno, zapaliliśmy świece. Z łezką w oku wspominaliśmy starą szkołę. Na chwilę dołą
czyła też do nas pani od polskiego Teresa Szcześniak. Podzieliliśmy się też naszymi wrażeniami z nauki w Gimnazjum w Chwaliszewie.
Paula

dach, w których brałaś udział.
- Zawody odbyły się 29 październi
ka w Kaliszu, a dokładniej w Lasku
Winiarskim. Jechałam na dystansie
8 km, razem z około dwudziestoma
osobami z klas I gimnazjum. Byłam
szósta. Za I miejsce można było dostać puchar i dyplom, za II i lll - dyplom i nagrodę rzeczową.
- Ile czasu poświęcasz na treningi?
- Treningi odbywają się w środy
i piątki o godzinie 15.00. Prowadzi je
pan Paweł Zwierz. W wolnym czasie
także jeżdżę na rowerze.
- Opowiedz mi o swoich kolegach
i koleżankach, z którymi jeździsz.
- Trenuje ze mną Ewa Pieszyńska,
uczennica II klasy gimnazjum. Ewa
również zajmuje wysokie lokaty. Dobrze też jeżdżą inni, na przykład: Marta Wieczorek, Piotr Garstka i Maria
Musiał z klasy V, Marcin Janicki z VI
oraz Bartosz Zaremba z I gimnazjum.
- Jakie masz plany na przyszłość?
- Po ukończeniu szkoły podstawowej zamierzam zapisać się do klubu
w Raszkowie, gdzie jest sekcja kolarska. Chciałabym w przyszłości być
nauczycielką w-fu. Nadal jednak jeź
dziłabym na rowerze.
- Co robisz w wolnym czasie?
- Lubię chodzić z panem Karbowiakiem na rajdy turystyczne oraz brać
udział w zajicciach plastycznych, które organizuje pani Maria Kot.
- Magdo, życzę ci dalszych sukcesów w kolarstwie!
Paula

Kto gra, ten wygrywa?
25 października po południu, wracając
do domu z redakacj1 RK, zobaczyłam
na ulicy przed punktem totalizatora
sportowego ogromną kolejkę. Miała
chyba kilkadziesiąt metrów. Tylu ludzi
chciało tego dnia wziąć udział w grze
o rekordową sumę pieniędzy. Postanowiłam porozmawiać z jedną z osób stojących w kolejce.
- Przepraszam, jak się Pan nazywa?
Józef Stachowiak.
Dlaczego Pan gra? Czy często

Pan wypełnia kupony gier liczbowych?
Gram codziennie, ale nigdy nic nic
wygrałem. Dziś jest do wygrania aż 15
milionów złotych. Marzę o tym, żeby
wreszcie coś wygrać, chociaż l O zło
tych.
Co zrobiłby Pan z pieniędzmi,
gdyby Pan wygrał?
- Nic zastanawiałem się na razie. Na
pewno jednak kupiłbym nowy telewizor, a żonie zmywarkę do naczyń.
Grażyna

Autorami tekstów zamieszczonych na tej stronic ą uczestnicy powiatowych warsztatów dziennikarskich prowadzonych
w redakcji Rzeczy Krotoszy11skiej.

19 •
stycznym dh zespołu eklektycznym stylu. LIMP BIZKIT Uakby ktoś przypadkiem jeszcz-. nie słyszał) to mieszanka
hard-core'u, hip-hopu, metalu oraz (rzadziej) grunge'u.
Trochę trudno tu wymieniać najlepsze
kawałki, ponieważ całość jest dość równa. Ale nie s osób nie zauważyć już po
kilku przesłu-:haniach świetnego Getcha
Groove On . Wpada w ucho od razu. Po
kilku następ.iych przesłuchaniach okazuje się, że na tym albumie właściwie

Co jest grane?
LIMPBIZKIT
Chocolate Starfish
And The Hot Dog Flavored Water
(Flip/Interscope/Universal)
Chocolate Starfish. .. to trzeci już album
w dorobku grupy. Pierwszy przyniósł im
rozgłos w ojczystych Stanach, drugi, Significant Other, na całym świecie.
To z tego albumu pochodzą tak znane
kawałki jak Nookie, Re-arranged,
N2Gether Now i Break Stuff Nowa pły
ta przynosi całą masę bardzo dobrych
utworów utrzymanych w charakte'ry-

nie ma lepszych i gorszych kawałków
- wszystko jest wyśmienite.
Najpierw intro, którego można się przestraszyć, a potem już solidnie obrywamy
po uszach. Kolejne kawałki wgniatają
w fotel, jeden lepszy od drugiego: Hot
Dog z wysamplowanym fragmentem
Closer N1NE INCH NAILS i ponadprzeciętną ilościąfacków; kapitalne My
Generation, na pewno hymn pokolenia,
już wprawdzie nie mojego, ale to sły
chać. Full Nelson to zabijająca wręcz
dawka energii, porównywalna chyba tył-

ko z RAGE'ami i ekspresją wokalną
Freda Dursta - coś w stylu wrzasków
Phila Anselmo z PANTERY. A tak na
marginesie - Fred po raz kolejny udowadnia, że oprócz tego, że jest skandalistą i człowiekiem często niezbyt obliczalnym, jest też świetnym wokalistą,
dysponującym ciekawym głosem, co
słychać w (nielicznych) spokojniejszych
fragmentach, na przykład w zwrotce My
Way czy !'li Be OK.
W „Livin' It Up" pomysłowo wsamplowano fragment Life ln A Fast Lane grupy EAGLES. Rapowe szaleństwo
z udziałem DMX'a, Method Mana
i Redmana mamy w Rollin' (Urban Assau/t Vehicle), a klimaty lekko pod ALICE IN CHAINS i SOUNDGARDEN
w Hold On. Znajdziemy tu też znane już
Take A Look Around z filmu Mission:
lmpossible-2.
Ostatnio coraz rzadziej sięgam do cięż
kiej muzyki, ale ta, zagrana na takim poziomie i z taką energią, wzbudza mój podziw. Polecam.
NOTA:8
Tomasz Kwiatkowski
Podziękowania dla księgarni
DOM KSIĄŻKI SA (Rynek 7)

Lista

Igraszki
z Albertyną
Drodzy Przyjaciele,
nagrodę za rozwiązanie
zadania
sprzed dwóch tygodni - hasło WESOŁE LATO otrzyma Paweł Panek z Bożacina. Pawła zapraszam do
redakcji w piątek po nagrodę. Zapraszam także Roberta Matysiaka
z Krotoszyna, autora poniższego zadania. Na Wasze rozwiązania czekam
do 28 listopada.
Albertyna

w żyłach
torebka i duża ...
Inaczej kawał
Placek urodzinowy
Uparte zwierzę
Żółty i dziurawy
Kły, siekacze,
trzonowe
8. Śnieżny potwór
9. Po dniu

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Płynie
Mała

2

najczęściej

życzanych

wypofilmów z po-

przedniego tygodnia:
Wypożyczalnia

5.

DVD

kaset wideo JOVI:

I. ,,Złoto pustyni"

- horror.
I. ,,Opętanie"
I. ,,Huragan"
- sens.
3. ,,Forteca 2"
- s/f.
- horror
4. ,,Nietoperze"
5. ,,To my"
- sens .
6. ,,Złoto pustyni"
- sens.
7. ,,Nawiedzony"
- horror
8. ,,Jeździec bez głowy" - horror
9. ,,Stuart Malutki"
- komedia
- thriller
10. ,,Dziewiąte wrota"

2. ,,American Pie"
3. ,,Joanna D'arc"

-

-

- sens.
komedia

kostiumowy

Wypożyczalnia VIDEO HIT
Dariusz Zaremba

I.
2.
3.
4.

,,Huragan"
,,Forteca 2"
,,Ghose - Dog"
,,Wbrew regułom"

-

-

sens.
-s/f.
- sens.
obyczaj.

,,Opętanie"

6. ,,To my"
7. ,,Podziemny krąg"
8. ,,Nawiedzony"

-

horror
sens.

-sens.
-

horror

- sens.
9. ,,Złoto pustyni"
IO. ,,Jeździec bez głowy" - horror

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

DVD
I.

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

,,Opętanie"

2. ,,To my"
3. "American Pie"

-

horror

-sens .
-komedia

'-

DgJieri
A oto nasi

milusińscy,

nowi

mieszkańcy

powiatu kroto-

szyńskiego,

urodzeni na od-

dziale położniczym szpitala
przy ulicy Bolewskiego, sfotografowani przez Marcina

2 .•

Pawlika.

6 . • Córka państwa
Skowrońskich

z Kobierna,
ur. 9 listopada

z Krotoszyna.
ur. 14 listopada

z Krotoszyna,
ur. 15 listopada

Córka państwa
Grędów z Raciborowa,
ur. 11 listopada

9 .• Kacper Biedermann
z Krotoszyna,
ur. 16 listopada

5.• Syn państwa
Kaczmarków
ze Zdun.
ur. I O Iistopuda

z Krotoszyna,
ur. 11 hstopada

I

O.I Syn państwa
Sera liniaków
z Krotoszyna,
ur. 15 Iistopada

11.1 Córka państwa
Brodalów
z Sulmierzyc,
ur. 15 listopada

12., Anna ZawteJa
ze Zdun,
ur. 16 listopada
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z rattanu, tanio! Tel. 588 00 97.
•

wą,

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Lodówkę

SWIJAGA wys. 125
cm. Tel. 725 36 30.
Piec gazowy c. o., stojący, tanio; lodówkę Mińsk - I 40 zł.
Tel. 722 03 64.
Pralkę automatyczną Polar, stan
dobry, 50 zł. Tel. 722 88 82.
Lodówki Mińsk o różnych wymiarach:Tel. 722 03 64.
Magnetowid Sharp w dobrym
stanie. Tel. 725 73 56.
Telefon komórkowy Alcatel
One Easy DB na gwarancji, 250
zł. Masz uszkodzony telefon zadzwoń! Tel. 0604 18 20 56.
Piecyk gazowy wraz z butlą tanio. Tel. 725 29 87, 0607 511
569.
Wieżę Radmor 3 segmenty, tanio! Tel. 725 21 25.
Komputer: Intel Celeron 400,
64 MB RAM, 2 GB HDD,
FDD, muzyka, głośniki, bez
monitora. Cena I. 730 zł. Tel.
0608 527 730.
Telewizor Helios z telegazetą
- tanio. Tel. 725 45 20.
Małą zamrażarkę, frytkownicę

gastronomiczną,

•

•

•

•

•

bojler elektr.
15 I, okap gastronomiczny. Tel.
722 60 94.
Grę Pegasus oraz 14 gier na
dyskietkach, cena do uzgodnienia. Tel. 722 95 60.
Maszynę do szycia stebnówkę
przemysłową, stan bdb, cena
500 zł. Tel. 0603 577 752.
3-Jetnią zamrażarkę skrzynkową Argos 180 I, mało używaną.
Tel. 725 72 25.
Odkurzacz Rainbow mało uży
wany. Tel. 725-23-08.

Kanapę

-

amerykankę

osobową, rozkładaną.

dwuTel. 0604

09 74 87.
• Zestaw wypoczynkowy ze skóry, ciemny brąz, dębowy stelaż,
ławę

dębową,

tanio. Tel. 722 85 29.

Jasną meblościankę, ławostół

i kuchnię. Tel. 722 92 80.

•

Suknię ś lubną

rozm. 38. Tel.

• Kaloryfery żeliwne, używane,
w dobrym stanie. Tel. 725 04
21 po 15.00.
• Pustaki szlakowe - betonowe,
12-cegłowe, 1500 szt., cena do
uzgodnienia. Tel. 722-41-34.

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

588 00 97.
Albę komunijną dla dziewczynki, wianek, rękawiczki, halkę,
torebkę, buty - tanio. Tel. 722
60 94.
• Tanio odzież używaną - hurt-detal. Gorzupia, ul. Krotoszyń
ska 120.
• Suknię ślubną na 158 cm, tanio.
Krotoszyn, ul. Koźmińska 51.
• Suknię ślubną, skromną, białą
z niebieskimi różyczkami, na
161 cm, rozm. 38, szalik, cena
500 zł. Tel. 722 58 58 po I 6.00.
• Kurtkę skórzaną męską. Tel.
5881571.
• Suknię ślubną na 161 cm z welonem, b. tanio. Tel. 0606 718
768.
• Spodnie czarne sztruksowe Calvin Clein Jeans - nowe, obw.
pasa 76 cm. Tel. 722 92 80.
• Tanio szatkę komunijną dziewczęcą z dodatkami. Tel. 722 92
80.
• Nowe, długie futro z norek tanio. Tel. 722 03 74, 0603 245
664.
• Spodnie Levi's , 501 rozm.
31/34, I 00 zł, dresowe Adidas
XL, 70 zł. Tel. 0605 272 348.

•

Sprzedam - rolnicze
• Zbiornik do mleka 500 I. Tel.
722 84 73 po 18.00.
• Mieszankę zbożową. Tel. 721
27 20.
• Przyczepę sztywną, stan bdb.
Tel. 721 76 97.
• Kombajn ziemniaczany Anna,
stan bdb. Tel. 722 45 19.
• Młóto. Tel. 721 60 42 (wieczorem).

meblościankę

w kolorze dębowym, sprowadzone z Niemiec. Tel. 721 22
74 po 17.00.
• Biurko brązowo-białe, stan
bdb, cena 150 zł. Tel. 725 74
33.
• Meblościankę młodzieżową,
zieloną, tanio. Tel. 722 03 64.
• Zestaw wypoczynkowy: tapczan, 2 fotele, ławostół, kolor
mahoń, stan bdb, cena do
uzgodnienia. Tel. 588 06 47.
• Zestaw wypoczynkowy w kolorze brązowo-beżowym, stan
bdb. Tel. 725 40 50.
• Sypialnię sosnową: łóżko, szafa
5-drzwiowa, nocne stoliki, komoda - Swarzędz. Tel. 725 76
76.
• Stół okrągły, 4 krzesła, dwa stoliki nocne, szafę 3-drzwiową tanio. Tel. 722 82 80.
• Meblościankę i wypoczynek
22 l11topada 2000

•

747 78 08 praca, 747 17 60,
dom 0603 799 644.

Sofę dwuosobową, młodzieżo

• Rower górski damski, używa
ny, do malowania 130 zł, uży
wany fotelik dziecięcy do samochodu 60 zł, grzejnik olejowy używany I 00 zł. Tel. 722 63
4 I.

• Wózek dziecięcy Inglesina 2funkcyjny, stan bdb. Tel. 725 08
74.
• Prawie nowy namiot Igloo 4osobowy, z przedsionkiem, tanio. Tel. 725 33 00.
• Spacerówkę dziecięcą, 80 zł.
Tel. 722 04 89.
• Stary fortepian. Tel. 725 21 25.
• Spacerówkę dziecięcą Mikado:
torba, dwa okrycia na nogi, 150
zł. Tel. 588 I 3 41.
• Minikomplet naczyń ze stali
nierdzewnej dla dietetyków.
Tel. 722 86 28.

•
• Mieszkanie w bloku 64,75 m'.?,
wys. parter, 86.000 zł. Tel. 071
38-41-423.
•
• Mieszkanie w bloku, 4p, 3 pokoje, 60,5 m2 w Krotoszynie.
Tel. 722 03 48.
• Garaż na os. przy ul. Rawickiej.
•
Tel. 725 08 58.
• Atrakcyjnie położoną, blisko
centrum
działkę
rolniczą
z możliwością zmiany przeznaczenia na działkę budowlaną
o pow. 3000 m2. Tel. 725 76 51. •
• Mieszkanie w bloku 60 m2,
3 pokoje, parter, przy ul. Raszkowskiej. Tel. 588 12 09.
• Garaż przy ul. 1 Stycznia 1O
w Krotoszynie, cena atrakcyj- •
na! Tel. 0604 146 710, 588 04
86.
• Garaż blaszano-drewniany. Tel.
588 04 82.
• Mieszkanie w Krotoszynie 60,7
m2 w bloku, II p., 3 pokoje, •
wys. standard. Tel. 0602 396
257.
• Garaż własnościowy na osiedlu
przy ul. Rawickiej w Krotoszynie. Tel. 725 08 58.
• Działkę budowlaną w zabudo- •
wie szeregowej 245 m2 przy ul.
Kujawskiej. Tel. 725 71 03.
• Dom k. Milicza, działka 29
arów. Tel. 0605 3 I 98 81.

• Oddam w najem świetlicę na
uroczystości, sylwestra ul.
Raszkowska. Tel. 725 04 39.
• Oddam w najem lokal handlowy oraz pomieszczenia na biura, hurtownie lub inną działal
ność w Krotoszynie, ul. Rawicka 5. Tel. 548 22 45.
• Garaże do wynajęcia przy ul.
Klemczaka. Tel. 0602 65 62
60, 722 13 16 po 18.00
• Do wynajęcia garaże w centrum Krotoszyna. Tel. 722 04
73.
• Do wynajęcia 15 miejsc noclegowych firmom, bdb warunki,
blisko centrum. Tel. 722 04 73 .
• Oddam w najem mieszkanie 2pokojowe w Krotoszynie. Tel.
0501 528 220 po 20.00.
• Oddam w najem pomieszczenie
na sklep przy ul. Raszkowskiej
4. Tel. 725 08 57 po 15.00.
• Poszukuję do wynajęcia niewielkiego lokalu (ok. 15 m2)
w centrum Krotoszyna, tanio!
Tel. 721 25 92.
• Przyjmę mężczyznę na pokój.

Księgowa

pełna księgo
ZUS, książki przych.
i rozch., kadry, płace. Tel. 725
79 20.
Małżeństwo podejmie się prowadzenia gospodarstwa lub
prac domowych. Tel.' 722 93
46.
Kierowca, operator koparki,
spycharki, ładowarki, wózka
widłowego, walca i pilarki poszukuje pracy. Tel. 725 42
20.
Kierowca, prawo jazdy kat.
BCDE, świadectwo kwalifikacji, doświadczenie w kraju i zagranicą, dyspozycyjny. Tel. 725
04 87.
Kierowca, zasiłek przedemerytalny, prawo jazdy kat. ABCDET, świadectwo kwalifikacji,
dyspozycyjność,
praktyka,
uprawnienia na wózki widłowe.
Tel. 0603 673 I 05.
Podejmę pracę jako woźna oddziałowa lub pomoc kuchenna
w przedszkolu lub szkole, mam
12-letni staż pracy w byłym
przedszkolu
wojskowym
w Krotoszynie. Tel. 722 82 34.
Podejmę każdą pracę, posiadam prawo jazdy kat. ABCDET, świadectwo kwalifikacji,
praktykę, dyspozycyjność, zasiłek przedemerytalny. Tel. 0603
673 I 05.
wość,

Zatrudnię

2 osoby do pracy
w Krotoszynie, wiek do 35 lat,
wykszt. średnie. Tel. 0606 698
387.
Praca dodatkowa, w marketingu sieciowym. Tel. 722 86 28.
• Praca chałupnicza - przyślij
kopertę ze znaczkiem na adres:
Beata Kaczmarczyk, ul. Rynek
32/2, 63-400 Ostrów Wlkp.

•

• Nauka gry na instrumentach,
organy, gitara, pianino - dyplomowany nauczyciel. Tel.
725 22 24.
• Tanie korepetycje. Tel. 722-0134, 0606 I 76 740.
• Korepetycje z j. niemieckiego- wszystkie poziomy, przygotowanie do matury. Tel. 722
96 14, 0607 172 452.
• J. niem - absolwentka Goethe Institut (Berlin), wszystkie poziomy, przygotowanie
do matury, tłumaczenia (grupowo taniej!). Tel. 725 20 78,
0603 11 81 45.
• Język polski - pełen zakres.
Tel. 0605 296 809

• Oddam biednym ludziom metalowe łóżko z materacem oraz
podwójne polowe z materacem.
Tel. 588 00 51.
• Oddam kozia do krycia za symboliczną cenę. Tel. 721 18 75.

• Prace na

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Ciągnik

U 914 z przednim napędem. Tel. 065 547 85 95.
Mały dom. Tel. 735 44 65.
Mikrometr 25-50, 50-75 śred
niówkę do 40. Tel. 0603 136
799.
4-tomowy słownik do j. niemieckiego. Tel. 725 31 11 .
Starocie do remontu: szatka,
komoda, szafonierka itp. Tel.
592 51 92 po 18.00
ANTYKI skup, sprzedaż: meble, zegary, obrazy, porcelana,
lampy, militaria, wagi, żelazka,
młynki, itp. Piotr Pryczek, Jarocin, ul. Wrocławska 31. Tel.

wysokościach metodą

alpinistyczną,

•

•

•

remonty kamienic, malowanie elewacji, czyszczenie, szpachlowanie. Tel.
0502 321 924, 0502 516 326.
Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, układanie płytek ceramicznych, paneli podłogo
wych, boazeni, montaż płyt
gipsowych, sufitów podwieszanych. Tel. 725 74 84.
' Montaż płyt karton - gips,
szpachlowanie, malowanie, nakładanie tynków akrylowych.
Tel. 0605 699 878.
Montaż okien plastikowych
i firmy Urzędowski, montaż rolet. Tel. 0502 32 19 12.
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 zł/m2, montaż 25 zł/m2.
Tel. 065 573 47 10.
Usługi pilą motorową - ścinka
i cięcie drzew. Tel. 722 29 18,
0605 546 059.
Fachowe układanie glazury
i terakoty, drobne prace murarskie, długoletnia praktyka
za granicą, rachunki VAT.
Tel. 722 84 15.
Tanie i solidne usługi budowlane, hydrauliczne, elektryczne
i wykończeniowe wnętrz. Tel.
725 Ol 36.
Projektowanie - budynków
mieszkalnych, gospodarczych
publicznej ,
i użyteczności
obiekty nowe i rozbudowy. Dokumentacja budowlano-wyk-

szyn, ul. Młyńska 15 b, godz.
16.30- 18.30.
Towarzystwo Inwestycyjne
ART. Oferuje kredyty, ubezpieczenia. Krotoszyn, ul. Rawicka 5, tel. 0603 25 25 325.
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY:
druk wizytówek, ulotek, folderów oraz innych. Krotoszyn ul.
Młyńska 15 b, godz. 16.30 18.30.
Prace ogrodowe: prześwietlanie
drzew sadzenie, rudowanie, kopanie działek, ogrodów i inne.
Tel. 588 00 52.
Rewelacyjna maść na hemoroidy, leczy całkowicie, bezboleśnie. Koźmin, ul. Łączna 8. Tel.
0604 957 327.
Zespół AXIS nawiąże współ
pracę z poważnym menagerem
oraz przyjmie oferty na imprezy, ceny jeszcze do negocjacji,
dodatkowo
nagłaśniania,
oświetlenie. Tel. 0604 246 873. Rewelacyjne kredyty dla mał
żeństw do 6.000 zł bez porę
czyciela, osobom samotnym
do 2.000 zł bez poręczyciela.
Centrum Kredytowe, Rynek
1, Krotoszyn. Tel. 722 68 21.
Suknie ślubne - salon - ko-

onawcza do pozwolenia na budowę. Tel. 722 13 06, 0605 316
874.

Zespół
sprzęt,

muzyczny dobry
wysoki poziom. Tel. 725

22 24.
Zespół

muzyczny - ceny do
uzgodnienia. Tel. 722 83 58.
Sylwester idzie, miłe panie,
nadszedł czas na odchudzanie!
Tel. 722 68 53.
Przepisywanie prac magisterskich i dyplomowych na komputerze. Tel. 725 26 57.
Kombucza - grzyb herbaciany, pomaga w różnych dolegliwościach, 20 zł. Tel. 588 00 52.
Pracownia Sukien Ślubnych
i Wieczorowych Jolanty Bartoś oferuje szycie na miarę,
profesjonalne
wykonanie,
atrakcyjne fasony, najniższe
ceny, sukienki dla druhenek.
Tel. 722 01 94, ul. Spokojna
12, Krotoszyn.
INTROLIGATORNIA - mała
poligrafia - oprawa książek,
czasopism, rejestrów, dzienników, albumów, prac dyplomowych, magisterskich itp. Kroto-

mis - wypożyczalnia - szycie na miarę, oferuje: szeroki
wybór, niskie ceny od 1OOzł,
dogodne warunki płatności,
przyjęcie do sprzedaży komisowej. Krotoszyn, ul. Słowiańska
23 - k dawnego Peweksu. Tel.
725-74-04 czynne codz. 10.0020.00 w sob. 10.00-15.00
Autoryzowany punkt sprzedaży
Wizja TV Cyfra Plus, możli
wość zakupu bez montażu,
z montażem dowóz gratis. Tel.
0503 83 15 15.

WAGI

-

SPRZEDAŻ

NAPRAWA
LEGALIZACJA

DRUKARKI ETYKIET
i KODÓW KRESKOWYCH

'S~M!~~DP!E,

Ostrów, ul.Sukiennicza 3(PASAŻ)
TEL.735 63 61,0602100 559

wszystkie typy+montaż, atest „B"
Sprzedaż

Naprawa
Skup uszkodzonych
B. Wilkowski

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Grabowska 23

panienka lat 27 o ciekawej

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

u

w godz.

-AUTO

8. 00 do 14.00.

ZIMA 2001
obóz dla dzieci i młodzieży
Male Ciche k. Zakopanego
20 I - 28 I - cena 480 zł
wczasy Murzasichle k. Zakopanego
2 I I - 28 I - cena 380 zł
- możliwość wydłużenia pobytu
- zniżki dla dzieci

GIEŁDA

o

INTERNETOWA

MATRYMONIALNE

www.rk-auto.z.pl

R

Tel_ 062 738 53 43

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

osobowości, poważnie traktują

B I

-.

MOTOCYKLE

Kupię jałówki

cielne hodowlane
Miła

OKAZYJNIE -

do wynaj'<cia na co najmniej kilka lat
plac przy ul. Magazynowej o wym. 30
x 40 całkowicie ogrodzony, brama rolkowa, nawierzchnia „POLBRUK" woda i prąd na placu. Cena przystępna.
Tel. (062) 725 43 75,
722 86 30, 0602 657 374.

KUPNO - SPRZEDAŻ

DUET-

Finna Rekreacyjno - Sportowa

MEGA

Rynek 1, tel. 722 66 88

Tel 735 38 25.

tel. 062 725 21 25; 0601 919796.

Gabinet naturoterapii
Ziołolecznictwo

Specjalista irydolog
na podstawie wyglądu tęczówki
ocenia stan Twojego zdrowia,
ustali przyczyny dolegliwości.
Badanie bezbolesne irydoskopem.
Skuteczna terapia ziołowa.

Treść

Krotoszyn
ZSZ nr 2 Plac Wolności
{wejście od boiska)
co drugi wtorek 28 XI
od 16.00 do 18.00.
Tel. 0608 646 761.

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
Biuro zapewnia:

Inwsor

@

1. Fachową pomoc
.,.
przy kupnie i sprzedaży domów,
I
działek, gruntów.
~
2. Wycenę nieruchomości
•
dla wszelkic.h potrzeb
WS PON Członek Wielkopolskiego Stowarzyszef!ia
przez llcenc1onowanego
· .. ..
Pośredników w Obrocie Nleruchomośc,aml
rzeczoznawcę majatkowego.
Krotoszyn. ul. Rawicka 5
3. Sprzedaż gotowych projektów
Tel. 722 86 30, 725 43 75, 0602 657 374
domów jednorodzinnych.
Internet -w.inwestor.z.pl
Zapraszamy: wt. 10•-14• 111•-19•,k 10•-14• 115•.1!1", pt. 111"-14• 116"-1!1", sob. 111"-14•
srnZEOAŻ DZIAI FK
I. Clc.nków - spr,.cdam CV.inlkę budowlnna, w rejonie ul. Poludniowtj o pow. 650 1112, woda, prąd, gaz. cena 6.500 zł.
2. Sal ni a - sprzedam dzjall.:.;: budowlnną pow. IOOO m2, woda.
prąd, asfalt, telefon/, ccnn 13 t.l/m2.
3. Tomnice - 4 km od Krotoszyn spr;.cdam dLial.k~ budowla·
ną 2.SOO m2 flJx I00ml przy drod7.c asfaltowcJ, woda, prąd,

kanalizacja sanitarna i deszcz.owa. cena 17.500 zł.
4. Krolonyn - spr1:cdam alrnkcyjnic polożon11. działkę bu·
dowlnną. ogrodzoną o pow. 2.700 ml, cena 44.533 zł
5. Krotoszyn - sprl'.c.dam prq wlocie do miasta atrakcyjny
grunl z po.cmnc:zcnicm pod budowę mieszkalną o pow.
4.200 ml, ccn11 67.S681J.
6. Kotmln Wlkp. - spr;.cdam dL.ialkę budowlaną whroj. woda, prą,d 6.000 ml, et.ni do uzgodnlcniłl.
7. Koirnln - na spncdd W..ialka budowlana 2.500 ml; cena
do uLgodnicnia.
8. Konarzcw - prl'.)' glówntJ drod7...c sprzcd.1m działkę budow·
laną o pow. 1.250 ml (woda, prąd. ga7... telefon}, cm•
15.00-0 zł.
9. Salnla kic.n.inek Traf•ry - sprr.c®m 0,65 ha !"ki - terenu

l't'krcncyjncgo z plynącł\ wodą w pobliżu lasu, civ.a i spo·
k6j, dui..o zwicnyny, cena 6.000 z.I.
IO. Chachalnla-Borownlca - sprzedam, dzia1k; budowlani\
o walorach rckrcncyjnych na obr,.c1.u kompleksu lanego
Nadleśnictwa Milicz. możliwość prJ')'lączcnia wody, prądu,
gazu. lelefonu - dogodny dojazd /nsfoll/. mile Sl\,Sicdztwo
1.280 m2. cena 16.000 ,J.
11 . Rac.lborów - spr,..cdnm okazyjnie dz.ialk~ budowlana

Ul'hrojOf\\, dobry doja.t..d od strony 802X'ina, preystanek
MZK. pow. 2.600 m2, cena 7.OOO zł.
12. Krotoszyn-sprzedam dzialke 1100ml woda, prąd. g.lZ. telefon. Cena 22.000.
13. Krolonyn - sprzedam działkę budowl~ o pow. 1460 m2
(przy ul Koimińskicj). Cena 36.000 zł..
14. KrotoSZ)'ll -sp=dam dziali<~ budowlaną o pow. 2.000 m2
/woo,., pr\d, gaz. telefon/, cen, 31.000 zł.
15. Zduny-sprzed.am działkę b..towlaną o pow. 3000 m2. peł
ne uzbrojccue, w caloici ogrodzona. cena: 30.000 zł
16. Biadkl-spmxlam dzialk~ budowlaną o pow. 1300 m2 (woda, Pf\d. asfalt) w cenie Z.OOO :z.I.
17. Krotoszyn -sprzedam dzialk.c budowla~ w ~icdzlwic la·
,u o pow. 1190 rn2 (woda,~ ccoa 27.500 zł.
18. Krotoszya -spracdam dzial!tc budowlaną o pow. 1650 m2,
cena 25.800 zł.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
I. Kroloszyn - sprzedam mieszkacie w nowoczesnym bloku
z cegły (przy SADZIE) 11 p~. o pow. 48.SO m2, 2p + k +
I - kompie Lnie urLądzonc., wysolci standard, cena: 78.000 zł.
2. Krotony• - sprzedam m ~ i c - blok na osicldu przy
ul. Rawickiej, rv p ~ 4 p + k • ł, 11an t.cchniczny bardzo
dobry, czynsz 245 / m-c. cena 59.000 zł.
3. Spra:dam nieduże mieszkanie w kamienicy blisko Rynku,
I piftro, o pow. 36 m2. CCNI 38.500 zł.
4. Krotoayt1 - osiedle Szarych Szcn:gów IJI piętro- sprzedam bardzo ładne micszbnic o pow. 61 m2 / 3 pokoje +
kuchnia+ łazienka .,.. loggia + piwnica/ domofon, telewizja

lablowa, telefon. ct'lla 73.200 n.

S. Krotoszyn - iprzcdam ładne mieszkanie na os. Sikorskiego. Ili piętro, o pow. 48 m2 (3 p+k~l+wc). cena 57.600 zł.
6. Krotoszyn, centrum - Jl pii;tro, mlcsz.kanic 120 m2, 5 p,
k., ł, 2 g:irażc i ogr\ldck p17.ydomowy 200 ml. Cena 82.000
zł.

7. Krotoszyn - sprzedam samodzielne mieszkanie o pow. 11 O
m2 - cały parter w wilii jednopiętrowej, całkowicie oddziel·

nc wcjścic{4 pokoje+ duty salon+ kuchnia.,.. łazienka) na
działce o pow. 520 m2 z garattm na duży samochód do na1ychmiastowcgo zamiCSl.kania. Cena I IO.OOO zł .
8. Zduny - sprr.cdam mieszkanie o pow. 59,9 m2 (3 pok.,
kuchnia, łazienka. WC, loggia, piwnico., C.O.) cena: 65.890
zł.

9. Kalisz - sprzedam mieszkanie (włas. prawo do lokalu)
o pow. 49 m2 (3p + k + ł + we) z telefonem, licmik wody
zimnej i cieplej, licznik ciepła. Czynsz zł 260/m-c. Bard7.o
ładne. Cena 70.000 7J.
10. Krotoszyn - sprzcdnm mieszkanie na os. Korczaka. o pow.
48 rn2 (3 p + k +I+ we) nn IV piętr.-.c, po remoncie. bardzo
udbanc. Ccnn 1J 64.800. Poz.a 1ym istnieje możliwość kup,.

na gara:!u.
11. Krotoszyn - na osiedlu przy ul. Raszkowskiej, sprzedam
micskznnie wlnsnosciowc (ksiega wieczysta), bardzo ładne
o pow. 4S m2 (2p+ k -i-wc).zdużym balkonem na I piętrze.
Cena 61.500 zł.
12. Krotoszyn - sprzedam bardzo ładne micszlcanie ·o pow. 62
m2 (3p + k + ł), pancr, Os. Dąbrowskiego, wszystkie media,
do 1..amiesz.kania od zaraz. Cena zł 75.000 zł.
SPRZEDAŻ DOMÓW
I. Krotoszyn - spr?..cdam 11-piętrowit kamienice w centrum
z wolnym mieszkaniem 94 ml, możliwość ur.t.ądzcnia sklc·
pu od frontu przy głównej ulicy. Stan techniczny obiektu -

ban!zo oobty. cena 300.000 zł .

Imię

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

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

Adres (tel) .............................. ................................ ,............ ....... ............. ...... .
Wypełniony i naklejony kupon prosimy wysiać na adres Redakcji lub wrzucać do skrzynki "RK" - Sienkiewicza 2a

Cil!!!

Ogłoszenie

5. Krotoszyn - sprzedam dom jednorodzinny l..omplctnic wy~
koncz.ony (7 pokoi, 2 kuchnie, 2 lazicnki, C.0.1 g:iz) donntychmiastowcgo zamieszkania. Pr.eyjll211n loknlizncja, cenn:
200.000 zł.
6. Krotoszyn - spr~m dom z osrodem (5 pokoi, kuchnia,
łazienka) do zamieszkania od zaraz, cena: 130.000 zł.
7. Krotoszyn - sprzedam dom jednorodzinny z cegły, i1..0Ja.

tja tcrmicma, wolnostoj11.cy jednopiętrowy o pow. użytku.
wcj 162 m2, na działce o pow. 600 m2. z gnraż1.m o pow.
40 m2, do zamieszkania od 1.3ra7_ Cena 17 5.000 t.l.
8. Krotoszyn -sprzedam dom pi1;:trowy w z.abudowic bliźnia·
czcj z dwoma bud. gosp. na działce o pow. 700 m2. cena zł
I &O.OOO. Przyjazna lokalizacja.
ROZPOCZĘTE

do 20

słów

jest

bezpłatne.

O Powyżej 20 słów {do 40) +3 zł O Pogrubienie +3 z!.

BUDQwY

Krotoszyn - sprzedam - n!Jon ul. Anni i Krajowej - z ro:1wyprowudzon: przy--..:.iemic / w pro·
jekcie wysoki parter z poddaszem użytkowym - całość ok.
200 ml /oraz garat, pełne uzbrojenie /bez podlączetV pow.
gruntu 642,0 ml, cena SS.OOO zł.
2. Krotoizyn - sprzedam dom p11ttrowy na wysokim funda·
mcncic - pow. użytko\1o"a 120 m2 stan surowy otwarty, po.
l.

poc.z,;tĄ, bt1dOW\ domu -

loiDnc tynki wewnętrzne, zadaszocy, na gruncie o pow. 780
m2, cena 62.000 zł.
3. Koimin Wlkp. - sprzedam nowy dom na osiedlu budownictwa jcdnorodzirmcgo na gruncie. 700m2 (woda, prąd.
gaz, kanalizacja), cen• 72.000 zł.
4. Przed Świebodzinem - przy głównej drodze Poznań Frankfurt (66 km od granicy) sprzedam dom (stan surowy
zamknięty) o pow. 280 ml na gruncie o pow. 2.400 ml woda i pn\(I w budynku. cena 120.000 li.
5. Sprtcdam roipoczę.tą, budow~ - bliźniak, na działce o pow.
360 m2, rTjon ul Cqlarsldtj. Cena do uzgodnienia.

GRUNTVPOD

2. Kroloszyn - osiedle w rejonie ul. Ccglarsk.icj - sprzedam
dom w zabudowie bliźniaczej - wysoka piwnica, parter
i poddasze bez stol.arlc.i otworowej, otynkowany zcwn,;trznie
i zadaszony /deski i papa/ w obiekcie przyh\czona woda,
możliwość przyłączenia prądu, telefonu i kana1i1..acji całość
na d,jałcc 380 ml, cent ofertowa 70.000 zł .
3. Krotoszyn - sprzedam dom z z.abudowaniami gospodar·
czymi na gruncie o pow. 2500 m2, pr~lącza tj. woda, prąd
wcwnątn obiektu /możliwość podłączenia telefonu/, cena

DZIALALNO$ć GOSPODARCZA
I. Krotoszyn-Sflt'7.l'dam 1,10 ha gnml\l poddziahllnoóć prze·
myslową (woda. prl\d, gaz, bnalizacja. telefon) pr.ey ul.
o nawierzchni bitumicmcj, cena 110.000 zł.
2. Kroloszyn - tcn::o magazynów i składów 3.000 m2 - ogrodzone, stan bdb, dojazd, uzbrojona, cen• t 5 z.Vml.
3. KROTOSZYN -sprz.cdam gnmt rolny (w rejonie ul. Zam·
kowy Folwark) o pow. 1,60 ba z. przeznaczeniem na teren
prz.cmysłowy i magazynowy oraz. rzemiosła uci~liwego.

65.000 zł.
4. Świdlgów5 lcm od Ostrowa ~1kp.-spr=lamnowy dom
(stan surowy, zadaszony) na działce o pow. 1100 m2. woda,
pn\d, tclefon. kanalizacja des2:cz.owa. Cena 80.000 zJ.

SPRZEDAM INNE

I. S.lab - do wydncrlawicnia plac utwardzony w całości
ogrodzony 2.000 m2 z możliwością korzystania z warsztatu. Cena do •zeodnłenta.

2. Krotoszyn - sprz.cdom grunt o pow, 5000 m2, cena: SO.OOO
7J_
3. Kobylin okolice - sprl'cdom budynek gospodan.-ry z przystosowaniem na dom + dz.in łka 600 - IOOO m2 . Pr1.yjazno

lokali1.acJn. nlmkcyJn:l cena.
4. Kro1oszy11 - spr,.cdnm atrakcyjnie poloL.ony 1crcn budowlany o pow. 5400 ml, wysoka intensywność zabudowy,
w57..yslkic media, cena oferto\\ a 160.650 zł.

DO WYNĄJECfĄ
1. Rozdrrlew - do wydzicrlawicnia STARA CEGIELNIA
(utwardzony plac 2000 m2, budynki biurowe, magazyny,
warsztaty, dobry dojazd (asfalt) z prJ:cznae1.cnicm na hur1owni1r;:, składy lub produkcj1;:. Czynsz do uzgodnienia.
2. Krotoszyn - do wynajęcia romicszczcnic biurowe i m3gnzynowc o lf\czncj pow. 175 ml w biurowcu prJ')' ul. Rawie•
kicj 5 (możliwość wydzielenia pomics;,.acll). Cena wynajmu do uzgodnienia.
3. Krotonyn - centrum -parter - do wynajęcia Ul7.Ądzonc po.
mieszczenie o pow. HS ml z pr7.eznac1.cniem na biuro lub
sklcp(y) od frontu 2 witryny I dwoje drzwi. Cena wyn11jmu 1.600 z.ł u mlesl11:c (faktury VAT).
Krotonyn - do wynajęcia nowy - pi ętrowy budynek gu.
spodarczy na osiedlu bud. jcdcorodzinncgo o pow. ogólnej
70 ml (woda, prąd. knnaliz.acja)z przcmaczcnicm na hon·
dcl, usługi. Możliwość urządzenia sklepu z witryną - umowa wleloltłnla do uzgodnienia.
S. Krotoszyn, bJlJko Rynku - do wynnjł;,cia budynek, parter

4.

110 m2, piętro 80 m2, parking 100 m2. woda, prąd, gnz;
z przeznaczeniem na sklep- hurtownię; umowa wieloletnia.
6. Sulmierzyce - wynajmę piekarnię ze ~klepem.
7. Krotoszyn - wynajmę gara.i i budynek gospodarczy
z. oknem, mctnlowc bramy.
8. Krotoszyn - wynAjmc plac ogrodzony o pow. 1200 m2.
Bardzo korzystna cena.
9. Krotoszyn - wynajmc urządozny lokal z wilryną na sklep
lub biuro (przy ul. Koimińskiej) o pow. 28 m2 z wyłącze·
niem branży spożywczej. Cena najmu 650 zUmicsi~ie.
IO. Krotoszyn w ntrakcyjnym cil\gu handlowym dwa lokale 50
m2, cena 1340 zł/m brutto i 110 m2, cena 23901J.m brutto.
11. Sulmierzyce - wynajm,;;: przy rynku ,klep o pow. 30 m2.
Czynsz micsicczny do uzgodnienia.
12. Krotonyn - wyn8jm1t ładny lokal handlowo - usługowy
o pow. 80 m2 atrakcyjna lokalizacja.
13. Rozdraiew-wynajmę budynki magazynowe, warsztatowe
i socj. - bytowe o pow. 500 m2 wraz z placem o pow. 4000
m2.
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marek,

częsc1

blacharskie, lampy,
itp. Tel. 0603 823 408,
0602 844 335.
Fiata l 26p, 1984 r, aktualny przegląd
czerwiec 200 I, alternator. Tel. 722
81 21.
Części do fiata l 26p. Tel. 0606 596
219.
Skodę felicię LXI, 1,3, 1995 r,
43.000 km, białą, z salonu, zabezpieczenia, stan bdb. Tel. 725 01 34.
Stara 200 - nowa kabina,' naczepa,
cena do uzgodnienia. Tel. 0606 429
chłodnice

SPRZEDAM
Seata toledo 1992 r, 1,9 diesel, granatowy, 170.000 km, el. szyby, wsp.
kier., immobiliser, centr. zamek, garażowany, oszczędny, 20,500 zł. Tel.
721 52 04.
Części do malucha, 1979 r, silnik,
opony - stan bdb, fotele lotnicze. Tel.
722-60-94.
Części do fiata l 26p, tanio. Tel. 722
85 18 po 19.00.
Audi 80, 1,8, szaro-złoty met.,
wtrysk, wspomaganie kierownicy,
szyberdach, regulacja świateł, pełna
dokumentacja. Tel. 722 85 29.
Fiata 126p, 1983 r, stan dobry. Tel.
065 548 21 66.
Poloneza caro 1993/94, tanio. Tel.
065 548 25 67.
Poloneza caro 1995 r, 1600 cm3,
szyberdach, fotele kubełkowe, grafit,
stan bdb. Tel. 722 92 80.
Opla corsę 1992 r, I OOO cm3, katalizator, szyberdach, alarm lub zamienię na cinquecento może być droż
sze. Tel. 588 00 97, 0608 406 549.
VW golfa 1500 diesla, 1978 r, 3drzwiowy, centr. zamek, alarm, pilot,
radioodtwarzacz. Tel. 721 27 24,
0601 92 22 47.
Fiata 126 p ELX, 1997 r, zielony.
Tel. 721 29 50.
Części do fiata 126p, tanio. Tel. 065
548 40 48.
Opla kadeta 1980 r, poj. 1,1,
3 drzwiowy, stan dobry, tanio. Tel.
722 00 59.
Częsc1 samochodowe do różnych

,,Składy
oferują

do

277.
Części

do renaulta GTL I, I, 1981 r,
TX 1,4, 1983 r. Tel. 721 21 26.
Fiata l 26p, 1992 r, biały, hak holowniczy, szyberdach, dmuchawa, lotnicze fotele. Tel. 725 29 87, 0607 511
569.
Renaulta lagunę 1,8 KAT, 1994 r,
zielony met., 92.000 km, bogate wyposażenie. Tel. 722 88 44, 0604 538
059.
Fiata tipo 1,7 diesel, 1991 r, udokumentowane pochodzenie. Tel. 722 63
21 po 18.00, 0606 25 79 87.
Poloneza caro, 1,4 silnik rover, 1995
r, biały, stan dobry, tanio. Tel. 725 44
59 od 7.00 do 17.00.
Opla astrę TOI, 1995 r, 5-drzwiowy,
granat perła, pod. powietrzne, 59.000
km, 17.500 zł, lekko uszkodzony.
Tel. 0602 51 57 34, 588 12 56.
Nissana micrę I ,OL, 16V, 1993 r,
54.500 km, 4 lata w kraju, czerwony,
przywieziony w całości, szyberdach,
r.o., cena do uzgodnienia. Tel. 725 76
74.
Fiata 126p bis, 1990 r, 93.600 km,
fotele kubełkowe, r.o., 2.500 zł. Tel.
0606 20 51 57.
Renaulta clio, 1,2, 1991 r, biały, 5-

Sprzedaj sa1Dochód

budowlane VOX"

sprzedaży

lub

drzwiowy, stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel. 725 78 08.
Opla corsę 1,5 D isuzu, 1994 r, biały, 3-drzwiowy, bezwypadkowy, garażowany. Tel. 722 08 26, 0603 673
105.
Opla vektrę 5-drzwiowy, 1997 r,
28.000 km, kolor grafit metalik, peł
ne wyposażenie i fiata 126p, 1999 r,
22.000 km, czerwony. Tel. 721 76
76, 0606 319 337.
Mazdę 323, 1992 r, 90.000 km, morski, pierwszy właściciel, cena do
uzgodnienia. Tel. 722 03 64.
Daewoo Tico 800 SX, 1998, ciemnozielony met., serwisowany, I właści
ciel, stan bdb, cena 14.600 zł. Tel.
0605 370 407.
Renaulta megane, 1996 r, wiśniowy
met.. Tel. 721 22 46.
Fiata 126p, 1990 r, 3.150 zł. tel. 725
27 82, 0606 40 72 79.
VW passata combi, 1991 r, poj.
1800, pilne! Tel. 548 23 42.
Autosystem - 24 raty, matiz. Tel.
0603 180 459.
Forda fiestę I, 1, 1991 r, czerwony, 5drzwiowy, automat, szyberdach, c.
zamek, tylna szyba ogrzewana, stan
bdb, cena 14.000 zł.
Fiata 126p, 1996 r, czerwony, stan
bdb, pierwszy właściciel, cena do
uzgodnienia. Tel. 548 12 50.
Nissana primerę 2,0 GT 16V,
120.000 km, 1992 r, biały, ABS, klimatyzacja, al. felgi, stan bdb, nowe
opony. Tel. 0606 712 746, 725 36 36.
Poloneza 1981 r, zielony, cena do
uzgodnienia. Tel. 725 35 32.
Wartburga 1982 r, tanio. Tel. 722 14
02.
Zamienię poloneza na fiata 126p.
Tel. 725 35 32.

•
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dzierżawy

Redakcja „Rzeczy

teren o powierzchni 3.000 m
położony

Krotoszyń

wą AUTOGIEŁDĘ.

Przyjdź

do redakcji i zamów
motoryzacyjne ze
zdjęciem za jedyne 10 zł!
ogłoszenie

Informacje pod numerem tel. 061 815 12 50 oraz 0607 248 997.
1936

1

Mvr~{

~

agencja obrotu nieruchomościami

usługi

geodezyjne

SPRZEDAŻ DZIAI

KI

I. KROTOSZYN - ul. I - go Stycmia - dzinlki pod bud~ garaty w 7.abu<lowie szacgowcj oraz lklzial w dojll2.dach i wyjmłach
do wydzielonych dzinlek. Ccn:a: od I 600,· zł.
2. KROTOSZYN - bdnie położona, bhsko l::isu dzinllcn snd- ogrod.
z prawem zabudowy o pow. 711 S m2 Uzt.-.: woda. prąd. Sprzed.Iż
działki tylko w calCbei. Ccn.1 do negocjacji.
3. KROTOSZYN -dzinlka o pow. 5737 m2 przeznaczona pod budownictwo mieslknniowc. Sprmbż dziatki tylko w cnloki. Cl.'Tlll:

20 OOO,· zł.
4. KROTOSZYN -grunt pod mbudowi; 17.cmidlniczo- przemysło
wą o pow.

3335 m2,polożony blisko głównej tmsy kmjowt..j. Uz~.:
woda.prąd. telefon W pobliżu znajduje się transformator. Cl.,w cJo
negocjacji.
5. CIIACHALNIA -pi~ic położona działka poJ 1 , ; 1 ~ zagrodową o pow. 1728 m2. U:zbroJc:tUc woda, pr.\d K3Z. doj.12.d- asfalt.
Cena; 22 OOO,- zł.
6. BIADKl-dzialka podzabudowi;:jednorodzmną,opow. 1100m2.
Uzbrojenie: 'MXla, prąd. 1clc(on, dojazd- asfoh. Cena: 10 OOO,- 1J.
7. Obru:U KROTOSZYNA - działka sadowniczo - owodnicza
z prawem zabudowy o pow. 2200 m2. Uzbr.: woda. prąd. knnah:zacja, telcfon,tJojazdnsfalt.
8. KROTOSZYN - ankcyjnłC polotonD blisko centrum d7inlka rolna z motliwością zmiany w przyszłości przeznaczenia na dnalkę
budowlaną o pov,•. od I OOO m2 do 2000 m2. Cena: 11 zł za I ml.
9. SULMIERZVCE - działka pod bodownitłW'O jednorodzinne
o pow. 430 m2, zabudowana dwoma budynkami g~-u-czymi
o pow. uiytkowej 80 ml. Uibr.. woda, prąd. gaz. doj.ud o.s r.11t. ~na 16 OOO,- zł.
10. ROSZKJ-dzialka bud. o pow. 1000 m2. U1br.: woda, prąd. lclcfon, doj:w:I asfalt Cena; 7 500,· zł.
11. KROTOSZYN-dzialk:i. pod budownictwojOOnonx!zinnc o pow.
9445 ml zmożhwością,podzinlu n.1 dWledzinlki. Cena: I 1112 7n 7,zl.
ll. Gmin• CIESZKÓW - nieruchomojć rolna o pow. 7. IO ha - 28
000,- zl. Dzia.lki rolne o wybitnych walorach rclcn:xyjnych bla.Jr.o
lasu o pow. 2. 70 ha, 1.44 ha, I 49 h.1. Uzbr.: v.'Od.1, prąd. 1defoo Ce·
na: IO OOO,· 2.1.
I 3. CJIACHALNIA - Borowmca - a1rakcyjnic poło1.ona w pobliżu
l~u dzia.lka budowlana o pow. 2200 ml. Uzbr.: nsfalt, woda., prąd,
ł,'ll7„ tclcfon Cena: 22 000,- zl.
14. 2 km od KROTOSZYNA - d7ialkti sadowmczo - ogrodnicza
z prawem zabudowy, położona przy <lrod7.C krajowej. C1.na: I m2 8,-7J.
15. KROTOSZYI'\' - działka pr7.c:rmczon,1 pod dzinlalnmt pnL-myil OVłl\, skl:idową, i 17.cmidlniczą o pow. 3. 0379 hJ.. Istnieje moihw(rić podzillu w/w nicruchomoki, dojazc..l ~fah
16. KONARZEW-dzi.lllta sado\lin1em-ognxh11aJ11.prnwaniabudowy o pow. ok. 1500 ml. U1br.: woda. prąd C1.-na: I ml - 10,zl.
17. Ohru:U KROTOSZYNA- prry tr.isic g16wneJ dz1alkn t.a<Jowniczo- ogrodnicza 7 prawem zabudowy o pow. I 500 m2. Uzbr.: woda, prąd, 1ekfo11. doja?..d ...,fal!. Cena; 30.- 1.I- lm2.
18. KROTOSZYN - d7ialkn poc.l bOOOwnicrwo jednorodzinne o pow.
od 1000 do 2000 m2. Uzbr.: wod.1, pn\d. telefon. Cena: 17,- zł
1 ml.
19. St'L.\tlERZYCE-dzmłlr:aopow. łl 2jłlm2 przczn,,czona pod m·
wc~cjc ~rcz.:. polo101"1 przy dwóch dropch il.\foho"")d1
zabudowana budynkiem do lwp1talncgo remontu, Cc:na: 30 OOO zł
20. 2 km od KROTOSZYNA - d1.1.1lka sadowniczo - ogrodnicza
z prawem 1.abucJowy pol01.onn pr,:y drod?.c głównej, bli!>l.o l,t.<,U
Cena 13,- zł- I rn2.
21. Okolict KROTOSZYNA-11tmkcyjnie połofona bli:.ko lasu meruchomość n:kn:acyjnJ o pow 4.900 m2 z całkowicie trz-łllroo)'lll
stawem rybnym o pow. 800 m2, drzewa O\','OCOY,'t, pom1CS1.c:zcn1C
wypoczynkowe o pow. 28 ml. Całość ogrodzoru. Ccl13: 35 OOO.zł.

firmą RK
KOMPUTERY oferuje czytelnikom nową usługę- interneto-

w Krotoszynie, ul. Zamkowy Folwark 9

!l!seraliniak

22. KOBIERNO-do wydzick,1i3 działka sad.· ogrotl. zpmwcm za.

skiej" wspólnie z

2

mgr inż.Eugeniusz

budowy. Uzbrojenie: y,'Oda, prąd. telefon. Dojazd- nsfoh Cena: 12
zlzn I m.2.
23. W pobllfu KROTOSZYNA-grunt ICŚl\y o pow. I.Kl ha o ~kbdzic gatunkowym. zadrzc:wicni11 1jakości dm..-wostanu -dobrym.+
łąka o pow. 0.70 ha. Cau: 35000,· zł.
24. KONARZEW -piil:mc polot.on> dziolkn pod bud JCdnorodzuvJC
o pow. 6000 m2, z motl1wościąpodzialu na nuuc;szc:dzialki. Uzbr.
-woda. Pf'l'I, 11"'· 1<icfon. Cero 1 ml-9 zł
15. KROTOSZYN - alrakcyjnc polotooc 3 dzuillo pod budowniCł\lio
jcc.loorodzinneopow. I) 16JOm2,2) l209ml,3) 1616rn2. u,brojc:mc: prąd. knnali?xja, wpobl,:tu woda. Cena: lm2- IS zł.
26. KROTOSZYN - ntmkcyjnic polożon11 przy trasie Kłówncj dział
ka pod budownictwo jodnorodzi1u1C., h:mdcl, uslu1i:i, przc..·mysl lek·
ki o pow. 4101 m2. Uzbrojenie: pełne, dojaul 11sfllh. ~-nn. lm2 25 zl.
27. KROTOSZYN - atrakcyjnie: położona przy tnuic głównej dział
ka przeznaczona pod k>tahzację obiektów handlowo-usługowych
o pow. l,7346 ha. Uzbrojenie: woda, p<\d. u:lcfon.
450 OOO

C:,,,,

zł.

li. KROTOSZYN - działka o pow. 6000 m2. z przez - nnczcml.-m
pod pr,cmysl. usługi i haodcl Uzbrojtnic: woda. prąd Cena 14 zł.

"'1 m2.
29. KROTOSZYN-ładnie pok>t.one działki sad ogrod z prawt.-m 1.t1·
buwwy o pow. od 1315 mldo 1761 m2. COl.l ISzi zu 1 m2.
JO. KOBYLIN - dziatki o pow. 3746 m2 p-rzy ul. Czerwonej Rót.y.
Cena: 20 OOO,- zł.
Jl. KROTOSZYN- IS mod drogi gklwncj. dz>olka pod--~
zagrodową o pow. 2500 m2, uzbrojenie: woda, pntd. caloU: ogro.
dzMa. Ccna· 35 OOO.· zl
32. KROTOSZYN - almkcyJmt pololona działka sad. - ogrodrucza
z prawem 7.abudowy o pow. 315ft ml, uzbr. wod.1, prąd Cena I m2
-301J.

Pawilon handlowy

DCJD

DOMY JEQNOBOPZINNE-STAN SUBOW)'
JJ. OIADKJ - rozpoc:z~ta budowa domu Jodnorodzmnt}!O o pow.
użytk. 165 m2 na działce o pow. 704 ml. U1.br.: wuda.?,\d. lckfoo,

Krotoszyn
al. Powstańców Wielkopolskich 62

(narożnik

dojazd a.sfall (;ct13 40 ooo.- zJ.
J4. KROTOSZYN -ro7pOC7ęłll bodowa domu płnoroJZ111ncK() 220
m2. sl211 surowy otwarty na działo: o pow 2000 m2. Uzbr wod.i.
prąd. Cen, 90 ooo,. ,J.
35. KROTSZ\'N - blisko centrum Jom Jcdnorodzmny w ~tanu: surowym ZIUnlam;tym na dl.ialcc o pow. 4k3 m2. Uzbr pełne. C1.-r1a·
100000•• 7.1.
36. 1.5 km od LAMEK pod 011ro""em - budynek jcdnorod.tumy
0 pow. uiytk. 191 rn2. s10.,1 surowy orwnr1y, na dzi.1k:c o pow. 1700
ml, uzbrojenie: woda, pn\d. kanahZACj.1 dcizczuwa Cena 80 000,·

ul. Ostrowskiej)

tel. 725 24 85

zł

DOMY IED:SORODZINNE
J7. 3 km od KROTOSZYNA - dom jcdnoroc.lzi,my o pow ut.ytk.
93,96 m2. garot„ 4 pokoje, kuc:hrm1,jad:i.Jnia. na działce o pow. ole.
800 m2, oddany do użytku w 2000 r Cena: 140 roo,- zt
38. KROTOSZYN - dom jc@KmXb:muy o bardzo W)'IOJ.:,m Pnnd.vdzic o pow. użytk:, 19R,k0 m2, 3 sypialnie, pokój dzienny, kuthrna,
jadalnia. hlZit.Tika, w.c:., h.1ll. c.o. wi;gicl, oraz bOOynck ~1rcry
z t1inr.it.cn1, ociq)lony, c.o. Ctnn: 450 OOO,- 7"1
39. KROTOSZYN -dom jedoorodmmy o0 pow. 120 m2, 4 pukojt,
kuchnia, 2 la1tcnki 7. w.c , iilrU na d71alcc o pow. 4(,0 m2. u.d,~
JCf\K: pch)C, Q."ll,.l 130000,• 7i
40. KOBYLIN - a1rakcyJnJC r,olot.ooc:: 2 domy JcWK>ffltin1111C 00 n:monru, nadmkco pow 1411 rn2.UJ:brojcnicp.:hv:.Ccro SOOOO,.

11.

(netto)

kłailziny
22 llatopada 2000

2

za m •

dywanowe obszywamy na miejscu w pawilonie.

1937

41. BARTODZIEJE - 20 km od Gl<>tl()wn, dom JCdnonxlzmny
o pow. 100 m2, 4 pokoje:. kuc:hma, oraz budynkl ppotL1rt1.c: obonr.. azop;i I Słodola, n.1 dli.ilct: o pow. 0.49.00 ha Cen.1 )(1 OOO,- 11
•2. W pobllb.l JAROCINA -dompluorodz:mnyo pow HS m2. 4 roko,łC, kuc:hma. l.uu:oka z ub1kac;, CO.N dzulcc o pow. "467 1112
Cena 110 OOO,- i l
4). Trasa KROTOSZ.YN-7,JJUNY-1111:nx:holn0$Coobv.wc l h.i
l.ilbuJowaru do,nc:m m1Cll.kalnym I budynkami wo~V\:7)'11\1
prn:z:naa.m .., pod d;1,1bl1~ rolną w 1.11krc!.1c: prc11.lulljl roJtn111.j.
7.Wlcf'1-,:c.cj, war,y,i,uo - ..adowiucttj, RllanlKIWCJ. ro hn 01.Joł,.
nych, grzybów tąn\lłl\)'th tip Uzhr: wod.l. gal~ prąd klclun
4.... CII/\CIIALNIA- ab'ilkcyJnie połot.on.1 bh~u L1„u tlmlk.i. t'.kn:·

zapraszamy:
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-13.00
acyjnn o pow. 2617 m2 z drzcw:um OWOCOW)mi. 1,ta'ł,'\.,n rybnym
o pow. 1200 m2. ?.arybionym. l.llbudowana domem micszka\nogo:.podaraym w stanic surowym zamkni~m o pow. kO m2. wybudowanym w 1997 roku. Całość ogrodzona. Cc:n,1· 90 OOO.· zł.
45. KROTOSZYN - plnopozK>fllOWY dom jc:Jnoroc.lzil'lly o pow. KO
ml, 3 pokoje, kuchnia. bzM.-nka, ubibcj.1 na dn;ilcc o pow. 800 m2.
Uz~. pełne. Cc..,u 120CX'111,-zl
.&6. KROTOSZYN - atrakcyjny. blask.o ccnlrum dom jcdnorodDrmy
o pow. 220 m2, gara7~ hal, s.ilon, 3 pokoje, kuchnia. 2 bzacnki.
2 ubiJmcjc:, na działce o pow. 570 m2. Uzhr pełne, Joj:11.d as full. Cena; 250 OOO,- 1J.
47. KROTOSZYN- domjednorodzinny(ocicplony)opow. ISO m2.
2 gnrnt.c, co na dzialte o pow. 300 m2 z mothwością dokupie111a
gruntu. U7br. pełne. Cena 89 OOO.· 1J.
48. 10 km od KROTOSZ\':'\A - dobry tloJ:ud.dom ~norodzmny
o pow 111 m!. 3 pokoje, lcuchnia.1112i"Tlka ZWC. strych zmożlM'O
kią zaadoplow.uua na pokoje, pow. tlziallc.i ok. 2k00 m2. Uzbr.:
woda. prąd. telefon. Cc11:i· 70 ooo.• zljazl;zc do OCl,'OCjatJi.
.&9. SULMIERZYCE-dom jednorodzinny parterowy o pow. ufytk.
11 Oml, .a pokoje, kuchniJ na dza.1k:e o pow 72k m2. Uzbr. woda.
KU7„ pn\{l, 1clcfon. Ccr"1: 60 000,· zł.
50. KROTOSZYN - knm1cnica crynszowa z dwoma rmcszkaniami
wolnymi i 6 zaj~mi prn:z najemców I pow. katd...,:o miesi.kania
po ok. 140 ml /. P0\'1'1LTZC!min utyikowa ~:.tkich lokah ok.

1000 m2.
5J. KROTOSZYN - k.amicmca aynn.oy,a, z lokalem utytkowym
o pow. 137 m10r:126 lokali mM:57.l.:.:aln)'ch o L)CZJ'lt.j pow 390m2
Uzbr. pc.-łnc. Ca\.1: 250 OOO.- zł.
52. W okolicy h'.ODYLINA-gospod.irstwo rolne ~I.JaJącc s~zbu·
dynku mk!Szk.:ilnego. obory, garu:tu oraz grunru rolnego 6 ha. Cena;
400000,· 7J
53. KROTOSZYN -wob10S1ojący domjcdnor0W:nu1y pow I kO m2.
6 pokoi, 2 kuchnie. 2 x bzit.1lka z we, c.o. - y,~gicl, gaz. na dział
ce o pow. 350 m2 CcnJ: 200 IX)()•• zł
S4. KROTOSZYN - blL\ko Rynk'll kain1<111ca o pow. utytk. 625 ml
7 lokllh mics:zJcalnyeh z bzk=n]q I we, pow. dzrnlk1 545 m2. Cena
300000,· zl
55. 6 km od KROTOSZ'i:7-i,\ -Jomja.lnurOW:mnyopow uJ:ytk. łt.4
m:?, J pokoje, kuchm:a. na Jzuk:c o pow. Jol) m1, u.,hrojl"Ilic: wodl. prqd. Cena: 32 OOO 1J
56. ZD\J~'Y bllsko crnlrum - 1/3 lk17ialu we w,pól...,bSOO-:Ci nic..'TU·
chomoki 1..lhudownncj kamit.."11łCą a:yt1.57c>Wą o pow. 230 m1. 3 lokale m,cw. Inc, I lokal UŻ)1kowy o pow. Sfl m:! na d7iakc o pow.
2()(WJ m2. U?.br. pełne. mik podzu.lu tło kon:y!>I.Uua z 1m:ruchomok1 Cciu: 20 OOO,· zł.
57. h'.ROTOSZ\ N - dom J..:Jnorodzumy o pow. 79 rn2, J pokoje.
kuchnła. lancnkn zw.c., tJ7N pdne. C""ll:-1. 110000,. zl

LOKAI E 'Jl[SZk'.AI :SE
SS. KROTOSZYN - lol.al micg.kalny o pov,· .&9 m:?. 3 J'IClkoje. kuc:hn1J., bzimkn, we .. I pił;1ro. wysole.i 11tsndanl Ccn.1 I ml- IJOOzl.
59. 7 km od KROTOSZV!'\A - lokal m1cs:,oblny o pow. 75.-10 m2.
3 pokoJc, ku:.h111a. lil1.iLT1l.a z we, co. li ru,1ro, l.7)'1b.Z ok. 100 zł
Cl.·nn: 47 000,-1.I
60. h:ROTOSZ\'S - lokal młi::,;zkalny o pow f,t).5 m2. J pokoje.,
kuchrua.. la:ztenka. uh1bcj:i. Cl"lla 69 OOO,- :zJ
61. KROTOSZY~ -w bloku z cq:ły lokal m,c..-v~lny o hanb:o W)'·
solom tJnJJ.nłric; o po'w. 75 m2, 4pokoJC., l.1a:lwua. bzie11l,1, ubikacja. p;11"1'.."I'. ~,w. KO OOO,- tl
62. KROTOSZv:-.1 - mM:s:1Lmc.: wl.u.nok10wc oo p;irlc..TZC o pow KO
m2. 2 pokoJc, kud1111a. łazienka 1 w~. 'l.1J\"1C r1?.c111o1Je~ów. Pomio.2czL,11,1 wob1'!. p1v.'T111.;,1 27 1111, p.1lOJ IIJ. roJJ.~ 7 m2 1 M:.I·
ra1.. U1.0r pch.c. Cc:1\ó1: 35 ono.- 11
63. KROTOSZv:-.1 - Iobi m,~.k:ilny o wywlun ,,,.uk.1.snlz1e o pow
43 m2, 3 pokoje, kuchnia, bzk:11ka z \Iii.; ('(.'RJ: IJIX).. 11- I m2.
64. KROTOSZ\"' - 1mozk.um: wl~1oy,e o pow. Xfl m2 w bloku z cegły, .a pokoje. kuchnia. IJZ1cnb. w~. I pi1t1ro. wywk1 Stlił·
dard. CLm: 1300.• zł za I m2
65. KROT~Z\'S - k>kal mK."S2;1..a.lny \lil.ib1'1CbCiowy na p;U'lerzc
o pow utytk. 84 m2. S JJOL'.oi, kuchma, laziL,1l..a, lx y,e. Cena: łt9
000,-zl.
66. KROTOSZYN-k>k11l m1cszkal11yo pow 37 m2, połcOJe, kuchnia..
lwe11k.i.. \VC. Cena: SS OOO.- zł.
67. KROTOSZYN - lokal micszlcab1y o pow 62 m2. 3 polojc.. kuchnia. la.ncnb, wt, Tl PMttro. Cen.,: 74 40'),- zL
68. KROTOSZYN - loUI micszblny o pow. 3 I m2, 2 pokoJc, kuchnia, łazienka z w.c. Ci:na: 40 OOO.- zł.
69. KROTOSZYN - lokal micszknh1y o pow. SO m2. 2, pokoje. kuchni3. łazienka z w.c. Cena: 60 000.· zł.
LOKAI E llŻYD'OWE bPr«412l
70. KROTOSZYN -w pobhżu osiedla mu:.\7.kahlC~O lokal uży1kowy
(,klep) o pow. 2S m2, na działce o pow. !OJ ml. U7.b, pclnc. Cena: 25 OOO,· zł.
71. KROTOSZYN - bonlzo bhiko Rynl:u lokal uty1kuwy (sklep)
o pow. 40 m2, u7.br pełne. Cc:M: kO 000,- 1J.
71. KROTOSZYN -przy g16wn<.7 ""'"' budynd< o lwdzo wysd<un
standardzie pod usługi, łwl<k:I, produkcj~ biura o pow. 1104 m2
n:a dmJcc: o pow. 47S9 m2. Pmt.in1, pbc rn:ancv.-rowy, k.'l'Cll w at·
IOKi ogrodlooy. Uzbrojenie:: pełne. Cena: I 00000>,· zł
73. KROTOSZYN-praż pn:y ul 1-~ Srycznia. Ca~ 85 OOO,- zł
74. KROTOSZYN - atnk.cyJntc polożon.1 działka o pow. 3935 m2,
znbudowaria loblcm jpl\tronomicznym o ł)Ol,I;', ui.ytk. 140 ml 100mcm jc:cblOfOdxinnyzn o pow. uty,k. 108 ml. 4 pokoje:. kuchni~Jadalnia, kuchn1a, ha.li, 2 x lazlCnka z w.c., c.o., podda:,1.e wysokie
me 1.Dt;MpOdarowallc. Cena: 700 OOO,- zł
PZJEBŻ:\WA SAJE~I
75. KROTOSZV~ -ockb,n w najem bh;l.o centrum pomicszczcnic
o pow. 72 ml polotDnc 1\3 I pi~rzc w buJyzlku ppod:arczym
z pr7x:1ll3CZCIUcm n3 lolnl m1c.Qt.11Jny lub 1001 ufytkoV.")'
76. 3 kmod KROTOSZYNA-lukał utyd,owyopow. urytk 171,70
m2, 2 pornk.:S1,Cb.,u.1 &"OSJ)Oll.-uar, 2 maF)11y, ub1kneJa. ~.m tech·
nic7.lly bard7.o dobry. Cc..,u mJmu 2 000.-:zJ Cena sprzcJ.,iy: 100
000.-tl.
n. POZi'l'A.~ - Piątkowo o B. Olrobrcgo - po~1.:.Jam do wynaJ<,.-cil
lokal m1<,,zbb1y o pow. SO m2, 2 pokoJC, L:ud11Uil, l.'.11.k.'tlb z we.
1clcfon. Cz)11.0:: 1300,-zl
78. KROTOSZYN - bh<.ko Rynku !obi u'),1kowy o pow 60 m2
1. rnothwOK1~prow:ldzen1a cichq tJ,jalal11ok1 K ~ L J
79. KROTOSZYN- po:,.1:KbmJoW)ctTk:rt.llw1a1u1 pl.11.:0 pow. 314::?
ml wrv: z ob61u~ łtl""1Uty IO I Calośt ogod..roł\l
lłO. KROTOSZYN - J)O!>I.J.'Un do wyna.r.·ua dom ,cJoon:xlz:umy
ob,UW.OW)'Mll.un i.1and.lnłz1c.,pow. tlt)lk. 150m2. 7pok(>i,kuch•
nia, 2 bncnk1 x we.
81. KROTOSZYN - ~lai.lam Jo W)'d:nt..T1..:awicn1il na 1m:nic ogrodz.ooym halę m1garyr)()Wol b ~ o pow 19Hml.W) 4.Sm2.
wy)o(M.'.OŚĆ w lalcmcy powyk:J Sm
82. KROTOSZYN -pos1iM.bm do W)Ullcrt.aw>t.,111 dwie wiał) ~1a1k0\',-anc o pow 9"-25 m2 1 lk5 m2. C.alosć ~
83. KROTOSZY:--' - blisko Ryzlku ood.tm w 1!.'IJC-rn lokal ufytkQ\I,)'
o pow. 160 m2 z mothwObC,ą J'll'OWatm...u.i t11..hcJ dztalalnok1 go,podarcztj. Olloi.c ubc:zpl.'C20ł\a oli,'11)1.l7.et111.:m.
IW. KROTOSZ\'N-wpobl1iu Stu~twa POW1a10wep po.'3d.un Jo
wyrujQCia w 1edoopl\trowym budyziku t7tcry lokak U')-1kll'w·c,
ka1Jy u pow 7~ ml, o bardzo -..ywł.am ~,-.J.r.rdz,c. 1'a p.w1cm:
uyby anł)'\',lamJ1uov.c:. pr7..cd hw)nkk...n parlm~
85. KROTOSZY' - po,,.1MUO\ do W)nJJ\Cłll IMI,; o pow 1000 m2,
woxb. prąd
86. 2 kn1 od KROTOSZYI\:A -JIO'-...J.undo "'')11.1r,uahuJynd. a,."f'OJ.,ruyo pow 9011'12,y,oda,p..,J C7)o~ l«X>.-zt
M7. KROl OSZY!'li - po.18Wnl do '4")n:l)'.U.ł dorn JCdnl1ruJ,11my
o pow 120 m2. 4 poł.oJC, 2 lv11..'ltki z w,, l.u...hma. ~ t t:Z)ns,·
650.· 11
I. KROTO."i7~'1" -OOłllJCUl•1100/u1n)' Ju llXJ rut,. ,I
2. KROTOSl.Y:\ ł Jtt:• okoliu - dt,m JOOltlWOOl11łOy du -111 Ooo .•
,I
.,. KROT~Z.\"\ IJt1.'0okolict-~llJCJi•11oJ,q1yl.łil llkJOOO••
,1
4 7.0l''.\\', h:Ol\11' cbnjcdi11.Wu,b11•iy.
~. KROlOSZY'.\ J/1 I puJrnki,.l'l'l,11..i..,ujahnru1l11hc
6. h:Jł.OTOSZ\~ w,nnc; v. ru,i.:m Jo,n ph1tlf0!.lnt111y
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Polska
Telewizja
Kablowa
czwartek 23 listopada
08:00
I O: 15
11 :05
13:00
13:30
14:00
14:25
14:35
15:30
17:35
18:05
18:30
18:50
19: I O
20:25

GRY INTERAKTYWNE
Hrabia Kaczula odc. 42.
Piętno
Mały

lord odc. 42.
Trudne rozmowy cz. 6.
Język zwierząt odc. 4.
STUDIO INFOR
Zemsta odc. 160.
TELEZAKUPY MANGO
Zabijamy to co kochamy
odc. 6.
Mały lord odc. 42.
Z jak zdrowie odc. 12.
Moje dziecko odc. 11.
Prawo ziemi odc. 11.
Siedemnaście
mgnień

wiosny odc. 12.
21 :40 Artysta w nowym wymiarze
22: 15 Różni ludzie, różne sprawy

piątek 24 listopada
8:30 TELEZAKUPY MANGO
I O: 15 Popeye Żeglarz odc. 19.
I 0:25 Błękitny ludzik odc. I O.
I 0:40 Popeye Żeglarz odc. 20.
11 :05 Siedemnaście
mgnień wiosny odc. 12.
12: 15 Artysta w nowym wymiarze
13:00 Popeye Żeglarz odc. 21.
13: I O Błękitny ludzik odc. 11.
13:25 Popeye Żeglarz odc. 22.
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Zabijamy
to co kochamy odc. 6.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Prawo ziemi odc. 11.
17:35 Stulecie samochodu odc. 13.
8:05 Popeye Żeglarz odc. 21.
18:25 Popeye Żeglarz odc. 22.
19: IO Zemsta odc. 161.
20:30 Mocne rozmowy Marka
Kotańskiego odc. 15.
21 :30 Druga B odc. 9.
22:00 Pierwsza pomoc
ratuje życie odc. 2.
22: 15 Z jak zdrowie odc. 12.
22:30 Moje dziecko odc. 11.

sobota 25 listopada
09:00
I O: 15
I 0:25
I0:40
11 :00
I 2:20
13:00
13:10
13:20
13 :30
13:45

R

TELEZAKUPY MANGO
Popeye Żeglarz odc. 21.
Błękitny ludzik odc. 11.
Popeye Żeglarz odc. 22.
Inna
Jak działa jamniczek
Popeye Żeglarz odc. 23.
Błękitny ludzik odc. 12.
Życie z Tomem
Z jak zdrowie odc. 12.
Moje dziecko odc. 11.

E

K

A

M

/\

radio centrum

a

106AfM

..,,c

14:00 Stulecie samochodu
odc. 13.
14:25 STUDIO INFOR
14:35 Zemsta odc. 161.
17:35 Drogi wodne odc. 12.
18:05 Popeye Żeglarz odc. 23.
18:25 Życie z Tomem
18:30 Podróżnicy odc. 6.
19:00 Pierwsza pomoc
ratuje życie odc. 20.
19: I O Świat bez tajemnic
odc. 3.
19:35 Morskie opowieści
odc. 70.
20:25 Śmierć pięknych saren
22: 15 Różni ludzie, różne sprawy

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

Różni

ludzie,

różne

niedziela 26 listopada
08:30 TELEZAKUPY MANGO
I O: I 5 Popeye Żeglarz odc. 23.
10:25 Błękitny ludzik odc. I 2.
10:40 Życie z Tomem
11 :05 Śmierć pięknych saren
13 :00 Ponętny
Czerwony Kapturek
13:10 Błękitny ludzik odc. 13.
13:20 Nielotck
13:30 Różni ludzie,
różne sprawy
14:00 Drogi wodne odc. 12.
14:35 Świat bez tajemnic odc. 3.
15:00 Morskie opowieści odc. 70.
15:30 Inna
16:50 Jak działa jamniczek
17:35 Echa historii cz. 2.
18:05 Ponętny
Czerwony Kapturek
18:30 Dzikie i oswojone odc. 13.
19: I O Peter Gunn odc. 40.
19:35 Małżeński ping-pong
odc. 3.
19:50 Dania
z zamkowej kuchni
odc. 3.
20:25 KINO RADZIECKIE
- Wielka Ojczyźniana
- Wiesław Kot
zaprasza na film
20:35 Po prostu żołnierz
22: 15 Podróżnicy odc. 6.
22:40 Pierwsza pomoc
ratuje życie odc. 20.

poniedziałek

27 listopada
09:00
I O: 15
10:25
10:35
11 :05

11 : I O
13:00
13:15
13:20
13:30
13:55
14:00
14:25
14:35
15:00

17:35
18:25

TELEZAKUPY MANGO
Ponętny Czerwony Kapturek
Błękitny ludzik odc. 13.
Nielotek
KINO RADZIECKIE
- Wielka Ojczyźniana
- Wiesław Kot
zaprasza na film
Po prostu żołnierz
Wycieczka
Podwodny skarb
O gęsi,
która znosiła złote jajka
Podróżnicy odc. 6.
Pierwsza pomoc
ratuje życie odc. 20 .
Echa historii cz. 2.
STUDIO INFOR
Peter Gunn odc. 40.
Małżeński ping-pong
odc. 3.
Dania z zamkowej kuchni
odc. 3.
Medycyna tradycyjna w
Ameryce Łacińskiej odc. 5.
O gęsi,

Informator regionalny

sprawy

RzECZ POWIATOWA

19:10 Zemsta odc. 162.
20:25 Bonanza odc. 3.

ul. Wolności 7, czynna od pon. do piątku
w godz. 8.30-13.00 oraz 14.00- 17.00,
w soboty od 10.00-13.00; tel. 548-24-12
Komisariat Policji
ul. Grunwaldzka 4, tel. 548-24-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Grunwaldzka 2a, tel. 548-24-53
Urząd Pocztowy
ul. Krotoszyńska 17, od pon. do piątku
w godz. 8.30-15.00, w sob. prac.
od 8.00- 13.00; tel. 548-24-1 O
Urząd Miasta i Gminy
Rynek Marszałka Piłsudskiego, czynny
w pon. od 8.00- 16.00, od wtorku do
piątku 7.15-15.15; lei. 548-24-0 I

21 :25 Kowalskiego droga
do Unii odc. 3.
21:35 Motoryzacja
Bezpieczeństwo

na drodze odc. 4.
21 :40 Obyczajowy. Druga B
odc. 8.
22: 15 Przyrodniczy .Dzikie i
oswojone odc. 13.

wtorek 28 listopada
09:00 TELEZAKUPY MANGO

.KOŹMIN

I O: 15 Wycieczka
I 0:30 Podwodny skarb

~ - ··

10:40 O gęsi, która znosiła złote

.KROTOSfiN

jajka
Apteki

11 :05 Bonanza odc. 3.

15: 15

studio
reklama
redakcja

18:30

znosiła złote jajka

SŁONECZNA

12:00 Kowalskiego

ul.

droga do Unii odc. 3.
12: I O Bezpieczeństwo
na drodze odc. 4.
12: 15 Druga B odc. 8.
13:00 Wieprzowa świnka
w filmie nic oprócz

Krotoszyn, ul. 56
zęba

I

13:25 Królik
na Dzikim Zachodzie
13:30 Dzikie i oswojone odc. 13.
14:00 Medycyna tradycyjna w
Ameryce

Łacińskiej

odc. 5.

14:25 STUDIO INFOR

świnka

18:20 Niesnaska
18:25 Królik
na Dzikim Zachodzie
18:30 Trudne rozmowy cz. 7.
19:10 Prawo ziemi odc. 12.
20:25 Nafciarze odc. 13.
21 :25 Druga B odc. 7.
21 :55 Retuszer
Różni

ludzie,

różne

sprawy

środa

29 listopada

09:00 TELEZAKUPY MANGO

I O: 15 Wieprzowa

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 pozostalc dni tygodnia
od 7.00 do 15.00
Rynek, tel. 725-23-04
Dworzec PKP, tel. 725-28-30

POGOTOWIA
zęba

18: I O Tak trzymaj Droopy

22: 15

Piechoty Wlkp.

Mały

17:35 Raport medyczny odc. 13
w filmie nic oprócz

Pułku

Numery telefonów:

POSTOJE TAXI

14:35 Zemsta odc. 162.
18:05 Wieprzowa

3, tel. 725 36 89
do 23 listopada
ŚRÓDMIEJSKA
ul. Rynkowa I, tel. 725-74-66
dyżur od 24 do 30 listopada
Starostwo Powiatowe

13:10 Tak trzymaj Droopy
13:20 Niesnaska

Kościuszki

dyżur

świnka

w filmie nic oprócz zęba
10:25 Tak trzymaj Droopy
10:30 Niesnaska
I 0:40 Królik
na Dzikim Zachodzie
11 :05 Nafciarze odc. 13.
12:00 Druga B odc. 7.
12:30 Retuszer
13 :00 Super królik
13: I O Nieuchwytny królik Bugs
13:20 Przygody psa Droopy'ego
13:30 Różni ludzie, różne sprawy
14:00 Raport medyczny odc. 13
14:25 STUDIO INFOR

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

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
725-45-10- Ośrodek Pomocy
Spolccznej
725-25-01 - Schronisko dla Zwierząt
725-42-00 - Straż Miejska
900 - centrala międzymiastowa
913 - biuro numerów (informacja)
905 - telegramy
914 - biuro napraw
URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn 1 - ul. Piastowska 35, czynny

od poniedziałku do piątku w godz. 7.0020.00, w soboty 8.00-14.00, w niedziele
i świc,ta 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

14:35 Prawo ziemi odc. 12.
17:35 Język zwierząt odc. 5.
18:05 Super królik

.KOBYLIN
Apteka POD

ORŁEM

Apteka
Stary Rynek I, tel. 721- 61-32,
czynna 8.00-18.00, w sob. do 13.00
Apteka ZAMKOWA
ul. Krotoszyńska 6, tel. 721-65-24, czynna
w godz. 8.00-20.00, w sob. do 13.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Borecka 18, tel. 721-66-57
Policja
ul. Stc,szcwskiego 7, tel. 721-60-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Borecka 25, tel. 721-60-57
Urząd Pocztowy
ul. Klasztorna 16, tel. 721-60-08, czynny
w godz. 8.00-18.00, w sob. prac.
8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Stary Rynek 11, tel. 721-60-88, czynny
w godz. 7.00-15.00, w pon. 8.00-16.00

.ROZDRAŻEW
Apteka PRIMA
ul. Krotoszyńska 9, lei. 722-12-94
otwarta pon.-pn 7.30-16.30,
sob 8.00-13.00
Ośrodek Zdrowia
ul. Krotoszyńska 9, lei. 722-13-16
Policja
ul. Dworcowa 2, tel. 722-13-07
Urząd Pocztowy
tel. 722-13-98 czynny w godz.
8.00-15.00, w sob. nieczynne
Urząd Gminy
Rynek 3, lei. 722-13-05, czynny
w godz. 7.00-15.00, w pon. 9.00-16.00

• SULMIERZYCE
Apteka LEŚNA
ul. Krótka I, tel. 722-31-35, czynna

w godz. 8.30-17.00, w sob. 9.00-13.00
Dom Kultury
ul. Strzelecka I O, tel. 722- 32-59
Policja
ul. Strzelecka I, tel. 722-32-15
Przychodnia Rejonowa
ul. Krótka l, tel. 722 -32-13
Urząd Pocztowy
Rynek 23, tel. 722 -32-40, czynny
w godz. 8.00-15.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miejski
Rynek 12, tel. 722-32-0 I, czynny
od 7.30-15.30, w pon. 8.00-16.00

.

ZDUNY

Apteka ALIFARM

Rynek 19, tel. 721- 57-28, czynna
godz. 8.00-18.30, w sob. od 9.00-13.00
Zdunowski Ośrodek Kultury
ul. Sienkiewicza I, tel. 721- 51-95
Policja
ul. Sienkiewicza 9, tel. 721-50 -07
Przychodnia Rejonowa
ul. Kolejowa 13, tel. 721-52-24
Urząd Pocztowy
tel. 721-55-47, czynny
w godz. 8.00-18.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 721-50-0 I,
czynny w godz. 7.00-15.00,
w pon. 8.00-16.00
w

18:15 Nieuchwytny królik Bugs
18:20 Przygody psa Droopy'ego
19: IO Zemsta odc. 163.
20:25 Cyrk

odjeżdża

22:15 Trudne rozmowy cz. 7.

Klub AMAZONKI
Spotkania: w każdą pietwszą środę miesiąca o godz. 16.00 w Krotoszynie
przy ul. Kołłątaja 5. Telefony kontaktowe: 725-21-63 i 725-09-32.
22 Uatopada 2000

• 24

Krzyżówka

ze sponsorem

Ufundowaną przez sklep FERRUM z ulicy Magazynowej nagrodę za prawidło
we rozwiązanie krzyżówki sprzed dwóch tygodni (hasło: KORNISZONY)
otrzyma pani Jolanta Gąszczak z Brzeziny (56-330 Cieszków). Dzisiejsze hasło ma 16 liter i składa się z trzech wyrazów. Sponsorem nagrody pozostaje
FERRUM, na rozwiązania czekamy do I grudnia.
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16. Przebija w kartach inne kolory
17. Struś australijski
19. Gawnek papugi
21 . Japońskie Zakopane
22. Cykl wierszy W. Bron,ewskiego
25. Staropol. nierządnica
26. Na przykład Winnetou
27. Bicie się

.PIONOWO
I. Jezioro kolo Mielna
2. Duża szalupa
3. Pora roku
4. Przeszedł niższe wtajemniczenie
5. Francuskie żegnaj, spadaj
6. Odsetki, tantiemy
8. Wulkaniczna wyspa Archip. Sundajskiego
11. Morze traw
13. Przewód wodny
15. Proszek do prania
18. Miasto Abrahama
20. Szukał miliona
21. Do zdarcia
23. Kwitnie tylko raz
24. Życiodajny płyn
25. Ciało lotne

19 listopada odbyło się losowanie nagród rzeczowych z okazji drugich urodzin INTERMARCHE. Poniżej lista osób nagrodzonych.

Urodzino:we prezenty
Tadeusz Karolak (Krotoszyn) - kolacja dla dwóch osób, Alicja Cichocka (Kobylin) - toster MPM; Kazimiera Konarczak (Krotoszyn) czek hotelowy, Krystyna Suchodolska (Krotoszyn) - mikrofalówka,
Beata Gospodarek (Krotoszyn) waga łazienkowa, Czesława Kurzawa
(Krotoszyn) - kuchenka gazowa,
Ewa Płaczek (Krotoszyn) - czajnik
bezprzewodowy, Maria Sztuder
(Trzemeszno) - rower, Ewa Mikołajczyk (Krotoszyn) tort, Maria
Szyszka (Lutogniew)- żelazko, Stefan Marciniak - rower, Dariusz Fabianowski (Krotoszyn) zestaw
OSM Kowalew i kosmetyki, Marlena
Bukowska (Krotoszyn) - lokówko-suszarka, Karol Frankowski (Koź
min Wlkp.) - koszyk z kosmetykami, Maria Szajba (Koźmin Wlkp.) telefon PANASONIC, Jolanta Szwaja
(Krotoszyn) - walizka ze sztućcami,
Grażyna Hoffman (Krotoszyn)- kolacja dla dwóch osób, Marzena
Gruszczyńska (Krotoszyn) odkurzacz, Janina Wiktorowska (Krotoszyn) - mikrofalówka, Marian Roszyk (Krotoszyn) - radiomagnetefon, Kazimiera Wygralak (Krotoszyn)
- etui tel. komórkowego, Tomasz
Wieszczeczyński (Krotoszyn) - zestaw OSM Kowalew, Ewa Bielarz
(Krotoszyn) - lodówka, Anna Kapała (Zduny) - kosmetyki i pokrowiec
na tel. komórkowy, Agnieszka KrawJ
czyk (Krotoszyn)- obraz, Hieronim
Gospodarek (Krotoszyn) - kolacja
dla 2 osób, Grażyna Poczta (Kroto-

For . ., R:.ec:: " - Mirosław Gab1J•siak
INTERMARCHE rozda/ imponującą i/o:,'ć prezentów

szyn) - obraz i kosmetyki, Grażyna
Olejniczak (Krotoszyn) - mikser,
Zbigniew Krzywonos (Krotoszyn) sokowirówka, Marek Duczmal (Krotoszyn) - magnetofon z CD, Sabina
Snela (Krotoszyn) - czek hotelowy,
Zofia Kaźmierczak (Krotoszyn) przyprawy, Sławomir Polka (Gądko
wice) - obraz, Irena Grobelna (Krotoszyn) - kosmetyki, Halina Szkudłapska (Krotoszyn) - aparat do gotowania jajek, Alina Kowalska (Krotoszyn) - obraz, Piotr Łąkowski
(Koźmin) - sokowirówka, Dobrochna Błażejczak (Pogorzela) - czek
hotelowy, Krystian Wojciechowski
(Kobylin) - automat, Agnieszka Ko-

zal (Krotoszyn) - pierścionek, Halina Konieczna (Sulmierzyce) - zestaw do kawy, pani Krysiak (Krotoszyn) - radiomagnetofon, Marlena
Ratajczyk (Krotoszyn) - patelnia
nierdzewna, Katarzyna Wróblewska
(Krotoszyn) - czek hotelowy, Robert Pluciński (Cieszków) - przyprawy, Urszula Bachorz (Nowa Wieś)
- koc, Teresa Stanisławska (Krooszyn) - robot kuchenny, Jadwiga
Bełzak (Krotoszyn) - kolacja, Kinga
Durczyńska (Krotoszyn) ekspres
do kawy, Jolanta Krysicka (Krotoszyn) - kamera, Jolanta Karpińska
(Krotoszyn) - toster.
(red.)

Zatankuje
~ BARAN (21ill - 20IV)
4...~ Nieoczekiwany przypływ gotówki otworzy przed Tobą nowe perspektywy. Rządź
się rozsądnie, niewykluczone, że uda Ci się coś pomnożyć.

m
I ,\

BYK (21IV - 21V)
To będzie nieco ryzykowna decyzja, ale wszystko powinno się udać.
Twoje posunięcia nic skomplikowały za bardzo życia innym.

Uważaj,

w stacji

by

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
I Drepcząc w miejscu . tracisz czas. Spróbuj zmienić układy, w których tkwisz, ale

pohamuj przy tym emocje.
~ RAK (22VI - 22VD)

f-i

Możesz zrobić coś, czego będziesz żałował. Dlatego cierpliwie realizuj wytyczo-

ny cel i nic szalej.

r ~ LEW (23VII - 22VIII)
\~

Parę
śli

IIJ1
,I

~

dni z dala od domu uświadomi rodzinie, jak bardzo jesteś jej potrzebny. Jemasz wysokie kwalifikacje, skorzy„aj z propozycji zmiany pracy.

PANNA (23Vill - 22IX)
Twoje obawy odnośnie pewnej osoby s ą ni esłu szn e. Trzeźwo
s ującej propozycji . W nicd7iclę - ciekawa rozmowa.

podejdź

do intere-

WAGA (23IX - 22X)
Z otoczc111 a wybierz osoby, które pomogą Ci w realizacji planów zawodowcyh.
Nic zwlckaJ z inwes tycją, jej opóźnienie może przynieść straty.

SKORPION (23X - 22XI)
Czy zmiany w życiu osobistym i zawodym będ ą takie, jakich oczekujesz? Nic
igraj z losem, nic daj się unosić wydarzeniom.
STRZELEC (23XI - 2 lXII)
Początek tygodnia będzie spr.tyj al inwestycjom, zmianom i godzeniu się z osobami, z którymi od dawna Jesteś na wojennej ścieżce.
KOZIOROŻEC (22XII - 20I)

Nic rezygnuj z dobrych postanowień. Kilkudniowa chandra minie, a lepsze samopoczucie zmieni Twój punkt widzenia.
WODNIK (211 - 20ll)
Może i masz rację, ale kto oprócz Ciebie wie o tym?
zycję Lwa i Skorpiona.

Rozważ dokładnie

RYBY (21D - 20Ill)
Czekają Cię trudne chwile. Ktoś bliski potrzebuje Twojej pomocy,
i uczucia, nic lekceważ tego.
22 Uotopada 2000

propo-

życzliwości

Właściciela 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".
(red.)

ZECZ KROTOSZYŃSKA .

powstałe z ruchu SOLIDARNOŚCI
,,Lumen Press" spółka z o.o. Jednoaktówka w dwudziestu czterech
odsłonach ,
środ9 .
20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reży sc1ia : Romana Hyszko, fotodckoracjc: Marcin Pawlik, scenografia: Artur Paterek. Obsada: Izabela Bartoś, Romana Hyszko, Mirosław Gabr)'Siak, Dorota Kukiolczyńska, Sebastian Pośpiech, Wojtek Budój. Suflerka : Maria Drygas-Witek. Artyści współpracujący: Antoni Azgier, Witold Blandzi, l\lacicj Hoffmann, Janina )bron, Zygmunt Idziak, Jacek Kępa, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski,
Marcin Podziomek, Mirosław Rybczy11ski, Ferdynand Woźny.
Gdzie nas s zukać? Redakcja RK, 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 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 poniedziałku do piątku, 9.00 do

Organ malkontentów. Pismo
powiatowy. Wydawca:
RTygodnikgrywana
regularnie co
Premiera:

12.00 w soboty. Na jakie konto co nieco przelać? Bank Przemysłowy S.A. O/Kalisz Filia Krotoszyn 15201021-724690-27001 0000-0. Pod jaki adres „mailować"? rzecz@box43.gnct.pl; rzecz@polbox.com
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nic zamówionych. Niektórym nadajemy pi~knc tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nic gubimy, ale ich także nic zwracamy. Wzory i elementy graficzne nic będące własno 
ścią reklamodawcy należą wyłącznic do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nic możemy, niestety, odpowiadać . Wszystkich Czytelników kochamy... Kto nas składa i łamie: Artur Paterek. A kto drukuje: Norpol-Prcss (Wrocław) w nakladzi.: 7000 egz.

