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Tak wyg l ąda teren osiedla
przy ulicy Rawickiej. Po
deszczowej pogodzie, jaką
mamy od kilku tygodni,

Ale numer!!!
•

przejście drogą osiedlowąjest

bardzo trudne.

Kałuża

obok
Zabawa dla mały ch dzieci, utrapienie dla ich rodziców. Mieszk ańcy w ychodzący z własne
go domu muszą sporo się nagimnastykować , a raczej poskakać pomiędzy bajorami.
Miesiąc temu donosiliśmy
o otwarciu przebudowanego
skrzyżowania ulicy Rawickiej
z Sienkiewicza. Inwestycja
prowadzona przez starostwo
kosztowała 80 tysięcy zło
tych. Dziwi fakt, że dopuszczono do takiego kontrastu
urbanistycznego. O ile z gustem przebudowana krzyżów
ka przynosi chlubę miastu, to
nie da się tego powiedzieć
o osiedlowej drodze. Nakło
potliwe przejście narażeni są
także klienci stojącego obok
PZU.
(popi)

•

kałuży, wszędzie błoto.

•
•
•
•
•
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Kocha pilk,

nożną

Przyjrzeć się samorządowcom
Co 4 lata idziemy do urn, by
wybrać swoich przedstawicieli.
Czy na szczeblu lokalnym również aż w 93 procentach o wyborze decyduje powierzchowność? Nie popełnię wielkiego
błędu, jeśli zaryzykuję stwierdzenie, że jako społeczność mamy dobry gust i zachowujemy
się całkiem standardowo: wybieramy towar ładny i dobrze
opakowany. Nasi przedstawiciele są ludźmi eleganckimi i speł
niającymi wymogi współcze
snej mody politycznej. Panowie
prezentują się doskonale w niebieskich koszulach, choć nie

komne
al. Powst. Wlkp. &
63·700 Krotoszyn

(l) 062 / 722-50-40

komputery
kasy fiskalne
drukarki

1194

muszą się obawiać, że

za rogiem czeka na nich ktoś z kamerą. Większość z nich wspomniała, nie nagabywana przeze mnie,
o swojej tuszy. Przypuszczam,
że jest to również wynik panują
cej mody.
Maciej Bratborski, wiceburmistrz Koźmina Wielkopolskiego, mówi, że zabiera na urlop
telefon komórkowy, choć wie,
że to błąd. Jan Waleński, burmistrz Kobylina, ma, jak sa1!1
wyjaśnia, proste, umięśnione
nogi, dlatego chętnie nosi krótkie spodenki.
(aga)

Fot. ,.Rzecz " -Augustyna Kurowska

Od kilku lat tytuł ten przyzna-·
wano burmistrzowi Koźmina
Wielkopolskiego. W tym roku
kapituła konkursu Koźminianin
Roku wybrała Mieczysława
Ambroszkiewicza, wieloletniego członka, a obecnie prezesa
KKS BIAŁY ORZEŁ.
Otrzymanie tego tytułu było dla
pana Mieczysława dużym zaskoczeniem. - Nie spodziewa/em się takiej nagrody za moją
pracę - mówi. Sukces ten
jest zasługą wielu osób, przede

wszystkim-naszych piłkarzy i ludzi związanych z klubem.
Podczas czterdziestu lat swojej
aktywności klubowej nigdy nie
zwątpił w mo żl i wości koźmiń
skiej młodzieży. Pamięta jej
sukcesy, na przykład awans do
klasy A województwa poznań
skiego w latach sześćdzies ią
tych.
- Kocham piłkę nożną i dlatego
praca w klubie jest dla mnie
przyjemnością - wyjaśnia.
(guci)

•

2

Foto zagadka
Zdjęcie zamieszczone w numerze 26 przedstawiało ulicę Zamkową w Krotoszynie. Nagrodę wylosowaliśmy dla Wandy Gawrońskiej z Ustkowa.
Dziś do rozszyfrowania kolejna fotografia. Gdzie została zrobiona? Nagrodą
w konkursie jest karnet wartości 21 złotych do solarium w gabiniecie kosmetycznym MARIOLA. Na naklejone na kartki kupony czekamy do 26 lipca.
Nagrody prosimy odbierać w redakcji w piątki w godzinach od I 0.00 do 15.00.

Ol<radl barak; włamanie do malucha; plądrowali kio~ki
PROPOZVCJE
KROTOSZVŃSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
Festwial Muzyki Folkowej
FOLK FEST
28 -

30 lipca:
koncerty grup krajowych

i zagranicznych
30 lipca
-

Mistrzostwa Świata

w Rzucie Beretem na
(początek

Odległość

godz. JO. 00;

wpisowe 1O z/)

MUZEUM
Regionalne im. H.

stała obrazująca

Wystawa
życie

Ławniczaka

dawnych

mieszkańców

Ziemi Krotoszyńskiej
(czynna od 10.00 do 17.00)

Kino PRZEDWIOŚNIE
21 lipca
-

10.750zł.

"Toy story 2"

- film anim. USA, godz. 13.00
cena biletu: 5 zł
do 20 lipca
-

"Huragan"

- USA, godz. 18.00
do 20 lipca
-

"Być

jak John Malkovich"

- USA., godz. 20.00
Zdjęcie

od 21 do 28 lipca

przedstawia: .................................................................... .

Imię

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

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

Wypełniony

I naklejony kupon prosimy wyałać na adrea Redakcji lub

wrzucać

do

1krzynkł

·RK9 •

Słenklewlcza

2a

Rzecz

-

"Wspaniały Joe"
obycz. USA, godz. 18.00

od 21 do 28 lipca
-

"Złoto

pustyni"

- przygod. USA, godz. 20.00
Bilety 8 i 1Ozł;
w poniedziałki kino nieczynne

Kroto11yń1ka

Informacje o repertuarze

Praca czeka...
Poniżej

zamieszczamy niektóre oferty pracy dostępne w Powiatowym
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 l Olipca, do czasu ukazania się numeru gazety w sklepach mogły ulec zmianie (aktualność
można sprawdzić pod numerem telefonu PUP 725-36-84).
Urzędzie

Praca dla kobiet

kelnerka-sprzedawczyni
(zawod. lub średnie gastronom.)
- I, Rzemiechów k. Kobylina
dyplomowana pich,gniarka
(średnic, uprawnienia do szczepień i iniekcji noworodków)
- I, Krotoszyn
przyuczenie do zawodu dekoratorka
ozdób choinkowych
- 50, Zduny
Praca dla kobiet lub

mężczyzn

agent ubezpieczeniowy
- b.o.
nauczyciel języka niemieckiego
(wyższe mgr)
- I, Zduny
nauczyciel zawodu elektryk (wyższe mgr.,
przygot. pedagog.)
-1, Krotoszyn
nauczyciel zawodu odlewnik (wyższe mgr,
przygot. pedagog.)
- I, Krotoszyn
nauczyciel zawodu fryzjer (wyższe.,
przygot. pedagog.)
- I, Krotoszyn
nauczyciel matematyki (wy;,.szc)
-1, Zduny
Praca dla

mężczyzn

blacharz samochodowy
(zawod., praktyka)
19 lipca 2000

-

I, Dziclicc

specjalista ds. zakupów
(wyższe lub średnie)
- I, Zalesie Male
operator pras do produkcji świec
(zawod. mech.)
- I, Zalesie Male
kierownik budowy-montaż konstrukcji
stalowych (wyższe techn., 5 lat praktyki)
- I, Krotoszyn
malarz (zawod.) - I, praca w delegacji
wędliniarz-wykrawacz (zwod., praktyka)
-2, Zduny
technik budowlany (średnie budowl.
lub ekonom., umiejętność kosztorysowania)
-1, Kanicw
elektryk-automatyk (średnic)
- I, Koźmin Wlkp.
kierowca z prawem jazdy BCE
(świadectwo kwalif., znajomość j,;;zyka)
- I, Krotoszyn
kierowca TIR-a (prawo jazdy ABCE,
świadectwo kwalifik.) - 4, Ostrów Wlkp.
sprzedawca lub mechanik samochodowy
(zawod., znajomość cz,;;ści do ci,;;i.arówck,
ureg. stos. do służby wojskowej, może być
emeryt lub rencista)
- I, Krotoszyn

pod nr. tel. 725-24-36

IKOŹMIN Wlkp.
Kino MIESZKO
22 i 23 lipca

sens. poi., godz. 20.00

29 i 30 lipca

-

"American Beauty"
USA, godz. 20.00

bilety 8 i 9 zł

lzoUNY
Wystawa

stała obrazująca życie

dawnych

mieszkańców

Zdun

Izba Muzealna

laoZDRAŻEW
Od 28 do 30 lipca
I Zlot Wszystkich Motocykli
(organizator zapewnia
pole namiotowe, sanitariaty,
zaplecze gastronomiczne,
dobrą muzykę

12 lipca przy ul. Klasztornej 18-latek z Krotoszyna włamał się do fiata l 26p, z którego skradł 2 głośniki
i 2 koła samochodowe. Policjanci
ustalili, że sprawca działał z drugą
osobą, która stała na czatach, ale jej
udało się zbiec.
12 lipca o 7.30 w szpitalu powiatowym w Krotoszynie ktoś zabrał
z gabinetu lekarskiego torebkę,
w której był dowód osobisty, karta
bankomatowa i 50 zł. Sprawca
wszedł do pomieszczenia, wykorzystując pozostawiony w drzwiach
klucz.
14 lipca o 2.00 przy ul. Spokojnej
w Krotoszynie 22-letni mieszkaniec
Krotoszyna wszedł do mieszkania
przez otwarte drzwi balkonowe.
Zniknęły dwie złote obrączki i złoty
pierścionek oraz 4 pierścionki ze
srebra i 5 płyt CD. Złodzieja zatrzymano i odzyskano mienie wartości
I.OOO zł.
14 lipca przy ul. Kobylińskiej
w Krotoszynie nieznany sprawca

okradł kobietę, przeciąwszy torbę
plastikową zawieszoną

na jej ramieniu. Łupem złodzieja padł portfel
( 160 zł), karta bankomatowa i przepustki do zakładu pracy.
W nocy 16.lipca przy ul. Zamkowy
Folwark nieznany sprawca włamał
się do sklepu, wyważając uprzednio
drzwi. Przywłaszczył sobie 3 pilarki spalinowe STIHL, 3 pilarki elektryczne, piłę tarczową, szlifierkę
elektryczną oraz szlifierkę wieloką
tową. Wartość skradzionego mienia
6.350 zł.
15 lipca w Koźminie Wlkp. w godzinach nocnych przy ul. Boreckiej
ktoś wyrwał tylną ścianę w kiosku.
Wszedł do środka i ukradł zapalniczki, żyletki i dezodoranty na
łączną kwotę 150 zł. W innym kiosku przy ul. Zamkowej dokonano
podobnego włamania. Tym razem
sprawcy weszli przez dach do wnę
trza i ukradli papierosy, gumę do żu
cia, baterie, prezerwatywy, cukierki,
zegarki i piłki do tenisa. Wszystko
na sumę 1.000 zł. Czterech sprawców zostało spłoszonych przez patrol policji. Uciekając, porzucili ca. ły łup.
15 lipca o l 0.00 w Roszkach na drodze leśnej ktoś w samochodzie fiat
126p wyjął szybę (po wycięciu
uszczelki okiennej) i zabrał radio
wraz z głośnikami wartości 300 zł.
16 lipca o 2.00 przy ul. Bolewskiego
policjanci zatrzymali dwóch przestępców (I 6 i 24 lata), którzy wła
mali się do domu jednorodzinnego,
zabierając radio, telewizor i 2 dywany. Mienie w całości zostało zwrócone właścicielowi.
13 lipca na targowisku w Koźminie
Wlkp. obywatelka Rosji, czasowo
zamieszkała w Ostrowie Wlkp., ·
sprzedawała odzież firm ADIDAS
i LEVI'S, nie mając na to pozwolenia. Towar zatrzymano, kobiecie
grozi grzywna.
W nocy z 15 na 16 lipca przy ul.
Raszkowskiej w Krotoszynie grasował złodziej tablic rejestracyjnych.
Najpierw ukradł blachę od daewoo
matiza, a potem dwie sztuki od opla
astry.

Straż pożarna

-"Dług"

-

8 lipca mieszkance osiedla Szarych
Szeregów w Krotoszynie podczas
robienia zakupów ukradziono dokumenty (prawo jazdy, dowód osobisty, karty bankomatowe). Ich brak
stwierdziła dopiero po kilku dniach.
11 lipca przy ul. Magazynowej
w Krotoszynie nieznany sprawca
wybił szybę w baraku, z którego zabrał telewizor czamo-bii!,ły, latarkę
elektryczną, klucze patentowe i biurowe oraz radiomagnetofon . Straty
oszacowano na 730 zł .
10 lipca z samochodu zaparkowanego przy ul. Magazynowej w Krotoszynie między 14.00 a 16.00 nieznany sprawca ukradł radio PANASONIC wartości 500 zł. Złodziej nie
miał problemów z dostaniem się do
auta - było otwarte.
12 lipca pomiędzy 7.30 a 15.00
w Koźminie Wlkp. w domu jednorodzinnym przy ul. Boreckiej wybito okno na parterze. Z mieszkania
zniknęły: kamera wideo PANASONIC, komputer VOBIS, telefon
przenośny oraz wyroby ze złota
i srebra. Łączna suma strat wyniosła

i konkursy)

interweniowała
15 lipca przy ul. Kolejowej w Kobylinie zapalił się śmietnik osiedlowy
pełen starych opon i śmieci. Pożar
ugasiła jednostka OSP z Kobylina.
15 lipca o 22.55 przy ul. Konscytucji
3 Maja strażacy pomagali policjantom dostać się do budynku mieszkalnego na pierwszym piętrze, gdzie
I
I
I
I
•
I
I
I
:

istniało zagrożenie życia (pijany ojciec z dzieckiem).
16 lipca o 18.40 w Sulmierzycach
miał miejsce wypadek drogowy:
Zderzyły się dwa auta - fiat punto
i fiat l 26p. Skutki wypadku usuwała jednostka strażaków z Sulmierzyc.
(popi)

I
I
I
I
Nagrodę z kuponu nr 26 otrzyma Krystyna Jankowska z Tomnic. Zapra- 1
szamy $erdecznic do redakcji po odbiór kuponu na pizzę.
I
W naszym konkursie sponsorem jest PAPA PIZZA z Krotoszyna. Kupon I
prosimy nakleić na kartkę i przysłać na adres redakcji lub wrzucić do I
:
skrzynki na budynku redakcji przy ul Sienkiewicza 2a do 26 lipca.

3.
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NIKO
63·700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 199
tel. kom. 0604 420 275

tel. 062 725 72 32

KUPNO-SPRZEDAż-AUTO KREDYT-LEASING
- atrakcyjne kredyty na zakup samochodu, splata do 7 lat
- formalności związane z kredytem i ubezpieczeniem AC, OC, NW
na miejscu - Agencja PZU
- możliwość uzyskania kredytu bez polisy AC
Komis przyjmuje BEZPŁATNIE
i zaświadczeń o dochodach
samochody do sprzedaży.
- kredyt na samochody bez ograniczeń wiekowych Skupujemy i sprzedajemy
- udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
samochody uszkodzone.
ZAPRASZAMY od 9.30-18.00 pon.-pt., 9.30-15.00 soboty

AUTO NA GAZ

------

zecz
R

Krotoszyńska

„Rzeczy Krotoszyńskiej" ta cotygodniowa
porcja informacji z pierwszej ręki

Zakładanie instalacji gazowych
do wszystkich typów a _u t 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

Zamówienia

przyjmują:

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

1200

SAMOCHÓD

NA
RATY '.....-.-dłut
._ r_)_1.J_r i ·,
.

Nikt

.

~ ~ .~ .~

nie proponuje
niższej

kwota kredytu

miesięczna

rata

ostrów
kalisz
jarocin
krotoszyn

telefon
telefon
telefon
telefon

63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 16 (pasaż, I piętro), tel. 722 0710

mgr Monika Kula • Marcinek
niemieckiego)

Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe
świadectwa,

akty urodzenia,

ślubu

itp.)

63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 72
tel. 725 45 03, 722 64 73,
fax. 725 29 00, tel. kom. 0601 476 468

Dwuletnia

Szkoła

Zawodowa dla Dorosłych

1201
1202

w systemie dziennym z nauką w ZSZ nr. 3
w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81
prowadzi nabór na rok szkolny 2000/2001
w zawodach:

• malarz-tapecfarz • mechanik samochodowy •
Warunki

przyjęcia:

ukończone

16 lat, ukończona ośmioletnia Szkoła Podstawowa.
Informacje udziela:
ZSZ nr. 3 - ul. Zdunowska 81, tel. 725 23 48, ŚHP - Rynek I, tel. 722 62 66.

KREDYT EKO

na zakup:
kotłów olejowych, gazowych,
elektrycznych grzejników
konwekcyjnych, automatyki,
zaworów termostatycznych,
oraz innych artykułów
z zakresu instalacji
centralnego ogrzewania.
Wszystkie formalności
związane z obsługą kredytu
załatwicie państwo w CTG MIGRO.

Efektywna
stopa oprocentowania
przy kredycie jednorocznym

5,30%
KROTOSZYN, ul. Zacisze 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _....-,1'03

DPEL-S

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Kamienna 49
tel ./fax 062 736 86 89
tel.
736 87 56

:IYLiC(i
AUTORYZOWANY DEALER
ul. Wysocka 46
tel. 736 55 66
592 55 66
fax 735 49 67

OSTRÓW WLKP.

38
17
45
65

EKO-KREDYT
PROPONUJĄ

(dokumenty pojazdu,

44
59
23
77

Centrum Grzejnictwa MIGRO
"
i Bank OCHRONY SRODOWISKA

ratv !!!

(tłumacz przysięgły języka

735
766
505
725

ł TKANINY TAPICERSKIE
ł AKCESORIA MEBLOWE

ł MEBLE
120
19 lipca 2000
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jak my, biedni, powinniśmy
si,; od bogatych Amerykanów.
Otóż w ramach programu oszczędno
ściowego postanowili oni zlikwidować
kilkadziesiąt placówek konsularnych
na całym świecie, w tym także. niestety, w Poznaniu. Na jej miejscu powstała Placówka Konsularna Stanów
Zjednoczonych zajmująca się przede
wszystkim niesieniem pomocy w nagłych sytuacjach losowych, w jakich
znaleźli si,; obywatele USA przebywający w Wielkopolsce.
Instytucja konsula honorowego uregulowana jest w wiedeńskiej konwencji konsularnej z 1963 roku. Ma charakter dobrowolny, a więc każde pa11stwo samo decyduje, czy b,.:dzie wysyłać i przyjmować takich konsulów.
Konsul honorowy nic jest zawodowym
dyplomatą i nie pobiera wynagrodzenia, zazwyczaj łączy tę funkcje z wykonywaniem innej pracy. Co ciekawe,
w przeciwieństwie do konsulów zawodowych jest on zawsze obywatelem
państwa przyjmującego. Czyli na
przykład w Polsce konsulami hcrnorowymi są zawsze Polacy. 8,1 to osoby,
które przyczyniły się do rozwoju stosunków z danym krajem, a jednocześnie cieszą si,; autorytetem w swoim
środowisku. I tak konsulem honorowym Irlandii jest Jacek Kseń, prezes
Zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego (w banku tym przeważają
cy udział posiada kapitał irlancfaki),
a Francji - znany poznański uczony
prof<'sor Marek Ziółkowski. Poza
tym działaj11 w Poznaniu konsulaty
honorowe Czech, Danii, I lolandii,
Rumunii, Słowacji, Turcji, W,.:gicr
i Wielkiej Brytanii. Konsulowie pomagają obywatelom swoich parhtw
w wypadkach nagłych, na przykład
utraty dokumentów czy kradzieży samochodu. Działaj,1 na rzecz współ
pracy
gospodarczej,
kulturalm·j
i oświatowej. Pomagają w nawi11zywaniu kontaktów. Promujq reprezentowane przez siebie parhtwa, organizując różnego rodzaju wystawy gospodarcze, koncerty, seanse filmowe,
spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzi<;ki temu poszerzają naszą wiedz,;
o kraju, który reprrzcntujq.
uczyć

Widziane
z Poznania
Kiedy mówimy o

międzynarodowym

Poznaniu, mamy na myśli przede
wszystkim Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dzięki nim właśnie nasze
miasto od wielu lat znane jest na
świecie, a i poznaniacy, nawet w latach siermiężnego socjalizmu, mieli
swoje własne okno na świat. Ale mi<;dzynarodowy Poznań to nic tylko targi. To także liczne plncówki dyplomatyczne mające siedzib,.: w naszym
mieście wojewódzkim.
Już przr·d wojną działało w Poznaniu
ponad 30 konsulatów honorowych. Po
wojnic tego typu placówek w Polsce
w ogóle nic tworzono. Zaczęły on<·
pnwsrnwać dopiero po 1989 roku. Na
dzisil'jszrj mapie politycznej Poznania
znajduje si,.: jeden konsulat, jedna
agrncja konsularna i 1O konsulatów
honorowych. Przez wicie lat działały
w Poznaniu dwa konsulaty: Stanów
Zjednoczonych i ZSRR. Ten ostatni
działa do dziś jak konsulat Rosji. Rcprezcntujl' t<·ż intrrcsy innych państw
powstałych
po rozpadzie ZSRH,
a wchodzących dziś w skład Wspólnoty Niepodległych Państw. Natomiast
Konsulat Cr·1H'ral11y Stanów Zjl'dnoczonych zlikwidowany został w 199~
roku. Tak na margirwsie - to przy-

Piotr Zakrzewski

Patronacka stacja paliw
=i..p)Petrochemia Płock S.A.
~

Krotoszyn, ul.

Koźmińska
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tel. 722 67 52

zaprasza przez całą

dobę!

Sprzedajemy wszystkie
gatunki paliw
najwyższej jakości

oraz gaz propan-butan.
Zapraszmy też do sklepu,
w którym oferujemy wszystko,
co potrzebne podróżnym
(i nie tylko}.
19 lipca 2000

Codzienne robisz zakupy w małym, przytulnym sklepiku. Zazwyczaj jest
to od lat ten sam punkt. Znasz dobrze jego właścicieli i ekspedientki, które podają Ci towar. Czasami rozmawiasz z nimi o pogodzie i swoich kłopo
tach. Czujesz się w tym sklepie prawie tak 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,

ulica Sienkiewicza 6)

Nieduży

sklepik znajduje się w nabudynku u zbiegu ulic Sienkiewicza i Kobylińskiej. Trzeba pokonać kilka wysokich stopni, aby
wejść do środka. Jest tu tak mało
miejsca, że wystarczy kilku klientów,
aby wypełnić całkowicie wnętrze.
Nie przeszkadza to jednak ani klientom, ani doskonale radzącej sobie
z tą sytuacją właścicielce Danucie
Foltynowicz.
Wszystkim kupującym tu od ośmiu
lat sklep nieodmiennie kojarzy się
z niewysoką, zawsze uśmiechniętą
szefową, która kręci się jak fryga za
ladą i w każdej chwili gotowa jest
wybiec na zaplecze placówki, aby
donieść brakujący towar. Tymczasem
sklep dopiero od roku należy do pani
Danki, która przedtem pracowała
w nim jako ekspedientka, u brata
Mariusza ldego. Kiedy on zdecydował się otworzyć na placu, obok rodzinnego budynku, pijalnię piwa,
placówkę handlową przekazał siostrze. Nie bez pewnego sentymentu,
bowiem właśnie dzięki sklepowi poznał swoją żonę - pojawiła się w je~
go życiu jako uczennica praktykantka.
Pani Danka mówi o sobie, że urodziła się do handlu. Ma na swoim koncie 30 lat pracy w PSS SPOŁEM
i nie wyobraża sobie innego życia.
Długa praktyka zawodowa pozwala
zauważyć zmiany, według szefowej
na gorsze. Coraz trudniej żyje się
i właścicielom sklepów, i kupującym.
Duże sklepy nalcżace do sieci mogą
zaoferować tańszy towar i dlatego
odbierają klientów - Danuta Foltynowicz nie ukrywa, że pobliski market EKO stanowi dla niej poważną
konlmrencję. Ubożeją także krotoszyńskie rodziny, niektóre tak bardzo, że nie mają za co zrobić codziennych zakupów. Sklep na rogu
Sienkiewicza, podobnie jak inne, ma
swoich stałych klientów. Takich, którzy nie mogą kupować gdzie indziej.
rożnym

Czterej

For ... R=ecz" - Marcin Pawlik
Danuta Foltynowicz (w środku) z ekl-pedientkq i uczennicą

Którzy w dniu wypłaty przynoszą
pani Dance pieniądze i spłacają rosnący przez cały miesiąc dług . -

Z reguły za chleb, marga,ynę, ziemniaki i mleko - wyjaśnia właścicielka sklepu. Przez cztery tygodnie nazbiera się po dwieście, nawet trzysta
złotych w zeszycie na jedno nazwisko. - Kiedyś zabraknie nas, rodzi-

mych handlowców. Ciekawa jestem,
czy w marketach też będą mogli kupować na zeszyt? - pyta rctorycznie.
W sklepie obsługuje oprócz właściciclki jedna ekspedientka i uczennica. Towar z lokalnych hurtowni przywozi mąż. Warzywa kupuje u znajomego ogrodnika w Krotoszynie.
Wicie artykułów przywożą dostawcy
prosto od producenta, dlatego nigdy
nic ma problemu z zaopatrzeniem. Wystarczy zadzwonić - zapewnia
pani Danka.
Danuta Foltynowicz myśli o powięk
szeniu sklepu. Około 700 pozycji
asortymentu, wraz z warzywami
i owocami, z trudem mieści się na
dotychczasowej powierzchni. Jaksa-

fałszerze

też jedna kobieta. Żadna z osób nie
pracowała, bo albo była bezrobotna

lub na rencie. Jak ustalono zatrzymani
ludzie wprowadzili od czerwca do 11
lipca na terenie dwóch sąsiednich województw wielkopolskiego i lubuskiego co najmniej 35 sztuk sfałszowa
nych banknotów (do takiej liczby się

Kiedy nie ma klientów.

•••
W tekście dotyczącym sklepu Aleksandry Staniszewskej z ulicy Rynkowej ("RK" nr 26, 28 czerwca)
błędnic zostało podane nazwisko jednej z praktykantek. Uczennica nazywa się Andżelika Staniewska, a nic
Szymczak. Za pomyłkę przepraszam.
Izabela Bartoś

wpadli

Policjanci z powiatu krotoszyńskiego wpadli na trop
fałszerzy pieniędzy. 11 lipca w Smolicach zostały zatrzymane cztery osoby - wszystkie w wieku od 19
do 34 lat.
Wśród trzech mężczyzn znalazła się

ma przyznaje, powiększenie sugeruje
sanepid. Rozbudowa lokalu
handlowego odbędzie się kosztem
jednego z mieszkań w budynku za
dwa lata. Właścicielka planuje wprowadzenie wówczas pełnego stoiska
warzywniczego, działu mięsnego
oraz stoiska z gazetami. Uważa, że
warto inwestować, bo w domu rośnie
już następca do pracy w sklepie 14-letni syn jest zainteresowany handiem. Choć równocześnie wykazuje
talenty kulinarne - podczas wakacji
gotuje smaczne obiady.
W odpowiedzi na pytanie, czy zdarza
jej się, że jest bez humoru, pani Danka śmieje się i mówi: - Oczywiście.
także

przyznają). Do obiegu gotówkowego
wpuszczali tylko banknoty o wysokich
nominałach I 00 i 200 zł. Poza tym
wszystkie był z tej samej serii i emisji.
Metoda jaką działali była prosta, ale
w miarę skuteczna (do czasu aż wpadli). Otóż w sklepach, kioskach i restauracjach dokonywali zakupów za
małą kwotę, dzięki czemu rozmieniali

fałszywe pieniądze i mieli dla siebie
sporą część wydawanej przez sprze-

dawców reszty. Zatrzymane 4 osoby
wywodzą się z miast w województwie

lubuskim i siedzą obecnie w areszcie.
Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę rejonową w Rawiczu prowadzi
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie. Dla dobra postępowania nie są
jeszcze ujawniane szczegóły. Niewykluczone, że ci ludzie są tylko jedną
z części składowych grupy przestęp
czej, która wprowadza w obieg sfał
szowane pieniądze.
(popi)

5.
Rynkowa jodełka
Według nowego projektu wjeżdżają
ce na parking w Rynku kierowcy bę
dą ustawiać swoje pojazdy w jodełkę,
po obu stronach jezdni manewrowej
- szerokiego na 4 metry pasa wewnętrznego, który pozwoli swobodnie zajmować i opuszczać miejsca.
Nowa organizacja parkingu pozwoli
postawić tam nieco więcej samochodów po jej pozytywnym zaopiniowaniu przez naczelnika wydziału ruchu
drogowego policji Romana Hano
została także zatwierdzona przez Ta-

deusza Olejniczka, szefa wydziału
komunikacji starostwa.
Gmina przygotowała projekt ulokowania 150 miejsc parkingowych (teraz jest 130) wraz z wydzieloną czę
ścią na pojazdy osób niepełnospraw
nych, prowadzący parking, czyli LZS
CERAMIK, zajmie się rysowaniem
nowych linii.
Odnowiony w podobny sposób parking na Małym Rynku będzie miał 23
miejsca postojowe.
(ela)

-·-·····-·····-··
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Baterie
jak bomba

15 nowych pojemników na stłuczkę szklaną,
z wewnętrzną kieszenią na zużyte baterie, stanie na ulicach Krotoszyna. 9 z nich kupiła gmina, 6 - PGKiM z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeden nowy pojemnik kosztuje ponad tysiąc złotych.
Urząd Miasta i Gminy w Krotoszynie rozważa przystąpienie gminy do
konkursu o Szklaną Statuetkę, organizowanego przez miesięcznik
"Przegląd Komunalny", pod honorowym patronatem ministerstwa
środowiska i NFOŚiGW. Wahanie
urzędników wywołuje mała jak dotąd efektywność akcji zbierania
szkła. Jest to najbardziej opłacalna
zbiórka surowców wtórnych, ale nie
wszystko, co wrzucamy do pojemników, nadaje się do przerobu. Wywożona usługowo przez firmę E'PA
do huty w Ujściu stłuczka skupowana jest chętnie tylko wtedy, gdy jest
czysta. Wszelkie dodatki: nakrętki,
kapsle, druty, itp. obniżają cenę surowca. Do pojemników na szkło powinniśmy wrzucać wyłącznie czyste butelki, słoiki oraz inne pojemniki szklane. Nic wolno wkładać
tam potłuczonych szyb, luster, żaró
wek, naczyń z fajansu lub porcelany, plastikowych zakrętek.
15 nowych pojemników na stłuczkę
szklaną, z wewnętrzną kieszenią na
zużyte baterie, stanie na ulicach

Krotoszyna. 9 z nich kupiła gmina,
6 - PGKiM z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Jeden nowy pojemnik
kosztuje ponad tysiąc złotych.
9 z nich zastąpi stojące dotąd na ulicach bezkieszeniowe zbiorniki na
szkło. Wycofane pojemniki zostaną
ustawione
w
krotoszyńskich
wsiach: w Biadkach, Gorzupi,
Chwaliszewie, Orpiszewie, Bożaci
nie, Kobiernie, Lutogniewie, Świn
kowie i Smoszewie.
Stare baterie stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska
naturalnego Wylewające się z nich
silnie toksyczne związki nazywane
są tykającą bombą ekologiczną. Nie
znamy technologii pozwalającej
masowo neutralizować szkodliwe
ich działanie. Jedynym jak dotąd
wyjściem jest składowanie zuży
tych baterii w betonowych sarkofagach. Wrzucane przez mieszkańców
Krotoszyna do nowych pojemników
baterie będą przechowywane w ten
sposób na wysypisku.
(ela)

Nowi dyrektorzy
Trzy szkoty podstawowe w gminie
Krotoszyn mają nowych dyrektorów. Szkolą w Biadkach będzie kierować od września Beata Ciesiółka,
w Lutogniewie - Zenon Szczęsny

i SP nr 5 - Krystyna Rogowska.
Dyrektorką Przedszkola nr I została
Renata Sawicz.

NASTROJOWE REPORTAŻE ŚLUBNE
Fotografia czarno-biała
Reprodukcje

(ela)

Od po:niedzialku zamknięty dla ruchu samochodowego jest fragment ulicy Ostrowskiej w Krotoszynie. Z powodu budowy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wyłączony został odcinek tej ulicy od Stawnej do Ceglarskiej.

··- ·/

Oficjalne
podsumowanie szkolenia
rodzin zastępczych

Uwaga, objazdy!
Konieczność
objechania jednej
z głównych tras tranzytowych w naszym mieście spowodowała nowe,
tymczasowe oznakowanie wielu
ulic. Kierowcy są proszeni o zwrócenie na to uwagi. Z powodu zwięk
szonego ruchu samochodowego
niektóre drogi, do czasu zakończe
nia robót, należy traktować jako
jednokierunkowe (co równiei; bę
dzie wynikało z oznakowania).
Osoby udające się w stronę Ostrowa korzystają z objazdu Stawna -

Kamienna- Sosnowa; wracający
z Ostrowa powinni jechać przez
Sulmierzyce - Chachalnię - Zduny. Przejeżdżający przez nasze mia- .
sto z Ostrowa Wlkp. do Jarocina
ulicami: Ceglarska - Ogrodowskiego -56 Pułku Piechoty - Zamkowa - Kołłątaja wyjeżdżają na
Zdunowską.

Roboty na tym odcinku Ostrowskiej
zakończą się 27 października.

i adopcyj•
nychwgpro-

grarnu PRIDE prowadzone w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie odbę
dzie się 18 lipca o godzinie 14.00
w sali klubu spółdzielczego przy
ulicy Sienkiewicza 2. Podczas spotkania pierwsi przeszkoleni opiekunowie zast.ępczy dostaną zaświad·
c.zenia o zdobytych umiejętnościach
i wiedzy, Osobam1 prowadzącymi
program PRIDE są Renata Zych

i Jacek Grzyśka.
(red.)

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

Stówa
do wzi9cia!

STOP

I Zlot Motocykli w Rozdrażewie
zaplanowano na 28-30 lipca. Organizatorami imprezy jest powstały
miesiąc temu klub SILNA GRUPA

STOl>

Po raz kolejny rusza w Kobylinie

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 zanotujemy i w każdym tygodniu (tu donosimy o zmianie: co tydzień, a nie - jak dotąd - co dwa
tygodnie) wylosujemy dla jednej z telefonujących osób 100 zł. Pieniądze
będzie można odebrać w redakcji jUź w dniu ukazania się numeru „Rzeczy", w którym podamy nazwisko osoby nagrodzonej.
W ubiegłym tygodniu pytaliśmy, jaką część swoich dochodów przeznaczają Państwo na bieżące wydatki (codzienne utrzymanie)? Podsumowanie naszych czwartkowych rozmów znajdą Państwo wewnątrz numeru,
w tekście zatytułowanym Moim zdaniem.
Pytanie na czwartek

Czy jesteście, Państwo, zadowoleni z lokalnej sieci handlowej?
Czy uważacie, że brakuje w okolicy sklepu określonej branży?
Na Państwa telefony czekamy w czwartek 13 lipca między godz. 15.00
a 16.00.

ROWEROWE RODEO. Impreza
przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnych i szkolnych, organizatorami jej są Liga Obrony
Kraju i Urząd Miasta i Gminy
w Kobylinie. Od 24 do 29 lipca
w godzinach od 9.00 do 13.00 na
stadionie miejskim rogrywane b~dą
rowerowe konkurencje sprawnościowe. Ogłoszenie wyników w sobotę o godzinie 12.00.

STOP
Zarząd Gminy Zduny na posiedzeniu 18 lipca rozpatrywał projekt
uchwały o nowym regulaminie wynagradzania zdunowsk.ich nauczycieli. Nad treścią tego dokumentu
będą debatować teraz przedstawiciele komisji oświaty oraz związ
ków zawodowych. Jak przewiduje
wicebunnistrz Zdun Władysław
Ulatowski, do podpisania porozu• mienia gminy z nauczycielami nie
dojdzie wcześniej niż w sierpniu.

STOP

(red.)

~--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--~

W

zrozumicniu i akceptacji.
O tym jest tekst zamieszczony na stronic 15. Nic każdy dorn,
choćby bardzo duży, da .sit; podzielić na dwie cz,;ści. Jedną - dla najbliższych, i drugą - dla potrzebujących pomocy. Wszyscy znamy duże domy, do których wchodzi się jak
do muzeum.
Bywa, że usłużni gospodarze podajq nawet kapci('. W pokojach króluj(' porządek, a doskonale wychowane dzieci bawią się grzecznie, nic
rohii1c bałaganu. . ' ie ma mowy,
aby wpuścić do takiego domu kogoś
z uliq . Ohcl'go.
\\'idu z nas, maji1c kilkanaście lat,
tl'Ż marzyło o brataniu si,; z całym
,;wintem (nic mylić z nagłym przypływem uczu<:. nagminnie wy,t,;-

pującym

wśród wielbicieli mmcJ
lub wi,;ccj szlachetnych trunków).
Ale niewielu z nas jest gotowych naprawd,; poświęcać ·wój wolny czas
ludziom obcym . I pozwolić im krę
cić się po swoim mieszkaniu.
Mariola i \larek Chybowie nie są
na szcz,;ścic jedynymi w naszym
mieście. którzy wpuścili do swojego
obcych. . ·arkomana. Alkoholika.
Zbrodniarza. \łatkę z dziećmi. To
wymaga nic tylt· dużego domu, <:O
odwagi. I chyba zrowmicnia. że
każdy człowiek pragnie być komuś
p01rzcbny i chce opowiedzieć historię ,wojcgo życia. , ·awt·t Wt('dy,
kiedy milczy. Bo 111komu już nic
ufa.
To oczy\, istc, że nic w„zyscy potrafią tak żyć. \lożt' wystarcz)łoh~. że

byliby dobrymi piekarzami, nauczy<:iclami, lekarzami, handlowcami. I dobrymi rodzicami, któr)'y
uczą swoje dzi<'ci szanowania siehil'
i innych ludzi. Wystarczy poczytać
cotygodniowq rubrykę K,yminalki,
żchy zrozumieć, że ten ostatni postulat jest trudny do sp<'lnienia.
Większość dorosłych ma teraz prawo poczuć si.,: oburzona. Bo to nic
ich potomkowie wlamujq się do samochodów, kradnąc wszystko. na
rn spojrzq. Nic ich dzieci odj1·żdża
jq na cudzych rowerach i wyciagajq n,ec po damski,, torebki zostawione na ladzie. Nil' 1111sz1• to dzieci.
Tylko czyje?

----------------------------------,··"

Izabela

~~-

Bartoś

-· ~

19 lipca 2000
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Nie traci nadziei
Dziewczynki urodziły się jako wcześniaki z ciężkim porażeniem mózgu.
Od momentu przyjścia na świat nie
widzą. Nie potrafią też samodzielnie
siedzieć, mają ataki padaczki. Wymagają stałej opieki ze strony matki
i systematycznego leczenia przeciwpadaczkowego. Sytuacja jest bardzo
trudna, bo pani Maria utrzymuje się
jedynie z zasiłku stałego wypłacane
go przez opiekę społeczną, zasiłków
rodzinnego i pielęgnacyjnego oraz
alimentów od męża (od chwili narodzin dzieci małżonkowie są w separacji). Ma poza tym jeszcze 15-letniego
syna.
Pani Maria wraz z dziećmi mieszka
ze swoimi rodzicami - ludźmi zaawansowanymi wiekowo. Nie są oni
w stanie dopomóc jej ani fizycznie,
ani finansowo. - Sama bym sobie nie
poradzi/a. Jakoś daję sobie radę tylko
dzięki pomocy młodych dziewczyn wolontariuszek, a szczególnie sąsia
dek Joasi i Iwony mówi Maria Świ
derska. Dziewczyny przychodzą do
dornu bliźniaczek, przytulająje, mówią do nich, bawią się ...

Pani Maria Świderska z Sulmierzyc samotnie wychowuje dwie pięcioletnie
bliźniaczki Klaudię i Patrycję z porażeniem mózgowym., Szansą na skuteczną rehabilitację jest wyjazd z córkami do Filadelfii w USA na badania niepełnosprawnych i jednoczesne szkolenie opiekunów. Niestety, wiąże
się on z bardzo wysokimi kosztami.
I
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Chociaż niepełnosprawne pięciolatki
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nie widzą, to jednak zgodnie z zasadami Domana powinny przebywać
jak najdłużej w otoczeniu kontrastujących z sobą barw - być może uda
się zakodować ich obraz w podświa
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domości.

\_

J

\

Wszystkie ćwiczenia trzeba powtarzać bardzo dokładnie i intensywnie,
wiele razy w ciągu dnia. Aby mieć jakieś wyniki, trzeba pracować nad rozwojem dzieci wiele lat. Osoby zajmu-

.
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jące się niepełnosprawnymi muszą

,,
/

być niezwykle cierpliwe. W tej chwili widać już korzystne zmiany, bowiem jedna z bliźniaczek, która długo
nic potrafiła niczego schwytać w dło
nie, zaczyna sobie doskonale z tym
radzić.

li Otworzyć

•Ludzkie
możliwości

na

Marna Klaudii i Patrycji od początku
chodziła z nimi do wiciu lekarzy, ale
żaden nie dawał szans na poprawę
zdrowia. Diagnoza była zawsze ta sarna. Próbowała różnych metod, które
mogłyby przyczynić się do rozwoju
fizycznego i umysłowego dzieci. Szu-

Fot . .. Rzecz" - Marcin Pawlik
Od lewej siedzą Klaudia z mamą i Patrycja z opiekunką Asią
kając

kontaktu z rodzicami dzieci mapodobne problemy, po raz
pierwszy usłyszała o metodzie Instytutu Osiągania Ludzkich Możliwości
z Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Postanowiła dowiedzieć się
czegoś więcej o programie.

jących

• Coraz więcej
wiedzy
Amerykańska
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rapii dziewczynka zaczęła widzieć,
gaworzy i podejmuje próby rozmawiania, co w przypadkach porażenia
mózgowego jest rzeczą bardzo trudną
do osiągnięcia.
Matka bliźniaczek w ubiegłym roku
uczestniczyła w kursie, gdzie uczyła
się postępowania z dziećmi dotknię
tymi porażeniem. Również w tym roku chce wyjechać, aby poszerzyć swą
wiedzę. - Jak tylko mogę, kontaktuję
się telefonicznie i osobiście z innymi
rodzinami. Konsultuję się w wielu dla
mnie naprawdę ważnych sprawach,
dzięki czemu z dnia na dzie,i wiem coraz więcej - opowiada.

metoda, opracowana
przez Glena Domana, wymaga intensywnej i ciągłej pracy ze strony opiekunów osób niepełnosprawnych. Pani Maria jest członkiem Fundacji
,,Dorn Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" z sie111 Mieszkanie
dzibą w Opolu, skupiającej 450 roogołocone
dzin z Polski. Organizacja ta stara się
Mieszkanie pani Świderskiej swoim
wspierać rodziny poprzez organizację
wyglądem w tej chwili przypomina
szkoleń, polecając książki i przekazudo złudzenia małą salę rehabilitacyjjąc sprzęt rehabilitacyjny oraz ortopedyczny. Pomaga również w organizo- ' ną. Na środku stoi specjalny stół, na
którym kilka razy dziennie dziewwaniu wyjazdów do Filadelfii. Doczynki
ćwiczą mięśnie. - Sprzęt ten
wodem na skuteczność tej metody
udało się mi pozyskać dzięki panu
jest przykład kilkuletniej Nikoli z maMarkowi Talarczykowi ze Stowarzylej miejscowości pod Kępnem. Po te-

•
Malują 1

Kalla

szenia na Rzecz Osób Niepełno
sprawnych w Sulmierzycach - mówi
Maria Świderska. - Jeden z pokoi
praktycznie ogołoci/am z niepotrzebnych mebli. Zamiast kanapy jest materac, aby moje córki przypadkiem
gdzieś się nie uderzyły- tłumaczy. Na
dwóch ścianach wiszą tablice pomalowane w czarno-białą szachownicę .

prace remontowe przy zabytkowej kolejce stojącej przed
dworcem PKP w Krotoszynie. Lokalni
przedsiębiorcy
zgodnie
z obietnicą odnawiają skład wła
snym sumptem. Lokomotywa jest
remontowana przez firmę Henryka
Serafiniaka, środkowy wagon pocztowy brankard
odnawiał
Stanisław Kubiak. Wagonem pasażerskim zajęła się firma E'PA
Edmunda Pestki. Józef Jędrzak
zobowiązał się wprawić w okna

się

świat

Pani Maria marzy o tym, żeby w Sulmierzycach kiedyś doszło do spotkania rodzin osób z porażeniem mózgowym. - Chciałabym zaprosić inne rodziny, nawet z ca/ej Polski. Moglibyśmy wspólnie porozmawiać o wielu
dręczących nas problemach - mówi
sulmierzyczanka. Pomysł taki ma
szanse na realiazację - niedawno
otwarta w Sulmierzycach salka rehabilitacyjna mogłaby być miejscem takich spotkań. Zdaniem marny dziewczynek problemem jednak jest mentalność ludzi. Rodziny nadal wstydzą
się, że u nich są tak ciężko upośledzo
ne' dzieci. Innego zdania jest pani Maria, która uważa, że prawdziwa szansą jest otwarcie się na świat ludzi
zdrowych.
Sebastian Pośpiech

Podajemy numer konta. na które mo::na wpłacać dobrowolne datki na pok1J1cie kosztów wyjazdu sulmierzyckich dzieci i ich mamy do Filadelfii:
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
w Sulmierzycach
Rynek 14
63-750 Sulmierzyce

062 722-31-90
PKO BP O/Krotoszyn

10202254-21223-271-1
(koniecznie z dopiskiem
BLIŻNJACZKJ)

;

•

niszczą
szyby z tworzywa sztucznego. Jedni riiszczą naszą zabytkową kolejkę,
drudzy pomagają przy jej odnowie
- powiedział Czesław Ossowski,
kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej UMiG w Krotoszynie.
W pierwszych dniach lipca metalowe ogrodzenie stojące obok starej
bany zostało przewrócone przez
wandali. Kilkanaście dni wcześniej
dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej ni 8 Artur Bielawski ( 14 lat)
i Marcin Szmaj (15 lat) pomagali

bezinteresownie pracownikom malującym wnętrze parowozu wąsko
torówki .
Doglądanie kolejki nocą utrudniały
dotąd bujne zarośla porastające
znajdujący się obok plac.
a listowną prośbę gminy jego właści
ciel
dyrekcja nieruchomości
Polskich Kolei Państwowych z siedzibą w Gdańsku
zdecydowała
się zrobić tutaj porządek.
(eta)
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ZLOT\'.' LĄURtona.groda w konknt:~ie dla najlen.~~;~ł!lit~i~iię~iorstw i zakładów w Polsce, orga~ .
nizowanym p:rzez redakcję „Magazynu Rzemieślniijóyv~!<~p~ów) Przedsiębiorców SUPER KON~
TAKTY". Imprezie patronuje prezydent Aleksandl~1<w:ą~:,ijęyv-~ki~
••••.. ..·'' ,·,-: ·'• -;.:,<:.·:::·,::·.·-:::::::::::-::::::::·:~·.:::::::-:-·>:::.-·,;

Koźmin

~atęJestµadal zainteresowajiię /

·.•.

~cykJiugiem naczyń. pfasti~ ·.

Wielkopolski

Złote

~cµ. Zbierane w Krotoszynie
. do pojemników plastikowe .pó,;'
jemniki są cięte i składowane
osobno na miejskim Wysypisku,
bo na razie nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jednym z ciekawszych
pomysłów na wykorzystanie odpadów plastiku jest dodawanie
go do mas bitumicznych. .- -Dzit.tr W drogach mamy spo1·0,
może już wkr61ce pozalewamyje
sobie asfa//oplastikiem ~ wymyślił' dr Watson.

tacki i ·panele

Do tegorocznej edycji konkursu
o ZŁOTY LAUR zgłosiło się 70 tysięcy zakładów z całej Polski, spośród których zakwalifikowano 100
uczestników. Ostatecznie nagrodzonych zostało 12 przedsię
biorstw, między innymi firma Józefa
Majchrzaka MECH-ROLPLAST z Koźmina Wielkopolskiego. Była ona jedyną, nagrodzoną
w tym konkursie, firmą z Wielkopolski.
Uroczysty finał odbył się 30 marca
, w pałacu prezydenckim, gdzie
zgromadzili się laureaci, zaproszeni
goście, przedstawiciele przemysłu
i handlu, ministrowie, senatorowie,
ludzie kultury i nauki oraz kapituła
konkursu, na czele której stal przewodniczący, prezydent Aleksander
Kwaśniewski. ZŁOTY LAUR dla
odebrał
MECH-ROL-PLASTU
właściciel koźm i ńskiej firmy.
Laureatom gratu l ował prezydent,
dz i ękując im równocześnie za aktywność gospo d arczą i przedsię 
biorczość . Życzył nagrodzonym
wielu sukcesów i dalszej owocnej
działalności.

Dyskutowano o problemach, na jakie napotykają w swej d ziałalności
polscy przedsiębiorcy. Potem były
zdjęcia i zwiedzanie pałacu Prezydenckiego. Dalsza część uroczystości miała miejsce w pałacu Chodkieszerów siedzibie Związku
Rzemiosła Polskiego. Finałem spo-

tkania było przyjęcie przy suto zastawionych stołach, co było okazją
do nieoficjalnych spotkań i dyskusji.
ZLOTY LA UR to nagroda honorowa, która jest wyrazem uznania dla
firm, które w nie najłatwiejszych
obecnie dla polskiego przemysłu
czasach doskonale sobie radzą, produkując towary najwyższej jakości.
Koźmiński
MECH-ROL-PLAST
wraz z nagrodą otrzymał wiele listów gratulacyjnych od Zespołu
Oświaty Centralnego Związku Rzemiosła czy od starostwa w Krotoszynie oraz innych instytucji. Zakład odwiedził wiceminister przemysłu oraz wiceprzewodniczący
CZR z Warszawy.
MECH-ROL-PLAST liczy już ponad 32 lata. Na początku firma zajmowała

się

Zenon Apolinarek

Uważam, że samochód jest bardzo

potrzebny. Szczególnie dotyczy to
ludzi pro wadzących włas n e interesy lub pracujących w firmach,
w których trzeba wyjeżdżać w delegacje.

grzewczą

i wodno - kanalizacyjną. W ciągu
tych lat funkcjonowała w nie zawsze sprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych, mimo
to prężnie rozwijała swoją działa l
ność.

Zdaniem Józefa Majchrzaka, wła
ściciela firmy, na sukces zakładu
złożyło się wiele czynników, na
przykład
nowoczesne światowe
technologie przetwórstwa tworzyw
sztucznych, których nie stosuje nikt
w Polsce. MECH-ROL-PLAST jako jedyny zakład w kraju od I O lat
zajmuje się ~pienianiem tworzyw

A ludzie

(murarz)

instalacją

szkoleń

Fot ... Rzecz" - Augustyna Kurowska
Ten oto „ Zloty Laur" jako jedyna w Wielkopolsce otrzyma/a firma MECH-ąOL-PLAST

1

sztucznych metodą wytłaczania.
Głównym produktem koźmińskiego
laureata jest fo lia XPS, czyli poliestylen, z którego produkowane 'są
tacki jednorazowego użytku 5 milionów sztuk mies i ęcznie. Zaspokaja to więks~ość zapotrzebowania rynku polskiego na ten produkt. Większa część produkcji jest
eksportowana do Szwecji, Finlandii, Łotvzy, Litwy i Czech. Inne produkty firmy to panele ścienne PCV,
spieniona folia podłogowa z poliestylenu oraz kasetony sufitowe.
Obecnie trwają prace nad zakoń-

mówią. ••

Radosław Krzyżański

I

,. * *
Od początku miesiąca Agencja
Rozwoju Regionalnego SA
w Koninie refunduje koszty

(biolog)

Wiem, jakie znaczenie ma auto,
pon ieważ uży,vam go częs to w celach służbowych . Dość dużo jeżdżę p o Polsce i załatwiam interesy. Oczywiśc ie auto służy mi również w prywptnym życiu .

Mirosław

I

Wolniak

(hartownik)
Moim zdaniem samochódj est bardzo potrzebny. Mam auto od 20 lat
i nie wiem, w jaki sposób radz iłbym sobie w życiu bez niego. Chociaż ostatnio coraz częściej dochodzę do wniosku, że j est to tro ch ę
za drogie udogodnienie. Ceny paliwa i koszt opiat powodują, że zaczynam się zastanawiać, czy j echać, czy nie ... Coraz częściej widać mnie teraz na rowerze.

czeniem

montażu

linii produkcyjnej
które zastępują
popularny styropian, a także parapetów okiennych. Zakład zatrudnia
od 100 do 120 osób, w tym kilku
fachowców z zagranicy. Aktualnie
czterej pracownicy z USA pracują
w firmie nad rozwojem nowej linii
produkcyjnej.
ZŁOTY LAUR jest najlepszym dowodem uznania dla firmy, która już
teraz jest wizytówką gminy Koźmin Wielkopolski, a może nawet
całego regionu.
Augustyna Kurowska
płyt ocieplających,

małym

przedsiębior

stwom (do 50 pracowników)
działającym w naszym województwie. Przeznaczona na re•
fundacje kwota ze środków Ministerstwa Gospodarki wynosi
ponad 500.000 złotych. Wnioski
· o zwrot wydatków poniesionych
na szkolenie. pracowników przyjmowane są do 15 listopada, bliż
szych informacji udziela Wydział
Prómqcji i Rozwoju Starostwa
.J'QWiatowegó I<róto~zytrie. ~
~i~kqwe ~ p9wiedział dr Wat-.
s6n; .:igłęblwszy się Wzasady rC-:
. funąatjL;.___ WprżYJJadku wysłania . na kurs mężczyzny zakład
mote ubiegać się o zwrot najwy' ze) 1OOO złotych, kobiety= !300
złotych. Czy wlicza się tutaj doddilwwe wydatki na cele, nazwijmyje reprezentacyjne, to znaczy
na fryzj~ra l kosmeryczkę?

w

KrótHolmes

Tym razem pytaliśmy krotoszynian, czy podzielają pogląd,
że w dzisiejszych czasach nie można żyć bez samochodu .
Notował

Sebastian P oś p iech
Marcin Pawlik

Fotografował

Marian Garbacki

I

(pracownik fizyczny)

Posiadam samochód, ale faktycznie wsiadam za kółko w sytuacjach
przymusowych. Szczerze m ó wiąc,
najczęściej dojeżdżam nim tylko
do pracy.

Mieczysław

I

Porzuckowski

(fotograf)

Gdyby m miał samochód, nie mus ialby m jeźdz ić tak jak teraz autobusami z Koźmina do Krotoszyna. Jazda własnym autem j est
o wiele wygodniejsza, choćby z tego powodu, że nie j estem skazany
na długie,· kilkugodzinne czasami
czekanie.

18 lipca :'IOOO
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Od kilku lat tytuł ten przyznawano burmistrzowi Koźmina Wielkopolskiego. W tym roku kapituła konkursu Koźminianin Roku wybrała
Mieczysława Am broszkiewicza, wieloletniego
członka, a obecnie prezesa KKS BIAŁY
ORZEŁ.

Koźmin

Wlkp.

Kocha
piłkę nożną
Mieczysław Ambroszkiewicz ma
55 lat, jest pracownikiem Spółdziel
czych Zakładów Mechanicznych
w Koźminie Wlkp. Jest żonaty, córka Iwona mieszka w Poznaniu.
Pierwsze kontakty laureata z klubem rozpoczęły się w 1958 roku,
kiedy został zawodnikiem w druży
nie piłki nożnej. Od 1973 roku był
działaczem klubowym, a 20 lat póź
niej został mianowany prezesem.
Jak sam twierdzi, największe osią
gnięcia BIAŁEGO ORŁA przypadły na lata jego prezesowania, ale
sukcesy przypisuje on ludziom
z którymi współpracuje. Są to
członkowie Zarządu Klubu i władze
gminy, które zawsze wspierają finansowo KKS BIAŁY ORZEŁ.
Swoją pracę w Klubie pan Mieczysław traktuje bardzo poważnie, chociaż jest ona całkowicie społeczna.
Otrzymanie tytułu Koźminianin
Roku było dla niego dużym zaskoczeniem. Nie spod::iewałem się takiej nagrody za moją pracę - mówi.

- Sukces fen jest

zasługą

osób, przede wszystkim naszych pił
karzy i ludzi związanych z klubem.
Pana

Siew bezpośredni, który stosowany
jest na całym świecie od dość dawna, polega na takim ograniczeniu
uprawy, że sieje się prosto w ścierni
sko. Pług jest w tym przypadku wyeliminowany zupełnie. W Polsce
wprowadzono w tym systemie pewne zmiany, a mianowicie między
zbiorem przedplonu a siewem likwidowane są koleiny i wyrównywana
powierzchnia pola. Dzięki tej metodzie następuje obniżenie kosztów,
przy zachowaniu odpowiedniego poziomu plonowania, co daje wyższe
korzyści. W tym samym czasie moż
na też obsiać większą powierzchnię
niż przy uprawie tradycyjnej.

- Kocham piłkę nożną i dlatego praca w klubie jest dla mnie przyjemnością - wyjaśnia.
Augustyna Kurowska

przekładniowa,

która
biegów
przy obciążeniu, bez potrzeby wyprzęgania w czasie jazdy. Jakość siewu uzależniona jest od dokładności
pracy. Odpowiednie do tego celu
maszyny pracują na dużej powierzchni uprawy, obrabiając po kilka tysięcy hektarów (użytkuje się na
· dużych obszarach). Wymagają one
wymiany elementów roboczych
(wymiana redliczek po obsianiu od
250 do 500 hektarów). O jej często
tliwości decyduje ilość kamieni i rodzaj gleb, na jakich pracują maszyny.

W trakcie trwania żniw należy przygotować pole pod siew. W tym celu
należy odpowiednio rozdrobnić sło
mę po kombajnie, a także zwalczać
chwasty przed lub po siewie i wyrównać pole, likwidując koleiny po
maszynach. Słoma powinna mieć
długość 5 cm, a sieczka powinna być
rozrzucona na całą szerokość roboczą kombajnu. Gdy słoma jest nieodpowiednio rozdrobniona, wschody są nierówne, co obniża plony.
Przed siewem należy wyrównać pole. Najlepiej do tego celu służy brona talerzowa. Niszczenie kolein
a także wyrównywanie pola wykonuje się bezpośrednio przed siewem
ozimin, natomiast na polach przeznaczonych pod siew roślin jarych późnąjesienią. Ciągnik o dużej mocy stosuje się do pracy z siewnikiem
o dużej szerokości roboczej. O przydatności ciągnika decyduje również

Wschodzące rośliny

na polu pok1ytym odpowiednio

Przy użytkowaniu pewnych siewników można wysiewać jednocześnie
nasiona i nawozy. Siew roślin bezpośrednio w ściernisko nie obniża
plonów, nie wpływa również na
zmianę struktury zasiewów. Siew
w optymalnym terminie umożliwia

Najważniejszą kwestię

tamtego okresu rząd polski wypowiedział dwa miesiące po wejściu w życie umowy o stowarzyszeniu, 8 kwietnia 1994 roku,
składając oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Tydzień
wcześniej to samo uczyniły Węgry.

19 lipca 2000

można wytłumaczyć postanowieniem budowania od podstaw europejskiej jedności, co do tej pory było tylko dalekim od realiów politycznych ideałem, oraz konieczno-

ścią

objęcia

międzynarodowymi

ustaleniami wszystkich dziedzin ży
cia społecznego i gospodarczego
i uzgodnienia standardów technicznych i naukowych.

•Członkostwo?

Pod koniec
stulecia
Strona polska prowadzenie tego dialogu
powierzyła
powołanemu
w styczniu 1991 roku, a więc jeszcze przed wejściem w życie Układu
Europejskiego, pełnomocnikowi do
spraw integracji europejskiej. Najważniejszą kwestię tamtego okresu
rząd polski wypowiedział dwa miesiące po wejściu w życie umowy
o stowarzyszeniu, 8 kwietnia 1994

roku, składając oficjalny wniosek
o członkostwo w Unii Europejskiej.
Tydzień wcześniej to samo uczyniły Węgry. Obydwa państwa oraz istniejąca wówczas jeszcze Czecho-Słowacja podpisały we wrześniu
1992 roku dokument, w którym
wspólnie deklarowały wolę przystą
pienia do Wspólnot Europejskich.
Memorandum Wyszehradzkie, bo
tak nazwano dokument, wzywał
państwa Wspólnot do złożenia
oświadczenia, w którym przyjęcie
nowych członków z Europy Środ
kowo-Wschodniej zostałoby uznane
za cel, ważny także dla samej Unii.
Zdaniem państw Grupy Wyszehradzkiej, nowi członkowie powinni
zostać przyjęci

pod koniec tego stu-

lecia.

•Kryteria
ogólne
Odpowiedzią

o

ro::drob11io11ą słomą

czanie miotły następuje tuż przed
ws~hodami zasianej rośliny. W tej
uprawie, w przeciwie11stwie do uprawy tradycyjnej, należy bardziej
przestrzegać optymalnych tcr-minów
zabiegów.
Agnieszka Gniazdowska

dialog

kończy.

Wydarzenia ostatniej dekady XX
wicku w dziedzinie stosunków mię
dzynarodowych naszego państwa
mają formę toczonego na najwyż
szych szczeblach władzy dialogu.
Jego kolejnymi kwestiami były, są
i jeszcze długo będą unijne oświad
czenia i idące w ślad za nimi dokumenty i komunikaty rządu polskiego, dotyczące zmian w gospodarce,
systemie prawnym i wszystkich obszarach życia istotnych dla naszej
przyszłości w Unii.
Ilość spraw, poruszanych w tej mię
dzynarodowej dyskusji, może przyprawić o zawrót głowy. Sprawia
wrażenie nadmiernie biurokratycznej szczegółowości, w której zorientować się może tylko wysokiej
klasy specjalista, lub też nie mniej
biurokratycznej
ogólnikowości,
przeradzającej się w pustosłowie.
Trzeba jednak pamiętać, że zmienia
ona rzeczywiście naszą codzienność
i kształtuje przyszłość. Stopień jej
złożoności częściowo przynajmniej

d u ż ą
wydajność mas z y n.
Problemem jest tu wysoka ich cena.
Dlatego siew bezpośredni stosuje się
głównie w dużych gospodarstwach
o powierzchni kilku tysięcy hektarów.
Aby ograniczyć koszty uprawy moż
na także zmniejszyć ilość wysiewu
(np. 170 kg/ha pszenicy jarej). Część
pieniędzy, które można zaoszczędzić
na orce, trzeba przeznaczyć na chemiczne zwalczanie chwastów. Na
przykład w zbożach ozimych zwal-

pod siew

Międzynarodowy
Układ Europejski, choć tak istotny
w historii stosunków między Polską
i Unią, zaledwie rozpoczął proces
gospodarczego i kulturowego zbliżenia obydwu organizmów. Po dziesięciu latach jego trwania nadal
trudno przewidzieć, kiedy się za-

skrzynia

umożliwia płynną zmianę

a Przygotowanie pola

Mieczysława cieszą

sukcesy
koźmińskich piłkarzy, także seniorów, którzy w tym roku weszli do
IV ligi . Powodem do dumy jest dla
niego nowa płyta boiska oraz odremontowanie budynku klubu, którego mogą pozazdrościć nawet druży
ny pierwszoligowe. Koźminianin
Roku chciałby, aby jak najwięcej
młodzieży grało w niebiesko-białych barwach BIAŁEGO ORŁA
i by któremuś z zawodników klubu
udało się zagrać w drużynie pierwsza- lub drugoligowej. Podczas
czterdziestu lat swojej aktywności
klubowej nigdy nie zwątpił w moż
liwości koźmińskiej młodzieży. Pamięta jej sukcesy, na przykład
awans do klasy A województwa poznańskiego w latach sześćdziesią
tych.

wielu

Siew uproszczony

na to była decyzja
rozszerzeniu
Wspólnot
na

Wschód, podjęta przez Unię w czasie szczytu w Kopenhadze 21 i 22
czerwca 1993 roku. Stwierdzono
wówczas, że stowarzyszone kraje
Europy Środkowej i Wschodniej,

które sobie lego życzą, staną się
członkami Unii Europejskiej. Nastą
pi to niezwłocznie po pr::yjęciu ::obowiązań, wynikających z członko
stwa, 1v drodze spełnienia warunków ekonomicznych i politycznych.
W Kopenhadze ustalono także kilka
ogólnych kryteriów, które kraje kandydujące powinny spełnić, by móc
starać się o unijne członkostwo. Należy do nich: trwałość instytucji
gwarantujących demokrację, rządy

prawa, prze trzcganie praw czło
wieka, poszanowanie mniejszości
narodowych, funkcjonowanie gospodarki rynkowej i jej rozwój
umożliwiający w przyszłości sprostanie konkurencji unijnej, przyjęcie
zobowiązań wynikających z człon
kostwa.

Regularne
spotkania
Odpowiedź

bardziej szczegółową
na następnej konferencji w Essen w grudniu 1994 roku. W czasie jej trwania przyjęto
dokument o nazwie Strategia pr::ygotowania krajów Europy Środko
sformułowano

wej i Wschodniej do c::lonkostwa.
Proponował

on krajom stowarzyszonym regularne spotkania przedstawicieli rządów państw zainteresowanych z członkami Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,
a także reprezentacji parlamentów
narodowych
z posłami Parlamentu Europejskiego. W trakcie
tych spotkań omawiano by (?) zagadnienia z zakresu energetyki,
ochrony środowiska, transportu, nauki i technologii, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa europejskiego,
spraw wewnętrznych i sądownictwa
oraz przygotowania do uczestnictwa
w rynku wewnętrznym. W konkluzjach obrad po raz pierwszy znalazła się zapowiedź podania terminu
rozpoczęcia rokowali akcesyjnych .
Jego dokładne ustalenie odłożono
jednak do przyszłych spotkań.
Jacek Kępa
(Wyd::ial Pror11oc11 i Pr::ecl1·ięhwrc:ofr1
UMiG Kroto.1::y11)
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W zdrowym ciele ...

Sulmierzyce

N a rowerze i w parafii
rzy

Dzieci w Sulmierzycach w najbliższym czasie wezmą udział w wycieczkach na rowerze lub proponowanych przez parafię wakacjach z panem Bogiem.
Tradycyjnie już co roku Sulmierzycki Dom Kultury organizuje dla
miejscowych dzieci wakacyjne wyjazdy rowerowe. - Nasze wypady

rowerowe cieszą się spo,ym zainteresowaniem - powiedział pracownik Domu Kultury. Co roku w wycieczkach tych bierze udział od 20
do 30 uczestników. Praktycznie ten
sposób spędzania wolnego czasu
nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Kto przyjedzie rowerem, ten będzie
mógł z całą grupą pojechać w okoli-

ce stawów milickich. W programie
przewidziano rajd śladami historii,
a mianowicie zwiedzanie najpopularniejszych w rejonie miasta Sulmierzyce (i nie tylko) obiektów kulturalnych. Jeszcze nie wiadomo,
czy dojdzie do skutku planowany
wyjazd na kryty basen WODNIK
w Krotoszynie.
Sulmierzyckie wycieczki rowerowe
będą odbywać się od 24 do 29 lipca,
zbiórka uczestników przed budynkiem domu kultury. Wszyscy, któ-

chcą wziąć

w nich

udział ,

muod rodziców, oryginalne druki można odbierać w SDK.
Oprócz inicjatywy Domu Kultury
przewidziano w pierwszym tygodniu sierpnia (od I do 5 sierpnia)
„Wakacje z Panem Bogiem", które
organizuje miejscowa parafia i Rada Parafialna. Jak mi wyjaśniono,
zgłosiło się około sto dzieci. Program tych spotkań nie jest jeszcze
znany, będzie tworzony w trakcie
zajęć, w zależności od potrzeb. Dużo tutaj zależy od hojności sponsorów, bo to właśnie dzięki ich datkom będzie można stworzyć lepszą
lub gorszą formę rozrywki.
(popi)
szą przynieść pisemną zgodę

Najlepiej spośród jednostek ochotniczych wypadli reprezentanci OSP Roszki. Zaję
li oni pierwsze miejsce zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet oraz chłopców.

Roszki

zdominowały

•

gminę
9 lipca przy rcm1Z1 e st rażac ki ej
ni czych wypadli reprezentanci OSP
Kobierska jednostka ochotnicza
R oszki . Drużyny z Ro szek zwy ci ę
w Benicach o db yły s i ę zawody
okaza ła się najlepszą z drużyn
s portowo-po ża rnic ze. Uczestni czyżyły bowi em i w grupie m ę żczyzn,
dziewczęcy ch. Biadkowianie zwył o w nich aż 360 zawodni ków
i kobiet. Drugie i trzec ie m iejsca zacięży li w grupie harcerzy, na druz m iasta i gmin y Krotoszyn . Pojęły : Baszyny, To mn ice ( m ężc zyź
gim mi ejscu znalazł si ę zespół
dzieleni na 45 drużyn strażacy wa lni) oraz Wi e lowieś i Krotoszy n (koz Ustkowa, na trzecim z Orpiszewa.
czyli w dwóch konkurencjach : najbiety) .
Przewodniczącym komisji oceniapierw pokonywali tor przeszkód ,
Pierwsze miejsce przyp a dło raszkojącej zmagania strażaków był Mapotem uczestniczyli w biegu sztafewianom również w grupie chłop
riusz Przybył.
towym.
ców - od 12 do 15 lat, pokonali oni
Najlepiej spośród jednostek ochotzawodników z Orpiszewa i Benic .
(popi)
·······························································································································-····· ..·················-········-·-·-···--··-·····.. ···-······----·-···················-·········-···-····-··········--····--····-················

Nasze kluby

Boisko z
Klub Sportowy BIAŁY
20 czerwca 1926 roku i jest jednym z najstarszych klubów
spm1owych w Kaliskim Okręgowym
Zwi ązku Piłki
ożn ej . W przys złym
rok-u b ędzie ob chod z ił 75-lecie istnienia. Liczy obecnie 4 8 członków zgło
szonych do rozgrywek, 21 seniorów
i 40 juniorów piłk i n ożn ej oraz 30 zawodników sekcji tenisa s tołowego.
Ponadto w jego szeregach są: 2 trenerzy, gospodarze, k s ięgowa i I I -osobowy Z arząd , dzi a łaj ący społecznie wraz
z 3-oso bową Komisją Rewizyjną.
Do najważni ej szych osiągnięć sportowych KKS BIAŁY ORZEŁ można
zaliczyć tegoroczny awans seniorów
drużyny piłki nożnej do JV ligi. Drużyna juniorów BO zajmuje obecnie
czołowe miejsce w tabeli klasy okrę
gowej juniorów, wybijający się zawodnicy zaczynają wypierać seniorów
z I drużyny. Klub był organizatorem
IV Turnieju Piłkarskiego im. Józefa
Goli, w którym udział biorą najlepsze
drnżyny III i IV ligi oraz organizatorzy.
W baiwach BIAŁEGO ORŁA wystę
puje również drużyna sekcji tenisa stołowego w klasie okręgowej.
Jeszcze do niedawna klub posiadał
boisko z kompletnie zniszczoną płytą
i budynek socjalny w bardzo złym sta-

piękną płytą

Koźmiński

ORZEŁ pows ta ł

9 lipca na strzelnicy pneą.matycznej ZK LOK w Krotoszynie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
kola zakładowego LOK przy MAHLE.

Jest

się

czym

pochwalić
Jest to najlepsze koło zakładowe LOK
w powiecie krotoszyńskim , choć po
zmianach organizacyjnych w zakładzie
i nad nim gromadzą się ciemne chmury. Na spotkanie przyszło 13 spośród
16 członków koła. Zebranie otworzył
ustępujący prezes koła Andrzej Kujawa, który przeczytał sprawozdanie
z działalności koła w latach I 9952000. Przypomniał w nim, że pracownicy dawnego WSM byli pierwszymi,
którzy podjęli się organizacji zawodów
strzeleckich w rocżnicę wyzwolenia
Krotoszyna. Od czterech lat organizują także zawody strzeleckie o memoriał
Jana Młynarza. W tym samym czasie
zajmują drużynowo pierwsze lub drugie miejsce w tzw. ZŁOTEJ KULI.
Najlepszymi strzelcami są: Beata Kotecka, Piotr i Waldemar Łagodzcy,
Bolesław Marciniak oraz Mariusz,
Jacek i Tomek Cieślakowie .
Reprezentanci koła WSM dwukrotnie
zajmowali I miejsce i raz II drużynowo
w Jesiennych Zawodach Strzeleckich
o Puchar "Ziemi Kaliskiej" kół zakła
dowych. Sukcesy ułatwiał dobry sprzęt
- broń pneumatyczna i kulowa. Lokowcy organizowali zawody strzelec-

kie na festynach zakładowych, w Dniu
Dziecka i wojewódzkie zawody strzeleckie z okazji 120-lecia zakładu.
Wuesemowcy nie byli samolubni. Od
wielu lat wspomagali materialnie
i sprzętowo szkolne koło LOK przy
Szkole Podstawowej nr I w Krotoszynie, za co otrzymali honorowy tytuł
"Przyjaciel szkoły'' . Do wspaniałych
osiągnięć należy najładniejsza w Wielkopolsce 12-stanowiskowa strzelnica
pneumatyczna. To właśnie lokowcy
z MARLE wraz z Bolesławem Marcinkiem na czele doprowadzili do uroczystego otwarcia strzelnicy w pomieszczeniu piwnicznym byłej jednostki wojskowej 5 grudnia 1997 roku.
W otwarciu udział wzięła mistrzyni
olimpijska z Atlanty Renata Mauer.
Referat z okazji 55-lecia LOK i 33-lecia działalności Ligi w zakładzie wygłosił Antoni Azgier.
Prezesem ponownie został Andrzej
Kujawa, wiceprezesem Bolesław
Marcinek, sekretarzem Dorota Gorzelańczyk, skarbnikiem Piotr Ła
godzki, a członkiem Zarządu Michał
Kurzawski.
(az)

Dwa sparingi, oba na własnym boisku rozegrali,
w ostatnim czasie piłkarze ASTRY przygotowujący się
do rozpoczęcia rozgrywek w trzeciej lidze wielkopolsko-pomorskiej.

Sparingi
Najpierw 12 lipca pokonaliśmy 3:0
IV ligi ROLBUD
Pleszew, a bramki zdobyli: Łukasz
Góralski (I O min.), Janusz Maryniak (23 min.), Piotr Bartkowiak
(31 ).
Potem 15 lipca gościliśmy czwartoligowego beniaminka KANIĘ Gostyń.
Prowadzenie w 25 . min. uzyskał
Krzysztof Gościniak, ale w 43. wyrównał Adrian Majewski. W 55.
min. drugą bramkę dla ASTRY zdobył Janusz Maryniak i mimo że oba
zespoły miały jeszcze po kilka niebezpiecznych, ale niewykorzystaczołową drużynę

piłkarzy
nych sytuacji, ustalił on, jak się okazało, wynik tego dosyć wyrównanego meczu.
Do kadry zespołu, w której z wyjąt
kiem Sławomira Stopy i Jacka Traczyka, znajdują się wszyscy dotychczasowi zawodnicy, z wypożyczeń
powrócili: Maciej Leis, Jacek Robak i wspomniany już wcześniej Janusz Maryniak. Pierwszy mecz ligowy ASTRA rozegra 5 sierpnia na
wyjeździe z BŁĘKJTNYMI Stargard
Szczeciński. Cały, dokładny terminarz podam w następnym numerze.
(wb)

ASTRA
Biały

Fot . .,Rzecz" -Augustyna Kurowska
Or::eł awansował do IV ligi pi/ki nożnej

nie. Mecze rozgrywano na boisku
sportowym w Rozdrażewie. Jednak
dzięki zaangażowaniu gminy, władz
klubu oraz osób prywatnych wyremonotowane boisko należy do lepszych
w okręgu kaliskim. Kolejnym krokiem
było zaadaptowanie budynku po
POZH na potrzeby klubu. Obecnie
mieszczą się tam sz.atnic dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów, gospodarza i zarządu, a także łazienki
z prysznicami. adal trwają prace remontowe w dalszej części budynku,
gdzie w przyszłości ma powstać ka-

wiamia, siłownia, gabinet odnowy itp.
Na zakończenie warto wspomnieć
o sytuacji finansowej klubu, która
z pewnością nie byłaby łatwa, gdyby
nie pomoc UMiG w Koźminie Wlkp.
oraz sponsorów - firm DOLPASZ,
PETROL, PROMET, LEGE, MECHROL-PLAST, apteki p. Balcerka i innych. Podstawę finansów klubowych
stanowi dochód ze sprzedaży biletów
na lokalne mecze, na które przychodzi
jednorazowo około I OOO kibiców
z Koźmina Wlkp. i okolic.
Augustyna Kurowska

na amatorskim
EURO 2000
17 lipca ASTRA, reprezentująca
nasz kraj jako jedyna drużyna, wyjechała do holenderskiego miasta Wattermond na turniej drużyn amatorskich EURO 2000. Jak dowiedzieliśmy się, udział w nim wezmą druży
ny z 16 państw. Zostaną one rozlosowane do czterech grup. W toku prowadzonych spotkań wyłonione zostaną po dwa najlepsze zespoły
z każdej z grup, które automatycznie
uzyskają awans do ćwierćfinałów.

Koszty tego wyjazdu - będącego
formą nagrody dla piłkarzy za bardzo
udaną wiosenną rundę i promocją
miasta - pokryte zostaną przez Polski Związek Piłki Nożnej (przejazd)
oraz gospodarzy imprezy, którzy
gwarantują pokrycie kosztów pobytu. Turniej ten zakończy się 22 lipca.
Liczymy, że nasi piłkarze pokażą się
na tym międzynarodowym i prestiżo
wym turnieju z jak najlepszej strony.
(wb)
19 lipca 2000

.18
Zabudowa wnęk na dowolny wymiar,
wysokiej jakości drzwiami przesuwnymi
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CENY KONKURENCYJNE, Moillwość rat.
10 lat gwarancji, Szybkie terminy.
• Wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
• Zakładanie paneli podłogowych
• Zakładanie i szlifowanie
parkietów I mozaiki

HURMANN

REHRU

bramy, drzwi, automafyka

okna, drzwi, witryny,
rolety zewnętrzne

'rolety zewnętrzne

odl75 zł/m2

,ns

Wszystkie okna
>~~~=~
w cenie okien typowych
Jakość gwarantowana znakiem NREHAU Designe#. Najniższe ceny.

ll)EAL

RABATY e>d .S do 2 0 %

Krotoszyn ul. Zdunowska 99. Tel. 722 65 Ol, 060610 98 93.

PRAWO JAZDY
Stanisław

wszystkich kategorii (A, B, C, D, E, T)

Paterek

63-720 Koźmin Wlkp. ul.

Lipową

8, tel (06Z) 721 62 29 (po godz. 1600), 0602 703 272

Zapisy:

Zespół Szkół

Rolniczych

Koźmin:

poniedziałek

w godz. 14.30 do 16.00, ul. Strzelecka 2

Krotoszyn:

wtorki w godz. od 15.00-16.00, ul. Langiewicza 2
1226

1224

czynne t

9-18 '

sobota '

9-14

CHEMIA

Autoryzowany

Przedstawiciel

,>.

<?<'~

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

KOSMETYKI

KOMANOOR

Ostrów Wlkp
ul. Krotoszyńska 35
tel. 737 28 27
HALAZAP

Jarocin
ul. św. Ducha 5

Krotoszyn
ul.Zamkowy Folwark 11
Tel.{062) 725 42 60

,..Q:

?..,::.
OJ,,,

kuchnie na wymiar
Kalisz, tel. 765 60 26
ul. Częstochowska 140

SALONY SPRZEDAŻY

Kępno

ul. Warszawska 13
tel. 782 03 80

1227

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI

sprzedaży

Inws or
""

I

@
R

1229

Członek Wlelkopolsklego Stowarzyszenia
Pofrednlków w Obrocie Nleruchomotclaml
Krotoszyn. ul. Rawicka s
Tel. 722 86 30, 725 43 75, 0602 657 374

Internet -.Inwestor.z.pl
Zapraszamy: wt. 10•-14• 117"·19.,k 10•-14• J 16•-19•, pt. 10•-14• 116•-19•, sob. 10•-14•
SPRZEDAŻ DZlAl,EK
I. Salnia - spm:dam cuialką
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

budowlaną

pow. I OOO
m2. woda, prąd, asfalt, telefon/, cena 13 zl/m2.
Tomnice - 4 km od Krotoszyn spr.tedam działkę
budowlaną 2.500 m2 /25xl00m/ przy drodu asfaltowej. woda, prąd, kanaliacja sanitarna i deszczowa, cena 19.500 zł.
Krotoszyn - sprL.cdam atrakcyjnie połoioną d,dalkę budowlaną. ogrodzoną o pow. 2.700 m2, ctn•
44.533 zł.
Krotoszyn - spr.te<W.m przy wlocie do miasta
atrakcyjny grunt l. pr.lCwacanicm pod budowę
mics.tkalną o pow. 4.200 m2, cena 67 .568 zł.
Koimln Wlkp. - spr,cdam działką budowlaną
uzbroj. woda, prąd 6.000 m2, cena do uzgodnienia.
Koimln - na spr,cda.i: działka budowlana 2.500
m2; cena do U.lgodnienia.
Konaruw- przy głównej drodze spr1.tdam d,ialką budowlaną o pow. 1.250 m2 (woda, prąd, ga:t, telefon), c•na 15.000 zł.
Salnla kleruntk Trafary - spr1.tdam 0,65 ha łą
ki - tcrcnu n:krcacyjncgo z płynąc, wodą w pobliiu lasu, cisu i spokój, dul:o zwier,yny, cena 6.000
Jl.
Cbacbalnl1-Borownlca - spru:dam, działkę bu-

dowl- o walo111Ch n:kn:acyjnyeh na obrzau kom-

m

1e llpct1. 2000

plcksu lcsncgo Nadleśnictwa Milic4 mol.liwość
wody, prądu, g~u. telefonu - dogodny dojazd /asfalt/, mile sąsiecutwo 1.280 m2, cena
16.000 zł.
I O. Raciborów- spr,cdam okazyjnie działką budowlana uzbrojoną. dobry doj:ud od strony Bożacina,
pr,ystanck MZK, pow. 2.600 m2, cena 7.000 zł.
11. Krotoszyn - spr,edam dzialke 1100 m2 woda,
prąd, gaz, telefon. Cena 22.000.
12. Kobierno - spr,cdam cuialką 960 m2 woda, prąd,
telefon, asfalt. Cena 8.900 ,I.
13. Krotoszyn - sprzedam działką budowlaną o pow.
2.000 m2 /woda, prąd, gaz, telefon/, cena 42.000 zł.
14. Zduny - spr1.tdam d,ialką budowlaną o pow.
3000 m2, pełne uzbrojenie, w całości ogrodzona, cena: 35.000 zł.
przyłączenia

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
I. Sprzedam nieduże miesi.kani, w kamienicy blisko
Rynku, I piątro, o pow. 36 m2. Cena 38.500 zł.
2. Krotoszyn - osiedle Szaryci Szeregów Ili piętro
- sprzedam bardzo ładne mieszkanie o pow. 61 m2
/ 3 pokoje+ kuchnia + łazienka + logia + piwnica
I domofon, lelcwizja kablowa, lelefon, «n• 73.200

zL
3. Krotoszyn - spr.a:dam ładne mieszkanie na os. Sikorskiego, Ili piętro, o pow. 48 m2 (3 p + k + I +

we), cena 57.600 zł.
4. Krotoszyn, centrum - li piętro, mieszkanie 120
m2, 5 p, k, I, 2 gara;e i ogródek przydomowy 200
m2. Cena 82.000 ,I.
5. Sprlcdam mieszkanie osiedle D4.browsklego IV
piątro, p + k + I, pow. 39.20 m2. Cena 42.800 zł.
6. Zduny - spr1.tdam mieszkanie o pow. 59,9 m2 (3
pok., kuchnia, łazienka, WC, loggia, piwnica, C.O.)
cena: 65.890 zł.

SPRZEDAŻ DOMÓW

I. Krotoszyn - spr.tcdam 11-piętrowq kamieniec
w centrum l wolnym mics.d.:unicm 94 m2, mo.lliwość urLądL.Cnia sklepu od frontu prey głównej ulicy. Stnn techniczny obiektu - bardL.O dobry, cena
300.000 zł.
2. Krotoszyn - osiedle w rejonie ul. Ceglarskiej spr.tedam dom w abudowie bliźniacLcj - wy~ka
piwnica, pancr i poddasze bc.l s1olarki otworowej,
otynkowany 1.ewnętr.mie i nu:laszony /deski i papa/
w obiekcie pr.eylącwna woda, możliwość prqłą~
czcnia prądu, telefonu i kanalizacji całość na dL.iałce
380 m2, cena ofertowa 70.000 zł.
3. Krotoszyn - sprL.Cdam dom z zabudowaniami gospodarczymi na gruncie o pow. 2500 m2, przyłącza
tj. woda, prąd wewnątr, obiektu /moiJiwość podlą
CL.Cnia telefonu/, cena 65.000 zł.
4. S km od Ostrowa sprzedam nowy dom - stan surowy (zadaszony) na d.tialce 1100 m2 woda, prąd,
telefon. kanalizacja deszczowa. Cena: SO.OOO.
S. Krotoszyn - sprL.Cdam dom jcdnorod.tinny kompletnie wykończony (7 pokoi, 2 kuchnie, 2 l:uicnki,
C.O., gaz) do natychmiastowego zamieszkania.
Przyjazna lokalizacja, cena: 200.000 zł.
6. Krotoszyn - sprzedam dom z ogrodem (5 pokoi,
kuchnia, łazienka) do zamieszkania od zaraz, cena:
130.000 zł.

ROZPOCZETE BIJDOWV
I. Krotony• - spradam - rejon ul. Annii Krajowej - z nr,poc,ę~ budową domu -wyprowad.wne przyziemie/ w projekcie wysoki parter z podda.
u.cm użytkowym - całość ok. 200 ml /oru &IU1lt,

•
•.

::,.,6. ..

KOMANDOR

ART. BIUROWE

Biuro zapewnia:
1. Fachową pomoc
przy kupnie I
domów,
działek, gruntów.
2. Wycenę nieruchomości
dla wszelkich potrzeb
przez licencjonowanego
rzeczoznawcę maJatkowego.
3. Sprzedaż gotowych proJektów
domów Jednorodzinnych.

•

Q,><

pełne uzbrojenie /be, podląc,cń/ pow. gruntu 642,0
m2, cena SS.OOO zł.

2. Krotoszyn - spr.1..Cdnm dom piętrowy na wysokim
fundamencie - pow. użytkowa 120 ml stnn surowy otwarty, położone lynki wewnętr.lrlc, zadasL.ony,
na gruncie o pow. 780 m2, cena 62.000 zł.
3. Koźmin Wlkp. - sprzedam nowy dom nn osiedlu
budownictwa jednorodzinnego nn gruncie, 700m2
(woda, prąd, gaz, kanalizacja), e<11• 80.000 zł.
4. Przed Swicbodzincm - przy głównej drod.lc Poznań - Frankfurt (66 km od granicy) sprzedam
dom (stan surowy zamknięty) o pow. 280 m2 na
gruncie o pow. 2.400 m2 - woda i prąd w budynku, cena 120.000 zł.
S. SprL.edam ro.lpOc1;~tą budowę - blii:niak, no d..i.inlce o pow. 360 m2, rejon ul. Ccgl•rsklcj. Cena do
uLgodnienia.

GRUNTY POD

DZIAl,ALNO$ć GOSPODARCZĄ

1. Krotoszyn -:spr.tednm l, 10 ha gruntu pod działal
ność pr.temyslową (woda, prąd, gnz, kannli.lacjn, telefon) prL)' ul. o nawicr.lchni bitumicL.ncj, ccnn
110.000 zł.
2. Sprzedllm - atrakcyjnie położony gnmt pod dzinlnlność pr.temyslowi\ przy wylocie z Krotoszyna
w sąsied,twic ul. Kobylińskiej o pow. 2.500 m2
/woda, prąd, kanalil.Ocja snnitamo i dcuczowa, droga asfaltowa/, ctna 25.000 zł.
3. Krotoszyn - teren magazynów i składów 3.000
m2 - ogrod,onc, stan bdb. doja,.d, uzbrojona. cen•
15zUm2.

SPRZEDAM INNE
I. 14 km od Krotoszyn• - sprL.cdnm położony nn
uboczu dom do remontu z zabudowaniami gospodarczymi - pr-.tylączony prt\d i wodo - droga nsfaltown, cnlość ogrodL.onn, dużo zieleni - sad jabłoniowy. Ctn• 30.250 zł.
2. Krotoszyn - spiL.edam dom w elementach. Cena

40.000 zL
3. Cluzków - spm:dam 3,5 h• gruntu kl. Ili - IV
przylegaj~cy ~po•rcdnio do 11.0sy wylotowej do

Kalisz
Dom Handlowy „Tęcza"
ul. Nowy Rynek 9
Tel. 0608 138 679

Milic,a. Cen• 12.000 zł.
4. Salnlll - do wyd.lierawicnin plac utwardL.ony
w całości ogrodLony 2.000 1112 z mot.liwością korL.ystnnin z warsztatu. Cen.11 do uzgodnlenlll.
5. Krotoszyn - spr.tedam gnra.l murowany - mbudowa s.lcregowa na osiedlu prq ul. Ras.t.kowskicj.
Cen• 9.500 zł.
6. Krotouyn - sprL.c<lnm grunt o pow. 5000 m2, cena: 50.000 ,I.
7. Cieszków - pilnie oddam w d1icrt.11wę 14 hlł roli
w jednym kawałku - kl. IV (wykonnna podo,ywka). Ccnw d1.ieriawy - ton» tyru za l ha m1 rok.
8. Krotosl)'n - spr.lcd:im ntmkcy;nic położony teren
budowlany o pow. 5400 m:2, wysoka intensywność
zabudowy, wsqs1k1c medin, ccnJ ofcnowa 160.650
zł.

DO W)'.NA.IECIA
I. Rozdn1.cw - do wydL.ier'awicnia STARA CEGIELNIA (utwardL.ony plac 2000 m2. budynki biurowe, mng:uyny, wnrsttaty, dobry dojazd (asfalt}
z prL.cL.nnczcnicm na hunownię, sklndy lub prcxlukcjt;. CzynsL. do u.tgodnicnia.
2. Krotoszyn -do wynajęcia pomicS.t.C.lCnie biurowe
i mngazynowc o lącL.ncj pow. 17S m2 w biurowcu
pr'L.Y ul. Rawickiej 5 (mol.liwość wydL.folcnin pomics,.czeń). Cena wynajmu do uzgodnienia.
3. Krotoszyn - centrum - pancr - do wynJjęcin
urLĄ_dL.Onc pomiesL.Czcnic o pow. 85 m2 z prtc-.lrlaczcnicm na biuro lub sklep(y) od frontu 2 witryny
i dwoje dr.lWi. Ce.na wynajmu 1.600 2.I za mlMh1c
(faktury VAl).
4. Krotoszyn - do wynajęcia nowy - piętrowy budynek gospodarczy nn osiedlu bud. jednorodl.inncgo o pow. ogólnej 70 m2 (wodn, prąd, kannli,acja)
z pr.lCZnnc:teniem na handel, wługi. Moi.liwość
ur.tądzcnin sklepu z witryną - umowa wlelol 1nl11
do uzcodnlenla.
5. Krotouyn, blisko Rynku - do wynajęcie budynek. parter 110 m2, piątro 80 m2, parking 100 m2,
woda, prąd, gu; z prz<ZJ1aczcnicm na sklep - hurtowni9; umowa. wiclolct.nia.

9.
likwidują

Dlaczego

W tym tygodniu wśród świętych mamy: Małgo
rzatę, Wawrzyńca,Marię Magdalenę, Brygid.ę,

NOORDERMEERA?

Kingę,

Od kilku tygodni krotoszynian bulpowiedzeniu.
Zdaniem Wandy Cichowlas, byłej
wersuje sprawa upadku przedsiębior
stwa transportowego NOORDERksięgowej firmy, a obecnie jej likwidatorki, nie wszystko jest prawdą. Jak
MEER, będącego częścią dużej firmy
holenderskiej. W poprzednim numemówi, nikt z dyrekcji nie ostrzegał innych lokalnych przewoźników przed
rze "Rzeczy" ukazał się tekst "Wilcze
bilety", w którym swoją sytuację
przyjęciem do pracy tych kierowców,
którzy złożyli w sądzie pozew o wyprzedstawiali dwaj kierowcy - pracownicy NOORDERMEERA na wypłatę nadgodzin. Szefostwo firmy nie
····················-·················································································-················· ···········-..··········· .... ···-····-·-··-········ .....

rozpowszechnia też informacji, o tym
że do upadku przyczyniły się właśnie
wygórowane żądania płacowe. - To
nieprawda - powiedziała Wanda Cichowlas. - Krotoszyńska firma jest
likwidowana, bo upadla firma w Holandii. Nikt nie wiedział wcześniej, że
dojdzie do takiej sytuacji.
(ela)

·-

·- -··-·······-····-····-·········-········-···············-""···········

Msze święte
w okresie wakacyjnynt
Kościół

pw.

św.

Andrzeja Boboli w Krotoszynie

sobota: 18.00;
niedziela: 7.30, 9.00, 10.45, 12.30, 18.30

Kościół

pw.

pw. św. apostołów
Piotra i Pawia w Krotoszynie

Kościół

pw.

św.

pw.

św.

pw.

św. Stanisława

w Kobylinie

sobota: 18.30;
niedziela: 8.00, 10.30, 11.30, 18.30
Kościół

pw.

pw.

św.

św. Stanisława

w

Koźminie

Wlkp.

Jana Chrzciciela w Rozdrażewie
sobota: 18.30;
niedziela: 8.00, 9 .30, 11.00

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Sulmierzycach

Marii Magdaleny w Krotoszynie

sobota: 18.00;
niedziela: 7.00, 10.00, 11.30, 17.00
Kościół

Kościół

Jana Chrzciciela w Krotoszynie

sobota: 18.30;
niedziela: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 19.00
Kościół

w

sobota: 18.30;
niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 18.00

sobota: 18.30;
niedziela: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00

Koźminie

Wlkp.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 lipca zmarł mój ukochany Mąż, nasz Ojciec,

sobota: 18.00;
niedziela 8.00, 10.00
Kościół

pw.

św.

Jana Chrzciciela w Zdunach

sobota: 17 .30;
niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 11.30, 17.30
Serdecznie dziękujemy wszystkim
księżom proboszczom za informacje.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11
lipca zmarł namaszczony Olejami Św.
nasz ukochany Ojciec, Teść, Brat, Wujek,
Dziadek i Pradziadek

Brat, Dziadek i Pradziadek

Ś~p.

Ś~p.

Stanisław Kędzierski

Michał

przeżywszy lat 80

lat 88

W smutku pogrążona

W smutku pogrążona

rodzina

rodzina

Informujemy,

Ś~p.
Czesław

i krótkie

Jankowski

przeżywszy

te

nekrologi

chany Syn, Brat, Szwagier i Wujek

teksty

lat 58
W smutku

pożegnalne

pogrążona

rodzina

publikujemy
nieodpłatnie.

NAJSTARSZY ZAKŁAD POGRZEBOWY

Prosimy o osobiste

"GULCZYŃSCY"

składanie

KROTOSZYN, UL. FARNA 7, TEL. 725-23-93 /725-24-21/

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

ich

w redakcji

TEL. KOM 0-601-983-690 • CZVNNY CAŁĄ DOBĘ
TRUMNY WCENIE OD 400,· zł
DZIAŁAMY PROFESJONALNIE * GWARANTUJEMY SOLIDNE USŁUGI
Wnaszej firmie możecie państwo liczyć na życzliwość, fachową
obsługę, wszelką pomoc, oraz uzyskanie wszelkich informacji.

lub w Drukarni
Krotoszyńskiej

przy

ul. Floriańskiej 1.
1:•

imię

20 lipca - dzień świętej
ty oraz Czesława.

Zbawiciela tzw. Brygidki. Jej córka
św. Katarzyna była jego pierwszą
opatką. Umarła 23 lipca w dniu przez
siebie zapowiedzianym w czasie
mszy świętej. W 1999 roku papież
Jan Paweł II mianował ją współpa
tronką Europy.
24 lipca - dzień świętej Kingi oraz
Krystyny, Antoniego, Olgi.
Św. Kinga (węgierskie zdrobnienie
Kunegunt) żyła w latach 1224 1229. Księżna krak~wska i sandomierska, córka króla węgierskiego
Beli IV, żona Bolesława Wstydliwego, kanonizowana w 1999 r. Po
owdowieniu wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek
w Starym Sączu. Słynęła ze świąto
bliwego życia (zachowała dziewictwo w małżeństwie), bohaterka podań ludu i legend (między innymi
o powstaniu kopalni soli w Bochni
i Wieliczce).
25 lipca - dzień świętego Jakuba
i św. Krzysztofa oraz Walentyny
Św. Jakub (hebr. Jaaqob, niech Bóg
strzeże) - apostoł, brat Jana Ewangelisty, syn Zebedeusza. Poniósł
śmierć męczeńską na rozkaz Heroda
Agrypy w Jerozolimie ok. 44 roku.
Jest patronem Hiszpanii, Portugalii,
kilku zakonów rycerskich, opiekunem pielgrzymów.
Św. Krzysztof (grec. Christophorós,
przynoszący, noszący w sobie, wyznający Chrystusa). Jest jednym
z najbardziej popularnych świętych
Wschodu i Zachodu. Istnieje wiele
legend o nim, jedna z najbardziej
znanych utrzymuje, że św. Krzysztof
był olbrzymem, który pomagał ludziom, przenosząc ich przez rwący
potok. Przeniósł także małego Jezusa. Czcili go zwłaszcza tragarze,
przewoźnicy. Dzięki temu w epoce
• współczesnej stal się patronem kierowców. Jego wizerunek widniał
w wielu kościołach na wieżach
obronnych, na bramach miejskich.
Spojrzenie na ten wizerunek chroniło
od niebezpieczeństw w ciągu dnia.
26 lipca - dzień świętego Joachima i św. Anny oraz Mirosławy,

Małgorza

Św. Małgorzata (imię poch. grec.
córką

perła) żyła

w IV w.

pogańskiego

kapłana

z Antiochii. Po śmierci matki wychowywała ją chrześcijańska piastunka.
Małgorzata przyjęła chrzest i poświę
ciła się Bogu. Kiedy pewien namiestnik chciał ją poślubić, odmówiła,
twierdząc, że jej oblubieńcem jest Jezus Chrystus. Poddano więc ją torturom i wtrącono do więzienia. Ponieważ nie zaparła się wiary, została
ścięta.

21 lipca - dzień świętego Wawrzyńca oraz Daniela, Daldy, Wiktora.
Św. Wawrzyniec z Brindisi (imię
poch. łac. Laurentius - człowiek
z miasta Laurentum) żył w latach
1559-1619. Nauki pobierał u franciszkanów w Brindisi, potem wstąpił
do kapucynów w Weronie i otrzymał
imię Wawrzyniec. Po studiach teologicznych otrzymał święcenia kapłań
skie. Był kolejno mistrzem nowicjatu, prowincjałem oraz generałem zakonu. Jeździł do Czech i Austrii,
-gdzi!! przewodził pierws·zym kapucynom w tych krajach. Temu świętemu
były powierzane trudne misje dyplomatyczne. Św. Wawrzyniec pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Kanonizował go w roku 1881 Leon XIII. Natomiast doktorem Kościoła ogłosił go w roku 1959 Jan

X.XIII.

Kalak

przeżywszy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 lipca zmarł mój uko-

Twoje
Była

św. Wawrzyńca

Kościół

i Annę.

Margarites -

sobota: 18.00;
niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 18.00

Jakuba i Krzysztofa oraz Joachima

22 lipca - dzień świętej Marii
Magdaleny, Bolesławy, Benona.
Św. Maria Magdalena (imię poch.
aram. od przydomka Marii z Magdali) to postać ewangeliczna, którą
przez wieki niesłusznie utożsamiano
z bezimienną grzesznicą z uczty u faryzeusza Szymona oraz z Marią
z Betanii, siostrą Łazarza i Marty. Piszą o niej wszystkie cztery Ewangelie. Według św. Łukasza Ewangelisty
Jezus wypędził z niej złe duchy (siedem czartów). Wraz z innymi kobietami stała u stóp Krzyża. To ona wraz
z towarzyszkami pierwsza ujrzała
pusty grób Jezusa. I to jej pierwszy
ukazał się Zmartwychwstały, nakazując, by powiadomiła apostołów.
Późne wzmianki pisarzy chrześcijań
skiego Wschodu sugerują, że najprawdopodobniej św. Maria Magdalena wraz ze św. Janem udała się do
Efezu i tam zmarła.
23 lipca - dzień świętej Brygidy
oraz Apolinarego, Sławosza.
Św. Brygida Szwedzka (imię poch.
celtyckiego od słowa brig - siła,
cnota, męstwo) żyła latach ok. 1302
- 1373. Urodziła się w Finstad, niedaleko Uppsali w rodzinie spokrewnionej z królami szwedzkimi. Około
piętnastego roku życia wydano ja za
mąż. Małżeństwo okazało się bardzo
udane, św. Brygida doczekała się
ośmiorga dzieci. Po śmierci męża oddała się modlitwie i pokucie. Założy
ła rodzinę zakonną Najświętszego

Grażyny.

Św. Joachim (hebr. Jebojaqim Bóg wzmocni, podniesie) i św. Anna
(hebr. Hanna łaska) to rodzice Najświętszej Marii Panny, która prawdopodobnie była ich jedynym dzieckiem.
Św. Anna czczona była od wczesnego okresu chrześcijaństwa. Poświę
cono jej liczne kościoły. Ojcowie
Kościoła, zwłaszcza Wschodniego,
wiele mówili o jej świętości i przywilejach. Przedstawia się ją często, jak
uczy swoją małą córeczkę czytać Pismo Św. Jest patronką matek chrześcijańskich. Św. Joachim był od niepamiętnych czasów czczony w Kościele Wschodnim, a od VI w. zaobserwowano jego publiczny kult we
wszystkich krajach. Ewangelia nie
mówi o jego życiu, ani o życiu Anny.
(gab)
19 lipca 2000

i-

Telewizor
dla pani Zofii
Dobiegł końca konkurs prowadzony
przez redakcję „Rzeczy" i sponsora krotoszyńską firmę PROMATIX.
Czytelnicy gazety przez cztery tygodnie zbierali kupony konkursowe
i odpowiadali na pytania związane
z działalnością firmy.
13 lipca Przemysław Mazurek, wła
ściciel firmy PROMATIX, ze stosu
kartek i kopert z kuponami wylosował
zwycięzców. Los uśmiechnął się do
pani Zofia Kmiecik z Krotoszyna,
która wygrała telewizor kolorowy I 4'.
Kuchenka mikrofalowa trafi do rąk

Cztery osoby, spośród ponaddwudziestoosobowej grupy uczęszczającej na zajęcia
warsztatowe, można uznać za gotowe do usamodzielnienia się i pójścia do pracy
- powiedział Paweł Kaczmarek, kierownik Warsztatu Terapiii Zajęciowej
w Krotoszynie.

pani Katarzyny Bizan z Krotoszyna,
a radiomagnetofon CD przypadł
w udziale pani Bożenie Kałążnej
z Biadek. Drobne upominki w postaci kaset wideo wygrali Aleksy Ratajczak i Władysława Krakowska
z Krotoszyna oraz Danuta Kozina
z Konarzewa. Wszystkim szczęśliw
com serdecznie gratulujemy i informujemy, że nagrody można odbierać
w sobotę 22 lipca pomiędzy 10.00
a 13.00 w sklepie PROMATIX przy
ul. Kaliskiej w Krotoszynie.
(popi)

Gotowi do
samodzielności
Piątkowe spotkanie pod grzybkiem
uczestników i pracowników Warsztatów Terapii Zajeciowej było pożegna
niem przed miesięczną przerwą urlopową. Zbliżające się wakacje były
także okazją do posumowania działalności. Po półtora roku istnienia placówki Rada Programowa złożona
z pracowników byłaby skłonna wypisać czterem niepełnosprawnym świa
dectwo z pieczątką GOTOWY(A)
DO PRACY. Pod warunkiem, że
znajdą się firmy, które spełnią warunki niezbędne przy zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

- Mógłby od nas odejść Wojtek Budój
- wyjaśnia Paweł Kaczmarek, kierownik WTZ. Wojtek ma 27 lat, umie
obsługiwać komputer, jest redaktorem
czasopisma
wydawanego
w warsztatach. Ma wykształcenie zawodowe elektryczne - umie napra-

wiać sprzęt

AGD.
Swoje umiejętności gotów jest też zaoferować przyszłemu pracodawcy
Hirek Wolniak. Ma on 26 lat, niepeł
nosprawność zmusza go do korzystania z wózka inwalidzkiego. Hirek potrafi obsługiwać komputer. Ma także
zdolności plastyczne - jest autorem
projektów wykonywanych na warsztatach rysunków na szkle. W ogólnopolskiej olimpiadzie umiejętności
osób niepełnosprawnych AMBILIMPIADA 2000 zdobył I miejsce i Puchar Starosty Słupeckiego za przygotowaną na miejscu rzeźbę.
Marysia Brodziak ma niepełno
sprawność fizyczną w stopniu lekkim
i średnie wykształcenie - ukończyła
studium bibliotekarskie. Robi korektę
warsztatowego czasopisma, korzystając przy tym z komputera. Ma 29 lat.
Adam Krzyżański skończył szkolę

zawodową -

jest kaletnikiem. Wada
powoduje, że musi nosić
gorset. Adam należy także do grupy
warsztatowych komputerowców.
kręgosłupa

- Nasi podopiecztrf są emocjonalnie
zamknięci w sobie wyjaśnia kierownik. - Długotrwały proces rehabilitacji ma im ułatwiać nabycie noumiejętności,
odzyskanie
wych
sprawności fizycznej oraz nawiązy
wanie kontaktów z innymi lud::.mi. Powinni trafiać do małych zakładów
pracy, w któ,ych mogą liczyć na ::yczliwie przyjęcie współpracowników
i pomoc.
Ilu z nich znajdzie w najbliższym
czasie swoje miejsce w społeczeń
stwie? Pracownicy warsztatów nie
mają złudzeń, dlatego nikogo na razie
nie skreślają z listy uczestników.

(ela)

Sulmierzyce
Fot. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik
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Rozdrażew

Akcja -

bułka

W pierwszym półroczu na dożywia
nie 52 dzieci z 24 rodzin w gminie
Rozdrażew wydano 5.604 złote.
Najwięcej

objętych

tą

akcją

uczniów uczęszczało do Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi - 25 .
Do Zespołu Szkól Publicznych
w Rozdrażewie - 20, Zespołu Szkól
Specjalnych w Krotoszynie
4 dzieci i 3 przedszkolaków do pia-

cówki w Rozdrażewie.
Zaplanowane wydatki na dożywia
nie dzieci w skali roku wynoszą
I 1.750 złotych, z czego IO.OOO to
pieniądze z kasy gminnej, reszta pochodzi z dotacji na zadania zlecone
z budżetu państwa. Do końca czerwca wykorzystano 48 procent przygotowanych na ten rok pieniędzy.
(jan)

..........................................................................................................................................................-..-.. ...............-·····-·-···
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B~ER®
Zdrowy .i wolny od bólu !
Poprzez wspomaganie i aktywacje własnych
mechanizmów samoregeneracji.

~ER· · łagodna, naturalna, metoda wspierania energii życiowej
Z powodzeniem zastosowano w:
• schorzeniach degeneracyjnych
• zmianach zwyrodnieniowych szkieletu
• przeciwdziałaniu stresom
• dolegliwościach reumatycznych
• profilaktyce zakrzepów
• oczyszczaniu organizmu
• normalizacji poziomu tłuszczów
• dolegliwościach klimakterycznych u kobiet
• ogónej regeneracji
Przedstawiciele:
Jarocin, ul. Żerkowska 72 tel. 747 25 66
Krotoszyn, ul. Słodowa 7 tel. 722 02 40
Krotoszyn: usługi w gabinecie,
wynajem urządzenia, sprzedaż urządzenia

• poprawie oddychania
•astmie
•migrenie
• zaburzeniach przemiany materii
• stablllzacji krązenia
• gojeniu się ran
• urazach sportowych
• leczeniu chorób kości
·cukrzycy
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KLEKS
z przyszłością
7 lipca miało miejsce ważne wydarzenie w życiu sulmierzyczan. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży PRZYSZŁOŚĆ oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otworzyli środowiskowy klub młodzie
żowy KLEKS i salkę rehabilitacyjną. Obiekty znajdują się w centrum
miejscowości.
Uroczystego otwarcia dokonał sulmierzyczanin Marek Talarczyk,
radny powiatu krotoszyńskiego, inicjator obu przedsięwzięć . Jego gość
mi byli tego dnia przedstawiciele
władz powiatowych
Andrzej Sarnowski i Tadeusz Polowczyk oraz
samorządowcy krotoszyńscy - Andrzej Piotrowski (kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
i Włodzimierz Fudała oraz Urszula
Juraszyk z Sulmierzyc . Gospodarz
szczegółowo wyjaśnił, czym będzie
się zajmowała PRZYSZŁOŚĆ. Stowarzyszenie chce ściągnąć do klubu
młodych ludzi z rodzin najbiedniejszych i zagrożonych środowisk. Bę
dą oni mogli tu odrabiać lekcje, a także zrelaksować się.

Doprowadzenie do otwarcia klubu
stało się możliwe dzięki zaangażo

waniu i wysiłkowi wiciu osób. Więk
szość pieniędzy na ten cel pochodziła ze środków własnych stowarzyszenia kierowanego przez Marka Talarczyka . Niewielką część kosztów
pokryto z pieniędzy organizacji samorządowych i państwowych, na
przvklad Regionalny O· rodek Pomocy Spolt!czncJ w Poznamu przekazał

Fot . .. R:ec:" • \fmc111 Pall'lik
Salka relwbilitac:yj11ajak na ra;:iejest skromnie 11'.l'JJO.l'O::ona

3.000 zł. Stowarzyszenie liczy na
wsparcie ze strony ludzi dobrej woli
oraz lokalnego samorządu.
Młodzież przychodząca do klubu bę
dzie miała do dyspozycji ministrzelnicę i telewizor. Niepełnosprawni
sulrnicrzyczamc hęda korzystali bezpłatmc z nowego punktu rchabilita-

cyjnego.
Podobne placówki mają zostać uruchomione przy Zespole Szkól Zawodowych w Zdunach oraz Liceum
Ogólnokształcącym w Krotoszymc
Miejmy nadzieji;, że te ambitne plany
zostaną już wkrótce zn.:alizowanc.
(popi)

Przyjrzeć się samorządowcom
Badania dowodzą, że wybierając tego, a nie innego człowieka, az "'.S5 procentach kierujemy się wyglądem i
zachowaniem. W 38 procentach nasza decyzja jest uwarunkowana sposobem, w jaki kandydat mówi. Jedynie
7 procent naszej uwagę poświęcamy treści wypowiedzi. Rozmawiając z lokalnymi samorządowcami o ich
wakacyjnych planach, miałam okazję przyjrzeć im się pod tym kątem.
.....·.·•··-·.;.....-: .· .. ,

Co 4 lata idziemy do urn, by wybrać
swoich przedstawicieli. Czy na
szczeblu lokalnym również aż w 93
procentach o wyborze decyduje powierzchowność? Nie popełnię wielkiego błędu, jeśli zaryzykuję stwierdzenie, że jako społeczność mamy
dobry gust i zachowujemy się cał
kiem standardowo: wybieramy towar ładny i dobrze opakowany. Nasi
przedstawiciele są ludźmi eleganckimi i spełniającymi wymogi współ 
czesnej mody politycznej . Panowie
prezentują się doskonale w niebieskich koszulach, choć nie muszą się
obawiać, że za rogiem czeka na nich
ktoś z kamerą. (Dlaczego z kamerą?
- mogą Państwo zapytać zaskoczeni.
- Dlatego, że niebieski kolor koszuli jest tzw. kolorem medialnym,
związanym z możliwościami technicznymi telew izji czarno-białej
i początkami telewizji kolorowej.
Możliwości niepomiernie się zwięk
szyły, ale moda trwa). Szyku dodają
im stonowane krawaty. Wiceburmistrz Krotoszyna - Maria Kalak w dniu rozmowy również prezentowała się doskonale w niebieskim kostiumie. Zdecydowanie najmniej
uwagi samorządowcy przywiązują
do butów.
Większość panów wspomniała, nie
nagabywana przeze mnie, o swojej
tuszy. Przypuszczam, że jest to równfoż wynik mody panującej w świe
cie polityki. Znając kogoś z własne
go podwórka, nie zwracamy tak
wielkiej uwagi na jego gabaryty,
a w tak zwanym wielkim świecie
Ciężko ludziom dogodzić. Chciałoby się
dla nich jak najlepiej - a tu, proszę:
jeszcze pretensje mają . Weźmy na
przykład taką drogę w kierunku Koź
mina. Koleiny miała wybite straszliwe,
a nawierzchnię zjechaną. Słusznie zatem wszyscy kierowcy nar.tekali. Teraz
ta sama szosa jest w trakcie remontu .
Koleiny zasypano jakimś grysikiem,

....... --:·•·•·.,.•.;··,·>-.;.-.·,······"'·'·····,···.··

za przejaw sła
bości charakteru. Myślę, że nasi samorządowcy ulegli temu trendowi.
Sposób mówienia i zachowania się
podczas rozmowy wydaje się nienaganny. Mówią zrozumiale, ich wypowiedzi są dobrze zorganizowane.
Żaden z moich rozmówców nie zdradzał niepokoju i nie gestykulował
nerwowo - świadczy to o równowadze i wewnętrznym opanowaniu.
Byli pewni siebie, rzeczowi i błysko
tliwi . Szeroki uśmiech na twarzy
niewątpliwie potęgował wrażenie ludzi godnych zaufania i wzbudzał

dotąd zamieszkałych.

szczerą sympatię.

Burmistn

Woleński grający

Podobno ma wystarczająco dużo
bieganiny po urzędzie - podobno,
ponieważ ja tego nie widziałam.
Jan Waleński, burmistrz Kobylina,
ma, jak sam wyjaśnia, proste, umię
śnione nogi, dlatego chętnie nosi
krótkie spodenki. Namiętnie uprawia
sport. Urlopy i owszem lubi , ale planuje je na czas wakacyjnej przerwy
w pracach Rady.
Maria Kafak, wiceburmistrz Krotoszyna, prowadzi gospodarstwo i dlatego spędza urlop w domu. Ale marząjej się Bieszczady.
Z kolei Marian Sobański, wiceburmistrz Zdun, wrócił już z letniego
wypoczynku, który spędził w Koło-

w tenisa sto/owego

brzegu. Podczas urlopu nie zajmuje
się sprawami gminy, bo szanuje swój
_wolny czas i święty spokój. Na grzyby i jagody chadza rzadko, bo jak
mówi wzrok nie ten, co dawniej
i efekty już nie takie, jakby sobie ży
czył.

Podobne podejście ma Antoni Filipiak, przewodniczący Rady z Sulmierzyc. Wiceburmistrz Kobylina,
Bernard Jasiński, preferuje weekendowe wyjazdy z rodziną nad skorzęcińskie jezioro. Popołudniami dla
relaksu zbiera grzyby. Jest zapalonym majsterkowiczem. Grywa rekreacyjnie w tenisa i badmintona.
Agnieszka Stanisławska

Szereg drobnych, ale uciążliwych niepowodzeń życiowych wzbudza bowiem w
ludziach zrozumiałą litość. A zatem - taicie sympatię; gdyż nie sposób nie
polubić kogoś, komu dzieje się gorzej od nas. Jak również zadowolenie, bo
ostatecznie to mnie mogły spotkać wszystkie plagi, nękające interlokutora.

Polskie-drogi
piej jesteś ustawiony w życiu, tym czę
i żałośniej powinieneś na-

ściej, głośniej
rzekać .

Szereg drobnych, ale uciążliwych niepowodzeń życiowych wzbudza bowiem
w ludziach zrozumiałą litość . A zatem
- także sympatię; gdyż nie sposób nie
polubić kogoś, komu dzieje się gorzej
od nas. Jak również zadowolenie, bo
ostatecznie to mnie mogły spotkać
wszystkie plagi, nękające interlokutora.
O dziwo - tego faktu nie dostrzegli
je zcze spece od kampanii prezydenckiej . Na razie nie mamy zatem możli
wości wypróbowania argumentów typu: oto biedny kandydat X, choć taki
przystojny, był pr:eślaoowany przez
policję za przekraczanie prędkości. Albo: oto dzielny kandydaL Y. od Im walczy z problemem allwholowym i szuka

mieszkająca tam rodzina wyprowadzi się, budynki zostaną wyburzone.
- Chcielibyśmy, aby na placu powstało
coś ładnego - wyjaśnił krótko architekt Kazimierz Ratajczyk. Przypomniał, że pierwotnie nowy właściciel
zakładał zbudowanie tam wielofunkcyjnego budynku. Między innymi miały w nim znaleźć się lokale mieszkalne,
duży sklep i jeden z banków. W ostatnich dniach emigrant przedstawił do
zaopiniowania w biurze architekta
miejskiego projekt jednokondygnacyjnego pawilonu handlowego. Podobno
nie może znaleźć więcej chętnych do
wynajmu planowanych pomieszczeń.
Plan zabudowy przestrzennej przewiduje, że na placu powstanie zabudowa
przeznaczona na centrum usługowo
-handlowe, co najmniej piętrowa. Pozwoli to na wkomponowanie nowych
budynków w architekturę okolicy. Zaplanowany jest również parking na sto
samochodów. - Nie możemy się zgodzić na to, aby na tak piękn ie usytuowanym, hektarowym placu w centrum
miasta powstał kolejny budynek typu
INTERMARCHE - powiedział architekt - Negocjujemy, dyskutujemy.
(ela)

Kiedy

przyczepność się wyraźnie zwiększyła

- ale spod kół póki co odskakują
drobne kamyczki, uderzające w szyby
i karoserię. Nie pomaga nawet czasowe
ograniczenie prędkości. Znów zatem
wszyscy kierowcy narzekają. I poniekąd znów słusznie. Jest to bowiem
przykład na dość paradoksalną sytuację: w jakim stanic nic zostawiono by
tej drogi, to i tak użytkownicy będą
niezadowoleni. Po prostu - nie ma
możliwości ich usatysfakcjonowania.
A dzieje się tak między innymi dlatego,
że narzekanie wysunęło się na czoło
w rankingu tematów najczęściej poruszanych w naszym kraju. Jeszcze dwadzieścia lat temu najchętniej omawiano
pr.tysłowiowe szczegóły sytuacji barycznej - zupełnie jakby rozmówca
sam nic widział, jaką mamy pogodę.
Potem nastał taki okres, że narzekanie
było wręcz niebezpieczne. Chętniej
więc obgadywano bliźnich; szczególnie
tych, którym (o zgrozo) się powiodło .
A tcmz w modzie jest być niezadowolonym. Zasada obowiązuje jedna: im le-

Co na
placu
Jak wyjaśnił rozmówca, rozległy plac
na rogu ulic Słodowej i Sienkiewicza,
na którym stały kiedyś budynki wuesemowskiej odlewni, kupił Polak zamieszkały w Niemczech, były piłkarz
GKS Katowice. Według informacji posiadanych przez Kazimierza Ratajczyka nabywca jest już także właścicielem
zabudowań pozostawionych na placu,

otyłość uważana jest

Polecam Państwu przyglądanie się
politykom - czasem można ich przyłapać na oszustwie.
A co to wszystko ma wspólnego
z wakacjami? Otóż nic. Rozmowa
o letniej kanikule była jedynie pretekstem, bym mogła się przyjrzeć lokalnym politykom. Ale skoro już
wiem, co robią samorządowcy na
wakacjach, z przyjemnością podzielę się tym z Państwem.
Maciej Bratborski, wiceburmistrz
Koźmina Wielkopolskiego, ostatnimi laty na urlopy nie jeździ. Twierdzi, iż powodem jest brak czasu,
spowodowany nieumiejętnym zorganizowaniem pracy w urzędzie (mówi
to z uśmiechem na ustach). Zabiera
na urlop telefon komórkowy, choć
wie, że to błąd. W chwilach wolnych
od służbowych obowiązków ubiera
się niezobowiązująco, preferuje dłu
gie spodnie. Sportem zaś zajmuje się
jedynie od strony organizacyjnej.

Negocjujemy, dyskutujemy
- mówi Kazimierz Ratajczyk, architekt miejski.

skutecznego wsparcia. Albo też: przekle~twem kandydata Z, obiecującego
buoować pa/istwo prawa, jest to, że
sam odruchowo i notorycznie, biedny,
kłamie.
Już widzę

te tłumy nastolatek i nie tylko, które ze Izą współczucia w oku kreślą swój cenny krzyżyk przy nazwisku
pokrzywdzonego kandydata. Co wię
cej : w ten sposób można uczciwie zaprezentować wszystkie bolączki przyszłego prezydenta i to w dodatku
w sposób dla niego przychylny.
Chętnie odstąpię swój pomysł do wypróbowania wszystkim zainteresowanym. Proszę jedynie pamiętać, że to ja
go wymyśliłem. A stało się to w momencie, gdy składałem swój podpis na
liście poparcia dla kandydatury Mariana Krzaklewskiego.

Kwaśniewskiego będzie

zapewne przew atmosferze pikniku, na którym będzie mowa o wszystkim, ale
w sumie o niczym. Czyli: ślepa droga.
Kampania Kalinowskiego już teraz nie• sie atmosferę stypy, bo choć jest w niej
mowa o niczym, to neguje w sumie
wszystko. A więc znów droga donikąd.
Najtrudniejszy zaś or.tech ma do zgryzienia właśnie Marian Krzaklewski. Nie
może się chwalić Gak Kwaśniewski) bo chce mówić prawdę. Nie może obiecywać dyrdymałów Gak Kalinowski)
- bo mało kto da mu wiai·ę. Ale prawdziwa trudność jego kampanii wynika
Ktoś mądry powiedział, że w życiu nie
z czegoś zupełnie innego. Mianowicie :
ma "nigdy" i nie ma "zawsze". Święte
Krzaklewski ma niewątpliwie najtrudsłowa. Jeszcze pół roku temu ba:
niejszy elektorat. Myślący, ale skłócony.
kwartał temu - uważałem, że jest on
Barwny, ale niejednolity. Liczny, ale
pełen wahań. Biedny Krzak ...
kiepskim pretendentem do tego akurat
Podpisałem się na jego liście choć
stanowiska. Po pierwsze: nie cieszy się
specjalną sympatią. Po drugie: reprenie przepadam za nim - bo liczę na
zentuje ruch związkowy (a próbkę teto, że wyborcy docenią trudne zadanie
Przewodniczącego. I tak, jak teraz ·wygo, jak wygląda niezdrowy mariaż
związku zawodowego i władzy wykobrzydzają, tak pr.testaną wybrzydzać
w dniu wyborów. Ktoś musi pr.tecież
nawczej już mieli śmy) . Po trzecie:
prawicę reprezentować. Ktoś musi wyw swoim otoczeniu ma mądrych, szatyczyć kierunek: patrzcie, to jest nasz
nowanych i chyba bardziej lubianych
szlak. Obowiązuje ruch prawostronny.
ludzi, których spokojnie mógł wysunąć.
A jednak los chciał, że dane mi było poMam nadzieję, że Krzaklewski wskaże
przeć właśnie jego. Bo, moim zdaniem,
drogę zgoła inną, niż szosa Krotoszyn
- Koźmin, n.i której nawierzchnię
on naprawdę jest biedny. Dlaczego?
Gdyż ma zjednoczyć niesforną polską
wszyscy narzekali i narzek~ją, ograniprawicę.
czając na niej prędkość.
Autentycznie mi go żal. Kampania
Maciej R. Hoffmann
biegała
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Sulmierzyce

Samych zegarów jest

dwadzieścia

Nie każdy zapewne wie, że Ratusz, w którym mieści się Muzeum Ziemi
Sulmierzyckiej, jest jedynym tego typu drewnianym obiektem w Wielkopolsce, a być może i na terenie całej Polski. - Utrzymanie w należYtym porządku zbiorów muzealnych wymaga dużego wkładu pracy i pochlania dużo
czasu. Oczywiście w budżecie miasta jest zahe<,JJieczana zawsze kwota na pokrycie wydatków muzeum - mówi kustosz muzeum Michał Bochyński.
Okazuje

się, że

ludzie

najchętniej

odwiedzają muzeum wiosną

i latem.

głównie
młodzież
Przychodzi
w zorganizowanych grupach. Szacuje się, że do sulmierzyckiego muzeum przybywa rocznie od I OOO do
1100 osób.
Jeszcze przed kilkuset laty było tutaj więzienie, później magazyn. Na
parterze Ratusza znajdują się 3 małe pomieszczenia, gdzie pieczołowi
cie gromadzono przez lata starocie.
Sporą część zajmują sp rzęty domowe z XV!I[ i XIX wieku. Samych
zegarów ście nnych jest około 20,

udało się uzbierać również kolekcję
kilkudziesięciu

że lazek,

spośród

których wiele jest ciekawie zdobionych. Parząc na te ciężkie żelazka
i porównując je z produkowanymi
obecnie, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że kobiety jeszcze przed stu
laty musiały wykazywać się nieprzeciętną siłą fizyczną. Zwiedzają

cy mogą też obejrzeć pokaźny zbiór
monet w szklanych gablotach. Naj-

starsze pochodzą ze średniowiecza
- są to polskie denary z przełomu
XIII i XIV wiek.'U. Z przełomu XIV
i XV wiek.'U pochodzi chrzcielnica
z piaskowca.
Na piętrze budynku są dwa obszerne pomieszczenia, w których obradowała kiedyś Rada Miejska. Miał
tam swój gabinet burmistrz, obok
niego siedzieli- skryba i goniec.
Liczba radnych wahała się od 12 do
14 osób.
-Pierwszą

w

rolniczą

cech rolniczy, który
powstał w I 863 roku z istniejącego
od XVI wieku cechu garncarzy czytamy na jednym z objaśnień powieszonych na ścianie. W muzeum
można znaleźć dużo eksponatów
świadczących o silnie zakorzenionym kiedyś w Sulmierzycach
związku rzemieślników. Oko przykuwają obszerne skrzynie cechowe,
w których zgromadzone są dokumenty krawców, kowali itp., na
przykład " Dochód kasy cechowej",

Strzelają
Sporo kłopotów przysparza od pewnego czasu kierowcom jadącym do
Koźmina Wlkp. wysypany na asfalt
grys. Zamiast przyczynić się do poprawy jakości nawierzchni i bezpieczeństwa na drodze do niedawna
pełnej kolein, pogarsza warunki
jazdy. Małe kawałki żwiru wystrzeliwują spod kół jadących samocho-

organizacją

mieście był

na

"Statut związku okręgowego cechów szewskich".
O sulmierzyckim bractwie kurkowym było głośno w XIX i jeszcze
na początku XX w., ale w zasadzie
swą działalność zakończyło w 1939
roku. Później mimo kilku prób reaktywacja nie doszła do skutku. Cennym i unikatowym eksponatem muzeum jest tarcza bractwa strzeleckiego z 1867 roku, która jest najstarszym takim zabytkiem w Wielkopolsce.
Większość zgromadzonych przedmiotów wykonana jest z drewna,
a to powoduje, że niełatwo jest
utrzymywać starocie w dobrym stanie. - Przynajmniej raz do roku
trzeba zdezynfekować , zabytkowe
meble, krzesła i inne drewniane elementy, żeby pozbyć się i zapobiec
rozprzestrzenieniu się robactwa tłumaczy Michał Bochyński. Poza
tym dużo czasu poświęca się konserwacji drewnianych elementów.
(popi)

Fot. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik
W muzeum spotkaliśmy panią Krystynę Grabię, która od wielu lat
zwiedza zabytki w całej Polsce. Ostatnio przebywa na Ziemi Krotoszyńskiej.

Koźmińskiej. ••

dów wprosrna karoserię lub na szyby. Zdarza się nawet, że szyby zostaną wybite. Firma z Kalisza remontująca drogę 440 z Krotoszyna
do Koźmina Wlkp. dopełniła
wszystkich formalności drogowych,
ustawiła znaki ograniczające pręd
kość do 40 km/h. Wysypała jednak
grys na jezdnię w czasie, gdy aura

(obfite deszcze) nie sprzyja jego
ubiciu na asfalcie. W ubiegłym tygodniu policja odebrała około 20
skarg od osób, które zniszczyły sobie auta. Funkcjonariusze tłumaczą,
że aby uniknąć nieprzyjemnych
konsekwencji należy stosować się
do znaków i zmniejszać prędkość.
Kierowcy narzekają, że nawet jeśli

jadą

wolno, to i tak samochody miich z przeciwka z większą
szybkością strzelają
kamykami
w ich pojazdy. Podobno jadący zbyt
szybko na tym odcinku są upominani i karani przez policjantów.
W ostatnich dniach sytuacja nieco
się polepszyła, bowiem grys wtopił
się trochę w nawierzchnię (a w za-

jające

sadzie został ubity pod ciężarem
poruszajacych się samochodów),
dzięki czemu mamy mniej potłu
czonych drzwi, masek i zderzaków
jadących tam samochodów.
Powstał też problem innej ~agi.
Otóż do kogo mają zwracać się poszkodowani kierowcy. Czy do ubezpieczyciefi, czy też żądać odszkodowania od kaliskiego wykonawcy
remontu omawianego odcinka drogi.
(popi)

Krotoszynianie żyją w ogromnej większości skromnie. Sprawdziły się nasze przewidywania, że ich dochody wystarczają na życie od pierwszego do pierwszego.

Moim zdaniem

Niewiele zostaje
Jaką część

swoich dochodów przeznaczamy na bieżące wydatki, czyli
codzienne utrzymanie? Takie pytanie
zadaliśmy czytelnikom w cotygodniowej ankiecie telefonicznej. Około 90
procent pieniędzy wydajemy na oplaty i żywność. Okazuje się jednak, że
mimo skromnych środków finansowych ludzie radzą sobie (bo przecież
innego wyjścia nic mają) całkiem dobrze. Poniżej przytaczamy kilka najbardziej charakterystycznych wypowiedzi.
- Pracuję w dużej krotoszyńskiej firmie, a sama mieszkam w pobliskiej
wiosce. Wypłatę otrzymuję regularnie
do I 3. każdego miesiąca. Muszę zapłacić za prąd elektryczny, gaz, wodę,
podatek od nieruchomości itp. Do te-

go dochodząjes;;cze raty i koszty codziennych dojazdów do pracy. Najedzenie wystarcza rodzinie tylko do
końca miesiąca, potem trzeba poży
czyć. Zimą, kiedy chcę kupić węgiel,
biorą pieniądze z zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

- Żyjemy skromnie, mimo ::e oboje
z mężem mamy stale zatrudnienie. Jesteśmy w stanie, po dokonaniu wszelkich opiat, od/ożyć jal«:/.ś kwotę. Gdybym żyła samotnie, to nie starc::yloby
mi pieniędzy nawet na codzienne
utrzymanie.
- Prawie wszystkie pieniądze wydajemy z ::oną na opłacenie czynszu, rachunków za wodę, energię elektryczną
i gaz. Musimy się dobrze rząd::ić, że
by mieć za co jeść. Często ogranicza-

my wydatki, a o odłożeniu pieniędzy
w ogóle nie ma mowy. Leki pochłania
ją sporo pieniędzy, a przecież musimy
je kupować, bo jesteśmy osobami nie-

Telefon komórkowy
w sieci ERA GSM

pełnosprawnymi.

- Mam rodzinę ośmioosobową. Dochód miesięczny wynosi I.OOO zł. Jestem rencistką Il grupy. Średnio na
utrzyman_ie 1~ydajemy 30 zł dziennie.
Trzeba zrobić zakupy, pokupić środki
czystości. Raczej nie pożyczam od nikogo pieniędzy.jeśli zabraknie. Wtedy
korzystam, gdy jest to możliwe, z dobrodziejstw natury. Zbieram warzywa
i owoce z ogródko przy domu. Unikom
zadłużania się, wystarczy że spłacam
kilkusetzlotowy kredyt w banku.
oprac.
(popi)
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Serdeczne
•
sympozJum

91 litrów krwi zebraliśmy od 219 osób podczas imprez organizowanych od 27
czerwca do 1 lipca - mówi dr Jerzy Przewoźny. - Pozwoli to uratować życie
60 chorym.

W ostatnich dniach gościł w Polsce profesor Kazimierz
Patalas - słynny ichtiolog, mieszkający w Kanadzie od
1967 roku. Przyjechał do kraju z okazji zjazdu rodziny
Patalasów w Grębowie, co było okazją do spotkania z tym
znakomitym kollątajowcem mieszkańców Krotoszyna.
Prof. Patalas zwiedził 7 lipca zabytkowy dom przy ulicy Koźmińskiej, słyn
ną Krotoszankę. Był przyjemnie zaskoczony jej stanem i faktem, że jest ona
restaurowana przez właściciela Kazimierza Szcześniaka. Wieczorem gościł
w murach swojej a/ma mater. Gospodarzami spotkania byli Kazimierz
Szcześniak prezes Towarzystwa
Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, dr Dionizy Kosiński - wiceprezes TMiBZK, oraz dyrektor LO
Stefan Konieczny. Na spotkaniu przybyli: prof. Świderski z Uniwersytetu
Wrocławs ki ego,
prof. Kalinowski
z Politechniki Wrocławskiej, mieszkańcy Kobylina, K oźmina i Zdun,
członkowie Towarzystwa Miłośników
i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
i Bractwa Kurkowego oraz pedagodzy
i uczniowie krotoszyńskich szkól.
Rozmowy były swobodne i bardzo serdeczne, nazwano je polsko-kanadyjskim sympozjum naukowym. Wypytywany o polską transformację i przeprowadzane reformy gość mówił, że
całość jest oceniana w Kanadzie pozytywnie, choć widać niedociągnięcia
w oświacie i służbie zdrowia. Opowia-

dając

o Polonii kanadyjskiej, stwierjest specyficzna i różni się od
innych grup ludnościowych. Jest typowo polska - rozbita, podczas, gdy inne grupy są zintegrowane.
Profesor był mile zaskoczony obliczem Wielkopolski i stanem wielkopolskiego rolnictwa. Jego zdaniem
nasz region wyróżnia się na tle całego
kraju bogactwem, gospodarnością i porządkiem. Prof. Patalas zawsze podziwiał pietyzm, z jakim Wielkopolanie
dbają o swoje domostwa. Według gościa tutejsze rolnictwo jest na bardzo
wysokim poziomie- dzięki fachowej
wiedzy rolników i sposobie gospodarowania. Nie mamy na co narzekać, choć
to właśmc jest,jak zażartował, nasz narodowy sport, któremu oddajemy się
od szeregu lat
Rodak serdecznie wspominał grono
pedagogiczne, ze wzruszeniem oglądał
gimnazjalne mury, które przecież wyglądają tak samo, jak za czasów jego
dził, iż

młodości.

Spotkanie trwało ponad trzy godziny
i we wszystkich uczestnikach wywarło niezatarte wrażenie.
(aga)

Magiczne 1000 litrów
Krotoszyński

szpital i chorzy, którzy
poza powiatem, zużywają
rocznie około I OOO litrów krwi. Jak
dotąd takiej ilości nigdy nie udało się
zebrać. W rekordowym zeszłym roku
centrum krwiodawstwa zebrało 930 litrów. W tym roku granica I OOO litrów
prawdopodobnie zostanie przekroczona, bowiem do teraz udało się zebrać
600 litrów (tj. 1300 oddań). Krwiodawcy obsługiwani sa na bieżąco,
a dawcy osocza zapisywani na konkretny dzień i godzinę, grafik laboratorium jest już wypełniony do września.
30 procent osób, które po raz pierwszy
oddają krew w czasie podobnych akcji, zostaje stałymi krwiodawcami.
Być może jest to kwestia przełamania
lęku - w grupie wielu osób czujemy
się raźniej. Czasem nie chcemy okazać strachu przed innymi.
leczą się

-

Od roku kolosalnie zwiększyło się
krwiodawstwo wśród młodzieży, mamy obecnie około 300 młodych osób.
9 września odbędzie się impreza PROMOCJA ZDROWIA na stadionie
przy ul. Sportowej w Krotoszynie. Ponadto nauczyciele krotoszyńskich
szkól zadeklarowali, że będą organizować zbiorowe wyjścia, by w ten sposób zachęcić młodzież do oddania
krwi.
Zdaniem Jerzego Przewoźnego, szefa
Centrum Krwiodawstawa i Krwiolecznictwa, tej dziedziny także nie
ominęły niedogodności

wynikające

z reformy służby zdrowia. Jako placówka lokalna krotoszyńskie Centrum
nie cierpi bezpośrednio z tego powodu, bowiem sprawami finansowymi
zajmuje się jednostka wojewódzka.
Sprzęt jest kosztowny, na przykład je-

den zestaw do pobrania plazmy kosztuje 25 dolarów, dlatego obowiązuje
pełna odpłatność za te usługi. Między
kasami chorych a szpitalami zakłóco
ny jest mechanizm przepływu środ
ków płatniczych. Kiedy szpitalom uda
się wyegzekwować n ależność od kasy,
przeznaczają te fundusze na swoją bieżącą działalność. Agendy krwiodawstwa znajdują się na końcu listy wierzycieli i zapłatę otrzymują ze znacznym opóźnieniem.
(aga)
Trzy najlepsze gminy krwiodawców
w I półroczu
I. Sulmierzyce - 28 dawców
l na l 00 mieszkańców.
2. Kobylin - 31 dawców
l dawca na 220 mieszkańców.
3 . Rozdrażew - 18 dawców
1 dawca na 260 mieszkańców.

PODZIĘKOWANIE

W akcjach pobierania krwi na lokalnych imprezach, od 27 maja do 1 lipca 2000 roku, uczestniczyło 219 osób. Od 202 osób, w tym 36 pań, pobrano 90 litrów 900 ml krwi. Pozwoli to uratować zdrowie lub życie 60 chorym.Wspaniałym dawcom, propagatorom akcji - księżom, prasie,
telewizji kablowej, sponsorom oraz organizatorom imprez w imieniu pacjentów, służby krwi
i PCK uznanie i podziękowania.
Oddziału

(kierownik Terenowego

Jerzy Przewoźny
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa)

Od 23 sierpnia w Krotoszynie przy ul. Zamkowej la otwiera
gabinet

MAHLE Krotoszyn SA
zamierza oddzielić od firmy dwa obszary usługowe:

dr nauk med. Ewa Szydło
specjalistka chorób

1. Nawijalnia, remonty silników i aparatury elektrycznej.
2. Obróbka cieplna i chemiczna (fosforanownia)
wyrobów metalowych.
W związku z tym MAHLE Krotoszyn
zaprasza podmioty gospodarcze - zainteresowane przejęciem
ww. obszarów i świadczeniem usług na rzecz MAHLE Krotoszyn
- do składania ofert.
Oferty powinny zawierać:
dane oferenta: wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego, zaświad
czenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu
opis dotychczasowej działalności gospodarczej oferenta ze wskazaniem na doświadczenie w zakresie ww. usług i ewentualne referencje od klientów
szczegółowy plan działalności w zakresie usług
proponowane ceny za świadczone usługi.
Przejęcie

ww. obszarów wiąże się z przejęciem 6 pracowników - w przypadku nawijalni i remontu silników, oraz 15 pracowników - w przypadku obróbki cieplnej i fosforanowni .
Oferty prosimy kierować do 31 sierpnia 2000 roku na adres:
Zarząd

MAHLE Krotoszyn
ul. Raszkowska 78
63-700 Krotoszyn

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Plasa lefonu (062) 722-51-30, po 7 sierpnia 2000.
Zarząd Spółki

zastrzega sobie prawo

Dyrektor ds. Restrukturyzacji, pod numerem te-

odstąpienia

-

od przetargu bez podania przyczyny.

wewnętrznych

ENDOKRYNOLOG
Przyjęcia w II i IV środę miesiąca od godz. 16.00.

chorób tarczycy i pozostałych

gruczołów

Leczenie
dokrewnych.

Możliwość wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr. tel.

725 27 40 lub 738 50 91 po godz. 16.00.
1212

MAHLE Krotoszyn SA
poszukuje kandydatów na stanowisko

tłumacz
Od kandydatów oczekujemy:
biegłej znajomości języka

niemieckiego w mowie i piśmie
dobrej znajomości języka niemieckiego

dyspozycyjności.

Spółka

oferuje:

interesująca pracę

w zespole
możliwość rozwoju zawodowego.
Pisemne zgłoszenia, zawierające list motywacyjny i życiorys,
prosimy składać dol Osierpnia 2000 roku na adres:

MAHLE Krotoszyn SA
ul. Raszkowska 78
63-700 Krotoszyn
Dział Spraw Pracowniczych
1213

1211
19Upca 2000

Duży

dom ma dwie
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Skończy/am

resocjalizację

i chciałam pracować w ośrodku dla

narkomanów - zaczyna Mariola
Chyba.-,- Pracę w szkole specjalnej lubię, ale zawsze chciałam pomagać takim ludziom. Kiedyś od
znajomych dowiedziałam się, że
można odwiedzić ośrodek w Broczynie w okolicy Koszalina. Razem
z mężem Markiem pojechali tam
samochodem.
Mariola mówi, że miała wyobraże
nie, jak wygląda narkoman na odwyku. To, co ujrzała w Broczynie,
przeszło jej oczekiwania. Zobaczyła trzeźwych narkomanów po krótki ej - miesięcznej, dwumiesięcz
nej terapii, którzy wyglądali i zachowywali się jak normalni ludzie
i na dodatek była w nich jakaś jasność, nadzieja ... Oboje Chybów
zafascynowało to do tego stopnia,
że nie odmówil i, kiedy zapytano
ich, czy mogą do nich przyjeżdżać
osoby po terapii, opuszczające
ośrodek. Macie duży dom, potrzebny byłby nam dla nich hostel
- to właściwie była propozycja.

chciała już odejść, planowała skoń

czenie liceum. - Przyjechał na
kilka tygodni ojciec, dal jej pienią
dze. Pewnie miał wyrzuty sumienia
- ocenia Mariola. Asia po jakimś
czasie rozpoczęła starania o ponowne przyjęcie do Broczyny. Nie
dała sobie rady. Spodziewałam
się tego. Kiedy wyjeżdżała od nas,
nie była jeszcze gotowa - dopowiada gospodyni.

egoiści

Od siedmiu lat do ich domu przyjeżdżają

li Amerykański
pomysł

w Polsce
Ośrodek

w Broczynie jest jedną
z placówek należących do Stowarzyszenia Chr7cścijańska Mtsja
Społeczna l EEJ\ CHALLENGE,

hostel zapewnia także zajęcie. Stowarzyszenie ma zarejestrowaną
działalność gospodarczą - Marek
Chyba prowadzi warsztat stolarski
wykonuje szafy wnękowe,
drzwi przesuwane. - Zarobek pozwala nam pomagać lokatorom, kupować
im meble, remontować
mieszkanie. Ułatwia prowadzenie
hostelu - dodaje Mariola.

mPotrzebują
zrozumienia
Ostatnio coraz częściej w domu
Chybów pojawiają się rodziny,
głównie matki z dziećmi uciekają
ce przed pijącym ojcem i mężem.
Zaczęli je przyjmować na prośbę
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Brakuje w okolicy takich
miejsc, dlatego być może podpiszą
umowę z PCPR na prowadzeni e
ośrodka interwencji kryzysowej .
Teraz remontują parter.
Pobyt jednej z bezdomnych matek
zbiegł się w czasie z przebywaniem
w hostelu byłego więźnia. Mariola
trochę obawiała się efektów takiego połączenia. Ale Franek okazywał dziewczynie i jej dziecku wiele bezinteresownej życzliwości.
Też potrzebował akceptacji i zrozumienia. - Zrozumiałam, że każdy
z nich najbardziej potrzebuje drugiego człowieka, który go wysłu
cha.
Izabela Bartoś

teTON
N..._

63-810 Borek Wlkp,

ul.-uow,JJ

BOREK tel. 065 57 16 s,1

IIWażni

pomagać

ludzie, którzy chcą zacząć
Zazwyczaj eksnarkochoć by! też alkoholik, osoba
opuszczająca więzienie... Pobyt
w dornu Chybów jest dla nich etapem przejściowym: pomiędzy leczeniem i pełną kontrolą ich postę
powania przez terapeutów a całko
witą swobodą odzyskanego życia.
Górną część dwukondygnacyjnego
budynku zamieszkują Chybowie
wraz z dziećmi: dziewiętnastolet
nim Mateuszem i cztery lata młod
szą Martyną, dolna ma lokatorów
przyjeżdżających z Broczyny.
- Nie boję się tego, że moje dzieci
mają kontakt z osobami resocjalizowanymi - odpowiada Mariola.
- Uczą się w ten sposób, że każde
mu trzeba pomagać. Były chwile,
że mia/am p ewne wątpliwości, ale
szybko uporałam się z nimi.

z nimi rozmawiało, bo
ich podobne doświadczenia
pokoleniowe.
Słuchali
razem
wspólnej muzyki. Mieli podobne
marzenia. - Dzisiaj starzy kompociarze wykruszyli się - wyjaśnia
gospodyni. - Albo wyszli z tego,
albo odeszli. Kompociarze to pokolenie dzisiejszych trzydziestokilkulatków i starszych osób, które
w domach gotowały kompot ze sło 
my makowej.
Młodsi narkotyzują się w bardziej
wyrafinowany sposób. Trudniej do
nich dotrzeć, bo są zupełnie inni.
Nie mają marzeń ani przekonań politycznych, nie interesowało ich nigdy obalanie sytemu. Słuchają innej muzyki.
łączyły

Jedna z niedawnych lokatorek hostelu była młodą, śliczną dziewczyną. - Brała trzy lata - mówi Mariola. - Wszystko: kompot, trawki,
amfę. Przez pól roku była naszym
trzecim dzieckiem, bardzo potrzebowała rodziców. Matka dziewczyny przebywała w Niemczech, ojciec w Sfanach. Asia mieszkała
z babcią w Gdańsku. Kiedy wyjeż
dżała od Chybów, to płakała . Ale

uczą się

życie.

Łatwo się

li Trzecie
dziecko

li Dzieci

nowe
rnani,

części

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
Nie boję się tego, ::e moje d;;ieci mają kontakt z osobami resocjalizowanymi

które zajmuje się pomocą narkomanom. Sarn pomysł wywodzi się
ze Stanów, ale w Polsce realizowany jest od lat przez naszych krajowych terapeutów, z uwzględnie
niem lokalnych warunków. Wyleczony alkoholik czy narkoman
w USA wyjeżdża do innego miasta,
wynajmuje mieszkanie, podejmuje
pracę. Zrywa z wszystkim, co było
przedtem. W Polsce wraca do śro
dowiska, z którego wyszedł. Dlatego potrzebuje więcej czasu na resocjalizację, aby stawić potem czoła
codzienąym problemom w swoim
domu. Bardzo często patologicznym. Samodzielności i radzenia sobie z kłopotami uczy się w hostelu.
takim jak w domu Chybów w Krotoszynie.

a Przepraszam,
która
jest godzina?
- Ż,1ją z nami, ale na swój rachunek
- mówi Mariola. - Pomagamy

im

szukać pracę, załatwić rentę

solub inne wsparcie z opieki
społecznej. Sami sobie sprzątają,
gotują, robią zakupy. Nam płacą za
zużyty prąd, wodę, gaz, telefon.
Czasami nie ... Spotykamy się codziennie i rozmawiamy.
W dolnej części domu są trzy po.koje, kuchnia i łazienka . Praktycznie wszystko, co niezbędne do ży
cia. Ale mieszkańcy dołu bardzo
potrzebują kontaktu z gospodarzami i ich życzliwości. Janek przychodził kilkanaście razy dziennie.
Pytał, czy nie zrobić zakupów, która jest godzina, chociaż miał zegarek, i czy wypiją razem kawę. Był taki okres, że po powrocie
z pracy musiałam siadać od razu
do kawy i ciastka, bo któryś z lokatorów już czekał, żeby ze mną porozmawiać - opowiada Mariola.
cjalną

Brakuje im
marzeń
Parę

lat temu lokatorzy hostelu bylt prawie rówieśnikami gospodarzy.

Co roku na początku lipca w Broczynie odbywa się spotkanie byłych i obecnych pacjentów oraz
członków stowarzyszenia. Całymi
rodzinami przyjeżdają także pro- •
wadzący hostele. - Podczas jazdy
samochodem
rozmawialiśmy
z dziećmi. Dopiero teraz zrozumiałam, jak ważni są nasi lokatorzy
dla Martyny i Mateusza. Ile oni
mają wspomnień z nimi związa
nych.
Jednocześnie Mariola przypomina
sobie, jak kiedyś próbowała organizować niedzielne obiady wspólnie
z resocjalizowanymi. Miała nadzieję, że sprowokuje ich tym do
świadczenia sobie wzajemnej pomocy. - Obiadki im smakowały.
Nawet zaczęli uważać, że to jest
moim obowiązkiem - wyznaje. Każdy narkoman to egoista. Po
wyjściu z nałogu długo musi walczyć z sobą, żeby }\'.} 1 zbyć się poczucia, że jemu to się należy, że został
skrzywdzony...

IIMogą

pracować
Hostel ma swój regulamin i statut.
Na przykład lokatorów obowiązuje
powrót do dornu przed godziną
22.00. Tym, którzy chcą pracować,

• płyty stropowe o dł.
do 6,5m ze znakiem
bezpieczeństwa 8
• nadproża L-19
„ bloczki B-2, B•4, B-6
„ elementy
nawierzchni drogowych
(płytki chodnikowe/<
krawętnikl, trylinka,
płyty drogowe itp.)
• beton towarowy
z węzła komputerowego
„ ozdobne parkany
Możliwość negocjowania cen
przy większych zakupach.

Możliwość

transportu.

~··"

124 2

1243

WIZJATV

,CYERA

+

ORAZ INNE
NA TELEFON!
Montaż ~

Gwarancja
tel. 725 37 92
lub 0604 205 836

•
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ChorwacJą)J;:lotele ·
\
Gr~l,! . Thass~ę 1650 zł
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. 63·700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 2
Tel/fax. (062) 725 73 31 .·.

THE
GOLD BELL

63-700 Krotoszyn, ul. Kaliska 2

. . ,J.·::/:\
· ·:,.
Włochy Hotel:Z\
1214

Obcych

Agencja Turystyczna

TurcJa Hotefe>

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

Szkoła Języków

Tunezja
Przejazdy <·
autok · · · · · · ·

~~ ~-220
2~::-)}ł
.

355 $

OKNA DRZWI z PCV

ogłasza

zapisy
na rok 2000/2001
do grup:
- języka niemieckiego,
- angielskiego,
- francuskiego,
- hiszpańskiego,
- rosyjskiego .

ROLETY

WITRYNY SKLEPOWE
ŚCIANKI DZIAlOWE

Prowadzimy kształcenie
dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Tel. 722 65 78.

Projektowanie · dowolne wymiary
Pomiar, wycena · bezpłatna
5 lat gwarancji, Faktury Vat

CENY NAJNIŻS~E • SPRAWDŹ _!!!

Specjalista
lek. med. Alfred, Hess
przyjmuje:

specjalista urolog

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

- choroby nerek, pęcherza
moczowego. prostaty
i męskich narządów

~l 1 llllllll;;1;l
1

· trądziku młodzieńczego
i różowatego
. owrzodzeń podudzi, łuszczycy,
grzybicy skóry i paznokci
. chorób włosów {wypadanie,
rozdwajanie, przetłuszczanie,
łupież, łysienie plackowate)
. chorób alergicznych skóry
· uczuleń na detergenty itp.
oraz wyprysku skóry rąk
{egzemy), chorób rumieniowych,
ropnych i innych

płciowych

(również udzieci stulejki.
niezstąpienie jąder)

- bezoperacyjne kruszenie
kamieni nerkowych
- operacja przezcewkowa
prostaty ·
- USG
Pl'ZYlęcla

OKUCIA WINKHAUS

z ALUMINIUM

1216

Lek. Med.
ARTUR KUŁAKOWSKI

(profile typu VEKA)

. brodawek zwykłych {kurzajek)
. brodawek /ojkowatych
{typu starczego)
· brodawek płaskich

we wtorki,

wgodz. 16.30·18.00

{młodzieńczych)

63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowa la
tel. 062 725 27 40
1218

Tel. dom Poznań (061) 823 01 63
lub 0601 819 926
1219

Czynna
od wtoriu do soboty 1~ • 2:J»
Died%iele i męta lffJ. zj»
ul. loźrnińsła 28, Inm.cyn
Właścicielka

m Supermarketu INTERMARCHE
ul. Raszkowska 22b
m Hurtowni GABI-PI.AST
ul. Kobylińska 59

lokalu

11 Hurtowni PIOMAR

Emilia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!

ul. Benicka 30

(iv®

1220

Życzymy smacznego!

1221

*~

~

pośrednictwo
.I .

.

wycena

tel. 062 725 73 51, tel. kom. 0606 277 315
Teresa Szulc 63-700 Krotoszyn, ul. Wiejska 41
DOMY

li AUTO PERFECT s.c, li

Im

Autoryzowany Dealer Skoda

• Dom - stan surowy otwarty, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł.
• Dom - stan surowy, częściowo zadaszony, duży, atrakcyjna architektura, na działce 2000 m2.
Cena 95.000 zł (do negocjacji).
• Dom 100 m2 w Zdunach na działce 530 m2, 5 pokoi, garaż, całość podpiwoiczona, cena 80.000 zł.
• Dom w zwartej zabudowie w centrum Kobylina, pow. użytkowa 11 Om2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.
DZIAŁKI
• Działka sadowoiczo-ogrodnicza, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, obrzeże Krotoszyna.
Cena 17.500 zł.
• Działka budowlana 3000 m2 w Krotoszynie, cena 60.000 zł.
• Działkę budowlaną 1000m2 na Salni k/ Krotoszyna, cena 13.000 zł.
• Sprzedam działkę budowlaną na Osuszy 2100 m2, cena 16.000 zł.
• Działka budowlana o pow. 5480 m2 na obrzeżach Krotoszyna, cena 68.000 zł.
• Działki budowlane w Konarzewie przy ulicy1 uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Działkę sadowoiczo-ogrodową z prawem zabudo\YY położoną na Kopieczkach o pow. 9.500 m2.
Cena 66.500 zł.

MIESZKANIA
• Mieszkanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97.000 zł.
• Kupię kawalerkę w bloku.
• Mieszkanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Cena 87.000 zł.
• Mies1.kanic 50m2, Jp +le+ ł + we. Cena 55.000.
• Mieszkanie w bloku w centrum, I piętro, 62 m2 wysolci standard, cena 78.000 zł.

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJEM

• Do wynajęcia w ścisłym centrum, lokal na sklep o pow. 35 m2.
• Do wynajęcia w ścisłym centrum na I piętrze lokal użytkowy, pow. 30 m2.
• Do wynajęcia w ścisłym centrum, magazyn o pow. 170 m2, cena wynajmu za miesiąc 1.500 zł.
19 lipca 2000

ul. Nowe Wrota 5, 63-800 Gostyń
tel./fax 065 572 09 59

Specjalny pakiet ubezpieczeń
w cenie auta.
Wli I Ili roku ubezpieczenie pakietu
od 4,4 % wartości auta.
Felicia Już ad
Polecamy komputerowe ustawianie
geometrii kół w samochodach do 3,5 t. Octavia już ad

29.890 zł*
44.390 zł*

rok",

"Mówię

do widzenia" - oba
przez Marka Kryjoma) oraz
po prostu czadowy (reszta utworów).
Jest kilka kawałków po prostu wyśmienitych , jak otwierający płytę
"Szał", opowiadający lapidarnie historię pewnej imprezy, czy wyznanie wiary Kukiza "Po tamtej stronie i obok
Ciebi"e", którego energią można by obdzielić kilka utworów to bez wąt
pienia najostrzejszy kawałek na płycie ,
ale i ze sporą dozą melodyjności spod
śpiewane

Co jest grane?
KUKIZ I PIERSI
,,Pieśni ojczyźniane"

(Pomaton EMI)
Paweł Kukiz już od . czasu wydania
płyty

swojej grupy PIERSI
autor muzyki przeważnie
ostrej, bliskiej estetyce punk rocka, nie
stronił też od pastiszu, często wplatał
elementy folkloru, swojskiej ludowości. Dał się poznać jako autor ciętych,
prowokatorskich tekstów, gdzie wykazał świetną zdolność obse1wacji polskiego społeczeństwa ("ZChN zbliża
się", "Nie jestem cham", "Powróćże,
komuno", "W tym kraju wszystko może się zdarzyć"). Kukiz to jednak nie
tylko rozpolitykowany buntownik. To
świetny rozbawiacz - piosenki takie
jak: "Nie samym chlebem człowiek
żyje", "Leżę, leżę, Jeżę", "Maryna",
czy "O, Hela!" dostarqały nam inteligentnej zabawy, stając się przy okazji
sporymi przebojami.
pierwszej

zasłyną! jako

Na

"Pieśniach ojczyźnianych"

Kukiz

nie schodzi z wytyczonej raz drogi to kolejna płyta, na której artysta
w sposób charakterystyczny dla siebie
przemieszał różne konwencje i style.
Od strony muzycznej mamy tu trzy
wątki - dyskotekowy ("Młode tłoki",
"Tańczę"), weselny ("Ty dałaś mi wy-

l.

=
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11 Syn pa1\stwa
Maślankowskich

z Krotoszyna,
ur. 11 lipca

81 Kacper

Podziękowania

dla księgarni DOM
KSIĄŻKI SA Rynek 7

-,, -w

21 Córka państwa
KQsych
z Nowej Wsi,
ur. 8 lipca

Jarmużek

z Krotoszyna,
ur. I O lipca

z Baszkowa,
ur. 12 lipca

nagrodę

Kasię

zapraszam do redakcji w piątek po
a wszystkich pozostałych
do rozwiązania rebusu. Na odpowiedzi czekam do 3 sierpnia.
nagrodę,

- konkurs dla
starszych czytelników „Igraszek"
Przypominam o wakacyjnym konkursie na samodzielne opowiadanie
o przygodzie. Czekam na listy od
Ciebie o tym, jak znalazłeś skarb,
zgubiłeś mamę na plaży, goniła Cię
osa lub o tym - jak śmiejąc się
z dowcipu opowiadanego przez kolegę - spadłeś z krzesła. Pamiętaj,
wszystko może być przygodą. Opowiadanie może być krótkie, nawet na
pół strony z zeszytu . Mam tylko jeden warunek - przygoda musi Cię
spotkać w Polsce. Dlatego nie przysyłaj mi relacji ze zwiedzania Londynu lub Rzymu (ani tekstów napisanych przy pomocy rodziców).
Na kartki z hasłem PRZYGODA
czekam do końca sierpnia. Nadsyła
ne opowiadania będą zamieszczane
w gazecie, najciekawsze we wrześniu uhonorujemy atrakcyjnymi nagrodami.
W tym numerze mamy dwa opowiadania.

Znaleziona przez

państwa

Bruderów
z Wrotkowa,
ur. 8 lipca

I OJ Jan Tokarski
z Krotoszyna,
ur. 12 lipca

taj mieszka moja ciocia. Jej dom stoi
na uboczu, obok są inne podobne domy z ogródkami. Bardzo lubię spacerować sama, dlatego chętnie robię
cioci wszystkie zakupy. Prawie codziennie idę do sklepu po chleb
i mleko.
Kilka dni temu poszłam pierwszy
raz na targ. Chciałam kupić cioci
prezent na imieniny. Obeszłam ze
trzy razy wszystkie stoiska, ale nic
nie kupiłam. Wracałam zmęczona.
Pomyślałam nawet, że jestem bardzo
zmęczona, bo nie pamiętam dobrze
drogi. Ale szłam dalej. Po kilku minutach zrozumiałam, że źle idę . Na
dodatek zaczął padać deszcz i zmokłam. Weszłam do jakiegoś sklepu
i zaczęłam się zastanawiać, jak wrócić do cioci. Kiedy tak rozmyślałam,
ktoś mnie uderzył lekko w ramię.
Odwróciłam się, a to była .. . ciocia.
Wybrała się na większe zakupy
nf7Prł

in,iPn\n ~rnl

"

Wściekła

osa

Spędzałam wakacje u cioci w Kaliszu. Pewnego słonecznego dnia wybrałam się do parku.
Była ładna pogoda. Słońce coraz
bardziej przypiekało mi twarz.

.

i J·,r7'1n~r1k:iPm

Szłam

wąską

ścieżką

pomiędzy

drzewami, kiedy nagle coś przeleciało mi przed nosem. Nie zatrzymałam
się, szłam dalej. To coś przeleciało
mi drugi raz przed oczami i :atało
wkoło głowy. Wzięłam nogi za pas
i uciekałam. Kiedy się zmęczyłam,
postanowiłam schować się za drzewo. Wtedy znowu mi coś mignęło
przed oczami. Pomyślałam , że to
pewnie jest tylko mała muszka. Gdy
przyjrzałam się uważniej, spostrzegłam osę . ,Z tyłu miała wyciągnięte
żądło. Porwałam się do ucieczki.
Zdążyłam uciec przed wsciekłą osą,
ponieważ tuż za parkiem znajdował
. ie dom cioci ,
.
kawej osobowości, cel matrymonialny.

KLIMATYZACJA

• Bardzo atrakcyjny pan lat 30 (ciekawy zawód) pozna panią_ do lat 30 z wyższym
wykształceniem.

BOMAX
RODZICÓW ZDZIEĆMI no które pobierają
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY oraz osoby
posiadające grupę inwalidzką zapraszamy

Tel. 592 36 00, 592 37 67.
gipsowych, płytki ceramiczne, panele, malowanie, tapetowanie. Tel. 722 64 75 (po 19.00).
• Czyszczenie dywanów i tapicerki samochodowej. Tel. 725-77-37.
• Tanie i solidne czyszczenie dywanów
- 2 zł za m2. Tel. 722-84-96.
•

Montaż płyt

PO ZDROWIE NAD BALTYK
14·dniowy TURNUS REHABILITACYJNY
pokoje zlaz., TVSAT i telefonem

OD 30 Zł OD OSOBY/TURNUS
Ośrodek Rehabilita<yjno·Wypoaynkowy

"PANORAMA"
71:_4ft7 l,rnolowia~ 111

ciocię

G= I<.

Mieszkam we Wrocławiu, do Krotoszyna przyjechałam na wakacje. Tu-

..,..,

31 Córka

za rysunek otrzyma Kata-

rzyna Tomycka z Gostynia.

PRZYGODA

Tomasz Kwiatkowski

rnr•• .•. ,...

Drodzy Przyjaciele,

Albertyna

znaku choćby BAD RELIGION.
Świetnie wypadły utwory śpiewane
z udziałem gości - "Tańczę" w towarzystwie Dominiki Kurdziel, a przede
wszystkim "Policja" - utwór oskarża
jący policję o bezradność wobec przemocy; nie jednostronnie jednak, gdyż
pojawia się monolog policjanta (w tej
roli Liroy), który też ma swoje racje.
"Pobłogosław biednym" to kpina z retoryki wiecowej prawicO\vych polityków, a "Miasteczko South Park" to kawałek, który powstał po obejrzeniu filmu pod tym samym tytułem.
Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy rozlicza się Kukiz w "Wielkim Pań
stwie Powszechnej Niemocy". To krytyka polityki rządu, która prowadzi do
tego, że niezbyt zamożni najczęściej
ludzie finansują działania, które powinny być prowadzone przez władze
(cytat: "Pospolite ruszenie/ solidaryzm
społeczny/ rząd kupuje Lancie/ a babcia karetki").
Nie sposób się nudzić, słuchając tej
płyty, a to już duże osiągnięcie ...
NOTA:6

Albertyną

Igraszki z

R~llvr.h 9

l==J

I

"" "'"""""oL

41 Syn państwa
Dykcików
z Walerianowa,
ur. 9 lipca

11 ł Córka państwa

51 Córka

państwa

Kubisiaków
z Krotoszyna,
ur. 9 lipca

121 Syn państwa

Wielcbińskich

Strugałów .

z Wronowa,
ur. 15 lipca

ze Zdun,
ur. 12 lipca

61 Jagoda Wiatrak
z Krotoszyna,
ur. IO lipca

131 Marcin Kaczmarek
z Lipówca

71 Syn pa1\stwa

Witczaków
z Gościejewa,
ur. I O lipca

14ł Syn . państwa

Wojaków z Biadek,
ur. 20 czerwca

1~ Jipca

~ooo

• 20

Czułe słówka. ••

•

Juli Szkudlak z okazji
pierwszych urodzin
wszystkiego dobrego, dużo
zdrowia i spełnienia marzeń
oraz tego, by twa twarzyczka
była wciąż uśmiechnięta

chrzestny

•

Matuszakowi
Helena, Mirek, Ela,
Beata, Marcin i Agnieszka

żona

•

•

•

tym razem przypadnie w udziale
Julicie Walkowiak
•

- choroby nerek. pęcherza
moczowego. prostaty
i męskich narządów

Specjalista

'płciowych
,

,.

., .
Prywatne

&.. f ..
64-100 Leszno, ul.

lek. med. Alfred. Hess
przyjmuje:

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

mi wszystko, a teraz
odchodzisz. Rany mi w sercu
robisz. Och! Dlaczego to
zrobiłeś - kochałeś
i zdradziłeś.
Zbyszkowi z Pakosławska
Aśka z Kobylina
Moje serce bije dla Was, dla
Was chcę żyć, tylko Was
kochać, tylko z Wami być.
Kochanemu synowi Danielowi
i synowej Ani Marks w dniu
imienin dużo zdrowia,
szczęścia oraz

Szkoły

Niech

życie

Twoje

uśmiechem

•

•

najmilsze spełnia
Pamiętaj o tym wśród
ziemskich dróg, że choć nie
patrzą ludzie, to zawsze widzi
Bóg. Z okazji imienin tacie
Henrykowi G. z Kobylina

i chcesz zdobyć

średnie wykształcenie

technikum mechaniczne
technikum budowlane
technikum przemysłu drzewnego
technikum technologii żywności
liceum ogólnokształcące

•

Z okazji urodzin i imienin
Janowi Wice i Krystynie
Witek dużo zdrowia, wszelkiej

Aby słońce Ci świeciło,
księżyc dał spokojną noc, aby
wszystko się spełniło, w życiu
brakło trosk z okazji urodzin
Kaśce Z. wszystkiego
najlepszego i spełnienia

radości życzy

marzeń

•

•

Dyrektorowi Janowi Szyszce z
okazji imienin i urodzin
wszystkiego co najlepsze
i najpiękniejsze w życiu,
zdrowia, szczęścia,
pomyślności i pogody ducha
•

życzą

współpracownice

I Kobylinie.
•
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Serce teskni, serce kocha i za
Tobą ciągle szlocha.
Kochanemu Wacusiowi
z Wyganowa
tęskniąca Julita N.

•

Najmilszej mojcJ dziewczynie
Monice K. życzenia z okazji
urodzin śle
zawsze
hard:o zakochany Remek
Niech życic Twe płynie
w radości i uśmi e chu. Zapewne

Czerwonobrązowej

szybkiego

z Parcelek

zbrązowienia życzy

•

Z okazji imienin Czesławie
Wiatrak dużo zdrowia
i samych radosnych dni życzą
syn, synowa i wnuki

•

Czesławowi Witczakowi
z okazji imienin serdeczne
życzenia zdrowia, szczęścia,
pogody ducha i spełnienia
marzeń składają

Mija dzień za dniem, a Ty nic
chcesz mnie. Mija nocka za
nocką, a Ty nic chcesz mnie,
złotko. Mam szczere zamiary,
nie jestem jeszcze stary. Jestem
dobry i szczodry, więc zaproś
mnie, kochanie, na kolację ze
śniadaniem. Ślicznej Rybce
przypomina się
dob,y kolega
Gorące jak słońce, szybkie jak
wiatr pozdrowienia dla
Justyny Z, Iwony D, Marysi
G, Kasi G
przesyła

Iwona K
•

Pokochałam Twoje oczy i chcę
kochać Tylko je. Zobaczyłam
Twojl.! u~ta pokochałam je!
Kocham każdy Twój gest,

rodziną

i Ania z Rys::.ardem

•

Z okazji urodzin kochanej
córce Marlenie
Poziemskiej -Dziergwie
spełnienia marzeń , dużo
uśmiechu

i

radości życzą

rod::.ice i brat Tomek
•

Kochanej córce Kindze
Szewczyk z okazji imienin
i ukończenia studiów
wszystkiego najlepszego i
powodzenia przy starcie
w dorosłe życic życzą
rod::ice

•

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji imienin, zdrowia,
szczęścia i radości Krzysiowi

H.

życzy

kole::anka
Agnies::ka
•

życzy

!wona K.
•

publlcmych (kończą •lt -,Umlnem doJmtloścl). Nauka
odOywa się w piętki po południu oraz •oboty w ICrotoszynl•

123 1

Życie to wielka gra, kto żyje,
ten ból i smutek zna. Życie to
jakby nic, a jednak warto żyć.
Z okazji 19. urodzin Julitce
Walkowiak wszystkiego
najlepszego życzą
rodzice z Olą,
Kingą i Kubusiem

•

Najserdeczniejsz życzenia
imieninowe: zdrowia, radości
i szczęścia Piotrusiowi,
Karolinie i Krzysztofowi
Kokotom
składają

Wszystkie wymienione szkoły poslłldlł/lł uprawnienia szkól

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

•

Wioletta z

Aby słońce Ci świeciło,
księżyc dał spokojną noc, aby
wszystko się spełniło, w życiu
brakło trosk - z okazji imienin
Halinie Jeruzal
Foremki

ciocia Hela

.t
.t
.t
.t
.t

Powiem szczerze: Jestem
zrozpaczony, bo szukam sobie
żony. Jestem nieco zły, bo
ciągle uc iekasz mi. Rybko,
dość tych fochów, tracę

•

dziadek i ciocia

Proponujemy naukę w systemie zaocznym
w następujących szkołach:

Ewcia

życzą

•

pieszo)

przesyła

Twój dobry ko lega

a los niech
nadzieje .

synowie

chodzę

Najlepszej przyjaciółce Kamili
Flajszer z Biadek życzenia
zdrowia, wszystkiego
najlepszego, pomyślności i
dużej dawki optymizmu

cierpliwość.

szczęścia jaśnieje,

1 tel./fax (065) 529-92-30

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

•

szczęścia,

Ile liści sypie las stary, ile
godzin biją zegary, tyle
szczęścia i słodyczy 20 lipca
wujowi Rafałowi Grędzie
Krystian życzy

mama Halina
•

Tomuś

Oa, niestety,

Kasztanowa
•

życzy

'"J,D\Jl\ĄTQR"

Jeśli ukończyłeś szkołę zawodową

Zdrowia,

nie tylko w życiu,
ale i w miłości tego życzą Ci
z okazji 19. urodzin
Kinga, Ola i KubuJ'

błogosławieństwa bożego

Ponadpodstawowe

Opalińskich

Niech Ci życie się układa,
niech marzenia spełnią się, tak
mi serce podpowiada, żeś Ty
szczęśc i em dla mnie jest.
Zdrowie, szczęście
i pomyślność niech wypełnią
serce Twe. W dniu 21. urodzin
Jackowi Wypuszczowi
Basia

Odlotowej dziewczynie na
rowerze, która codziennie
jedzie na czarnym rumaku
u li cą Mickiewicza, gorące,
wakacyjne buziaki przesyła
tęsknie patrzacy na nią
codziennie

pomyślności

Dałeś

LECZENIE
. trądziku młodzieńczego
i różowatego
. owrzodzeń podudzi, łuszczycy,
grzybicy skóry i paznokci
. chorób włosówJw.oadanje

•

rodzice,
brat T.J. oraz babcia

W dniu imienin wszelkiej
pomyślności, zdrowia

Nagroda niespodzianka

I

W dniu Twoich Urodzin, które
są raz w roku: niech będą
szczęśliwe i pełne uroku. My
ze swej strony ślemy Ci
życzenia, aby spełniły się
najskrytsze marzenia.
Kochanej Ani Szynkowiak
z Górki życzenia
składają

•

specjalista urolog

•

syn K,ystian

roku o tej samej
porze każdy Ci życzy, co tylko
może. Więc i my korzystamy
z tej sposobności, życząc Ci
szczęścia i pomyślności. Z
okazji imienin Krzysztofowi
Murawskiemu z Wronowa
życzą

Lek. Med.
ARTUR KUŁAKOWSKI

wszytko co Twoje dla mnie
ważne jest. Michałowi M.
z Sulmierzyc
niedawno poznana Gośka

życzy

Każdego

córki Weronika
i Wiktoria.

•

ożenku życzą

Krzyśkowi

życzy

życzy

Przyjmij bukiet życzeń tych ćhoć na kartce są spisane, ale
sercem dyktowane. Szczęście
niech Cię nie opuszcza, radość
gości w sercu Twym, a
marzenia, które masz, niech się
spełnią w krótki czas. Z okazji
imienin Krzysztofowi

i rychłego

Murawskiemu z Wronowa

masz marzenia, więc życzę Ci
ich spełnienia. Przyjmij garść
mych życzeń, które z serca
wybrałem dla Ciebie. Żyj
długo i szczęśliwie, bez
smutku i żalu. Tego z okazji
imienin mamie Karolinie

Z okazji imienin kochanej
córce Magdalenie i synowi
Krzysztofowi Szymańskim
z Lutogniewa zdrowia,
szczęścia i samych
słonecznych dni pełnych
radości oraz spełnienia marze11
życzą

rod::ice
i brat Gr::egor::

................................................................... -........................

!f~: ~ \
KOSMETYCZ~t; - ; ~
GABINET

,,MARIOLA t (/

Krotoszyn, ul. Zdunowska 29
Wykon uJę szeroki zakres
uług kosmetycznych.
Polecam: woskowanie, maseczki,
oczyszczanie skóry, manicure,
maklJat, zabiegi modeluJące sylwelk~.
Nowość! Od czerwca możecie Panie
mleć piękne. długie I trwałe pawokcle
akrylowe firmy Tammy Taylor.
Zapraszam równ i eż na solarium
Wycięte ogłoszenie to 1Do/o tansze
solarlum tylko do końca lipca!
1~3"
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•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Tel. 0-65 547 31 09.
do zboża, śrutownik

•

ssąco-tłoczący, przenośnik ślimakowy

•

Przetrząsacz.

Nową dmuchawę

bez silnika. Tel. 721 76 76.
Prasę wysokiego zgniotu, rok produkcji
1993. Tel. 721 19 62.
Betoniarkę. Tel. 722 31 90, wew. 35.
Łóżeczko dziecięce (baldachim, materac), stan b. dobry, cena do uzgodnienia.
Tel. 725 48 74.
Czarną meblościankę na wysoki połysk
wraz ze stołem i krzesłami, bardzo tanio. Tel. 725 28 47.
Meblościankę, stół i 6 krzeseł dębo
wych, zestaw wypoczynkowy z materiału i lawę, zestaw wypoczynkowy
skórzany na stelażu dębowym i lawę,
stan b. dobry. Tel. 721 22 74.
Kremowy komplet ze skóry. Tel. 722 85
29.
Komplet wypoczynkowy - jugosło
wiański . Tel. 0606 340 499, 722-66-98.
Drewniany plot - 4 metry, tanio. Tel.
722 85 29.
Okno z demontażu, wym. l 98x 142,5
cm; 2 okna - 84x 117 cm; drzwi 86x 186 cm. Tel. 725 35 72.
Siatkę ogrodzeniową powlekaną plastikiem oraz słupki ogrodzeniowe. Tel.
722 64 03.
Obciążenie na gryf, cena do uzgodnienia. Tel. 722 95 65.
Kafle piecowe i kaloryfery płytowe (nowe). Tel. 721-76-17.
Kafle z rozbiórki pieców. Tel. 722 92

55.
•

Antenę satelitarną, nową,

szerokopa500 kanałów, stereo, firma niemiecka "Mcdion", tanio. Tcl.725 41 30.
• Hydrofor z pompą, cena 400 zł. Tel.
0605 468 181.
• Telewizor 28 cal. "Orion", stereo, telegazeta, pilot, cena 520 zł; telewizor
"Philips", 1998, stereo, telegazeta, pilot,
cena 700 zł. Tel. 725 45 76 (wieczorem)
lub 0604 850 880.
• Lodówko-zamrażarkę ELEKTROLUX;
wys. 180 cm, sterowanie, nawiew, stan
dobry, cena 590 zł (lub zamienię na automat) . Tel. 725-73-93.
• Pralkę wirnikową, mało używaną, tanio.
Tel. 725 00 21.
• Pralkę automatyczną POLAR, mało
używaną. Tel. 725 00 21.
• Odtwarzacz wideo DAEWOO na gwarancji, cena do uzgodnienia. Tel. 725 00
21.
• Suknię ślubną i sukienkę w kolorze ło
sosiowym, ra~cm 200 zł. Tel. 0605 46
81 81.
• Suknię ślubną na 175 cm, rozmiar 42.
Tel. 722 92 55.
• Suknię ślubną na 172 cm, rozmiar 38,
krótki rękaw, n,kawiczki, welon, cena
200 zł. Tel. 722 15 03 .
• Suknię ślubną z krótkim rękawem na
155-165 cm, stan b. dobry, cena do
uzgodnienia. Tel. 725 38 62.
• Suknię ślubną, ładną, b. tanio. Tel. 722
85 90.
• Szatkę komunijną dla chłopca. Tel. 722
85 29.
• Suknię ślubną na 175 cm, rozmiar 42.
Tel. 722 92 55 .
• Rottweiler, b. ładna suczka 6-micsięcz
na z rodowodem, mocnej budowy, z dobrym charakterem, cena 450 zł. Tel.
0606 381 504.
• Maszynę do szycia "Łucznik 466", wieloczynnościową z szafką, cena do
uzgodnienia. Tcł.722 85 90.
• Organy Yamaha PSR 48, mało używa
ne, stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel.
725 00 24.
• Lampę Bioptron firmy ZEPTER do leczenia światłem, na gwarancji tanio
sprzedam. Tel. 0604 81 21 06.
• Telefon komórkowy Ericsson A 1018s,
stan bdb, cena 230 zł. Tel. 0606 438
166.
• Telefon komórkowy NOKIA 3210 zła
dowarką, bez Si młocka. 190 zł, przewody do NOKII, programy do wszystkich
telefonów. Tel. 0603 404 404 .
smową,

•

•
•

•
•

Wyrówniarkę do drewna. Tel. 722 95 41
(po 15 godz.).
Wózek głęboki , cena 80 zł. Tel. 722 85
90.
Niemiecki zabytkowy magiel ręczny.
Tel. 0605 468 18 l.
Maszynę do szycia przemysłową MINERVA, cena 350 zł. Tel. 546 I 4 60 Rawicz.
Tanio rowerek górski dla dziecka
w wicku 6 - 9 lat. Tel. 725 21 63.
Trójkołowy, akumulatorowy, roczny
motocykl dziecięcy z ładowarką baterii
i dokumentacją. Tel. 721 50 43.
Opony 195x50xRl5, stan idealny, moż
liwa dopłata. Tel. 725-73-93.
Części do fiata 125 p tanio. Tel. 060 I 18
70 09.

• Okna drewniane bardzo tanio, (wym.
147/178). Tel. 722 64 OS po 20.00.

Nieruchomości ·
V

./- ,,,<<,
\

• Posiadam do wynajęcia pomieszczenia o wysokim standardzie i przystęp
nych cenach na biura, gabinety,
w centrum Krotoszyna (były KOK).
Tel. 725-33-87, 0601-98-36-98.
• Oddam w najem dwa atrakcyjne lokale
handlowe oraz pomieszczenia na biura,
hurtownię lub inną działalność w Krotoszynie ul. Rawicka 5; tel. 0-65 548 22
45.
• Poszukuję mieszkania do wynajęcia;
tel.725 45 76 (wieczorem) lub 0604 850
880.

•

Poszukuję

mieszkania do wynajecia
z możliwościa parkowania dwóch samochodów, tel. 588 13 41.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe
w Krotoszynie na 2 lata. Tel. 0606 26
Ol 46.
• Posiadam do wynajęcia pokój z kuchnią
do gruntownego remontu, centrum, parter, czynsz od stycznia 2001, długa
umowa, wyłącznic starsze małżeństwo
lub kobieta. Tel. 722-04-59.
• Wynajmę lokal z zapleczem na działal
ność handlową lub gastronomiczną przy
ul. Zdunowskiej o powierzchni ok. 50
m2. Tylko konkretne oferty. Tel. 725 22
79.
• Wynajmę I piętro budynku gospodarczego na dzi a łalność gosp. lub magazyn, centrum Krotoszyna, dogodne warunki najmu. Tel. 722 92 55.
• Działkę budowlaną 1100 m2 (woda,
prąd, gaz, telefon) w Krotoszynie. Cena
do uzgodnienia. Tel. 722 62 I O.
• Kupię dom w Krotoszynie lub Koźmi
nie Wlkp. do 60.000 zł , albo zamicnic
mieszkanie 56 m2 w centrum Krotoszyna na dom jednorodzinny. Tel. 0605 236
390.
• Zarząd POD im. M. Kasprzaka, Krotoszyn, ul. Raszkowska, oferuje wynajem
świetlicy na uroczystości rodzinne i inne, atrakcyjne ceny. Tel. 725 04 39.
• Sprzedam dom piętrowy wolnostojący,
rok budowy 1990, pow. 175 m2 na
działce o pow. 583 m2, pełne uzbrojenie, garaż 40 m2. Tel. 0-62 725 02 O1.
• Wynajmę I pictro budynku gospodarcszcgo na działalność gosp. lub magazyn
w centrum Krotoszyna, dogodne warunki najmu. Tel. 722 92 55 .
• Sprzedam mieszkanie w Krotoszynie,
3-pokojowc w bloku, pow. 60, 7 m2, li
piętro, wysoki standard. Ttcl. 0602 396
257.
• Sprzedam garaż na osiedlu przy ul. Rawickiej w Krotoszynie. Tel. 725 08 58.
• Sprzedam mieszkanie M-4, pow. 62 m2
na osiedlu Dąbrowskiego w Krotoszynie, garaż. Tel. 725 37 74.
• Oddam w najem pokój z kuchnią 25 m2,
drugie piętro . Tel. 725 29 46.
• Wynajmę pokoje w Świnoujściu. Tel.
091 32 120 03 .
• Sprzedam działki budowlane (Parcelki).
Tel. 725 Ol 09.
• Sprzedam mieszkanie wla nościowc,
pow. 72 m2, I piętro, 4 pokoje, kuchnia,
przedpokój, zabudowana łazienka, balkon z winogronami, garaż obok. Tel.
725 03 28 lub 0604 146 591 .

• Sprzedam w centrum Milicza 3 domy
w stanic surowym (zabudowa szeregowa, w każdym jest sklep o pow. ok. JO
m2, mieszkanie). Powierzchnie domów:
203 m2, 159 m2, 140 m2, cena 900 zł za
m2. Tel. 065 545 28 54 lub 0605 445
369
• Sprzedam mieszkanie własnościowe
w bloku, 3-pokojowe, pow. 48,2 m2, Ili
piętro, cena do uzgodnienia. Tel. 0-62
722 07 43.
• Kupię dom-Krotoszyn, Koźmin Wlkp.
do 60 tys. zł lub zamienię mieszkanie 56
m2 w centrum Krotoszyna na dom jednorodzinny. Tel. 0605 236 390.
• Sprzedam działkę budowlaną o pow.
960 m2 w Kobiernie k/Krotoszyna, cena do uzgodnienia. Tel. 741-45-62.
• Lokal do wynajęcia, ul. Zdunowska 16,
Krotoszyn. Tel. (071) 38-46-235 po
21.00.

• Sprzedam działkę budowlaną atrakcyjnie położoną, pełne uzbrojenie 620
m2. Kazimierz Pierzchała, Krotoszyn, ul. Grudzielskiego 2.
• Sprzedam garaż własnościowy na osiedlu przy ul. Rawickiej w Krotoszynie.
Tel. 725-08-58.
• Oddam w najem dwa atrakcyjne lokale
handlowe oraz pomieszczenia na biura,
hurtownie lub inną działalność. Tel.
(065) 548-22-45.

• ANTYKI skup, sprzedaż: meble, zegary, obrazy, porcelana, lampy, militaria,
wagi , żelazka, młynki, itp. Piotr Pryczck, Jarocin, ul. Wrocławska 31. Tel.
747 78 08 praca, 747 17 60, dom 0603
799 644.

nanie, atrakcyje fasony, najniższe ceny, sukienki dla druhenek. Tel. 72201- 94, ul. Spokojna, Krotoszyn.
• INTROLIGATORNIA - mała poligrafia - oprawa książek, czasopism,
rejestrów, dzienników, albumów,
prac dyplomowych, magisterskich
itp. Krotoszyn ul. Młyńska 15 b, godz.
16.30-18.30.

• Malowanie, tapetowanie, gipsowanie,
glazura (do 7,5 % rabatu). Tel. 722 08
82.

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY: druk
wizytówek, ulotek, folderów oraz innych. Krotoszyn, ul. Młyńska 15b,
godz. 16.30-18.30.
• Przyjmę reklamę na działce przy głów
nej trasie. Krotoszyn, ul. Grudziclskicgo
2.
• Profesjonalne i tanie korepetycje zj. angielskiego. Tel. 0608 127 417.
• Jęz. angielski - tłumaczenia , korepetycje. Zduny, ul Sienkiewicza 15, tel.
0606 915-269.

•

Zakład zduński,

budowa i przebudowa
pieców kaflowych.Tel. 731-03-91.
• Fachowe układanie glazury i terako-

ty, drobne prace murarskie, długolet
nia praktyka za granicą, rachunki
VAT. Tel. 722-84-15
• Bctoniarstwo usługowe, nadproża typu
L od 90 cm, płyty WPS, belki stropowe,
pustaki stropowe, pustaki ścienne,
bloczki fundamentowe . Tel. 0602 808
733, 721-54-23.
• Malowanie, tapetowanie, układanie pły
tek ceramicznych, paneli podłogowych,
montaż sufitów podwieszanych. Tel.
725-74-84.
• Docieplanie budynków. Tel. 738-27-08,
0603 936 025.

•

KLIMATYZACJA

BIURO MATRYMONIALNE

DUET

Tel. 735 38 25.

• Sympatyczny pan lat 50 (wdowiec), kochający życie pozna panią do lat 52 o ciekawej osobowości, cel matrymonialny.
• Bardzo atrakcyjny pan lat 30 (ciekawy zawód) pozna panią do lat 30 z wyższym
wykształceniem.

BOMAX
• Sprzedam 18 rat w AUTO TAK na fiata Sienę lub Punto. Tel. 0606 340 499,
722-66-98.
• Oddam za darmo używaną pościel białą.
Tel. 725 35 72.
• Przyjmę dwie panie-studentki do pokoju, nic palące, studia zaoczne w Zielonej
Górze. Tel. 0-68 322 75 76.
• Znaleziono rower górski. Tel. 0601 916
553.
• Oddam w dobre ręce 3-letniego psa rasy
american staffordshire - terrier, codziennie od 10.30 do 12.30. Karol Janiak, ul. Mickiewicza 33/2.
• Czy umyć państwa okna? Tel. 0605 468
181.
• Przyjmę proste rzeczy do szycia (np.
proste spódnice). Tel. 0605 468 181.
• Oddam w dobre ręce suczkę-owczarka
niemieckiego. Tel. 721 22 26.
• Profesjonalne korepetycje z języka angielskiego prowadzone przez absolwenta wydziału Uniwersytetu Cambridge.
Michał Konieczny, 725 4017, 0608 127
417.
• Wynajmę miejsce na reklamę przy
głównej trasie. Tel. 0605 46 81 81.
• Chcesz sprzedać samochód? Zamieść
ogłoszenie w internecie. Tel. 721-19-72
po 21.00

Tel. 592 36 00, 592 37 67.

Montaż płyt gipsowych, płytki ceramiczne, panele, malowanie, tapetowanie. Tel. 722 64 75 (po 19.00).
• Czyszczenie dywanów i tapicerki samochodowej. Tel. 725-77-37.
• Tanie i solidne czyszczenie dywanów
- 2 zł za m2. Tel. 722-84-96.
• Zakład tapicerski w Krotoszynie naprawi, obije nowym matcrialcm krzesła ,
fotele, kanapy, tapczany i inne. Transport bezpłatny, ceny konln1rcncyjnc.
Tel. 0-606-326-75'2.

•

• Szycie kołder z pierza, przerabianie
na jaśki, kołdry, szycie poduszek.
Krotoszyn ul. Wojciechowskiego 27.
Tel. 725-79-51.
• " Suknie Ślubne", Salon - Komis Wypożyczalnia -

•

•
• Możliwość współpracy, dochody od
2 do 5 tys. zł na miesiąc. Ryszard Woż
niak, ul. Chopina 7.
• Dziewczyna lat 20 podejmie każdą wakacyjną pracę. Tel. 722 42 25.
• Młody rencista ze znajomością zagadnień komputerowych podejmie pracę.
Tel. 0501 557 867.
• Praca chałupnicza tylko i wyłącznie listownic, dołącz znaczek wartości 3,95
zł wysyłka polecona, ciężka. Zbigniew
Szczepanik, 63-705 Kuklinów 55a/12.
• Przyjmę ucznia w zawodzie sprzedawca, sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Zdunowska 183, Krotoszyn. Tel. 725 21
60.
• Sukam pracy jako kierowca kategorii
A,B,T,E. Tel. 722-97-95 .
• Poszukuję pracy - spawacz gazowy,
kierowca kat. A,B,C,E., wiek: 45 lat.
Tel. 588-01-57.

•

•

Szycie na miarę, oferuje: szeroki wybór, niskie ceny od
I OOzl, dogodne warunki płatności , przyjęcie do sprzedaży komisowej . Krotoszyn, ul. Słowiańska 23/k dawnego Pcwcxu). Tel. 725-74-04 czynne codz.
I 0.00-20.00 w sob. I 0.00-15.00.
Internet - projektowanie i serwisowanie stron WWW, usługi marketingowe.
Tel. 0602 37 21 79.
Usługi transportowe: ford transit bus,
ładowność 1.8 tony, rachunki VAT. Tel.
725 32 62.
Wyrób pieczątek, ksero cyfrowe: kolorowe, czarno-bialc, przepisywanie prac
(również w językach obcych), oprawa
prac magisterskich i dyplomowych, bindowanie, laminowanie, wizytówki.
Krotoszyn ul. Kobylińska 27/6 Tcl.(062) 722-94-44.
Pracownia Sukien Ślubnych i Wie-

czorowych Jolanty Bartoś oferuje
szycie na miarę, profesjonalne wyko-

Treść

Imię

• Malo używany rozkładany tapczan do
dziecka za rozsądną cenę; tel. 588 43
86.
• Starocie do remontu: szafka, komoda,
szafonierka itp. Tel. 592 51 92 po 18.00.

RODZICÓW Z DZIEĆMI no które pobierają_
ZASllEK PIELĘGNACYJNY oraz osoby
posiodojq_ce grupę inwalidzką_ zapraszamy

PO ZDROWIE NAD BALTYK
14·dniowy TURNUS REHABILITACYJNY
pokoje zlaz., TVSAT i lelefonem

OD 30 Il OD OSOBY /TURNUS
Ośrodek Rehabilita<yjno-Wypoaynkowy

"PANORAMA"
76-107 Jarosławiec, ul. Bałtycka 9
~ (071) 343 67 44,341 0512
UTBODNIIIY PERSONEL IIEDYCINY

LOMBARD
pożyczki pod zastaw, udogodnienia
dla posiadaczy kont osobistych.

antena satelitarna 140 zł
Suzuki DR 500, rok prod. 1983 r.
magnetowidy, odtwarzacze
- magnetowid SD 442, cena 630 zł
- rower górski 260 zł
- duży wybór wózków
telewizor Sony 21 ', cena 620 zł
Tel. 0602 772 460. K,vroszyn, ul Piartowslw 25
(wejście

od ul Podgórmj)

W związku z
dynamicznym rozwojem
rynku ubezpieczeniowego
POSZUKUJEMY

KANDYDATÓW NA AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH
oraz AGENTÓW POSIADAJĄCYCH
LICENCJĘ PUNU
ldaalny kandydat powinien

posiadać:

niezaspokojoną ambicję,
wiarę w swoje umiejętności.

odpowiedni poziom

kreatywności,

minimum średnie wykształcenie,
zaangażowanie I dyspozycyjność.
Oferujemy:
jasno określoną ścietkę karie,y,
atrakcyjne wynagrodzenie.
współpracę z najlepszymi fachowcami

--= ,

KROTOSZVN tel.0601 594 851

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

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

Adres (tel .) .................................................................................................... .
Wyp.łnlony

I naklejony kupon prouny wyałać na adrN Redakcji lub

zecz
RK.rotooJJllka

Ogłoszenia

O

wrzucać

do

akrzynkł

"'RK"' - Sienkiewicz.a 2a

do 20 sfów last

Powytej 20 słów (do 40) +3 zł

bezpłatne.

O Pogrubienie +3 zł.
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R ENAUD'
Czi.śc i do fi ata I 26p; tel. 0606 596
2 19.
• Fiat l 26p, rok prod. 1984, alternator,
przegląd do maja 2001; tel. 722 8 1
21.
• Fiat l 26p, rok prod. 1993 czerwony,
siedzenia lotnicze, spojlery w kolorze nadwozia; tel. 722 65 11, 0602
570 412.
• Renault 19, TO 1,9 1992 r., biały,
pii.ciodrzwiowy. Tel. 725 76 51.
Przyczepka, idealna do fiata l 26p,
wymiary 100/ 120 cm z pokrywą tel.
722 65 11.
• Nowy bagażnik do opla vectry; tel.
722 65 11.
• Rcunault: sprzedaż samochodów nowych i używanych, taniej niż w salonie. Ul. Masłowskiego IO, tel. 725 09
68.
• Raty na samochód daewoo matiz.
Oprocentowanie 1,5 % rocznie. Wartość 3000 za 2200 zł. Tel. 725 76 51.
Reunault 19, GTD, 1.9 diesel, tanio.
Kuklinów 83, tel. 721 16 26.
• Opel vectra CD automat 1.6, 16V,
rok prod. I 996, pełna dokumentacja,
serwisowany, komplet opon zimowych; tel. 725 03 28 lub 0604 146
591.
• Peugeot 106 XR, 1995r., poj. 1, 1;
przebieg 44.000 km, czerwony, 3drzwiowy, elektrycznie regulowane
światła, szyby tylne uchylne, udokumentowane pochodzenie, RM + gło
śniki, garażowany, stan tech. b. dobry, cena do uzgodnienia lub na raty;
tel. 722 82 43.
• Tarpan, 1989 r, stan b. dobry, benzyna, tanio. Tel. (065) 573 -58-99.
• Daewoo tico IX, 1998 r, przebieg:
40.000 km, serwisowany, stan b. dobry. Tel. 0605 370 407.

C1.Jo

•

Niezwykły kredyt
na niezwykły samochód.
• a•ncJa obrotu nleruchomoiclaml
usłu gi geodezyjne
SPRZEDAi
1.

2.

3.

4.

Wystarczy wkład własny w wysokości 40% ceny i Już 1eżdz1sz własnym Glio, jednocześ n ie
spłacając rekordowo niskie miesięczne raty. To idealny samochód do miasta i na dłu g ie
trasy. Jest nowoczesny, komfortowy i bezpieczny. Teraz na wyj ątkowych warunkach
- kredyt oprocentowany już od 5% w skali roku!
www.renault.com.pl
Ofo<!J WW!a od 6.07. óo31.lJ8.00.
Nif mozna i . ; ~ z mymi olertami ll<OmOCYjnym Henau1t

Renault C.redlt Polaka

•

5.

6.

7.
~

1241

Au I O LIDER

Ostrów ~lkp.
ul. Pozna1'i.ska 78
tel. (_062 > 592 55 :?2

Kalisz
ul. Łódzka 69
rei . (062) 764 50 80

Z.Op,nJ. .'frmy

p,1 .-pt. 8.00. 18.00. so/x>la 8.00 - 16.00

9.

IO.

11.

USł.UGI

KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ

Polecamy:

12.

13.

• mycie ręczne

· kompleksowa odnowa starego lakieru
oraz zabezpieczenie nowego
· czyszczenie tapicerki
Krotoszyn, ul. J~śminowa 13
· odnowa zderzaków plastikowych itp.
/k. lntermarche/
· przygotowanie samochodu do sprzedaży
tel. 72S 07 36
· wyprawki lakiernicze
1233

14.

15.

16.

17.

18.

1235

Usługi

Sprzedam
samochód osobowy
POLONEZ 1.4 MPI,
16 V, rok prod. 1995, biały,
kupiony w salonie, serwisowany,
stan dobry, cena I Otys. PLN.

Kontakt:
redakcja "Rzeczy Krotoszyńskiej ".

!>usuwanie nieczystośc i
z szamb,
!>rozlewanie gnojowicy,
~ odpompowanie
studzienek melioracyjnych
Eugeniusz Oloma
56-330 Cieszków, ul. Kokiuszkl 54
Tel. 071 38 48 107
tel. kom 0603 22 86 77.
1236

Usługi

Asenizacyjne

OFERUJE

I

1

ogłoszeń
, RedakcJa Ul. Sienkiewicza 2
tal 725 33 54. tar722 7142
• Drukarnia Kratoszvńska
ul. Floriańska 1
teL 725 2638
· Sklep „RUCH"-u
KallJlin, uL Wolnoścł 23

a zecz
17

Asenizacyjne

,Kr,1tM!J.ńSk•,,

19 lipca 2000

ro:J©[!g~~
~~ 2~!M\®warz~arz
63·700 KJlOTOfflH, UL. IDVHOWSkA 71. TEL. 062 125 45 61

Skupujemy lt!l:l
nowe telefony
komórkowe:
Nokia 3210
Ericsson TlO
Motorolla T2288
Motorolla
3588, 3888,3688
Alcatel DB
Siemens C25
I inne.

- 470 zł
- 380 zł
- 270 zł
- 190 zł
- 190 zł
- 370 zł

Tel. 0604 317 456.

,,WEST • FROST"
63·400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 26
tel./fax 062 691 04 44, 736 69 69
1239
> Klimatyzacje
pomieszczeni owe
i samochodowe
> Komory chłodnicze
> Meble sklepowe
> Wyposażenie sklepów
> Wyposażenie gastronomii
RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT

19.

20.

21.

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

DZIAŁKI

KROTOSZYN-ul . I Stycznia - dzialkipodbudowQ
w zabudowie szeregowej oraz udzia ł w dojazdach i W'J·
jazdach do wydzielonych działek . Cena od I 600,- zł.
KROTOSZYN - grunt pod zabudowę rzemi eś lniczo
- przemys łową o pow. 3335 m2, położony blisko głów
nej trasy krajowej. Uzbr. woda, prąd, telefon. W pobliżu
znajduje się traru;fonnator. Cena do negocjacji.
Obn.cżt KROTOSZYNA - pięknie położona działka
sadownia.o - ogrodnicza z prawem zabudowy o pow.
2440 m2. Uzbr. woda, prąd, kanalizacja, dojazd asfalt.
Cena 19. 500,- zł.
KROTOSZYN - działka sndowniczo - ogrodnicza
z prawem zabudowy, 2500 m2, woda, prąd, telefon. Cena : 22 OOO,- zł.
KONA RZEW -dzia ł ka przeznaczona pod u.s ługi i rzemiosło o pow. 3000 m2. Uzbrojenie: woda,prąd. Cena:
I m2 - 8,-zl.
Obrzeże KROTOSZYNA - działka sadownicze ogrodnicza z prawem zabudowy o pow. 2200 m2. Uzbr.:
woda, prąd, kanalizacja, telefon. dojazd asfalt.
KROTOSZYN -działka bud. o pow. 1000 m2. Uzbr.:
woda, pr.\d. Cena: 17,- zł za 1 m2.
SULMJERZYCE - dz i ałka pod budownictwo jednorodzinne o pow. 430 m2, zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi o pow. użytkowej 80 m2. Uzbr.: woda, prąd, gaz, dojazd o.sfalt. Ceno 16 OOO,- zł.
ROS Z KI -dzia ł ka bud. o pow. 1000 m2. Uzbr.: woda,
pr,\rl, telefon, dojazd asfalt Cena; 7 500,- zł.
KROTOSZYN - dzia ł ka pod budownictwo jednorodzinne o pow. 9445 m2 z możliwością podziału na dwie
działki. Cena: I m2 za 7,- zt.
·
GmlnaCIESZKÓW 11) nieruchomość rolna o pow. 7. 10 ha - 28 OOO,- zł .
b)
działki rolne o wybitnych walorach rekreacyjnych
blisko lasu o pow. 2.70 ha, 1.44 ha, 1.49 ha. Uzbr.:
woda, prąd, telefon. Cena: 7 500,- zł .
CHACHA LNIA- Borownica - atrakcyjnie polot.ona w pobliżu lasu działka budowluna o pow. 2200 m2 .
Uzbr.: asfalt, woda, pr.td, gaz, telefon. Cena: 17 500,- zł .
KROTOSZYN - działka budowlana pod zabudow~
bliźniaczą o pow. 525 m2, drogu grnntowu. Cena: 20,- zł
za I m2.
2 km od KROTOSZY NA - działka sadowniczo
ogrodnic1.a z pniwem zabudowy, po ł ożo n a prry drodze
kr.sjowej. Cena: I m2
IO,- zł .
Okolice KROTOSZ YNA-działka przeznaczona pod
usługi, rzemiosło i składy o pow. 4.300 m2 zabudowuna
budynkiem gospodlll'CZ)'m o pow. 400 m2.
KROTOSZYN - działka przeznnczona pod d1inlalnośc przem ys łową, składową i rzemieślni C1.ą o pow. 3 .
0379 ha . Istnieje motliwośc podz,alu w/w nieruchomości, dojazd asfoll.
KONA RLEW - działka sadownicze - ogrodnicza
z prawem zabudowy o pow. ok . 1500 m2. Uzbr.: wocL.1,
prąd . Cena: I m2
10,- zl.
Obrzc:k KROTOSZY NA -przy trus ie g łównej dziulku sadowniczo - ogrodnicza z prawem zubudowy
o pow. 1500 m2. Uzbr.: woda, pn\d, telefon, dojazd asfa lt Cena: 30,- zł
lm2.
KROTOSZYN - działku pod budownictwo jednorodzinne o pow. od 1000 do 2000 m2. Uzbr.: woda, prąd ,
telefon. CenJ: 15,-1.I - I m2.
S ULMI E RZYCE-działka o pow. 8 258 m2 przeznaczona pod inwestycje gospodarcze, położona przy
dwóch drogach asfaltowych zabudowana budynkiem do
kapitalnego remontu, Cena: 30 OOO zł.
2 km od KROTOSZYNA - dzia ł ka sadownicze
ogrodnic1.a z prawem zabudowy poł ożon a przy drodze
g łównej, blisko lasu. Cena IJ,. zł - I m2.

21. Okolice KROTOSZYNA - atrakcyjni e po łożo n a blisko lasu n ie ru ch o m ość rekreacyj na o pow. 4.900 m2
z ca łkowicie u rządzonym stawem rybnym o pow. 800
m2, drzewa owocowe, pomieszczenie wyp()(..-zynkowe
o pow. 28 m2. Ca ł ość ogrodzona. Cena: 30 OOO,· zł .

DOMYJEDNOBODZ/NNE

STANSUROWY

13. ZDUNY - budynek jednorodzinny Sian 7Jlmk:nięty
o pow. 130 m2 na dzia ł ce o pow. 765 m2, garaż. Uzbr.
pe łne .

24. BIADKJ - rozpoczęw budowa domu jednorodzi nnego
o pow. uiytlc . 165 m2 na działce o pow. 704 m2. Uzbr.:
woda ,prąd, telefon, dojazd nsfolt. Cen11: 40 OOO,- zł .
25. Trasa KROTOSZYN - OSTRÓW WLKP. - dzi,1ka o pow. 0.4 100 ha, zabudowami budynldem mies1.kal nym w sumie 11urowym otwartym, oraz budynkiem gospodarczym. Uzbr.: wodu, p rąd, telefon. Doskona le na
dzia łalność gospod.lrczą(wa~zw.1 samochodowy, stolnrski lub inne ~ługi ). Cena 60 OOO,- zł.
26. KROTOSZY N - rozpoczęta budowa dornu jednorodzinnego 220 m2, stan surowy otwarty na dzia łce o pow.
2000 m2 . Uzbr.: woda, pr\d, Cena 90 OOO,- zł .
27. KRTOTOSZ YN - blisko centrum dom jednorodzinny
w sianie surowym znmk n iętym na działce o pow. 483
m2. Uzbr. pdne . Centt: 100 OOO,- 11.
28. MILICZ - w pob l iżu centrum dz i a ł ka budowlana
o pow. 180 m2 z rozpocz~lą budową domku wielorodzinnego. Cena: SO OOO,- zł .

QQMYJFDNQBODZINNF
19. KROTOSZYN - atmkcyjny domjcdnorod1inny parterowy o pow. 78 m2, 3 pokoje, kuchnio. ł azie nka z we, co
na gaz i węgie l , moż l iwość wygospodnrow1mia pokoi
i łazienki nn poddaszu. Powier1.chnin dzia ł ki 844 m2.
Uzbr. pe łne, dojazd 1LSfalt Cena; 130 OOO,- zt.
JO. W poblltu JAROCI NA - dom jednorodzinny o pow.
85 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacji\, co,na
dzia łce o pow. 6467 m2. Cena: 11 0 000,-1.ł .
31. JAROCIN - atrakcyj ny dom jednorodzi nny o pow.
160 m2 na dzia łce o pow. 1060 m2, 6 pokoi, kuchniu ,
2 łazienki, 2 ubikacje,ognewanie co nRwęgie l i ga.z, garaż przc lo10wy nu dwu duże snmochody. Cena: 260 OOO.-

na

o pow. 800 m2. Uzbr. pełne . Cena 120 OOO.-

LOKALE MIE'ilM l NE
46. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow. 60.5 m2,
3 pokoje, kuchnia, l~icnka, ubikacju. Cenn 72 OOO.- zł.
47. KROTOSZYN -lokal mies7.kulny o pow. 40 m2. dwa
pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacj ą. li piętro . Cena: 44
OOO.- zł.
48. LES ZN O -w pobliżu cenlnlm i PKP lok:11 mieszka].
ny na parterze z możliwością adnplncji na lokal użytko
wy o pow. 74 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka -+ we, co
na gaz, wod,1, prąd , kana]i7.acja. Cena; 85 OOO,· zl.
49. KROTOSZYN -lokal mieszkulny o pow. 43 m2, 2 pokoje, kuchnia łazienka z we, Jl piętro . Cena: 1300,· zł
I m2.
50. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o bardzo wysokim
standardzie o pow. 75 m2, 4 pokoje, kuchnia, hv:ienka,
ubikacja, parter. Cena: 75 OOO,- zł
51. KROTOSZYN - mies1.kunie ~,anowiące odr~bną wła
:moś ć na parterze o pow. 103 m2, 4 pokoJe, kuchnia.ła
zienka 1. ubikacją, z możliwości4. ad.iptacj1 na lokal h3ndlowy lub biuro+ udział wynos2.ący 1/3 wi.pó łwla:.no
ści działki o pow. 1136 m2. Uzbr pełne, lokali1.acja blisko centn11n.
52. KROTOSZYN - mies7.kanic wlu!>no;ciowe na parte17e o pow. 80 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 1. we, 1.aj~1e przez najemców. Pomiesze1eniu wolne: piwnica 27
m2, pokój na poddaszu 7 m2 i gumi. Uzbr pełne . Cena
35 OOO.- zł.
53. KROTOSZYN -lokal mieszkalny o wysokim s1nndardzie o pow. 43 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc.Cen11: 1300,· zł - I m2.
54. KROTOSZYN - mieszk.1mie "'-lilSnościowe spóldziel·
cze o pow. 37 m2, I pokój , kuchnia, łazienka, we, paner.
Cena: 44 OOO,- zł .
55. KROTOSZYN - mieS7.k.anie wlusnoSciowe o pow. 80
rn2 w bloku z cegły, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, we,
I pit;tro, wysoki sta ndard.
56. KROTOSZYN - lok11l mieszk.olny w ł asnościowy na
panerze o pow. użytk. 84 m2, 5 pokoi, kuchnia, hlzienka,
2x we. Cena: 89 OOO,- zł.
57. KROTOSZYN - lokal miei.7.kalny o pow. 48 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja w pobli:tu gnrat. Cena:
75 OOO,- zł .
58. KROTOSZYN - lokal mies1.lalny o bartlzo wysokim
sla ndardzie o pow. 62 m2, 3 po~oje, kuchnia, łazi e nka
i wc, I pit;tro. Cena: 1250,- zł
I m2.
59. KROTOSZYN - w!.~nościowe prawo do 1ok11)u spół
dzielczego o pow. 18 m2, jeden pokój, łazienka z we,
kuchniu w pr1.edpokoju. Cena: 22 OOO,- zł.
60. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o bartl1.0 wysokim
smncfardzie o pow. 48 m2, 2 pokoje, kuchnia.łazienka
z we, li pitctro. Cena 78 OOO,- zł .
61. KROTOSZYN - własnościowy lokal mieszknlny
o pow. 60.50 m2, 3 pokoje, kuchnia, !Jzienka, we. Cena·
72 OOO.- zł .
62. KROTOSZYN -lokal miesz.kalny o pow. 47 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazi e nka+ ubikacja. parter. Cen11: 1250,- zJ
I m2 .
63. KROTOSZYN - miesz.kanie ~,anowiące odrębną wła
sność rut parterze o pow. 1OJ m2, 4p, k + I i we, z moż
liwością ad11p111cji na lokal miesz.kalny lub biuro+ udział
wynosz-itCY 1/3 współwł.uności dziana o pow. 1136 m2
Uzbr. pełne . Lok11li1..llcja blisko centrum.
64. KROTOSZYN - w pobliżu oi;ied\a mieszkalnego lokal uży 1 kowy (sklep) o pow. 25 m2, na działce o pow.
I03 m2. Uzbr. pe łn e. Cena: 29 900,- zł
65. KROTOSZYN-blisko Rynku lokal użytkowy o pow.
60 m2 z moiliwośc i ą prowad1.cnia cichej działalności
gospodan::zej.

66.

67.

68.

zł.

32. KROTOSZYN - dom jednorodz inny o pow. uiytk.
79), m2, 3 pokoje. ł azienka z we, n11 dzi a ł ce o pow. 533
m2 . Uzbr. pełne. Cerw 120 OOO.· zł.
Jl. Tran KROTOSZYN - ZDUNY - nie ru ch o m ość
o oh)zarze J hu zubudowana domem mic:.1.kalnym i budynkami gospod,lrt.:l)'mi przeznaczona pod d7iułalność
rolną w 1.11kr~1e produkcji rojlinncj. zwier,ęccj, warrywno sudownic1cj, 11klnmiowtj, roślin otdohnyc.:h,
grzybów uprawnych itp. U1br : woda, ga.7, prąd, telefon
l4. 10 km od KROTOSL.YNA - dobry dojv.d, jednop.1z1omowy dorn jcdnorod.r.inny o pow. utytkowej 120 rn2,
3 pokoje, kuc.:hnia, 1111,cnku 1. we, wodu, ptttd, silu onu
budynki a~)!'J pll<fan:,e 1111 d1inlc.;e o pow. 2600 m2 . Ccrl.ł
45 OOO,· 11
du ncjjuc.;jacji .
JS. Okollct KROTOSZVNA
d(lm jednorud1i11ny
o pow. utylk 64 m2, 2 f'l(lkoje, krn.:hniu n,1 ,I.Jiulc.;c o r,ow
SOJO m2. Uzbr · wod,1, pr',\d. Cen,1 3(1 OOO,- 11
36. KH.O J()S /.\'N - Jednupo11omo ....y dom jcdnoroJ1.111ny o pow HO rn2, J pukoJe, kuchn111, h,w„-nk,1, ubikucju

działce

zł.

37. KROTOSZYN - atrakcyjny, blisko centrum dom jednorodzinny o pow. 220 m2, garaż, hal, salon, 3 pokoje,
kuchnia. 2 ł az ienki , 2 ubikacje, na dzi ałce o pow. 570
m2 . Uzbr. pełne , dojazd asfalt Cena: 250 OOO,- zł.
38. KROTOSZYN - dom jednorodzinny (ocieplony)
o pow. 150 m2. 2 g ar aże , co na dz i a ł ce o pow. 300 m2
z możliwością dol-upienin gruntu. Uzbr. pełne . Cena 79
000,-zl.
39. I O km od KROTOSZYNA - dobry dojazd.dom jednorodzinny o pow. 111 m2, J pokoje, kuchnia, łazienka
z we, strych z możliwośc i ą zandop1owania na pokoje,
pow. działki ok. 2800 m2. Uzbr.: woda, prąd , telefon. Cena: 70 OOO,- zljeszcze do negocjacji.
40. KROTOSZYN - dom wielorodzinny o pow. 440 m2
na działce o pow. 1965 m2, garat.. Uzbr. pełne .
41. SULMI ERZYCE - dom jednorodzinny parterowy
o pow. ut.ytk. 11 O m2, 4 pokoje, kuchnia nn działce
o pow.728 m2. Uzbr.: woda, gaz, P!'1łd , telefon. Cena: 60
000,-zl.
42. KROTOSZYN - kamienica czynszowa z dwoma
mieszkaniami wolnymi i 6 zajętymi przez najemców /
pow. każdego mies1..kania po ok. 140 m2 /. Powierzchnia użytkowa wszyslkich lokali ok. 1000 m2.
43. KROTOSZYN - kamienica czynszowa z lokalem
użytkowym o pow. 137 m2 ornz 6 Jokali mieszkalnych
o łącznej r,ow. 390 m2. Uzbr. pełne . Cena: 250 OOO,· zł.
44. ZDUNY - dom jednorodzinny o pow. 72 m2, 3 pokoje, kuchn ia, ł azienka z ubikacją, co, woda, prąd, gaz, telefon. Powierzchnia działki 378 m2. Cena: 65 OOO,· zł.
45. W okoli cy KOBYLI NA - gospodarstwo rolne składa
jące się z budynku mieszkalnego, obory, garatu oraz
gruntu rolnego 6 ha. Cena: 400 OOO,- zł.

69.

70.

DZ16RŻAWA NA.JEM
KROTOSZYN - posiadam do wyd1lnlaw1enia plac
o pow. 3142 m2 wtu1. z obsługą suwnicy IO t Cało)(:
ogrodLOna.
KROTOS ZYN - posiadam do wynajęcia dom jednorodzinny o bardzo wysokim mndwdz1e, pow. utytk. 150
m2, 7 poko i, kuc łu1ia, 2 łazienki z we.
KROTOSZYN - ~iadam do wydzicrtaw1enia na terenie o~rodzonym h a l ę magazynow'l_ blas~ni\ o pow.
198 m2, wys. 4.5 rn2, wysokosć w kalenicy powyteJ
5m.
,
KROTOSZYN - posiadam do wydziert:aY..icni1 dwie
wiaty osiutkowane o pow. 92,25 m2 1 I HS ni:? . Caluil
ogrudzon11
KRO l'OS L.\' N - bfako Rynku odd,un w n<1Jtm )obi
uiytkowy o pow. 160 rn2 z motliwości" prow1d1:CT1ii1 cichej cU111łal11~1 go pod,rc7('J CJlośc Zllbc,Pi('t:łona
ogrod„eniem

KJJJ!MJ.
I.
2.
;'ł.

4.
~.

KROTOSZYN -dom Jednoro<limny Jo 200 OOO,- 11
KR01-0SZY~ i jri:o u"olkr - dom Jed11umd1.m11) dlt
40 ooo.- ,1
h'.łł.O IOS/J\ "N I Jr110 okullcr
d11111jcJnu1 1.1d„mr1y d,1
100 OO<l.-1!
l.l>UNY, K0 / .1\11!\
dom Jednon..J.cumy.
h'.łłO r OSl..\':"i - dz1.il~.i poJ hudo""111c1"'"0 JcJn._,n,tb:rnnc

Polska
Telewizja
Kablowa
środa

8:20
9:35
10:15
10:25
10:25
10:40
11 :05
11:30
11:50
12:05
12:30
12:50
13:00
13:55
14:00
14:50
16:00
16:55
17:35
17:50
18:05
18:20
18:30
19:00
19:20
19:30
19:55
20:20
22: 15
22:40

19 lipca

Król Lear cz. I.
Życic w świecie ciszy
Zaczarowany ołówek odc. 35.
Wierszyki Janiny Porazińskiej
odc. 3.
Reksio odc. 3.
Słoń zapominalski
Świat dalekich podróży
odc. 24.
Świat bez tajemnic odc. 11.
Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 38.
Tajemnice zwierząt odc. 6.
Życic zwierząt odc. 21.
Pierwsza pomoc ratuje życie
odc. IO.
Zemsta odc. 105.
Studio lnfor odc. 38.
Niebezpieczne kobiety
odc. 26.
Dwory i Pałace Ziemi
Szczcci1iskicj odc. 18.
Zemsta odc. 106.
Studio Infor odc. 39.
Jak pomóc polskiej biedzie
odc. 3.
A śmierć się upiła. I głowę
straci la
Zaczarowany o!ówck
odc. 35.
Reksio odc. 3.
Świat dalekich podróży
odc. 25.
Świat bez tajemnic odc. 12.
Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 39.
Morskie opowieści odc. 14.
Niezwykle sporty odc. 4.
Spotkanie na Atlantyku
Yancy Dcrringer odc. 4.
Bezpieczeństwo na drodze
odc. 16.

19:00 Życie zwierząt odc. 22.
19:20 Pierwsza pomoc ratuje życie
odc. 11.
19:30 Yancy Derringer odc. 4.
19:55 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 16.
20:20 Anna
22:15 Kuchnia smakosza odc. I l.
piątek-21

lipca

8:20 Anna
10:15 Zaczarowany ołówek odc. 37.
10:25 Wierszyki Janiny Porazińskiej
odc. 5.
10:25 Reksio odc. 5.
10:40 Stary Szarak
11:05 Świat dalekich podróży odc. 25.
11:30 Świat bez tajemnic odc. 12.
11 :50 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 39.
12:05 Weterynarz w zoo odc. 39.
12:30 Życie zwierząt odc. 22.
12:50 Pierwsza pomoc ratuje życic
odc. 11.
13:00 Zemsta odc. I 06.
13:55 Studio hifor odc. 39.
14:00 Niebezpieczne kobiety
odc. 27.
14:50 Dwory i Pałace Ziemi
Szczecińskiej odc. 19.
16:00 Zemsta odc. 107.
16:55 Studio Jnfor odc. 40.
17:35 Yancy Dcrringer odc. 4.
18:25 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 16.
18:05 Zaczarowany ołówek
odc. 37.
18:20 Reksio odc. 5.
18:30 Podróżnicy odc. 28.
19:00 Podróże ze sztuką odc. 22.
19:30 Kuchnia smakosza odc. 11.
20:20 Bitwa o Moskwę cz. 4
21:50 Ratownicy odc. I.
22: 15 Pod obcym niebem cz. 3.

czwartek 20 lipca
8:20 Spotkanie na Atlantyku
10:15 Zaczarowany ołówek odc. 36.
10:25 Wierszyki Janiny Porazińskiej
odc. 4.
10:25 Reksio odc. 4.
10:40 Staruszek Tom
11 :05 Tajemnice zwierząt odc. 6.
11 :30 Życic zwierząt odc. 21.
11 :50 Pierwsza pomoc ratuje życic
odc. IO.
12:05 Świat dalekich podróży odc. 25.
12:40 Świat bez tajemnic odc. 12.
12:50 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 39.
13:00 Niebezpieczne kobiety odc. 26.
13:50 Dwory i Pałace Ziemi
Szczecińskiej odc. 18.
14:00 Zemsta odc. I 06.
14:55 Studio lnfor odc. 39.
16:00 Niebezpieczne kobiety
odc. 27.
16:50 Dwory i Pałace Ziemi
Szczcci1iskicj odc. 19.
17:35 Morskie opowieści odc. 14.
18:00 Niezwykle sporty odc. 4.
18:05 Zaczarowany ołówek
odc. 36.
18:20 Reksio odc. 4.
18:30 Weterynarz w zoo odc. 39.

radio centrum

l06l4rM
1

..,, c
studio
reklama
redakcja

0.62 503106 4
0.62 764 59 82
0.62 50311 55

sobota 22 lipca
8:20
9:50
10:15
10:25
10:25
10:40
11:00
12:15
13:00
13:50
14:00
14:55
16:00
16:30
16:55
17:35
18:05
18: 15
18:30
19: 15
19:30
20:20
21 :40
22:15

Bitwa o Moskwę cz. 4
Ratownicy odc. I.
Zaczarowany ołówek odc. 38.
Wierszyki Janiny Porazińskiej
odc. 6.
Reksio odc. 6.
Super mysz w filmie wilki
Bezwodna pustynia
Ich bin cin danziger
Niebezpieczne kobiety
odc. 27.
Dwory i Pałace Ziemi
Szczecińskiej odc. 19.
Zemsta odc. 107.
Studio In for odc. 40.
Śladami rodzaju ludzkiego
odc. I.
Podróż śladami bluesa cz. 5.
Bezpieczeństwo na drodze
odc. 17.
Kuchnia smakosza odc. 11.
Zaczarowany ołówek odc. 38.
Reksio odc. 6.
Ślicznotka z Memphis
Tony Shcrcdan
Pod obcym niebem cz. 3.
W kręgu morderstw
Inne oblicze drewna
Wiek atomu we wsi Grzmiąca

niedziela 23 lipca
8:30 Numer 17
9:35 Klucz do serc ...
10:15 Zaczarowany ołówek
odc. 39 .
10:25 Błękitny ludzik odc. I.
10:40 Tak trzymaj Droopy
11:00 Król Lear cz. 2.
12:05 Piosenka, której
nic można zapomnieć
12:40 Sercem malowane
12:55 MINIATURA FILMOWA
13:00 Zemsta odc. 107.
13:55 Studio lnfor odc. 40.
14:00 Zaczarowany ołówek

odc. 38.
14:10 Wierszyki Janiny Porazińskiej
odc. 6.
14:15 Reksio odc. 6.
14:25 Super mysz w filmie wilki
14:30 Śladami rodzaju ludzkiego
odc. I.
15:05 Ślicznotka z Memphis
15:50 Tony Sheredan
16:00 Muzyka Ameryki odc. 9.
17:35 Pod obcym niebem cz. 3.
18:05 Zaczarowany ołówek
odc. 39.
18:30 Bonanza odc. 12.
19:30 Wiek atomu we wsi Grzmiąca
20:20 Na przełaj przez PRL - Wiesław
Kot zaprasza na film
20:25 Barwy walki
22:15 Peter Gunn odc. 22.
22:40 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 25.
poniedziałek

8:20
8:25
10:15
10:20
10:40
l l:05
11:30
12:00
13:05
13:50
14:05
16:00
16:55
17:35
18:05
18:30
19:00
19:20
19:30
19:55
20:20
21:15
22: 15
22:30

24 lipca

Na przełaj przez PRL
- Wiesław Kot zaprasza na film
Barwy walki
Reksio odc. 7.
Błękitny ludzik odc. 2.
To dopiero kaczątko
Podróżnicy odc. 28.
Podróże ze sztuką odc. 22.
Muzyka Ameryki odc. 9.
Ślicznotka z Memphis
Tony Sheredan
Bonanza odc. 12.
Zemsta odc. 108.
Studio lnfor odc. 41.
Wiek atomu we wsi Grzmiąca
Reksio odc. 7.
Świat dalekich podróży
odc. 26.
Świat bez tajemnic odc. 13.
Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 40.
Peter Gunn odc. 22.
Bezpieczeństwo na drodze
odc. 25.
Sąd kryminalny odc. 12.
Jazz w muzeum odc. 5.
Jak pomóc polskiej biedzie..
odc. 4.
Trzeba sobie radzić

wtorek 25 lipca
8:20
9:15
10:15
10:25
10:40
11:00
12:05

Sąd kryminalny odc. 12.
Jazz w muzeum odc. 5.
Reksio odc. 8.
Błękitny ludzik odc. 3.
Tu spal kaczor Duffy
Muzyka Ameryki odc. 9.
Świat dalekich podróży
odc. 26.

12:30 Świat bez tajemnic odc. 13.
12:50 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 40.
13:05 Bonanza odc. 12.
14:00 Zemsta odc. 108.
14:55 Studio Infor odc. 41.
16:00 Niebezpieczne kobiety
odc. 28.
16:50 Dwory i Pałace Ziemi
Szczecińskiej odc. 20.
17:35 Peter Gunn odc. 22.
18:00 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 25.
18:05 Reksio odc. 8.
18:30 Tajemnice zwierząt odc. 7.
19:00 Delfiny odc. I.
19:25 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 24.
19:30 Jak pomóc polskiej biedzie
odc. 4.
19:45 Trzeba sobie radzić
20:20 Król Lear cz. 2.
21:30 Piosenka, której nic można
zapomnieć

22:15 Morskie opowieści odc. 15.
22:35 Niezwykle sporty odc. 11.

Informator regionalny

RzECZ POWIATOWA
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. prar.:.
od 8.00- 13.00; tel. 548-24-1 O
Urząd Miasta i Gminy
Rynek Marszałka Piłsudskiego, czynny
w pon. od 8.00-16.00, od wtorku do
piątku 7.15-15.15; tel. 548-24-01

----~-··-· ··-··-=--L-·
ffl KROTOSZ\'N
Apteki

PODQRLEM
ul. Rynek 3, tel. 725-26-19
dyżur do 20 lipca
ŁĄKOWA

ul. Staszica 26b, tel. 722-63-0 I
dyżur od 21 do 27 lipca
Starostwo Powiatowe
Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
Numery telefonów:
722-66-60, 722-66-61, 722-66-62, 722-6663, 722-66-64, 725-42-56, 725-42-57. Numer faksu: 725-34-23.
Starosta powiatu preyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. od 15.00 do 16.00,
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa - w poniedziałki w godzinach od
8.00 do 16.00, a w pozostałe dni tygodnia
od 7.00 do 15.00
POSTOJE TAXI
Mały Rynek, tel. 725-23-04
Dworzec PKP, tel. 725-28-30
POGOTOWIA
- ul. 23 Stycznia,
tel. 725-07-29
Energetyczne - ul. Słodowa 16,
tel. 725-21-79
Gazowe - ul. Osadnicza I, tel. 992
Policyjne - ul. Zdunowska 38, tel. _997
Pożarowe - ul. Mickiewicza 29, tel. 998
Prasowe - ul. Sienkiewicza 2a,
tel. 725-33-54
Ratunkowe - ul. Mickiewicza 21,
tel. 999
Wodno-Kana!. ul. Słoneczna,
tel. 725-42-41
Ciepłownicze

TELEFONY
725-35-82 - informacja PKS
725-21-00 - informacja PKP
725-31-22 - informacja MZK
725-24-36 - kino PRZEDWIOŚNIE
725-73-27 - Młodzieżowy
Telefon Zaufania
725-45-1 O- Ośrodek Pomocy
Społecznej

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

IIIKOBYLIN
Apteka POD ORLEM
ul. Wolności 7, czynna od pon. do

piątku

IIKOŹMIN
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. Stęszewskiego 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

IIROZDRAŻEW
Apteka PRIMA
ul. Krotoszyńska 9, tel. 722-12-94
otwarta pon.-pn 7.30-16.30,
sob 8.00-13.00
Ośrodek Zdrowia
ul. Krotoszyńska 9, tel. 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, tel. 722-13-05, czynny
w godz. 7.00-15.00, w pon. 9.00-16.00

li 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. ~rótka I, 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. 722-32-01, czynny
od 7.30-15.30, w pon. 8.00-16.00

IIZDUNY
Apteka ALIFARM
Rynek 19, tel. 721- 57-28, czynna
w godz. 8.00-18.30, w sob. od 9.00-13.00
Zdunowski Ośrodek Kultury
ul. Sienkiewicza I, tel. 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. 721-50-01,
czynny w godz. 7.00-15.00,
w pon. 8.00-16.00

Klub AMAZONKI
Spotkania: w każdąpterwszą środę miesiąca o godz. 16.00 w Krotoszynie
przy ul. Kollątaja 5. Telefony kontaktowe: 725-21-63 i 725-09-32.
19 lipca 2000

1124

Krzyżówka

ze -sponsorem

Ufundowaną przez sklep FERRUM z ulicy Magazynowej nagrodę za prawidło
we rozwiązanie krzyżówki sprzed dwóch tygodni (hasło: HARCERSTWO)
otrzyma pan Bogusław Kępa z Krotoszyna. Dzisiejsze hasło ma 1Oliter. Sponsorem nagrody pozostaje FERRUM, na rozwiązania czekamy do 31 lipca.
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Tankuje za darmo!
Kontynuujemy letnią zabawę ze
niespodziankami. Właści
ciel samochodu, którego fotografię
zamieszczamy obok, zatankuje paliwo wartości 50 złotych w patronackiej stacji Paliw PETROCHEMII
PŁOCKIEJ przy ulicy Koźmińskiej
124 w Krotoszynie. Posiadacza
szczęśliwego pojazdu zapraszamy do
redakcji po kupon do 26 lipca.
Za dwa tygodnie (2 sierpnia) ukaże
się na łamach naszej gazety zdjęcie
samochodu, którego właściciel również otrzyma taką nagrodę.
(red.)
zdjęciami

Do wygrania

kursy

językowe

Podobnie jak przed rokiem, Studium
Obcych THE GOLD BELL
postanowiło ufundować dla dwóch
osób roczny kurs wybranego języka
obcego. Aż do 2 sierpnia w każdym
z numerów „Rzeczy" publikować bę
dziemy kupony, które prosimy gromadzić. Termin nadsyłania kompletów kuponów: 16 sierpnia.
Studium Języków Obcych THE
GOLD BELL mieści się w Szkole
Podstawowej nr 4, ul. Sienkiewicza
9, 63-700 Krotoszyn (tel. 722 65 78,
tel. kom. 060 J 7 J9 866).
Języków

IIIPOZIOMO

IIPIONOWO

I. Klub sportowy z Rzymu
4. Duchowny chasydów
7. Mały Roman
8. Wielożeńca z USA
9. Rzymski bożek miłości
IO. Nacięcia na kiju
12. Dawne naczynie do picia
14. Gatunek papugi
16. Cenne drewno okrętowe
17 .... Baba i 40 rozbójników
19. Zimą na rzece
21. Tymczasowe pomieszczenie wojska
22. Grecki bóg wojny
25. Rodzaj zaprawy
26. Targ
27. W oknie celi

I. Pisze wiersze miłosne
2. Neapolitańska metropolia
3. Praca rolnika
4. Słynny polski bokser
5. Dym z papierosa
6. Żelazna reguła
8. Łączy brzegi
11. Najbliższy krewny
13. Miasto znane z wypraw krzyżowców
15. Mocne piwo ang.
18. Pudel Rzeckiego
20. Wielka flota wojenna
21. Potrawa turecka
23.Wielki głaz
24. Do rzucania lub w kręgosłupie
25. Ściana z cegieł.
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sprawie.

BYK (21IV -

21V)

Możesz spróbować

i tego

miła

ostateczną

• konkursy • konkursy • konkursy •

li rłiQJ~

wyjścia,

ostatecznie

dużo

nie ryzykujesz. W pracy -

niespodzianka.

BLIŹNIĘTA (22V -

21VI)

Poważne rozdźwięki w rodzinie wymagają poważnych rozmów. Nie chowaj
głowy w piasek.
t

~ RAK (22VI -

22VII)

f...i Jeżeli chcesz dopiąć swego, nic zmieniaj nagle metody. Do sukcesu dochodzi się
konsekwencją.

tylko w jeden sposób -

~ LEW (23VII - 22VIII)
--~~
Ponosisz konsekwencje swoich ambicji. Nie chciałeś dopuścić do spółki bliskich, teraz nic proś ich o pomoc, bo cały czas czują się urażeni.

PANNA (23Vill -

22IX)

Powinnaś była przewidzieć,

co

0

się stało.

Nadal

są pewne

WAGA (23IX -

jak to się skończy. Nic obarczaj innych
szanse na uratowanie sytuacji.

winą

za to,

22X)

.Jak się pośpieszę,

zdążę

na FOLK-FEST

~ Rodzina ma dosyć Twojego nieustannego zainteresowania tylko i wyłącznie pracą, będzie

Ci

wdzięczna

za

włączenie się

S_
K ORPION (23X -

w tok domowych

obowiązków.

22XI)

Nic najlepsza kondycja finansowa nie nastraja do snucia planów wakacyjnych.
Ale i tak zastanów się, jak wyrwać się z domu.

l'.il
I iJ

STRZELEC (23XI -

2 lXII)

Pomóż sobie sam. Masz tak mało do stracenia i dużo do zyskania. Nawet nic

warto

się już

nad tym

zastanawiać.

~ KOZIOROŻEC (22XII - 201)
..... M Jbakoś wykaraskasz się z tej opresji. Na drugi raz pomyśl, zanim zaczniesz roić coś,

na czym

się

nie znasz.

WODNIK (211 -

Miłe

spotkanie w

środku

tygodnia.

2011)

Powinieneś się poczuć

odpowiedzialny za chaos, jaki wokół siebie tworzysz.
Twoje nadmierne wymagania dezorganizują życic innym.

RYBY (2111 -

20111)

Z kłopotami finansowymi poradzisz sobie jak zwykle doskonale, ale co z niemiłą sytuacją rodzinną?
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