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Ga " 1łta Jaroc ińska
Jarocin, 3 stycznia 1992 r.

NUMER 1(65) III

DEBATY WYPARŁY

CENA 1500

zł

KONKURS DLA WSZYSTKICH

UCHWAŁY
Kolejna, XVII sesja Rady Miejskiej,
zwolana z podzialem na trzy posie dzen ia, rozpoczę l a się 19.XI I o godz.
9-tej. Na ro z poczęci u obrad w sa li
sesyjnej Ra tusza obecnych było 25
radnych, 2 uspraw i ed liwiło swoją
nieo becność. Por zą dek obrad przyj ę to jednogłośnie. bez poprawek.
Pierwszym jego punktem były interpelacje i zapyta nia radnych. Rozpo·
czął je radny B. Udzik, zgłaszając
wnioski dotyczące: wypowiedzenia
najmu loka łu "Gazecie Jarocińskiej"
(postułował ponowne rozpa.trzenie
podjętej decyzji), powołania rzecz·
nika prasowego samorządu oraz
umieszczania znaków drogowych
i ich przestrzegania. Kolejną inter·
pelację zglosił radny T, Daszkiewicz,
wnosząc o 30 % obniżenie opłaty za
korzystanie z targowiska poza dnia·
mi targowymi. Po zgłoszeniu wniosków głos za brała skarbnik gminy J.
Pluta, która przedstawiła wykonanie
budżetu za 11 miesięcy 1991 r. Do·
chody zreałizowano w 91 %, natomiast wydatki w 66 %, na koncie
bankowym na koniec listopada znaj·
dowało się ok, 9,3 młd zł. Kolejnym
poruszanym problemem była sprawa
przejęcia od 1.1.92 r. szkół podstawowych na terenie gminy. Negatywne stanowiska wyrazili Zarząd
i Komisja Ośw i aty, Kultury i Sportu,
Rada nie zajęła ostatecznego stanowiska zobowiązując Zarząd do wystosowania kolejnego pisma do Ku ratorium Oświaty i Wychowania
w Kaliszu,
Na pierwszym posiedzeniu XVII
sesji przeprowadzone zostały także
dwie debaty. Pierwsza dotyczyła
ewentualnej komunalizacji trzech
zakładów: "Izolacji" Jarocin, Fabryki Domów w Mieszkowie, Cukrown i
"Witaszyce", Efektem debaty jest legitymizacja Zarządu Miejskiego do
rozmów z przedstawicielami trójki
przedsiębiorsfw. Następną dyskusję
podjęto na temat określenia przyszłej
formy organizacyjnej Przedsiębiors

twa Budowlanego "Jarbud". Decyzja w sprawie wyboru wariantu organizacji ma zapaść na trzeciej czę
ści sesji (30,XII).
Radni zdecydowali natomiast
o przejęciu do zasobów gruntów
Państwowego Funduszu Ziemi, po łożonych na terenie gminy oraz
o podwyżce cen biletów komunika cji miejskiej. Obie uchwały przyjęto
bez głosów przeciwnych.
Tę część sesji zakończyły odpowiedzi na interpelacje, w trakcie któ·
rych wywiązała się szczególnie go·
rąca dyskusja wokół "Gazety Jarocińskiej ". Posiedzenie zamknięto po
6 godzinach obrad.

"
GŁOWNA
NA'GROD!

10 MLN ZŁOTYCH

JAROCINOWI'92 POTRZEBNE
LEKARSTWO (THE CURE)
Poddany w 1991 roku, za przy·
CORPORATION S .A.,
solidnej kuracji Festiwal Muzyki
Rockowej w Jarocinie osiągnął taki stan, że został uznany za "imczynąROK

prezę powszechną, ogólnopolską,

i udaną", Tak powiedziano ' w uzasadnieniu nagrody
"METRONOM 91" przyznanej
przez "Sztandar Młodych" dla
ROK CORPORATION S .A. za
uczynienie z JAROCINA'91 najlepszego festiwalu muzycznego
w Polsce,
Organizatorzy festiwalu nie zamierzają zadowalać się raz uzyskanym efektem. Chcie1.iby uczynić JAROCIN'92 imprezą, która
corocznie uzyskiwałaby podobnie
wysokie notowania, Przygotowania do tegorocznego festiwalu rozpoczęły się praktycznie już po zakończeniu ubiegłorocznego, Czypopularną

nione są starania o sprowadzenie
do Jarocina co najmniej jednej
gwiazdy pierwszej wielkości. Tą
gwiazdą mogłaby być brytyjska
kapela, nomen omen, THE CURE
(lekarstwo, uleczenie, uzdrowieqie). Wprawdzie słowo to znaczy
również: dziwak, oryginał, lecz
wolimy pozostać przy pierwszym
tego słowa znaczeniu, mając nadzieję, że obecność takiego gościa
potwierdziłaby, iż uzdrowienie festiwalu jest faktem trwałym. Aby
ambitny zamiar się powiódł, ROK
CORPORATION odwołuje się do
przyjaciói THE CURE i Festiwalu,
aby zechcieli pospieszyć z pomocą· Mianowicie, działania organizatorów należy wesprzeć pisaniem petycji do THE CURE. Petycje mogą mieć charakter błagalny,
przymilny itp. Mogą też zawierać
groźby dla THE CURE, że jeżeli

DROŻSZE BILETY
Od 1.1,92 r. pOdniesione zostały ceny
biletów jedorazowych w komunikacji
miejskiej, w miesiąc później - 1 lutego
nastąpi podwyżka opłat za bilety miesię
czne. Nowe ceny biletów przedstawiają
się następująco:

Przycżyną podwyżki cen ma być ogólny wzrost kosztów utrzymania, który
w tym roku szacowany jest na ok. 40 %,
bez wliczenia podwyżek płac. Przybliżo
ny koszt utrzymania komunikacji miejs-

kiej obliczono na 4,5 mld zf, bez podwy·

a) w obrębie miasta:

- bilety jednorazowe -1200 zł, ulgowe - 600 zl,
- bilety miesięczne - jedna linia - 42

tys. zł , dwie linie _ 50 tys. zł. trzy linie
- 62 tys. zł. sieć miejska - 80 tys. zł.

zki cen biletów przedsiębiorstwo

mogło
by zarobić ok. 2.4 mld zł. Pozostałe 2 mld
zł musiałaby stanowić dotacja z budzetu

miasta.

Podwyżka

ma

tego dofinansowania.

obniżyć wielkość

"Gazeta Jarocińska'· ogłasza
konkurs dla wszystkich. Do wygrania dla zwyci\,zcy jest kwota 16
milionów złotych . Wielki finał odbędzie się w dniu 7 marca 1992 r.
w sali Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Zapraszamy do ud ziału
(szczegóły na str. 3).
nie pojawią się w tym roku w J arocinie, to ... , i tu może następować
wyliczenie groźnych dla grupy
skutków lekceważenia woli petentów.
Zbieraniem petycji w sl<a1i ogólnokrajowej zajmie się "Gazeta Jarocińska"
największa
pod
względem jednorazowego nakła
du gazeta lokalna w kraju, Podania, pisma zbiorowe i indywidualne należy nadsyłać pod adresem
"Gazety Jarocińskiej", ul. Węglo ..
wa 16, 63-200 Jarocin, z dopiskiem:
"The Cure",
Redakcja gazety jest przygotowana fizycznie i moraln.ie do przyjęcia dziesiątków tysięcy listów,
Worki z tymi petycjami zostaną
następnie dostarczone leaderowi
The Cure, Robertowi Smith'owi.
Począwszy od dziś do dnia 28 'lutego "Gazeta Jarocińska" oczekiwać będzie na masowy napływ
korespondencji, która postawi
członkó~ kapeli w stan osłupie
nia, a następnie wywoła nieodpartą wolę ukazania' się na scenia
JAROCINA'92 przed oceanem silnie wzruszonych rockfanów, Czekamy na listy! Paaa! I jeszcze jedno: można pisać w dowolnymjęzy
ku, z polskim włącznie, byleby
adres był prawidłowy.

b) poza granicami miasta:

- bilety jednorazowe - t strefa
- 2400 zł. II strefa - 3600 zł.
-

tys.

bilety miesięczne zł.

II strefa -

I strefa -

85

112 tys. zł.

BAL "GAZETY JAROCIŃSKlfJ"

I strefa z przesiadką na lini ę miejską

- 96 tys. zl.

II strefa z przesiadką na linię miejsk ą

- 125 tys.

zł.

Ceny biletów miesięcznych socjalnych

i szkolnych

wynosić będą

50 % ceny

biletów miesięcznych normalnych.
Kara za przejazd bez ważnego biletu

wynosi obecnie 120 tys.

zł.

Tego jeszcze nie było! "Tańce, hulamogą Państwo nabywać już od 3 stycznki ... ", czyli WIElKł BAL "GAZETY
nie w Biurze Ogłoszeń .. Gazety" (RyJAROCIŃSKIEJ",
Rozpocznie się
nek Ratusz). Organizatorzy zapewniao godz, 20.00 w dniu 18 stycznia br, - ją wiele atrakCji or3Z niezapomniaw restauracji .. WE". Przygrywać bę
nych prze żyć .
dzie - w dobrym stylu - grupa "Cent·
Nie czekaj! Nie zwlekaj! Przyjdź,
rum" . Bilety w cenie 300 tys, zł od pary
zabaw się!

GMINA NIE PRZEJMIE SZKÓŁ? . KRZYŻÓWKA
,
.

Na terenie gminy Jarocin funkcjonuje 18 szkół podstawowych, ich
roczny budżet zamyka się kwotą 27

mld zl, podczas, gdy caly budżet gminy to ok. 40 mld zl. Większość budynków szkolnych jest zdekapitalizowana w co naj mniej 50 %.
Decyzją radnych (na XVI sesji) Zarząd

Miejski został zobowiąz.any do
przygotowania przejęcia szkół podstawowych przez samorząd gminy. Jeszcze tego samego dnia (29 listopada)
Zarząd \vystosował pismo do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ka1i szu , które informowało o uchwale podjętej przez Radę Miejską, zawierało
ono równiei. propozycję rozpoczęcia
rozmów na powyższy temat. Odpowiedzią na te działania było kilka telefo nów z Kalisza, w których pytano, czy
szkoły zostały już przejęte.

W pierwszych dniac.h grudnia br.
odbyło si ę w JedJcu spotkanie przedstawicieli samorządu terytorialnego
no k tó rym jednym z poruszanych tema tów było przejmowanie szkolnictwa podstawowego. Niestety nikt
z przcdstawicieJi kuratorium, łącznie
z wi cekuratorem Kuczyńskim, nie potrafił dać p e łnej odpowiedzi na zadane

Liczba bezrobotnych w dniu

27 grudnia ub.r. - 4787 osób.
W minionym okresie pracę podjęło B

osób, a lista pozostających
bez pracy wydłużyła się o 63 pozy-

cje.
"Zakłady

pracy

są zobowiązane

na bieżąco informować rejonowe

biura pracy. właściwe dla siedziby
o wszystkich wo ln ych
miejscach pracy oraz o miejscach
przygotowania
zawodowego"
tak stanowi ustęp 3 artykułu 11
w rozdz. 3 Ustawy o zatrudnieniu
i bezrobociu.
zakładu,

URODZENIA

dotyczące szczegółów

operacji. Udało się jedynie ustalić, że z chwi lą przejęcia szkół (planowano to uczynić 1.1.92 r.) ich utrzymanie staje się
zadaniem własnym gminy. Na prowadzenie placówek oświatowych budżet
gminny otr"zymałby subwencję - jej
wielkości i terminowości spływania na
razie Hie udało się ustalić. Pracownicy
kuratprium poinformowali natomiast,
że samorząd przejmujący szkoły jest
zobligowany uregulować wszystkie
ich zobowiązania, co oznacza m.in. konieczność wypłacenia tzw. trzynastki
za 91 r. wszystkim pracownikom tych
placówek. Z kolei finansowanie inwestycji w szkolnictwie pozostały nadal
w gestii kaliskiego kuratorium, wpływ
władz te r enowych byłby więc tutaj
minimalny,jeśli nie żaden . W związku
z taką postacią uregulowań i wieloma
niejasnościami w zasadniczych kwestiach, jak również nieznajomością
przyszłorocznego budżetu gm iny, Zarzad Miejski zajął stanow isko, iż przejm~wanie szkół podstawo~ych jest
obecnie niecelowe . Aby mieć mimo to
wpływ na sytuacj9 w gminnym szkolnictwie zaproponowano, ażeby przedstawiciele samorządu starali się podjąć

Re'iufsO:j~;g.uOd~~~~~:k;, d~J~iBj~fi~~o~~

kanie opłatkowe dla osób starszy'ch i samotnych. Wzięło w nim udział 27 osob, część nie
dotarła z powodu złego stanu zdrowia. Podczas wieczerzy panował świąteczny nastrój,
a stoły były zapełnione tradycyjnymi potr·awami.

WŁAMANIA

Zginęło

10 aparatów fotografi-

cznych za 10 mln zł.
Kolejnego włamania dokonano do
prywatnego kiosku "Ruchu" w Wita-

szycach (22124 XII)

Barbara Piet-

szkolnych, które od 1.1.94 r. gmina
będzie musiała przejąć, komiSja postuluje wydzielenie środków na stałe dotacje dla szkół z przeznaczeniem na
wydatki rzecz~we, oraz uwzględnienie
w plano\'lfanym budżecie inwestycji
w szkolnictwie, chociażby tych w budowie. Pomimo takich wniosków komisja poprosiła Zarząd Miejski o wyjaśnienie stanowiska prawnego w sprawie zasad przejmowania placówek
oświatowych i sk utków finansowych
ewentualnych decyzji.
Rajcowie miejscy nie podjęli jeszcze
ostatecznej decyzji co do najbliższej
przyszłości
szkół
podstawowych
w gminie, ale negatywne stanowiska
Zarządu i komisji Rady Miejskiej nie
wróżą pozytywnego załatwienia problemu, tym bardziej, że stanowisko
Kuratorium pozostało niezmienione.
tik)

spożywcze

Podobne spotkanie odbylo

się

w dniu 24

grudnia z osobami ~amotnymi w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej, w którym uczestniczyło 60 osób, natomiast dla ok. 30 osób
przewlekle chorych siostry PCK doniosły
potrawy wigilijne wraz z opłatkiem i drobnym upominkiem.
Wszystkim. którzy przyczynili się do zorganizowania spotkań Miejsko-Gminny Oś
rodek Pomocy Społecznej w Jarocinie skła
da serdeczne podziękowania.
(ek)

Damski salon fryzjerski "Witold" (ul.
7) o f e r u j e do 15 stycznia br.
wszystkim klientom ok. 20 % ulgi w usłu 
Wąska

gach fryzjerSkich, natomiast od 15 stycznia do . końca lutego z podobnych ulg
będą mogli korzystać emeryci, renciści
i młodzież ucząca się.

VIDEO FILMOWANIE
OBSŁUGA MUZYCZNA
SKORZYSTAJ NAJNIŻSZE CENY
Gerard Włodarczyk
ul. Kasztanowa &12

63-200 Jarocin
(ł

SWIĄTECZNA
W związku ze złym wydrukowa-

niem w numerze świątecznym
(63-64) "Gazety" Krzyżówki Świą
tecznej (brak cyfr, z których moż
na by było odczytać hasło) drukujemy ją ponownie przedłużając termin przysyłania rozwiązań do II
stycznia br. (patrz str. 8).

KONCERT
8 stycznia O godz . 18 w JOK-u
rozpocznie się koncert poezji śpie
wanej - W. Wolnika. W programie
m.in. poezja ks. J. Twardowskiego

OGŁOSZENIA

DROBNE
Goździe

279)

la, Witaszyce, Hanki Sawickiej 6, t. 242.
VIDEO FILMOWANIE, t. 36-43.
VIDEO FILMOWANIE, Jarocin, ul.
Glinki 3, t. 24-37.
DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA, t.
21-10 lub 22-66 (f 1256).
Sprzedam nowy dom, budynek gospodarczy wraz z działką 570 m 2 , Jaro-

cin, ul. Dunajecka 15 (f 1362).
Korepetycje z matematyki. Wita-

szyce, ul. Sienkiewicza 24

(f

1363).

Hurtownia piwa "Kristor' zapra~
sza. Duży wybór piwa butelkowego.
Krzysztof Matuszczak, Mieszków, ul.
Poznańska 3a, t. 52 (f 1364).
Kupię sprawne pianino. Oferty z ceną
skladać na adres redakcji (f 1360).

Sprzedam fortepian - Ernest Rosenkranz. Wilkowyja, ul. Iwaszkiewicza
1M (f 1361).

Sprzedam ciągnik C-355 M, Roman
Kaczmarek, Wola Książęca 70 (f 1366).
Tanio sprzedam Fiat 132p rok prod.
1975
stan dobry. Sławomir Szym -

czak, Rusko 3 (f 1367).
Nauka gry na gitarze basowej, Jaro -

cin, ul.

Wrocławska

7:>34 (f 1369).

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 98 m 2 w Lesznie. InformaCje : Jaro-

cin, ul. Sportowa 2121, t. 36-95 (f 1368).

skradziono pa-

pierosy. Okradziono także sklep "GS"
w Mieszkowie, zabierając artykuły

rzak

w radach szkół (pozwa la
na to art. 51 ustawy o systemie oświaty,
członkowie Rady Szkoły wyłaniani są
w wyborach).
Podobne stanowisko zajęła Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu, jej człon
kowie uważają przejęcie szkół na
przedstawionych
warunkach
za
przedwczesne. Jednak w celu unikini ęcia dalszej dewastacji obiektów

WIGILIJNE SPOTKANIA

Ducha.

ŚLUBY

działalność

Videofilmowanie. Maciej

W nocy z 1819 XII 91 r. włamano się do
piwnicy na os. Rzeczpospolitej w Jarocinie. Skradziono wiertarkę elektryczną i piłę tarczową . Dzień wcześniej, na
ul. Waryńskiego. złodzieje włamali się
do innej piwnicy. kradnąc rower "Wigrv 3".
., Włamanie, już drugi e w krótkim
okresie. odkrył z 16 na 17 grudnia
właściciel hurtowni "Mazbet" w Jarocinie na ul. Sniadeckich. Tym razem
zginęły artykuły spożywcze o wartości
5 m ln zł.
Ze środy na czwartek (2Ml XII)
wybijając szybę złodzieje dostali się.do
sklepu fotograficznego przy ul. Sw .

Dawid Grygiel
Justyna Wojciechowska
Krzysztof Stodolny
Magdalena Skrzypczak
Weronika Zdrojowa
Katarzyna Guzek
Piotr Mieloszyk
Patryk Adamiak
Krystian Kaczmarek
Weronika Bendzieszak
Paulina Florczyk
Angelika Kosińska
Miłosz Mazurkiewicz
Damian Niemczyk
Mateusz Ochowiak
Jarosław Binder
Natalia Trawińska

Mieczysław Małaniak

pytania

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

i alkohol (straty ok. 7 mln

zł). Jeszcze jednego włamania do~ona
no w Jarocinie 27 grudnia na ul. Sródmiejskiej. Łupem padło 10 par spodni.

WYPOŻYCZALNIA ZASTAWY STOŁOWEJ

ZGONY
Aleksander Kunsztowicz I. 55
Marianna Śledź I. 72
Stefan Gajewski I. 43
Helena Krauze I. 62
Bożena Jeziółkowska

I. 53

Edward Dalewski I. 85
Stefania Bujak I. 62
Mari anna Paterka I. 93
Anna Szymczak I. 72
Józef Półrolniczak I. 72
Jan Grodzki I. 87
Kazimierz Kowalski I. 62
Rodzinom zmarłych
wyrazy współczucia.

2

"G.J."

składamy

Pożar

w PGR Komorze
Zwarcie instalacji elektrycznej było
w budynku inwentarsko-magazynowym, należącym do
PGR Komorze. Spalił się strop, maszyny i płody rolne straty wyceniono na
956 mln zł. Tylko dzięki szybkiej akcji
strażaków
uratowano
zamknięte
w budynku owce, warte 3 mld zł.
przyczyną pożaru

Restauracja" Targowa"
ul. Targowa nr 18 tel. 2492
Spółdzielnia

Handlowo-Produkcyjna

"Zgoda" w Jarocinie
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Główna

nagroda 10 mln

zł

KONKURS DLA WSZYSTKICH
W kolejnych numerach "Gazety sięciu. Każdy otrzyma nagrodę nie- nałowe pytanie. Autor tego pytania
opublikowane spodziankę. Ten, który zwycięży wy- wygra w tym przypadku 5 mln zł
kupony konkursowe, na których bę gra 10 młn zł, pod warunkiem, że (tzn. 50 % głównej nagrody). Natodzie można wpisywać pytania kon- prawidłowo odpowie na ostatnie fimiast wszyscy autorzy pytań finałokursowe. Kupony te można składać
w redakcji "G.J." (Rynek Ratusz) .
Jarocińskiej
Na kuponie, oprócz pytania i od-o
powiedzi, należy podać imię, nazwisko i adres autora. Złożenie kuponu
Nr
w redakcji i tym samym zakwalifikoImię
wanie go do konkursu będzie kosztowalo 10 000 zł. Każdy kupon odNazwisko ........... ........... .. ...... ....... ... ... .... ... .... .................... .
dany w chwili przyjęcia będzie miał
nadany kolejny numer. Oddający
Adres ................................................... ....................... .. .... ..
kupon otrzyma pokwitowanie z tym
Pytanie .... :... .... .. ......... ............... . ,..................... ............... .. .
samym numerem. Spośród wszystkich złożonych w redakcji pytań zoodpowiedź .......... .............. ...... ... ............. ....... ... ................. .
stanie w losowanych 500, które wezmą udział w Wielkim Finale,
Uczestnicy finału zostaną wyłonieni
również w drodze losowania spoś
ród autorów pytań. Będzie ich dzieJarocińskiej" zostaną

,,~ARBUD" CHCE BYĆ SPÓŁKĄ Y

3' .XII.9' r,
Finałowy

etap

przygotowań

do
23

przekształcenia rozpoc zął się

października . kiedy to przedsię
biorstwo zwróciło się do burmist-

rza o sprywatyzowanie poprzez
przekształcenie w jednoosobową
spółkę gminy, W trakcie prac

przygotowawczych . 16.XI odbyło
posiedzenie Zarządu Miejskiego na terenie zakładu. jego celem
było wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przekształcenia .. J arbudu" w spółkę gminy. Zarząd
zgłosił wówczas zastrzeżenia. czy
załoga zdoła wykupić 20 % akcji
po cenach preferencyjnych Uedna
taka akcja kosztowałaby .ok . 5 mln
zł). przedsiębiorstwo nie przedstawiło też analizy ekonomiczno-finansowej. Wynikiem prowadzonych rozmów jest stanowisko Zarządu Miejskiego mówiące. że najsię

KIERMASZE GARMAŻERYJNE
SZEROKI WYSOR GOTOWYCH DAŃ
w

każdy

czwartek od godz. 11.00

proyvadzą

sklepy

nr 1 " Sezam" nr 18 " Sam" nr 23 -

przy ul.

Wrocławskiej

-

tel. 2748

przy ul. Wojska Polskiego -

Osiedle 1OOO-Iecia -

tel. 2804

tel. 2827

Przyjmujemy zamówienia na dania

garmażeryjne

na

ży

czenie klienta.

rozwiązaniem
byłaby sprzedaż firmy.

lepszym

dla miasta

Dzisiejszy .. Jarbud" to zakład
o czterdziestoletniej tradycji. zatrudniający 170 pracowników. organ założycielski zmieniał już
osiem razy. ostatnio dwa lata temu. Tylko 5 % podatku odprowadzanego przez przedsiębiorstwo
trafia do kasy miejskiej, W roku
91-ym rentowność zakładu spadła
z dotychczasowych 25-30 % d o ok.
10 %. dyrekcja wiąże ten spadek
z ogólną sytuacją w gospodarce.
Przedstawiciele załogi postulują
przekształcenie zakładu w jednoosobową spółkę gminy. Ich zdaniem taka reorganizacja pozwoli
na; przygotowanie pracowników
do dalszej prywatyzacji. zapewnienie pracy całej załodze. kontynuację umów z kontrahentami.
Za zmianą formy organizacyj1wj
kierownictwo "Jarbudu" wiąże
również ograniczenie bazy materialnej. nawet do l!.l dzisiejszej
wielkości w chwili obecnej
przedsiębiorstwo może funkcjonować bez własnego transportu
i magazynów. Podział zaplecza
magazynowego dyrekcja uważa
za sztuczny. dlatego zachowując
całą powierzchnię zakład planuje

"Zgoda" w Jarocinie
Mieszkam na Osiedlu przy ul. Kasztanowej. Niestety, PG KiM zapomniało

_ napój brzoskwiniowy
- napój pomarańczowy
- napój cola

-

poleca

oranżadę

-

wodę sodową

PojemnOŚĆ butelki 0,33 I.
.
Sprzedaż dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych .

Nr

Imię· .... ·........................ · ..

Nazwisko ..................... ..
Adres ............................ .

w tych budynkach rozpoczęcie dodatkowej produkcji. W branży budowlanej firma ma zawarte umowy. których wykonanie zajmie
najbliższe dwa lata (kontrakty zawarto na 25 mld zl).
.
Poza niewielkimi zamówieniami prywatnymi. są to jednak umowy z inwestorami ze sfery budże
towej - żłobek. rozbudowa szpitala. centrala telefoniczna. wypła
calność tych kontrahentów zależy
od uzyskanych przez nich dotacji.
Mimo takich głównie klientów sytuacja finansowa .. Jarbudu" jest
dobra. W ubiegłym roku nie zdarzyły się żadne opóźnienia wypła

cania wynagrodzeń czy zapłacenia
podatku. Myśli się nawet o rozwijaniu działalności (podjęcie produkcji w magazynach). plany te
nie są jednak realizowane ze
względu na niejasną sytuację organizacyjno-prawną. Za jak najszybszym określeniem dalszej formy działalności jarocińskiego
przedsiębiorstwa
budowlanego
przemawia również fakt. iż robotnicy budowlani głównie zimą są
zainteresowani pracą w zakładzie .
Na XVl! sesji przedstawione zostały argumenty obu stron. reszta.
dosłownie i w przenośni. pozostaje
w rękach radnych.
Uk)

SYGNAŁY OD CZYTELNIKÓW

Spóldzielnia Handlowo-Produkcyjna

WYTWÓRNIA WÓD GAZOWANYCH
SHP .. Zgoda" w Jarocinie
ul. Kilińskiego tel. 2374

tań.

Odcinek dla pytającego

Wielki konkurs "Gazety

Przedsiębiorstwo Budowlane
"Jarbud" jest ostatnią firmą
komunalną, o której formie dalszej działalności zadecydować
ma Rada Miejska. Ostateczny
termin podjęcia tej decyzji ustawodawca
wyznaczył
na

wych, na które zostaną udzielone
prawidłowe odpowiedzi wygrają również nagrody niespodzianki .
Sugerujemy, aby skladane pytania
nie byly zbyt trudne, zwiększa to
bowiem szansę wygrania dla wszystkich. Tematyka pytań jest dowolna,
podobnie jak ilość składanych py-

chyba o tych kilku blokach, bowiem
osiedle zamieniło s ię w wysypisko ·śmie
ci. Czytając w " Gazecie" o podobnych
przypadkach na innych osiedlach' i ulicach można wysuwać wiele w ni osków,

ale jeden jest oczywisty prawić obsługę

n a l eży

bardziej. że leki te są bardzo drogie.
Ponadto szkoda , iz " Gazeta " nie podała
terminów dyżurów świątecznych aptek.
Uwazam, ze leki powinny być dostępne

przez calą dpbę. Niestety, w święta
w pracy aptek była przerwa. (mieszkaniec Jarocina) .

po-

w tym "temacie", (mie-

szkaniec osiedla).

X
Pi szę w imieniu mieszkańców Jaraczewa z ul. Jarocińskiej. To skandal, aby

X

lampy, które mają oświetlać jezd nię, były

Ostatnio w naszych aptekach pojawiło
się mnóstwo leków zagranicznego pochodzenia . Nie ma jednak do nich ulotek

niesprawne i nie ma kto wymienić prze-

w

j ęzyku

polskim. Jest to skandal. tym

palonYCh żarówek. choć na miejscu jest
pogotowie energetyczne (mieszkańcv ul.
Jarocińskiej w Jaraczewie ).
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Problemy ochrony środowiska

PARK W WOLI KSIĄŻECEJ
Pierwsze wzmianki historyczne
dotyczące Słupi pochodzą z 1271
roku. Pod koniec xm wieku znałaz
ła się ona w rękach Zarembów.
Z czasem jed'lak Słupia przestała
funkcjonować jako samodzieIita
miejscowość i stała się przysiół
kiem Woli Książecej, wchodząc następnie w jej skład administracyjny. W XIX wieku na stromym
wzniesieniu został założony park
naturalistyczny a następnie wybudowano niewie lki pałacyk typu
willowe go. Ostatnim przedwojennym właścicielem parku i pałacyku
w Słupi był mecenas Stanisław Szurlej z Warszawy, który przyjeżdżał
tam na okres letni. Na miejscu istniała stała służba dbająca o tamtejsze obiekty. Według informacji
mie szkańców Szurlej był obrońcą
Wincente go Witosa w procesie
brzeskim.
Po wojnie pałacyk został przeznaczony na mieszkanie dla pobliskiej ludności. W tym samym czasie
nastąpiła dewastacja parku, gdzie
w północno-wschodniej CZęSCI
usunięto drzewa. Na mocy uchwały
Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Poznaniu oraz protokołu przekazania Prezydium Powiatowej Rady-'
Narodowej w Jarocinie park i paia_
cyk zostały przekaan<o w coltU
1964 Pn-ł.,,,I>IOratwu Pailstwowernu .J.roma·' W Jarocinie. UiytkOwnik wykorzystał otrzymane do-

Leon Jacoszek - sołtys ze Stęgo
szy był jednym z kandydatów do
tytułu JAROCINIANINA ROKU.
Podczas uroczystego ogłoszenia
wyników konkursu dowiedzielismy się. że zyskał uznanie jury. miał
duże szanse na to. by zwyciężyć.
L Jacoszek jest spolecznikiem . myś l ę. ż e tak moż na naj krócej i naj trafniej
określić

jego

działania.

Przyznam

się,

że

jechalam na spotkanie z s ołtyse m
Stęgoszy pelna podejrzeń i sceptycyzmu. Dzi a lalność spoleczna kojarzyła
mi s i ę bowiem często z jakimiś naglaś '
nianymi akcjam i, .. czynami", z których
niewiele bylo pożytku . Tym bardziej, że
L. Jacoszek był soitysem w latach
1948-54, od 1954 r. natomiast pracował jako Przewodnic zący Gromadzkiej
Rady Narodowej w Zerkowie.. Nie
mogłam

zatem

nie

zadać

pytania

o .. tamte czasy". o przymusowe do stawy i prześ ladowa nia .. kulaków". L
Jacoszek twierdzi, że wtedy niezbyt
sumiennie wypelnial nakazy zwierzch ników, chro nił chlopów przed restryk·
cjami, za latwiał fałszywe pokwitowa·
nia dostaw. Twierdzi też, że żaden
rolnik nie został za jego kacencji uwię
ziony, a donosiciele nie znajdowali
posłuchu .
Obejrzalam dokument
z 1964 r. odwolujący L Jacoszka z fu nkcji Prz ewodniczącego Gromadzkiej
Rady Narodowej . Dowiedziałam się.
. że odwolanie nastąpiło .. w związku

4 "G.J."

bra na organizację imprez zakłado
wych. Noszono się z zamiarem zorganizowania ośrodka wczasowego
w okresie planowania retencji wodnej na Lutyni oraz budowy sztucznego jeziora zaporowego. Na początku lat osiemdziesiątych użytko
wnik wyremontował dach pałacy
ku zakładając blachę oraz wywiercił na terenie parku studnię głębi-

SŁUPI

zatraci! na

świetności.

Pałacyk jest opustoszały i zaryglowany a z daleka widać powybijane szyby w oknach. Przy furtce
pojawiła się dziura a od strony
północno-zachodniej 'zniknęła druciana siatka ogrodzeniowa. W samym parku uległy zarośnięciu drogi dojazdowe prowadzące do frontu pałacyku od strony północnej,

sem "Piwo". Na szczególną uwagę
zasrugują schody spacerowe biegnące wzdłuż stromego wzgórza,
skąd roztaczają się piękne widoki
na koryto Lutyni i bogate lasy mieszane. Naprzeciwko bramy wjazdowej (również zaryglowanej) znajduje się okazały kasztanowiec czekający na uznanie za pomnik przyrody. Od strony porudniowo - zachodniej na wzniesieniu rosną dwa 1
. sędziwe dęby szypulkowe oraz )
klony, buki i dąb czerwony. Przy ,
.samym pałacyku zachowały się
dwie lipy oraz okazały modrzew
europejski. W części zachodniej
parku na kilku małych pagórkach I
znajduje się ciekawy drzewostan

l

sosnowo-świerkowy

świadczący

o dość dobrym zachowaniu jego
elementów przyrodniczych, Obecnie należy w parku wykonać pilne
prace inwentaryzacyjne i konser- .
watorskie. Stanem parku i niszcze jącego pałacyku są zaniepokojeni
mieszkańcy Srupi, którzy uważają, l'
że powinni się zgłosić prawowici

I

właściciele.

Przedsiębiorstwo

Pałacyk

w

(Fot. Z. Bajda)

Słupi

nową. W miarę upływu czasu oraz
wybudowania pnu aJdad nowej
·ftjellicy w JarociDie ...,u..·zn.acznie ..uoleresow.nie pukiem

w Słupi. NMIV>lło pogorllZ8l\ie llię
stanu całego puku, (o pow. 2,1 ha)
który wskutek braku poważniej
szych zabiegów konserwatorskich

z przeprowadzoną rozmową". Brzmi to
tajemniczo. Owa "rozmowa" dotyczyła zbytniego zaangażowania się
w sprawy religii. L. Jacoszek uczęsz
dość

czał na msze, znal

wielu księży i co

Swoje podstawowe funlccje zatraciły również ałejki spacerowe i dwa
punkty widokowe przy których
znajdują się dorodne sosny zwyczajne, świerki pospolite i srebrzyste oraz daglezje zielone. Do
dnia dzisiejszego pozostała tam
wiata oraz szpetna budka z napi-

żyją

społecznicy?!

sami
L J J oszek
twierdzi, że przy budowie świetlicy
pracowalo ok. 95 % mieszkańców· to
niezły wynik. Soltys jest bardzo dumny
ze świetlicy. I muszę przyznać. że jest

SPOl.ECZNIK
najbardziej bolało zwierzch ników
- miał kilku duchownych w rodzinie.
I tak oto sko ńczył a się "kariera polityczna ..... L Jacoszek zostal magazynie ·
rem w Powiatowym Z a rzą dzie Dróg
Lokalnych, a społecznie pelnił funkcję
przewodniczącego samorządu wsi, od
1988 r. jest sołtysem .
To głównie je!jo zasługą jest budo·
wa drogi, św ietlicy , telefonizacja iwo ·
dociągowanl<y Sołtys Stęgoszy trak·
tuje swoją działalność bardzo poważ 
nie .. Swiadczą o tym choćby pękate
teczki z dokumentacją . Wszystko jest
skrupulatnie odnotowane. L. Jacoszek
zinstytucjonalizowal życie wStęgo ·
szy, Nie działa samotnie - każdemu
przedsięwzięciu

patronuje inny komi-

tet. specjalnie powołany uchwałą mieszk ańców wsi. L. Jacoszek oczywiście
nadzoruje wszystko, zapisuje. ile kto'
godzin przepracował, ile wpłacił pie ~
niędzy. Nie wiem, jakich nacisków
u żywa ł sołtys wobec niechętnych spolecznej pracy.. A może w Stęgoszy

to duma uzasadniona. Budynek co
prawda nie jest jeszcze zupelnie ukoń ·
czony, podziw budzi jednak rozmach
tej społecznej pracy - przestronna sala
taneczna. pokój zeb rań , odrębne sie ·
dziby: KGW, OSP i młodzieży.
Stęgosz powoli dorównuje miastu .
We wsi jest 27 telefonów na 84 zabu-

"Jaroma" w Jarocinie stara się o sprzedaż obydwu obiektów w Słupi , gdyż przy
obecnej trudnej sytuacji finansowej nie jest w stanie należycie
utrzymać parku i pałacyku. Warto
wspomnieć, że park podworski
w Słupi chroni w okresie zimy
przed zaspami śnieżnymi drogę
krętą prowadzącą do Jarocina,oraz j
wpływa korzystnie na poziom wód
gruntowych i studziennych,
J
W następnej kolejności plzed- I
stawimy park w Orpiszewku.
leszek Bajda .

dowania (nie każdego bylo stać na I
wylożenie 7 mln. zł), wkrótce zostanie i
podłączona woda i gaz. Gospodarze ;
terenu

umieją wykorzystać obecność !

przedsiębiorstw pracujących przy wy ·
dobyciu gazu. 50% kosztów wodocią - I
gowania Stęgoszy i Chrzana pokrywa
Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty I
i·Gazu. Resz tę (koszt zależy od wielko ' !
ści gospodarstwa) . średn i o 7 mln. zl. I
muszą wyłożyć mie szkańcy .

Soltys Stęgoszy interesuje si ę w zasa·
dzie wyłącznie sprawami wsi, do wiel kiej polityki się nie miesza, choć ohserwuje i wyciąga wnioski: . " Chłop musi
glosować na swoich ludzi. Ale ci

uczciwi raczej do wladzy się nie pcha - ,

ją, a przecież powinni, bo inaczej znóW

będzie tak jak po wojnie."
Aleksandra

Piłarczyk

I

I
I

W 1992 roku wszyscy będą przewidywali w jak głębokiej recesji
znajdzie się Polska. Kiedy jednak
pojawi się jej dno nikt tego nie
zauważy. Mając to na uwadze gazeta przewiduje, na wszelki wypadek, że już wkrótce będzie lepiej
niż dotąd. To się może sprawdzić,
ale ...
W styczniu w Jarocinie będzie
padał śnieg. Nie należy go sprzą
tać, bo znowu będą widoczne dziury w drogach i chodnikach. W Ratuszu zamiast sesji Rady Miejskiej
odbędzie się płatny kurs tańca. Po
kursie na balu .. Gazety Jarocińs
kiej" w białym walcu władze poproszą mieszkańców o wsparcie.
W lutym ślizgaWica finansowa.
Zaprzestanie się posypywania
miejsc uczęszczanych s:>lą z piaskiem, bowiem nieznani sprawcy
oddzielą s61 od piasku. Nie pomoże
interwencyjne ' dosypywanie soli.
Miliony dolar6w nie popłyną Lipinką. Okaże się, ż~ ta rzeka zamarzła.
W marcu przewiduje się równouprawnienie kobiet na terenie Zie-

PROGNOZA NA 1992 ROK
mi Jarocińskiej. Kobiety mają być
tak samo bezrobotne jak mężczy
żni. Zarząd Miejski przygotuje
oświadczenie w sprawie chodników przy ul. Kościuszki, zaczynają
ce się od słów : .. Miejscowa prasa
manipuluje .. ...
W kwietniu po raz kolejny zapadną się chodniki na ul. Kościuszki.
Powtórzone zostanie oświadczenie
z marca. Ludzie nie zechcą poznać '
się na dowcipie .
W maju w Jarocinie poważne
uroczystości odbędą się 2 maja,
jako wyraz kompromisu między
świętem I Maja a świętem 3 Maja.
Natomiast tradycyjnego święta
w dniu 9 maja nie będzie , gdyż
w ostatniej chwili okaże się, że
powinno się je obchodzić 10 maja.
Poza tym 26 maja nie uda się zamach sił reakcji. Nie wiadomo tylko kto się zamachnie i na co.
W czerwcu dzieci pokojowo
przejmą klucze od miasta. Będzie

to najlepszy okres dla władz samorządowych . Przewodniczący Rady
Miejskiej będzie znów mógł pójść
na zwolnienie lekarskie. Klucze zostaną przedwcześnie odebrane.
W lipcu sezon ogórkowy. Zamknięty zostanie szpital w Jarocinie - chorym zaszkodzi podawana
ciągle mizeria.
W sierpniu władze miasta pojadą do Francji, a przedstawiciele
Francji przyjadą do Jarocina, niestety, w tym samym terminie. Uda
się natomiast nie zapowiedziane
spotkanie młodzieży rockowej .
We wrześniu przedłużone zostaną wakacje młodzieży. Szkoły
zostaną bowiem zlicytowane za
długi . W parku powstanie szkoła
przeżycia. Dyplom dostanie ten,
kto przeżyje ...

W październiku ... pa~dziernik
jak wszędzie zostanie ogłoszony
miesiącem oszczędzania. Mieszkańcy oszczędzają .. . władze miejskie.
W listopadzie niepotrzebne
okaże się miejskie ciepłownictwo.
Właściciele nieruchomości sami
rozpoczną wydobywanie gazu ziemnego. Członkowie PC z Jarocina
uroczyście obchodzić natomiast
będą rocznicę zgłoszenia przez jednego ze swych liderów interpelacji w sprawie wyrzucenia .. Gazety
Jarocińskiej" na bruk, w celu przygarnięcia bezdomnych policjantów.
W grudniu ogłoszony zostanie
stan wojenny na terenie miasta
i gminy. Dekretem burmistrza
przyjęty zostanie wreszcie budżet
samorządu na 1992 rok.
(Redakcja nie odpowiada za treść
prognozy)

GABINET LEKARSKI
lek. med. Roman OWCZARZAK INTERNISTA
specjalista medycyny pracy (badania okresowe pracowników),
uprawniony do badań kierowców.
J arocin, ul. Karwowskiego 32
t. 21 -19 WTORKI 17.00 - 18.00

pum~

PUMA AG Rudolf Dassler Sport

PUMA TO PREZENT
POD

CHOINKĘ

oferujemy równIe z znakomity
sprzęt narciar$ki oraz akcesoria.,
firmy SALOMON
SPRZEDAŻ PREMIOWANA TALONAMI TOWAROWYMI

zapraszamy do Salonu PUMA-plus
w Jarocinie, ul.

Kilińskiego

7

Anteny satelitarne

*

poŁeca

"SATBA"

*

Jarocin, ul. Do Zdroju 18
t.31 -58
(t 12:.l!:»

AGENCJA

USŁUGOWA

"MARIA"
oferuje usługi w zakresi e
doraźn ej opieki nad dziećmi.
osobami starszymi i chorymi.
Ja rocin. ul. Karwowskiego 18
t. 32-02
(f 1320)

UWAGA HANDLOWCY!
HURTOWNIA RYBNA posiada w ciąg/ej sprzedaży po
atrakcyjnych cenach ryby mrożone, wędzone, solone,
marynaty oraz konserwy rybne.
ZAPRASZAMY do naszych sklepów w Jarocinie przy ul.
Wojska Polskiego 37 oraz w Kotlinie przy ul. Szkolnej.
Nasz adres: Jarocin, ul. Polna 34, t. 31-17 tlx 0465122

(f 1278)

(f 1324)
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16.00 16. 15 -

PIĄTEK
PROGRAM I
8.00
8.10
9.10
9.35
10.00

-

11 .50 12.00 12.30
13.06
13.25
13.46

-

Wiadomo ści poranne;
Dzień dobry:

Domowe przedszkole:
Szkola dla rodziców;
Bill Cosby Show - serial prod.
USA:
Wiadomości;

Agroszkola;
Klejnot w Lotosie;
Muzeum XX wieku;
Trudna historia;
Religie i kościoły w Polsce;

'4,50 -

Jeśli

16.10 15.30 -

Telewizja Edukacyjna zaprasza;
Uniwersytet Nauczvcielski;
Studio 7 proponuje;
Ola najmlodszych: Ciuchcia;

1e.00 le.16 17.15 17.35
17.45
18.10
18.35
18.55
19.15
19.30
20.10

-

21.10 -

nie Oxford. to co?;

Teleexpress;
Prawo prawa:
magazyn teatralny;

W~{tney

Wiadomo ści;

23.20 23.55 -

Siódemka w J edynce;
BBC - World Service;

Houston w Hiszpanii (cz.

2);

PROGRAM II

10.00 18.30 18.40 17.06 -

Panorama;
Rano;
Gazeta domowa;
Lucky Luke;
Telewizja Biznes;
Swiat kobiet:
"Pokolenia" - serial prod. USA;
Rano;
CNN:
'
Panorama:
.. Pokolenia";
Dook oła świata;

11.30- 21 .00 21.00 -

21 .20 -

21 .30 22.30 23.30 24.00 -

Program regionalny;
Panorama;
Sport:
" Przygody dobrego wojaka Szwej·
ka" (13 -ost.):
Obrazy, slowa. dźwięki :
Gwiazdy polskiego rocka;
Panorama;

Wiadomości :

8.10 -

Rynek Agro:
Na zdrowie:
Ziarno;

5-10·15:

11.50 -

Wiadomości ;
Wędrówki dalekie

Wiadomoś c i;
Fiłm fabularny:

PROGRAM II
Panorama:

7.36 -

Hetmańskie

miasto -

program woj·

10.20 -

skowy.
Ulica Sezamkowa;
Magazyn Telewizji Sniadaniowej;
Publicystyka kulturalna;
CNN:
Tacy sami;

10.40 -

Opisać Po l skę:

11.00 11 ,10 -

Polska Kronika Filmowa;
Akademia polskiego filmu: .. Popiół
i diament";

13.00
13.30
14.00
14.30

Zwierzęta świata:

8.00 9 .00 9 .30 10.00 -

-

Klub Yuppies:
Video Junior:
Kosz:ykówka zawodowa NBA;

6 "G.J."

14.10 14.25 14.55 15.40 16.00 17.15
17.35
18.10
19.00
19.30

-

20.10 21.05
21.25
21.55
22.30

-

Wia domości ;

" Ryzykan." (10):
Sportowa niedziela;
7 dni - świat;
Kabaretowa Lista przebojów:
Wiadomości; ...
PROGRAM II

7.30 ....:. Przegląd tygodnia (dla niesłyszą 
cych):
Ulica Sezamkowa;
Film dla niesłyszących: "Ryzykant"
-

13.1 5 13.55 14.16 15.15 -

16.30 i bliskie;
mag. aktualnych

My i Swiat spraw międzynarodowych:
12.56 - Siódemka w Jedynce;
14.00 - .. Kacze opowieści" ;
15.10 - Z archiwum Teatru Telewi.zji: Pedro
Całderon de la Barca .. Zycie jest
snem";
17.15 - Teleexpress;
17.36 - Bu.ik:
18.05 - Reportaż ;
18.25 - .. Detektyw w sutannie";
19.16 - Dome!;
19.30 - Wiadomości ;
20.00 - Polskie ZOO:
20.20 - Film fabularny;
22.00 - Sportowa sobota;
22.30 - Program rozrywkowy:

7.30 -

13.00 13.45 -

10.20
10.50
11 .00
11.30
12.20
13.00

.. Wojownicze żółwie Ninja ";
Komandos - dok. wojskowy;
Telewizyjny koncert życzeń;

23.00 23.25 -

11.20 12.00 -

10.00 -

10.36 10.55 11.20 12.00 12.36 -

10.30 -

Teleranek;
"Spi! McPhee" (3):
Swiat odkrywany (4) -serial przy ·
rodniczy;
Notowania;
Poranek Symfoniczny WOSPRiTV
w Katowicach;
.
Tęcz owy Music - box;
Wśród żołnierskich ko l ęd reportaz;
Magazyn "Morze";
Telewizyjny koncert życzeń ;
Ostatni Zagończyk (3) - film do·
kum.;
Telewizjer:
W Starym Kinie: .. Przybłęda" -film
archiwalny;
Teleexpress;
Dziennikarze ujawniają;
"Paradise" - seria l prod. USA;
"Chip i Dale";

(10):

PROGRAM I

8.40 9 .00 9 .25 -

16.40 17.15 17.35 18.00
18.30
18.45
19.25
19.30
20.00
21 .00

-

21.20 21.30 22.20 -

Tydzień;

8.00 9.00 -

10.05 -

8 .00 9.00 -

SOBOTA
8.00 -

16.30 -

24.00 -

NIEDZIELA

Wiadomości;

"Magnat prasowy" (5);

22.05 -

-

PROGRAM II

6 z 49 -

PROGRAM I

23.00 -

7.30 -

Camerata 2;
Teleturniej;
Losowan ie gier liczbowych;
Panorama;
.. Gang Olscna" - komedia;
Program lokalny:
Wielka gra;
Publicystyka kulturalna:
20.00 ~ Oratorium na Boże Narodzenie Jana
Sebastiana Bacha;
21 .00 - Panorama;
21 .20 - Słowo na niedzielę:
21.26 - Bez znieczulenia;
21.40 - "Prawdziwy bohater" (5);
22.40 - Polska baba - ostatni pr. Danuty
Rinn:
24.00 - Panorama;

Bill Cosby Show:
Raport:
Rell_ks:
Bouli:

21.25 -

1.36
8.00
8.10
8.36
8.55
9.26
9 .46

-

Loża·

ABC ekonomij;
Polskie ZOO;
Z~5p61 publicystyki Zapis przedsta-

21.16 -

15.25
16.00
16.25
16.30
16.40
18.00
18.30
19.30

17.10
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
23.00
24.00

-

CNN:
Program lokalny;
Magazyn przechodnia;
Podróże w czasie i w przestrzeni;
Publicystyka kulturalna;
Animals- pr. ekologiczny;
Express Dimanche;
100 pv.ań do ..
Rebusy:
Kino familijne: .. Skarb ziemi niczyjej" (4):
Program rozrywkowy;
Za chwilę dalszy ciąg programu;
Studio sport;
Bliżej świata:

Wydarzenie tygodnia;
Publicystyka kulturalna:
Hommage a Mozart:
Panorama:
Film fabularny;
Okolice jazzu;
Panorama;

LUZ;
Teleexpress;
Flesz:
Sportowy hit;
Kraje. narody, wydarzenia;

17.56 18.05 -

18.45 -

"Alf":

19.15 19.30 20.05 -

Wiadomości ;

21.50 -

22.00 22.30 22.46 23.05 23.55 -

18.20
18.35
19.00
19.15
19.30
20.05

-

Agroszkola;
Dzień, w którym zmie nił się wszech-

Wiadomości;
Najważniejsze

21.20 21 .25 21 .55 -

22.60 -

Wiadomości;

PROGRAM II
7.30
7.35
8.00
8.10
8.36
8.55
9.20
9.40

-

10.00 10.10 16.30
16.40
17.05
17.35
18.00
18.30
18.50
19.20

-

21.20 -

Panorama:
Rano;
Gazeta domowa;
" Denver - ostatni dinozau,";
Telewizja Biznes:
Swiat kobiet ,- magazyn;
.. Pokolenia";
Rano:
CNN;
Język francuski: (11):
Panorama;
.. Pokolenia";
Przegląd kronik;
"Pod wspólnym dachem";
Program lokalny; .
Moja modlitwa;
Sztuka świata zachodniego;
Zaproszenie . do Teatru Telewizji
.. Marzyciele";
Język angielski (13);
Non Stop kolor - film muzyczny;
Panorama;
Sport:
Ekspres reporterów:
"Vi ncent i Theo" (1) - serial;
Publicystyka;
Panorama;

ŚRODA
PROGRAM I

.. Reksio";
Teatr Telewizji : Sławomir
" Tango." ;
ABC ekonomii;
Turniej 4 Skoczni;
Po premierze - reportaż;

Dzień dobry:
Domowe przedszkole:
"La lka" (8):

wydarzenia XX wieku - 1900 - 2000" film dok.;
ABC ekonomii- koncesje;
listy o gospodarce;
Siódemka w Jedynce;

francuski;
niemiecki:
angielski;
Uniwersytet Nauczycielski;
Studio 7 proponuje;

17.15 -

17.36 -

10.00 10.10 -

św iat;

Język
Język
Język

16.15 -

PROGRAM I
Wiadomości;

Fizyka:
Chemia:
Swiadkowie przeszlości:
Przygody kapitana Remo;
Sezam;
Swiat chemii:
Klub Midi;
Studio 7 proponuje;
Tik-Tak oraz film z serii .. PrzvgodV
kaczorka Kwaka";
Teleexpress:
Narodziny firmy;
Amerykański kurs języka angielskiego:
W Sejmie i w Senacie:
Królik Bugs przedstawia;
Skarbonka J acka Kuronia;
LJobranocka;

21 .00 -

Wiadomośc i ;

8.35
8.65
9.20
9.40

13.20
14.00
14.30
14.50
15.05
15.20
15.50
16.00
16.15

17.15 17.35 '18.00 -

Mrożek

Wiadomości :

Leksykon polskiej muzyki rozrywko wej:
BBC - World Service;

8.00
8 .10
9.10
9.35
10.05
11.05
12.00
12.30
12.50

-

13.15
13.35
13.50
15.00
15.30

-

18.30 -

WTOREK

Wiadomości :

-

-

18.55 Panorama;
19.15 Sonda;
Auto-moto-fan -klub;
19.30 Biuro, biuro (3) . seria l prod . nie - _ 20.05 mieckiej;
20.55 Program lokalny;
21.00 Ojczyzna. polszczyzna;
21 .30 Zb li że nia, czyli to i owo o filmie;
22.00 Zapraszamy do Dwójki;
23.00 Język niemiecki (13);
23.25 Bez emocji;
Panorama;
Sport;
" Eks'ra" (OSI.):
1 .30 " Drogi towarzyszu Gorbaczow"
7.35 -filmfab.;
8.00 Panorama:
8.10 -

11.50 12.00 12.30 -

21 .30
22.00
23.00
24.00

PROGRAM I
-

10.00 -

19.30 20.00 -

PONIEDZIAŁEK

13.25
13.36
14.15
14.50
15.30
16.00

8.00 8.10 9. 10 -

16.40
17.15
17.35
17.55
18.15

Wiadomości;
Dzień dobry;
.
Domowe przedszkole;
.
Wędkarz radzi pr. poradniczy:
.. Dynastia";
Wiadomości; .
Agroszkola:
Tele litera (teleturniej literacki);
Rozmowa o rozmowie (nowomo·
wa):
Poczet nauki polskiej:
... swego nie znacie;
Spotkan ia z literatu rą ;
Wielkie spory Polaków:
Uniwersytet nauczycielski;

-

16.30 16.40 17.00 17.06 17.35 18.00 -

18.30 19.20 -

19.30 20.00 21.00 -

21 .20 21.35 23.05 24.00 -

Studio 7 proponuj e;
Dla mlodych widzów: .. Wychowa·
wca";
Latający Holender:
Teleexpress;
Gerard Wilk - r epo rtaż;
Klinika zdrowego człowieka;
Swiat w oczach Lema (12);
Rewizja nadzwyczajna;
Zielona linia;
Dobranoc;
Wiadomości;

.. Dynastia";
ABC ekonomii;
Studio Temat:
Magazyn 6Q190:
Wielki tenis;
Wiadomości;

BBC -

World Sarvice:

PROGRAM II
Panorama;
Rano;
Gazeta domowa;
Ulisses (31):
Telewizja Biznes;
Świat kobiet - magazyn;
.. Pokolenia";
Rano:
CNN:
Język niemiecki (13);
Panorama:
" Pokolenia";
Losowa nie zakładów gier liczbowych;
Ekostres:
.. Allo, allo"(8} - seria l;
Program lokalny;
Era nuklearna;
Rozmowy o Azeczyniepospolitej:
Język angielski (43);
Publicystyka kulturalna:
Panorama;
Sport:
.. Deadly business" - film fab.:
Film dokumentalny;
Panorama;

CZWARTEK
PROGRAM I
8.00 -

8.10 9.10 9.35 10.00 10.65
11.50
12.00
12.35

-

13.25 13.50
14.00
14.25
15.00

-

15.30 16.00
16.'5
17.15
17.35
18.05
18.25
18.46
19.15
19.30
20.06
21.06
21.10
21.30
22.00
23.10
23.35

-

7.30
7.35
8.00
8.10
8.35
8,66
9.20
9.40

-

Wiadomości;
Dzi_ń dobry:

Domowe przedszkole;
Przyjemne z pożytecznym;
.. Edge of Parkness" - serial filmowy:
Po sześćdziesią tce ;
Wiadomości :

Agroszkola;
"Cudowna planeta" (4) - serial
dokumentalny;
.. Ginąca przyroda" (4) Na ratunek
Sawannie - serial przyrodniczy;
Na zimnym kontynencie:
Mieszkamy w Polsce;
Zwierzęta świata:

My dorośli; .
Przez lądy i morza;
Studio 7 proponuje:
Dla młodych widzów: Kwant;
Teleexpress;
Telemuzak;
Laboratorium:
Podróże do Polski - reportaż;
Magazyn katolicki;
"Dziwny świat kota Filemona";
Wiadomości;

.. Edge of Parkness";
ABC ekonomii;
Program publicystyczny;
Pegaz;
Widowisko publicystyCzne;
Farnily album;
BBC - World Service;
PROGRAM II

10.00 10.10
16.30
16.40
17.05
17.35
18.00
18.30
19.30
20.00
21 .00
21.30

-

24.00 0.06 -

Panorama;
Rano;
Gazeta domowa;
"Łebsk i Harry";
Telewizja Biznes;
Swiat kobiet - magazyn:
"Pokolenia";
Rano;
CNN;
Język angielski (13);
Panorama;
.. Pokolenia" ;
Pół godzi.ny .. Nowoczesności";
"Cudowne lata" - serial;
Program lokalny;
George Bernard Shaw - film dok.;
Język francuski (l 1);
Studio sport;
Panorama;
Studio teatralne Dwójki: Robert
Musil- .. Marzyciele";
Panorama;
,,~arzycie le " cd.;

19.00 Ruck Zuck - show
19.25 Hopp cder Top - quiz
20.15 Spionenbande - film USA
22.30 Fazit - wiadomO!i.ci
223.40 Ring freil
23.30Die Mauern von Malapaga
- melodramat.
1.00 Die Waffen des Gesetzes
• serial
, .45 WNT Worldnews

PIĄTEK

SOBOTA 4.01 .

3.01.

RTL plus

RTL plus
1 7.10 Der PreiL\ ist heil!
17.45 Moment mai, Musii(

17.5521, Jump Street
18.45 Aktualności
19.20 Pazifikgeschwader 214
20.15 Der BoR
22.00 Der Schatz der Mend gottin
23.35 LiebesgruBe 8US der LecIeVeńlixt

~::!: ~~~o;:t~:~a

- serial

19.20 Houston Knights . serial
20.15 Heif!.er Sand auf Sylt
21.50
23.00

noch mai .. Wer hat.

~~;;N~~~Oder7 _ show
~:SI~~~I~:~;~ LedoSkl;;lvinBn - kan. ang.

der hatl

Tele 5
SAT1
17.00 SAr 1 Blie
17.05 Geh aufs Ganzel
18.15 Bingo - show
18.45 Gulen Abend.

Deuts-

cha Ind

19.20 GltJcksrad

20.05 Wener Nas
20.15 Das tcidliche Oreieck
22.15 Barbaras Baby - Omen III
- horror USA
O., O Gulen Abend, Deutschland

0.20 Das lustschloB im Spessart - komedia

PRO 7
15.40 Der KuB und das Shwert

-film
16.55 Trick 7 - seriale rysunkowe

16.40
17.40
18.10
18.30
19.40
20.15

P.Q.P. - mag. muzyczny
Ri~ treil - sporty walki
Sporty motorowe
FAZIT - wiadomości
Happ oder Top - quiz
Wildlife - serial prz."rodnie,",

21.05 Die Waffen des Gesetzes
- serial
22.00 Gold - ang. film fab.

SAT1
17.45 Rodzina Adamsów - serial
18.15 Bingo - show
l 8.500uadriga - magaz."n polityczn."
19.20 GIOcksrad
20.05 Film tab.
22.00 JulC &. DalIerei - show
23.00 Film erotyczny

18.20 Doktor Schiwago - melodramat USA
20.00 Tagesbild
20.15 Dr. Schiwago - melodramat USA
22.00 Operation Maskerade: Pariser Sunden
23.15 Bloocl." Mama · film kry.
minain."
0.45Tagesbild
0.55 M .A.S.H. . serial kom.
USA
1.20 Sein Schlachtfeld wat das
Ben - film erot.

SAT1
17.05
18.45
18.50
19.20
20.15
22.15
23.40

17.00 Der Pries is hBiss - quiz
17.45 Inside Bunte

00.45 Her mit den roemischen

rhasa V

1.15

20.15 Buddy
in
Hongkong
- se ns. kom . w l
22.10 Apoca!ypse Naw - fjlm
łabo USA
00.45 Kanal 4
01 .10 Der Saustall - fr. film łabo

Film łab o
SAT 1 Blick
Sportclub
GlUcksrad
Film łab
Talk im Turm
Film Fab.

seri~1 pnyrodni-

18.30 ~nekx1 • aktualności
1S.00 Fazit _ wiadomości
19.15 ·Dadd."sehaft unsalle - &erial
20.15 Bitte laecheln _ show
21.05 Das Model und der
Schnueffler in Texas - film
tab. USA
23.50 Piłka nOŻna - liga wioska
00.35 Spionenbande (cz. II)
- film fab. USA

PRO 7
17.25 Hardcastle &. McCormick
- serial
18.20 Oie Ewoks _ Karawanę der
Tapferan - film sł.
20.00 Tagesbild
20.15 Perry Mason und der Falsche Tote - krym. U SA
22.00 Colors - krym. USA
00.05 Nummer Sechs - serial

M:nI
19.00
21.00
23.00
23.30
01 .30
03.00

US Top 20
120 minut ~ Paul King
XPO
Headbangers 8all
VJ Kristiane Backer
Nocne Video

17.30
17.45
18.00
19.00
19.30
20.00
21 .00
22 .00
23 .00
23 .15
23.45
0.00

News
3 From 1
MTV Prime - Pip Dann
Yol Raps Toda."
Dial MTV
Videos. Mit Ra." Cokes
Yearin Rock
MTV's Greatest Hits
Musie Report
MTV at the Movies
3 From 1
MTV's
Post
Modern .
Up.-Beat Show
01.00 Videos
03.00 Nocne video

Sportkanal
17.00
18.00
19.00
20,00
20.30
21 .00

Rugby
Wassel'ski - WM
Basketball
Ski alpin
Sport-Magazin
Go - magazyn sportów
motorowych
22 .00 Motorsort
22 .30 Koszykówk.a
00.00 ZaWodowy boks

Tele 5 \
18.10 Fazit
18.15 L04 Grant ~ serial

17.00Trick 7 - seriale rysunkowe
19.05 Der Ninja - Maister - serial
20.00 Tagesbild
20.15 Glueckliche Reise - RIO
- serial (odc. pilot.)
21.55 Cheech and Chong in
dauerstress • kom. USA
23.25 Der Nachtfalke - serial
00.20 Tasgesbiłd
00.30 Operation
Maskarade
- serial

MTV
18.00
19.00
20.00
22.00
23.15
23.45
00.00
03.00

17.30 Sport Spacial
18.00 Siatk.ówka - turniej ~ Bel gil
19.00 Hokej na lodzie - liga NHL
20.00 Formuła I - film o wyści gach PhoenilC
20.30 Narciarstwo
alpejskie
- slalom zawodowców
21.00 Pned ol i mpiadą - slalom."
21.30

Sportkanal

PONIEDZIAŁEK

21.00
22.00
01 .00
03.00

EUTopean Top 20 - Pip
Dann
Saturda." Nighl Live
Partyzone - muzyka
VJ Kristiane Backer
Nocne video

Sportkanal

16:00 Tenis stołowy - wydane - 21.15
nia roku 1991
23.20
18.00 Wyścigi
samochodowe 00.00
w Australii
19.00 Formula I • film o wyści 00.50
gach PhoenilC
19.30 Kręgle - turniej w 8runszwiku
20.00 Jeździectwo - zawody 16.45
w skokach w Holandii
.. 17.45
21.00 Amerykańska piłka nożna
23.00 Golf· US PGA
18.15
18.45

NIEDZIELA 5.01.
RTL plus
17.45 Moment mai, Musik
18.45 Aktualności
19.10 Ein Tag wie keJn anderer
- Specjal

19.20
20.15
21.15
23.10
23.55
01.00

WTOREK 7.01 .
RTL plus
17.10
, 8.00
18.45
19.15
20.15
22.00
22.50
00.00

RTL plus
17.10
17.55
18.00
18.45
19.15
20.15

06f Preiss ist heiss - quiz
00.50

Aktualności

Oie wilde Rose - serial
Aktualności

Oas A-Team - serial
Sielman 2000 - spojnenie
w przyszłość
Frenzy - thiller USA
Magazyn kulturalny
Dienst in Wietnam - opoi·
eści podziemne
Przeciw mafii - serk11

SATl
LotteriB - serial
Rodzina Adams6w rial kom.

18.15
, 8.45

Der Pl1IIis ist heiss - quiz
Die wilde Rose - serial

MTV
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
23.15

MTV Prime - Pip Dann

Vol MTV - Raps Today
VJ Ray Cokes
Wielkie hity
Musie Report
MTV At The Movies - Pip
Dann
23.30 MTV News At Night
23.45 MTV At The Movies - Pip
Dann
O~.OO VJ Kristiane Backer

Sportkanal
18.00
, 9.00
, 9.30
21.00
22.00

Turniej siatkówki w Belgii
Hiszpańska pitka nożna
Ten isowy turniej kobiet
Drca do Albertville
Zawodowy boks
00.00 Bilard

23.00 Musie Report
23.15 MTV At The Movies - Pip
Dann
23.30 MTV News Al Night
01.00 VJ Kristiane Backer
03.00 Nocne video

Sportkanal
16.30 Boks
18.00 Siatkówka - turniej w Belgii
jeździeckif;'!
19.00 Zawid."
w Stuttgarcie
amerykański
20.00 Football
- mecz Miami-TBC
23.30 Hokej na lodzie - liga NHL
(Detroit-St. Louis)

CZWARTEK 9.01 'RTL plus
Der Preis ist heiss - qui~
Die wilde Roser - serial
21 Jump Street - serial
Mini Playback Show
Die grosse Freiheit
Hero, der Supercap - film
fab. USA
00.00 DienS1 in Vietnam - serial
17.10
18.00
19.15
20.15
21.15
22.15

SAT1

ŚRODA 8.01.
RTL plus
17.10 Der Preis ist heiss - quiz
18.00 Die wilde Rose - serial
18.45 Aktualności
19,20<:' Zurueck in die Vergengenheit _ serial
20.15 Servus, Gruezi und Hallo
_ magazyn
21.15 Thomas Gettschlak Show
22.15 Stero tv _ magazyn
22.50 Der tlotte Dreier _ porady
seksualne
23.20 Senny Hill Show
00.00 Oienst in Vietnam - wojenne miłości

SAT1
, 6.45 Die Sohne der drei Musketeire
18.15 Bingo - show
18.45 Guten Abend, Deutschland
19.20 GlUcksrad
20.15 Film fab.
22.00 Film fab.

Tele 5

Knight Rider - setial
Alt6f schuetzt vor Tortheit . 13.45 Bim bam bino - k.reskówki
nicht - krym. USA
dla dzieci
Explosiv - magazyn
17.50 Oas Model
und der
LA. Law - serial
Schnueffler - serial
dienst in Vietnam - opo· 18.45 Ruck Zuck • show
wieści podziemne
19.15 FAZIT - wiadomości
Pn~iw mafii - serial
19.35 Hopp oder Top - quiz
20.05 Oskar hat die Hose vol!
SATl
- kom. franc. 1966
22.00 Oas schoenste fr6udBnBingo - show
gaus in Texas - film fab.
Guten Abend, DeutschUSA 1982

16.00
18.15
1 9.20
20.15
22.15

Ruckkehr nach Eden
Bingo
Kolo szJ.ęścia
Die Mike Kruger Show
$piegel TV reportaże
(Wolfgang Joop)
23.00Fim fab.

Tele 5
13.45 Bim bam bino - kreskówki
dla dzieci
17.50Das Model und der
Schnueffler - serial
18.45 Ruck Zuck - show
19.15 Fazit - wiadomości

~~:~: ~o;:;:~~e~e:.~= Machenschften - magaz."n
22.45 Fazit
23.00 Oas Model und der
Schnueffler - serial
01.30 Worldnews Tonight

PRO 7
17.00 Trick 7
19.05 Die knallharten Fuenf - $8rial
20.00 Tagesbild
20.15 Der grosse Eisenbahnraub
- krym. ang. 1978
22.10 Special Squad - sefial
23.00 Ratten im Secret SeNice
- krym. ang. 1967
00.40 Highwavman - serial

MTV
18.00 MTV Prime - Pip Dann
19.00 Vol MTV - Raps roday
20.00 Mit Ray Cokes
22.00 Wielkie hity
23.00 Music Report
23.15 MTV Al the Movies - Pip
Oann
23.30 News
23.45 3 tram 1
01.00 Vid6O$
03.00 Nocne video

20.1 5 Film fab.
21 .250er Lachsack
22.1 5 Film fab.

~

Tele 5

Bingo-słlow

Tri ck 7 - serial
Gluck.liche Reise - serial
Tagesbild
Kramer kontra
Kramer
- film łabo USA 1978
22.05 Highwayman - serial
23.40 Starsky and Hutch - serial
00.35 Tag esbiid

Aktualności

se-

Guten Abend, Doustschaind
Koło szczęścia - show
Trapper John, M.D. -serial
Film fab.
Nowości i opowieści
SAT l Blick
Trapper john, M . D. - serial (pawt.)

17.00
19.05
20.00
20.15

23.00 Hiszpańska pilka nożna
23.30 Rugb."
00.30 Amerykańska piłka nożna

~

6.01.

kes
19.00

Zam·wżcod'"'Ozwyn boks amerykański

16.50 AUes total normai - serial
17.20 Ein gesegnetes Toam - se- 16.20 Hiszpańska piłka nożna
18.00 Przed olimpiadą - slalom."
rial
18.15 Afrykańska
królowa 18.30 Narciarstwo alpejskie
19.00 Mag. sportów motoro·
- przyg. film USA
wyeh
20.00 Tagesbild
20.15 Teen Wolt - kom. USA
19.30 Kręgle
22.00 Das siebte Zeichen - film 20.00 Jatdziectwo - zawody
fab. USA
w sk.okach w Holandii
23.40 Klassiker der uncheimli· 21 .00 Boks
ehen Art - serial
22.30 Sport Special
~·.OO Golf - US PGA
18.00 MTV Aapumentary
1 B.30 The Big Picure - Aay Co-

MTV Primo - Pip Dann
Yol MTV - Raps Taday
Vear in Roek
Wielkie hity
MTV at the Movies
3 Form 1
MTV's Rock Blo.ck
Nocne video

Sportkanal

PRO 7

MTV

MTV

PRO 7

PRO 7

Tele 5
17.35 Wildlife -

Tele 5
17.50 Das Model und der
Schnueffler - serial
18.4 5 Ruek l uck - show
19.15 Fazit - wiadomości
19.35 Hopp oder Top - quiz
20.15 Auf eigene Faust - serial
21 .05 Todesflug - film fab. USA
23.00 Der Equalizer - schuzangel
von New Jork - serial
23.50 Das Model und der
Schnueffler - serial

13.45 Bim bam bino - program
dla dzieci
17.50 Dan MiJal und der
Schnuetąer - serial
18.45 Ruck Zuck - show
19.35 Hopp oder Top· quiz
20.15 Wildlife - serial przyrodni-

PRO 7 .
Trick 7 - serłalerysunkowe
Highwayman - 99(i81
Tagesbild
Kamt um Endor - film sł.
USA
22 .00 Jake und McCaba - serial
22.50 Network - film łab. USA
00.55 Tagesbild
17.00
19.05
20.00
20.15

MTV

<xy

21.05 Oie Waffen des Gesetzes
- serial
22.00 Gold - film fab. ang. 1973
00.05 Ootterbart _. film łabo ang.

, 8.00
19.00
20.00
22.00

MTV Prime - Pip Dsnn
Yol MW - Raps Toda."
Videos
Wielkie hity

Sportkanal
16.30 Hiszpańska piłka nożna
17.00 Hokej na lodzie - liga NH L
(Detroit-St. Louis)
19.00 Orochl do Ałbertville
20.00 Koszykówka europejska
21.00 Magaz."n narciarski
22.00 Hiszpańska piłka nożna
Atletico
Madryt-Real madryt i Majorka- Barcelona
23.30 Wyścigi motocyk.lowe na
lodzie
00.30 Przed olimpiadą - slalom."
mężczyzn

wg "Horzu" oprBC. "Eugen "

KRZYŻÓWKA

ŚWIĄTECZNA
"G.J." Nr 65

POZIOMO:
2. pisarz i publicysta , twórca po lskiej powieści s<ltyrycznej (1838 -86), 4. miasto
w południowej Nigerii, 5. udrn ir<l l ang ielski (1599-1657),7. rzeka w azjatyckiej

1. przylądek w Turcji, 2. powieść Prusa. 3. ptak parkowol eśny z rzędu wróblowatych. 6. szkliwo otrzymane z łatwo topliwych szk ieł. 8. książę wybierający

;~~i~i. ~~~~Y:t·e~Ż~~f~~~jFk~!~~~~!i.' ~i ~a:~~ct~f~~w;z~;:: ~~ji~;$~~~~n:6~

w Niemczech od .XIII w ., 12. dorosła postać owada, 14. narciarska
kupców warszawskich XVI -X VII, ,w., 16. hinduski bóg wiatru . 17. duża lód!
konkurencja szybkościowa, 15. licytacja. sprzedaż, 17. cienka przezroczysta tkanina
ś ~ódlądowa do prz"wozu pi a!>ku I zwi ru, 18. Armia Krajowa, 19. symbol ga lu, 21.
_-L_-L-"cu..._-I o splocie płóciennym, 20. miasto w Arabii Saudyjskiej, 22. ubiór zakonny, 26. stan
ntelegalne ~ !: o nn ictwo chłopskie powstałe w 1912 L, 23. perskie uosob ienie og nia, 24. japoński
w środkowej części USA, 27. port naftowy w Wenezueli, 28. odmiana si kory, 30. wysoka czapka
pas, zwykle jedwabny. prz e pa sając y kimono, 25. część jeziora tektonicz nego w Nikaragui. 29.
wojskowa. 32. IV w. p.n.e. hetera ateńska, 33. babiloński bóg. wynalazca pisma, 35. miasto

cesarza

~~~k~~3~~k~gr~!~~~;~~ń~a~34~~i~~ro ~~~~:~!~~~. ~6: t~t~t~fi~'J;sk1~ ~~Y:ns~iT~~c7~
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wv~;ę~~ją~~o::YM~nŚród~e~~:~, 43. zi~Ć M~ci~~~a~~~~t~~t~y,n:~~::S:r~:;~~~n;:.t~6. po~ta.

krytyk li t. (1895· 1923),47. symbol antymonu. 48. znana fabryka rowerów, 50. miasto w Kotlinie
Fergańskiej, 54. muzułmański Pan. 55. szybki taniec towarzyski. 58. miasto w pn-wsch. Korei. 60.
kościół parafialny. 62. dawna nazwa Tokio. 65. niewielkie drzewo pochodzenia japońskiego. 66.

~~I~I:~:i~ir.~I~~i~~~~:(r~J~~ 19~~)~d7k2.' ~~e~d:/~ł 'mi~~~z~:;:c~~~~kt~g~~' fj~t~~~~o~

solenizantka, 75. pisarka duńska ur. w 1937 r.• 76. krzew pochodzenia japońskiego. zw.
zimozielony. 77. rzeka w europ. cz~ści ZSRR. 80. jedna z największych ropuch , 81. miasto nad
Jeziorem Suskim (woj. elbląskie). 82. król Eginy. po śmierci jeden z sędziów w Hadesie, 84. ryba

~~t;yPS~~ą,~a6~~;Qo~~~:~~YJ;~!ti~~~~~ ~cQ~~~~~~y~k~eJ1wyoi ~PJo~r~j~.ea3.' ~t~s~e;~~ayc~ f~~~~~c7'j~~

~~s~~t~:~z~~~nr:Y~~~!1irjaO~~~~~~f94.z~~e~~0~~~~Vt~~oli~~~. j~~~~!~:J~i;~~i~Za~::

99. pora roku. 100. starofrancuski taniec w żywym tempie. 102. in. cutia, żyjące w puszczach
dw~"osze,CpoŻ.anA"emŚal"zkolęnskki'ę'w03"8im96ię,z,' 0,OnY,Bm",taos't.oQwo'A'0nQ5·I"j""nro.dci~s.kkiąeOkiunseo',',Oo79·.mpio"rtstooww.Pmn,.'aEsttoiowPiil,9adnz,'.'.,
8
,...
110. wyspa w archipela,Qu hawajskim, 112. jeden ze składników złóż soli potasowych. 114. rzeka

~~u,~~~~~~:~~fS:~e~t~~e,~~~~.:~.ś~~~~~~n~h~~'~· f2~ao7~:~i~:cla2~~an~~r:p'::~~'j~~~~~~~~

naftą, 126. amerykańskie oznaczenie jednostek lekkości cieczy, 127. brytyjski parowiec transatlan.
tycki. 128. fale na oceanach i morzach wywołane podwodnymi wstrząsami, 129. wyżyna w USA.
131. stolica Jemenu, 132. oczko do przeciągania lin żagli.

8 "G.J."

w Hiszpanii, port nad rz. Nervison. 39. hinduski bóg miłości, 40. zrzeszen ie międzynarodowego
transportu lotniczego. 42. drapież nik z rodziny delfinów, 45. zawody jachtów, łodzi wiosłowych,
49. przejściowa utrata przytomności, 51. miasto w pn. Zambii. 52. cieśnina między wyspą Wolin
a Wybrzeżem Słowińskim. 53. październikowy solenizant. 56. miniaturowa budowla w sztuce
starożytnej. 57. działacz narodowy i społeczny na Warmii i Mazurach, 59. olejek stosowany
w przemyśle perfumeryjnym. 61 . dział matematyki, 63. związek. zjednoczenie. 64. amerykański
drapieżnik z rodziny kotów. 67. wspólna organizacja. afrykańska i mauretańska. 68. prawy dopływ
dolnej Narwi. 71 . pseudonim Heleny Radlińskiej. 74. wedyjski bóg ognia. 76. żydowski każłan, 78.
znak symbo li zujący s uw erenność państwa. 79. miasto w zac h. Niemczech, 81. diabel kaszubski.
83. niezbędna dla prawomocnośc i uchwał liczba członków jakiegoś zgromadzenia, 85. roczna

roślina uprawiana na DalekimWschodzie. 87. olimpijski. 90. miasto na Sycylii, 93. magmowa skała

głębinowa.

95. szwedzka marka samochod u. 96. mechanik z III w . p.n.e.• wynalazł pompę
97. miasto na Ukrainie. 99. jesienią z drzewa. 101 . może być słoneczny. 102.
miasto w pn.·zach. Turcji. 104. pisarz królewski z Egiptu (XVII w. p.n.e.). 105. malarz amerykański
(1844·1916), 106. kompres, 111 . sala wykładowa, 113. ryba wód tropikalnych, 115. jezioro
w woj. szczec ińsk im. 116. ciecz napędowa, 117. wielki pająk amerykański. 119. tarcza z piaskowca
do ostrzenia narzędzi stolarskich. 121. kubański pies gończy. 128. jedna z dwóch konkurencji

S5ąco~tłoczącą.

w strzelaniu z broni myśłiwskiej. 130 w lipcu są jej imieniny (zdrobniale) .
Litery ułożone, w kolejności 1 do 63 stanowią hasło - rozwiązanie krzyżówki. R ozwiązania
prosimy dostarczać lub przysłać do Biura Ogłoszeń (Rynek Ratusz) . Wśród prawidłowych
rozwią zań wylosowane zostaną nagrody - 1 po 300 tys. zl oraz 4 po 50 tys. zł.

"SZAMPAN" SZAMPANOWI NIERÓWNY
Wina musujqcc uważa ne Si! za j edyne wi na uni wersal ne. któ re mogą być
s pożywa ne o każdej porze i do k aż
dego posiłk u . za WS7.e jednak dobrze
ozi~bione (6-8"C). Maj ą pr7.yjemny,
o rzeźwi aj ,!cy sma k i stosowane są przy
wszelkiego rodzaj u uroczystych prL)'jęcia c h. W ś ród tych win niepodzielnie
króluje szampan. Nazwa ta za rezerwowana · jest dla win musujących
produkowanych w rejonie Szampania w e Francji, spełniających ściśle
określone przepisy i wymagania
i podl egających dokladnej kontroli
jakośc iowej . Zajmują s ię tym spepań s twowe
cjalne
instytucje
J. N. A. O. ( Institut National des
Appellatio ns d' Origine) oraz S. R. F.
(Service de la Repression des Fraudes) .
Szampania (Cham pag ne) to rej on
w iniarski w pólnocno -w schodniej
częśc i Francji . Obejmuje on 3 glów ne okręgi : La Montagne de Reims,
La Vallee de la Marne oraz La Cóte
des Blan cs. Rej on ten slynny jest od
dawna na calym świec i e z produkcji
win musujących szampanów.
Obszar zaliczany do tego rejonu,
odmiana winogron, ,z których sporząd zane ma być wino oraz technologia produkcji są ściś le określone
i kontrolowane.
Historia prod~kcji wina musują
cego sięga końca XVII w. Wynalazcą
metody .szampanizacji butelkowej
był mnich klasztoru Benedyktynów
w Hautvilliers, majster piwniczny-zakonu w latach 1670-1720, wytraw ny znawca wina i jego pielęgnacji,
Don Perignon . Oprócz opanowania
technologii wytwarzania wina musującego wprowadzi I on kilka innowacji technicznych : stosowal butelki z grubszego szkła oraz zamykal je
naturalnym korkiem ·i zabezpieczał
drutem (zamiast drewnianego kolka
owiniętego nićmi z konopi nasączo 
nymi o liwą) . M etoda butelkowa

e

ID

produkcji szampana dzieli s i ę na kil ka etapów. Pierwszy to wyrób wina cichego, przeważnie z winog ron Pi not Noir (czarne) i Pinnt Char donnay (biale) zbieranych w win nicach o glebach kredowych. Zna ne
firmy sk upu ją mlode wina z kilku
winnic 'Szampanii otrzymywane
z różnych odmi<ln winogron czyli
wina o cechach wzajemnie uzupeł
niających się, a następnie je kupażują (coupage) czyli mieszają w celu uzyskania wina o odpowiednim
i zharmonizowanym smaku. Po do dan iu dro żdży n astę puje dosładza
nie wina cukrem roz puszczonym
w winie. Tak przygotowane w ino
rozlewane jest w butelki, za myka ne
korki em, który jest odrulowywany
i przenoszone do piwnicy lu b c hło
dni (temperatura 8 - ' O· C), gdzie
w butelkach następuje pow olna fermentacja wtórna trwająca 2- 3
lata. Po zakończeniu fermentaCji bu telki ustawiane są na specjalnych
stojakach (tzw . pulpitach) szyjką
w dól. Odtąd codziennie, przez okres
2-3 miesięcy każda butelka obraca na jest ręcznie o 90'. Jest to remuage czyli proces powodujący równomierne osadzanie się osadu droż 
d żowego na korku . Następnie na· stępuje.degorżowanie, czyli szyJ:,kie. ręczne odrzucenie korka wraz
z osadem . Przedtem jednak główka
butelki jest oziębiana przez zanurzenie w specjalnej oziębiającej miesza nce, aby osad na korku zamarzl i lat wo wypadł z butelki. Powstające na
tym -etapie·drobne ubytki wina' uzupełniane są tzw. likierem rozlewu
- roztworem cukru w winie z dodatkiem koniaku, wina deserowego
i innych substancji aromatycznyc h.
Etap ten nazywany jest doprawianiem gotowego wina . Butelki
z winem są teraz za mykane dlugim
korkiem i zabezpieczane drucianym

3-MIESIĘCZNE
WKŁADY SPECJALNE
WYŻEJ OPROCENTOWANE
10 mln zł
i wielokrotności tej kwoty
w

wysokości

Odsetki w stosunku rocznym:
od 10 mln zł - 35 %
od 20 mln :;:! - 36 .%
od 50 mln zł - 37 %

koszyczkiem (agrafe) , a następnie
przenoszone do piwnic skladowych.
Tak wytwarzane wina mają prawo
nazywać się sza mpan ami . Przec ho wywane są one w specjalnych bute lkach o poj e mnoś ci 0.8 I, z ciemnozielonego szkla, wytrzymujących ciśnien i e do 8 atmosfer, za mykanych
dlugim (ok. 55 mm) , wyborowej
jakości korkiem pokrytym parafiną,
z wypalonym słowem Champagne.
Nazwa ta jest nazwą regionalną (ap pellation d'origine controh"e). Francja we wszystkich umowac h handlowych zastrzega sobie wylączność
te nazwy. Dl atego też wina mu s ują
ce produkowane we Wloszec h na zywane są spumante, w Niemczech sekt. w Katalonii cava a na
terenie bylego Zwią zku Sowieckiego - igristoje. Przedstawiona tu
pobi eż nie
tec hnologia produkcji
szampana tlumaczy chyba wystarczająco jego wysoką ce n ę·
Znacznie tańszą m etodą produkcji
win musujących, stosowaną dość
powszechnie (również we Francji)
jest metoda szampanizacji zbiornikowej, w której wtórna fermentacja
przeprowadzana jf)st w zamkniętych
zbiornikach (a cuve closed) , tzw.
akratoforach. Są to duże (ok. 5000 I)
zbiorniki stalowe lub że lbetowe, pokryte wykładziną kwasoodporną,
wytrzymujące ciśnienie do kilku atmosfer: Ze zbiornika winoToziewane
jest pod ciśnieniem do butelek. Metoda ta jest znaczn ie tańsza i szybsza

Sklep "MOTOZBYT"
uL Św. Ducha 3

oferuje
części

-

zamienne do:
Fiat 126p
Fiat 125p
Polonez
akumulatory

PRACOWNIA
ZŁOTNICZA

(f 1365)

~
IlIta UU q

Wina musujące zaw i eraj ą na ogól
9-12 % alkoholu i w za leż ności od
zawartości cukru (która z ko lei zależy od ilośc i dolanego lik ieru rozlewu) d zie lą się na :
całkowite wytrawne (brut) bez
dodatku cukru,
bardzo wytrawne (extra sec) - 1.5
% cukru,
wytrawne (sec ) - 3.0 % cukru,
półwytrawne
(demi -sec) 5.0
% cukru.
półsłodkie (demi -doux) - 6.0 %cu kru.
słodkie (doux ) - 8 % cukru .
Wino musuj ące podawa ne było do
niedaw na w plaski ch czarka ch, lecz
ostatnio preferowane są k ieliszki
wąs k ie, lekko rozsz erzające się ku
górze, na niskic h n óżkac h . Taki
ksztalt zapobiega szybkiemu ulatnian iu się zawa rtego w winie dwu tlenku węgl a.
Na zakończenie, aby zupelnie roz wiać wątpliwości, wspomnieć trzeba równi eż O winach gazowanych.
Są to różnego rodzaju wina , niskie)
jakości
nasycane mechanicznie
dwutlenkiem węgla z butli sta lo wych (tak jak woda sodowa). Produkcja takich win jest prosta i tania,
ale też jakość ich jest bardzo niska.
Wina te .zupełnie bezpodstawnie na zywane są tJ nas winami musującymi
(!) lub nawet, o zgrozo, szampana -o
mi!!!
Jacek Styszyńsk i

. SKLEP WIELOBRANŻOWY
"ANITA"
oferuje po najniższy·.:h
cenach:
- anteny satelitarne
- eB-radio
- art. wędkarskie
szybki
Zapewniamy
montaż
Jarocin. ul.
Kwiatowa (przy Os. Kasztanowa) t. 28-90.
(11220)

Zakład Stolarski

Jan Kotecki

Mieszków Rynek 26, tel. 33

Jarocin. uL Krótka 2.
teL 24-74

@eruJi)
do sprzedaży

. złomu złota

Zapraszamy do okienka nr 1-2-3-4, gdzie otwieramy k s iążeczki na
wysoko oprocentowane, wielomilionowe wkłady terminowe.

et

toje.

Zapraszamy

kolczyki. łańcuszki. zegarki
*USlUGI
.
w zakresie złotnictwa
*SKUP

to po upływie tego okresu PKO wypłaci:
od 10 mln zł ~ ponad 0,8 mln zł
od 20 mln zł - ponad 1.7 mln zł
od 50 mln zł - ponad 4.5 mln zł

I

produkowana jest większość w in
musuj ącyc h , w tym znakomite włos 
kie Spumante czy radziecki e Igris-

.'

NOWO OTWARTY

*SPRZEOAż
pierścionki . obrączki.

Jeśli przez 3 miesiące oprocentowanie nie zmieni się

od metOdy Klasyc znej .

ZAPRASZAMY
. 10,00 -17.00
,(11280)

meble
w cenie zbytu
bez marży handlowej '

*
*

meblościanki

w cenie
od 2.900.000,zestawy
kuchenne
w cenie już od 1.950,000,już

"G.J."
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Smierć

budowniczych

W trakcie budowy kościoła ono szerokość tego okna, ok. 6-7
Chrystusa Króla w Jarocinie do- metrów . Była to taka winda, na
szło do tragicznego wypadku,
dole do jej podciągania znajdow którym śmierć poniosło dwóch wały się lewary obciążone tak,
budowniczych: Tadeusz Rabcze- aby utrzymać windę z trzema
wski i Józef Gmerek. Tragedia osobami. Na jednej stronie winda
wydarzyła się 28 listopada 1930 r.
zamocowana była na stalowej linprzy wprawianiu okien. Upadek ce, drugą stronę zawieszono na
z wysokości kilkunastu metrów łańcuchu .
przeżył jedynie Teofil RabczewW dniu wypadku przywiezioski, brat Tadeusza, dziś 84-letni no marmury na stopnie do głów
emeryt-rencista. Oto jego opo- nego ołtarza i z tego powodu
wieść o tym wydarzeniu.
obecny na budowie był kierują
Pracowałem przy budowie kocy pracami inspektor Adamski.
ścioła trzy lata - od 1928 do 1930
Było to w godzinach popołudnio
roku. W trzydziestym roku po- wych, wszystkie części okna były
stanowiono odprawić w budowa- już wciągnięte, ale te najwyższe
nym kościele pasterkę, aby zgro- nie były dobrze zamocowane.
madzić fundusze na szybsze zaBaliśmy się, że wiatr może je
. kończenie prac. W listopadzie wypchnąć. Zjechaliśmy już na
wykonywaliśmy już roboty . v.rydół, ale postanowiliśmy wrócić
kończeniowe, mury stały, wprai poprawić te okna. W tym czasie
wialiśmy okna. Pracowaliśmy rarozładowywane były marmury.
zem z bratem, dobraliśmy sobie Ja wszedłem na rusztowanie,
jeszcze pomocnika. Roboty przez a brat i pomocnik wciągnęli mnie
nas wtedy wykonywane były ba- na górę. Sami weszli na górę, na
rdzo niebezpieczne. Okna, które belki i po łańcuchu spuścili się do
są na samej górze, te w kształcie
mnie. Rozpoczęliśmy pracę ...
gwiazd, osadzaliśmy tak, że z gó- Kiedy to się stało - nie wiem.
ry od założonych już belek spusz- Zerwała się linka (jak później się
czaliśmy na gzyms drabinę i po
dowiedziałem), spadliśmy na poniej schodziliśmy do okien. Do sadzkę . Pomocnik zginął na miejdrabiny dochodziło się po ułożo scu, brat żył jeszcze trzy godziny
nych na belkach deskach. Okna w szpitalu. Ja odzyskałem przytowciągane były przy pomocy liny
mność w szpitalu na drugi dzień.
przewie szonej przez koło - na Dlaczego przeżyłem? Najprawgzyms. Później wprawialiśmy ok- dopodobniej zawiesiłem się
na na d.ole, na koniec zostały okna przez chwilę na poręczy obramow kaplicach, te duże. Zrobiliśmy wującej rusztowanie i spadłem
okno na lewej stronie i zakładali chyba na nich, dlatego przeży
śmy po prawej. Do osadzania
łem, tak to sobie tłumaczę. Stwieokien w kaplicach cieśle wyko- rdzono wtedy u mnie wstrząs mónali specjalne rusztowanie. Miało zgu, pęknięcią podstawy czaszki,

Pogrzeb T. Rabczewskiego i J. Gmerka.
złamanie

lewej kości udowej,
lewego nadgarstka.
Wybitą też miałem szczękę, nie
widzę na prawe oko i nie słyszę
na prawe ucho. Dwa miesiące
spędziłem w szpitalu, po czym
odbyła się komisja lekarska, która stwierdziła, że jestem zdolny
do pracy. Ja jednak czułem się
zwichnięcie

Wśród prawidłowych
rozwiązań krzyżówki

nagrody (30000

nr 39

zł)

wylosowali :
Franciszek Kośnicki, Jarocin, ul.
Krótka 3/4, Danuta Korzeniewska, Jarocin, Os. T. Kościuszki
1/70, Marian Gładczyk, Cielcza ,
ul. Poznańska 20. Wśród prawi dłowych rozwiązań gry logicznej
nr 16 nagrody (10 000 zł) wylosowali: M. Korzyniec, Wilcza 12,

źle, przez następne trzy lata bolała mnie głowa. W związku z wypadkiem i złym samopoczuciem

do wybuchu wojny nie znalazelrn
stałej pracy. Początkowo pomagała mi Rada Parafialna, dorabiałem przy wykończaniu kościoła,
dopiero później otrzymałem rentę·

spisał

J. Kaliszan

Agnieszka

Radomska,
Wola
116, Józef Goguiski,
Żerków, ul. Jarocińska 24, Tomasz Borowiński, ul. Dąbrows
kiego 914, Jarocin. Po odbiór
nagród prosimy się zgłaszać do
Biura Ogłoszeń (Rynek Ratusz).
Książęca

DR JACEK KACZMARC:lYK
specjafista

w ortopedii j chirurgii urazowej
przyjm uje 1.0 zakresie:
ortopedii dzieci i dorosłych
leczenie m.in. chorób biodra
i wad postawy
kręgosłupa i reumatycznych
Jarocin, ul. Kościuszki 4/21
środa 15.30 . 17.30
(f 1310)

bólów

HURTOWNIA PIWA
BUTELKOWEGO
I BECZKOWEGO
.. PAWLEX" GS ŻERKÓW

Browar
Poznań, Leżajsk,

Legnica
Konkurencyjne ceny
(f 1294)

WYRÓB OBRUSÓW,

BIEŻNIKÓW, SERWETEK
WYKONUJE

HAFTY MASZYNOWE
S. Stach'o wiak, Jarocin
ul. Kasztanowa 7/34
tel. 30·03
godz. 13.30-16.00 lub wieczorem

JAROCIN, ·ul. Św. Ducha 24. Budynek datowany na koniec XIX w.

(11305)

CZAS

CZŁOWIEKA

1.Nie tak dawno przeżywaliśmy
stary rok pelen róż nych ni espodzia nek. Liczne strajki, masowe zwolnienia z pracy, brak pieniędzy na
utrzymanie, rozmaite choroby. Lecz
były i przyjemniejsze chwile, kiedy
odnosi li śmy sukcesy na wielu odcinkach naszego . życia . Wówczas
przynoszono nam kwiaty i prezenty.
Obdarzono licznymi pochwalami.
To bardzo cieszyło nas samych
i podnosiło na duchu. W tym wszystkim ważną rolę odgrywa I czas. Najlepiej potwierdzają to slowa Koheleta: "Do tchnienia wiatru podobny
jest czlowiek, dni jego jak c i eń przemijają, nalicz nas Panie lic zyć dni
nasze" . Kto nie potrafi I dobrze li czyć
dni w minionym roku, ten wiele
straci/. Starożytni wyznawali znaną

powszechnie
maksym ę
" carpe
diem" - chwytaj d z i e ń , korzystaj
z dnia, rób tak, aby drugi nie musi al
po tobie poprawiać. Podsumowując
bilans starego roku z danego nam
czasu, robimy gruntowny rachunek
sumienia. Dla jednych bylo to czas
wytężonej
pracy, podejmowania
ważnych decyzji życiowych, dla innych czas zma rnowanych szans,
których nie sposób nadrobić. Postawmy sobie zasadnicze pytanie,
czy rzeczywiście potrafilem korzystaĆ w odpowiedni sposób z czasu
w starym roku.
2. Przed nami kolejny nowy rok.
Tym razem 1992. Nowe realia i nowa rzeczywistość. Nowe wymagania . Wszystko nowe i na nową kartę.
Współczesna pisarka Maria Dąbro-

wska napisala ki e dyś, że życie to jest
jakby,droga, co uszlo to twoje, tego
nie stracisz, ale co przed tobą, o to
musisz zabi egać, bo możesz wiele
stracić . Każdy z nas powinien stawiać sobie przed oczyma tę naczelną
zasadę w nowym roku. Zabiegać
coraz bardziej i jednocześnie nie
stracić. Mamy wiele do zrobienia,
nic do stracenia. Żaden z nas nie
.chcialby · popelnić blędów minionych lat ani wzorować się na nich.
Skoro przyszlo nam żyć w demokratycznym kraju pelnym kontrastów - ludzk iej niedoli i biedy, niekiedy dużych sukcesów - to nie
traćmy nadziei na iskrę lepszego jutra. Tak wiele przecież za leży od nas
samych i od naszego bycia dla drugich. Najlepiej pokazala nam historia, co znaczy zabiegać w teraźniej
szoŚci, by nie stracić w przyszlości.
Nikt nam ni e może dać gotowych
recept, bo takich w ogóle nie ma.

STYCZEŃ WPRZYSŁOWIACH

PODZIĘKOWANIA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jarocinie składa serdeczne podziękowania dużej grupie sponsorów. którzy w ubieglym roku przekazali
pomoc w naturze bądt dofinansowali
Dzi enny Dom Pomocy Społecznej w Jarocinie . W szczegó lności następującym
osobom i firmom : L. Cieś lak " Ex-

port-Import",

W.

Bojko " Export-Im-

port", " Intergrotex" K. Grodzki, " Elektro-

nik'·, " Eljur", "Ellel", "Elmax", "Polifarb·· , sklep " Domino", Agencja "Vera··,
"Elizabeth", ,.Uszczelka", "Artchern",
"Interlkan",
"JAG",
"Elemis",
" Emel-Ja,', ,.Trabet", " Rostex' ·, A. Janik
" Export - Import", "Dom Handlowy"
(sklep), sklep " Izabell" , Zakłady Przemysłu D~zewnego, Zakład Betoniarski -

K.

Bukowski, Zaklad Stolarski - A. Fiedler,
Zakład Stolarski K. Woelke, Z. Gurzyński ,
kwiaciarnia -

Ł. Sikorska, kwiaciarnia

" RÓż,,·,

PKO, Zakład Ceramiki Budowlanej Kratoszyn, Zakład Malarski Cz. Zawarski, Zakład Krawiecki M . Szarańska,

Wszystkim sponsorom . również anonimowym. życzymy w nowym roku dużo
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

*

"Elizabeth", RSP Murzynówko, RSP
Kotlin, ZPOW Kotlin, JOK-owi, ZSZ
Nr 2 w Jarocinie, SzP wSiedleminie,
Licewn
Medycznemu,
Mirosławie

Gruchalskiej, E . iW. Mietlińskim, pp.
Przedpeiskim, A. Kubotawi, Krzysztofowi i Zbigniewowi Wręblewskim,

Witold Bobrowski, Adam Martuzalski,

Andrzejowi Podsandemu (życząc szybkiego powrotu do zdrowia) , Jerzemu
Jóskowiakowi, p. Biegańskiemu, Ro ·
bertowi Sikorskiemu, Jerzemu Olszewskiemu, Aleksandrowi Skoradzkiemu, Kazimierzowi Perzowi, ks. Antoniemu Tomali. Wszystkim życzymy

Ireneusz Czechak. " Jaroma", J. Obec ny.

pomyślnego

Zakład Instalatorstwa Wodno-kanaliza-

cyjnego L. S. Sleehetka, Wojskowy Zaklad Produkcji Prefabrykatów, Zawodowa Straż Pożarna, M. Głębocki, Jan Olejnik -

dekarstwo. Wacław Marszałek.

Nowego Roku.

Poświąteczna obniżka

cen!

"MIKRUS"
Jarocin, ul.

Wrocławska

76
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•
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to dobry roczek zwiastują.
życzeń

Dla dobrych

-

straszy

cały

sty-

Gdy w styczniu śnieg pada. dobfe lato

Gdy

sprawuje, to

Gdy w styczniu wilgotno i mglisto. to

zapowiada .
łagodni e styczeń się

gorące

lato następuje .

wiosną

łagodnie styczeń

Gdy nadzwyczaj

się

sprawuje, rychło dobra wiosna i gorące

lato następuje .
Gdy styczeń burzliwy

śniegami.

lato bu-

rzliwe z deszczami.
Gdy trawa
się

'IN

styczniu nie zamarznie, to

mokro i dżdżysto.

Gdy w styczniu woda w rzekach huczy,
to wiosną mróz nam dokuczy.
Jak styczeń rozchlapany. to lipiec zapłakany.
Jeśli pszczoła

rzadko rok

w sierpniu spali.

w styczniu z ula wylatuje,

pomyślny

wtedy obiecuje.

Gdystyc zeń

z mgłą chodzi, mokrą i wcze-

Kiedy styczeń najostrzejszy. tedy roczek

sną wiosnę

zrodzi.

najpłodniejszy.

Gdy' styczeń z mrozami chodzi, to i latem

Kiedy w styczniu lato. w lecie zima za to.

kożuch nie zaszkodzi.

Kiedy w styczniu rośnie trawa. licha w la-

Gdy styczeń sionka nie żałuje. wiosna

to jest postawa.

wnet nad pola skowronka przywołuje.

Kiedy w styczniu rosną trawy, roczek

Gdy styczeń z mrozem nie chodzi. marzec

będzie njełaskawy.

i kwiecień nas wychlodzi.

Kiedy w styczniu susza. wszystko s ię na

Gdy styczeń ze śniegami . lato z deszczami.
Gdy. w styczni!,J_ deszcz lej e. złe robi
nadzieje.
Gdy w styczniu . częste chmury, ta w lu-

tym

śnieg u

wiosnę

rusza.

Lepiej w stycznjJJ widzieć w polu wilka
niż

rolnika.

Po styczniu j~n.ym i
bywają upaly.

fury.
Gdy'w stypzniu p-?pzątek: środek i koniec·
pogo~ ny " rok będzie dobry i dorodny.
Gdy w styczniu pszczołaz ula wylatuje,

wiosna nas wychłodzi.

nie bardzo dobry rok nam obiecuje.

Styczeń

Gdy w styczniu pszczoły się ruszają. to

Styczeń , stycze ń .

mokrą wiosnę zapowiadają.

rT)ię, wodę ,

białym,

w lecie

Styczeń, gdy z~ rozem nie chodzi. to
Styczeń mrozi, Jipiec skwarem grozi.

pogodny

wróży

rok

płodny .

wszystko studzi: zie-

bydlo, ludzi.

ELEKTRONICZNYCH

,~ZURTECH"

spo~e dziecięce - gruby jeans (nr 22. 23) cena 75 000 zł
spodnie ll'llodzieżowe. gruby jeans. cena 92 000 zł
bluzy dresowe. cena 35 000-115 000 zł
getry z l~cr.y. rozmiar 5, 1\i. L, XL, cena 55 000-79 000 zł
kozaczki dZlecięce "Junior" nr 12-15,5 cena 56 000 zł

ul. Wrocławska , l 6 tel. 25-88 Jarocin

AUTORYZOWANYserwis RTV gwarancyjny i pogwaran-

sk~rpety, c.ena 5 500-6 500 zł
rl1.!stoPY nudi, cz tery kolory cena 5 300 zł
ra.J~~~~~hmilJc.i~ cztery kolory, cena 7 500 zl:
po
y uniwersalne, cena 4 300 zł
Na.iUl~~.ze artykuły spożywcze:
• śWle zo pal~na kawa 100 g . 3 000 zł
• herbata Cejlon. I gat. 100 g. 3 500 zł

cyjny producentów krajowych. OTVC. audio. video firmy
SAMSUNG. instalacja wszelkich typów anten satelitarnych z dniem 2 XII 1991 r. serwis gwarancyjny gramofonów compactowych , ..

•
•
•

ZAPRASZAMY!

Gdy w styczniu pszczoły z ula wylatują.

zazdrosny.

.~ USŁUG

poleca:
•
•

Bój się w styczniu wiosny, bo marzec

czeń.

Dyrekcja. grono pedagogiczne i wychowankowie Państwowego Domu
Dziecka w Górze serdecznie dziękują
za okazaną życzliwość i pomoc wszystkim, którzy zaliczają się do grona przyjaciół Domu oraz tym, którzy odwiedzili nas po raz pierwszy. Każda forma
okazanej pomocy jest dla nas bardzo
cenna. Pozwala nam przetrwać ten tak
trudny okres, a dzieciom sprawia dużo
radości. Jesteśmy winni wdzięczność:
ZK i OR Jarocin, firmom .,Tajako",
"Aldus" , lIMonos" i "Alina" ze Środy,

Możemy jedynie sami szukać pewnych rozwią z ań i dą ż yć do wspólnej
plaszczyzny.
3. Żyliśmy stale, żyjemy wciąż
i nadal żyć będziemy w ok reś l onym
czasie i miejscu . Tymczasem będzie
dla nas każda sekunda, m!nuta czy
godzina. Zegary bacznie odmierzają
każdy dzień, tydzień i miesiąc. Miejscem zaś stanie się ojczysta wielkopolska ziemia. Czas zostal dany ka ż
demu czlowiekowi z osobna. I w ży
ciu czlowieka czas jest wszechobec ny. Dluga historia dziejów ludzkości
podpowiada nam poprzez różne fakty, że można dokonać rzeczy wielkich i wznioslych, ale można _też
wiele zmarnować, wręcz popsuć.
Dlatego wchodząc w nową rzeczywistość chcemy być zawsze obecni
w czasie: Czy zostanie on należycie
wykorzystany, czy go nie zaprzepaś
cimy, najlepiej pokaże historia
- obserwatorka życia .
(wm)

ZAPRASZAMY w godz. 9.00 -17.00
(1 1281)

"G.J." 11

HOROSKOP

duży

szony na

bal. Problem stroju
nieoczekiwanie Wodnik.
W pracy nie najlepsze nastroje, ale nie
z Twojej winy. Dobrym dnicm będzie
rozwiąże

BARAN (21 JII - 20 IV)
Romantyczne spotkania i rozmowy. Świat jest piękny, gdy jesteśmy
za kochani , ale nie bąd ź tak praktyczny, bo możesz s ię bardzo rozcza rować. W domu rodzinnym serdeczna

środa.

WAGA (23 IX -

RAK (22 VI -

Burzliwe dni wśród zakochanych.

bezpieczny. Unikaj interesów z Bykiem.
BYK (21 IV - 21 V)
Sily zaczynają Cię opuszczać
zbyt du ży ciężar wzi,!1eS na swoje
barki . To żaden wstyd poprosi ć ko goś
z przyjaciól o pomoc. Postaraj si,
t roc h ę z relaksować. gdy? s ta leś si ę
osta tnio zbyt nerwowy i dra żliwy.
Niespodziewa ny prezent od k ogoś
spod znak u Pann y. Serdeczny znak od
Sko rpiona.

LEW (23 VII - 22 Vlłl)
Wyhierasz s ię w da leb} drogę
- czas zacząć przygotowa nia. Nie
zapominaj o przyjaciołac h . a szczególnie o oso bie. która bardzo Cię kocha .
a tak niewiele czasu po świ ęcasz jej
teraz.

łl LlŻ N ll~TA (22 V - 21 VI)
D u;io plan ó \v i pom ysło w masz na
styczniowe dni. Zbyt du żo - wy bierz
najlepsze pomysly i rea lizuj je od pocz,p ku do korka. Zostaniesz zapro-

PANNA (23 VJlI - 22 IX)
Masz p o ważne zal egło śc i ku lturalne. W najbli ższych dn iach nadarzy s i ę
powa żna okazja by je odrobić . Nic
zrezygnuj więc. pomimo zmęczenia ,

IMIONA, IMIONA ...
3 I DANUTA - osoba skrupulatna , wnikliwa, .o dużej kulturze osobistej. Lubi poznawać tajemnice życia,
wiele czyta i studiuje. Ma wiele energii
i temperamentu. Do małże ń stwa i rodziny nie przywiązuje zbyt dużej wagi.
Jest zwol e nni czką różnych a trakcji
miłosn ych . Nieraz popada w depresję
psychiczną·

8 I SEWERYN - czło wiek przeznaczony do służby publicznej. Posiada zmysł doradcy, umie i lubi pomagać innym. Dobrotliwy charakter.

Wrażliwy na stan dusz ludzkich . Nigdy nie zmienia swych przekon ań , jest
lojalnym o bywatelem. Ni~ potrafi
chwalić się sukcesami . Bywa często
uparty.
9 I JULIA - osoba dobra , miła,
kulturalna i zwykle uczona. Wiele
pracuje nad sobą . Potrafi prowadzić
wielkie interesy i osiągać dobre wyniki. Ma umysł osoby wszystko dokład
nie analizującej . Dba o swój wygląd,
troszczy się o ubiór, nosi się ekstrawagancko.

--- -- - "
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PIONOWO

1. ogród ze zwierzętami , 6. wojskowe

spodnie. 9. legenda, 10. cwaniak, 12.
ruchoma rzeźba. 13. brak, 14. oprawa.
16. bęben, 17. pęk wlosów. 18. dobre

2. jedzonko. 3. dawna moneta. 4. wdowę
poślubia

sabat, 8.
liści e,

maniery.

n
•

Gazeta Jarocińska

Gazeta

brat zmarłego męża. 5. uklon, 7.
część

wyrazu, 11 . ozdobne

15. źródło opium.

23 X)
w podróż
poz nać nowych, ciekawych ludzi i nieznane miejsca. Zbyt dużo obowiąz
ków i niczała twionych spraw uniemożliwi te pla ny. Tylko dobrze zorga niZO\Vlmy czas pomoże Ci Slybko uporać sir; z nawałem pracy. Miła niespodzianka od ukochanej oso by.
C hętni e

22 VII)

Bi'dzicsz musial wykaz ać dużo rozsą d 
ku i c ie rpliwości . Bardzo mocno odbierzesz te pierwsze problemy. W koń
c u tygodnia wyciszenie i slodkie pojedna nie . ',\' pracy drobne trudności ,
z któ rym i szybko sobie poradzisz.
Najlepsze porozum ienie z Bykiem.

at m osfera , to miejsce, gdzie czujesz s ię

tylko daj wcią gnąć się w wir wydarzeń .
W pracy ryt m dzi ałań nieco słabnie,
będziesz mógł więc złapać oddech.
Dobry dzień - sobota.
wybralbyś s ię

SKORPION (24 X -

Na widoku
kt óra ma

22 XI)

interesująca znajomo ść,

duże

sza nse

przerodzić się

w glębokie uczucie. Powstaje krąg

przyjaciól, którzy z zaciekawien iem
s łuchają Twoich opowieści. IllIeresująca v,"ymiana d oświadczell. \V domu
nieporozumienia, jdl i chodz i o dysponowanie przez Ciebie \.\'olnym czasem. Bądź dyploma!>,.
STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Otrzymasz ciekawe wiadomości
w sprawie zimowego urlopu. A tymczasem dużo gości i związane z tym
kłopoty organizacyjne i finansowe .
Bądź bardziej otwarty na problemy
ludzi, z którymi żyjesz, a układy rodzinne szybko się poprawi ą. Wytchnienie w towarzystwie Ryb.

KOZIOROŻEC (22 XII -

20 I)
na fali dobrycb interesów
- korzystne układy w sprawacb interesów z Koziorożcem . Twoje gadulstwo w tym tygodniu nie wyjdzie C i na
dobre. Będzie dużo pretensji i nie potrzebnych nerwów. Trzeba też będzi e
podjąć decyzje, które zaważ" na Twa ·
jej karierze zawodowej. Czeka Cię
podróż z przyjaciółmi.
Jesteś

WODNIK (21 I - 20 II)
w tym tygodniu na
bardzo ładny ges t w stosunk u do
Raka. Podpatrzysz ciekawych iudzi,
z niektórym i będ ziesz miał okazj ę poznać się osobiści e. lmeresy będ ą szly
sprawnie i bez zaklóccn . Finansowo
jes tt!Ś zabezpieczon y na d ość długi
czas . Zal oty · do Wa gi bt;dą h~H·dzo
udane.
Zdobędziesz się

RYB Y (21 IJ chwiie

Przeżyjesz
Sł'częścia

z osnbi.}. którą

20 lIł)
prawdziwego
darzysz praw-

dziWi! milośc ią. Plany karnawałowe
nicco się sk om plik ują i trzeba będzie
robić poprawki 1.-C strony organizacyjnej. W pracy zaczyna się zastój, który
nie wpłynie dobrze na Twój humor.
Szeroki zakres działalności wyraźnie
się skurczy.

PROGNOZY SOLENIZANTÓW
4.1 Czwarty styczeń objawi, jaki się
przyszly grudzień sprawi.
5.1. Gdy na Emiliana biało od rana,
wnet się przekonasz, że w pogodzie zm iana.
6.1. Gdy Trzej Królowie chłodem
obdarują, zielone świątki zimę
przewidują. Gdy Trzech Królów mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima. Na Trzech
Króli panowanie przybywa
dnia na kura pianie. Gdy Trzej

Królowie cieplem obdarzą. gospodarze o wczesnej wiośnie
gwarzą. Gdy na Trzech Król i
słońce świeci. wiosna ku nam
szybko leci.
8. I. Gdy Seweryn pogodny, cały
styczeń chlodny.
9.1. Jaka na Julię pogoda. taką
Wielkanoc poda.
10.1. Gdy slońce przyświeca na Jana Dobrego, spodziewać się
można roku pogodnego.

GRA LOGICZNA NR 17
poszczególne litery cyframi
AB:C=DE otrzymamy zestaw
prawdziwych
+ matematycznych.
odpocyfry . Jakie cyfry
FxE= C
I
I podstawić pod poEF-F=EG "G.J." Nr 65 b szczególne litery?
Zastępując

działań

Różnym łiterom

wiadają różne

Rozwiązania krzyżówki

czać

lub

przysyłać

do Biura

i gry logicznej (wraz z kuponami) prosimy dostar-

Ogloszeń

Wśród prawidłowych rozwiązań
(krzyżówka)

oraz cztery

.Jarocińska
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