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,,Rzeczą"

na

plaży
Sceneria turnieju przypominała
widok prawdziwej plaży: prażące słońce, ciepły piasek,
blask pobliskiej wody i thimy
plażowiczów. Do rozgrywek
pucharowych w siatkówce plażowej przystąpiło 24 zawodników. Mecze dwuosobowych
drużyn cieszyły się sporym zainteresowaniem osób wypoczywających w sobotę na pływalni
miejskiej w Krotoszynie.
Zwycięzcami 1 Turnieju Siatkówki PlażoweJ o Puchar ''Rzeczy Krotoszyńskiej" zostali Radosław Wita i Maciej Wita.
Bracm pokonali w tinałowej
walce Grzegorza Wiertlewskiego i Aleksandra Łyskawę
17: 16. Najlepsi odebrali pamiątkowy puchar oraz cenne
nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów. W przyszłym
roku zagramy na plaży po raz
drugi!
(popi)

Ewakuowano
ludzi
- str. 5 • Kredyty
dla rolników
we wrześniu
- str. 6 • EXPO 2000
- str. 7 -

• Program
odpustu
w Lutogniewie
- str. 8 Odnowili
żydowski

cmentarz

- str. 10 • Tak, tak,
tylko Krzak!

- str. 12/13 •

Pingpongiści

- czytaj na str. 15 -

w li lidze
- str. 15 • Bitwa
Warszawska
na pocztówkach

Lutogniewskie

INFOMOBIL

darzenie było dla nas ogromnym fo1iętem wspomina
proboszcz parafii, ks. kanonik
Zygmunt Krysmalski - Koronacja bardzo ożywiła ruch
.
pielgrzymkowy.
Szerzej o tegorocznych Jutogniewskich uroczystościach

VIE!MANN
w Krotoszynie

405

święto

29 sierpnia ubiegłego roku do
Lutogniewa zjechało około 20
tysięcy ludzi, by uczestniczyć
w uroczystości koronacyjnej
cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. - Tamto wy-

- str. 24 -

szczegóły

na

- czytaj na str. 8 i 9 -

• str. 13 -
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63· 700 Krotoszyn
ul. lamkowy Folwark
(targowisko}
Tel. 062 '122 50 92
Fax 062 741 32 79

rolety • parapety •

u

Księgarnia Krotoszyńska

Krotoszyn, ul. Rynek 7
pro ocyjn
sprz a:l pod cznlków
do wszystkich
typów szkół
6

CIESZKÓW

Zapraszamy serdecznie.

I IIOlltlł
Rolety aluminiowe zew. tylko 169 zł+ VAT /m 2 trusport
gratis
Do okien PCV szyby ciepłe K=1.1 bez dopłat !!!

Super

ATY

Fot. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik (.r2)
Czyj motocykl krotoszynianie uznali za najpiękniejszy?
- czytaj na str. li -

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 stacaja paliw PREEM
(Krotoszyn, ul. Ostrowska I06).

I

•

2

Foto zagadka
Zdjęcie

zamieszczone w numerze 31 przedstawiało ścieżkę pomiędzy al. PoWlkp. a ul. Wrzosową w Krotoszynie. Nagrodę wylosowaliśmy dla
Elżbiety Krzyżaniak z Krotoszyna. Dzi ś do rozszyfrowania kolejna fotografia.
Gdzie została zrobiona? Na naklejone na kartki kupony czekamy do 31 sierpnia.
Nagrody prosimy odbierać w redakcji w piątki w godzinach od 10.00 do 15.00.
wstańców

KRYMINAŁKI

K D0Nos1c1EL
ULTURALNY

13 sierpnia przy ulicy Promienistej
w Krotoszynie ktoś, wykorzystujac
nieuwagę pewnej krotoszynianki, zabrał jej dowód osobisty, prawo jazdy
i dowód rejestracyjny. Dokumenty
pozostawiono na ladzie sklepowej.
14 .sierpnia przy ulicy Miodowej
w Krotoszynie nieznany sprawca po
wejściu na teren posesji otworzył
drzwi niezamkniętego chryslera voyagera i ze środka wyciągnął radio
PIONEER.
16 sierpnia ze stojącego na parkingu
niestrzeżonego na os. Korczaka opla
astry zniknęły 4 kołpaki.
16 sierpnia w budynku przy ulicy
Mickiewicza w Krotoszynie ktoś
uszkodził trzy szyby. Sprawca rzucał

IKROTOSZVN
WYSTAWY
MUZEUM Regionalne
im. H. Lawniczaka
Wystawa stała obrazująca
życie dawnych mieszkańców
Ziemi Krotoszyńskiej
(czynna od 1O. 00 do 17. 00)
od 14 sierpnia
- wystawa pocztówek
patriotycznych z kolekcji
Izabelli i Stanisława Śliwów
z Wodzisławia
(z okazji 80. Rocznicy
Bitwy Warszawskiej).

Galeria REFEKTARZ
do końca sierpnia
- wystawa obrazów
Józefa Tenety z Poznania

Kino PRZEDWIOŚNIE

Fot . .,Rzecz" - Bartek Augustyniak

Zdjęcie

Imię

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

I nazwisko: ............................................................................................. .

do 24 sierpnia
- "The Flinstones.
Niech żyje Rock Vegas"
- film USA, godz. 17.00
Z cyklu: Te filmy trzeba zobaczyć!
do 24 sierpnia
- "Dworzec nadziei"
- obycz., godz. 19.00
od 25 do 31 sierpnia
- "Prośta historia"
- obycz. USA, godz. 19.00
od 25 do 27 sierpnia
- "Sami swoi"
- kom. poi., godz. 21.00
Bilety 8 i 1Ozł;
w poniedziałki kino nieczynne
Informacje o repertuarze
pod nr tel. 725-24-36

IKOŹMIN Wlkp.
Kino MIESZKO
W sierpniu - przerwa wakacyjna

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

lzoUNY
Wypełniony

I naklejony kupon proolmy wyolać na adre1 Redakcji lub wn:ucoć db 1knynkl "RK" • Sienklewlczo 2o

IIGI

RKrotoufllska

Wystawa stała obrazująca życie
dawnych mieszkańców Zdun
Izba Muzealna

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 21
sierpnia, do czasu ukazania się numeru gazety w sklepach mogły ulec zmianie (aktualność można sprawdzić pod numerem telefonu PUP 725-36-84).

Praca dla kobiet
kosmetyczka

(średnie

,
zawod.)
- I, Krotoszyn

krawiec-prasowacz
(zawod. lub średnic, praktyka)
-7,Milicz
przyuczenie do zawodu
dekoratorki ozdób choinkowych
- 50, Zduny

Praca dla kobiet lub
n-ljęz .

mężczyzn

niem. (wyż. mgr)
- I, Pogorzela, Zduny
r.-1 jęz . ang. (wyż. mgr)
- I, Pogorzela
n-1 zaw. elektryk
(wyż. mgr, przygot. pedagog.)
I , Krotoszyn
n-1 zaw. odlewnik
(wyż. mgr, przygot. pedagog.)
- I, Krotoszyn
n-1 zaw. fryzjer (wyż. , przygot. pedagog.)
23 alerpnl• 2000

n-I -

pedagog

inż. włókiennik (wyż.,

Praca dla

-

I, Krotoszyn
spec.)
- I, Konarzcw
przygot. pedagog.)
-1, Zduny

(wyższe-pedagog.

mężczyzn

blacharz samoch. (zawod., praktyka)
- I, Koźmin Wlkp.
kierow. budowy-montaż konstr. stal.
(wyż. techn., 5 lat praktyki)
- I, Krotoszyn
tech. budowlany (śrcd . budowl.
lub ekonom., kosztorysowanie)
- 1, Kanicw
kierowca tira (pr. jazdy ABCE,
świadectwo kwalif.) - 10, Ostrów Wlkp.
murarz (zawod .• prakt.)
- 4, praca w del. (Katowice)
c ieśla (zawod., prakt.) I, praca w dcl.
tynkarz (zawod., prakt.)
- I , praca w dcl.

szklarz (zawod., prakt.)
- I, Koźmin Wlkp.
agent ochrony osób i mienia
(licencja I lub II st.)
- 2, Krotoszyn
malarz, szpachlarz (zawod., prakt.)
- 2, Kaniew, Wrocław
technik mechanik lub inż. mech.
(śred. techn., mech. lub wyższe)
- I, Krotoszyn
przcdst. handl. -akwizytor
(śred . techn. lub wyż. , własny samochód)
- I, Koźmin Wlkp.
prac. biura obsługi klienta
(śred. lub wyż . umiej . kaiku!. kosztów,
komputer, odczytyw. rys. tech.)
- I Krotoszyn
piekarz - ciastkarz (zawod., prakt.)
I, Zduny
kierowca (prawo Jazdy E/C)
- 1,Kobyhn
mechanik samoch ciężar.
(zawod., praktyka)
- I, Kobylin

cegłą.

16 sierpnia w godzinach nocnych
w Białym Dworze dwóch mieszkań
ców okolic Koźmina Wlkp. ukradło
z prywatnej posesji koło od przyczepy rolniczej i wałek przekaźnika mo-

cy. 30- i 23-latek zostali zatrzymani
przez poszkodowanego i jego syna.
17 sierpnia w Perzycach nieustalony
sprawca przeciął siatkę ogrodzeniową
i po wyłamaniu zamka w drzwiach
wejściowych splądrował mieszkanie.
W kradzieży przeszkodził mu mieszkaniec domu.
18 sierpnia z poloneza stojącego przy
ulicy Kobylinskiej w Krotoszynie
nieznany sprawca przez otwartą szybę ukradł saszetkę, w której był dowód osobisty i 420 zł.
18 sierpnia o 14.30 w Kobylinie
z nieustalonej przyczyny zapaliła się
słoma w pomieszczeniu gospodarczym. Oprócz słomy i siana spłonęła
drewniana konstrukcja dachu.
17 sierpnia przy ulicy Ogrodowskiego nieznany sprawca nieustalonym
narzędziem sforsował zabezpieczenie
zielonego rowera górskiego marki
JOVEL. Właściciel oszacował stratę
na 500 zł.

Uwaga, wypadek!
jezdni i potrącił idących chodnikiem
14 sierpnia między Kobylinem a Rawiczem kierujący fiatem siena mieszkanieletnich mieszkańców Krotoszyna.
niec Warszawy na łuku drogi zjechał
IO-letni chłopiec i jego 8-letnia siostra
nagle na przeciwny pas i lewe pobocze.
doznali potłuczeń ciała i otarcia naskórka.
Kiedy zarzuciło go na prawą stronę,
20 sierpnia o I 0.20 przy ulicy Sportouderzył w drzewo. Przyczyną była najwej w Krotoszynie 35-letni mieszkaprawdopodobniej zbyt duża prędkość.
niec ~otoszyna za kierownicą fiata
Kierowca doznał stłuczenia kręgosłupa
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
i lewego przedramienia.
prawidłowo jadącemu 21-letniemu
18 sierpnia przy ulicy Zamkowy Folwark 23-letni krotoszynianin jadący ro- ) motocykliście z Dębnik. Kierowca motocykla w wyniku zderzenia i upadku
werem stracił równowagę i upadł na
doznał złamania obojczyka.
jezdnię. Doznał urazu głowy, nieprzy21 sierpnia o 7.00 przy ulicy Stawnej
tomny trafił do szpitala. Pobrano krew
mieszkaniec Krotoszyna został zatrzyna badanie.
many przez patrol policji. Badanie na
19 sierpnia o 16.00 przy ulicy Sportoalkomacie wykazało, że miał 3,36 prowej w Krotoszynie kierujący motocymila alkoholu.
klem z przyczepą zjechał na lewy pas

Straż pożarna
interweniowała
17 sierpnia w Nowej Wsi na półhek
tarowym polu zapaliła się słoma pozostawiona po pracy kombajnu. Pożar gasili miejscowi ochotnicy.
17 sierpnia wichura wyrwała kilka
drzew w okolicy Krotoszyna. Straża
cy usuwali z drogi drzewa w Koźmi
nie Wlkp. (przy trasie na Jarocin),
Baszkowie, Biadkach, Lutogniewie,
Sulmierzycach, Chachalni, Smolicach i Borzęcicach. W Lutogniewie
jedno z drzew oparło się o linię energetyczną i spowodowało jej zerwanie, pozbawiając prądu dwie sąsied
nie miejscowości. Pogotowie energetyczne awarię usuwało przez kilka
godzin.
18 sierpnia w Kobylinie wskutek samozapalenia siana zapaliło się poddasze chlewni. Strażacy pracowali

w aparatach chroniących drogi oddechowe, bo w pomieszczeniu panowało duże zadymienie. Spaleniu uległy
pokrycie i konstrukcja dachu oraz
4 tony siana i słomy. W akcji gaśni
czej uczestniczyły jednostki JRG
z Krotoszyna, OSP Kobylin i OSP
Smolice.
18 sierpnia w Chwaliszewie ze strychu budynku przy ulicy Polnej usunięto za pomocą środka owadobójczego gniazdo szerszeni.
20 sierpnia w Chachalni strażacy
z Krotoszyna usuwali rój szerszeni.
21 sierpnia nocna burza powaliła
drzewa w Smoszewie, Smolicach,
Wałkowie i Borzęcicach. Strażacy
pocięli drzewa tarasujące drogi, po
czym je usunęli.
(popi)
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KUPON NR 33
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Nagrodę z kuponu nr 31 otrzyma Donata Gawrońska z Ustkowa, którą
sredecznie 7.apraszamy do redakcji.
Sponsorem naszego konkursu pozostaje PAPA PlZZA z Krotoszyna. Kupon prosimy nakleić na kartkę i przysłać na adres redakcji lub wrzucić do
skrzynki na budynku redakcji przy ul. Sienkiewicza 2a do 31 sierpnia.
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ZAINWESTUJ
WSWOJĄ

------

PRZYSZŁOŚĆ
- NAPRAWDĘ WARTO

POLICEALNA SZKOŁA
EKONOMICZNA ZDZ
wKrotoszynie
(o uprawnieniach szkoły publicznej)

przyjmuje kandydatów
po ukończonej szkole średniej,
na rok szkolny 2000/2001 na kierunki kształcenia:

zecz
R

Krotoszyńska

„Rzeczy Krotoszyńskiej" ta cotygodniowa
porcja informacji z pierwszej ręki
Cena w prenumeracie
Zamówienia

1,20 zł

przyjmują:

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

• TECHNIK EKONOMISTA o specjalności marketing
• TECHNIK INFORMATYK
System kształcenia: w trybie zaocznym, nauka tnva dwa lata

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH ZDZ
wKrotoszynie
(o uprawnieniach szkoły publicznej)

li AUTO PERFECT s.c. li
Autoryzowany Dealer Skoda

przyjmuje kandydatów
po ukończonej szkole podstawowej i zawodowej,
na rok szkolny 2000/2001
na naukę w Liceum o profilach:

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

Skoda Fabia
Skoda Felicia

• INFORMATYCZNYM
• FINANSOWO-KSIĘGOWYM

· Skoda Octavia

System kształcenia: w trybie zaocznym, nauka trwa dwa lata

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

1408

ZAPRASZAMY codziennie
od pn - pt w godz. 1 O.OD - 18.00
soboty w godz. 1 O.OD - 13.00
63-700 KROTOSZVN. Ul. Kaliska 15
tel. 062 722 60 20

~@uW@
~IE]~

~~
Kompleksowe sprzątanie
czyszczenie i mycie
- sprzątanie zakładów pracy
- specjalistyczne sprzątanie posadzek w
halach produkcyjnych n:aszynarrv firm,, - .

0

- pielęgnaqa zieleni
-..- produkcja szczotek pod
indywidualne potrzeb klienta

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

Polecamy:

INFORMACJA - ZAPISY:
PSE i LO wKrotoszynie, Plac Wolności 5{w gmachu ZSZ nr 2)
- sekretariat, tel. 725 20 28.

GANSOW

już od

Oferuje sprzedaż zegarków
renomowanych firm:
[i~!

TISSOT

,....4/ .

,,_ .

tłt

~ FESTINA

ANNE KLEIN li Quasar

oraz

Q&Q

biżuterii złotej

i srebrnej

Świadczy również usługi w zakresie
przerobu i napraw złot:a 9 srebra
Mogą państ:wo dokonać w naszym
zakupu zagarków i biżut:erii złot:ej

sklepie
na rat;y

N..._

63-810 Borek Wlkp.

BETON · · ........ "
BOREK tal. 065 57 16 511

~.-.- OFERUJE ·
• płyty stropowe o dł.
do 6,5m ze znakiem
bezpieczeństwa B
• nadproża L·19
• bloczki B·2, B-4, B·&
- elementy
nawierzchni drogowych
(płytki chodnikowe,
krawężniki, trylinka,
płyty drogowe Itp.)
• beton towarowy
z węzła komputerowego
• ozdobne parkany
1412
Możliwość

negocjowania cen
przy większych zakupach.
Możliwość transportu.
23 ~lerpnla 2000
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Mój sklep
(mięsno

- spożywczy, Plac 700-lecia w Zdunach)

Codziennie robisz zakupy w małym przytulnym sklepie. Zazwyczaj jest to od lat
ten sam punkt. Znasz
dobrze jego właści
cieli i ekspedientki,
które podają Ci towar. Czasami rozmawiasz z nimi o pogodzie i swoich kłopo
tach. Czujesz się
w tym sklepie prawie
jak w domu. To jest
Twój sklep. W każ
dym numerze naszej
gazety piszemy o takich właśnie placówkach, czekamy także
na Twoją propozycję.
Zadzwoń do nas i pochwal swój sklep!
Właścicielami istniejącego od 1989
roku sklepu przy Placu 700-lecia
w Zdunach są państwo Renata
i Andrzej Roszczakowie. Pomysł
jego otwarcia, jak to zwykle bywa,
przyniosło samo życie. - Czas to
był trudny - mówi pan Andrzej ale stwarzał możliwości. Jego żona
była wówczas bez pracy, skorzystała więc z kredytu preferencyjnego
dla osób bezrobotnych.
Na skrawku ziemi przylegającym
do ich domu wybudowali mały
sklepik mięsny. Początkowo zaopatrywany był przez niewielką masar-

•

Mały biały

domek -

Widziane
z Poznania

Na

Fot. .,Rzecz" -Agnieszka Stanisławska
od lewej stoją: Andrzej i Renata Roszczakowie - właściciele sklepu
oraz Ewa Motławska i Iwona Tomaszewska - ekspedientki

zdjęciu

nię należącą do brata pani Renaty
- Wojciecha - współwłaściciela
interesu. W miarę upływu czasu
sklep rozwijał się. Spółka z Wojciechem po niedługim czasie rozpadła
się. Czasy się zmieniały. Powstawało coraz więcej sklepów
i rosła konkurencja. Mała masarnia
nie była już wstanie sprostać wymaganiom klientów, którzy chcą
mieć zawsze duży wybór świeżego
i ładnego mięsa - tłumaczy Andrzej Roszczak.
W pierwszych latach istnienia sklepu klientów obsługiwała pani Re-

pośrednik

nata. Potem Roszczakowie zatrudnili pierwszą pracownicę - Ewę
Motławską. Ona do handlu trafiła
również przez pośredniak zwany
życiem. Przed 1989 rokiem pracowała w banku na stanowisku referenta. W wyniku redukcji personelu straciła pracę. Znalazła zatrudnienie w sklepie swojej siostry.
Choć praca w banku i sklepie niewiele mają ze sobą wspólnego, bardzo polubiła tę za ladą. Przez trzy
lata obsługiwała klientów sama.
Potem państwo Roszczakowie zatrudnili kolejną ekspedientkę

odpowiada

Sprzedajemy
mieszkanie
Podstawowymi formami własności
lokali mieszkalnych umożliwiają
cymi swobodny nimi obrót na rynku nieruchomości są:
- odrębna własność samodzielnego
lokalu mieszkalnego (budynki wielorodzinne)
- spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu w budynku należącym do
spółdzielni mieszkaniowej
(tak
zwane mieszkanie własnościowe).
Umowa sprzedaży każdej nieruchomości, a w szczególności lokalu mieszkalnego, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego
(art. 158 Kodeksu cywilnego).
Oczywiście, każdej z wymienionych form własności odpowiada
odmienny tryb sprzedaży oraz inny
zestaw dokumentów,
którymi
przed notariuszem musi okazać się
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Kończy s i ę powoli sezon urlopowy. Dla jednych na dział
kach, dla in nych nad Bałty
kiem, dla nielicznych na Dominikanie czy

strona sprzedająca.
Czy, aby ktoś mógł sprzedać
mieszkanie własnościowe, musi
ono mieć założoną księgę wieczystą? Otóż nie - wystarczają dokumenty wystawione przez spółdziel
nię mieszkaniową, w tym przydział
lokalu oraz informacja na teamt
aktualnej ceny lokalu spółdzielcze
go.
Mając jednak założoną dla lokalu
mieszkalnego księgę wieczystą,
zdecydowanie zwiększamy szansę
sprzedaży mieszkania, ponieważ
potencjalny kupiec będzie miał
możliwość ewentualnego zacią
gnięcia kredytu hipotecznego. Podstawowym zaś dokumentem, jakiego wymagają banki udzielające takich kredytów, jest odpis księgi
wieczystej.

O co pytają osoby zainteresowane
kupnem
mieszkania?
Przede
wszystkim o cenę, potem o położe
nie, piętro, powierzchnię, liczbę
i powierzchnię pokojów, rodzaj
podłóg, wyposażenie kuchni i ła
zienki, wysokość czynszu.
Do udzielenia odpowiedzi na te
i jeszcze wiele innych pytań musi
być
przygotowany sprzedawca
mieszkania.
Wielu zainteresowanych nie poprzestaje na tych informacjach
i często bez uprzedzenia wpada
obejrzeć mieszkanie - bez wzglę
du na to, czy akurat j~steśmy na to
przygotowani, czy też nie. Jak sobie z tym poradzić - podpowiem
już za tydzień.
Grzegorz Pólrolniczak

Iwonę Tomaszewską z Cieszkowa
Renata i Andrzej Roszczakowie
kiedyś bardzo lubili swoją pracę.
Interes był niewielki i zostawało
sporo czasu dla rodziny. Dziś, jak
mówią, jest zbyt czasochłonny. Brakuje nam czasu dla siebie
i dzieci. Stosunkowo szeroki asortyment wymaga większych zabiegów
o towar wysokiej jakości. Trudno
wyjechać na urlop, bo zawsze może
się coś przydarzyć. Musimy zawsze
trzymać rękę na pulsie, w przeciwnym razie poniesiemy olbrzymie
straty.
W 1998 roku sklep rozbudowali
i powiększyli asortyment o pieczywo, warzywa, owoce i inne artykuły spożywcze. Teraz powoli spłaca
ją zaciągnięty na ten cel kredyt.
Cieszą się, że w tak trudnych czasach mają pracę i mogą spokojnie
wychowywać swoje dzieci. Powiększając interes obawiali się, że
sklep położony na uboczu nic bę
dzie miał zbyt wielkiej liczby
klientów. Nie mieli racji. Bardzo
dobry, zawsze świeży towar i konkurencyjne ceny przyciągają nabywców z całych Zdun. Nierzadko
zatrzymują się tu też podróżni, by
kupić coś na ząb. Ułatwieniem dla
jednych i drugich jest możliwość
zaparkowania pod samym sklepem.
W środku, mimo upałów, zawsze
panuje przyjemny chłód. Prawie
o każdej porze stoi tam kolejka.
Klienci lubią tu przychodzić, bo
obsługa jest miła
i sprawna,
a udzielanymi radami trafia w gusta
najbardziej wybrednych.
We wrześniu państwo Roszczakowie przyjmą uczennicę. Dalszej
rozbudowy sklepu na razie nic planują, tym bardziej, że nęka ich
zmora wysokich podatków.
(stach)

Bali. Mój czlcrotygodn iowy urlop tradycyjnie już podzieliłem na dwie cz<;ści .
Pierwsza to odrabianie ca ł orocznych zaległości w domu. Generalne po1·~11dki,
malowanie, naprawy, a dla relaksu zaległe lektury. Drugie dwa tygodnie to ~vyjazd. Gdzie? Nic mam zbyt dużych wymagań. Potrzebne mi tylko woda, slmkc
i spokój. Niby niewicie, a jednak jest to
problem. Nic n<;cą mnie atrakcyjne oferty biur podróży. Ceny zazwyczaj nic na
moją kiesze11, a i zbyt dui'.,c ryzyko, że reklamowe obietnice pozostaną wyłącznic
na papierze. Z wakacji nad polskim morzem zrezygnowałem definitywnie czlcry
lata temu. Dwa słoneczne dni, jeszcze
dwa pochmurne, a pozostałych dzicsi</
to deszcz, dcszci i dcszc;r,. Awięc po,:oswjc Chorwacja.
Porcc. Przepiękne małe mastcczko na
Istri i. Centru 111 jakby Ż)'Wcem pr,:cnicsione ze średn iowi ecza. Zabylek na zabytku.
Piękne plaż<', ci1:ply, ezysly Adriatyk.i
oczywiście wspaniała pogoda. Trochę co
prawda padało, ale tylko prze,: pól dnia.
Przez pozostałe lrzyna:lcie i p6ł była pięk
na słon eczna pogoda.
Chorwacja low ogóle jakiś dziwny kraj.
Wszyscy s,1 tu niezmiernie uprzejmi dla
turystów. Czymś niemal nicmanym s.1
kradzieże. Można spokojnie pozostawić
wszystkie rzcczy na plaży i plljść na
obiad. Nic zdarzyło mi s ię na ulicy czy
w lokalu spotkać pijanego. Mimo że wino
koszlujc niewicie dmżcj od markowej wody mineralnej, a miejscowa specja lność rakija, czyli tamtejszy bimber pt;dzony
z winogron, jest dostępna nn każdym
kmku.
811 jcszcz inne plusy. Przede wszystkim
łatwość dogadania si<; z Chorwat.arni. Ję
zyk d101wacki jest bowiem bardzo zbliżony do języków slowia11skich, a wicie
słów polskich i chorwackich hrzmi niemal
identycznie, na pn:ykilld dobrze - dobro,
wieczór- wcczcr; pieczywo- pccziwo. Co
ważne, w miejscowych bankach i kanlOrach bez pmhlcmu można wymienić polskie złote na chorwackie kuny, i to po cał
kiem kon:ystnyrn kursie. W widu innych
krajach nic jest to jes:r,ezc możliwe.
Są trż minusy. Pm~dc wszystkim odległość. Z Poznania do Porcca jest prawic
1.:300 kilornclnhv. I nic ma praktycznie
innej możliwości,jak dojazd \\lasnym ,;;.1mochodcn1. Nawel dla wylrawncgo kierowcy jest to prawic dwadzic..;cia godzin
jazdy, mimo św ietnych d1iig, zwlaszo.11
wAustrii i Słowenii. Ale tam po prostu aulostrady sit,: buduje, a nic Lylko mówi si<;
o konieczności ich budowy. No i wreszcie
koszty. Dla czterech osób zamknęły si<;
w kwocie czterech tysięcy zlolych. Za dojazd, wynajem komfortowego apartamentu, przy wyżywieniu we wlnsnym 7~1krc.~ic. Zo wycieczki i dmbnc prqjemności 110 miejscu. I bez zbyt mocnego wciskania pasa. Nic wiem, czy nad Bałty
kiem jcsl du:i.o taniej. Ale co z tego, jcfoli
pogoda w kruju pinta nam wkic figle.
Może :,vięc prqnnjrnni<j raz nn jakiś
czns ... podar·owHĆ sohi<: odrobinę slOJka?
Piolr Zukr'.1.A.'wski

5.

Chwile grozy przeżyli 16 sierpnia mieszkańcy Zdun. Z cysterny stojącej na torach miejscowego
dworca kolejowego wyciekało paliwo. Przyczyną wypadku było uszkodzenie zaworu.
Zduny

24

sierpnia
godzinie
16.00 w sali
Urzędu Miasta
i Gminy Zduny
na XIX sesji
o

Ewakuowano ludzi,

spotkają

wstrzymano ruch

pociągów

Pociąg

towarowy relacji Gdynia paliwa. Awarię jednej z cystern z benzyWrocław transportował ładunek

ną bezołowiową zauważono około

godziny 15.30, a pierwsi strażacy pojawili się na miejscu zdarzenia
o 16.08. Zabezpieczyli teren dworca,
konieczna była ewakuacja przebywających tam ludzi. Następnie ratownicy przeszli do działań zmierzających
do zahamowania niebezpiecznego
wycieku. - Położyliśmy piankę bezpośrednio pod cysternę - relacjonuje
Robert Rutkowski, rzecznik prasowy powiatowej straży pożarnej.
Pianką pokryto też sam zawór, aby
zapobiec powstaniu pożaru.
Ratownicy próbowali dokręcić zawór, ale kiedy nie przynosiło to skutku, zakorkowali go drewnianym,
stożkowym kołkiem. Cysternę z niebezpiecznym ładunkiem przestawiono na boczny tor, gdzie nie stwarzała
zagrożenia dla najbliższego otoczenia. O powadze sprawy niech świad
czy fakt, iż wstrzymany został ruch
pociągów na 20 minut, wyłączono
z zasilania sieć trakcyjną, a w celu
niedopuszczenia do wsiąkania paliwa
w glebę podstawiono pod cysternę
zbiorniki. Akcja trwała ponad 4 godziny i wymagała od strażaków wielkiej ostrożności, ponieważ temperatura powietrza (prawie 30 stopni Celsjusza) sprzyjała powstaniu pożaru.

się

zdunowscy radni. Będą obradOWfiĆ nad podziałem gminy na stałe obwody
głosowania. Po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu w I pół
roczu podejmą decyzję o zmianach
w t.egorocznej uchwale budżetowej.

STOP.
Na festyn promujący swoją działal
ność zapraszają 26 sierpnia na ulicę Towarową 1 w Zdunach fumy:
HYDRO POLAND, BLENDING
Sp. z o.o. i PHU s.c. RMT LUDZIS. Organizatorzy przygotowują
maszyn, środków do produkcji rolnej oraz materiałów budowlanych, zapowiadają też mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych
(konkursy, zabawy, niespodzianki).
Początek imprezy o godzinie 14.00.

wystawę

STOP.
27 sierpnia w

Gnieźnie odbędą się

wojewódzkie i archidiecezjalne -dożynki. Nie zabraknie przedstawicieli starostwa krotoszyńskiego.

STOP.
Na 3 września zaplanowano w Krotoszynie dożynki powiatowe. Po
mszy św. w Lutogniewie goście przeniosą się na stadion
0SiR, gdzie odbędzie się część obrzędowa imprezy połączona z występami artystycznymi. Na scenie
zaprezentuje się dwanaście zespołów ludowych, śpiewaczych i tanecznych z całego powiatu.
południowej

Fot... Rzecz" -Agnieszka Stanisławska
Właścicielem

feralnego

ładunku

jest
prywatny przedsiębiorca z Warsza·wy. Cysternę przewoziła firma CARGO z Jarocina. Jak powiedział „Rzeczy" inspektor Waldemar Bieniek
z Zakładu Przewozów Towarów, prowadzone jest dochodzenie w tej spra-

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

Stówa
do wzięcia!

wie. Komisja w ciągu 20 dni ma
ustalić, kto jest odpowiedzialny za
rozstrzelenie zaworu w cysternie.
Z informacji, jakie posiada komendant Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zdunach Wojciech Marciniak,
wynika, że cysterna była konserwo-

. wana przed dwoma tygodniami i taki
wypadek nie powinien mieć miejsca.
Komisja podjęła decyzję o opróżnie
niu wadliwego zbiornika i przelaniu
paliwa do nowego.

STOP.
(popi, ruda)

• Konkurs THE GOLD BELL rostrzygnięty

Wygrali kursy języków obcych
Krzysztof Łacina, przedstawiciel Studium Języków Obcych THE GOLD
BELL, odwiedził w tych dniach naszą
redakcję, aby spośród sterty kartek
z kuponami wylosować nagrodzonych
bezpłatnymi rocznymi kursami języ
ków obcych.

Miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostali: Joanna Koralewska ze Zdun oraz Remigiusz Chatliński z Krotoszyna. Pani Joannie
i panu Remigiuszowi serdecznie gratulujemy i zapraszamy ich do redakcji.
(red.)

Atrakcją I Kołłątajowskiego

Pikni-

ku Koszykówki, który odbędzie się
16 września w LO w Krotoszynie,
będzie przyjazd I-ligowej drużyny

koszykarzy STAL Ostrów Wielkopolski. Sportowcy wykorzystają .
udział w imprezie na promocję
swojego zespołu, pokaz elementów
gry oraz prezentację kuchni sportowej.

Co trzeba zrobić, żeby z tej szansy skorzystać? Zatelefonować pod numer
725 33 54 i wyrazić
podać imię,

swoją opinię

na podany przez nas temat. Trzeba

też

nazwisko i adres. Wszystkie dane zanotujemy i w każdym ty-

godniu 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

tekście zatytułowanym

Moim zdaniem. A stówka w gotówce (w wyniku losowania) przypadła w udziale
panu Mateuszowi Machowskiemu z Krotoszyna. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji!
Pytanie na czwartek
numeru, w

Na kogo zamierzają Państwo oddać głos w wyborach
prezydenckich? (prosimy o uzasadnienie wyboru)
Na Państwa telefony czekamy w czwartek 24 sierpnia między godz. 15.00
a 16.00.
(red.)

,""I Tczym rzecz? Chyba w sposobie
l' l' na

urlop przeciętnego mieszkańca naszego powiatu. Właściwie nawet rtccz sprowadza się do lego, że jcsl
to bardzo mało zindywidualizowany
sposób. Można by rzec - metoda
dość popularna.
Jeden ze swoich pięknych oktostychów
popularny niegdyś poeta Jarosław
Iwaszkiewicz zaczyna tak: Zazwyczaj
wstaję lf'Zeźwy / klarowny poranek piję jak rzeźwe wino z bardzo czystych
,zklanck. .. I lu już mamy problem, bowiem z czystym sumieniem nic moglibyśmy wyrecytować latem nawet
.
okre-'
pierw,;zych linijek tego wiersza.
ślenie ::;a::.wyc-:xi.f oznacza często, prawie ::;aws::;e. Przebywając w jakimkolwiek popularnym wczasowisku naocznie. a także naskómie przekonujemy

się, że wielu z nas wita poranek zazwyczaj niezbyt trzeźwo. Nie wymyślili
śmy jeszcze lepszego sposobu na spę
dzanie wolnego czasu w leśnej gh1szy
albo plażowym tłumie, jak bawiąc ię
w picie. Tę tradycję potrarią doskonale wykorzystać producenci spotów reklamowych, podsuwając nam wizje
odlotowej zabawy ze szklanką piwa
w ręku (nic muszę dodawać, że bezalkoholowego). Na plaży, na wycieczce,
po meczu, po pracy, w domu, z przyjaciółmi, samotnie ... Iwaszkiewicz. jakiekolwiek miał do tego powody, przyznawał się, że wstaje trzeźwy zazwyczaj. My wstajemy zazwyczaj pijani.
Przynajmniej na urlopie. Nierzadko
zaciskamy wczdnicj pasa, by budzić
się w domku kempingowym nad morzem z upragnionym, prz)jemnym ka-

cem. Dzieci na lody, mama na kawę,
lata na piwo - taki podział ról nic należy do rzadkości. I oby był tylko taki.
Nie jestem wcale za abstynencją. Ale
przeciw upowszechniającemu się modelowi picia. Na plaży, na wycieczce,
po meczu, po pracy, w domu, z przyja~iółrni, samotnie ... Aby sobie wyobrazić, ile pijemy, ile pieniędzy wypływa
z tego powodu z naszych kieszeni, wystarczy sobie uświadomić, że polskie
gminy mają problemy z sensownym
wykorzystaniem kwot zebranych za
wydawanie podmiotom prawa do
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Podobno najwięcej piją ludzie biedni
i nieszczęśliwi. Może będzie nam lżej,
jcili będziemy sobie lo uświadamiać.
[zabcla Bartoś

23 alerpnJ• 2000

•

6

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych
(starosta) i miejskich (burmistrz
Krotoszyna) oraz zaproszeni goście

Jak

rehabilitacyjnym poddawnych jest
I O - 20 tys. rolników.
Przedstawiciela KRUS pytano
w
KROTOSZU
najczęściej

sołtys

z soltyseID
- Henryk Prokopczuk z Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społ ecznego, Grzegorz Siwiński, dyrektor biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, i przedstawiciele
Państwowej
Inspekcji
Pracy
z Ostrowa Wlkp. Najpierw z okazjonalną mową wystąpił starosta
Stanisław Ratajski. Mówił mię
dzy innymi o nazbyt jego zdaniem
pesymistycznych zapowiedziach
słabych zbiorach płodów rolnych.

-

Zwłaszcza pszenżyta

dużą ilość

-

zebrano

stwierdził. Poruszył

również kwestię skupu zbóż, który
na naszym terenie prowadzą przede
wszystkim trzy firmy: BASTIK
1 CENTROL z Koźmina Wlkp.
oraz krotoszyńska Gminna Spół
dzielnia SAMOPOMOC CHŁOP
SKA . Razem skupiły już około
5.000 ton. Starosta zaprosił też na
pierwsze dożynki powiatowe. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się

3 września Mszą św. o I 2.00 w lutogniewsk1m sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia, a potem przc,110są się na krotoszyński stadion.
Mija 10 lat od chwili wprowad::e-

nia ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ciągle jest ona
nowelizowana - tłumaczył w swoim wystąpieniu Henryk Prokopczuk z KRUS. Pokrótce przedstawił zasady ubezpieczenia rolników,
wspomniał też o możliwości kierowania rolników na rehabilitację do
Kołobrzegu, Świnoujścia i kilku
innych miast Polski. Niestety, na
skierowanie trzeba długo czekać,
do dwóch lat. Co roku zabiegom

Wieś

w

bieżącym

roku liczba wypadków
- Wie lu tragediom

śmiertelnych.
można

by zapobiec, gdyby rolnicy
zdawali sobie sprawę z zagrożenia

Franciszek Sztuka - sołtys wsi Skotniki a zarazem
prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego, otworzył spotkanie sołtysów powiatu krotoszyńskiego, które odbyło się 18 sierpnia
w restauracji KROTOSZ. Omówiono kilka waż
nych dla rolników tematów.

Fol. ,.Rzecz" - Bartek Augustyniak
Spotkania sołtysów naszego powiatu mają zawsze charakter
szkoleniowo - dyskusyjny

930 odszkodowań. Z I 2 do 5, w porównaniu z I 997 rokiem, zmalała

732 rolników z gminy Krotoszyn zgłosiło
szkody w uprawach polowych z powodu suszy. Wkrótce krotoszyński Bank Spółdziel
czy uruchomi kredyty na pokrycie strat. Rolnicy mogą się spodziewać pierwszych H:Yplat we wrześniu - powiedział Stanisław
Klarczyk, kierownik Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu lVliasta i Gminy.
wojewoda wielkopolski wystąpił
do ministra rolmctwa o włączente
terenu Krotoszyna do obszaru obję
tego klęską żywiołową.
Pierwotnie
krotoszyński
Bank
Spółdzielczy gotów był udneltć
krotoszyńskim rolnikom kredytów
na łączną sumę 411 .00() zł Pienią
dze pochodzić miały ze środków
własnych banku, a preferencyjna

ozimy nie
wytrzymuje wys ok ich
mrozów.
W 1997

Jary
czy
ozimy?

Jęczmie,i

dodać, że najczęstszą przyczyną

wypadków przy pracy w rolnictwie
są zaniedbania i niedopatrzenia,
które przy odpowiedniej wiedzy ła
two wyeliminować. Mimo że liczba zgłaszanych w ostatnich czterech latach wypadków maleje, to

Jęczmień

roku w Wielkopolsce zniszczyły one
ponad połowę zasiewów tej rośliny.
Często rolnicy zadają sobie pytanie,
czy siać jęczmieó ozimy, czy zdecydować się na jary?
Ozimy w no,malnych warunkach.Pogodowych w Polsce plonuje o około
I tony wyżej. Wprawdzie jest wrażh
wy na działanie niskich temperatur, ale
lepiej znosi wiosenne niedobory opadów. Stąd przy dobrym przezimowaniu plonuje lepiej od jarego, dlatego
w wielu krajach jest podstawowym
zbożem paszowym.

o składki ubezpieczeniowe . Rolnicy mogą skorzystać z rozłożenia
płatności na raty lub umorzenia .
Jednak całkowite umorzenie, jak
zaznaczał
Henryk Prokopczuk
przyznawane jest tylko w skrajnych przypadkach, poza tym jego
konsekwencją jest niezaliczenie
okresu zwolnienia do wymiaru
późniejszego świadczenia emerytalnego. - Pytam się. jaka to laska
dla rolnika? - odezwał się na to
sołtys Tomnic.
Zasady nowego konkursu dla soł
tysów przedstawił Andrzej Zalewski z Oddziału Regionalnego
KRUS w Ostrowie Wlkp. Przedmiotem konkursu, który zapocząt
Kowano w powiecie ostrzeszow~kim, a obecnie przeniesiono na
grunt krotoszyński, są podejmowane przez sołtysów inicjatywy, słu
żące poprawie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Ma s11. to odbywać
poprzez szkolenia, doradztwo i pokazy prawidłowej obsługi maszyn
urządzeń rolmczych, wymianę
doświadczeń, a także zgłaszanie
problemów wynikających z wystepujących zagrożeń i wypadków
przy pracy w rolnictwie różnym instytucjom. Ważne jest też rozprowadzanie materiałów informacyjnych na ten temat. Trzeba bowiem

-

przekonywał A. Zalewski.

(popi)

czeka na kredyty

Województwo w1elkopolskie nte
wstało w jakiś sposób szczególny
dotknięte przez złą pogodę . Problemu nadmiernej wilgoci na przykład
prawic wcale nie odnotowano. 1\ajgorzej jest na wschodzie kraju. Tam
straty były wyższe niż u nas i to
,:arówno te spowodowane suszą,
.1ak i lipcowymi opadami deszczu.
Oszacowywaniem strat z powodu
,uszy w gminie Krotoszyn zajęła
,1ę specjalnie do tego p, 1\\ olana k
misja . Po raz pierwszy obradowała
ona 6 czerwca . W spotkantu uczest11czyl1.
przedstawiciel
UMiG
w I' rotoszynic, pracowmk Os rod ka
Doradztwa Rolnl(:zego, reprezentant Izby Rolntczej oraz sześciu
sołtysów. Zespól wstępnie oszacował straty, a w terenie poszczególne
gospodarstwu w17ytowal: ,o!ty
1 pracowmcy ODR-u Zbiorczą listę
z nazwiskami rolników przesiano
do Wydziału Rolnictwa Urzędu
Wojewódzkiego Po jeJ otrzymaniu
23 .ierpnia 2000

nadal stanowią duży problem.
W
Wielkopolsce
Południowej
w I 999 roku odnotowano 1488
zdarzeń i wypłacono z tego tytułu

pożyczka miała być udzielana na
okres dwoch lat (oprocentowanie
5 procent w skali rocznej ). Pojawił
się jednak zasadmczy problem.
Agencja Restrukturyzacji i Modermzacjl Rolmctwa mozc teraz wyrównać temu bankowi 12-procentową różnici,; wynikającą z niskiego
oprocentowania kredytu dla rolników tylko do sumy 149.000 zł.

W związku z powyższym nie wszyscy rolnicy mogą od razu dostać
pożyczki. A wniosków j est wiele: -

Na dzień dzisiejszy mamy ich 43,
ale wiemy, że to nie koniec - tłuma
czy S. Klarczyk. Pracownicy wydziału rolnictwa przewidują, że wypłaty rozciągną się w czasie i niektórzy gospodarze otrzymają kredyty dopiero na początku 200 I roku.
Odroczenie lub częśc i owe czy też
całkowite umorzenie składki na
Kasę Rolniczego Ubezpieczen ia
Społecznego za II i III kwartał lego
roku to inny sposób ulżenia doli poszkodowanych przez suszę rolników. Niestety, nic dla wszystkich
jest to szczęśliwe rozwiązanie, ponieważ umorzenie ,kładki w cało
ści powoduje n1ezal1czen1e ube7pieczonemu danego okresu do naliczania świadczenia emerytalno-rentowego.
(popi)

ozimy plonuje lepiej odJarego

W Polsce jęczmień ozimy zajmuje stalą powierzchnię zasiewów - około I90
tys. hektarów. Naukowcy uwaJ..ają, ze
powinno się go siać więcej.
Jęczmień ozimy sieje się na glebach
kompleksów pszennych i żytnich. Dobre przedplony to groch, wczesne
ziemniaki i zboża. Nie powinno się go
siać po sobie i po jęczmieniu jarym, ze
względu na choroby podstawy źdźbła.
Ściernisko zaraz po zbiorze przedplonu
powinno być zwapnowane (najlepsze
jest wapno dolomitowe - w dawce I ,5
do 2 t na hektar), gdyż jęczmień ten jest
bardzo wrażliwy na zakwaszenie gleby.
Jęczmień ozimy wysiewa się w glebę
odleżałą, przedtem zoraną pługiem zagregatowanym z wałem ugniatającym.
U odmian wielorzędowych liczba
sk iełkowanych roślin powinna wynosić około 200- 230 na metr kwadratowy (gdy od siewu do ko1\ca wegetacji
pozostaje 8 tygodni), 400-500 roślin na
metr kwadratowy (gdy czas ten trwa
5 tygodni). U odmian dwurzędowyvch
powinna być ona nieco wyższa.
Najczęściej spotykane odmiany jęcz
mienia ozimego wysiewać w term1mc
12- I 8 września. W Wielkopolsce ,iew
można nieco opóźnić do 25 wrze~ma.
Jesienne zabiegi ochronne to glówm~
zwalczanie chwastów dwuhM„1ennych
i miotły zbożowej. Gdy na plantacji
występuje niedobór magnezu, wra7
z opryskiwaniem na chwa,t) nalczy
z.astosować ~•arczan magnezu Magnez
wzmacnia rośhny i dlatego S,l me lepiej p17.ygotowanc do przezimowama
(AG)

Kilka sierpniowych dni piętnastoosobowa grupa krotoszyń
skich licealistów spędziła razem ze swoją nauczycielką niemieckiego Elżbietą Płóciennik w Hanowerze.

Kołłątaj owcy

na EXPO 2000

Rodzinna fotka wycieczkowiczów

Wyjazd do Hanoweru był możliwy
dzięki klubowi ROTARY, do którego
od dawna należy zaprzyjaźniony z LO
im. H. Kołłątaja Uwe Roeser. Ponadto
czuwał nad nami Uwe Langnickel, nauczyciel plastyki z Martin Butzer Gyrnnasiurn w Diedorfie. Niewątpliwie największą atrakcją naszego pobytu
w Niemczech było zwiedzanie wystawy EXPO 2000. Rzeczą niemożliwą
było zwiedzenie całości podczas dwóch
dni. Często nogi odmawiały nam posłu
szeństwa, ale cierpliwie, czasem nawet
po dwie godziny, czekaliśmy w kolejkach na wejście do pawilonów.
Joż pierwszego dnia pospieszyliśmy do
pawilonu polskiego - najczęściej odwiedzanego. Wielką niespodzianką było dla nas spotkanie z Anią Jędrzejak,
mieszkanką Krotoszyna, która obsługu
je polskie stoisko. Zwiedziliśmy kopal-

soli w Wieliczce, Puszczę Białowie
film o Mikołaju Koperniku, wyłuchaliśmy polskiej muzyki, podczas gdy dookoła rozchodził się
wspaniały aromat polskich potraw.
Szczególnie zafascynowały nas: pawilon Unii Europejskiej, pawilon australijski z autentyczną rafą koralową i pawilon japoński (cały z papieru).
Pobyt na EXPO dostarczył nam niezapomnianych wrażeń, dlatego w imieniu
wszystkich uczestników chciałam podziękować naszym niemieckim przyjaciołom za jego umożliwienie:
Die Weltausstellung EXPO 2000 war
fur uns ein grosses Ereigniss, das fur
lange in unserer Erinnerung bleibt. Wrr
alle danken sehr herzlich dem Rotary
Club, Herm Uwe Roeser und Uwe
Langnickel fur diese Moglicheit.
Kamila Kroczak
nię

ską, obejrzeliśmy

A ludzie

Julian Zawieja

I

(rencista)
Uważam, że

I 5 sierpnia mieliśmy
bardzo ważną uroczystość. Chodzi
oczywiście o 80. rocznicę Bitwy
Warszawskiej, która dla Polaków
powinna mieć szczególne znaczenie. Dzięki temu zwycięstwu udało nam się zatrzymać ofensywę Armii Czerwonej.

I

• Moim zdaniem

Chcą

do Unii

W czwartkowej ankiecie telefonicznej "Rzeczy" zebraliśmy opinie na temat starań Polski o członkostwo w Unii
Europejskiej. Oto kilka najciek_wszych wypowiedzi.
- Jestem za wejściem Polski do Unii
Europejskiej. Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest najlepsza. Jedyny ratunek to przystąpienie
do krajów piętnastki. Ale mam świa
domość, że nie będzie to proste. Musimy przyjąć szereg zobowiązań wynikających z członkostwa. Chodzi
o trudne i żmudne dostosowywanie
prawa oraz gospodarki, a najbardziej rolnictwa, które jest zacofane.
Samo członkostwo nie poprawi od
razu życia w naszym kraju. Potrzebna jest mądra polityka ludzi stoją
cych u władzy. Na razie trzeba dobrze wykorzystać środki pochodzą
ce z funduszy przedakcesyjnych !SPA, PHARE i SAPARD. Przystą
pienie do UE na pewno poprawi wizerunek naszego kraju.
- O wchodzeniu do Europy nie mamy
co mówić, bo w końcu jesteśmy
w niej cały czas. Myśl o wspólnej
Europie nie jest nową, bo już za czasów Ottona III głośno było o utworzeniu bratnich państw europejskich. Owszem, potrzebujemy pomocy, bo nie jesteśmy samowystarczalną wyspą, ale sami mamy wiele
do zaoferowania. Wiele osób (rolnicy i ludzie starsi) obawia się wejścia
do Unii, choć moim zdaniem niesłusznie. Mamy w Polsce znakomitych fachowców. Dlaczego wyjeż
dżają na Zachód i za ciężką pracę
płaci się im grosze? Unia daje nam
wielkie szanse. Trzeba je wykorzystać. Zwłaszcza małorolni i małe
przedsiębiorstwa mogą polepszyć

swój byt. Od siebie chcę powiedzieć

mówią. ••

~:;~t;ala-Marcinkowska
(mistrz fryzjerski)

Moim zdaniem świętem patriotycznym najwyższej wagi jest 11
Listopada, kiedy to obchodzimy
rocznicę odzyskania niepodległo
ści. Uważam, że powinno być dla
każdego naszego rodaka wydarzeniem, o którym nie można zapomnieć.

7.

Zdzisław

I

(tokarz -

Sworowski

ślusarz)

To dość trudne pytanie, żeby tak
szybko na nie odpowie_dzieć. Myślę, że chyba najbardziej utkwiły
mi w pamięci dwa wydarzenia historyczne. Obchodziliśmy parę dni
temu rocznicę Cudu nad Wisłą,
a w listopadzie ŚWięto Niepodle-

głości.

coś do młodzieży - uczcie się języ
ków obcych. bo w przeciwnym razie
nie będziecie w stanie stawić czo/a
konkurencji na europejskim rynku
pracy.
- Uważam, że Polska nie powinna
wchodzić do UE. Jest bowiem druga strona medalu, o której mówi się
mniej lub wcale. Europejczycy zrzeszeni w Unii mają małe zapotrzebowanie na nasze rodzime towary. Poza tym Polsce daleko do tamtejszych
autostrad i jestem wielce zdziwiony,
że u nas nie potrafimy wykorzystać

wyjątkowego

przecież

położenia

geograficznego. Jakże przydatne
byłyby dobre drogi na szlaku ze
Wschodu na Zachód i odwrotnie.
Polska nie potrzebuje Unii Europejskiej, a zresztą ona i tak do nas
wchodzi bez pytania. Przykład: wykupienie przez Niemca dawnego .
WSM Krotoszyn. Jeżeli będziemy
członkami UE, to więcej stracimy
niż zyskamy.
- Mogę tylko powiedzieć, że zdecydowanie popieram dążenia do człon
kostwa w Unii, mimo że reprezentuję grupę najbardziej opornych - rolników. Mąż pracował jakiś czas
w gospodarstwie rolnym w Niemczech. Pozna/ trochę realia zachodnie. Rolnicy wiedzą, ile dostaną za
zboże już w momencie jego wysiewu, a u nas sytuacja jest zawsze niestabilna i rolnik do końca nie wie,
czy opłaca mu się produkować.
Mam nadzieję. że jak wstąpimy do
Unii, to będzie nam się lepiej żyło.
(popi)

Kończą się żniwa w naszym powiecie. Nie najgorzej wypadły
zbiory zbóż ozimych, których
wbrew pesymistycznym prognozom zebrano mniej więcej tyle samo, co w ubiegłym roku. Z powodu suszy niższe o około 30 procent są plony rzepaku i zbóż jarych. Największe szkody wiosenna szusza poczyniła na gruntach
słabych, intensywnie nawożo
nych. Nietypowa aura nic zaszkodziła w sposób szczególny rośli
nom okopowym, straty na plantacjach ziemniaków szacowane są
na około l Oprocent.

•••

Gminy nie są w stanie bez korekty subwencji oświatowej ponieść
wydatków związanych z wypłatą
wynagrodzeń
nauczycielskich
według nowego regulaminu płac
- stwierdzili uczestnicy kongresu gmin wiejskich, który odbył się
on 4 sierpnia w Warszawie. Spotkali się na nim przedstawiciele
okołó tysiąca gmin posiadających
szkoły na wsiach. Głównym tematem obrad było nieodoszacowanie oświaty, najtrudniejsze do
zniesienia dla jednostek prowaclz4cycb wiejskie podstawówki.
Premier Jerzy Buzek zapowiedział, że przeliczenie nowej subwencji nastąpi na początku września, w tym miesiącu również pieniądze powinny dotrzeć do samorządów. Kongres zdecydował, że
jeśli obiecane środki nie dotrą do
gmin do 20 września, gminy nie
wypłacą wynagrodzeń zgodnych
z nową Kartą Nauczyciela.
KrotHolmes

Tym razem pytaliśmy krotoszynian o to, które
święto patriotyczne uważają za najważniejsze .
Notował
Fotografował

Antoni Milewski

I

(emeryt)
Oglądałem

w telewizji transmisję
z okazji 80. rocznicy
Bitwy Warszawskiej i muszę powiedzieć, że wszystko ładnie przebiega/o, ale nie podobała mi się
postawa naszego ministra obrony
narodowej. Za późno przyszedł na
spotkanie i wszedł na trybunę,
a przemawiał dopiero po wręcze
niu odznaczeń.
uroczystości

Sebastian Pośpiech
Bartek Augustyniak

Ryszard Sobierajski

I

(emeryt)

Chyba nie ma wątpliwości, że odzyskanie niepodległości powinniśmy świętować najbardziej. Sądzę,
że inni myśląpodobniejakja. JJ
Listopada 1918 rokuje~t dla Polaków bardzo ważną datą.
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Nad

Ewangelią

na ławce i najchęt
niej z nikim by nie rozmawiała. Minę miała taką, jakby zjadła kilogram kwaśnych jabłek. Wydawało
się, że z jej oczu zaraz wytryśnie
cały wodospad łez.
- Nie wyglądasz na tryskającą ra-

Ania

siedziała

dością

- Bo nie jestem - odpowiedziała koleżance, która przysiadła się do
niej.
Dziewczynki przez chwilę siedziały
cicho, po czym Ania zaczęła opowiadać .

- Usłyszałam dzisiaj słowa, które
mnie bolą, ale niestety wiem, że są
prawdziwe. Mój tata powiedział mi
dzisiaj tak wiele ... Na przykład to,
że jeżeli będę przesiadywać przed
telewizorem, to nic w życiu nie
osiągnę, i mo że warto by pomyśleć
o jal,.iejś książce, a nie wciąż gapić
się w ekran. Gdy wszedł do mojego
pokoju, zauważył, ż e jeśli nie za-

cznę sprzątać,

to jeszcze

trochę,

a drzwi nie będzie można otworzyć.
Potem doda/, że jeśli tyle godzin bę
dę spędzała przed lustrem, to
w końcu zapomnę, że oprócz wyglą
du zewnętrznego człowiek ma też
coś w środku. Wreszcie powiedział,
że dawno nie widział mnie u chorej
babci, żebym pomyślała, co mogę
dla niej zrobić, a nie skupia/a się
tylko na tym, jaki film dzisiaj obejrzeć na wideo ...
- I co zrobiłaś?
- Chciałam uciec! Spakować się, albo nie, zupełnie zostawić wszystko
i wszystkich i pójść gdzieś na koniec świata!
- Aniu, co ty mówisz?
- Nie bój się, nigdzie nie pójdę ... Ania uspokoiła przyjaciółkę Gdzie miałabym pójść? Przecież
mój tata mnie kocha i chce dla mnie
jak najlepiej. ..
Nieważne , czy ta historia naprawdę

miała

miejsce, czy jest wymyślona.
jest to, że wszyscy zachowujemy się czasem podobnie jak
ona. Często słyszymy gorzkie sło
wa. Mamy poczucie, że dotykaja
naszego wnętrza, tego, do czego
wcale nie chcielibyśmy się przyznawać. Takie słowa najpierw ranią
nas, demaskują, powodują zakłopo 
tanie. Chcemy uciec, nie dopuszczać ich do siebie, zapomnieć.
Wielu nie potrafiło zrozumieć tego,
co Jezus mówił, odchodziło od Niego. Wielu nie szukało wyjaśnienia
Jego słów i odwracało się mówiąc:
To mnie przerasta, to jest niepojęte,
może lepiej dam sobie spokój.
Bez względu na to, co przeżywasz,
co wiesz, czego nie wiesz, co rozumiesz, czego nie rozumiesz, Pan Jezus pyta Ciebie tak jak pytał Apostołów: Czy i ty chcesz odejść? Mała Ania zapewne by odpowiedziała:
Do kogóż pójdę? Ty masz słowa ży
cia wiecznego ...
I wierzyłaby, że otrzyma to, co jest
jej naprawdę potrzebne.
Ważne

(si)

Prograni uroczystości
odpustowych w Lutogniewie
Matki Bożej Pocieszenia
(przewodniczy ks.bp.

Sobota - 26 sierpnia
Msze św.
- godz. 8. 00, 10.00
16.00
- Msza św.
z błogo sławieństwem dla dzieci
19.00 Msza św. (Akcja Katolicka)

Niedziela - 27 sierpnia
Msze św.
- godz. 7.00, 8.30, 10.00, 17.00
12.00
- Msza św. Pontyfikalna
- Odpust Jubileuszowy
- r rocznica koronacji obrazu

Msze

św.

- godz. 8.00, I 0.00, I 7.00

Stanisław Napierała)

Niedziela - 3
Poniedziałek

- 28 sierpnia

Dzień modlitw za zmarłych
czcicieli MB Pocieszenia
- 8.00, 10.00, I 7.00
Msze św.

Msze

września

św.

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

12.00

Słowo

na niedzielę

•

XXI niedziela
zwykła

27 sierpnia
(Ef 5,21-32)

• Pierwsze czytanie

- z Księgi Jozuego
(Joz 24, l-2a.15- 17.18b)
Jozue zgromadził w Sychem wszystkie
pokolenia Izraela. Wezwał też starszych
Izraela, jego książąt, sędziów i przeło
żonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całe
go narodu: Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rostrzygnijcie dzi{ komu chcecie służyć, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej
stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja
sam i mój dom służyć chcemy Panu.
Naród wówczas odrzekł tymi słowami:
Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli
opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, i,iyprowadzil nas i przodków naszych z ziemi egipskiej: z domu niewoli? Czyż nie
On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochrania/ nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu,
bo On jest naszym Bogiem.

• Psalm responsoryjny
(Ps 34 (33))

Bracia: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony
niechaj będą poddane swym mężom
jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak
i Chrystus głową Kościoła: On, Zbawca ciała. Tak jak Kościół poddany jest
Chrystusowi, tak i żony mężom we
wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo
i Chrystus umiłował Kościół i wydał za
niego samego siebie, aby go uświęcić,
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu
towarzyszy słowo, aby osobiście stawić
przed sobą Kościół jako chwalebny, nie
mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłu
je swoją żonę siebie samego miłuje .
Przecież nigdy nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy
je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będ ą
dwoje jednym ciałem. Tajemnica ta jest
wielka, a ja mówię: w odniesieniu do
Chrystusa i do Kościoła.

mEWANGELIA
według św.

Jana
(J 6,54.60-69)

uroczystości dożynkowe,

jubileusz administracji

Wtorek - 29 sierpnia

państwowej

Jubileuszowa Pielgrzymka
Służby Zdrowia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 sierpnia zmarła po długiej
i ciężkiej chorobie, namaszczona Olejami św. moja ukochana Córka, nasza Siostra, Szwagierka i Ciocia

śtp.
przeżywszy

Z

głębokim żalem

damiamy,

W smutku

pogrążona

rodzina

12 sierpnia

zmarła

namaszczona Oleja-

św.

nasza ukochana Ma-

Teściowa,

Babcia, Sio-

stra, Szwagierka, Bratowa
i Ciocia

Ś'u8p.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że I 5 sierpnia zmarł namaszczony Olejami św. mój ukochany Mąż, nasz Ojciec, Teść, Dziadek, Brat i Wujek

Janina Lusar

śtp.
Mirosław Ruta
przeżywszy

że

przeżywszy

lat 65

lat 7 I
W smutku

pogrążona

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom
serdeczne podziękowania za okazane serce, modlitwę, złożone
kwiaty i udział w ostatnim pożegnaniu mojego kochanego Mę
ża , Brata, naszego Ojca, Teścia, Dziadka, Wujka

rodzina

Informujemy,

teksty

pożegnalne

Prosimy o osobiste
składa

±ona z dziećmi

Oczy Pana zwrócone
na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze
przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich
wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych
w sercu,
ocala upadłych na duchu.

• Drugie czytanie

- z Listu św. Pawła
Apostoła do Efezjan

nekrologi i krótkie

nieodpłatnie.

Ruty

w synagodze w Kafarnaum JeKto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
A spośród Jego uczniów, którzy to usły
szeli, wielu mówiło: Tru.dnajest tamowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego
na to szemrali, rzekł do nich: To wav
gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowie
czego.jak będzie wstępował tam, gdzie
był przedtem? Duch daje życie; ciało
na nic się nie przyda. Słowa, które Ja
wam powiedziałem, są duchem i ży
ciem. lecz pośród was są tacy, którzy
nie wierzą. Jezus bowiem na początku
wiedział, którzy to są, co nic wierzą,
i kto miał Go wydać. Rzekł więc: Oto
dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie
może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie
zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu
uczniów Jego się wycofało i już z Nim
nie chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i 11y chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do
kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego. A myśmy uwierzyli i powali, że Ty jesteś Świętym Boga.

że

publikujemy

ś 'u8p.

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

pogrążona

W smutku

rodzina

Mirosława

zawia-

Ucząc

zus

Będę błogosławił

ma,

lat 33

Ref: Wszyscy zobaczcie
jak nasz Pan jest dobry.

samorządowej)

i

mi

Romualda Robakowska

23o(,
olerpnla
2000
.
,
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kladanle ich w redakcji
lub w Drukarni Krotoszyńskiej
przy ul.

Floriańskiej

I.

Krotoszyn
ul. Ostrowska 19
Tel. 725-29-69,
0603 941 391, 0601 983 703

powiedział:

9.
W przededniu

lutogniewskiego

świętowania

29 sierpnia ubiegłego roku do Lutogniewa zjechało około 20 tysięcy ludzi, by uczestniczyć w uroczystości koronacyjnej cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. - Tamto wydarzenie było dla nas
ogromnym świętem - wspomina proboszcz parafii, ks. kanonik Zygmunt Krysmalski- Koronacja bar'lho ożywiła ruch pielgrzymkowy.
Przeglądając

pamiątkową

księgę

sanktuarium natrafiłem na oryginalne wpi sy pielgrzymów, między
inn ymi z Krotoszyna, Jarocina,
Koźmina , Liskowa, Leszna, Torunia. Jako jedni z ostatnich wpisali
się uczestnicy 18 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ,
którzy
7 sierpnia nocowali w Lutogniewic. W .ostatnim czasie zwiększyła
s ię też frekwencja na nabożeń
stwach niedzielnych.
Na

godz. i 5. 00 przyjeżdża tu wielu
wiernych z Krotoszyna - mówi
ksiądz kustosz - Przyciąga ich do
Lutogniewa obecność Matki, której
Syn obchodzi jubilesz 2000 lat~
narodzenia.

• Kościół

jubileuszowy
Sanktuarium w Lutogniewie zostaw tym roku ogłoszone jednym
z kościołów jubileuszowych naszej
diecezji . Świątynia jubileuszowa to
taka, w której w czasie roku 2000
można uzyskać odpust zupełny dla
siebie lub osoby zmarłej . Warunkiem podstawowym jest bycie
w stanie łaski uświęcającej, przyję
cie w tym dniu Komunii św., wyzbycie się jakiegokolwiek przywią
zania do grzechu. Odpust taki moż
na uzyskać raz dziennie. - Ogło
ło

szenie naszej malej światyni parafialnej kościołem jubileuszowym
jest dla ca/ej parafii wyróżnieniem
- mówi ks. Krysmalski. - Od
pierwszych dni Wielkiego Postu zauważamy wzmożone przybywanie
zorganizowych grup pielgrzymkowych i pielgrzymów indywidua/-

Fot. Arch.

nych.
Świętowanie odpustu parafialnego
będzie miało charakter dziękczyn
ny za ubiegłoroczną koronację . Obchody rocznicy rozpoczną się w sobotę 26 sierpnia. O godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. po której nastąpi obrzęd błogosławień
stwa dzieci. Pm;V4>dniczyć będzie
ks. prałat Alfred Mąka z Ostrowa
Wielkopolskiego. W sobotni wieczór o godz. 19.00 redaktor naczelny diecezjalnego Radia RODZINA
ks. Leszek Szkopek, który rok temu pomagał w przygotowywaniu
koronacji, odprawi Mszę św. dla
Akcji Katolickiej i inteligencji.

Drewniane

pod

Wygłosi

homilię:

Maryja przewodniczką po drogach
wiary w Trzecim Tysiącleciu .
Maryja z Lutogniewa - mówi
ksiądz redaktor - to matka, która
pociesza, która pokazuje, jak zachowywać się w sytuacjach zwyczajnych, aby być bliżej Chrystusa,
wielkiego Jubilata.
podczas niej

•wyruszą

z

Małego

Rynku

W niedzielę 27 sierpnia o godz.
10.00 Mszę św. odprawi ks. infułat
Tadeusz Szmyt, proboszcz parafii
św. Antoniego w Ostrowie Wielka-

lokalizacją (odlebudynków, możli
wo.' ć dojazdu w razie zagrożenia po-

interesowali

się

ich

głość od sąsiednich

żarowego), konstrukcją, prawidłowo

ścią rozwiązań

technicznych. Pod lubrano również stan instalacji elektrycznej i odgromowej. Oceniano też
liczbę hydrantów i ich rozmieszczenie
oraz odległość od najbliższego telefonu.
pę

ległych

otoczymy wszystkich po-

w obronie ojczystej ziemi.

Pamiętać będziemy także

o pomor-

dowanych w Katyniu -

mówi ks .
Krysmalski. Przewidziana jest także procesja na cmentarz i apel poległych. Wielkim pragnieniem ks.
proboszcza jest, by w tym dniu byli w Lutogniewie obecni przedstawicieli rodzin katyńskich i kombatantów nie tylko z naszego powiatu.

Podczas uroczystej sumy o godz.
12.00 będziemy pamiętać w modlitwie o tych, którym została powierzona troska o kształt naszej Ojczyzny - zapewnia ks. Krysmalski
(sł)

•Dla służby zdrowia
i z okazji dożynek
We wtorek 29 sierpnia swój

dzień

informacji dotyczących lutogniewskiego sanktuarium można
znaleźć

odwiedzając

internetową

stronę:

www.wsdsc.poznan.pl.(Lu• togniew).

Do Częstochowy_
i Szczyrku

lupą

Akcja kontrolowania obiektów sakralnych w powiecie krotoszyńskim trwała prlez cały czerwiec. Odwiedzono
sześć drewnianych kościołów i kaplic.
Na skontrolowanie tych budynków
trzeba było uzyskać zgodę kurii diecezjalnej. Zgodę wydano, po czym kuria
rozesłała do proboszczów pisma z informacjami w tej sprawie.
Podczas oględzin obiektów strażacy

modlitwą

Fot Arc/1.
w lutogniewskim sanktuarium obchodzić będą pracownicy służby
zdrowia. Ksiądz kustosz bardzo gorąco zaprasza wszystkich lekarzy,
pielęgniarki i innych pracowników
służby zdrowia. Nabożeństwom
przewodniczyć będą kapelani krotoszyńkich szpitali. Będą one miały
charakter dziękczynny za wszelkie
łaski zdrowia wyproszone za wstawiennictwem M.B Lutogniewskiej.
Modlitwą objęci zostaną pracownicy służb medycznych i ich rodziny.
Jubileuszowy odpust zakończy się
w niedzielę 3 września powiatowymi dożynkami połączonymi z obchodami jubileuszu administracji
państwowej i samorządowej. -

Więcej

kościoły

W tym roku po raz pierwszy strażacy skontrolowali
pod względem zagrożenia pożarowego drewniane kościoły w naszym powiecie. - O potrzebne do tego zezwolenie musieliśmy się zwrócić do kurii diece'ljalnej - tłu
maczy Andrzej Mieloch z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

polskim. Kazanie wygłosi ks. Józef
Kawalec z Wrocławia, wcześniej
kustorz sa nktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Twardogórze. Jako gospodarz tamtego
miejsca w 1995 r. przeżywał podobną koronację , jak ubiegłoroczna
lutogniewska. Również o godz.
10.00 z Małego Rynku w Krotoszynie wyruszy pielgrzymka, którą poprowadzi wikariusz parafii św. Marii Magdaleny ks. Rafał Rydliński.
Kulminacyjnym punktem uroczystości będzie niedzielna suma odpustowa o godz. 12.00, odprawiona.
na placu przed sanktuarium pod
przewodnictwem księdza biskupa
ordynariusza naszej diecezji Stanisława Napierały. Lutogniewscy
parafianie postawią tam specjalny
metalowy ołtarz polowy, który bę
dzie mógł służyć parafii przez wiele lat.
Poniedziałek 28 sierpnia będzie
dniem poświęconym pamięci zmarłych czcicieli Matki Bożej. W przededniu września szczególną

W żadnym z szesciu skontrolowanych drewnianych obiektów sakralnych nie stwierdzono rażących zaniedbań. - Nie zauważyliśmy uszkodzeń

instalacji elektrycznych, ale dla pewich sprawdzenie, zrobi to elektryk - stwierdził
ności zaleciliśmy dokładne

Andrzej Mieloch. W kilku świąty
niach powiatu krotoszyńskiego brakowało wymaganej ilości sprzętu gaśni
czego, a niektórym gaśnicom skoń
czył się już termin ważności.
Wyniki kontroli trafią do Komendy
Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdzie zostanie opracowana
analiza bezpieczeństwa obiektów
drewnianych na terenie Wielkopolski.

(popi)

Przypominamy, że 17 września 2000
r. krotoszyńska Fundacja Grodzka organizuję pielgrzymkę autokarową do
Częstochowy. Koszt uczestnictwa to
23 zł.
Natomiast w dniach 13- 15 paździer
nika odbędzie się trzydniowa wycieczka do Szczyrku i okolic. Przewidywany koszt (z pełnym wyżywie-

niem oraz z przewodnikiem) od osoby
wynosi 190 zł., w cenę wliczone jest
również ubezpieczenie.
Zapisy na obie wycieczki prowadzone
są w Krotoszynie przy ul. Sienkiewicza 2/20 (g_odz. I 0.00 do 16.00). Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 725 37 61.

(red.)

Tym, którzy zamierzają wesprzeć misyjną szkołę dla kameruń
skich dzieci (pisaliśmy o niej przed tygodniem), przypominamy numer konta: Kościół Parafialny p.w. Św. Rocha, WBK VI
O/Poznań nr 10901362-544836-128-00, dopisek· K.ameron pomoc dzieciom lub Kamerun - misja ks. Ryszarda. Kserokopie dowodu wpłaty trzeba wysłać pod adres: Kościół parafialny p.w. Św. Rocha, ul. Św. Rocha 10, 61-142 Poznań. (red.)
29 olerpnia 2000

•

10
Jeden lipcowy tydzień spędzili w pięciotys\ęcznych Krzepicach (w pobliżu Częstochowy) młodzi ludzie z Ośrod
ka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach i ze szkól średnich Warszawy. Razem z kolegami z Krzepic podjęli się renowacji tamtejszego cmentarza żydowskiego, realizując tym samym program pod hasłem Antyschema·
ty - Krzepice 2000, popierany przez władze Polski i Izraela.

Ocalić
Pojechaliśmy

do Krzepic grupą
zamieszkaliśmy u gościnnego księdza na plebanii. Obiady jadaliśmy w stołówce
trzydziestoosobową,

od zaponinienia

CARITASU,

śniadania

i kolacje
sami, bo taniej. ·w sprzęt do pracy wyposażyła
nas warszawska Fundacja Wiecznej
przygotowywaliśmy

Pamięci.

Cmentarz krzepicki, oddalony od
miasta o dwa kilometry (odległość
tę dwa razy dziennie pokonywaliśmy pieszo), jak wiele tego typu
obiektów w Polsce, przypominał
wysypisko śmieci. Porośnięty wysokimi chwastami i krzewami, budził przerażenie. A należy on do
unikatów na skalę światową, ze
względu na metalowe macewy
i wiek. Można tu znaleźć płyty nagrobne z pierwszej połowy XVII
wieku. Kilka razy podejmowano
próby ocalenia tego zabytku, a zarazem miejsca pamięci, dotąd nikomu
się to nie udało.

•Nikt nie
zmuszał

do pracy
Z wielkim

Piękne

macewy wygrzebano spod grubej warsrn~ ziemi

zapałem

ruszyliśmy

pierwszego dnia do pracy, walcząc
z chwastami i pogodą, która jakby
o nas zapomniała i serwowała przelotne deszcze. Z każdym dniem,
krok po kroku, w miarę wycinania
kolczastych krzewów odsłaniał się
przepiękny zabytek.
Krzewy i chwasty kaleczyły ręce
pracujących, a ja patrzyłem na nich
z zachwytem. Przecież ta młodzież
miała dużo ciekawsze propozycje
odpoczynku w czasie wakacji,
a wybrała wyjazd do Krzepic.Wielu z nich pochodzi z dobrze sytl.1owanych rodzin, co ich skłoniło do
podjęcia tej morderczej pracy?
Pracowaliśmy od wczesnych godzin rannych, potem przerwa na
obiad i krótki poobiedni odpoczy-

nek, i znów praca. W Krzepicach
nikt nikogo do niej nie zmuszał ani
nie zachęcał.

•Delikatnie,
bo kruche
Rano na hasło: - Kto idzie ze mną?
cała ferajna zrywałą się z łóżek i po
kilku chwilach wszyscy wyruszaliśmy do pracy. Pomimo nieciekawej
pogody humory wszystkim dopisywały. Przysypanych macew napotykaliśmy bardzo dużo. Podnosiliśmy
je, czyściliśmy i przygotowywaliśmy do malowania. Bliżej rzeki leżały przepiękne macewy kamienne
z 1740 roku, bogato zdobione, ale
też przywalone zwałami liści, ziemi
i chwastów. Musieliśmy obchodzić
się z nimi wyjątkowo delikatnie, bo
były bardzo kruche.
Młodzi ludzie stawiali wiele pytań
- o symbolikę nagrobków żydow
skich, poszczególnych· kwater, obrządek pochówku. Wykorzystując
swoje wiadomości starałem się
wszystko tłumaczyć, resztę uzupeł
nił potem mój przyjaciel Janek Jagielski, pracownik Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Warszawie. Spotkanie z nim, mające trwać
dwie godziny, przeciągnęło się do
późnych godzin nocnych, choć następnego dnia trzeba było wstać do
pracy.

•Wrócimy
we wrześniu
Wszystkiego nie da się zrobić
w ciągu jednego tygodnia. We
wrześniu wrócimy do Krzepic

z młodzieżą z Izraela, poznaną podczas naszego pobytu w tym kraju.
W przyszłym roku będzie Dobrodzień, później Praszka i wiele innych miejscowości, gdzie czekają
na naszą pomoc kolejne zapomniane cmentarze.
Na
końcu
lipcowego pobytu
w Krzepicach spotkaliśmy się
z władzami tego miasta, by między
innymi usłyszeć słowa zachwytu
i podziękowania za to, co zrobiliśmy razem z miejscową młodzieżą.
Pojechaliśmy też do Jasnogórskiej
Pani, która czuwała nad nami przez
cały krzepicki tydzień.

mczy

znajdą się

chętni?
Każde

z organizowanych dotąd
przez Polskie Stowarzyszenie Korczakowskie spotkań młodzieży
zdrowej i chorej przebiegało w atmosfe,-ze wspaniałej harmonii,
przyjaźni, pełnej akceptacji, tolerancji i pokory. Tak też było tym razem.
W czasie spotkania w Krzepicach
powstał film, który będzie dokumentem naszej pracy, i który obejrzą zobaczą nasi goście z Izraela we
wrześniu. 5 września przyjedzie do
Krzepic grupa młodzieży z Niemiec
i Izraela, a 14 września - czterdzieścioro nastolatków z jerozolimskiej
szkoły Hartmana. Będą razem pracowali, dyskutowali i zwiedzali
Polskę. Chcemy zabrać też kilku
młodych z liceów w Koźminie
Wlkp. i Krotoszynie - czy znajdą
się chętni?

Jerzy Fornalik

6>czekiwan:ża:

·
·
·

doświadczenie handlowe
dyspozycyjnośt
umiejętność
nawiązywania

·

kontaktów
samochód
lub prawo Jazdy
własny

Zgłoszenia (CV i podanie) prosimy składać
w Dziale Osobowym, ul. Sienkiewicza 2A.

Fot ... Rzec;:"· Arc:h. (x2)

1442

Ci młodzi ludzie podjęli się renowacji c111enlarza tydowskiego w Krzepicach
23 alerpnia 2000

Supermaszyny na

Błoniu

W sobotę na krotoszyńskich ulicach rozległ się huk motoc~~owych silników -już po raz dwunasty Klub Motocykli Ciężkich i Dawnych OLD TIMERS zorganizował zlot właścicieli stalowych rumaków.
Wpisowe, 40 złotych od osoby,
obejmowało ubezpieczenie, posiłki
i znaczek imprezy. Pięćdziesięcio
procentową ulgę mieli weterani,
osoby ze znaczkiem PRM, kobiety
motocyklistki. Dzieci zwolnione
były od opłaty.
Pierwsi goście zjawili się w czwartek wieczorem, aż ze Świnoujścia.
Jako inaugurujący zlot otrzymali
w prezencie grill. W sobotę, w godzinach przedpołudniowych zarejestrowanych było około 400 motocykli, tyle właśnie wzięło udział
w paradzie.

•Najładniejsza
O godzinie 11.00 w paradnym szyku, pod eskortą policji, uczestnicy .
zlotu wjechali na krotoszyński rynek. Władali nim blisko dwie godziny. W tym czasie mieszkańcy
miasta mogli wybrać najpiękniej
szy motocykl. Po raz drugi zwycię
żył pojazd Ryszarda Wickiego
z Ostrowa Wielkopolskiego (wła
ściciel na co dzień jest nauczycielem, na tegoroczny zlot przybył
z trzyletnim synkiem Grzesiem).
Puchar wręczył burmistrz Julian
Jokś. Wśród głosujących rozlosowano nagrodę - puzzle składające
się z 4000 elementów która
przypadła w udziale 4-letniej Jagodzie Juskowiak z Krotoszyna.
Tradycją zlotu jest wręczanie wyróżnienia najstarszemu uczestnikowi zlotu, został nim Henryk Oklasiński z Kościelca Kujawskiego.

Z punktu wirlzenin osoby dorosłej urok
urlopu polega 1r1. in. na tym, że czło
wiek ma z rcgu~, wtedy wii;cej kontaktu z ludźmi widywanymi nn co rlzicrł
rzadko. Nn przykład z najbliższą rodziną - która nagle w lipcowy poranek odkrywa radośnie, że tatuś jest
dziś w Jomu, bo nic poszedł do pracy.
Z kolei z punktu wirlzcnia moich rlzicci urok urlopu polega na tym, że rozluźnin si~ ich. nazwijmy to, dyscyplina
ograniczana na co
telewizyjna rlzicrł szkolnymi (i nic tylko) obowiąz
kami. Krótko mówiqc: w wakacje oglą
dAją to, czego za trzy micsiqcc na pewno oglqrlać nic b~d11. Na przykład film
o Kiepskich.
Oglqdanic wi~kszofoi obecnie cmitowanyd1 seriali uważam za strat~ czas11. Ale gwoli szczerośc i - przyznajy, że Rodzinę Kiepskie/i zdarza mi się
ohcjrzrć . Jest onn pcwmt narniastkq
nonsensownego, nic wyrnfinownnego
humoru prezentowanego przez Alfa,
przez wojskowych lcknrzy z M.A.S.11.a; ostatecznie nawet przez Ala Bundy 'ego. Każdy czasem potrzebuje
odrobiny takit'go p11rc-no11sen,u rlla relaksu, dla sz<.:Zl'n'go, chor bcz111yślrn·go śn1icd1u. Tyle tylko, że mój
śmiech z Kirpskich 11i1• wyklucza wrn le h'go, że nadal traktuj~ ich na zil'iadzic ::: hm/w laku . I nadal uwni.arn , żt·
uajnwrnicj,z,1 stroną t1·go filmu jP,t
w1•jściuwa (t1·ż kiq1ska) p10,l'llka /li()

Uhonorował

go starosta

Stanisław

Ratajski. Pan Henryk ma 68 lat.
Na zloty jeździ od dawna, motocykle stały się w jego rodzinie tradycją. Dziś kontynuują ją synowie
i wnukowie. Seniorowi składano
życzenia

jazdy na jednym kole do

setki.

•Atrakcje
za płotem
Po powrocie na zlotowisko przy
ulicy Sportowej uczestnicy zjedli
obiad, a
godzinach popołudnio
wych odbyły się liczne konkurencje sprawnościowe, między innymi: wolna jazda, slalom, przeciąga
nie liny. Zwycięzcy konkursów
mogli liczyć na interesujące nagrody: olej do silnika, ekspres do kawy, czajnik bezprzewodowy, markową odzież, suszarki do włosów,
latarki. Były nawet. .. garsonki. Nagrodzono właściciela najstarszego
motocykla (Indian z 1940 roku)
i najmłodszego uczestnika - czter-

w

nastomiesięcznego chłopca (dostał

ogromnego pluszowego łosia).
Wieczorem można było posłuchać
rocka i bluesa. Koncertowali: LOOS BLUES (z Ostrowa Wielkopolskiego), NIGHT RIDERS (z Konina), TRAF (z Wrocławia).
Jerzy Stanisławski, prezes OLDTIMERS, powiedział: - Zlot by/

bardzo udany. Afieliśmy fantastyczną pogodę. W ubiegłym roku myśle
liśmy o zawieszeniu imprezy ze
względu na zachowanie niektórych

mieszkańców

Krotoszyna. Sprawia
gdy publiczność przychodzi obejrzeć paradę,
ale teren zlotu jest zamknięty. Nie
robimy tego ze złośliwości, lecz
z troski o bezpieczeństwo. Zlotowicze przyjeżdżają na własną odpowiedzialność, ponadto są ubezpieczeni. W tym roku, podobnie jak
w ubiegłym, pilnowaliśmy w nocy
na zmianę ogrodzenia, bo co rusz
jakiś jego fragment rozmontowywano. O 1.00 kręciły się jeszcze
dzieci z miasta. Mieliśmy również
kradzież - delikwent brał, co wpadło mu w ręce. Na szczęście ochrona spisa/a się na medal, złodzieja
złapała i wszystkie rzeczy zostały
odzyskane. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku sytuacja się poprawi.
nam

wielką radość,

Zlotowicze minutą ciszy uczcili
pamięć swojego kolegi, ofiarę tragicznego wypadku sprzed kilkunastu dni, Artura Domagały z Milicza.

•Bilans
Na spotkanie w Krotoszynie zjechało 450 motocykli i 60 samochodów (duże zaskoczenie dla organizatorów, musieli zrezygnować z że
laznej reguły: żadnych samochodów; może to nowy sposób na wakacje?), razem prawie 900 osób,
niemal o 300 więcej niż w roku
ubiegłym. Bilans strat tegorocznego zlotu to także rozcięta głowa,
złamanie dwóch obojczyków, jed-

Oglądanie większości

Henryk

Oklasiński;; Kośdelca

Kujawskiego

nej ręki i palca.
Członkowie Klubu są wdzięczni
krotoszyńskiej policji za bardzo
dobrą obsługę zlotu, szczególnie
zaś starszemu sierżantowi Ireneuszowi Dąbrowskiemu, który pro-

obecnie emitowanych seriali uważam za stratę czasu. Ale
- gwoli szczerości - przyznaję, że Rodzinę Kiepskich zdarza mi się obejrzeć.
Jest ona pewną namiastką nonsensownego, ale wyrafinowanego humoru prezentowanego przez Alfa, przez wojskowych lekarzy z M.A.S./1.-a; ostatecznie
nawet. przez Ala Bundy'ego. Każdy czasem potrzebuje odrobiny takiego pure-nonsensu - dla relaksu, dla szczerego, choć bezmyślnego śmiechu.
..
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Prorok z
CJ'C1. Że dowcipy bywają plnskie.
Oraz że w og6lc teksty Kiep,kiego maj11 ,iy do tek:it6w Alfa tak. jak dogmatyczny bclkot Kalinowskiego do żeln
znej konsekwencji Korwina-Mikke.
Toteż naprawdę odczułem zgrozę, gdy
stwierdziłem, że Kiepski staje ,ię dla
moich dziecinków postaciq kultową.
Do tego stopnia. że cytują z pamięci
ob,zcrne fragmenty filmowych dinlog11w! Ja rozumiem: cytować Brunncrn
i Klos,a. Roz11mw111: cytownć Kwiczoln i Pyzdr<; .. \lbo naw!'l innyd1, gor,zych kom1kc\w niechby nnwet
Kwaśniewskiego i Ikonowicza (Lepper
z uwagi nn ,lowninwo do,wolony jl•st
orl lat 18).
\Vykorzy,tnlrn, wit,;c natychmia,t lct-

Fot . .,Rzecz" - Marcin Pawlik
naj:,tarszym uczestnikiem zlotu

wadził paradę.

-

Podziękowania

należą się też straży pożarnej,

która kilkakrotnie spryska/a ziemię
wodą. Inaczej nie mielibyśmy czym
oddychać - dodaje prezes Klubu.
(ruda)

walu można kreować nie tylk1> podtarockersów, grajqcych zgrabne kawałki taneczne Qakic potc1n lansmvać bi;dą na swych dancingach loknle gastronomiczne, choćby Bar
Wszystkich Świętych). Dziś z desek
Sopotu może zaśpiewnć Kapela (rok
• temu grała u Owsiaka na Pr::ystrinku
H1JOdstock). Dziś sopocka, lcn(c)iwa
przecież publika szaleje pod wodzą
ł'~ukasza Golca - młodego żywieck ie
go górala, lornetkowego podglądacza
słynnej już Bernadctki (o której śpie
wała będzie przez najbliższe miesiące
cala Polska).
Dwudziestopięcioletni Łukasz ma coś
wspólnego z naucznniem: nic tylko
ską).
dlatego, że w kaznodziejskim geście
Pamiętam, że w tym samym czasie,
chętnie podnosi do gó ry prawy palec
gdy wraz z przyjnciółmi odkrywaliśmy
wskazujący. ,\le on przede wszystkim
udowodni!, iż mo.i:na we własnym kraw drugim obiegu zbuntowane, punkowe kapele - na sopockiej estradzie
ju zostnć prorokiem. I to przed czterdziestką' Tyle, że trzeba mieć tnlent,
miotali się jacyś wystrojeni. w cekiny,
słodcy, młodzi Szwedzi (o nazwie boa kraj me może mieć w nazw"! słowa
dajże Herrexs), uparcie lansowani poludowa bąrlź socjalis~yc::ny.
... W tym momencie uznałem. że wytem przez dwa sezony w Lecie :: Rakład na temat góralskich rockman6w
diem. Pnmiętam też . że kiedy nieudol(skądinąd uwiclhianych już .v,··~t:ś nicj
nie (acz upar 1,) rirzLilem 11a gitarze
przez moje pociechy) możl' sit,; zakn11funkcje do poezji wyklętego Stachury
czyć. Zrobiło si~ zdecydowanie późno.
- w Sopocie szalał podupnrlajiicy /JoSpytałem, która godzina. Za tr::ynan~y Jl. Postauowiłcm wtedy bojkotoście Kiepscy usłyszałem . RPc"' rll'
wać transmisje z tt'J imprezy (trochę
opadły. Była dwudziesta dni!(a sir
dziś żaluji, \zrnn oura 1 81,·zpw,ki,·j dcm ...
ale ,Iowo się rzt'kiu. ).
Maciej H. I lolTmann
.\ dzi;? OkazuJe ,ii;. i.<: na ta 1m fc,ti-

lornetką

nie rozluźnienie dyscypliny telewizyjnej w celu edukacyjnym. Ponieważ
małolaty dostąpiły znszczytu obejrzenia transmisji z Sopotu, przeprowadziłem rozmow~ o muzyce. Nadmieniłem,
że sopocki festiwal stanowi! kiedyś nieudolne ściganie się z pop-muzyką
wrednego Zachodu. Że jego bohaterami byli lokalni, lekko podstarzali artyści z państw demokracji . ludowej (jakiej? - pytają moje dzieci z niedowierzaniem .. .). Artyści, dodajmy, o statusie weteranów, prezentujący tani
blichtr oraz totalny marazm. I że co jakiś cza, imprezę t~ nawiedzały tanrlet nc międzynarorlowe gwiazdy, z reguły
już spadające (a więc tań~ze) lub nieznane gdziekolwiek indziej (poza Pol-

był

tusiałych

•
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Data ni e jest przypadkowa. Konwencja odbyła się w 20. rocznicę
pierwszego dnia strajku w Stoczni
Gdańskiej. Stąd jej symboliczny
wymiar.
W sali zgromadziło się około 3 tysięcy działaczy i sympatyków kandydatury Mariana Krzaklewskiego. Wśród obecnych był premier
Jerzy Buzek, którego zebrani przywitali owacją na stojąco. W loży
honorowej zasiadali między innymi: poseł Jacek Rybicki i współau
tor ustawy uwłaszczeniowej, przewodniczący Zarządu Regionalnego
RS AWS Dolnego Śląska, Tomasz
Wójcik.

Ziemi
Lubelskiej.
Kazimierz
Grajcarek - szef górniczej SOLIDARNOŚCI konkludował: - U nas
s ię nie fanzo/i. U nas s ię pracuje.
Taki też jest Marian i dlatego go
popieramy. Przedstawicielem Mazowsza był Konrad Ciesiółkiewicz
ze Związku Harcerstwa RP. Jego
zdaniem tylko Marian Kraklewski
może wskazać Polsce uczciwą drogę do sukcesu. Zaś rolę legata Kaszubów i Pomorzan pćłnił wicemarszałek tamtejszego
Sejmiku
Wojewódzkiego Kazimierz Klawi-

ter. Między wystąpieniami wymienionych wyżej serwowano uczestnikom konwencji przerywniki muzyczne, ś piewały mi ę dzy innymi
Danuta Rinn, Urszula i Reni Jusis.

11 Podziękował
Wałęsie
Niezwykle

gorąco

przywitano MaO mężu mówi- Marian dobrze troszczy s i ę

rylę Krzaklewską .
ła:

•Tak, tak,
tylko Krzak

szef sztabu wyborczego Mariana Krzaklewskiego, jest zadowolony
z przebiegu konwencji. Nastrój, jaki ogarnął publiczność po ostatnich słowach
wystąpienia kandydata na prezydenta, kiedy spadały setki balonów, był iście

Zgromadzeni obejrzeli krótki film
Trasa, opowiadający o podróżach
wyborczych Mariana Krzaklewskiego. Uśmiechnięci ludzie w róż
nym wieku uzasadniali, dlaczeg9
właśnie na niego będą głosować.
Pierwszy raz zaprezentowano spot
reklamowy kandydata. Tak, tak, tylko Krzak. Super wybór, prosty szlak
- to refren reklamy wyborczej
M.Krzaklewskiego. Autorem muzyki jest Krzesimir Dębski.
Nim pojawił się bohater przedsta-

szampański.

Myślę, że

•I
z

żółtą wstążec~ką

Gdańską konwencję wyborczą

Mariana Krzaklewskiego prowadzili
Jacek Kępski, wojewoda śląski,
wraz z towarzyszącym mu góralem.
Nim rozpoczęło się spotkanie, instruowali przybyłych,jak i kiedy pokrzykiwać: - Lewa strona krzyczy

- Krzak, prawa odpowiada - tak.
Wszędzie kręcili się moderatorzy najczęściej młodzi wolontariusze,
którzy na bieżąco wspomagali spontaniczność tłumu. Morze żółtych koszulek raz wstawało, raz siadało,
klaskało i skandowało. Po jego ży
wych reakcjach dokładnie widać było, co jest najważniejsze dla prawicowego narybku. Kiedy Marian
Krzaklewski stwierdził, że Polska
potrzebuje prezydenta, który nigdy
nie był sowieckim podnóżkiem i dalej, gdy mówił o bolszewiźmie, rozlegało się gromkie: - Precz z komu-

Komputery
dla nauczycieli
6°/o rabatu
raty do 12 miesięcy
bez odsetek

ną!

Hardbit s.c.
63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 2a
tel. 062 725 72 06, 725 77 78
1415
23 •lerpnia 2000

wienia, poparcie dla niego kolejno
wyrazili przedstawiciele sześciu
polskich regionów. Prezentację rozpoczął prezydent Krakowa - prof.
Andrzej Gołaś . Powiedział: Konwencja nie jest po to, by kogokolwiek prz eko nać, nakłonić do
zmiany p oglądó w. Tu wszyscy j esteśmy zgodni. Spotkaliśmy si ę, by pokazać, że jesteś my razem, że chcemy wygrać . W imieniu Wielkopolski wystąpił polityk ZChN - Marcin Libicki. Rolników Podlasia reprezentował Gospodarz Roku I 999

n i a

Ja wiem, że niektórzy z Państwa
mogą się z tym nie zgodzić. Ale
mnie to cieszy. Znaczy to, że pamięć
nie ginie. Czasem, oglądając telewizję, odnoszę wrażenie, że naród
w swej masie nie potrafi zapamiętać
poprzedniego dnia.
Mnie osobiście urzekł jeden mo-

ment. Mimo konfliktów między
AWS Krzaklewskim a Lechem Wałęsą, ten pierwszy złożył na ręce drugiego podzię
kowania dla wszystkich ludzi zwią
zanych
z
SOLIDARNOŚCIĄ.
Gromkie dziękujemy zabrzmiało naprawdę fantastycznie i nie było wynikiem zabiegów marketingowych.
Myślę, że Wiesław Walendziak,
szef sztabu wyborczego Mariana
Krzaklewskiego, jest zadowolony
z przebiegu konwencji. Nastrój, jaki
ogarnął publiczność po ostatnich
słowach wystąpienia kandydata na
prezydenta, kiedy spadały setki balonów, był iście szampa11ski. Huk
sztucznych ogni, fajerwerki i muzyka z głośników dopełniały scenografii. Igrzysk i chleba! - chciałoby się
zakrzyknąć . Bo dzisiejsza demokracja niekoniecznie jest klarowna
i jednoznaczna. To nie tak, że wybieramy autentyczne poglądy i konkretną wizję polityki, która będzie
prowadzona przez następnych pięć
lat. Nasz wybór jest wyborem wizerunku. Obraz kandydata, jaki został
stworzony, jest produktem, który my
- elektorat __:__ mamy kupić.
Marian Krzaklewski opakowany jest
przewodniczącym

papier z niebieską wstążecz
Dobór barw nie jest przypadkowy. Bo z czym kojarzy się Państwu
kolor żółty? Mnie przychodzi na
myśl pogoda, słońce i relaks . Niebieski to kolor spokoju. Takie wła
śnie wrażenia mają w nas wywoły
wać. Ciekawostką są białe koszule
Krzaklewskiego. To informacja: Jestem tradycjonalistą. Według mnie
to całkiem niezły pomysł, bo białe
koszule wyróżniają go na tle innych
kandydatów.
Uważam, że punktów wyborczych
przysporzy Marianowi Krzaklewskiemu jego żona Maryla, bardzo
sympatyczna kobieta o urzekającym
uśmiechu. To oczywiście kwestia
gustu. Zaangażowanie małżonek
w wyborach, zarówno Krzaklewskiego, jak i Kwaśniewskiego, niewątpliwie ubarwi kampanie. Przypuszczam, że obie damy będą budziły spore emocje.
O innych aspektach wizerunku kandydata opowiem Państwu przy okazji wizyty kolejnego kandydata na
prezydenta. Z pewnością niejeden
jeszcze odwiedzi Ziemię Krotoszy1\ską, by zyskać naszą przychylność .
Agnieszka Stanisławska
w

żółty

ką.

e

anzo I I
o rodzinę. Dobrze zatroszczy się tez
o kraj. Ludzie wierni małym sprawom, są również wierni wielkim.
Jej ostatnie słowa zostały niemal
całkowicie zagłuszone przez skandowanie
tłumu,
bo właśnie
w drzwiach pojawił się Marian
Krzaklewski.
Pierwsze słowa jego wystąpienia
związane były z datą konwencji: 20 lat temu, tu w Stoczni zaczął się
nowy wolny świat dla Polski i Europy. Idea, która wyróżnia nas, Polaków, na kartach historii, to idea
solidarności. Ona właśnie była zaczynem głębokich zmian, inspiracją dla zniewolonej Europy. Stanowiła,
zdaniem Krzaklewskiego,
jedną z najważniejszych wartości
XX wieku i stanowi szansę wieku
następnego. Niegdyś pokonała zło

komunizmu, teraz musi stać się
sensem dnia powszedniego. - Co
::naczy solidarność: to wspólna
sprawa i wspólna si/a. Solidarność
to prawdziwa troska o drugiego
człowieka. - mówił M. Krzaklewski.
Na ręce Lecha Wałęsy kandydat
skierował
podziękowania
dla
wszystkich ludzi SOLIDARNOŚCI, na co rozległo się gromkie: D::iękujemy!

•Własność

od osób fizycznych,

zwłaszcza

w grupie o najniższych dochodach

i wolność

oraz będzie zabiegał o ulgi dla firm
i średnich.

małych

stwa obywateli. Wnioskuje więc
o zmiany w kodeksie karnym (zaostrzające kary) i zwiększenie budżetu dla policji i prokuratury. Za-

Przyszedł

wreszcie czas, by choć
w części zrekompensować pól wieku okradania przez komunizm i oddać Polakom polską własność. Nasi polityczni przeciwnicy, obóz
obecnego prezydenta, gwałtownie
krytykują ustawę uwłaszczeniową.

Upowszechnienie własności nazybolszewizmem. Dziwny to bolszewizm, który nie odbiera, ale oddaje, i to nie tylko wybranym, ale
wszystkim pełnoprawnym obywatelom. Słowa kandydata trafiły na podatny grunt. Jednym głosem zabrzmiało: - Precz z komuną! Krzaklewski zaś kontynuował: - Chcę
powiedzieć:: całą mocą: jeśli mnie
zostanie powierzony ur::ąd prezydenta, nie stanę na drodze do wła
sności Polaków. Tę ustawę podpis::ę jako pierws::ą. To jeden z waż
niejszych postulatów Mariana
Krzaklewskiego: - Własność jest
najlepszym fundamentem wolności.
Własność to nowa nad::ieja, nowe
szanse, konkretne możliwości.
Marian Krzaklewski deklaruje też,
że będzie popierał wszelkie formy
przeciwdziałania bezrobociu. Jeśli
zostanie prezydentem, skieruje do
Sejmu ustawę o obniżeniu podatku
wają

Fot. Arch.
działać według

zasady: Dla
::ero tolerancji.
Zwraca uwagę na sytuację polskiej
wsi. - Koniec::ne jest podpisanie
wielkiej umowy społecznej dla wsi.
Dalej mówi: - Będę twardo bronił
interesów polskich rolników podczas negocjacji z Unią Europejską
mierza

•Będę bronił

przestępców

rolników
i emerytów
Niezbędna

jest, uważa Krzaklewski, radykalna poprawa bezpieczeń-

- bez kompleksów.
Marian Krzaklewski zapowiada, że
wkrótce będą widoczne pozytywne
skutki wdrażanej reformy emerytalnej. - Kilkusetzłotowa emerytura, zestawiona z wielotysięcznymi
emeryturami byłych funkcjonariuszy UB i SB, wygląda na okrutną
drwinę. Zadba o przywrócenie wła
ściwych proporcji w tej dziedzinie,
o przywrócenie sprawiedliwości.
Kandydat SOLIDARNOŚCI nie
zapomniał też o młodzieży. Dostrzega konieczność wyrównania
szans dla młodych ludzi ze środo
wisk wiejskich i ubogich. Zapowiada wprowadzenie specjalnego systemu stypendialnego. Młode pokolenie prawicy zareagowało entuzjastycznie na te słowa, skandując: Młodzi z Marianem! Odpowiedź
z mównicy: - Marian z młodymi!
Na pierwszym miejscu Marian
Krzaklewski stawia rodzinę: Wszystko, co służy polskiej rodzinie, służy Polsce. Silne rodziny to
nasz narodowy skarb.

•••
Kandydat na prezydenta RP zakoń
czył swoje wystąpienie słowami: Wolnofr, własność to szansa na
lepsze życie. Rodzina, bezpiec::eń
stwo, solidarność to filary mojego
programu.
Agnieszka Stanisławska
1416

HURTOWNIA ARMATURY

.

z

.

Józef Kozłowski

Serdecznie zapraszamy
na prezentację
kotłów firmy
z nowe1• serii• •
która odbędzie się
26.08.2000 r.

odwiedz-----cych
ifących
m dniu
NN
eniafirmy
~,P.',Yspodzitl'lfki • • •
OBIL

stanie na terenie naszej fir,ny:

63-700 Krotoszyn, ul. Dworcowa 1, tel.lfax 062 725 24 71, 722 60 07
23 •lerpnia 2000
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Telewizor DMQ 20Q1T
• ekran 20" telegazeta
• pamięć 7d programów

• zegar, timer, hyperband

Szczegóły

•

Telewizor T 51 3050 TEXT
• ekran 20", 99 kanałów
• ciemny kineskop, euro-av
• polskie menu, tryb hotelowy

promocji u sprzedawców. Oferta handlowa ważna do wyczerpania zapasów. PPHU "MARS" zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz błędów edytorskich.

Krotoszyn . Al.

Powstańców

Wielkopolskich 49

www.mars.net.pl
2 3 sierpnia 2000

_

W zdrowym ciele ...

Turnieje czas

zacząć

Sukcesem braci Radosława i Macieja Witów zakończył się historyczny, bo rozegrany po raz pierwszy, turniej siatkówki plażowej o Puchar "Rzeczy Krotoszyńskiej". Impreza odbyła się 19 sierpnia na terenie pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Ogrodowskiego w Krotoszynie.
Do rozgrywek w tej dyscyplinie,
która została niedawno dyscypliną
olimpijską, zgłosiło się 12 dwuosobowych zespołów. Rywalizacja prowadzona była systemem pucharowym - drużyna, która przegrywała
mecz, wypadała z planu dalszych
spotkań. Arbitrem wszystkich spotkań był sędzia Bogdan Kot.
Wszyscy uczestnicy zawodów potraktowali zawody poważnie. Już
od początku wykrystalizowała się
czołówka i dla obserwujących szybko stało się jasne, kto będzie walczył o najwyższe lokaty. Do półfi
nałów zakwalifikowali się Jarosław Kalak i Lukasz Serek, którzy
swoją ambitną postawą sprawili
największą chyba niespodziankę kibicom. Śmiało można ich nazwać
czarnym koniem turnieju . Do walczącej o wygraną grupy weszli także: Tomasz Konopka i Adam Kukiolczyński, następnie bracia Radosław i Maciej Witowie oraz
Aleksander Łyskawa i Grzegorz
Wiertlewski. Tych ostatnich kibice
najczęściej typowali jako zdobywców głównej nagrody. Co poniekąd
sprawdziło się, bo w wielkim finale spotkali się z duetem braci Witów. Mecz był zacięty i zgromadził
dużą liczbę kibiców. Prowadzenie,
nie większe niż o dwa punkty,
zmieniało się często, wynik oscylował w granicach remisu. Ostatecznie większą odpornością psychiczną wykazali się znakomicie rozumiejący się na piaskowym boisku
bracia.
(popi)

możemy

oficjalnie
pierwsza
drużyna tenisistów stoło
wych VICTUS-ASTRA od
nowego sezonu grać będzie
w Jl lidze. Przypomnę, że
druga drużyna awansowała
do okręgówki.
potwierdzić,

że

W lipcu nasi pingpongiści trenowali z pierwszoligowcami z SANU-BUDOWLANYCH Pozna11. Zorganizowano m.in. turniej indywidualny
w którym Tomasz Olejnik zajął
trzecie miejsce. Kierownik sekcji
Florian Kmiecik zdaje sobie sprawę, że dotychczasowy skład jest nie
wystarczający na drugą, a w przyszłości być może nawet na pierwszą.
ligę, dlatego zapowiada wzmocnienie zespołu . A występować będzie
my w południowej grupie ligi wielkopolsko
zachodniopomorskiej,
mając za rywali: SPARTĘ Gniezno,
TAJFUNA Ostrów Wlkp., HELIO-

Bieg
Piłsudskiego

Nie

zabrakło

efektownych

Tylko 48 minut i 26 sekund potrzebował 29-letni Klaudiusz Kozłow
ski z Gniezna, aby pokonać dystans 15 km w IX Biegu Marszałka
Józefa Piłsudskiego, który rozegrano w Kobylinie. Uczestnicy biegu
wystartowali na kobylińskim stadionie, następnie· ruszyli ulicami
miasta, potem drogą na Baszków
i leśnymi dróżkami pobiegli do
Rzemiechowa, skąd wrócili do Kobylina. Metę usytuowano ponownie na stadionie. Kilka sekund po
zwycięzcy na metę wpadł Wojciech Więckowski z LEGII Warszawa, na trzeciej pozycji zawody
ukończył Arkadiusz Borowiak
z GWARDII Piła. Najlepiej z miejscowych biegaczy zaprezentował
się Krzysztof Kasprzak z KROTOSZA Krotoszyn, który z czasem
59.25 min. zajął 35. lokatę.
Telewizor kolorowy jako główna
nagroda przypadł w udziale zwycięzcy. Poza tym otrzymał okazały

zagrań

Puchar Ministra Obrony Narodowej wręczany w jego imieniu przez
pułkownika Mirosława Kamieniarza z Poznania . Drugi sportowiec w kobylińskim biegu dostał
Puchar Wojewody Wielkopolskiego od przedstawiciela delegatury
w Lesznie Edwarda Szprocha.
Puchar Burmistrza Kobylina Jana
Waleńskiego wręczono ostatniemu
długodystansowcowi, który zmieścił się jeszcze na podium. Najstarszym uczestnikiem biegu był Jan
Malicki z Wrocławia (rocznik
1929!), natomiast najmłodszym
16-letni Sylwester Chudy ze
Sławna. Po zakończeniu biegu na
stadionie PIASTA odbył się festyn
rodzinny z loterią fantową, gdzie
najciekawszą wylosowaną nagrodą
było żywe prosię.

Wieczorem zacountry, a ostatnim akcentem była zabawa taneczna.
grał zespół

(popi)

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

,, DAGER''
Roman i Jan
Fot. .,Rzecz" - Marcin Pawlik (x2)
Szc-ęśliwi Zll'.)'Cięzcy zawodów - Maciej i Radek Wita

Tenisiści
w drugiej lidze!!!
Wreszcie

113 zawodniczek i zawodników ukończyło IX Bieg
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kobylinie.
Trasę o długości 15 km pokonywano 15 sierpnia
przy pięknej słonecznej pogodzie, termometry
wskazywały aż 30 stopni Celsjusza.

SA Czempin, POGOŃ Śmigiel,
SPÓŁDZIELCĘ Kobylin, RASZKOWIANKĘ
Raszków,
AKS
Ostrzeszów.
Celem sekcji jest również promowanie tenisa będącego sportem masowym i w miarę tanim poprzez organizację różnych imprez i turniejów.
Już 2 września w sali OSiR, nastadionie, odbędzie się I indywidualny
turn1eJ klasyfikacyjny seniorów
okręgu kaliskiego, a pierwszy mecz
ligowy, z Raszkowianką, I paździer
nika. F. Kmiecik apeluje jednocześnie do sponsorów o wsparcie. Chęć
stworzenia rady patronackiej nad
sekcją wyraziły już władze samorzą

dowe i kilku przed iębiorców.
A w zystkim którzy chcieliby wesprzeć tenisistów poda1emy numer
konta:
Sekcja Tenisa Stołowego
przy ASTRZE Krotoszyn
Bank WBK O/Krotoszyn
Nr 10901157-938-128-0101-01
(wb)

Rundę jesienną

w A-klasie

rozpoczął już CKS Zduny.
Najpierw przegrał na wyjeź
dzie z KKS m Kalisz 0:5,
a w drugiej kolejce pokonał
u siebie BŁYSKAWICĘ
Szczurawice 2:0.

CKS gra

w

kratkę

zespołu zdunowskiego
Marek Płóciennik, Waldemar Kotecki (bramkarze), Zbigniew Kuciński, Tomasz Wojcieszak, Dariusz Czapracki, Sebastian Jańczak (obrońcy), Dariusz
lbron, Karol Ibron, Błażej Stachowiak, Piotr Stachowiak, Marcin
Kaczyński, Sebastian Parczyński,
Adam Kuciński, Tomasz Grobelny,
Marcin Kowalski, Mariusz Mizera, Jacek Jankowski, Mikołaj Kubicki, Włodzimierz Kokot (pomoc
i atak).
Terminarz najbliższych meczy:
27 VIII PIAST Czekanów: CKS
3 IX 11.00 CKS: PANDA Pamięcin
l O IX GORZYCZNKA: CKS
(wb)

W

skład

wchodzą:

oferuje

usługi

Polańscy

63-708 Rozdrażew
ul. Parkowa 1
(przy wylocie na Koźmin)

tel. 062 722 11 07

w zakresie:

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
• przeglądy okresowe:
- motocykli i motorowerów,
- pojazdów osobowych i dostawczych do 3,St d.m.c.,
- ciągników rolniczych,
- przyczep rolniczych i samochodowych.
• pierwsze badanie pojazdów
zarej. po raz pierwszy za·granicą
• badanie pojazdów:
- przystosowanych do zasilania gazem,
- do przewozu materiałów niebezpiecznych,
- skierowanych przez organ kontroli drogowej lub starostę,
- okresowe marki „SAMn,
- przystosowanych do ciągnięcia przyczepy,
- uprzywilejowanych i taksówek.
• nadawanie i wybijanie numerów oraz wykonywanie
tabliczek zastępczych.

STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW
- naprawy bieżące,
- naprawy główne.

SKLEP MOTORYZACYJNY
- części do: Fiata 126p, Poloneza, FSO,
- akcesoria samochodowe,
- opony i akumulatory (montaż gratis),
- filtry powietrza FilTRON (pełny wybór).

Zapraszamy od pon. - sob. w godz. 8.00 • 16.00
Informacje pod nr tel. 062 722 11 07.
Po godz 17.00 kontakt pod nr tel. 062 722 11 37,
tel. kom. 0602 184 023.
23 alerpnia 2000
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AUTO NA GAZ

Autoryzowany Przedstawiciel

KOMANDOR

Zakładanie instalacji gazowych
do wszystkich typów aut benzynowych
Do samochodów:

SZAF~ GARDEROB~ WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI
Ostrów Wlkp
ul. Krotoszyńska 35
tel. 737 28 27
HALAZAP

Jarocin
ul. św. Ducha 5

Czynna

od wtorłu do soboty lż». 7:/»

Kępno

kuchnie na wymiar

Właścicielka lokalu

Emilia Chromińska
serdecznie zaprasza
smakoszy pizzy !!!
1418

Życzymy smacznego!

ul. Warszawska 13
tel. 782 03 80

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

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

+ IVECO EURO CARGO 75 E 14 R
.z

przyczepą

+ IVECO EURO CARGO 120 E 18 R
z

przyczepą

1421

~OWlTAX

018

!

rir~IO 2000

Hiszpania .............. .).. . . . . . . . . . . . . . od 666 zł
Turcja .......•........<.. .. ~ ........... od 1.600 zł
Grecja - Kreta i
/
\
Thassos • Korfu ...••......
od 959 zł
Chorwacja apartamenty ...... y.~ ........ od 640 zł
Francja Lazurowe Wybrzeże .. -: .~. x : . . . . . . od 990 zł
Paryż Eurodisneyland ..••...... ~ \ ... ~ ••••_670 zł
Bawaria - Aply
..,
~ \
, , 67.0;..tf
- Lazurowe Wybrzeże ••••••••.•••• ( .$. ••••• - 1.
izł
Włochy • na pięknych plażach Kalabńi impreza
.
pobytowo-wycieczkowa 31.08.-11.09 • • • • • • • • • • 1.790 zł

USI.UGI KOSMETYKI
SAMOCHODOWEJ

Polecamy:
• mycie ręczne
• kompleksowa odnowa starego lakieru
oraz zabezpieczenie nowego
• czyszczenie tapicerki
Krotoszyn, ul. Jaśminowa 13
• odnowa zderzaków plastikowych itp.
/k. lntermarche/
- przygotowanie samochodu do sprzedaży
tel. 72S 07 36
• wyprawki lakiernicze

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

Przejazdy autokarowe

ogłoszeń
· RedakcJa ul. Sienkiewicza 2
tal. 725 33 54, fax 722 71 42
• Drukamla KrotoUVńska
ul. Florial\ska 1
tel. 725 28 31
· Sklep „RUC8"-u
KobJlln. ut. Wolnołci 23

zecz
R
•r

423

nie proponuje
niższej raty !!!

kwota kredytu

miesięczna

rata

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

tel. 062 725 72 32

.

Krotosz1ńska_ 1

KUPNO-SPRZEDAż-AUTO KREDYT-LEASING

- atrakcyjne kredyty na zakup samochodu , splata do 7 lat
- formalnoścl związane z kredytem I ubezpieczeniem AC, OC, NW
na miejscu - Agencja PZU
- możllwość uzyskania kredytu bez pollsy AC
Komis przyJmuJe BEZPŁATNIE
I zaświadczeń o dochodach
samochody do sprzedaży.
- kredyt na samochody bez ograniczeń wiekowych
Skupujemy I sprzedajem
- udzielamy kredyty na samochody spoza komisu
samochody uszkodzone.

ZAPRASZAMY od 8.30-18.00 pon.-pt., 9.30-15.00 sobola

Sl&OŁA 'IUŻ, TUŻ
Największy

wybór artykułów szkolnych.
Handlowa niedziela 27.08.2000

FIRIVIA
W tym dniu dla klientów rozdajemy upominki
KAIVIIX
• przyjdź koniecznie!
zaprasza

do Ostrowa Wlkp. i Pleszewa.

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

pośrednictwo

63-700 Krotoszyn
ul. Zdunowska 199
tel. kom. 06014 "20 275

'

23 sierpnia 2000
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062 725 42 63

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

1

•

TECH

41NDECO

Agencja Turystyczna

I

również

AS

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

TRANSPORT

&Krotoszyńska

Zapraszamy

na gwarancji

Zabudowa wnęk na dowolny wymiar,
wysokiej jakości drzwiami przesuwnymi

,_,
Nasze
biura
rek]am

również

SALONY SPRZEDAŻY

1419

niedziele Uwięta 1d" •7:/»
ul. lotm.ińsm 28, lwtoszyn

POLONEZ, DAEWOO, FIAT, LUBLIN

Kalisz, tel. 765 60 26
ul. Częstochowska 140

.I

.

wycena

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

• Dom - stan surowy otwarty, poza Krotoszynem, cena 90.000 zł.
• Dom • stan surowy, częśc iowo zadBJzony, dUŻ)', atrakcyjna architektura, na działce 2000 m2.
Cena 95 .000 zł (do negocjacji).
• Dom 100 rn2 w Zdw,ach na działce 530 m2, 5 pokoi, garaż, całość podpiwniczona, cena 80.000 zł.
• Dom w zwanej zabudowie w centrum Kobylina, pow. ufytkowa 110 m2
po kapitalnym remoncie, cena 135.000 zł.

DZIAŁKI
,
• Działka sadowaiczo-ogrodnicza, z prawem do zabudowy, o pow. 1450 m2, obn.c1c Krotoszyna.
Cena 17.SOO zł.
• Działka budowlana 3000 m2 w Krotoszynie, cena 60.000 zł.
• Działkę budowlaną 1000m2 na Salai Je/ Krotoszyna, cena 13.000 zł.
• Sprzedam działkę budowlaną na Osuszy 2100 m2, cena 16.000 zł.
• Działka budowlana o pow. S480 m2 na obrużach Krotoszyna, cena 68.000 zł.
• Działki budowlane w Konarzewie przy ulicy, uzbrojone w gaz, wodę, elektr., telefon.
• Działkę aadowniczo-ogrodową z prawem zabudowy położoną na Kopieczkach o pow. 9.SOO m2.
Cena 66.500 zł .

MIESZKANIA
• Micszlcanie 72,20 m2 w bloku. Cena 97.000 zł.
• Kupią kawalerkę Wbloku.
• Mieazkanie 67,20m2, parter, 4 pokoje. Cena 87.000 zł.
• Mieszkanie 50m2, 3p +le+ I + we. Cena 55.000.
• Mieukanie w bloku w centrum, I piętro, 62 m2 wysoki standard, CCIUI 78.000 zł.

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJEM

• Do wynaj~cia w jcislym centrum, lokal aa slclcp o pow. 3S m2.
• Do wynajęcia w jcislym centrum na I pi~trzc JoJcal ufytkowy, pow. 30 m2.
• Do wynajęcia w ki1lym centrum, IDJ1gazyn o pow. 170 m2, cena wynajmu 7.a micsi"' I .500 zł.
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Czule

słówka. • •

Za wspaniałe
i okazaną

czułe

•

serce

pomoc
panu Maciejowi

•

podziękowania składa

komitet założycielski
stowarzyszenia
INTEGRACJA
Za

okazaną

finansową

pomoc
i serce

serdecznie dziękujemy
sklepowi wielobranżowemu
p.p. Paulińskich PAULA
z ul. Rynkowej
w Krotoszynie
komitet założycielski
stowarzyszenia
INTEGRACJA

•

•

•

•

Za życzliwość, serce
i pomoc finansową dziękuje
sklepowi wielobranżowemu
PANTERA
komitet założycielski
stowarzyszenia
INTEGRACJA

•
•

Każdego

roku o tej samej
porze każdy Wam życzy,
czego tylko może, więc
i my korzystamy z tej
sposobności, życząc Wam
szczęścia i pomyślności.
Adrianie i Robertowi
z okazji 1. rocznicy ślubu
Maślińscy z babcią
z Wyganowa

dożyjcie

dzieci
•

Z okazji urodzin i imienin
kochanej wnuczce Anicie
Waścińskiej z Kobylina
serdeczne życzenia
zdrowia, szczęścia, pogody
ducha i wszystkiego
najlepszego śla
babcia, dziadek, prababcia,
wujek J. IT
biją czasy, ile
lasy, tyle
szczęścia i słodyczy w l O.
urodziny Twoja
zwariowana siostra Tobie
życzy. Wspaniałej siostrze
Oli P. życzy
Asia z rodzinką

•

Z okazji 3. rocznicy ślubu
i imienin jedynej córce
Beacie i jej mężowi
Maciejowi wszystkiego
dobrego na dalsze lata,
spełnienia marzeń życzą

rodzice
ze Zdunowskiej

Ile godzin
liści mają

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji 15. rocznicy ślubu
kochanym rodzicom składa
córka Paulina

•

Szybko biegną dni,
godziny, dziś są Twoje IO.
Urodziny. Stu lat życia,
pomyślności, zdrowia,
szczęścia i radości kochanej
córce Paulince Ostój życzy
mama

•

Kochanej żonie, mamie
i babci - Bolesławie
Kobuszyńskiej - moc
gorących życzeń

imieninowych

Wszystkiego najlepszego
z okazji 15. rocznicy ślubu
Iwonie i Krzysztofowi

Beacie Michalak z okazji
okrągłej rocznicy urodzin
życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń oraz
dużo uśmiechu na twarzy

•

śle

tatą i

dziadkami

Z okazji 26. rocznicy ślubu
Barbarze i Józefowi
Bondziorom dużo zdrowia
i błogosławieństwa Bożego
oraz wszystkiego, co się

ślą

najbliżsi

•

Magdusia z

•

N a nowej drodze życia
wszystkiego dobrego
ukochanemu synowi
Mirosławowi i jego żonie
Sylwii uśmiechu, szczęścia
i cierpliwości na dalsze lata
oraz spełnienia cichych

rodzice
ze Zdunowskiej

rodzice z Anetą

Marii i Władysławowi
Podgórskim z okazji 40.
rocznicy ślubu szczęścia
i pomyślności oraz
radosnych dni na dalsze
długie wspólne Iata życzą
Ewa, Beata i Geniu

•

Jackowi z okazji imienin
dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności i wysokiej
wygranej w Totka życzy
rodzinka
Nie na rok, nie na dwa lecz
na zawsze Tobie - ja.
Rybce przypomina się
dobry kolega
Brak mi Twojej osoby,
za Tobą, boś Ty całą
miłościąjest moją. Ani
Turskiej
zakochany przyjaciel
tęsknię

Nagroda niespodzianka
Pragnę złożyć

przypadnie tym razem w udziale

Anicie

Waścińskiej

z Kobylina.

serdeczne
podziękowania

C:iu(~ s(tfwka ... 9'
NA BEZPŁATNE ŻVCZENIA LU.!3 PODZIĘKOWANIE

firmie LUMEN I 852,
która udzieliła mi
wsparcia fmansowego
wdzięczna

Stefania Paszek
Wyp61nlony I nekltJony kupon prosimy wysiać na adm• Rodekcjl lub -,ucat do akrzyokl "RK'" SIMlc!e ...cza ?a
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Krotooyli1ka

Imieniny
11 Miłość

J

Burak
jak się patrzy

marzeń życzą

życzą

•

życzą

i radośnie
długich lat, niech

Tomek z Asią

Optyczny OCULENS)

zwie na dalsze

Szczęśliwie

życzy

Skowrońskiemu (Zakład

•

lata

Wam życie będzie wiosną
i rajem ten świat! Karolinie
i Rafałowi Motylom z
okazji 2. rocznicy ślubu
wszystkiego najlepszego

niepełnosprawnym
finansową

szczęściem

oraz Mikolqj

• Najserdeczniejsze życzenia
dla Marii Sikory z okazji
imienin. Dużo zdrowia,
szczęścia i pociechy
z dzieci życzy
córka Magdalena

•

• Letnie dziwadło - konkurs

Urodziny

O Różne

Rocznica
~
1- Podzięko.venia ~

Fot. ,,Rzecz" - Marcin Pawlik

Tego buraka (chciałoby się rzec burala) wyhodował w swoim ogródku działkowym przy ulicy Spartań
skiej w Krotoszynie pan Edmund
Łopiński. Nasz czytelnik twierdzi,
że takim buraczanym okazom sprzyjała w tym roku pogoda - deszczu
było w sam raz tyle, ile trzeba.

Przypominamy przy okazji, że osoby, które dostarczą do redakcji (lub
sfotografują i opiszą) znalezione albo
wyhodowane przez siebie dziwadeł
ka natury, mają szansę na nagrody.
Nasz letni konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu.
(red.)

Włączył się

do ruchu
16 sierpnia na ulicy Sulmierzyckiej,
w miejscu wylotu z Krotoszyna do
Sulmierzyc, doszło do wypadku drogowego, który spowodował kilkugodzinne zablokowanie tej trasy. Mężczyzna
kierujący fordem transitem, włączając
się do ruchu (samochód stał na poboczu), nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu krotoszyniance, która prowadziła renaulta. Zaskoczona tym, że ktoś
zajechał jej drogę, ostro zahamowała,
zmieniła kierunek jazdy i wjechała do
rowu. Chwilę później z tyłu samochód
ciężarowy iveco z naczepą, prowadzony przez 37-letniego mieszkańca Czę-

stochowy, najechał na renaulta. W rowie znalazła się część iveco, a naczepa
została na jezdni, tarasując ją. Z auta
wyciekało paliwo.
Wezwani do wypadku strażacy wycią
gnęli ciężarówkę za pomocą dźwigu,
usuwanie skutków wypadku zajęło im
kilka godzin. Obrażeń doznała kobieta
z renault, która ma potłuczone przedramię . Po ustawieniu uszkodzonych samochodów na poboczu, dokonano bilansu zderzenia: renault ma zniszczony
tył i prawy bok, ciężarówka zaś uszkodzone podwozie, prawy bok i nieco tył.
(popi)

Kłamczuchy

za

kierownicą

W ostatnim numerze "RK" donosiłem o tajemniczym wypadku na jednym ze skrzyżowań w Kuklinowie.
Zdarzenie miało miejsce 14 sierpnia.
Po przeprowadzonych czynnościach
wyjaśniających jego okoliczności policjanci ustalili, że dwóch 16-latków
nie potrącił żaden samochód. Podejrzenie wzbudził brak jakichkolwiek
śladów na miejscu niby-wypadku.

Sprawcy w końcu sami się przyznali
do mistyfikacji. Wracali samochodem z dyskoteki z Wielowsi i uderzyli w drzewo. Aby wytłumaczyć si~ ze
złamania nogi - jednego, i podejrzenia o wstrząśnienie mózgu - drugiego, opowiedzieli policji bajkę
o tajemniczym potrąceniu. Uszkodzony samocbód schowali .
(popi)
· 23 alerpnla 2000
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SALON TAPET
63-700 ~ , ul. Złuriowska 1
1a 062 725 28 78, td. 1com. 0604 218 470
Gosat Media sp. z o.o.

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

»

~
QJ

N

....i=
Ili

•N

1430

·~
;z

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

~ajwi ~:ksz

wyTuor

tmptt

Jarosław

Czubak
i Janusz Karolak

z najnowszych kolektji
zagranicznych i

krąjowych

63-700 Krotoszyn.
al. Powstańców WlkP. 49
tel. 062 725 31 81
Czynna od Pon. do sob.
w ~odz.
t 2.00 - 20.00 1~2
.

oraz:

- okleiny meblowe
- farby emu1Sldne
- rolety wewnętrzne
- kltje i akcesoria malarskie

'1431

Lek. Med.
ARTUR KUŁAKOWSKI
specjalista urolog

Biuro turystyczne
Zapraszamy do nowo otwartego

- choroby nerek. pęcherza
moczowego, prostaty

przedstawicielstwa Biura Podróży „OUMP"
z okazji otwarcia oferujemy Państwu

i męskich narządów
płciowych

promocyjną 11-dniową

wycieczkę

do Hiszpanii

prezentem dla uczestników podróży jest
6 dniowy pobyt w hotelu ** wraz ze śniadaniem.
Dodatkowe informacje pod adresem:
63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 16

sprzedaży

Inws or
"'

I
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83·700 Krotoszvn, ul. Zamkowa la
1111. 082 725 27 40
1434

1433

@
R
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Członek Wlelkopolskleao Stowarzyszenia
Poirednlków w Obrocie Nieruchomojclaml
Krotoszyn. ul. Rawicka 5
Tel. 722 86 30, 725 43 75, 0602 657 374
Internet -.Inwestor.z.pl
Zapra1Z1my: wt. 10"-14• 117"-19",ir. 10•.14• 116"·19", pt. 10"·14" 116"-19", sob. 10"-14"
SPRZEDAŻ PZIAI EK
I Cieszków
przcdam działkę budowlaną w re;onie ul. PoludmowtJ o pow 650 m2, woda, prąd,
gaz, cena 6.500 zł
2. Silnia - sprzeddm działkę budowlaną pow. IOOO
m2, woda, prąd, asfalt, lelcf..in/, cena 13 zł/m2.
3. Tomnice
4 km od Krotoszyn sprzedam działkę
budowlaną 2.500 m2 ns, 100ml przy drodze asfaltowej, woda, pr~. kanóihzacJa sanitarna I deszczowa,
cena 19.500 zł.
4. Krotoszyn - sprzedam atrakcyjnie połotoną dz1at.
kę budowlaną, ogrodzoną o pow. 2.700 ml, ctna
44.533 zł.
5. Krotoszyn - sprzedam przy wlocie do miasta atrak·
cyjny grunl z przeznaczeniem pod budowę mieszkalną o pow. 4.200 ml, ttna 67.568 z!.
6. Koimln Wlkp.
,prudam działkę budow l aną
uzbroJ. woda. prąd 6.000 ml, cena do uzgodnienia.
7. Koim!a - na sprzeda± działka budowlana 2.500
m2; cena do uzgodnienia.
8. KoHruw - przy glówneJ drodze sprzedam działkę
budowlaną o pow. 1.250 m2 (woda, prąd, gaz, telt·
fon), eua 15.000 zł.
9. Silnia klrrunek Trafary
sprzedam 0,6S ha łąki
- terenu rekreacyj1,e10 z płynfl(:ą wodą w poblitu
luu, cisza i ,pokój, dum zwierzyny, «aa 6.000 d.
I O. C~1ehlala-8Grownlca - sprzedam, działkę bu-

ul. Raszkowska 22b
• Hurtowni GABI-PIAST
ul. Kobylińska 59

• Hurtowni PIOMAR
ul. Benicka 30

*ft®

Przr1,c1a we wtorki,
wgodz. 18.30-18.00

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI
Biuro zapewnia:
1. Fachową pomoc
przy kupnie i
domów,
działek, gruntów.
2. Wycenę nleruchomollcl
dla wsze Ikich potrzeb
przez licencjonowanego
rzeczoznawcę majatkowego.
3. Sprzedat gotowych projektów
domów Jednorodzinnych.

• Supermarketu INTERMARCHE

- bezoperacyjne kruszenie
kamieni nerkowych
- operacja przezcewkowa
prostaty
- USG

w cenie już od 499 zł

ZAPRASZAMY ! ! !

'YA}iraszamy do:

(również u dzieci stulejki,
niezstąpienie jąder)

dowlaną

o walorach rekreacyjnych na obrzctu kom~
pick.su lcsnego Nadlcśniclwa Milicz, motliw<bć
przyłączenia wody, prądu, gazu, telefonu
dogod·
ny dojazd /asfalt/, mile są>1edztwo 1.280 m2, cena
16.000 z!.
I I. Raciborów - sprzedam okazyJrue działkę budowla·
na uzbro;oną, dobry dojazd od strony Botacma,
przystanek MZK, pow. 2.600 m2. cena 7.000 zł.
12. Krotoszyn
,przedam dzialke I I00 m2 woda,
prąd, gaz, telefon. Cena 22.000.
IJ. Kobierno
,przc:dam działkę 960 m2 woda, prąd,
telefon, asfalt. Cena 8.900 zł.
14. Krotoszyn - ,przedam działkę budowla"-\ o pow.
2.000 m2 /woda, prąd, 112, telefon/, cena 38.000 zł .
IS. Zduny sprzedam działkę budowlan~ o pow. JOOO
m2, pe łn e uzbrojenie, w całości ogrodzona, una:
JO.OOO zł.
MlESZKANIA NA SPRZEDAŻ
I . Kro101zyn - sprzedam mieszkanie w nowocz~
snym bloku z cegły (przy SADZIE) Jl piętro, o pow
48,50 m2, 2p + k + I - kompletnie urzll(lzonc. W'flOki standard, cena: 78.000 z!.
2. Krotoszyo sprzedam micszlcarue blok na osiel·
du przy ul. Rawickiej, !V piętro 4 p + k + ł , stan techniemy bardzo dobry, czynsz 245 / m·c. cena 69.600
zł.

J. Sprudam niedul:t mieszkanie w kamienicy blisko

Rynku. I piętro, o pow. J6 m2. Cena )8.500 z!.
4. Krotoszyn - osiedle Sz.iryt:h Szeregów Ili plttro
sprzedam bardzo ładne mieszkanie o pow. 61 ml
/ 3 pokoJe - kuchnia ... ł.u1enka - loggia· p1~01ca,
domofon, telewizja kablowa, telefon, cena 73.200 zł.
5. Krotoszyn - sprzedam ładne mieszkanie na os. Sikorskiego, Ili piętro. o pow. 48 m2 (J p k •I" we).
.cna 57.600 zł.
6. Kroto,zyn 1 centrum
Jl piętro. mic-,1bnic 111'1
ml, 5 p. L., I,:. gara.te I ogródek przjo llno\l,y ... 00
m2. Cena 1 OOO zł.
7. Krolon}n
:i.flr1eJ.im .1modz1clne m1e:.1.k,101e
o pow. 110 m2
cały p.111.Cr w wilii jednopictrowcj.
calkowu:1e odd21elnc wrJ~c1c (4 poko;c: .. Jui) ,..1lCJ1
"" kuchnia - łazienka) na działce o J><lW. 520 m2 z @J·
ra.zem na duży samochóddo natyl'.hm1.uto\l. ego 1,l·
m1c5zkama. Cena 120.000 zł.
8. Zduny
sprzedam m1c5zkan1e o pow. 59,9 m2 O
pok., kuchnia, l,u1enka. we. IOij~ia. piwnica. C.0.)
cena: 65.890 zł

SPRZEDAŻ DOMÓW
I

2.

3.

4.

S.

Krotoszyn - sprzedam I1-p1ętrowq k.am1emce
w centrum z wolnym m1eszkan1em 94 ml. możli
wość urządzenia sklepu od fronru przy głównej ulicy.
Stan techmczny obiektu
bardzo dobry, ce na
300.000 zł.
Kro1oszyn - osiedle w rejonie ul. Ceglarskie;
sprzedam dom w zabudowie blifniaczcj
wysoka
piwnica, pancr i poddasze bez s1olarki otworowej,
otynkowany zewnętrznie i zada zony /deski I papa/
w ob1ekc1e przyłączona woda, mothwolt przyłącze
nia prądu, telefonu i kan1hzacJ1 ca l osć na działce 380
ml, CUI oftr10WI 70.000 zł
Krolouyn
sprzcd~m dom z zabudowaniami ao1podarczym1 na 1runc1e o pow. 2500 ml, przyłącza
tj. woda, p~d wew"-\trz obiektu /mothwolt podlą·
czenia telefonu/, ce•• 65.000 z.L
5 km od Ostrowa sprzedam nowy dom stan surowy (zadaszony) na dz11 lcc 1100 m2 woda, pr"', te·
lefon, kanahzacja deszczowa. Cena: 80.000.
Krotouy•
sprzedam dom jednorodzinny kom·
pletn1t wykończony (7 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki,
C.O., pz) do natychmiutOWtJIO nmicszlcania. Przy·
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jarna loka lizacja, cena: 200.000 zł .
6. Kro1ouyn
sprzedam dorn z ogroJem (S pokoi,
kuchnia, ł azienka) do zamieszkania od zarnz, cena:
130.000 zł.
ROZPOCZĘTE

2. Cltszków

.J.

BUDOWY

rejon ul. Armii KrajOWCJ
z ro7poczę1ą budową domu
wyprowadzone
przyz1cm1c / w projekcie wysoki parter z poddaszem
użytkowym
całość ok. 200 m? /oraz g.irai, pełne
uzhrnJente 'bez pod l ącień/ pow. u;nintu 642,0 m2 ,
cena 55.000 z ł .
Krotoszyn
sprzedam dom pi~lrowy na wy~okim
fundamencie
pow. użytkowa 120 m2 )!Jn l!ourowy
ntwnny, położone tynk, wewnętrzne, znd.,szony, na
gruncie o pow. 780 ml, crna 62.000 ;.I.
Koźmin Wlkp.
sprzed,1m nowy dum nu 051edlu
budownictwa jednorod1.inncgo n,1 ~runi.;1c. 700 ml
(wocfa, prąd, gal, kanalizacja), cena 80.000 ;.I.
4. Prlcd $wlcbod1incm
przy g łównej <lrnd1c Poznań
Frankfurt (66 km od grnmcy) spn:cdnm dom
(stan surowy zamkn i ęty) u pow. 280 ml na grunc ie
o pow. 2.400 ml
woda I pnld w budynku, cena
120.000 ,1.
5. Sprzedam rozpoczętĄ budow~ bhfnink, nn działce
o pow. )60 m2, rtjon ul. Ctglarsklrj. Cena do
uzgod nienia.
Kro1onyn-sprled,11n

'1,

,

po WYNAJĘCIA

2.

GRUND'. POD

DZIAJ.Al,NO$ć GOSPODARCZA
I. Krotoszyn
sprzedam 1,łO ha gruntu pod dział a ł ·
ność prumyslową (wodn, prl\d, gaz, kanalizacja, telefon) pny ul. o nawierzchni bitumic1nej, cenn
110.000 zł.
2. Sprnd1m - a1rakcyjnie położony grunt pod dw1łalność przemysłową przy wylocie 7 Krotonyn11
w, 1edltwie ul. Kobylińskiej o pow. 2.500 m2 /wo•
da, prt\(l, kanalizacja sanitarna i deszczowa, droga RS·
fahowa/, «na 25.000 z!.
3. Krotonyn - teren rnawazynów i s kładów J.000 m2
oarodzonc, stan bdb, dojazd, uzbrojon , una J5
zl/m2.

SPRZEDAM INNE
I. Krotoszya
40.000 zł .

1prudam dom w elementach. Cen•

spr,.cdom 3,5 ha gruntu kl. Ili
IV
do azo~y wylotowej do
Miliczu. Crna 12.000 .d.
Saini t
do wyd21ertnwicni11 plac utv.·ardzony
w całości ogrodzony 2.000 m2 z mothwoScią korzyslama z w,1rszta1u. Crna do u11:odnlrnla.
KrotOS/)'R !!!oprzccłJm gard murowany zabudoWłl i;zcrcgowa nJ O\icdlu przy ul. Ra 1krw,kjej. Ce-n• 9.500 ,I.
Krnto~ąn
spr1tdam srun1 o pow 'iOOO m2. cen,:
SO.OOO zł
Clc,1.ków
p1lme oddam w d7Jtrlt~~· 1-' ha roll
w Jtdnym kawałku kl. IV (wykonano podorywka).
Cena d,icrl.al\y-1on1 ivta z.a I h1 n1 rok.
Krotonyn - t;przcdi,m u1~.1kcyjme Jl()lntony 1ercn
budo"' Inny o pow S400 m2, wy!.11 k.a mtenaywno;ć
wbudowy, wsryMkic rne<l1a cena ofeno"n 160.6~0
71.
przy l cg.ijący bezpośrednio

3.

4.

S.

Rozdralcw - do wydz1trtaw1tma STARA CE·
GJELNIA (utw•rd,ony plac 2000 m2, budynki biurt>\\C, mngazyny, warsztaty, dobry dojazd (Mfdh)
z prze2nnczemem na hurtownię, ~k ł ady lub produk•
Cję. Czynsz do uzgodnienia.
Krotoszyn - do wynajęcia pomieszczenie biurowe
i magazynowe o łącznej pow. 175 m2 w biurowcu
przy ul. RawickitJ 5 (motliwość wyd21elem1 po·
micszc1..cń). Cena wynajmu do uzgodni eni a.
Kroloszyn - ct-ntrum
parter
do wynajęcia
ur1ądzone pom1cszc2cnie o pow 85 ml 7 przeznaczeniem na biuro lub sklcp(y) od fronlu 2 wuryny
i dwoJC drzw i tna wynajmu 1.600 z.I za mltsl11c
(faktury VAT).
Krotoszyn do wyn&Jęcia nowy p1(trowy budynek gospodnrczy na osiedlu bud. jednorodzinncuo
o pow. ogólnej 70 m2 (wod , P1'd, kanahzatJ•)
z przcZNICZCmem na h ndcl, ~ługi. MożliwoJć urzą·
dz:cnia sklepu z wuryn,
umo~• "°ltloletnla do
u.taodnltnll
Krotouyn, blisko Rynku do wynaJęc11 budynek.
pllńer I 10 m2, piętro 80 m2, parkina 100 m2, woda,
pn\d, aaz; z przeznaczeniem na sk lrp
hunown1ę ;
umowa wieloletn11,

Igraszki
z Albertyną

Rozpoczynamy konkurs sponsorowany przez wypożyczalnię kaset
wideo JOVI, co dwa tygodnie bę
dzie można w nim wygrać kupon
upoważniający do bezpłatnego wypożyczenia 5 kaset wideo. Zamieszczony poniżej kupon prosimy czy-

Drodzy
Przyjaciele,
nagrodę

za rozwiązanie krzyżówk i
z numeru 31 . (hasło: PRZYGODA)
dostanie Maciej Kinda ze Zdun. Macieja zapraszam do redakcji po odbiór
nagrody. Pozostałych proszę o wzię
cie udziału w naszym konkursie
Przypominam o wakacyjnym zadani u
na samodzielne opowiadanie o przvgodzie. W tym numerze publikujemy
opowiadania Idalii Kałążnej i Zuzanny Witek z Krotoszyna.
Albertyna

Filmy

"Pierwszy milion"
- poi.
"Komodo"
- horror, USA
"Kolekcjoner kości" - thriller
"Mumia"
- przygodowy
5. "Świat to za mało"
- sensacyjny
6. "Listy od zabójcy"
- sensacyjny
7. "Miasteczko South Park"
- animowany
"Zakochani"
- komedia romant.
9. "Jakub Kłamca"
- komediodramat
I O. "Idealna ofiara. Dionie IT"
- thriller
DVD:
I. "Pierwszy milion"
- poi.
2. ,,Kolekcjoner kości" - thriller
3. "Listy od zabójcy"
- sensacyJil).

z Koźmina Wlkp.,
ur. I4 sierpnia

- sensacyjny
"Świat to za mało"
- sensacyJny

3. "Miasteczko South Park"
-

animowany

Kłamca''

4.

"Jakub

5.

"Więzień nienaw i ści"

-

obyczajowy

- sensacyjny
6. "Mumia'·
- przygodowy
7. "Łowcy wampirów"
- sensacyjny
- sensacyjny
8. "Wybawca"
9. "Idealna ofiara. Dłonie Il"
- thriller
- komedia
10. "Zakochani"
DVD
I . "Kolekcjoner kości"
2. "Listy od zabójcy''
3. "Diamentowa afera"

Imię

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

Fot. M Drygas-Witek

!Jl

Kotek Protek c=eka na ptaszka

Nie tak dawno bardzo zadowolony
z siebie Prot przyniósł w paszczy wołającego ratunku ! małego kosa. Na
szczęście wołanie ptaszka usłyszała
moja mamusia. Szybko · wybiegła
z domu i wyrwała małego ptaszka po-

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

tworowi. Kos przeżył smutnąprzygodę. Pewnie będz i e teraz bardziej
u ważny. Natomiast na moj ą mamę
kotek Protek był bardzo długo obra-

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

·. ·. ·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· : a~:~zyńska

żony.

Zuzanna Witek

21 Joanna Roszek
z Gr~bowa,
ur. I 4 sierpnia

31 Córka

pań s twa

Zydorczyków
ze Zdun,
ur. 13 s· rpnia

7
ur. i o , rapn1.1

dgh[fy ijO [)]A !

nowi mieszkańcy powiatu kra to·
szyńskiego, urodzeni na oddziale położniczym s zpitala
przy ulicy Bolewskiego, sfotografowani przez Bartka Au·
gustyniaka.

A oto nasi

I Milosz Pawlik

2.

kości"

Kupon na wypożyczenie 5 kaset wideo w wypożyczalni kaset JOVI,
al. Powstańców Wlkp. 49 w Krotoszynie

OOień

I

I . "Kolekcjoner

~--•

Przygoda kota Prota
Albertyno, opiszę Ci przygodi,; - 111 ~
moją, ale mojego kotka Protka i mojej
mamusi.
Nasz szary tygrysek , który niedługo
będzie miał roczek, uwielbia polować. Każdą swoj ą zdobycz przynosi
do domu . Jest wtedy bardzo dumny.
Pewnie nie może zrozumieć, dlaczego go wtedy nie chwalimy, mówimy
oj, oj!, a czasami nawet pł aczemy nad
biedną myszką, motylkiem czy ptaszkiem .

VIDEO HIT
Dariusza Zaremby

I.
2.
3.
4.

początlrn

w ubiegłym tygodniu

Wypożyczalnia

kaset wideo JOVI:

wakacji wyjechałam do
moich krewnych na wieś. Mój kuzyn
kupił sobie akurat motorynky i cały
czas na niej jeździł po łąkach. Bardzo
c hciałam też się przejechać, więc dobry kuzyn zaczął mi tłumaczyć, jak
mam ruszyć i hamować . Kazał mi
wolno puszczać sprzęgło . Niestety, ja
zapomni ał a m o tym i kiedy mialan
jecha ć, szybko je puściłam. Wted:r
motorynka stanęła na jednym kol e
a ja ... wpadłam do rowu. Wszystkirr,
było do śmiechu, ale nie mnie, bo bylam cala posiniaczona.
Idalia Kałążna

Na

(red .)

najczęściej wypożyczane

Wypożyczalnia

• Przykry upadek

teinie 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.

Majka Pank1cw1cz
z Krotoszyna,
ur. I 7 sierpnia

milusińscy,

z Koźmina Wlkp.,
ur. I 7 sierpnia

91 Bartosz Mlvnarz
z Krotos zyn~,
ur 16 sicrp111a

I OJ Maciej Parzysz
z Krotoszyna,
ur 13 sierpnia

23 aierpnla 2000

Sprzedam -

•

meble

Węgierski zestaw wypoczynkowy i rower górski. Tel. 725
40 50.
Duży fotel iwykładzinę podłogową 4x4 m - prawie nowe. Tel. 725 27 03.
Kuchnię z metalowym zie:"
wozmywakiem,
wersalkę,
2 fotele i pufy oraz meblościankę z komodą, wszystko
w kolorze bordo. Tel. 722 09
34.
Tanio kanapy „Ambasador"
2 i 3 osobowe, rozkładane skrzynie na pościel. Tel. 725
26 11.
Meblościankę czarno-grafitową, matową, 3,60 m z witrynką. Stan bdb, cena 600 zł.
Tel. 725 28 47.
Ciemną meblościankę 2,35 x
4,05, stan bdb, czarny stolik
RTV- tanio, dywan 3x4 brą
zowo-rudy. Tel. 721 62 70, po
15.00.

Sprzedam - turystyczne
Przyczepę

•

kempingową,

1978 r. Niewiadów. Tel. 722
65 79, tel. kom. 0608 42 71
18.
Namiot 4 - osobowy (2 sypialnie, przedsionek). Tel.
725 75 85.

Sprzedam -

różne

Sprzedam pilnie dwa fikusy, tanio. Krotoszyn ul. Kaszarska 11.
Wózek dziecięcy 3- funkcyjny, stan idealny (na gwarancji). Tel. 725 78 19.
Wieżę LG, głośniki 2 x 120
W, kompakt 3x, magnetofon dwukasetowy, wzmacniacz,
radio,
całość
w dwóch częściach. Tel.
0606 69 49 43 (po godz.
17.00).
Wózek dziecięcy, spacerowy,
niemiecki Shopper XL5 wraz
ze śpiworem. Stan bardzo dobry. Cena 250 zł. Tel. 725 36
93.
Betoniarkę i wełniany, czarny
damski płaszcz rozmiar 170.
Tel. 725 79 49.
• Tanio okna skrzyniowe 206x
146, 146xl46 nadające się do
szklarni do ogrodu. Tel. 722
02 41.
Tanio okna skrzynkowe 3skrzydłowe oszklone z żalu
zjami i drzwi balkonowe z demontażu. Tel. 725 74 30
Komputer Pentium 90; 1,3
GB; 16 MB RAM; CD-ROM,
monitor kolorowy, karta muzyczna, głośniki. Tel. 725-3694 (po 15.00).
Trzy klatki do chowu nutri
lub królików, konstrukcja
prętowa z drewnianym wykotnikiem obitym blachą, ce23 alerpnia 2000

na: 80 zł. Tel. 722 88 82.
Trzy okna skrzyniowe po demontażu. Wymiary 70xl45,
148xl45,205xl45;ceny: 20,
40, 50 zł. Tel. 722 88 82.
• Mieszankę zbożową. Tel. 721
27 20.
Mocne metalowe drzwi
z ościeżnicą i zamkami o wymarach 2m x 1m, cena 120
złzł. (do uzgodnienia). Tel.
588 00 52.
Airbag w kierownicę do peugeota 206 i przełącznik świa
teł do fiata punto. Tel. 725 39
86.
Okna skrzyniowe: 206xll5,
59xl 15, szklone na silikon
z żaluzjami. Tel. 725 39 37
(po godz. 20).
Tynk szlachetny biały cermit
dr 30, firmy atlas, 5 worków
po 25 kg. Za pół ceny. Tel.
725 05 30.
Głowice do fiata 126 p., kuchenkę gazową 4- pal. dmuchawę do siana i zboża. Tel.
721 64 92.
Silnik, skrzynię biegów fiat
126 p. Tel. 722 12 11.
•

Sprzedam - . AGD
na trzy wałki
termos - 1O litrowy.
Tel. 721 23 90.
Lampę BIOPTRON firmy
ZEPTER do światłolecznic
twa i gabinetów kosmetycznych na gwarancji, tanio. Tel.
0604 812 106.
Magiel

ręczną

stojącą,

Zamrażarkę

szufladkową

i półkową (kwadratowe) oraz
organy nowe „ Estrada 207"
i dwa głośniki. Tel. 725 23
13.
Lodówkę, stan bdb - tanio.
Tel. 721 62 70, po godz.
15.00.

Rozbiorę

szopę

murowaną

i drewnianą w zamian za odzyskany materiał. Tel. grzecz.
722 67 21, 588 04 04.
• Dyplomowany
nauczyciel
muzyki udziela lekcji na instrumentach klawiszowych
i gitarze. Tel. 0603 822 801.
• Profesjonalne
korepetycje
z języka angielskiego. Tłu
maczenia techniczne. Tel.
725 40 17, kom. 0608 12 74
17.
Uwaga organizowany jest
wyjazd do Krakowa na
SCORPIONSÓW. Cena 50
zł .. Informacje pod tel. 588
15 3 7, tel. kom. 0605 23 94
89.
Poprowadzę księgę przychodów i rozchodów lub księgę
handlową+ ZUS+ VAT. Tel.
588 14 38.
Zakład naprawy rowerów został przeniesiony z ul. Koź
minskiej na ul. Lipową

6 (obok Kościoła św. Anrzeja
Boboli) w Krotoszynie. Tel.
722 64 19.
Nie musisz cierpieć z powodu nadwagi - zadzwoń już
dziś! Tel. 0604 95 95 48.
Kupię

·

·

Kupię cztery przyczepy ziemi. Tel. 721 24 25.
Starocie do remontu: szafka,
komoda, szafonierka itp. Tel.
5925192po 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.

Nieruchomości

·

Posiadam do wynajęcia pomieszczenia . o wysokim
standardzie i przystępnych
cenach na biura, gabinety,
w centrum Krotoszyna (były KOK). Tel. 725-33-87,
0601-98-36-98.
Zamienię dwa mieszkania komunalne 20 m2 i 43 m2 na
dwa pokoje z kuchnią - komunalne. Tel. 722-83-73.
Kupię mieszkanie - 2 pokoje, łazienka, kuchnia. Cena do
25 OOO zł. Tel. 722 81 22.
Wynajmę pokój dla dwóch
studentek we Wrocławiu. Tel.
(071)34 555 97, (godz.
20.000 - 21.00).
Sprzedam mieszkanie wła
snościowe w bloku 30,6 m2:
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
3 piętro. Tel. 722 14 84.
Sprzedam mieszkanie wła
snościowe w bloku z cegły,
1 piętro, 4 pokoje, wysoki
standard, lub zamienię na
dom jednorodzinny. Tel. 722
92 79.
Sprzedam mieszkanie M-4,
62 m2, garaż, os. Dąbrow
skiego. Tel. 725 37 74.
Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe, w bloku 60,70m2, II
piętro, wysoki standard. Tel.
0602 39 62 57.
Sprzedam dom wolnostojący
w Krotoszynie 160 m, działka
625 m2, 5 pokoi i kuchnia.
Przyziemie: działalność gospodarcza. 5 min. do centrum. Tel. 588 00 51.
Sprzedam, wynajmę- Miliczobiekt magazynowo-handlowy 360 m2, działka 23 ara,
wszystkie media. Tel.fax
(071) 384 71 71.
Zamienię lub sprzedam kawalerkę w Lesznie na kawalerkę lub małe-M w Krotoszynie. Tel. (071) 384 63 26.
Sprzedam garaż własnościo
wy na osiedlu przy ul. Rawickiej w Krotoszynie. Tel. 725

08 58.
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 1.100 m2 w Krotoszynie. Tel. 722 62 10.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w bloku, 60, 70 m2,
II-piętro, wysoki standard.
Tel. 0602 396 257.
Sprzedam działkę ogrodniczą
przy ulicy Raszkowskiej (altana z piwnicą na warzywa,
studnia,
dużo
młodych
drzew) Tel. 725 49 17.
Sprzedam działkę uzbrojoną
w Krotoszynie, 850 rn2, tanio.
Tel. 0606 12 85 79.
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 770 m2, pełne
uzbrojenie, b. dobra lokalizacja, cena do uzgodnienia.
Krotoszyn ul. Grudzielskiego 2.
• Oddam w najem lokal w centrum miasta na działalność
usługowo-handlową. Tel. 722
63 53.
Wynajmę garaż w centrum.
Tel. 722-04-73.
Sprzedam działkę budowlaną
przy ul. Łąkowej 3.000 m2.
Tel. 722-04-73.
Sprzedam mieszkanie. Tel.
722-14-84.
Oddam w najem mieszkanie
3 pokoje, kuchnia, łazienka,
we, 62 m2 z garażem lub
bez. Tel. 0601 170 957

Pra·ca . ·

·

Poszukuję

pracy jako kierowca kat. ABCDET, świadectwo
kwalifikacji, praktyka na autokarach,- kraj, zagranica,
(zaświadczenie przedemerytalne), dyspozycyjny. Tel.
722 08 26.
Absolwentka
matematyki
stosowanej na UAM- Poznań
ze znajomością podstaw ekonomii oraz zagadnień komputerowych podejmie stałą pracę. Tel. 747 44 47.
Kierowca - zaś. przedemerytalne, kat. ABCDET, świad.
Kwalifikacji, praktyka, dyspozycyjny, ogerator wózków
widłowych - poszukuje pracy. Tel. 0603 67 31 05.
Praca dodatkowa - sprzedaz
kosmetyków i witamin. Tel.
722 86 28.
Zatrudnię 4 osoby do pracy
w Krotoszynie, wiek do 35
lat. Tel. 0606 69 83 87.
Ślusarz narz., uprawnienia
spaw. CO 2, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B, pilnie poszukuje pracy, chętnie
przyjmie oferty nie związane
z zawodem. Kaniew 25.

UWAGA KLIENCI Zapraszamy do nowo otwartej
agencji PZU SA. Uwaga:
wpłaty PZU SA, PZU Życie

SA bez dodatkowych opłat.,
ul. Kobylińska (przy pralni na
targowisku). Tel. dom. (062)
725 34 65.
Absolutnie
rewelacyjny
kredyt wakacyjny. Centrum Kredytowe, Rynek 1,
63-700 Krotoszyn. Tel. 72268-21.
Ubezpieczenia na życie, posagowe dla dzieci - profesjonalne doradztwo. Tel.
725 23 26.
Zespół muzyczny VEGAS wesela, zabawy itp. Niskie
ceny! Tel. (065) 573 67 17.
INTROLIGATORNIA mała poligrafia oprawa
książek, czasopism, rejestrów, dzienników, albumów, prac dyplomowych,
magisterskich itp. Krotoszyn ul. Młyńska 15 b, godz.
16.30-18.30.
ZAKLAD POLIGRAFICZNY: druk wizytówek, ulotek, folderów oraz innych.
Krotoszyn, ul. Młyńska
15b, godz. 16.30-18.30.
Usługi

- remontowe

Malowanie, tapetowanie,
gipsowanie, glazura. Tel.
722-08-82.

KLIMATYZACJA

BOMAX
Tel. 592 36 00, 592 37 67.
Fachowe układanie glazury
i terakoty, drobne prace
długoletnia
murarskie,
praktyka za granicą, rachunki VAT. Tel. 722-84-15.
Docieplanie budynków. Tel.
738 27 08, 06Ó3 936 025.

BIURO MATRYMONIALNE

DUET

Tel. 735 38 25.
• 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 pant lat 54 o ciekawej osobowości i majęt
nym zapleczu, pozna kulturalnego pana (najch<ctnicj po
~tud1ach) w celu matrymonialnym. Tel. 735 38 25.

W zdrowym ciele ...

Ze zmiennym szczęściem w grupie p ołu dniowej czwartej ligi grają drużyny z powiatu kro toszyńskiego.

Zmienna Astra
Przegrana i cenny remis to bilans dwóch ostatnich meczy krotoszyńskiej ASTRY.
Najpietw we wtorek 15 sierpnia zmierzyli ś my się, na wyjeździe, z POMERANIĄ Police.
Mecz ten rozpoczął się dla nas w najgorszy z możliwych sposobów, gdyż
już w pietwszej minucie Roman Jagodziński podał do Marcina Flejtera
zdobywającego głową prowadzenie
dla gospodarzy. Po tak rekordowo
szybkiej stracie bramki, nie mający nic
do stracenia, krotoszynianie nie zała
mali się, a wręcz przeciwnie zyskali
lekką przewagę . W 16 min. po podaniu
Ryszarda Tomczaka na czystą pozycję wyszedł Krzysztof Gośc i niak, ale
dobrze i ntetweniował bramkarz Robert Kamiń ski. Po chwili znowu bliski szczęśc i a był Gościniak, tym razem
jednak piłka przeszła tuż nad poprzeczką. Końcówka pietwszej połowy ponowni e na l eżała do m iejscowych, ale
najpietw groźny atak przetwal Rafał
Brink, a po indywidualnej akcji Flejtera, strzał był minimalnie niecelny. Początek drugiej części znowu pechowy,
gdyż błąd obro11ców wykorzystał Flcjter, który z 5 metrów podwyższy! wynik. W 52 min. kontaktową bramkę
zdobył główką Grzegorz Idzikowski,
a pięć mi nut potem wyrównał Adam
Sadowski. Ważne, że Astra była teraz
stroną atakującą, niestety nie przyniosło to trzeciej bramki. Niespodziewanie, w 85. min., po wrzutce na pole karne zwycięskiego gola dla POMERANTI zdobył Mariusz Szmit.
W ni edz iel ę Astra podej mowała wicelidera OBRĘ AGRO HANDEL Kościan. Nasi piłkarze rozp oczę li jednak

-SPRZEDAM-

bez respektu dla faworyzowanego rywala, ale w pietwszych czterech minutach bardzo dobrych sytuacji nie wykorzystali Krzysztof Gościniak i dwukrotnie Ryszard Tomczak. Po tym gra
się wyrównała. W 17. min. z pojedynku sam na sam z Damianem Skrzypczakiem zwycięsko wyszedł Remigiusz Wojtczak. W 31. min. rzut wolny z ok. 25 metrów Adama Sadowskiego broni bramkarz gości Rafał Nowak. Minutę później tuż przed bramką
znalazł się Gościniak ale po minięciu
dwóch graczy trzeci wybił piłkę. W 40.
min. uśmiechnęło się do nas szczęście
gdyż Sławomir Janowicz, z rzutu wolnego bezpośredniego, z 25 metrów, trafił w poprzeczkę. W 44. i 45. min. okazje mieli Dariusz Reyer i dla OBRY
- Jacek Chronimski, ale dwa razy
udanie intetweniowali obaj bramkarze.
Od naszych ataków zaczęła się też druga połowa i przyniosło to efekt w 48
min. kiedy to Gościniak strzałem z pół
woleja, z IOmetrów, w samo okienko,
zdobył upragnione prowadzenie. Po
trzech minutach strzał Janusza Maryniak broni Nowak, a w 55 uderzenie
Sadowskiego z wolnego przeszło nad
bramką. Dwie minuty później faulowany był Michał Kosiński i nasi piłkarze
spodziewali się gwizdka, sędzia nie
przetwał jednak gry i zagapienie
obrońców wykorzystał Jacek Chronimski wyrównując z kilku metrów.
W 65. min. znowu górą był Nowak,
tym razem po akcji Łukasza Góralskiego. W 74. min. Janowicz będąc sam na
sam z krotoszyńskim golkiperem prze-

Biuro Rachunkowe
Zdzisław

Starą sypialnię dębową, łóżka,

szaf~ trzydrzwiowa, dwa krzesła,

lustro

kry ształowe

oraz

Kro toszyn, ul. Zamkowa I a

Tel./fax (062) 588 06 35
Deklaracj a ZUS
Książki

szafki nocne i umywalka z płytami mannurowymi.

Jarnicki

I nazwisko . . . . . . . .

Kominowe

,,WEST· FROST"

wkłady,

kominy

dwuścienne.

Tel. (062) 740 38 40.

Kupię jałówki

- pod. od towarów i usług,

cielne hodowlane

.BEZPŁATNE~ '. .A u TC>
OGŁOSZENIA DROBNE
GIEŁDA
0 SPRZEDAM O KUPIĘ O ZAMIENIĘ

Imię

z ostatniej chwili. WZPN
który od następnej kolejki ma w końcu przystąpić
do gry.

Wiadomość

odwies ił zespól ZAWISZY,

i Rozchodów

- pod. od wynagrodzeń.

Rozgrywki czwartej ligi
15 sierpnia BIAŁY ORZEŁ podejmoSKP Słupca. Od początku tego
spotkania zaznaczyła się przewaga gospodarzy. ale strzały Dariusza Maciejewskiego w 9. i 11. min. wybił na róg
bramkarz Sebastian Topolski. Również nieliczne kontrataki słupczan nie
przyniosły im powodzenia. W 16. min.
bliski szczęścia był Grzegorz Hoffman, sytuację wybiciem piłki za koń
cową linię wyjaśnili do spółki bramkarz
i obrońca gości. Wreszcie w 30. min. do
siatki bezpośrednio z rzutu wolnego trafił Maciejewski. Od zmasowanych ataków ORŁA zaczęła się też druga poło
wa. Dwie doskonałe sytuacje miał Kosiński, ale najpierw nie trafił w turlającą
się wzdłuż linii bramkowej piłkę, a po
minucie zaliczy/ poprzeczkę. W 49.
min. piłka po uderzeniu Rafała Majchrzaka otarła się o słupek i opuściła
boisko. Akcje przyjezdnych były natomiast dosyć chaotyczne. W 65. min.
rzut rożny - po strzale Arkadiusza
Maciejewskiego i interwencji Topolskiego, a minutę potem strzał Bogdana
Stempina przeszedł nad bramką."
W 70. min. w pojedynku sam na sam
z Tomaszem Wojciechowskim zwyciężył koźmiński bramkarz. W 76. prowadzenie po dośrodkowaniu z rogu
podwyższył Kosiński. Mecz zakończył
się w pełni zasłużoną wygraną BIAŁE
GO ORŁA 2:0.
Wielką niespodziankę tego samego
dnia sprawił natomiast PIAST Kobylin,
remisując na swoim boisku z koniń
skim ALUMINIUM 1: 1. Prowadzenie
dla gospodarzy zdobył w 18. min. Maciej Leis, po podaniu Zbigniewa
Okońskiego, a goście wyrównali w 43.
min. W drugiej połowie obie drużyny

Przychodów

- pod. dochodowy.
Tel. 725 44 55, 725 74 4 1.

strzelił, a minutę potem znowu po akcji
tego zawodnika sytuację wyratował
Góralski. W końcówce trzy razy skutecznie intetweniuje Wojtczak po strzale Sebastiana Jastrzębskiego i dwóch
silnych i precyzyjnych uderzeniach
Chronimskiego. Mecz, biorąc pod
uwagę upalną pogodę, stal na dosyć
dobrym poziomie. Obie drużyny stwarzały groźne akcje. Ja nie ukrywałem,
że przyjedziemy tu po punkty, mimo, że
wiedziałem, że Astra jest dobrym zespołem na własnym boisku i w części
ten plan zrealizowaliśmy - po meczu
stwierdził trener gości KrzysztofKnychała. - Byliśmy skoncentrowani, nastawieni na grę z konhy. W pierwszej
połowie stworzyliśmy takie sytuacje ale
nie zostały one wykorzystane. Początek
drugiej polowy to pewna dekoncentracja w moim zespole, wykorzysta/a to
ASTRA strzelając bardzo piękną bramkę - dodał.
A przed A STRĄ kolej ny ci ężki mecz,
gdyż w sobotę zmierzymy s i ę na wyjeździe z FLOTĄ Świnouj ście, która
jest jednym z głównych kandydatów
do awansu i dlatego wywalczenie
punktu po meczącej i długiej podróży
na pewno będzie dużym sukcesem.
Pozostałe wyniki ostatniej kolejki:
AMICA Il: FLOTA 3:1, ARKA: POMERANIA 4:0, SPARTA: KKS 0:1,
KASZUBIA
3:2,
LIGNOMAT:
MIEŃ: UNIA 0:2, GOPLANIA: HURAGAN 1:1, GRYF: CHEMIK 1:1,
WARTA: POLFERlES 4:1. Pauzowały: BAŁTYK i BŁĘKlTNI.
Witold Blandzi

Tel. (065) 573 86 31
w godz. 8. 00 do 14. 00.

wał

stworzyły kilka niebezpiecznych sytuacji, ale bez skutku bramkowego.
Poniżej oczekiwań koźmińskie Orły
spisały się

natomiast w sobotę, remisuwyjazdowy mecz z ostatnią w tabeli OSTROVIĄ. Już w l. min. uderzenie
Remigiusza Kosińskiego obronił
bramkarz gospodarzy Mateusz Osiewała. W 13. min. do strzału szykował
się Tomasz Grupa, ale na szczęście
piłkę w ostatniej chwili wybił Grze, gorz Wewiór. W 16. i 18. min. po
strzałach Rafała Majchrzaka i Arkadiusza Maciejewskiego dobrze intetweniował Osiewała. Po 8 minutach sytuację dla miejscowych zmarnował Tomasz Grupa, a chwi lę później Osiewała wybiegiem zażegnał niebezpieczeń
stwo po akcji Grzegorza Hoffmana.
W końcówce połowy minimalnie chybił Karol Guź l a. W 48. min. Biegański
sfaulował Marcina Os iewałę, a rzut karny pewnie wykorzystał Dariusz Płó
ciennik. Dwanaście minut potem uderzenie Dariusza Maciejewskiego obronił golkiper OSTROVIl. W 68. min.
O.Maciejewski trafił w słupek, ale
z 3 metrów celnie dobił Majchrzak.
Kilkadzi esiąt sekund później Hoffman
próbował bez powodzenia przelobować
bramkarza. Skończyło ~ię na remisie.
Kobyliński PIAST wysoko, bo aż l :6
przegrał na wyjeździe z liderem VTCTORlĄ Września. W sobotę o 17.00
PIAST podejmować będzie GÓRNIKA Kłodawę, a dzień później również
o 17.00, w zapowiadającym się bardzo
ciekawie meczu, grać będzi e z wiceliderem - konińskim ALUMINIUM.
W tabeli BIAŁY ORZEŁ jest IV,
PIAST zajmuje IX miejsce.
Witold Blandzi
jąc

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

Wynajmę lokal
z zapleczem
na działalność handlową
lub usługową o pow. 50 m2
przy ul. Raszkowskiej
w Ostrowie Wlkp.
Tel. 071 31021 74
lub 0603 676 943.

Sprzedam fiata 126 p
rok 1997, garażow any,
w łaściciel, zadbany.

I

Tel. 0502 545 260.

Drodzy Czytelnicy,
ogłoszenia

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.

Treść

Imię

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

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

Adres (tel.} ................................................................................................... ..
Wypełniony

(red.)

I naklejony kupon prosimy wyolać na adres Redakcji lub wrzucać do skrzynki "RK"" • Sienkiewicza 2a

IICI
RK.rotoaflllka

Ogłoszenie

do 20

słów

!est

bezpłatne.

O Powyżej 20 słów (do 40) +3 zł O Pogrubienie +3 zł.
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Zabawa z okazji
SPRZEDAM
• Fiat uno I ,O 45 1989 r. srebrny
metalik, 3- drzwiowy, pilne, cena
do uzgodnienia. Tel. 722 91 15.
• Opel kadett kombi 1,6 diesel
1986 r. czerwony, 160 tys. km,
relingi dachowe, oryg. szyberdach (dwustopniowy), hak hol.
oryg., roleta bagażnika, wspomaganie krerownicy, stan bdb- cena
do uzgodnienia. Tel. 722 80 19.
• Fiat 126 ELX 1997 r. przeb. 11
tys. km pierwszy właść.- faktura,
stan bdb., ciemna zieleń. Tel.725
35 51, 0602 319 663.
• Fiat punto 1.7. TD 1998 r., czarny. Tel. 722 96 43.

zakończenia

• Przyczepa kempingowa ADRIA
1988 r. 4- osobowa, kompletne
wyposażenie, przedsionek, stan
dobry, pełna dokumentacja. Tel.
735 81 35, 0604 31 69 69.
• Fiat cinquecento 700 1993 r. Tel.
725 07 93.
• C.S. IVECO 190.36 TURBOSTAR, 1989 r. na poduszkach,ABS, ADR, blokada mostu
2 lóżka, cena 29.000 zł+ VAT, do
uzgodnienia. Tel. 0605 095 444.
• Sprzedam części do fiata 126 p.
Tel. 725 33 85.

SPRZEDAŻ

,,BROWAR DOJUDY'' wraz z hurtownią „KROTOS" s.c.
ma zaszczyt zaprosić państwa na miłą

imprezę

przy muzyce i dobrym piwie bezalkoholowym
wraz z konkursami.
Konkurs na największy przyniesiony kufel do piwa
- nagroda beczka piwa 30 l
Konkurs na naj!,epsze hasło reklamowe

,,BROWARUDOJLIDY"
- nagroda beczka piwa 50 l
Przewidziane jest r6wnież _ wiel,e innych atrakcji
i konkursów z nagrodami.

THE GOLD BELL
ogłasza

zapisy do szkoły języków obcych
na rok szkolny 2000/2001 do grup:
j. angielskiego/ j. niemieckiego
j. francuskiego/ j. hiszpańskiego/ j. rosyjskiego
Prowadzimy kształcenie dzieci, młodzieży, dorosłych
o dowolnym stopniu intensywności i zaawansowania
- od podstawowego do biegłości włącznie
kursy przygotowujące do egzaminow międzynarodowych
CAMBRIDGE: first certificate in english oraz Cambridge Advanced

Również

Zapewniamy:
- nowoczesne podręczniki i materiały uzupełniające
UWAGA: podręczniki w cenie kursu!!!

- doskonale przygotowanych i wykwalifikowanych lektorów
- wyposażenie w audiowizualne środki dydaktyczne
podnoszące jakość i efektywność prowadzonego nauczania
- gwarancję sukcesu i satysfakcji
- najlepszą jakość za rozsądną cenę!
Zapisy: wtorek i pilltek w godz. 1611-1911 w budynku SP nr 4 ul. Sienkiewicza 9.
Tel. 725 28 76 od 16" do 19'°, 722 65 78 po godz. 1911, tel. kom. 0607 08 26 86

'!lW:!»l~lEildl
Stacja paliw Preem
w Krotoszynie
ul. Ostrowska 106

tel./fax 0-62 722 8515

• Skoda favorit 1351, 1991 r., kolor
wiśnia, pierwszy właściciel. Tel.
7216028.

trójkoło

•

Motorynkę,

Preem Polska Sp. z o.o.
ul. Glogowska 218
(,().951

Poznań

www.preem.pl
Infolinia: O800 641800

KUPIĘ

tanio. Tel. 721 25 42.
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9.

Jl.

12.

14.

IS.

16.

17.

Ul.

na pod budownictwo mieszkaniowe. Spr7..cdaż działki tyl ko w całośc i . Cena: 20 OOO,- zł.
KROTOSZYN - grunt pod zabudowę ncmidlniczopr2cmy1lową o pow. 3335 m2,połot.ony blisko głównej
lruy krajowej. Uzbr.: woda.prąd, lclcfon. W pobliżu tnajdujc się transfonnator. Cena do negocjacji.
Obrzdt KROTOSZYNA - pięknie położona <Uillłka
sadownicza - ogrodnicza z prawem zabudowy o pow.
2440 m2. Uzbr.: woda, prąd,kamiliz.acja,dojnzd asfalt. Cena 19 500,· i.I.
CIIACHALNIA - pięknie poloton.11 działka pod 1.abudowę 1.agrodową o pow. 1728 m.2. Ul.brojenie woda, prąd,
gaz, dojaul. - asfalt. Cena: 22 OOO,- z.I.
BIADKI -działka pod zabudowę jednorodzinną. o pow.
1100 m2. Uzbrojenie: woda, prąd, 1elefon, dojazd - asfalt. Cena: 10 000,-'2.ł.
Obr2d:e KROTOSZYNA - działka sadowniczo ogrodnicza z prawem zabudowy o pow. 2200 m2. Uzbr.:
woda, prąd, kanalizacja, u!lcfon, dojazd asfalt.
KROTOSZYN - atrakcyjnie połoiona blisko centrum
działka rolna z możliwością zmiany w przyszłoki pm:znacunia na działkę budowlan, o pow. od 1000 m2 do
2000 m2 . Cena: 11 z.I za I m2.
SULMIERZYCE -działka pod budowniccwo jednorodzinne o pow. 430 m2, zabudowana dwoma budynkami
gospodarczymi o pow. użytkowej 80 m2. Uzbr.: woda,
pt~ gu„ dojazd asfalt. Cena 16 OOO,· zł.
ROSZKI - działki; bud. o pow. 1000 m2. Uzbr.: woda,
pr~d, cdefon, doJ azd asfall. Cena; 7 500,- zł.
KROTOSZYN - działka pod budownictwo jednorodzinne o pow. 944S m2 z możliwością podziału nil dwie
W:ialk1. Cenu I m2 za 7,- zł.
Gmina CIESZKÓW 1)
nieruchomość rolna o pow. 7. IO ha - 28 OOO,- zł.
b)
d1.ialki rolne o wybnnych walorach rckrC11cyjnych
blisko lasu o pow. 2.70 hn,1.44 hll. 1.49 ha. Uzbr.: woda,
prąd, 1clcfon. Cena: IO OOO,- zł.
CIIACIIALNIA - Uorownlc1 - atrakcyjnie polot.ona
w pobliżu lasu działka budowlano o pow. 2200 m2. U1.br ·
asfalt, woda, prąd, gaz., telefon. Cena: 17 500, 7.1.
KR0T0SZYN-d1ia1k;i budowlana pod 1.11but.low~ bliiniac2.1t o pow. 525 m2, droga gruntowa. Cenu· 20,- 71 z11
lm2 .
2 km od KROTOSZYNA - działku sadowmczo ogrodnicza z prawem zabudowy, położona prty drodze
krajoweJ, Cena: I m2-8,- zł.
Okotlct KROTOSZYNA - d7ialka pr„.c1J1ai.zono pod
usługi, rtcmioslo i ~klndy o pow. 4.300 m2 111budowana
budynkiem gospodurczym o pow. 400 m2.
KROTOSZYN - dL.inłka przcznaci:onu pod dziala lno5ć
pn.cmysłową, składową i rzcm1cślnicią o pow. 3. 0379 ha.
l,tnicjc możliwość po<Uiułu w/w nieruchomości, doj11zd
asfalt

19. KONARZEW - działka sadowniczo - ogrodnicza
z prawem l.lbudowy o pow. ok. 1500 m2. Uzhr. woda,
prąd.

Cena: I m2 -

IO,- 1.I.

20. Obr:tdc KROTOSZYNA -pr1:y trasie

głównej działka

1adowniczo - ogrodnicza z prawem 1,abudowy o pow.
ISOO m2. Uzbr.: woda, prąd, 1clcfon, dojazd asfal1 . Cena:
30,- zł- lm2.
21. KROTOSZYN - dz1alk1 pod budown1c1wo jcdnoro<Umnc o pow. od IOOO do 2000 m2. Uzbr.. woda, prąd, 1elcfon. Cena: 17 ,- zł - I m2.
22. SULMIERZYCE - d1:1alka o pow. R 2SR m2 pncznaczona pod mwcscycjc gospodarc1c, polo7..ona przy dw6ch
drogach 11!.foltowych 7.flbudowana budynkiem do kapitalnego remontu. Cena: 30 OOO zł.
23. 2 km od KROTOSZYNA - dz.ialka sadowrucw ogrodnic7.a l prawem :1.Jbudowy poło1:ona pr1y drod.J'.t
głównej, hlid,o l;:i,u. Cena 13,- LI - I m2.
24. Okolice KROTOSZYNA - 111rnkeyJn1c poło>.on.a bli11ko
lasu nicru,homo.łć rckre11cyJna o pow. 4.QOO m:!. 1. c.:lllkow1cic unąd1..onym sca,,.,.cm rybnym o pow: IWO m2, clrl.cwa ow04,:owe, pom1cszczcn1c wypoczynkowe o pow. 2k
m2. Całość oiirodzonil Cena: 3S OOO,· 11.
lS. KOBIERNO - do wycb:iclcnia dzrnlku 11ad.- ogrod.
z prawem zabudowy. Uzbrojenie: wod:a, prl\d, telefon . Do·
Jilzd - asrall. Cen.a: 12 zł za I m2.
26. W pobh1:u KROTOSZYNA-grunl lejny o pow. I lll ha
o 1kl,u1L1c gatunkowym, iadncwienia i Jakości dr.tcwost.a
nu
dobrym, ł lilka o pow. 0.70 ha. Cenił· 35000,· ,t.

JlilMY1IJ).iSOROPZINNt'

SCAN SIIKOWY

27. BIAOKI -· ro1.poc~1a budowa dornu jcdnorod1.1nnego
o pow. ulylk. 165 m2 ni Winiec o pow. 704 m2 . U1.hr.:
woda.prąd, lclcfon. doja1.tl aslult. Ccnlł: 40 OOO,· 71
28. Kłł.OTOSZYN - ro1.poc:7~1u budow,1 domujcdnorodzm.
nego 220 m2, 111tn 111urowy otw11r1y na działce o pow. 2000
m2. Ut.hr. 'Amb, prj\d Cenu 90 OOO,· zł.
29. KR roTOSZYN
blu:ko centrum dom jcdnorodzmny
" 11tunu: S\110Wym 1,.11ml.mętym n.a dJ.iuke o pow 410 m2.
U1br. pclnc. Cena: I 00 OOO,· :tł
JO. '11LICZ w pobliJ:u ccncrum d,ialkn hudowlunJ o pow.
I MO m2 z rozpocz~tą budow\ domku wiclorodnnncgo.
Cena 50 OOO,· ,I
.li. 1,5 km oJ LAMEK pod OSTROWEM - budync,Jcdnorodz111ny o pow. uiytk: 191 m2, Jian surowy otwurly, n11
dzi.ikc o pow. 1700 m2 , UJ"brojcmc: woda, prąd, kun.ih

zapraszamy:
pon.-pt. 9.00-1~.00, sob. 9.00-13.00
wymi, stawem rybnym o pow. 1200 m2, urybionym. za.
budowana domem mieszka lno - gospod3rczym w stanic
surowym zamkn i~tym o pow. 80 m2. wybudowanym
w 1997 roku. Całość ogrodzona. Ceno'. 90 OOO,- zł.
40 . KH.OTOSZYN -jednopoziomowy dom jednorodzinny
o pow. 110 m2, 3 pokoJe. kuchnia, łazienka, ubikacja na
dtiulcc o pow. 800 m2. Uzbr. pełne. Cena 120 000,- zł.
41. KROTOSZYN - amikcyjny, bl11ko centrum dom Jednorodzinny o pow. 220 m2, garot.. hal. salon, 3 pokoje, kuchnia, 2 laz.icnki, 2 ubikacje, nil d7.ialcc o pow. 570 m2. Uz.br.
pełne, dojn.zd ufali. Cena: 250 OOO,· zł.
42. KROTOSZYN - dom jednorodzinny (ocieplony) o pow.
I 50 m2, 2 garaże, co na dz.ialcc o pow. 300 m2 z motliwokią dokupienia gruntu. Uzbr. pełne. Cena 89 000,- zł.
43. IO knt od KROTOSZYNA -dobry dojazd,domjcdnorodzinny o pow. 111 m2, 3 pokOJC, kuchnia, łazienka z we,
strych z możliwością zaadop1ow11nia nil pokoje, pow
d.Lialki ok. 2ROO m2. U1.br.: woda, P1'd. 1elcfon. Cena: 70
OOO,- z.ljcszczc do negocjacji.
44. KROTOSZYN -dom wiclorodz1My o pow. 440 m2 na
działce o pow, 196S m2, gara!. Uzbr. pełne.
4S. SULMIERZYCE - dom jednorodzinny parterowy
o pow. utytk. 11 O m2, 4 pokoje, kuchnia na działce
o pow.72R m2. Uzbr.: woda, gv„ prąd, telefon. Cena: 60
OOO,· zl.
46. KROTOSZYN - kamienica czynszowa z dwoma mieszkaniami wolnymi i 6 7.aJęlymi pncz n&Jcmców /pow.katdego mieszkania-po olc.-140 m2 /. Powierzchnia ut:ytkow.
wszy11kich lokgli ok. 1000 m2,
47. KROTOSZYN -kamien ica czynszowa z lokalem ufyl·
kowym o pow. 137 m2 oraz6 lokal1 mieszkalnych o ł\CZ•,
ncj pow. 390 m2. Uz.br. pełne. Cena: 2SO OOO,- zł.
48. ZDUNY - dom Jednorodzinny o pow. 72 mi, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z ubi.kacJą, co, wocb. pr~ &n, tclcron
Powierzchnia działki 378 m2. Cena: 65 OOO,· z.I.
49. W okolicy KOBYLINA - gospodarslwo rolne skl•daj4.cc się z budynku m,cnkalncgo, obory, garu.u oru grun•
1u rolnego 6 ha. CcnJ: 400 OOO,· z.I.

I OKAI E MU'SZKAI "'iE
SO. 7 km od KROTOSZYNA - lol.li micnl..•lny o pow.
75,40 m2. 3 pokoje, kuchnia, b,l1cnl.a z wc, co, li p1~1ro,
czyn~ ok. 106 z.I. Cena· 52 500,- zł.
51. KROTOSZYN - lokal m1csLkalny o pow. 60.5 m2,
3 pol.ojc, kuchnia. łn1 cnL.a, ubikacj.a. Ccn:i 69 OOO,· 7.1
S2. KROTOSZYN - w bloku z cegły lokal m1cs1.kalny
o bard1.o wysol.1m 11ti&nd.udz1c o pow. 7S m2, 4polr.oJc,
kuchnia, łnz1cnka, ub1lr.:&CJa, parter. Cena'. 75 OOO,- 1.ł
SJ. KROTOSZYN - mieszkanie s1anow1ą,c odr(bną \lolJsnoSć na panem; o pow. 101 m:?, 4 pokoJc, l.uch111.1,l.izicnka z ubl)(acją, z motliwością .::tJapllcJi n:a loL.al handlowy lub biuro+ ud:i:1111 wynon-4.cy 1/3 współw!J~nosc1
dziall.. i o pow. 1136 m2. Uzbr pełne, lokali1.191 bhslr.o
centrum.
S4. KROTOSZYN - mien.i.amc 14-IHnośc1o"c na p.utcm:
o pow. 110 m2, 2 pokoJc, kuch111,1,, luicnlr..i 7. we, :1.-IJ(le
przez. naJcmców. Pom1cs1cuni11 'Aolnc: piwnic.a 27 m2.
pokój na poddanu 7 rn2 i gur.ż. U1.br pełne. Cena JS

ooo .. ,t

55. KROTOSZYN - lokal m1c~1.l.illny o \l,ysol.1m st11nd•r
dz.ie o pow. 43 m2, 3 pc,kOJC, kuchn1.a, l1mc.nk.a I v.c CcnJ
IJ00,-1.I- I m2.
"
56. KROl'OSZY;"l - nues1.l.anic.: "'1Jsnośc10,..,i: o r,ow. RO
m2 w bloku zcciily, 4 f'OkoJe, kw.:h111a, łn1cnk:a, v.c, I p1ę·
tro, wysoli 11and11rd. Ccna: 1300,· .tł 7.ił I m2.
57. KM.O l'OSZYN - lokal m,cszkillny własnoścaowy na
p:irlcrLC o pow. uJ.ytk. 84 m2. S pol.oi . l;.U1;hma, l,wcnk:a.
2x we. Cena· 89 OOO,· 1:ł.
Sił. KROTOSZYN - lokal m1cnk•lny o pow. 4M m2, 3 poloJt, kuchnia, lnicnka, ubiklCJJ v. poblitu g.ual.. Cena:
75 000,- LI
S9. KROTOSZYN - lol.al uucs1.l..4lny o bardzo wy11ol.im
s1andard.11c o pow. 62 m2. 3 pokOJe, kuch111.1, l,uicnk.:a
1we, I p1~1ro. Cen•. 12~0.- i.I - I m2, /o, O,tbro\l,. Lic•
gol.
•
60. KROTOSZY;"l - lub! m1c tl•lny o b.udzo wpoL.1m
1lal\d,ud1.1c o pow. 48 m'.?, 2 poL.oJc. kuchm;a,l,mcnka
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Jl. Krolouyn - wolnostojący dom Jednorodzinny pow. 180
m2, 6 pokoi, 2 kuchnie, 2 x łu:11cwnka z we, c.o
węgiel,
ga7„ na <Walec O pow, 350 m2. Cena 200.00 ,I.
JJ. Krolouyn - blisko Rynku kanucnica o pow. u1:ylk. 625
ml, 7 lokal i micnkalnych z lazicn1l.a I we, pow. dzh1ll.1
S4S m2. Cena 300.000 11.
34. BARTODZIEJE
20 km od Olo&ow11, dom jednorodzinny o pow. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia. orn hudynki
gospodarcze: obora, szopa I stodolu, na d.7ialce o pow.
0.49.00 ha Cena: 36 OOO,- 1.I
JS. W pohllłu JAROCINA -dom jcdnorodl:mny o pow. RS
m2, 4 pokoje, kuchnia, laz1cnka 1: ub1k11cjl\, co,n11 dJ:i11lcc
o pow. 6467 m2. Cena· 110 000,- 11
36. JAROCIN - 11ir1kcyJny domJednorodlinny o pow. 160
m2 no d.t1.alcc o pow I 060 m2, 6 p(lkoi, kuchnia, 2111;.1cnk1, 2 ub1k1CJe,ogr,cw1me co na węs1cl i g11z, sard pr.tclotowy na dwa du!c 1111nochody. Ccn11 260 OOO.~ 11
37. 4 km od KOŻMINA
~111lk1 o p0w, 2500 m2, 1,ahudowana domem Jcdnorod11nnym o pow SO m2, (I pokóJ,
ku1.:hm1), budynkiem ao1podarc1ym I sll'Klolll U1.hr woda, p~. Cena 2.S OOO,- li
38. 1 ran KRO fOSLYN - ZDUNY - mcruchomoU o ob11.arzc 3 h1 zahudoW1n1 domem m1c.~1.kalnym I budynka mi 1o~poc!Jre1ymi p.-zun,c:1.0111 pod <U111l11lnojC roln1'
w zakrc,ue. p,odukcj1 rojl1nnej, 1w1crzęceJ, w•r,ywno
sadownic,cJ, u.Jd.arn1owcJ , roJlm 01dobnych, arl.)lhów
upra"nyt.h 11r,. Uthr woda, 1i11r, pr"d, 1clcfon
39. CIIACIIALNIA
11t11kcyJnic poło101111 blisko I.uu
d11alk• 11:krcac:yJn• o pow. 26 17 m2 1 dr-1cw•m1 O\loOCO•

1. we, li piiwtro. Ccn.1 55 OOO,- 11
lol.Jl micul.Jln> o rc,w. 37 m:?, 2 poloJc, kuchnia, ł.a11cnl.;,1, we Cena ~O ooo.~ LI
KRO rosz, ~
lol..łl m11:"1L..alny o pow. 47 m:! , 2 pnkoJc, kuchnrn l,111cnl..11 + ub1l..i1CJ4', p4'r1cr Cena· l'.?SO.• ;ol
I m2.
BASL.KÓW ·- lok•I mic11l..alny or<>"" 7S,40 m:?, 3 pe)·
koje l.u(;hnin, ła1ii;nk,1 z \loC, co, wp..:,ko:,i: n.n ,u 106 1:I,
I pi~uo. Cen.a· S2 500,- .d
KROTOSZYN - " pohhiu o~iedl• mu.:i-1.blnego lokal
utyckowy (1klcp) o pow. 25 ml. na d1111kc o rnw. I 03 m:i:
U:1hr pdnc. C'cna. 29 900,- 11
PZffRŻĄ\\A NAJł'\l
KROTOSZYN - 0Jd,1m w naJcm bl1 ko ccn1rum
po,ics1.C1.cnie o pow. 72 m:? poło.wr:i: n.1 I J'l1('1rtc w hu
d)nl..u gt,,pod.ucz)/0 1 prrcm.K1.i.n1em ru lol..11 mu: ,.i.I.i
ny lub lokal wytl.l)W)'
Śltl~1 - odd.im v. naJcm rrą Jrodu - WrodJw,
Św,cckn, Po7nai1, Z1clon.a Gou l.lrc u po,..,. SO m:!. ,,.
na, or111 bud)'nck :1 pr1c1n:n:un1cm nJ nui::, :1yn o f)O"
IMO rn2.
KUOTOS:rYN - · posi•dJm do W)'nJJ4rC1J lul-•I mu:~,
kalny o pow.98 m:? \Io buJynl.uJcJnurod.1mn)'m 3 polnJC',
l.uchn,a, łiwcnk111 we.co. - K•1owc, I p1ęuo. C1yn%1

61. KRO l'OSZ\'N
62.

63.

64.

6~t

66.

67.

700,· LI
61ł.

KROTO ZYN - po,1ad.i.m do W)n.tJt;Cia loko1I m1cukalny o pow. 70 m2 w budynlu Jclinorodt,nnym, 4 pol.oJC, kud1mn. Lwcnk.:a, v.c, co
n• rrąJ. C >nu 500,
zł.

69. POZNAŃ

r1~1k0Mo o n Chrobrc10
P1,J~1.Hhm do
lokal m,cnl.alny o pow. 50 ml. 2 rokoJc, ku..:h
"'"· lu1icnk11. we, telefon. C t)ll"l. 1300. tł
KROlOSZ.YN · bli\l.o R>nku lokal ulytkowy o ro,..,
60 rn2 moJ:hv.ości,\ p,o,..,.,d,cnia c1chcJ dl.1alalnok1 IO
,podarc1.cJ,
KR01 OSZYN - po,ud.im do wydr1crUw1en11 rl•c
o pow. 3142 m2 w~,, ob~lu•1 ,:u,..,n1cy 10 t. C.aloU opod,..0111.
KROTOSZYN - po11'"1.&m Jo W)'n.aJę1.:1a dom Jtdoorod7mny o bud.to wy,ok1m ~, nd.mlz1e, pow uty1L. ISO
m2, 7 pokoi, kuchni.a. 2 l.aricnk1 , we.
KROTOSZYN
po111d.lm do ..vydz.1crż.aw1cnia n.:a terenie Oi"od.l.onym h;,1lę ma1uynnw4. hl.unn~ o r<'"" I '>A
m2, wys. 4.S m2, wysoko ć w k11lcn1cy powyt.cJ S m
KROlOSZYN - po111d1m do wyW:1crbw1cn1• d\l,IC
wiaty osuukowanc o p<)v.·. 92,25 m2 1 I as m2 Cbloik
uarodl.ona
KRO'I OSZ.YN - bił ko R)'nl.u oddJm w n•Jcm lokal
uJ:ytl.owy o puw. 160 m2 7 mo1:hwo•~1,\ provr.•d1c111a Cl
chcJ dt.11t11lnNc1 go,podaru..eJ. Cal
1.1hc1.p1nwo.a
o&rodtc111crn
wyn11Jęt:1a

DOMY JEDNOBODZINNt'

• Fiat 126 p, 1990 r., kolor biały,
cena do uzgodnienia. Tel. 72132
35.

• Motocykl Junak MlO,
wy. Tel. 725 21 61.

2.

UCJI& <ltlłlC:I.OWII

• Audi 80 84 avant 2,0, 1994 r.,
biały, pełne wyposażenie oprócz
skóry, atrakcyjny wygląd. Cena
do uzgodnienia. Tel. 0602 81 O
477.

• Fiat 126 p, 1983 r., zielony, siedzenia lotnicze. Dodatkowo silnik i skrzynia biegów. Cena
I.OOO zł. Tel. 608 422 431.

PZIAI Kl

KROTOSZYN - ul. I -go S1yC7.nia-dzinlki pod buw zabudowie szeregowej oraz udział w dojazdach
i wyjazdach do wydzielonych działek. Cena: od I 600,· zł.
KROTOSZYN - ładnie położona, blisko lasu działka
ud-ogrod. z prawem zabudowy o pow. 7115 m2. Uzbr.:
woda, prąd. Sp17.cda1 działki tylko w całości. Cena do negocjacji.
KROTOSZYN -działka o pow. 5737 m2 pm:zm1 ·CZO·
dowę

Il.

• Sprzedam części do fiata 126 p.
Tel. 0606 59 62 19.
• Daewoo nubira listopad 1997 r.,
przebieg 17 tys. km, kupiony
w salonie, błękit niebieski metalik, cent. zamek, szyby elekt., poduszka pow., na gwarancji. Tel.
725 23 13.

1.

10.

1439

• Skoda favorit poj. 1.3, 1992 r. kolor szary, stan dobry. Tel. 722 94
12.
1985 r. Tel.

agencja obrotu nleruchomoiclaml
usługi geodezyjne

w dniu 26.08.2000 r. o godz. 18.00

• Fiat 126 p 1986 r.,zadbany stan
dobry, pełen lifting, rejestr i przegląd do sierpnia 200 I, cena do
uzgodnienia, dobre ogumienie,
kolor wiśnia. Tel. 722 Ol 54 (do
godz. IO i po 19).

grudzień

~vr~{,,L

w Krotoszynie - Park Wojska Polskiego

Opel kadett kombi 1991 r. poj.
1.6, centralny zamek, ABS,
wspomaganie kierownicy.Tel.
725 40 50.

• Fiat 125 p,
725 43 69.

/!11,eraHniak

'UJakacji

• Fiat uno 1.4 1994r., kupiony
w salonie, przeb. 41 tys. km. Tel.
725 38 94.

• Autotak seicento 14 rat, cena
4.500 pin. Tel. 721 23 27.

mgr inż. Eugeniusz

70.

71.

72.

73.

74.

75.

„

KROTOSZYN
dnm Jedoorcxl71nny Jo :wo CJOO.- 11
KRO'f0SZYN I Jtso okołlu
J..,m J«lnornJ11nny Jo
40 OOO,· 11
.'. KROTOSZYN I Jtao okoll * -dom JtJnorod11nn) Jo
100 OOO,· ,I
4. ZDUNY, KOL.~11N
dom J«l1M•tudtmny.
s. KM.O rosL., ~ d111n,. ~ budovr.nh.lV.O Jcdn rodrmnc.
1.

2.

23a'

Polska
Telewizja
Kablowa
środa

22:40

23 sierpnia

08:25
10:15
10:25
10:30
10:40
11 :05

Wujaszek Wania
Reksio odc. 37.
Popeye Żeglarz odc. 5.
Popeye Żeglarz odc. 6.
Słodki placek
Świat dalekich podróży
odc. 34.
11 :30 Świat bez tajemnic odc. 21.
11 :50 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 49.
12:05 Pozwólmy im przeżyć
odc. I.
13 :00 Zemsta odc. 120.
13:55 Studio Infor odc. 53.
14:00 TELEZAKUPY MANGO
16:00 Zemsta odc. 121.
16:55 Studio lnfor odc. 54.
17:35 Od magii do nauki odc. 2.
18:05 Reksio odc. 37.
18:20 Popeye Żeglarz odc. 5 i 6.
18:30 Świat dalekich podróży
odc. 35.
19:00 Świat bez tajemnic odc. 22.
19:20 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 50.
19:30 Morskie opowieści odc. 19.
19:55 Niezwykłe sporty odc. 14.
20:20 Zacne grzechy
21 :50 Zoo safari
22: 15 Yancy Derringer odc. 9.
22:40 Drzwi 18

czwartek 24 sierpnia
08:25
09:50
10:15
10:25
I 0:30
10:40
11 :05
12:05
12:30
12:50
13 :00

13 :50
14:00
16:00
16:50
17:35
18:00
18:05
18: 15
18:30
19:30
19:55
20:20
22:15

Zacne grzechy
Zoo safari
Reksio odc. 38.
Popeye Żeglarz odc. 7.
Popeye Żeglarz odc. 8.
Słoń zapominalski
Pozwólmy im przeżyć
odc. I.
Świat dalekich podróży
odc. 35.
Świat bez tajemnic odc. 22.
Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 50.
Niebezpieczne kobiety
odc. 36.
Dwory i Pałace Ziemi
Gorzowskiej odc. 8.
TELEZAKUPY MANGO
Niebezpieczne kobiety
odc. 37.
Dwory i Pałace Ziemi
Gorzowskiej odc. 9.
Morskie opowieści odc. 19.
Niezwykłe sporty odc. 14.
Reksio odc. 38.
Popeye Żeglarz odc. 7 i 8.
Pozwólmy im przeżyć
odc. 2.
Yancy Derringer odc. 9.
Drzwi 18
Bellamy odc. 19 i 20.
Kuchnia smakosza odc. 16.

radio centrum

1064~M

studio
reklama
redakcja

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

Niezwykłe

piątek

sporty odc. 16.

25 sierpnia

08:25
10:15
10:25
10:35
I 0:40
11 :05

Bellamy odc. 19 i 20.
Reksio odc. 39.
Popeye Żeglarz odc. 9.
Popeye Żeglarz odc. 11.
Staruszek Tom
Świat dalekich podróży
odc. 35.
11 :30 Świat bez tajemnic odc. 22.
11 :50 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 50.
12:05 Pozwólmy im przeżyć odc. 2.
13:00 Zemsta odc. 121.
13:55 Studio Infor odc. 54.
14:00 TELEZAKUPY MANGO
16:00 Zemsta odc. 122.
16:55 Studio Infor odc. 55.
17:35 Yancy Derringer odc. 9.
18:00 Drzwi 18
18:05 Reksio odc. 39.
18: 15 Popeye Żeglarz odc. 9.
18:25 Popeye Żeglarz odc. 11.
18:30 Podróżnicy odc. 20.
18:50 Polskie pejzaże odc. 2.
(pola, chaty)
19:00 Nalepa w Płocku
19:25 Kowary - karate
19:30 Kuchnia smakosza odc. 16.
19:55 Niezwykle sporty odc. 16.
20:25 Pokonać przemoc odc. 3.
21:25 Powrót do normalności
21 :45 Siłaczka
22: 15 Najmniejsze i największe
okręty RP

sobota 26 sierpnia
08:25 Sabotaż
09:40 Charlie Chaplin - Włóczęga
IO: 15 Reksio odc. 40.
10:25 Popeye Żeglarz odc. 12.
I 0:40 Stary Szarak
11 :00 Wcielone diabły Alaski
12:30 Śpiewajmy wszy5cy
13:00 Niebezpieczne kobiety
odc. 37.
13:50 Dwory i Pałace Ziemi
Gorzowskiej odc. 9.
14:00 TELEZAKUPY MANGO
16:00 Śladami rodzaju ludzkiego
odc. 6.
16:30 Toruński Magazyn
Turystyczny odc. 16.
16:55 Niezwykle sporty odc. 22.
17:35 Kuchnia smakosza odc. 16.
18:00 Niezwykłe sporty odc. 16.
18:05 Reksio odc. 40.
18: 15 Popeye Żeglarz odc. 12.
18:30 Modelki odc. 5 i 6.
19:30 Najmniejsze i największe
okręty RP
20:20 Marylin - tajemnica śmierci
21 :40 Simon Wiesenthal
22:15 Małżeński ping-pong odc. 9.
22:30 Gwiezdne dzieci odc. 9.

niedziela 27 sierpnia
Wcielone diabły Alaski
Reksio odc. 41.
Popeye Żeglarz odc. 14.
Tak trzymaj Droopy
Dziecko wojny
Toruński Magazyn
Turystyczny odc. 16.
12:55 Niezwykłe sporty odc. 22.
13:00 Zemsta odc. 122.
13:55 Studio Infor odc. 55.
14:00 Reksio odc. 40.
14:10 Popeye Żeglarz odc. 12.
14:25 Stary Szarak

08:30
10:15
I 0:25
I0:40
11 :00
12:30

14:30 Śladami rodzaju ludzkiego
odc. 6.
15:05 Modelki odc. 5.
16:00 Muzyka Ameryki odc. 14.
17:35 Najmniejsze i największe
okręty RP
18:05 Reksio odc. 41.
18: 15 Popeye Żeglarz odc. 14.
18:30 Bonanza odc. 18.
19:30 Małżeński ping-pong odc. 9.
19:45 Gwiezdne dzieci odc. 9.
20:20 Na przełaj przez PRL Wiesław Kot
zaprasza na film
20:30 Punkty za pochodzenie
22: 15 Peter Gunn odc. 27.
22:40 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 11.

Informator regionalny

RzECZ POWIATOWA
w godz. 8.30-13.00 oraz 14.00- 17.00,
w soboty od 10.00-13.00; tel. 548-24-12
Komisariat Policji
ul. Grunwaldzka 4, tel. 548-24-07
Przychodnia Rejonowa
ul. Grunwaldzka 2a, tel. 548-24-53
Urząd Pocztowy
ul. Krotoszyńska 17, od pon. do piątku
w godz. 8.30-15.00, w sob. 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
poniedziałek

08:25 Na

28 sierpnia

przełaj

przez PRL Kot zaprasza na film
08:30 Punkty za pochodzenie
I O: 15 Reksio odc. 42.
I 0:25 Popeye Żeglarz odc. 16.
I 0:40 To dopiero kaczątko
11 :05 Podróżnicy odc. 20.
11 :20 Polskie pejzaże odc. 2.
(pola, chaty)
11 :30 Nalepa w Płocku
11:55 Kowary - karate
12:00 Muzyka Ameryki odc. 14.
13:05 Modelki odc. 5.
14:00 TELEZAKUPY MANGO
16:00 Zemsta odc. 123.
16:55 Studio Infor odc. 56.
17:35 Małżeński ping-pong
odc. 9.
17:50 Gwiezdne dzieci odc. 9.
18:05 Reksio odc. 42.
18:20 Popeye Żeglarz odc. 16.
18:30 Świat dalekich podróży
odc. )6.
19:00 Świat bez tajemnic
odc. 23.
19:20 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 51.
19:30 Peter Gunn odc. 27.
19:55 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 11.
20:20 Sąd kryminalny odc. 18.
21:15 Sąd kryminalny odc. 19.
22:15 Od magii do nauki odc. 3.
Wiesław

wtorek 29 sierpnia
08:25
09:15
10:15
10:25
I 0:40
11:00
12:05

Sąd

kryminalny odc. 18.
kryminalny odc. 19.
Reksio odc. 43.
Popeye Żeglarz odc. 18.
Tu spał kaczor Duffy
Muzyka Ameryki odc. 14.
Świat dalekich podróży
odc. 36.
12:30 Świat bez tajemnic
odc. 23.
12:50 Ekonomia? Nic trudnego!
odc. 51.
13:05 Bonanza odc. 18.
14:00 TELEZAKUPY MANGO
16:00 Niebezpieczne kobiety
odc. 38.
16:50 Dwory i Pałace Ziemi
Gorzowskiej odc. 10.
17:35 Peter Gunn odc. 27.
18:00 Bezpieczeństwo na drodze
odc. Il.
18:05 Reksio odc. 43.
18:20 Popeye Żeglarz odc. 18.
18:30 Tajemnice zwierząt
odc. IO.
19:00 Pozwólmy im przeżyć
odc. 3.
19:20 Sekrety ptasich gniazd
19:30 Od magii do nauki odc. 3.
20:20 Dziecko wojny
22: 15 Morskie opowieści
odc. 20.
22:40 Bezpieczeństwo na drodze
odc. 7.
Sąd

- -·· ·-··
• KROTOSZ'YN
Apteki

RYNKOWA
ul. Kaliska 2, tel. 725 28 17
do 24 sierpnia

dyżur

ŚRÓDMIEJSKA
ul. Rynkowa I, tel. 725 74 66
dyżur od 25 do 31 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. Numer faksu: 725-34-23.
Starosta powiatu przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. od 15.00 do 16.00,
naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa - w poniedziałki w godzinach od
8.00 do 16.00, a w pozostałe dni tygodnia
od 7.00 do 15.00
POSTOJE TAXI
Mały Rynek, tel. 725-23-04
Dworzec PKP, tel. 725-28-30
POGOTOWIA
- ul. 23 Stycznia,
tel. 725-07-29
Energetyczne - ul. Słodowa 16,
tel. 725-21-79
Gazowe - ul. Osadnicza I, tel. 992
Policyjne - ul. Zdunowska 38, tel. 997
Pożarowe - ul. Mickiewicza 29, tel. 998
Prasowe - ul. Sienkiewicza 2a,
tel. 725-33-54
Ratunkowe - ul. Mickiewicza 21,
tel. 999
Wodno-Kana!. ul. Słoneczna,
tel. 725-42-41
Ciepłownicze

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

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
Apteka POD ORŁEM
ul. Wolności 7, czynna od pon. do

piątku

Apteka
Stary Rynek I, tel. 721- 61-32,
czynna 8.00-18.00, w sob. do 13„00
Apteka ZAMKOWA
ul. Krotoszyńska 6, tel. 721-65-24, czy.ma
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
Urząd Pocztowy
tel. 722-13-98 czynny w godz.
8.00-15.00, w sob. nieczynne
Urząd Gminy
Rynek 3, tel. 722-13-05, czynny
w godz. 7.00-15.00, w pon. 9.00-16.00

• SULMIERZYCE
Apteka LEŚNA
ul. Krótka I, tel. 722-31-35, czynna
w godz. 8.30-17.00, w sob. 9.00-13.00
Dom Kultury
ul. Strzelecka I O, tel. 722- 32-59
Policja
ul. Strzelecka I, tel. 722-32-15
Przychodnia Rejonowa
ul. Krótka I, tel. 722 -32-13
Urząd Pocztowy
Rynek 23, tel. 722 -32-40, czynny
w godz. 8.00-15.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miejski
Rynek 12, tel. 722-32-01, czynny
od 7.30-15.30, w pon. 8.00-16.00

.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
Urząd Pocztowy
tel. 721-55-47, czynny
w godz. 8.00 - 18.00, w sob. 8.00-13.00
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 721-50-01,
czynny w godz. 7.00-15.00,
w pon. 8.00-16.00

Klub AMAZONKI
Spotkania: w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16.00 w Krotoszynie
przy ul. Kołłątaja 5. Telefony kontaktowe: 725-21-63 i 725-09-32.
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•łerpnia

2000

•

24

Krzyżówka

ze sponsorem

Ufundowaną przez sklep FERRUM z ulicy Magazynowej nagrodę za prawidło
we rozwiązanie krzyżówki sprzed dwóch tygodni (hasło: POLICJANT) otrzyma pan Wiesław Szydłowski z Krotoszyna. Dzisiejsze hasło ma 1Oliter. Sponsorem nagrody pozostaje FERRUM, na rozwiązania czekamy do I września.
1

2

13

4

5

Motyury, patriotyczne na pocztówkach - to

wystawy, która została otwarta 14 sierpnia z okazji 80. rocznicy Bitwy Warszawskiej
w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie. Wystawę oglądać będzie
można do koóca września.
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.POZIOMO
I.

20

Oddział

.PIONOWO

szkolny

I Z Zaporoża
2. Grecka bogm1 przeznaczema

4. Zaraza
7. Piecze w przełyku

3. Wonny trunek

8. Miasto nad Motławą
9. W parze z winą
l O. Rodzaj ciasta
12. Budowla ogrodowa
14. Pramatka
16. Francuski burmistrz
17. Ma Asa
19. Służył do młócki
21. Obronna budowla
22. Zielona część miasta
25. W cmentarnej kaplicy
26. Zbiór map
27. Niepokój

wyglądająca Jak
5. Poufale na Marię
6. Pola, grała Marusię
8. Tysięczna czę.ść kilograma
11. KoJarzy pary
13. Ciężki but
15. Mocne p:wo angielskie
18. Symbol chem. aktynu
20. Pokaz, defilada
21. Świat roślinny
23. Marionetka
24. Bywa mądrzejsze od kury
25. Gwiżdżący ptak

4. Jaszczurka

wą,

Fot. ,, Rzecz" - Marcin Pawlik
Izabella i Stanisław Śliwowie przed fragmentem ekspozycji ich zbiorów

~ BARAN (21W - 20IV)
._-;. Nawet drobne kłopoty ze zdrowiem nic są w stanic zakłócić Twego ostatnio wyjąt
kowo dobrego samopoczucia. Tak trzymaj!

m,)
ł

BYK (21IV - 21V)

dzisławia koło Jędrzejowa. Należą

Nowe obowiązki, nowe wyzwania. Jak zwykle, podołasz, pamiętaj tylko o mądrym
wykorzystaniu wolnych chwil.

oni do grona najbardziej zagorzałych kolekcjonerów kartek w Polsce. W ich zbiorze znajduje się kilka tysięcy pocztówek o różnej tematyce; na przykład kartki dotyczą
ce świąt, motyw literatury na starej
pocztówce w tym zbiory związane
z Juliuszem Słowackim, Adamem
Mickiewiczem, Henrykiem Sienkiewiczem. Są również pocztówki
przedstawiające stroje ludowe oraz
architekturę miast.
Państwo Śliwowie zbieranie pocztówek rozpoczęli w latach sześć
dziesiątych. Podróżując, kupowali
pamiątkowe kartki z różnych miejsc
pobytu, dostawali też pocztówki od

BLIŹNIĘTA (22V - 21VI)
I Wydarzenia przybrały obrót nieco niespodziewany. Nic obawiaj się jednak, sz.czę
śliwy finał blisko.

~

t-~ RAK (22VI -

22VD)

Twoja artystyczna dusza kwitnie. Dobry, twórczy c7,as, a przy tym wreszcie koniec
problemów finansowych.

fi ~ LEW (23VIl 1\;j

IIJ1
:- ,I

Pocztówki zaprezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji państwa
Izabelli i Stanisława Śliwów z Wo-

22VIII)

Nic narzekaj, bywały w Twoim życic trudniejsze lata. Końcówka sic11'nia bc;dz1c dla
Ciebie jak letnia burza przychodzi nagle, narozrabia, ale zaraz po niej wychodzi
slo1\ce.

PANNA (23VIIl - 22IX}
Nic da si;;: zmienić całego świata, ale ten jego mały kawałek wokół Ciebie można
bardziej upo17,ądkować. To łatwiejsze niż przypuszczasz.

l9I WAGA (23IX ~a

22X)

Nic kupuj kota w worku. Najpierw go obejrzyj, a potem rozważ wszystkie za i przeciw.

SKORPION (23X - 22XI)

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 środc;. Premiera: 20 marca 1990. Scenariusz: zespołowy, reżyseria : Romana Ryszko, fotodckoracjc: Marcin Pawlik, scenografia: Artur Paterek. Obsada: Izabela Bartoś, Romana Ryszko, Mirosław Gabrysiak, Dorota Kukiolczyńska, Sebastian Pośpiech . Suflerka: Maria
Drygas-Witek. Artyści współpracujący: Antoni Azgier, Witold Błundzl, Maciej Hoffmann, Janina

STRZELEC (23XI - 2 lXII)

~.,,. KOZIOROŻEC (22XD - 201)
L M Skorzystaj z zaproszenia, naprawdę warto! Odnowisz starą znajomość, a przy okazji poznasz kilka ciekawych osób.

ra WODNIK (211 -

Ili~

rn RYBY (21D ~

20Il)

Chyba przespałeś okazję do wprowadz.cnia w życic bardzo dobrego pomysłu. Druga trafi się niebawem, tym razem bądż uważniejszy.

20DI)

No i udało Ci si;;: 7,aszokować otoczenie jasnym poswwicnicm sprawy i konkretną
decyzją. To do Ciebie niepodobne, ale w tym przypadku wyjątkowo słuszne.

23 alerpnla 2000

w I wojnie światowej - napisała
Helena Kasperska, kustosz Muzeum w Krotoszynie, w wydanym
z okazji wystawy okolicznościo
wym katalogu. Dla jego przejrzystości pocztówki ułożone są w kilku
grupach tematycznych: motywy patriotyczne z życzeniami świątecz
nymi, tradycje walk o niepodległość
Polski, Legiony Polskie
w I wojnic światowcJ, Bitwa Warszawska w 1920 roku. Dużo micJsca poświęcono osobie marszałka
Józefa Piłsudskiego. Właściciele
kolckcj I mówią o swoich pocztówmała r:;ecz, a cies:;y
zakach
praszając jednocześnie do ogląda
nia tych małych dziel sztuk1. r-.Jy
również zachęcamy Państwa do
obejrzenia wystawy.
(ni)

R

Rozejrzyj sic; dookoła - ktoś sympatyczny od dawna okazuje Ci zainteresowanie,
a Ty jesteś jak kamień. Najwyższa pora to zmienić.
Czasami trz.cba podjąć ryzyko, nic bój sic; go, zwłaszcza że w istocie ryzykujesz niewicie.

znajomych. Początkowo niewinne
zbieranie przerodziło się w wielką
pasję kolekcjonowania. Z tym, że
ich dzisiejszy zbiór składa się
przede wszystkim z pocztówek starych, o bogatej przeszłości. Kolekcjonerzy nabywają je na giełdach
staroci, w antykwariatach.
Krotoszyńska wystawa nic jest
pierwszą ekspozycją państwa Śli
wów. Mają oni w swoim dorobku
wystawy w Pińczowie, Kielcach
oraz w Oblęgorku. Na wystawie
w krotoszy11skim muzeum zgromadzono około 250 pocztówek.
Kartki te, oprócz nawiąza,i do Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej, dokumentują nastroje patriotyczne i dążenia Polaków do odzyskania niepodleglofri
w okresie zaborów oraz ich udział

]bron, Zygmunt Idziak, Jacek Kępa, Augustyna Kurowska, Tomasz Kwiatkowski, Marcin PodzioFerdynand 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 SA O/Kalisz Filia Krotoszyn 1520I021-724690-27001 0000-0. Pod jaki adres „mailować"? necz@box43.gnct.pl; rzccz@polbox.com
mek,

Mirosław Rybczyński,

Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów nic zamówionych. Niektórym nadajemy pic;knc tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nic gubimy, ale ich także nic zwracamy. Wzory i elementy graficzne 111c będące własno
ścią reklamodawcy należą wyłącznic do nas. Za treść ogłoszeń i reklam nic możemy, niestety, odpowiadać. Wszystkich Czytelników kochamy... Kto nas składa i łamie: Artur Paterek. A kto drukuje: Norpoł-Press (Wrocław) w nakładzie 7000 egz.

