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Super Promocje na LATO!.
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w Krotoszynie.
szczegóły na

Rolety aluminiowe zew. tylko 169 zł+ VAT /m 2 gratis
Do okien PCV szyby ciepłe K=1.1 bez dopłat !!!
Przy zakupie okien PCV
telefon kom rkowy
- rezent na wakac e
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al. Powst. Wlkp, 6
63-700 Krotoszyn

2 naszą naklejką masz szansę
na bezpłatne tankowanie!
Właścicieli samochodów serdecznie zapraszamy do naszej
redakcji po naklejki wewnętrzne
na szyby samochodowe. Kto
umieści taką naklejkę w widocznym miejscu pojazdu, ma szansę wylosowania dannowego kuponu na 15 I paliwa. W każdym
tygodniu nasz fotoreporter uwieczni
na zdjęciu jeden samochód, którego

posiadacz otrzyma talon. Fundatorem
nagrody jest stacja paliw PREEM
(Krotoszyn, ul. Ostrowska 106)(red.)

ZK ,T1Dmln1" SA •
13-700 Krotoszyn, ul. Cegl111kl 1
Codzltnnl17.00·19.00, sob. 7.00-15.00
Tel. Ol2 7252031

,,Chcesz ubrać się fanio'' ?

(f) 082 / 722-SG-40

komputery
kasy fiskalne
drukarki

IIIU

- str. 13 -

Wielkim szacunkiem dla przedstawicieli lokalnych władz wykazali się na sobotnim festynie Radia CENTRUM i naszej gazety
dziennikarze obu mediów, pozwalając samorządowcom wygrać
w rozgrywkach sportowych. Zwyciężyli tylko w jednej z pięciu
dyscyplin - rzucie jajkiem, zaświadczając tym samym, że czego jak czego, ale poczucia humoru im nie brak.
Sobotnia zabawa na Błoniu udała się nadzwyczaj. Dopisała pogoda, krotoszynianie przybyli tłumnie, chętnie brali udział w licznych konkursach z nagrodami i do nocy tańczyli przy przebojach
zespołu ABBA.
(red.)

Skorzystaj z okazji ZK „ Teomina" SA
zaprasza do swoich punktów sprzedaży do 19.08.2000r.

30% posezonowa obniżka cen.
o~o~ofkXJ[J)o
•

16

Zapraszamy serdeanie.

•

2

Foto zagadka

K D0Nos1c1EL
ULTURALNY

Zdjęcie zamieszczone w numerze 30 przedstawiało budynek przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie. Nagrodę wylosowaliśmy dla Justyny Kempy z Krotoszyna. 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
24 sierpnia. Nagrody prosimy odbierać w redakcji w piątki w godzinach od
10.00 do 15.00.

IKROTOSZffi
WYSTAWY
MUZEUM Regionalne

im. H. Lawniczaka
Wystawa
życie

Ziemi

stała obrazująca

dawnych

mieszkańców

Krotoszyńskiej

(czynna od JO. 00 do 17. 00)

od 14 sierpnia
-

wystawa pocztówek

patriotycznych z kolekcji

Izabelli i Stanisława Śliwów
z

Wodzisławia

8 sierpnia o 2.00 nieznany sprawca
wymontował z zaparkowanego na os.
Korczaka w Krotoszynie mercedesa
benz dwa kierunkowskazy i przednią
listwę ozdobną. Nie zdążył ukraść
tych przedmiotów, ponieważ został
spłoszony.

10 sierpnia o 21.30 w Parku Wojska
Polskiego w Krotoszynie do 16-latka
podeszło dwóch dorosłych męż
czyzn, którzy pobili chłopca i ukradli
prowadzony przez niego rower górski GRAND. Policja zatrzymała
sprawców rozboju i odzyskała rower.
Sąd wydał decyzję o tymczasowym
(na 2 miesiące) zatrzymaniu męż
czyzn.
10 sierpnia o 12.30 dwie kobiety,
prawdopodobnie narodowości cygań
skiej, weszły do mieszkania przy ul.
Dworcowej w Koźminie Wlkp.
z ofertą sprzedaży odzieży. Wykorzystując nieuwagę właścicielki ukradły

(z okazji 80.
Rocznicy Bitwy Warszawskiej).

jej 1.040 zł.
9 sierpnia około godz. 21.30 w Szymanowie (gmina Koźmin Wlkp.)
włamano się do magazynu sklepu
spożywczego. Złodziej wyiwał kratę

Galeria REFEKTARZ
oo

końca

-

wystawa obrazów

sierpnia

Kino PRZEDWIOŚNIE
Z cyklu: Te filmy trzeba

zobaczyć!

do 17 sierpnia

ZdJQCle przedstawia: .....................................................................

-

"Życie jest piękne"

-

dramat włos., godz. 19.00

od 18 do 24 sierpnia
lmlt I nazwisko: ..............................................................................................

Adres· ............................................................................................................

-

"Dworzec nadziei"

-

obycz., godz. 19.00

od 18 do 20 sierpnia
-"Rejs"
-

Praca czeka...
Poniżej

zamieszczamy niektóre oferty pracy dostępne w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Krotoszynie, tam też można uzyskać informacje bardziej szczegółowe. Obok każdej oferty podajemy liczbę miejsc i nazwę
miejscowości, w której mieści się zakład lub zlecana jest praca. Dane dotyczą wakatów, które czekają na chętnych i były aktualne 14 sierpnia, do
czasu ukazania się numeru gazety w sklepach mogły ulec zmianie (aktualność można sprawdzić pod numerem telefonu PUP 72S-36-84).
Praca dla kobiet

przyuczenie do zawodu dekoratorki
oroób choinkowych
- 50, Zduny
Praca dla kobiet lub

mężczyzn

n-I jęz. niem. (wyż. mgr) - I, Pogorzela
n-1 jęz . ang. (wyż. mgr) - l, Pogorzela
n-1 jęz. niem.(wyż . mgr)
- I, Zduny
n-1 zaw. elektryk (wyż. mgr, przygot.
pedagog.)
- I, Krotoszyn
n-1 zaw. odlewnik (wyż. mgr, przygot.
pedagog.)
- 1, Krotoszyn
n-1 zaw. fryzjer (wyż., przygot. pedagog.)
- 1, Krotoszyn
inż . włókiennik (wyż., przygot. pedagog.)
- I.Zduny
kucharz (zawodowe)
- 1, Krotoszyn
n-1pedagog specjalny
(wyż., pedagogika spec.) - 1, Konarzew
Praca dla

mężczyzn

blacharz samoch. (zawod., praktyka)
- I, Koźmin Wlkp.
kicrow. budowy-montaż konstr. stal.
(wyż. techn., 5 lat praktyki)
- 1, Krotoszyn
kierowca TIR-a (pr. jawy ABCE,
16 1lerpnJa 2000

świadectwo kwalif.}- 10, Ostrów Wlkp.
murarz (zawod., prakt.)
- 4, praca w del. (Katowice)
cieśla (zawod., prakt.)
- I, praca w del.
tynkarz (zawod., prakt.)
- I , praca w dcl.
szklarz (zawod., prakt.)
- I, Koźmin Wlkp.
agent ochrony osób i mienia
(licencja I lub Il st.)
- 2, Krotoszyn
malarz, szpachlarz (zawod., prakt.)
-2, Kanicw
technik mechanik lub inż. mech.
(śrcd. techn., mech. lub wyższe)
- I , Krotoszyn
przcdst. handl.-akwizytor (śrcd. techn.
lub wyż., własny samochód)
- I, Koźmin Wlkp.
prac. biura obsługi klienta
(śrcd. lub wyż. umiej. kalkul. kosztów,
komputer, odczytyw. rys. tech.)
- I Krotoszyn
piekarz - ciastkarz (zawod., prakt.)
- !,Zduny

kom. poi., godz. 21.00

od 25 do 31 sierpnia
-

"Prosta historia"

-

obycz. USA, godz. 19.00

od 25 do 27 sierpnia
-

"Sami swoi"

-

kom. poi., godz. 21.00

Bilety 8 i 1O zł;
w poniedziałki kino nieczynne

Informacje o repertuarze
pod nr tel. 725-24-36

IKOŹMIN Wlkp.
Kino MIESZKO
W sierpniu
-

przerwa wakacyjna

lzDUNY
Wystawa stała obrazująca życie
dawnych

mieszkańców

Izba Muzealna

wybił

wszedł

Józefa Tenety

Fot... Rzecz" - Bartele Augustyniak

i

Zdun

szyby w oknie, po czym
do pomieszczenia magazyno-

wego, skąd zabrał artykuły spożyw
cze i alkohol wartości około 500 zł.
Straty poniosła GS Samopomoc
Chłopska w Koźminie Wlkp.
10 sierpnia przy ul. Wrocławskiej
w Zdunach 15-letni mieszkaniec
Trzebicka zgłosił policji, że sześciu
mężczyzn zatrzymało jego kolegę
z Cieszkowa. Jeden z nich zażądał od
chłopaka pieniędzy, a gdy ten

oświadczył, że

ich nie ma, przebił
i zagroził, iż zabije go, jeśli
jeszcze raz pojawi się w Zdunach.
10 sierpnia o 2.30 mężczyzna przebywający ze swą konkubiną u znajomej
mieszkającej przy al. Powstańców
Wlkp. w Krotoszynie sam zadał sobie ciosy nożem w szyję (był pod
wpływem alkoholu). Zakrwawiony
wybiegł na podwórze, gdzie po chwili zemdlał. Wezwano pogotowie, które odwiozło mężczyznę do szpitala.
Jego życiu nie zagraża niebezpiedętkę

czeństwo.

W nocy z I I na 12 sierpnia nieustalony sprawca po wyłamaniu płyt ażuro
wych w opłotowaniu wszedł do budynku przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie i ukradł stamtąd 20 sztuk szyn
aluminiowych, pistolet do dystrybutora paliw oraz termę elektryczną.
Uszkodził też I 5 szyb zbrojeniowych. Straty oszacowano na I .800 zł.
12 sierpnia o godz. 19.00 nieznany
sprawca wszedł przez płot na teren
pływalni miejskiej. Z kiosku gastronomicznego ukradł kuchenkę mikrofalową i 70 paczek chipsów wartości
800 zł.
12 sierpnia w Raciborowie 2,5-letnie
dziecko zakrztusiło się podczas posił
ku kawałkiem jedzenia. Z powodu
wrodzonej wiotkości przełyku dziecko zmarło, pomimo prób ratowania
go przez matkę, a potem lekarza.
12 sierpnia o 1.00 w Krotoszynie
dwaj nieletni włamali się fiata 126p,
którym następnie odjechali. Policja
podjęła pościg, przestępców zatrzymano na leśnym dukcie.

Uwaga, wypadek!
8 sierpnia przy ul. Zdunowskiej
w Krotoszynie kierujący starem krotoszynianin wyjei.dżając z podporządko
wanej ulicy Transportowej potrącił 57letniego mieszkańca Cieszkowa, jadą
cego motorowerem. Cieszkowianin
z obrażeniami trafił do szpitala.
11 sierpnia o 12.00 na ul. Sienkiewicza
w Krotoszynie kierujący fiatem 126p
mieszkaniec Rojewa uderzył w bok
skręcającego w lewo samochodu mistubishi colt. Obrażeń ciała doznała
pasażerka malucha.
11 sierpnia o godz. 17 .00 w Brzozie

kierujący ciężarowym volvo pleszewianin na prostej drodze potrącił 67letniego rowerzystę z Henrykowa.
W wyniku odniesionych ran mężczy
zna zmarł.
14 sierpnia o 0.45 w Kuklinowie na
skrzyżowaniu dróg prowadzących do
Krotoszyna i Kobylina, w rejonie
przejścia dla pieszych, nieznany kierowca potrącił dwóch mieszkańców
Kuklinowa i zbiegł z miejsca wypadku. Jeden z pokrzywdzonych doznał
wstrząśnienia mózgu, drugi ma złama
ną kość udową. Obaj trafili do szpitala.

Straż pożarna
interweniowała
8 sierpnia strażacy dwukrotnie (w
Koźminie Wlkp. i Kobylinie) usuwali z budynków mieszkalnych gniazda
szerszeni.
9 sierpnia spaliła się drewniana szopa
przy ul. Rolniczej w Krotoszynie.
Pożar powstał na skutek zaprószenia
ognia.

11 sierpnia z poddasza budynku przy
ul. Zdunowskiej w Krotoszynie strażacy usunęli rój szersżeni.
12 sierpnia w Borzęcicach ogień strawił stóg słomy. Akcję gaśniczą proadzili strażacy ochotnicy z Walkowa
i zawodowi z Krotoszyna.
(popi)

·------~--------~I
I
I
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KUPON NR 32

----·

Nagrodę z kuponu nr 30 otrzyma Emilia Grześkowiak z Krotoszyna. Gratulujemy i serdecznie zapraszamy do redakcji.
W naszym konkursie sponsorem jest PAPA PIZZA z Krotoszyna. Kupon
prosimy nakleić na kartkę i przysłać na adres redakcji lub wrzucić do
skrzynki na budynku redakcji przy ul. Sienkiewicza 2a do 24 sierpnia.

1
I
I
:

~-------------------~-------~

3.
Il AUTO PERFECT s.c. Jl
Autoryzowany Dealer Skoda
63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 5
tel./fax 065 572 09 59

zapraszamy ,i/il:,
ul Raszkowska 22b

Skoda Octavia
Polecamy:

• Hurtowni PIOMAR
ul. Benicka 30

*ft®

• bezpłatną wymianę oleju
• komputerowe ustawienie geometrii
w samochodach do 3,5 t.
• promocyjny pakiet ubezpieczeń
do Felici · Octavi Fab I

BIURO TŁUMACZEŃ
mgr Monika Kula
(tłumacz przysięgły języka

niemieckiego)

Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe
(dokumenty pojazdu,

świadectwa,

32.890 PLN
już od 27. 690 PLN
już od 44.390 PLN

Skoda Felicia

• Hurtowni GABI-PIAST
ul. Kobylińska 59

1370

już ocl

Skoda Fabia

• Supermarketu INTERMARCHE

akty urodzenia,

ślubu

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

------

ZIIZ

R

. Krotoszyńska

itp.)

1372

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar,
wysokiej jakości drzwiami przesuwnymi

„Rzeczy Krotoszyńskiej" ta cotygodniowa
porcja informacji z pierwszej ręki

41NDECO
CENY KONKURENCYJNE. Możliwość rat.
1O lat gwarancji. Szybkie terminy.
• Wyrób stolików RTV,
stolików pod komputer
• Zakładanie paneli podłogowych
· Zakładanie i szlifowanie
parkietów I mozaiki

Zamówienia

• oddziały Poczty Polskiej na terenie powiatu krotoszyńskiego
• oddział Ruchu SA w Ostrowie Wlkp., tel. 736 28 94
1374

Zarząd

Gminnej Spółdzielni
„SCH" w Zdunach
ogłasza przetarg

ofertowy

na sprzedaż

AUTO NA GAZ
Zakładanie instalacji gazowych
do wszystkich typów aut benzynowych
Do samochodów:
POLONEZ, DAEWOO, FIAT, LUBLIN
również na gwarancji
AS TECH

• pawilonu handlowego w Perzycach o pow. użytkowej
I 03 m2, działka nr 192/2 o pow. 200 m2 kw. 12395,
• oraz pawilonu handlowego w Zdunach przy Pl. Ks. P.
Skargi o powierzchni użytkowej 178,40 m2 ogólna powierzchnia działki 0,0740 h, zapisana w kw. nr 373.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2000 r. o godz. 9.00 w biurze Spółdzielni w Zdunach ul. Towarowa 1 (oferent może uczestniczyć przy otwarciu oferty).
Wadium w v.:ysokośc · 60% del,:larowanej sumy
w bsie Spółdzielni do godz. 8 30.

należy \\płac i ć

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofcr~nta albo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Bl iżs z t.'

mformal;J l

1062)72 1 "i()(}8

możn . 1 .17y

przyjmują:

k 1ć pod nr tel (062) 721 57 2 • lub

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

tel. 062 725 72 32

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

KUPNO„SPRZEDAŻ-AUTO KREDYT-LEASING

- atrak.:yjne 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
1 zaświadczeń o dochodach
samochody do sprzedaży.
- kredyt na samochody bez ogranicze ń wiekowych
Skupujemy i sprzedajem
- udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
samochody uszkodzone.

Czynna
od wtoriu do soboty 1z» ·2:f'
niedziele i święta l ~ · 2:f'
ul lcwnińsła 28, Krotoszyn
Właścicielka

lokalu

EmiUa Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!

ZAPRASZAMY od 9.30-18.00 pon.-pl.• 9.30-15.00 obola
16 alerpnla 2000

•

4

Mój sklep
(spożywczy

To
sic;

chuć

zabrzmi
bajka.
I wierz m1,
drogi Czytelniku, że nic tu
nic zostało wymy ś I o n c.

jak

ul. Rynek w Sulmierzycach)

Codziennie robisz zakupy w małym przytulnym
sklepie. 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 kłopotach. Czujesz się w tym sklepie prawie jak w domu. To jest Twój sklep. W każ
dym numerze naszej gazety piszemy o takich wła
śnie placówkach, czekamy także na Twoją propozycje. Zadzwoń do nas i pochwal swój sklep!
Państwo Porębiakowie
otworzyli
swój sklep w Sulmierzycach przed
pięcioma laty. Lokal na punkt handlowy wybrali chyba w najlepszym miejscu, bo w samym centrum miasta.
Prowadzący tego spożywczaka nie są
właścicielami pomieszczenia, ale jedynie wynajmująjc od kogoś innego,
nad czym bardzo ubolewają. Chcieliby rozbudować sklep, w którym zrobiło się ciasno. Niestety, właściciel się
nie zgadza na oddanie pomieszczeń
z tyłu placówki. Od samego początku
sklep był dobrze zaopatrzony w towary. Z roku na rok asortyment sprzedawanych produktów jednak zwiększał
się. W tej chwili można zrobić
wszystkie codzienne zakupy. Co się

zmieniło

w

ciągu

5 lat prowadzenia

odpowiada

właścicielka .

Grażyna Porębiak

zatrudnia
wraz z mężem te same ekspedientki,
które pracowały w momencie powstawania sklepu. Darzą ciągle zaufaniem cztery młode dziewczyny:
Marzenę Zielezińską, Ewę

Mecler,
Kokot i Krystynę Kubek. Dziewczyny bardzo sumiennie wykonują swoje obowiązki, a więc nie
mam powodów, aby na nie narzekać
Anetę

-

mówi o pracownicach

współwła

ścicielka. Ciągle mają pełne ręce

roboty, aby jak najlepiej służyć przy-

Przedsiębiorczości działa

punkt refundacji szkoleń oraz punkt konsultacyjno-doradczy. W pierwszym niewielkie firmy (zatrudniające do 50
osób) uzyskać mogą zwrot 60 procent kosztów poniesionych na szkolenia związane z prowadzoną działal
nością gospodarczą a przeprowadzone w terminie między I stycznia a I O
listopada 2000 r. Drugi oferuje

Grażyna Porębiak

chodzącym

po zakupy klientom. Wła
za nic nie przyjęliby innych
sprzedawców, bo jak mówią lepszych
od tych nie mogliby sobie wymarzyć .
Wiedzą, że pracy jest dużo i wymaga
ona od nich pełnego poświęcenia.
Stosunki pomiędzy nimi nie istnieją
tylko i wyłącznie na zasadzie pracodawca i pracownik, ale nawiązała się
nić przyjaźni . - Rozumiem potrzeby
młodych dziewczyn i dlatego nie
ściciele

przedstawicielom małych i średnich
przedsiębiorstw (zatrudniających nie
więcej niż 250 pracowników) bezpłatne doradztwo z zakresu prawa,
marketingu, finansów, podatków,
produkcji itp.
Siedziba Fundacji mieści się w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 25 (tel.
764-50-16), tam można uzyskać
szczegółowe informacje.

(es)

wyjaśnia pani Grażyna.
Ludzie przyzwyczaili się do tego
sklepu i kupują w nim stale. Istnieje
garstka ludzi, którzy uznawają tylko
i wyłącznie zakupy u państwa Porę
biaków. - Dochodzi do tego, że gdy

nawet w danej chwili nie ma chleba,
to nie idą do innego sklepu, ale wolą
poczekać aż nam dowiozą- opowiada nie bez dumy Grażyna Porębiak.
Ocenia, że mniej niż połowę klientów
stanowią sulmierzyczanie, a reszta to
przyjezdni (z okolicznych wiosek)
lub kierowcy samochodów przejeż-

•

otos

Korzystne upusty
• PUNTO
• SEICENTO
• BRAVO
i

Sprzedaż montaż

szerokiej gamy:
- autolalarm6w,
blokad skrzyni bieg6w
- immobilaizer6w,
centralnych zamk6w
- radioodbiornik6w, itp.
- oraz systemu
nadzoru satelitarnego.

Fot . .. Rzecz" - Bartek Augustyniak
(pierwsza z lewej) wraz z pracownicami i jedna z klientek

stwarzam problemu gdy na przykład
chcą pójść na dyskotekę i muszą
wyjść godzinę wcześniej z pracy -

zwracają kasę

Przy Fundacji Kaliski Inkubator

z Poznania

Przede wszystkim zwięk
szyły sie koszty (transport, pensje dla
pracowników, ZUS itp.) - szybko

Doradzają

i

Widziane

sklepu? -

Pani

Pośrednik

dżających tą trasą. - Mam jednego
bardzo fajnego klienta. Pochodzi
z Azji i jeździ do zakładu KR!O
w Odolanowie. Wstępuje regularnie
do naszego sklepu. Na początku nie
mówił ani słowa po polsku i po prostu
sam brał towary z półki, potem się
trochę nauczyczył języka i mówi na
przykład "Dziękuję" relacjonuje
właścicielka. Na ploteczki do tego

sklepu raczej nikt nie wpada, bo jak mówią właściciele - nie ma na
nie czasu. Życie podporządkowane
jest działalności handlowej. - Wybo-

ru wielkiego nie mamy. musimy jakoś
to ciągnąć - tłumaczą. Obecnie rę
kę

na pulsie trzyma pani Grażyna Uej
dodatkowo zajmuje się budową)
- musi pilnować terminów dostaw
z hurtowni i umiejętnie zarządzać
pracownikami. Szefowa bez obaw
oddałaby sklep pod opiekę jednej
z pracownic (chociaż na jakiś czas)
gdyż jej zdaniem ma ona większe doświadczenie w handlu. - Ja przymąż

szłam

do sklepu po rezygnacji z pracy w szkale - dodaje.
(popi)

odpowiada

Mały biały

domek
•
- marzenia
i rzeczywistość
Praktycznie od dziecka każdy czło
wiek pragnie mieć wokół siebie wła
sną przestrzeń, w której czuje się dobrze i bezpiecznie. Czasem dzieci,
pomimo tego, że mieszkają w obszernym domu czy mieszkaniu, chcą
aby pewne obszary - pokój, kącik
do spania czy nawet szuflada we
wspólnym z rodzeństwem biurku do
odrabiania lekcji - były do jego wyłącznej dyspozycji.
Jeżeli człowiek nie posiada pewnej
przestrzeni tylko jemu służącej, poniekąd czuje się niespełniony. Te
dziecięce pragnienia znajdują swój
wyraz także w dorosłym życiu czło
wieka.
U każdego kiedyś (na ogól w mo-

mencic zawarcia małżeństwa) rodzi
się pragnienie posiadania własnego
domu lub mieszkania. Często słyszy
się, że z teściami czy rodzicami
mieszka się dobrze, ale pewnie lepiej
byłoby

na własnym ...

Najczęstszymi powodami, dla któ-

rych ludzie interesują się kupnem lub
najmem mieszkań czy domów są
prozaiczne, elementarne potrzeby ży
ciowe lub osiągnięcie takiej pozycji
materialnej, że wreszcie można kupić
coś własnego bądź samemu wybudować dom. Jak się za to zabrać, będą
Państwo mogli przeczytać już za tydzień w stałej rubryce Mały biały do-

mek.
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Mógłbym nawet podać prawdziwe nazwisko bohatera tej opowic,ki - mam
na to jego zgodę - ale z oczywistych
względów tego nic zrobię .
Otóż :32 lata temu urodził się Ja n K.
Przy,zcdł na świat jako chłopiec . Już
jako dziecko lubił przebierać się w stroje starszej siostry, a w wicku lat kilkunastu dotado do niego, że wolałby być
dzicwczym1. Było mu ciężko , próbował
z tym walczyć. Myślał , że pomoże mu
w tym malżc11stwo. Maj,1c lat 22 ożenił
się. Po roku urodziło się dziecko. Ale on
czul się coraz bardziej nicszczęś!iwy.
Coraz bardziej czul, że jednak jest kobietą. Bozwiódł się po kolejnym roku.
Przez kilka lat poddawał się kuracji
hormonalnej i skomplikowanym zabiegom chirurgicznym. Aż wreszcie także
fizycznie stał sii; kobietą. Oficjalnie
zmienił płeć, zmienił dokumenty. I tak
narodziła się Janina K.
Takie sytuacje przez scbuologów
określane są mianem transseksualizmu,
czyli rozbieżności między psychicznym
poczuciem pici a fizyczną budową ciała i płcią określoną w metryce urodzenia, kt6ra odczuwana jest jako obca
i nalcż,Jca do pici odmiennej. Transseksualista czuje się mężczyzną uwięzio
nym w ciele kobiety i odwrotnie. Czuje
odrazc; do własnego ciała, bo należy
ono do innej płci. 1dlatego silnie wystę
puje u niego poczucie cierp1cnm I pragnienie posiadania ciała zgodnego
z odczuciami psychicznymi. Chciałby
też, aby społeczeństwo akceptowało go
we właściwej roli psychicznej, a nic fizycznej. Przez wicie lat tacy ludzie bardzo cierpieli, nic dziś postęp medycyny
·pozwala im odnaleźć się we właściwej
pici.
Na tym można by właściwie skończyć,
ale życic dopisało, a raczej dopisuje,
ciiig dalszy tej historii. Ot6ż dwa lata
temu Janina K., jako kobieta oczywiście, wyszła za mąż. Oczywiście za
mężczyznę, bo innej możliwości polskie
prawo nic przewiduje. I pewno żyliby
długo i szczęśliwie, gdyby nic fakt, że
Janina K. doszła do wniosku, że
w obecnej sytuacji to ona powinna wychowywać dziecko z picrwszrgo malżci\stwa. I z takim wnioskiem wys1ąpi
ła do poznańskiego sądu rodzinnego.
Twierdziła, żcjnko kobieta mu takie ,;amc pruwn, jak matka dziecka, a nawet
większe, bowiem zapewnia mu wycl10wanic w pełnej rodzinie. Kiedy podczas
pierwszej rozprawy sędzina, nic wiadomo zresztą dlaczego, zaczęła wypytywać Janinę Ko orientację scksualn11jcj
męża i jej wlasm1, Janina K opuściła
salę s11dową. 1 następnego dnia złożyła
do prokurntury zawiadomienie o przestępstwie pop ·łnionym przez sędzinę,
a pol<·gającym na dyskryminacji jej
i mężn pici oruz ich orientacji seksualnych.
Tak więc mnmy już dwie ~prawy s..4dowc, a o ich rezultacie oczywi.cic napi szę .

Grzegorz Pólrolniczak
/

•

wydarzyło
naprawdę,

Piotr Zukrz<•wski

Bardzo dobrze wypadło podsumowanie finansów
pływalni WODNIK. Oby tak dalej, a nie będzie
problemu z pokryciem kosztów utrzymania obiektu. Gorzej z techniką. Nowoczesne urządzenie do
odkażania wody ozonem nie pracuje tak, jak powinno.

Koźmin

5.

Wlkp.

Rozwiązali

problem
Tylko ozonator lokalowy
Jedną z bolączek koźmińskiego

rozrabia
Około

20 .000 osób skorzystało doz uroków kapieli w otwartym
w czerwcu krytym basenie WODNIK. Dziennie bywało tam średnio
ponad 600 amatorów pływania.
Stąd dobry wynik finansowy. Od
początku
maja (wtedy jeszcze
obiekt nie był otwarty) do końca
lipca wydatki na utrzymanie basenu wyniosły 354.000 zł, przychody
- 326.000 zł.
Jest tylko jeden problem - dziwne
zachowanie ozonatora. Urządzenie
to nie funkcjonuje tak, jak powinno, stąd konieczność częstego uzutąd

samoliczba pomieszczeń
w budynku Urzędu Miasta i Gminy,
a także brak sali sesyjnej. Wiosną
ubiegłego roku rozpoczęto więc budowę nowego obiektu - na miejscu starego budynku mieszkalnego, wcześniej rozebranego, a przylegającego do
innych pomieszczeń UMiG.
W efekcie trwających niespełna rok
prac budowlanych powstał trzykondyrządu była za mała

pełniania

braków ozonu chlorem .
na intensywny i nieprzyjemny zapach
tego odkażacza. 14 sierpnia (w dniu
zamknięcia tego wydania "Rzeczy") w WODNIKU spotkają się
przedstawiciele
holenderskiego
producenta, poznańskiej firmy, która urządzenie montowała, oraz samorządu Krotoszyna. Gwarancja
na ozonator obejmuje okres 5 lat.
Prawdopodobnie zostanie on po
prostu wymieniony.
Kąpiący się narzekają więc

gnacyjny budynek. Na parterze i pię
trze jest 7 pomieszczeń biurowych, zaplecze sanitarne i kuchnia, na najwyż
szej kondygnacji usytuowano salę obrad Rady Miejskiej. Budynek jest
przestronny, a otacza go zadbana (jak
to w Koźminie!) zieleń. Całkowity
koszt budowy zamknął się w kwocie
300. OOO zł, pokryty został z budżetu
gminy.
Augustyna Kurowska

Przedstawiciel
gguny Jvoto;
szyn, szef grriin:.C
nego Wydifału

Ry-

oświaty

szard Czuśzke,
uczestniczył

w
obradach
Kongresu
I
Gmin
Wiejskich RP. Głównym tematem obrad
była sytuacja finansowa gmin
w kontekście wprowadzenia znowelizowanej Karty Nauczyciela i niedoszacowanej subwencji oświato
wej. Do sprawy wrócimy za tydzień.

STOP,
18 sierpnia w restauracji KROTOSZ
spotkają się sołtysi wiosekpowiątu
krotoszyńskiego.

Ich

gośćmi będą

między innymi: prezes StowatZ)\ ·.

~enia

Sołtysów

Wojewódzffi,a

,\Vi,elkopolskiego . i dyrektbr
·Rolniczego Ubezpieczenia S '
nego w OstrowieWikp. Spolkiiirie ,
będzie miało charakter sżkoleniowy. ·

STOP.
24 sierpnia po wakacyjnej przerwie

(er)

obradować będzie Rada 'Miejska ·

Sulmierzyc. Zajmie się między innymi oceną wykonania budżetu za
pierwsze półrocze, subwencją
oświatową, regulaminem konkursu
na dyrektora przedszkola w Sulmierzycach.

Podczas
snu domowników
Bezczelnej kradzieży dokonano w nocy 9 sierpnia przy ul. Słowiańskiej
w Krotoszynie. Do prywatnego domu
włamali się złodzieje, którzy drobiazgowo przeszukali parter budynku
i ukradli z garażu samochód. W tym
czasie szóstka domowników spokojnie spała. Złodzieje weszli do domu,
wyłamując ostrym narzędziem zwykły zamek patentowy w drzwiach
wejściowych. Dopiero rano domownicy zauważyli, że zniknął telefon komórkowy i pieniądze. Sprawcy wła
mania odjechali skradzionym bordo-

STOP.

wym volkswagenem passatem o numerach rejestracyjnych KZR 3505,
kluczyki od pojazdu znaleźli w mieszkaniu.
Niech to nieszczęśliwe zdarzenie bę
dzie dla innych ostrzeżeniem, żeby nie
szczędzili pieniędzy na montowanie
alarmów w drzwiach mieszkań i systemów alarmowych w drogich samochodach - ostrzega nadkomisarz
Dionizy Kula, naczelnik wydziału
kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Krotoszynie.
(popi)

W Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
otwarto w poniedziałek wystawę
zorganizowaną z okazji 80. rocznicy
Bitwy Warszawskiej, zatytułowaną
Motywy patriotyczne na pocztówkach z kolekcji Izabelli i Stanisława
Śliwów z Wodzisławia. GorącQ zachęcamy do jej obejrzenia.

STOP.
Tegoroczne r.owiatowe dożynki zaplanowano na 3 września, będą one
połączone z obchodami jubileuszu
dziesięciolecia odrodzonego samorządu lokalnego. Tego dnia w połu
dnie w lutogniewskim sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia zostanie
odprawiona uroczysta dożynkowa
Mszaśw.•

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

STOP.

Stówa
do wzi9cia!
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 wylosujemy dla jednej z telefonujących osób I 00 zł. Pieniądze bę
dzie można odebrać w redakcji już w dniu ukazania się numeru "Rzeczy",
w którym podamy nazwisko osoby nagrodzonej.
W ubiegłym tygodniu pytaliśmy o to, czy są Państwo zadowoleni z lokalnej sieci handlowej. Podsumowanie naszych czwartkowych rozmów
znajdą Państwo wewnątrz numeru, w tekście za!_Ytułowanym Moim zdaniem. A stówka w gotówce (w wyniku losowania) przypadła w udziale
panu Wiesławowi Paszkowi z Biadek. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji!
Pytanie na czwartek

Czy

są Państwo

zwolennikami wejścia Polski do Unii Europejskiej?
(prosimy o uargumentowanie odpowiedzi)

Na Państwa telefony czekamy w czwartek 17 sierpnia między godz. 15.00
a 16.00.
(red.)

Fot. ,,Rzecz" -Augustyna Kurowska

R

zecz w sprawie intymnej. Sprawie, o której właściwie nic powinno się mówić. Nic dlatego, że jest lak
niezwykła. \'1·ęcz przeciwnie. Bo mycie
to wprawdzie czynność intymna, ale
oczywista - zwykła, codzienna, nic
podlegająca dyskusji. Bo oc7:ywistym
powinno być, że przed wejściem do
basenu trzeba się opłukać pod prysznicem.

A tymczasem? Tymczasem personel
krytej pływalni WODNIK ma wielkie
problemy z wyegzekwowaniem higienicznych zachowań od niektórych odwiedzających to sztuczne ki1piclisko.
I mała pociecha, że tylko cz<;ść korzystających z niego to mieszkańcy nasze-

go powiatu. Nic da się, niestety,

wszystkiego zrzucić na gości.
Ostatnio zobowiązano ratowników, że
by pilnowali wejścia do hali basenowej
i nic wpuszczali do niej tych, którzy
wypłukaniu się pod
prysznicem. Bo, jak się okazuje, wicie
osób natychmiast po przebraniu się

zapomnieli o

w strój kapielowy przechodzi do hali.
Myje się pod prysznicami, a i owszem,
tyle że dopiero po wyjściu z wody. Tylko wtedy. !'lic wszyscy zauważają też
w przejściu między pomieszczeniami
urządzenie do odkażania stóp, choć jego używanie jest obowiązkowe. Na
pewno lepiej byłoby, gdyby ratownicy
czuwali wyłqcznie nad bezpieczeń
stwem użytkowników basenu, a nie
nad przestrzeganiem przez nich zasad

higieny.
Jest w Warszawie nad \Visłą ładny

kompleks odkrytych basenów. Tam
spraw<; załatwiono bardzo prosto, a zarazem bardzo skutecznie. Żeby móc
popływać, trzeba przejść przez rodzaj
bramki z prysznicem, z którego przez
cały czas leci woda. Bramek jest wiele,
nie ma więc problemu kolejek. Nie da
się przeszkód ominąć, nic da się wejść
na sucho, bo wsz<;dzic indziej dostępu
do niecek basenowych bronią dość wysokie, gęste i bardzo kolczaste krzewy.
Można by przenieść i zastosować ten
sprawdzony patent w naszym WODNIKU. Tylko jak tu posadzić prawdziwe rośliny na sztucznym gruncie?

Homana Ilyszko

16 sierpnia 2000
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Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą zasady
opodatkowania towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o opiacie skarbowej. 4 września wejdzie
ona w życie. Bardzo ważny element tej zmiany stanowi wprowadzenie 3-procentowego podatku VAT
na produkty rolne.

Zbiory

Sulmierzyce

Trwają

remonty

.

może

po pewnym czasie zrez odprowadzania podatku
na zasadach ryczałtu, ale musi spełnić
określone wamnki wyznaczone przez
ustawę. Może wtedy zostać podatnikiem na zasadach ogólnych, a więc
rozliczać się jak wszyscy inni prowadzący działalność gospodarczą. Musi
jednak wykazać, że w poprzednim roku podatkowym jego dochód ze
sprzedaży produktów rolnych przekroczył 20.000 zł. Winien wówczas
dokonać zgłoszenia rejestracyjnego
i prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów przez co najmniej 3 kolejne
miesiące.

Trudno w tej chwili powiedzieć, czy
rolnikowi bardziej będzie się opłacało
być na ,yczalcie, czy też rozliczać się
jak inni podatnicy, prowadząc przy
tym własną księgowość. Wiadomo, że
w dalszym ciągu istniało będzie zwolnienie od podatku na usługi świadczo
ne w rolnictwie, takie jak bronowanie,
oranie, siew.

P I OCENTO

A

.... MINIMAlNA KWOTA łtk1ty - 500 zł

~OD$ TII ft

11ływh

nów ton (wobec 25 milionów ton w roku 1999) i będą o 14 - 18 procent
mniejsze od ubiegłorocznych .
Większość rejonów naszego kraju,
w tym Wielkopolskę, dotknęła wiosenna i wczesnoletnia susza. Tam, gdzie
była bardzo ostra, niezależnie od pogody w sierpniu należy po zbiorze zbóż
wykonać płytką podorywkę i bronowanie pól. Jesienią należy zastosować
obornik, aby wzbogacić glebę w masę
organiczną, a przed zimą wykonać głę
boką orkę. Pola, na które zabraknie
obornika, należy przygotować pod zasiew zbóż ozimych.

zygnować
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Niewiele

Wakacje to pora remontów w placówkach oświatowych. W sulmierzyckim przedszkolu przeprowadzono w lipcu modernizację pomieszczenia socjalnego, poza tym
wykonano kilka innych niezbęd
nych napraw. W szkole podstawowej trwają jeszcze prace remontowe. Robotnicy reperują dach, mało-

Boją się

RozpieraJącąją energię wyładowu

ją na

czym popadnie: na koszach na
lampach. Ratuszowy zegar też dostał za swoje.
Może dla kogoś, kto w Zdunach nic
mieszka, zabrzmi to śmiesznie, ale
wystąpił tu już syndrom zachowań
charakterystycznych dla dużych
miast: ludzie wolą się nie odzywać,
przejść obok, udając, że nic nie widzą - z obawy przed mało atrakcyjnymi reperkusjami.
Zdarzało się już bowiem, że nagabśmieci, ławkach,
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wane są ściany dwóch sal dydaktycznych.
W sali gimnastycznej przy ul. Klonowicza ściany pomalowano już
w ubiegłym tygodniu. Na czas tych
prac trzeba było rozmontować drabinki.
(popi)

Zduny

Zduny, w powszechnym przekonaniu ich mieszkańców, uchodzą za
miasto niebezpieczne. Wielu ludzi
boi się wyjść po zmroku z domu.
Ławki przed Ratuszem oblegane są
wieczorami przez frywolną mło
dzież agresywną i wulgarną.
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VAT idzie!
Rolnik

ku wyniosą w Polsce około
21 milio-

Zawiniła

Rolniku,
Po wprowadzeniu 3-procentowego
podatku VAT na wszelkie produkty
rolne ceny mleka, czy żywca mają podobno nie wzrosnąć - takie są przynajmniej założenia analityków. Zgodnie z ustawą rolnicy płacić będą od
4 września podatek zryczałtowany.
Oznacza to, że będą musieli doliczać
do każdego sprzedanego produktu
3 procent VAT-u. Rolnicy na ryczałcie
nie będą mieli obowiązku przychodzenia do Urzędu Skarbowego i skła
dania w nim deklaracji podatkowej
oraz wystawiania faktur. Tak więc podatnik ryczałtowy ma bardzo ograniczone obowiązki, bo główny ciężar
rozliczeń spada na kupującego. Rolnik składa oświadczenie (według
wzom), że jest podatnikiem ryczałto
wym, musi wtedy posiadać konto bankowe oraz numer NIP. Osoba kupują
ca płody rolne wystawia rolnikowi
fakturę i wraz z doliczonym 3-proccntowym podatkiem przelewa należność
na konto. Oryginał trafia do sprzedają
cego, a kopię dostaje osoba k'Upująca.

z b ó ż
w tym ro-

agresji
rzuciła potem
delikwentowi
okna kamieniaI
mi. Skądinąd •
wiem, że dla
wątpliwej zabawy czasem obrzucane są również przejeżdżające
samochody. Podobno policja nie reaguje, a mieszkańcy Zdun nie mogą
się doczekać, kiedy władze miasta
zajmą się tym problemem.
(stach)

U

będzie

do zebrania

Tegoroczna susza najbardziej dała się
we znaki rolnikom gospodarującym
w północnej Wielkopolsce, na Podlasiu
i Mazowszu. Są miejscowości, gdzie
słońce wypaliło wszystkie rośliny. 'a
Podlasiu susza zniszczyła około 70 procent użytków zielonych i 40 procent
zbóż. Największym problemem rolników na terenach objętych suszą jest
brak paszy dla zwierząt.
Przez suszę ucierpiały głównie zboża,
które były w fazie strzelania w źdźbło
i kłoszenia. Zaobserwowano też opóź
nione wschody roślin okopowych I warzywnych. Zahamowany został wzrost
i rozwój roślin na łąkach i pastwiskach.

mKredyty klęskowe
Komisję szacujące szkody działają
w poszczególnych gminach. Z począt
kiem lipca ośrodki doradztwa rolniczego zaczęły opracowywać wnioski na
kredyty klęskowe. Rząd zgodził się na
uruchomienie kredytów oprocentowanych na 5 procent, z możliwością prolongaty w spłacie odsetek i kapitału.
W ramach kredytu obrotowego ma być
podwyższona jego wysokość, a spłata
rozłożona na dwa lata. Kredyt ten przeznacza się między innymi na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony
roślin, paliwa do celów rolniczych, inwentarza żywego, pasz treściwych i objętościowych, materiałów opalowych
do ogrzewania szklarni. Uproszczono
wamnki ubiegania się o kredyty klęsko
we. Nic jest wymagany udział własny
kredytobiorcy, a z kredytów mogą być
finansowane nakłady poniesione po
dniu wysU\])1ema szkody. Poszkodowani przez suszę i inne klęski rolnicy mogą również składać pisemne wnio k1 do
KRUS o odroczenie lub rozłożenie na
raty płatności składek za tr7..eci i czwarty kwartał 2000 roku.
Agnieszka Gniazdowska

7.
Na odnowę tego zabytku nie przyznano Zdunom dotacji. Samorząd sam "musi radzić sobie
z remontem Ratusza.

Gdyby Ratusz
umiał mówić ...
Wszyscy zdunowianie zdają sobie
sprawę z fatalnej sytuacji tego obiektu, wszystkich ona boli. Jedna
z mieszkanek Zdun określiła to bardzo dosadnie: - Roznieśli go na kopytach. Gdyby Ratusz umiał mówić,
wolałby o pomstę do nieba. Stoi, jak
niemy wyrzut sumienia, całego społe
czeństwa zdunowskiego, a przede
wszystkim jego włodarzy.
Sytuacja przedstawia się właśnie tak
między innymi z powodu odmowy
przyznania Zdunom dotacji przez
konserwatora zabytków. Mam jednak
dla Państwa dobrą wiadomość władze miasta pamiętają o obiekcie.
Ostatnimi czasy założono tam nową

Słodowa

-

więźbę dachową, dachówkę

i ogrze-

wanie.
W przyszłości - trudno ją bliżej
sprecyzować planowane jest zagospodarowanie budynku. Być może
jedną część Ratusza stanowić będą
pomieszczenia reprezentacyjne miasta, w drugiej zaś znajdą swe docelowe miejsce eksponaty pochodzące
z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Zdunach w 1987
i w 1998 roku. Pomysłem na zagospodarowanie przybudówki jest
utworzenie świetlicy, czytelni lub
klubu dyskusyjnego.

(stach)

A ludzie

I

Pochodzę

z województwa dolnowroclawskiego.
Mieszkam w Sulmierzycach już od
kilkunastu lat. Z opowiada,i wiem,
że moi rodzice przywędrowali
w tutejsze okolice zza wschodniej
granicy. Najdalej sięgam pamię
cią do dziadków, nie :nałam natomiast w ogóle pradziadków.

.'iląskiego, kiedyś

Czy 35 nauczycieli pracujących w sulmierzyckiej
Szkole Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowicza i tamtejszym przedszkolu otrzyma w tym
roku podwyżki plac?
Do budżetu miasta nie wpłynęła jeszcze subwencja oświatowa od rządu.
Jak wiadomo, Ministerstwo Edukacji
Narodowej pómyliło się w obliczeniach, w związku z czym gminom nie
starczy pieniędzy na zagwarantowanie
nauczycielom podwyżki. Nowy regulamin płac nauczycielskich był głów
nym tematem poruszanym podczas
ostatniego posiedzenia Zarządu Sulmierzyc, które miało miejsce 8 sierpnia. - Problemy z subwencją oświato
wą mieliśmy już na początku bieżące
go roku - stwierdziła Irena Rękosie
wicz, burmistrz miasta. Wtedy deficyt
został pokryty z i tak skromnego budżetu. - Teraz brakuje nam okola 150
tys. zł. Biorąc pod uwagę nasze możli
wości finansowe, kwota jest niebaga-

•

naJnowsza wersJa

Przed tygodniem donosiliśmy o braku
demizował pobliskie skrzyżowania
porozumienia między samorządem
dróg, a na jednym z nich zainstalował
Krotoszyna a prywatnym inwestorem,
sygnalizację świetlną.
W ubiegłym tygodniu inwestor przedktóry zamierza zagospodarować plac
stawił w krotoszyńskim Urzędzie Miau zbiegu ulic Słodowej i Sienkiewicza
sta i Gminy kolejny projekt planowaw Krotoszynie. Gmina stawia warunki
co do wyglądu obiektu handlowego, · nego centrum handlowego. Od strony
ulic Słodowej i Sienkiewicza zamierza
który miałby stanąć w tym miejscu,
on postawić dwukondygnacyjny budomaga się także, aby inwestor zmo-

Danuta Nyczka

Gdzie jest kasa?

•

Znany piłkarz, który chce zagospodarować plac
u zbiegu ulic Słodowej i Sienkiewicza w Krotoszynie, zgadza się na warunki gminy.

(bezrobotna)

Sulmierzyce

Urszula Wieczorek

I

Wszyscy moi najbliżsi krewni wyz Sulmierzyc. Wiem, że
pradziadkowie mieszkali tutaj
i pracowali na roli, natomiast mój
dziadek przez wiele lat był praconikiem PKP
wodzą się

wyjaśniła.

Samorządowcy stanęli

przed dużym
problemem. W grę nic wchodzi kredyt, ponieważ miasta nie stać na dalsze
zadłużenie się. W kolejce czekają inwestycje, które trzeba zrealizować,
a wśród nich najpoważniejsza i najważniejsza - budowa oczyszczalni
ścieków. Pani burmistrz twierdzi, że
jeśli pieniędzy nie otrzyma, to wtedy
siłą rzeczy pracownicy oświaty zostaną pozbawieni należnej im podwyżki.
Sulmierzyce zamierzają oprotestować
niezgodność obowiązującego prawa
z wysokością środków przyznanych
na jego realizację, prawdopodobnie
zrobią to poprzez Związek Miast Polskich.
(popi)

I jeszcze o ekologil.

Do Częstochowy
i Szczyrku

chce mieć własną,
wspólną z tamtejszą fabryką
parkietów, oczyszczalnię ście
ków. Samorząd mieszkańców

w dniach 13- 15 października odbędzie
się trzydniowa wycieczka do Szczyrku
i okolic. Przewidywany koszt od osoby
wynosi 190 zł, w cenę wliczone jest
również ubezpieczenie. Zapisy na obie
wycieczki prowadzone są w Krotoszynie przy ul. Sienkiewicza 2/20 (godz.
10.00 do 16.00). Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 725 37 61.

(er)

(red.)

Janina Rachwalska

I

(rolnik)

Nie jestem z Sulmierzyc, przyjechałam z niedalekiej wioski Lipiny na zakupy. Od wielu pokoleń
mieszkamy z całą rodziną właśnie
tam. Pracujemy w rolnictwie,
a nasze gospodarstwo jest pięknie
polo-::one, pr=y samym lesie.

węglowe zostaną zastąpione

piecami gazowymi. Łączna
moc kotłowni będzie wynosić
750 kW (5 kotłów po 150 kW
każdy). Prace mają się zakoń
czyć 30 sierpnia. Modernizacja kotłowni pozw<>li ograniczyć emisję do atmosfery trujących gazów, a tym samym
znacznie zmniejszyć kwotę
płaconych przez miasto z tego
powodu kar.
W najbliższym czasie miasto
zamierza też założyć liczniki
na węzłach ciepła w blokach.
·pozwoli to określić ilość energii, jaką zużywa dany blok,
i umożliwi zamontow,ahie
liczników
indywidualnych.
Na ten cel samorząd przeznaczył 65.000 zł. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.

17 września 2000 r. krotoszyńska Fundacja Grodzka organizuję wycieczkę
autokarową do Częstochowy. Koszt
uczestnictwa to 23 zł. Natomiast

dynek, w którym mieściłyby się niewielkie placówki handlowe i usługo
we oraz filie banków. Na tyłach tego
obiektu byłoby miejsce dla niskiej zabudowy, tam też powstałyby parkingi.
Inwestor poi~formował władze miasta
również o tym, że przystaje na wszystkie stawiane przez samorząd warunki
dotyczące nowych rozwiązań komunikacyjnych.
Jeśli inwestor podtrzyma swoje obietnice, podpisując odpowiednie porozumienie, zostanie mu wydana decyzja
o warunkach zabudowy placu.

mówią. ••

(nauczycielka)

teina -

Trwa rozbudowa i modernizacja kotłowni na osiedlu Madalińskiego w Zdunach. Kotły

***
Wieś

Biadki

podjął

już

odpowiednią

uchwałę

w tej sprawie, teraz
czas na opracowanie koncepcji budowy obiektu i wyliczenie jej kosźtów. Sprawa trafi
wkrótce pod obrady Zarządu
Krotoszyna i Rady Miejskiej.

Krot Holmes

Tym razem naszą uliczną sondę przeprowadziliśmy
w Sulmierzycach. Mieszkańców tego miasta pytaliśmy
o to, czy znają swoje korzenie .
Notował
Fotografował

Andrzej Moskalik

I

(technik elektryk)

Ojciec jest rodowitym sulmierzyczaninem, ale ja urodzi/em się
w Odolanowie. A hylo to tak- ojciec poznał swąprzyszlą żonę (pochodzącą z Żerkowa) w Kaliszu.
Zamieszkali już jako rodzina
w Odolanowie. Ja do 29 roku -::ycia również mieszka/em w tym
mieście, by po latach wrócić do
Sulmierzyc.

Sebastian Pośpiech
Bartek Augustyniak

Werner Orlikowski

I

(emeryt) z wnukiem Jakubem

Pochodzimy z Sulmierzyc. Dziadek
mieszka/ kiedyś nad morzem, babcia zaś w Sulmierzycach. Dziadek
miał on liczną rodzinę i - jak to
się mówi - wybył z domu i znalazł się tutaj. Rodzina mojej matki pochodzi z okolic Zamościa.

16 1lerpnia 2000

•

8

7 sierpnia
metrów.

dotarła

do Krotoszyna

szczecińska

piesza pielgrzymka na Jasną

Górę.

Jej trasa liczy ponad 600 kilo-

Jubileuszowy przystanek
Dlaczego jubileuszowy? Najpietw
dlatego, że - jalt głosi hasło XVI
Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę - szła ona W roku Wielkiego Jubileuszu Wcielenia do Matki Boga i Człowieka. Potem dlatego, że
dzień 7 sierpnia w programie pielgrzymki miał wymiar świ~towania
wszelakich jubileuszy. Ktoś obchodził
jubileusz zawarcia małżeństwa, ktoś
inny rocznicę daty swojego chrztu,
a jeden z księży obchodził jubileusz
35-lecia święceń kapłańskich . Wreszcie dlatego jubileuszowy, że w Krotoszynie pątnicy spali po raz dziesiąty.
Cztery grupy dotarły do miasta około
godz. 18.00, dwie z nich zatrzymały
się przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela, dwie w parafii św. Andrzeja Boboli. Przed godz. 19.00 wszyscy byli
już zakwaterowani. Pewna sympatyczna pani w czetwonym maluchu,
która chciała zabrać szczecinian na
nocleg, odjechała spod Fary sama. Pielgrzymów zabrakło - stwierdził
kierownik trasy, ks. Kazimierz Łu
kjaniuk.

Nad całą grupą czupielgrzymkowa opieka medyczna. Pięciu lekarzy (od ortopedy do pediatry) i około trzydziestu pielęgniarek
do

Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w kolejnych epokach różne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowie
ka wobec ~łasnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca. Przez czuwanie, post i modlitwę pielgrzym postępuje naprzód drogą chrześcijańskiej doskonałości, starając się dojść z pomocą łaski Bożej do człowieka
doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa (Ef 4, 13). '
Jan Paweł II
(Incamationis mysterium 7, bulla papieska wydana z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000)

Częstochowy.

wała

stworzyło mały, przemieszczający się

szpitalik.
Pielgrzymka liczyła około 850 uczestników, w tym szesnastu kapłanów, kilkunastu kleryków i siostry zakonne.
Najstarszy pielgrzym miał 80 lat i po
raz pietwszy brał udział w takiej formie rekolekcji. Czuje się dobrze - zapewnił ks. dyrektor.

• Cztery kółka
pomocne
do Matki Bożej
pielgrzymi znaleźli
również czas na radość i odpoczynek.
W Stęszewie na przykład rozegrano
tradycyjny już mecz piłki nożnej o puchar prezydenta Szczecina między duchowieństwem a służbą porządkową.
Ks. Tadeusz wyjmuje z bagażnika samochodu i pokazuje mi trofeum. Wygrali duchowni 2: I.
Każda pielgrzymka musi mieć dobre
zaplecze techniczne. Szczecińska dysponowała czterema starami, które wiozły bagaże pielgrzymów, oprócz nich
był jeszcze wóz techniczny, sanitarka
oraz sklepik na czterech kółkach ,
gdzie sprzedawano między innymi napoje i artykuły spożywcze.

W czasie

• Duch ochoczy
Jak się idzie? - zapytałem dyrektora
pielgrzymki, ks. Tadeusza Doburzyńskiego. - Dobrze, pogoda optymalna, duch ochoczy, problemów nie
za wiele. przyjęcie - jak widać - go-

• ••

ścinne.

Wyruszyli 26 lipca ze Świnoujścia, do
celu dotarli 13 sierpnia w niedzielę.
Starali się i ś ć w tempie 5 km na godzinę, a trasa tej najdłuższej polskiej pielgrzymki do Czętochowy liczyła 613
km.
Jak podobał się pielgrzymom Krotoszyn? - Dobrze nam tu - mówił ks.
Doburzyński. A jaki wyglądał dzień
podążających do Częstochowy? - To
rekolekcje w drodze. Codziennie Msza
święta,jedna dłuższa konferencja, sło
wo o świętym, różaniec, koronka, godzinki. Wieczorem również jakaś forma modlitwy - by/o odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, kiedy indziej adoracja Najświętszego Sakramentu czy
Kilkunastoosobowa grupa krotoszynian dołączyła do grupy mieszkańców Odolanowa, która wchodziła w skład 363 Kaliskiej Pieszej

Pielgrzymowali
krotoszynianie
Pielgrzymki na Jasną Górę. Wyruszyli 8 sierpnia z Odolanowa, do
Częstochowy dotarli w niedzielę 13
sierpnia. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: Narodzi! się
z Ma,yi Dziewicy. Od Józefa do
Maryi .
Z pewnością są w naszym mieście
osoby, które brały w tym roku
udział w w innych pielgrzymkach.
A może zechciałyby podzielić się
z czytelnikami swoimi spostrzeże
niami? Zapraszamy na łamy.
(si.)
16 sierpnia 2000

wędrówki

Częstochowskiej

Fot. ,,Rzecz" - Bartek Augustyniak
Na wielu twarzach

specjalne nabożeństwo za Ojczyznę.
W Krotoszynie zako11ezymy dzień Apelem Jasnogórskim.

widać było zmęczenie

•Nawet
wędrówki

(si)

znaki.

wielu

dały się

Pęcherze

na nogach, obtarcia,

nadwyrężone mięśnie, zmęczenie, róż

osiemdziesięciolatek
Trudy

Z Krotoszyna szczecinianie wyruszył i w dalszą drogę 8 sierpnia rano, zaraz
po Mszy św., mieli przed sobąjeszcze
6 dni marszu. Każdy, kto przyjmował
pielgrzymów pod swój dach, może powiedzieć, że ma swój udział w ich trndzie
O życiu człowieka wierzącego na ziemi mówi się w nowym Katechizmie
często, że jest ono pielgrzymką do domu Ojca. Wszyscy jesteśmy pielgrzymamt.

we

nego rodzaju bóle - to nom1alne objawy towarzyszące pieszemu podążaniu

Więcej

informacji na temat

szczeciń

skich pątników można znaleźć w Internecie pod adresem:
pielgrzym.szczecin.opoka.org.pl.

• Wspomnienie

Walenty Olejnik
kapitan Wojska Polskiego 60
Urodził się w 1908 roku w licznej
rodzinie rolniczej Jana i Julianny
Olejników
w
Dzierżanowie,
ochrzczony został w lutogniewskim kościele. Szkołę powszechną
ukończył w Dzierżanowie, potem
rozpoczął naukę w ośmioletnim
gimnazjum im . Hugona Kołłątaja
w Krotoszynie. Zdał maturę
w 1928 roku, potem wstąpił do
wojska. Służył w 60 Pułku
w Ostrowie Wielkopolskim. Przed
wojną, w 1939 roku, był już kapitanem. Walczył w kampani wrześniowej . Brał czynny udział w bi-

Pułku

w Ostrowie Wlkp.

twie nad Bzurą. Tam został ranny.
Za waleczność odznaczony został
Orderem Virtuti Militari i innymi
medalami.
Podczas
okupacji
przebywał
w Warszawie, gdzie podczas ulicznej łapanki został schwytany przez
gestapo i wywieziony do obozu
zagłady w Oświęcimiu. Tam zginął.

Walenty Olejnik był wzorem
prawdziwego żołnierza. Kochał
Polskę i wierzył w zwycięstwo nad
Niemcami. Mieszkańcy Dzierża
nowa mogą być z niego dumni.

W kampani wrześniowej 1939 roku zginęło trzech innych mieszkańców tej wsi - bracia Zawodni,
a ranny został Józef Klapacki. Jako były mieszkaniec Dzierżonio
wa składam hołd bohaterom walk
za Ojczyznę. Niech nasza mło
dzież czerpie wzorce z życia tak
wspaniałych postaci, a mniej fascynuje się okropnościami współ
czesności.
Czesław Bąk
były

(cmcrytowilny nauczyciel,
mieszkaniec Dzicrżanowa) .

Fot . .. R:ecz" - Arch.
Walenty Olejnik :a walec:no.i:ć został
odznaczony wieloma medalami

9.
Pierwsza rocznica koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej Pocieszenia
Lutogniew, 26 sierpnia do 3 września 2000 r.
•Program

ks.bp.Stanisław Napierała)

(Akcja Katolicka)

uroczystości
Sobota - 26 sierpnia
Msze św.
- godz. 8.00, 10.00
16.00
- Msza św.
z błogosławieństwem
dla dzieci
19.00
-Msza św.

Nad

Niedziela - '27 sierpnia
Msze św.
- godz. 7.00, 8.30,
10.00, 17.00
12.00
- Msza św. Pontyfikalna
- Odpust Jubileuszowy
- I rocznica koronacji obrazu
Matki Bożej Pocieszenia
(przewodniczy

Poniedziałek

- 28 sierpnia
modlitw za zmarłych
czcicieli MB Pocieszenia
Msze św.
- 8.00, 10.00, 17.00
Dzień

francuskiej wiosce Chateauneuf-deGalaure, 70 km od Lyonu. Naznaczona
ogromnym cierpieniem, przykuta do
łóżka przez wiele lat, sparaliżowana,
stopniowo traciła zdrowie. Od paździer
nika 1930 r. naznaczona była stygmatami i w niespotykany nigdy w historii
Kościoła sposób przeżywała co tydzień
wszystkie etapy męki i śmierci Jezusa.
Przychodziło do niej wielu ludzi z proś
bami o pomoc, poradę, czy po prostu
chcąc porozmawiać. Niektórzy przyjeż
dżali z czystej ciekawości czy wręcz
w poszukiwaniu sensacji, a odjeżdżali
z odnalezionym sensem życia.
Przez 50 lat Marta Robin nie mogła nic
jeść ani pić,jedynymjej pokarmem była Komunia święta. Kapłani, który przychodzili do niej z Najświętszym Sakramentem wiele razy obserwowali, jak
hostia sama znika im z rąk, gdy ją podawali chorej, tak jakby Jezus sam w nią
wchodził. Potem Marta wpadała w ekstazę, która trwała zazwyczaj kilka godzin Serce Jezusa zabiło w moim sercu
- mawiała wtedy.
Przyjmowała Komunię raz w tygodniu
i by dobrze się przygotować zawsze

W smutku pogrążona rodzina

ś łp.
lat 59
W smutku pogrążona rodzina

NAJSTARSZY ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

Apostoła

do Efezjan
(Ef 5,15-20)

• Pierwsze czytanie
- z Księgi Przysłów
(Prz 9, 1-6)
Mądrość

Fot. Arch.
Jedna z najczęściej publikowanych
fotografii Marty Robin

Bóg sam nam

się

daje. Trudno nam
uwierzyć, że może żyć w nas i zmieniać
naszą szarą codzienność. Marta Robin
w to uwierzyła i pozwoliła się Bogu prowadzić. W jej życiu, które patrząc tylko
w ludzkich kategoriach było jedną wielką udręką, niezastąpionym pokarmem
była Eucharystia. A jak jest w moim? ...
(sł)

podziękowania

Serdeczne
Księżom,

Rodzinie, Przyjacio-

Sąsiadom,

Znajomym,

którzy uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu

mojego drogiego

naszego Ojca i Dziadka

ś łp.
Józefa Nowaka

Maria Robakowska
przeżywszy

niedzielę

- 20 sierpnia

Męża,

Z gli.bokim żalem zawiadamiamy, że IO sierpnia zmarła namaszczona Olejami św.
moja ukochana Żona, nasza Mama, Teściowa, Siostra, Babcia, Ciocia i Szwagierka

na

zwykła

Delegacjom i tym wszystkim,

Jacek Libudzic /przeżywszy lat 31/

Słowo

Fot. Arch.

XX niedziela

łom,

ś łp.

- godz. 8.00, I 0.30,
15.00
- Msza św.
(powiatowe uroczystości

12.00

•

łą Hostią Bożej Miłości,

Wujek i Szwagier

września

dożynkowe,

wa ten chleb, będzie żył na wieki.
Marta mówiła o sobie, że jest żywą ma-

Z gl!;;bokim żalem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2000 r. zmarł po długich cierpieniach, namaszczony Olejami św., mój najukochańszy Mąż, nasz Ojciec, Syn, Brat,

- godz. 8.00, I 0.00,
17.00

jubileusz administracji
państ:vowej i samorządowej).

prosiła o sakrament pokuty. Dzień,
w którym przyjmowała Eucharystię,
stawał się dla niej świętem. Hostia dodawała jej sił, dzięki temu pokarmowi
żyła duchowo, wewnętrznie, ale również czysto fizycznie. Patrząc na świa
dectwo jej życia można trochę lepiej
zrozumieć, co znaczą słowa: Kto spoży

która ofiaruje
siebie Ojcu Niebieskiemu, aby wszystko, co dotyczy jej samej i innych ludzi
było zgodne z Jego wolą. Modlitwą
ogarniała wszystkie powierzone jej
sprawy i miała ufuość, że zostanie wysłuchana. Czuła się otulona miłością
Boga, oddała Mu całe swoje życie.
Jej osoba związana jest z wielką odnową Kościoła we Francji i na całym świe
cie, a przede wszystkim z powstaniem
w 1936 r. wspólnoty pod nazwą- Ogniska Światła i Miłości. Stała się również
dla wielu ludzi postacią opatrznościową,
inspirującą duchowo. Wszystko to dzię
ki życiu w Bogu, w którym było miejsce
na zwycięstwo, radość i chwałę, ale poprzez krzyż i cierpienie.
Często nie zdajemy sobie sprawy, że

św.

Niedziela - 3
Msze św.

Wtorek - 29 sierpnia
Jubileuszowa Pielgrzymka
Służby Zdrowia

Ewangelią

Marta Robin ( 1902-1981) mieszkała we

Msze

składają'

żona

Informujemy,

i dzieci

że

nekrologi i krótkie
teksty pożegnalne
publikujemy
nieodpłatnie.
Prosimy o osobiste
składanie ich w redakcji
lub w Drukarni Krotoszyńskiej
przy ul Floriańskiej 1.

zbudowała

sobie dom
i wyciosała siedem kolumn, nabiła
zwierząt, namieszała wina i stół
zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta:

Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości
mówiła:

Chodźcie,

nasyćcie

się

moim chlebem, pijcie wino, które
zmiesza/am. Odrzućcie głupotę
i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi.

•Psalm
responsoryjny
(Ps 34(33))

Baczcie pilnie, bracia, jak postę
pujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskuj~ie chwilę
sposobną, bo dni są złe. Nie bądź
cie przeto nierozsądni, lecz usiłuj
cie zrozumieć, co jest wolą Pana.
A nie upijajcie się winem, bo to
jest przyczyną rozwiązłości, ale
napełniajcie się Duchem, przemawiając
do siebie wzajemnie
w psalmach i hymnach, i pieśniach
pełnych ducha, śpiewając i wysła
wiając Pana w waszych sercach.
Dziękujcie zawsze za wszystko
Bogu Ojcu w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa.

Ref:
Wszyscy zobaczcie,
jak nasz Pan jest dobry

.EWANGELIA
według św. Jana
(J 6,51-58)

Będę błogosławił

Pana
po wieczne czasy,
jego chwała będzie
zawsze na moich ustach.
Dusza moja
chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni
i niech się weselą.

Jezus powiedział do tłumów: Ja
jestem chh;bem żywym, który zstą
pi/ z nieba. Jeśli kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki. C/7/ebem, który Ja dam, jest moje ciało
za życie świata. Sprzeczali się

Bójcie się Pana
wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją,
nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli
i zaznali głodu,
szukającym Pana
niczego nie zbraknie.

zus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie

Zbliżcie się,
posłuchajcie,

będę

synowie,
co mówię,

was uczył

bojaźni Pańskiej.

Kim jest ten człowiek,
co pożąda życia
i długich dni pragnie,
by się nimi cieszyć?

•Drugie czytanie
- z Listu św. Pawła

więc między sobą Żydzi mówiąc:

Jak On może nam dać swoje ciało
na pożywienie? Rzekł do nich Je-

spożywać ciała

Syna Człowieczego
pili krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje ciało i pije moją
krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje
ciało i krew moją pije, trwa we
Mnie , a Ja w nim. Jak Mnie posiał
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa,
będzie żył przeze Mnie. To jest
chleb, który z nieba zstąpi/ - nie
jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumiera/i. Kto
spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki.
i nie

będziecie

16

llierpnła

2000

•
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Listy
do
rzeczy
Nawiązując

do krótkiego
tekstu opubi i ko wa nego w 31 numerze „Rzeczy ", zatytu-

Kobylin

Za sucho

łowanego

przepięknie

ujętym

kolorowym zdjęciem, chcę
nietrudno zgadnąć
- jest to świadectwo kultury mieszka,iców trzech bloków przy ul. Piastowskiej i Sienkiewicza. Aż wstyd,
że wielu z nich wysoko nosi głowy,
a wokół mają taki .fmietnik. Zresztą, to nic dziwnego, skoro na przykład mieszkająca tam pewna dama
codziennie idąc na spacerek zabiera ze sohą przezroczystą reklamówkę ze .fmieciami i po drodze
1iyrzuca - jak nie do kosza kolo
przystanku MZK, to w alejkach
parkowych, względnie kolo pomnika przy ul. Piastowskiej Pełna
kultura. Nic dodać, nic ująć!
krotoszynianka
powiedzieć, że

(nazwisko i adres
znane redakcji)

Od redakcji
To, jak wygląda! w zeszły poniedziałek kontener na śmieci i jego
otoczenie, zgłosili nam właśnie
mieszkańcy bloków.
Czy rzeczywiście pokazany na
zdjęciu smutny widok można
uznać za świadectwo ich kultury?
Skoro śmieci wysypywały się
z kontenera, zostawiali reklamówki z nimi tuż obok.
No cóż, mogliby jeszcze przechowywać je w domach, tylko dlaczego mieliby to robić? - w końcu
płacą administratorowi osiedla za
wywóz.
Może po prostu trzeba częściej
opróżniać kontener lub ustawić
obok drugi?

W poprzednim numerze pytaliśmy,
gdzie ~robiono fotografię przepeł
nionego kontenera na śmieci. Prawic natychmiast po ukazaniu sięga-

Czyje
śmieci?
zety w sprzedaży rozdzwomły się
telefony. Wszyscy Państwo odpowiedzieli prawidłowo na zadane
przez nas pytanie, a nagrody niespodzianki wylosowallsmy dla
dwóch pań - Lucyny Wachowiak
(Krotoszyn, ul. Spokojna) i Beaty
Wojtkowiak (Krotoszyn, ul. Kobylinska). Gratulujemy!
(red.)

za mokro

Straty spowodowane nietypową aurą
na kondycji kobylińskich gospodarstw. - Niektórzy poszkodowani rolnicy będą mogli skorzystać z kredytów preferencyjnych - powiedział Wiesław Popiołek z UMiG
w Kobylinie. Wyjaśnił, że poniesienie
strat gospodarze zgłaszali sołtysom
swoich wsi. Na podstawie tych zestawień komisja powołana przez gminę
szacowała straty w terenie. Ustalono,
że pomoc finansowa byłaby potrzebna
blisko trzystu gospodarstwom - na
siedemset istniejących w gminie. Ponieważ większość poszkodowanych
zgłaszało straty po wyznaczonym
w pierwszej wersji terminie - do 30
czerwca - szacowania skutków suszy
przedłużono do końca lipca. Na początku sierpnia informację o wynikach

przesłano do kaliskiej delagatury wojewódzkiego wydziału rolnictwa.
Gospodarze, których straty zostaną
uznane, będą mogli zaciągnąć kredyty
klęskowe - na pięć procent rocznie.
Cale zadłużenie należy spłacić w ciągu
dwóch lat Oprócz tego poszkodowani
już dzisiaj mają prawo wystąpić do
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ulgę lub umorzenie składek
za ubezpieczenie.
Kobyliński samorząd nie wie, komu
zostanie przyznany kredyt, ale nieoficjalne wieści głoszą, że na całą gminę
Kobylin przypada tylko 200 tysięcy
złotych. Zaspokoi to potrzeby około
jednej piątej ubiegających się o pomoc.
Co zrobią pozostali? - Będą musieli
sobie sami porad::ić - wyjaśnia Wiesław Popiołek. Według niego kobyliń-

Od rzecznika prasowego oddziału
regionalnego PKO BP SA dostaliśmy informacJe dotyczące nowego
sezonowego kredytu oferowanego
przez ten bank. Skorzystać z niego

Tyle

wiosenną odbiją się

,,Kto zgadnie?" i opatrzonego

18 1lerpnl1 2000

Tegoroczna susza najbardziej dotknęła gospodarujących na słabych gruntach, V i VI klasy, o strukturze piaszczystej. Ziemie te były intensywnie nawożone, dlatego też straty są bardzo wysokie. Z kolei wiele innych gospodarstw rolnych w gminie Kobylin leży w zalewanych regularnie widiach rzek
Radęcy i Orli.

Lato

z PKO BP
będzie można

września.

w terminie do 20
Kredyt i odsetki spłaca

się

w ciągu dziewięciu miesięcy.
Posiadacze tak zwanych superkont
mogą uzyskać taki kredyt bez wymaganych zwyczajowo zabezpieczeń. Szczegółowe informacje na
temat letniej oferty specjalnej PKO
BP uzyskać można pod numerem
telefonu 722-59-14.
(es)

Zduny
przed
•

sesJą
Najbliższa

sesja Rady Miejskiej
się 24 sierpnia.
Głównym punktem obrad będzie
ustalenie liczby okręgów w zbliża
jących się wyborach prezydenckich.
We wtorek 8 sierpnia obradował
Zarząd Miasta. Zatwierdził wynikający ze znowelizowanej Karty
Nauczyciela regulamin nauczycielskich wynagrodzeń. Ponadto zajął
się stanem dróg, a także karami
oraz ulgami z tytułu zrzutu ście
ków. Prawo do ulg ma przysługi
wać osobom, które nie mają kaną
lizacji, ale nieczystości wywożą d~
oczyszczalni. Szczegóły zostaną
przedstawione na sesji.
(stach)
Zdun

odbędzie

ile

scy rolnicy są zahartowani w walce
o swój byt, bo warunki naturalne są tutaj trudne dla rolnictwa. Tegoroczna
susza najbardziej dotknęła gospodarujących na słabych gruntach, V i VI klasy, o strukturze piaszczystej. Ziemie te
były intensywnie nawożone, dlatego
straty są bardzo wysokie. Z kolei wiele innych gospodarstw rolnych w tej
gminie leżą w widiach Radęcy i Orli.
Koryta tych rzek nie są uregulowane,
dlatego woda często zalewa okoliczne
tereny. - Praktycznie biorąc, co roku
- dodaje rozmówca. Zadbanie o zabezpieczenie brzegów tych cieków należy do zadań państwa. Dopóki jednak
me zostanie w tej kwestii cokolwiek
zrobione, w gminie Kobylin jedni mają za sucho, drudzy za mokro.
(ela)

Fot . .,Rzecz" - Izabela Barto.~
l'opiolek uwa::a,
że kobyli1iscy rolnicy
zahartowani i, \Mice o swój b) t
Wiesław

są

wolności,

własności
Wartość

14 lipca 2000r. Sejm uchwalil ustawę o zasadach
realizacji programu powszechnego uwłaszczenia
obywateli RP, potocznie zwaną ustawą uwłasz
czeniową. Zapraszamy Państwa do dyskusji na
jej temat. Czekamy na listy i telefony.
Za ustawą glosowali

posłowie AWS
i innych ugrupowań prawicowych
oraz PSL - łącznie 222 osoby,
przeciwko niej byli parlamentarzyści SLD i UW (213 osób).
10 sierpnia Senat zaakceptował ten
dokument. Podczas glosowania sytuacja się powtórzyła - senatorowie AWS poparli ustawę, przeciw
opowiedzieli się senatorowie SLD
i UW. Teraz ustawa z naniesionymi
poprawkami Senatu ponownie trafi
do Sejmu. Jednak o tym, czy zacznie obowiązywać, zadecyduje
podpis prezydenta Aleksandra

jak program powszechnego uwłasz
czenia, za którym opowiedziało się
w referendum 9 mln Polaków.
Ustawa składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich określa zasady
i tryb uwłaszczenia bezpośredniego
i pośredniego, precyzując, iż obywatele RP mają prawo do korzystania wyłącznic z jednej formy
uwłaszczenia. Rozdział drugi dotyczy rejestru uczestników uwłaszcze
nia, trzeci mówi o formach uwłasz
czenia bezpośredniego, czwarty
pośredniego, piąty zawiera przepisy

Kwaśniewskiego.

Uczestnictwo w uwłaszczeniu jest
dobrowolne. Każdy, kto zechce skorzystać z uwłaszczenia bezpośred
niego, będzie musiał złożyć pisemny wniosek i oświadczenie, iż do tej
pory nic uczestniczył w innej formie

Jeżeli

uzna on wolę Polaków do
uczestniczema w podziale wypracowanego przez nich za czasów PRL
majątku narodowego, to ustawę
podpisze, spełniając tym samym
oczekiwania większości uczestników referendum uwłaszczeniowego
z 1996 r. Faktem jest bowiem, że
żadna inna ustawa w dziejach Ilf
Rzeczpospolitej nie uzyskała tak
szerokiego poparcia społecznego,

końcowe.

uwłaszczenia.

Uwłaszczenie pośrednie dotyczyć

będzie

tych Polaków, których nic
obejmie bezpośrednia jego forma.
Otrzymają oni bony uwlaszczemowe - imienne papiery wartościowe.

Gazem w oczy
Samosądu dokonali oszukani przez
nieuczciwego handlarza używanymi
samochodami trzej mieszkańcy Zielonki kolo Warszawy. 52-letni OJClec

wraz z dwoma dorosłymi synami (26
i 22 lata) przyjechali do Krotoszyna
po zwrot zaliczki pobranej na zakup
auta. W wyniku nieporozumienia

bonu

uwłaszczeniowego

określi odrębne rozporządzenie rzą

du już po wejściu w życie ustawy.
Obecnie niektóre media prowadzą
kampanię

twierdząc,

antyuwlaszczeniową,

że

społeczeństwo nic
chce mieszkań, bo trzeba będzie pła
cić za ich utrzymanie - jakby teraz
lokatorzy nie płacili wysokich czynszów. Po wejściu ustawy w życie
wlascicielc lokali będą mogli tworzyć wspólnoty mieszkaniowe, pła
cąc takie same opiaty remontowe,
natomiast o wiele niższe opiaty eksploatacyjne. Niższe, bo omijające
utrzymywanie rozbudowanej biurokracj 1.
Przekonuje się też, że rolnicy nie
chcą ziemi, bo będą musieli ją uprawiać, działkowicze zaś rzekomo nic
wiedzą, co zrobić z ogródkami teraz decydują za nich zarządy Polskiego Związku Działkowego.
Niektóre media twierdzą też, że
wszyscy inni Polacy, którym grozi
uwłaszczenie pośrednie, nie chcą
bonów (choć nic znają ich wartości).
Jednym słowem, komuś zależy na
tym, aby powstało przekonanie, że
Polacy nic potrzebują własności, bo
przynosi ona same kłopoty, a pożyt
ki z niej wątpliwe. Warto jednak pamiętac o starej prawdzie: Tyle wo/
ności, ile własności.
Urszula Olejnik

(KraJowy

Związek

Lokatorów i Sp,,llltielców)
związanego

z rozliczeniem pieniędzy
do ostrej sprzeczki. PrzyJezdni potraktowali krotoszynianina ręcz
nym miotaczem gazu i paralizatorem. Napastników zatrzymała policja.
(popi)
doszło

Żadnych minusóW

kolonii.
Dzieci nie miały czasu na nudę. Organizatorzy przygotowali dla nich mnóstwo atrakcji. - Pokazaliśmy koloni-

47 dzieci z Mejszagoly i Ostródy przebywało na koloniach w Krotoszynie. Ich pobyt trwał prawie dwa tygodnie. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że największą
atrakcją w naszym mieście jest kryta pływalnia WODNIK.
Bliskie związki Krotoszyna z podwileńską Mejszagołą trwają już prawie
dziesięciolecie.
Co roku grupa
uczniów polskiej szkoły z tej miejscowości korzysta z zaproszenia krotoszyńskiego samorządu na kolonie letnie. Dzieciom z Litwy towarzyszyła
w tym roku 30-osobowa grupa
uczniów z Ostródy. Wszyscy uczestnicy zostali zakwaterowani, podobnie
jak w latach poprzednich, w Szkole

Podstawowej nr 7.

•Pokazaliśmy

im

Wielkopolskę

Z rozmów z dziećmi
skować, że

można wywniokolonie udały się znako-

micie. -Żadnych minusów, same plusy: dużo atrakcji, miły kierownik i i,rychowawczynie, smaczne jedzenie powiedziały

dziewczynki z Ostródy.

Na potwierdzenie ich słów warto dodać zdanie dwóch chłopców, którzy
zapewniali: - Za rok na pewno przyjedziemy tu jeszcze raz. Zgodne, pozytywne opinie uczestników świadczą
o tym, że dzieci dobrze czuły się
w goszczącej ich szkole. Co ciekawe,
nawet koloniści z Ostródy chwalili
wygląd i wyposażenie krotoszyńskiej
siódemki. Wiadomo jednak, że nie
tylko na terenie szkoły upłynął czas

stom Wielkopolskę: Poznań, Kórnik,
Rogalin, Gniezno, Biskupin, Goluchów - powiedział Jarosław Naskręt,

kierownik kolonii. Dodał, że
dzieci nie sprawiały żadnych problemów pedagogiczno wychowawczych, a współpraca z wychowawczyniami oraz kolonistami przebiegała znakomicie.

•WODNIK
przede wszystkim
Nie tylko wymienione wyżej miasta
w dzieciach ciekawość. Krotoszyn także zrobił na nich duże wrażenie. Nie ma się takiej opinii co dziwić. Mali ostródzianie i mejszagolanie uczestniczyli w FOLK-FEŚCIE,
zwiedzili siedzibę straży pożarnej, byli w kinie, rozmawiali z policjantami.
Krotoszyn uznali za ciekawe, czyste
i zadbane miasto. Dzieci z Mejszagoły dodatkowo zetknęły się z gościnno
ścią krotoszyńskich rodzin, u których
spędziły weekend. Zarówno towarzyszące dzieciom wychowawczynie,jak
i sami uczniow.ie uznali, że najwięk
szą atrakcją w mieście jest WODNIK.
budziły

- Z takiej pływalni możecie być dumni - mówili. O tym, jak dużym powodzeniem cieszyła się pływalnia,
świadczy fakt, że niektórzy korzystający w nadmiarze z uroków basenu
uczniowie nabawili się kataru.

• Nie wszyscy
mogli przyjechać
Dzieci z

Mejszagoły pełne wrażeń

wrócą na Lirwę

i podzielą się swoimi
z rówieśnikami, ponieważ nie wszyscy chętni mogli
wziąć udział w koloniach. Dla niektórych mejszagolskich dzieciaków wyjazd był niemożliwy ze względów finansowych. - Choć kolonie dla dzieci z Liti,ry są bezpłatne, nie wszystkie
spostrzeżeniami

Mejszagolsko-ostródzko-krotoszyńska

Są takie gesty, które rozumieją obywa-

tele całego świata . Niektóre z nich swą
tradycją sięgają starożytności. Dla
przykładu: wyrzucanie do przodu górnej kończyny w słynnym nazistowskim
pozdrowieniu wcale nic zostało wymy~lone przez fnszyst6w. Podobnie zreszlll jak odwracanie ku dołowi kciuka
zaciśniętej pięści: okrutne, skazujące,
wyrażające skrajną dezaprobatę. Są to
gesty zapożyczone ze starożytnego
Rzymu - dziś żywc1'.m kontynuowane, bez większych zmian w ich znaczeniu i w technice wykonaniu.
Hzymianir wymyślili także walki gladiatorów. Tc - co prawda - od czas6w cesarza Konstantyna Wielkiego
stopniowo zanikały, ale jednak przetrwały do dziś. Tyle że w dwóch nieco
zmienionych formach. Pierwsz11 Sł!
przeróżne mordobicia sportowe: boks,
kick-boxing, zapasy, wrestling, walki
Wschodu itd. Drugą zaś - najróżniej
sze plebiscyty, referenda i glosowania.
Na przyklnd nadchocfaiJC<' wybory.
Podohicrhlwn pomiędzy walkami glacliatorów i karnpani:1 prezydencki! s,1
orzyw1,11·. Po pit•rwszc: każrlł' z tych
,tnrć wyzwala naJdziksze 1nsty,1kty
wakz:1cyeh oraz publiki. Po drugiP:
JPdno i drugw krr11jr I owych hohal<·niw. Po lrzrciP: obydwu przt'l1iq;aj11
\\ :111110,f„rzt· 1:.:rz,·,k. Po 1·zwar11• · 111
lu WOJO\\ 11iry \\ f,·rwnrz · w:ill.:1 czrsto
at r:lfl SI',' z wła,11~ llli 1u-zyjarn1ł111i

Fot ... Rzecz" - Bartek Augustyniak
rodzinka na wspólnym ognisku

Podobieństwa miedzy walkami gladiatorów i kampanią prezydencką są oczywiste. Po
pierwsze: każde z tych starć wyzwala najdziksze instynkty walczących oraz publiki.
Po drugie: jedno i drugie kreuje nowych bohaterów.

mogły przybyć do

Krotoszyna. Niektów Mejszagole, by
zarobić na podręczniki i przybory
szkolne. Dzieci zbierająjagody i grzyby, później je sprzedają. W ten sposób
pomagają rodzicom powiedziała
re

musiały zostać

Józefa Markiewicz, wychowawczyni
z Litwy.

W niespełna półtoratysięcznym miasteczku Mejszagoła 60 procent mieszkańców stanowią Polacy. Stosunki
pomiędzy różnymi narodowościami
układają się dobrze. Nauczycielki
z Mejszagoły opowiadały, że zachodzące na Litwie przemiany nie zawsze
mają pozytywne skutki. Na przykład
w ich miasteczku został zamknięty
dom kultury i w rezultacie życie kulturalne Mejszagoły tętni jeszcze jedynie w tamtejszej polskiej szkole.

• Do zobaczenia
za rok
Kontakty pomiędzy dziećmi z Ostródy i z Litwy układały się dobrze.
Oczywiście dochodziło do drobnych
sprzeczek, ale w grupie 47 dzieci małe kłótnie są czymś naturalnym. Koloniści zintegrowali się na tyle, że pod
koniec ich pobytu dochodziło nawet
do kolonijnych ślubów mu,dzy dz ieć
mi z Mejszagoły i Ostródy.
Na zakończenie turnusu zorgahizowano ognisko w grzybku ŻBIK, na którym spotkali się wszyscy, którzy przyczynili się do udanego pobytu kolonistów w Krotoszynie. Dzieci z ·obu
mleJSCOWOSCI
wyraziły
swoją
wdzięczność krótkim programem artystycznym. Natomiast burmistrz
Krotoszyna Julian Jokś oraz Maria
Wiatr - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w imieniu organizatorów
i gospodarzy podziękowali wszystkim, którzy wsparli tegoroczny pobyt
młodych
mieszkańców
Ostródy
i Mejszagoły w Krotoszynie, i zgodnie zapewniali, że za rok bardzo chęt
nie po raz kolejny przyjmą kolonistów.

Natalia Lewandowicz
jasno postawione pod adresem niezorientowanej Unii: otóż na Pol.skę trzeba wircej kasy (co trochę dziwi, bo za
chwilę pada zapewnienie, że Pol.ska
jest bogata .. .). Gladiator Piotr proponuje też opodatkowanie międ:;,yrwro

dowych spekuiacjifinansowych podatkiem Tobina (to też pojmuję, ale nie je-

Gladiator, czyli Janosik
I po

piąte -

w obu przypadkach
o wygranej lub klęsc e wojownika decyduje tłum, bacznie obserwujący glacliatorów.
Na tym ostatnim skupiali się starożyt
ni herosi areny, dbając o swój strój,
o połysk zbroi, o możliwie eleganckie
i efektowne mordowanie przeciwnika.
o grację ukłonu składanego ku żądnej
krwi publiczności. Na tym skupiają się
również dzisiejsi wojownicy, prawiąc
ckliwe banały w tygodnikach niekoniecznie cl11arnych: prezcntuJąc pdne
uza,:bicnic w uśmi!'chu nr 4, w siebkich
objęciach

szczęśliwej

małżonki.

;. dziatl.:a111i wpatrzonymi w tatusia alho w ,wc1111.:ocham·J domowt·J kuchm.
Nar6d zaporrnna , Żł' nil' wybi„ra ,zefn
rc,la11r,1rji, tylko ~low,; p,11\-t,\a - , le
11arndowi sir to podoba I 1• 10 d1odz1:
kriuk \\ ~ l>orców 11111żc I >J~Ć dzirk le11111 do u,,ry \ 10 znajdzw •\ ·,• przdoż1•11ił· 11a krzyż_ I,: z,1krl' 1011) w cl;

wiednim miejscu karty do glosowama ...
Prof. Aleksander Krawczuk, wybitny
znawca starożytności, w eseju Gladiatorzy pisze, że stawali się gladiatorami

(...) także ludzie zgłaszający się dobrowolnie (...); czynili to zarówno dla
pieniędzy, jak i dla swoistej sławy To
kolejna analogia z przedwyborczą walką Anno Domini 2000. Oto ostatnio
w internetowym Cafe Wprost czołobit
ne ukłony w stronę publiki składał
Piotr Ikonowicz - kandydat na prezydenta wysunięty przez PPS. Co by
nie powiedzieć o tym socjalistycznym
Janosiku, to jedno trzeba mu oddać:
podczas gdv inni nrelrndt'nci (na
przykład Olechowski i Mlaklcwski)
praemuj,1 11a raz w " mediach '", e
prtywiąza111c do rodzin} oraz talrnt~
l.:ulinarnr lkł·iuk do dołu panowil' ~l,1
r1Hll0f7

1

'l" J ,•,·!

\\ s 1<>

·1 .,

.... ,,.

czyli centroprawicowe, ugrupowania
(kciuk do dołu, panie prezydencie!) to Ikonowicz przedstawia konkretne
punkty swego programu.
Już swym hasłem wyborczym (Pracy
i chleba) nawiązuje do starorzymskich
tradycji (Chleba i igrzysk). Potem zaś
rzuca takie propozycje, że zaprogramowany uśmiech Krzaklewskiego, tenisowe pasje Kwaśniewskiego, muszka
Korwina-Mikke albo wody kolońskie
Leppera zostają daleko z tylu.
Oto oświadcza, że podatki powinni
płacić tylko lud.zie ::.wnożni uak ,,ę to
ma cło jednocze,nic dcklimrwanł'j równości obywateli wobec pr:rna mestet y rne tłumaczy). Dalej zyczy M>IJ1c
zrealizowani.i tyll.:o takiego modelu
ucz1•,tnin wa \\' l ni1 E1m,pej k11:j.
w l,:1 ór~·m ( c~ t 11ji;) f."'urop11 ::.ap<·u·ni
11am doiJrohyt Tc, .. l.:1,rnt 1 >zum1e11 ,
bo s.1111 tu je·tc·m 11·ni\\ ~ U,,itr:...o podoL,a 1111 ,1~: ró, ·11icż 111nc J<·~o ,i-,1d.1111c.

stem pewien, czy Europa to pojmie) .
Swoją drogą dobry z niego musi
być człowiek, bo bez ogródek mówi, że

do deficytowych firm trzeba

dopłacać

(rozumiem, że chce to robić pieniędz
mi podatników - czyli na przykład
moimi). Z życzliwą troską patrzy
w przyszłość Stanów Zjednoczonych

(bo tylko u nas, w Europie, demokracja
jeszcze jako tako działa). Biedne to
mocarstwo najwyraźniej nie ma swego
Ikonowicza. Ale pewnie nie żałują.
Jak się ustosunkować - jako publiczność - do popisów kandydata PPS-u
na gladiatorskiej arenie? Raczej nie
podniosę do góry kciuka w gtście akceptacji. Kusi mnie natomiast użycie
w ten spos6b innego, bo środkowego
palca zaciśmrtej dłoni Tyle tylko. że
chyba nic ;•·st to g<·st starorzymski,
lcez jak najbardziej współczesny. I jako taki pl'wnie nie nadaje się do glaJintor,kll'go arbitrażu. J\111,z,· to jeszcze ,prawdzić. ho wyslępv cl, picro ,ię
zal'Z) naJą.

,tacicj H. IloITmann
16 1ierpnia :/.OOV
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Pomóż

Trzykrotnie spotkali się z przedstawicielami starostwa reprezentanci zarządów nauczycielskich
związków zawodowych (ZNP i SOLIDARNOŚCI) w sprawie nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli, wynikającego z nowelizacji Karty Nauczyciela. Chodzi o płace pracowników
placówek oświatowych podlegających starostwu, a więc szkół średnich i specjalnych. Po ostatnim spotkaniu, w dniu 10 sierpnia, związkowcy postanowili wydać oświadczenie. Są rozżaleni.

dzieciom

z Kamerunu
Niedawno na łamach "Rzeczy" opublikowaliśmy rozmowę
z księdzem Ryszardem Boguszem, od 27 lat pracującym jako misjonarz w Kamerunie. Mówił o wielu problemach,
z którymi boryka się w misji w Oreng, gdzie jest proboszczem. Najwazniejszym z nich była trudna sytuacja finansowa szkoły, którą przed laty powołał do życia.

Fot. Arch.
W tej szkole uczy się 200 dzieci

Misyjnej sześcioklasowej szkole
i dwóm oddziałom przedszkolnym
grozi dzisiaj zamknięcie, brakuje bowiem środków na ich utrzymanie.
W rozmowie z "Rzeczą" ksiądz Bogusz wspomniał o swoim pomyśle dotyczącym tej placówki. Chodziło o to,
że niektóre polskie rodziny mogłyby
pokryć koszt rocznego kształcenia jednego dziecka (I 00 zł). Taka pomoc jest
potrzebna 200 uczniom.
Znany z ogromnej inicjatywy i wytrwałości w dążeniu do celu, ksiądz
Bogusz podczas ostatniego kilkunastotygodniowego pobytu w Polsce razem
ze swymi licznymi przyjaciółmi zało
żył konto, na które można wpłacać pieniądze. Zebrana kwota zostanie wykorzystana na zakup podstawowego
sprzętu do nowych sal lekcyjnych, pomocy do nauczania oraz na rozbudowę
systemu wodnego, zapewniającego
dzieciom minimum higieny.
W imieniu księdza Bogusza apelujemy
do Państwa o wsparcie misyjnej pia-

cówki oświatowej. Oto numer specjalnie utworzonego konta: Kościół Parafialny p.w. Św. Rocha WBK VI O/Poznań, nr 10901362-544836-128-00,
z dopiskiem: KAMERUN - POMOC
DZIECIOM lub KAMERUN - MISJA KS. RYSZARDA. Ksero dowodu
wpłaty przesłać trzeba pod adres: Kościół Parafialny p.w. Św. Rocha, ul.
Św. Rocha IO, 61-142 Poznań.
Każdy, kto jest gotów opłacić roczne
kształcenie jednego dziecka kwotą I 00
zł, otrzyma w zamian zdjęcie ucznia,
list od niego i podziękowanie (oczywiście, na pierwsze wiadomości od dzieci trzeba będzie troche poczekać, gdyż
poczta w Kamerunie działa dość wolno). Także ksiądz Ryszard z góry serdecznie dziękuje ofiarodawcom. Jego
adres:
Mision Catholique D' ONENG
Sangmelima B. P. 45
Cameroun - Kamerun
Afiica - Afiique

Augustyna Kurowska

Hardbit s.c.
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 2a
tel. 062 725 72 06, 725 77 78
1381
2000

~

Zarządy obu związków (ZNP i SOLIDARNOŚCI) wskazują w datowanym
na 11 sierpnia oświadczeniu przede
wszystkim na obowiązujące prawo
(artykuł 27 ustawy o związkach zawodowych z 23 maja 1991 oraz Kodeks
pracy), zgodnie z którym tryb prowadzenia negocjacji nad regulamienem
wynagradzania podlega uzgodnieniu
z zakładowymi organizacjami związ
kowymi, a nie - jak twierdzi starostwo - tylko opiniowaniu.
Podkreślają też, iż wiele samorządów
uzgodniło już regulaminy ze związka
mi i wypłaciło nauczycielom należne
im pieniądze. Wskazują na godny naśladowania przykład takich działań
Zarządu Miasta i Gminy Krotoszyn
(już 7 lipca strony podpisały odpowiedni dokument) oraz na inne podawane przez media centralne przykła
dy.

a Mocne słowa
W oświadczeniu rozżalonych związ
kowców padają mocne słowa: Zubolewaniem stwierdzamy, że mimo duże
go zaangażowania strony związkowej
w prace nad powiatowym regulaminem wynagradzania, w celu wynegocjowania najkorzystniejszych dla nauczycieli zapisów, ostatnie nasze spotkanie ze starostą powiatu krotoszyń
skiego uświadomiło nam, że w tym samorządzie brak dobrej woli, że nie bę
dzie żadnych uzgodnień ze związkami,
lecz oczekiwanie na naszą związkową
opinię, która... i tak nic nie zmieni.

Przykre,

w życie po uzgodnieniach (a nie
zaopiniowaniu- jak napisano) ze

że

tak zostali potraktowani
partnerzy związkowi, reprezentanci dużej liczby nauczycieli z terenu całego powiatu.

społeczni

a Co postulowały związki
Związki opowiedziały się za co najmniej 5-procentowym dodatkiem motywacyjnym dla nauczycieli (w projekcie powiatu - 1,5 procenta minimalnej stawki wynagrodzenia zasad- ,
niczego nauczyciela mianowanego).
Zaproponowały, aby pieniądze na dodatki motywacyjne dla dyrektorów
szkół pochodziły z budżetu starostwa
(a nie jak w projekcie - z budżetu
szkół). Wnosiły o podwyższenie dodatków za trudne i uciążliwe warunki
pracy (w pierwszej wersji projektu
drastycznie zdaniem związków obniżone, potem lekko podwyższone).
Związkowcy postulowali też:
- aby wynagrodzenie za doraźne zastępstwa ustalano według stawki
osobistego zaszeregowania (w projekcie - na poziomie najniższego
wynagrodzenia stażysty),
- aby wynagradzano nauczycieli za
pracę na maturach (w projekcie brak zapisu),
- aby podwyższono stawki za wychowawstwo i bycie opiekunem
stażu (w projekcie - 20 i 25 zł),
- by związki zawodowe mogły
wnioskować o przyznawanie nagród (nie uzwzględniono),
- aby postanowieniach końcowych
zapisano, że regulamin wchodzi

związkami,

-

aby w jednym z proponowanych
kryteriów kwalifikowania do Nagrody Starosty zapisać, że wymagana jest co najmniej dobra ocena
pracy nauczyciela (zapisano w projekcie - wyróżniająca),
- aby utrzymano dodatek za poprawę prac pisemnych z języka polskiego (brak zapisu).

a Tylko kosmetyka
Związkowcy

piszą

też w swoim
to, co udało im się
uzgodnić z reprezentantami starostwa,
trudno nazwać sukcesem, że to jedynie zmiany kosmetyczne. Jedna z nich
określa, iż nauczycielowi przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie za kierowanie pracami dyplomowymi i z przygotowania zawodowego w szkołach
zawodowych oraz ich ocenianie - za
każdą pracę (wstępna wersja projektu
mówiła q nie więcej niż pięciu). Druga
poprawka dotyczy nagrody starosty,
którą to można będzie przyznawać
również z okazji Dnia Edukacji (a nie
jak pierwotnie zapisano w projekcie
- z różnych okazji w ciągu roku)
* **
W dnu ukazania się tego numeru
"Rzeczy" radzić ma nad regulaminem
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, po-.
tern musi go zatwierdzić (bądź odrzucić) Rada Powiatu.
(er)
oświadczeniu, że

• Moim zdaniem

Wypoczywają

Ja pracuję w rolnictwie, a więc wolnych chwil nie mam zbyt dużo.
A kiedy je mam, wybieram się z moim dzieckiem na spacerki do lasu.
Chodzimy albo na grzyby, albo na
jagody. Czasami teżjeździmy sobie
rowerami i obserwujemy przyrodę.
Często spotykamy na swojej drodze
zwierzęta. O wiele więcej radości
przynosi nam wycieczka do lasu, niż
siedzenie w domu, na przykład
przed telewizorem.
- Nie pmcuję zawodowo, ale zajmuję
się domem i wychowuję dwójkę
dzieci. W niedziele chodzimy do parku lub wypoczywamy na basenie.

aktywnie

Muszę powiedzieć, że w ciągu tygodnia rzadziej wychodzimy na spacery, a jeśli już to w odwiedziny do te-

-

raty do 12 miesięcy
bez odsetek

alerpnła

.
.
.
nie op1n1owac

Najbardziej lubimy spędzać czas wolny od pracy na ło
nie natury. Z naszych czwartkowych rozmów telefonicznych z czytelnikami wynika, że mieszka6cy Krotoszyna
i okolic, gdy tylko mają wolną chwilę, chodzą całymi rodzinami na spacery do lasu. Wszyscy nasi rozmówcy deklarowali, że odpowiadają im raczej aktywne formy wypoczynku. Poniżej przytaczamy najbardziej charakterystyczne wypowiedzi czytelników.

Komputery
dla nauczycieli
6°/o rabatu
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Chcą współdecydować,

ściowej.

-

Ponieważ

jestem emerytką, mam
sporo wolnego czasu. Co d17,1gi
dzień jeżdżę rowerem do lasu, by
zbierać grzyby lub jagody. W pozostałe dni chodzę z moimi małymi
wnukami pospacerować. Najczę
ściej wybieramy park' lub staw na
Błoniu. Inne place zabaw w Krotoszynie są trochę zaniedbane,
a przede wszystkim brakuje tam koszy na śmieci, ludzie nie mają gdzie
wyrzucać papierków. Najbardziej

lubimy wypoczywać na terenach
zielonych przy Szkole Podstawowej
nr I, gdzie jest trasa rowerowa.
- Praktycznie odjedenastu lat nigdzie
nie wyjechałam na wakacje. Wiąże
się to oczywiście z brakiem funduszy. Pensje stoją w miejscu, a ciągle
rosną opiaty za mieszkanie, wodę,
gaz. My z mężem idziemy na dział
kę, on wędkuje w stawie, a Ja siedzę
w cieniu i czytam.
- Dla mnie najlepszym sposobem wypoczywania jest łowienie ryb. Węd
kuję bardzo często. Po pracy lubię
też pojeździć na rowerze po leśnych
drogach. Uważam, że w Krotoszynie powinno być więcejfestynów rodzinnych i imprez dla całych rodzin.
- Na wyjazd za bardzo nie mogę sobie
pozwolić, gdyż pracuję w gospodarstwie. Gospodarstwo rolne to nie to
samo, co zakład pa11stwowy czy firma p,ywatna, gdzie można wziąć
sobie urlop i nic się nie martwić.
Dlatego nie wyjeżdżam, a każdą
wolną od pracy chwilę przeznaczam dla rodziny
(popi)

• W 80 rocznicę wojny polsko-bolszewickiej

Nad

Wisłą

stal

15 sierpnia minęła 80. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą. I faktycznie,
tylko wyjątkowy splot okoliczności i wyjątkowa waleczność polskich żołnierzy spowodowały, że Polska
uniknęła wówczas losu innych państw włączonych
siłą do Związku Radzieckiego.

się

Mokre, zdobywając je po ciężkich
walkach poznym popołudniem .
Wzięty w dwa ognie Radzymin został ostatecznie zdobyty około
godz. 19.00. Warszawa
została ocalona, ale nie
był to jeszcze koniec
zmagań. Od północy zagrażała

W wydanym 8 sierpnia rozkazie
operacyjnym dowódca frontu bolszewickiego gen. Tuchaczewski zaplanował zdobycie Warszawy na
dzień 14 sierpnia i faktycznie był
tego bliski. Wieczorem tego dnia
pod Warszawą stały armie sowieckie - 3, 15 i 16, a na północny zachód od stolicy, szlakiem paskiewiczowskim z 1831 roku posuwała się
doborowa 4 Armia, aby przebyć
Wisłę w Płocku i Włocławku i odciąć stolicę od reszty kraju.
Doborowe jednostki 3, 16 Armii po
zajęciu Radzymina znajdowały się
13 km od mostów na Wiśle i rywalizowały ze sobą o zaszczyt wejścia
do stolicy. Powstały w Białymstoku
rząd Polskiej Republiki Radzieckiej
z Marchlewskim, Konem i Dzierżyńskim zatrzymał się w Wyszkowie.
W tak groźnej sytuacji dowódca
Polskiego Frontu gen. Józef Haller
rozkazał gen. Żeligowskiemu, stacjonującemu z dywizją obwodową

w Jabłonnie, objęcie dowództwa
nad I, I O i 11 Dywizją i wykonanie
kontrataku na Radzymin jeszcze
w ciągu nocy. Żeligowski zdecydował jednak rozpocząć atak o świcie
przez Mokre, a więc okrążając Radzymin siłami 10 Dywizji. Pozostałe dywizje miały uderzyć od czoła.
I tu miał miejsce pierwszy z licznych cudów. Wobec sprzecznych
rozkazów dowódca jednego z batalionów I O Dywizji porucznik Stefan Pogonowski zaatakował o 1.00
w nocy Wólkę Radzymińską na tyłach sowieckiej 27 Żelaznej Dywizji, maszerującej na Jabłonną.
Wprowadziło to chaos i zamieszanie w szeregach bolszewickich.
Wprawdzie por. Pogonowski został
w tym boju śmiertelnie ranny, ale
gen. Żeligowski ocenił uderzenie
batalionu w najczulsze miejsce
przeciwnika jako moment histopoczątek zwycięstwa
ryczny w Bitwie Warszawskiej.
O świcie I O Dywizja uderzyła na

,cud
w nocy z 14 na 15 sierpnia 8 Brygada Jazdy przypadkowym, brawurowym atakiem rozbiła
sztab bolszewickiej
4 Armii w Ciecha:
nowie, zmuszając
Sowietów do spalenia sztabowej radiostacji i narażając ją na

jej bolszewiek
a
4 Arm i a,
a od południ a
16
Armia, która

utratę

kontaktu
ze sztab e m
Frontu Pół
nocnego. Roz. paczliwe woła
nia Tuchaczewskiego,
aby
4 Armia rato-

próbowała

wała sytuację

przeprawy
przez Wisłę
w
okolicy
Góry Kalwarii.
I znowu
stał

i uderzyła na
Modlin, nie zostały odebrane.
Ba, jeszcze 19
sierpnia,
kiedy
front bolszewicki

się

cud.

Na
północ od Warszawy, nad
Wkrą, o świcie 15 sierpnia
był
już
w panicznym odjednostki
bolszewickie
General Józef Haller,
wrocie, 4 Armia
ubiegły 5 Armię gen.
dowódca Frontu Polskiego
zaatakow ała
Władysława Sikorskiego
Płock, by zdobyć
i pierwsze rozpoczęły
atak, co przyczyniło się do opóźnie
most na Wiśle - zresztą bezskunia polskiej kontrofensywy. Jednak
tecznie.

16 sierpnia ruszyły znad Wieprza
doborowe jednostki Armii Polskiej14 i 16 Dywizja Wielkopolska, li
3 Dywizja Legionowa, 21 Dywizja
Górska oraz grupa kawalerii majora Jaworskiego. Już 17 sierpnia nastąpił koncentryczny atak na Mińsk
Mazowiecki, a potem dalszy pościg
za bolszewikami. Trwał on do 25
sierpnia, kiedy to wojska polskie
osiągnęły Niemen, szykując się potem do dalszej kampanii, która rozpoczęła się 23 września. Ten czterotygodniowy okres Piłsudski wykorzystał na uwolnienie od sowieckiego zagrożenia Wołynia, Lwowa
i reszty wschodniej Małopolski .
W ramach tej kampanii doszło do
rozprawy ze sławną 1 Armią Konną
Budionnego. Armia ta długo stała
pod Lwowem, nie mogąc go zdobyć
(a bardzo zależało na tym ówczesnemu członkowi Rady Rewolucyjnej, Józefowi Stalinowi, który
chciał tamtędy ponieść płomień rewolucji na Węgry, podczas gdy Tuchaczewski miał go nieść do Niemiec i dalej. Pod koniec sierpnia
1 Armia Konna wyruszyła spod
Lwowa w kierunku Warszawy i dotarła pod Zamość. Pod Komarowem
doszło do ostatniej w historii wojskowości bitwy kawaleryjskiej.
(mir)
Dokończenie

za

tydzień

1382

HURTOWNIA ARMATURY
ANITARNEJ

GRZEWCZEJ

Serdecznie·zapraszamy
na prezentację
kotłów firmy IEiMA
z noweJ• serii• • I OTEC
która odbędzie się
26.08.2000 r.~ ~

GAZOWEJ
if

ych
dniu
ANN
I

BIL

naszej fir,ny:

63-700 Krotoszyn, ul. Dworcowa 1, tel./fax 062 725 24 71, 722 60 07
16 alerpnia 2000
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Pralka WFL 1200
• 600 obrJmln„ wsad 6 kg
• automatyka wagowa
• w pełni sterowana elektronlcznle

• 800 obrJmln., wsad 6 kg
• program prania rQcznego wełny
, •.w piłnl sterowana elekfronlczrile · ·
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W zdrowym ciele.' ..

popłynął

BALTYK

przegraną powiedział, że wpływ

Krotoszyńska

ASTRA podejmująca w sobotę BAŁ TYK Gdynię w pełni zrehabilitowała
się za wysoką przegraną w pierwszej kolejce. Wygrała z gośćmi z Wybrzeża 4:0.

Początkowe

piętnaście

przygniatająca wręcz

minut to
przewaga go-

spodarzy, co chwilę stwarzających
bardzo groźne sytuacje.
Już
w 2 min. strzał Ryszarda Tomczaka przeszedł tuż obok słupka, a w 6.
piłkę , po strzale Janusza Maryniaka, na róg wybił bramkarz Dariusz
Grubba. Po następnych dwóch minutach strzał Krzysztofa Gościnia
ka trafił w obrońcę . Wreszcie
w 9 min . płaskim i silnym strzałem
prowadzenie zdobył Michał Kosiń
ski. Cztery minuty później, po zagraniu rę ką w polu karnym, bardzo
dobrze prowadzący to spotkanieMariusz Kricki z Koszalina, dyktuje jede nastkę . Największy pechowi ec ASTRY - Piotr Bartkowiak
strzeli! jednak zbyt słabo i Grubba
bez żadnych problemów obronił. Po
tym wydarzeniu tempo gry, do której niekiedy zakradał się chaos, spadło ale nadal byliśmy stroną
przeważającą. W 24 min. minimal-

Maryniak, a wśród
bliscy szczęścia byli Własny
i" Adamus. W 44. min. prowadzenie
podwyższył Maryniak.
Po przerwie obraz gry nie uległ
zmianie, ale strzały Maryniaka
i Bartkowiaka wyłapał golkiper
BAŁTYKU .
Później
ponownie
Bartkowiak i Tomczak uderzali nad
bramką. W 73 min. padła w końcu
trzecia bramka, autorstwa Maryniaka. W tej samej minucie zmienił go
Dawid Goliński, który po czterech
minutach, przy swym pierwszym
kontakcie z piłką, zdobył czwartego
gola i tym samym ustali ł wynik meczu. W końcówce okazje jeszcze
mieli: Góralski, Idzikowski i Goliń
ski, dobrze interweniował jednak
Grubba. Honorowego gola goście
mogli zdobyć jeszcze w 86 min ., ale
Remigiusz Wojtczak nie dał się zanie

spudłował

gości

skoczyć .

na
z zespołu aż 11
graczy oraz długa i męcząca podróż, wynikająca z bezsensownego
podziału zasięgu poszczególnych
trzecioligowych grup.
We wtorek zmierzyliśmy się na wyjeździe z POMERANIĄ Police,
a w niedzielę o 15.00 podejmować
będziemy OBRĘ AGRO HANDEL
nią miało odejście

Kościan.
Pozostałe

wyniki ostatniej kolejki:
AMICA II: OBRA AGRO
HANDEL 0:1, FLOTA: POMERANIA 2:0, ARKA: BŁĘ
KITNI 2:2, SPARTA: UNIA
I :3, LIGNOMAT: HURAGAN
1:2, MIEŃ: CHEMIK4:1, GOPLANIA: POLFERIES 2: I ,
GRYF: WARTA 0:0. Nie odbyły się mecze ODRY z KKS
i ZAWISZY z KASZUBIĄ.
Pozostałe pary czwartej kolejki
(19/20 VIII):
AMICA II: FLOTA, ARKA :
POMERANIA, ODRA: BAŁ
TYK, ZAWISZA: BŁĘKITNI,
SPARTA: KKS, LIGNOMAT:
KASZUBIA, MIEŃ : UNIA,
GOPLANIA :
HURAGAN,
GRYF: CHEMIK, WARTA:
POLFERIES.

Po meczu trener BALTYKU Mirosław
Zimny, usprawiedliwiając

Witold Blandzi

Rywalizowały

drużyny
Dużym

urozmaiceniem wakacji dla
sympatyków piłki
nożnej był turniej drużyn podwórkowych zorganizowany przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta
i Gminy w Krotoszynie.
W grupie drużyn młodszych (dzieci
urodzone w latach 1989-90) zwycię
żyła ALFA pokonując INFO JU.
NIOR 5:0, mając w swoim składzie
najmłodszych

także

kilka

dziewcząt

z

zapałem

kostarszych,
a więc tych urodzonych w latach
1986-88, rywalizowało pięć zespołów. W eliminacjach CZARNE MUSTANGI pokonały KORSARZY 6:3.
W półfinałach PIŁKARSKI KLUB
PARCELKI wygrał z MUSTANGAMI dopiero po rzutach karnych 4:3
(przy remisie w normalnym czasie
piłkę.

Wśród

gry- 3:3), a BŁONIE pokonało 2: 1
INFO SENIOR. Trzecie miejsce zaINFO
2: 1. Triumfatorem turnieju zostały
PARCELKI, które rozgromiły BŁO
NIE 5:0. Zwycięskie zespoły otrzymały koszulki i spodenki piłkarskie,
a pozostali uczestnicy drobne upominki.
(wb)

jęły MUSTANGI, zwyciężając

Rozgrywki oldbojów
W minioną niedzielę oldboje kobylińskiego PIASTA zorganizowali

na własnym boisku turniej dla swojej, dość szczególnej, kategorii wiekowej. A oto komplet wyników:
PIAST: MPN Krotoszyn 3:5
Bramki dla gospodarzy zdobyli:
Leszek Dymkowski i Dariusz Jackowski
2, a dla gości: Andrzej
Drugą kolejkę w czwartej lidze rozegrały drużyny

z naszego powiatu.

Kaźmierczak,

Leszek Nowak,
Jasik, Andrzej Grzesiak, Hieronim Mazurkiewicz.
KANIA Gostyń: PIAST 4:1
Gole dla zwycięzców strzelili: Leon Bogusz - 2, Jerzy Wabińskr
i Leszek Krzyżostaniak, a honorową bramkę dla kobylinian strzeli!
Przemysław

(wb)

Słupca,

a kobylinianie ALUMINIUM .

konińskie

Wygrana
•
•
1 remis
Najpierw, w sabot<,?, PIAST Kobylin wygrał
I :O w Ostrowie
z OSTROVIĄ, a dzień później
BIAŁY
ORZEŁ
zrcm1sowal
w Kępnie z POLONIĄ 1: 1.
15 sicrpma Orły podejmowały SKP

W meczu decydującym o pierwszym miejscu krotoszynianie po
bramkach: Andrzeja Kaźmiercza
ka, Jacka Wachowiaka, Tomasza
Stanika i Leszka Nowaka wygrali
4:2 z KANIĄ, dla której gole strzelili: Zenon Bogusz i Rafał Ruta.

Michał Kryś.

Natomiast 19 sierpnia o 17.00
OSTROVIA gościć będzie koźmi
nian, a następnego dnia PIAST (o
17.30) zmierzy się, na wyJeździe,
z VICTORIĄ Września .
(wb)

Pierwszy
taki turniej!
Do udziału w zawodach serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych
siatkarzy. Aby wystartować w turnieju wystarczy wcześniej zadzwonić
do redakcji (tel. 722 71 42), bądź do
biura pływalni miejskiej (725 23 23),
i zgłosić swoją chęć do gry. Zgłosze
nia przyjmowane będą również
w dniu zawodów, to jest od godz.
I 0.00 już na basenie. Przypominamy,
że zagrać mogą drużyny, w składzie

których znajdą się dwie osoby. Wpisowe wynosi 1Ozł, a uzbierana w ten
sposób od uczestników suma pieniężna zostanie podzielona wśród
trzech najlepszych zespołów. Poza
tym organizatorzy, czyli OSiR
i "Rzecz Krotoszyńska" zapewniają
nagrody rzeczowe. Patronat medialny sprawować będzie kaliskie Radio
CENTRUM i oczywiście "RK".
(popi)

Terniinarz
spotkań ASTRY
w III lidze
wielkopolsko
-poniorskiej
(runda jesienna):

podwórkowe
piących

Po raz pierwszy nasza redakcja organizuje turniej
piłki siatkowej na plaży. Miejscem spotkania będzie
teren basenu miejskiego przy ul. Ogrodowskiego 8.
Zmagania siatkarzy będzie można oglądać w najbliższą sobotę 19 sierpnia od godz. 10.30.

Robert
drugi
Wicemistrz Japonii, ważący 135 kg
Yosei Sake, wygrał niedzielny turniej sumo o puchar 20-lecia NSZZ
SOLIDARNOŚĆ, który z udziałem
13 zawodników rozegrano w Gdań
sku. W wielkim finale pokonał on
Roberta Paczkowa. W turnieju tym
wziął też udział ważący aż 317,5 kg
zawodnik amerykański.
(wb)

20 sierpnia godz. 15.00
26 sierpnia 17.00
30 sierpnia 17.00
6 września (mecz przełożony z 3 IX), 16.30
9/10 września
13 września godz. 16.00
17 września
24 września godz. 15.00
27 września
I października godz.15.00
7/8 października
15 października, 14.00
18 października
22 października godz. 14.00
29 października godz. 14.00
5 listopada godz. 14.00
11/12 listopada
19 listopada godz. 14.00

Terminarz

ASTRA:OBRA
FLOTA:ASTRA
AMICA II: ASTRA
ASTRA:ARKA
ODRA:ASTRA
ASTRA:ZAWISZA
SPARTA:ASTRA
ASTRA:LIGNOMAT
MIEŃ:ASTRA
ASTRA:GOPLANTA
GRYF:ASTRA
ASTRA:WARTA
POLFERIES:ASTRA
ASTRA:CHEMIK
HURAGAN:ASTRA
ASTRA:UNIA Janikowo
• KASZUBIA:ASTRA
ASTRA:KKS Kalisz
(red.)

spotkań

BIAŁEGO ORŁA

i PIASTA Kobylin:
19 sierpnia:
OSTROVIA:BO (17.00)
20 sierpnia:
VICTORIA Września:PIAST
26 sierpnia:
PIAST:GÓRNIK Kłodawa (17.00)
27 sierpnia:
BO:ALUMINIUM (17.00)
3 września:
VICTORIA:BO
POLONIA LESZNO:
PIAST
6 września:
BO:GÓRNTK (17.00)
PIAST:SPARTA M. Górka (17.00)
I Owrześnia:

POLONIA LESZNO:
BO (11.00)
PIAST:TUR Turek (16.00)
17 września:
BO:SPARTA (16.00)
PIAST:ROLBUD (16.00)
24 września
TUR:BO
KANIA Gostyń:PIAST
27 września:
BO:ROLBUD (16.00)
PIAST:OLIMPIA Koło (16.00)
I października:
PIAST:KORONA Piaski (15.00)
KANIA:BO
(wb)
16 sierpnia 2000
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Usługi

Asenizacyjne

t> usuwanie nieczystości
z szamb,
!> rozlewanie gnojowicY,
t> odpompowanie
studzienek melioracyjnych
Eugeniusz Oloma
56-330 Cieszków, ul. Ko~iuszki 54
Tel. 071 38 48 107
tel. kom. 0603 22 86
1384
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WYPOŻYCZANIE
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Usługi Asenizacyjne
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B;WITKOWSKI
ul. Grabowska 23
63-400 Ostrów Wlkp
tel. (062) 738-53-43

AUTOSZYBY
SPRZEDAŻ • MONTAŻ

NAPRAWA
~0[]3[iYi]& 000~@:~o@:~@W

Autoryzowany
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kuchnie na wymiar

Ostrów Wlkp
ul. Krotoszyńska 35
tel. 737 28 27

HALAZAP

Jarocin
ul. św. Ducha 5

1386

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

6. . '

:_µ

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Chłopickiego 16A
tel./fax (062) 735-32-42
62-800 Kalisz, ul. Skarszewska 25-27
teJfax (062) 764-21-23
63-600 Kępno, ul. Rzęźnicka 14
teł./fax (062) 782-36-94

ZAPRASZAMY
w godz. r'-18", sob. ł" · 14•

,..c;>A .' . .

Przedstawiciel

Kallsz, tel. 765 60 26
ul. Częstochowska 140

SALONY SPRZEDAŻY

Kępno

Kalisz

ut. Warszawska 13

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

tel. 782 03 80
1387

-pośrednictwo

dr nauk med. Ewa Szydło
specjalistka chorób wewnętrznych

.I .

ENDOKRYNOLOG

wycena

.

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

Przyjęcia w II i IV środę miesiąca od godz. 16.00.
Leczenie chorób tarczycy i pozostałych gruczołów dokrewnych.
Możliwość wcześniejszej rejestracji telefonicznej
pod nr. tel. 725 27 40 lub 738 50 91 po godz. 16.00.

DOMY

1388

• 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 podpiwniczona, cena 80.000 zł .
• Dom w zwartej zabudowie w centrum Kobylina, pow. użytkowa 110 m2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.

DZ I ALKI

SIIOb\ TUŻ; TUŻ
Największy

wybór artykułów szkolnych.
Handlowa niedziela 27.08.2000 FIRIV'IA
KAMIX
zaprasza
Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 11. Tel. 062 725 42 60.

Zapraszamy

również

do Ostrowa Wlkp. i Pleszewa.

-======:-

czynne

9-18
9-14

aobota

• Działka sadowniczo-ogrodnicza, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, obrze:!:c Krotoszyna.
Cena 17.500 zł.
• Działka budowlana 3000 m2 w Krotoszynie, cena 60.000 zł.
• Działkę budowlaną 1000m2 na Salni le/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 ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Dzia&ę sadowniczo-ogrodową z prawem zabudowy położoną na Kopie<:zkach o pow. 9.500 m2.
Cena 66.SOO zł.

MIESZKANIA

m

• Mieszkanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97.000 zł.
• Kupię kawalerkę w bloku.
• Mieszkanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Cena 87.000 zł.
• Mieszkanie 50m2, 3p + k + ł + we. Cena SS.OOO.
• Mieszkanie w bloku w centrum, I piętro, 62 m2 wysoki standard, cena 78.000 zł.

BI

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

11!1
1390

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJEM

1391

PEWNY PRODUCENT
Z PEWNĄ GWARANCJĄ
wakacyjna
'
promocja
I'
UPUSTY do 15°/o

,,
O
\

63-700 Krotoszyn, ul. ZDUNOWSKA 16
Tel. 62 722 66 09
16 elerpnla 2000

Czule
•

Każdego roku o tej samej
porze każdy Ci życzy, co
tylko może. Więc i my,
korzystając ze sposobności,
życzymy Ci dużo słońca i
radości. To, o czym
marzysz, by się spełniło, a
to, co kochasz, by Twoim
było. Z okazji 18. urodzin
Paulinie Jagle życzenia
składają

Sylwia, Mirek, Dupol
•

słówka. • •
sercem

całym

zdrowia, ,

lat życia i radości. Żyj, nie
wcale lat, wciąż z
rozkoszą patrz na świat. Z
okazji imienin Anitce
tracąc

składają

rodzice
- Daria i Paweł

życzenia składa

zawsze

kochający

•

•

Szczęśliwie

i radośnie
lat, niech

9ożyjcie długich

Wam życie będzie wiosną i
rajem ten świat, niech Wam
sto lat żyć pozwoli w
zdrowiu, szczęściu Bóg. Z
okazji 21-lecia pożycia
małżeńskiego Elżbiecie i

przesyłają

Alina, Marta
i Seweryn

Mieczysławowi

życzy

Opielewiczom
dziećmi

życzenia

składają

•

Dużo zdrowia, pomyślności
na każdy dzień z okazji 60.
urodzin Jadzi Paterek

Kochanemu wnukowi
Mateuszowi Sójce z okazji
7. urodzin wszystkiego
dobrego, dużo zdrowia i
spełnienia marzeń oraz tego,
by jego twarzyczka była

życzą

wciąż uśmiechnięta życzy

córki
•

•

Kochanej żon i e Izabeli z
okazji naszego wspólnego
święta - 2. rocznicy
zawarcia związku
małżeńskiego - wszystkiego
najlepszego życzy
maż Marcin
Kamili Kroczak w dniu 18 .
urodzin spełnienia marzeń i
samych słonecznych dni w

•

mama, Hanka z Markiem i

•

Grześ

• Nasze usta dotykają tych
samych słów, w naszych
oczach te same pejzaże ... Z
okazji pierwszej rocznicy
ślubu spełnienia wspólnych
marzeń kochanemu mężowi
życzy
żona

•

•

•

I

•

W G. Piechowiakowie
oraz wnuczki
- Marta i Natalia

•

Angelice Gęstwie·z okazji
urodzin dużo zdrowia,
powodzenia w szkole,
uśmiechu na twarzy życzą
Paulina, Paweł
i rodzice

•

Jestes jak odech ziemi
zroszoneJ porannym
deszczem. Jesteś jedynym
promieniem słońca, który
świeci mi jeszcze. Jesteś jak
słowik, który co dzień do
mnie przylatuje. Jesteś! I za
to Ci dziękuję. Cieszę się,
że jesteśmy razem już pół
roku. Karolowi
Kasia

•

Bóg mi świadkiem, że·
niczego więcej nie chcę od
Ciebie - prócz Ciebie.
Pamietaj, że bardzo Cię
kocham. Dla Mifia
Paula

Z okazji imienin życzenia
zdrowia, spełnienia marzei:
oraz dużo uśmiechu na
twarzy kochanemu tacie i
dziadkowi Bolesławowi
Rybce składa
rodzina
Opielewiczów
Poszlibyśmy za Tobą
świata,

na

zerwalibyśmy

dla Ciebie
gwiazdkę z nieba, bo
przecież wiesz, jak kochamy

pięknym

wspaniałym życzę

i
Tobie

• Letnie

dziwadło

nian, z dalekiej Alaski. Pisze, że 25
lipca przekroczyła koło podbiegunowe. Obiecała, że po powrocie
z tej wyprawy przyśle nam. relację
i fotografie .
(red.)

- konkurs

Grzyb na medal
Trwa nasz letni konkurs. Przypominamy, że osoby, które dostarczą do
redakcji (lub sfotografują i opiszą)
znalezione czy wyhodowane przez
siebie dziwadełka natury, mają szansę na nagrody. Rozstrzygnięcie - we
wrześniu.

Kamili Kroczak.

grzyba ma 26 cm średnicy, a razem
z trzonem waży I kg. Okazałego
czerwonego koźlaka znalazł Tomasz
Lepczyński z Krotoszyna w lasach
koło Roszek. Pan Tomasz od dziesięciu lat jest zapalonym grzybiarzem.
(red.)

C:iulll sliwka

Fot. ,,Rzecz". Ba1::1k Augustyniak

•••

NA BEZ!;'ŁATNE ŻYCZENIA LUB PODZIĘKOWANIE

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

Tomasz
W dniu tak

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przysłali do nas urocze kartki z wakacji . A na odwrocie tej
pocztówki pani Łucja FigielekMatusiak z Chicago pozdrawia nie
tylko nas, ale wszystkich krotoszy-

tym razem przypadnie w udziale

kochający

•

Pozdrowionka
z Alaski

Nagroda niespodzianka

~ Każdego roku o tej samej

porze każdy Ci życzy, czego
tylko może, więc i ja korzystając z tej
sposobności, życzę Ci dużo
słońca i radości. To, o czym
marzysz, by się spełniło, a
to, co kochasz, by Twoim
było. Anitce z okazji
Jll1lenm

Fot. ,,Rzecz"· Arch.

Kapelusz widocznego na fotografii

koniec

koleżanki z KBP

zdrowia, szczęścia i
w dniu imienin
Joannie i Bolesławowi
Nowackim z Bożacina
życzą

z rodzicami
i siostrami

z KBP

życzenia składają

Dużo

pomyślności

Jak zapach konwalii
pobudza marzenia, tak Ty
przyjmij gorące życzenia
zdrowia, szczęścia,
pomyślności i na kawie
dużo gości. Z okazji urodzin
Beacie Krupie życzenia
chrześniaczka

życzenia składają

Marlenie Nabzdyk z okazji
35. urodzin serdeczne

•

przesyła

Beacie Waleńskiej z okazji
35. urodzin serdeczne
koleżanki

babcia Basia

Marcysią

dorosłym życiu życzą

rodzice i brat

W dniu Waszego święta jest
kto o Was pamięta,
pamięta i śie życzenia, aby
spełniły się Wasze
marzenia. Z okazji 20.
rocznicy ślubu Jadwidze i
Kazimierzowi
Militowskim wiązankę
najlepszych życzeń
ktoś,

Tomasz

Szybko biegną dni, godziny,
już są Twoje, Tato,
urodziny. Stu lat życia,
pomyślności, zdrowia,
szczęścia i radości
Stefanowi Kaczmarkowi

córka z

Ciebie. Kochanemu synowi
Filipowi Dzikowskiemu z
okazji 1. urodzin życzenia

szczęś~ia, pom'yślności, stu

Wypełniony I naklejony kupon

IIJII

R

Krotouyńd<a

p,os;my wyllać na -

Q

O

l~ienin~
Miłość

QllfJ

Redaltql lub wmicać do olcnynkl "RK" • Sienl<lewicza 2a

Q Urod2jny~ocznica

O Różne

'::l Podziękowanie

SAMOCHÓD
NA RATY

Nikt
nie proponuje
niższej

raty !!!

63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 16 (pasaż, I piętro), tel. 722 0710
16 elerpnl.a 2000

•

18
-

Uwaga Kurs Ochroniarzy -

Liga Obrony Kraju
O ś rodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
63-700 Krotoszyn, ul. Osadnicza 2a. Tel. (062) 725 29 88.

organizuje szkolenie na I stopień
licencji pracownika ochrony fizycznej

~fl@ ~(ill§

n

STUDIUM
FINANSÓW

Rozpoczęc i e kursu: 16.08.00 r. godz. 18.00
w OSK LOK Krotoszyn, ul. Osadn icza 2a.
Nowość ! - Raty: 6, 12 mies i ęcy. Wykłady w godzinach popołudniowych ,
zapewnione pomoce naukowe - komfo rtowe warunki szkolenia.

technik ekonomista
w 1 rok

ZAPISY:
OSK LOK Krotoszyn, ul. Osadnicza 2a w godz. 7.00- 17.00, tel. (062) 725 29 88.

Dwuletnia

Szkoła

1394

Zawodowa dla Dorosłych

!~@§~

SZKOŁA
ZARZĄDZANIA

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

. Redakcja ul. słanklewicza 2
lal. 725 33 54. fax 722 71 42
· Dnakamia Krotomdska
ul. Floriańska 1
181. 725 26 38

I FINANSÓW
technik

rachunkowości

w zawodach:

• malarz-tapeciarz • mechanik samochodowy •

Zamów bezpłatny informator:
Ostrów Wlkp., ul. K. Kantaka 6, tel. (O62) 591 55 91
Jesteśmy w Internecie: WWWT.t.8.ł'L

Warunki prZ):'. jecia·
ukończone

16 lat,

ukończona ośmio l e t nia Sz koła

Podstawowa.

Informac je udziela·
ZSZ nr 3 - ul. Zdunowska 81, te l. 725 23 48, ŚHP - Rynek I, te l. 722 62 66.

• Sklep "RUCH"-u

Kob,111, ul. Wolności 23

Dla najlepszych absolwentów naszych szkół
ulgi w czesnym w Wyższej Szkole Bankowej do 25% I

13%
1398

Biuro turystyczne
Zapraszamy do nowo otwartego
przedstawicielstwa Biura Podróży „OLIMP"

promocyjną 11-dniową
wycieczkę

do Hiszpanii

Dodatkowe informacje pod adresem:
63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 16

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
1111

I

@
R

1399

Członek Wl1lkopol1kl1go Stowarzyszenia
Pdrednlków w Obrocie Nl1ruchomoicl1ml
Krotoszyn. ul. Rawicka 5
Tel. 72216 30, 725 43 75, 0602 857 374
lntemet -.Inwestor.z.pl
Zapr11z1my: wt . 10"-14" I 17"-19",fr. 10"-14" I 16"·19", pt. 10"·14" I 16"-19", sob. 10"-14"
S PRZEDAŻ PZ!Al,EK
I. Cieszków
&prudam c.J71ałkę bu<lowlaJ14 w rejonie
ul. PoludnioweJ o pow. 650 m2, woda, prąd, gaz, CC·
n• 6.500 zł.
2. Sotnia- ,przcd1m działkę budowlaną pow. 1000 m2,
woda, pr11(1, asfah, telefon/, cena 13 zVm2.
3. Tomn ice 4 km od Krotoszyn sprudam działkę budow l aną 2.500 m2 /25x I 00ml przy drodu asfaltowej,
woda, prąd, kana lizacja &.rnitama i deszczowa, cena
19.500 ,1.
4. Krotoszyn - i;przcdam atrakcyjnie położoną dział kę
budowl.!nl\, ogrodzon,t o pow. 2.700 ml , cena 44.533
, 1.
5. Krotouy n - ,przcdam prL}' wlocie do mi.lbta atrakcyjny grunl l praznaczeniem pod budowę m i eszkalną
o pow. 4.200 ml, cena 67.568 zł.
6. Koimln Wlkp
,przed•m działkę budowlaną
uzbrnj. woda, pri\d 6.000 m2, cena do u.tgodn ic nla.
7. Koź min
na sprzedaż dział ka budowlana 2.500 m2;
cena do u1godnieniJ.

R. Ko nar,cw
przy glówne,1 drodze >J)TZcdam działkę
budowlan,t o pow. 1.2~ m2 (woda, prąd, gaz, telefon), ce na IS.OOO zł.
9. S1lnl1 kierun ek Tra fary sprzedam 0,65 ha łąki
ttrcnu rekrcacyJnego z płynącą wodą w pobliżu !Jsu.
cisza I spokÓJ, duto zwierzyny, crna 6.000 zJ.
IO. Chachalnla-Boro„nlca - ,przcdarn, działkę budow·

16

o le rpnł a

2000

rlt{ali 2000

limą o walorach rekreacyj nych na obrzeżu kompleksu
lesncgo Nadleśnictwa M1l1cz. możliwość przyłączenia
wody, prądu, gazu, telefonu
dogodny dojazd /aJ·
falt/, mile ~1cdztwo 1.280 m2, cena 16.000 zl.
11. Ra ci borów - sprzedam okazyJme działkę budowlana uzbrojoną. dobry dojazd od strony Bożacina, pf7}'stanek MZK, pow. 2.600 ml, cena 7.000zł.
12. Kroto,zyn sprzedam dz1 ałke 1100 m2 woda, prąd,
gaz, telefon. Cena 22.000.
13. Kobierno - ,przcdam działkę 960 m2 woda, prąd,
telefon, asfalt. Cena 8.900 zł.
14. Kroloszyn - sprzedam działkę budowlaną o pow.
2.000 m2 /wodt, prąd, 11az. telefon/, cena 38.000 zl.
IS. 7..d uny
sprzedam działkę budowl.mą o pow. 3000
m2, pełne uzbrojenie, w ,aloś..:1 ogrodiona, cena·

JO.OOO zł.
MJESZK AN (Ą NA S PRZEDAŻ
I. Kro101Zy n
~przedam mie57Jcame w nowoczeJinym
bloku z cegły (przy SADZIE) li piętro, o pow. 48.50
m2, 2p r k ..- ł kompletnie urz,łdzone, wysoki !'itandard, cena: 78.000 zł.
2. Krotouy n sprzedam mie5,1kanie blok na 0tt1elJu przy ul. Rawi,kiej, IV piętro 4 p + k + ł, Liln tet;hniczny bardzo dobry, czynsz 245 / m<, cena 69.600 zł.
3. Sprzedam nieduże mieszkanie w k,1mitnicy bll1 ko
Rynku, l piętro, o pow. 36 m2. Cena 38. <00 zł
4 Krotos,yn - os,cdle Sz.ll')'Ch Sztre~óv. Ili plftro

sprzedam bardzo ład n e mieszkanie o pow. 61 ml /
3 pokoje + kuchnia+ ł azienka• loggia+ piwnica/ domofon, telewizja kablowa, telefon, cena 73.200 zl.
S. Kroloszyn - sprzedam ł adne mieszkanie na os. Si·
konkicgo, !li piętro, o pow. 48 m2 (3 p + k + I + we),
cena 57.600 zł.
6. Krotoszyn, centrum II piętro, micszkame 120 m2,
S p, k, I, 2 gam.c i ogródek przydomowy 200 m2. Cena 82.000 zł.
7. Krotoszyn
sprzedam samodzielne mieszkani e
o pow. 11 Om2 - cały parter w wilii jednopiętrowej.
caJkowicie oddzielne wejśc ie (4 pokoje+ duży salon+
kuchnia . ,. łazienka) na działce o pow. S20 m2 1 gam~
1.cm na dufy samochóddo natychmiastowego zamieazkama. Cena 120.000 zl.
8. Zduny
sprzedam micszkamc o pow. 59,9 m2 (J
pok., kuchnia, ł azienka, WC, lo1g1a, p1wn1c,1, CO.)
cena, 65.890 zł .
SPRZEDAŻ DOMÓW
I KrotOJZ) n -sprzedam JJ-p1ętrową k.am1cmce w ~en·
rrum z wolnym mieszkaniem 94 ml, możliwo~c urzą
dzenia sklepu od fronru przy głównej uhcy. St.i.n tech·
niczny obiektu
bardzo dobry, ct n• 300.000 zł.
2. Krotoszyn
osiedle w rejonie ul. CcglmkicJ
sprzedam dom w zabudowie bliźniacze;
wysoka
piwnica, pancr i poddasze bez ~talarki oN-orowej,
otynkowany zewnętrznie I zad.lszony /deski I p.tp.11
w ob1ckc1c przył-4.czona woda, możhwOSć przył4c2e
ma pr~u. telefonu I kanahzaCJi ulosi na działce 380
m21 ceni oferto"'• 70.000 zJ
J. KrotosZ}n
sprzedam :łom z z.;ab\.Jo"'am.mH ł:'-'),o
,podarczyrm na arun<1e o pow. 2500 ml, pr,yl~clll tJ
woda, prą_J wewn: trz obiektu Jmożhwo~ po<.łllłtltnia
telefonu,, cena 65.000 zl.
4. 5 km od Ost ro 'łl sprzedam nowy dom
ltldn aurowy (7ac!i\llony) na działce l l 00 m2 woda, pr4d, telefon. kanalizacja deszczowa Cena: RO.OOO.
<11; ,
K ro t o,ą n
sprzedlm domjednorodl1nny komplet•
me wykońcwny (7 pokoi, 2 lr.uchme, 2 lancnk1. C O.,
waz) do natychm1a.sto\loego umieilk.in1;1. rnyjaznJ
lok.ali1.acj ... cena: 200.000 zł.
fi. Kroto L)' n
)pruJ.im ckim z ogrodem (S poko,.
kuchnia, łu1enk.1) do Z<1mio1kani:t od z.1ru, cm1

- choroby nerek. pęcherza
moczowego. prostaty
i męskich narządów
płciowych

(również u dzieci stulejki.
niezstąpienie jąder)

- bezoperacyjne kruszenie
kamieni nerkowych
- operacja przezcewkowa
prostaty
- USG
PrzyJęcla

W IOdL

Przejazdy autokarowe

ZAPRASZAMY!!!

Inws or

specjalista urolog

63-700 K~otoszyn, ul. Kaliska 2
1
1

<;:.,)- ..........

prezentem dla uczestników podróży jest
6 dniowy pobyt w hotelu ** wraz ze śniadaniem.

sprzedaży

Agencja Turystyczna

Hiszpania .............• .).. . . . . . . . . . . . . . od 666 zł
Turcj~ . . .
. .~ . ~ .....•..... od 1.600 zł
GrecJa - Kreta / \
Thassos - Korfu ...•••.....
od 959 zł
Chorwacja apartamenty .... . . 0 \ ........ od 640 zł
Francja Lazurowe Wybrzeże .. .•~. ł, • • • • • • • od 990 zł
Paryż Eurodisneyland . • .,, .. . ... -:.': \·..: . • • • ~70 _zł
Bawaria • Aply
~ ~\ .., ; 11 ~fO,zł;..
- Lazurowe Wybrzeże .............( •..,, ..... -)1. śtźł
Włochy - na pięknych plażach Kalabrii impreza
pobytowo-wycieczkowa 31.08.-11.09 •.•..•.••• 1.790 zł

w cenie już od 499 zł

Biuro zapewnia:
1. Fachową pomoc
przy kupnie i
domów,
działek, gruntów.
2. Wycen, nleruchomojcl
dla wszelkich potrzeb
przez licencjonowanego
rzeczoznawc9 majatkowego.
3. Sprzedaż gotowych projektów
domów Jednorodzinnych.

~oW1TAx

Lek. Med.
ARTUR KUŁAKOWSKI

018

z okazji otwarcia oferujemy Państwu

1397

we wtorki,

16.30·18.00

63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a
tel. 062 725 27 40
130.000 zl.
ROZPOCZĘTE

BUDOWY

I. Krotonyn - sprzedam rejon ul. Armii Krajowej
- z rozpoczętą bud ową domu - wyprowad2one
. przyziemie / w projekcie wysoki parter z podd115zem
u:!ytkowym
ca ł ość ok. 200 ml /oraz g araż, pe łne
uzbrojenie /bez podł}\Czcń/ pow. gruntu 642,0 ml, cena SS.OOO zł.
2. Krotoszyn - sprzedam dom pię trowy na wysokim
fu ndamencie - pow. użytko wa 120 m2 stan surowy
otwarty, pofoWnc tynki wewnęt rzn e, zadaszony, na
gruncie o pow. 780 m2 1 cena 62.000 zJ.
3. Koi min \\.1 kp .
spr2ednm nowy dom na osiedlu
budown ictwa jednorodzinnego na gruncie, 700ml
(woda, prąd, gaz, kannlizacjn), cena 80.000 zł.
Przed Świebodzinem przy głównej drodu Poznań
Frnnkfun (66 km od ~·mnicy) sprzedam dom (stan
su rowy wm.Jmię:ty) o pow. 280 m2 nu gruncie o pow.
2.400 ml
woda I pn1d w budynku, cenn 120.000 ,1.
S. Sprzedam rozpoczętą budowę bliiniak, na dzia łc e
o pow. 360 m2, n,j on ul. Cc2larsklrj . Cen• do u,gocl·
niema.

GRUNTY POD

DZlALALNO$ć GOSPODARCZA

sprzeda m 1,10 ha ~runtu pod dzio lal(woda, prąd, s.tz, kana li zacja, 1clefon) przy ul. o naw1erzchm bllumicznej, cena I IO.OOO
, !.
">
~przcdam - atrakcyjnie po1ożony gru nt pod d11nlalno~ prumy)łową przy wylocie z Kro10szyn11 w są51cdztw1C ul. Koby hńskieJ o pow. 2.500 ml /wod1,
pr,l(J, kanalizacja 5an11.im,1 i dcs,.cwwa, drogo Mfill10w·a/, cena 2~.000 zł .
'\. Krotouy n - lcren magazynów i sk łlld ów 3.000 m2
ogrodzone. st,m bdb, dojnld, 1ubrojona, cena 15
, Vm2.
I. Krotou yn

n ość przernyi,łową

srRZEDAM lNNE
14 km od Kro1 ou yn11
ipncdmn po ł ożo n ym, ubouu dom do remontu l tllbudow11ni11nu gospodarczym i
przyl4.czony prąd I wod.a J101i,1 .lllf.tl1ow11, 1.:nl~
ogrodmni, dużo 11clcn1
,ad jab ł on i owy. Cen i
30.250 , ,.
2. KrotoJZyn
!.przcJ,1m dom w clemcn1,1ch C'c na

40.000 zł .
3. Cieszków

sprzedam 3,5 hn gruntu kl. Ili - !V
do szosy wylo1owcj do Mili cza. Cena 12.000 zł.
4. Salnla - do wydzierżawien ia plac utwardzony w całośc i oi;rodzony 2.000 m2 z rno1hwo&C i ą ko~1ania
z warszuitu. Cena do uzi:odnitnla.
S. Krotoszyn sprzedam ga r aż murowany zabudowa szere gowa nu os iedlu przy ul. Ruszkowik iej. c ~
na 9.500 zł .
6. Krotoszyn
sprzedam grunt o pow. SOOO m2 , cena:
p rzylegaj ący bezpaśrcdn i o

SO.OOO zł .
7. Cieszków
pilnie oddam w dllt r!awr 14 ha roli
w Jtdnym kawa ł ku
kl. IV (wykonm.i podorywka).
Ccoa dzlcrblwy - tona t yla d 1 ha na rok.
8. Krotouyn - sprzedam a1rakcyJn1c położony reren
budow!Bny o pow. S400 m2, wyhoko u1tcnsywno:;ć za.
budowy, wszys1kic mcd ,n, cenn orertown 160 6SO zł.

PO WYNA.JEClA
do wydzier1uw icn111 STARA CEGIELNIA (utwardzony plnc 2000 m2, budynki biurowe, magazyny, wnrsz1u1y, dobry doj87d (.u.fall) z przeznoczcnicm na. hurtownię, składy lub produkcję.
Czynsz do uzgod nienia.
2. Krotoszy n - do wynaJęci:1 pomieszczenie b1uro,,c
i mai;azynowc o 1.,cznej pow. 17~ m2 w biurowcu
prry ul. Rawickiej S (rnożhwo!lć wyU/1elt:ma pomics1czc1\). Ct na wynajmu do UL$!odn lcnla.
~
Krotouyn - centrum
p.irter
do \\ynajęc1a
urz.vJzonc pomieszcl.C'me o pow. 85 m? z ruuznaczcnicm na biuro lub sklcp(y) od frontu 1 wnryny I dw,...
je dr,wi. Cr na wynajmu 1.600 .l i LI mlril5tc (fa L. tury VAn.
4, Krnlos, yn
do wynajęc 1 f\ no\l,,'}'
mętrowy bu,ly•
nek l:OSpodurczy na o.~icd lu hud Jcdnorod1mnei:o
o pow. Oi!61 nej 70 m2 (wod.,, prł\d, kan,1h.lllcJ:'I) 'l pncznac:rc nic m nu handel, m, h1.:1 MMllwO,:ć urr„vt,cru,1
~klepu z wi uyrH\ umow• wlc lolclnl a do u, ~od nlcI. Rozdni.ew -

nl a,

S. Krolou yn, bli, ku Rynku do wyn,,j~ci" budvnck,
patter 11O m2, p1~1ro kO rn2, r,nkmg I00 m2, woJ.1.
pr.\d,

1;111; l prlCfnilC/CIHCIO n.1

u1110wił

w1clolcln1.1

sllep

hur1u\\n1r;.

Igraszki
z Albertyną
Drodzy
Przyjaciele,
nagrodę za rozwiązanie krzyżówki
Magdy (BABIE LATO) dostanie
Dorotka Wasyliszyn z Krotoszyna. Dorotkę zapraszam do redakcji
po nagrodę. Pozostałych proszę
o wzięcie udziału w konkursie rysunkowym. Narysujcie portret kogoś, kogo poznaliście w czasie
tych wakacji i napiszcie o nim kilka zdań. Na rysunki czekam do 27
sierpnia.
Albertyna

Przypominam o wakacyjnym konkursie na samodzielne opowiadanie o przygodzie. W tym numerze
publikujemy historie nadesłane
przez Marinelę i Idalię, obie
z Krotoszyna.

•Jeż

w ogródku
Jak prawie w każde wakacje, zostałam w domu. Obok domu mamy
ogródek, a w tym ogródku jest dużo warzyw, owoców, ławeczki
i hamak. Mamy tam także klatkę,
w której dawniej hodowaliśmy kury (teraz już ich nie hodujemy) .
Klatka była więc pusta. Tata wła
śnie kosił trawę, a ja siedziałam
z moim kotkiem na ławce. Nagle
tata mnie zawołał. Pobiegłam i nagle spostrzegłam kolczastą kulkę ,
mój kot też ją zobaczył. Podbiegł

do niej i dotknął łapką kolców.
Kacper (tak nazywa się mój kot)
wskoczył na drzewo i lizał sobie
łapkę, musiało go zaboleć. Tą kolczastą kulką był jeż, którego tata
wyciągnął spod klatki. Potem tata
odwiózł tego jeża do lasu. Myślę,
że w naszym ogródku było mu dobrze, ale w lesie będzie mu lepiej.

Myślałam, że

to może jaszczurka. Dotknęłam jej.
Okazało

się,

że

to jakiś
' wąż,
który
zasyczał

i

•żmija

wypełznął

spod kamienia. Pobieszybko do babci i opowiedziałam jej, co zobaczyłam.
Babcia poszła ze mną do sadu
i kiedu pokazałam jej zwierzę,
stwierdziła, że to żmija!
Teraz sobie myślę, że mam szczę
ście, iż nie zostałam ukąszona
przez żmiję. Nie chciałabym wię
cej przeżyć takiej przygody, bo
mogła się skończyć tragicznie.
głam

pod kamieniami
Byłam

na wakacjach u baci. Bartam jeździć. Często spaceruję sobie sama nad stawem lub
po sadzie. I właśnie kiedy tak spacerowałam, zobaczyłam coś na
górce kamieni. Nie widziałam dokładnie, co to jest, bo było trochę

dzo

schowane.

lubię

Zaba1ft1ki
ART. NIEMOWL~CE KOSMETYKI
·Mamom, których pociechy znalazły się na zdjęciach wnaszej gazecie gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór karty rabatowej na zakupy wfirmie KAMIX
ponadto pierwszy zakup na kartę premiowany będzie upominkiem od naszej firmy.

Krotoszyn

FIRMA

KAMIX

ul.Zamkowy Folwark 11
czynne

9-18

.....

sobota

9-14

~

I.li &1111

prosimy czytelnie wypełnić i przysłać
do redakcji lub wrzucić do naszej
skrzynki przy ul. Sienkiewicza 2a. Kupon trzeba będzie zrealizować w ciągu
miesiąca od daty jego wydania.
(red.)
Dariusza Zaremby
1. "Kolekcjoner kości"
- sensacyjny
2. "Świat to za mało" - sensacyjny
3. "Miasteczko South Park"
-animowany
4. "Jakub Kłamca" - obyczajowy
5. "Więzień nienawiści"
- sensacyjny
6. "Mumia"
- przygodowy
7. "Łowcy wampirów"
- sensacyjny
8. "Wybawca"
- sensacyjny
9. "Idealna ofiara. Dionie Il"
-thriller
1O. "Zakochani"
-komedia

DVD

DVD

1. "Kolekcjoner kości" - thriller
2. "Listy od zabójcy" - sensacyjny
3. "Mumia"
- przygodowy

1. "Kolekcjoner kości"
2. "Listy od zabójcy"
3. "Diamentowa afera"
4. "Ptaszek na uwięzi"
5. "Cala ona"

Wypożyczalnia

VIDEO IIlT

Kupon na wypożyczenie 5 kaset wideo w
al. Powstańców Wlkp. 49 w Krotoszynie
Imię

wypożyczalni

m

kaset JOVI,

.... , ........ : . ......... .

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

zaprasza

Tel.(062) 725 42 60

Rozpoczynamy konkurs sponsorowany przez wypożyczalnię kaset wi<leo
JOVI, co dwa tygodnie będzie można
w nim wygrać kupon upoważniający
do bezpłatnego wypożyczenia 5 kaset
wideo. Zamieszczony poniżej kupon
Filmy najczęściej wypożyczane
w ubiegłym tygodniu
Wypożyczalnia kaset wideo JOVI
I. "Kolekcjoner kości" - thriller
2. "Mumia"
- przygodowy
3. "Świat to za mało" - sensacyjny
4. "Listy od zabójcy"_:_ sensacyjny
5. "Miasteczko South Park"
-animowany
-komedia
6. "Zakochani"
7. "Jakub Kłamca"
- komediodramat
8. "Idealna ofiara. Dionie Il"
- thriller
9. "Zagubione serca"
- dramat
10. "Łowcy wampirów" - horror

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

·······························azeoz

Krotoszyńska

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

~ieri

'
•

A oto nasi milu-

si~cy,

nowi

mieszkańcy

po.

wio.tu krotoszw\skiego, urodzeni
na oddziale położniczym. szpitala przy ulicy ·1JO-,
lewskiego. ątgto:.

11 Mateusz Błaszczyk
ze Starego Grodu
ur. 7 sierpnia

71 Kacper Mateusz
Rapczcwski
z Kobylina
ur. 3 sierpnia

21 Córka

państwa

Biernackich
z Nowej Wsi
ur. 6 sierpnia

81 Córka

państwa

Galcrów
z Koźmina Wlkp.
ur. 9 sierpnia

31 Syn

państwa Matyków

41 Córka

91 Igor Kaczmarek
ze Zdun
ur. I O sierpnia

państwa

Haziaków
z Krotoszyna
ur. 3 sierpnia

z Sulmierzyc
ur. 6 sierpnia

I

01 Córka

państwa Witków
z Witek k. Baszyn
ur. I O sierpnia

51 Mateusz Grzegorz
Maryniak
z Krotoszyna
ur. 4 sierpnia

li ł Syn państwa
Szkudłapskieh

z Bożacina
ur. 11 sierpnia

grąfowani

61 Syn państwa
z Krotoszyna
ur. 3 sierpnia

121 Córka państwa
Piskorskich
z Krotoszyna
ur. I O sierpnia

P'*

Bartka Augu.,ijt
niaka.

Waścińskich

t

3f Jagoda Nowak
z Rozdrażewa
ur. 9 sierpnia

18 aerpała 2000

li

Sprzedam -· · meble

•

Duży

•

•
•

•

•

•

•

•

•

fotel - prawie nowy
i wykładzinę dywanową 4,5 x
4m. Tel. 725 27 03.
Tanio kanapy "Ambasador"
2 i 3 osobowe, rozkładane skrzynie na pościel. Tel. 725 26
11.
Nowy, nieużywany tapczan !osobowy.Tel. 725 04 78.
Fotel rozkładany I - osobowy,
brązowy. Cena 130 zł. (do
uzgodnienia).Tel.725 40 I O.
Meble młodzieżowe, jasne; cena do uzgodnienia.Tel. 725 40
10.
Meblościankę czarno-grafitową

b. tanio! Tel. 725-33-71.
Lodówko-zamrażarkę Elektrolux. Tel. 722 60 15.

Sprzedam -

odzież

Suknię ślubną z krótkim ręka
wem (wzrost 155- 165 cm).
Stan bdb, cena do uzgodnienia.
Tel. 725 38 62.
• Suknię ślubną z welonem, modny fason, stan bdb.Cena do
uzgodnienia. Tel. 725 79 90.
• Suknię ślubną o atrakcyjnym
fasonie francuskim ( 165 cm
wzrostu). Tel. 0604 11 28 66.
• Sprzedam suknię ślubną, ładną,
b. tanio. Tel. 722 85 90.

•

(3,60 m.) cena 600 zł.,stan bdb.
Tel.725 28 47.
Tanio zestaw wypoczynkowy
w bardzo dobrym stanie. Tel.
722 00 27.
Bardzo tanio ciemny stół na
wysoki połysk i 6 krzeseł wyściełanych, kolor bordo w bardzo dobrym stanie. Tel. 722 84
32.
Brązowy wypoczynek 2 fotele, kanapotapczan, ławka podkręcana, czarny stolik RTV, lodówkę , meblościankę kolor
machoń . Tel.721 62 70.
Komplet wypoczynkowy, na-

Tel. 725 79 49.
powlekaną plastikiem oraz słupki ogrodzeniowe. Tel. 722 64 03, 0604
147 174.
• Betoniarkę. Tel. 722 31 90
wew. 35.
• Junkersy P.G.C., typ G. G. W. P.
8,7. B. 1. Tel. 722 92 45.
• Wyrówniarkę do drewna, czteronożową, szer. 60 cm, tanio.
Tel. 722-95-41.

rożnikowy,

•

ciemnobrązowy,

nierozkładany, cena 80 zł. Tel.
7211011.
• Tapczan jednoosobowy, kredens, szafę trzydrzwiową. Tel.
588-01-45.
• Zestaw wypoczynkowy 2+3.
Tel. 722 60 15.

stirze~~m .·;· ~·: .
- ~TV; AG.f), KO.MPUTERY
• Tanio lodówkę "Silesia". Tel.
725 30 30.
• Komputer Pentium 90; 1,3 GB;
16 MB RAM; CD-ROM, monitor kolorowy, karta muzyczna,
głośniki . Tel. 725-36-94 (po
15.00).
• Telewizory : Telefunken 30"
text, pilot, stereo, Luna 28" text
pilot, stereo. Tel. 722 60 15 .
• Amigę 500 - monitor kolorowy, 2 joystiki, pudełko , ok. 40
dyskietek, tanio . Tel. 725-0398.
• Tanio, nowy, nieużywany pochłaniacz kuchenny o szer. 50
cm. (z filtrem węglowym), kolor biały. Tel. 588 13 80.
• Piekarnik elektryczny. Tel. 58801-45.
• Odkurzacz "Rainbow", mało
używany. Tel. 725 23 08.
• Telewizor "Orion"28" stereo,
telegazeta, pilot - cena 470 zł,
telewizor "Grundig" 28" stereo,
telegazeta, zegar, pilot, 2 x euro, supercolor
600 zł . Tel.
725-45-76, 0604 48 50 880.
• Komputer PC 486 z kolorowym
monitorem. Tel. 722-61-59.
• Pralkę automat "Ardo", 2-letnią, lodówkę "Mińsk", sprężar
kę 3-cylindrową ze

zbiornikiem
180 I. Tel. 0605 21 08 20.
• Zamrażarkę skrzyniową "Eda",
16 1lerpnia 2000

Sprzedam - budowlane
•
•

Betoniarkę.

Siatkę ogrodzeniową,

Sprzedam - rolnicze
Mieszankę zbożową.

Tel. 721

27 20.
• 4 ha ziemi w Orpiszewie. Tel.
O 605 272 349.
• Podbieracz do liści buraczanych. Tel. (065) 573 49 21 .

Sprzedam -

różne

• Wózek dziecięcy, 3-funkcyjny,
chodzik oraz huśtawkę , stan b.
dobry. Tel. 0603 544 200.
• Maszynę do szycia "Łucznik
466"wieloczynnościową z szafką, cena do uzgodnienia. Tel.
722 85 90.
• Pianino. Tel. (061) 661 18 41 .
• Mocne
metalowe
drzwi
z ościeżnicą i zamkami o wymiarach 2m x Im, cena 120 zł.
Tel. 588 00 52.
• Podręczniki do j. polskiego I fizyki oraz materiały (np. testy)
z biologii na studia. Tel. O 608
472 374.
• Wózek głęboki, stan dobry. Tel.
722 85 90.
• Fotelik 2-funkcyjny, dziecięcy
do samochodu, tanio. Tel. 0606
790 145.
• Ponton z wiosłami i pompką.
Tel. 588 0145.
• Sprzedam tanio pompę pijawkę
ręczną, luxfery miodowe (150
zł). Tel. 725 24 11.
• Holenderski rower górski,
w dobrym stanie, 3 przerzutki
(koła 20c.) Tel. 725 36 69.

Nieruchomości
Posiadam do wynajęcia pomieszczenia o wysokim standardzie i przystępnych cenach na biura, gabinety,
w centrum Krotoszyna (były
KOK). Tel. 725 33 87, 060198-36-98.

• Sprzedam mieszkanie własno
ściowe 3 pokoje, 57 m2, 2 pię
tro, garaż. Tel. 725-20-69.
• Oddam w najem lokal w centrum miasta na działalność
usługowo-handlową. Tel. 722
63 53.
• Sprzedam dochodowy dom
w centrum Krotoszyna. Tel.
(061) 855 22 12 / 11, tel. kom.
O 604 75 48 99.
• Sprzedam trzypokojowe mieszkanie na osiedlu Dąbrowskiego
- Krotoszyn. Tel. 722 96 14.
• Sprzedam mieszkanie w bloku
na os. Korczaka: 4 pokoje,
kuchnia, I piętro . Tel. 725 09
12.
• Sprzedam mieszkanie własno
ściowe w bloku 30,6 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 3 pię
tro. Tel. 722 14 84.
• Wynajmę pokój we Wrocławiu
dla dwóch studentek. Tel. O 71
34 555 97 (godz.20- 21).
• Wynajmę pokój uczącej lub
pracującej dziewczynie w Krotoszynie. Tel. 58 81 594.
• Wynajmę pokój z ubikacją. Tel.
725 79 22, po godz. 20.
• Poszukuję mieszkania do wynajęcia, pilnie, w Krotoszynie.
Tel. 725 45 76, tel. kom. O 604
85 08 80.
• Oddam w najem lokal handlowy oraz pomieszczenia na biura, hurtownię lub inną działal
ność ; Tel. O 65 548 22 45.
• Sprzedam dom jednorodzinny
w Kobylinie. Tel. 065 548 24
35.
• Wydzierżawię sklep przy głów
nej ulicy w Kobylinie. Tel. 065
54 82 435.
• Wydzierżawię pomieszczenie
na działalność gospodarczą
w Kobylinie . Tel. 065 54 82
435.
• Sprzedam dom z ogrodem. Tel.
725 79 83 .
• Do wynajęcia pokój z kuchnią
36 m2, parter. Tel. 722 04 59 po
godz. 18.
• Sprzedam działkę budowlaną
w Tomnicach 2.500 m2, uzbrojoną, woda, kanalizacja, prąd,
dojazd asfalt, cena: 18.000 zł.
Tel. 722 65 48.
• Poszukuję mieszkania dwupokojowego do wynajęcia w Krotoszynie. Tel. 782 27 71 (Kęp
no).
• Do wynajęcia kawalerka, pokój, kuchnia, łazienka, Rynek.
Tel. 766 76 54.
• Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje z dostępem do kuchni i ła
zienki. Tel. 766 76 54 do 11.00.
• Wynajmę pokój dziewczynie
uczącej
się lub pracującej
w Krotoszynie. Tel. 588 15 94.
• Sprzedam mieszkanie w Krotoszynie, I piętro, 3 pokoje,
w bloku, 60,7 m2, wysoki standard. Tel. 0602 396 257.
• Zamienię dwa mieszkania komunalne (20 m2 i 43 m2) na
dwupokojowe z kuchnią również komunalne. Tel. 722 83 73 .
• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe w centrum Krotoszyna.

•

•

•

•

•
•

•

•

Tel. 722 62 12, godz. 10.00 -.
18.00.
Sprzedam mieszkanie własno
ściowe w bloku, 30,6 m2, III
piętro, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka. Tel. 722 14 84.
Mieszkanie do wynajęcia w Poznaniu dla dwóch studentek.
Tel. 721 25 32.
Oddam w najem mieszkanie 3pokojowe, kuchnia, łazienka,
pow. 62 m2 z garażem lub bez.
Tel. 0601 97 09 57.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Tel. 725 45 76, tel. kom.
0604 85 08 80.
Wynajmę garaż w centrum. Tel.
722-04-73 .
Oddam w najem mieszkanei
os. Korczaka 3 pokoje, kuchnia, łazienka, we, z garażem
lub bez. Tel. 0601 170 957.
Sprzedam działkę budowlaną
przy ul. Łąkowej 3000 m2. Tel.
722 04 73.
Oddam w najem mieszkanie:
2 pok., kuchnia, łazienka. Tel.
722 04 73.
Sprzedam garaż własnościowy
na osiedlu przy ul. Rawickiej
w Krotoszynie. Tel. 725-08-58.

Różne

:

• Nauka i korepetycje z j. francuskiego dla początkujących i zaawansowanych. Tel. 725 35 74.
• Rozbiorę szopę murowaną
i drewnianą w zamian za odzyskany materiał. Tel. grzecz.722
67 21 lub 588 04 04.
• Profesjonalne korepetycje z j.
angielskiego dla początkują
cych i zaawansowanych. Tel.
725 40 17, 0601 127 417 .
• Z powodu wyjazdu sprzedam
dwa fikusy - 2m wys. Krotoszyn ul. Kaszarska 11.

Kupię

.

Kupię tanio komplet podręczni
ków do klasy I L.O., pilnie. Tel.
0606 935 166 po 22.00.
• Kupię telefon komórkowy NOKIA 321 O lub inny. Tel.0604 85
08 80, 725 45 76.
• Starocie do remontu: szafkę,
komodę, szafonierkę itp. Tel.
592 51 92 po 18.00.
• ANTYKI skup, sprzedaż: meble, zegary, obrazy, porcelana,
lampy, militaria, wagi, żelazka,
młynki, itp. Piotr Pryczek, Jarocin, ul. Wrocławska 31. Tel.
747 78 08 praca, 747 17 60,
dom 0603 799 644.

•

•

•

•
•

dy, ze znajomością prowadzenia prac elektrycznych. Tel.
0603 755 422 (po godz.19).
Chałupnictwo dobrze płatne.
Praca domowa. Napisz. Informacja bezpłatna. Prześlij zwrotną kopertę ze znaczkiem. Firma
informacyjno-handlowa. 62300 Września. Skrytka 23.
Dam pracę w ubezpieczeniach
z PUNU i bez licencji, po szkole zawodowej. Wysokie wynagrodzenie + premia. Praca dla
każdego. Tel. O 0604 323 684,
O 603 432 663.
Praca dla ambitnych, wysokie
zarobki. Tel. 0608 44 2 I 74.
Podejmę pracę w gospodarstwie, przy murarzach i.t.p.,
prawo jazdy ATB; żniwa, jesień. Tel. 606 69 I O 82.

Usługi

-

remontowe

• Malowanie, tapetowanie, gipsowanie, glazura. Tel. 722 08
82.
• Remonty: montaż płyt gipsowych, płytek ceramicznych, paneli, malowanie, tapetowanie.
Tel. 722 64 75 (po t9.00).
• Fachowe układanie glazury
i terakoty, drobne prace murarskie, długoletnia praktyka
za granicą, rachunki VAT.
Tel. 722-84-15.
• Malowanie, tapetowanie, ukła
danie płytek ceramicznych, paneli podłogowych, montaż sufitów podwieszanych. Tel. 725
74 84.
• Docieplanie budynków. Tel.
738 27 08, 0603 936 025.
• Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie. Tel. 725 41 64.

• AUTO - KOSMETYKI renowacja,konserwacja, usuwanie defektów powłok lakierniczych, elementów z gumy, plastik, aluminium, czyszczenie
tapicerki. Tel. 0605 673 629.
• Skupujemy nowe telefony komórkowe : Nokia 3210-470 zł,
Erricsson TI0-38zł . , Motorolla
TJ288-270 zł , Motorolla 3588,
3888, 3688-190 zł, Alcatel DB190 zł, Siemens C25 i inne; tel.
0604 317 456.

KLIMATYZACJA

BOMAX
Tel. 592 36 00, 592 37 67.

Praca
• Praca chałupnicza tylko
i wyłącznie listownie. Dołącz
znaczek za 3,95 zł, wysyłka polecona (ciężka); Zbigniew
Szczepanik, 63-705 Kukl inów
55 a/12.
Ślusarz-tokarz poszukuje pracy.
Tel. 588 15 13.
• Rencistka zaopiekuje się dzieckiem lub osobą starszą. Praca
tylko na stale. Tel. 725 09 75 .
• ELEKTRYK poszukuje pracy
uprawnienia SEP, prawo jaz-

• Renualt: sprzedaż samochodów
nowych i używanych, taniej niż
w salonie ul. Masłowskiego IO.
Tel. 725 09 68.
• Szycie kołder, poduszek, jaś
ków z pierza, prlerabianie pierzyn na kołdry, przy większym
zamówieniu transport gratis od
i do klienta. Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 27 (Parcelki) .
Tel. 725-79-51 .
• Czyszczenie dywanów i tapicerki samochodowej . Tel. 725-

21 •

Jarocin na nowo
Po kilkuletniej przerwie do Jarocina wrócila muzyka rockowa - symbol
tego miasta. To właściwie tutaj przed dwudziestu laty zapoczątkowano
rockową imprezę pod nazwą Wielkopolskie Rytmy Młodych. Rok później
impreza toczyła się pod nazwą Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji, a w 1983 r. po raz pierwszy zorganizowano jarociński Festiwal
Muzyków Rockowych.
Przez

kilkanaście

lat do Jarocina
ludzi z całej Polski, aby wspólnie posłuchać
dobrej muzyki rockowej, punkowej,
metalowej czy reaggae. Festiwal zawieszono po starciach fanów z policją w 1994 r. Żal był powszechny,
wszak to właśnie Jarocin wykreował
wiele obecnych gwiazd muzyki
młodzieżowej, na przykład grupy:
HEY, CHŁOPCY Z PLACU BRONI, RÓŻE EUROPY, DEFEKT
MUZGÓ, NATURA, ARMIA,
PROLETARIAT, DŻEM. To wła
śnie tutaj występowali: MANAAM,
TURBO, TILT, KAT, GRAFITTI,
WILKI, Lech Janerka, VOO VOO,
ELEKTRYCZNE GITARY, Edyta
Bartosiewicz, DAAB, T.LOVE,
TSA, IZRAEL, Irek Dudek, Martyna Jakubowicz i inni.
Mówiąc o gwiazdach tego festiwalu
ciągnęły tłumy młodych

77-37.
• "Suknie Ślubne", Salon - Komis - Wypożyczalnia - Szycie na miarę, oferuje: szeroki
wybór, niskie ceny od I OOzł,
dogodne warunki płatności,
przyjęcie do sprzedaży komisowej. Krotoszyn, ul. Słowiańska
23/k dawnego Pewexu). Tel.
725-74-04 czynne codz. 10.0020.00 w sob. I 0.00-15.00.
• Usługi transportowe: ford transit bus, ładowność 1.8 tony, rachunki VAT. Tel. 725 32 62.
• Wyrób pieczątek, ksero cyfrowe: kolorowe, czarno-białe,
przepisywanie prac (również
w językach obcych), oprawa
prac magisterskich i dyplomowych, bindowanie, laminowanie, wizytówki. Krotoszyn ul.
Kobylińska
27/6 Tel.(0-62)
722-94-44.
• Pracownia Sukien Ślubnych
i Wieczorowych Jolanty Bartoś
oferuje szycie na miarę, profesjonalne wykonanie, atrakcyje

nie można zapomnieć o ludziach,
którzy go organizowali, czyli o Walterze Chełstowskim (wieloletni dyrektor artystyczny) czy Jurku
Owsiaku, który właśnie w Jarocinie
po raz pierwszy w 1992 roku zbierał
pieniądze na operacje serca kilkunastu dzieci.
I nawet jeżeli impreza ta zawsze kojarzyła się z komercją czy show biznesem, to zawsze miała ona pewne
symbole, a ludzie czuli się tutaj wolni i swobodni, wyrażli swoje gusty,
upodobania i idee.
W tym roku po pięcioletniej przerwie postanowiono wznowić jarocińskie rockowe granie. 12 sierpnia
odbył się kilkunastogodzinny koncert, podczas którego wystąpili: ARMIA, FUNNY HIPPOS, KALIBER
44, YATTERING, STARZY SINGERS, HOMOSAPIENS, SOME-

fasony,

najniższe

ul. Spokojna, Krotoszyn.

• INTROLIGATORNIA
poligrafia -

książek,

oprawa

czasopism, rejestrów,

dzienników, albumów, prac
dyplomowych, magisterskich
itp. Krotoszyn ul. Młyńska 15
b, godz. 16.30-18.30.
• ZAKLAD

POLIGRAFICZ-

NY: druk wizytówek, ulotek,
folderów oraz innych. Krotoszyn, ul.

Młyńska

15b, godz.

16.30-18.30.

Kominowe
wkłady,

kominy

dwuścienne.

Tel. (062) 74Ó 38 40.
22: 15 Małżeński ping-pong odc. 8.
22:30 Gwiezdne dzieci odc. 8.

radio centrum

1064~M

-

Niewątpliwe

plusy imprezy to
scena, profesjonalne
przygotowanie, zaskakujące efekty
specjalne, porządek oraz ... piękna
pogoda. Do minusów można zaliczyć wysoką cenę biletów, które
w przedsprzedaży kosztowały 53
i 63 zł, a w dniu koncertu 69 zł, co
na pewno wpłynęło na stosunkowo

wspaniała

słabą frekwencję.

Czy sobotni koncert będzie dobrym
początkiem prawdziwego powrotu
rockowego Jarocina? Oby. Entuzjastyczne zachowanie publiki dowodziło, że nie zapomniała ona dawnych festiwali i że wiele się spodziewa po jego nowych edycjach.
Augustyna Kurowska

BIURO MATRYMONIALNE

DUET

Frekwencja

• Wolny pan, lat 50, ustabilizowany materialnie, spokojny
i tolerancyjny, pozna miłą panią do lat 45, cel matrymonialny.
• Sympatyczny pan lat 50
(wdowiec), kochający życie
pozna panią do lat 52 o ciekawej osobowości, cel matrymonialny. Tel. 735-38-25.
• Bardzo atrakcyjny pan lat 30
(ciekawy zawód) pozna panią
do lat 30 z wyższym wykształceniem. Tel. 735-38-25.
• Spokojny bez nałogów pan
lat 61 (wdowiec), pozna miłą,
sympatyczną panią w celu
matrymonialnym. Tel. 735 38
25.
• Atrakcyjna pani lat 54 o ciekawej osobowości i majęt
nym zapleczu, pozna kulturalnego pana (najchętniej po
studiach) w celu matrymonialnym. Tel. 735 38 25.

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

Drodzy Czytelnicy,
ogłoszenia

niedziela 20 sierpnia
08:25 PrzejaMżka
IO: 15 Reksio odc. 34.
I0:25 Leniwy Miś
10:30 Lew lekkoduch
I(:l:40 Królik na Dzikim Zachodzie
11 :00 Wujaszek Wania
12:30 Podróż śladami bluesa cz. 7.
13:00 Niezwykłe sporty odc. IO.
13 :55 Studio In for odc. 52.
14:00 Reksio odc. 33.
14:10 Bugs na Dzikim Zachodzie
14:20 Nieśmiałv !OITP~tinr

do AUTO-GIEŁDY przyjmujemy bezpłat
nie pod warunkiem, że są
dostarczane na oryginalnych kuponach z naszej gazety. Na tych samych zasadach przyjmujemy pozostałe ogłoszenia drobne, za
wyjątkiem tych do rubryki
USŁUGI.

(red.)

była

Biuro Rachunkowe

Tel. 73S 38 2S.

Zdzisław

Jarnicki

Krotoszyn, ul. Zamkowa 1a
Tel./fax (062) 588 06 35

Fot. .,Rzecz" -Augustyna Kurowska (x2)
stosunkowo słaba

Wynajmę lokal
z zapleczem
na działalność handlową
lub usługową o pow. 50 m2
przy ul. Raszkowskiej
w Ostrowie Wlkp.
Tel. 07131021 74
lub 0603 676 943.

Deklaracja ZUS
Książki

Przychodów

i Rozchodów
- pod. od towarów i usług,

Kupię jałówki

- pod. dochodowy.

cielne hodowlane
Tel. (065) 573 86 31
w godz. 8.00 do 14.00.

- pod. od wynagrodzeń.

Kupię działkę

-SPRZEDAM-

budowlaną
w Krotoszynie
lub okolicy

szafa trzydrzwiowa, dwa krzesła, lustro kryształowe oraz
szafki nocne i umywalka -

starą sypialnię dębową, łóżka,

Tel 722 50 92
v u pvu&\,,ULIQ"ll\.U. UV P''lLAU

odc. 21.

s tudio
reklama
redakcja

PY?.

ceny, sukienki

dla druhenek. Tel. 722-01- 94,

mała

THING, LIKE ELVIS, ACID
DRINKERS, ŁOSKOT, PUDELSI,
K. Nosowska, 2 TM2,3 i THERA-

"

z płytami mannurowymi.
Tel. 725 44 55, 725 74 41.

s ~ , ., - - - - - - - - - - - - - - -

20.00, 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

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

piątku

Policja

ul. Sienkiewicza 9, tel. 721-50 -07
Przychodnia Rejonowa

ul. Kolejowa 13, tel. 721-52-24
U~d Pocztowy
tel. 721-55-47, czynny
w godz. 8.00 -18.00, w sob. 8.00-13.00
Uf"Zlld 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 każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16.00 w Krotoszynie
przy ul. Kołłątaja 5. Telefony kontaktowe: 725-21-63 i 725-09-32.
16 alerpnia 2000

1400

Prywatne

Sprzedam fiata punto ELX
1,7 TD, 1997/98, przebieg:
50.000 km, pierwszy wła
ściciel, bog. wyposażenie,
garażowany. Tel. 725 00
67.
Sprzedam forda fiestę 1,1,
1996 r. przebieg: 53.000
km, granatowy, alufelgi, tapicerka-welur,
cena:
16.500 zł, fiata l 26p FL,
1991 r, biały. Tel. 0601 093
869.
Sprzedam opla sedana, 2,0,
1988 r. srebrny, stan b. dobry, centralny zamek, szyberdach, regulacja lusterek.
Tel. 721 -69-26.
Spr,:edam forda transita 2,5
diesla, 1989 r. skrzyniowy,
plandeka, 340x2 l Ox220,
koła bliźniacze, radio, hak,
spoiler dachowy niebieski,
oryginalny lakier, przebieg:
228.000 km, bezwypadkowy. Możliwość zamiany na
osobowy kombi. Tel. 0601
82 22 86.

Ponadpodstawowe

~' C .. "" t:.D lLKA'f@~

Sprzedam fiata l 26p, 1993
r, kolor czerwony, pierwszy właściciel. Tel. 588 15
59.
Sprzedam fiata 126 p, 1986
r, po kapitalnym remoncie,
tanio! Tel. 0608 47 23 74.

Szkoły

64-100 Leszno, ul.

Opali ńskich

agencja obrotu

Jeśli ukończyłeś szkołę zawodową i

• Fiata 126p el, rok 1997,
garażowany, I właściel,
zadbany. Tel. 0502 545
260.
Sprzedam dwa kompletne
nowe koła do malucha. Tel.
7253021, 7252411.

chcesz zdobyć
l.

2.

ZGLOŚ SIĘ

O NAS

S.

Proponujemy naukę w systemie zaocznym
w następujących szkołach:

./
./
./
./
./

6.

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

nią, Jodówkę "Mińsk", sprężar
kę 3-cylindrową ze

zbiornikiem
I 80 I. Tel. 0605 2 I 08 20.
Zamrażarkę skrzyniową "Eda",
16 1lerpnia 2000

9.

wymlenlotN szkoły po„ada}ą uprawnienia szkól
publicznych (kończą .,, epamlnem dojrzałości). Nauka
odbywa się w piątki po południu oraz soboty w Krotouynle
I Kobylinie.

11.

12.

13.

14.

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

15.

16.

17.

19.

PO ZDROWIE NAD BALTYK

20.

,,WEST • FROST"
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 26
tel./fax 062 691 04 44, 736 69 69
1402
> Klimatyzacje
pomieszczeni owe
i samochodowe
> Komory chłodnicze
> Meble sklepowe
> Wyposażenie sklepów
> Wyposażenie gastronomii
RATY-LEASING-SERWIS
TRANSPORT

Ut

RODZICÓW Z DZIEĆMI na k1óre p-0bierają
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY oraz osoby
posiadające grupę inwalidzką zapraszamy

14-dniowy TURNUS REHABILITACYJNY
pokoje zlaz., TYSAT i telefonem

21.

OD 30 Zł OD OSOBY /TURNUS
22.

Ośrodek Rehabi&tacyp!O'Wypoaynkowy

"PANORAMA"
76-107 Jarosławiec, ul. Bałtycka 9

23.

~

(071) 343 67 44, 341 0512
IITIUDIIIIY PERSONEL IEDYCIIY

1403

1404

24.

25.

26.

nieruchomościami

geodezyjne

SPRZEDAŻ DZIAł Kl
KROTOSZYN-ul. 1-goStyc,nia - dzialkipodbudow~ w zabudowie s-.teregowcj omz udziul w dojazdach
i wyjazdach do wydzielonych działek. Cena: od I 600,-zl.
KROTOSZYN - ładnie położona, blisko lasu działka
sad - ogrod. z pmwem zabudowy o pow. 7115 m2. Uzbr.:
woda, prąd Sprzedaż działki tylko w całości . Ctna do ne·
gocjacji .
KROTOSZYN -działka o pow. 573 7 m2 p!7..ezno ~zo..
na pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedll.ż działki ty ł ·
ko w całości . Cena: 20 OOO,· zł.
KROTOSZYN - grunt pod zabudowę rzemieślnie1.o
przemysłową o pow. 3335 m2,połotony blisko głównej
trasy krajowej. Uzbr.: woda.prąd, telefon. W pobliżu znajduje się trurufonnutor. Cena do negocjocji.
Obrzcle. KROTOSZYNA - pięknie położona działka
sadownicza - ogrodnicza z prawem zabudowy o pow.
2440 m2. Uzbr.: woda, prąd,kMalizacja,dojazd asfalt. Ce·
na 19 500,· zł.
CHACIIALNIA -pięknie polot.ona działka pod zabu·
dowę zagrodową o pow. 1728 m2. Uzbrojenie Woda, prąd.
gaz, dojazd - asfalt Cena: 22 OOO,· zł .
BIADKJ -działka pod zabudowę jednorodzinną. o pow.
1100 m2. Uzbrojenie: woda, prąd, telefon, dojazd- asfalt. Cena: IOOOO,· zł.
Obnete KROTOSZYNA - działka sadowniczo ogrodnicza z prawem zabudowy o pow. 2200 m2. Uzbr.:
woda, prąd, kanalizacja, telefon, dojazd asfalt
KROTOSZYN - atrakcyjnie położona blisko centrum
działka rolna z możliwością zmiany w przy szłości przeznaczenia n3 działkę budowlaną o pow. od 1000 m2 do
2000 m2. Cena: 11 zł za I m2.
SULMlERZYCE -dzia!ka pod budownictwo jednoro.
d7jnne o pow. 430 m2, zabudowana dworna budynkńmi
gospodarczymi o pow. utytkowcj 80 m2. Uzbr.: wodu,
prąd, ga7.., dojud asfalt. Cena 16 OOO,· zł .
ROSZKI -działka bud. o pow. 1000 m2. Uzbr. : woda,
prąd. telefon, dojazd asfalt Cena; 7 SOO,- zł.
KROTOSZYN - działka pod budownictwo jt·dnorodzinne o ptlw. 9445 m2 z możliwością podziału nu dwie
działki. Cen.i I m2 za 7,- zł.
Gm;na CJF.~ZKÓW •) nieruchomość rolna o pow. 7. !0ha
28000,-zl.
b) działki 10Jnc o "Ybitnych walorach rekrcacyJnych
bfo,ko lasu o pow. 2.70 ha, 1.44 hJ, 1.49 h.i. Uzbr. : wod,1,
pr.\d, telefon. C'en,1: IO OOO,· 7.ł
CIIACHALNlA -Borownica- ntmkcyjnie położonn
w pobli>.u la)u działka budowlana o pow. 2200 m2. U:tbr
a.sfult, \l.<Xl.t, pr<l(i, gaz, telefon. Cena: 17 500,· zł.
KROTOSZYN - dzi3Jka budowlana pod -za"uclow,:
bliźni.tezą, o pow. 525 m2, droga gruntowa Cena; 20,· zł
za t m2
2 km od KROTOSZYNA - działku sudowniczo
ogrodnicza z prawem zabudowy, położona przy drod7:e
lcr.łjowej . C'cna: I m2
8,· zł.
Okolicc KROTOSZYNA-działka prieznaczona pod
u.sługi, rzemio:ilo i skł'Jdy o pow. 4.300 m2 zabudow1m.i
budynkian go:.podar~zym o pow. 400 m2.
KROTOSZYN -dnulk:t pl"7.C7.l"l.lCZOna pod diiul,tlnoSć
przemyslow.1, składową i rzemie$lnic1..ą o pow. J, 0379 ha
Ismic;e możliw~C podziału w/w meruchomoSci, dOJJ7.d
a,,.falt.
KONARZEW - działka sado1,1,niczo - ogrJdmczn
1 prawem zabodowy o pow. ok. 1500 m2. Uzbr.: woda,
pn\d. Cena: I m2 10,-zl.
Obrzclc KRO rOSZVNA-przy trusie glówneJ dlialka
sadownic7o
owodnicza 1. prawem ?obudowy o pow.
1500 m2. Uzbr.; woda. prąd, telefon. dojHZd asfalt. Cena:
30,-zł
lm2,
KROTO~ZYN - d1ialka pod budownictwo jtdnomdzinne o pow. od 1OOO tło 2000 m2. U1.br.: woda. pf"<ld, le·
ltfou. Cen.i: 17,-zł - 1 rn2.
SULMitRZYCli: -działku o pow. 8 258 m2 prze1na·
L.7.ona pod inwe<itycjc gospod.irou, położona Jlf7)' dwbch
drogach ;islallowych 1.abudowo.na budynkiem do kap11alncgo remontu. Cena: JO OOO zł
2 km od KROTOSZYNA - d1.i11lku i.ndownic1.o
ogrodnicw z prawem 1.abuclowy położona przy drotuc
głównej , blisko la:.'ll. Cena IJ,. zł
I m2.
Okolice KROTOSZ VNA - atrakcyjnie polo1:0n.:l blisko
lasu nieruchomość rekreacyjna o pow. 4.900 m2 z ClłłkO·
wicie ul'7;\dzonym st.lwem rybnym o pow. 800 m2, llr7-ewa owocowe, pomics1czcnie wypocrynkowe o pow. 2k
m2. Citłość ogrod7.ona. Cena: 35 OOO,· zł.
KOBIERNO - rlo wydzielenia dlinlku sud.· ogn)(I.
7. prawem atbudowy. U1.brojenie; wocJ.i, pn\d, telefon. Dojazd 11.)fllll. Cena: 12 zł 711 I rn2.
Wpoblit.uKROTOSZYNA-grunl leśny o pow. I.Hl
ha o skladrie gJtunkowym, zudr1ewienia i jakości drze·
Wl):)tmu dobrym,+ !ąku o pow. 0.70 ha. Cena: 15000,·
zł.

DOMY Jt'UNOBODLINNt·

STAN SUROWY

8IADKI - ro7poczęta budo1,1,a domu jcdnor00/iru1cgo
pow. uiytk. 165 m2 na działce o pow. 704 m2 Uzbr..
\,\,oda,prąd, telefon, dojazd asfalt CL'TI;\: 40 000,-1J.
28. KROTO')l. YN - ro7Poc1ęrn budow11 domu jednorodzinnego 220 m2, sfnn ::;urowy otwnrty mi działce o pow.
2000 rn2. Uibr.: woda, pr4.d. Cen,, 90 OOO,- zł
29. KRTO fOSZYN - bhsko centrum dom jednon.xb:mny
w stanic :.uruwym ,:,unkniętym n.i <ilrnk;c n pow. •Hl3 m2.
L'1.hr. pełne Ccn.t· \()t) 000,.1.I
JO. MILIC'Z-Y. roblitui.:cntrum d7ialkn hudow\,m,lo pow
180 ml z ro1.f)\)c1i;t,l buduwą tlrn11~u w1e!orod1111neg,,
27.

\1

Gosat Media sp. z o.o.

~·

-

01-45.
Odkurzacz "Rainbow", mało
używany. Tel. 725 23 08.
Telewizor "Orion"28" stereo,
telegazeta, pilot - cena 470 zł,
telewizor "Grundig" 28" stereo,
telegazeta, zegar, pilot, 2 x euro, supercolor - 600 zł. Tel.
725-45-76, 0604 48 50 880.
Komputer PC 486 z kolorowym
monitorem. Tel. 722-61-59.
Pralkę automat "Ardo", 2-let-

8.

Wsąsłlde

Sprzedam fiata l 26 p, rok
1

7.

10.

Yamaha FZ 750, Genesis,
1993 r., yamaha XJ 600N,
1997 r Tel. 0605 21 O 820.
- - ..... ~t

3.

4.

Sprzedam seata toledo 1,6,
benzyna, I 993 r. zielony
metalik, immobiliser, centralny zamek, elektr. szyby,
wspomaganie. Tel. 721 71
12.

1 ... 1

usługi

średnie wykształcenie

Sprzedam fiata uno, 1994 r.
Tel. 747 70 06.
Sprzedam fiata I26p, 1991
r, biały, przegląd ważny do
16.04 200lr. stan b. dobry,
cena do uzgodnienia. Tel.
588 Ol 45.

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

Sprzedam tanio pompę pijawkę
ręczną, luxfery miodowe (150
zł). Tel. 725 24 11.
Holenderski rower górski,
w dobrym stanie, 3 przerzutki
(koła 20c.) Tel. 725 36 69.

IA
i Twojego osiedla

Nieruchomości

Posiadam do wynajęcia po- sieciach
mieszczenia o wysokim stan- j
dardzie i przystępnych ce- ,ny
nach na biura, gabinety,
w centrum Krotoszyna (byly l, ul. Mickiewicza
KOK). Tel. 725 33 87, 060J-i2) 725 73 31
98-36-98.

2

dom

0603. 799 644.

zapraszamy:
pon.-pt. 9,00-18.00, sob. 9.<J0-13.00
37. KROTOSZYN -jednopoziomowy dom jednorodzinny
o pow. 80 m2, 3 pokoje, kut;hnia, łazienka, ubikacja na
działce o pow. 800 m2. Uzbr. pełne. Cena 120 OOO,· zł.
38. KROTOSZYN - atr.ikcyjny, blisko centrum dom jtdno·
rodzinny o pow. '.?20 m2, garaż. hal, salon, 3 pokoje, kuch·
nitl, 2 łaz.ienki. 2 ubikacje, nn działce o pow. 570 m2. Uzbr.
pełne, dojazd asfalt. Cena: 250 OOO,- zł.
39. KROTOSZYN - dom jednorodzinny (ocieplony)
o pow. 150 m2, 2 g.iru1e, co na działce o pow. 300 m2
z możliwoSCią dokupienia gruntu. Uzbr. pełne. Cena 89
000,- ,J.
40. 10 km od KROTOSZYNA-dobrydojazd,domjednorodzinny o pow. 111 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka Zwe,
strych z możliwością 1.uudoptowania na pokoje, pow
działki ok. 2800 m2. Uzbr.: woda, prąd, telefon. Cena: 70
OOO,- zljeszcze do negocjacji.
41. KROTOSZYN -dorn wielorodzinny o pow. 440 ml na
dz iałce o pow. 1965 m2, garaż. Uzbr. pełne.
42. SULMIERZYCE - dom jednorodzinny parterowy
o pow. użytk. 110 m2, 4 pokoje, kuchnia na działce
o pow. 728 m2. Uzbr.: woda, ga.7„ prąd, telefon. Cena: 60
OOO,· zł.
43. KROTOSZYN - kamienica czynszowa z dwoma
mics7J..uniami wolnymi i 6 zajętymi przez najemców /
pow. każdego mieszkania po ok. 140 m2/. Powierzchnia
użytkowa wszystkich lokali ok. 1000 m2 .
44. KROTOSZYN - k111nit:nica czynszowa z lokalem Użył·
kowym o pow. 137 m2 oraz 6 lokali mieszkalnych o łącz•
nej pow. 390 m2. Uzbr. pełne. Cena: 250 OOO,- 7J.
45. ZDUNY -dom jednorodzinny o pow. 72 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łitzicnka z ubikacją. co, woda, prąd, gaz. telefon.
Powier,.chnia działki 378 m2. Cena: 65 OOO,- zł.
46. W okolicy KOBYLINA -gospodanawo roln.: skladaJą
ce się z budynku mieszkalnego, obory, garnżu oraz grunlu rolnego 6 ha. Cena: 400 OOO,· zł.

LOKALE MIFSZKAI ~E
47.

7 km od KROTOSZYNA - lokal 1mcszkalny o pow.
75,40 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 1 wc C(I, IJ pt~tro.

C7.)'n$Z ok. 106 zł. Cm,1: 52 500,- zł.
.iR. KROTOSZYN - lokal mieszkalny o pow. M .5 m2,
3 pukoje, kuchnia, la7icnk11, ubik,1cjll . Ccnn 69 OOO,· zł
49. KROTOSZYN - w bloku 1. cegły loku! rnies7.k:ilr1y
o hard10 wyi.ok1m stantL1rd7ii; o pow. 75 m2, 4pokoJe,
kuchnia, lił.Zlt.."!lka. ubikacja. pancr. Cena· 75 000.- 1.I.
50. KRO l'OSZ.\':"1- mieszkunic st.1nov.i,1ce: oJr~bną wł.i·
:.nosć na p.irtc:17.c o pow. IO'.\ m2, 4 pokoje, kuchma,łaiit:n
ku 7. ubikacją, 7. mot:hwo~ią i!d.ipl,ICJI na loku! h..'tndlowy
lub biuro+ ucll.ial wynOVACY 1/) w~póM!(l.)n~i d7ialki
o pow. 11 ]6 m2 U1hr pełne, lokaliZ.iłCJił bli~ko «nuum.
51. KROTOSZYN - miccl.mie wlru.nOSciuwe n.i p;1!1tT7e
o pow. kO ml, 2 pokoje, kudmiu. l,t11~ku z ,,c, z.tJę-tc
prze7: n,tjemc6w. Pornies1ezeniJ wolnr piwnica 27 m2,
pokój nn rocldnvu 7 m~ t gam. Vzbr 1)1:łnc. Cc1„1 · 35

ooo .. 7J,

52.

53.

54.

55.

S6.

57.

58.

59.

h':ROTOSZYN - lokal mu.:s7..kitlny o wysoki1u smnclłr
dzie opuw. 431112, 3 pok(lje. ~chni.i, laTicnkd 7\1.i.:.('en.1:
I m2.
1300,· 7.1
KROTOSZYN - mies1k.111ic wl~nościowe o pow. 80
m2 w bloku z cegły, 4 pokojt:, kuchnia, laJienk.i, we. I pn;·
tro, wysoki standnrd. Cenu: 1300,· 7.ł 1.a I m2
KROTOSZYN - loknl mic:o,zkalny wlusnCISCmwy na
partcl'7.e o pow utytk. 84 rn2. 5 pokoi, lak;hm:1, łaz1.:nk.t,
2x wc. C~a: 89 OOO,· zł
KROTOSZYN-loknl mies1.kalny o pow. 4K ml, 3 pokoje, kuchnia, !w1rnkn, ubikacja w poblitu g.m1l' lctld
75 000,-,J.
KROTOSZYN - lokal mics1.k11!ny o b.trd!,0 "")sol.im
stundard1.ic o pow. 62 m2, 3 pokoJe, ku..:hma, ła,ienlca
i we, I pi~tro. Cena: I25Q,. ;,:I
I ml. /o:, Oąb,ow.Jl.ic
go/.
KROTOSZYN - lokJI m1es7k1.1lny o bMdzo wysokim
standnrdzie o pow. 4k 111.!, 2 pokoje, kuc:bnia.ld.l.1e1lk,1
z we, Il pi~tro. Cena 55 000,· ?J.
KROTOSZYN-lok11l rnies.-zkalny o pow..l7 m2. 2 pokoje, kuchnia, lll7icnbt, wc. Ceh,1 50 OOO,- zł
KROTOSZYN -lok.il mieszkalny o pow. -17 m2, 2 pokoje, kuchnia, ho.icnlrn + ubikacja, parter. Cena I .!SO,· zł
I m2.

BASZKÓW - lok,11 mits1k,1lny o pow. 75,40 in2, J pokoje kuchnm, l,1Z1c11lc:,1 7. Y.c, co, wysoko:(ć L.'1:nv.ll 106 zł,
I pi~tro. Cena: 52 500,· zł
6 1. KROTOSZY -w pohlitu o:ri.itdla rnicszknlncgo lokal
Ulytkowy (iJckp) o rw.1w 25 m2, na d.1~1lce o pow. 103 rn2
U1br. pdnt. Cena: 29 90(),. zł.
60.

DZIERL.AWA ,'!AJEM
KROTOSZYN - oddam w naJtlll bfo;ko i.;entrum
po,ie.v.czenic o pow. 72 m2 położone n.t I piętrze w budynku gospodarczym , pm:znac7.ffliem n,1 lokal mie:,.7·
khmy lub loknl uzytkowy.
6J . Ś REM - oddam w n,1Jcrn przy drod7e
Wrod,w,,,
Świecko, Poznnll, Zielem, Gór,1 sklpc o pow. 50 m2, gJrai
om, budynek z pr1.e1n,1c1emem na mag,,ryn o pow. I 80
m2.
~- KROTOSZYN -poi.iadam do "'')TlllJęic.;1, lok"I m1t=S1·
ku\ny o pow.98 m2 w hudynkujcdnorod11nnym J ru;.;oje, kut;hnin, ł;t1ienka 1 y,.c. c.o
ga70\I.C, I pięrro .
Czynsz: 700,- 71
65. KROTOSZYN - rx1:o,iad.11n do wyn 1J~ia lukul rmc.:0,1 •
k.1lny o rw.1w. 70 1112 w bud)Tlku jcdnorod1mnym, 4 pokoJe. kULhnia, L.vicn~,1 z we, c.o
na r,r,ld r 1.yn.v. 500.62.

,t
66.

POl."lA:'l
Ph11ko~H10. B. Cnrobri:go J'l(to.t.ubinJo
wysrnJc,:t:1,i \ok,1! n11c~11alny o pov.. 10 m2, 2 rt•~llJt, kui.:h
4

n,, I n.-u\-,.,,,

, .. 1.. 1,.,.r

, tlfll

,1

Tel. 592 36 00, 592 37 67.

raca
Praca chałupnicza
tylko
i wyłącznie listownie. Dołącz
znaczek za 3,95 zł, wysyłka polecona ( tiężka); Zbigniew
Szczepanik, 63-705 Kuklinów
55 a/12.
Ślusarz-tokarz poszukuje pracy.
Tel. 58815 13.
Rencistka zaopiekuje się dzieckiem lub osobą starszą. Praca
tylko na stale. Tel. 725 09 75.
....!:' rv'T'OVlć nn~zukuie pracy

Renualt: sprzedaż samochodów
nowych i używanych, taniej niż
w salonie ul. Masłowskiego 1O.
Tel. 725 09 68.
Szycie kołder, poduszek, jaś
ków z pierza, przerabianie pierzyn na kołdry, przy większym
zamówieniu transport gratis od
i do klienta. Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 27 (Parcelki).
Tel. 725-79-5 J.
Czyszczenie dywanów i tapi~hr1,; Mmnrhodowej. Tel. 725-

Polska
Telewizja
Kablowa
środa

16 sierpnia

08:25
09:45
IO: 15
I0:25
10:35

Cichy Don cz. 3.
Kup sobie wiersz
Reksio odc. 30.
Historia z gęsią skórką
Kolejka Parkiego - rozpadający
się pociąg z miejscówkami
Kot i jego sobowtór
Świat dalekich podróży odc. 32.
Świat bez tajemnic odc. 19.
Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 47.
Tajemnice zwierząt odc. 9.
Delfiny odc. 6.
Bezpieczeństwo na drodze
odc. 12.
Zemstaodc.117.
Studio Infor odc. 50.
TELEZAKUPYMANGO
Zemsta odc. 118.
Studio Infor odc. 51.
Od magii do nauki odc. I.
Reksio odc. 30.
Historia z gęsią skórką
Kolejka Parkiego - rozpadający
się pociąg z miejscówkami
Świat dalekich podróży odc. 33.
Świat bez tajemnic odc. 20.
Ekonomia? Nic trudnego!
odc.48
Morskie opowieści odc. 18.
Niezwykłe sporty odc·. 9.
Ciosy
Yancy Derringer odc. 8.
Drzwi 16

I 0:40
11 :05
Il :30
11 :50
12:05
12:30
12:55
13:00
13:55
14:00
16:00
16:55
17:35
l 8:05
18 :20
18:25
18:30
19:00
19:20
19:30
19:55
20:20
22: 15
22:40

czwartek 17 sierpnia
08:25
IO: I5
10:25
10:35
10:40
11 :05
11 :30
11 :55
12:05
12:30
12:50
13:00
13:50
14:00
16:00
16:50
17:35
18:00
18:05
18:20
18:25
18:30
19:00
19:25

Ciosy
Reksio odc. 31.
Królicze uloty
Mistrz cx.arnej magii
Podwodne przygody
Tajemnice zwierząt odc. 9.
Delfiny odc. 6.
Bezpieczeństwo na drodze
odc. 12.
Świat dalekich podróży odc. 33.
Świat bez tajemnic odc. 20.
Ekonomia? Nic trudnego!
odc.48
Niebezpieczne kobiety odc. 34.
Dwory i Pałace Ziemi
Gorzowskiej odc. 6.
TELEZAKUPY MANGO
Niebezpieczne kobiety odc. 35.
Dwory i Pałace Ziemi
Gorzowskiej odc. 7.
Morskie opowieści odc. 18.
Niezwykłe sporty odc. 9.
Reksio odc. 31.
Królicze zaloty
Mistrz cx.arnej magii
Weterynarz w zoo odc. 43.
Delfiny odc. 7.
Bezpieczeństwo na drodze
odc. 21.

19:30
19:55
20:20
22:15
22:40

Yancy Derringer odc. 8.
Drzwi 16
Bellamy odc. 17.
Kuchniasmakosuodc.15.
Niezwykłe sporty odc. I.

piątek

18 sierpnia

08:25 Bellamy odc. 17.
10:15 Reksio odc. 32.
10:25 Kuzyn Herman w filmie
niepokorne myszy
10:30 Morski kot podwórkowy
10:40 Co tam gotujesz dog ?
11 :05 Świat dalekich podróży odc. 33.
11 :30 Świat bez tajemnic odc. 20.
11 :55 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 48
12:05 Weterynarz w zoo odc. 43.
12:30 Delfiny odc. 7.
12:55 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 21. ·
13:00 Zemsta odc. 118.
13:55 Studio Infor odc. 51.
14:00 TELEZAKUPY MANGO
16:00 Zemstaodc. 119.
16:55 Studio Infor odc. 52.
17:35 YancyDerringerodc. 8.
18:50 Drzwi 16
18:05 Reksio odc. 32.
18:20 Kuzyn Herman w filmie
niepokorne myszy
18:25 Morski kot podwórkowy
18:30 Podróżnicy odc. 30.
19:00 Taniec
19:25 Drzwi 15
19:30 Kuchnia smakosu odc. 15.
19:55 Niezwykłe sporty odc. I.
20:20 Idź i patrz cz. 1.
21:45 Umrzeć. I co dalej?
22: 15 Nis:zczyciele eskortowe

sobota 19 sierpnia
08:25
10:15
10:25
10:35
10:40
11 :00
12:35
13:00
13:50
14:00
16:00

Gospoda Jamaica
Reksio odc. 33.
Bugs na Dzikim Zachodzie
Nieśmiały torreador
Mysi front
Odmienny świat
Folklor inaczej
Niebezpieczne kobiety odc. 35.
Dwory i Pałace Ziemi
Gorzowskiej odc. 7.
TELEZAKUPY MANGO
Śladami rodx.aju ludzkiego
odc. 5.
Podróż śladami bluesa cz. 7.
Niezwykłe sporty odc. 10.
Kuchnia smakosu odc. 15.
Niezwykłe sporty odc. I.
Reksio odc. 33.
Bugs na Dzikim Zachodzie
Nieśmiały torreador
Modelki odc. 3.
Niszczyciele eskortowe

16:30
16:55
17:35
18:00
18:05
18:20
18:25
18:30
19:30
20:20 Przejażdżka
22: IS Małżeński ping-pong odc. 8.
22:30 Gwiezdne dzieci odc. 8.

14:25 Mysi front
14:30 Śladami rodx.aju ludzkiego
odc. 5.
15:05 Modelki odc. 3 i 4.
16:00 Muzyka Ameryki odc. 13.
17:35 Niszczyciele eskortowe
18:05 Reksio odc. 34.
18:20 Leniwy Miś
18:25 Lew lekkoduch
18:30 Bonanx.a odc. 17.
19:30 Małżeński ping-pong odc. 8.
19:45 Gwiezdne dzieci odc. 8.
20:20 Na przełaj przez PRL - Wiesław
Kot uprasza na film
20:30 Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni
21:50 Superliga
22: 15 Peter Gunn odc. 26.
22:40 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 22.
poniedziałek

wtorek 22 sierpnia
08 :25
09:20
10:15
10:25
I0:40
11 :00
12:05
12:30
12:50
13:00
14:00
16:00
16:50

niedziela 20 sierpnia

studio
reklama
redakcja

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

08:25 Przejażdżka
10:15 Reksio odc. 34.
10:25 Leniwy Miś
10:30 Lew lekkoduch
10:40 Królik na Dzikim Zachodzie
11 :00 Wujaszek Wania
12:30 Podróż śladami bluesa cz. 7.
13:00 Niezwykłe sporty odc. IO.
I3:55 Studio In for odc. 52.
14:00 Reksio odc. 33.
14: IO Bugs na Dzikim Zachodzie
14:20 Nieśmiały torreador

21 sierpnia

08:25 Na przełaj przez PRL
- Wiesław Kot zaprasza na film
08:30 Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni
09:50 Superliga
10:15 Reksio odc. 35.
10:25 Popeye Żeglarz odc. I i 2.
l 0:40 Ponętny Czerwony Kapturek
11 :05 Podróżnicy odc. 30.
11 :30 Taniec
11:55 Drzwi 15
12:00 Muzyka Ameryki odc. 13.
13 :05 Modelki odc. 3.
13:35 Modelki odc. 4.
14:00 TELEZAKUPY MANGO
16:00 Zemsta odc. 120.
16:55 Studio Infor odc. 53.
17:35 Małżeński ping-pong odc. 8.
17:50 Gwiezdne dzieci odc. 8.
18:05 Reksio odc. 35.
18: 15 Popeye Żeglarz odc. I.
18:25 Popeye Żeglarz odc. 2.
18:30 Świat dalekich podróży odc. 34.
19:00 Świat bez tajemnic odc. 21.
19:20 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 49.
19:30 Peter Gunn odc. 26.
19:55 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 22.
20:20 Sąd kryminalny odc. 17.
21 :20 Jazz w muzeum odc. 7.
22: 15 Od magii do nauki odc. 2.

17:35
18 :00
18:05
18:20
18:25
18:30
19:30
20:20
22:15
22:40

Sąd

kryminalny odc. 17.
Jazz w muzeum odc. 7.
Reksio odc. 36.
Popeye Żeglarz odc. 3.
Pora na sen
Muzyka Ameryki odc. 13.
Świat dalekich podróży odc. 34.
Świat bez tajemnic odc. 21.
Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 49.
Bonanzaodc. 17.
TELEZAKUPY MANGO
Niebezpieczne kobiety odc. 36.
Dwory i Pałace Ziemi
Gorzowskiej odc. 8.
Peter Gunn odc. 26.
Bezpieczeństwo na drodze
odc. 22.
Reksio odc. 36.
Popeye Żeglarz odc. 3.
Popeye Żeglarz odc. 4.
Pozwólmy im przeżyć odc. I.
Od magii do nauki odc. 2.
Wujaszek Wania
Morskie opowieści odc. 19.
Niezwykłe sporty odc. 14.

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. prac.
od 8.00- 13.00; tel. 548-24-1 O ·
Urząd

Miasta i Gminy

Rynek Marszałka Piłsudskiego, czynny
· w pon. od 8.00-16.00, od wtorku do ·
piątku 7.15-15.15; tel. 548-24-01
.KOŹMIN
Apteka

.KROTOSZVN
Apteki
SŁONECZNA

ul. Kościuszki 3, tel. 725-36-89
dyżur do 17 sierpnia
RYNKOWA
ul. Kaliska 2, tel. 725-28-17
dyżur od 18 do 24 sierpnia
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. N_umer faksu: 725-34-23.
Starosta powiatu przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. od 15.00 do 16.00,
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa - w poniedziałki w godzinach od
8.00 do 16.00, a w pozostałe dni tygodnia
od 7.00 do 15.00
POSTOJE TAXI
Mały Rynek, tel. 725-23-04
Dworzec PKP, tel. 725-28-30

POGOTOWIA

Cieplownicz.e - 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
725-35-82- informacja PKS
725-21-00-infonnacja 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 1- ul. Piastowska 35, czynny

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

Wolności

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
.ROZDRAŻEW
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
Ul'Zlld Pocztowy

tel. 722-13-98 czynny w godz.
8.00-15.00, w sob. nieczynne
Ul'Zlld Gminy

Rynek 3, tel. 722-13-05, czynny
w godz. 7.00-15.00, w pon. 9.00-16.00

• SULMIERZYCE
Apteka LEŚNA
ul. Krótka I, tel. 722-31-35, czynna
w godz. 8.30-17.00, w sob. 9.00-13.00
Dom Kultury

ul. Strzelecka I O, tel. 722- 32-59

TELEFONY

Apteka POD

Stary Rynek I, tel. 721- 61-32,
czynna 8.00-18.00, w sob. do 13.00

ORŁEM

7, czynna od pon. do piątku

Policja

ul. Strzelecka I, tel. 722-32-15
Przychodnia Rejonowa

ul. Krótka I, tel. 722 -32-13
Ul'Zlld 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

.ZDUNY
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
Ul'Zlld Pocztowy

tel. 721-55-47, czynny
w godz. 8.00 -18.00, w sob. 8.00-13.00
Ul'Zlld 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 każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16.00 w Krotoszynie
przy ul. Kołłątaja 5. Telefony kontaktowe: 725-21-63 i 725-09-32.
16 sierpnia 2000
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Krzyżówka

ze sponsorem

Ufundowaną przez sklep

FERRUM z ulicy Magazynowej nagrodę za prawidłowe
sprzed dwóch tygodni (hasło: MATEMATYKA) otrzyma
pani Monika Juskowiak z Wyganowa (gm. Kobylin). Dzisiejsze hasło ma 7 liter.
Sponsorem nagrody pozostaje FERRUM, na rozwiązania czekamy do 24 sierpnia.
rozwiązanie krzyżówki

piłki plażowej!

Turniej
iat.k ~ wr.ki Plażo-vvej
o Puchar
toszyńskiej ''
Pływalnia Ośrodka

Miejsce:

Sportu i Rekreacji,

ul. Ogrodowskiego 8 w Krotoszynie

---...

Data:
aPOZIOMO

aPIONOWO

I. Ptak myśliwski
4. Zraz, kotlet
7. Postać z „Ziemi Obiecanej"
8. Słynna świątynia Światowida na Rugii
9. Odchylenie żaglowca od linii wiatru
1O. Krok po rosyjsku
12. Miasto Agamemnona
14. Zimą na rzece
16. Dawna węgierska bezpieka
17 .... Shaterland
19. Dawny aparat fotograf. dla dzieci
21. Budowla obronna
22. Duchowny muzułmański
25. Wielbłąd jednogarbny
26. Kolia, naszyjnik
27. Jaskinia

I . Duża wyspa grecka
2. Słynne ruiny w Egipcie
3. Zniszczony ciuch
4. Pochylona czcionka
5. Stolica polskiej piosenki
6 .... Zjednoczone Ameryki Północnej
8.... Mater
11. Ostrze strzały
13. Republika autonom.
w pólnocno-wschodniej Rosji
15. Popularne imię arabskie
18. Pierwszy dźwięk gamy
20. Chwytak ślusarski
21. Jasność
23. Niemiecka jednostka monetarna
24. Mgła z dymem
25. Lecznica statku

POD

Organizator:
Udział biorą drużyny

Wpisowe od

TWOJĄ GWIAZD.Ą

w czcze obietnice. Niepotrzebnie! Wybierz rozwiązanie
najbardziej oczywiste - sam załatw sprawę. Uda się!

BYK (21IV - 21V)
że warto było zdecydować się na chwilę oddechu? Rób to
wystarczy się trochę lepiej zorganizować.

mi\ ; BLIŹNIĘTA (22V -

częściej,

21 VI)

ł

Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wszystko jest na dobrej drodze, potrzeba jeszcze tylko trochę czasu.

~

RAK (22VI - 22VIl)

f-~

Przełknij jakoś tę gorzką nauczkę, jeszcze nie raz będziesz musiał pogodzić się

z tym,

Jr"~
, (~

że

nie wszyscy

są Ci życzliwi.

LEW (23VIl - 22VIIl)

Jesteś pewien, że warto się rozczulać nad samym sobą? Wszak to sprzeczne
z Twoją naturą! Poza tym - zaczyna się dobra passa. Wykorzystaj ją!

PANNA (23VIII - 22IX)
Nikt nie jest bez wad, jednak Twoje
otoczenia. Weź się w garść!

stają

ostatnio coraz bardziej

uciążliwe

drużyny

Krotoszyńska"

i OSiR

Radio CENTRUM i „RK''
2-osobowe.
- 1 O zł Dla uczestników - nagrody

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 722 71 42 oraz 725 23 23
lub na basenie w dniu zawodów.

Wciąż jeszcze wierzysz

Prawda,

„Rzecz

Patronat medialny:

~ BARAN (2lill - 20IV)

przecież

19 sierpnia, godz. 10.30

dla

Zatankuje za darmo!
Właściciela tego pojazdu serdecznie zapraszamy do redakcji po odbiór kuponu upoważniającego do
bezpłatnego zatankowania 15 litrów paliwa w stacji PREEM przy
ul. Ostrowskiej 106.
Przypominamy, że nasz grasujący
po powiecie fotoreporter szuka
wyłącznie samochodów z naklejkami „Rzeczy".
Widoczny na zdjęciu automobil
miał ją także, na tylnej szybie Nie
mogąjej Państwo zobaczyć, bo tuż
za tym autem zaparkowane było
inne i fotkę trzeba było zrobić od
frontu.

WAGA (23IX - 22X)

(red.)

Nigdy nie jest za późno na okazanie wdzięczności, nawet jeśli dotyczy czegoś,
co działo się dawno, tak jak w tym przypadku. Wystarczy kilka dobrych słów.

Fot . .,Rzecz" - Sebastian

Pośpiech

SKORPION (23X - 22XI)
Sprawy są na dobrej drodze, wszystko pójdzie nadspodziewanie
zwalniaj tempa.

gładko.

Nie

STRZELEC (23XI - 21XII)
Zachowałeś się

jak prawdziwy strzelec - od razu

trafiłeś

w

dziesiątkę.

Oby tak

dalej!

KOZIOROŻEC (22XII - 201)
Zapowiada się bardzo sympatyczny
ale też bardzo mile spotkanie.

ra WODNIK (211 -

tydzień_,

a w nim bardzo niespodziewane,

20D)

tł~ Nie warto zawracać sobie głowy interesem, który zaproponował ktoś znajomy.

Wymaga dużo zachodu, a efekt

będzie dość

mizerny.

RYBY (2 lll - 201Il)
Twoja wrodzona łagodność i takt być może nie wystarczą, żeby pogodzić aż tak
mocno zwaśnione strony. Mimo wszystko zrób wszystko, co możesz, aby im pomóc.
16 1lerpnia 2000

ZECZ KROTOSZYŃSKA. Organ malkontentów. Pismo powstałe z ruchu SOLIDARNOŚCI.
Tygodnik powiatowy. Wydawca: ,,Lumen Press" spółka z o.o. Jednoaktówka w dwudziestu czterech
odsłonach, grywana regularnie co środę. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria: Romana Hyszko, fotodekoracje: Marcin Pawlik, scenografia: Artur Paterek. Obsada: Izabela Bartoś, Romana Hyszko, Mirosław Gabrysiak, Dorota Kuklolczyńska, Sebastian Pośpiech. Suflerka: Maria
Drygas-Wltek. Artyści współpracujący: Antoni Azgier, Witold Blandzl, Maciej Hoffmann, Janina
)bron, Zygmunt Idziak, Jacek Kępa, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Marcin Podziomek, Mirosław Rybczyński, Ferdynand Woźny.
Gdzie nas szukać? Redakcja RK, 63-700 Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 2a (box 63). Pod jaki numer telefonować?062 725 33 54,
722 71 42. Pod jaki faksować? 062 722 71 42. W jakich godzinach odwiedzać? 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, 9.00
do 12.00 w soboty. Na jakie konto co nieco przelać? Bank Przemysłowy S.A. O/Kalisz Filia Krotoszyn 1520 I 021-724690-270010000-0. Pod jaki adres „mailować"? rzecz@box43.gnet.pl; rzecz@polbox.com
Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nie zamówionych. Niektórym nadajemy piękne tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich także nie zwracamy. Wzory i elementy graficzne nic będące własno
ścią reklamodawcy należą wyłącznie do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nie możemy, niestety, odpowiadać. Wszystkich Czylclników kochamy... Kto nas składa i lamie: Artur Paterek. A kto drukuje: Norpol-Press (Wrocław) w nakładzie 7000 egz.

R

Press

