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Prawie czterogodzinny koszykar
ski festyn rozpoczął mecz o trzecie
miejsce. Była to tylko rozgrzewka
przed wrażeniami, jakie czekały na
kibiców w dalszej części programu.
Ci, którzy spóźnili się na rozpoczę
cie imprezy, niewiele stracili. Mecz
był dość jednostronnym widowis
kiem. Center, jeden z faworytów
turnieju, z łatwością uzyskał bez
pieczną przewagę punktową i przez
cały pojedynek kontrolował prze
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K ryzys władzy?
cią zapoznali się dopiero w trakcie
obrad. Zatwierdzenie pierwszej z tych
uchwał było co prawda zaplanowane,
ale tekst, który otrzymali radni dwa
tygodnie przed sesją nijak się miał do
tego, który Zarząd Miejski przedłożył
im w dniu obrad. Obydwa projekty
- Nasza władzaprzeżywa chybajakiś uchwały wyrażały stanowisko w spra
kryzys - powiedział po sesji jeden wie zmian organizacyjnych w oświa
z obserwatorów. - Radni zamiast za cie. Pierwsza wersja zawierała jednak
jmować się konkretnymi problemami, konkretne propozycje, między innymi
likwidacji szkoły podstawowej w Ro
wolą Aógadywać sobie nawzajem.
Ostatnia sesja Rady Miejskiej szkowie i przeniesienia części uczniów
w Jarocinie rzeczywiście nie należała ze szkoły nr 4 do szkoły nr 1. Propozy
do najlepiej przygotowanych. Radni cje te nie zostały wcześniej poddane
dyskusji ani na komisjach rady, ani
przyjęli dwie uchwały, z których treśtym bardziej w środowiskach oświato
wych. Treścią uchwały byli zaskoczeni
nawet radni z komisji oświaty. - Zwo
Z tekstami dwóch ważnych uchwał
jarocińscy radni zapoznali się dopiero
na sesji. Nie wywołało to jednak dys
kusji. Większą nerwowość wzbudziły
za to inne problemy nękające radnych
- w tym wzajemne animozje...

Skauci mistrzami
Dwa ostatnie mecze w Amators
kiej Lidze Koszykówki zgromadziły
taką liczbę kibiców, jakiej trybuny
jarocińskiego Liceum Ogólnokształ
cącego chyba jeszcze nie widziały.
Skauci i Inter Elkan wzniosły się na
wyżyny swych umiejętności. Mistrza
mi zostali Skauci.

s

łaliśmy w trybie pilnym komisję oświa
ty, która nie zgodziła się z projektem
- mówi przewodniczący komisji Ma
rek Tobolski. - Niepokojące było to, że

bieg wydarzeń na parkiecie. W dru
żynie Dudusiów zabrakło Tomasza
Smoczyka, co z pewnością osłabiło
siłę tego zespołu. Center dyspono
wał zaś wyrównanym składem,
w którym brylowali doświadczeni
Janusz Szymański i Krzysztof
Szczotka. Znakomicie spisywał się
prowadzący grę Jakub Józefiak.
Podczas kontrataków najszybciej
pod kosz Dudusiów biegał Paweł
Michałkiewicz. On też zdobył naj
więcej punktów (19) w spotkaniu,
zakończonym zwycięstwem Centra
78:50.
W konkursie rzutów osobistych
dla dzieci zwyciężył, po dogrywce,

uchwała zawierałajuż konkretne zmia
ny - zamknięcie szkoły w Roszkowie,
przeniesienie uczniów z czwórki do je
dynki. Marek Tobolski popiera konie

Mateusz Matysiak.

Około godz. 16.00 pracownicy
usłyszeli straszny huk i zobaczyli
ogień wydobywający się z filtrów
odpylających. Zakładowa jedno
stka straży pożarnej rozpoczęła na
tychmiast akcję ratowniczo - gaś
niczą, pomagali jej w tym pracow
nicy. Gwałtownie rozprzestrzeniają
cy się pożar spowodował, że powia
domiono również inne jednostki
straży pożarnej. W akcji uczestni
czyły: Jednostka Ratowniczo - Gaś
nicza z Jarocina, z Pleszewa, Jedno
stka Wojskowej Straży Pożarnej
z Jarocina a także Ochotnicza Straż
Pożarna z Cielczy i Witaszyc.
W tym samym czasie Ochotnicza
Straż Pożarna z Kotlina i Jarocina
zabezpieczały teren miasta. ”Pożar

Dokończenie na str. 12

Wspólne zdjęciefinalistów. Stoją: Ryszard Gunciarz (sędzia ) , W. Tomczyk, S. Martuzalski, A. Ziętek. J. Czajka. K. Sroka, M. Majer, H. Sobczak. M. Sobecki, J. Matysiak
( wszyscy Inter Elkan), Paweł Rozpendowski (sędzia). Siedzą: R. Lenarczyk, K. Kłosowski,
A. Ratajczyk, T. Sikora. P. Kramarczyk, K. Koliński, D. Frąckowiak, G. Gałuszka ( wszyscy
Skauci).
FOTO Stachowiak

czność
zmian
organizacyjnych
w oświacie, ale chce, żeby te zmiany
poprzedzone były dyskusją publiczną.
- Ludziom trzeba uświadomić, że reo

ze względów ekonomicznych. (...)
Utrzymanie ucznia w szkole nr 4 kosz
tuje 500 tysięcy, ucznia w Siedleminie
- milion trzysta siedemdziesiąt - pod
kreśla.

Trzeba zacząć od radnych?
Poza protestem komisji na zmianę
treści uchwały wpłynęły też zapewne
zebrania, które tuż przed sesją odbyły
się w szkołach. Podczas tych zebrań
rodzice zdecydowanie przeciwstawili
się propozycjom władz. Byli oburzeni,
że Zarząd Miejski nie uwzględnił ich
opinii. - Gdybyśmy zaczęli dyskusję od

środowisk oświatowych, to radni po
wiedzieliby: Oj, tu nasze kompetencje
ktoś podważa - broni się wiceburmistrz
Henryk Kowalski. - Ponieważ orga
nem prowadzącym jest gmina i wszyst
kie decyzje mogą zapadać tylko na
poziomie Rady Miejskiej, stąd propo
zycja zarządu, żeby temat do dyskusji
wyszedł z poziomu rady.
I rzeczywiście. Ostatecznie przyjęta
przez radnych uchwała nie wnosi nic
do sprawy, poza tym, że nawołuje do
rozpoczęcia dyskusji. Tak jakby tej
dyskusji nie można było rozpocząć
bez przyzwolenia radnych.

Dokończenie na str. 3

rganizacja w oświaciejest nieunikniona

Kolejny pożar wLenwide
Po raz kolejny w Zakładach
Przemysłu Lniarskiego ’’LENW IT”
w Witaszycach wybuchł pożar.

przeniósł się na urządzenia odfiltrów
odpylających - powiedział dyrektor
Henryk Zasadzki i dodał: - Straty
wynoszą ok. 500 min starych zło

tych". Tuż przed godziną 18.00
pożar został opanowany. Dziewięć
samochodów straży pożarnej po
wróciło do bazy. Pozostałe, tj. straż
zakładowa i dwie jednostki ratow
niczo-gaśnicze pozostały przez całą
noc na terenie zakładu. Nikt nie
odniósł obrażeń, a cała akcja, którą
dowodził aspirant Jarosław Kuderczak przebiegała sprawnie.
(I.N., K.G.)
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URODZENIA
Wojciech Idkowiak
Monika Wojciechowska
Tomasz Wieliński
Zyta Koraorniczak
Remigiusz Przybylski
Karolina Sadzisz
Żaneta Matusiak
Jędrzej Marszałek
Kinga Ludwiczak
Przemysław Hajdrowski
Kamil Friebe

□ 29 lutego i 3 marca do WBK w Ja
rocinie wpłacono dwa fałszywe bank
noty o nominałach 100 zł. Wpłaty
pochodziły od mieszkańców Jarocina.

ZGONY
Wincenty Michalski 1. 90 (Nowe
Miasto)
Edward Kiełbasa 1. 83 (Wolica
Kozia)
Czesław Kubacki 1. 54 (Chromieć)
Antonina Stańczak 1. 93 (Za
krzew)
Roman Walszewski 1. 76 (Kotlin)
Szczepan Jankowiak 1. 78 (Roszków)
Jan Korasiak 1. 48 (Jarocin)
Józefa.Meisnerowskal. 81 (Brzostów)
Genowefa Szymczak l. 68 (Jaro
cin)
Jerzy Gwizdek 1. 54 (Jarocin)
Julianna Kujawa 1.85 (Sulęcinek)
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy
współczucia

BEZ PRACY
8marca w jarocińskim urzędzie pracy
zarejestrowanych było 6.015 bezrobot
nych. W ciągu tygodnia zarejestrowało
się 121 osób. Spośród 24 wyrejestrowa
nych 22 podjęło pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
murarza, kierowcy kat. CE, lakiernika
samochodowego, maszynisty maszyn
offsetowych, ślusarza - spawacza, in
stalatora wodno - kanalizacyjnego, elek
tronika, kucharza, sprzedawcy, blacha
rza samochodowego, (jn)

DYŻURY APTEK
Do 17 marca dyżur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka Flos Rosae
(Jarocin, ul. Wrocławska 9, tel.
47-23-58). Od 18 do 24 marca dyżurować
będzie apteka Bemex (Jarocin, Rynek
13, tel. 47-26-56).
Apteka Remedium czynna jest w każ
de święto i niedzielę w godz. 14.00 -18.00
(Jarocin, ul. Św. Ducha 14, tel. 47-15-50).

KOLEŻANKOM i KOLEGOM
z Urzędu Gminy i Miasta
w Jarocinie
za dotychczasową współpracę
serdecznie dziękuję

Krystian Baraniak
( 8 0 9 /R /9 6 )

K otlin

KRONIKA
POLICYJNA

□ 5 marca włamano się do piwnicy
przy ul. Moniuszki w Jarocinie. Spra
wca skradł rower wartości 100 zł na
szkodę Romana D.
□ Dzień później włamano się do za
kładu gastronomicznego ’’Dziupla”
w parku w Jarocinie. Sprawca - Rado
sław P. został zatrzymany na gorącym
uczynku.
□ Tego samego dnia uczniowie jednej
ze szkół podstawowych w Jarocinie
wielokrotnie wymuszali pieniądze od
swoich rówieśników i młodszych ko
legów.
□ 8 marca na drodze Rusko - Borzęciczki kierowca samochodu ciężarowe
go Starjadąc drogą zobaczył w świetle
reflektorów leżącego na ziemi męż
czyznę. Okazał się nim nietrzeźwy
Stanisław M. (jn)

TELEFON ZAUFANIA
Anonimowych
Alkoholików
47-15-22, czynny w poniedziałki i śro
dy od godz. 18.00 do 21.00.
W Poradni Psychologiczno - Peda
gogicznej, Jarocin, ul. T. Kościuszki
16, tel. 47-22-45; czynny w każdy
czwartek od godz. 16.00 do 17.00.
Można korzystać z porad psychologa,
pedagoga i logopedy.
W Środowiskowym Domu Samopo
mocy, Jarocin, ul. Tadeusza Kościu
szki 27, tel. 47-25-14 (prosić Środowi
skowy Dom Samopomocy) czynny od
poniedziałku do czwartku w godz. od
8.00do 18.00, w piątki i soboty robo
cze od 8.00 do 14.00. Można korzys
tać z porad lekarza psychiatry, psy
chologa, pedagoga i pielęgniarki.

Mniej dzieci
W okresie 1988-91 urodziło się w Ko
tlinie 238 dzieci a w latach 1992-95
- 128. Spadek liczby urodzin wynosi
więc prawie 50 %.
Powołana w ubiegłym roku Doraź
na Komisja do Spraw Szkół i Przed
szkola, oceniając sytuację w oświacie
na terenie gminy, dokonała m. in.
analizy wskaźnika urodzeń. Z analizy
tej wynika, że z powodu dużego spad
ku liczby urodzeń w najbliższych la
tach zostanie zamknięta filia kotlińskiej szkoły w Twardowie. ”W Twar

dowie poziom urodzeń nie zmienia się,
ale ze względu na spadek urodzeń w Ko
tlinie trzeba perspektywicznie myśleć
o połączeniu tych szkół” - tłumaczy
Sławomir Wąsiewski, przewodniczący
komisji.
Komisja oceniła również projekt
przeniesienia przedszkola do budynku
Szkoły Podstawowej w Kotlinie. Po
nowne rozważenie projektu stało się
konieczne w związku z wygaśnięciem
z dniem 31 sierpnia 1996 r. umowy
najmu pomieszczeń na przedszkole
w budynku Rolniczej Spółdzielni Pro
dukcyjnej w Kotlinie. "Z ekonomicz

nego punktu widzenia przeniesienie
przedszkola jest w pełni uzasadnione”

Niewłaściwe i słabe oznakowanie
skrzyżowań i najbardziej zatłoczonych
ulic w Jarocinie jest powodem licznych
protestów i niezadowolenia nie tylko mie
szkańców, ale i przejeżdżających przez
miasto kierowców.
Kontrowersyjna sprawa zielonych
strzałek przy sygnalizacji świetlnej w Ja
rocinie spowodowała protesty i niezro
zumienie dla poczynań Zarządu Dróg
w Ostrowie Wlkp. Jak wyjaśnia Dyrek
cja Okręgowa Dróg Publicznych w Po
znaniu decyzja o usunięciu strzałek pod
jęta została na skutek interwencji Wy
działu Komunikacji Urzędu Wojewódz
kiego w Kaliszu. Ponowne ich zain
stalowanie nastąpiło w wyniku licznych
uwag użytkowników jarocińskich dróg.
Prawo warunkowego skrętu przywróco
no, mimo że podstawa prawna, w myśl
której je zlikwidowano nie zmieniła się.

nie zostaną zajęte dwie sale szkolne
i hol, bo dwie pozostałe przeznaczone
naprzedszkole - to obecnie klasy ”zerówkowe ”. W szkole natomiast brakujące
dwie klasy wygospodarowano z pokoju
nauczycielskiego i archiwum. Przed
szkole będzie miało osobne wejście
i ’’swój” plac zabaw” - powiedział
Sławomir Wąsiewski, dyrektor Zespo
łu Obsługi Placówek Oświatowych
w Kotlinie.
Biorąc pod uwagę spadek urodzeń
0 połowę w latach 1992-95 przewidy
wać można, że zarówno liczba dzieci
uczęszczających do przedszkola, jak
1 klas początkowych zmniejszy się.
Dziś do trzech grup w przedszkolu
uczęszcza 65 dzieci, na 218 urodzo
nych w latach 1989-93. Zgodnie z ży
czeniem niektórych rodziców prowa
dzona jest również ’’zerówka”.
(gc)
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Nowa
sygnalizacja

- ocenia wójt Walenty Kwaśniewski
Zarząd Gminy podjął decyzję o prze
niesieniu z dniem 1września br. przed
szkola do budynku szkolnego pc
otrzymaniu pisma z RSP, z któregc
wynikało, że ze względu na rozwó
działalności firmy lokale zajmowani
przez przedszkole są RSP potrzebne.
Aktualnie przygotowywany jesl
projekt adaptacji części parteru szkół)
na potrzeby przedszkola. "Praktycz

I

Zielone strzałki zostały więc zainstalo
wane bezprawnie.
Problem zatłoczonych ulic nie doty
czy tylko kwestii już istnidącej sygnali
zacji. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicz
nych w Poznaniu, aby go rozwiązać
zapowiada przebudowę istniejącej syg
nalizacji i montaż nowej. Projekt za
kłada, że światła staną na skrzyżowaniu
ul. Kasztanowej i Poznańskiej oraz Wroc
ławskiej i Powstańców Wlkp. Powstanie
sygnalizatorów na skrzyżowaniu: al. Nie-

podległości z ul. T. Kościuszki oraz ul. S.
Moniuszki uzależnione jest między in
nymi od zgody Urzędu Miasta i Gminy
na współudział w realizacji przedsięw
zięcia i przedstawienia dokładnej analizy
uzasadniającej całość budowy sygnaliza
cjiNowa sygnalizacja nie powstanie
w tym roku. Opracowana zostanie jedy
nie dokumentacja i rejon dróg przystąpi
do doraźnego dostosowania sygnalizacji
do obowiązujących przepisów.
(ak)

Serdeczne podziękowanie
księdzu Robertowi z parafii Św. Marcina,
rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacjom oraz wszystkim,
którzy okazali współczucie, zamówili msze Św., złożyli kwiaty
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Naszego Drogiego Męża, Ojca, Teścia i Dziadka

ś.

j"p .

J e rz e g o G w iz d k a
sk ład a

żona z dziećm i i rodziną
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bankowych na spłatę kredytu zwięk
szył swe wymagania. - Bankowi nie

Zdaniem wiceburmistrza wprowa
dzenie na sesję nowej treści uchwały
nie było niczym nagannym: - Liczy się

wystarczyło, że dajemy w zastaw
przedsiębiorstwo komunalne. Przed
miotem tego zastawu będzie również
gotówka znajdująca się na kontach
gminy - wyjaśnia przewodniczący Ra

to, co Rada Miejska przyjęła, a nie to,
co w toku dyskusji było przewalane
- mówi. Podobnego zdania jest prze
wodniczący Rady Miejskiej Marian
Sikorski: - To jest znacznie lepsze, niż

dać się ośmieszyć. Zarząd i SASiP
mogły się upierać przy swoim, ale (...)
rada i tak powiedziałaby: nie. Projekt
uchwały (w wersji pierwotnej - przyp.
red.) zostałby odrzucony.
Marian Sikorski ocenia negatywnie
pracę nad przygotowaniem projektu
uchwały o oświacie. - Jako przewod

niczący rady muszę przyjąć każdą pro
pozycję uchwały sporządzoną przez za
rząd - tłumaczy. - Dwa dni przedtem,
zanim to się ukazało, komisja oświaty
mówi o tym, że trzeba budować szkołę
w Roszkowie. Nie bacząc na stanowis
ko komisji, ktoś - ja też do końca nie
wiem, kto był autorem tego projektu
(...)- chce zlikwidować szkołę w Rosz
kowie. Tę sprzeczność w posunięciach
władzy samorządowej dostrzega też
Marek Tobolski: - Obawialiśmy się, że

gdyby zlikwidowano szkołę w Rosz
kowie, to nie byłoby podstaw, żeby
domagać się z kuratorium pieniędzy na
budowę nowej szkoły. Po co budynek
szkole, której nie ma?

Gmina zastawiona
W trybie pilnym wprowadzono na
sesję uchwałę zmieniającą zasady za
bezpieczenia spłaty kredytu, który
gtnina otrzymała na budowę oczysz
czalni ścieków w Cielczy. Okazało się,
że Wielkopolski Bank Kredytowy,
który ma udzielić gminie gwarancji

Trudno stwierdzić, czy jarociński sa
morząd przeżywa głęboki kryzys. Fak
tem jednak jest, że dzieje się tam coś
niedobrego. Jeśli projekt uchwały jest
sformułowany bez uprzedniego zaopi
niowania go przez komisje i zaintereso
wane środowiska, jeśli radni bez dys
kusji decydują się zastawić gminne pie
niądze, jeśli Komisja Rewizyjna nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków, to
chyba można sięjuż zacząć niepokoić.
ALEKSANDRA PILARCZYK

(ic)

Robakowski.
Szczególne uprawnienia do kontro
lowania działań zarządu ma Komisja
Rewizyjna. To ona ma wgląd do pro
tokołów z jego posiedzenia. - Nie

tylko co jakiś czas zwracać uwagę na
to, że komisja nie wypełnia swoich
obowiązków.

go nie jest to winą zarządu czy bur
mistrza: - On do dzisiajprawie codzien

★ ★ ★

nie biega do banku jak chłopiec na
posyłki, a tam go ciągle brzydko za
skakują. (...) My jesteśmy wszyscy
przekonani do jednej rzeczy - kredyt
musimy wziąć, bo bez tego niejesteśmy
w stanie wybudować oczyszczalni.
Wiceburmistrz Kowalski podkreśla
fakt, że Zarząd Miejski, podobnie jak
biznesmen, musi decyzje podejmować
szybko: - To jest kwestia zaufania do

zarządu. Rada Miejska obdarzyła za
rząd zaufaniem, głosując na taki a nie
inny jego skład.

-jfc- Jarocin. 6 marca odbyło się posiedze

nie zarządu, na którym przyjęto projekt
uchwały w sprawie opracowania strate
gii rozwoju miasta i gminy Jarocin.
- Zarząd przyjął projekty uchwał o opra
cowaniu planów miejscowych zagospo
darowania przestrzennego miasta oraz
nabycia nieruchomości, na terenie której
częściowo przebiega ulica Towarowa.
- Członkowie zarządu podjęli uchwałę
w sprawie objęcia udziałów Przedsiębio
rstwa Przemysłu Lniarskiego ”Lenwit,v
Spółka z o. o.
- Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 1995.
^ Nowe Miasto. 9 marca w Domu
Kultury odbyła się uroczystość zorgani
zowana przez Związek Emerytów i Re
ncistów w Nowym Mieście z okazji Dnig
Kobiet i Dnia Inwalidy. W spotkaniu
wzięło udział około dwustu członków
związku. Uświetniły je występy artys
tyczne i loteria.
Jaraczewo. Od 11 marca w budynku
Urzędu Gminy można oglądać wystawę
prac plastycznych uczniów Szkoły Pod
stawowej z Jaraczewa. Tematem prac są
zasady bezpieczeństwa na drodze.
Żerków. 18 marca o godz. 10.0C
w Urzędzie Miasta i Gminy rozpocznie
się spotkanie sołtysów. Omówiony zo
stanie budżet na 1996 rok i sprawy
bieżące.
- Na 20 i 21 marca zaplanowano posie
dzenia komisji stałych rady. Tematem
będzie analiza budżetu na 1996 rok.

jeżeli się podaje argument, że wprowa
dzenie na obrady dodatkowego radnego
byłoby okazaniem braku zaufania do
zarządu... - komentuje radny Czesław

nio na sesję. (...) Wszystkie sprawy
dotyczące kredytu pojawiały się w try
bie pilnym. Zdaniem przewodniczące

Zarząd na cenzurowanym?
Tymczasem, mimo zgodnego przy
jęcia uchwał, niektórzy radni coraz
intensywniej okazują brak zaufania
do zarządu. Przyznaje to sam wice
burmistrz: - Mówią: Oj znowu nam

chcą coś wywinąć! - Jakby zarząd
siedział i tylko myślał, jak radę i całe
społeczeństwo zrobić w konia. Przed

Ja n R a c z k ie w ic z i g ru p a " C e n t r u m "
. \ z a p r a s z a j ą do restauracj i

yu

V IC T O R IA
w Jarocinie

B IE SIA D Ę "Św iniobicie u J a n a ”

Cięcia w budżecie
Najwięcej kontrowersji wzbudzi
ła sprawa budżetu gminy na 1996 rok.
Do tego punktu sesji przygotowywały
się połączone komisje: budżetowa,
oświatowa i rewizyjna. Dokonały one
zdecydowanych cięć po stronie wydat
ków, głównie w dziale płac. "Nie moż
na budżetu przejadać”- stwierdził rad
ny Janusz Idczak. Przed głosowaniem
radni wypowiedzieli się w sprawie do
finansowania jarocińskiego ZZOZ-u.
W rezultacie postanowiono tymczaso
wo przekazać z rezerwy kwotę 2 tys. zł.
Projekt ten jednogłośnie przyjęto.
Następnie radni przyjęli uchwałę
w sprawie zaciągnięcia kredytu na
modernizację stacji wodociągowej
w Górze. Wójt Maciej Pielarz zapew

miotem ostrego sporu była na sesji
propozycja zgłoszona przez Marka
Jankowiaka, który sugerował, żeby
w posiedzeniach zarządu mogli uczes
tniczyć radni spoza jego składu. Pro
pozycję odrzucono. - Nic dziwnego,

dy Miejskiej. Gmina zastawiła więc,
poza majątkiem trwałym, także wszy
stkie środki obrotowe. Radni nie pod- ‘
jęli w ogóle dyskusji nad tą uchwałą jestem zadowolony z pracy komisji re
i przyjęli ją przy jednym głosie sprzeci wizyjnej - mówi przewodniczący Rady
Miejskiej. - Kadencja trwa już półtora
wu (radnego Konrada Krzynowka).
- Nie było w ogóle czasu na przedys roku, a komisja do tej pory nie zakoń
kutowanie uchwały - tłumaczy prze czyła żadnej z prac. Nie mam sposobu,
wodniczący rady. - Weszła bezpośred żeby uaktywnić jej członków. Mogę

Jaraczewo

Ostatnia Sesja Rady Gminy Jara
czewo odbyła się przy obecności
uczniów starszych klas szkół podstawo
wych, sołtysów, mieszkańców Jaracze
wa.

;

niał, że pożyczka w wysokości 350 tys.
zł ma być zaciągnięta na okres dziesię
ciu lat. Odsetki będą wynosiły 8 pro
cent w skali roku, co pozwoli bez
boleśnie kończyć wodociągowanie
gminy.
W wolnych głosach poruszano
sprawę ciągle opóźniającej się telefo
nizacji oraz małego zaangażowania
Rady Gminy w kontynuowanie roz
budowy szkół w Jaraczewie i Noskowie. Radni usłyszeli od sołtysa Pa
nienki - Jana Stachowiaka, o tym, iż
na szereg jego próśb i wniosków, ze
strony urzędu nie doczekał się żadnej
odpowiedzi. "Nie wiem, czy sołtysjest

po to, by tabliczka na chałupie wisiała,
by tylko podatki zbierał? Przecież spo
łeczeństwo wybrało nas na sołtysów,
byśmy reprezentowali ich interesy”
- argumentował sołtys Panienki, (as)

w d n iu 23 m a rc a 1996 r. (sobota) o godz. 20C0
C ena z k o n su m p c ją - 25 zl o d osoby

Biesiadę prowadzi Lech Krychowski
Z A K Ł A D E NERG ETYCZN Y K A L IS Z S PÓ ŁKA A KC YJN A

Z E K SA
R E J O N O W Y Z A K Ł A D E N E R G E T Y C Z N Y J A R O C IN
Poniżej podajemy terminy planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej
związanych z pracami eksploatacyjnymi.
- w dniu 16.03 1996 r., w godz. 1300do 1800w Witaszycach.
- w dniach 18.03.1996 r. do 20.03.1996 r.. w godz. 8oedo 150Gw Magnuszewicach
od nr 28 do nr 110.
- w dniach 21.03.1996 r. do 25.03.1996 r., w godz. 8°° do 1500w Wilczy od nr 52
do nr 32.
- w dniach 26.03.1996 r. do 28.03.1996 r., w godz. 800do 1500w Racendowie od

nr 46 do nr 55.
- w dniu 22.03.1996 r. w godz. 10°° do 1400w Jarocinie: ul. Moniuszki od nr 14 do
nr 24 oraz od nr 27 do 43, bar "Mikrus", pawilon szkolny, ul Kościuszki - L :ki nr
17.
19 i 21, ul. Sienkiewicza, piekarnia ul Niepodległości. U.M.G. Jarocin, P
Jarocin.
Szczegółowe informacje o wyłączeniach na plakatach.
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od ZE może nie dojść do wyłączeń w
powyzszych terminach.
Za utrudnienia wynikające z przerw w dostawie energii elektrycznej

przepraszamy

in f o r m a c je

Wypożyczalnia działa
Kaliskie jest trzecim województwem
w Polsce, na terenie którego działają
dwie wypożyczalnie sprzętu ortopedy
cznego i rehabilitacyjnego. Pierwszą
otwarto w Kaliszu, druga od 5 marca
istnieje w Jarocinie.

Nowo powstała wypożyczalnia
mieści się w gmachu Spółdzielni In
walidów ’’Współpraca” na ul. Szubianki. Została stworzona przez dzia
łającą przy Państwowym Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych w Warszawie Spółkę NORM1KO. - Na zlecenie PFRON-u nasza

firma zajmuje się tworzeniem i prowa
dzeniem ogólnopolskiej sieci niekomer
cyjnych wypożyczalni sprzętu dla osób
niepełnosprawnych. Jest to już dwu
dziesta czwarta wypożyczalnia. To, że
w tym województwie powstał już drugi
oddział NORMIKO, to zasługa przede
wszystkim Pełnomocnika Wojewody
Kaliskiego do Spraw Osób Niepełno
sprawnych, Macieja Adamczyka i pre
zesa Spółdzielni Inwalidów Stanisława
Porzucka - powiedział, rozpoczynając
spotkanie, Michał Jakonowicz, Prezes
Zarządu NORMIKO.
Uroczystego przecięcia wstęgi do
konało kilka osób: wicewojewoda Ka
zimierz Kościelny, senator Stanisław
Sikorski, pełnomocnik wojewody Ma

SPECJA LISTYCZN E
GABINETY LEKARSKIE
JAROCIN
UL. SIENKIEW ICZA 14
(50 m od dworca PKS)
Przyjmuje specjaliści
/. klinik poznańskich «• zakresie:
•

chorób wewnętrznych i kardiologu
poniedziałek 15.30 - 17 30

dr med. Andrzej TYKARSKI
• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniedziałek 15.30 - 17.30

lek. med. Ryszard PRZYBYLCZAK
• ginekologii i położnictwa, onkologii
wtorek 1530 - 1830

sobota

ciej Adamczyk, poseł Jerzy Koralew
ski, burmistrz Paweł Jachowski i pre
zes Stanisław Porzucek. Wśród za
proszonych gości byli przedstawiciele
władz miasta, dyrektor ZZOZ-u w Ja
rocinie Stanisław Spychał, członko
wie Zarządu Towarzystwa Walki
z Kalectwem. - Jestem zaszokowany

wysokąjakością sprzętu, który się tutaj
znalazł. Wielokrotnie miałem kontakt
z osobami niepełnosprawnymi i zdaję
sobie sprawę, ile dla nich znaczy dobry
wózek, odpowiednio dobrane kule stwierdził burmistrz Paweł Jachow
ski.

Wartość zgromadzonego sprzętu
wynosi około półtora miliarda sta
rych złotych. O jego przeznaczeniu
mówił Paweł Kołoczko - kierownik
wypożyczalni w Kaliszu. Kupić lub
wypożyczyć można: skutery, rowerki,
wózki - w- tym przystosowane do
przewozu osób z urazami kręgosłupa
i z napędem elektrycznym, łóżka ste
rowane pilotem i ze specjalnym mate
racem przeciwodleżynowym oraz
sprzęt wieloczynnościowy. W wypo
życzalni jest duży wybór kul. piłek do
ćwiczeń, mat do masażu, poduszek
i materacy. Można też zaopatrzyć ,się
w obuwie ortopedyczne, środki opat
runkowe i higieniczne. Można zama-

S P E C J A L IS T Y C Z N Y
G A B IN E T LE K A R S K I
specjaliści szpitali poznańskich

Jarocin, ul. Wrocławska 92B
(wejście od strony osiedla;

Ginekolog - położnik (USG)
le k. m ed. A n d rze j C H O JN IC K I
piąiek 16.00 - 18.00

D e rm a to lo g
lek. m ed. A lfre d HESS
wtorek 16.00 - 17.00

N eu ro lo g
d r m ed. M a re k PIETRZAK
czwartek 16.00 - ¡7.00

U rolog
lek. m ed. A r t u r K U Ł A K O W S K I
poniedziałek 15.00 - 16.30

C h iru rg - o n k o lo g
lek. m ed. G rze g o rz U R B A Ń S K I
I I i IV sobota m-ca 13.00 - 74.00
(579/IV 96)

telefoniczne uzgodnienie 47-2&-17

dr med. Ewa NOWAK-MARKW1TZ
• chirurgii dziecięcej
wtorek 17.00 - 18.00

lek. med. Jerzy HARASYMCZUK

LEKARZ STOM ATOLOG

LudmiłaBiadaszkiewicz
zaprasza do nowo otwartego

lub

lek. med. Mirosław MARKWITZ
• ortopedii dziecięcej i dorosłych
środa 15.30 - 17.30

lek. med. Jacek KACZMARCZYK
PROPONUJE PAŃSTWU m in
• chirurgii ogólnej, żył i tętnic
I i III środa miesiąca 15.30 - 17.30
dr med. Grzegorz OSZKINIS
• chorób oczu
czwartek 15.30 - 17.30

dr med. Andrzej STYSZYŃSKI
• chorób skóry dzieci i dorosłych
piątek 15.30 - 17.00

lek. med. Małgorzata LULA

,

poniedziałek
środa

3q _ 13 30

wiać również sprzęt specjalistyczny,
którego nie ma w sprzedaży. W takim
przypadku kierownik sprowadza go
na specjalne zamówienie.
Kupić sprzęt do rehabilitacji może
każdy. Zasady wypożyczania określa
regulamin. - Należy mieć przy sobie

dwa dowody tożsamości i orzeczenie
o grupie inwalidzkiej lub skierowanie
od lekarza. Przy wypożyczaniu sprzętu
musi być wpłacona kaucju w wysokości
20 °/ojego wartości i opłata miesięczna.
Opłata ta jest obliczana poprzez po
dzielenie wartości wypożyczanej rzeczy
przez sześćdziesiąt. W sumie kwoty te
są naprawdę niewielkie, a przy oddawa
niu sprzętu kaucja zostaje zwrócona
- poinformował Paweł Kołeczko.
W przypadku wypożyczania drogiego
sprzętu kaucja może zostać rozłożona
na raty. W wyjątkowych przypadkach
można starać się o zmniejszenie kaucji
lub zwolnienie z niej.
(ic)

I
¡e

, 15 marca 1996 r.

Koncert
Niemena
Czesław Niemen wystąpi w Jarocinie
29 marca. Koncert rozpocznie się
o godz. 19.00. Bilety w cenie 15 złotych
można już nabyć w JOK-u.

Wśród osób, które odpowiedzą pra
widłowo na podane niżej pytania, roz
losujemy trzy podwójne zaproszenia na
imprezę. Odpowiedzi prosimy nadsy
łać do Biura Ogłoszeń ’’Gazety Jaro
cińskiej” do 20 marca.
1. Niemen jest prezesem honoro
wym pewnego stowarzyszenia. Czy
jest to: Stowarzyszenie Polskich Ar
tystów Muzyków, Stowarzyszenie
Muzyki Elektronicznej, Polskie Sto
warzyszenie Jazzowe?
2. Kto napisał muzykę do utworu
”Pod Papugami” spopularyzowanego
przez Czesława Niemena?
3. Jak brzmi prawdziwe nazwisko
Czesława Niemena?
(ic)

Tytuły dla jarocinianek
Po raz kolejny finalistki ’’Dziewczy
ny Roku” z powodzeniem zaprezen
towały się w wyborach Miss Wielko
polski.

W miniony piątek, 8 marca w re
stauracji ’’Meridian” w Poznaniu od
był się finał regionalnych wyborów
Miss Polski Nastolatek i Miss Polski.
Wśród finalistek znalazły się cztery
jarocinianki - Agnieszka Hoderna Dziewczyna Roku ’95, Magdalena
Zwierzycka - 1 Wicemiss, Karolina
Sobolewska - II Wicemiss i Natalia
Mróz.
Wielki finał poprzedziły eliminacje.
Spośród 70 kandydatek jury wybrało
10 nastolatek i 10 dorosłych panien.
Przygotowania do finału nie trwały
długo. Dziewczyny trenowały pod
okiem Dariusza Jezierskiego zaledwie
cztery dni.
Panny zaprezentowały się kilka ra
zy. Wyglądały wspaniale, a ich natura
lną urodę podkreślił makijażami zna
ny dobrze jarociniakom Olaf Tabaczyński. Nastolatki pokazały się
w strojach sportowych i dyskoteko
wych własnego pomysłu, a dorosłe
panny - w eleganckich kostiumikach
jednej z poznańskich firm i własnych
sukniach wieczorowych. Największą
atrakcją wieczoru była prezentacja fi
nalistek w kostiumach kąpielowych.
Jury, w skład którego weszli m. in.
Paweł Żegota - Rzegociński - przed
stawiciel ’’Misslandu”, Małgorzata
Kozłowska - I Wicemiss Polski ’95

Sprostowanie

w godzinach przyjęć tel. 47-14-24
tel. domowy 47-29-45

PRZYJĘCIA:
Jarocin, ul. Kwiatowa 17

• chorób nerek, pęcherza,
prostaty i jąder
piątek 15.30 - 17.00

lek. med. Jacek LULA

• wypełnienia
chemoutwardzalne,
światłoutwa rdza Ine
• usuwanie kamienia
nazębnego ultradźwiękami
• lakowanie zębów
• leczenie metodą jonoforezy

;

Górną granicą do otrzymania upraw
nień do zasiłku rodzinnego jest przecięt
ny dochód z dwóch hektarów przelicze
niowych czyli 421,05 zł, a nie z jednego

hektara jak podaliśmy w ostatnim
numerze.
(ak)

i Maria Jezierska - ’’Fashion Models”,
miało problem z przyznaniem tytu
łów. Werdykt nie był jednogłośny, ale
ostatecznie tytuł Miss Wielkopolski
zdobyła Anna Karlik - 22-letnia mie
szkanka Środy Wlkp., a Miss Na
stolatek - 17-letnia Agnieszka Kwitowska z Poznania. Tymczasem Agnie
szka Hoderna zdobyła tytuł 1 Wice
miss Nastolatek, a Karolina Sobolew
ska tytuł Miss Foto. Obie pojadą
w maju na ogólnopolskie eliminacje.
Mamy nadzieję, .że przejdą przez
wszystkie konkursowe etapy i z powo
dzeniem zaprezentują się w ogólno
polskim finale.
Za kulisami, zdaniem naszych dzie
wczyn, wszystkie finalistki były bar
dzo sympatyczne i nie rywalizowały ze
sobą. W przerwach między prezentac
jami dziewczyny miały do dyspozycji
hotelowe pokoiki. Nad ich bezpie
czeństwem czuwali modele z agencji
’’Fashion Models”, którzy nie odstę
powali dziewcząt na krok! Niestety
organizatorzy zbyt gorliwie zadbali
o linie dziewcząt, które w ciągu całego
dnia dostały do jedzenia jedynie barsz
czyk. Na szczęście mogły się najeść do
woli po finale...
Pierwszy etap konkursu dziewczyny
mają za sobą. Przed nimi miesiące
pracy i emocje związane z kolejnymi
eliminacjami. Ale Miss Polski to nie
jedyny konkurs, w którym startują
finalistki ’’Dziewczyny Roku”. W tra
kcie ’’Poznańskiego Tygodnia Mody”
odbył się konkurs ’’Debiuty Roku”.
Wzięła w nim udział Aleksandra Marchwiak, która zakwalifikowała się do
dalszych eliminacji i we wrześniu wal
czyć będzie o tytuł najlepszego Debiu
tu Roku. W najbliższym czasie od
będą się eliminacje do konkursu ’’Elite
Model Look”. Mamy nadzieję, że i tu
jarocinianki zaprezentują się wspania
le.
AGNIESZKA PILARCZYK
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AKTUALNOŚCI
Rozmowa JANEM BŁASZCZYKIEM - sołtysem Roszkowa

M ały strajk? Tak
Kiedy dotarła do pana informacja
0 planie likwidacji szkoły w Roszko
wie?

tego wykorzystać, to nie wiem,
o czym myśli.
Na ile wyceniona jest praca społe

23
lutego z rąk naszego radnego,
czna mieszkańców?
otrzymałem w formie pisemnej infor
Około czterech miliardów. Niech
mację o planie likwidacji szkoły.
nikt nie próbuje tej kwoty zaniżać,
Jak pan uważa, kto wysunął taką ponieważ można usiąść z długopisem
propozycję?
w ręku i dokładnie obliczyć. Żałuję,
Nie wiem. My mieszkańcy byliśmy że w pracę społeczną włączyłem się
zbulwersowani. Nachodzili mnie lu o cztery lata za późno. Być może’
dzie i pytali, czy to prawda. Miałem gdybym zaangażował się wcześniej,
kilka zarzutów ze strony mieszkań szkoła byłaby już ukończona.
ców, że wcześniej o tym wiedziałem
W starym budynku szkoły dzieci
1 jestem z tym związany. Ale kto nie mają sanitariatów ani stołówki.
konkretnie wyszedł z propozycją, to Śniadania spożywają w tych samych
ja nie wiem.
salach, w których się uczą.
Budynek nowej szkoły jest obecnie
Tak, plamią przy okazji swoje ze
w stanie surowym. Ile jeszcze pienię szyty. Ubikacja jest na dworze, nie
dzy trzeba przeznaczyć, aby dzieci ma stołówki. Nowa szkoła jest nie
2 Roszkowa, Dąbrowy i Brzostowa zbędna. W tej szkole uczą się dzieci
mogły się uczyć w nowej szkole?
od klasy zerowej do trzeciej. Ucznio
Nie umiem podać dokładnej kwo wie od czwartej klasy dojeżdżają do
ty- Na ukończenie potrzebne jest je pobliskich szkół.
szcze około pięciu, sześciu miliardów
Jaką ma pan koncepcję wykorzys
starych złotych. Były przeprowadzo tania nowego budynku szkoły?
ne rozmowy z kuratorem, że jeżeli
Na ten temat powiem krótko, naj
urząd przeznaczy na budowę miliard pierw skończmy budowę i wprowa
złotych, to kuratorium wyłoży taką dźmy dzieci. Tyle razy już powtarza
samą kwotę. Jeżeli urząd nie chce łem, że zagospodarowanie jest w tej

Rozmowa z MARKIEM IDZIAKIEM - dyrektorem Samorządowej
Administracji Szkół i Przedszkoli w Jarocinie

Nie będzie likwidacji
Coraz częściej słyszy się, że Szkoła
Podstawowa w Roszkowie, która od
sześciu lat jest w rozbudowie, będzie
zlikwidowana.

Na dzień dzisiejszy nie ma bezpo
średniego zamiaru zlikwidowania
szkoły w Roszkowie. Prowadząc roz
mowy na temat przyszłości tej placó
wki trzeba pokazać wszelkie warianty.
Pierwszy super optymistyczny dla wsi
Roszków jest taki, że będzie tam oś
mioklasowa szkoła, do której będzie
my zwozić dzieci z Jarocina. Z drugiej
Jednak strony trzeba przedstawić nie
korzystny wariant: być może nadejdą
takie czasy, że szkoła będzie zlikwido
wana. Nikt nie mówi, że tę szkołę
Rada Miejska, Zarząd czy Komisja
Oświaty chce likwidować.
Obecnie w starej, upadającej szkole
uezą się dzieci klas I - III. Pozostałe
dzieci z Roszkowa dalej będą jeździć do
Siedlemina?

Nikt tego nie powiedział. Gdyby to
°de mnie zależało i ja miałbym moc
decyzyjną, to nie patrząc na dąsy
mieszkańców Roszkowa, pewne ani
mozje pomiędzy sąsiadami, podjął
bym decyzję o zmianie rejonu szkol
nego. Dla dobra tych dzieci.
W tym samym czasie w sąsiednim
Siedleminie rozbudowano tamtejszą

szkołę. To była chyba nie do końca
przemyślana decyzja. Dwie duże szko
ły w małych wioskach miałyby funkc
jonować obok siebie?

To jest też dziwna sprawa. Właś
ciwie w tym samym czasie zostały
podjęte decyzje o budowie szkoły
w Siedleminie i w Roszkowie. Idźmy
więc tym tropem. Przypuśćmy, że
gmina będzie miała ten gest i dołoży te
parę miliardów na dokończenie szko
ły. Wówczas nauka w obu placów
kach - Siedleminie i Roszowie od
bywałyby się w oddziałach dziesięcio-,
dwunastoosobowych. Powiedzmy, że
dołożymy do tego pieniędzy. Wkrótce
jednak okaże się, że będzie się to
działo kosztem szkół w Witaszycach,
Jarocinie, Wilkowyi, Cielczy, które
będą bez pieniędzy. To nie może tak
być. Inne placówki też przecież mają
potrzeby. My wydzieramy z budżetu
gminnego dla każdej szkoły po dwa
miliony na najpilniejsze potrzeby.
Przydałoby się więcej, ale nie mamy.
A wiadomo, jaka jest sytuacja gminy.
Oczyszczalnia, kolektor, drogi itd. - to
są strategiczne punkty gminy. Nie
stać nas po prostu na nauczanie dzieci
w tak małych klasach.
Wiem, że były różne propozycje za
gospodarowania obiektu szkolnego.
Która z tych koncepcji wykończenia
i wykorzystania szkoły jest, pana zda
niem, najlepsza?

sytuacji najmniejszym problemem.
Problemem jest ukończenie inwesty
cji. Bo chętnych dzieci do uczenia się
w Roszkowie jest dużo. Poseł Sytek
wyraźnie mi powiedział, że jest nie
prawdą, że szkoła ta będzie obciąże
niem i ciężarem, ale trzeba ją naj
pierw skończyć. Jak to wygląda w tej
chwili: budowa niszczeje, do środka
leci śnieg, wszystko kruszeje. To jest
poszanowanie ludzkiej pracy? Naszej
pracy. A to wszystko jest celowo
robione i szykowane na sprzedaż za
grosze. Z tego, co wiem, propozycje
sprzedaży były.
Jakie były to propozycje?

Aby tu szwalnia jakaś powstała.
Były też propozycje wydzierżawienia
lokalu na trzy, cztery lata. Nazwisk
nie ujawniam. Ja nie zgadzam się na
żadną taką propozycję. To jest obiekt
do zdobywania wiedzy, a nie nabija
nia komuś kabzy.
W tym roku urodziło się w Rosz
kowie ośmioro dzieci, natomiast w Dą
browie tylko sześcioro. Jakim sposo
bem zapełni się w przyszłości szkołę,
skoro jest taka mała ilość dzieci?

około dwadzieścioro dzieci. Jest wy
tyczone nowe osiedle. Faktem więc
jest, że będzie przybywać w Rosz
kowie mieszkańców.
Co zrobią mieszkańcy, jeśli wbrew
ich woli szkoła zostanie zlikwidowa
na?

Ludzie są tak rozgoryczeni, że na
pewno nie pójdą na żadne ustępstwa.
Mieszkańcy zresztą wypowiadali się
na ten temat podczas zebrania. Padło
tam nawet takie sformułowanie, że
w Witaszycach pilnowano kościoła,
a w Roszkowie ludzie będą pilnować
szkoły. Mogę ujawnić, że rodzice
nigdzie do innej szkoły swoich dzieci
nie poślą, będą stały przed szkołą
w Roszkowie i czekały na decyzję.
Jeżeli jakiś zły krok będzie podjęty
przez władze - od września, wszystkie
dzieci wraz z rodzicami będą stały
w starym budynku. Nikt nie wyma
ga, aby szkoła była skończona w tym
roku. My zdajemy sobie sprawę, że
jest ciężko, ale żeby cały czas rozmydlać całą sprawę. Tego nie może
my zrozumieć.
Czyli ma to być mały strajk?

My się nie bawimy w liczenie czy
robienie dzieci. Przepraszam, za to
wyrażenie. Szkoła została zbudowa
na dla 220 uczniów. Taki był projekt,
który został zaakceptowany przez
ówczesne władze. Co możemy zrobić,
że za sześć, siedem lat w Roszkowie
do klasy zerowej będzie chodzić tylko

Tak. Nie jest to żadna groźba. Nie
chcę się dokładnie wypowiadać, co
mieszkańcy proponują. My jako ra
da sołecka zostaliśmy wybrani w de
mokratycznych wyborach po to,
abyśmy reprezentowali i bronili inte
resów mieszkańców.

Są oczywiście różne pomysły. Jedni
mówią, żeby zrobić szpital inni, że sąd.
Słyszę, że są podobno pomysły na
stworzenie tam Warsztatów Terapii
Zajęciowej, które obecnie pękają już
w szwach. Decyzja o tym, co zrobić ze
szkołą w Roszkowie, nie należy do
mnie. Jest ona w gestii samorządu.
Wydaje mi się, że na dzień dziesiejszy najrozsądniejszym byłoby przenie
sienie paru oddziałów liceum ogólno
kształcącego w Jarocinie do tego bu
dynku. Wtedy nie wypadłby on z or
bity oświatowej.

zywać. To jest pan, który w ubiegłym
roku wyciągnął na szkołę 800 min od
pana ministra Dery. Oczywiście zrobił
to przy poparciu posła Sytka, ale to on
wydeptał wszystkie ścieżki. Ten bu
dynek stawiało całe społeczeństwo
Roszkowa, wkładało w niego i pienią
dze, i pracę, i czas, a teraz nagle im się
mówi: chłopaki, po coście to wszystko
robili, to jest już nie potrzebne. To jest
nieszczęście.

Jak pan sobie wyobraża funkcjono
wanie podstawówki ze szkołą średnią
w jednym budynku? Wtedy właśnie
może nastąpić ta zmianowość, której
chce pan tak uniknąć.

Przy tej ilości dzieci, nie musi tak
być. Pytanie tylko, kiedy uruchomimy
szkołę - ciągle pozostaje otwarte. Nikt
na nie potrafi odpowiedzieć. Na do
kończenie tej inwestycji potrzeba ok.
9 mld zł. Oczywiście mówię w tej
chwili o całym budynku.
To jednak likwidacja?

Podejrzewam, że Rada Miejska
miałaby poważne obawy. W budowę
tej szkoły wniesiono mnóstwo zapału,
pracy i pieniędzy. Nie tak łatwo o tak
radykalny krok.
Czy w takim razie gmina przewiduje
jakąś rekompensatę dla mieszkańców
Roszkowa, którzy włożyli w powstanie
szkoły wiele wysiłku?

Absolutnie nie! Dlatego tef mówi
my o poważnym problemie. To są
przecież rzeczy nieprzeliczalne. W Ro
szkowie działa bardzo prężnie sołtys.
On potrafi być u mnie w biurze trzy
razy w tygodniu. Jemu nie jest za
ciężko przyjechać dyskutować, poka

Rozmawiała RENATA ZAWAL

Czyli na dzisiaj budowa szkoły w Ro
szkowie jest zawieszona?

Nie. 31 sierpnia nastąpiła decyzja
o przejęciu od kuratora inwestorstwa
zastępczego. Perturbacje na linii kura
tor - gmina trwały dwa miesiące. Pan
kurator twierdził, że gmina powinna
obiekt przejąć, natomiast gmina
wskazywała na SASiP, czyli nas.
W końcu przejęliśmy zastępcze inwestorstwo.
I na tym koniec?

Mamy na działalność szkoły 2,5
mld zł: 1 mld otrzymaliśmy od gminy,
700 min od kuratora, a 800 min załat
wionych przez sołtysa. Odbył się więc
przetarg na wykonanie częściowych
prac. Do końca czerwca wybrana fir
ma musi zakupić resztę okien do tzw.
części dydaktycznej, a także założyć
parapety, betonowe posadzki, instala
cję elektryczną i tynki. Niedawno zo
stał zrobiony dach, łącznie z instalacją
odgromową. Coś więc się dzieje. Z te
go, co wiem, w budżecie gminy na
przyszły rok mówi się o kwocie pół
miliarda na potrzeby tej szkoły. To za
malo. Końca tej budowy długo jeszcze
nie będzie widać.
Rozmawiała JUSTYNA NAPIERAJ

Nie tylko akwarele
Już od drzwi wpadają w oko pejzaże
kojarzące się, z tak długo w tym roku
oczekiwaną, wiosną. Takie było moje
pierwsze, ale nie jedyne wrażenie z wy
stawy malarstwa i rysunku Mariana Po
znańskiego.
Od 7 marca 1996 w Muzeum Regiona
lnym w Jarocinie można oglądać ak
warele, gwasze, rysunki i oleje Mariana
Poznańskiego. Malarz urodzi! się w Ja
rocinie w 1910. Po ukończeniu Szkoły
Sztuk Zdobniczych w Poznaniu zamie
szkał w W ilkowyi, gdzie - wyłączając
okres wojny - mieszkał do śmierci
w 1978r. Tematem wielu jego obrazów
jest właśnie Ziemia Jarocińska, z którą
związał się na całe życie.
Na uroczystość otwarcia wystawy,
w środę 6 marca, przybyło ponad 70
osób. Kustosz muzeum Eugeniusz Czar
ny powitał wszystkich - a szczególnie
serdecznie żonę Mariana Poznańskiego
i rzeźbiarza Wacława Lalewicza, który
był długoletniem przyjacielem malarza.
"Dla dużej części państwa wystawa je st
okazją do ponownego obejrzenia obra
zów. Wielu z państwa widziało je na
poprzednich wystawach" - powiedział
Eugeniusz Czarny. - „ Obecna ekspozycja
jest bowiem trzecią organizowaną przez
nasze m uzeum ."

Z ogromną radością kustosz przed
stawił panią z Poznania, która po usły
szeniu informacji o otwarciu wystawy
zadzwoniła do muzeum i powiedziała,
że posiada jeden z obrazów Mariana
Poznańskiego namalowany w Murnau.
Przyjechała do Jarocina, by pokazać
obraz na wernisażu i pozostwić go na
wystawie. Jest to portret wykonany na
podstawie fotografii. W imieniu rodziny
głos zabrała córka Małgorzata Toma
lak. - ’’Chciałabym podziękować za czas,
który państwo podarujecie mojemu ojcu.
Wystawa ma przybliżyć, a niektórym
przypomnieć jego malarstwo. Ż yczę wie
lu wrażeń w kontakcie z eksponowanymi
pracam i.”
Po wejściu na wystawę od razu zau
waża się, że jest to zbyt mała sala na tak
dużą liczbę prac. Wystawiono ponad 70
obrazów i rysunków, co jest znaczną
częścią dorobku artysty. Większość
prac jest własnością rodziny. Część po
chodzi ze zbiorów Muzeum Regional
nego w Jarocinie, a kilka z Muzeum
Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
Zaskakuje różnorodność technik, ja 
kimi posługiwał się Marian Poznański.
Obok akwareli, oleju i gwaszy są ry
sunki piórkiem. Rzeczywiście przecho
dząc od obrazu do obrazu można wyod
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Małgorzata Tomalak prezentuje burmistrzowi Jarocina Pawiowi Jackowskiemu obrazy
swego ojca
FOTO Stachowiak
rębnić kolejne okresy i porównać stoso
wane przez artystę techniki. A ponieważ
był on przede wszystkim akwarelistą,
właśnie od akwareli namalowanych
przed wojną rozpoczyna się ekspozycja
prac Poznańskiego. ’’Wnętrze pokoju”
czy ’’Wiejskie podwórko” zachwycają
kolorem i lekkością pędzla. Tak realis
tyczne przedstawienie świata, który już
nie istnieje, zachęca do refleksji. Dalej
obok ’ ’Portretu żony” widzimy portrety
córek. Tutaj nasuwa się skojarzenie
z malarstwem Stanisława Wyspiańskie
go. Kolejne prace pochodzą już z okresu
wojny. M arian Poznański był jeńcem
oflagu w Murnau. M ógł tam malować,
ponieważ nad obozem tym opiekę spra
wował Czerwony Krzyż. ” Z Murnau
zostały nam tyłko cztery obrazy, a z kata
logu wystawy, którą ojciec tam miał
wynika, że było ich ok. 50. ” - wspomina
córka Małgorzata. Z tego okresu po
chodzi akwarela "K w ia ty polne” zwra
cająca uwagę finezją, delikatnie położo
ną farbą i kolorem. Widać, że artysta
doskonałe czuł się w tej formie.
Okres od 1945 do śmierci prezentowa
ny jest w dalszej części wystawy. "Idąc
śladem pejzaży Poznańskiego m ożna by
wędrować wzdłuż Lutyni. Zajrzeć do Tarzee, Żerkowa i Jarocina" - opowiada
Eugeniusz Czarny. W sposób bardzo
realistyczny, ale zupełnie inny niż przed
wojną, malarz przedstawia młyny, w iat
raki i pejzaże Ziemi Jarocińskiej. Właś
nie przed olejami ’’M łyn nad Lutynią”
i ’’M łyn w W ilkow yi” Mariana Poznań
skiego wspominał dr Kornas, kuzyn
malarza: "Te obrazy są m i bardzo bliskie.
Bezpośrednio jestem związany z młynem
w Wilkowyi. Spędzałem tam młode łata

z moim ojcem i M arianem. Często tam
bywałem i przed, i po wojnie. Pamiętam
ten m łyn - tam się kąpałem i łowiłem ryby.
Pamiętam też ja k M arian chodził i szki
cował, a potem nakładał kolor. ”
W latach siedemdziesiątych coraz czę
ściej Poznański wypowiadał się poprzez
rysunek piórkiem. Brał wtedy wielokrot
nie udział i uzyskiwał wyróżnienia
w Konkursie im. Jana Wronieckiego
w Poznaniu na grafikę i rysunek. Patrząc
na tc czarno-białe prace zwraca się uwa
gę na brak koloru, tak ważny przy
akwarelach, a także odejście od realiz
mu. Pełen fantazji jest m. in.” Teatr na
dłoni” . Duże wrażenie robi również ry
sunek walącego się teatru ’’Stary teatr.”
Na koniec obejrzeć można projekty
polichromii wykonanych techniką ak
wareli. W latach 60. artysta wykonywał
w wielu kościołach prace konserwators
kie i malarskie. Projekty te są akwarela
mi. Wyjątkowo ładny jest anioł przed
stawiony jako dziewczyna z naręczem
kwiatów.
-

★
Wystawa będzie czynna do 30 kwiet
nia. Wielu mieszkańców Jarocina i oko
lic pamięta jeszcze Mariana Poznańs
kiego. Dla nich będzie to przypomnienie
jego twórczości. ’’Sądzę, że wystawą za
interesują się także nauczyciele plastyki.
Zgromadzone na niej akwarele, gwasze,
rysunki i olej o tematyce regionalnej, m.
in. kilka wersji młyna nad Lutynią, Raszewy, Jarocin czy Golina będą na pewno
atrakcyjną form ą wprowadzenia w arkana sztu ki" - zaprasza kustosz muzeum
Eugeniusz Czarny.

GRAŻYNA CYCHNERSKA
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Cejrowski w Jarocinie
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“ G azeta ja r o c iń s k a ”
Nr 21 ,1 4 m arca 1937 r.
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“ Gazeta Ja ro c iń s k a "
Nr 4, 3 m arca 1945 r.

Naczelny Kowboj RP odwiedzi Jarocin
na zaproszenie ojca Oktawiana i Unii
Polityki Realnej.

rynku księgarskim. Prawidłowa odpo
wiedź to: ’’K ołtun się jeży” . Wejściówki
na spotkanie z autorem wylosowali: Do

Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim
odbędzie się 20 marca o godz. 18.30
w sali kina „Echo” . Bilety w cenie 3,50 zł
można nabyć w kinie i w klasztorze
Ojców Franciszkanów u o. Oktawiana.
W dziesiątym numerze „G . J.” pytali
śmy o tytuł książki Wojciecha Cejrows
kiego, która niedawno ukazała się na

rota Siwecka (Jarocin, ul. Krótka 3 /6 ),
Anna Kuźniak (Wojciechowo 22), Maria
Kaczmarek (Jarocin, al. Niepodległości
9 /1 5 ), Wiesław Fiszer (Jarocin, ul. De
szczowa 10).
Bilety można odebrać w redakcji „G a 
zety Jarocińskiej” (ul. T. Kościuszki
8A).
(ic)

15 marca 1996 r.
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TEMAT TYGODNIA

Mieszkańcy Jarocina najczęściej zgłaszają ulatnianie się gazu w piątki.
„Ludzie boją się soboty i niedzieli. W poniedziałki jakoś nikt się nie przejmuje
gazem” - mówi pracownik jarocińskiej gazowni. Do tragicznego wybuchu omal
nie doszło kilkanaście dni temu w kiosku przy ulicy Niepodległości.

Kto się boi gazu?
------------------------------------------ ANNA KOPRAS-FIJOŁEK ---------------

ków należy dbanie o to, żeby nie było
nieszczelności na instalacjach. Powin
ni też troszczyć się o sprawne działanie
wentylacji przewodów kominowych
i zaworów na instalacjach gazowych.
Tam, gdzie są urządzenia gazowe do
ogrzewania wody lub do ogrzewania
budynku, powinno się również czyścić
- dwa razy w roku - przewody kom
inowe. ,,Zdarza się, że ludzie nie chcą

dopuścić kominiarza, żeby sprawdził
przewody. Boją. się, że im zabrudzi
mieszkanie” - twierdzi Szamborski.

Codzienne kontrole
W czasie mrozów sieć ulega na
prężeniu i może ona wtedy się rozszczelnić. Tak stało się na narożniku
ulic Niepodległości i Moniuszki. Gaz
przedostał się do kiosku. Zdaniem
kierownika Szamborskiego zgłoszenie
o ulatnianiu się gazu dotarło do roz
dzielni bardzo późno. Mogło dojść do
poważnego wybuchu. Właściciel kios
ku, Janusz Pietrzak, nie chciał komen
tować zdarzenia. Poproszony o roz
mowę, rzucił słuchawkę.

„Gaz przedostawał się do budynku
po rurach od wody i po kablach telefoni
cznych. Gdybyśmy nie interweniowali,
kiosku mogłoby już nie być”. Wykła
dzina, która była w sklepie, nie wen
tylowała pomieszczenia, nie przepusz
czała powietrza. Pracownicy gazowni
musieli ją podnieść. ”Ten pan doktor

nie kazałjednak jej ruszać. Powiedział,
że będą koszta”- tłumaczą pracownicy
gazowni. Jednocześnie zasugerowali
właścicielowi, że kiosk powinien być
zamknięty przez jeden dzień i żadne
urządzenie elektryczne nie może być
włączone. "Gdy wychodziliśmy, wszys

tko było wyłączone, ale gdy jechaliśmy
ponownie obok kiosku, zobaczyliśmy,
że wewnątrz świeci się światło - mówi
pracownik gazowni. - Pewnie zamra
żarkę i inne urządzenia też włączył. No
cóż, dla niego ważniejsze są interesy od
bezpieczeństwa ludzi. ”

Z a p a łk ą i św ieczk ą
Najczęściej osoba zgłaszająca awa
rię przyznaje, że czuje gaz od dwóch
tygodni. Zdarza się niejednokrotnie,
że na własną rękę czynione są próby
wykrycia nieszczelności poprzez zapa
lanie zapałek czy świeczki.
Niewiele osób pamięta o obowiąz
ku dokonywania przeglądu stanu te
chnicznego instalacji w swoim miesz
kaniu. Również administracje spół
dzielni mieszkaniowych nie zawsze
traktują ten obowiązek poważnie.

Znamy takie budynki, w których
przez piętnaście lat nikt nie sprawdzał
instalacji gazowej” - mówią pracow
nicy gazowni.

K ontrole o b o w ią z k o w e
Ustawa z 7 lipca 1994 roku nakłada
na właścicieli i zarządców obiektów
obowiązek okresowej kontroli instala
cji gazowych co najmniej raz w roku.
Kontrole powinny być przeprowadzo
ne przez osoby posiadające odpowied
nie kwalifikacje. „Urząd Rejonowy
w Jarocinie nakazał jednostkom za

rządzającym największą ilością budyn
ków mieszkalnych złożenie sprawo
zdań z przeprowadzonych kontroli do
listopada ubiegłego roku - twierdzi
kierownik nadzoru budowlanego
w Urzędzie Rejonowym w Jarocinie,
Włodzimierz Buchwald. - Jednak jed

nostki te - Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Komunalny Zakład Budżetowy oraz
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców
Domów w Jarocinie - wystąpiły o prze
dłużenie terminu wykonania nakazu.”

Sto razy na dobę
Ostateczny termin złożenia infor
macji z wykonania kontroli i prze
glądu ustalono na 30 marca 1996
roku. Ze sprawozdań dostarczonych
do tej pory wynika, że w wielu budyn
kach istniało lub istnieje nadal wiele
nieprawidłowości. Należy do nich
między innymi niedopuszczalna inge
rencja w system wentylacyjny budyn
ków. Wielu mieszkańców nie zdaje
sobie sprawy z tego, że nie wolno
zatykać kratek wentylacyjnych. Zimą
są one w wielu domach szczelnie za
mknięte. Ludzie tłumaczą, że jest im
zimno. Część odbiorców gazu zakleja
wywietrzniki albo montuje w nich
urządzenia blokujące wymianę po
wietrza. Tymczasem wywietrzniki
przy niewielkich nieszczelnościach
przewodów spełniają rolę zabezpie
czenia przed wybuchem gazu. Ocenia
się, że w ciągu doby przeciętny wywie
trznik wymienia około sto razy po
wietrze w pomieszczeniu i w ten spo
sób nie dopuszcza do niebezpiecznego
stężenia ulatniającego się gazu.
Obowiązkowe jest również uszczel
nianie wszelkich przegród, przez któ
re wchodzą do budynku różne instala
cje. Chodzi o to, żeby gaz z nieszczel
nych głównych przewodów nie prze
dostawał się do piwnic. W czasie
kontroli stanu instalacji gazowych is
totne jest więc również sprawdzenie
szczelności ścian zewnętrznych piw
nicy w przypadku, gdy w sąsiedztwie
przebiegają przewody gazowe.
W momencie stwierdzenia obecno
ści gazu, należy przewietrzyć pomiesz
czenie, w którym wyczuwa się jego
obecność. Potem należy zamknąć za
wór, czyli odciąć dopływ gazu.

Stare junkersy
,,U nas szczelność jest stuprocen
towa, tylko w niektórych przypadkach
stwierdzono, że odbiorniki nie są takie,
jakie powinny być - twierdzi Marian

Dombek, zastępca prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej. - Są to przestarzałe

junkersy i kuchenki gazowe. Lokatorzy
powinni je wymieniać co 7 - 10 lat”.
W najbliższym czasie spółdzielnia
zamierza wyrzucić główne zawory od
cinające dopływ gazu do budynku.
W tej chwili są one wewnątrz, wkrótce
zostaną zamontowane na zewnątrz
bloków - tam też w razie awarii będzie
się ulatniał gaz.
Tegoroczny przegląd zacznie się już
niedługo, w kwietniu. Jeśli ktoś z mie
szkańców nie pozwala dokonać prze
glądu, demontuje mu się gazomierz.
Takich przypadków - w spółdzielni
- na razie nie było. Czasem zdarza się
jedynie, że do jednego mieszkania
trzeba przychodzić 4 - 5 razy, bo
właściciela nie ma ciągłe w domu.

,,Przeglądy instalacji są kosztowne, ale
trzeba je robić” - mówi Marian Dom
bek.

W Jarocinie, w dwóch miejscach
jest jeszcze stara sieć: na ulicy Niepod
ległości (na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Moniuszki do ulicy Cichej)
oraz na osiedlu Tysiąclecia. Prawdo
podobnie w tym roku zostanie wymie
niona, licząca ponad pięćdziesiąt lat,
sieć na ulicy Niepodległości. Na razie
każdego dnia przeprowadzane są tam
kontrole. Nawet nowa sieć może jed
nak ulec uszkodzeniu. W okresie zma
rzlin, gdy grunt przemarza półtora
metra poniżej ułożenia gazociągu,
w sieciach mogą wystąpić naprężenia.
Dodatkowo przejeżdżające samocho
dy powodują różne drgania. Może
wtedy dojść do uszkodzenia podziem
nej sieci gazowej. Zmarzlina nie po
zwala na wydostanie się gazu na ze
wnątrz. Gaz „szuka” najłatwiejszej
drogi ujścia. Właśnie wtedy może się
przedostać do pomieszczeń piwnicz
nych.

Skrzynki pod kolor
Rozprowadzaniem gazu ziemnego
w gminach: Jarocin i Żerków zajmuje
się rozdzielnia w Jarocinie. Eksploatu
je ona sieć gazową od stacji redukcyj
nej do kurka głównego umieszczone
go na budynku. ’’Kurek ten jest miejs

cem rozgraniczającym instalację gazo
wą od sieci gazowej - tłumaczy Czesław
Szamborski, kierownik rozdzielni ga
zu. - Za sieć gazową odpowiada zakład

gazowniczy, za to natomiast, co jest za
kurkiem głównym odpowiada właści
ciel, zarządca budynku. ” Zawór głów
ny umieszczony jest zazwyczaj na ze
wnątrz. Skrzynka z zaworem głów
nym, posiadająca napis „Gaz”, po
winna być pomalowana na kolor żół
ty. ,,Ludzie często przemalowują jed

nak te skrzynki tak, żeby pasowały do
koloru tynku bloku czy posesji”- mówi
Szamborski.

Kominiarz za drzwi
Instalacje gazowe, zgodnie z przepi
sami prawa budowlanego, powinny
być corocznie kontrolowane. Zda
niem Szamborskiego przestrzeganie
przepisów najgorzej wygląda w Jaro
cinie w budynkach prywatnych
i w mieszkaniach należących do Loka
lnego Zrzeszenia Właścicieli Nieru
chomości. "Administrują oni budynka

mi starymi, ze starymi instalacjami
i chyba z braku środków przeprowadza
się tam niewiele kontroli” - twierdzi
kierownik rozdzielni gazu.
Do obowiązków zarządców budyn

Cicho sza!
W Jarocinie nie ma do tej pory
„prawdziwego” pogotowia gazowe
go. Kierownik rozdzielni gazu, Czes
ław Szamborski tłumaczy, że jego
koszt byłby bardzo wysoki. Rocznie
pogotowie kosztowałoby półtora mi
liarda starych złotych. Dlaczego jed
nak nie ma go w Jarocinie - nie chce się
na ten temat wypowiadać. Dyrektor
Zakładu Gazowniczego w Kaliszu ró
wnież odmawia jakichkolwiek wyjaś
nień, nie chce też rozmawiać na temat
wymiany sieci i jej kosztów.
Aktualnie zgłoszenia wszelkich
awarii i nieszczelności przyjmowane
są - od godz. 7.00 do 15.00 - pod
numerem 47-28-73. Po godzinie 15.00
i w dniach wolnych od pracy dyżur
pełni stacja redukcyjno - pomiarowa.
Można tam dzwonić - numer 47-28-51
- przez całą dobę.
★ ★ ★
Gdy istnieje poważne niebezpie
czeństwo, pracownicy gazowni ściąga
ją gazomierz. Czasem ludzie się od
grażają, że następnym razem nie zgło
szą ulatniania się gazu. To jednak jest
wyłącznie w ich interesie. „Nawet jeśli

trochę czujemy gaz, lepiej zgłosić raz
więcej niż za mało - tłumaczy pracow
nik gazowni. - Klient przecież nic za to
nie płaci. Żadne pieniądze nie wyna
grodzą potem tego nieszczęścia, które
może się wydarzyć. ”

AKTUALNOŚĆ!

Powódź na papierku
8 marca w siedzibie Urzędu Rejono W skład komitetu wchodzą między
wego miała miejsce akcja pod krypto innymi wójtowie i burmistrzowie
nimem „Powódź”. Członkowie Rejono gmin Ziemi Jarocińskiej, a także sze
wego Komitetu Przeciwpowodziowego fowie Straży Pożarnej oraz Komendy
wywołali powódź ”na papierku”. Sy Rejonowej Policji. ,.Jeżeli przykłado
mulowali jej wystąpienie i przerwanie wo wystąpi na terenie gminy powódź,
wałów na Lutyni w okolicach Wilko alejej zasięg nie będzie duży, to zajmie
wyi. Celem akcji „Powódź” było spra się nią Gminny Komitet Przeciwpowo
wdzenie realności planów przeciwpo dziowy. Natomiast kiedy obszar powo
wodziowych - szczególnie od strony dzi będzie znaczny, do,,akcji” wkracza
technicznej. W biurze wszystko wypad komitet rejonowy” - mówi Henryk
Szymczak, przewodniczący Rejono
ło pomyślnie...
Tegoroczna sroga zima spowodo
wała zamarznięcie większości rzek
w kraju. Gruba powłoka lodowa po
krywa Wartę w Nowym Mieście. Ala
rmujące wieści dochodzą też znad
Prosny. Ocenia się, że grubość po
krywy lodowej wynosi około 0,5 met
ra. Jeżeli się jej nie zlikwiduje, nastąpi
spiętrzenie wody. Wówczas sytuacja
może być groźna...
Zapobieganiem i następstwami
związanymi z powodziami zajmuje się
Rejonowy Komitet Przeciwpowo
dziowy w Jarocinie. Do jego kom
petencji należy też likwidacja i zapo
bieganie innym klęskom żywiołowym.

wego Komitetu Przeciwpowodziowe
go w Jarocinie.

★ ★ ★
Na terenie Ziemi Jarocińskiej nie
ma aktualnie groźby wystąpienia po
wodzi. „Jedyny problem, jaki istnieje,

to całkowite skruszenie lodu pokrywa
jącego Lutynię”- mówi Henryk Szym
czak.
Henryk Szymczak zauważa, że naj
większe zagrożenie powodziowe wy
stępuje wówczas, kiedy ma miejsce
znaczne podniesienie się poziomu rze
ki Warty. Następuje wówczas „za
blokowanie” spływu wody z Lutyni.
Rzeka ulega spiętrzeniu.

Wakacje

W bieżącym roku dokonano już
umocnienia i naprawy wałów przeciw
powodziowych. Już od dwóch lal na
stępuje sukcesywna przebudowa wa
łów przeciwpowodziowych na rzece
Lutyni, za Śmiełowem. Wykonano
ponad 5 kilometrów całkowicie no
wych wałów. Stare były podziurawio
ne, między innymi przez gryzonie.
Inwestycja ta kosztowała do tej pory
50 miliardów złotych. W sumie wyko
nanych ma być 18 kilometrów cał
kowicie nowych wałów.
★ ★ ★
W przypadku przerwania wałów
przeciwpowodziowych i wyłania Lu
tyni przeprowadza się akcję ewakua
cyjną mieszkańców. Na taką ewen
tualność przygotowany jest specjalny
harmonogram działań. Między inny
mi mieszkańcy terenów zagrożonych
powodzią mają przydzielone lokale
zastępcze. W znacznej mierze są to
kwatery prywatne. „Nie może być sy

tuacji, żejakaś rodzina nie będzie miała
dachu nad głową” - zauważa Henryk
Szymczak. Taki plan istnieje już od
kilku lat. W Komorzu przygotowano
specjalny magazyn, gdzie składowane
są worki z piaskiem i inny sprzęt
przeciwpowodziowy. Magazyn ten
jest wciąż doposażany.
★ ★ ★
Pomiędzy poszczególnymi komite
tami przeciwpowodziowymi ma miej
sce ścisła współpraca. Jeśli tylko jeden
z nich nie jest w stanie podołać skut
kom powodzi, to zwraca się o pomoc
do Wojewódzkiego Komitetu Prze
ciwpowodziowego w Kaliszu.
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kowie komitetu wnioskowali o utwo
rzenie zbiornika retencyjnego w Roszkowie. „Od ubiegłego roku jest ta
inwestycja realizowana” - mówi Hen
ryk Szymczak. Zbiornik retencyjny
ma zdecydowanie poprawić gospoda
rkę i bilans wodny wokół Jarocina.
Pełnił też będzie funkcję przeciwpo
wodziową - „zbierze” ewentualną falę
powodziową.
Wybrano Roszków ze względu na
jego sprzyjające usytuowanie. Rosz
ków położony jest na „wgłębieniu”.

”W związku z tym koszt wykonania
tego zbiornikajest niższy, aniżeli miałby być budowany w innym miejscu.
Kosztorys przedstawiony w 1995 roku
wyniósł 24 miliardy złotych” - mówi
Henryk Szymczak. Ponadto w tym
miejscu rzeka Lubieszka jest w miarę
czysta.
Powierzchnia zbiornika wyniesie 34
hektary, pojemność około 1 min met
rów sześciennych wody, a długość
ponad 2 kilometry. W przyszłości być
może będzie można go wykorzysty
wać dla celów rekreacyjnych. Jeżeli
wszystkie prace przeprowadzane będą
sprawnie i znajdzie się dość pieniędzy,
to oddanie zbiornika retencyjnego do
użytku przewidziane jest w przyszłym
roku. Cała ta inwestycja finansowana
jest z różnego rodzaju funduszy
ochrony środowiska. W kosztach par
tycypuje także gmina Jarocin.
Zdaniem Henryka Szymczaka, naj
lepszym rozwiązaniem byłoby wybu
dowanie zbiornika retencyjnego na
Lutyni w Bachorzewie. Wówczas sy
tuacja przeciwpowodziowa zdecydo
wanie poprawiłaby się. Ale na tę in
westycję potrzeba grubo ponad 200
miliardów złotych. Ze względów fi

Zam ieszczam y dziś kolejne informacje, które mogą się
przydać w rozw iązan iu konkursu “Jarocin - L ibercourt”
przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Przypominamy
równocześnie, że trzeba zgromadzić wszystkie numerowane kupony
- herby zaprzyjaźnionych miast - Jarocina i Libercourt. Zwycięzca
konkursu wyjedzie latem do Francji.

■k it 'k

Od roku 1947 roku miastem zarządzali następujący merowie:
Etienne Prouvost (1947 - 1965), Georges Mangin (1965 - 1971),
Antoine Victor (1971 - 1983), Leon Delfosse (1983 - 1986), Samuel
Lannoy ( 1986 - 1995. zastępczynią mera była wtedy Jeanne Basset,
bardzo zaangażowana we współpracy między naszymi miastami). Od
25 czerwca 1995 roku merem Libercourt jest Jean - Claude Mortreux,
a jego zastępcą Daniel Maciejarz, polskiego pochodzenia. Rada gminy
Libercourt liczy 26 radnych.
Na terenie m iasta działają różne organizacje społeczne i kluby,
na przykład Klub Seniora, Klub Czterech Miast. Towarzystwo Polsko
- Francuskie, związki kombatanckie oraz kluby sportowe: tenisa, piłki
nożnej oraz znany mieszkańcom Jarocina - z Międzynarodowych
Zawodów Judo - Klub Judo. Jego prezesem jest Pierre Huart. a
trenerem - Gregory Drypan.
N a jb a r d z ie j
popularną i znaną grą
w Libercourt jest
"Boules” polegająca na
rzucaniu kul. Drugą
taką grą jest "Juvle- j
au x” . Z w olenn ik ów
tych gier można spot
kać w wielu parkach
za p rzy ja źn io n eg o z
Jarocinem miasteczka.
(raf)

Tak wyglądała Warta na początku tygodnia

Komitet rejonowy w Jarocinie nie
dysponuje własnymi funduszami. Po
siada je Wojewódzki Komitet Prze
ciwpowodziowy. W określonych przy
padkach komitet rejonowy wnioskuje
o przekazanie pieniędzy z komitetu
wojewódzkiego. Ostatnio na przykład
z Kalisza otrzymano 5 tys. złotych na
kruszenie lodu na Lutyni.

FOTO Stachowiak

nansowych jest to obecnie niemoż
liwe.

sprawa -jak poprawić gospodarkę wod
ną na tym terenie” - mówi Henryk

★ ★ ★
Ostatnia wielka powódź miała miej
sce w sierpniu 1985 roku. Lutyni#
wystąpiła z brzegów. Przerwane zo'
stały wały przeciwpowodziowe. Pod
wodą znalazła się znaczna część tere
nów położonych wokół Wilkowyi
Ucierpiała też sama wioska. Dziś, jafe
twierdzą służby przeciwpowodziowe
podobna sytuacja raczej nic wystąpi
Najbliższe dni pokażą, czy mają ra
cję...

Szymczak. Już w 1991 roku człon

MARIUSZ GRYSKi*

★ ★ ★
W Jarocinie i okolicach występuje
niedobór wody. „To jest także istotna
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Z prof. dr. hab. ANDRZEJEM KIJOWSKIM z Wydziału Prawa i Administ
racji UAM, sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
rozmawia IZABELA BUKOWSKA

Absolwent bez zasiłku?
Po raz kolejny ulega zmianie ustawa
o zatrudnieniu i bezrobociu. Dlaczego?

Czytając ustawę i analizując kata
log środków służących przeciwdziała
niu bezrobociu ma się wrażenie, że
zasiłek dla bezrobotnych powinien
być świadczeniem udzielanym w osta
tniej kolejności - wypłacany więc w sy
tuacji, gdy nie można zainteresowane
go skierować do pracy, do prac inter
wencyjnych, robót publicznych czy
odpowiednio przeszkolić.
Inaczej mówiąc zasiłek dla bezrobot
nych powinien być traktowany jako
ostateczność? Czy takie właśnie były
zamierzenia tych zmian?

w czasie odbywania przez absolwen
ta: szkolenia, stażu u pracodawcy,
a także przez okres nauki w szkole
ponadpodstawowej dla dorosłych.
Wprowadzono również pojęcie sta
żu. Najogólniej chodzi tu o nabywa
nie umiejętności praktycznych do wy
konywania pracy przez absolwenta,
bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą. Absolwent bowiem na
swój wniosek lub jeśli wyrazi zgodę,
może zostać skierowany przez rejono
wy urząd pracy do odbycia takiego
stażu u pracodawcy. Aby zachęcić
pracodawcę do przyjmowania na
staż, przyznaje mu się z tego tytułu
ulgi. Nie płaci on wynagrodzenia czy
składek na ubezpieczenie
społeczne. Jest to więc jak
gdyby legalizacja zatrud
nienia bez wynagrodze
nia. Natomiast absol
wenta do odbycia stażu
motywować ma stypen
dium.
Jednakże stypendium
w stosunku do zasiłku,
który teraz jest kwotowy
- 260 zł, jest niższe.

Czy to stypendium,
gdy chodzi o wysokość,
jest wystarczającą zachę
tą, trudno powiedzieć.
Dla osoby, która chciała
by zmienić swoje kwalifi
kacje lub nabyć dalsze, to
stypendium będzie bar
dzo pomocne. Natomiast
jeśli ktoś nie chce praco
wać, to nawet wyższe sty
pendium nic byłoby chy
ba wystarczające.

FOTO Stachowiak

Myślę, że kolejnym trzem ustawom
takie założenia przyświecały. W prak
tyce jednak okazywało się, że nie prze
widziano, jak wielka będzie skala bez
robocia. Nie przypuszczano też, że
taka głęboka będzie recesja gospodar
cza, a więc że tyle zakładów pracy
zostanie zlikwidowanych, a w wielu
będzie musiała być przeprowadzona
poważna redukcja zatrudnienia.
Obok szeregu zmian o różnym cha
rakterze, do ustawy wprowadzono aż
cały rozdział dotyczący absolwentów?

Tak. Co roku w czerwcu gwałtow
nie wzrastała liczba bezrobotnych.
Dotąd nie interesowano się zbytnio
absolwentami. Poza ’’odebraniem” im
zasiłku za pierwsze trzy miesiące,
a więc zapewnieniem go od września.
Dopiero teraz podejmuje się próbę
jakiegoś systemowego rozwiązania te
go problemu poprzez aktywizację za
wodową absolwentów.
Na czym ma ona polegać?

Obok zasiłku z tytułu bezrobocia,
pojawia się w ustawie nowy rodzaj
świadczenia, a mianowicie stypen
dium. Przysługuje ono bezrobotnemu
zarejestrowanemu po raz pierwszy
w urzędzie pracy jako absolwent. Wy
płacane ono będzie z Funduszu Pracy

Reasumując, general
nie absolwentom zasiłek
dla bezrobotnych i i*przysługuje?

Nie. Absolwentom przysługuje je
dynie stypendium w czasie stażu lub
szkolenia. W rejonach szczególnie za
grożonych bezrobociem stypendium
będzie też wypłacane absolwentom
przez okres nauki w szkole ponad
podstawowej. Jak to będzie w prak
tyce wyglądać, trudno jeszcze powie
dzieć.
Aktywizacji będzie musiała chyba
też ulec działalność samych urzędów'
pracy, skoro one mają kierować absol
wentów na staż?

Właśnie ciągle o to chodziło, aby
działalność urzędów pracy nie ograni
czała się tylko do rejestracji bezrobot
nych i wypłacania zasiłków, aby urzę
dy pracy prowadziły aktywną polity
kę zapobiegania bezrobociu czy zwal
czania bądź łagodzenia jego skutków.
Kierowanie na staże byłoby też wyra
zem takiej aktywności. Nie wierzę
jednak, żeby kierowanie na staże stało
się od razu systemowym działaniem.
Dużo będzie zależeć od inicjatywy
samych absolwentów.
Nowelizując ustawę o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu dodano
również rozdział poświęcony wspiera
niu regionalnych i lokalnych rynków
pracy. Jakie przesłanki temu przyświe
cały?

Istnieje świadomość, że całego kra
ju nie można traktować jako jednako
wego rynku pracy. Są regiony, gdzie
stopa bezrobocia jest relatywnie nis
ka, np. woj. warszawskie czy poznańs
kie, a są takie, gdzie jest bardzo wyso
ka. Jeżeli nie zainwestuje się w regiony
dotknięte dużą skalą bezrobocia stru
kturalnego, to nie mają one szans na
poprawę swej sytuacji. Wspieranie do
tyczy właśnie regionów dotkniętych
strukturalną recesją, czy degradacją
społeczną, spowodowaną m. in. lik
widacją
państwowych
przedsię
biorstw rolnych, koncentracją prze
starzałego przemysłu czy ogranicze
niem produkcji lub likwidacją wiel
kich zakładów pracy. Dotychczas
w regionach tych starano się jedynie
wydłużać okresy pobierania zasiłków.
Natomiast teraz upoważnia się Radę
Ministrów, aby ustaliła, jakiego ro
dzajów środków można z budżetu
udzielać na restrukturyzację tych re
gionów. Widać więc dalszą próbę ak
tywizacji tychże rynków pracy.
Stopa bezrobocia w Jarocinie, na
koniec grudnia 1995 r. wynosiła 18,6%.

Co może pan sędzia powiedzieć na
temat rozmiarów tego zjawiska?

Jest to nieco powyżej średniej krajo
wej. W porównaniu jednak z gmina
mi, gdzie jest 25- czy 30-procentowa
stopa bezrobocia, sytuacja nie jest
jeszcze tragiczna. Choć na pewno tru
dna.
Na tle nowych uregulowań, prawo do
zasiłku nie przysługuje także bezrobot
nemu, który u ostatniego pracodawcy
rozwiązał umowę o pracę za wypowie
dzeniem. Czy nie jest to zbyt radykal
ne?

Jest to nowy przepis budzący pewne
zastrzeżenia. Z tego, że ktoś rozwiązał
stosunak pracy, trudno wnioskować,
że nie chce on pracować. Rozumiem,
że ideą regulacji było to, że kto nie
szanuje pracy, ten nie powinien otrzy
mywać zasiłku. Z drugiej wszakże
strony jest to właściwie karanie praco
wnika za działanie zgodne z prawem.
Które jeszcze spośród wielu zmian
zasługują na uwagę?

Obecnie dwukrotna odmowa bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia pro
pozycji zatrudnienia czy wykonywa
nia prac interwencyjnych lub robót
publicznych powoduje pozbawienie
zainteresowanego zasiłku. Na uwagę
zasługuje też nowe brzmienie pojęcia
dochodu. Jest po prostu sporo zmian,
także drobnych. Dodać należy, że
ustawa jest słabo czytelna i aby swo
bodnie poruszać się w tej materii,
trzeba sporego przygotowania praw
niczego.

OGŁOSZENIE
Urząd Rejonowy w Jarocinie
p rzy p o m in a, że zgodnie z art. 62 ustaw y z d n ia 7 lipca
1994 r. - P raw o b u d o w lan e (D z. U . n r 89, poz. 414)
w łaściciele i zarządcy zobow iązan i są

DO PODDAWANIA OBIEKTÓW
OKRESOWEJ KONTROLI:
co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu sprawności
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych),
— co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawno
ści i wartości użytkowej całego obiektu, w tym badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej.
Kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz elektrycznych
i piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifi
kacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług.
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny prze
prowadzać osoby posiadające kwalifikacje zawodowe stwierdzone przez
izbę rzemieślniczą (kominiarze).
Niezależnie od okresowych kontroli, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1"992 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
1terenów (Dz. U. nr 92, poz. 460), właściciele, zarządcy lub użytkownicy
obiektów są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów
dymowych i spalinowych:
od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej
2 razy w roku.
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Z RYSZARDEM KOWALSKIM - właścicielem firmy projektowo-budowlanej
„Korys” rozmawia ALEKSANDRA PILARCZYK

Zaoszczędzić na ogrzewaniu
„Korys” reklamuje się jako firma,
która kompleksowo wykonuje usługi
budowlane: od projektu, poprzez
sprzedaż materiałów, na wykonaniu
bądź nadzorze skończywszy...

Tak. Z tym że firma „Korys” jest
to przede wszystkim biuro projek
tów, zatrudniające pięciu projektan
tów. Zajmujemy się projektowaniem
wszelkich budynków w branży ar
chitektura i konstrukcja. Biurem
projektów kieruje mój syn. Oprócz
tego posiadam hurtownię z szerokim
asortymentem materiałów budowla
nych: od tradycyjnych po nowości,
takie jak system dociepleń ATLAS
czy też sucha zabudowa wnętrz NI
DY GIPS.
Czy sprowadzając do hurtowni no
wości, zapewnia pan też klientowi fa
chowców, którzy na przykład zainsta
lują sufit z płyt gipsowo-kartonowych?

Tak. Wspólnie z EFEKT-budem
utworzyliśmy firmę „Complex”, któ
ra zajmuje się wykonawstwem. Dys
ponujemy przeszkolonymi fachow
cami, gotowymi pracować niemal
w każdej technologii. Nie wszystkich
z nich zatrudniamy, z niektórymi
tylko współpracujemy.
Fachowe czasopisma zalecają budo
wę domów energooszczędnych. Czy
pan - projektując budynek - także
zwraca uwagę na to, aby zastosować
taką technologię, która sprawi, że
w budynku będzie ciepło, a jego właś
ciciel nie wyda fortuny na gaz, prąd
czy węgiel?

Zanim klient podpisze z nami
umowę o wykonanie projektu, po
święcamy do dwóch godzin na roz
mowę, podczas której dowiadujemy
się, czego klient oczekuje. Jednocześ
nie staramy się pokazać najnowsze
rozwiązania - najoszczędniejsze pod
względem energetycznym. Może
w fazie budowy są one nieco droższe,
ale zwracają się już po kilku latach.
Jaką technologię budowania ścian
zaleca więc aktualnie „Korys”?

Decyzję podejmuje inwestor, który
zazwyczaj życzy sobie, żeby dom był
z ccgły. Wtedy ściany projektujemy
warstwowe: z cegły szczelinowej,
ocieplenia - 8 cm wełny lub styropia
nu i ściany zewnętrznej na pół cegły
szczelinowej, kratowej czy dziuraw
ki.
Ale to jest przecież przestarzała
technologia.

Ta ściana spełnia normy, ale jest
bardzo gruba i droga. Mieszkańcy
Wielkopolski są jśdnak przyzwycza
jeni do budowania z cegły. Lepszym
rozwiązaniem, które proponujemy,
jest ściana z bloczków z betonu komórkowgo łączonych na klej - nie na
zaprawę. Wówczas jest to ściana jed
nowarstwowa grubości 36 centymet
rów i nie musi być docieplana, żeby
spełniać polską normę: wraz z tyn
kiem ma współczynnik przenikania
0,44.

Najwięcej ciepła ucieka z domu
przez okna i drzwi...

Jakość stolarki okiennej jest bar
dzo ważna. Przenikanie ciepła przez
okna jest największe. Klienci już zda
ją sobie z tego sprawę i bardzo
rzadko kupują tradycyjne - słabo
izolowane - okna skrzynkowe. Ak
tualnie już dość powszechnie produ
kowane są okna trzyszybowe albo
okna dwuszybowe z przestrzenią
między szybami wypełnioną gazem.
Proponuje pan klientom okna plas
tikowe czy drewniane?

Jeżeli klient radzi się, to proponu
jemy okna drewniane, na przykład
produkcji STOLBUDU
SOKÓŁKA - są to trzyszybowe okna z drewna
klejonego. Takie drewno
się nie pręży na uszczel
kach. okna są szczelne.

Przy najtańszej technologii mały,
sześciesięciometrowy domek można
zbudować za 300 min starych zło
tych. Oczywiście przy standardowym
wyposażeniu i dużym udziale pracy
własnej.

Czy w pana interesie nie leży jed
ynak, by przy budowie domu jak naj
więcej prac wykonywała pana firma
Przewiduje się, że najbliższe lata to
lub firmy z nią współpracujące?

będzie prawdziwy boom na dociepMamy wystarczającą liczbę klien
lenia, tym bardziej, że tegoroczna tów dobrze sytuowanych, którzy
zima dała się we znaki szczególnie •prowadzą swoje firmy i nie mają
tym, którzy mieszkają w budynkach czasu zajmować się budową. Jeśli
słabo izolowanych. Moja firma przy więc przychodzi ktoś gorzej sytuowa
gotowana jest na zaprojektowanie ny i chce domek tani, to bardzo
systemu docieplenia praktycznie chętnie idziemy na taki układ, że mu
w każdych warunkach - we wszyskich ten domek zaprojektujemy, pewne
elementy dostarczymy na budowę,
budynkach. W Polsce jest bardzo
wykonamy trudniejsze prace, a resztę
wiele systemów dociepleń. Polecamy może robić sam we własnym zakre
przede wszystkim ocieplenie styro sie.
pianem, który pokrywa się siatką
Na Zachodzie firmy budowlane
i cienką warstwą tynku mineralnego przekazują jednak dom „pod klucz”.
- w różnych kolorach, w zależności Udało się panu poprowadzić komplek
sowo jakąś budowę: od projektu do
oddania do użytku?

Jeszcze nie całkowicie. Najbardziej
kompleksowo dokonywaliśmy do
tychczas adaptacji strychów. Jako
inwestor zastępczy zaprojektowaliś
my i wspólnie z „Rembudem” wybu
dowaliśmy „pod klucz” urząd skar
bowy.

Klejone okna drewnia
ne / szybami zespolonymi
są jednak najdroższe droższe od plastikowych!

Czy marzy się panu taka inwestycja
poprowadzona od początku do końca?

Te z SOKÓŁKI nie są
droższe od plastikowych
okien z profili VEKA
To, że klienci kupują ok
na plastikowe, wiąże się
raczej z cielęcym zachwy
tem nad technologią za
chodnią.
Na co jeszcze zwróciłby
pan szczególną uwagę,
projektując dom energoo
szczędny?

Ile będzie kosztował ten mały, tani
domek?

Może nie tyle mnie, ile moim dzie
ciom, które chciałyby wybudować
nie tylko jeden dom, ale całe osiedle
domków ładnych, ekologicznych
i ciepłych.
Czy pana firma zajmuje się także
projektowaniem wnętrz?

*

Jeżeli już mówimy
o zabezpieczeniu domu
przed przenikaniem ciep
ła, to bardzo ważnym elementem jest
stropodach. Bardzo często nie przy
wiązuje się wagi do należytego ociep
lenia dachu. Więcej izolacji wymaga
strop niż ściana, ponieważ ciepło nie
tyle rozchodzi się na boki, co idzie
właśnie do góry. Jeśli nie zahamuje
my ucieczki ciepła przez strop, to
przy najlepszych oknach i ścianach
będziemy mieli to przenikanie bar
dzo duże.
Jaki system ogrzewania powinno
się instalować w domu?

W tym zakresie współpracujemy
z firmą INBUD pana inżyniera Niestrawskiego. Efektem namacalnym
jest na przykład instalacja wykonana
w naszej siedzibie. To nowoczesna
instalacja miedziana z bardzo wydaj
nymi grzejnikami panelowymi COS
MO COM PAKT, z zaworami ter
mostatycznymi. W niektórych bu
dynkach polecamy grzejnikowe
ogrzewanie elektryczne - ono wbrew
potocznym opiniom nie jest takie
drogie.
Większości domów budowanych
dotychczas nie można nazwać energo
oszczędnymi. Jak należy je docieplić?

- , JR

FOTO Stachowiak

Tak. Tym zajmuje się córka. W tej
chwili na przykład projektuje wystrój
wnętrza w biurze notarialnym pana
Lipieckiego. Jutro spotyka się z pa
nem Czechakiem, któremu zaprojek
tuje architekturę zewnętrzną całej
działki: budynku mieszkalnego i pro
dukcyjnego.

od upodobań klienta. Wspólnie z fir
mą ATLAS z Łodzi zorganizowaliś
my szkolenie dla inwestorów i wyko
nawców. Posiadamy wszystkie mate
riały w hurtowni.

Jest więc coraz więcej klientów,
którym zależy, żeby fachowcy zajęli
się nie tylko postawieniem ścian, ale
także urządzeniem wnętrza czy zagospodarowaniem działki...

Czy zaintersowanie ¿ociepleniem
domów jest widoczne już teraz, kiedy
jeszcze trwa zima?

Tak. I to nas bardzo cieszy. Coraz
więcej jest takich zleceń, w których
klient życzy sobie, aby projekt był
kompleksowy - obejmował zarówno
architekturę całej działki, budynku,
jak i ciekawe rozwiązania wnętrz.
Jeżeli klient sobie życzy, ustalamy
kolorystykę ścian, wzory i ustawienie
mebli. Załączamy charakterystykę
materiałową, wskazujemy, gdzie te
materiały można kupić.

Coraz więcej klientów przychodzi
i chce ocieplić chociażby jedną ścianę
- na przykład północną. Czasami
w loggiach powstają mostki termicz
ne i ociepla się ten kawałek ściany.
Wszystko zależy od tego, na ile kogo
stać. Ta technologia wbrew pozorom
nie jest taka tania - metr kwadratowy
z wykonaniem kosztuje w granicach
400-450 tysięcy starych złotych.

Czy firma jest w stanie zaprojek
tować także ogród?

Czasopismo „Murator” ogłosiło
konkurs na dom dostępny, czyli dom,
na który stać średnio sytuowaną rodzi
nę? Czy pan jest w stanie zaprojek
tować dom dostępny?

Tak. Mamy sporo materiałów do
tyczących roślinności. Często zdarza
się, że córka robi szczegółową makie
tę rozmieszczenia zieleni. Taką ma
kietę zrobiła także dla naszego domu.

Chciałbym udowodnić, że można
tanio wybudować dom, w którym się
przyjemnie mieszka. Dzisiaj właśnie
odbyłem rozmowę z klientem zainte
resowanym budową małego, taniego
domku. Mam nadzieję, że dojdzie do
realizacji projektu.

Na takiej makiecie pewnie nie ma
miejsca na ogródek przydomowy z pie
truszką i szczypiorkiem?

Dlaczego nie? Pietruszka może so
bie na przykład rosnąć w klombie na
boku trawników, nie muszą to być
tradycyjne grządki.

9
9
9

10

10
11

U
11
11

12
12

12
12

15 marca 1996 r.

Nr 11, str. I

PROGRAM T E L E W I Z Y J N Y
P ią te k 1 5 III
1 6.00 Kawa czy herbata;
w tym: Kalendarium
XX wieku, Miniatury
I 7.45 V.I.P.- rozmowa Jeynki
8.00 „Moda na sukces” (200) - serial
prod. USA
8.30 Forum Teatrów Szkolnych „To my” - teatrzyk z Gdańska
- Rumii
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - program dla mamy
i trzylatka
9.25 Domowe przedszkole - Przed
szkolny koncert życzeń
10.00 „Star Trek - stacja kosmiczna”
(11/20) - serial s-f prod. USA
10.45 Muzyczna Jedynka
11.00 Zrób to tak jak my - Sukienka
już na wiosnę
11.15 Małe spojrzenie - Mózg
11.30 Pod kreską, czyli jak przeżyć...
11.50 Ocalić od zapomnienia - Czar
dawnych banków
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn
informacyjny
12.15 Magazyn Notowań
12.45 Czas przeszły dokonany (3) PRL-owe obrzędy nowe
13.05 Idole? (3) - „Chrzcić muzykę...”
- program Arkadiusza Kowali
ka i Agaty Frol - Kowalik
przedstawiający sylwetkę księ
dza pallotyna Andrzeja Daniewicza
13.25 Nowa matura (4) - Regiony jako
źródło zmian
13.40 „Inny wymiar” - reportaż z fes
tiwalu Szanty ’96
13.50 Jeśli nie Oxford, to co...? - infor
macje
14.00 „Rodzina w Wójtówce” - repor
taż
14.30 Jeśli nie Oxford, to co...? - teleturniej
14.50 Program dnia
15.00 Muzyczna Jedynka
15.30 „Moda na sukces” (200) - serial
prod. USA (powt.)
16.00 Dla młodych widzów: Fronda
16.25 Dla dzieci: Ciuchcia
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Tata, a Marcin powiedział...
17.30 Goniec - tygodnik kulturalny
17.45 Test - magazyn konsumenta
18.05 Randka w ciemno - zabawa qui
zowa
18.50 Przeboje kabaretów
19.00 Wieczorynka:
„Benjamin
Bliichen” - serial anim. prod.
niem
19.30 Wiadomości
20.10 „Parszywa dwunastka” (Dirty
Dozen) - film fab. prod. USA
(1967 r.) reż. Robert Aldrich,
wyk.: Lee Marvin, Jim Brown,
Charles Bronson, Telly Savalas,
Donald Sutherland, John Cas
savetes

0

TELEWIZJA POLSKA
ceńców ma wykonać zadanie specjalne,
zadanie, którego nie chciał zrealizować
nikt inny...
22.45 Puls dnia
23.00 WC kwadrans
23.25 Wiadomości
23.40 MdM, czyli Mann do Materny,
Materna do Manna
0.15 „Hennessy” (Hennessy) - film
sens. prod. ang. (1975 r.) reż.
Don Sharp, wyk.: Rod Steiger,
Lee Remick, Richard Johnson

Irlandia, Belfast. Neil Hennessy jest
byłym kapitanem brytyjskiej armii. Pra
cuje teraz przy wysadzaniu w powietrze
starych budowli. Rodzina - żona i córka
są dla niego wszystkim. Niestety giną
one przypadkowo w czasie zamieszek,
które wybuchły na White Street, w miej
scu ich zamieszkania. Zdeterminowany
śmiercią ukochanyhch kobiet, ścigany
przez policję, irlandzkich terrorystów,
Hennessey układa plan zemsty, aby raz
na zawsze uwolnić się od otaczającej go
przemocy.

8.30

8.55
9.00
9.10
9.35
10.35

10.55
11.00
11.50
12.00
12.10
12.35
13.00

13.30

Goniec - tygodnik kulturalny
(powt.)
14.45
2.15 Zakończenie programu
1.55

„Powrót do przyszłości” (15) ..Czarny Mac”- serial prod.
USA
Program dnia
Wiadomości
Ziarno - program red. katolic
kiej dla dzieci i rodziców
5-10-15 - program dla dzieci
i młodzieży
Koncert Orkiestry Symfonicznej
Telewizji Niemieckiej MDR
w lipskim Gewand Haus (1)
Co wy na to?
„Indie” (2 /3 ) - „Ostatni myś
liwi” - serial dok. prod. ang.
Reportaż
Wiadomości
Kraj - magazyn regionalnych
oddziałów TVP
Koncert Życzeń
„Zwierzęta świata” - „Aligator”
(2 - ost.) - film dok. prod. USA
(emisja z teletekstem)
Walt Disney przedstawia: „Aladyn” (emisja z teletekstem) „Fuzzbucket”
Koncert Orkiestry Symfonicznej
Telewizji Niemieckiej MDR
w lipskim Gewand Haus (2)
Rodzina rodzinie
Swojskie klimaty
„Bill Cosby show” (4 2/ 50) - se
rial kom. prod. USA
Swojskie klimaty - program rozrywkowo - weekendowy
Kalendarium XX wieku
Teleexpress
Nowożeńcy - teleturniej
Swojskie klimaty
„Dzień za dniem” (38/39) - se
rial prod. USA
Wieczorynka: „Noddy”- serial
anim. prod. ang.
Wiadomości
„Wojna państwa Rose” (War of
the Roses) - kom. prod. USA
(1989 r.) reż. Danny De Vito,
wyk.: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito

*

rantuohill
7.30 Tacy sami

7.50 Spotkanie z językiem migowym
8.00 „Legendy Wyspy Skarbów” (17)
8.25
8.30
9.30
10.00
10.30
11.00

12.00

13.35
14.00
14.35
15.05
15.35
16.05
17.00

7.00 Panorama
17.55
15.05
15.25
7.10 Sport telegram
18.00
7.15
Poranny
magazyn16.10
18.10
Dwójki; w
tym:
18.30
imiennik krajowy, Gość poran
16.35
19.05
ny
19.35
7.50 Akademia zdrowia Dwójki - 16.50
program sportowo - rekreacyj
17.00
20.00
ny
17.25
8.00 Program lokalny
17.55
8.30 „Pełna chata” (34) - serial kom. 18.05
21.00
prod. USA
21.30
9.00 Transmisja
obrad
Sejmu;
19.00
21.35
w przerwie obrad ok. 13.00 21.40
Panorama
19.30
14.55 Powitanie
20.10
22.15
15.00 „Wilczek” (17) - „Na farmie”
- serial anim. prod. USA
15.25 Akademia zdrowia Dwójki program sportowo - rekreacyj
ny (powt.)
Dwoje znakomitych aktorów - Kathle- 23.20
15.40 Lalamido - Szansa na sukces
en Turner ("Honor Prizzich”, ,,Zbrod
0.05
16.05 Studio sport: Koszykówka za nie namiętności”) i Michael Douglas
0.10
wodowa NBA
( ’’Wall Street”, ,,Czarny deszcz”) - i re
0.45
17.00 30 ton! - lista przebojów
żyser, występującyjako narrator całego
17.30 „Pełna chata” (34) - serial kom.
wydarzenia, obdarzony wielką siłą ko
prod. USA (powt.)
miczną - Danny De Vito ( ‘Inteligent
18.00 Panorama
w armii”), zrobiło sobie znakomitą za
18.10 Program lokalny
bawę z rzeczy skądinąd wcale nieweso
19.05 Va Banque - teleturniej
łej.
19.35 Instalacja - program dla dzieci
Tematem filmu jest sytuacja porozwo1
20.00 - 0.05 „Bardzo dobry wieczór”
dowa dwojga byłych małżonków, ze
20.00 Grammy - najwspanialsze skomplikowanym problemem podziału
wspomnienia (1)
mienia - wspaniałego domu, w którym
21.00 Panorama
każda ze stron za wszelką cenę chce
8.35
21.35 Sport telegram
zostać i obrzydza drugiej, jak może,
21.40 Reportaż
dalszy pobyt w nim.
Film należy do klasyki kina. Jego twór- 22.40 „Zazdrość” (1/3) - film fab.
Wspaniały film, komedia, która w in
Ccf jest Robert Aldrich, reżyser, który
9.25
prod. USA (1984 r.)
teligentny sposób bawi. Koniecznie trze
przez wiele lat byl asystentem m. in. 23.10 „Dzieci Hollywoodu” (3 - ost.) ba ją obejrzeć.
9.50
Chaplina, Renoira, Loseya. Próbował
10.00
- „Z piekła rodem” - serial dok. 22.10 Akropoland - program rozryw
także pisania scenariuszy. W swoich
10.15
prod. ang.
kowy
filmach pozostaje wierny ideom powieśćt 24.00 Panorama
Orkiestry Symfonicznej
al dwudziestych i trzydziestych: tema-“ 0.05 Muzyczne Nagrody Grammy 22.25 Koncert
Telewizji Niemieckiej MDR
l°m bohaterstwa, walki, ofiary - męs-*
w lipskim Gewand Haus (3)
1996
kiego i mężnego życia. Przykładem
1.05
Zakończenie
programu
23.00 Wiadomości
niech będą filmy ,.Ostatnia walka Apa23.10
Sportowa
sobota
cf a ”> ,,Vera Cruz”, ,.Ostatni zachód
11.40
23.30 „Łowca terrorystów” (2 - ost.)
słońca”.
Sobota 16 III
film sens. prod. USA 12.00
Tytułowa „parszywa dwunastka” to
1.00 „Wieczny mąż” (2) - film fab.
°ddział nietypowych żołnierzy, którzy
7.00 Eko echo
prod. rosyjskiej
większość wojny (11 wojna światowa) B S
12.20
2.15
Kraina łagodności - program 13.00
7.15
Z
Polski
^Pędzają w więzieniu. Są byłymi banł<*
poetycko - muzyczny (powt.)
7.30 Wszystko o działce
borami, niesubordynowanymi pod
13.10
- i ogrodzie
2.45 Muzyczna Jedynka
władnymi, łamiącymi wszelkie normy
13.40
7.55 Agrolinia
3.15 Zakończenie programu
1Zasady. Ten „doborowy” oddział stra--

*

7.00 Panorama
7.10 Folkowe nuty: Car-

- „Znowu razem” - serial prod.
ang.
Powitanie
Programy lokalne
Małe ojczyzny - Zapatrzenie
„Życie obok nas” - Tajemnice
Wielkiej Rafy - serial dok. prod.
austral.
Polaków portret własny
Kino bez rodziców: Spotkanie
z Hanna Barbera - filmy a.xim.
prod. USA; „Dwa światy” (11)
- serial s-f prod. australijsko-polskiej
„Zatańczysz ze mną?” (Can you
Fell Me Dancing) - film fab.
prod. USA (1986 r.) reż. Micha
el Miller, wyk.: Justine Bate
man, Jason Bateman, Max Gail
Festiwal Reklamy - Kraków ’96
Wydarzenie tygodnia
„Słów cięcie-gięcie, czyli rebusy
Szymona Majewskiego”
Familiada - teleturniej
„Opowieść o Józefie Szwejku
i jego drodze na front” (1/6)
- widowisko artyst.
Wielka gra - teleturniej
„Seaquest” (18) - serial s-f prod.
USA
Losowanie gier liczbowych To
talizatora Sportowego
Panorama
Program lokalny
7 dni świat
Va Banque - teleturniej
„Szalone liczby” - teleturniej dla
dzieci
„Drugi po Boyu” - O Macieju
Słomczyńskim - film dok. Da
riusza Pawelca
Panorama
Sport telegram
Słowo na niedzielę
Camerata 2 - magazyn muzyczny
„Spis cudzołożnic” - film fab.
prod. polskiej, reż. Jerzy Stuhr,
wyk.: Jerzy Stuhr, Jan Peszek,
Dorota Pomykała, Bożena
Adamek
Program artystyczny
Panorama
„Illusion 3” - koncert zespołu
Zakończenie programu

Niedziela 17 III
7.00 Rolnictwo na świecie
7.15 Tańce polskie - Beskid

Śląski (2)
7.35 Notowania
8.05 Studio pod pięciolinią

- Skrzypce - magazyn muzyczny
dla dzieci (powt.)
„Droga do Avonlea” (49) „Konkursy” - serial prod. ka
nad.
Teleranek
Dzieło - arcydzieło
Kukułka
W Starym Kinie: „Abbott i Cos
tello lecą na Marsa” (Abbott
and Costello go to Mars) kom.
prod. USA (1953 r.) reż. Charles
Lamont, wyk.: Bud Abbott,
Lou Costello, Mari Blanchard
„Mądry Polak po szkodzie...”
- reportaż M. Balcerzaka
Anioł Pański - transmisja mod
litwy Ojca Świętego
Opinie - program publicystyczny
Wiadomości
Tydzień
Pieprz i wanilia: Z wyspy na
wyspę -Między wyspami

Nr 11, str. II

15.10
16.00
16.50
17.00
17.20
17.50

Seriale wszech czasów: „Pół
noc-Południe” (14/24) - serial
prod. USA
Od przedszkola do Opola - Rudi
Schubert
„Obrazy wiejskie” - film dok.
Kalendarium XX wieku
Teleexpress
Śmiechu warte
DTV - program satyryczny Jac
ka Fedorowicza
„Dr Quinn” (64) - serial prod.
USA (emisja z teletekstem)
Wieczorynka: „Myszka Miki
i przyjaciele”
Wiadomości
„Matki, żony i kochanki” (5/6)
- serial prod. TVP
Zwyczajni - niezwyczajni
Sportowa niedziela
Racja stanu
„To była NRD. Historia tam
tych Niemiec” - „Od strefy oku
pacyjnej do państwa” (2) - film
dok. prod. niem.
„Likwidator” (The Adjuster) film fab prod. kanad. (1991 r.)
reż. Atom Egoyan, wyk.: Elias
Koteas, Arsinee Khanjian,
Maury Chaykin
Wokół wielkiej sceny - magazyn
operowy
Zakończenie programu
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czy herbata;
w tym: Kalendarium
XX wieku, Sportowa
18.10
apteka
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
19.00
8.00 „Moda na sukces” (201) - serial
prod. USA
19.30
8.30 Jadą, idą dzieci drogą - teletur
20.10
niej dla dzieci
21.10
9.00 Wiadomości
22.05
9.10 Mama i ja - program dla mamy
22.25
i trzylatka
22.50
9.25 Gimnastyka dla przedszkola
ków
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
23.40
10.05 „Doktor Quinn” (64) - serial
prod. USA (powt.)
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Przyjemne z pożytecznym
11.30 Nasze państwo - nasi ludzie
1.20
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn
2.05
informacyjny
12.15 Moja firma
7.00 Echa tygodnia (dla 12.45 „Bezlitosna kamera” - „Bezna
niesłyszących)
dziejna ucieczka” (2)
12.55 „Za horyzontem” - film dok.
7.30 Film
dla niesłyszą
prod. polskiej (o parafii katolic
cych: „Matki, żony
kiej w Kazachstanie)
i kochanki” ( 5 / 6) - serial prod. 13.25 Siła tradycji - opowiada Szymon
TVP
Kobyliński
8.20 Słowo na niedzielę (dla niesły 13.40 „Wojna na śmiech i życie” szących)
„Władza świętuje”
8.30 Programy lokalne
14.10 Czy wiesz, że...
9.30 Powitanie
14.15 Encyklopedia II wojny świato
9.35 Komentarz polityczny
wej - Żuków
10.00 Ojczyzna polszczyzna: O wytwó 14.35- Tajna historia ZSRR - Komrczych nazwach miejscowych
intern
kulturowych
14.50 Program dnia
10.15 Ulica Sezamkowa - program dla 15.00 Dla młodych widzów: Czad ko
dzieci
mando
11.15 Teatr dla dzieci: Ferenc Molnar
„Chłopcy z Placu Broni” (2) reż. 15.30 „Moda na sukces” (201) - serial
prod. USA (powt.)
Maciej Dejczer
12.05 „Świat się śmieje” - „Pokażemy 16.00 Dla młodych widzów: Luz
16.25
Dla
dzieci: Król zwierząt - quiz
im wszystko” - film fab. prod.
franc. (1976 r.) reż. Georges 16.50 Kalendarium XX wieku
Lautner, wyk.: Pierre Richard, 17.00 Teleexpress
Miou - Miou, Jean Pierre Ma- 17.20 Forum - program publicystycz
ny
rielle
14.00 Studio sport: Mecz I ligi piłki 18.10 „Murphy Brown” (54) - serial
prod. USA
nożnej
18.35 Programjubileuszowy - Bikinia
15.00 Familiada - teleturniej
rze,
zetempowcy, chuligani i bi15.25 Tischner czyta katechizm - „Bo
gbitowcy
ża pedagogika”
16.00 Rozkosze stołu - magazyn kuli 19.00 Wieczorynka: Filmy przyrodni
cze
narny dla smakoszy
17.00 „Beverly Hills 90210” (27) - se 19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji: Max Frisch
rial prod. USA
17.50 Halo Dwójka
„Rip van Winkel” - reż. Janusz
i 8.00 Programy lokalne
Kijowski, wyk.: Janusz Gajos,
18.10 Wenecki barok w warszawskim
Edward Żentara, Henryk Ta
zamku (2)
lar, Jolanta Fraszyńska
19.05 Va Banque - teleturniej
21.40 Puls dnia
19.30 Dzieła Szekspira w animacji: 21.55 Tydzień prezydenta
„Otello” - film anim. prod. ang. 22.05 Miniatury - Tomasz August Oli£0.00 Godzina szczerości - Samuel Pizarowski „Śnielki”
sar
22.10 MdM, czyli Mann do Materny,
21.00 Panorama
Materna do Manna
?1.30 Sport telegram
22.40 Gliny
i 1.40 „Korowód natrętów” (Le bal de 23.00 Wiadomości
Casse-Pieds) - film fab. prod. 23.15 Mistrzowie kina: „Czarny Piot
franc., reż. Robert Yves, wyk.:
ruś” (Cerny Pctr) - film fab.
Jean Rochefort, Miou-Miou,
prod. czeskiej (1963 r.) reż. Mi
Jean Carmet
los Forman, wyk.: Ladilav Ja
23.20 Bestsellery Dwójki: „Gdyby pies
kim, Pavla Martinkova, Jan
pisał na maszynie szczekając...”
Vostrcil
- film dok. Jacka Sarnackiego
0.40 Reportaż
Î4.00 Panorama
1.00 Przeboje Bogusława Kaczyńs
0.05 Gwiazdy światowego jazzu kiego
Modern Jazz Quartet: „Ostat
2.00 Zakończenie programu
nia trasa”
1.00 Zakończenie programu

*

7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.15 Poranny
magazyn

Poniedziałek 18 111
6.00 Kawa

7.50

8.00
8.30
9.00
9.30

10.00
10.25
10.50
11.20
12.00

12.40
13.00
13.20
14.10
14.40
14.55
15.00

15.25

15.35
16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.10
19.05
19.30
20.00
20.30
20.50
21.00
21.30
21.40

22.30
23.05
23.35
0.05
0.10
1.10

Dwójki;
w
tym:
Dziennik krajowy oraz Gość
poranny
Akademia zdrowia Dwójki program sportowo - rekreacyj
ny
Program lokalny
„Zdrówko” (12/29) - serial
kom. prod. USA
Świat kobiet - magazyn
„Nasza wielka rodzina” (18/26)
- „Na ratunek sowie japońskiej”
- serial dok. prod. japońskiej
Krzyżówką 13-latków - pro
gram dla dzieci
Familiada - teleturniej (powt.)
Multihobby
Wspólnota w kulturze - Ojciec
Józef Jarzębowski
Biografie: „Herman Melville Przeklęty w raju” (1 /2 - film
dok. prod. USA (o amerykańs
kim pisarzu, autorze m. in. po
wieści „Moby Dick”)
Reportaż
Panorama
„Szampański Charlie” (2 /4 ) serial prod. USA
Clipol - wyd. monograficzne spotkanie z zespołem Collage
Muzyczne nowości Dwójki
Powitanie
„Reboot” (13 - ost.) - „Pojedy
nek z Megabajtem” (2) - serial
anim. prod. kanad.
Akademia zdrowia Dwójki program sportowo - rekreacyj
ny (powt.)
Apetyt na zdrowie
Magazyn militarny
Magazyn piłkarski - Gol
„Dwa Izrael - podzielony na
ród” - film dok. prod. ang.
Gość Dwójki - Cathleen Battle
Panorama
Program lokalny
Koło fortuny - teleturniej
Krzyżówka 13-latków - pro
gram dla dzieci (powt.)
„Zdrówko” (12/22) - serial
kom. prod. USA (powt.)
Auto - magazyn motoryzacyjny
Podatki od 21 % do 45 %
Panorama
Sport telegram
„Na bezdrożach szczęścia”
(4/6) - „Tęsknota” - serial prod.
niemiecko-austriackó-włoskiej
Ogród sztuk - Kabała
Maraton trzeźwości - O uśmiech
dziecka
Wołanie o pomoc
Panorama
Spotkanie z WOSPR - dyryguje
Jan Krenz
Zakończenie

9.10 Mama i ja - program dla mamy
i trzylatka
9.25 Gimnastyka - Ping-pong
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Córeczki milionera” (4/22) serial prod. USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Savoir-vivre
11.30 Klub samotnych serc
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn
informacyjny
12.15 Magazyn Notowań
12.45 Telekomputer
13.00 „Mózg. Wszechświat pełen taje
mnic” - „Człowiek - marionetka
własnego mózgu?” - serial dok.
prod. niem.
13.35 Kamienie z tej i nie z tej Ziemi
13.55 Łyk matematyki - Bryły obro
towe
14.10 Atom, gwiazdy, życie - Kanał
201
14.30 Czym jest... grawitacja
14.50 Program dnia
15.00 Stajnia... - muzyka country
15.30 „Nowe przygody Czarnego
Księcia” (38/52) - serial prod.
australijskiej
16.00 Dla młodych widzów: Magazyn
harcerski
16.25 Dla dzieci: Tik-Tak
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Oko w oko z Edytą Bartosiewicz
17.50 Książki najlepsze
18.00 „Nie z tego świata” (9/48) - se
rial prod. USA
18.30 Sensacje XX wieku - Barbarossa
(2)
19.00 Wieczorynka: „Pszczółka Ma
ja”
19.30 Wiadomości
20.05 „Damski interes” - film fab.
prod. polskiej, reż. Krzysztof
Zanussi, wyk.: Joanna Szczep
kowska, Marta Lipińska, Mag
dalena Zawadzka
21.10 Fryderyki ’95 - gala
23.00 Wiadomości
23.20 „Tobruk Ghazala” - film dok.
Wincentego Ronisza
24.00 Nocne czuwanie bez butelki
1.00 Klub samotnych serc
1.20 Trwam niby modlitwa - Bole
sław Leśmian na ziemi Zamoys
kiej
1.40 Videofashion
2.00 Zakończenie

*
7.50
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00

W torek 19 III
6.00 Kawa czy herbata;
w tym: Kalendarium
XX wieku, Sportowa
apteka oraz Najpięk
niejsze samochody świata
V.1.P. - rozmowa Jedynki
„Albert - piąty muszkieter”
(20/26) „Ambasador” - serial
anim. prod. franc.-kanad.
8.30 Słowa, słówka i półsłówka - tele
turniej
9.00 Wiadomości

10.25
10.50

11.40
12.00
12.30

7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.15 Poranny
magazyn

Dwójki; w tym Dzien
nik krajowy
Akademia zdrowia Dwójki program sportowo-rekreacyjny
Program lokalny
„Opowieść o Józefie Szwejku
i jego drodze na front” (1/6)
- widowisko artyst. (powt.)
Świat kobiet
„Od Kordoby do Kordoby” (7)
- serial dok. prod. ang.
Salonowe potyczki - Zygmunt
Kałużyński - program dla mło
dych widzów
Familiada - teleturniej
Podróże w czasie i przestrzeni „Morski jedwabny szlak”
(2/12) - „Z Rzymu na Morze
Czerwone” film dok. prod. ka
nad.
Studio sport: NBA Action
Maraton
trzeźwości:
„O
uśmiech dziecka”
„Obrazki z muru” - film dok.
Grzegorza Płochy o kłopotach
finansowych
więziennictwa
w Polsce
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13.00 Panorama
13.20 „Zakazana miłość” (90/127) serial prod. wenez.-hiszp.
14.15 Clipol
14.45 Muzyczne nowości Dwójki
14.55 Powitanie
15.00 „Biały Kieł” (11/26) - „Wielka 13.00
stopa” - serial prod. kanad.
13.25
15.25 Akademia zdrowia Dwójki
15.35 Studio sport: Przed Liga Mist
14.00
rzów
14.05
16.00 Magazyn historyczny
16.30 „5 x 5 - Wygrajmy razem” - tele
turniej
14.15
17.00 Magazyn przechodnia
14.20
17.10 Nasze pieniądze
17.40 W okolice Stwórcy - Poszukiwa 14.30
nie Prawdy
14.50
18.00 Panorama
15.00
18.10 Program lokalny
19.05 Koło fortuny - teleturniej
19.35 Salonowe potyczki - Zygmunt 15.30
Kałużyński - program dla mło
16.00
dzieży (powt.)
16.25
20.00 Dżem - „List do R” (2)
20.50 Podatki od 21 % do 45 %
16.50
21.00 Panorama
17.00
21.30 Sport telegram
17.20
21.40 Pogotowie ekologiczne Dwójki
21.50 Reporterzy Dwójki przedsta 17.45
wiają
22.15 Akademia Filmu Polskiego: 18.05
„Szpital przemienienia” - film
z 1978 r., reż. Edward Żebro 19.00
wski, wyk.: Piotr Dejmek, Zyg 19.30
20.10
munt Hubner, Henryk Bista
24.00 Panorama
0.05 „Dzikość serca” (Wild at Heart)
film fab. prod. USA (1990 22.30
r.)
reż. David Lynch, wyk.: Nicolas 22.45
Cage, Laura Dern, Diane Ladd 23.25
Film Davida Lyncha ( ’Blue Velvet”) 23.40

TELEWIZJA POLSKA

należy do amerykańskiego „kina drogi”
(podobnie jak ,,Rain Man", ,,Thelma
i Louise”, ,,Papierowy księżyc”).
,.Dzikość serca” jest historią dwojga
młodych ludzi i ich podróży przez ziems
kie piekło. 23-letni Tailor Ripley (Nico
las Cage) i całkowicie oddana mu ko
chanka 20-letnia Lula (Laura Dem)
uciekają z Karoliny Północnej do Mek
syku, ścigani przez szaloną matkę Luli
(grają prawdziwa matka Laury, aktor
ka Diane Ladd), która pragnie znisz
czyć ten związek.

Historia z myszką i komputerem
(3) - Miasto średniowieczne
„...mam muzykę w duszy” - re
portaż
Zgadnij, wykaż się
Swego nie znacie... - Katalog
zabytków - Gryfów Śląski - Ko
ściół Św. Jadwigi
Beneyto: Jestem surrealistą
Gość dnia
Historia Polskiego Radia (1)
(powt.)
Program dnia
Kraina łagodności - program
poetycko - muzyczny
„Moda na sukces” (202) - serial
prod. USA (powt.)
Dla młodych widzów: Raj
Dla młodych widzów: Baw się
z nami - turniej sportowy
Kalendarium XX wieku
Teleexpress
Miliard w rozumie - teleturniej
Z kamerą wśród zwierząt: Za
kładamy akwarium
„Sukces” (6/9) - serial prod.
TVP
Wieczorynka: „Madeline”
Wiadomości
Studio sport: Liga Mistrzów ćwierćfinał: Panathinaikos Ate
ny - Legia Warszawa
Puls dnia
Sprawa dla reportera
Wiadomości
„Imperatyw” - film fab. prod.
niem. (1982 r.) reż. Krzysztof
Zanussi, wyk.: Robert Powell,
Brigitte Fossey, Leslie Caron
1.15 „Obrządki i obyczaje” (2) „Dojrzewanie” - film dok.
prod, franc.
2.05 Zakończenie programu
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6.00 Kawa czy herbata;
w tym: Kalendarium
X X wieku, Sportowa
apteka
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki

1

8.00 „Moda na sukces” (202) - serial
8.30
8.45
9.00
9.10
9.25
9.30
9.55
10.00
10.45
11.00
11.15
11.30
12.00
12.10
12.15
12.40

prod. USA
Małe obracanie groszem
Dzieci dzieciom
Wiadomości
Mama i ja - program dla mamy
i trzylatka
Gimnastyka - Wyciągnij się,
przeciągnij się
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach
„Tancerze na lodzie” (6/9) - se
rial prod. niem.-wł.
Muzyczna Jedynka
Poradnik petenta
Akademia zdrowia i urody
Nasze państwo - magazyn saitiorządowy
Wiadomości
Agrobiznes - rolniczy program
informacyjny
Magazyn Notowań - Energia
z ziemi - Pyrzyckie gejzery
Chochlikowe psoty, czyli zma
gania z gramatyką - Powtórka
z liczebnika

7.50
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.25
11.15
12.10
12.40
13.00
13.20
14.10
14.40
14.55
15.00
15.25
15.35
16.00

Czw artek 21 III
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1

6.00 Kawa czy herbata;
w tym: Kalendarium
X X wieku. Sportowa
apteka

7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 „Różowa pantera” - serial anim.
prod. USA
8.30 Kolory
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - program dla mamy
i trzylatka
7.00 Panorama
9.25 Gimnastyka buzi i języka
7.10 Sport telegram
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
7.15
Poranny
magazyn10.05 „Prawnicy z Miasta Aniołów”
Dwójki; w tym:
(32/45) - serial prod. USA
Dziennik krajowy, Gość poran10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Gotowanie na ekranie - maga
ny
Akademia zdrowia Dwójki - po
zyn kulinarny
ranny program sportowo - re
11.20 To jest łatwe - Oczko w prawo...
kreacyjny
oczko w lewo
Program lokalny
11.30 Kwadrans na kawę
„Beztroskie dni” (6/26) - serial
11.45 Żyć skuteczniej
prod. USA
12.00 Wiadomości
Świat kobiet
12.10 Agrobiznes - rolniczy program
„Podwodne przygody” (1/8) informacyjny
„Morze Czerwone” - serial dok.
12.15 Magazyn Notowań - Sposób na
ścieki - Ekonomika dla rolnika
prod. ang.
Truskawkowe studio - program
Ślimakowe rachunki
dla dzieci
12.40 Czwartkowe spotkania z przyro
dą Suchar
Dozwolone od lat 40. - lista
12.50 Dinolandia
przebojów starszych nastolat
13.10 Opowieści bałtyckie - Sztorm
ków
13.30 W rajskim ogrodzie: „Bromelie”
Przed mistrzostwami świata
13.45 Mała, wielka, niebieska kula w łyżwiarstwie figurowym
Ciśnienie atmosferyczne
Departament sztuki
14.00 „Zwierzęta świata” - „Królest
Mój mały świat - program Hali
wo białego olbrzyma” (1/2) ny Miroszowej
film dok. prod. hiszp.
Panorama
14.30 Przez lądy i morza - Białe nie
„Lato w Lesmonie - Do Włoch”
dźwiedzie
(2) - film fab. prod. niem.
14.50 Program dnia
Clipol
15.00 Dla młodych widzów: Potop po
Muzyczne nowości Dwójki
pu
Powitanie
15.30 „Max Glick” (15/26) - serial
„Podróż do włnętrza ziemi z Wilprod. kanad.
lym Fogiem” (10/26) - serial
16.00 Dla młodych widzów: Migawka
anim. prod. hiszp.
16.25 Dla dzieci: Śmieciosztuka - „Te
Akademia zdrowia Dwójki
atrzyki”
(powt.)
16.50 Kalendarium XX wieku
Pejzaże wsi polskiej - Klechdy
17.00 Teleexpress
polskie
17.20 Filmidło - magazyn filmowy
Zwierzęta wokół nas - Podaj
łapę

*

2.05 Zakończenie programu

16.30 „5 x 5 - Wygrajmy razem” - tur
niej
17.00 Seans filmowy
17.25 „Parafia księdza kustosza” film dok.
17.55 Losowanie gier liczbowych To
talizatora Sportowego
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Truskawkowe studio - program
dla dzicci
20.00 „Z archiwum X” - film fab. USA
(1993 r.) reż. Robert Mandel,
wyk.: David Duchovny, Gillian
Anderson
20.50 Podatki od 21 % do 45 %
21.00 Panorama
21.35 Ekspres reporterów
22.10 Teatr Dwójki - Scena Popular
na: Agata Christie „Pacjentka”
reż. Janusz Majewski, wyk.:
Maria Gładkowska, Stanisław
Brudny, Leon Niemczyk
23.00 Studio sport: Liga Mistrzów
(skróty)
24.00 Panorama
0.05 Lekcje mistrzowskie - Hermann
Bauman
0.55 Zakończenie programu

17.40 Klinika zdrowego człowieka -

Zatrucia
18.10 „Tata Major” (39/50) - serial
18.30
19.00
19.30
20.10
21.00
22.00
22.50
23.00
23.15
23.20

0.10
1.55

kom. prod. USA
Magazyn katolicki
Wieczorynka: „Powrót do Wik
linowej Zatoki” - „A ja jestem”
Wiadomości
„Nietykalni” (14/18) - serial
prod. USA
Wieczór publicystyczny
Studio sport: MŚ w łyżwiarstwie
figurowym Edmonton ’96 - pary
sportowe
Diariusz - magazyn rządowy
Wiadomości gospodarcze
Książki najlepsze
„Sława w XX wieku oczami Clive’a Jamesa” (4 /8 )- serial dok.
prod. ang.
Film dokumentalny
Zakończenie programu

*
7.50
8.00
8.30
9.00
9.30
9.55
10.00
10.25
11.10
12.00
12.30
13.00
13.20

14.55
15.00
15.25
15.35
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.10
19.05
19.35
20.00
20.50
21.00
21.30
21.40
21.45

23.25

23.40
24.00
0.05
1.00

7.00 Panorama
7.10 Sport telegram

7.15
Poranny
magazyn
Dwójki; w tym: Gość
poranny, Dziennik krajowy
Akademia zdrowia Dwójki program sportowo - rekreacyj
ny
Program lokalny
„Dzieciaki, kłopoty i my”
(3 6/5 2) - serial prod. USA
Świat kobiet
„Świat, który nie może zaginąć”
- serial prod. ang.
„Pan Magoo” - serial anim.
prod. USA
Klub pana Rysia - program dla
dzieci
Country Club
Rugby - Turniej Pięciu Narodów
Departament sztuki
Clipol
Panorama
„Pierwsze kroki” (First steps)
- film fab. prod. USA (1984 r.)
reż. Sheldon Larry, wyk.: Judd
Hirsch, Amy Steel
Powitanie
„Pod niebem Afryki” (10/26)
„Muchy” - serial prod. USA
Akademia zdrowia Dwójki program sportowo - rekreacyj
ny (powt.)
Studio sport: Gwiazdozbiór pol
skiego sportu
Animals
„5 x 5 - Wygrajmy razem” - tele
turniej
Jeden na jeden - program Wło
dzimierza Szaranowicza
„Hanna Chorążyna - fragmenty
życiorysu” (2) - film dok.
Panorama
Programy lokalne
„Jeden z dziesięciu” - teleturniej
Klub pana Rysia - program dla
dzieci (powt.)
Adwersarium, czyli sztuka wła
dzy
Podatki od 21 % do 45 %
Panorama
Sport telegram
Halo weekend
„Romans z zamężną kobietą”
(Obsessed with a Married Woman) - film fab. prod. USA
(1990 r.) reż. Richard Lang,
wyk.: Jane Seymour, Tim Matheson, Richard Maur
„Między Apokalipsą a Czytad
łem” (10) - rozmowy z Tadeu
szem Konwickim
„Dawno temu w Saragossie” reportaż
Panorama
Art noc
Zakończenie programu

Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie
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Piątek 15 III
7.00
7.20
7.30
8.00

HALOGRAIMY
Ye!Ye!Ye!
Kalambury - program rozrywkowy
„Grand Prix” (38) - serial anim. dla
dzieci
8.20 Klub Lady Fitness
8.30 „Webster” (80) - serial kom. USA
9.00 „Jastrząb atakuje” (12) - serial sens.
USA
10.00 „Za wszelką cenę” (107/108) - brazylij
ska telenowela
11.00 Tylko dla dam
11.30 Plus Minus - program publicyst.
12.00 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
12.30 Sztuka sprawiedliwości - magazyn pra
wniczy
13.00 Magazyn sportowy
14.00 Motowiadomości
14.30 Pamiętnik nastolatki - magazyn mło
dzieżowy
15.00 HALOGRAIMY
15.20 YelYelYe! - program muzyczny dla
dzieci
15.30 „Czarodziejka z księżyca” (36) - serial
anim. dla dzieci
16.00 Informacje
16.15 Kuba zaprasza
16.45 „ A lf’ (14/100) - serial kom. USA
17.15 Kalambury - program rozrywkowy
17.45 „Grace w opalach” (61) - serial kom.
USA
18.15 Przygody Leona H. - program rozryw
kowy
18.45 Informacje
18.55 „Statek miłości” (76) - serial obycz.
USA
19.50 Informacje
20.05 „Strażnik Teksasu” (47) - serial sens.
USA
21.00 „Łowca przygód” (6 /1 3 ) - serial przyg.
USA
22.00 "Informacje
22.15 Biznes tydzień
22.30 „Niechciane macierzyństwo” (Hand
maid’s Tale) - (USA, 1990 r.) reż.
Volker Schloendorfï, wyk.: Natasha
Richardson, Fay Dunaway, Aidan
Quinn, Elizabeth McGowern, Victoria
Tennant, Robert Duvall
0.25 Playboy
0.55 Disco Relax
1.55 Pożegnanie

Sobota 16 III
7.00 „Statek miłości” (76) - serial obycz.
USA
8.00 W drodze - magazyn redakcji progra
mów religijnych
8.30 „Moto-myszy z Marsa” (49) - serial
anim. dla dzieci
9.00 „Candy-Candy” (21) - serial anim. dla
dzieci
9.20 Smakosze rozkosze
9.30 Fashion TV - magazyn mody
10.00 „Rajska plaża” (147/148) - serial dla
młodzieży
11.00 „Morze wojny, morze miłości” (Ironc
lads) - (USA, 1991 r.) reż. Delbert
Mann, wyk.: Virginia Madsen, Alex
Hyde-White, Phillip Casnoff
12.40 „Key West” - (USA, 1973 r.) reż. Philip
Leacock, wyk.: Stephen Boyd, Woody
Strode, Tiffany Bolling
14.15 Oskar - magazyn filmowy
15.00 Egzamin dojrzałości - program rozryw
kowy
16.00 Informacje
16.15 „Tytani” (10/13) - serial dok. USA
17.00 SOBOTNI KONKURS FILMOWY
- telefon: 0-700-710-17 (patrz Telegazeta - TV Polsat)
18.55 Disco Polo Live
19.50 Informacje
20.05 Wieczór filmowy, film tygodnia: ” Amerykański Ninja” (American Ninja)
- (USA, 1986 r.) reż. Sam Firstenberg,
wyk.: Michael Dudikoff, Steve James,
Judie Aronson, Guic Koock, John Fuijoka

15 marca 1996 r.

PROGRAM T E L E W I Z Y J N Y
21.50 „Ziemia 2” (Earth 2) wyk.: Debrah
Farentino, Clancy Brown, Antonio
Sabato Jr.
Pilot 20-odcinkowego serialu, który na an
tenie będzie emitowany we wtorki i czwartki od
19 marca br.
Naukowiec Devon Adair, próbując ratować
swojego syna i setki innych dzieci przed klęską
ziemskiej cywilizacji organizuje ekspedycję na
podobną do Ziemi planetę odległą o kilkanaś
cie lal świetlnych. Statek rozbija się jednak
zupełnie gdzie indziej.
23.50 Playboy
0.20 „W piątek 13-go” (11/26) - serial
prod. USA
1.20 Pożegnanie

Niedziela 17 III

16.15 Czas na naturę - magazyn medycyny
naturalnej
16.45 ..A lf’ (15/100) - serial kom. USA
17.15 Kalambury - program rozrywkowy
17.45 Webster (81) - serial kom. USA
18.15 „Pomoc domowa” (11) - serial kom.
USA
18.45 „Prawo Burke’a” (24) - serial krym.
USA
19.40 Losowania LOTTO
19.50 Informacje
20.05 Film na telefon:
’’Wizerunek” (Image) - (USA, 1989 r.) reż.
Peter Werner, wyk.: Albert Finney,
Marsha Mason, John Mahoney, Kathy
Baker
Reporter, bijący rekordy popularności pro
gramu informacyjnego, musi zmienić jego styl,
kiedy dowiaduje się, że zniesławiony wjednym
z reportaży mężczyzna popełnił samobójstwo.
’’ Państwo Sherwood w podróży poślubnej”
(Sherwood’sTravel) - (USA-Niemcy, 1994 r.)
reż. Steve Miner, wyk.: Jamey Sheridan, Sere
na Scott Thomas, Edward Fox, Ben Gazzara
Młode małżeństwo podróżujące po południo
wych Włoszech bierze udział w poszukiwaniach
skradzionego z klasztoru drogocennego krzyża.
22.00 Informacje i biznes informacje
22.25 „Życie jak sen” (55) - serial kom. USA
22.50 Magazyn
23.50 Na każdy temat
0.50 Turbo Trans GRAIMY
1.25 Pożegnanie

7.00 Disco Polo Live
8.00 Jesteśmy - magazyn redakcji progra
mów religijnych
8.30 „Opiekuńczy duszek” (22) - serial
anim. dla dzieci
9.00 „Candy-Candy” (22) - serial anim. dla
dzicci
9.20 Smakosze rozkosze
9.30 Klip Klaps - najmłodsza lista przebo
jów
10.00 Disco Relax
11.00 „Młodość Chaplina” (1/6) (Charlie
Chaplin) - (Wielka Brytania, 1994 r.)
wyk.: Twiggy, łan McShane
W torek 19 III
11.30 „Mieć i nie mieć” (To Have and Have
Not) - (USA, 1944 r.) reż. Howard
7.00 HALOGRAIMY
Hawks, wyk.: Humphrey Bogart, Lau
7.20 Ye!Ye!Ye! - program muzyczny dla
ren Bacall, Walter Brennan
dzieci
13.15 Magazyn
7.30 Kalambury - program rozrywkowy
14.00 Sztuka informacji
8.00 „Czarodziejka z księżyca” (37) - serial
14.30 „Dawni wojownicy - Wikingowie”
anim. dla dzieci
(9/13) - serial dok. USA
8.20 Klub Lady Fitness
15.00 Benny Hill
8.30 „Webster” (81) - serial kom. USA
15.30 Dyżurny satyryk kraju - program Ta
9.00 „Prawo Burke’a” (24) - serial krym.
deusza Drozdy
USA
16.00 Informacje
10.00 „Za wszelką cenę” (111/112)- brazylij
16.15 „Stalowe magnolie” (Steel Magnolias)
ska telenowela
(USA, 1989 r.) reż. Herbert11.00
Ross W drodze - program redakcji progra
mów religijnych
18.25 „Columbo” - serial krym. USA
11.30
Filmoteka Narodowa: ” Co mój mąż
19.50 Informacje
robi w nocy” - (Polska, 1934 r.) reż.
20.05 „CharlieGrace” (1/9)-(USA, 1995r.)
Michał Waszyński
wyk.: Mark Harmon, Cindy Katz,
13.00 Przygody Leona H. - program rozryw
Robert Costanzo
kowy
21.00 Kino satelitarne: ’’Śmieli się wszyscy”
13.30 Sztuka sprawiedliwości - magazyn pra
(They All Laughed) - (USA, 1981 r.)
wniczy
reż. Peter Bogdanovich, wyk.: Audrey
14.00 Czas na naturę - magazyn medycyny
Hepburn, John Ritter, Ben Gazzara,
naturalnej
Colleen Camp
14.30 Link Journal - magazyn mody
23.05 Na każdy temat
15.00
HALOGRAIMY
23.55 Filmoteka Narodowa: ” Co mój mąż
15.20 Ye!Ye!Ye! - program muzyczny dla
robi w nocy” - (Polska, 1934 r.) reż.
dzieci
Michał Waszyński, wyk.: Michał
15.30 „Grand Prix” (39) - serial anim. dla
Znicz, Maria Gorczyńska, Tola Mandzieci
kiewiczówna, Kazimierz Krukowski,
16.00 Informacje
Romuald Gierasiński
16.15 Pamiętnik nastolatki - magazyn mło
1.10 Pożegnanie
dzieżowy
16.45 „ A lf ’ (1 6 /1 0 0 ) - serial kom. USA
17.15 Kalambury - program rozrywkowy
Poniedziałek 18 III
17.45 „Skrzydła” (125) - serial kom. USA
18.15 Magazyn
18.45 „Ziemia 2” (1 /2 0 ) - serial s-f USA
7.00 HALOGRAIMY
19.40 Losowania LOTTO
7.20 Ye!Ye!Ye! - program muzyczny dla
19.50 Informacje
dzieci
20.05 „Rodzina Monroe” (1 /8 ) (Monroes)
7.30 Kalambury - program rozrywkowy
-(USA, 1995 r.) wyk.: William Devane,
8.00 „Czarodziejka z księżyca” (36) - serial
Susan Sullivan, David Andrews, Ste
anim. dla dzieci
ven Eckholdt
8.20 Klub Lady Fitness
21.00 „Brygada z Acapulco” (12/26) - serial
8.30 „Grace w opałach” (61) - serial kom.
przyg. USA
USA
22.00 Informacje i biznes informacje
9.00 „Charlie Grace” (1/9) - serial sens.
22.25 „Dolina lalek” (5 2 /6 5 ) - serial prod.
USA
USA
22.50 Magazyn sportowy
10.00 „Za wszelką cenę” (109/110) - brazy
23.50
„Dom
bez okien” - (Polska, 1962 r.)
lijska telenowela
reż. Stanisław Jędryka, wyk.: Wiesław
11.00 Disco Polo Live
Gołaś,
Józef
Kondrat, Danuta Szaflar12.00 Dyżurny satyryk kraju - program Ta
ska, Elżbieta Czyżewska, Jan Świder
deusza Drozdy
ski
12.30 Reportaż
1.25 Pożegnanie
13.00 Jesteśmy - magazyn redakcji progra
mów religijnych
13.30 Tylko dla dam
Środa 20 III
14.00 Oskar - magazyn filmowy
14.30 Kuba zaprasza
15.00 HALOGRAIMY
7.00 HALOGRAIMY
15.20 Ye!Ye!Ye! - program muzyczny dla
7.20 Yc!Ye!Ye! - program muzyczny dla
dzieci
dzieci
15.30 „Czarodziejka z księżyca” (37) - serial
7.30 Kalambury - program rozrywkowy
anim. dla dzieci
8.00 „Grand Prix” (39) - serial anim. dla
dzieci
16.00 Informacje

8.20
8.30
9.00
10.00

Klub Ladv Fitness
„Skrzydła” (125) - serial kom. USA
„Ziemia 2” (1 /2 0 ) - serial s-f USA
„Za wszelką cenę” (113/114) - brazylij
ska telenowela
10.55 Jesteśmy - program redakcji religijnej
11.30 Disco Relax
12.30 „Dom bez okien” - (Polska, 1962 r.)
reż. Stanisław Jędryka
14.00 Klip Klaps - najmłodsza lista przebo
jów
14.30 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
15.00 HALOGRAIMY
15.20 Ye!Ye!Ye! - program muzyczny dla
dzieci
15.30 „Czarodziejka z księżyca” (38) - serial
anim. dla dzieci
16.00 Informacje
16.15 Link Journal - magazyn mody
16.45 „ A lf ’ (17/100) - serial kom. USA
17.15 Kalambury - program rozrywkowy
17.45 „Grace w opałach” (62) - serial kom.
USA
18.15 Gra o wszystko... z Billem Cosby - pro
gram rozrywkowy
18.45 „Dallas” (111) - serial obycz. USA
19.40 Losowania LOTTO
19.50 Informacje
20.05 „One West Waikiki” (5 /2 1 ) - serial
prod. USA
21.00 „Gliniarz i prokurator” (40) - serial
sens. USA
22.00 Informacje i biznes informacje
22.25 „Dolina lalek” (5 3 /6 5 ) - serial prod.
USA
22.50 Plus Minus - program publicyst.
23.20 Sztuka sprawiedliwości - magazyn pra
wniczy
23.50 Motowiadomości
0.20 PEMS - Polsat Europe Music Show
muzyczny show na żywo z udzi
gwiazd - telefon: 0-700-71-112
1.20 Pożegnanie
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7.00 HALOGRAIMY
7.20 Ye!Ye!Ye! - program muzyczny dla
dzieci
7.30 Kalambury - program rozrywkowy
8.00 „Czarodziejka z księżyca” (38) - serial
anim. dla dzieci
8.20 Klub Lady Fitness
8.30 „Grace w opałach” (62) - serial kom.
USA
9.00 „Dallas” (l 11) - serial obycz. USA
10.00 „Za wszelką cenę” (115/116)- brazylij
ska telenowela
11.00 Kuba zaprasza
11.30 Pamiętnik nastolatki - magazyn mło
dzieżowy
12.00 W drodz'e - magazyn redakcji progra
mów religijnych
12.30 Link Journal - magazyn mody
13.00 Czas na naturę - magazyn medycyny
naturalnej
13.30 Plus Minus - program publicyst.
14.00 Magazyn
15.00 HALOGRAIMY
15.20 Ye!Ye!Ye! - program muzyczny dla
dzieci
15.30 „Grand Prix” (40) - serial anim. dla
dzieci
16.00 Informacje
16.15 Tylko dla dam
16.45 „ A lf’ (18/100) - serial kom. USA
17.15 Kalambury - program rozrywkowy
17.45 „Webster” (82) - serial kom. USA
18.15 Sztuka informacji
18.45 „Ziemia 2” (2/20) - serial s-f USA
19.40 Losowania LOTTO
19.50 Informacje
20.05 „Nieustraszony” (26/44) - serial sens.
USA
21.00 *,Capital City” (6/23) - serial prod.
ang.
22.00 Informacje i biznes informacje
22.25 „Życie jak sen” (56) - serial kom. USA
22.50 Plus Minus - program publicyst.
23.20 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
23.50 Gillette World Sport Spécial
0.20 Prosto z Hollywood
0.50 Turbo Trans GRAIMY
1.25 Pożegnanie

Redakcja nic odpowiada za zmiany w pro
gramie
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OGŁOSZENIE

BU D U J Z N A M I
Miła i fachowa obsługa oraz szeroki asortyment
towarów ęzeka na Ciebie w hurtowni budowlanej
przy ul. Moniuszki 28 w Jarocinie.
W ciągłej sprzedaży hurtow ej i detalicznej
oferujemy wysokiej jakości towary produkcji
krajowej oraz z importu:
• materiały do docieplania budynków w systemie
ATLASSTOPER
• materiały do suchej zabudowy wnętrz w systemie
NIDA GIPS
• automatyczne zasuwy zabezpieczające piwnice
przed zalaniem
• urządzenia SANIBOR umożliwiające usytuowanie
łazienek, WC w piwnicach bez kanalizacji
• rury i kształtki PCV do kanalizacji O 50 -0 1 6 0
• rynny PCV popiel, brąz CD 80, O H O , 0 1 2 5 ,
0130, 0160
• dużej wydajności grzejniki panelowe COSMO
COMPAKT
• armatura łazienkowa, kuchenna i WC
• płytki ścienne, posadzkowe, elewacyjne i para
petowe oraz listwy narożnikowe i schodowe
• zaprawy klejowe, wyrównujące, samopoziomujące,
fugowe oraz pianki uszczelniające, silikony i akryle
• cegła, siporex, silikat, stropy FERT-60
materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna,
otuliny do rur, lepik na gorąco i na zimno
• pokiycia dachowe z blach szwedzkich i dachówki
oraz folie dachowe
• okna dachowe VELUX
• wykładziny szwedzkie i holenderskie najwyższej
jakości
• wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe
na specjalne zamówienie z dostawą na budowę

BIURO PROJEKTOW ■
..’Z ć r g ą S "

P R O JE K TO W A N IE B U D YN K Ó W I BUDOW LI
SPRZEDAŻ P R O JE K TÓ W P O W TAR ZA LN YCH
63-200 JA R O C IN , UL. KOŚCIUSZKI 43
TEL/FAX (0-62)47-37-03
zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 800do 1500

K O M P LEK SO W A R E A LIZ A C JA R O B Ó T BU DO W LAN O M ON TAŻO W YCH I R EM O N TÓ W B UDYN KÓW
63-200 JA R O CIN , UL. K OŚCIUSZKI 43
TEL./FAX (0-62) 47-37-03
zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 8” do 1500

Przy zakupach hurtowych znaczne upusty.
Zapraszamy codziennie od 8.00 do 17.00, w każdą
sobotę od 8.00 do 12.00
63-200 JAROCIN, ul. Jesienna 26

N IS K IE

CENY,

W YSOKA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

tel. (0-62) 47-14-42

JA K O Ś Ć !
Wyceny majątku i szacowanie nieruchom ości.

. . ’X Ö ' K T t S "
UL. T. KOŚCIUSZKI 43
63-200 JAROCIN
TEL./FAX (0-62) 47-37-03

Doradztwo i pośrednictw o inwestycyjne w budownictwie.
Nadzory inwestorskie. Kosztorysowanie robót budowlanych.
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L o d o w e p r z e ła je
Prawie 1000 zawodników stanęło na
starcie Indywidualnych Mistrzostw
Województwa w biegach przełajowych
dła szkół podstawowych i ponadpod
stawowych, które odbyły się w minioną
sobotę w Żerkowie.

Ciarki przechodziły mi po ple
cach,gdy obserwowałem jak ucznio
wie klasy piątej lub szóstej zdejmowali
kurtki, szale, czapki i rozgrzewali się.
Jeszcze zimniej robiło mi się, gdy
chwilę po zakończeniu biegu rzucali
Największym zmartwieniem orga się na zaśnieżoną ziemię. Większość
nizatorów tegorocznych mistrzostw, uczestników zachowywała się jednak
czyli Zarządu Wojewódzkiego Szkol rozważnie. Tuż po dobiegnięciu do
nego Związku Sportowego w Kaliszu, mety wypijała kubek gorącej herbaty,
Szkoły Podstawowej w Żerkowie przygotowanej przez organizatorów,
i Urzędu Miasta i Gminy Żerków, i ubierała się, najczęściej w autobu
była aura. Przedłużająca się zima spo sach, choć otwarta była szkolna szat
wodowała, że zawody, które miały się nia, w ciepłe okrycia. Potem szli na
odbyć 2 marca zostały przeniesione na obiad.
W czasie, gdy wymieniałem uwagi
9 marca.
ze znanymi mi opiekunami, na metę
Największe „lodowisko” było na
przybiegali zawodnicy, którzy za sobą
starcie. Na szczęście w tym miejscu
mieli już trudy trasy, startowali nastę
było akurat bardzo szeroko i zawod
pni, a zaproszeni goście, wśród któ
nicy mogli biec „całą ławą”. Na tra
rych byli między innymi Kurator
sach, wiodących żerkowskimi leśnymi
Oświaty w Kaliszu Stanisław Kuczyń
ścieżkami, które uważane są za trud
ski, wizytator kuratorium Andrzej Jane, ze względu na liczne podbiegi
zierski, przewodniczący Zarządu Wo
i zbiegi, zlodowaciałego śniegu było jewódzkiego Szkolnego Związku
jeszcze więcej. Organizatorzy, zdając Sportowego w Kaliszu Władysław
sobie sprawę z niebezpieczeństwa, naj Kosiński, przewodniczący Okręgowe
bardziej śliskie miejsca posypali pias go Związku Lekkiej Atletyki w Kali
kiem. Mimo to niektórzy opiekuno szu Mirosław Dębowski oraz Bur
wie bali się o zdrowie swych pod mistrz Miasta i Gminy Żerków Ja
opiecznych. "Nie będę wymagał od nusz Jajczyk, dekorowali i wręczali
moich zawodników, aby walczyli o zwy nagrody tym, którzy zajęli pierwsze
cięstwo. Najważniejsze, aby cało dobie pięć miejsc w swoim biegu. Większość
gli do mety" - wyznał jeden z nau nagród ufundował Urząd Miasta
czycieli. Inni doszukiwali się pozyty i Gminy w Żerkowie (sprzęt spor
wów: „Lepiej, że jest lód i śnieg, niż towy). Poza tym Roman Cenkier
gdyby miało być błoto, tak jak co przekazał na nagrody trzy komplety
roku”.
strojów biegowych, a Jacek Bocian

S k a u c i m is tr z a m i
Dokończenie ze str. I

Z kolei w konkursie rzutów za trzy
punkty startowało aż czternastu za
wodników, w tym trzynastu uczest
ników' Amatorskiej Ligi Koszykówki
i tylko jeden kibic. Zwyciężył... kibic.
Krzysztof Karaś w pięciu próbach
trzykrotnie trafił do kosza. W konkur
sie wiedzy o najlepszej lidze koszykó
wki NBA zaskoczył wszystkich Bar
tosz Matysiak, młodszy brat Mateu
sza - na temat NBA wiedział prawie
wszystko.
Punktualnie o 19.00 w sali zgasły
światła. Na środku hali leżała piłka,
otoczona z czterech stron błyskający
mi "kogutami”. Na trybunach, wypeł
nionych po brzegi, rozległy-się gwizdy
i piski. Po chwili z trybun padł stru
mień światła punktowego. Maciej Dolata rozpoczął przedstawianie bohate
rów spotkania finałowego. Na par
kiet, przy oklaskach, wybiegli kolejno
koszykarze Skautów i Inter Elkanu.
Pierwsze punkty w meczu zdobył
dla Inter Elkanu Mirosław Sobecki,
ale po chwili Skauci prowadzili już

13:2. Przewagę tę pieszewsko - jaro
cińska drużyna utrzymywała przez
większą część pierwszej połowy, głów
nie dzięki często celnym rzutom za
trzy punkty. Dopiero w końcówce tej
części gry Inter Elkan zaczął odrabiać
straty, głównie dzięki czterem trafie
niom swego kapitana, Jarosława
Czajki. Na przerwę oba zespoły scho
dziły przy stanie 35:32 dla Skautów.
W przerwie meczu odbył się pokaz,
na który czekała większość publicz
ności zebranej na trybunach. Po raz
drugi w tym dniu zgasło światła
i w osłonie ciemności na parkiet wkro
czyły trzy dziewczyny. Większość mę
skich par oczu śledziła ruchy tej z dzie
wcząt, która została akurat oświet
lona. Po kilku minutach pokaz się
skończył, a dziewczęta szybko uciekły
do szatni. Spora grupa widzów opuś
ciła w tym momencie salę. Dla nich
atrakcje już się skończyły. Druga po
łowa zaczęła się sensacyjnie. Weterani
z Inter Elkanu, dzięki szybkiej i pomy
słowej grze w ataku oraz agresywnej
obronie odrobili straty, a nawet uzys

dla najlepszej drużyny ofiarował kol
ce.
Oto ci przedstawiciele szkół Ziemi
Jarocińskiej, którzy w poszczególnych
biegach zajęli miejsca w pierwszej piąt
ce:
kl. IV - dziewczęta: 3. Paulina Giel (SP
Żerków), 4. Anna Walkowiak (SP
Jaraczewo), 5. Romana Sopniewska
(SP Żerków); chłopcy: 2. Robert Na
wrocki (SP Żerków), 5. Dawid Cieślak
(SP 5 Jarocin)
kl. V - dziewczęta: 2. Aleksandra Stan
kiewicz (SP Kotlin), 3. Żaneta Wancek (SP Żerków), 4. Magdalena Ko
nieczka (SP Żerków); chłopcy - 2.
Bartosz Krzaczkowski (SP Sławoszew)
kl. VI - dziewczęta: 2. Patrycja Kuja-

Startować można było ”całą ławą ”

wa (SP Żerków), 3. Kamila Blaszka
(SP Nosków), 4. Justyna Karcz (SP
Żerków); chłopcy: 4. Dariusz Mro
czek (SP Witaszyce), 5. Andrzej Świerblewski (SP Żerków)
kl. VII - dziewczęta: 3. Dominika
Nowak (SP Żerków), 4. Agnieszka
Boruta (SP Żerków); chłopcy: 1. Ad
rian Krystkowiak (SP 4 Jarocin), 3.
Maciej Ulatowski (wSP Żerków), 5.
Jacck Szymański (SP 5 Jarocin)

kali dziesięć punktów przewagi. Kilka
rzutów zza linii 6 metrów i 25 centy
metrów pozwoliły Skautom odrobić
szybko straty i gra zrobiła się wyrów
nana. Mecz stał się pasjonującym wi
dowiskiem. Siedzący nie opodal wice
burmistrz Henryk Kowalski, jeden
z zawodników Inter Elkanu, który
jednak po wypadku, jakiemu uległ
w ubiegłym roku. nie wychodzi jeszcze
na parkiet, bardzo chciał pomóc swo
im kolegom. Co chwilę podpowiadał
jak mają zagrać, często w dowcipny
sposób, na przykład: "Mirek! Brzu
chem go!”. Nic mógł jednak wiele
dopomóc, bo jego koledzy słabli, a ry
wale zaczęli kryć na całym boisku, co
pozwoliło im znów odskoczyć na kilka
punktów. Skauci utrzymali prowadze
nie do końca mcczu, zwyciężając
68:62.
W kilka minut po zakończeniu fina
łu Henryk Kowalski wręczył czterem
najlepszym zespołom ligi dyplomy,
puchary oraz nagrody. Zaszczyty spa
dły też na Mirosława Sobeckiego z In
ter Elkanu, który został wybrany naj
lepszym zawodnikiem finału i Roberta
Lenarczyka ze Skautów - najlepszego
zawodnika II edycji Amatorskiej Ligi
Koszykówki.
PAW

kl. VIII - dziewczęta: 1. Agata Kacz

marek (SP Żerków), 4. Agnieszka Andraszak (SP Żerków); chłopcy: 1. Da
mian Hudak (SP 5 Jarocin), 2. Tomasz
Gościniak (SP Żerków)
juniorzy młodsi (kl. I i II szkoły ponad
podstawowej) - dziewczęta: 5. Joanna
Idziaszek (ZSZ 1 Jarocin); chłopcy: 4.
Tomasz Pietrzak (ZSZ 1 Jarocin)
Pierwszych pięciu zawodników
wśród młodzików (kl. VII-VIII) i ju
niorów brać będzie udział w mistrzost
wach makroregionu, które 16 marca
rozgrywane będą w Łodzi.
W punktacji drużynowej dziewcząt
(kl. IV-VI) zwyciężyła SP Żerków
przed SP Raszków i SP 5 Jarocin. Na

FOTO Stachowiak

dziesiątym miejscu uplasowała się SP
Kotlin. W punktacji drużynowej chło
pców (kl. VII - VIII) także zwyciężyła
SP Żerków przed SP Taczanów i SP
5 Jarocin. Piąte miejsce zajęła SP
Witaszyce, a dziesiąte - SP Sławoszew.
Natomiast w punktacji drużynowej
młodzików' zwyciężyła SP Żerków
przed SP Kowalew i SP 5 Jarocin.
Siódme miejsce zajęła SP 4 Jarocin.
PAW

Basen
dla wszystkich
Z krytej pływalni w Jarocinie mogą
korzystać wszyscy chętni, w formie
grupowej lub indywidualnie.
Grupowo można korzystać według
wcześniej ustalonych godzin. Indywi
dualnie - w godzinach wolnych. Dyre
kcja MOSiR-u ustaliła stałe godziny,
na które nie będą sprzedawane grupo
we karty wstępu: poniedziałek, wtorek
1 piątek - 20.00; sobota - 14.00, 15.00,
18.00, 19.00; niedziela - 14.00, 15.00
oraz codziennie - 7.00. Cena biletu
normalnego wynosi 3 zł, a ulgowego
2 zł.
(pw)

SPROSTOWANIE
W artykule pt. "Została tylko na
zwa”, zamieszczonym w poprzednim
numerze ”G. J.”, znalazł się błąd.
Mirosław Czajka, najlepszy strzelec
Victorii w rundzie jesiennej, został
wypożyczony do końca rundy wiosen
nej do Astry Krotoszyn za cenę 1500
zł, a nie jak podałem 150 zł.
PAW
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MUZYKA

Vangelis
raz jeszcze
Po płycie 1492. Conquest of Paradi
se, myślałam, że nic lepszego Vangelis
stworzyć już nie może. Na szczęście
pomyliłam się.

Najnowszy Vangelis to płyta Voi
ces. Po raz pierwszy słuchałam jej
między drugą, a trzecią w nocy. Wy
warła na mnie piorunujące wrażenie.
Zwłaszcza pierwszy i ósmy utwór
przypominają tytułowe nagranie z po
przedniej płyty.
Album rozpoczyna się - jak zwykle
u Vangelisa - wstępem, swoistym pro-

KSIĄŻKA

Dalsze losy
Forresta
Opowieść o losach idioty Forresta
Gumpa cieszyła się wyjątkowym powo
dzeniem. Książkę Winstona Grooma
uznano za bestseller, film Roberta Zemeckisa nagrodzono sześcioma Osca
rami.

Jeszcze nic ze wszystkich półek księ
garskich zniknęły ’’Gumpizmy, czyli
mądrości Forresta Gumpa”, a już
wielbiciele naiwnego prostaczka mogą
poznać dalsze jego losy.
Życie Gumpa nie jest ani łatwe, ani
banalne. Pasmo niepowodzeń rozpo
czyna bankructwo firmy krewetkowej

KONKURS
Konkurs polega na znalezieniu
wszystkich błędów ortograficznych
w podanych niżej zdaniach. Tekst na
leży zapisać poprawnie i przesłać na
kartce pocztowej do Biura Ogłoszeń
’’Gazety Jarocińskiej”. Wśród osób,
które przyślą prawidłowe odpowiedzi,
zostanie rozlosowana nagroda księga
rni ”MIX” - Z. Saloni, K. Szafran, T.
Wróblewska ’’Słownik Ortograficzny
Ucznia” PWN.

W taką pogodę nie podobna było
wyjść z domu. Nieprzyjaciel, ale wróg
mógł by tego rżądać. Lepiej siąść wfo
telu, wzionć jakąbądź książkę i po
czytać o Pustyni Gobi, wyspach Wiel-
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logiem zapowiadającym treść dalsze
go ciągu. Z tej muzyki - niemuzyki
wyłania się soczyste brzmienie wielo
głosowego chóru. To jest właśnie pier
wszy, zupełnie niesamowity utwór tej
płyty. Jego temat w różnych prze
tworzeniach pojawia się jeszcze kilka
razy. Następne utwory przynoszą
uspokojenie. Muzyka, jakby gdzieś
w oddali, jawi nam się zrazu bardzo
delikatna, nastrojowa, żeby znów na
brać wyrazistości. Wielość ozdobni
ków, które zawsze wyróżniają Van
gelisa, tym razem nie jest przesadą.
Słychać więc harfę, kobzy, ksylofon,
a nawet szum fal. Te ’’kwiatki” czynią
płytę jeszcze ciekawszą, a srebrzysty
głos Stiny Nordestam dodaje niewąt
pliwie całości wyrazu. Przypomina mi
trochę Enyę, podobnie, jak druga
kobieta zaproszona na nagranie - Ca
roline Levelles. Cała muzyka z Voices
podobna jest w klimacie do spokojnej
Enyi. Na płycie jest nawet fortepiano
we preludium. Tu bardzo wyraźnie
rozwija się temat z pierwszego utwo
ru. Kończą go etniczne dźwięki. Jest
to zupełne zaskoczenie. Pewnym ode
rwaniem od całości stylistyki wydaje
się być Losing Sleep zaśpiewane, czy
też może bardziej wynucone przez
Poula Younga. Zapomni szybko
0 tym ten, kto posłucha drugiego
- moim zdaniem - najlepszego numeru
płyty. Jest to mistyczny Message.
1 właściwie tu mogłaby się płyta za
kończyć. Message na pewno pozo
stawi wrażenia estetyczne.

Płyta zaskakuje głębią tonów. Wy
daje się, że muzyka Vangelisa wy
dziera z tajemniczych czeluści mors
kiego dna. Delikatne, aksamitne
utwory sugerują wypływanie czegoś
na powierzchnię. Nie na długo jednak.
Tony ponownie nabierają ciemniej
szych barw. Te morskie skojarzenia
nasuwać może też okładka płyty: gra
natowo - niebieska z kroplami wody
imitującymi wodę.
W odróżnieniu od wielu czysto elek
tronicznych płyt Vangelisa, ta jest do
brą kontynuacją 1492. Conquest of
Paradise. Spokojna, daleka od ’’kos
micznych” zapożyczeń. Wielką zaletą
jest również to, że utwory znakomicie
się ze sobą splatają. Zmienność na
strojów przechodzi tu w sposób tak
naturalny, że trudno uchwycić począ
tek i koniec poszczególnych kawał
ków. Płyty najlepiej słucha się samo
tnie i w całości: od początku do końca.
Voices stwarza też klimat do rozmyś
lań. Polecam płytę każdemu, kto choć
raz zachwycił się Conquest of Paradi
se. Nie pożałuje.
JU ST Y N A N A PIERAJ

VANGELIS: Voices - Voices, Echoes,
Come To Me, P.S., Ask The Moun
tains, Prelude, Losing Sleep (Still, My
Heart), Messages, Dream In An Open
Place.
Płyta jest dostępna w Sklepie Muzycz
nym ”U Wojtka” (Jarocin, ul. Mic
kiewicza).

i zdrada przyjaciół. Prawdziwą trage resta. Bawić może nie tylko naiwność
bohatera i jego zwariowane pomysły.
dią dla Forresta jest śmierć Jenny,
którą uważał za miłość swego życia.
”Gump i spółka” to książka napisana
Przed załamaniem ratuje go poczucie językiem jej bohatera. Trzeba więc się
odpowiedzialności - ma syna, którym
przyzwyczaić do stwierdzeń takich jak
musi się opiekować.
”grać w futbola” i ’’brakowało kreweTytuł ”Gump i spółka” wiele mówi
tków”. Nie są to pomyłki wydawcy.
o treści książki. Główny bohater roz Tak mówi Forrest, a błędy przez niego
paczliwie poszukuje pracy. Próbuje popełniane mają być dodatkowym
swych sił jako sprzątacz w nocnym elementem humorystycznym.
lokalu, gra w futbol, sprzedaje encyk
Książka ”Gump i spółka” powstała
lopedie. Zupełnie przypadkowo wy w 1995 roku. Wytwórnia filmowa Pamyśla nową recepturę coca-coli i rów
nież przez przypadek przystępuje do
spółki z hodowcą świń.
W IN S TO N G R O O M
Mimo że Forrest jest pełen dobrych
chęci i entuzjazmu, jego życie to pas
mo niepowodzeń. Wiele razy jest
zmuszony uciekać i ukrywać się.
O wszystkim, co dzieje się z bohate
rem, dowiadujemy się z jego relacji.
Czytelnik poznaje nie tylko bieg wy
padków, ale i sposób myślenia For-

Giimp
ispółka^

kanocnych i Pustyni Libijskiej - po
niewczasie żałował Borys, brnąc przez
zaspy.

Jarocin, ul. Paderewskiego 11
1. Umbetro Eco „Wahadło Foucau-

lta”
2. H. Samsonowicz, J. Tazbir, T.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Łepkowski, T. Nałęcz „Polska.
Losy państwa i narodu”
Erich Maria Remarque „Iskra ży
cia”
Erich Maria Remarque „Łuk Tri
umfalny”
Jane Roberts „Parapsychiczne
przebudzenie”
Elizabeth Thornton „Pocałunki”
Robert Mendelsohn „Konflikt
honoru”
Danielle Steel „Pierścionki”
Danielle Steel „Gwiazda”
Andre Norton „Skrzyżowanie
światów”
Jack Curtis „Wyznaję ci śmierć”
Helena Mniszkówna „Trędowa
ta”

SKLEP MUZYCZNY
„U WOJTKA"
Jarocin, ul. Mickiewicza

1. VANGELIS’’Voices”
2. STING ’’Mercury Falling”
3. PAVAROTTI & FRIENDS
’“Children of Bosnia”
4. VOX ’’Cudowna podróż”
5. SEPULTURA ’’Roots”
6. COOLIO ’’Gangsta’s Paradise”
7. RÓŻE EUROPY ’’Bananowe
drzewa”
8. NAZAR’’Kata.LOG”
9. WIELORYB ”11”
10. F1SH ”Yin” i ”Yang”

KINO „ECHO”
Jarocin, ul. Gołębia 1
„Dziewięć miesięcy”

20 marca - godz. 15.00
21 marca - godz. 9.00, 11.00, 18.00
Cena biletu 5 zł (50.000 zł)
Zbiorowe bilety dla wagarowiczów
3 zł (30.000 zł)
„Golden Eye”

22 i 23 marca - godz. 18.00
24 marca - godz. 16.30
Cena biletu 5 zł (50.000 zł)
„WC kwadrans” - Wojciech Cejrowski

20 marca - godz. 18.30
Cena biletu 3,5 zł (35.000 zł)
KINO NOCNE
„Tajna broń”

16 marca - godz. 23.15
Cena biletu 5 zł (50.000 zł)

j& S t

WYPOŻYCZALNIA
KASET

Rozwiązanie konkursu z numeru 7.

1. Jadwiga Barańska i Jerzy Bińczycki.
2. Izolda i Tristan, Maryna i Jano
sik, Julia i Romeo, Heloiza
i Abelard, Dulcynea i Don Ki
chot, Danuśka i Zbyszko, Laura
i Filon, Oleńka i Andrzej.
3. Krystyna Janda.
Nagrodę ufundowaną przez księga
rnię ”MIX”, książkę Danielle Steel
’’Obietnica”, otrzymuje Ewelina Ku
basik (Jarocin, ul. Waryńskiego 18).
Nagrodę należy odebrać w księgarni
-Jarocin, ul. Paderewskiego 11.
(ic)

KSIĘGARNIA
„M IX"

FOHiU ST GliMF

^

ramount zapowiedziała już jej ekrani
zację.
(ic)
Winston Groom ”Gump i spółka”, tł.
J. Wroniak, Albatros 1995.
Książkę można nabyć w księgarni
”M1X” (Jarocin, ul. Paderewskiego

11).

(Kino ’’Echo”)

„Nocny łowca” - sens.
„Drapieżny ptak” - sens.
„Szczur” - sens.
„Protector” - sens.
„Rocketcer” - sens.
..China moon” - sens.
„Opiekun” - sens.
„Casper” - przyg.
„Piraci z magicznej wyspy” przyg.
6885 „Kłamczucha - przyg.
6871 „Fałszywy senator” - kom.
6869 „Johny Mnemonic” - fantast.

6873
6875
6880
6881
6882
6883
6884
6878
6876

Nr 11, str. 14

15 marca 1996 r.

OG ŁOS ZEN IA DROBNE
SPRZEDAŻ
Sprzedam chłodnię z Jelcza, młocarnię
MZC 4B z prasą i części do Wartburga
353. Wola Książęca 71.
(630/R /96)

Sprzedam ogródek działkowy (300 m2)
z altaną, przy ul. Żerkowskiej. Maria
Szymczak, Jarocin, os. 1000-lecia 4/22
(po 18.00).
(676/ R / 96)
Tanio sprzedam solarium 20-lampowe. Tel. 47-31-77. Tanio sprzedam kom
pletnie wyposażoną saunę - nową,
2m/2m/2m. Tel. 47-31-77. (717/R /96)
Sprzedam Amigę 500 + . Jarocin, ul.
Jagiełły 37, tel. 47-27-36.
(720/R /96)
Bardzo tanio sprzedam szafę chłod
niczą 1400 l. Tel. 47-34-30.

(725/R /96)

Sprzedam Stara 200, rok prod. 84,
oplandekowany. Krzykosy, ul. Główna
19.
(641/R /96)
Sprzedam VW Polo, rocznik 88, poj.
1100. Witaszyce, Mickiewicza 21; po
16.00.
(659/R /96)
Sprzedam Nysę, 1982, osobowo - to
warową, cena 1150 zł. 63-220 Kotlin, ul.
Twardowska 2, tel. 40-55-28. (663/R /96)
Sprzedam Fiata 126p, rocznik 1983.
Chrzan 138, gm. Żerków.
(706/R /96)
Sprzedam sam. osob. Peugeot 309,
poj. 1.4, katalizator, rok prod. 1991.
Jarocin, ul. Maratońska 11. (7 I4 /R /9 6 )
Sprzedam samochód Alfa-Romeo 33,
1500, 1984/85 (w rozliczeniu Fiat
126p). Roszków 93/5 (Ceramika), gm.
Jarocin.
(715/ R/96)

Sprzedam: rozsiewacz nawozu ”Bąk”,
byczka ok. 180 kg, sadzonki ziemniaków
’’Bryza”, drewno olchowe, tartaczne.

Sprzedam Renault 5 GTX, 1991 r.,
pierwszy właściciel. Tel. 47-34-30.

Racendów 17, gm. Kotlin.

Sprzedam Fiata 126p, r. 1983. Ciel
cza, ul. Poznańska 50.
(726/R /96)

(7 29/R /96)

Sprzedam ogródek działkowy (okazyj
nie, zadbany). Annapol, „Relaks” 130.
Tel. (0-665) 20-77-72.
(7 32/R /96)
Sprzedam dwa komplety wypoczynko
we: kanapotapczan, 2 fotele, 2 pufy
- w tym samym kolorze (brąz). Tel.
47-38-85, os. Kościuszki 6/40. (7óz^r /9 6 )
Sprzedam meblościankę (3,80 x 2,20)
w czarnej okleinie. Tel. 47-38-85, os.
Rzeczypospolitej 1/16.
(7 62/R /96)
Sprzedam magnetowid 4-głowicowy
„Panasonic”, na gwarancji. Racendów
50, tel. grzecznościowy Sławoszew 3.
Sprzedam zestaw mebli ’’Zacisze” (ja
sne) - stan dobry. Informacje: Jarocin,
ul. Kasztanowa 2/9; codziennie po go
dzinie 17.00.
Sprzedam gniotownik do ziarna na
paszę oraz przyczepkę samochodową.
Witaszyce, ul. Piaskowa 10 . (773/R /96)
Sprzedam Peugeot 305 - r. 1980, kraja
lnicę do wędlin, dwa silniki elektr. - 5,5
kW, jeden 3 kW, kompresator, części do
aparatu prasy niemieckiej. Łobzowiec
37, koło Jaraczewa.

( 2 7 / r j /9 6 )

Sprzedam telewizor ’’Samsung 21”
zteletextem. Jarocin, os. Konstyt. 3 Ma
ja
22/ 26.
Sprzedam: ladę chłodniczą, lodówkę,
zamrażarkę, regały. Nowe Miasto, tel.
41

(6 /N M /9 6 )

KUPNO
Skup - renowacja staroci: meble, ze
gary, obrazy, porcelana, lampy, milita
ria, wagi, żelazka, młynki itp. Mogą być
zniszczone. Jarocin, ul. Wodna 17.
Kupię siewniczek ogrodowy - ręczny.
Wiadomość: Racendów 17, gm. Kotlin.
(7 2 9 /R/96)

Kupię monitor kolorowy do Amigi,
Commodore 1084. Jarocin, tel.
47-12-41, os. Konstytucji 3 Maja 16/29.
(75 3 /R /96)

M O TO R YZACYJN E
Sprzedam „maluchy” - r. prod. 79,82,
83. Auto-Handel-Komis, Jaraczewo, ul.
Kaliska 4A, tel. 3A.

(725/R /96)

Sprzedam: Opel Vectra 1.8, rok 1991.
Witaszyce, ul. Roszarnicza 10b.
(727/R /96)

Sprzedam: izoterma od Robura, kabi
na Star - do remontu, silnik Star 28,
przednie zawieszenie, skrzynia pośrednia

- Star 244. Tel. (0-667) 22-650. (121/ 96)
Sprzedam Skodę Favorit, rok X I/91.
Wilkowyja, ul. Gorzeńskiego 16, tel. 31.

Sprzedam Forda Escorta 1.6, r. 1988.
Jaraczewo, Gostyńska 21, tel. 47-19-61
W. 110.
(768/R /96)

Sprzedam: PF 126p, rocznik 1989.
Klęka 39/4, gmina N. Miasto; po godz.
15.00.
(8 01/R/96)

Sprzedam BMW, 82 r., typ 518. Jaro
cin, Wł. Jagiełły 1.
(770/R /96)

Sprzedam Dacię, rok 1982, stan dob
ry. Grab 57b, gm. Czermin. (802/ R / 96)

Sprzedam Poloneza Caro 1.6, 1992.
Jarocin, ul. K. Wielkiego 85. (771/R /96)

Sprzedam Jawę TS-350, 91 r. oraz
części do MZ ETZ 150, ETZ 250. Za
(803/R /96)
krzew 28.

Sprzedam Skodę
47-32-98.

’’Felicja”.

Tel.

(773/R /96)

Sprzedam samochód fiat 126p, 1982 r.
Przemysław Dominiak, Golina, ul. Jaro
cińska la.
(775/R /96)
Sprzedam: Peugeot 405 combi, 1.9
GL, rok 89. Żerków, ul. Górki 11.
Sprzedam Fiata 126p, r. 1993, skła
dak. Boguszyn, ul. Śremska 3. (778/R /96)
Sprzedam: Opel Vectra 2.0i, rok prod.
1990/91, ABS, pierwszy właściciel, ka
talizator, centr. zamek, szyberdach,
elektr. reguł, świateł, siedzenia kubeł
kowe, 4WD, bordo metalik. Strzyżewko
18, gm. Jaraczewo.
(780/R /96)
Sprzedam Mazdę 323F - 91 r.; Mit
subishi Galanta 2.0i - 88/89 r.; Opla
Asconę 1.3S - 82 r. Żerków, tel. 231.
(781/R /96)

Sprzedam: Polonez 1500, rok
1988/89, cena 76 min. Żerków, ul. Mic
kiewicza 4 / 1.
(782/R /96)

(734/ R/96)

Sprzedam ’’Simson” skuter, rok 88.
Kretków 16, gm. Żerków.
(750/ R/96)

Sprzedam Fiata 126p, rok produkcji
1980. Panienka 42.
(785/R /96)

Sprzedam: Fiat Ritmo 1.1, 1982 (lub
zamiana na „malucha”). Mieszków, ul.
Dworcowa 41.
(751/R /96)

Sprzedam Audi 1.6, 78/79. Woźniak,
Racendów 16.
(786/ r /9 6 )

Sprzedam Fiata 126p, 92 r. Potarzyca,
ul. Wyzwolenia 50.
(756/R /96)
Sprzedam Fiata I26p 650, r. 1990.
Witaszyce, ul. Wiatraczna 3, tel. 231; po
godz. 15.30.
(7 5 7 /R/96)
Sprzedam Ładę, 1200 cm3, 1984 r.
Waldemar Król, Nowe Miasto, ul. Po
znańska 49. Informacje: poniedziałek
- czwartek tel. (0-65) 206-245, po godz.
17.00; piątek - niedziela na miejscu.
( 8 /RN M /96)

Sprzedam 2 błotniki przednie do Po
loneza (stary typ), maskę przednią do
F-125p, części do Zaporożca. Wojcie
chowo 51A.
(28/R J/96)
Sprzedam Renault 19, 1400 cm3, 1991
r., I rej. w RP 1994 r., pełna dokumenta
cja, 61 tys. km, czerwony, radiood
twarzacz, szyberdach, halogeny, spojler,
5 biegów, 5-drzwiowy, oznakowany stan bdb. Ks. Jarosław Olejniczak, Koś
cielna 1, 63-040 Nowe Miasto. (7 58/r / 96)
Sprzedam: Ford Fiesta 1.1, kataliza
tor, rok pr. 1993/94, 5 drzwi. Klęka
45/6; po 15.00.
( 759/ r /9 6 )
Sprzedam Dacię 1300, stan dobry, r.
p. 1981. J-cin, ul. Chrobrego 91.

Sprzedam BMW 320, 1977 r., 4,3 tys.
zł - stan dobry. Solec, ul. Kolejowa 1.
(9 /RN M /96)

(7 76/R /96)

Sprzedam: Fiat 126p, 1983 r. Potarzy
ca, ul. Siedlemińska 1.
(783/R /96)

Sprzedam: Fiat 126p rok 1985, wersja
eksportowa, Dąbrowa 39.
(752/ R /96)

Sprzedam: Fiat 126p, rocznik 1980.
Witaszyce, al. Wolności 1.
(807/R /96)

Sprzedam fiata 126p, r. 1978. Stęgosz
83, 63-210 Żerków.
(7 87/ r /9 6 )
Fiat 126p, 1983 r. - sprzedam. Jarocin,
ŚW.

Ducha 120/8.

(788/R /96)

Sprzedam samochód Cinquecento 704
cm3, rok 1995 październik - najbogatsza
wersja; cena do uzgodnienia. Tel.
405-400, Kotlin, ul. 3-go Maja 2, Mie
czysław Marciniak.
(7 89/ r /9 6 )
Sprzedam: Fiat 126p, 1986 r., stan
dobry. Poręba 6, gm. Jaraczewo.
(790/R /96)

Sprzedam przyczepkę samochodową
nie zmontowaną kompletnie; około 270
zł. Chwałkowo Kośc. 125, k.'Jaraczewa.
(791/R /96)

Sprzedam: Fiat 126p, 85 r., alternator.
Tel. 47-36-82.
( 792/ R / 96 )
Sprzedam Fiata 125p. 1980 r. Gąsio
rów 6, gm. Żerków.
(7 9 3 /R /96)
Sprzedam fiata 126p, rok pr. 1979.
Strzyżew 50, k. Dobrzycy.
(795/R /96)
Sprzedam sam. Opel Kadett 1.3, rok
89, czarny. Jarocin, ul. Parowozownia
5/10.
(7 9 6 /R /96)
Sprzedam Poloneza, rok 1980, skrzy
nia - 5 biegów, zasilanie - benzyna
-1- gaz. Dobieszczyzna 108, gm. Żerków.

NIERUCHOM OŚCI
Poszukuję sklepu w centrum Jarocina
i Kalisza. Oferty składać w biurze ogło
szeń „G. J.’\
Mam do wynajęcia mieszkanie 63 m2
w bloku - z telefonem, garażem i działką
warzywną. Witaszyce, ul. Słupska 3/12,
tel. 233.
(582/R /96)
Kupię mieszkanie M-4. Oferty składać
w biurze ogłoszeń.
( 628/ R /96)
Działki bud. na sprzedaż (woda, prąd)
- Wilkowyja. Informacja: Łuszczanów
40A.
(645/ R /96)
Wrocławska Giełda Nieruchomości -

przedstawicielstwo na Ziemię Kaliską
zaprasza do swojej siedziby: Kalisz, pl.
Kilińskiego 7. Masz kłopoty z zakupem,
sprzedażą, najmem, wynajmem nieru
chomości? Dzwoń do nas - pomożemy.
Tel. (0-62) 57-63-28.
Sprzedam kawalerkę własnościową
- 38 m2,1 piętro, z telefonem - centrum.
(717/R /96)
Tel. 47-31-77.
Sprzedam tanio działkę uzbrojoną
z rozpoczętą budową, w Żerkowie
+ materiał budowlany. Dębno 23, koło
Nowego Miasta.
(731/ R /96)
Sprzedam mieszkanie własnościowe
- 47 m2(2 pokoje, kuchnia, łazienka, CO
- I piętro) w centrum Jarocina. Adres
w biurze ogłoszeń.
(733/R /96)
Młode małżeństwo z małym dziec
kiem poszukuje pokoju z kuchnią na
okres 5 lat. Adres w biurze ogłoszeń.
(7 3 9 /R/96)

Kupię działkę budowlaną, uzbrojoną,
w Jarocinie. Tel. 47-14-74.
(740/R /96)
Sprzedam pół bliźniaka w Jarocinie.
Adres w biurze ogłoszeń.
(741/R /96)
Sprzedam dom piętrowy, zabudowa
nia warsztatowe - pełne uzbrojenie, dzia
łka 1320 m2, hipoteka czysta. Jarocin,
ul. Estkowskiego nr 6.
( 742 / R / 96 )
Mam do wynajęcia pokój w Jarocinie
- płatne za rok z góry. Tel. 644-881
(744/ R/96)
(Kalisz).

(7 6 1 /R/96)

(7 9 7 /R /96)

Sprzedam działki budowlane, uzbrojo
ne, w Chociczy. Telefon 47-35-10.

Sprzedam samochód Żuk, rocz. 1988,
benzyna - gaz, nowa plandeka, nowe
zawieszenie, nowe ogumienie. Tel.
47-25-68; po godz. 17.00.

Kupię Volkswagena lub Audi 80 z lat
78 - 83, po wypadku lub spaleniu, zareje
strowany. Jarocin, tel. 47-26-78.

Wydzierżawię pomieszczenia sklepowe
w pasażu. Jarocin, ul. Barwickiego 7.

(7 9 7 /R/96)

(7 6 5 /R /96)

Sprzedam Cinquecento 704, na gwa
rancji lub zamiana. Raszewy 8/7, tel.
285.

Sprzedam: Ford Sierra 1.6, rok pr. 88,
inst. gazowa, odtw. CD, katalizator.
Komorze 4a, 63-210 Żerków. (799/ r / 96)

Mam do wydzierżawienia pomieszcze
nie na sklep. Jarocin, ul. Śródmiejska 27.

(746/ R /96)

(769/R /96)

11“i11111 !| lii!' ¿'¡i¡¡i

—

rr

Wynajmę parter domu (ok. 80 m2)
w Jarocinie - na biura lub gabinety. Tel.
47-27-32.
(7 84/R /96)
Sprzedam działkę budowlaną w cent
rumJarocina. Wiadomość: Jarocin, Par
kowa 6 ; od 17.00 do 18.00. (7 98/R /96)
Zamienię dom, zabudowania gospoda
rcze, 1,5 ha ziemi w Panience - na
mieszkanie w Jarocinie lub sprzedam.
Tel. 47-10-97; po 16.00.

(804/R /96)

Kupię mieszkanie lub dom w Nowym
Mieście. Oferty składać w biurze ogło
szeń.
(8 0 5 /R/96)

ROLNICZE

(78/96)

Biuro rachunkowe - doradztwo podat

kowe, z dojazdem do klienta. (0-6i) 2 16-366.
(716/R /96)

Mam Żuka - oczekuję propozycji.
Tel. 47-15-59 (od 19.00 do 21.00). Jaro
cin, K. Wielkiego 35.
(722 / R/96)
Zgubiono legitymację Liceum Ekono
micznego w Jarocinie na nazwisko: Ma
gdalena Kulińska, Witaszyce, ul. Sien
kiewicza 1.
(7 23/R/96)
Instalatorstwo elektryczne - Marek

Przyjmę zamówienia na flance pomi
dorów (sadzonki). Łukaszewo 6, tel. 160
Jaraczewo.

ODŁOSZENIA DROBNE

PROJEKTY BUDOWLANE - indy
widualne i typowe budynków mieszkal
nych, gospodarczych i inwentarskich.
Jarocin, ul. Węglowa 1 m. 21, tel.
47-36-30. Wystawiamy faktury VAT.

(660/R /96)

Skupuję ziemniaki jadalne. Stęgosz
104, gmina Żerków.
(670/R /96)
Sprzedam: Cyklop i rozrzutnik obor
nika 2-osiowy. Witaszyce, ul. Cmentar
na 2.
(693/R /96)
Sprzedam kozę na wykoceniu. Adres
w biurze ogłoszeń.
(718/R /96)
Sprzedam jałówkę zacieloną. Miesz
ków, ul. Osiecka 45.
(7 I9 /R /9 6 )
Sprzedam nasiona kukurydzy - odmia
na Greta (1 k g /1.00 zł). Tel. (0 -62) 417-326.
(721/R/96)

Sprzedam 3,29 ha ziemi ornej. Racen
dów 59, gm. Kotlin.
(728/R /96)
Sznurek do pras. Ceny hurtowe.
63-230 Witaszyce, ul. Roszarnicza 8.
(7 3 5 /R /96)

Odsprzedamy ślimaki do hodowli na
wybiegu - w tunelu, szklarni. Informa
cja: tel. 47-37-39; po godz. 19.00.
(743/R /96)

Sprzedam gospodarstwo 4,67 ha z za
budowaniami. Nosków, ul. Szkolna 49,
gm. Jaraczewo.
(745/R /96)
Sprzedam zwijarkę do słomy. Zbig
niew Pietrzak, Chwałkowo Kośc., gm.
Książ Wlkp.
(747/R / 96)
Sprzedam jałówkę wysoko cielną. Siedlemin, ul. Główna 44.
(748/R /96)

Wawrzyniak,

Dobieszczyzna

7.

(724/R /96)

Komputeropisanie - prace dyplomo
we, maturalne, inne. Tel. 47-34-30.
(725/R /96)

Hurtownia ”KUMI”, Kiełczyn 13 Książ, oferuje po cenach konkurencyj
nych: węgle, miały, wyroby hutnicze,
grzejniki żeliwne - cena producenta. Tel.
(0-667) 22-650.
( i 21/96)
Studio Video ’’TROCHA FILM” -

wideofilmowanie,
udźwiękowienie,
komputerowe opracowanie filmów, ko
piowanie z korekcją jakości. Jarocin, os.
Konstytucji 3 Maja 16/29, tel. 47-12-41.
(754/R /96)

Komputerowe przepisywanie prac dyp
lomowych. Możliwość wydruku w kolo

rze. Informacja: Jarocin, tel. 47-31-81,
os. Rzeczypospolitej 1/35, os. Konsty
tucji 3 Maja 21/16. Wystawiamy ra
chunki i faktury.
(755/ r / % )
Sprzedam tanio: chłodziarkę magazy
nową, kasę sklepową Sharp, bufet chłod
niczy, maszynę doJodów włoskich, płytki
ceramiczne. Oddam w dzierżawę lokal
użyt. o pow. 100 m2 na hurt., prod. itp.
Tel. 47-31-01; po godz. 18.00.

(767/R /96)

Usługi transportowe - ład. 2,5 t; 0,50
zł/km. Wiad.: tel. 47-32-69.
( 124/ 96 )
Korepetycje - język niemiecki. Tel.

47-12-67.

(800/R /96)

Wykonuję terminowo i tanio funkc
jonalne zabudowy grzejników i wnęk,
meble łazienkowe itp. Tel. 47-30-57.
(806/ R/96)

Sprzedam 2 krowy na ocieleniu. Za
krzew 129, gm. Jarocin.
(749/R /96)
Sprzedam klacz - 10 miesięcy, kasz
tana. Potarzyca, ul. Wyzwolenia 50.
(756/R/96)

Kupię ciągnik 4011 w dobrym stanie.
Wiadomość w biurze ogłoszeń. (7 6 6 / r/9 6 )
Sprzedaż zbóż paszowych (żyto, mie
szanka jara) oraz zbóż jarych oczysz
czonych (mieszanka, pszenica, jęcz
mień). Chwałkowo Kośc. 125, k. Jara
czewa.
(7 91/R /96)

PRACA
Zatrudnimy sprzedawcę ze znajomoś
cią branży elektrycznej. Tel. 47-21-40.
(119/96)

Zakład przyjmie uczniów w zawodzie
ślusarz. Tel. 47-26-42 (od 7.00 do 15.00)
(736/R /96)

Absolwentka ’95 - poszukuje pracy.

Gralińska, Jarocin, ul. Wybudowana
17.
(737/R/96)

Sprzedam ciągnik Ursus C-385. Wola
Książęca 70, 63-220 Kotlin. (794/R /96)

LEKARSKIE

RÓŻNE

Iwona Udzik, lek. med. polożnik-ginekolog, przyjmuje w każdy poniedziałek

Komputeropisanie, laminowanie, iden
tyfikatory. Kalisz, Skalmierzycka 10,

i czwartek w godz. 17.00 - 19.00. Gabi
net: Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 18
(pierwsze wejście od ul. Wrocławskiej).
Możliwa rejestracja telefoniczna: co
dziennie w godz. 20.00 - 22.00, tel.

Pok. 13, 53-41-51 (11.00 - 16.00).
Foto - wideofilmowanie; Chocicza, ul.

Sremska 38.

(4 /N M /9 6 )

47-24-81.

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZN Y - USG - lek. med.
Andrzej Pajdowski, specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia: poniedziałek,
środa i czwartek 16.00 - 20.00, soboty
8.15 - 10.00. Rejestracja telefoniczna:
47-28-35. Badania USG - ciąży, gineko
logiczne głowicą dopochwową z pustym
pęcherzem moczowym (w ramach wizyty
ginekologicznej - bez dodatkowej opłaty),
również ocena jajeczkowania w niepłod
ności, piersi, szyi i tarczycy, jamy brzusz
nej, jąder (dokumentacja zdjęciowa ba
dań). PRACOWNIA USG i GABINET
GINEKOLOGICZNY czynne także co
dziennie rano od poniedziałku do soboty
- bez wcześniejszej rejestracji - od 8.15 do
10.00.Jarocin, ul. Parkowa 1/20 (od ul.
Św. Ducha). PORADY LEKARSKIE
TELEFONICZNE - codziennie w godz.
8.15 - 10.00.
GABINET DERMATOLOGICZ
NY, lek. med. Anna Pajdowska - dermatolog-wenerolog, przyjmuje wtorki
i piątki od godz. 16.00 do 18.00. Zabiegi
dermatologiczne - elektrokoagulacjc, le
czenie ciekłym azotem. Jarocin, ul. Par
kowa 1/20, tel. 47-28-35.
MAMMOGRAFIA i USG, diagnos
tyka i leczenie chorób sutka, lek. med.
Maria Siuda - Fizek, specj. radiolog; lek.
med. Tomasz Schreiber (lekarze Wielko
polskiego Centrum Onkologii w Pozna
niu), lek. med. Andrzej Pajdowski - bio
psje piersi pod kontrolą USG - przyjęcia
(bez rejestracji): środy od 14.00 do 16.00,
soboty od 11.00 do 12.00. Cena badania:
mammografia - 50 zł -f USG - 20 zł;
Jarocin, ul. Zaciszna (Przychodnia
OTL). Informacje telefoniczne 47-28-35.
OSTEOPOROZA - DENSYTOMETRIA. Od kwietnia rozpoczyna
działalność pierwsza w Jarocinie praco
wnia diagnozująca osteoporozę (stopień
odwapnienia kości). Badania wykonuje
się aparatem ultradźwiękowym (USG)
Achilles Plus - opracowane komputero
wo wyniki wydawane są po badaniu.
Przyjęcia: Gabinet lekarski - lek. med.
Andrzej Pajdowski, soboty od 11.00;
Jarocin, ul. Parkowa 1/20. Rejestracja
telefoniczna 47-28-35.
GABINET OKULISTYCZNY, lek.
okulista Alina Budzyńska. Jarocin, ul.
Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwartki od
16.00 do 17.00. Pilne przypadki codzien
nie; tel. 47-15-13.

Lek. med. Paweł Sosiński - PORADY
OGÓLNE, LECZENIE BÓLU, LE
CZENIE BÓLU U CHORYCH Z NO
WOTWORAMI. Gabinet: Żerków, ul.
Mickiewicza 25; wtorki i czwartki 17.00
- 18.00; wizyty domowe: zgłoszenia co
dziennie 47-34-19.
(598/R/96)
BADANIA W S T Ę PN E i O K R E SO 
W E PR A CO W N IK Ó W i K IER O W 
CÓW oraz PORADY LEKARSKIE - E.
SKRZYPCZY Ń SKA , lekarz medycyny
pracy, internista. Przychodnia Rejono

wa w Jarocinie, gabinet No 12, od godz.
15.45 (tel. 47-36-36), tel. domowy
47-36-50.
(643/R/96)
BADANIA W STĘ PN E, O K R E SO 
W E U CZN IÓW i PR A CO W N IK ÓW ,
KANDYDATÓW NA K IERO W CÓ W
i K IER O W CÓ W ; PORA D Y LEKARS
K IE - lek. med. RO M A N O W C ZA RZAK, specjalista medycyny pracy, in
ternista. Jarocin, ul. T. Kościuszki 16a

(Przychodnia JFO); WTORKI godz.
17.00 - 18.00. Telefon dom. 47-21-19.
(662/R/96)
Radosław Bahłaj - internista; wizyty

domowe, EKG. Jarocin, ul. Siedlemińska 4, tel. dom. 47-12-10, gabinet
47-34-51; środa 17.00 - 19.00. (674/R/96)
Gabinet Psychiatryczno-Psychoterapeutyczny, lek. med. Paweł Jerzycki - ul.

Węglowa 1; rejestracja telefoniczna
47-32-42.
(680/R/96)
G ABIN ET N EU R O L O G IC ZN Y lek. med. BEATA M AŁECKA - neuro
log; proponuje państwu leczenie i diag

nostykę: 1) bólów i zawrotów głowy, 2)
udarów mózgu, 3) ch. Parkinsona, 4)
padaczki, 5) SM, 6) zespołów bólowych
kręgosłupa, 7) ch. mięśni. Przyjęcia: J a 
rocin, ul. W rocławska 38; środa, piątek
16.00 - 18.00; telef. 47-22-61. (760/R/96)
SPE C JA L IS T Y C Z N Y
G ABINET
G IN E K O LO G IC ZN Y - lek. med.
K R Z Y SZ T O F M AŁECK I - specjalista
ginekolog-położnik; proponuje państwu:

1) diagnostyka i leczenie zaburzeń mie
siączkowania, 2) profilaktyka i leczenie
osteoporozy, 3) zapobieganie chorobom
układu krążenia (ch. serca i naczyń), 4)
leczenie zespołów klimakterycznych, 5)
diagnostyka i leczenie niepłodności, 6)
profilaktyka chorób sutka, 7) nowoczes
ne prowadzenie ciąży. Przyjęcia: Jaro 
cin, os. Konstyt. 3 M aja 37 (blok przy
obwodnicy); wtorek, czwartek 16.00
- 18.00; telef. dom. 47-12-04. (760/r/96)

GABINET LEKARSKI, lek. gineko
log i położnik Włodzimierz Budzyński.
Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: ponie
działki i środy od 16.00 do 18.00; tel.
47-15-13.

G ABIN ET O N K O LO G IC Z N Y spec. chirurg-onkolog H alina Tęczyńska
- Swarcewicz przyjmuje: czwartek od

GABINET GINEKOLOGICZNY lek. med. Wojciech Maniszewski, spec
jalista położnik - ginekolog, ordynator
w Jarocinie; przyjmuje: wtorki i czwartki
w godz. 16.00 - 17.00; USG. Jarocin, ul.
Kasprzaka 9, tel. 47-25-37. (445/ R/96)

G ABIN ET O K U LISTY C ZN Y , do
bieranie soczewek kontaktowych, lek.
med. H anna M arczuk - Zielińska, okulis
ta. Przyjęcia: wtorki i czwartki 16.00

Lek. med. Przemysław Kęsa - specjalis
ta ortopeda; piątek 17.00 - 18.30. USG
stawów biodrowych niemowląt - godz.
18.20. Jarocin, ul. Karwowskiego 32.
(567/R /96)

Lek. med. A. SHARIFI - specjalista
w rehabilitacji chorób narządu ruchu,
chirurg; Jarocin, ul. Siewna 2 (os. Polna);
przyjęcia poniedziałki i czwartki od
godz. 16.00 do 17.00.
(573/R /96)

15.00 do 16.00. Jarocin, ał. Niepodległo
ści 6.
(772/R/96)

- 18.00, piątki 16.00 - 17.00. Jarocin, ul.
Słoneczna 8.
(774/r/96)
Lek. med. G R Z E G O R Z S Z Y M 
CZAK - S PE C JA L IS T A CH IR U R G ;

gabinet: al. Niepodległości 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgłosze
nia tel. 47-36-00. G A STR O SK O PIA
(badanie przełyku, żołądka i dwunast
nicy), czwartki 16.00 - 18.00; ul. Hallera
9, pokój 7; rejestracja do gastroskopii:
tel. 47-36-00.
(808/R /96)
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NIEPRZECIĘTNA OKAZJA - PRZECENA OD 10% DO 60%
od 11 do 20 marca 1996
S a Ł w

w lfie fy a c iM

PRODUCENT:
A K S A M ITÓ W ODZIEZOW YCH
PLUSZY D E K O R A C Y JN Y C H
* ZASŁO N O W YCH
* M E B LO W Y C H

DZIANIN FUTER K O W YC H
* O D ZIE ŻO W Y C H
* W Z O R ZY S TY C H
* G Ł A D K IC H

W ZO R ZYSTYCH N A R Z U T I M A K A T
G ALANTERII D E K O R A C Y JN E J I P O ŚCIELO W EJ

f,

Jarocin, Rynek 22

PŁYTKI CERAMICZNE
OPOCZYŃSKIE
- NIEMIECKIE
W Ł O S K IE
-

-

KLEJE, FUGI
-ATLAS
K N AU F

JAROCIN
UL. KAZIMIERZA
WIELKIEGO 7
TUM IDAJ

ZAPRASZAMY

-

LISTWY NAROŻNIKOWE

R O WE R Y

m a rk e t
AUTORYZOWANY DEALER

FABRYKA WYROBOW RUNOWYCH S.A.

CENTRUM DAEWOO

N runotex
62-800 KALISZ

ul. Szopena 25-27

TEL. (0-62) 659-100. FAX (0-62) 573-249, TLX 0462125

D ZIA Ł M A R K E T IN G U I SP RZED A ŻY
TEL. (0-62) 659-392. 659-385 d o 390. FAX (0-62) 571-127

ZAPRASZAMY

PN - PT 9:00-17:00, SOB- NIEDZ.; 9.00-15:00
P-Ń. UL LECHICKA100, TEL. (0-61)23-81-31.20-45-82

do 12 miesięcy - 14,08 %
do 24 miesięcy - 14,58 %

tel.47-33-36
godz. 700 - 1500
Konkurencyjne ceny. Faktury VAT.
SYN D YK M ASY U PADŁOŚCI
B AN K U S P Ó ŁD Z IELC ZEG O W JA R A C ZEW IE
Informuje D eponentów Banku Spółdzielczego w Jaraczewie w upadłości,
ż e w y p ła ty d e p o z y tó w o b ję te g w a ra n c ją B a n k o w e g o F u n d u s z u
G w arancyjnego zo sta ją uruchom ione od dnia 18.03.1996 r. w siedzibie
BS w Jaracze w ie , ul. R yrtek 3.
W yp łaty d oko n yw an e b ęd ą w d niach od 18.03.96 r. d o 02 .04.96 r. wg
niżej podanego harm onogram u w ypłat.

Data

Litera

Data

Litera

18.03.1996 r.

A (cała)
B - Bą (włącznie)
B (do końca)
C (cała)
D - Do (włącznie)
D (do końca)
E (cała)
F (cała)
G - Go (włącznie)
Grz - do końca G
H (cała)
I (cała)
J (cała)
K - Kn (włącznie)
Ko (do końca K)
L (cała)
Ł (cała)
M - Mą (włącznie)

26.03.1996 r.

Me (do końca M)
N (cała)
O (cała)
P - Pi (włącznie)
PI (do końca P)
R - Ru (włącznie)
Ry (do końca R)
S - Sp (włącznie)
St (do końca S)
Ś (cała)
T (cała)
U (cała)
W - Wi (włącznie)
Wo (do końca W)
Z (cała)
Ż (cała)

19.03.1996 r.

21.03.1996 r.

22.03.1996 r.
23.03.1996 r.
25.03.1996 r.

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
Oddział, ul. Kilińskiego 2a, 63-200 JAROCIN, lax (62) 472458. tel. (62) 472721

(87/96)

samochody STAR 1142
- ładowność 6,5 tony
- długość skrzyni 5,3 m

20.03.1996 r.

Powyższe wielkości podane są według oprocentowania efektywnego.
Wynikają /. podzielenia sumy odsetek zapłaconych w ciągu roku
przez kwotę udzielonego kredytu.

Czynne codziennie od 9.00 do 18.00
w szystkie soboty od 9.00 do 14.00

USŁUGI TRANSPORTOWE

To się opłaca
Kredyt Konsum pcyjny

Sklep Motoryzacyjny
„USZCZELKA"
63-200 Jarocin, ul.'Targowa 12

SPECJALNIE DLA CIEBIE !

P R O D UC EN TÓ W - H UR TO W N IK Ó W - D E TA LIS TÓ W

Oferta kredytowa WBK SA
dla Ciebie i Twojej Rodziny

Sprzedażza gotówkę i na raty

27.03.1996 r.
28.03.1996 r.
29.03.1996 r.
30.03.1996 r.
01.04.1996 r.

02.04.1996 r.

W celu sprawnego przeprowadzenia wypłat proszę o przybycie do
siedziby BS w Jaraczewie ściśle według podanych powyżej terminów.

15 marca 1996 r.
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WIEDEŃ Vif POZNANIU

Przedstaw icielstw o w Jarocinie
ul. Kościuszki 16a

ORJON

ZATRUDNI AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

CENTRUM OŚWIETLENIOWE

* / w y k ształc e n ie śred n ie
✓ k o n tak t o so b isty

F.H.U. "M ADOS"

« M

poleca:

A liM

(ponad 900 w z o r ó w ciągłej sprzedaży)
f

J e ..

przyjmuje w komis
sprzedaje i wypożycza:

żaluzje aluminiowe
w kilkunastu kolorach
• verticale (żaluzje pionowe)
szeroka gama wzorów i kolorów
* rolety zewnętrzne
•

SUKNIE ŚLUBNE,
WIECZOROWE,
GARSONKI
Oferujemy duży wybór, niskie ceny
Zapraszamy: 16.00 - 20.00
” sob. 11.00 - 19.00
Boguszyn, ul. Śremska 1
na trasie N. Miasto - Książ Wlkp.

Krótkie terminy realizacji zamówień
Fachowa obsługa
Wystawiamy faktury VAT
Os. T. Kościuszki 6/40
-63-200 Jarocin, tel. 47-3B-B5

I

________________________________________ (697/ R/96)

inż. Wiesław Jaśkowiak
63-200 Jarocin, ul. Żwirki i Wigury 3
tel./fax (0-62) 47-30-47
tel. kom. 090-607-350

Canon

i
9
u

FAKSY LASEROWE OD 2.100,FAKSY NA PAPIER TERMICZNY OD 850,FAKSY NA PAPIER ZWYKŁY OD 2.800,★ ★ ★
TELEFONY BEZPRZEWODOWE
AUTOMATYCZNE SEKRETARKI
CENTRALE TELEFONICZNE
Zapraszamy do

OKNA ,DRZWI PCV i ALUM.

SKLEPU DRZEWNEGO
W KROTOSZYNIE
RYNEK 16 (w podwórzu)
czynne 9,K’- 17,K’. w soboty 9'"'-121'"
luf. id . (0-64) 535-18 w godz 7""-2l“*

Jarocin, ul Dąbrowskiego 6, te l.M lM W l

ROLETY, PARAPETY
OKNA DACHOWE
BRAMY GARAŻOWE

OFERUJEMY
-

listwy wykończeniowe
podłogę sosnową, mozaikę
drzwi harmonijkowe
trzonki do młotków, szczotek, grabi,
szpadli itd.
- kasetony, tralki, wieszaki, kwietniki
- zabudowy grzejników itd.
Rachunki VAT.
Zapraszam y do w s p ó łp ra c y pro ducen tów
branży drzewnej

P.W. TELM AX
zaprasza do sklepu
przy ul. S ta s z ic a 20
w Jarocinie
polecamy sprzęt:

RTV
AGD TV-SAT
R A TY B EZ ŻYR AN TÓ W
G O TÓ W KA - R ABAT

¿96/96)

* va

Kalisz, ul. Górnośląska 50
tel. (0-62) 644-821

irrfotec

SPRZEDAZ ♦ SERWIS ♦ NAPRAWA

.j f .

Poznań, ul. Dąbrowskiego 63
tel. (0-61)477-936
(Kościelna a Dąbrowskiego, Rynek Jeżycki)

\_ 0 ^

SP&

+■

ir

J ^ Î jL /- f3 L ^ C
6 3 - 3 0 0 P le s z e w
ul. K o le jo w a 6. tel. 4 2 4 - 3 8 9

kserokopiarki
* telefaxy
* telefony
* centrale tel.

,

<
I
< /)

inny sprzęt biurowy i materiały eksploatacyjne

GAZ !!!
C h cesz spać spokojnie! C hcesz m ieszkać bezpiecznie!
W ykonujem y przeglądy instalacji gazow ej za p o m o c ą detek to ra
gazu E X -T E C S n o o p er L niem ieckiej firmy "SE W ER JN ", który
dzięki swojej dużej czułości pom iarow ej w skazuje kon cen trację
ga^ów' palnych ju ż o stężeniu 0,001 % , a za po m o cą sondy ręcznej
wyposażonej w czujnik pomiarowy' pozw ala wykryć najdrobniejsze
nieszczelności w instalacjach gazowych, także w trudno dostępnych
miejscach połączeń rur.
C ena usługi: 20,- zł + 7 % VAT przy jednym odbiorniku gazowym ,
30,- zł + 7 % V AT przy dwóch odbiornikach gazowych
N a życzenie za dodatkow ą opłatą usuw am y wykryte nieszczelności.
Z głoszenia prosim y kierow ać osobiście lub telefonicznie:
Przedsiębiorstwo Urządzeń Grzewczych "OL-GAZ"
63-7 6 0 Z D U N Y , os. M a d aliń sk iego 3/1, tel./fax (0-64) 55-041
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HURTOWNIA PAPIERNICZA

Autoryzowany Dealer

F.H.P.U. "VISATOS" s.c.
63-200 JAROCIN, ul. Wrocławska 46
tel. (0-62) 47-26-48

G P T S M U B
K ro to s zyn - Ja ro c in

KOMPUTERY
OPROGRAMOWANIE
K A S Y F IS K A L N E

ARTYKUŁY:

K tJ B M Y

ODDZIflt

^ j>la sk lep ó w t k to c k ć w

r e n o m

% 1>IA SZkÓŁ

Jf ^ OC' N .
_ -t n KOMPLEKSOWAKOMPUTERYZACJA
u l. Ś ró d m ie js k a 14
przedsiębiorstw
tel: 47-23-65

INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWYCH

K O M P U T E R Y M U L T IM E D IA L N E D L A D O M U
Za progiem wiosna, ale Ty pomyśl już o przyszłej zimie

♦ TANIO

♦ SOLIDNIE

♦ MIŁO ♦

Zakład P rodukcyjno - H a ndlo w y

„POLW OS”

Centrum Grzejnictwa MIGRO

Witaszyce, ul. Zatorze 18, tel. 47-27-09

proponuje

oferuje d o sp rzed a ży

PEŁEN ZESTAW URZĄ D ZEŃ
DO EKONOM ICZNEG O OGRZANIA
TW OJEGO D O M U , M IESZKANIA

SZEROKI ASORTYMENT NAWOZÓW
w cenach fabryczn ych z Zakładów:
HYDRO, PUŁAWY, TARNÓW

P o n ad to o d w rześnia o p ró cz stałego a so rty m e n tu
d o d a tk o w o w sprzedaży

- NPK 16-16-16 + 3 % MgO
- NPK 21-8-11 + 2 % MgO
- NPK 6-16-26 + 1 % MgO + 10 % CaO
- NPK 14-10-18 + 2 % MgO + 9 % CaO
- saletra wapniowa
- saletra wapniowo - amonowa
- mocznik nawozowy
- saletra am onowa
- saletrzak

aluminiowe grzejniki produkcji włoskiej „Modex”
Jaro cin , ul. M oniuszki 14 (D o m U sług, U piętro)
tel. 47-33-40
Poniedziałek - p iątek 9.00 - 16.00, so b o ta 9.00 - 13.00

Z a p ra sza m y

IGNASZAK s.c.
Autoryzowany Dealer VW - AUDI

Płytki ceramiczne

„O PO C Z N O ”
o fe r u je
sklep na ulicy Średniej 9
w Jarocinie przy PK O
(85/96)

KREDYTY I LEASING
NA MIEJSCU

,

DRZWI
OKNA
Z PCV
P.H.U. MONOPLAST
6 3 - 2 0 0 J A R O C IN
S t. W y s z y ń s k ie g o 4
II p ię tr o , p o k ó j 1 5
p n . - p t. 9°°- 1 6 ”
te l. ( 0 - 6 2 ) 4 7 - 3 2 - 9 1 w . 4 5
6 2 -3 2 0 M IŁ O S Ł A W
Dz. M iło s ła w s k ic h 2
te i. (0 -6 6 ) 3 8 -2 4 -3 1
Ks

P O LO
p R zm źsp m o ź
G O LF
PASSAT
TR A N S P O R TER
A U D I A 4 ,A 6 ,A 8

cm

Zapraszamy do salonu, 62-800 HflllSZ, fil. Wojska Polskiego 5, tel./fax 53-15-37153-67-96.

G w a ra n c ja M o n ta ż
T ra n s p o rt
S p rz e d a ż na ra ty
R A B A T Z IM O W Y

S obota

63-200 Jarocin
ul. T. Kościuszki 8A

Wiadomości od 10.00 do 18.00 co go
dzinę
Piosenka dnia - zawsze po wiadomoś
ciach

tel.47-17-47

lek. med. KONRAD LINK

an estezjolog
• PORADY OGÓLNE
• BADANIA EKG
• WIZYTY DOMOWE
PRZYJĘCIA:
Jaraczewo. O środek Z d ro w ia

w to rek 1800 - 19™
Jarocin, ul. W iosenna 16
- p ią te k 18“ - 19”
M ożliw ość rejestracji:
tel. 47-20-43

SKUP I SPRZEDAŻ
SAMOCHODÓW
NOWYCH I UŻYWANYCH,
BEZWYPADKOWYCH,
ZA GOTÓWKĘ I NA RATY,
RÓWNIEŻ W TRAKCIE
SPŁATY KREDYTU.

mochodu

pil. 15.00 - 16.00
GOZ - N owe Miasto

★ PŁYTKI
CERAMICZNE
★ Kleje
★ Fugi
J a ro c in

9.00 - 16.00 B.I.G.O.S. - Bardzo In
teresująca Generalnie Odlotowa Sobo
ta, 9.20 Horoskop, 9.45 Przegląd pra

7 f , O Î M -ł-ę,

sy, 11.10 - 12.00 Konkurs z JA-Ra
diem, 12.10 - 13.00 Zatańcz w kuchni
- gotuj razem z nami, 13.10 - 14.00
Taśma - informacje i muzyka filmowa,
16.00 - 17.00 Na żywca - muzyka live,
17.00 - 19.00 Radiowa lista przebojów

P o n ie d zia łe k - P ią te k
Wiadomości od 10.00 do 18.00 co godzinę
Piosenka dnia - zawsze po wiadomościach
9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOŁUD-

NA MIEJSCU:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE,
KREDYT I UBEZPIECZENIA.

Bądź
SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
Marek Pelesz
ginekolog - położnik

R a d io

Jaroci n
'rT; <5*0

* * uPern !

Nowo « ^ | J . adc2v

Autoryzowana stacja
obsługi
dealer

Ù CHRYSLER
STATUS - model 1996
NEON
VOYAGER - nowy model (kontyngent)

NIE, 9.20 Horoskop, 9.40 Przegląd pra
sy, 10.40 Kursy walut, 11.10 Konkurs
z JA-Radiem, 12.45 ”Z drogi” - infor
macje dla kierowców, 13.10-14.00’’Im
preza” - informator kulturalny, 14.00
- 16.00 SŁUCHAJ UCHEM A NIE
BRZUCHEM, 14.15 Ryzyk-fizyk - in
formacje z giełdy, kursy walut, 16.00
- 19.00 JA-GRAM - TWOJE RADIO
- informacje i muzyka

N ie d z ie la
Wiadomości od 10.00 do 18.00 co go
dzinę
9.00 - 13.00 NIEDZIELNE PRZE-

BUDZANKI, 12.00- 13.00 JA-Radełko - radio dla dzieci, 14.00 - 16.00
Koncert życzeń, 16.00 - 19.00 PLN
- Popołudniowe Leniuchowanie Nie
dzielne, 18.00 - 19.00 Sportowe JA

- informacje sportowe

K o n k u rs lite rk a -c y fe rk a
Zasady naszej gry są bardzo proste. Wystarczy kupić "Gazetę Jarocińską" i słuchać w
piątki JA-Radia. Co tydzień w "Gazecie" będziemy zamieszczać nasz. "szyfrogram". Każdej
cyfrzebędzie odpowiadać dana litera np. A-l. B-3. Co itd. W piątek u JA-Radiu będziemy podawać
co jakiś czas eylry. Trzeba będzie zamienić je na odpowiednie litery i ukaże się hasło.
Przykładowo podamy, że hasło tworzą cyfry: 1.3.3.1. Masło brzmi: AI3BA. Kiedy już odczytacie
Państwo hasło dzwońcie natychmiast do radia, ‘len kto pierwszy zadzwoni i poda prawidłowe
hasło, wygra atrakcyjną nagrodę.

JEEP GRAND CHEROKEE

Szyfrogram na piątek: 15 marca
JEEP CHEROKEE
JEEP WRANGLER

V

>
^

leasing
operacyjny

PN-PT: 9.00-17.00
SOB-NIEDZ: 9 00-15.00

u l. L e s z c z y c e 15
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JAR-EKO

PROWADZI SKUP MAKULATURY I ZŁOMU STALOWEGO
Zapraszamy do naszych punktów:
Jarocin, ul. Śródmiejska 32, (rzeźnia) - skup makulatury
Jarocin, ul. Węglowa 3 - skup złomu
Kotlin, ul. Powstańców Wlkp., (baza GS) - skup złomu i makulatury
Wszystkie punkty czynne od 800do 150D
Prowadzimy także nieodpłatnie zbiórkę własnym transportem
różnego rodzaju złomu od mieszkańców
(stare samochody, piece c.o. i inny złom przestrzenny)
Zgłoszenia pod nr tel. 47-13-58; po 1500
JUŻ CZAS NA WIOSENNE PORZĄDKI!!!
Od 02.04.1996 r. będziemy prowadzić skup i zbiórkę
tworzyw sztucznych i stłuczki szklanej
ZAPRASZAMY

1.T W IS T - Maanam
Z LOVE IS ON THE LINE
- Edyta Górniak
3.CZERWONE TANGO - Pudelsi
4.SZAŁ - Edyta Bartosiewicz
5.L IKE A RO LLING STONE
- The Rolling Stones
6. A PROMISE - The Levellers
7.PO PROSTU BĄDŹ - Maanam
8.ABOUT TIM E - Friends of Harry
9.U CIOCI NA IMIENINACH
- Szwagierkolaska
10. ONE OF US - Joan Osborne
11. TOO H O T -C o o lio
12. IT'S A BEAUTIFU DAY - Queen
13./OSTATN1 - Edyta Bartosiewicz

4/4
4/1
1/0
4/2
4/5
4/17
1/0
4/16
4/9
3/10
4/6
4/8
1/0

14. LOVE ME - Rita Chiarelli
15. DZIEWCZYNA SZAMANA
- Justyna Steczkowska
16. TWOJE RADIO - Budka Suflera
17. ZEGAR - Edyta Bartosiewicz
18. BIRIBOMBA - Blenders
19. W SZYSTKO DLA TW OJEJ MIŁOŚCI
- Marek Grechuta
20. ONE BY ONE - Cher
21. OSTATNI ZNAK - Sway
22. PIĄTA TRZYDZIEŚCI - Harlem
23. KRÓTKA PIOSENKA O MIŁOŚCI
- Myslovitz
24. TWENTY ONE - The Cranberries
25. ZŁO TY PAW - Tomasz Olejnik / Dżem

JA-Radiowa Lisia Przebojów prezentowana jest w każdą sobotę między 17

4/11
4/3
1/0
1/0
1/0
3/12
4/12
1/0
1/0
4/13
3/14
1/0

a 19 . (liczby podane z

prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim tygodniu i liczbę tygodni na liście). Słuchaj nas na
96.8 MHz lub 71.09 MHz.
Korespondencję, głosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować na załączonym kuponie
(najlepiej naklejonym na kartce pocztowej) na adres redakcji: JA-Radio, ul. Kościuszki 8A. 63-200 Jarocin,
lub składać na kartce pocztowej w "Czytelni pod Ratuszem".

ZNANY I CENIONY PRODUCENT
PASZ, KONCENTRATÓW I PREMIXÓW

Głosować można również telefonicznie, pod nr (0-62) 47-15-31 - w piątki w godz. 15M d o 16“ .
Głosy mogą być oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio (sorry!).
UWAGA! Glosować można anonimowo, ale lepiej wpisać swoje nazwisko i adres, bo w trakcie listy
będziemy losować nagrody.

NEOROL sp. z o.o.

Do JA-Radiowej Listy Przebojów typuję:

z siedzibą w Chrzanie gm. Żerków
tel. (0-62) 47-19-42 w. 38 lub 0-90-604-380

✓

INFORMUJE ROLNIKÓW,
ŻE PROWADZI SKUP
ZBÓŻ PASZOWYCH
Przykładowe ceny - pszenica 550 zł/t

✓

(tytuł)

......................................
{tytuł)

✓...................................................
(tytuł)

Imię i nazwisko ....................................................................
adres........................................................................................

W miłości musisz. koniecznie iść na
kompromis!!! Pomyślny dzień - pią
tek.

BARAN (21 III - 19 IV)

Dużo szczęśliwych okazji spadnie
na Barany z II i III dekady. Planety,
które weszły do Baranów z I dekady,
narobią sporo zamieszania. Staraj się
unikać zatem improwizacji i do wszy
stkich spraw przygotuj się dobrze.
Dla wszystkich spod tego znaku dob
re samopoczucie i świetna kondycja
fizyczna. Pomyślny dzień - sobota.
BYK (20 IV - 20 V)

W pracy kołowrotek różnych wy
darzeń. Wkrótce sam przekonasz się,
że więcej w tym nerwów niż konkret
nego zagrożenia. W sytuacjach stre
sowych nie trać głowy i wykaż opa
nowanie! Sytuacja finansowa niezła,
ale naprawdę duże pieniądze są jesz
cze przed Tobą. Ważny Baran! Po
myślny dzień - niedziela.
BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)

Nadchodzący tydzień nie będzie
sprzyjał porozumieniu z przyjaciółmi
i partnerem. W pracy natomiast sta
niesz przed możliwością korzystnego
wyboru. Twój ewentualny sukces bę
dzie wymagał większego wysiłku. Pa
miętaj o tym, szczególnie w połowie
tygodnia, Ważny będzie teraz Lew.
Pomyślny dzień - wtorek.
RAK (21 VI - 22 VII)

Sprzyjające Ci Planety nadadzą
rumieńców pewnym Twym sprawom
i spowodują, że nabierzesz ochoty do
życia, towarzyskiego także. Wpro
wadzą w Twe życie niepowtarzalne
okazje, które należy chwytać w locie.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Wydarzenia z tego tygodnia będą
rzutowały na dalszą przyszłość. Weź
się w garść Lewku i głowa do góry!!!
Zawodowo wspaniały okres, a pry
watnie - nieporozumienia z osobą
bliską sercu. Staraj się nie mówić
tego, czego będziesz później żałować.
Intrygujący Rak. Pomyślny dzień czwartek.
PANNA (23 VIII - 22 IX)

Choć w tym tygodniu będziesz
wyjątkowo przekonany, że tylko Ty
masz rację, zrezygnuj z forsowania
swych jednostronnych opinii i są
dów. Uważaj na to, co mówisz i do
kogo. Ważną osobistą decyzję odłóż
na później. Teraz zacznij zarabiać.
Planety Ci sprzyjają!!! Sympatyczny
Baran. Pomyślny dzień - środa.

tempo życia drogi Skorpionie i zrela
ksuj się podczas spaceru po lesie, już
w najbliższą sobotę. Pomyślny dzień
- czwartek.

się więc przynajmniej utrzymać od
łożoną wcześniej gotówkę. Pomyślny
dzień - czwartek.

STRZELEC (22 XI - 21 XII)

W tym tygodniu radzimy wszyst
kim Wodnikom odłożyć na później
realizację nowych projektów. W głę
bi duszy odczujecie teraz trochę nie
pewności. Na osoby z II dekady
czekają sukcesy towarzyskie. Dobra
atmosfera w układach partnerskich.
Pomyślny dzień - sobota.

W tym tygodniu dobra passa!!!
Pomyślne wydarzenie, które przyczy
ni się do poprawy sytuacji życiowej.
Nie przeocz takiej okazji. Gwiazdy
sugerują Ci, byś wykazał więcej od
wagi w walce o swoje prawa. Wtorek
będzie dobrym dniem do gry w Lot
to. W zawiłych sprawach sercowych
licz na swoją intuicję. Pomyślny dzień
- niedziela.
KOZIOROŻEC (22 XII - 19 I)

Nadchodzący tydzień to zwiększe
nie obowiązków w pracy. Nie przy
niosą one jednak zdecydowanych ko
rzyści finansowych. Cofające się Pla
nety sprawią, że w tym tygodniu nie
zarobisz wielkich pieniędzy. Staraj

RYBY (19 II - 20 III)
Tydzień spokojny, choć przy koń
cu może dojść do słownej bitwy na
argumenty z przełożonym. Dlatego
przygotuj się na zaakceptowanie sie
bie i swego sukcesu zawodowego.
Gwiazdy dodadzą Ci pewności siebie
i sprawią, że uwierzysz wreszcie we
własne siły. Przyjazny Skorpion
i Byk. Pomyślny dzień - niedziela.
MERKURY i W ENUS

WAGA (23 IX - 22 X)
Dużo okazji do spotkań towarzys
kich i beztroskiego wydawania pie
niędzy. Trochę ciepła wiosennego
i już szalejesz!!! Wagi wolne spotkają
na swej drodze bratnią duszę, inne
ciekawych, nawet ekscentrycznych,
przyjaciół. Nadchodzi też doskonały
okres na dobre porozumienie z naj
bliższymi. Pomyślny dzień - ponie
działek.
SKORPION (23 X - 21 XI)

Gwiazdy zapewnią Ci teraz dobre
samopoczucie... Przypływy energii
i dobrych pomysłów. Niestety, pew
ne Planety zaczynają się teraz cofać,
co oznacza, że roczpoczęte już, a tak
ważne dla rodziny sprawy, szczęśliwy
finał znajdą trochę później. Zwolnij

■ U lO S M A

Poziomo: 1) potocznie dorosły mężczyzna, 6) honorowy
tytuł dostojników w imperium osmańskim, 9) klątwa
kościelna, 10) legendarny założyciel polskiej dynastii, 11)
chłopiec okrętowy, 12) kat, 13) małpa z rodziny koczkodanów, 16) kaduk, diabeł, 19) likier kminkowy, 22) do
budowy dróg, 23) guzdrała, ślamazara, 24) ponoć nigdy nie
śpi, 25) produkt uboczny przy produkcji cukru, 26) dragon,
27) posiedzenie, obrady, 30) rzeka w Austrii, prawy dopływ
Dunaju, 33) jadłospis, menu, 36) szowinista, nacjonalista,
37) złota w akwarium, 38) tytuł cesarza japońskiego,
mikado, 39) pułapkowe, sieciowe narzędzie do połowu ryb,
40) drzewo iglaste, 41) indyjski system filozoficzny.

C Q H § a a iE R e
Ś r o d a W lk p . u l. B e r w i ń s k i e g o 1
te l. 0 6 6 7 /5 8 0 8 1 , f a x 0 6 6 7 /5 8 0 8 3

R O Z W IĄ Z A N IE
K R Z Y Ż Ó W K I NR 248
Hasło: Tylko umiar daje bezmiar.
Nagrody wylosowali: Jacek Wal
czak, Wojciechowo 66 (25 zł), Moni
ka Gołębiak, Nowe Miasto n. Wartą,
ul. Dębowa 4 ( 10 zł), Zdzisława Koz
łowska, Witaszyce, ul. Kolejowa 17
(kawa), Jakub Stadnik, Jarocin, ul.
Kościuszki 26/1 (kawa).
Po odbiór nagród prosimy się zgło
sić do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek
- Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu,
napisane od 1 do 22, utworzą rozwiązanie - przysłowie
polskie.
Oprać. PIOTR WARCZYŃSKI

J a r o c iń s k a
-i —
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ADRES REDAKCJI: 63-200 Jarocin, ul. T. Kościuszki 8A
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blagier, 3) podniosłość, wzniosłość, 4) stopień podoficerski,
5) raptus, narwaniec, 6) arlekin, trefniś, 7) do mierzenia
głębokości wody, 8) motyw dekoracyjny w formie stylizo
wanych liści, 14) samodzielnie przygotowuje się do eg
zaminu, 15) symulant, 17) przeniewierca, wiarołomca, 18)
punkt na sferze niebieskiej, z którego pozornie rozbiegają
się drogi meteorów tworzących rój, 19) góry w pn.-zach.
Afryce, 20) przyłączenie się, przystąpienie do czegoś, 21)
widmo, mara, 28) wybryk, 29) drzewo liściaste, 30) miejsce
zamieszkania lub pobytu osoby, 31) pantera śnieżna, 32)
podmokłe lasy od Florydy po Argentynę, 33) dawniej
weteran, stary żołnierz, 34) stopień, szarża, 35) uzdrowisko
klimatyczne i ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii.

STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Leszek Bajda, Iwona Cieślak, Giażyna Cychnerska
(Kotlin), Halina Czarny (Nowe Miasto), Mariusz Gryska, Przemysław Jankowski,
Iwona Kasprzak, Anna Konieczna, Anna Kopras - Fijolek, Justyna Napieraj,
Agnieszka Pilarczyk, Jerzy Stachowiak, Andrzej Stasiak (Jaraczewo), Franciszek
Tomczak (Nowe Miasto), Paweł Witwicki

W

Rozwiązanie krzyżówki prosimy
przysłać lub przynieść wraz z kupo
nem do biura ogłoszeń (Jarocin, Ry
nek - Ratusz) do 22 marca. Spośród
prawidłowych rozwiązań wylosowane
zostaną dwie nagrody pieniężne (25
i 10 zł) i dwie nagrody rzeczowe (ka
wa).

Pionowo: 1) człowiek z nizin dla górala, 2) kłamca,

TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

WODNIK (20 I - 18 II)

BIURO OGŁOSZEŃ : 63-200 Jarocin, Rynek, Ratusz, tel. 47-23-14,
kierownik: Regina Blaszak. Czynne codziennie: 10.00- 16.00, sobota: 10.00

- 12.00

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ: Jaraczewo, ul. Kaliska 4a, tel.
3A, czynne cały dzień; Nowe Miasto, ul. Poznańska 40, teł. 76A, pon. 10.0013.00, pt. 13.00- 18.00
OBSŁUGA KOMPUTEROWA: Dariusz Fijolek
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, rubryk: "Listy" i "Halo,
Gazeta". Anonimów nic publikujemy. Materiałów nic zamówionych nie
zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany
ich tytułów.

