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Continental
Singers
I W Jarocinie

I

26 lipca 1996

Cena l

'. Holenderski zespół Continentals Singers wystąpi w
piątek o godz. 20 00 w Letnim
Ogródku Muzycznym BroWaru Krotoszyńskiego, JARadia i "Gazety Jarocińskiej".
Jarocińskiej publiczności
1aprezenruje się czterd ziesto
Dsobowy zespół śpiewający

lagodnąmuzykę pop i refleksyjne piosenki wzbogacone
tańcem .

"Cyrki"
przed cyrkiem
"Nie popieraj swoimi
~ieniędzmi cierpienia zwie~t", "Cyrk bez zwierząt".
l'akimi hasłami nawoły
~ało kilkunastu młodych
la~ociniaków z Frontu
Wyzwolenia Zwierząt do
bojkotowania włoskiego
'yrkn "Sułtan", który przez
dwa dni gościł w Jarocinie.
- Protestujemy przeciw
iVykorzystywanhi zwierząt w
r.yr-kach w celach rozrvw(OlVych. Chcemy wyelfmi~olVui' le, w kló'ych stosuje
'ię brulalną Iresurę - wyjaś
niał jeden z uczestników

Pikiety.
DokO/1czenie sIr. 3

'------~--------

tUminacje do
) "Miss Lata"

Szansa dla "JAFO"
Ugoda bankowa może stworzyć szansę "przeżycia"
Fabryki Obrabiarek. Podpisane w ubieglym
tygodniu porozumienie powoduje umorzenie większości spośród sięgających kilkuset miliardów starych zlotych -

Jarocińskiej

zobowiązań.

Bankowe postępowanie ugodowe wszczęte zostało kilka
miesięcy temu. I 5 lipca, po długo
trwałych i trudnych negocjacjach
Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek
udało się wreszcie podpisać ugodę.
Większość - spośród prawie 250
wierzycieli - głosowała za ugodą.
"Przedstawiliśmy program fill1kcjonowania zakładu - mówi Jan
Zurek, pn;zes "Jaro". - Jesl on na
Iyle wiarygodny, że najwięksi
wierzyciele zaufali,~lUm i dałi nam
szansę na ,anaCję

stwa, klóre rosną od 19 marca. To
są wierzytelności, które mocą
uslawy nie są ob~;mowane postę
powaniem ugodowym. Chodzi tu
przede wszystkim o nasze zaleglości wobec ZUS-u" - mówi Bolesław Kędzia, główny księgowy w
"Jafo". W dniu wszczęcia ugodowego postępowania bankowego
była to kwota 18 miliardów starych złotych. Co miesiąc o miliard
powiększa się to zobowiązanie.
"Tego na razie nie jesteśmy w
sIanie zaplacić" - twierdzi Zurek.
Zarząd zakładu chciałby spłacić

Umorzone długi
Wierzyciele przyjęli zaproponowane przez BRE - bank prowadzący ugodę - warunki. W wyrtiku
ugody umorzona zostanie całość
odsetek wynikających z zadłu
żenia powstałego przed 19 marca
1996 roku oraz 66 % kwot głów
nych tych zadłużeń. Uprawomocnienie się warunków ugody nastąpi 18 sierpnia - w czasie jednego
miesiąca od daty ukazania się w
centralnej prasie informacji o
podpisaniu ugody.
Umorzonych zostało 86 %
wszystkich długów . Pozostała
c zęść zostanie zamieniona na
akcje spółki, około sto t y sięcy
(miliard starych zlotych) - podlegać będzie spłacie . "Ale jeszcze
mamy długi wobec Skarbu PUl1-

powstałe wobec ZUS-u zal egłości
w ciągu kilku lat. "Nie wiemy
jednak, czy ZUS wyrazi zgodę na
naszą propozycję ".
Dokończenie sIr. 5

Złoto

za złoto

Proponujemy naszym Czytelnikom olimpijski konkurs "Złoto
za złoto". Wystarczy odpowiedzieć na pytanie . Które państwo
zdobędzie najwięcej złotych medali w Atlancie?
Wśród osób, które do soboty
27 lipca, godz. 12 r~, dostarczą do
Biura Ogłos zeń "Gazety Jarocińskiej" kartki z prawidłową
odpowiedzią na nasze pytanie
rozlosujemy złoty łańcuszek.

l

Kolorowe światła, głoś

FOTO Stachowiak
Nawiedzeniejarocina przez Figurę Matki Bożej Fatimskiej
zgromadziło tlumy wiernych z Jarocina i okolic.
Szczegółowa relacja na stronach 12 i /3.

Marne efekty
Tylko niewielka liczba osób zatrudnionych w
ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
może liczyć po ich zakończeniu na stale zatrudnienie. "Aktywna" walka z bezrobociem znów
zakończy się powrotem większości zatrudnionych
przed okienka, w których wypłaca się zasiłki.

~a muzyka disco i piękue
,dZiewczyny _ tak można
tOdsumować eliminacje do
Onkursu "M iss Lała"

które odbyły się w minion~
!obotę w dyskotece "Protecto~" w Wilkowyi.
To były pierwsze elimih~c!e do naszego konkursu.
vvzlęło W nich udział osiem
ziewczyn. Dwie kandydatki
oChodziły z Głogowa, potoslałe - z Jarocina. Najmłod
SZe miały po 15 lat, a naj:tars za - 19. Najniższa mieZyła 163 cm wzrost u a
najwYższa 175 W cłi~i
nacjach startowaiy i brunetki
l blondynki.
Dokończenie Sir. 4

Nadzieja
z Fatimy

Co roku w okresie wiosennym urzędy pracy odnotospadek liczby bezrobotnych. Okazuje się to jednak
tylko chwilową poprawą sytuacji osiągniętą dzięki
zabiegowi o mało wdzięcznej nazwie
wują

roboty publiczne.
Fot. R. Każmierczak"
Tragicznie rozpoczęło się dn/gie półrocze na drogach woj. kaliskiego.
W wypadkach samochodowych zginęlo od początku lipca 18 osób,
najwięcej na terenie Ziemi Jarociliskiej. W czwartek 18 lipca, po
poludniu, /la ul. Poznańskiej, doszło do zderzenia czterech pojazdów.
Tym razem /lie było ofiar śmiertelnych, jednak sześć osób trafilo do
szpitala.

Obejmują

\

one naj szerszą grupę ludzi o rozmaitych
kwalifikacjach, a także bez kwalifikacji. Zawsze mamy
grupkę, której najchęlniej byśmy nie oglądali. To są ludzie,
którzy się nigdy się specjałnie pracą nie skalali. Ale z kolei
są naciski z opieki społecznej. żebyśmy ich przyjmowali,
bo nie mają żadnego 111rzymania - mówi Zbigniew
Kowalski, inspektor z Wydziału Gospodarki Komunalnej
w Jarocinie.
Dokończeniestr. 9
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KRONIKA
POLICYJNA

ISZKOtA RODZENlAI
Środy godz. 13.00 - 15.00; Przedszkole nr '3 - Jarocin , ul. Batorego.
Zajęcia bezplatne, prowadzi położna
Kazimiera Pacia.

URODZENIA

O Tego samego dnia kilka minut
przed godz. 21 .00 w Witaszycach na
ul. Słowackiego kierujący samochodem Scania z n aczepą uderzył w tył
Forda Sierry, który zjechał na lewy
pas i uderzony został przez Mercedesa. Lekkich obrażeń doznał kierowca
Forda.
O W ubiegły poniedziałek w jarocińs
kim oddziale PKO mieszkaniec Jarocina wpłacił banknot o nominale 100
zł, który zatrzymano do ekspertyzy.
O 16 lipca po godz. 23.00 w Antoninie
(gm. ŻCrków) kierujący motocyklem
uderzył w zaparkowany samochód
Audi, Motocyklista odniósł lekkie obrażenia ciała.

ZGONY
Jan Rutecki l. 67 (Kotlin)
Tadeusz Chybki l. 48 (Nowe Miasto)
Stefania Pastuszek l. 56 (Utrata)
Marian Świątek l. 62 (Chrzan)
Piotr Marek l. 68 Clerków)
Emilian Szwajcak l. 60 (Miniszew)
Marian Bartkowiak l. 56 (Nosków)
Władyslawa Kaczmarek 'l. 77
(M ieszków)
Janina Janus l. 43 (Jarocin)
Marian Włodarczyk l. 70 (Bachorzew)
Zofia Świdurska l. 89 (Jarocin)
Hele na Fiturska l. 73 (J arocin)
Stanislawa Kmi eć l. 89 (Bachorzew)
Anna Fribe l. 69 (Jarocin)
Stanisław Kamrowski L 72 (Bież
dziadów)
zmarłych składamy

kiej kierujący samochodem marki
Ford Mondeo w trakcie wyprzedzania innego pojazdu, uderzył w Fiata
126p. Kierowca "malucha" doznał
obrażeń ciała.

Monika Antoniewicz
Adrian Sakwa
Daniel Szalczyk
Sebastian Świątek
Katarqna Szeps
Ewelina Tomkiewicz
Robert Aodrzejczak
Przemysław Andrzejczak
Jakub Kaczmarek
Magdalena Szwajcak
Joanna Rosiejka
Dawid Kośeielniak
Joanna Bana szyńska
Krystian Frankowski
Patrycja Alankiewicz
Ernest Dostatni
Wirginia Wojtczak

Rodzinom

o 15 lipca w Golinie na ul. Jarocińs

wyrazy

współczucia

27 łipca
Zbigniew Urba niak (Jarocin) - Monika Kowal (Kotlin)
Wojciech Kistowski (Stramnice) - ArIeta Pera (Chocicza)
Arkadiusz Bijak (Boguszynek) - Aneta Pohl (Szypłów)
Maciej Padrok (Twardów) - Sylwia
Michal ak (Dobieszczyzna)
Mirosław Ślcdziński (Żerków) - Aneta
Rzepa (Raslewy)
Rafał Andrzejczak (Góra) - Monika
Oblaniec (Bieżdziadów)
Tomasz Borecki (Jarocin) - Ilabella
Brzezińska (Jarocin)
Karol Świdurski (Łobez) - Anna Stachowiak (G logów)

19 lipca w jarocińskim urzędzie pracy zarejestrowanych było 5,757 bezrobotnych, W ciągu tygodnia zarejestrowało się 75 bezrobotnych. Spośród
114 wyrejestrowanych, 44 podjęło
pracę ·

Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia m.
in. dla nauczycieli, technika budowlanego, zbrojarza, cieśli i murarza.
(jn)

Do 28 lipca d yżur nocny
20.00 - 8.00 pełni apteka "Flos
(Jarocin, ul. Wrocławska
47-23-58). Od 29 lipca do 4
dyżurować będzie apteka
(Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja,
47-16-20).
Apteka "Remedium" (Jarocin,
św, Ducha 14, tel. 47-15-50)
jest w każdą niedzielę i święto
14.00 - 18.00.

w

Podpalacz stogów
- ''To było na pewno podpałenie. Nikt
nie pracowal dzisiaj na polu" - zapewnia
Stanisław Jankowski, zastępca kierownika Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
"Kotlin" Gospodarstwo Boguslaw.
W czwartek 18 lipca splonął kolejny
stóg .łom y, ustawiony na polu na terenie Bogusławia. Przed rokiem, w miesiącach letnich, a także w listopadzie
i grudniu ub. L oraz w styczniu bL
pożary strawiły kilka dużych stert sło-

O 18 lipca kilka minut przed godz.
16.00 w Jarocinie na ul. Poznańskiej
kierujący samochodem Renault 19
podczas wyprzedzania innego auta
uderzył w jadącego z przeciwka Fiata
170, następnie zderzył si ę czołowo
z Fordem Orionem. Na koniec Renault uderzy ł w bok jadącego z tyłu
samochodu Renault 9. Obrażenia ciała odniosło sześć osób.
O Tego samego dnia ok. godz. 15.30
w Golinie na ul. Jarociń skiej kierujący
motorowerem Komar uderzył w tył
jadącego w tym samym kierunku roweru. Rowerzystka doznała obrażeń .
O Również 18 lipca o godz. 22.30
w Jarocinie ul. kard. Wyszy ńskiego
mężczyzna wybił szybę w Trabancie
i próbowa ł uruchomić samochód. Nie
zdążył nim odjechać , ponieważ został
zatrzymany przez policję.
O 19 lipca, parę minut po godz. 4.00
w Cielczy kierujący samochodem Mercedes na prostym odcinku zjechał na
lewy pas i wjechał do rowu. Obrażeń
doznała pasażerka.

O Tego samego dnia w Jarocinie na
ul. Poznańs kiej od samochodu marki
Mercedes odczepiła się prączepa
i uderzyła vi rowerzys tę, który odniósł
obrażenia ciała.

ŚLUBY

BEZ PRACY

O 2 1 lipca o godz. 21.00 w Golinie na
ul. Jarocińskiej 3-letni chłopiec, ldący
z rodzicam i, wbiegł nagle na jezdnię ,
wprost pod koła Fiata Cinquecento.
Dziecko doznało rozległych obrażeń
cia ł a i zostalo przewiezione do szpitala w Kaliszu.
(jn)
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"Cyrki" przed cyrkiem
Dokończenie ze str. 1

"Metody tresury, klóre są najbardyskusyjną strollą tego problemu,
są za zawodowe labu treseczę.idej do opinii publicznej
się informacje o okrutnych
stosowanych przez treserów.
używane do bicia z wierząt po
e/ektrowstrzqsy, rozża rzolle p/yklórycl! uczy się zw ierzę ta IU/ilo przyk/ady Iych najbardziej

- to fragment ulotki, rozprzez jarocińskich działaczy
Wyzwolenia Zwierzą!. Maniprzyznali , że nie znają metod
.
w włoskim cyrku, do
którego nawoływali miesz- Nie roz mawialiśmy
cyrko',,'c,"ni·. Jednak znamy warunki
w wie/II cyrkach. A tli
spojrzeć IW budy, w klóryd/
~rZpw,n';,,,,,, są na przyk/ad konie.
Europ ę transportująje w tak

Pracownicy cyrku nie chcieli się
na temat zarzutów protest ują cych . Kobieta sprzedająca bilety tłumaczyła "śpiewaj ącą" polszczyzną z wyraźnym akcentem włoskim,

Stowarzyszenie na Rzecz Naturał
Rodzenia i Karmienia wspólnie ze
Rodzenia przy ZZOZ w Jarokonkurs dla matek

"anima/sy" zajęliby się bezdomnymi
psami, a/bo wzięli się zo sprząlOnie
parku. A nie tu cyrki odslawiają! - pro-

wypowiadać

ponował starszy mężczyzna ,
z wnuczkami na przedstawienie.

że "dyrektor cyrkujesl zajęly i w ogóle
nie będzie mial czasu ". - To normalna
syluacja
zuważyli
pikietujący.
- Ostatnio byt w Jarocinie <yrk "A/eksander J' , Panowie najpierw nas straszyli
policją , Iwie rdz ą c, że nasza akcja jesl
nie/ego/na. Później dali do z rozumie(lia, abyśmy sobie poszli, bo w przeciwny m razie m oże nas spo tkać CO.f nieprzyjemnego. Zwykle straszenie muskulami - oceniał " frontowiec ".

Trudno nie przyznać racji przeciwnikom wykorzystywania zw ierzą ! do
celów cyrkowych. Wystarczyło być
IV cyrku "Su/lon ", aby mieć choćby
b/ode pojęcie o Iym, co mogą przeży wać

Wszyscy

idąc

(rr)

zwierzęta.

W końcu dwudzieslego stulecia nie powinno tak s ię dziać. Trzeba
głośno i wyraźnie mówić o tym problemie, szczególnie dzieciom, klóre g /ównie są publicznością IV cyrkach i nie do
kOl/ca zdają sobie sprawę Z lego, Ił' jak
okrutny sposób mogą być traklowane
z wierzęta. A może by doprowadzić do
JJI!uac.ji, że cyrki wykorzystujące zwierzęta nie miałyby prawa wyslępowania
w Jarocinie. Wystarczy uchwala rady
miejskiej, wystarczy ty lko dobra wola.
Jarocin nie by/by pierwszym takim
miastem w Polsce.

PIOTR PIOTROWICZ

manifestuj ący

zgodnie
przeprowadzane od kilku lat pikiety przynoszą skutki. Twierdzą, że to wł aś nie dzięki ich działaniu
mniej jarociniaków przychodzi do cyrku. - Chcemy, aby 'lasze dzieci i dzieci
prąznają , że

naszych dzieci wiedzialy , że S/0I1, 10 nie
ty lko zwierzę żyjące IV klatce, o/e także
w wolnym ,'rodowisku - mówi pikietujący chłopak.

nkurs
matek

cyrku najczęściej brali wręczane ulotki. Jednak dochodząc do kasy chowali je do kieszeni i kupowali bilety. - Te

Ludzie

zdążający

do

pod ać krótki opis przebiegu porodu
i pobytu w szpitalu, wymienić dobre
i złe strony karmienia piersią oraz
podać czas oraz powody, dla których
przerwały karmienie.
Zgłoszenia
należy składać do 10 sierpnia w poradniach dla kobiet w wiejskich ośrod
kach zdrowia i Przychodni Rejonowej
w Jarocinie.
Nadesłane propozycje do konkursu
będzie oceniać specjalnie utworzona
komisja. Termin rozs trzygnięcia zostanie ogłoszony w "G. J. " Organizatorzy przygotowali nagrody dla uczestniczek konkursu. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na łamach
" Gazety".
Gn)

FQI. R. Kaimierczak

Festyn
w Chromcu
W niedzielę, 21 lipca w Chromcu
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Chorym Dzieciom zorganizowało r..tyn.
Odbyl się on na placu przy świetticy
wiejskiej.
Festyn rozpoczął się już o godz.
14.00 grami i zabawami dla najmłod
szych. Największą atrakcją były przejaźdżki na kucyk ach, którym w końc u
zabrakło sił do noszenia na grzbietach
chętnej dzieciarni . Potem był występ
kabaretu "Chwałkowian i e" , a na s tęp
nie pokaz szkolenia psów m yśliws
kich, z którymi przyjechali treserzy

«7

z Komendy Rejonowej Policji w Śro
dzie Wlkp. Wieczorem do tańca przygrywał zespół " Avanti", który wystę
pował tego dnia 7-l1 darmo. W świetlicy
czynny był bufet, a w pobliżu punktu
sprzedaży napojów i słodyczy zorganizowano loterię fantową.
W urząd zenie festynu zaangażowa
ni byli członkowie i sympa tycy stowarzyszenia. Ich trud zaowocował dochodem w wysokości ponad 2,5 tys.
zło t ych, który zasili fundu sz stowarzyszema.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Chorym Dzieciom d zia ła na terenie
gmin Książ Wlkp. i Nowe Miasto n.
Wartą. Niesie pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci w przypadkach, gdy
finanso wanie ich przekracza możliwo
ści rodzin .
(he)

ENERGETYKA KALISKA SPÓŁKA AKCYJNA
62-800 KALISZ, Al. Wolności 8
tel , (0-62) 658-100, fax (0-62) 658-300

DORADZTWO POD BEZPŁATNYM NUMEREM TELEFONU

0-800-62010
do Centrum PromocjI Energii Elektrycznej
Koszt palączenla pokrywa Energetyka Kaliska S. A.

Coraz więcej prawdziwków . olbrzymów można wależć w okolicznych lasach.
l.CSZł~rn tygodniu, przy leszczyńs kich torach, 920·grarnowy okaz znaleźli Łukasz
l Jakub Mada linski . Mariusz Szymański 7. Jarocina znah17J równie-i: prawdziwka
wadze 900 gramów w lesie w Tarcach.
NajWiększy okoz, j"ki do nos dotarl, ważyl 1, 1 kg. Wszystkich, którzy 7.najdą grzyby
wadze prosimy o dostarczenie ich do rcdkcji " GU..cly"

Otrzymacie tu Państwo poradę w zakresie:
• elektrycznego ogrzewania mieszkań i miejsc pracy,
· elektrycznego ogrzewania wody,
• nowoczesnego sprzętu gospodarstwa domowego
oraz informacje dotyczące :
• taryfy weekendowej,
• dofinansowania do inwestycji związanych ze zmianą ogrzewania węglowego
na elektryczne
Dzwonić można :

od

poniedziałku

w soboty

do

piątku

pracujące

w godz. 7.00 - 17.00
w godz. 8.00 . 14.00
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Eliminacje do "Miss Lata"
Dokończenie

ze Sir . I
Zanim dziewczyny

zaprezentowały
się publiczności, spotkały się z jury,
które z bliska mogło oce nić ich wdzię
ki i zadać kilka pytań. Dopiero po
rozmowie dziewczyny pokazały się na
scenie. Każda z nich musiała się zaprezentować i odpowiedzieć na pytania prowadzącego eliminacje - Przema
Jankowskiego. O pólnocy jury ogłosi
ło werdykt. Nonńnację do finału konkursu "Miss Lata" otrzymało aż pięć

dziewczyn - Edyta Roszyk, Roma Stasik, Sylwia Turowska, Marzena Wesołek oraz Anna Korach. To wła~nic Ania
otrzymała specjałne wyróżnienie i nagrody ufundowane przez "Cazetę Jarocińską", "JA-Radio" i dyskotekę
"Protector" - album "222 fryzury" ,
płytę zespołu "For Dee", kaset ę zespołu " Hedone", koszulk~ oraz wejś
ciówkę do disco " Protector" ważną
do końca wakacji. Pozostałe finalistki
dostały koszulki i wejściówki do dyskoteki.
Zwyciężczyni eliminacji ma 15 lat.
Od września rozpocznie naukę w pierwszej klasie j arocińskiego LO. Ania
Korach jest wysoką szatynką . Intercsuje się muzyką, modą i sportem .
Ma rzy jej się podróż do Włoch. Chciała by być modelką, a udział w konkursie "Miss Lata" ma jej w tym pomóc.
Wybrane dziewczy ny zaprezentują
się w finale naszego ko nkursu i kto
wie, może to wlaśnie któraś z nich
zdobędzie tytuł "Miss La ta". Więcej
na temat naszych finalistek będzie się
można dowiedzieć w następnych numerach " G.J.". Obok ich zdjęć będzie
my drukować kupon konkursowy.
Dziewczyna, która zd o będzie najwię-

SPROSTOWANIA
W ostatnim numerze "Gazety",
w artykule "Nie pozwolimy sprzedać
szkół " w wypowiedzi Marka Krzyżo
staniaka pominięty został fragment
mówi ący o do finan sowaniu Klubu
Abstynenta także przez gmi nę Jarocin.
(mpg)

*

*

*

Do grona par, które 8 lipca uroczyście obchod ziły jubileusz 50-lecia poży 
cia małżeńskiego na leżeli również
pańs two Lucja iWaclaw Cłapiakowie
z Jarocina. Za pomini ęcie ich nazwiska w notatce w ostatnim numerze
" Gazety" przeprasza my.

Kandydatki do konkursu " Miss Lata ".
cej pań stwa głosów otrzyma tytuł
"Miss Czytelników "G.J." Wśród
głosuj ących rozlosujemy nagrody.
Eliminacje do finału naszego konkursu będą trwały do połowy sierpnia,
a le już teraz czekamy na zgłoszenia
wszystkich dziewczyn, które chciały
by wziąć w nich udział. W konkursie
mogą startować dziewczyny w wieku
15 - 23 lat, które mieszkają na terenie
Ziemi Jarocińskiej i nie tylko. Jury

Fot. R.

Kaźm(erczak

w każdych eliminacjach może wyłonić
kilka dziewczyn , które zap rezentują
się w finale. Odbędz ie się on 25 sierpnia w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Poprzedzi go tydzień intensywnych
prób w trakcie których dziewczyny
b ędą się uczyły praw idłowego poruszania i prezentowania strojów. Już
teraz możemy powiedzieć, że dziewczyny pok ażą się w fina le trzy razy
- w kostiumach kąpielowych , strojach

Turniej bez

obrońcy

Józef Mikołajczak zwyciężył w II Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar "Gazety Jarocińskiej" i JA-Radia. W zawodach wzięło udział piętnastu tenisistów.
W czwartek 18 lipca o godz. 16.30
dokona no otwarcia turnieju. Najstarszy uczestnik zawodów miał sześćdzi e
si ą t lat, najmłodszy czternaście. Wodróżnieniu od ubiegłoroczn ego turnieju,
rywa lizacja odbywała się wyłącznie
w męskim gronie - za brak ł o tenisistek,
mimo że często są widziane na kortach
MOSiR-u. W drodze losowania została ustalona kolejność rozgrywanych
spotkań. W ciągu czterech dni, od 18
do 21 lipca, rozegrano piętnaście meczy. Z uwagi na niesprzyjaj ące warunki
pogodowe organizatorzy byli zmuszeni
do przełożenia obydwóch ćwierćfina
łów z piątk owego popołudnia na sobotnie przed południ e.

Pólfinały zostały

rozegra ne w soboW pierwszym z nich po przeciwnych
stronach kortu stanę li Grzegorz Kostka i Jerzy Soliński . Zacię te spotkanie
tę .

za kończyło się zwycięstwem dużo młod

szego Kostki (7:6, 7:5). W drugim pół
finale zmierzyli się Józef Mikołajczak
z Leszkiem Smoczyńskim. W ygrał Mikołajczak (6:4, 6:2).
Kolejność pierwszej czwórki tegorocznego turnieju została ustalona w niedzielę. W pojedynku o trzecie miejsce
Leszck Smoczyński pokonal Jerzego
Solińskiego (6:3, 2:6, 6:1).

SPRZEDAż HURTOWA l DETALICZNA

SPRZĘT RTV • TELEFONY KOMÓRKOWE

• eB· TELEWIZJA SATELITARNA
ZAPEWNIAMY
Autoryzowany montaż • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• Gwarancja

Najlepsi zawodnicy turnieju. Od lewej s/Oją: Józą( Mikolajczak
Grzegorz Kostka , Leszek Smoczyński i Jerzy Soli/iski.
FOTO
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Szansa dla "Jafo"
Dokończenie

ze str. J
trzynastu punktów ugody nadzorować będzie rada wierzycieli . W jej skład weszli przedstawiciele
Banku Rozwoju Eksportu, Ministerstwa Finansów i Metalexportu , który
krótko przed podpisaniem ugody kupił od BRE 3/4 długów " Jafo" stając
się największym wierzycielem zakła
du.
Po uprawomocnieniu się ugody Ministerstwo Przekształceń Własnościo
wych wyda wierzycielom akcje. JedRealizację

. nocześnie rozpocznie

się

realizacja

programu naprawczego. Członkowie
zarządu podkreś lają jednak , że procedura wydawania akcji przez MPW nie
jest taka prosta. "Liczymy się z tym, że
spelnienie warunków ugody może potrwać dlużej - tłumaczy Kędzia. Jego
zdaniem zarządowi zakładu zależy na
tym, żeby załatwić wszystko jak najszybciej. "Zdajemy sobie jednak sprawę z tego , że przez tyle lat firma
schodzila w dól i teraz pieniędzy nie ma.

Zrobić je dzisiaj jest bardzo trudno"
-' dodaje J an Żurek.
Zdaniem prezesa w " Jafo" jak najszybciej musi nastąpić restrukturyzacja majątku i zatrudnienia. "Trzeba
znaleźć consensus pomiędzy radą nadzorczą zak/adu , inwestorem i związ
kami zawodowymi. Ludzie muszą wreszcie zrozumieć. że firma powinna wypracowywać zysk . Jeś li tego zysku nie
będzie, to mimo że jesteśmy oddlużeni,
nie mamy perspektyw". Część majątku
" Jafo" ma być sprzedana, a część
wy dzierżawiona. "Musimy dokonać
analiz. co jest nam potrzebne. a czego
musimy się pozbyć" - twierdzi jeden
z członków za rządu .

Trzeźwy

inwestor

Na temat planowan'ych zwolnień
w "Jafo" krążą w Jarocinie różne
plotki. Jedni twierdzą , że już wkrótce
pracę straci 200 osób, zdaniem innych
- zwolnionych będzie więcej. Prezes
nie chce ujawni~ konkretnej liczby.

Wojciechowo

Jubileusz strażaków
Jubileusz 65-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wojciechowie obchodzili w minioną niedzielę 21 lipca
strażacy, władze gminne oraz licznie zebrani mieszkańcy.
Na

uroczystość przybyła

orkiestra

dęta z Żerkowa. W samo południe
strażacy i zapros7"ni goście brali udział
We mszy św. w Jaraczewie, po czym
przy dźwiękach marsza granego przez
muzyków z Żcrkowa, wszyscy przeszli
do oddalonego o 2 km Wojciechowa.
Tam na płacu obok św ietlicy kontynuOwano uroczystości jubileuszowe. Dla

również członkowie Zarządu

Gminnego OSP w Jaraczewie, przedstawiciele
samorządu gminnego z wójtem Maciejem Pielarzem na czele. Tłumnie stawili
się mieszkańcy gminy oraz poczty
sztandarowe sąsiad ujących jednostek
strażackich z gminy. Były delegacje
PSL oraz delegacje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego .

'I

Twierdzi, że ludzie sami doskonale się
orientują. "w naszej branży - dodaje
Kędzia - przyjmuje się, żejeden zatrudniony przypada na jedną obrabiarkę".
W " Jafo" zat rudnionych jest 500
osób, a zakład może wyprodukować
w tym roku - zda niem prezesa - około
200 obrabiarek, "Teraz, gdy mamy
500 osób, musielibyśmy sprzedawać
okolo 500 obrabiarek. To absurd. Tego
nie jesteśmy w SIanie osiągnąć" - mówi
Jan Żurek. Jego zdaniem w przyszłym
roku mo żliwe byłoby wyprodukowanie i sprzedanie 200-300, może 350
obrabiarek.
"W takim przedsiębiorstwie, jak nasze - kontynuuje Żurek - musi istnieć
odpowiednia relacja między pracownikami bezpośrednio i po.irednio produkcyjnymi". Podobno dobra relacja jest
wówczas, kiedy w produkcji jest
80-85% załogi, a 15-20% obsługuje
produkcję. "W "JaJo" obecnie ta relacja wygląda - 60% do 40% - twierdzi
prezes. - To jest tragiczne. Inwestor
patrzy trzeź wo i nie będzie placil ludziom tylko za to, że są w firmie".
W najbliższym czasie zakładowy
fundusz płac nie ulegnie zmianie.
Ewentualne podwyżki mogą być wynikiem restrukturyzacji zatrudnienia.

nych zostało kilkudziesięciu druhów
Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa .
Najwyższe, złote medale otrzymałi Marian Frąckowiak oraz Bolesław Dąb
rowski. Na wniosek Zarządu Gminneg
OSP w Wojciechowie uchwałą Zarządu
Gminnego przyznano również kilkadziesiąt odznak st rażakom za długolet
nią służbę . Pierwszy to odznaczenie
otrzymał druh Władysław Jańczak ,
który jako jedyny posiada najdłuższy
staż w OSP - 60 lat.
Przy okazji uroczystych obchodów
zostały wręczone przez wójta Jaraczewa Macieja Pielarza trzy odznaki za
zasługi dla gminy: Władysławowi Anderszowi, Tadeuszowi Geldnerowi
oraz Władysławow i Makarewiczowi.
Po dekoracji, która zajęła blisko
dwie godziny, oficer uroczystości dh
Jerzy Bączkowski zap rosił przybyłych
gości na poczęs tunek , co z ulgą zostalo
przyjęte zwłas zcza przez przedstawicieli pocztów sztandarowych. W dalszej
części uroczystości była okazja do
wspomnień oraz sprawdzenia się do na
strzelnicy. Uroczystości jubileuszowe
zakończyły się wspóln<I zabawą pod
gołym niebem, do której przygrywał
miejscowy zespó ł "RlFF".
ANDRZEJ STASIAK

Pll"

+'tJJ

Upamiętnienia rocznicy powstania OSP
strażakom ufundowano sztandar.
. Gości powitał prezes wojciechowskiej jednostki druh Tadeusz Geldncr.
Zarząd Wojewódzki zasp RP rep reZCntował druh Jan Cierpiatka, przybyli

w Wojciechowie,

Podczas uroczystości druh Włady
Andersz przedstawił historię istnienia OSP w Wojciechowie. Jubileusz
był okazją do odznaczenia zashlżonych
strażaków.
Na wniosek Zarząd u
Gminnego zasp RP uchwałą Prezydium Zarządu Głównego odznaczo-

_"'
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Bez

pieniędzy

Członkowie zarządu uważają , że

podpisanie ugody 10 duży sukces.
"Wielu znakomity m firmom nie udalo
się tego zrobić. To byla przede wszystkim nasza zasługa - oczywMcie przy
dużej woli banków" - przyznaje Żurek.
- Teraz jednak czeka nas jeszcze więk
sza praca". Prezes podkreśla, że sytuacja finansowa firmy właściwie się nie
zmieniła. Nadal nie ma pieniędzy na
zwiększenie produkcji. Pojawią się
one wtedy, gdy do zakła du wkroczy
inwestor strategiczny. Ten, który bę
dzie miał najwięcej akcji. Prawdopodobnie byłby to "Metalexport". "Jacy
będqjego parlllerzy? Nie powiem, bo to
może wywołać wśród ludzi różne emocje" - twierdzi prezes " Jafo" . Zdaniem
członków zarządu za kład będzie musiał w najbliższym czasie wziąć kredyt.
Źródłem jego pokrycia mogłyby być
fundusze inwestora strategicznego lub
udziełone przez niego gwarancje.
"Być może pieniądze na zwiększenie
produkcji pochodzić będą z banku, który udzieli zakladowi kredytu - ale nie
pod ten zepsuty image "JaJo". My
nadal nie jesteśmy wiarygodni" - mówi
. Kędzia.
Inwestor wkroczy do zakładu dopiero w momencie uprawomocnienia
się ugody - jeśli w międzyczasie nikt jej
nie zaskarży. " Bardzo lalWo przewrócić istniejący stan. Gdyby któryś z wierzycieli zaskarżyl ugodę, oddali/aby się
możliwość poprawy sytuacji firmy.
Mog/oby doj.ić wtedy do bankructwa"
- mówi Jan Żurek.
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

Kotlin

Będzie

droga

8 lipca odbył się
przetarg na modernizację drogi
RaW

póniedziałek

w

cendo~'ie.

Do przetargu sta nęły trzy firmy:
z Gostynia, Jarocina i Kalisza. Wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jarocina , z którym gmina
podpisała umowę 18 lipca.
Modernizacja polegać będzie na poszc;:rzcniu jezdni do 4 m i ułożeniu
nawierzchni asfaltowej. Koszt robót
wyniesie okolo 430 tys. zl.
(gc)

ERWIS

sław

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

62-023 Robakowo klGądek, ul. Krótka 4
trasa Poznań - Kórnik, tel./fax (0-61) 171-216
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• FSO· POLONEZ CARO, TRUCK, CARGO
• DEAWOO . T1CO, NEXIA, ESPERO
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE D05 LAT
• AlCE KONSORCJUM
• RATY NIEOPROCENTOWANE
'LEASING
• MONTAZ INSTALACJI GAZOWYCH
• AUTOSERVv'lS oferuje także wy mi a n ę
używa n ych samoch09ów na nowe]
• KOMIS SAMOCHODOW UŻYWANYCH
• NA MIEJSCU REJESTRACJA
I UBEZPIECZENIA
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Odnaleziono
obrazy
ze Śmielowa

FOLK-FEST Krotoszyn '96

Folkowe granie i rzuty beretem ,
Kilk adziesią t zespołów folkowych
z Boliwii, M ongolii, Nigerii, Kuby,
Peru, Wło ch, Francji i Polski wys tąpi
podczas
czwartcgą
Festiwalu
FOLK-FEST Krotoszyn '96, który
rozpocznie si ę w piątek 26 lipca na
kroto sz y ński c h bloniach,
Podobnie j ak w latach poprzed nic h, takie ws tęp na IV Edycję Festiwalu M uzyk i Folko wej FOl KFEST Kro toszyn '96 będzie bezplatny. W czasie imprezy, odbywającej się
pod ho no rowym patronatem wojewod y ka liskiego, b,dą zbierane wo lne
datki na rzecz dzieci niepcłnospraw
nych . Orga ni za to rem FOLK- F ESTU
jes t Krotoszyński Ośrodek Kultu ry.
Pierwszego dn ia, od godziny 18.00,
zapreze ntuj ą si ę: G ru ppo Folclaristico i Mattachina (Włochy) , Rivendell , T ierra , Bumpe rs, In ti an (Boliwia), Kwa rtet Jo rgi, W hite Garden,
Buzu Squat, Hipnotix , Ca nnabis lndica, Prze mo " T iti lo " Goc. Ko ncert
za tytułowan y " Folk promocje" poprowadzi lider Kwa rte tu Jo rgi, Maciej Rychły .

Dwa obrazy, skradzione siedem la t
temu l muzeum w Smicło wic, zostały
odnalezione w Austrii i już niedlugo
wrócą do Polski.
Dwa wa r tościowe obrazy K lengla
" Poranek" i " Wieczór" z począ tk u
XIX wiek u zostały odnalezione w jednym z a ustriackich antykwa ri a tów.
- Tam zglosi/ się klo.', klO chcial sprz edać le cizie/a. Inlerpol lVy kry l, że są
kradzione. Tr wają prace nad ustaleniem drogi,jakąprzebyly , zanillllrafily
do AI/Slrii - mówi Andrzej Kostolowski,
kustosz m uze um w Śmi e low ie. Wart ość tych o brazów jes t ba rd zo wysoka .
Stan ow i ą część ko lekcji Adamazego
Raczy ń s ki ego.

Na razie obrazy zn ajduj ą się w Austr ii. Nic wiadomo jeszcze czy wrócą do
ś micłowski cgo

muzeum. -

Większość

plócien . k tóre posiadamy, są depozytami z Mu zeum Narodowego Ul Poznaniu. Czy wrócą akurat do Śmie/o wil, lo
niejesl takie ważne. Dobrze, że obrazy
IV ogóle się odnalazly - twierdzi kustosz.
(jn)

PRASA

DON OSIŁA

Zgubiony patent natura lizacji.

Hand lar~ żydowski S a mu e l Fink w Zerkowie udzielony mu pod
d. 26 . Stycznia 1842 - w czasie kiedy na leża ł do k<1h a łu w

Milos ławiu - pod Nrem 39 . paten t na tura li7..acji zg ubił , co
za pobie że nia j a k o we mu one goż nadużyc i u. n in iej sze m
publicznej podaje się wiadomosci.

d la
do

dnia 2 . Lipca 1847.
Kr ól. Pru ska Re gcn cj a. l.

Poznań ,

"Oziennik

Urzę dowy

Król. Regencji w Poznaniu"
Nr 29 z 20 lipca 1847
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Że l'ków

Wielka impreza regjonalna.

w niedziel ę

2 s ierpnia. ur&}dza Ko n f. Pa!'l SW. Win centego ił Pau lo oraz Ko ł o
Wło ści a nek Zerków ze współudzi a ł em Chóru "Lutnia" wielkie " Dożynki " 7--C spiewam i
i tat'lca mi , k tóra to imprC7..a o dbędzie s iC; w parku żó ł k o wskim .
Przy diwi ękach doborowej orkiestry odta ticzony zostanie kra kowiak. czard a!:\z i
mazur.
Zaba wa obfi tować będzie w n aJrozmai tsze niespodzianki i atrakcje. Wieczorem

zabawa taneczna \Ił sali p. ByrLYkowskiej.
impreza źa powi a d a si ę int eresują co .

o dbędzie się
Ca ł a
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W sobo tę występy rozpoczn ą się
o godzinie 17.00. Gos podarzem wieczoru będ zi e prezenter muzy ki fo lko wej w radiowej " Trójce" - Wojciech
Ossowsk i. Zag raj ą : Zespół Folklo rystyczn y z Fontena y Le Comtc (F rancj a), Nocna Z miana Bluesa, IVY Musica Produeti o n (Nigeria), Sierra
Ma nta Va rsovia M a nta M a rek Siuraws ki 'i goście, Grupo COSTA ( Kuba) i Jose To rres, Krewn i i znaJqmi
Kró lika , Maidens, Kape la Teatru Zydowsk iego z Warszawy, Skip pers.
W niedzi e l ę od godz. 16.00.wystą
pi ą: Ta ncerze Sto wa rzyszeni a Zółw i a ,
A ni ka , VOO VOO , I-juun-Hu ur-T u
(Mo ngolia), Carrantuo hill, Open

Folk, Orkies tra p .w. św. M i kołaj a ,
Passio n - Q uilla pas (peru), EKT Gd yni a . Konce rt będzi e prowa dzi!
M a rek Ka im , lide r zesp ołu Varsovia
M a nta.
Przy okazj i fes tiwalu odbędzi e się
też Zlot M o to cyk li Sta rych i C i ężkich .
W nied zielę o godz. 11.00 rozpoczn ą
się Mistrzostwa Po lski w Rzucie Beretem .
Kilk adziesiąt met rów od sceny usytuo wa ne będ zi e tanie po le namiotowe
i wioska in d i ańsk a . O rgani za to rzy zapewn i aj ą t a k że ognisko i pu n kty ga stronomiczne.
(rr)

Letni Ogródek Muzyczny

Goście

specjalni

Zespół The Continentals przyjeżdża do Jarocina z Holandii. Kilkadziesiąt osób zaprezentuje specjalnie przygotowany
program artystyczny z bo g atą choreografi ą .
G rupa T he Contincnta ls wy s tąpi
w jarociń s kim amfitea trze 26 lipca,
w ra mac h Le ln iego O gródk a M uzycznego . Ko ncert rozpocznie s i ę o god zinie 20.00. W tym rok u zespól p rzyj eż
d ża d o Polski z now ym programem
"Faith in M otion ", co m ożn a przetłumaczyć " Wiara w ruchu ". W reneksyjnych piose n ka ch oraz dynami cznych utworach poruszane są tematy
rasizmu, róż nic kult urowyc h, socja lnych. Teksty na wo lują d o pelnej akce ptacj i czło wi e ka , uczenia się tolentncji.
Zespól prowad zi przede wszystkim bardzo roz ległą d ział a ln ość mi ęd z y n aro 
dową o cha ra k terze misyj nym . Wykorzystuje wspólczesl1'! mu zy kę do aktyw nego gło sze ni a Ewa ngelii . Czlonkow ie zespoIu n aw i ązuj ą oso bi sty ko ntakt z rówieśni ka mi z całego świa ta.
Zespól Contincntal Singers powstal
w 1967 roku w Ka lifornii. Orga niza tor
zes polu - Cam Flo ri a , któ ry jest równ ież a ut orem i kompozyto rem wielu
utwo rów, stworzyl ,najpierw kilk a,
a potem kilkanaście zespołów, wykonuj ący ch dokła dnie ten sam repertuar.

Te różn e grupy, tworzące tak n aprawdę
jeden zespól, ko nce rtują na calym ś wie 
cie. Ka żde go ro ku do misyjnej slu ż by
zespolu w lącza si ę po nad 1500 m ł odyc h
ludzi. Conti nentals daj ą rocznie 1500
ko ncert ów w 5.0 sta nach USA i 76
in nyc h krajach . P rzy na bo rze do . zespo łu Z\V raCH siC; u wagę ni e ty lko na
umiej ę t n ośc i mu zyczne, które mu szą
być na bardzo wysokim poziomic. ale
równie ż na w laści w::, pos tawę d uch ow ą
ka nd ydata .
Con tinent a ls s k ła da sic 30 - 35 osób
w wieku od 16 do 30 la t: Oprócz tego
podsta wowego zes poł u powsta ly równi eż dwa inne: T he You ng Continentals, w kt ó rym śpiewają nasto la tkowie
w wi eku od 12 do 15 lat o raz The
E ncores - grupa osób, któ re u kończy ly
już trzydziesty rok życia.
Na ko ncertach T he Continen ta ls podziwiane Scl przede wszystkim duże
umiejętno śc i muzyczne i perfekcyjne
wyko na ni e utwo rów . Progra m prezentowa ny jest w bard zo atrak cyjnej fo rmie, dos k o nałej muzycznie i wzbogaconej znako mitą ch oreografią. (refb)

" Gazela J a rocińs ka"
Nr 59 z 23 lipca 1936 r.
',.:

Z M ieszkowa

Domy z wielkiej

płyty

dla wsi

W Mieszkowie k/Ja rocina wyb ud ozastosowan ia prefabrykacj i. N ajwa żni ej szą
warw Fa b ry kę Domów dla Wsi. Teraz len
j edn ak o bec nie sp r aw ą j l:s t szy bk ie
bardzo po trzebl1Y dla gos podarki krajowej
przygotowa nie s i ę Przcdsi~biors t \V
zak ł ad dochodzi do p e łn yc h zdo ln ośc i
Budowniclw'l Ro ln iczego do sla"'UIIlJ(1
produkcyjnych, które osiągn ic wc wrl..cśn iu
domów z go towych mH.~ sz k ow s k ich
br .
prefab ryka tów. Konieczn e Jes) bowiem
Z akł a d w Mi esz kowie zatrud nia 130
przeszkolenie Jacho\\'có\\' - lI1o nla/.ystÓ\"
praco w nik ów, kt órzy w cią g u roku na
wyp osaże ni e Ich \\' odpowiedzIlI :-oprzyt potrzeby b udow nict wa wiej skiego
d źw i gi , sa mochody przys tosowHlle do
wytwor/1\ elementy o wart ośc i ok. 40 mln
prLc wozu gotowych płyt , itp . Zwl.aS7.c:t.lI ,
zł. Fa bry ka ta jest pierw szą najwi ę k sl.:l z
że ",,' pr.-:yszłoSci w Mieszkowie laki;.; bcrd.\
do tyc hczas urucho mi o nyc h na tere nie . wy twa rzane go towe "pokoiki" - l ub in)'
Wielkopolski (po Obomikach) l1a potrzeby
sanitarne i ł azi enkowe . (jb)
" Połudn i owa Wielkopol ska"
roln ictwa wytwórn i wiel kiej p ł yty . Nic da
Nr 7, lipiec 1976
s ię ukryć , Ze szybki rozwój budownictwa
wiejskiego l1ie byłb y m ożli w y bez

II

I
The Conlinentals

~

"Małe" żniwa
"To nie jest fabryka, w której można produkować
bez względu na to, czy pada czy też nie - mówi
:pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Marszewie. - Ale nie wiem, czy rolnicy tyle nagrzeszyli,
że ten rok jest taki paskudny?"
l śruby

l Późna wiosna i przymrozki spowo-

dowały, że z ogólnej ilości upraw
rzepaku w całym kraju pozostało
niewiele. Większość pól zostala zao,rana. Posiano na nich kukurydzę,
~ęczmicń, ziemniaki, rośliny strącz
Ikowe. Plony z upraw, na których
Pozostawiono rzepak, uzależnione są
teraz przede wszystkim od warunków pogodowych.
Rzepakowe żniwa dzielą się na
dwie fazy. Najpierw kosi się roślinę
na rzędy, czyli na pokosy. Rzepak
Powinien leżeć na pokosach 10-14
dnI. W tym czasie powinien osiągnąć
wII~otność w granicach 7-8 %. Tylko
taki może być skladowany i przechowYwany. "Na razie prognozy nie są
r ajlepsze. Rolnicy mogą mieć problem
h dosuszeniem rzepak II. Jeśli pogoda
I '~ dopi"e, trzeba hędzie wymlócić
lVllgotlly rzepak i dosuszyć" - mówi
Stanisław Filipiak, kierownik działu
rOdUkCji r~ślinnej w Ośrodku DoraZtwa Rolmczego wMarszewle.
. Jeżeli rolnik chce uzyskać dobrą
~enę za rzepak musi zadbać o odpO~iedni poziom czystości i wilgotn~SCl rośliny. "Ziarno zbóż musi mieć
/Vllgolność J5%, rzepak - mniej, gdyż
[~t bardziej podatny na ple.inienie" maczy pracownik ODR-u.
Zdaniem Stanisława Filipiaka, rolley mogą się spod z iewać jedynie 20

r
h'

kwintali z hektara. "To jest maksimum, bo obsada roślin byla niska,
wszyslko powymarzalo ". W urodzajnych latach plony wynosiły zazwyczaj 35-40 kwintali.
W Rolniczej Spółd zielni Produkcyjnej w Roszkowie zasiano 43 hektary rzepaku._Większość pól trzeba
było jednak zaorać. Zasiano na nich
kukurydzę i jęczmień. "Na pozoslalych czternastu hektarach w ubiegIym tygodniu posiekli.imy rzepak na
pokosy. Po siedmiu dniach - jeśli
oczywiście dopisze pogoda - będzie
pierwszy omiot" - mówi Roman Bobek, zastępca prezesa RSP w Roszkowie. W tym roku przewiduje s ię
zbiory w wysokości 15 kwintali.
Rzepak oplaca s i ę uprawiać wtedy, gdy jego obsada na jednym metrze kwadratowym wynosi 50 roślin.
W tym roku rolnicy pozostawili takie
uprawy, na których obsadzonych
było 30-35 roślin. "Liczyli no to, że
i lak się oplaci w związku z malą
ilos'cią rzepaku w calym kraju " - tłu
maczy Filipiak. Niekiedy okazuje
się, że nawet niższy plon jest korzystny. Likwidacja rzepaku to przecież
naklady na orkę, nasiona. "Czasem
rezygnuje się z przesiewu. jeżeli ta
minimalna, dolna granica obsady roAlin jesl zachowana - dodaje pracow-

nik ODR-u. - Zreszlą jesl takie powiedzenie: Kto dwa razy sieje, nic nie
sprząta ". Ze względu na to , że dużo
rzepaku zlikwidowano, Stanislaw Filipiak przypuszcza, że będzie on kosztował nie mniej niż 90 zł za kwintal.
Przedsiębiorstwo Rolne w Rusku
obsiało rzepakiem 650 hektarów.
Male żniwa odbędą się jednak tylko
na 114 hektarach. " Większość arealu
zaoralis'my, bo rośliny wymarzly - mówi Bronisław ' Kaczmarek, prezes
przedsiębiorstwa. - Plon, który ewentualnie można by bylo osiągnąć, nie
gwaranIowal oplacalno!iC/·" . Wymarznięty rzepak zastąpiono jęczmieniem
jarym, a także kukurydzą i jarym
rzepakiem. Straty zwi ąza ne z zaoraniem większości rzepaku wyniosly
ponad 300 tys. zl. Prezes Kaczmarek
liczy na to, że poniesione koszty
pokryją się w zbiorach kukurydzy
i jęczmienia.

Program

zadrzewień

Gmina Jarocin przystąpiła do tworzenia kompleksowych zadrzewień
śródpołnych. Istnieją szczegółowe projekty dla części wsi w gminie.
W 1993 roku zinwentaryzowano
wszystkie zadrzewienia gminy. Było
to pierwsze opracowanie w województwie kaliskim. Najlepiej zagospodarowana pod kątem zadrzewień jest
poludniowo - wschodnia część gminy. Są to tereny wsi: Potarzyca, Golina , Siedlemin, Roszkówek, Roszków, Tarce, Witaszyce, Wilaszyczki
i Wilczyniec. Wystarczy tutaj uzupeł
nić luki, wprowadzić drzewa w brakujące pasy oraz regularnie wykonywać zabiegi pielęgnacyjn ych.

=
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każdy piątek godz_ 20.00
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SPONSOR WSZYSTKICH KONCERTÓW

BROWAR KROTOSZN

Małe żniwa rozpoczęly się w Rusku 16 lipca. Wtedy skoszono rzepak
na pokosy. Przewidywane plony - jak
twierdzi prezes - wyn io są okolo 18
kwintali. W najlepszych latach zbierano 30 kwintali , a nawet więcej .
Poniżej 20 - do tej pory jeszcze w Rusku nie było. "Myślę jednak - dodaje
Broni sław Kaczmarek - że w tym
roku rekordowe plony będą tv burakach. Nie gorsze mogą też być " duże
żniwa", Mam nadzieję, że zrekompensujq Ilam one straty poniesione na
rzepaku".
Zdaniem prezesa cena rzepaku nie
powinna przekroczyć 100 zl. "Bo 10
nie jest kweslia ceny, tylko tego , kto
kllpi droższy olej lub margarynę. Jako
rolnika interesowalyby mnie przecież
i Irzy miliony za kwintal rzepaku, ale
jako konsumellI będę kręcii nosem na
drogie tluszcze",
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

W wielu wsiach występuje jednak
niedobór
zadrzewień.
Dlatego
w 1994 roku powstal projekt ko mpleksowego zadrzewienia dla miejscowości: Kąty , Mieszków, Annapol,
Kadziak, Cie\cza, Radlin i Łuszcza
nów. W ubieglym roku przystąpiono
do realizacji tego programu. Obsadzona drzewami została ulica Dworcowa w Mieszkowie. W 1996 roku
zaczęto zadrzewiać tereny Cielczy,
Łuszczanowa i Kadziaka. Część
drzew posadzono na wiosnę, część
będzi e sadzona jesienią. Z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w bieżącym
roku przeznaczono na ten cel 18
tysięcy zl. Z lego źródla sfinansowano też ut wo rzenie kilkurzędowego
pasa zieleni ochronnej wokól oczyszcza lni śc i eków wCielczy .
- Wychodzimy z propozycją do solrysów , żeby sami,organizowali akcje
zadrzewiania - na podstawie istnieją
cych projektów. Organ izujemy SpOIkania z rolnikami w poszczególnych
wsiach , informujemy o celu i melodach
zadrzewieli, o dofinansowaniu na zakup sadzonek. Jeżeli wlaśCiciel grufllu
sam je posadzi, /O potem dha o drzewka . Sadzone są różnorodne gaIlInki zarówno ozdobne, jak i pospolite.
Chcielibyśmy, aby program zadrzewień HI całej gminia zakończono
w okresie 5 lal - mówi Maria Szymczak, inspektor ds. ochrony środowi
ska w Urzędzie Gminy i Miasta.
Rolnicy, którzy gospodarują na
slabych glebach, decydują się często
na przeznaczenie tych gruntów pod
zaJesienie. - lslllieje możliwość uzyskania dofinansowania przez wlaścicie
la grulllu z budżetu pQ1istwa, pod
warunkiem, że dany teren jesl przewidziany pod zaleiienie w planie zagospodarowania przeslr:ennego, Jeżeli
leren nie ma takiego zapisu, /O na
wniosek właściciela może być to zmienione podczas aktualizacji planu - mówi Sławomir Frydryszak z Oddziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Rejonowym w Jarocinie.
(RyK)
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Stare wyrokI,· no We prZep·s
1 Y

-

Sprawa lokali socjalnych, kryteria doboru osób, które mają pierwszeństwo w zawieraniu umowy najmu budzi
coraz większe kontrowersje. Okazuje się, że przyjęta dwa lata temu uchwala dotycząca zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryterium doboru osób, z którymi umowy najmu zawiera się w pierwszej
kolejności, nie jest doskonała. Nawet ustawa o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych ulega ciągłym
poprawkom i zmianom.
Do zasobów mieszkaniowych gminy należą lokale komunalne i socjalne. Ich ilość w stosunku do potrzeb
jest niewystarczająca. "Musieliby.imy
mieć co najmniej JOO mieszkań" twierdzi Andrzej Słowiński, naczelnik
Wydziału Komunalnego w Urzędzie
Gminy i Miasta w Jarocinie. Socjalnych budynków, o niższym standardzie i niższym czynszu jest w Jarocinie sześć . Pod koniec czerwca podpisane zostały - na okres trzyletni
- umowy najmu w nowym lokalu
socjalnym, zlokalizowanym na miejscu dawnego "Sapporo".
"Moim zdaniem nie powinniśmy
wyrzucać 500 milionów na każde nowe
mieszkallie w budynku socjalnym mówi jeden z radnych . - Radzie brakuje odwagi. żeby podjąć inne. może
niepopulame decyzj e. Rozsądniej byloby dać 100-150 milionów starych
złotych tym, którzy zajmują mieszkania nallczy cie/skie IlIb komunalne
za sam JakI opuszczenia przez nich
lokalII. Myślę. że zgodziliby się na taki
uklad. Za parę lat wprowadzony zasianie czynsz wolny. wtedy będą musieli płacić klipę pieniędzy za /e swoje
rudery. Dzięki temu rozwiązaniu by/ohy trzy - cuery razy więcej mieszkań.
Ludzie lV gminie pewnie się oburzq:
- Zjak iej oka~;i tamci doswjąprezellt.
100 milionów za darmo? Ale przecież
tak hy/ohy taniej. a mieszkania komunalne bylyby w obrocie".

Stare wyroki
"Teraz mamy budynek SOcjalny
i możemy zrealizować wszystkie stare

wyroki" - mówi Jolanta Staszak

Zmiany
w energetyce
Trwa kolejny etap restrukturyzacji
Energetycznego Kalisz S.A.
Wyodrębniono l niego trzy spółki.
Energetyka Kaliska - Liczniki i Instalacje Sp. z 0.0. zajmuje się gospodarką miernikami wielkości elektrycznych, wykonawstwem instalacji
elektryc7.nych, montażem instalacji
klimatyzacyjnych i urządzeń grzewczych.
Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o . o. trudni się m. in.
Zakładu

budową , rozbudową, modernizacją ,

remontem sieci i urządzeń c1cktroenergetyc7.l1ych, osprzętu i konstrukcji sieciowych, pracami projektowymi w zakresie sieci i urZ<ldzeń elektroenergetycznych, usługami transportowymi,
działalnością ha ndl ową i leasingową
pojazdów.

z Wydziału Komunalnego Urzędu
Gminy i Miasta w Jarocinie. Do tej
pory urząd nie miał możliwości wykonać wszystkich wyroków, które
wydane zostały jeszcze za czasów
panowania prawa lokalowego. Na
ludzi nałożono obowiązek opuszczenia lokalu w terminie na przykład
miesiąca . ~ 'Ludzie to jednak zignorowali. wsadzili wyrok gdzieś tam i się
nie przejmowali. W/aściciel natomiast
zabiegaloto. żeby wyrok trafii do
urzędu i żeby urząd znalazl lokal
zastępczy" - dodaje Jolanta Staszak.

stawie wyroku wydanego do czasu
wejścia w życie ustawy z 1994 roku.
Od dwóch lat, egzekucje z lokali ,
popularnie zwane eksmisjami, przeprowadza komornik sądowy. Z ko lei
do tych wszystkich wyroków, które
były i są do wykonania jeszcze przed
wejściem w życie ustawy, stosuje się
dotychczasowe przepisy. Oznacza to,
że gmina musi prowadzić eksmisję
w trybie administracyjnym. Te osoby, które są eksmitowane na podstawie wyroków, umieszcza się na
liście socjalnej.

Eksmisje z lokali

"Ciężkie"

Zgodnie z usta wą o najmie łokali
i dodatkach mieszkaniowych z 1994
roku gmina jest obowiązana prowadzić w trybie administracyjnym egzekucje, jeżeli chodzi o opróżnianie
i eksmisję z lokali orzeczoną na pod-

Od czasu wejścia w życie usta wy na
tej można umieszczać osoby
wtedy, jeśli sąd orzeknie w wyroku,
że lokał socjalny przysługuje. "Niestety. gmina musi przyznać lokale
socjalne "wyrokowcom". Od tego nie

przypadki

liście

uciekniemy - mówi Jolanta Staj
Musimy wykonać wyroki. ch ,
my je wydaliśmy. W końcu js
kiedyś się one skończą. A prfokc
trzeba powiedzieć. że osoby z l Na
ków to nierzadko mężczyźni, ktoboI
znęcali się nad żoną. nad dz~racl
Taka żona nieraz jak na zbaJfacji
czeka. żeby mąż się wyniósl". Słowi
Osoby z zaległych wyroków ~y roi
pierwszeństwo w umieszczeniu f.rz e2
cie do otrzymania lokalu SOCjal~{O' bl
Jest to dokładni~ ?kreślone w u y::~
le Rady MIejskIej z 29 grudma nie'
roku. Jeżeli sąd w wyroku n~lVan!
znaczy, że danej osobie przys~iędz)
lokal socjalny, mamy do czy'*a. Że
z egzekucją na bruk. Nowe W~WY
wydawane w oparci u o przepis akur
wej ustawy z 1994 roku, wyk wni
komornicy. Powołują się jedn ~ko'
na swoje przepisy wykonawcze, Un

dnie z którymi nie mogą n~
. ;Zęd
wyrzucić na bruk. Żeby koro t~O~
mógł wszcząć egzekucję, wie ałag~
powinien mu wskazać lokal, do i Rl
rego można wyeksmitować daną yko l
bę. Wyroki nie przeterminoWU. fakt
- orzeczenia sądu można wykop'CeZęl
przez dziesięć lat.
,IWletl
trzYn
't pu
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Ciężarówki

ograniczone

Od ubieg/ego piątku, 19 lipca, ograniczono ruch samochodowy. Wydaue przez ministra transportu rozporządzenie zakazuje poruszania się po
drogach ciężarówkom i innym ciężkim pojazdom. Na razie tylko w święta
państwowe - za dwa lata także w weekendy.
D o tej pory ruch samochodowy nie
byl ograniczony w jakikolwiek sposób. 26 czerwca tego raku minister
transportu i gospodarki morskiej wydał rozporlądzenie o okresowych
ograniczeniach oraz zakazie ruchu
niektórych pojazdów na drogach. Na
mocy tego rozporządzenia od 19 lipca
tego roku zakazuje się ruchu samochodowego w święta państwowe. Od
I czerwca 1998 roku również w soboty

Energetyka Kaliska - ElektrociepPiwonice Sp . z 0.0. poza produkcją , sprzedażą, przesylem i dystrybucją energii cieplnej i elek trycznej , zajmuje si\= również usługami budowlanymi, produkuje urządzenia
ciepłownicze i materialy budowlane,
przetwarza i uszlachetnia pierwotne
n ośn iki energii, prowadzi ekspertyzy
z zak resu gospodarki chemicznej
i ochrony środowiska.
Zakład Energetyczny Kalisz S.A.
przystąpi I ze znacznym udzialem do
spólk i " Energetyka Poz nań s ka - Biuro Handlowo - Usługowe Spólka
z 0.0. " zajmującej się handlem osprzę
lem elektrycznym i artykulami elektroenergetycznymi.
Nastąpiła też zmiana nazwy firmy
na: Energetyka Kaliska Spólka Akcyjna. W spółce matce - Energetyce
Kaliskiej S.A. pozoslalo osiem Rejonowych Zakladów Energetycznych
(wśród nich zaklad w Jarocinie). zajmujących się dyslrybucj'l energii e1ektryczncj i eksploalacją sieci energetycznych.
(j)
łownia

i nied ziele. Ogranicza się go także
w okresach upla stycznienia drogowych
nawierzchni
bitumicznych
(przede wszyslkim w okresach wystę
powania wysokich temeperatur).
Zakaz ruchu samochodów dotyczy
pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 16 ton (przede wszystkim cię
żarówek). Początkowo w święta pańs
twowe, a od 1998 roku również w letnie soboty i niedziele . Zakaz obowią
zuje od godz. 18.00 dnia poprzedzają
cego święto pańsIwowe do godz. 24.00
kończącej święto. J ednocześnie ustalono, że świętami państwowymi są
dni: I stycznia, I i 3 maja, 15 sierpnia,
i 11 listopada, 25 i 26 grudnia oraz
tzw. świ~ta ruchome - pierwszy i drugi
dzień Wielk a nocy, pierwszy dzień Zie-Ionych Świątek i dzień Bożego Ciała.
Najbli ższym dniem , kiedy zakaz bę
dzie obowiązywal jest 15 sierpnia.
Za dwa lata - od l czerwca 1998 roku
- zakaz obowiązywać będzie również
w Ictnie soboty i niedziele (w okresie
od I czerwca do 30 września). Nie
wolno będzie poruszać się ciężarów
kami od pi'ltku od godz. 18.00 do
nied zieli do pólnocy.
Ubiegloroczne upaly spowodowaly
uplastycznianie nawierzchni dróg. Na
drogach pojawi lo się wiele kolein.
Rozporządzenie mini stra umożliwia
wprowadzenie okresowych ogra niczeń ruchu ciężkich pojazdów podczas
wysl\!Powania bardzo wysok ich temperatur. Ograniczenia te dotyczyć bę
d ą samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekracza-

jącej 12 ton. Wprowadzane będą a~~a

cznie w momencie długotrwałe I . ~CI
stępowania wysokich temPet:';:",·
(przekraczających 30 stopni
Qj,
sza). Pojazdy te nie będą mdl!\--porusza'; między godz. n.oo .~~ Ił
Ograniczenie będ z ie można wp lVa
dzić na tercnie calego kraju lub Ok:tó~
części. Decyzję wydawać będZie~ ~I
ralna Dyrekcja Dróg Publi in",.
Uzależniona będzie od warunk Mai
mosferycznych występujących lVyn
nym obszarze, jak i od stanu n3 . lIrzą
chni. Ograniczenia nic będą woli tOwi
dzone automatycznie z chwilą ~sloni
cia upałów, lecz dopiero w moll'! grod
kiedy przejazd ciężkich samo~:;:n:
po rozgrzanej i "miękkiej " nawI:J. (w
bitumicznej mógłby spowodo~iitst°l
zniszczenie czy wystąpienie k?lel~ ro~
mto rozpoczęcia ogramczen
podany w środkach
kazu, co najmniej dwa dni
czą tkiem ich obowiązywania.
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Marne efekty
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mfJokończenie ze str. I

i

Na terenie gminy zatrudniono 30
!.tobotników publicznych , którzy
tZ4lracują przy budowie dróg, melio'a",acji i utrzymaniu zieleni. Andrzej
. Słowiński , naczelnik wydzialu, efekw ty robót ocenia bardzo pozytywnie:
u rzez roboty publiczne zrobiono du. Ja, bo Iligdy byśmy nie byli w stanie
Ja~ ten sposób utrzymać parku, nie
u yloby zrobionych tylu chodników
ua .
~ me uporządkowano by cmentarza
n~wangelickiego. Nigdy by na to pieys iędzy nie bylo. Nikt mnie nie przekozy ~a, że lo jesl nie wypal.
W) Wydatki gminy obejmują jedynie
pis.' kup m a teri ałów i odzieży dla prayk oWników . Wypłaty dla robotników
Ina~lkowicie pokrywa refundacja
:Zf, FUnduszu Pracy. Limit wydatków
n' rz~du Pracy w Jarocinie na ten cel
ID Ynosi w tym roku 444 tys. zł.
~ tego pierwszym półroczu, jak po"~o ~ła Zofia Tofstołucka z księgowo
,
I RUp, wydano 63.730 zł. Małe
laną Ykorzystanie tej kwoty wynika
,W1lJ faktu, że roboty publiczne rozkoO, częto w tym roku dopiero od
Wletnia. Wynagrodzenia , jakie
,rzymują zatrudnieni w ramach ro~t Publicznych Zbigniew Kowalski
~nla jako nie najgorsze: Oni mają
ędąfdstawowe wynagrodzenie 3,5 mln
ale~arYch zlotych, plus wysluga lal
,m;;.eremia ok. 15 - 20 % , czyli razem
li cj'SIUją pOllad 4 mln zl, a niektórzy
____________________-,
!
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.
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a

Roboty publiczne orgamzob o ~ne są przez organa gminne,
u 'eO które mogą zatrudniać osoby
jZl~ ~robotne w ramach własnych
bh IQWestycji infrastrukturalnych,
unk Maksymalny czas zatrudnienia
Jcb J "Ynosi 12 miesięcy. Rejonowy
u na~, urząd pracy zwraca organiza to~ wp rowl robót część kosztów ponie'ilą SiOQych na wynagrodzenia, nam"o'~ grody oraz składki na ubezpien~~ Clenia w uzgodnionej uprzed.awi ltio wysokości. Maksymalna
)do ł ~ota refundacji uzależniona
wlei~ le8t od czasu 7.atrudnienia bez:' zrl ~botnego. Szczegółowe zasady
n ~o Oqeślonesąwustawiezdnia 14
we . dnia J994 r. o zatrudnieniu

~

p
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I
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Przeciwdziałaniu

bezrobociu,

!>race interwencyjne inicjoWllnc są przez rejonowy urząd
Pracy, który występuje do pra_
~ąwcy z propozycją zatrud~
' Ilieoia bezrobotnych na okres
~sr I do 61ub do 12 miesięcy. Praco) dawcami mogą być przedsiębiorstwa prywatne, państwowe
~~łdzielcze oraz jednostki bu. -towe. Rejonowy urząd pracy równicż im refunduje c~ść
koS7.tów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sklad~1 na ubezpieczenie społeczne
,s"erowanych
bezrobotnych
IV ~przednio uzgodnionej wysokOSCi, która uzależniona jest od
,CZasu ich zatrudnienia. Szcze,8óły również określa ustawa
IO.1.atrudnieniu i przeciwdziała
lIlu bezrobociu.

~

lIawet po 5 mln. Żadna z gmin
korzystających z robót publicznych, łączme z Nowym ~Iastem
podlegającym pod RUP w Srodzle
Wlkp., n.le , dokłada do wypłat dla
pracowmkow me ponad kwotę refundowaną przez urząd .
, Optymalnym roz.wiązanjem; zdamem pracowmkow mektorych
urzędów gmin , byłyby zatrudnione
na stałe, kilkuosobowe brygady. Je-

zycją

powoduje umowa , w której
R UP zastrzega, że po zakończeniu
prac interwencyjnych pracownicy
mają zostać zatrudnieni ' na stałe.
W razie niewywiązania się z umowy
pracodawca nie będzie mial więcej
możliwości
ponowIlego zawarcia
umowy interwencyjnej - mówi Tadeusz Daszkiewicz, inspektor rejonowy w Urzędzie Pracy w Jarocinie.
Może on jednak i tak zatrudnić
ludzi, z góry zakładając ich zwolnienie po upływie okresu, w którym
otrzymuje refundację .
Samorządowa
Administracja
Szkół i Przedszkoli, która zatrudnia

,'..:. -'.

'; .'

W ramach prowadzonych na terenie gminy Kotlin robót publicznych, we wsi
Twardów budowano parking.
FOTO Stachowiak
dnak ze względów finansowych roboty publiczne są dla samorządów
lokalnych niezastąpione. Wiele inwestycji w gminach prawdopodobnie nie zostaloby podjętych, gdyby
nic tania siła robocza zapewniona
przez refundację z urzędu pracy.
Efekty pracy zatrudnionych robotników są widoczne na każdym kroku: nowe chodniki , parki ngi , za·
dbana zieleń itd.
M niej widoczny jest niestety
wpływ
robót publicznych na
zmniejszenie się bezrobocia w naszym rejonie. W okresie wiosennym , kiedy rozpoczynają się roboty, Rejonowy Urząd Pracy odnotowuje spadek liczby bezro botnych,
ale niemal wszyscy zatrudnieni po
upływie czasu robó t wracają " na
bezrobocie". Roboty publiczne bardziej przypominają dofina nsowywanie gmin , niż efektywną walkę
z bezrobociem .
Nie można całkow icie dyskwalifikować robót publicznych. Piotr
Łukaszewicz z urzędu gminy w Jaraczewie, które jako pierwsze rozpoczęło roboty, wypowiada się
o nich bardzo pozytywnie: To jest
IV tej chwilijedyna IrafIlaforma , żeby
ty m ludziom pomóc i żeby ci ludzie
czuli się potrzebni. A i dla nas, dla
samorządów jesl to jakiś illleres.

Prace interwencyjne
W pierwszym półrocz u urząd
pracy wysłał oferty d o ok . 170 pracodawców. Nadeszly jedynie 83 pozytywne odpowiedzi, w tym 78 od
przedsiębiorstw prywatnych. Być
może słabe zainteresowanie propo-

II pracowników na okres 12 miesię 
cy, po upływie tego okresu prawdopodobnie nikogo nie zatrudni na
stałe. Dyrektor administracji, Aldona Steffek, t1umaczy to problemami
finansowymi nękającymi oświatę:
My by.<my chcieli zatrudniać ludzi,
ale żeby pracownika zatrudni,' na
stale, lO Irzeba mieć środki. Tutaj nas
ratuje to , że co druga pensja jesl
refulldowana. Wielu pracowników
z powodów finan sowych zwolniło
s ię przed zako ńczeniem prac interwencyjnych. Po ich upływie urząd
pracy prawdopodobnie nie podpisze
już z administracją podobnej urno·
wy.
Z kolei Elżbieta Zakrzewska , wła
ścicielka za kładu kra wieckiego, deklaruje, że większość jej pracownic
zatrudnionych w ramach prac inter-

A-

T

wencyjnych zostanie zatrudniona
na stałe. Refundacja z Funduszu
Pracy pozwa la jej pokryć część kosztów związanych z wykwalifikowaniem nowej pracownicy. Przychodzą
do nas szwaczki niewyklValijtkowane. W związku z tym my musimy
lożyć na wyuczenie takiej pracownicy, bo ona potrafi IV jednym dniu
zepsuć produkcję powiedzmy za
5 mln. Dzięki refundacji jesteśmy
trochę odciążeni i kiedy pracownik po
tym roku prac interwencyjnych się
wyuczy jest zatrudniany na stale mówi właścicielka.
Elżbieta Zakrzewska wyjaśnia
dalej , że mogłaby zatrudnić więcej
pracowników zgodnie ze zmianami
w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Według ustawy absolwenci zatrudnieni na staż
otrzymują stypendium w wysokości
II 40 kwoty zasilku za każdy dzień.
Ponieśliśmy znaczne koszty na opracowanie programu zatrudnienia
'i w ciągu miesiąca miano pozytywnie
rozpalrzyć sprawę. Niestety slwierdzo/lo, że brakuje środków . W tej
chwili absolwenci zosIali /la lodzie,
i my również - twierdzi.
W czerwcu tego roku w ramach
prac interwencyjnych zatrudnionych było 256 osób. Bezro botnych
przydziela urząd wedlug ich kwalifikacji . Pracodawca może również
proponować konkretne osoby, które zostaną do niego skierowane. Na
refundacje wypłat pracowników interwencyjnych przeznaczono w tym
roku 711 tys. zł, z czego wydano już
ponad 355 tys. zl,
W ubiegłym roku w ramach prac
interwencyjnych zatrudniono 362
osoby, z tego 180 osób wróciło na
zasiłek. W dużym uproszczeniu efektywność tej formy zwalczania moż
na więc ocenić na 50%. Natomiast
z 222 osób zatrudnionych przy robotach publicznych wszystkie zasiliły ponownie szeregi bezro botnych.
Bezrobotnemu obie te formy
przynoszą tę korzyść, że po przepracowaniu co najmniej 180 dni na bywa ponownie prawo do zasiłku.
Może on również to prawo stracić,
gdy bez uzasad nienia odmówi wykonywania prac interwencyjnych
lub robót publicznych.
PIOTR CHMURA

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
63-700 Krotoszyn, ul. Zacisze 2
tel. (0-64) 533-01, fax (0-64) 537-01

SKLEPY:
ELEKTRYCZNE:
Krotoszyn, ul. Koźmińska 17
tel. (0-64) 542-73
Ostrów Wlkp., Rynek 30
tel. (0-64) 36-41-58
OŚWIETLENIE:
Krotoszyn, ul. Koźmińska 17
tel. (0-64) 542-74
Oferujemy w ciągłej sprzedaży 4.000 pozycji z branży elektrycznej
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Rozmowa z MARIANEM PÓŁROLNICZAKIEM - sołtysem Goliny

Golina

się

Jest pan sołtysem już drugą kadenCo w tym czasie zmieniło się w Golinie?
Wieś s ię rozwija. Ciągle się rozbudowuje, przybywają nowe osiedla ,
nowi mieszkańcy, prywatni przedsi~
biorcy. Borykamy się jednak z pewnymi problemami. Na przyklad szkoła nie ma porządnej sali gimnastycznej.
cję.

nic ma konkretnych decyzji w tej 26. li

rozbuduwuje

Na co przeznacza

się

te

środki

pie-

niężne?

ra li w Golinie. Przewidujemy takżc
dwóch albo trzech automatów telefonicznych ,
Park w Golinic posiada swoją hiszałożenie

Głównym

problemem są drogi
i chodniki. Z utwardzaniem dróg,
"łataniem" dziur czy położeniem chodników - wiążą się duże koszty. przykładowo położenie asfaltu na odcinku
200 metrów, w ubiegłym roku kosztowało 25 tys. zl.
Oświetłenie niektórych z ulic pozostawia wiele do życzenia. Jako przykład

____~_====

torię. Niegdyś był chlubą mieszkające

go tam dziedzica. Obecnie jednak niszc'""je. Czy nie maina przedsięwziąć
jakichś działań, aby to zmienić?
Sprawą parku zająlem się, bo lubię
porządek. Niestety cały problem polega na tym, że park nic jest własnością
można wskazać ulicę J arocińską, bę
Goliny, ale Rolniczej Spółdzielni Prodącą trasą przejazdową Poznań - Wrodukcyjnej Potarzyca. Ona ma obowią 
cław.
zek dbania o park , Uważam, że park
O m odern i zację oświetleni a ulicy
powinna przejąć gmina i uporządko
Jarocińskiej sta rali śmy się już dawno.
wać go, a utrzymaniem porządku zaję
Były z tym pewne problemy, bo jest to
łaby się już nasza młodzież szkolna .
droga krajowa. Obecnie jednak jest
Czy w najbliższym czasie można
już projekt i w przyszłym roku na
spodziewać się jakichś działań w tym
100 % będzie oświetlenie na całej ul.
kierunku?
Jarocińskiej. Uważam, że w Golinic
Ja staralem się o to i będ ę się starał.
tych ciemnych punktów jest mało i do
Może w związku z komunalizacją
końca swej kadencji je oświetlę.
sprawa parku "ruszy". Na pewno bę
W tym roku rozpoczęto w Golinie,
d zie to wymagało sporego nakladu
pracy. Nie wystarczy tyłko przejąć
podobnie jak w innych miejscowoś
ciach, telefonizację ...
park, ale trzeba go też uporządkować.
Do końca bieżącego roku to zadaWielu mieszkańców bulwersuje fakt,
nie ma być zrealizowane. " Serce" teleiż autobus linii "J" zatrzymuje się
w Golinic tyłko na jednym przystanku,
fonizacji, czyli centrala w Golinie już
jest. Mamy przyznanych 500 numechoć mija cztery. Mimo apełacji, aby
rów, ale łącznic z Siedleminem i Pota- . zatrzymywał się przyn'ajmniej na jeszrzycą, które będą podłączone do centcze jednym przystanku, od dwóch lat

wie.

=."c....

W tej sprawie apelowali mieszl
osiedla położonego naprzeeiwk(
tel u "Oaza". Rzeczywiście d Od
udogodnieniem byłoby dla osóŁ
cujących i młodzieży, gdyby aul kOl
linii ''l' ' za trzymywał się jeszd
eSI
przystanku przy tym oSLedlu . .la
sprawie też interweniowałem
nic. Burmistrz Jachowski jest za
'
eS
aby autobus za trzymywał się
czejednym przystanku. Natomi~Jarl
bardzo można s ię poroz umieć z d:
torem Zakładu Komunikacji ~ ~
ki ej Edmundem Osuchem, którl
gumentuje, że między jednym al
gim przystankiem nie ma od ~
jednego kilometra. ZłOŻYli śmY~1
nym w tej sprawi e pismo do K
Gospodarki Przestrzennej i Ro
Golin. Uczy sobie prawic dwa t) mieszkańców, mimo to nie m8
wielu atrakcji. Czy jest to może
W
dowane małym zaangażowanieDl Ptoc.
brakiem pomyslów itd.?
' W śr (
Z jednej strony to jest mała ta od
jatywa mieszkańców. We wszYJero. l
uczestniczą ciągle ci sami. Z dJ1Ina Ut
strony z budżetu gminy idzie D,lropej
turę, ale w mieście. Wieś nic DI'lludzi
staje, stąd też brak atrakcji. Pe~ T
rozwiązaniem mogłoby być wy
tut
żawicnic sali należącej do Ocho
To
Straży Poża rnej w Golinic pry o Un
mu inwestorowi .
Slego
RoZDI' laprc
IZABELA BUKO kiego

•
J
wTo:
•
niJ. .

Ie!

Opo~

FOTO Slachowiak
Bolącą s prawą jest kanalizacja. Golina sama takiego wydatku nie udźwi
gnie. Potrzebna jest tu pomoc gminy
i odpowiednich fundacji, bo koszty są
spore. Obok kanali zacji pojowia się
też problem gazyfikacji. Te t' .vie sprawy są ujęte w planach rozwoju miasta
i gminy. Trudno mi jednak powiedzieć , czy za mojej obecnej kadencji
będą ona zrealizowane.
Powiedział pan, że Golina się rozbudowuje, przybywa nowych mieszkań
ców. W związku z tym zwiększają się
tei na pewno potrzeby wsi. Ił e pieniędzy
otrzymuje Golina z budżetu gminy?
Praktycznie żadnych pieniędzy nie
otrzymujemy; tylko to, co uda nam się
razem z radn ym Janem Grześkiem
"uszarpnąć" z budżetu . Jest to około
30 - 40 tys. zł rocznie. W porównaniu
z potrzebami wsi to kwota niewielka.
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Rozmowa z FRANCISZKIEM WOJTASZKIEM - sołtysem Suchej i Sicrszewa
'lano

W Suchej
Jest pan jednocześnie sołtysem Suchej i Sicrszcwa ...
Tak. Obydwie wsie są rozległe . Jednak nie jest to dla nas takim problemem. Jak sama nazwa wskazuje
- w Suchej nie m a wody. Wszyscy
dowożą j ą w beczkach, a potrzeby
w gospodarstwach są przecież wielkie.

będzi,e

Zawiązał się

komitet społeczny. Kazainteresowany
mieszkaniec
wpłacił swój udział. Po przeliczeniu
wszystkich kosztów us ta liliśmy kwotę
ośmiu milionów starych złotych na
jedną posesję, Ta suma obowiązywała
dQ końca lutego. Na dziś wpłacający
żdy

Chcieliśmy wykopać studnię glębino
wą, ale okazało sir;, że nie ma złóż
nawet bardzo głęboko. W tym roku
zaczęli śm y budowę wodociągu tak

potrzebnego naszym wsiom.
Jaki jest udział mieszkańców w tej
inwestycji?

woda

'OPO
roczn
ISla

i /b)
~róbo
tYkę

rozwi~zanie ułatwiłoby życie l~trJ~:

we

WSI .. .

IW

Myślimy od dawn a o telefonac 'Wroc
które są obecnie, można zlicZ)~ toc

palcach jednej ręki. Ale n'ie J1l:ptaw (
mieć od razu wszystkiego . Wod8 l.kU ltl
ważniejsza i sprawę wodociągosi~Sk k
traktowaliśmy

bardzo pow I Y/i I,
Skończym y wodociągowa nie, 1J~gza"

rzemy się za telefony.
~Otow
W Suchej i Sierszewie żyjłl O,"'uIo.
trzystu mieszkańców. W wię~lekst 2
chyba są tu rolnicy?
. WsP(
We wsi mamy prawie samyc~Się d
ników. Gospodarstwa nie są za ]Za rni o
te. Ziemia jest niskich klas, a o~n;at n
sytuacja w ro lnictwie bardzo zła'h en
podarze nie kupują już nowych'Sk' ws
szyn. Pracuje się na tym, CO . Lego
Podobnie wygląda syt uacja z ILe pl
wiem zwierząt. Wszystko s wPo I,
w miejscu , nie rozwija się . Oba 10 z
się takiej sy tuacji, kiedy rolnicY -Zwany
wodu braku środk ów - zaczoą O est to
czać hod owl ę. Wszystko można tw ierd
ko odbudować. Natomiast
iecki
pogłowia trwa wiele lat. Na S' zęść r
nie ma na razie większych kło
z płaceniem podatków. OpłatY
duże, bo ich wysokość zależy ód
ziemi. Czasem tylko któryś z roI
odroczy ra l ę poda tku, ale nIe
ciągle te same osoby .
Na wsi nie możemy długo
że by się poprawiło. Dla młode
kolenia nic ma zbyt dobrych pel
tyw życia tutaj .
Rozmawiała ANNA KONIE
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FOTO Stachowiak
jeśli chce się podłączyć musi wydać
o pół milio na więcej. Zasadniczą częsć
kosztów pokrywa budżet gminy . Całość powinna zamknąć si~ w sumie
czterystu milio nów starych złotych.

Rolnicy, oprócz braku wody, mają
zapewne też inne problemy, których

tej 26. lipca 1996.'. - - - - - - - - - - - - - .,
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Dobrze mówią po niemiecku. Na uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad
só~ Odrą jest to podstawowy warunek, aby rozpocząć studia. Tomek Walczak
au'kończy już naukę. W tej chwili ma trzy oferty ciekawej pracy. Agnieszka Klausa
;~~jest na trzecim roku i podobnie jak jej starszy o rok kolega, studiuje ekonomię.
w Tomek Stefański od października zacznie zajęcia na kulturoznawstwie. Jest
~jjeszcze Marzena Michalak, ona też rozpocznie pierwszy rok. Wszyscy są

pracy. Również z tych firm, w których odbywałem praktyki - opowiada Tomek.
Z uniwersytetu we Frankfurcie
stosunkowo łatwo można wyjechać
na stypendium. Bardzo dużo studentów wyjeżdża na uniwersytety
w całej Europie, a nawet do Stanów
Zjednoczonych.

ni~jarociniakami.

Oprócz nauki

z~

~Studia pO niemiecku
~~~al)----------------------------------------ma
e

W Vi adn nie ponad dwadzIeścia
cm procent studentów stanowią Polacy.
jWśród nich jest dwoje jarociniaków,
ała I a od października będzie ich czwos~ro. Uniwersytet Europejski Viadri~ Ina utworzony został przez Unię Eu, na Ilropejską . Kształcą się na nim młodzi
, !li' Udzie z różnych państw świata.
pe'
wy Trudne egzaminy

hol Tomek Stefański dowiedział się
ry o Uniwersytecie Viadrina od starszegO kołegi. - Tomasza Walczaka
,ma zaprosiła na lekcję języka niemiecO kIego do liceum pani profesor Ołeksy.
OPowiedział nam o tej uczelni. Zain-

teresowałem się takimi s/lldiami i postanowi/em w tym roku zdawać
- OPowiada Tomasz Stefański, tego1rOCzny maturzysta. - Jeżeli nie dota!bym się do Frankfurtu, /O pewnie
robowa/bym zdawać na germanis-

~

tYkę.

lu

Zeby być studentem Viadriny,
trzeba zdać trudne egzaminy we

,"a,~Wrocławiu albo Poznaniu. We

liCZl~Wrocławiu zdaje się egzaminy na
e IIloP raWO, w Poznaniu - na ekonomię
'ods ti kulturoznawstwo. Największy naiągt1 Cts k kładzie się na język niemiecki.
,owat~YIi tam łudzie zdecydowani zdać len
c, " gzamin i znakomicie do niego przy. o~Otowani. Najpierw mieliśmy dykr!CJlll~""do. Trzeba bylo też zrozumieć
Ilę ,ek st ze sluchu, na koniec gramatyka
cb ·.Wspomina Tomek. Jeśli ktoś chce
n~ ilę dostać na ekonomię, zdaje ega o[atniny z historii lub geografii oraz
zła.eatematyki, w przypadku kulturovycb,~naws twa - z historii i języka polo~sklego. Kiedy przejdzie się pomyślZ nIC .przez te wszyslkie egzaminy
s . Polsce, wówczas nas lępuje cgza)ba In z niemieckiego we Frankfurcie,
iey . wany PNdS-em. Według Tomka
tą o est to najcięższy sprawdzian, poioa tW ierdzający znajomość języka niemieckiego. Obejmuje trzy etapy:
zęść pisemną, ustną i rozmowę.

JUSTYNA NAPIERAJ

W ramach Jednego wydziału, np.
ekonomii, wykładane są takIe
przedmioty, jak kontroling, mię
dzynarodowe stosunki gospodarcze. - Wszystkie nastawione są na
idee wspólnej Europy - twierdzi Tomasz Walczak, student IV roku
ekonomii. Bogata jest również oferta nauki języków obcych. Wszystkie
wykłady prowadzone są po niemiecku.
Po półtora roku nauki otrzymuje
się tytuł licencjata. Później dopiero
wybrać trzeba kierunek, na jakim
chce się kształcić. Jest to etap tzw.
studium głównego. - Istnieje tyłko
ogólne założenie, że trzeba "zrobić"
pięć fakultetów. Dwa z nich są już
z góry narzucone, pozosta/e trzy
trzeba sobie samemu wybrać. W ramach każdego fakultetu zdaje się
trzy egzaminy - mówi Tomek. Studium główne kończy się uzyskaniem tytułu magistra, w przypadku
ukończenia ekonomii - " dyplomowanego kupca" (Diplomkaufman).
Jest to odpowiednik polskiego tytułu magistra. - Dodatkowo chcę zrobić w Poznaniu nostryfikację. W tym
celu będę musiał pracę dyplomową
prze tłumaczyć /la język polski i zdać
egzamin. Wówczas uzyskam tytu/
magistra UAM - tłumaczy Tomek.
On zdał już wszystkie 30 egzaminów
przewidzianych na Viadrinie podczas czteroletnich studiów. Najbliż
szy semestr poświęci na pisanie pracy dyplomowej.

dowalający",
starczający"

od 3.5 do 4.0 - "wyOtrzymame powyzej
oceną ·niedostateczną. - Mieszczę się w przedziale ocen dobrych. Zależą one od
stopnia zain teresowania danym
przedmiotem - przyznaje Tomek. Oprócz półrocznych egzaminów należy napisać kilka referatów , które
przedstawia się podczas zajęć - dodaje Agnieszka Klausa, studentka III
roku ekonomii. W Viadrinie nie ma
żadnych zaliczeń, kolokwiów.

4.0 równoznaczne jest z

Obecność nieobowiązkowa

Dziwnym dla połskich studentów
może wydawać się fakt, że w odpowiednim czasie trzeba zapisać się

na egzamin, a co pół roku na studia.
- Jdli się tego nie zrobi, lo za jakieś
dwa , trzy miesiące dostarczana jest
kartka z informacją o wykreśleniu
"Błędne strzały"
z listy studentów - wyjaśnia Tomek.
Studia we Frankfurcie prowaWe Frankfurcie każdy sam wydzone są w systemie ciągłym. Se- znacza sobie tok studiów. Można
mestr zimowy trwa od paidziernika chodzić na zajęcia lub nie. Nikt nie
do końca marca, letni - od kwietnia
sprawdza listy obecności. Nie ma też
do końca września. Zdawanie egżadnych podziałów na grupy. - Jest
zaminów w połowie lata nie należy
do rzadkości. Oczywiście dopusz- np. przedmiot bankowość i kto ma
ochotę chodzić, tam się zjawia, kto
czalne są też poprawki. Przez pierwsze półtora roku student ma dwie /lic, /O nie. Są więc zajęcia prowadzone w grupie stuosobowej, są jednak
możliwości poprawienia oceny niedostatecznej. W trakcie studium
i takie, gdzie jest dziewięć, dziesięć
głównego dopuszczone są tzw. "błę- _ osób - mówi Tomek. Na wykładach
spólna Europa
dne strzały". Jeśli nie zda się eg- spotyka się ludzi różnych narodoW Viadrinie, oprócz prawa i eko- zaminu właściwego i poprawkowewości. - Przechodząc korytarzem
ni. omii , jest też wydział kulturoznaw- . go traci się jeden ze "s trzałów".
'twa. W jego skład wchodzi wicie Takich możliwości jest siedem. - lIczelni można usłyszeć rozmowy prowadzone w najróżniejszychjęzykach.
icrunków: lingwistyka stosowana, Gdy nie powiedzie się za pierwszym
Oczywiście dogadujemy się po nieistoria , przeobrażenia gospodar- i drugim podejściem , wówczas można
zo - polityczne, specjalistyczne eks- sobie przesunąć egzamin i zdawać go miecku - tłumaczy.
W Viadrinie bardzo popularne
ertyzy europejskie, dziennikarst- na przyklad za rok - mówi Tomek.
o, socjologia, nauki polityczne, geNajlepszym stopniem w Viadri- jest odbywanie praktyk. - Zaliczylem cztery takie praktyki. Dwie
grafia, filozofia , literatura. Nauka nie jest 1.0. Do 2.5 jest ocena dobra,
z nich w Polsce, a dwie w Niemczech.
bcjmujc szeroko rozumianą lema- od 2.5 do 3.0 - stopień " w pełni
zadowa lający " , od 3.0 do 3.5 - "zaW tej chwili mam jui trzy oferty
ykę europejską·

Studia na Viadrinie nie ogranitylko do nauki, choć ta jest
naj ważniejsza. - W Słubicach działa
ją dwa kluby studenckie. W połowie
czerwca mamy też święto, odpowiednik polskich juwenaliów. Odbywają
się wówczas zawody kajakarskie, są
też mecze pilki nożnej studenci kontra profesorowie. Trwają liczne imprezy kulturalne. W tym roku był
także pokaz sztucznych ogni na moś
cie łączącym Frankfurt ze Słubicami
- mówi Agnieszka.
Według Tomka - studenta IV roku, życie studenckie toczy się głów
nie w akademikach, które rozmiesz.::zone są po obu stronach Odry.
Zycie towarzyskie rozwija się w studenckim gronie. - Nie ma żadnych
podziałów między nami. Akademiki
są w pe/ni koedukacyjne. Można mieszkać w domu studenckim po polskiej, bądź po niemieckiej stronie
- mówi Tomek. - Jeśli ktoś ma
problemy z porozumieniem się wjęzy
ku niemieckim może zamieszkać
w akademiku z niemieckim kolegą,
i
w
ten
sposób
czają się

podszkolić się
Każdy z

- tłumaczy Agnieszka.
polskich studentów
otrzymuje 300 marek stypendium.
Wystarcza to na opłacenie akademika oraz obowiązkowego w Niemczech ubezpieczenia. Tomasz Walczak otrzymuje również stypendium z fundacji Konrada Adenauera. - FU/ldacja promuje nie ryle studentów wybitnych, co tych, którzy
dzia/ają spolecznie - mówi Tomek.
Podczas zeszłorocznej kampanii
prezydenckiej brał czynny udział
w komitecie wyborczym jednego
z kandydatów.
- Studia we Frankfurcie dają zdecydowallie szersze perspektywy niż
jakiekolwiek inne studia w Polsce
- przekonuje Tomek - Myś/ę, że nie
są to ciężkie studia, ale chyba nie
najlatwiejsze. Są w Polsce łudzie,
którzy muszą się zdecydowanie wię
cej uczyć. Według Agnieszki Viadrinę można skończyć, nie umiejąc
perfekcyjnie mówić po niemiecku.
- Wystarczy, że się rozumie to, co do
nas mówią , ponieważ wszystkie egzaminy są pisemne - twierdzi.

Budowę ołtarza polowego na rynku rozpoczęto jliż
IV irodę. W piątek pracownicy Zakładu Energetycznego z Jarocina zamontowali dekoracje iwietlne.

Je.<zcze w czasie trwania nabożeństw najarocińskim
rynku można bylo przystąpić do spowiedzi. Wiernych
kilkunastu księży.

słuchala

. Do Jarodna, na uroczystości nawiedzenia figury Matki
przybyly piesze pielgrzymki z okolicznych parafii.

Bożej

Fatimskiej.

W procesji na rynek wzięly udzial tysiące jarociniaków. Wiród nich poczty
sztandarowe zakladów pracy, organizacji spolecznych i politycznych.

W piątkowej mszy uczestniczyli przedstawiciele wladz miejskich Jarocina
- burmistrz Pawel Jachowski i przewodniczący Rady Miejskiej Marian Sikorski.

Figura Matki
ZPO "Jorkon".

Mszę św.

Bożej

W każdej mszy św. w kościele p.w. Chrystusa Kró/J
uczestniczylo kilka tysięcy wiernych.

Fatimskiej zostala powitana na ul.

na oltarzu polowym na rynku odr

Wrocławskiej,

przY

·"'10 kilkunastu Knnlnnów.

')/O/sKa z aewoCjonaliami rozstawiono na rynku już przed poludniem. SprzedaWcy jednak próbowali sprzedawać obrazki i lampiony ró " /lież podczas msz)'

"Tak, jak w 1917 roku zebrani w dolinie Cova da Iria ujrzeli słońce mieniące
się kolorami tęczy, tak dzisiaj na niebie nad Jarocinem pojawiły się dwie tęcze.
Ten zbieg okoliczności stanowi jakby echo fatimskiego objawienia" - mówił
ksiądz biskup Stanisław Napierała w czasie piątkowej mszy świętej na rynku.

Nadzieja Z Fatimy
LIDIA SOKOWICZ
Od niedziel i, 14 lipca w ko ściel e
pod wezwaniem Chrystusa Króla
trwały rekolekcje. Kilk a naście tygodni wcześniej rozpoczęto n a ukę picśni ku czci Fatim sk iej Pa ni. Wierni
zaopatrywali si ę w maryjne wizerunki i emblema ty, które zawieszone w oknach domów, miały sta nowić widoczny znak nawiedzenia.
Reko lekcje prowadzone były
przez ojca Ignacego Kosmnę z Niepokalanowa. Zwieńczeniem nauk
s tał s i ę środowy sa kra ment pojednania. Środa była także dniem pokutnym. Po wieczornej mszy świętej
tysiące ludzi ud a ł y się w procesji
świ a tła na oba jarocińskie cmentarze - para fi a lny i komunalny, a by
zapalić znicze na grobach bliskich
i modlić si ę o wieczny odpoczynek
dla ich dusz. Cmenta rz w połowie
lipca wyglądał podobnie jak we
Wszystkich Świętych w li stopadzie.

Witaj Maryjo
W piątek na długo przed godz in ą
siedemnastą na ulicy Wrocławskiej ,
pobliżu "Jarkonu" zbierały się
tłumy wiernych. Maryja przybyła

w

do naszego miasta w sa mochod zie
- kaplicy z Krotoszy na. Do Jarocina
przybył y pieszo grupy pielgrzymów
z parafii Tursko, Walków, Ko tlin ,
Żegocin, Lutynia, a ta k że ludzie ze
wszystkich okolicznych miejscowości . Jako pierwsze niosły cudowną
fi g urę ma tki róża ńcowe z parafii św.
Antoniego, później s trażacy , żołnie
rze, policja nci, k s i ę7.ll, pa rafianie
z ko ścioła św . Marcina . Na przybycie Matki Boskiej oczekiwali przede
wszystkim wierni z trzech dekanatów - jarocińskiego, czermińskiego
i pleszewskiego, poczty sztandarowe
- kości elne , za kładów pracy, organizacj i s po łecznych i politycznych.
Rów nież
przedsta wiciele władz
miejskich - burmistrz Paweł Jachowski i jego zastępca - Henryk Kował
ski oraz przewodniczący Rad y Miejskiej Marian Sikorski uczcstniczyłi
w powitaniu . Na rynek Maryja zosta la wn iesio na przy ś piewie pieśni
ku jej czci .
- Wiralll Ci(', Mary jo IV l/aso)'1I1
mie.vcie, () k tóry /n nie Jlqjlepiej mówi
sir HI P()lsce , a/e lIie ~a sprmł 'lf tych ,
klJrz)' .\'Ioją przed Tohą - mów ił
ksi" ctz proboszcz paralii Chrystusa
Kró la, S tanisław Adamski idodal
- Cdyhy robollliey lIie lVylVa/coyli
Ivo/no.\'ci, nie sla/aby.I' Maryjo 110
jarocillSkim rynku.
K s i ą dz Robert Piechocki z parafii
św. Marcina od czyta ł list, będący
powitaniem skierowanym do Matki

z Fatimy przez przebywającego
w szpi ta łu proboszcza tej parafii ,
ksil'dza JerLego Kunkela: - Z wielką
wdzięcZIIO.~cią, głęboko wzruszony
wi/Gln Cię na tej ziemi, na lym
hislorycznym rynkl/wype/nionym tymi, klórz)' Cię mi/llją. (. . .) Niech
spełni się 10 , a co wo/asz , abyś nie
n1llsia /a p/oka,' nad nami, jak przed
/aly p/oka/aś nad świa/em .
Burmistrz Paweł Jachowski nazwał maryj n ą piel grzymkę wielkim
świętem dla naszego miasta. Młody
człowiek, który przemawiał w imieniu mło d zieży podkreślił rolę modlitwy róża ńcowej w o rędziu fatimskim. - Wierzymy, że mod/illl'a la
SIanie się źródłem napralVy naszych
umysłów i serc - stwierd ził. Niecodziennego gości a witały także dzieci
oraz siostry zakonne. Mat ki z koś
cioła Chrystusa Króla przyrzekały,
Że będą tak wychowywać dzieci, aby
stały si ę one przyszłością Kościoła
i Ojczyzny. - Malko Boga - Cz/alVieka pro)'byll'aso do I/aszej parafii. bo
nie może zabraknąc: serca maIki tmn.
gdzie żyją jej dzieci - mó wiły.

Fatimskie

pod ziękowa ł za przyjęcie w Jarocinie. Stwierdzil także, że dla niego
nasze miasto znane jest d zięki dobrym obrabiarkom do drewna, " a nie
ze zlej , zw iąza nej z festiwalem slawy. "

Czuwanie przy Matce

Bożej

D o godziny 21.00 trwała godzinna adoracja prowadzona przez siostry zakonne. Kolej nym punktem
uroczys to śc i nawiedzenia był uroczysty apel fatimski przygotowany
i prowadzony przez młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Mł odzie
ży . Nieco zaskakujące było zbyt
skoczne wykonanie pieśni " Maryjo,
Królowo Polski". O godzinie 22.00
fi gura Matki Boskiej wyruszyła
wraz z wiernymi w procesji świat ł a
ulicami Śródmiej ską, Wolno ści ,

"duchowej adopcji dziecka poczęte
go". Specjalnie dla osób chorych
odprawiona została następna msza
święta, na której udzielono błogo
s ławieństwa Najświętszym Sak ramentem.

Wielkie duchowe
Na

przeżycie

kilka na ście

minut przed godziną 13.00 figura Matki Boskiej
Fatimskiej została pożegnana przez
kapłanów i wiernych. Za przybycie
M aryi dziękowały dzieci . Ksiądz biskup po święcił kopie figury, które
będą wystawione w kościołach
Chrystusa Króla, św. Marcina
i w Kretkowie. Został także odczytany akt zawierzenia Maryi i list
z rel acją z nawiedzenia Diecezj i Kaliskiej , który bisk up Stani slaw Na·
pierała skierowa ł do papieża Jana
Pawła li . Tłum wiernych żegnał na
końcu ulicy Paderewskiego odjeż·
dżającą do diecezji legnickiej fi gurę
Matki B ożej Fatimskiej. W oczach
niektórych , m ożna było zo baczyć
łzy . - To by /o wielkie duchowe prze·
życie. W lej figurze by/o co" cudow'
!lego. Być może po raz pierwsz}
i zarazem oslalni w życiV widzieliśmy
Maryję i mogli.~my II jej SIÓp prosi,
O dalsze laski - mówili ludzie uczest·
niczący w religijnych obrzędach .

Przekupnie w świątyni
to podniosłe
religijne. Dla handlarzy dewocjona liami by ł to przede wszystDla

większości było

święto

posłannictwo

Po powitaniach rozpoczę ł a s i ę
msza św i ę t a koncelebrowana , której przewod ził biskup kaliski, Stanisław Napierała. K s i ądz biskup wygłosił równ i eż kazanie, w którym
podkreślał ponadczasowość fatimskiego orędzia. - Nie przysz!aś, ahy
karcić, a /e żeby każdeml/wnieść wjego życie i serce pokój. Ten pokój,
k tóry jest dorem Twojego Syna
i upragnieniem każdego serca. Matk o Boża' Przybywasz, aby poruszyć
nasze sumienia, by by/y wrażliwe Ila
11011'0 na prawdę i dobro. Aby bardzie; liczy/y się z Bogiem niż z Iym,
co mówią /I/dzie - tłum aczył. Ma ryja, zdaniem k s iędza biskupa, może
tylko wspomóc nasze dążen ia , ale
główny trud otwarcia swojego serca
na Boga możemy po nieść tylko my,
nie może tego zro bić nawet Matka
Boża. Drogą do takiego otwarcia
jest nawrócenie, poku ta, a przede
wszystkim róża niec. - Roopoczl/ij ad
lego, cO jesl praSIe, lO zl/aczy od
1II0c/lilll')'. Z agubi/a Ci się 1II0dlillm,
li pr=ecież gd:iekolwiek jeSf(!~:, zawsze mo:es:: zH' ró('i,: się do Boga
- apelował biskup kaliski. W czasie
mszy świętej na niebie pojawi ły s i ę
dwie tęcze , a potem spadł ulewny
deszcz, który jednak nie zdołał przerzedzić modl ącego się tłumu. Na
zakończeni e mszy św. ksiąd z kustosz, który towarzyszy wizerunkowi
Maryi w jej peregrynacji po kraju,

Ponad tysią c jarociniakow witalo figurę Matki Bożej Fatimskiej na ul. Wrodawskiej przy
ZPO "Jark on ". W uro czystości powitania wziq ł udział także biskrip kaliski ks. Stanisław
FOTO SlacllOwiak, R. Kaźm;crc;a K..

Napierała

Wrocławską ,

Paderewskiego, - do
Chrystusa Króla . Figurę
niósł m. in. burmistrz Henryk Kowalski. Później przejmowali j ą kolejno przed stawiciele para fii . Po
drodze odmawiano dziesiątki róża ńca. Jedna dziesiątk a zmówiona
zos t ała w intencji władz miasta. Kolejną d ziesi,!tkę odprawiono pod
szpitalem za chorych, a poprowadził
ją ksiąd z Jerzy KunkeL który na ten
moment op u ścił szpi tal. Za nim
o północy odprawiona została pasterka maryjna, odby ł o s i ę czuwanie
młodzi eży. Od godziny 2.00 trwała
prywatna adoracja . O 6.00 odśpie
wano uroczyste godzi nki oraz odprawiono m szę ś więtą. W dwie godziny później od było si ę nabożeńst
wo dla mał żonk ów. Kazanie, które
wygłosił ojciec Paulin z Częstocho
wy zostało poświęcone tematowi
kościoła

kim wielki interes. W piątkowy poranek ustawili swoje stoiska na targowisku i na Rynku, potem ta kże na
trasie procesj i i pod ko ściołami.
Szczególnie rażącym był fa kt, że
również w czasie mszy św. na rynku
" obnośni " sprzedawcy u siłowali
znaleźć nabywców na swoje towary.
- Uważam. ~e lego Iypu doia/a/llość
powilI/la zasIać znacznie ograniczona
:e względu na wagę uroczysto.k i,
klórą ci przekupnie swą obecnością
oak/ócali. W Biblii I/apisallo przecież, że Pan J ezus przepędzi/ przekupniów :c .fwiqfyni - stw ierd ził obilrzony uczestnik nawiedzenia. Na
stoiskach można był o kupić : Biblię,
obrazki Matki Boskiej Fatimskiej,
figurki, breloczki z jej wizerunkiem,
ale także książki o życiu pozagrobowym i kasety video z bajkami.
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To nie był mój pierwszy wyjazd do Włoch. Zawsze jednak chętnie tam
wracam. Przyciągają mnie nie tylko piękne miasta i tysiące zabytków, ale
również mieszkańcy. Są mili, grzeczni, zawsze uśmiechnięci i lubią się bawić.

Tam, gdzie świeci słońce
BEATA

Życie na ulicach zaczyna się po
22.00. Teraz dopiero sklepikarze
i właściciele knajp zacierają ręce,
Wszędzi e klientów witają uśmiech
nięci Włosi. Są mili i grzeczni, nawet
gdy nic się nie kupi, Sklepy zamyka
się tu około pierwszej w nocy. Bary,
kawiarnie i restauracje o trzeciej,
czwartej nad ranem, gdy wyjdą
ostatni goście. Na każdym kroku
rozrywki - dyskoteka, salon gier.
Jeśli ktoś ma ochotę na przejażdżkę
motorem - wypożycza Hondę, jeśli
rowerem - wybiera rower górski lub
dziwny pojazd na czterech kołach,
z pedałami i dwiema kierownicami,
którym może jechac kilka osób. Na
plaży można wypożyczyć kajak,
skuter, deskę do serfowania lub
zwykły rower wodny. Kiedy ma się
dość pływania w ciepłej wodzie morskiej , warto wybrać się do Aquafanu - basenowego miasteczka, Kilkanaście różnego rodzaju wodnych
zjeżdżalni, basen ze sztucznymi falami, aerobik pod okiem instruktora, siłownia, dyskoteka - czekają
na spragnionych atrakcji turystów.
Wieczorem można się wybrać do
delfinarium , a następ nego dnia pojechać do Rimini, by zobaczyć Italię
w miniaturze. Nudzić się tutaj nie
sposób. Niestety, by skorolystać ze
wszystkich atrakcji potrzebny jest
worek pieniędzy,

Tym razcm celem mojej podróży
jest Riccione . kurort nad Adriatykiem. Stamtąd wyruszam do San
Marino i Rzymu, W drodze powrotnej, po raz drugi , odwiedzam Wenecję,

Tam, gdzie nie

można spać

Autobusem jedzie się kilkadziesiąt godzin. Podróż jest dość męczą
ca, ale nie sposób spać, gdy za
oknem pojawia się co chwilę bardziej uroczy krajobraz. Najpierw
Alpy, coraz wyższe, bardziej groźne
i coraz piękniejsze, Potem autostrada otoczona słonecznikowymi polami. Droga do Rzymu - prawie
dwieście kilometrów wzdłuź Adriatyku i znów góry, tym razem Apeniny, Przez większość trasy nie wolno
przekraczać prędkości 50 km! h, Za
każdym zakrętem po jednej lub drugiej stronie odstrasza od szybkiej
jazdy przepaść, Gdzieś tam, w dole
majaczą dachy domów. Między nimi ćienkie szare linie - to drogi. Ajuż
za ,moment na szczycie góry wieża
i mury obronne. l tak co chwilę .
W nocy wrażenie jest jeszcze więk
sze. Wid ać tylko tysiące świecących
punkcików. Wysoko z ciemności,
niczym zawieszone na niebie, wyła
ni ają się podświetlone zamczyska.
Wszędzie chciałoby się być, dotknąć

setek lat historii , ale nie ma już na to
czasu.

Tam, gdzie nie

można

FRĄCKOWIAK

Tam, gdzie
kohol

się

nudzić

najtańszy

Języ k . me5teiy WI05I, podobnie jak Polacy mc lubią uczyc s i~ J~zy ków ldl! jednak masz podsta\.\')'
francusktego porozum iesz Si ę . Dobrze Jest znać memleckl. gorzej z angIelskim

Picni.du • 1000 Itrów, to l marka (okolo 1,85

na!'I!:!

WZI:jĆ

marki . M01.Tla za nie

kupować

zł )

Nic tr7..eba

nawet na

Sl,lCJ i

kupownć

Tam, gdzie prowadzą wszystkie drogi
Do Rzymu lepiej nie wjeżdżać
samochodem. Korki, w których
trzeba stać, nawet kilka godzin, są

Tam, gdzie nie ma samochodów
Wenecja, to wyjątkowe miasto ,
Nie ma tu asfaltu, samochodów,
głównych ulic, Z dworca kolejowego do hotelu mOżna jedynie popłynąć gondolą, taksówką - motorówką lub po prostu wodnym tramwajem, Miasto położone jest na wysepkach , Kanał Grande - najdłuższy
i najszerszy ze wszystkich kanałów,
dzieli je na dwie części. Połączone są
onejedynie trzema mostami. Wszystkie punkty miasta łączy aż 350
mostów. Turyści przyjeżdżają do
Wenecji przez cały rok. W przeciwieństwie do Rzymu, miasto to można zwiedzić w ciągu jednego dnia ,
Najważniejszy jest oczywiście Plac
św. Marka. Przy nim położona jest
Bazylika św , Marka, Pałac Dożów,
Wieża Zegarowa i Dzwonnica (zwana Gospodarzem Domu), z której
można podziwiać panoramę miasta,
Nic dziwnego, że plac określany jest

jest al-

San Marino to maleńkie państ
wo, w którym mieszka mniej ludzi
niż w Jarocinie. Stolicą jest przepię
kne miasteczko o tej samej nazwie,
w którym żyje 4tys. osó b. Wszystko
położo n e na wzgórzu - 700 metrów
nad poziomem 1110rza. Kieuyś bylo
to miejsce, którego nie mogli zdobyć najlepsi wojownicy. Dzi ś gra nicę paJlstwa przekracza s ię niepos trzeżen i e. Nik t nie sprawdza paszportów, nie ma celników , Dlatego
w l aśnie w i ększość turystów przyjeż
dża tutaj w eelach hand lowych.
Najczęściej kupują perfumy, galanterię skórzaml i bardzo ta ni alkohol.
Butelkę whisky można kupić już za

Ricci one - miasteczko, w którym
mieszka ponad dwadzieścia tysięcy
ludzi. W sezonie odwiedza je od 100
uo 150 tysięcy turystów. W dzieJl
ulice św i ecą pustkami, Za to na
plaży aż roi się od ludzi, a przec ież
prawdziwy sezo n zaczyna s ię dopiero w sierpniu , W połud n ic plaża
zamiera . O tej porze opalanie jest
w zlym tonie. Po cztern astej wracają
t uryści, by przed dziewiętnastą pożegnać się z p l aŻą. Wieczorem nad
morzem można spo tka ć zaledwie
kilka osób. Nikt nie podziwia zachodów slońca , bo z tego morza
czerwona kula s ię tylko wyłania.

20 polskich złotych. Tak, tak, to
chyba jedyne państwo, gdzie w sklepach monopolowych przyjmują naszą walutę. W oknach wystawowych
wywieszone są tablice (w języku
polskim) zachęcające do kupna,
a sprzedawcy dobrze mówią po polsku, Niestety, turyści zapominają
często, że San Marino, to bardzo
stare miasto, w którym każdy dom
i każda ulica są zabytkowe. "Zwiedzanie" kończy się w sklepach. Tylko niektórzy zadają sobie trud, by
dojść do najwyżej położonej twierdzy,

Adam Mickiewicz i inni polscy poeci oraz pisarze), kawa kosztuje pra· wie 10 marek,
Do Rzymu trzeba wziąć koniecznie stare buty. Legenda mówi, że kto
je wrzuci do Tybru, wróci tu na
pewno,

Itrów w Polsce. Bardzu:J oplaca

Się

benzynowej .

Ce ny kawa· od 1700 L.- na stacji benzynowych do 12.000 L. • w luksusowych kawiarniach, w pr7..ec l ęt nC]
kawlaml okoio 4000 L, pI7.2A· 3500 do 4000 L. • w barze, od 8000 do 14000 L w przeciętnej restauracJI ;
spaghcltt • 8500 dO I" OCIO L.. bllel do metr.! w Rzymu: - 1500 L . wejŚCie na ko pułę Baz)'l lkl sw Piotra
- 6000 L , na Forum Romanum - J O000 L. ; do Pałacu Oozów - 14000 . (z tym samym b11etem mO;"lna wCJ Sć
do Muzeum Coner ); ....Jazd n.. Dzwonmcę w WenecJi· 4 000 L. b1let na wodny tramwaJ · 1300 L ( w
obydWIe strony). pneJ3zdtka gondolą· o ko lo 70000 L (7;1 gondolę) , wejścIe do Aquafl1n • 32000 L
(WCJŚCIC na cały dZlcn Bilet upowa2JuOI do zlllzkl w delfinanum); wypozyczemc dwóch Icmów z parasolem
• 20.000 L. (wano wydać te pIeniądze. bo sIonce naprilwdę do!!kwlera)

Basenowe miasteczko - Aąuc:ifan
przerażające.

Mieszkańcy

stolicy
p·rzeue wszystkim na skuterach, Najlepiej więc
jeźdz ić metrem (nic jest to skomplikowane, bo Si! ty lk o dwie linie)
i c hod z i ć pieszo. Uwaga jednak na
kierowców. Wlosi raczej nie przest rzegają kodeksu drogowego.
Rzym nazywany jest najwięk
szym skarbcem Europy, Trzeba
przeznaczyć kilka dni na zwiedzanie
miasta, aby zobaczyć tylko część
skarbów (niestety, nic było mi to
dane), Warto też wczcś niej przeczytać przewodnik, aby później nie spotkały nas przykre niespodzianki, Lepiej wiedzieć wcześniej , że do bazyliki Św. Piotra strażnicy nic wpuszczają nikogo w spódniczce mini ,
bluzce na naramkach lub w krótkich
spodenkach . Kon iecznie trzeba czylać cenniki w kawiarniach i restauracjach, W CalTc Greco przy Placu
Hiszpańskim (tu raczyl się kawą
Włoch poruszają się

jako jeden z najbardziej cennych
skarbów architektury wioskiej,
Uroku dodają mu tysiące gołębi.
które przyzwycza iły s i ę ju ż do turystów i c h ętnie pozuj,! z nimi do zdjęć,
Od placu odchodz'l muleń ki e uliczk i. można nimi dojść do najwięk
szego i najbardziej znanego mostu
- Rialto, do kościoła Santa Maria
dełła Salute lub Galerii Akademii.
W Wenecji nie można s ię zg ubić,
miusto jest wzorcowo oznakowane.
Nic należy s i ę więc bać wchodzić
w mniej uczęszcza ne uliczki. Najpiękniejsze s<! te najmniejsze, na
jedną osobę, Od czasu do czasu
warto s pojrzeć w górę, bo każdy
dom jest inny i każdy piękniejszy.
Niestety, wicie z nich jest już bardzo
zniszczonych. Moim zdaniem, dodaje im to większego uroku , ale
coraz glośniej mówi się o tym , że
pewnie niedługo Wenecję trzeba bę
dzie zamknąć dla turystów. Trzeba
s i ę więc spieszyć , by zobaczyć, to
cudowne miasto i wspaniały kraj ,
jakim są Włochy,
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Ignacy Fatyga, Kazimierz Borkiewicz, Mieczysław Hoffmann, Zdzisław
Guliński. Najstarszy miał 19 lat, najmłodszy 14. Trzej pierwsi zostali skazani na
6 lat więzienia, ostatni ze względu na młody wiek - dostał 2 lata. Wyrok wydał
Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Jarocinie, dnia 30
lipca 1948 roku.

Zapis czasu grozy
PIOTR MARCHWIAK
Byli bardzo młodymi l udźmi. Borkiewicz, Hoffmann i Gul iń ski uczęszczali
do jarocińskicgo gimnazjum; najstarszy
z czwó rki, Falyga pracowal jako blacharz - instalator.
Łc:!czy lo ich umiłowanie wolności i wyniesiony z domu patriotyzm. A powojenna rzeczywi stość przeczy ła tym wartościom.

Postanowili

więc działać . Za ł oży li

an"Skrusz
Kaj dany". Decyzja o p odjęci u czynnego
oporu nie pow sta ł a nagle, nie była t eż
wyh~cznie prLejawem młodzi cóczcg o romanlyzmu. Byla konsekwencją wcześ
niejszego zetknięci a się z "nowym wspatykomunistyczną

organizację

ni ałym światem" ,

Okupacyjne
Miec zysław

dzieciństwo

Hoffmann urod zil

się

w 1930 roku w Jarocinie w rodzinie
koleja rskiej. Gdy wybuch la wojna, zgodnie z . poleceniem kierownictwa kolei ,
rodzina wyjechala pociągiem na
wsc hód. Dotarli do Sied lec. Dobrze pamięta luny pożarów w okolicy. To wyzwoliciele klasy robolniczej palili "pańs
kie" stogi. Wkrólcc bolszewicy wkroczyli do mi asta. J ak na wyzwolicieli
dziw ni e s ię zachowywali. Szybko zorganizowali milicję ludową. Pamięta, jak
starsi mówili, że n ocą zaczę li zni k ać co
bogatsi mieszkańcy miasteczka. Ale najbardziej zapa mię tał niechlujne, obszarpane mundury. szpiczaste czapki i karabiny na sznurkach.
Tak wyg l ą d alo pierwsze spolkanie
z .. nowym wspa ni a ł ym św i a tem " . Po
d zjcsi~ci u oniach weszl i Niemcy.
Wrócił z rodzi n ą do Jarocina, ale nie
zaznal spokoju na d lugo. G dy tylko
ukońc zyl121at musial codziennie pieszo

Jarocin, ul. Długa. Tu rozegrała się tragedia

udawać się

do pracy w roszarni w Wita-

szycach.
Tak samo jego kolega - Kazimierz
Bo rk iewicz. Wychodzi li z dom u, gdy
jeszcze było ciemno, wracali o zmroku.
Wydawalo się, że już gorzej być nie
może. lAle to nie było nawet namiastką
tego, co ich mialo spotkać później. Jakże
mogli wtedy przypuszczać, że prawdziwe pieklo przeżyją dopiero w "wolnej"
Polsce.

Wyzwoliciele
24 stycznia 1945 r. weszli do Jarocina .
tak samo, jak zapamię l al ich
z Siedlec, z wrześn i a 1939 r., tyl ko
szpiczaste czapki gdzieś się podzialy;
zastąpi li je "uszatk am i".
Pa mi ęla tę scenę, jaka s i ę rozegrała
kolo obecnej Szkoły Podstawowej nr 2.
W jednym z okolicznych budynków
ukrywal s ię żo lni erl Wehrmachtu. Wyszedl z ukrycia, cbcial s ię poddać Rosjanom. Byl starszym czlowiekiem, dobrze po pięćdziesiątce . Żolnierz radziecki
kazał się r ozbi e rać. C hcial mu za brać
mundur i buty. Grozi ł rozstrzelaniem
i byłby to zrobil niech ybnie. Na szczęś 
ciez.brala si ę grupa Polaków. Żolnierza
Wehrmachtu uratowano . To tylko jeden epizod.
Zastanawia fakt, że Rosjanie szybko
znależli pomocników wśr ód Polaków.
Wygl ą dali

Zaczęli tworzyć Urząd Bezpieczeństwa.

" Nowy, wspaniały świat " wkroczyl do
Jarocina.

Portret staruszki
21 marca 1945 r. okolo dzies iątej rano
Mieczyslaw Hoffmann przechodzil
z kolegami obok cmenlarza. Bylo to
niedaleko miejsca, gdzie dzi ś wznosi się

Ul

Wigilię

1945 roku

FOTO Stachowiak

kaplica cmentarna. Las sięgał wtedy do
murowanego park anu. Na skraju wykopane doły. Nad jednym z nich k l ęcza la
sIa ruszka. Byla to malka Rudiego
Tranknera.
Rudolf Trankner był
człowiek i em znan ym w Jarocinie. B y ł Niemcem, nawet esesmanem, ale takie
i szczerym przyjacielem Polaków. Zadziwiające. ale
prawdziwe. Wielu ura t o w ał
p rled wysiedleniem, wiel u
zawdzięcza mu życie. Mi ał
wśród Polaków licznych
przyjaciół. Dlalego l eż po
wkroczeniu Armii Czerwonej nie ucie kał. Przec i eż Polacy nie mogą uczynić mu
krzywdy, bo za co . Pomylil
s i ę. Zamordowali go trzej
funkcjonariusze jar ocińs
kiego Urzędu Bezpiecze ńst
wa.
Wst rząsająca scena. Nad
dolem maik a, w dole zwloki
sy na. Leżal skulon y na boku, glowę mial zmasakrowa n ą. Staruszka m o dlił a s i ę
i plakala. Byl pierwszy
dzień wiosny.

mentu wdzięczności dla wyzwolicieli ,
znajduje s ię dziwna mog iła. Dziwna, bo
dwuosobowa. Ziemia w tym miejscu
kryje prochy dwóch młodych ludzi. Prosty krzyż, na tabliczce napis:
,o;
Jó zef Rosada
Sta ni slaw Pawlak
14.11.1924
19.X. I923
14.V.1946
14.V.1 946
Niewielu zwraca dziś uw agę na tę
mogiłę, a jeszcze mniej l..3stanawia s i ę
nad lajemnicą, któ rą kryje. Dwóch mlodych ludzi zma rł ych w tym samym
dniu ..
Mieczyslaw Hoffmann doskonale pamię ta tcn majowy dzień . Słońce s tało
wysoko, bylo okolo poludnia. Dzisiej szą
ulicą Niepod le glości mknęl a najpierw
ci ężarówka, za nią kilka jeepów. Na
ciężarówce żołn i erze KBW , w jeepach
ubecy. Skazani najpcwniej siedzieli
w cięża r ówce, skuci , pom i ędzy żołnie
rzami K B\\'. Minęli cmentarz, nastepnie
skręcili w prawo, w las .. Potem rozlegla
się długa seria, po niej pojedyncze strza-

Śmierć gwia7 dora
Wigilia 1945 rek u. Walerian Piękniewski pr ze brał
Wspólna mogiła Józefa Rosady i Stanisława Paw/ala
się za gwiazdora . Zwycza~ rozstrzelanych przez UB
FOTO 'SIQchowiClA
jem Jarocina i okolic bylo
chodzeni e gwiazdo ra od domu do domu.
ły . Ich cia la ubecy przerzucili przez plol
Do dzi ś lak jest w niektórych wioskach.
cmentarny. Pochowano ich we wspólne.
mogile,
bez trumien.
Jarocin, ulica Dl uga 4. Dom z czerKim byli ci ludzie i za co ich roz·
wonej cegły z podwójną bramą. W jednej
z nich zniknąl gwiazdor. Nagle pada strzelano? Nie można tu dać p e łnej i pe.
wnej od powiedzi. Zdarzenie okryw,
strzał. Gwiazdor stacza się po schodach.
m gła tajemnicy, gdzieniegdzie prześwity
Na klatce schodowej pijany mężczyzna
Metryka śmierci Józefa Rosady zoo
z pislolelem w ręk u. Funkcjonariusz
stał a wystawiona dopiero 2 paździe r·
jarocińskiego U B.
nika.
zaś Stanislawa Pawlaka 9 list opa·
D o dziś nie są znane mOlywy lej
da. Informacje przekazala Prokuratun
zbrod ni. Walerian Piękniews ki zmarl
w Ostrowie Wielkopolski m na podsla·
następnego dnia, w B oże Narodzenie,
wie zezwolenia Urzędu Wojewódzkieg(
w jarocińs kim szpilalu o godzinie 12.55.
Poznańskiego z 20 lipca 1946 roku
Tego można dowied zieć si ę z aktu zgoM ożna się dow iedzi eć, że Józef Rosao,
nu. Jeszc7..e to, że był zd unem z zawodu, urodził się w miejscowości Szkudla, a za·
u rodził się w Nowym Mieście , a mieszkał
mieszkiwał w Lenartowicach. Stanislav.
w Jarocinie przy ulicy Paderewskiego II.
Pawlak urodził się w Boguszynie, miesz
W chwili śm i e rci miał 32 lata .
kał w Kruczynie. Dalę śmie rci przesu
A za bójca? Zmarl parę lal temu, konięto o 10 dni, na 24 maja, godzinę 12. 15
rzystając z zasłużon ej emerytury. N ie
Jak widać , w ładza ludowa już wf.';!d~
poniósl żadnych konsekwencji za swój
zacierala ślady . Obaj rozslrzelani byl
czyn. Tylko do końca życia przy lgn~1 do
robo tni kami.
niego przydomek " Gwiazdor".
Wedlug Mieczyslawa HofTm anna, je
dynie godzina się zgallza. Nie wiadom!
tylko.
za co zostali rozstrzelani i cz'
Strzały w lesie
w ogóle odbyl się proces.
.
Na cmenlarzu rzymsko-katolickim
w Jarocinie, nieopodal okazałego monuCiąg dalszy w n astępnym numerz.

N•
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Sprzedam suknię ślubną ~ tanio. Adres
w biurze ogloszeń.
Sprzedam holenderski zestaw wypoczyn~
kowy - skóra. Inform. telef. 47-36-54.
(1458/R/ 96)

Sprzedam dachówkę karpiówkę - 130 m2
- 70 m2. Stęgosz 58, gm.

holenderkę

i

Żcrków.

(N8 1/ 1V96)

Sprzedam Anńgę 500 - I MB, 200 dyskietek,joystick i myszka. Jarocin, ul. Batorego 18.
(2487/ R/96)
Sprzedam zestaw mebli pokojowych.
Tel. 47-3744; po 18.00.
"43"R/961
Sprzedam tanio spawarkę 220 ~ 380 F,
280 A. Jarocin, ul. Wroc!awska
38/2.

(24921 R1 96j

Sprzedam sprężarkę ze zbiornikiem 200
le ; komplet i piec olejowy z palnikiem.
Jarocin, tel. 47-37~64, 47~24-80 ; po
17.00.
(25061 R/ %l
Sprzedam niemiccką maszynę do pisania.
Tel. (0-62) 47-20-70.
(' WII/ R/%I
Sprzedam starodawne meble (dębowe) .
Milosław, ul. Zamkowa 6.
( I OIIRJ/9,!
Sprzedam: MZ 150 oraz plug 2-skibowy.
Suchorzewko 37.
(""' '''%)
Sprzedam: dmuchawę, silnik 7,5 kW,
śrutolłnik, mie,,.zalnik i Stara A-29. Witaszyce, ul. Roszarnicza 4.
(mV Rl96)
Sprzedam materiały ESKK do nauki
języka ang. i niem. Jarocin, ul. Sportowa
4/39.
" " I/ R/'>6)
Sprzedam używaną dachówkę - tanio.
\\t.!aszyce, ul. Stawna 9.
(,,,,V R/96,
Sprzedaż kaset video z nawiedzenia M. B.
F. Jarocin, ul. Wroclawska 4. (2SWR/96'

Sprzedam: Rell3ult 19, pojemność 1,7
RT, rok produkcji 1993. Tel. 47-3364.
(2J9 51R.196)
Sprzedam samochód ARO 2430, rok
1986, towarowo·oso)lowy. Henr)'k Czos~
nowski , Nowe Miasto nl Wartą, ul. Strzelecka 8.
(241 211V %)
Sprzedam MZ 150, rok prod. 88, cena
I I()() zł. Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja
22/26; po godz. 20.00.
Sprzedam: Fiata 126, 1985, wersja eksportowa. Dąb rowa 39, gm. Jarocin; po
20.00.
(2478/R.I%)
Sprzedam Fiata 126p EL, listopad 1994
r. Cena 9 tys. zl. Pięczk owo, ul. WrlCSińska
21.
(24IiQ/RI % )
Sprzedam: Fiat 126p, rok 1979, po re~
mancie blachy i silnika. Góra, ul. Jarociń s
ka 19.
(24l1 V IV%)
Sprzedam Poloneza, rocznik 1983. Ko~
morze 2, gmina Żerków.
l241W/ R/ 'J6)
Sprzedam: Ollcit Club II RL, rocznik
1992, srebrny metalik, stan dobry. Ło b(1490/1V96)
zowiec 41.

IMOTORYZACYJNE"I
VW Polo Fox , 1.40,
59.

L

91. Golioa, ul.

Wolności

ŻWIR.

Sprzedam Cinquecento 903, rok 1992,
srebrny metalik, szyberdach, ga rażowany.
Lisew 28.
n'9YR/'>6)

~

Sprzedam: Fiat 126p, rocznik 1979. Mie~
szków, ul. Dworcowa 59/ 3.
(24\17/ 1V%)
Sprzedam: PolonC'lI500, rok 1990. Mie~
(:!491V 1V 96)
szków, ul. Nowa I.
Sprzedam Dacię 1300, L p. 1981 , w dobo
rym stanic. Jaroci n, ul. Chrobrego
91.
(25OO1 IV 96)

Sprl1~dam Skodę

czew 26.

120L, rok 1977. C74SZ.
(2SO'I/ R/ %)

( Z5591R/IM )

Sprzedam: Fiat Ducato 2.5 bis, rok 1991.
Slupca tel. (0·63) 75~14-14.
(," V Rl96)

Zapraszamy
do nowo otwartego

Sprzedam: Fiat 126p, rok produkcji
1990. Gizalki, ul. Kaliska 5, telefon
41-1 5-1 9, w godzinach od 16.00 do
20.00.
(25 141 1V%-1

~"" """"""" """"""""""""""~

~

SKLEPU

~.OGÓLNOSPOŻYWCZEGO ~

,,""""""""""""""""""""""'~
w Cielczy, ul. Piaskowa
od 1.08.96 r.
(327/1M)

Sprzedam Fiata 126p, rok 1982. Jaraczc·
wo, ul. Rynek 18, tel. 155.
(99/KJ/ %1
Tanio sprzedam Skodę Favorit pikap,
1992 L , 'pierwszy wlaściciel. Wiadom ość:
Jaraczewo, ul. Kaliska 4A, tel. 3A.(IOVRJ/ %)
Sprzedam Fiat 126p Elegant, 1995 L
Jarocin, ul. Paderewskiego 4/ I. ,m1/R/"'1

8~

l2401 / R/96)

sprzedam kompletny silnik
i skrąnię biegów oraz inne części do VW
Golf I diesel. Wilkowyja, os. Zdrój
21.
(249111V~)

Sprzedam: Mercedes 2000, rok prod.
1978
tanio. Żerków, Jarocińska
(2j(J1/ IV96j
35/ 5.

Jarocin
ul. Kazimierza Wielkiego 48

Sprzedam motocykl MZ ETZ 150, rocznik 1988, cena do uzgodnienia. Nowe Miasto, ul. Klonowa 13.
(5S/ RNM/ \l6)

14A.

Tanio

Sprzedam Poloneza 1600, rok 1988. Jarocin, ul. Wrocławska 254, tel. 47~37-

28.

l2SWR/96)

Sprzedam: Fiat 125p, 1984. Jarocin, ul.
Jesienna 11.
(lS 51/ 1V%)
Sprzedam Fiata 126p, rok produkcji
1983, stan bardzo dobry. Przybyslaw 23/ 5,
gm. Żerków.
(255VIV \l6)
Sprzedam: Polonez Caro 1.5 GLE, rok
1994, 29 tys. km, bialy. Boguszyn, ul.
Kolnicka I.
(2551' Rl96)
Sprzedam: Fiat 125p, 1975 L ,
Jaraczewo, Golska 65.

wiśniowy.
' 2lW R/ " )

Sprzedam: Fiat 126p, rocznik 1982/83.
Klęka 8/ 3 (stara szkola).
(><I RNM/%'

Sprzedam: .' iata 126p: 1982 r.. 1.490 zl,
1977 L - 750 zł. Jarocin, ul. Zajęcza

Sprzedam: Opel Kadet, rok 1989, 1.3
wtrysk, katalizator, metalik . Wyszki 21 ;
po 15.00.
(2501/ R/%)

PIASEI<

Sprzedam: Fiat 126p, 1990 L Jarocin, os.
Konstytucji 3 Maja 16/ 12; po 1 5~tej.

Sprzedam: Fiat 126p, 1993 rok; Opel
Corsa 1.2, 1991 r. Witaszyce, Mostowa

Sprzedam Fiata 126p rocznik 1985. Rusko 48/4, gm. Jaraczewo.
(:!4'XV'R/96j
Skup - renowacja staroci: meble, zegary,
obrazy, porcelana, lampy, militaria, wagi,
żc l azka, mlyoki itp. Mogą być zniszczone.
Jarocin, ul. Wodna 17.

Sprzedam Mitsubishi 1.8 TO, 1992 L, 76
tys. km, 26 tys. zl; sprowadzony w całości ,
pierwszy właściciel , elektrycznc: szyby, lusterka, szyberdach, wspomaganie kierow. nicy, auioalarm. Tel. 47-15-68. '2520/ R/961
Sprzedam Alfa Romeo 33 Sport Wagon
1.7, X1.89, wersja sportowa. Jarocin, Boleslawa Śmialego I I. Sprzedam motocykl
Honda HOO CBN, 1981 , 43 KM, 6-biegowy. Jarocin, Boleslawa Śmiałego
11.
(151 1/ R/ 96)

~y~~

Sprzedam: Fiat 126p, rok 1990 oraz
1984/ 85 ~ silnik po remoncie. Lubinia
Mała 85.
(2515/ R/96)
Sprzedam tanio Fiata 125p - do cz..ęś
ciowego remontu, rok 1980. Gąsiorów 6,
gm. Żerków.
(2521/ R/96)
Sprzedam tanio samochód Polonez 1.5,
84 L Zalesie 39.
(1l28/Rl96)
Sprzedam Poloneza 1500, rocznik 1988.
Golina, Dworcowa 54.
(153I / RI\I('j
Sprzedam 2 Fiaty 125p - rok prod. 88
86. Adres: Żcrków, Targowisko

5.

Sprzedam dom z dzi alk ą 0,5 ha (można
podzielić

na działki) w Witaszycach. Galew
60. gm. Dobrzyca.
(2401/ R/%I
Małżeństwo poszukuje samodzielnego
mieszkania na okres trzech lat. Oferty
skladać w biurze ogłoszeń lub telefonic-lnie: 47-37-31 (po godz. 16.00). ("Q9/ R1 '>6)
Poszukuję (wydzierżawię lub kupię) lokalu na działalność handlowij w centrum
miasta o pow. ok. 60 - 100 m2. Września
(0·66) 36-57-37.
n4l11R1'"

Sprzedam dom z zabudowaniami w Radlinie nr 59, gm. Jarocin.
(1460/R/%)
Sprzedam mieszkanie 48 m2. Os. Konstytucji. Oferty składać B. O. "Gazety" .

(241WR/%)

Poszukuję

kawalerki - w Jarocinie lub
okolice, dla młodego małżeństwa. Tel.
(0-667) 533·29 Środa.
('489/Rl96'
Poszukuję lokalu na hurtownię ~ minio.
mum 50 m2, w Jarocinie. Tel. 47·15·
68.
(252Q1R1'>6)

Sprzedam dzialkę
Jarocin , Opłotki 21.

budowlaną

J983 m2.
("W R/ 96,

SprlCdam dom lub zamienię na mniejszy
- w Jarocinie. Adres w biurze ogło-

szeti.

C2S261R/% )

(25)3/ R/'.I6)

Sprzedam PF 126p, L prod. 1982. Jaro~
cin, Wojska Polskiego 60.
",WR/ '"

Do wynajęcia lokal o powierzchni 70 m2
oraz pomieszczenie biurowe o pow. 22 m2
. z telcfonem, w Jarocinie. Tel. 47-26-

Sprzedam: Fiat 126p el - IV. 1995 L Tel.
47~ 36~ 13.
""",V""

90.

Sprzedam: Fort Eskord D1.6, 1989 L;
korzystna cena. Tel. 47-32~ n w godz. 7.00
- 15.30.
(2 ~10/ Rl'H', )

rze

Audi 80 lub Opel Vectra - pojem~
ność 1.8 I, rok 1989 ~ 1992. Jarocin, ul. Ługi
24 lub TAXI I I.
,,'WR/96,

(B29/ 1V96)

Sprzedam dom w Jarocinie. Adres w biuogłoszc ti.

RO·LN ICZ-E.

l25~VI(96)

j

Kupię

Sprzedam Opla Asconę 1.6 diesel, scdan,
4 drzwi, 5 biegów, rok produkcji 1988.
Sprzedam Fiata l26p, rok produkcji 1986,
pelen lifting. Klęka 47/ II ; po godzinie
16.00.
l2S45/RI'}6)
Spmdam Toyotę Corollę - rok prod.
1985. Żerków, ul. Tuwima 21, tel.
(2S47/ R/ 96)
201.

Sprzedam motorower " Romet - Ogar",
rok 1989/ 90, stan b. dobry. Zakrzcw
123.
( 25I 7/ Rl96)

Sprzedam: Fiat 126p, rok prod. 1986
oraz Jawę TS 350, rok prod. 1989. Sicdlemin, ul. Bielawy 13.
n"",R/'"

Sprzedam 126p, rok 1994, kolor ~ zielony szmaragd. Chwałkawo Kościelne
44.
(2' llIR/96)

Sprzedam samochód: Fiat 126p, rok
1993.
Kamień
5/ 1,
63-210
Żerków .

1254?/ 1V96)

Sprzedam wyslodki buraczane· suche
lub mokre oraz liście buraczane - przyjmuję
zamówienia. Tokarów 8, gm. Nowe Mias·
Lo

niW.

('4OW~'>6)

Sprzedam konie: źrebak r()(''1.ny, klacz
źrebną ze źrebakiem. Charlub 8, 63-132
Mchy.

191/ RJ/ %)

UWAGA ROLNICY! Superokazja - tani sznurek rolniczy. Witasz)'ce, ul. H. Sawickicj 5.
0 111/96)
Sprzedam ciągnik C-355, po remoncie.
55, gm. Żerków; po godz.
16.00.
"'9'IIRI",
Sprzedam plug 5-skibowy podorywkowy. Raccndów 17, gm. Kotlin. "lOYRI",

Żcrniki

Sprzedam krowę na trzecim wycieleniu.
Nosków, ul. Szkolna 59.
('lOYRI",

Sprzedam: mlocarnia MSC 7B, prasa PS
2, snopowiązałka WC 3 - stan bd. Lisew
36.
(251 1/ R/%)

Zatrudnię absolwenta liceum ekonomicznego do pracy w sklepie. Wiadomość:
tel. 47-28-90.
l"l9/R/%)

Sprzedam klacz. Szyplów 34, gm. Nowe

"Build Inc." Spółka z o. o., Mieszków,
ul. Dworcowa 82 - zatrudni mechanika
maszyn budowlanych z uprawnieniami na
SUWNICE oraz wózki spalinowe i elektryczne. Tel. (0-62) 47-1 5-94 lub (0-62)
47-15-95.

Miasto.

(2515/ R/96)

Sprzedam prlyczepę ciągnikową prod.
niemieckiej -. lad. 3,5 t. Cena 2900 zł.
Jarocin 47-35-45.
(25161R/%)
Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy, jednorzędową; stan bardzo dobry. Marek
Nowak, Chwałki I, gm. Rozdrażew.
Sprzedam mlode nioski - odchowane
i koguty 9-tyg. Jaraczewo, ul. Kaliska
l.
(98/RJ/96)
Sprzedam konia - klacz. Gola 81, gmina
Jaraczewo.
(l 00/RJ/96)
Skupuję

wanywa i owoce.

116.

Stęgosz
(l5341R/96)

Poszukuję pracy jako kierowca CE. Żerków, ul. Mickiewicza 20.
l",3/R/%)

Atrakcyjne zajęcie nie kolidujące z aktualnymi obowiązkami. Wymogi: wyłącz
nie osoby dorosłe, wyksztalcenie min. śre
dnie, wskazany (lecz nie obowiązkowy)
telefon lub samochód. Ul. Wrocławska
77/9, 63-200 Jarocin; od środy do piątku
w godz. 10.00 - 15.00.
(m8/R/96)

Skup owoców, W'rlyW. Jarocin, ul. Jagiełły 33; po 15.00.
(2535/R/%)

Komis "Stan" przyjmuje rzeczy różne.
Sprzedaż od I sierpnia. Staszica 35, tel.
47-35-87.
(23WR/96)
Uslugi muzyczne "Nocny kwartet". Tel.
47-34-97, Jarocin, Chrobrego 85 .("29 / R/96)
Reklamy, kasetony podświetlane, napisy
na odzieży, identyfikatory, laminowanie;
tablioc na pojazdy, BHP, nagrobkowe,
p.-poż . i ewakuacyjne (atest); komputerowe wycinanie liter. "SirnarH. Jarocin, Do
Zdroju 10, tel. 47-36-47.
Plytkarstwo;szpachlowanie, malowanie.
Ja rocin, ul. Prądzyńskiego 8.
(2494/ łV 96)
Za punktualność w pracy i za serdeczny
stosunek do podróżnych p. R. Klameck iemu
i oraz p. H. Niedzieli. Prosimy kierownictwo zakładu o wyróżnienie materialne. Podróżni MPK.
(250V IV9fo)
Smacznc karpic - już można wędkować .
L. Zawodny: Nosków, ul. Potarzycka
4.
(2S39! Rl 9ó)
Videofiłmowanie

- Miroslawa Winniewicz, Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 2/22.
Do nabycia kasely z nawiedzenia figury M.
B. Fatimskiej i pielgrzymki do Cz,ęSlocho
wy - cena 18 zł.
(2 ~ 3/ 1V96)
Wykonuję terminowo z,abudowy kaloryferów, wnęk, pawlaczc, drobne meble, renowacja mebli. Tel. 47-30-57.
i2"'/R/'"

Pan wolny z mieszkaniem pozna
panią lat 50 - 60. Oferty skladać IV biurze
ogłoszeń.

(2-1 S3/ 1V96)

P RACĄPrzyjmę do pracy technika odzieżowe

go lub krawcową ze sI ażem pracy na stanowisko brygadzisty. Tel. 47-33-64. (JW'"
Zatrudnię - najlepiej rencislkę, do opieki
nad starszą osobą (w Witaszycach). Tel.
47-11-23 (wieczorem).
("" / IV%)

Iwona Udzik, lek. med. poIoinik-ginekolog, przyjmuje w każdy poniedziałek
i czwartek w godz. 17.00 - 19.00. Gabinet:
Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 18 (pierwsze wejście od ul. Wroclawskiej). Możliwa
rejestracja
telefoniczna:
codziennie
w godz. 20.00 - 22.00, tel. 47-24-81.
W dniach 14 - 30 lipca gabinet nieczynny
z powodu urlopu.
SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY - USG - lek. med.
Andrzej Pajdowskl specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia: poniedzialek, śro
da i czwartek 16.00 - 20.00, soboty 8.1 5
- 10.00. Rejestracja telefon iczna: 47-28-35.
Badania USG - I) ciąży, 2) ginekologiczne
głowicą dopochwową z pustym pęcherzem
moczowym (w ramach wizyty ginekologicznej - bez dodatkowej opla!}), 3) również
ocena jajeczkowania w niepłodności, 4)
piersi, 5) szyi i tarczycy, 6) jamy brzusznej,
7) jąder (dokumentacja zdjęciowa badań).
PRACOWNIA USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne także codziennie
rano od poniedziałku do soboty - bez
wcześniejszej rejcstracji - od 8.15 do 10.00.
Jarocin, ul. Parkowa 1/20 (od ul. św.
Ducha). INFORMACJE - leI. 47-28-35.
W przypadkach pilnych - kontakt: telefon
komórkowy (090) 605.-1 25. W lipcu z powodu urlopu gabinet nieczynny - przyjęcia
tylko 8 i 22 lipca.
GABINET DERMATOLOGICZNY,
lek. med. Anna Pajdowska - dermatolog-wenerolog, przyjmuje wtorki i piąlki od
godz. 16.00 do 18.00. Zabiegi dermatologiczne - elektrokoagulacje, leczenie ciekIym azotem. Jarocin, ul. Parkowa 1/ 20,
tel. 47-28-35. W lipcu urlop - przyjęcia
tylko 23 lipca od 14.00.
OSTEOPOROZA - ocena stanu układu
kostnego. Przyjęcia , bez rejeSIracji - sobOly
godz. 11.00 - 13.00, Jarocin, ul. Parkowa
1/20, tel. 47-28-35. Uwaga! 22 czerwca
oraz cały sierpień promocyjne ceny _badania
- 15 zl. W lipcu pracownia nieczynna
z powodu urlopu.

MAMMOGRAFIA i USG, diagnostykai
leczenie cborób sutka, lek. med. Maria
Siuda - Fizek, specj. radiolog; lek. med.
Tomasz Schreiber Oekarze Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu), lek,
med. Andrzej Pajdowski - biopsje 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 + USG - 20 zl; Jarocin, ul. Zaciszna
(Przychodnia OTL). Informacje telefoniczne 47-28-35 lub tel. kom. (090) 605·125.
W lipcu pracownia nieczynna z powodu
urlopu.
UCZULENIOWCY: testy, odczulanie,
270 alergenów, bezboleśnie, komputerowo
- aparatem BICOM; rejestracja i informacja - od 9.00 do 15.00, te\. (0-63) 42-12-12
w. 327; przyjęcia w soboty - Jarocin, przychodnia OTL.
CHORUJESZ? Porzuć zmartwienia, jesteśmy dla ciebie; rewelacyjna aparatura
profesora Briigemana aparatem BICOM.
Leczymy wszystkie trudne schorzenia; rejestracja i informacja - od 9.00 do 15.00, te\.
(0-63) 42-12-12 w. 327; przyjęcia w soboty
- Jarocin, przychodnia OTL.
GABINET LEKARSKI, lek. med. Konrad Unk - porady ogólne, EKG, wizyty
domowe. Przyjęcia: Ośrodek Zdrowia w Jaraczewie, wtorek 18.00 - 19.00, tel. dom.
47-20-43.
(21671R/96)
LARYNGOLOG - lek. med. Andrzej
przyjmuje codziennie po godz.
17.00, wtorki po 18.00. Jarocin, Marcinkowskiego 19A, tel. 47-23-07. ("" / R/ %)

Ciapał.;

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści

szpitali poznańskich

Jarocin, ul. Wrocławs~a 92B ,""
(wejście od strony OSiedla)

Ginekolog - polożnik (USG)
lek. med. Andrzej CHOJNICKI
piątek 16.00 - 18.00

Dermatolog
lek. med. Alfred HESS
wtorek 16.00 - /7.00

Neurolog
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16.00 - 17. 00

Urolog
lek. med. Artur KULAKOWSKI
poniedziałek 15.00 - 16.30

Chirurg - onkolog
lek . med. Grzegorz URBANSKI
II i IV sobota m-ca 13.00 - 14.00

Reumatolog

._

lek. med. Ireneusz KIZER
środa

16.00 - 17.00
(2434/ R/BlJ

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
JAROCIN
Ul. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)
Przyjmują

spocjaIisci
w zakresie:

poznańskich

z klinik

• chorób

wewnętrznych i kardiologii
15.30 - 17.30

poniecziałek

dr med. Andrzej TYKARSKI
• chorób uszu, nosa,

gardła

i krtani

poniecziałek 15.30 - 17.30
lek. mec. Ryszard PRZY8YLCZAK. . ~

GABINET PSYCHIATRYCZNO PSYCHOTERAPEUTYCZNY, lek: med.
Paweł Jerzyeki, u\. Węglowa I; rejestracja
telefoniczna 47-32-42.
(2217/ R/ o,Ib)

• ginekologii i położnictwa, orkologii

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. storn. LUDMIŁA BIADASZKIEWICZ; przyjęcia: Jarocin, ul. Kwiatowa
17, poni~dzialek i środa 16.30 - 18.30, tel.
domowy 47-29-45, w godz. przyjęć 47-1424.
(2240/ R/%)

• chirurgii dziecięcej
I'.!orek 17.00 - 18.00
lek. med. Jerzy HARASYMCZUK

RADOSLA W BAHŁAJ - INTERNISTA; Jarocin, ul. Siedlemińska 4, tel. g.
47-34-51 , d. 47-12-10; środy 17.00 - 19.00.
EKG, WIZYTY DOMOWE.
0 439/ 0/96)

I'.!orek 15.30 - 18.30
sobota:

telefoniczne uzgodnienie 47-28-17
dr med Ewa NOWAK-MARKWllZ

lub
lek. med.

Mirosław

MARKWlTZ

dziecięcej i dorosłych
choroby kolana, urazy sportowe
środa 15.30 - 17.30

• ortopedii

lek. mec. Krzysztof RUSZKOWSKI
• chirurgii ogólnej, ZyI i lętnic
I i III środa miesiąca 15.30 - 17.30
dr med. Grzegorz OSZKINIS

Lek med. Przemysław Kęsa - specjalista
ortopeda; piątek 17.00 -1 8.30. USGstawów
biodro,,)'ch niemowląt - godz. 18.20. Jarocin, ul. Karwowskiego 32.
(2459/ R/96)

• chorób oczu
czwartek 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej STYSZYNSKI

Wojciech Kiłjańczyk, lekarz chorób psychicznych i nerwic. Wtorki 17.00 - 18.00.
Jarocin, ul. Hallera 9 (Przychodnia, gabinet 31).
123911V%)

lek. med. Malgorzata LULA

GABINET OKULISTYCZNY, dobieranie soczewek kontaktowych, lek. med. Hanna Marczuk - Zielińska, okulista. Przyjęcia:
wtorki i czwarlki 16.00-18.00, piątki 16.00
- 17.00. Jarocin, u\. Sloneczna 8. ",,0/ v%)
BADNIA WSTĘPNE, OKRESOWE
UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW, KIEROWCÓW; PORADY LEKARSKIE lek. med. ROMAN OWCZARZAK, specjalista medycyny przernysiowej, internista.
Jarocin, ul. T. Kościuszki 16a (Przychodnia JAFO). WTORKI- godz. 17.00- 18.00.
Telefon domowy 47-21-19.
(2S1VR/%)

• chorób skóry dzieci i dorosłych
p;ątek

15.30 - 17.00

• chorób nerek, pęcherza,
prostaty i jąder
p;ątek

15.30 - 17.00

lek. med. Jacek LULA

(2423JR196)

Do nowo otwartego

GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO
zapraszają
Pełen

lekarze z Poznania
zakres usług _:;,

poniedziałku do soboty
16.00 - 22.00
Jarocin, ul. Kościuszki 12A
tel. 47-27-92

Czynne od

(24381R1961

ROCZNY KOSzr

KREDYTU

iDl
SZEJK • salon

sprzedaży

SZEJK· Serwis·

Kalisz, ul. I:.ódzka 69, tel. (0-62) 64-50-90

Gołuchów

tel. (0-62) 61-70-14
RENAULT

64-50·80

TO

(. . . _.. . . , , ,. ., , . ._____________. . .
ALKOR sp. z 0.0.
ul. Zac iszna 2, 63-200 Jarocin . lel.lfax (0-62) 47-36-34

l YClA

r-----------------~~....,

Producent pasz, koncentratów i premiksów
NEOROL Sp.

NOWOCZESNA TECHNIKA GRZEWCZA

Z

o. o.

z siedzibą w Chrzanie, gm. 2:erków
tel. (0-90) 604-380 lub (0-62) 47-19-41 w. 38

- kotl y wodne
- kot ly parowe ni sko i wysokoci snieniowe

- nOWOC2J!~me. ekologiC7JlC kotlywodne "AL BIL" o niskim dolXl\\')'1Il LlIi)'ciu llliaJ u w~glOWl."go
- promienniki cieplne
- galOwe nagrL.Cwnicc powictr/a
- zbiorniki do magazynowania paliw
- stacje uzdatniania wody

in fo rmuje rolnik ów

o AKCJI SI(:UPU ZBÓŻ
Z TEGOROCZNYCH ZBIORÓW
(także

I'ROJEI<TOWANIE - KOMPLEKSOWA REALlZACIA KOTLOWN I -SERWIS
32~196

o

podwyższonej wilgotności)

pszenica - 480 zł/ tonę
- 336 zł/ tonę
jęczmień - 380 zł/ tonę

Proponowane ceny:

żyto

Przedsiębiorstwo Uslugowo-Handlowe

" ELMONT"
Wiesław

P E ŁN IA

Jaskowiak

63-200 JAROCIN, ul. Żwirki i Wig ury 3
tel./fax (0-62) 47-30-47
tel. kom . 090/6(J7-350; 090/608-388

•••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••

Uwaga!

* Oferujemy
suszenie ziarna oraz
przechowywanie ziarna do wiosny.
* Zatrudnimy emerytów lub rencistów do lekkich prac potakże usługowe

usługowe

rządkowych

KSEROKOPIARKI
* NASHUA * RICOH
*INFOTEC * CANON
* MITA
UŻYWANE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Materiały eksploatacyjne
Tonery
Części zamienne

NOWE

tn?iJ
oferuje w ciągłej

t/
t/

Sklep firmowy
63-200 Jarocin, ul. Rynek 6, tel. 47-21-40
sprzedaży :

artykuły

artykuły

elektrotechniczne
papiernicze i biurowe
oraz

t/ aparaty telefoniczne
t/ domofony
Udzielamy premii towarowych przy zakupie powyżej wartości 50 zł

...

.......~~~....

•

Ir':'.t.~

Zakład

HURTOWNIA PAPIERNICZA'~

Produkcyjno - Handlowy

"POLWOS"

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

ul. Zatorze 18, Wiłaszyce (przy głównej bramie "Lenwitu")
tel. (0-62) 47-27-09

Oferujemy materiały budowlane m.in.:

ARTYKUŁY:

Q",e

~1)L4

-ETERNIT
("IZOP9L" S.A. - Trzemeszno)
-WYROBY STALOWE
W PEŁNYM ASORTYMENCIE
- CEMENT i WAPNO
Przedstawiciel Zakładów Cementowo-Wapienniczych,
"GÓRAŻDŻE" S.A.
Polecamy:
- SZEROKI ASORTYMENT NAWOZÓW
w cenach fabrycznych, z Zakładów:
HYDRO, PULA WY, TARNÓW

~ 1)L4 ~I(LE'PÓW , I('O~I(ÓW
~ 1)L4 ~Zl(ót
... TANIO ... SOLIDNIE ...

MIŁO

...

HANDLOWO-USŁUGOWA

FIRMA

Pleszew 63-300
uJ. Poznańska 12
tel. (0-62) 42-47-25

W

- ARTYKUŁY "IZOLACJI" JAROCIN
- BOGATY ASORTYMENT WĘGLA
\\-)'sokokaloP'cznego O małej zawartości popiołu i siarki
- KOSTKA BRUKOWA
(Zakład Produkcji Betonów - "RA WBRUK" Rawicz)

I

Oferuje:

sprzedaży również:

o Używane prasy do słomy

i siana takich firm jak:
CLAAS. WELGER . FAHR,
JOHN DEERE i innych

O Przywóz innych

O

maszyn i części
zamiennych na '
zamówienie
Rowery górskie
prod . włoskiej

AUTO~KOMłS

Grzegorz Genderka
Osiek 2, 63-242 Mieszkó"

Parking przy Sklepie Motoryzacyjnym

oferuje do sprzedaży
STYROPIAN ·85złm' + 7% VAT

"USZCZELKA"

Jarocin. ul. Targ(", a 12
tel. fax (0-62) 47-37-0ł
Czynne codziennie od 9.00 do 18.00
wszystkie soboty od 9.00 do 14.00

___--========--=-"-""'-.J O Autohandel

(265/ 96 )

O

Możliwość zakupu za gotówkę i na raty

(301 / 96)

Zarząd Miasta i Gminy Żerkowa

rolniczych na terenie Niemiec
w innych transakcjach
importowo-exportowych

r..: ff

OGŁOSZENIE

D Promocja polskich maszyn i urządzeń

D

siatki plastykowe
siatki Rapitza
siatki Leduchowskiego
@""' kleje do styropianu
w- kołki do mocowania styropianu
r:3r

13'r"

Pośrednictwo

.
działając na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 , poz. 425)
ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RASZEWACH

Zapraszamy

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele (nauczy-

ciele akademiccy) posiadający :
O pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole
(placówce) ,
O S-letni staż pracy pedagogicznej,
O pozytywną ocenę pracy pedagogicznej.

SPRZEDA

*'

*

cementonaczepę ZREMB eN 182 E

*

*

ładowność 18 t
rok produkcji 1990 r.
cena 10.000 zl + VA T
Prowadzimy również wyprzedaż części do FSO. Polonez, 126p oraz elektra·
~arzędzi i narzędzi po cenach obniżonych o 40 %

(0·62) 47·20-79, 47·20-80 w. 43
(0-62) 47-26·73

3. Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach.

z napisem "KONKURS" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08. 1996 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie.
4.

Informacje:
tel.
fax

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
l
O podanie z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
O kwestionariusz osobowy,
O uwierzytelnione odpisy dyplomów, świadectw oraz inne dokumenty
potwierdzające posiadane kwalifikacje,
O aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

(3231 96 )

Bliższych informacji o zasadach przeprowadzenia konkursu i warunkach
uczestnictwa udziela Urząd Miasta i Gminy w Zerkowie.

5. Konkurs odbędzie się w poniedziałek 21 sierpnia 1996 roku o godz. 10.00.
w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie.

:J;

Nr30.str.20 _ _~_ _- -.-_ -. -. -__
- _-___~
--_-.~_-~_-_ OGŁOSZENIA ""
tkJiu.~
c"'::""
~" ;"~.".~,,,"":;" ~:. "",;,- - - = -...-..

•.. .

~ KYOMA~NDDAORWANYM'I

-m""m.'"' wy",,,,.~";, P"~'"'";
- wygoda użyt k owania
- estetyka wykonania
NOWOCZESNOŚĆ W TWOIM DOMU !

CIĄGLE

~
I

,""':,,;-.:"-,"'"
~,c...<-;-~- 2~~~9~~U

NOWE

DOSTAWY!

\

Drzwi suwane wykonane z luster kryształowych.
z pły1 białych lub drewnopodobnych znajdują zastosowan ie w większosci
pomieszczeń mieszkania . biura, hotelu i in .

Możliwość

odliczenia od podatku

Środa Wlkp. , ul. 20 Października 1, tel. 545-24

(w godz. od 11 .00 do 17.00)

~iA1iJ.;"

. V

MALFARB II

BEZPOSREDNIIMPORTER
Z CHIN I Z INDII

HURT-DETAL

JAROCIN - PASAt BARWIC KIEGO

~~ HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW
OSTRÓW WLKP.

OFERUJE:

KLEJE I ZAPRAWY ATLAS
GIPS SZPACHLOWY I BUDOWLANY NIDA

KSIĄŻKI

DRZlNl
OKNA

NA RATY
Księgarnia MIX
Jarocin, ul. Paderewskiego 11

P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. St. Wyszyńskiego 4
II piętro, pokój 15
pn. - pt. 9 00_ 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 w. 45

* FARBY I LAKIERY: Wlocławek, Cieszyn, Wrocław,
Dębica, Łódź, Kalisz - W CENACH PRODUCENTÓW

* WYROBY PRODUKCJI "MALFARB"
* LAKIERY DURAL, BONDEX
V OZPUSZCZALNIKI, AKCESORIA MALARSKIE I INNE
Sprzedaż detaliczna w sklepie przy hurtowni

Bezplatny dowóz towaru przy większych zamówieniach
Sprawdź

nasze ceny!
Sprawdź naszą jakość!

Zapraszamy codzieJlnie w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w godz. 8.00 - 14.00
OSTRO W WIELKOPOLSKI, ul. Poznańska 123

tel./fax (0-64) 36-01-04

r

JAROCIN UL. JORDANA 28
TEL. 472518

ZPCV

62-320 MIŁOSŁAW
Dz. Miłosławskich 2
tel. (0-66) 38-24-31
-

-

MACIEJ LAM'PRECHT
Witaszyce •.ut Wiatraczn1l2
"I

~

~ ( 2.7s1' A/ę-G)

Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż

na raty

"Jr. <=:. 1El."
JAROCIŃSKIE CENTRUM HURTOWE
ul. Szubianki 15 (dawny PHS)
zaprasza
P. P. Klientów do zakupów
codzielll1ie od

poniedziałku do piątku w godz. goo - 17°0
w soboty w godz. g[)[) - 14[)[)

Proponujemy
ATRAKCYJNE WARUNKI ZAKUPÓW
M. IN.: UPUSTY ORAZ TERMI NY PŁATNOŚCI
ąrerl~iemy

SZEROKI ASORTYMENT TOWARÓW W DZIAŁACH:

l

PPH "W IKI NG I" - tel. 47 -26-21
-ryby, pr::.et. rybne
FH "GREK" s. c. tel. 47-22-26
-art. spo;;ywc::.e, alkoholowe, napOje
FH "TA BAK" - tel. 47-38-36
-papierosy, papier toaletowy. kawa
Hurtownia "SERMAX" - tel. 47-26-22
-sery, tlus7:c::.e, nabial,jogurty
PH "ARTCHEM" - tel. 47-35-33
- chemia, kosmetyki

ZAPRASZAMY

Być

modelem

W świadomości większości ludzi caly czas pokutuje mniemanie,
chlopak, który zajmuje się prezentowaniem mody, to lalusiowaty
mięczak. Myślę, że to twierdzenie jest przesadzone i w większości
przypadków mija się z prawdą. Owszem, wśród modeli można
spotkać osoby nadmiernie dbające o swój wygląd zewnętrzny
i przesadnie kreujące swój "image", ale większość jest normalna.
że

modelem? Najlepszą
jest skończenie kursu lub
szkoły dl a modelek i modeli. Na
zaj9ciach uczy się nic tylko odpowiedniego poruszania się i prezentowania strojów, ale też zgłębia się tajniki
makijażu (tak, tak!), stylizacji, gry
aktorskiej. Nie obejdzie się bez spotkania z psychologiem i prawnikiem.
Plan zajęć oraz czas trwania nauki
jest uzależniony od programu danej
szkoły. Kurs trwa zwykle 2 - 3 miesiące, a szkoła 4 - 10 miesięcy. Przed
podjęciem decyzji o wyborze szkoły
dobrze jest porozmawiać z kimś, kto
ukończył naukę w wybranej agencji .
W ten sposób uniknie się rozczarowań. W Poznaniu tego typu zajęcia
są prowadzone przez agencje: "AJak

zostać

metodą

MAGIA
IMION
JU LI A - ta, co niesie wino życia
i Michalina, Nina, Sara, Sybilla
To majestatyczne kobiety, przepełnione tajemniczym błękitnym
światłem zimnej dalekiej północy ,
jak ich totem zwierzęcy - renifer. Są
skryte, nieśmiałe, unikają kontaktu
ze światem, nie znoszą tłumnych
zgromadzeń i ludycznych rozrywek.
Nadmierna pobudliwość jest tuszowana pozornym chłodem i obojęt
ności ą. Nawet w sytuacjach ekstremalnych nie okazują emocji, pilnie
strzegą swojej wewnętrznej prywatności. Są pilnymi uczennicami , ich
inteligencja jest żywa, syntetyczna
lecz nie przejawiają zbytniej ciekawości otaczającego je świata. Wybierają zawody wymagające dużego
zaangażowania, mogą być doskonałymi adwokatami, psychiatrami ,
psychologami. Jeżeli zrezygnują
z pracy zawodowej, wówczas będą
wspa niałymi żonami i matkami.
Dobrze rozwinięta intuicja, pozwala
im przewidzieć wszelkie zmiany,
mające nastąpić w ich życiu. Przy
wyborze partnera wykazują dużą
ostrożność i rezerwę poni eważ jest
to wybór na całe życie. Potrafią
długie lata czekać na tcgo jedynego
"rycerza w lśniącej zbro i" . Te pełne
wdzięku uwodzicielsk ie kob.iety potrzebują silnego oparcia, aby w pełni
rozkwitnąć. Ich życ ie cechuje godność i wierność raz podjętym zobowiązaniom. Cenią przyjaźń zarówno z kobietami jak i mężczyznami.
Stałe w uczuciach, ciężko przeżywa-

vangarde", "Fashion Models",
"Mod Art".
I jeszcze kilka słów o warunkach.
Chłopak, który chce zostać modelem powinien być wysoki - mierzyć
minimum 180 cm, choć zdarza się,
że po wybiegu chodzą też niżsi.
Bardzo ważna jest sylwetka, powinna być wysportowana i proporcjonalna. Dużą wagę przykłada się
do fryzury, cery, rąk.
Jeśli chodzi o pracę , to modele
mają zdecydowanie mniej zleceń niż
modelki. Kolekcje męskie prezentowane są niestety rzadziej . Dobrze
jest więc współpracować z kilkoma
agencjami i brać udział w castingach. Okazją do zarobienia pienię
dzy jest też pozowanie do reklamó-

ją zdradę,

czy też odejście bliskich
sobie osób. Pożycie intymne tych
pań , jest pełne rezerwy, lecz i nieprzewidywalnych porywów zmysło
wych, gdy znajdą odpowiedniego
partnera. Już w dzieciństwie należy
im wpajać przekonanie o własnej
wartości i niepowtarzalności, aby
podnieść ich samoocenę i umożliwić
pełniejsze funkcjonowanie w społe
czeństwie. Dożywają późnej starości w doskonałej formie, są odporne
na zmęczenie, słabszy jedYJlie układ
wydżie1ania zewnę trznego, okresowo mogą cierpieć na choroby krwi.
To kobiety o kryształowej strukturze osobowości, trzeba wiele taktu i czułości, aby ich nie zranić, co
jest o tyle trudne, iż nie lubią wyjaś
niać zawiłości swojego charakteru,
chcą być kochane nie za coś , lecz za
wszystko .
KRZYSZTOF - ten, co niesie życie
i imiona o podobnych cechach: Apolinary, Kazimierz, Ksawery, Nestor,
Sałomon, Sebastian
Najwi ększą pa sją ich życia jest...
samo życie , jak nikt potrafią się nim
cieszyć . Są bardzo aktywni, naj pelniej samorealizują się w działaniu.
To ekstrawertycy, nie ulegają wpły
wom, potrzeba wiele taktu i cierpliwości , aby zm us ić ich do zmiany
decyzji , czy przekonań. Potrzebują
zrozumienia i akceptacji , cboć czasem sprawiają wrażenie zimnych
i obojęt nych.
Dysponują silną wolą , ukierunkowaną na udowodnienie światu swej
nieomylności i wszechstronności ,
w czym ocierają się niebezpiecznie
o śmieszność.

wek. Łatwiej dostać taką pracę, gdy
się ma własne portfolio (album ze
zdjęciami przedstawiającymi modela w różnych strojach i ujęciach),
które można pokazać zleceniodawcy.
Dziewczyny mogą wręcz wybierać w różnych konkursach piękności
i konkursach dla modelek. W przypadku chłopaków tych propozycji
jest zdecydowanie mniej. W tym
roku po raz pierwszy ogłoszono
konkurs "Mister Poland". Regionalne wybory "Mistera Wielkopolski"
zorganizowała w maju Agencja Mody "Avangarde". Fina! tego konkursu odbędzie się 13 września w hotelu "Victoria" w Warszawie. Na
kolejne eliminacje trzeba więc jeszcze trochę poczekać, dobrze jednak
wiedzieć, że taki konkurs istnieje. Ta
sama agencja organizuje wybory
"Dziewczyny i chłopaka lata". Zgło
szenia zawierające: imię i nazwisko,
dokładny adres, wiek, wzrost obwód klatki piersiowej oraz wagę
wraz ze zdjęciami (portret, sylwetka) można przesyłać na adres agencji: ul. Sadowa 40a, 61-657 Poznań ,
tel. (0-61) 219-552 Swoich sił można
też próbować w konkursach dla

modeli. "Debiuty Modelek i Modeli" organizowane są przez agencję
"MOD ART" (ul. Świt 38, Poznali,
tel. (0-61) 615-432) . Finał debiutów
odbędzie się wc wrześniu w trakcie
Poznańskiego Tygodnia Mody. Inną propozycją jest konkurs na prezentera mody organizowany przez
agencję "Link Models" (ul. Między
borska 50, 04-027 Warszawa).
W konkursie mogą startować panowie w wieku 18 - 38 lat. Zgłoszenie
powinno zawierać dane osobowe,
wymiary oraz dwa zdjęcia (13 x 18)
portret i sylwetkę. Inną propozycją
jest konkuts "Twarz Roku" organizowany przez agencję Foto - Kino
- Film (ul. Foksal 18,00-372 Warszawa). Warunkiem ud zia łu w konkursie jest przesłanie danych osobowych, wymiarów oraz zdjęć.
AGNIESZKA PILARCZYK

Sukienka
Proponowana w latach 60. makrótka sukieneczka w formie
trapezu znów jest modna! Może
mieć ona rękawek ałbo zamiast

ła ,

Z trudem zdobywają się na obiektywizm w ocenie ludzi i sytuacji,
pomimo tego potrafią być aktywistami.
Długo rozpamiętują porażki , wtedy
to potrzebują wsparcia i życzliwości
ze strony otoczenia.
Inteligencja niezbyt błyskotliwa , jest
rekompensowana dużą intuicją i iś
cie psim węchem, szczególnie w interesach . To panowie obdarzeni doskonałą pamięcią syntetyczną , potrafią narzucić sobie dyscyplinę tak
niezbędną w zawodach chirurga,
odkrywcy, badacza, nauczyciela, reportera i Biznesmena. Miłość, nienawiść i zazdrość to uczucia dominują
ce w ich psychice.
Obdarzeni poczuciem obowiązku
i zmysłem organizacyjnym są doskonałymi, choć wymagającymi mę
i ojcami. Intuicyjnie dobierają

żami

sobie przyjaciół i... świetnie się bawią w ich towarzystwie. Moralność
chwiejna, duża zmysłowość śprawia
im wiele kłopotów, całe życie walczą
niczym łoś - ich totem zwierzęcy
- o dominację, wcześnie dojrzewają.
Uczucia opiekuńcze , tak istotne
w dalszym ich życiu, kształtują się
równolegle. z niepokojącą agresją.
Zdrowie ogólnie dobre, choć powinni ze względu na grożące im
choroby wątroby, unikać obfitych,
zakrapianych alkoholem posiłków ,
niewskazane palenie papierosów.
Często irytujący w prześwi adcze niu
co do swojej nieomylności, bardzo
pewni siebie.
Nie zawsze można traktować 10 , co
mówią z powagą , trzeba czasem dać
im odczuć, że tak naprawdę nic mają
patentu na życie.
Oprac. SABA

Fot. R.

Kaźm;erczak ~

tego cieniutkie paseczki. Brzegi
sukienki można wykańczać różnej
szerokości falbanką . Bardzo waż
ne są kolory, które nawiązują do
kolorów lata i łetnich owoców
- pomarańczy, cytryny, kiwi, róż
nych odcieni niebieskiego. Modne
są zarówno tkaniny gładkie jak
i pełne figur geometryczn)<;h,
kwiatów i kratek.
W takiej sukience wygląda się
bardzo dziewczęco, podkreśla ona
smukłą sylwetkę i dodaje wiele
uroku.
Agu

KSIĄŻKA

Ekskluzywny
dom wariatów
Nawet w ekskluzywnym domu wariatów pacjentki tłuką głową o mur,
obsmarowują kałem ściany i są szpikowane lekami.
Czytelnik "Przerwanej lekcji muzyki" Susanny Kayson ma okazję zobaczyć "od środka" funkcjonowanie
szpitala psychiatrycznego, ze wszystkimi rygorami, zasadami i zachowaniami jego mieszkańców. Pacjentki
siritala to nastolatki wywodzące się
z dobrze sytuowanych rodzin. Pod-

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
Filia dla dzieci - Jarocin, JOK
I. B. Borzymowska " Rafał i Anka"
2. J. Chmielewska " Więk s zy kawałek

kreśla się to w książce często, tak by
czytelnik miał świadomość, że akcja
rozgrywa się w ekskluzywnym domu
wariatów. Dziewczyny mają ciekawe
biografie. Najczęściej jednak trudno
w tych biografiach znaleźć jakąś konkretną przyczynę szaleństwa. Objawy
i skutki choroby są za to bardzo
konkretne. Nawet w ekskluzywnym
domu wariatów pacjentki tłuką głową
o mur, obsmarowują kałem ściany i są
szpikowane lekami.
"Jedna z dziewcząt kiedyś się podpali/a. Użyła do tego benzyny. ( . .) Od
szyi pi~ły si~ ku górze grube bruzdy
jasnoróżowych i białych blizn. Były tak
Iwarde i grube. że nie pozwalały jej na
swobodny obrót g/ową."
Polly, Lisa, Georgina - to tylko
niektóre z chorych dzicwcząt , którym
pr zyglądamy się w trakcie lektury. Ich
portrety są jednak tłem dla ukazania
historii głównej bohaterki-narratorki.
Narratorka stara się zresztą przekonać czytelników, że jcj choroba to
raczej swoiste odstępstwo od normalności. bo tak zwaną osobowość pograniczną posiada coraz więcej ludzi.
Coraz więcej wśród nas ludzi niepewnych siebie, swojej orientacji seksualnej, wyboru partnera, drogi życiowej

itp. Co prawda nie wszyscy z nich - tak
jak narratorka - usiłują popełnić samobójstwo, rozdrapują sobie twarz
i próbują zedrzeć własną skórę, ale
o tym już się nie wspomina ...
Autorka "Przerwanej lekcji muzyki" zapewnia, że treść książki nie jest
fikcją literacką, wszystkie opisywanie
historie wydarzyły się naprawdę. Czytelnik nie może oczywiście tego zwery-

PŁYTAlKASETA-- 1

Płytę otwiera tytułowy utwór "Destiny". Zaczyna się bardzo niemrawo,
ponuro, poważnie. Ale i tekst jest poważny. Później jest jednak znacznie
radośniej. "Steal Your Heart", zdominowany ciepłymi, gitarowymi klimatami, to doskonałe wprowadzenie w zio-

fikować, faktem jednak jest, że Susanna Kaysen spędziła prawie dwa lata
w szpitalu psychiatrycznym dla nastolatek. Żeby uczynić swoją relację
jeszcze bardziej wiarygodną zamieszcza w książce reprodukcje różnorod
nych dokumentów związanych z przebiegiem choroby: kartę przyjęć, notatki pielęgniarek i inne pisma urzędo
we. Uwiarygodnić treść książki ma też
zapewne rozdział będący w całości
cytatem z pisma medycznego. Rozd zi a ł ten jest jednak "nie do strawienia" dla przeciętnego czytelnika, który za wsze woli opisywanie zachowań
od ich definicji.
" Relacje interpersonalne zazwyczaj
są nieustabiliznwane i inlemywne i mogą się charakteryzować a/temacją ekstremów nadidealizacji( .. ) "
Brr... nawet nie ma co dalej cytować, żeby nie zniechęcić czytelników.
Tym bardziej że treść książki poza tym
nieszczęsnym rozdziałem jest całkiem
ciekawa.
ALEKSANDRA PILARCZYK

Susanna Kaysen: Przerwana lekcja
muzyki, tłum. Paweł Laskowicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka , Poznań 1996.

świata"

3. J. Chmielewska "Wielk ie zasrugi"
4. L. M. Montgomery "Czary Mari-

gold"
5. L. M. Montgomery "Rodowa tajemnica"
6. I. Jurgielewiczowa "Ważne i niewa(. \ żne"
7. M. Jaworczakowa "Po s łonecznej
stronie"
8. Z. Siewak-Sojka "Łobuziaki z leśnej
paki"
9. W. Chotomska "Pingu i przyjaciele"
10. W. Chotomska " Pingu i foka"
II. W. Disney "Toy story"

KINO "ECHO"

Przeznaczenie
"Destiny" to pierwszy anglojęzycz
materiał Glorii Estefan od prawie
lal. Artystka traktuje go niezwykle emocjonalnie. Uważa nawet, że
ta płyta była jej przeznaczona (,'destiny" znaczy przeznaczenie, los). Praca
nad albumem trwała ponad pięć lal.
W październiku ubiegłego roku Gloria
ny

sześciu

(-:
'-'

Jarocin, ul.

Gołębia

l

L

O

R" A

l InfJlł,r.

,."

"Psychopata"
26 lipca - godz. 19.00
27 lipca - godz. 17.00
28 lipca - godz. 15.00
C .. f1a biletu 5 zł

".

nący

już

"Miasto zaginionych dzieci"
27 lipca - godz. 19.30
28 lipca - godz. 17.00
Cena biletu 5 zl
"Szkarłatna

litera"

KASET
zmierzyła się

- jak sama okreśła - z najwyzwaniem życiowym. Specjalnie dla Ojca Świętego zaśpiewa la
w Watykanie " Mass Alla", przepiękną
balladę - bolero, opowiadaj,!cą o bezosobowej miłości , która nic oczekuje
niczego w zamian, wybacza i walczy
dla idei. Także większość piosenek
z " Destiny" , utrzymanych w bardzo
różnych klimatach, traktuje o miłości.
większym

" Wie żow iec "

7D~2

" Amerykanski yakuza - odwet" -

- sens.

sens .
7078 "Kochany potwór" - prlygod.
7083 "Romans pedagogiczny" - melodram .
7079 "Zapomnij o Paryżu" - kom. oby-

czaj.
7080 "Zakochane dziewczęta" - obyczaj.

ceremonii

zamkn ięci a

najważniejszej

imprezy sportowej tego roku.
ROBERT KAŹMrERCZAK
GLORIA
ESTEFAN
"Dcstiny";
Epicj Sony Musie Entertainment 1'01ska:
DestillY; f'm No! Givillg YOIl Up; Sleał
YOllr Hearl; The Hear! Never Learns;
YOII'II Be Millo ( Party Time ) ; Path OJ
The Right Love; Show Me Tlie Way
Bac:k To Your Hearr: Along Came You
(A Song For Emily ) ; Higher; l KI/Oli'
YOII Too Well: Reacli.

czas koncertu nie

będ z ie

mo ż na

nic

nagrywać

ani robić zdjęć. Cały ,serwis
inrormacyjny przygotuje zaufana ekipa

artysty.

WYPOŻYCZALNIA

7081

afrokubańskimi

KONCERT

29,30,31 lipca, I sierpn ia - godz. 19.00
Cena biletu 5 zł

(Kino "Ech6")

gorącymi

brzmieniami "You'lI Be Mine (Party
Time)". Kiedy słońce zachodzi na niebie/ wszyscy wiedzą, że to czas przyNcia. Rozpoczyna sil' sza lona, latynoamerykańska zabawa. Trąbki, bębny,
puzony, saksofony, gitary. Niepotrzebne są chyba tylko pojawiające s i ę raz po
raz dyskotekowe samplery.
W nagraniu płyty brala ud z iał cala
rodzina Estefan. Produkcją krą żka zająl się mąż Glorii - Emilio, który skomponował też kilka piosenek. W nastrojowym utworze "A long Came You"
"zaśpiewa ła" córka Glorii - Emilia,
której z resztą kompozycja zostala dedykowana. GdzicS między wersami pojawia s i ę "dz ie cięcy rap';, jak na okład
ce zostało opisane gaworzenie maleń ~

kiej Emilii. "Higher" to kolejna kompozycja z ostrym "przytupem" - ostatnia na "Destiny". Później jest znacznie
spokojniej . Melancholijnie. Ale także
podniośle. Zamykający płytę utwór
"Reach" (nagranie singlowe, promują
ce " Destiny") jest" powstałym w pięt
n aście minut, natchnionym hymnem.
Jest to w końcu oficjalnia pieśń Igrzysk
Atlanta '96. W niedzielę, 4 sierpnia
rozbrzmi zapewne najmocniej - na stadionie olimpijskim w Atlancie, podczas

Złamanie

zakazu

grozić będzie

Jackson
na Bemowie

wydaleniem 7.1:. stadionu, na którym obecnych będzie 2 tys. ochroniarzy. Występ

"Wherc is Air Port Berńowo'?" «;dzic
jest lotnisko Rcmowo?) - zapytał ze zdziwieniem Jackson, podpisując w Lond)'nic
kontrakt na występ w Warszawie. Za
koncert otrJ:yma nic mniej nii 2 mln
dolarów.
20 września na warszawskim lotnisku
Bemowo zasp icwa Michael Jackson.

lornelki nic pozwal,! na dojrzenie piosenkarzu. W s przedaży są już bilely na
koncert, w cenie 30, 40 i 50 zl.
Warszawski koncert jest jednym z sześciu, które "Jacka" zagra w Eu ropi e.
Wcześniej zaprezen tuje się w Pradze.
Budapeszcie, Mos kwie, Bukareszcie

Według

podpisanego kontraktu, pod-

będzie mogło obejrzeć

125 tys. fanów.

Scena zostanie ustawiona w ten sposób,
nic będzie docierał poza usta-

że dżwięk

wione bariery, a najsilniejsze cywilne

i w Hiszpanii. Do Polski

prLybędzie

Z calą s tu sześćdziesięc ioo sobową ekipą.

(rr)

26 lipca 1 996 r.
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BUDZANKI, 14.00 - 16.00 Koncert
życzeń, 16.00 - 18.00 PLN - POPOŁUDNIOWE LENIUCHOWANIE
NIEDZIELNE - audycja Agnieszki
Walczak i Mariusza Gryski, 18.00 - 19.00
Sportowe JA - informacje sponowe audycja Sławka Włosżczyka i Anura
Pacbali

PROGRAM
96,8 MHz 71,09 MHz
z giełdy, kursy walut, 15.30 - 16.00 Jeśli
mamy - to zagramy, 16.00 - 19.00 JAGRAM - TWOJE RADIO - informacje
i muzyka, 18.05 "Wyłączamy ... ?" informacje o wyłączeniach prądu
~
17.00 - 19.00 Muzyczna eksplozja Wszystko o muzyce polskiej - audycja
PONIEDZIAŁEK

- PIĄTEK

Miłosza Szczecińskiego

Wiadomości od 10.00 do· 17.00 co

SOBQIA

godzinę

9.00 - 14 .00 B.I.G.O.S. - Bardzo
Interesująca Generalnie Odlotowa

Piosenkadnia-9.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00 - po wiadomościach
9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOŁUD
NIE, 9.20 Horoskop, 9.30 "Wyłącza
my ... ?" - infonnacje o wyłączeniach
prądu, 9.40 Kursy walul, 9.45 Przegląd
prasy, 11.10 Konkurs z JA-Radiem,
12.05 Sludio Olimpijskie, 13 . 15 "Z
drogi" - informacje dla kierowców, 13.30
"Impreza" - informator kulturalny, 13.45
"Informator wakacyjny" 14.00 - 16.00
SŁUCHAJ UCHEM A NIE BRZUCHEM, 14.15 Ryzyk-fizyk- informacje

PONIEDZIAŁEK

17.10 - 17.30 Poniedziałkowa (nie
zawsze) premiera płytowa - audycja
Przemysława Jankowskiego i Arkadiusza Namysłowskiego
WIQREK
10.30 - Gielda pracy, 17.00 - 19.00
Znacie to posłuchajcie - audycja Sławka

Sobota,12.10 - 13.00Zatańczwkuchni

ly!ikołajczaka

- gotuj razem z nami, 13.10 - 14.00
Taśma - informacje i muzyka filmowa audycja Przemyslaw. Jankowskiego;
14.00 - 16.00 MIKSER; 17.00 NA
ŻYWCA - DŻEM z Ryszardem Riedlem
"absoll!tnie na żywo" - audycja Hieronima Scigacza; 17.00 - 19.00 ~A
RADIOWA LISTA PRZEBOJOW
(24) - prowadzą Hieronim Scigacz i
Adam Martuzalski
NIEDZIELA
9.00 - 14.00 NIEDZIELNE PRZE-

SRODA
18.00 - 19.00 Pozdrowienia - prowadzi
Konrad Dziennik
CZWARTEK
10.30 - Giełda pracy, 18.00 - 19.00
Wieczór rockowy Pawła Michaliszyn.
MIKSER
Nowa audycja słowno (10 %) - muzyczna
(90 %), w której każdy znajdzie coś dla
siebie. "Muzyka nie ma granic" oraz

JA-Radio zaprasza

(notowanie 23 z 20.07.1996)

- koncert zespołu Continental Singers (Holandia)
- Amfiteatr, godz. 2000
27 lipca
- eliminacje wyborów "Miss Lata"
- dyskoteka "Scatman", Zielona Łąka kIPleszewa
26 - 28 lipca - Folkfest w Krotoszynie
2 sierpnia - koncert rockowy w rocznicę Festiwalu Muzyki
Rockowej - wystąpią najprawdopodobniej
"Ogóreczki", "Hopsa" i "Dżem"

Uwaga! Cyfry podane z prawej strony
pozycję

wtym tygodniu
(26.07 - 01.08.1996):

W ubiegłym tygodniu
(19. - 25.07.1996): .
Poruszając się gdzieś pomiędzy współ
muzyką

gospel, Joan Osborne wysoko

dzierży pochodnię

muzyki soulowej lat 90-

tych. Utwór pochodzi z albumu "Relish'. Dla
słowo to oznacza
przyjemności i oddawanie się

artystki

uzyskiwanie
im przy użyciu

wszyslkich zmysłów. "To jesl moim celem w
muzyce" - mówi Osborne. Miejmy nadzieję,
że słuchaczom też o to chodzi.
20.7>Afler Dark - Tilo & Tarantula (Epic)
tą groźną nazwą ukrywa się całkiem
łagodna muzyka teksańskiego zespołu .
użyla do ścieżki dźwiękowej filmu "Des-

Pod

perado" .

21.7>Where do we go Ira m here
- Vanessa Williams (Mercury)
C iemnoskóra syrena śpiewa temat wiodący

z filmu

w którym gra jedną z
ról u boku Arnolda Schwarz·

~ Eraser" ,

głównych

eneggera.

22.7> Disco 010 - Kabaret OT.TO (Pomaton
EMI )
Kabaretowe spojrzenie na czysto polski
fenomen -muzaczny" . Murowany lekki

prrzebój na lato.
23.7>Patti Bo . Jan Bo (Slarling)
Tym razem gitarowe solówki i tekst Jana
pO ŚWięco ne są

KOBIECIE, w której jesion

26.7> Tokszoł - Pod

Budą

(Pomalon EMI)

Stara, sprawdzona , dobra firma . Z jej

nowego albumu utwór tytułowy , melodyjny i
przebojowy, ironicznie komentujący kawałek
polskiej rzeczywistości .
27.7> Make it with you - lei lOOSE (Mer-

cury)
Po prostu bardzo melodyj na, nastrojowa

piosenka Irzech

młodych " łuzackich "

Brytyj-

czyków.

28.7>Raising my family . Sound of
R.E.L.S. (EastWesl)
Poznajcie się z trzema facetami z Finlandii,
których brzmienie nakręca dzieciaki od
Gibraltaru po Laponię i od Grenlandii po
Bałkany . Fiński alak na JA·Radiową lisię?
29.7>Jak żądło· T.love (Po maton EMI)
Zygmunl Slaszczyk ksywka Muniek daje
próbkę swego kunsztu wokalnego w stylu

braci Bee Gees. 'Śpiewa swoimi słowami!

30.7> Rave spirit· XRAVE (Dance Pool)
Filip Wolak (pseudo D. J. Feel) i Robert
Swaczyński (albo Ziutas) znani jako XRAVE
sąperekursorami trendu wrave- Gdy się przy
tym tańczy w czasie upałów, robi się chłodno
i przyjemnie.

31.7>Ready ar not· Ughtning Seeds (Epic)
Brytyjski pop . lan Broudie - wokalista i

najprawdopodobniej zakochany. Nie znamy
kobiety, trudno więc powiedzieć, czy muzyka
dorównuje jej urodą.

twórca piosenek w tym zespole ma

rękę

tańca

24.7>00 U Know - Jamiroquai (Soh02Sony)

pisania chwytliwych
do

Rozgrzewka dla fanów przed wydaniem

nowego albumu, który

będzie miał Iytuł

~Travelling without moving ~. Próbka stylu

Jungle.
25.7> Ciao mam ma - Jovanotti (Mercury)
~eden Z większych przebojów !Moskiego

diSC jockey'a. klćremu udało się zostać
artystą płytowym . Włoch potrafi rapować,
czego w tej piosence specjalnie nie słychać.

kawałków .

Do

na

liście , liczbę

1.8>Płosenka

do

Zmiana

(pomaton EMI)
Blues lZeczywiśc ie ba rdzo optymistyczny.
Zapowiada płytę 'Co tylko chcesz" Sławka
Wierzch ols kiego , który postawił sobie
zadanie przekonania ludu polskiego do

bluesa granego po polsku .
poczujecie bluesa?

kolejno : miejsce w poprzednim tygodniu ,

Może więc

najwyższą
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l
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PRZEDSIONEK
26.CANNIBALS
27.Z lWARZĄ MARILYN MONROE
28.THE ONLY THłNG THAT LOOKS
GOOD ON ME IS YOU
29.LOS ANGELES
30.TILL THE COPS COM E KNOCKIN'
31.BŁĘKITNY CZAS

- Mar1< Knopfler
- Myslovitz

31
27

26
27

- Bryan Adams
19
19
5
• Marten Harkeł
32
29
2
- MaX'Nell
39
30
2
• Mikroklimat
40
31
2
32.INNł
·89 Day
34
32
2
33. NASZA PLAtA
·C.IA
35
33
2
34.wAKACJE
• T.Love
37
25
3
35. YOU STILL TOUCH ME
- Sting
33
33
7
36.PRAWO
- Ich troje
36
1
37.SAX& SEX
- Robert Chojnacki &...
36
36
2
38.KOCHAJ MNłE, A BĘDĘ lWOJĄ
16
- Kult & Violetta Villas
28
3
39.CHAMPAGNE SUPERNOVA
· Oasis
l
40.ŻV JĘ W TYM MIEŚCIE
• Hauk
l
JA-Radiowa Lista Przebojów prezentowana jest w każdą sobotę między 17(1) a 1900 . 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 8B, 63-200 Jarocin,
lub składać na kartce pocztowej w ·Czytelni pod Ratuszem".
Glosować można również telefonicznie, pod nr (0-62) 47-15-31 - codziennie w godz.15°° do 1600•
Głosy mogą być oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA·Radio (sorry!) .
UWAGAI Głosować można anonimowo, ale lepiej wpisać swoje nazwisko i adres, bo w trakcie listy
będziemy losować nagrody.

Do JA.Radiowej Listy Przebojów typuję:

v ..
{tytuł)

(\lr'Yk onawCII)

(tytuł)

("NYkonawea)

{lytul}

(wyI\onawca )

i

bardzo optymistyczna-

Wierzcholski i Nocna

oznaczają

liście .

- Varius Manx
- the Specials
- Acid Drinkers
- Gloria Estetan
- Big Cyc
- Desu
- Robert Chojnacki &...
- Manie Street Preachers
• ZZ Top
10.CIĄGNIK
- Blenders
- Fugees
1'.KILLlNG ME SOFTLY
12.YOU AND HIM
- Sophie Zelmani
13.JEŚLl ZECHCESZ ODEJŚC • ODEJDŹ· Kuli
14.BECAUSE YOU LOVED ME
- Celine Dion
- CloslerkeHer
15.wŁADZA
16.NA SEN
- Urszula
17.CIAO!
- Lush & Jarvis Cocker
18.PO TO JESTEŚ NA ŚWIECIE
- Maanam
19.CHCĘ ZNAC SWÓJ GRZECH
• Kasia Kowalska
- Ma rek Kościkiewicz
20.TYLKO BŁĘKIT
- Three Fish
21.LACED
• Bad Yard Club z Crystal Waters
22.IN DE GHETTO
. PRL.
23.TRACIŁEM CZAS
24.JEŚLI WIESZ, CO CHCĘ POWIEDZIEĆ · Kasia Nosowska
- Lizar
25.WYSŁUCHAJCIE TEJ HISTORII

słuchania !

Sławek

tygodni na

1.0RŁA CIEŃ
2.SIPolMER DOWN
3.WALKAWAY TO HEAVEN
4.REACH
5.MACUMBA
6.ŻYCIE CUDEM JEST
7.WIELKA STRATA
B.A DESIGN FOR LIFE
9.SHE' S JUST KłLLlNG ME

JA-Radiowa piosenka dnia
19.7>St. Teresa· Joan Osborne (Mercury)

NAŻVWCA
W tej, mającej już swoją tradycję audycji,
prezentowane są koncerty artystów
bardzo znanych, mniej znanych i całkiem
nieznanych. Nie mniej jednak ich muzyka
zawsze warta jest uwagi. Tym razem
wystąpi zespół Dżem -legenda polskiego
rocka - jedna z niewielu, a może jedyna
z polskich kapel, która potrafi nadać
amerykańskiemu brzmieniu polskiego
ducha. Koncen, który odbył się 9 grudnia
1985 roku w lealrze "STU" w Krakowie,
ukazuje zespół i Ryszarda Riedla w
doskonalej formie. Tego koncenu - na co
zwracają uwagę sami muzycy - trzeba
sruchać BARDZO GLOSNOl Wkrólce
2 rocznica śmierci Ryśka. I roczn;~a
imprezy, z której Jarocin niegdyś słynął
- Festiwalu Muzyki Rockowej zabitego
z zimną krwią przez samorząd miasta.
Dżem był festiwalu stałym gościem ...

JA-Radiowa Lista Przebojów

26lipca

czesnym rockiem , tradycyj nym blues'em i

" muzyka bez podzialów" - tak można by
okteślić główne przesłanie tego programu. Country i blues, folk i rock' n'roll,
altematywa i komercja, slare i nowe wszystko to może współistnieć w jednym
czasie. Zapewne wano s ię o tym p"'lOkonać!
.

v ...
Głosujący:

n'h

PANNA (23 VIII - 22 IX)
nie musisz być zawsze najlepszy. Odpuść sobie, pozwól
na chwilę luzu i oddechu. Wybierz się
do kosmetyczki, fryzjera .. Zac zn ij
myśleć o sobie z sympatią i troską.
Staraj się polubić siebie. Powinieneś
trochę poleniuchować, co wcale nie
przyjdzie Ci łatwo. Nie cierpisz bowiem bezczynności. Pomyślny dzień
11.ł'

C\{) BARAN (21 III - 19 IV)
~. ,

Od razu przyjmij propozycję
Barana. Będziesz miał z nią dużo
zachodu, ale przynajmniej uda Ci się
pooddawać stare dlugi. Poświęć te ż
więcej uwagi Partnerowi. Bądź dla
niego (niej) trochę milszy niż dotychczas, bo gotów po szukać sobie kogoś
innego. Okolo czwartku skontaktuj się
z przyjacielem spod znaku Bliźniąt.
Pomyślny dzień - środa.

V
U

BYK (20 IV -20V)
Otrzymasz to, czego oczekujesz. A ponieważ najbardziej potrzeba
Ci akceptacji i zrozumienia bliskich zdobądź się na szczerą rozmowę z
najbliższą osobą. Pozytywne rezultaty
.. powinieneś osiągnąć około soboty. W
pracy nadal wspaniale. Pamiętaj jednak,
że każda próba zepchnięcia na cudze
barki powierzonych zadań, z góry
skazana jest na niepowodzenie. Pomyś lny dzień - piątek.

n

BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
Nic musisz samotnic zmagać się
z kłopotami. Jest przecież ktoś, kto
chętnie Ci dopomoże w znalezieniu
sensol'mego rozwiązania. Zaufaj mu
Uej). Zwłaszcza, jeśli ta osoba urodziła
się pod znakiem Wagi. Postaraj się też
zalatwić wszystkie trudne sprawy przed
niedzielą. Pod koniec tygodnia czeka
Cię bardzo mile, przyjacielskie spotkanie z Bykiem. Pomy ś lny dzień n iedziela.

c:J;:\ RAK (21 VI - 22 VlI)

~ Bądź w tym tygodniu egoistką!
W

żadnym

razie nie zaniedbuj obowiązków, ale pamiętaj też o sobie. Tym,
którzy teraz będą C i ę prosić O przysłu
gę, odpowiedz: nie. I nie miej z tego
powodu żadnych wyrzutów sumien ia.
Za bardzo dawaleś się ostatnimi czasy
,vykorzystywać. Czas w końcu pomyś
leć o sobie i o urlopie' Pomyślny dzień
- poniedzialek.

..oL

LEW (23 VII - 22 VIII)

Natłok spraw, które od ponie-

U

działku

usilujesz hurtowo pozałatwiać,
powodem popc!nienia dość
. ,'uważnych błędów. Naprawienie ich
okaże s ię frustrujące, a co gorsze, może
ciągnąć s i ę aż do końca wakacji.
Dlatego rozsądnie zrobisz, sprawdzając
każdy druczek i dokument po dwa razy.
Wystrzegaj s ię w tych dniach obłudnej
i fałszywej Panny. Pomyślny dzień sobota.
może być

F.H.U . "MADOS"
poleca:

• żaluzje aluminiowe
w kilkunastu kolorach
• vertica/e (żaluzje pionowe)
szeroka gama wzorów i kolorów
• rolety zewnętnne
Krótkie terminy realizacji 7..amówicn

Fachowa obsługa

Naprawdę

Poziomo: I) agitator, 6) na wyposażeniu kuźni, 10) błękit, 11) etykietka, (2)
naczynia i sztućce stolowe, (3) same zalety, 14) wybryki, figle, (8) pomieszczeni,
dla ptaków latających, 22) bogacz, nawab, 24) "'Ydawca, 25) epopeja narodow,
Rzymian, 26) zbytek, nadwyżka, 27) miej sce zwyc ię stwa Władysława Łokietk~
nad Krzyżakami w 1331 r., 28) typ aktora, 29) mieszkaniec Ankary, 32) zapora
kolejowa, 35) o k imś z wydatnymi uszami, 39) nieprzetlumaczalny zwrot, 40)
beczułka , baryłka, 41) widowisko, koncert, 42) jedna z elektrod, 43) odmiana
czerwieni lub kwiat, 44) szachowy ruch króla i wieży.

środa.

fi

WAGA (23 IX-22 X)
Tydzień potoczy się inaczej, niż
Szyki pomiesza Ci choroba, z powodu której spędzisz kilka dni
w łóżku. Później nie załatwione sprawy
zaczną się nieco nawarstwiać. Około
środy musisz uporać się z zaległościami
w firmie i poświęcić trochę czasu na
prace domowe. Pod koniec tygodnia
czeka Cię miła wizyta. Pomyślny dzień
- czwartek.
__

planowałeś.

m

I'"

SKORPION (23 X - 21 Xl)
Zaczynasz gorąco kochać?
Swietnie!Ale nie zapominaj, że pośród
szalonych uniesień trzeba też czasem
pomyś'leć o własnej korzyści. Zadbaj o
to teraz, a wasze stosunki ułożą s ię na
nowych, lepszych dla Ciebie zasadach.
Około \Vlorku pomyśl o wzięciu drugiego etatu lub ini1ej dodatkowej pracy. Z
pieniędzmi bowiem zaczyna być krucho. Pomyś lny dzień - niedziela.

~

~ / \ STRZELEC (22 XI - 21 XII)

)< .

Niestety, jakieś nieprzyjem -

ności. Możesz ich jednak uniknąć,jeśli
nie będziesz się starał kogoś przechytrzyć lub w jakikolwiek sposób go
podejść . Nie wdawaj się też w spory w

gronie znajomych ani w miej scu pracy.
Narazisz się bowiem na wielką awanturę albo konsekwencje służbowe.
Około soboty postaraj się trochę
rozerwać. Pomyślny dz ień - poniedziałek.

V\_ KOZIOROŻEC(22 XII -191)
'P Zwariowane dni. Dużo zamętu,
prac)', ale i prawdziwej satysfakcji.
Pojawi się też możliwość realizacji
planów i osiągnięcia wymarzonej
stab ilizacji zawodowej . Od poni edziałku odczuwalny przypływ energii
i chęci do działania. Wielce obiecująca
znajomość z atrakcyjną panią lub
przystojnym panem. Będzie Wam ze
sobą bardzo dobrze. Pomyś lny dzień piątek.

~WODNIK(201- 1811)
~ Będzie nieco nudno. Ani do-

brze, ani ź le. Zwyczajna codzienność,
lekkie zmęczenie, trochę marzeń.
Jedynie około środy może się zdarzyć
miłe spotkanie z mężczyzną (kobietą)
spod znaku Lwa. Je ś li masz dzieci,
zainteresuj się bardziej ich sprawami.
Sprawdź, z kim się spotykają, co robią
w wolnym czasie. Staraj się także
więcej z nimi przebywać. Pomyślny
dzień - poniedziałek.

'.1.L
Tf...

RYBY (19 11- 20 III )

Około połowy tygodnia pojawią

s ię korzystne oferty finansowe . Nie
wszystkie jednak zasługują na poważne
potraktowanie. Przyjrzyj się im uważ
nie i "'Ybierz właściwe. Być może
będziesz musiał zmienić plany wakacyjne. Czeka Cię bardzo intratna praca.
Pod koniec tygodnia otrzymasz zabawny prezent od kogoś spod znaku
Strzelca. Pomyś lny dzień - czwartek.
MERKURY i WENUS

Pionowo: l) denuncjacja, potajemne oskarżenie, 2) wyspa na M. Śródziemnym
lub część Poznania, 3) jezioro w pobliżu Kruszwicy, 4) potocznie o gawronie lub
kawce, 5) na niej lata, 6) nie prosta, 7) poddany seniora, 8) Francis, słynny korsarz
angielski, 9) strach, l ęk, (5) pies myśliwski, 16) wtręt, (7) przy rząd optyczny,
19) oberek bardziej żartobliwie , 20) sztuka układania kwiatów, 21) matka i ojciec,
22) przeciwległy zenitowi, 23) marka amerykańskiego samochodu, 30) rarytas,
rzadkość, 31) historyjka, scena, 32) mebel z drzwiami, 33) piłeczka z korka w
koszyczku z piór używana w badmintonie, 34) wyrób piekarza, 35) miara,
powściągliwość, 36) rezerwa, 37) strach przed występem, 38) szkocki deseri.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od I do 26,
- przysłowie.
Oprac. PIOTR WARCZYŃSKI

utworzą rozwiązanie

ROZWIĄZANIE

KRZYŻÓWKI NR 267
Hasło:

Po odbiór nagród prosimy się
do biura ogłoszeri (Jarocin,
Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.
zgłosić

Jednego zganisz
- sIU naprawisz.

Nagrody wylosowali:
EWA WALCZAK
- Jarocin, u!' Matejki l (25

zł),

MAŁGORZATA BŁASZCZYK

- Wyszki 43 (10 zł),
ANDRZEJ BURDELAK
- Sławoszew 100 (kawa),
HANNA MAKOWIECKA
- Dobieszczyzna 51 E (kawa).

Rozwi:[zanie krzyżówki prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogloszeri (Jarocin, Rynek Ratusz) do 2 sierpnia. Spośród prawidło
wych rozwiązań wylosowane zostaną
dwie nagrody pieniężne (25 zł i 10 zł)
oraz dwie nagrody rzeczowe (kawa) .
przysłać

