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Rozmowa z JACKIEM DEWÓDZKIM - wokalistą zespołu Dżem

Starcie z
Dżem był

legendą

obecny na festiwalu w Jaroci-

nie prawie zaWSle. Teraz nie ma już
festiwalu. \Viclc zmieniło się też w Dże

mie. Jak ')' wspominasz "Jarocin"?
W Jarocinie gra lem tylk o raz - w 1993
rok u na ..otwartych drzw iach", z zes p o łem

Patchwork.

W cześn i ej

nic byłem

nawet 11 <1 żadnym ,.J arocinie" jako widz.
wbrew wszelk im pozorom.
w tych c7.asach bylem punkiem. . Ja
właściwie nigdy nie jeździłe m na koncerty. Dlatego' też nie znam klimatu resti wa lu . D zisiejsza impreza l O chybCJ cos
ju ż z u pełnie innego. Dlatego nic poznam
a tmosrery ta mtych lal.
Czy po dołączeniu do zespolu, odczuwałeś kompleks Ryśka Riedła ? Znalazłeś
się w Dżemie jako człowiek znikąd, nikomu nic znany.
Kompleks R yś ka to może nic był. Ale
cały czas boję s i ę ludzk ich reakcji. Agresywnych reakcji , czego bardzo nie lubię
i nie rozumiem, a one czasem się zdarzają . Pochodzą od " nawalonych " hippisów. a w ła sciwi e pseudo hippisów • bo oni
niek iedy potrafią nawet dać w mordę.
Ch ociaż .

B oję się

braku zrozumienia sytuacji .

Przecież ja nie chcę s i ę pod niczyim
nazw iskiem, ani jakąkolwiek IHł ZWił
p odpi sywa ć. " Podłączaj ąc" s i ę do ze's połu.

nic

miałem

wielkich nadziei, rle

cos z tego będzi c. Byłem po pros t u
bezrobotn y.
Traktujesz więc występy z Dżemem
jako zwykłą pracę?

Harłem

i Sway
w ogródku

Dwa ołsZlyńslde zespoły - Harlem
i S ",ay wystąpią", piątek, 9 sierpnia
w "Letnim Ogródku Muzycznym"
"Gazety Jarocińskief ', Browaru Krotoszyńskiego i JA-Radia, Koncert rozpocznie się o godzinie 20.00 '" jarocińs
kim amfileatrze.
Harlem powstałjcsieni'l 1993 rok u.
Trzo n zes połu two rzą wok a lista Ryszard Wolbach i gitarzysta Krzyszto r
J awo rski. Na początku 1994 roku
w " Mu zycznej J ed ynce" 7.ad ebiut o wali pio sc nk~ " Bingo". Pod k o ni ec
1995 roku ukaza ł a się pierws7.a plyta
Ha rlemu , 7.a't ytulowana ., Lustra" ,
utrzymana w w bluesowych rytmach.
,. Koncerty grupy Harjem .lią wydar:eniem muzycznym pozo.wawiajl{ly m
z wykle trwały Had 11' du ... zy .\'{uchaczy,
lubiący,ch zarówno dynamicznego rocka ,jak i klimaty penl'lrujące najląjlliej
sze pokłady .\:wiadomo.\:ci" - napi sał
jeden z recenzentó w.
Sway zaistani ał na mu zycznej scenie
po d koniec 1994 roku . Debiutancki
album grupy miał swą premierę w lutym br. Dwanaści e mel odyj n ych rockowych ut wo rów to rezultat wirtuozo wski ch popisów gitarzys ty Marcina
Stanczewsk iego,
kontrastujących
z delikatnym glose m wo k a listki Anny
Węgrzyno wicz.
(rr)

Tu

(: 0

ohecnh' rohi('.

luhię

rohie'· najhardziej

Nie! U nas w Po lsce z w yk ła praca
kojarzy s ię z czym ś, czego ludzie nie
lub ią robić. A to, co obecnie rob ię , lub ię
robić najbardziej . ł c hciałbym , aby było
tak nada l.
Minęły d",a lata od śmierci Ryśka
- osoby, która dla wielu stal. się legendą,
może nawet jeszcze za życia. Kim on by ł
dla ciebie?
Rysiek był i jes t na pewno legendą .
Dla mnie stal s i ę ni ą jednak dopiero
w momencie. ki edy skontaktowałem się
z zespo ł em . kiedy d ow ied z iałe m s i ę rzc-

czy. o których ludzie normalnie nie
wied zą. Oni po s trzegają go jako ideal.

Ja , jako normalnego cz ł owieka. I za to ,
że był taki normalny. cenię go bardziej
ni ż za to, za co cenią go inni ludzic. Oni
m oże nawet niekied y do końca nie wiedzą za co go lubi ą. J a wiem . ale ni e
c hc i a łb ym o tym m ów i ć . B ył oby to j uż
zdradzaniem pewnych tajemnic.
C Z)' ten czarny kapelusz, który noSiS7.,
to taka symbołiczna pozostałość po Ry ś
ku?

Czarny kapelusz n osiłem ju żjako małolat , mialem mo że pi ę tn aście lat. Chyba
wtedy nawet nic znalem zes połu Dżem ,
jeśli wóczas już i stni a ł. Kapelusz przes tał em no sić. bo s ię lud zie g łu pio patrzy li . Późn iej d os ta łem od znajomej
z K atowic ten, który teraz mam na
głowic , bo ź l e sobie włosy obe i ą ł em.
Wygl ą dałem straszni e durnie.
Ale skojarJ:cnia są jednoznaczne...
Trudno. Poni e kąd jest to pewie n symbol tego, że c hciałbym cos od Ry ś ka
dos tać. Coś z tego, co on z robił. c hci a ł
bym mice. Tym bard ziej, że pewne nasze
zainteresowania były z bli żo n e, np. kapelusze, indiań s kie pióra i inne historie.
Chciałbyś być odbierany przez pub6czDOŚĆ jako pewna kuntynuacja Ry śka Ricdla? Czy chcesz być po prostu zupełnie
nowym człowiekiem , który zajął jego
miejsce?
Chc i a łbym być odbierany na prostej
zasadzie - ja ś pi ewam. ludziom się podoba, to kla szczą i jest rajn ie. N ie p odoba
się , to nie kla szczą. Czyli trzeba co ś
z robi ć, aby si ę podob a ło.
Moja działa ln ość w D żemi e jesl pewnym starciem z l egendą. Jed nak ni c ch cę
być z I cgen d ą uto żsamiany . A bycie
legendą jest bardzo trudne, trzeba siebie
po św ięcić , w pewien bardzo brutalny
sposób.
Wielu ludzi uważa , że to. co najgorsze
mi ał Rysiek, pozwa lało mu być legen dą .
Ma to k ażd y wielki człow i e k - sł abość.
To ona pozwala być gd zie indziej, ni ż
cala reszta świata . Dz ięki tej sł abości
Rysiek był bardziej wr aż liw y i zauważał
rzeczy, których nikt normalnie nie widzial. Pokazywał im, co jest dobre, co
z łe. Aby o ni mogli to zobaczyć, o n
mu s i a ł poświ ęc ić życie.

Rozmawia'
ROBE RT KAŹMIERCZAK
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Finalistki "Miss Lata"
Eliminacje do "Mis.'i Lata" odbyl)' się
jui dwa razy. Jury zakwalifikowalo do
finalu naszego konkursu 10 dziewczyn.

zykę d yskotekow,~.

Caly czas czekamy na zgloszenia kan-

Chciałaby zobaczyć

dydatek do ty tulu miss.
A oto kolejne finalistki naszego

niej sze
kon~

kursu.

EDYTA ROSZYK jesl
szes na s t o latk ą

szcz uplą

o zielo nyc h oczac h i

brą

zowych wlosach. Uczy s i ę w Technikum
Ekologicznym w Tarcach. Jest

wesoła.

towarzys ka i ambit na. Jej n ajwi ę k szą
wadą jesl 10, że bardzo lubi s p ać. Od
ki lku mi es i ęcy biega i p ł yw", a o fi gu rę
dba g imn asly kuj ąc się w dom u. Edyla

ma szerok ie w ime resowania. Lubi muInte res uje s i ę t a k że
biologi,!. p ara psyc h o l ogią i modą.
n aj pi ę k

wszyst kie

za k ą tki świa ta .

Tak jak prawie

każd a n asto ł atka

chcialaby być model ką. Jej zdaniem ten zawód daje wiele
satysf<.t kcji i n i eza le żn ość. Edyta wzi ę ła
udz iał w

wdzi ć.

konk ursie. bo

Poza tym ma

chciała s i ę

nad ziej ę. że

spra-

przy lej

okazji pozna wielu ciekawych ludzi
i oderwie s i ę od sza rej rzeczyw i s t ości .
MARZENA WESOŁEK ma 17 lal.
Jcst zodia ka ln ym K oz iorożce m. Uczy
s ię wTec hnikum Odzieżowym w Plcsze-

wic. Marlena
waż intcresuje

wybrała t ę sz k o lę

si ę mod.~.

Ma

ponic-

nadzi eję , że

już

niedlugo będzie pOl r afiła u szyć to.
wszystk o. co sobie wymysli. Lubi siuchać muzyki mł o d z ie żowej i klasycznej .
Od czterech lal chodzi do szkoly muzy-

cznej, gd zie uczy się g r ać na necie poprzecznym. Jej marzeniem jest podróż
do Włoc h , aby "'.I wlasne oczy zobaczyc
Rzym i We necję. Marze na nic chce być
modelką , poni eważ uwi elbia s ł odycze
i nie wyobraża sobie życia bez czekola-

dy. ciastek i lodów. Startuje w konkursie, gdyż uwa ża , że każda dziewczyna
powinna w z i ąć w nim udział, by nauczyć
s ię

ladnie chodzić i pozbyć się tremy.
MARLENA BARANOWSKA mieszka w Twardowic. Ma 19 lat i jest spod
znaku Bliżniąt. Marlena s k ońezyla szkolę zawodową i chce konl ynuowa ć naukę

w technikum. Na ra zie pracuje w skl epie.
Interesuje

s ię

muzy k,!

dyskotckową,

ale

lu bi t eż polski rock . W wo ln yc h chwilach j eźdz i na rowcrLC. a gdy pogoda nie
jest najlepsza, czyta k siążk i przygodowe
lub s pędza popoi ud nie prz""d telewizorem. O naszym konkurs ie s ł ysza ł a już
wczes ni ej, alc nie miała odwagi wz i ąć
ud z iału w pierwszych eliminacjach. Dopiero w " Seatm an ie" , namówiona przez
kol eża nk ę, posta n owi ł a sp r óbować i ..
wygrała .

Kolejne eliminacje odbęd ą się w najbliż
szą sobotę (10.08). Tym razcm wszystkie
dziewczyny zapraszamy na godz. 12.00 do
redakcji "G ..1." (ul. T _ Kościuszki 8B).
Szczegółowe

i konkursie

informacje O eliminacjach
na spotkaniu,

można uzy s kać

które odbędzie się w piątek (09.08)
o godz. 16.00 w redakcji "G_ J."
PrLypominamy, że czyteln icy " G. J."
t akże

czy

mog,!

wybrać s woją

wype lnić

mi ss. W ystar-

kupon konkursowy. na-

kleić go na ka rtkI.( pocztow,! i do sta rczyć
do biura og l oszeń (Rynek - Ratusz) lub
wysiać pod adresem redakcji. Wsród
gło s ują cych rozlosujem y nagrody.
(ap)

"MISS LATA"
Głosuję

na

+++

kandydatkę
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adres głosującego
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Kaź miercak

Modelka
W Jarocinie zdobyła tytul Dziewczyny Roku '93 oraz Miss Foto. Po tym
zwycięstwie startowala w wielu wyborach miss i konkursach dla modelek.
Pod koniec maja wzięla udział w ogólnopolskim finale konkursu " Miss Polonia S uper Model"_ Magdalena Galewska ma 19 lat. Mieszka w Pleszewie.
Jest uczennicą klasy maturalnej Technikum Rolniczego wMarszewie.
W zL'Szłym roku zakwalifikowalaś
si ę do konkursu dla modelek "Miss
Polonia S uper Model". Jak wyglądały
eliminacje?

W eliminacjach wzi9ło ud ział wiele
modelek z ca łej Po ls ki . Prezent owa lyś
my s ię w kostiumach k~p ie l owyc h.
strojach sportowych i sukienkach wieczoro wych. Mu sialyś m y nic tylko pokazywać na wyb iegu stroje, ale też
odegrać kilk a scenek. Do śc i s icgo fi nału zakwalifikowano II dziewczyn.
Ełiminacje odbyły się w zeszłym roku, final dopiero teraz. Dlaczego? r
Na początku obawia lam si ę, że organizatorzy za po mni e li o ko nkursie,

bo bardzo długo nie kontaktowali się
ze mną . Okazało się jednak, że rozwiązanie

konkursu zł:tplanowano podczas trwa nia restiwa lu "Sztu ka i Mo-

Marzena

Wesołek

FOl . R. Ka: mit'rcak

da". który tak długo przygotowywano. W końcu od był sil' on pod koniec
maja w Kielcach.
Jak wyglądały przygotowania do
konkursu?
Już dwa tygodnie wcześniej rozpoczęl o się zg rupowanie. Od rana do
wieczora, z przerwami na po s iłki
i kró tki odpoczynek. mial ysmy próby. Ćwiczy l ysm y uklady cho reograliczne. za równo do pokazów konk ursowych jak i pozostalych pokazów.
w których w yc hod z iłyśm y ra zem z innymi zna nymi mod elkami .
Co preze ntowałyści e w konkursie'!
W po kazac h konkursowych pokazywa ł yś m y

Marh'lw Baran()w",ko

FOTO Sllldwwiak

Preze ntowa lam n ajnowsuł kolekcję
Jerzego Antkowiaka, a także kostiumy kąpi elowe (jrmy " Jol inex" oraz
su knie ś lubn e salonu " Gracja". Mialam okazję prezent ować stroje razem
z Malgorza t ą Niemen, Katarzyną
Bullowt i Ew" Tyleck" - Miss Polonia
'95.

konkursie'!

Tak. poz nałam wiele znanych osób,
bylo lo ko lejne doświadczenie. Nieslety mi", atmosferę psuł brak o rg(mi zacji.

Jeszcze przed finałem "Miss Polonia
Supcr Model" wygralaś wybory "Miss
Szkół Rolniczych".
Tak . Do ud zialu w konkursie wytypowała mnie dyrekcja szkoly. W konkursie sta rtowalo 18 dziewczy n z niemal wszys tkich szkól rolniczych województwa poznań s ki ego. Udalo mi się
wygrać i d zięki temu w sierpniu pojadę
na cztery dni do Pragi.
Jakie masz plany na najbli7szą przyszłość związane z pracą modelki?
C h c iał abym wychodzić w wiciu pokazach mod y. W spólpracuję z poznańsk~ Agencj" Mody "Avangarde", więc myśl ę , że będzie to możliwe .

ko lekcje awa ngard owc,

kt ó re przygotowala dla nas Age ncja
Mody "Ava nga rde" z Poznania . Prezentowalys my więc ko lekcję " Egipsko - kosmicz n'ł" Katarzyny Skrzyńs
kiej , k o l ekcję insp i rowa n ą t wó rczoś
cią Sa lvadora Dali Ane ty Rad omskiej
oraz kołekcję Ma rii Lupy inspirowani! ma larstwem

M a ti ssc'a,

Picassa

i M odiglianniego.
Jaki byl werdykt jury?
Jury pod przewodnictwem Jerzego
Antkowiak a przyz nało dwa t y tuł y, ja
niestety nie slanęl am na pod ium .. .
W yg rała moja pr zyjaciółka . Karolina

Poza tym mam zamiar startować w różnego

Łappo.

W jakich kolekcjach
poza konkursem?

Festiwal "Sztuka i Moda" nic ograniczal się tylko do pokazów mody.
W trakc ie trzech dni festiwalu odbywaly się liczne a ukcje dziel sztuki,
wystawy, wernisaże. Na scenie Kieleckiego Centrum Kultury prezentowali
się tak że znani polscy artysci: Tadeusz
Drozda, Jacek Borkowski , Andrzej
Rosiewicz, Hanna Banaszak.
Jesteś zadowolona z udziału w tym

rodzaju konkursach.

wychodzilaś

Rozmawiała

Fol. J . Sohok wski
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Uwaga ROLNICY' Supero kazja
-ta ni sznurek ro lniczy. Wit aszyce. ul.
(l5~/ 'l6)
H . Sawick icj 5:
Sprzeda m przyczepę wywro tkę 4 t,
1989 rocz. (niska), rozrzutnik obornika jedn oosiowy oraz ciągnik C -360
- sprzed am lub zamienię na mniejszy.

ROŻNE
Reklamy, kasetony pod ś wi e tl an e ,
napi sy na od zieży, identyfikatory,
laminowanie; tablice na pojazdy,
BHP, nagrobkowe, p.-poż . i ewa ku acyjne (a test); kompute rowe wycin anie liter. SIMAR, Jarocin , D o Zdroju
10, tel. 47-36-47.
Poszu kuję korepetytora z rachunk owo śc i.
Oferty proszę s kladać
w biurze ogloszeń.
(264 1/ R/96 )

Ka rpie i inne ryby oraz wędkowa
nie . Henryk Wdowczyk , N osków,
K ożmili s k a 6.
(2647/ R/96)
Wywóz nieczystości płynnych. Jarocin, ul. Wiej ska 10. tel. 47- 34-82.
Gruz z ce gły oddam za darmo.
Racendów 25.
(268(,/ R/96)
REKLAMY - szyld y, kaseto ny
napisy na sam ocho dach, elewacjach, ma rki zach . Jarocin, ul. Kasprzak a 26, tel. 47-32-68.
po d św i e tl a n e,

(269u/ R/'l6)

PRACA
Praca w Niemczech - przyjmę kodo dziecka, z paszpo rtem, pokój , wyżyw i e ni e oraz co miesiąc przyjazd do d omu; wynag rod zenie d o
uzgodnienia . Jarocin , ul. Wiosenna
44.
(2577/ R/961
bietę

Zatrudnimy doświad czonych krojczych, brygadzist(k)ę i szwaczki.
Zgłoszeni a osobiste: 09. sierpnia ,
godz. 15.00 - 16.00, " GREMAPOL"
na te renie " JAROMY ".
(2633/ R/96)

Ambitnym, inteligentnym po mogę
w podj ęciu samodzielnej pracy , Warunek: auto, telefon. Ko ntakt:
57-72-73 .
(2654/R/96)
Pozn a ń s ka firma budowla na zatrudni na budowach w Poz na niu w zawodach ; murarz, tynkarz, cieśla,
zbrojarz. Tel. (0-61) 210-40 I. (346/ 96)

LEKARSKIE
Iwona Udzik, lek. med. poloż
nik-ginekolog. przyjmuje w k ażd y poniedzialek i czwartek w godz. 17.00
- 19,00. G a binet: Jarocin, os. K onstytucji 3 Maja 18 (pierwsze wej ście
od ul. Wrocławs kiej) . M ożliwa rejesttelefo niczna:
cod ziennie
racja
w godz. 20.00 - 22.00, teł. 47-24-81.
S PECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY - USG
- lek. med. Andrzej Pajdowski. specja lista gin e k o l og-poloż nik . P rzyjęc i a:
po niedzia lek, ś roda i czwartek 16. 00
- 20.00. so bo ty 8. 15 - 10.00. Rejestracja lek fo ni czn,, : 47- 2~-35. Bada nia
USG - I) ciąży, 2) ginekologiczne
glowiq do poc h wową z puslym pę
cherzem moczowym (w ramach wizyty ginekologicznej - bez dodatkowej

OGłOSZENIA

oplaty)_ 3) rów n i eż ocena jajeczkowa nia w niep l odności. 4) piersi, 5)
szy i i tarczycy . 6) jam y brzusznej, 7)
jąder (do kumentacja zdj,ciowa badań ). PRACOWNIA USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czy nne
tak że codzienn ie ra no od po nied zia lku do so boty - bez wcześni ej szej
rejestracji - od 8. 15 do 10.00. Jaroc in.
ul. Pa rkowa 1 / 20(od ul. św. Ducha).
INFORMACJE - tel. 47-28-35.
W przypadk ac h pilnych - ko nta kt:
telefo n komó rkowy (090) 605- 125 .
GABINET
DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdows ka
- dermatolog-wenerolog, przyjmuje
wtorki i pi ą t k i od godz. 16.00 do
18.00. Za biegi dermatologiczne - elektrok oagulacje, lecze nie ciek ł y m
azo tem . Jarocin , ul. Parkowa 1/ 20,
tel. 47-28-35.
OSTEOPOROZA - ocena Slanu
koslnego. Przyjęci a, bez rejest racji - so bo lY godz. 11 .00 - 13. 00,
Ja rocin , ul. Pa rkowa 1/ 20. tel.
47-28-35. Uwa ga! Caly sierpień promocyjne ceny badania - 15 zł.
układ u

MAMMOGRAFIA i USG, diagnosty!<-a i leczenie chorób sutka, lek.
med. Maria Siuda - Fizek, specj.
radiolog; lek. med. Tomasz Schreiber
(lekarze Wielkopolskiego Centrum
Onkologii w Poznaniu), lek. med.
Andrzej Pajdowski - biopsje piersi pod
kontrolą USG . Przyjęcia (bez rejestracji ): środ y o d 14.00 d o 16.00, so boty od 11 .00 do 12.00. Cena bada ni a:
m a mm ogra fi a - 50 zl + U SG - 20 zł;
Jarocin . ul. Zaciszna (Przychodni a
OTL) .
Info rmacje
telefoniczne
47-28-35 lub tel. kom . (090) 605-1 25.
UCZULENIOWCY : tcsty. odczulanie, 270 a lergenów, bezbo l eś 
nie, ko mputerowo - aparatem BICOM ; rejestracj a i informacja - od
9. 00 d o 15.00, tel. (0-63) 42- 12-1 2 w.
327; przyj ęc ia w so bo ty - Ja rocin ,
przychodnia OTL.
CHORUJESZ? Porzuć zmartwienia, jes teśm y dla ciebie; rewelacyjna
aparatura profesora Briigem ana
a para lem BI COM. Leczym y wszystkie trudne scho rzenia; rejestracja
i info rm acja - od 9.00 do 15.00, tel.
(0-63) 42-12-12 w. 327; p rzyjęc i a
w so boty - Jarocin , przychodnia
OT L.
GABINET LEKARSKI, lek. med.
Konrad Link - porady ogólne, EKG,
wizyty domowe. Przyj ęcia : Ośrode k
Zdrowia w Ja raczewie, wto rek 18.00
- 19.00, tel. d om . 47-20-43.
(2167/ R/%)

Lek med. PrzemysIa w Kęsa - specjalista ortopeda; piąte k 17.00 - 18.30.
USG stawów biodrowych niemowląt
- godz. 18. 20. J a rocin . ul. Ka rwowskiego 32.
124 59/ R/%)
BADNIA WST ĘPNE, OKR f,:S OWE UC ZNIÓW I PRA C OWNIKÓW, KI EROWCÓW; PORADY
I.EKARSKIE - lek. med. ROMAN
OWC ZARZAK. specja li sta medycy-

ny przcmyslowc.!j. iTllcr nisLa. Jarocin.
ul. T . K ościuszk i 16a (Przychodnia
J AI-'O). WrORKI - godz. 17.00
- IX .OO. Te lefon d OnlO\~y 47-2 1 -1~.
Il5 12t Kt 961

DROBNE--------

GABIN ET
PSYCHIATRYC ZNO - PSYCHOTERAPEUTYC ZNY, lek. med. Paweł Jer'ycki, Ja ro cin, ul. Węglow a I; rejestracj a telefo(2581 / R/9b)
niczna 47-3 2-42 .
GABINET NEUROLOGICZNY,
lek. med. B. Ł YSIAK-MAŁECKA,
N EUROLOG . Przyjęci a : Jarocin, ul.
Wrocławs ka 38; ś roda, pią lek 16.00
- 18.00; tclef. 47-22-6 1.
(2611/ R/96)
GABINET
GINEKOLOGICZNY, lek. med. KRZYSZTOF MAŁECKI, SP ECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK. P rzyjęc i a: Jarocin, os. K onstytucji 3 M aja 37, tel.
47-1 2-04 (d om owy); wtorki i czwartki
16.00 - 18.00.
(2617/ R/96)
GABINET OKULISTYCZNY,
lek. okulista Alina Budzyńska. Ja rocin, ul. Długa 29. Przyjęcia : wto rki
i czwartki od 16.00 do 17.00 . Pilne
pr?ypad ki cod ziennie; tel. 47- 15-1 3.
GABINET GINEKOLOGICZNY, lek. ginekolog i położnik Włodzi
mierz Budzyński; badania okresowe
i wstępne. Ja rocin , ul. Długa 29. Przyjęcia : po nied zialki i ś rody od 16. 00 d o
18.00; tel. 47-15-13.
GABINET STOMATOLOGICZNY - lek . storn. LUDMIŁA BIADASZKIEWICZ; przyjęci a : Jarocin, ul.
Kwiato wa 17, poniedziale k i ś roda
16.30 - 18.30; tel. do mowy 47-29-45,
w godz. przyjęć 47-14-24.
(2616/ R/96)

Gabinet Ginekologiczny - lek.
med. Małgor,ata Grono"'ska - specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia:
wtorki 17.00 - 18.00; Ja rocin, ul. Woj .
Polskiego 49, tel. d om 47-28-63, tel.
praca
szpita l Ostró w (0-64)
36-24-31 w. 268.
(2651 / R/96)
RADOSŁAW BAHŁAJ - INTERNISTA. Jarocin, ul. Siedlemiń sk a 4;
środy 17.00 - 19 .00. Tel. do m.
47-1 2-10, ga b . 47-34- 5 1. Wizyty domowe - EKG .
(2671/ R/%)

BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE i KONTROLNE PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW i KIEROWCÓW oraz PORADY LEKARSKIE
- E. SKRZYPCZYŃSKA , lekarz medycyny pracy, internista. Przyc hodnia
Rejonowa w Jarocinie, ga binet No
12, codziennie od godz. 15.45.
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SPEC JALlSTYCZ"Y
GABI"ET LEKARSKI
specjaliści
poznańskich
Jarocin. ul. Wrocławs ka 92B

szpitali

(wejscie od strony osiedla )

Ginekolog - położnik (USG)
Ick. med . Andrzej C HOJNI C KI
pi ą te k 16.00 - 18.00
Dermatolog
lek. med. Alfred HESS
wtorek 16.00 - 17.00
Neurolog
dr med. Marek PłETRZAK
czwartek 16.00 - 17.00
Urolog
lek. med. Artur K U ŁAKOWSKI
poniedz i ał e k 15.00 - 16. 30
Chirurg - onkolog
lek. med . G rzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m-ca 13.00 - 14.00
Reumatolog
lek. med. Ireneusz KIZER
środa 16.00 - 17.00
(24J.1 / R/96)

SPECJALISTYCZNE
GABI\ET\' LEI\ARSldE
J A R OC IN
UL. S IENK IEW IC Z A 14
(5 0 m od dwo rc a P KS)
Pt'l~"jmuj '1
l

•

klinik

s pt'cjalisci
w l.akn'sh.':

powańskich

chorób wewnętrznych i kardiologii
poniedzialek 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej TYKARSKI

• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniedzialek 15.30 - t 7.30
lek. med. Ryszard PRZYBYLCZAK
•

ginekologii i polaZniclwa. onkologii
-Morek 15.30 . 18.30
sabola.
l elefoniczne uzgcxlnienie 47·28-1 7
dr med. Ewa NOWAK-MARKWlTZ

•

chirurg ii dziecięcej
vAorek 17.00 - t 8.00
lek. med. Jerzy HARASYMCZUK
lub
lek. med. Miroslaw MARKWITZ

•

ortopedii dziec i ę cej ł dorosłyc h

choroby kolana , urazy sportowe
śrcxl a 15.30- 17.30

lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI
•

chirurgii ogólnej. tli i tęlnic
I i III ś rod a m iesiąca 15.30 - 17.30
dr med. Grzegorz OSZKINIS

•

chorób oczu
czwartek 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej STYSZYŃSKI

•

chorób sk6ry dzieci i dorosłych
pi ąte k t 5.30 . 17.00
lek. med. Malgorzata LULA

•

c horób nerek, pęcherza ,
prostaty i jąder
pi ąlek 15.30 - 17.00
lek. med. Jacek LULA

(210J/R/96)

Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALISTA CHIRURG ; ga binet: al. Niepodleglości 6,
wtorki 16.30 - 17.30. Wizyty do mowe: zgloszenia tel. 47:36-00. GASTROSKOPIA (ba danie prLelyku, żo
łądk a i dwunastnicy), czwa rtki 16.00
- 18.00; ul. Ha lle ra 9, pokój 7; rejestracja do ga stroskopii: tel. 47-36-00.

(2 423/R/OO)

(2704/ R/96)

Lekarz stomatolog
Joanna Przymusińska
zaprasza
do nowo otwarteKo
GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO
Czynne:
wlo rk i. czwartk i 16.00 - 18.00
J a roc in . ul. W o dn a 22. tel. 47 - 27 -83
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u~ŁU~LtNIA

HURTOWNIA PAPIERNICZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie centralnego ogrzewania z piecem gazowym
w Szkole Podstawowej w Chrzanie
Termin składania ofert - do 19 sierpnia 1996 I.
Termin wykonania robót - do 15 października 1996 r.
Szczegółowe informacje i kosztorys nakładczy uzyskać można w Urzędzie
Miasta i Gminy w Zerkowie, tel. (0-62) 47-26-27 wew. 18 u p. K. Kopiel.ldego
• pokój nr 10.

ARTYKUŁY

Q",e

~ 1)L4 ~I(LE'PÓ\JI , I('O~I(Ó\JI

Zakład

.. TANIO" SOLIDNIE ..
Spółdzielnia Usług
Kółek Rolniczych

MIŁO

..

i Zaopatrzenia

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
l. Koparka W1uka
2. PrĄ/czepa niskopodwoziowa 20 t
3. Samochód Zlt "'Y-"fotka
4. Kosiarka rotacyjna

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

I

w Jaraczewie
NASTĘPUJĄCY SPRZĘT

. 10.000
2.000
1.500
1.500

zł

zl
zł
zł

+
+
+
+

VAT· szt.
VAT · szt.
VAT szt.
VAT · szt.

Produkcyjno - Handlowy

IIPOLWOS II

~ 1)L4 ~Zl(ót

II

Zarząd Miasta i Gminy w Żerltowie
OGŁASZA

F.H.P.U . "VISATOS" s.c.
63-200 JAROCIN , ul. Wrocławska 46
tel. (0-62) 47-26-48
~ 1)Uł

______________________________

l
l
l
l

odbędzi e się dnia 16.08.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spóldzielni.
PrĄlStępujący do przetargu winni wpłacić wadium w Wjł.ó. 10 % w kasie Spóldzielni.
wdniu przetargu do godz. 9.30. Zastrzega się prawo odwolania przetargu bez podania

Przetarg

Oferujemy m ate riały budowlane m .in.:
-ETERNIT
("IZOPOL" S .A . - Trzemeszno)
·WYROBY STA LOWE
W PEŁNYM ASORTYM.ENCIE
• CEMENT i WAPNO
Przcdstawiciel Zakładów Cementowo-\Vapienniczych
,"GÓRAŻDŻE" S.A.

przyczyn. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem przetargu.
1101/BJ/96)

OKNA, DRzWI PCV i ALUM.
Jarocin, ul. Dąbrowskiego 6, tel. 0-62/473-937

Polecamy:
• SZEROKI ASORTYMENT NA WOZÓW
w cenach fabrycznych , z Zakładów :
HYDRO, PULA WY, TARNÓW

W

ROLETY, PARAPETY

I

~OKNADACHOWE

I'• . BRAMY GARAŻOWE

sprzedaży również :

• ARTYKUŁY "IZOLACJI" JAROCIN
• BOGATY ASORTYMENT WĘGLA
wysokokalorycznego o małej zawartośc i popiołu i siarki
• KOSTKA BRUKOWA
(Zakład Produkcji Betonów - "RA WBRUK" Rawicz) '

(hrodek Szkolenia h:iero\\dll\
zaprasza na

rozpoczęcie

KURSU NA PRAWO JAZDY
kat. A i B
w dniu 21.08.96 o godz. 17.00
Młodych I
Badania Ick 'l rskic na miejscu
Zapis)': Jarocin, ul. \Vroclalt'ska 25.
tel. 47-27-911

w JOK-u Jlrocin, Plac

oraz w dniu

rozpoC'/'ęcia

kursu

(26101 R/96)

AXZNYKOSli

KREDYTU

iHj

., .,
NI:NAU I.T

.\.00"1,,1.... ,,

24h

SZEJK· salon
Kalisz, ul.

ł.ódzka

sprzedaży

69, lei. (0-62) 64-50-90
64-50-80

OGŁOSZENIE

Osoby Z gminy
Nowe Miasto n_ Wartą
zainteresowane
ZAINSTALOWANIEM TELEFONU
które do tej pory nie składały
wniosków mogą to uczynić
w Urzędzie Gminy - pok. nr 12

SZEJK· Serwis. Goluchów
lei. (0-62) 61-70-14
RENAULT
re PELNtA IYCIA

Ostateczny tennin
- 9.08.1996 r_
(61/R NM/ ge)
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Jesteśmy

CIĄGLE

NOWE

DOSTAWY!

przedstawicielami dużej skandynawskiej firmy
która przygotowuje znaczne inwestycje na
terenie regionu kaliskiego.
Kilku naszych dyrektorów, którzy przyjadąze Skandynawii
na okres 1 - 3 lat
szuka do wynajęcia (ewentualnie kupienia)
przemysłowej,

MIESZKAŃ LUB DOMÓW
BEZPOSREONIIMPORTER
Z CHIN I Z INDII

HURT-DETAL

JAROCIN - PASAŻ BARWICKIEGO
JAROCIN UL. JORDANA 28
TEL. 472518

Powinny one spełn iać następujące wymagania :
1. Szukamy zakwaterowania dla 4 indywidualnych osób:
- mieszkanie nie mniejsze niż 50 m2 dla każdej z osób
- małe domki z ogrodem dla każdej z osób lub jeden duży
dom z ogrodem dla wszystkich czterech osób z kilkoma
sypialniami i minimum dwoma łazienkami.
2. Lokalizacja w Jarocinie lub na trasie Jarocin - Kotlin .
3. Jesteśmy zainteresowani wynajęciem lub kupnem
mieszkań lub domów o wysokim standardzie (ewentualny
koszt remontu lub podwyższenia standardu wliczony będzie
do umowy).
Informacje: tel. 40-55-21 , w godz. 700 - 1500
Zakład Kształcenia

Zawodowego

w Jarocinie

ul. Prze mysłowa 3
organ izuje kur sy

~

Podstawowt!j o~llIgi komputera

>-

ł\.omp Uk': ro\~·t!j edycji !t:bt u

CZYSZCZENIE

> KsięgowO~t.:l z \\~{orzy~~3111(:1I1 komputera

>- Spawania \ \i osł o nach m l ~~/ll ll(; k !!3Ztm~'(: h
(MAG)
> S p aw:lIli i.l wosl lllli ~argoll u( TI G)

> BHP, pp o/'. i -:fpDI1Ullli i

Wi g IlllWyc ii

prugramów zgoolllc z wymogami Kodd'; ~ lI
Pracy

Il1 form~t(b:6~T~./.:!J,:~ibie lU
(26671RI96

Marzena

Piaszczyńska

LUBOM/ERZ 2 (Taczanów)
tel. (0-62) 42 44 86
tel. 0-90/675223

AUTO-KOMIS
za gotówkę
na raty

Oddam

Sprzedaż

j

Parking przy Sklepie Motoryzacyjnym
" USZCZELKA" Jarocin. ul. Targowa 12
tel / fax (0-62) 47 -37-01
Czynne codziennie od 9.00 do 18.00
w szystkie soboty od 9.00 do 14.00
(265/96)

DRZ1N1
OKNA
ZPCV

w

dzierżawę

POMIESZCZENIA

biurowe
i magazynowe
Jarocin
ul. Szubianki 15
Tel. (0-62) 47-26-21

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

Bizon, prasa Z 224
paski klinowe - hurt i detal
łożyska

6 2-320 MIŁO S ŁAW
Oz Miloslawskich 2
tel. (0-66) 38-24-31

Li: H. AlITORQL]

Gwarancja Montaż
Transport

D. Abra mowicz
63-200 Ja rocin , ul. Opł o tki 42
tel. ko m _ 090/ 607-486

Sprzedaż

na raty

IHK, ...... I

prowadzi sprzedaż RATALNĄ:
samochodów osobowych, dostawczych
(pochodzenie samochodu dowolne:
z giełdy, z ogłoszeń, od sąsiada)

Nowo otwarty sklep
rowerów górskich - duży wybór
.~~ ,>$J'
(Jaguar w cenie 500 - 510 zł)
':J\~ ~Q.;~, ~,
_ sprzętu RTV, AGO
~4''V) ~1(i\.;;,\C5
nawozów
A
~1J q)..JJ
r:,~V' ) ..§J
,
pasz
rt r:,~') 'o~ ', ~ ...

~, o~ A · ~

~o;\. ,q} ~ .. ~\~'"

•.:$:'\Q.; ,Q.;
Sprzedaż ratalna
1.J~
,~~
bez żyrantów!!!

,o

.: L

Prowadzimy skup żywca ;" ~ ,) -,- ~):_,
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Przedsiębiorstwo
SPRZE DAŻ

' Spółka~.~
;z· o. ó~w\Jai'ociDje
. ,.. '. ~ .

HURTOWA I DETALICZNA

~,,:

~:

"

:;:,;:,~;-

, ~.'-j-=

ogłasza

• SPRZĘT RTV • TELEFONY .KOMÓRKOWE
• CB· TELEWIZJA SATELITARNA
ZAPEWN IAMY
• Autoryzowany montaż • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• Gwarancja
RATY BEZ ŻYRANTÓW
LE A S IN G

KomunaJne

na

PRZET>\RG '\A \\ \ KOI\AI\IE ROBÓT
II icż~ ciśnil'll prz~ ul. ŚII , Ducha II Jarocinie

ZA KRES ROBÓT:
I. Naprawa zniszczonej drewnianej konstrukcji dachowej i pokrycia pa powego.
2. Wymiana ryn ien i rur spadowych oraz opierzeń.
Termin realizacj i zadania - do 30 wrześni a 1996 r.
Inrormacje, d o tyczące szczególowego zakresu robót, m oż n a uzys k ać w sie·
dzibie P rzedsięb io rstwa - pok. nr 3.
Orerty z ceną za calkowitc wykonanie zadania prosimy p rzesylać pod adresem:
Przedsiębiorstwo

Komunalne S pólka z o, o.
ul. Kasprzaka I a 63-200 Jarocin

w te rmini e do 16 sie rpni a do godz. 12.00.
Przed siębi o rstwo zastrzega so bie prawo swo b odnego wy bo ru ofert
lub uni eważni en ia prze la rg u bez pod an ia przyczyn .
(3«196)

-.A

-T
'

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

SKLEPY:

KUKURYDZY
Płatne gotówką

w dniu dostawy

ELEKTRYCZNE.
Krotoszyn, ul. Kożmińska 17, tel. (0-64) 542-73
Ostrów Wlkp., Rynek 30. tel. (0-64) 36-41-58
OŚWIETLENIE:

Krotoszyn, ul. Kożmińska 17. tel. (0·64) 542-74

Ferma drobiu

lor
~ .L

Oferujemy w ciągłej sprzedaży 4.000 pozycji z branży elektrycznej

Mizgier

MALFARBII
HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW
OSTRÓW WLKP.

Marianowo Brodowskie 20
(koło Środy Wlkp.)
tel. (0-667) 516-16, 514-86
inż.

Wiesia w Jaś kowi a k
63-200 ,Jarocin, ul. Żwirki i Wigury 3
tel.lrax (0-62) 47-30·47
tel. kom. 090-607-350
090-608-388

......................................
Aparaty telefoniczne Faxy Kserokopiarki
TELEFONY KOMÓRKOWE
(do 37 % taniej)

OFERUJE:

KLEJE I ZAPRA Wy ATLAS
GIPS SZPACHLOWY I BUDOWLANY NIDA

* FARBY l LAKIERY:

Włocławek,

Cieszyn, Wr.ocław,
Dębica, Łódź, Kalisz - W CENACH PRODUCENTÓW

* WYROBY PRODUKCJI "MALFARB"
* LAKIERY DURAL, BONDEX
* ROZPUSZCZALNIKI, AKCESORIA MALARSKIE I INNE
Sprzedaż

......................................
KORZYSTNY SYSTEM SPRZEDAŻY RATALNEJ
KREDYT
SERWIS

*
.......•.............•................
M ożliwość rozłożenia

kredytu na 3 - 36 rat
Oprocentowani e kredytu 26 '10 w skali roku
Towar za jedyne 10 % wa rtości
N isko oprocentowane raty

detaliczna w sklepie przy hurtowni
Bezpłatny dowóz towaru przy większych zamówieniach
Sprawdź ~asze

ceny!

Sprawdź naszą jakość!
Zapraszamy codzie~nie w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w godz. 8.00 - 14.00

OSTRO W WI ELKOPOLSKI, ul.

Poznańska

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

123

9 sierpnia 1996 r. - . , - - - . , . . - - - : - - - - - - -

Błyszczące
odżywioną i nawil żoną
poszczycić się mogą jedynie

Idealnie
skórą

dzieci. Wraz z wiekiem powłok a naszego ciała ul ega starzeniu. Najszybciej ś lad y upływającego czasu widać
na skórze wokół oczu. Jest ona delikatniejsza, a jednocześnie nara żona na
stres dziesięciu tysięcy mrugnięć oka
dziennie. Maskujący makijaż nic jest
najlepszym środkiem w walee o zachowanie młodości. Warto więe dbać

Czy to praw-

*

że ...

cytrus)' wyszczupłają?
Nie, to pomyłka, która powstala w wyniku myś lenia , że wszystkie
owoce kwaskowe poprawiaj i:J trawienie . Lepsze S'1 warzywa - surowe lub gotowane. Ale cytrusy zawicraj(~ du żo witam iny C . która
chroni przed wszystkimi infekcjamI.
jeśli zrezygnujemy z jedzenia śnia
da~ia , to zeszczuplejemy?
Sniadanie, to bardzo ważny pos iłek. Nie można go omij ać przez
dłuższy czas. ROZS>ldniej jest je
o dpowi ed nio s komponować - jeść
jajka i twa rożki zarniast w~dl in y.
J eść świ eże owoce i pić soki owo-

cowe. Powinno si<;

t eż

oczy

za miast ka-

wy i herbaty p ić ziołowe herbatki.
które są ba rd zo pomocne przy
odchud za ni u.
aby zeszczupleć trzeba się gim-

* ..

nastykować?

Tak! Najlepiej plywać. spacerona rowerze i biegać.
tracim y kalorie i pozwalamy orga ni zmowi wZJnocnić
nasze "s flaczałe " mięśnie.
miękki żółty ser (np. camembert,
topiony itp.) ma mniej kalorii niż
twardy?
Tak , np. 30 g camemberta ma
tylko 80 kalorii, a 30 g cheddara
- 129.
chleb jedzony pod postacią tostów jest mniej kaloryczny?
Nie. Organizm przyswaja go jednak łatwiej , ni ż chleb świeży , szybciej go też tra wi - co jest bardzo
ważne przy wszelkich dietach .

* ...

Miód
Jes t nie tylko pyszny, a le zawiera
wiele substancji cennych dla
zdrowia i urody. Jest bogaty w białko,
mikroelementy. m. in .: żel azo , mangan. selen . sole mineralne - wapń . sód,
fosfor i witaminy: A, B, D. E. Ma silne
właściwo śc i bakteriobójcze i .iest lekrówni eż

kostraw ny. Dla lepszego trawi enia
i zlikwidowania
nerwo wieowego
uczucia głodu nal eży wypijać przed
po s iłkiem napój przygo towany z 2 lyżcc7.ck miodu, 1/ 2 szklanki przegotowanej lu b mineralnej wody i soku
z 1/ 4 cytryny. Taki napój działa tak żc
wzmacniająco na serce.
(ap)

Lato
we włosach

Tak, wystarczy używać nac7.yń
tenonowych i innych , które nie
wymagają do smażenia i pieczenia
tłu szcz u , można piec mięso na
grilłu. Bardzo zdrowe jest też mię
so gotowane.
między posiłkami wołno zamiast
owoców zjeść np. kawałek ser.'!
Nie. Ser. w porównaniu z owocami ma dużo wiecej tłuszczu i kalorii. Można jed na k sobie pozowolić na chud y jogurt z odrobiną
dietet ycz nego dżemu. Dobra jest
marchewka. rzodkiewka . pół ogórka czy k<lwałek surowego ka lafiora .
od alkoholu się tyje!
T a k l " alkoholu zawiera aż
8 kalo~ii. : poza tym ham~je o ,;
spalanie przez organizm lłu szcz u
i zak lóca pracę wą tr o by.
Oprac. Agu

Oprac. (m h)

FOl. R. Ka::m;eraak

rzymicj intuicji odkrywają naj głębiej
ukryte myśli , nie sposób je oszukać
czy okłamać. U rodzone dyplomatki,
o ogromnej ciekawości świata i ludzi.
Uczciwość jest dla nich głównym motorem działania, o ile jest zgodna
z surowymi prawami moralnymi. Wykonują zawód aktorki , pie lęgniarki ,
pracują w instytucjach społecznych,
parają się polityką. Bardzo żywotne,
obdarzone ognistym temperamentem,
powinny bardziej dbać o zdrowie,
szczególnie o żołądek. To dumne, peł
ne blasku idealistki , nieco despotyczne, lecz oddane i wierne, Jak termity
(ich totem zwierzęcy) przez całe życie
wytrwale budują swoją fortecę, może
po zwo lą Ci w niej zam iesz k ać, ale
:ządzić będą tylko one.

w każdym ś rodowi s ku , z zagrożeń
wychod Z<I bez szwanku, jak kot spadają na cztery lapy. Zadziwiająca pewność siebie i niewiarygodna intuicja
pozwalają im na finalizowanie z sukcesem najbardziej szalonych przedsię
wzięć. Zbyt aktywni, aby czerpać wiedzę z podręczników, uczą się życia ...
żyjąc. Posiadają inteligencję praktyczną, mają dar przekonywania, dyplomacji, są cierpliwi i przebiegli. Jeżcli
uda im się ukończyć stu dia, mogą być
doskonałymi inżynierami, managerami. Do efektywnego działania potrzebują stałej akceptacji i deklarowanej
miłości. Moralność bez zarzutu - jeżeli
chodzi o zasady, w praktyce wiele
wybaczają jedynie sobie. Są wytrzymali na zmęczenie, lecz zbyt szybkie
tempo życia, jakie sobie narzucaj,!,
wywołuje częste bóle głowy i kłopoty
z trawieniem. T o wieczni łowcy i zdobywcy, pelni niebezpiecznego. mrocznego uroku paniery, bywalcy salonów
i huczn ych przyjęć. Wobec licznych
pokus tego świ ata , którym nic potrafi
oprzeć s ię ich nieposkromniony temperament , trudno jest im wytrwać
w tak "ba nalnym" związku , jakimjest
małżeń stwo.
Oprac. SARA

o oczy, aby nie przestały wabić swym
blask iem nawet wtedy, gdy otoczone
zostaną s iateczką zmarszczek.
Zapucbnięte powieki i ciemne worki
pod oczami znakomicie pomaga usunąć masaż kos tk ą lodu. Prowadzimy
j ą wokół oka lagod nymi ruchami
okrężnymi. Nacieranie lodem ożywia
skórę, usuwa zmęczenie i reguluje
krążenie krwi.

aby dostarczyć organizmowi
wszystkie potrzebne witaminy trzeba jeść owoce, warzywa i ryby?
Tak , aJe dopiero mieszanka
tych wszys tkich bogatych w witamin y produktów zaopatruje organizm we wszys tko. co potrzeba .
można w kuchni nie używać

* ..

tłuszczu?

* ..

* ..

wać, je ździć
Dzięki temu

* ..
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O konieczności zmywania makijażu
na noc nic trzeba chyba nikomu przypominać . Ważne jest jednak, aby robić to delikatnie. nie łamiąc rzęs i nie
podrażniając oczu. Służą ku temu specjalne olejki i zmywacze. Mogą je
jednak zas tąpić wazelina , tłusty krem,
czy mleczko kosmetyczne.
Piekące i łzawiące oczy uleczy kompres z czarnej herbaty. Na powieki
nakladamy odciśnięte torebki herbaty, bądź nasączone płatki kosmetyczne albo klębki waty. Do okładów
można też stosować napary z ziół
(świetlik, rumianek) lub tonik bezalkoholowy.
Zmarszczki, sińce i torby pod oczami
najlepiej zwalezają, jak dowiadujemy
się z licznych reklam, drogie kremy.
Można stosować jednak tańszy i podobn o równie skuteczny sposób naszych prababek. Rano i wieczorem
wmasowywujemy w skó rę niewielką
ilo ść o lejk u cytrynowego. Jest on dostępny w specjalistycznych sklepach
z kosmetykami naturalnymi.
Skórze wokół oczu przyda się od
czasu do czasu masaż. Lekko przymykamy oczy, palcem wskazującym
i kciukiem podciągamy delikatnie
skó rę na łuku brwiowym. Zabieg należy powtórzyć sześć razy. W walce
z "kurzymi łapkami " pomaga napina nie palcami skóry na skroniach.
Najważn iej szym zabiegiem jest stałe nawilżanie skóry wokól oczu. Rano
i wieczorem n ak ł adam'y na nią kr~m
lub żel. Nanosimy go zaczy naj,!c od
do lnej powieki , a k ończymy na wewnętrznym kąciku powieki górnej.
Jednym z efekt ów prze męcze ni a S(!
zaczerwienione oczy z powodu pęka
nia drobnych naczyl; kr w i onośn ych.
Najlepszym lekars twe m na to jest sen
i wypoczy nek. Doraźną ulgę przy noszą też krop le do oczu. Nadużywanie
ich prowa d z ić mo że jednak do uszkod ze nie ga łki ocznej .

* ..

A Be szczuplej sylwetki

da,
* ..

ROZMAITOŚCI----,---------

MAGIA
IMION
DOROTA - ta,

CO

odkrywa

naturę

i .Joanna, Elwira
Każda trudn a sytuacja mobilizuje
je do działania, wykazują przy tym
duże opanowanie i o biektywizm. Gdy
trzeba, potrafią być agresyw ne, nie
tracąc przy tym zdrowego rozsądku.
Cenią sobie własne zdanie, trudn o
nimi kierować . W życiu kierują się
logiką tyle samo co uczuciowością , to
powoduje dwois tość ich osobowości
i nieprzewidywa ln ośc reakcji. To ckstrawertyczki. łatwo przys tosowujące
się do o toczenia . odczuwające si ln ą
p O lrzebę
ofiarowywania z siebie
wszystkiego. co najlepsze . Niezłomna
wola i rów ni c si lna po budliwosc powodują. iż są kobietami. dla których
życie jest wieczną walką. gdzie suk ces
z ależy tylko od tego, jak wielka jest
ich wiara we własne m oż tiwosci i nieomylno,ć przeznacze nia. DZI ę kI olb-

ROMUALD - ten, co uderza
i imiona o podobnych cechach: Eryk,
Robert
Paniera - symbol ż.!d zy i zmyslowośc i , to lo lem zw i e rzęcy tych pa nów
o silnej po budliwo śc i i równic si lnej
aktywnośc i . To osobnicy o stalowej
woli , która w niesprzyjających warunkach pr7.erodzić się może w upór połą
czony z a gresją. Doskonale czują s ię

Słońce wpływa na porost włosów ,
ale to jeszcze nic oznacza, że każdy ,
kto chce mieć bujną czuprynkę, powinien wystawi ać głowę na słońce . Naukowcy wy kaza li, że najgorszym wrogiem włosow wcale nie są farby i płyny
do trwałej ondulacji, ale właśnie słoń
ce!
To z tego powodu przez całe lato
powinniśmy używać preparatów do
pielęgnacji włosów, któ re zawierają
filtry chroniące przed promieniami
UV. A jest ich cala gama - szampony,
odżywki , pianki, balsamy ... Wybierając się na plażę nie zapominajmy też
o kapeluszu.
Latem najczęściej pojawia się problem związany z częstością mycia wło
sów. J eśli włosy wyglądają i le już po
jednym dniu , możemy je myć codziennie, używając do tego łagodnych szamponów.
(ap)

PROGRAM
96,8 MHz 71,09 MHz
fizyk - informacje z giełdy, kursy walut,
15.30 - 16.00 J eśli mamy - to zagramy,
16.00-19.00JA-GRAM-TWOJERAD[O - informacje i mu zyka , 18.05
"Wyl ączamy ... ?" - informacje li wylącze
niach prądu
PONIEDZIAŁEK
Wiadomo ś ci

- PIATEK
od 10.00 do 17.00 co

godzinę

Piosenka dnia - 9.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00 - po wi adomościach
9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOŁUD
NIE, 9.20 Horoskop, 9.30 " Wylącza
my... ?" - informacje o wyląc z en ia ch
prądu, 9.40 Kursy walut, 9.45 Przegląd
prasy, I I. I O Konkurs z JA-Radiem,
12.45 "Z drogi" - infoffilacje dla kierowców, 13.10 " Impreza" - informator
kulturalny, 13.30 " Informator wakacyjny" 14.00 - 16.00 SŁUCHAJ UCHEM
A NIE BRZUCHEM , 14. 15 Ryzyk-

eJAIEK

17.00 - 19.00 Muzyczna eksplozja ..
Wszystko o muzyce polskiej - w tym
goście specjalni Harlem + Sway

SQBOIA
9.00 - 14.00 B.I. G.O.S. - Bardzo
Interesująca Generalnie Od lotowa
Sobota, 12.10 - 1 3.00Zatańez w kuchni
- gotuj razem z nami, 13.10 - 14.00
Taśma - informacje i muzyka filmowaaudycja Przemyslawa Janko wsk iego;
14.00 - 16.00 MIKSER - magazyn w
zasadzie muzyczny z Hirkicm i Waldkiem,
17.00 NA ŻYWCA - Pot-pourri , czyli
koncertowe nie spodz ianki - audycja
Hieronima Ści gacza; 17.00 - 19.00 JARADIOWA LISTA PRZEBOJÓW

Pechowy lot

boćka

(26) - prowadzą Hieronim Ścigacz i
Adam Mar!uzalski
NIEDZIELA
9.00 - 14.00 N[EDZIELNE PRZEBUDZANK[ , 14.00 - 16.00 Koncert
życzeń, 16.00 - 18.00 PLN - POPOŁUDNIOWE LENIUCHOWAN[E
N[EDZ IEL NE - audycja Agnieszki
Walczaki MariuszaGryski,18.00- 19.00
Sportowe JA - informacje sport owe audycja Sławka Wloszczyka i Artura
Pachal i

ŚRODA

piątek 9.8> Just say I sald hello - WORLOS
APART (EMI Electrola)
Grają pop lubiany nie tylko przez nastoletnie
panienki. W ciąg u 3 lat dorobili się 5 dużych
przebojów. A ten jest szóstym.
sobota 10.8> Boy or a gir! -IMPERIAL DRAG
(WORK)
~ Snil mi się kiedyś Elvis Presley mówiący :
" Koleś , nie trać czasu na tych wszystkich
ignorantów" - tak lłumaczy koncepcje m uzyczną
zespołu jego klawiszowiec i wokalista Roger
Joseph Manning, Jr.
niedziela 11. 8> D. C. - HOPSA (Epic)
Zapowiada się największy przebój zespołu.
I jeszcze konkurs z bardzo cennymi nagrodami!
Co oznacza tytuł piosenki?
poniedzialek 12.8> Gołe baby- F N S (ZicZac)
lato trwa. FNS bardzo przyjemnymi dżwię
kami może je nam umilić . A tytuł? ... jest
przebojowy.
wtorek 1 3.8> Big Time - NEIL YOUNG & Grazy
Horse (Reprise)
W 1995 artystę wprowadzono do Rokendrolowego Salonu Sławy, od której kuponów nie
odcina tylko robi nam dobrze takimi właśn ie

18.00 - 19.00 Pozdrowienia - prowadzi
Konrad Dziennik
CZWARTEK
12. 15 - Giełda pracy, 18.00 - 19.00
Wieczór rockowy Pawła Michaliszyna

środa 14.8> Chcemy tańczyć - ANDRZEJ
Krzywy (Zic Zac)
De-Moniczny wokalista w letniej sambie dla
zmarzniętych serc.
czwartek 15.8> Ten sen - VARIUS MANX (ZicZac)
Kolejny singiel z ostatniego albumu grupy.

PONIEDZIAŁEK

17.10 - 17.30 Poniedzialkowa (nie
zawsze) premiera płytowa - audycja
Przemyslawa Jankowskiego i Arkadiusza Namyslowskiego

WIOREK
12.1 5 - Gielda pracy, 17.00 - 19.00
Znacie to posluchajde - audycja Slawka
Mikołajczaka

pieśniami .

JA-Radiowa Lista Przebojów
(notowanie 25 z 3.08.1996)
Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim tygodniu,
na liście, liczbę tygodni na liście .

najwyższą

pozycję

Delikatnie! - zdawał się krL)'czeć
młody bocian, kiedy pracownicy
energetyki próbowali włożyć go z
powrotem do gniazda. Nie powiódł
mu się pierwszy lot, spadł.
2 sierpnia okolo godz. 15 OO zadzwonil do JA-Radia pan Jankowski z ł"obza
i pro s ił o pomoc. Opowiedział o
bocianie, który próbując swych s ił w
lataniu, spadł z gniazda prosto na jego
podwórko. Gniazdo znajdowało się na
słupie elektrycznym. By z powrotem
umieścić w nim boćka nic można było
u żyć zwykłej drabiny. Potrzebny był
samochód z podnośnikiem . Kilka
"szybkich telefonów" i radiowcom
udalo s i ę uzyskać taki samochód w
Zakladzie Energetycznym . Dyżurna
ekipa Rejonu Energetycznego Jarocin
po przybyciu na miejsce najpie rw
wylączy la prąd, a na stępnie jeden z
pracowników wnieścił boćka w gnieżdzie.
Pracownicy energetyki nie byli
jedynymi, którzy starali s i ę pomóc.
Także strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jarocinie na wieść
O losie "niefortunnego lotnika" zareagowali bardzo energicznie. Nie dysponując własnym podnośni kiem uzyskali
oficjalną zgodę na użycie samochodu
z Jednostki w Pleszewie. To na szc~ś
cie nie było konieczne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do uratowania
młodego ,bociana - panu Jankow,-kiemu, który zainicjował całą akcję,
energetykom za jej podjęcie i strażakom. Nikt z redakcji nie przypuszczał,
że ludzie są tak czuli na problemy
zwierząt.
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1. "REACH " - Gloria Estetan
2. " KlllłNG MY SOFTL Y" - Fugees
3. "CIĄGNIK" - Blenders
4. "O RŁA elEN " - Varius Manx

12.
13.
14.
15.
16.
17.

" SIMMER DOWN " - The Specials
" A OESIGN FOR LIFE" - Manie Street Preachers
"TYLKO BŁĘKIT" - Marek Kościkiewicz
"WALKAWAY TO HEAVEN" - Acid Orinkers
"JEŚLI ZECHCESZ ODEJŚĆ - ODEJDŹ" - Kult
"WYSŁUCHAJCIE TEJ HISTORII " - Lizar
"PO TO JESTEŚ NA ŚWIECIE" - Maanam
"YOU ANO HIM" - Sophie Zelmani
" MACUMBA" - Big Cyc
" LACED" - Three Fish
" IN THE GHETTO" - Bad Yard Club z Crys1al Waters
" BECAUSE YOU LOVED ME"· Celine Dian
"Z TWARZĄ MARILYN MONROE" - Myslovitz

18.

"BŁĘKITNY CZAS" - Mikroł<Hmat

5.
6.
7.
8.
9.
10.

tl .

19. "TRACIŁEM CZAS" - P.RL
20. "ŻYCIE CUDEM JEST" - Desu
21 . " CHAMPAGNE SUPERNOVA" - Oasis
22. " LOS ANGELES" - Morten Harket

23. "S HE' S JUST KILLlNG ME" . ZZ TOP
24. " CANNIBALS" - Mark Knopfler

26. " TILL THE COPS COME KNOCKIN'" - Maxwell

PRZEDSłONEK
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
38.
37.
38.
39 .
~.

11
3 10
18
1 19
32 28 4
35 29
2
38 30 3
31 31
4
36 32 3
24
4 13
37 34
2
1
1
28
3 10
26
1 11
" THE ONLY THING THAT LOOKS GOOD ON ME IS YOU" • Bryan Adams 33 19 7
"IN NI" - Big Day
39 32
4

" WIELKA STRATA" - Robert Chojnacki
"WŁADZA" - Closterkeller
" NASZA PLAŻA" - G.I.A.
"ST.TERESA" - Joan Osbome
"PRAWO" - Ich Troje
"SAX & SEX" - Robert Chojnacki
"ŻYJĘ W TYM MIEŚCIE" - Hauk
"C HCĘ ZNAĆ SWÓJ GRZECH" - Kasia Kowalska
"W KAZłMIERZU " -,Justyna SteczkO'WSka
" RAVE SPIRIr' - X Rave
" JAK żĄDŁO" - T.Lov.
" NA SEN" - Urszula
"CIAOl" - Lush & Jarvis Cocker

JA-Radiowa lisia Przebojów prezentowana jest w kaMą sobotę m iędzy 1

FOTO Stachowiak
Pracownicy zakładu energetycznego w
Jarocinie podczas akcji ratowania
boćka z Łobza.

rm a

1gm. Słuchaj nas nlł

96.8 MHz lub 71 .09 MHz.
Korespondencję, głosy do JA-Radiowej listy Przebojów prosimy kierować na kartce pocztowej na

adres redakcji: JA-Radio, ul.

Kościuszki

88, 63-200 Jarocin.

Głosować motna równie! telefonicznie, pod nr (0-62) 47-15-31 - codziennie

w godz. 15 l1li do 16".
w JA-Radio (sony!).
UWAGAI Głosować można anonimowo, ale lepiej wpisać swote nazwisko i adres, bo w trakcie listy
Głosy mogą być oddawane tylko na piosenki prezentowane

będziemy losować

nagrody.

TERAZ TANlEd
DZIĘKI JA-RADIU TWOJA REKLAMA DOTRZE DO MIESZKAŃCÓW PLESZEWA, KOŹMINA, KROTOSZVNA
I OCZYWIŚCIE JAROCINA
SPECJALNA OFERTA WAKACYJNA, PRZYJDŹ, P,RZEKONAJ SIĘ
WYDASZ MNIEJ - ZYSKASZ WIĘCEJ! ·

JA-Radio, ul. T.

Kościuszki

8B, 63-200 Jarocin, tel.lfax (0-62) 47-37-60; tel. 47-1 5-31
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Wielka
improwizacja
"Tu Vernon Reid _ lIlaj.HerkvlVico,
krawiec , żołnierz, szpieg, g i/orzysla,
by/y członek U"ing Co/aur i S zalony
Naukowiec" Bardzo bogata autocharakterystyka. Ale czy wszyst ko
już wiado mo? Chyba ni e do końca,
Trzeba po prostu przesłuchać "naj mł d
d' k " V
ł t
o sze zlec o
ernona - p y ę
" Mistak en Identity ". O błędne (mistak en) usta leni e tożsamości (identity)
ni e problem. Album jest bowiem
dziełem przede wszystkim Reida _
maj sterkowicza i Szalonego Nauko Wca . Po jednym eksperymencie zaraz
następ uj e kolejny. Miesza nki po wstają w dodatku "bez płukani a probówek". Dlatego też niekiedy wybu chają.

!

l

naprawdę słychać.

Plyta p07.0rnie sprawia w rażenie
wielkiej improwizacji . I to wca le ni e
J'est za rzut. W utworach można zna-

leżć zarów n o funkowo - hi p-h opowe
rytmy, jak również rap, reggae, melod yj ne riITy, udziwnio ne sam plery,
śm iechy , przemowy i dialogi filmo we

oraz przede wszystkim wszech o becny jazzujący klarnet. A teksty mówią
o lud ziach, zdarzeniach, miejscach,

które mają duże osobiste znaczenie
dla Vcrnona. "UplOwn Drifter" to
przechadzka po mrocznym Harlemie. W t y tułowy m "M ista ken Identity" "Szalony Nauk owiec" Reid pyta sa m siebie, kim właściwie j est
(pytanie ca łkiem na miejsc u). " Saint
Cobain" to hołd dla ... wiadomo ko go, złożony przy współudziałe Hendrixa (naprawdę!)·
W studio, obok Verno na, znaleźli
się również: klarnecista Don By ro n,
basista Hank Schroy, perkusista C urtis Watts. Po winyl ach rysował
(sc ratc hin g) DJ Logic, a na in strumencie klawiszowym o przedziwnej

rzystwo . Sza le,iczo wielka improw izacja. Szalellczo dobrze "zakręcona"
płyta . A co z błędną tożsamością?
ROBERT KAŹMIERCZAK
VERNON REID "Mistaken Identity"; Sony Musie Entertainment:
CP Time; Mistakenldenlily; You Say
He 's l uSI A Psychic Friend; Who Are
YOIl' ( MUlalion ) ; LigiIlin'; Tlre Projee/s; Uplown Drifler; Sainl Cohain;
Important Sa/efY In sfruslions' ( MuIa/ioll 2); WiIar's My Nan-/e; Signed
FiclilioliS; Cali Wailillg T o Ex/w/e
( Mulalion 3); M y Lasl Ner"e; Fresh-

)wlter Coconut: Mysrerious Power;
Unborne Embrace .

nazwie - Samchili an T ip Tip Tip
CheeePeee - przygrywał Leon Gruenbaum. D o ekipy przyłączył się też
aktor Laurence Fishburn . Produkcją
płyty zaję li się T eo Mace ro (znany ze
współpracy z Milesem Davisem,
Thelo ni o use m Monkiem , Geri Alłenem) i "geniusz muzyki hip-hop"
- Prince Paul (De La Soul, Grave
Diggas). Szaleńczo doborowe towa-

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

KSIĄŻKA
Krwawy
Londyn

I[

I

To już nie ten sa m Vernon Reid .
jakim dał się poznać , działając w Living Colour. zespole, którym niewątpIiwie dowodzi!. Teraz, nieskrępowany in we ncjami Glovera, Cal houn a, Skillingsa i Wimbis.ha, wyzwolił
ogromną iłość swoich pomysłów,
chyba niemożliwych do zreal izowania pod szy łde m Li ving Co lour. "Mislaken Identity" relJrezenruje moją
muzyczną podróż i pOlVról do odczuwania prawdziwej rado.ici, jaką jesl
d/a mnie Iworzenie muzyki" _ zwierzył
s i ę Reid. A tę radość i swobodę

L~

_SI'_.

Goniąc za ciekawą, pelną grozy i zagadek fabułą, ze zniecierpliwieniem śl e
dzi się filozoficzno-literackie rozważa
nia na temat morderstwa.
" Za dz iwiająca pmvie.\:l..:, k/(;rq czyta
si~ jednym le/wrn " - widnieje na okladCe " Golema z Limeho use" Petera Ackroyda, I rzeczywiście. K sią żka już od
samego p oczą tku dostarcza silnych
Wrażeń: zaczy na się opisem egzekucji.
- "Zanim kat pociągnąl dźwignir i 01warla się drewniana zapadnia, oclezwa-

[~=K=O=NC=E=RT===I
Metallica
i Pearl Jam
w Polsce
Jedyny w Polsce koncerl zespołu
l\1elallica odbędzie się 8 września w katowickim "Spodku", Pearl Jam wyStąpi na warszawskim "Torwarze" ] listopada,
Mctallica rozpoczęła już trasę koncertową , promującą naj no wszą płytę
~aty tułowaną "Load". Bilety n a koncert w Katowicach kosztuj'l od 40 do

So z ł.

26 sierpn ia uka że się nowa płyta
grupy Pcarl J am. Album bl'dzic za tytUłowa n y "No Codo". Znajdzic sil' na
nirn czter naście ut worów. Pierwszym
sing lem. pro llluj i:!cy m najnowsze! produkcjI' zes polu Eddicgo Vcddcra, jest
Utwó r " Wh o You A rc"". W sierpniu
I Wc wrześniu zespół odhędzic amerykańską tras, konce rto wą, a zara z po
tYm przyjedzic do Europy.
(rrl

/a sil' Iy/ko raz .

Po wiedziała: Proszę

PQlJs[wa, zaczynamy.'" Ale to j eszcze

nic. Później znajdujemy opisy dużo
straszniejszych , niemal rytua ln ych
morderstw. J ak w prawdziwym kryminale, nie zab rakn ic też zagade k

i

zas k a kuj ącego zako ńczenia.

" Golem z Limenhouse" nie jest
jed nak " prawdziwym kryminałem".
Seria okr utnych za bójstw i poszuki-

wanie ich spra\lo/cy
ś led zen ia

są tłem

do prze-

źródeł

zbrod ni: czytelnik
!:itaje się świa dkiem " narod zin mordercy". Cie kawa jest zresztą ni e tylko
sylwetka zbrodnia rza. Każd y z bohaterów ma wyrazistą, dobrze um otywowaną osobowość , W powieści - co
charakterystyczne
dla
Ackroyda
- oprócz fik cyjnych pojawiają się równi eż autentyczne postaci. Najbardziej
zaskakującą jes t... Ka ro l Marks - tak że pośrednio za miesza ny w se ri ę mor-

===F=IL=M====
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"Wichry
namiętności"
Obyczaj, USA (1994 r,l, reż. - Edward
Zwiek, wys!. - Brad Pitt, Anlhony
Hopkins, Aidsn Quinn, Julia Ormond,
dvstr, ITI Home Video
'Ostatnimi czasy kinematog rafia
amerykańska zakoc h ała się w nurcie
romantyczn ym. Kręco ne z rozmachem i staranno ścii:ł filmy to wspaniałe opowicsci osadzone w takich czy
inn ych realiach historycznych, a le zawsze poruszającc bliskie nam tematy
moralne i egzys tencjalne . M ów ią ce
o honorze. ideałach. miłości. przyjażni .
rod zinie. miejscu człowieka
\'ol s poł ecze ń stwie (""Waleczne se rce",
"Dol11 dusz". "Rob Roy"l pozos tają
na długo w ramięci . ""Legend s ar lhe
FaIr ' nakręco n y na podstawie powiesci Jima Harissona lo tak że laka perełka. Film kt óry m ożna oglądać. og l~
dać ..

derstw.

Autentycznym

bohaterem

ksi~ żki jest też miasto, w którym rozgrywa się akcja. To dzi ewiętnastowie
czny, wiktoriański Lond yn - zamglony, groźn y, nieujarzmiony.
Fabułę "Golema ,. ś l edzimy z per-

spektywy kilku narratorów - uczestników zda rzeń . Raz narracja prowadzona jest w formie mo nol ogu, raz
d ialog u, innym razem - dzien nika.
Śledzcnic akcji staje się w ten sposó b
atrakcyjniejsze ,
Goniąc za ciekawą akcją, czytelnik owi najt rud niej chyba skup ić się na
filo zoficzno-literacki ch rozwa ża ni ac h
na temat morderstwa . To zdecydowanie " najmn iej strawne" partie tekstu .
Warto się jednak przez nie przedrzeć.
ALEKSANDRA PILARCZYK
Peter Ackroyd: Golem z Limehouse,
tłum. Ewa Kras kawska, Zysk i S-k a,
Poznań 1996.

W przepięknych , z api e rających
dech w piersiach pej zażach Montany
rozgrywają się losy rodziny Ludlowów.
Życie se niora rodu - Wiliama, byłe
go pułkownika armii USA i j ego
trzech synów: Alfreda, Tristana i Samuela, n a leży do szczęś liw yc h , prowadzone w harmonii i zgodzie z przyrodą ; miłości i przyj aź ni łączącej męż
czyzn. Ale okrutny los sp rowadza na
nich nieszczęście. W ich domu pojawia
si ę piękna kobieta - Susannah, narzeczona Samuela. Obce braciom uczucie
zazd rości oga rni a ich umy sły. Potem
wyb uch a I wojna św iatowa. Trzej bracia solidarn ie wyru szają by walczyć ,
ale każdy z innego powodu. Samuel
nigdy nie powróci z tej woj ny, a na
losach pozostałych wywrzc nieza tarte
piętno, s t ając się determinantem ich
poczy nań ..
Ten film na l eży bezwzględnie o bej rzeć.
Jes t przepi ę kny, wspa ni ały,
wz ru szajc!cy. a muz yka i mistrzows k o
wykon"ne zdj ęci a to balsam dla duszy, dodajmy tak że porywaj~ce. zachwycaji:!ce aktorstwo .
Oprac. ,JOANNA ŚCIGACZ

KINO "ECHO"
Jarocin, uL
"Pociąg

z

Gołębia

I

forsą"

9 sierpnia - godz. 17,00
10 sierpnia - godz. 19.00
II sierpnia - godz. 16.30
Cena bilet u 5 zł
"Przed egzekucją"
12, 13, 14 sierpnia - godz. 19.00
Cena biletu 5 zł

WYPOŻYCZALN lA

KASET
(Kino "Echo"l
7085
7084
7086
7089
7091
7092
7088
7090
7087

" Łowcy morderców" - sens.
"Córka morderców" - sens.
"Uciec przed strachem" - sens.
" W bagnic Los Angeles" - sens.
" Śmiertelnie niewinne" - sens.
"Natura łnie zły" - se ns.
" Młody T-Rex" - kom. horror
" Oddech diabła" - sf
" Troil w Nowym Jorku" - familijny

I'HOROSKOP I
C\/1

BARAN (2 1 111- 19 IV)
,
Sz alon e powo d z enie u pici
przeciwnej niech nie przewróci C i w
glowie. Pamiętaj, że taka sielanka nie
będzie trwala wiecznie. Może wreszcie
zdecydujesz się na staly związek? W
sobotę ważna narada rod zinna. Podejdź
do sprawy poważnie. Zaprzyjaźn iony
Wodnik ma do Ciebie jakąś ważną
sprawę, ale boi s i ę powiedzieć, o co
chodzi. Spróbuj go ośmielić! Pomyślny
dzień - piątek.

V
U

BYK(20IV-20V)
Nie udawaj, że nic a nic Cię to
nie obchodzi i w l aściwie to masz
mnóstwo innyc h zajęć. Tak latwo s ię
nie wywiniesz ! Nawarzyłeś tego piwa
i musisz je wypić. A przy najmniej
skosz tować. Nieporozumi enie w środ
ku tygodnia trochę pokrzyżuj e Twoje
pl a n y na kilkna n ajb li ższych dni .
Jednak ju ż w so botę czeka C i ę szczę 
ś liwy linal. Pomyś lny dzie,i - niedziela.

n

BLlŻNIIFA (21 V - 20 VI)
Gadasz i gadasz, a ni c z tego nie
wynika. Jeś li nie mo żesz s i ę na to
zd obyć, po co oszuk uj esz s iebi e i
inn ych ? To bł ę dne kolo. Spróbuj
wreszcie s pojrzeć prawd zie w oczy.
Wtorek będzie bardzo ważny m dniem .
Postaraj s i ę wyg l ądać zabójczo. Ktoś
będzie bowiem bacznie Cię obserwowal. Pom yś ln y d zień - czwartek.

~ RAK (21 VI - 22 VII)

~ Nawet jeśli roznlowa, której tak
s ię boisz, nic ni e da - i tak jest potrzebna. N ie możesz wc iąż chować glowy
w piasek . Najwyższy czas na \vyjaśnie
nie sobie paru istotnych spraw. Wyjąt
kowa okazja mo że niespodziewanie
przemknąć C i ko lo nosa. A to pech! Ale
uszy do gó ry - już wkrótce trafi s ię o
niebo lepsza ! Pomyś ln y d zień - sobota.

n

LEW (23 VII - 22 VIII)
U
Tydzie" pel e n wrażeń. Wieczorne spacery, rozmowy przy ś wietle
k siężyca, chmary bezlitosnych komaró w. Te wakacj e dlugo będ ziesz wspominać ! Rozmowa z sy mpatiąjest terd Z
konieczna. Jeś li tak to teraz zostawicie,
mo żecie mieć z ty m potem poważne
problemy. In formacja, jak ą niebawem
otrzy ma sz, warta jest więcej ni ż
myśli sz ' Pomyś lny dzień - środ a.

L

n'h
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PANNA (23 VIII - 22 IX)
Du żo zmian, jednak nie wszystkie dotyczyć będą bezpoś rednio Ciebie.
Zaintryguje C i ę jednak ta związana z
bli ską Twemu serc u osobą. Pod koniec

F.H.U. "MADOS"
polcc3:

• żaluzje aluminiowe
w kilkunastu kolorach
• vertlca/e (żaluzje pionowe)
szeroka gama wz'orów ; kolorów
• rolety zewnętrzne
Krótk ie tenniny rea li zacji 7..amówicn
Fachowa obs l ug~l

tygodnia poważna ro zmowa z szefem.
Znów będzi e s i ę czepiać , że spóżn iasz
s ię codzien ni e te gl upie pół godzinki!
Może jednak zacz ni esz wcześ ni ej
chod z i ć s pać?' P o m yś ln y d z ie,i poniedzialek.

.!l. WAGA (23 IX - 22 X)

Poziomo: 3) uniform, 7) roztwór do odka7..an ia skó ry wokól ran, 9) rodzaj
literacki, 10) ki eninek, nurt, II) spisek, intryga, 12) paryski bandyta, rzezimieszek"
15) drobny węgi el, 18) z szalami, 20) poslaniec, goniec, 2 I) wazel iniarz, 22)
przesadna wystaw ność, ceremo nia lność , 23) potocznie o krowie, 24) pisma o
charakterze urzędowym , 26) paryski dyktator mody, 29) dzierżawa , arenda, 32)
pokorne dwie matki ssie, 33) bialy lub czerwony jako przynęta, 34) tropikalna
kuzynka dyni, kalebasa, 35) państwo w Pirenejach, 36) Ironlowa śc i ana budy nku.

- - Projekt wyjazdu, jaki ostatnio
zrodził s i ę w Twojej glo wie, to jest to!
Trzeba w reszcie trochę odpocząć.
Zwlaszcza ze tam, dokąd s i ę wybierasz,
możesz poznać sporo interesującyc h
osób.. Znajomy Rak ma ochotę na
zacie śnieni e ł ączącyc h was więzi. Jeśli
nie chcesz - "ycofaj się w porę . Pod
koniec tygo dnia s potkanie z kimś
ważnym w Twoim życiu. Pomyślny
dzień - niedziela.

m
1I1.

SKORPION (23 X - 2 1 XI)
Nawet jeś li " y daje Ci s i ę, że jest
okropnie i ni gdy nie będzie już lepiej j esteś w blędzie! Jeszcze troc hę cierpliwości , a przekonasz s ię, ze św i a t ni e
jest wcale taki zly. Prawdopodobnie IV
ś rod ę czeka Cię mił a i se rdeczna
rozmo\va z Panną. P am i ę taj , że lo Twój
prawdz iwy przyjaciel. W sobotę sza lona noe. Pomyśl n y d z ień - wtorek.

~ /\

~

STRZELEC (22 XI - 2 I XII)
- Nareszc ie skończyla si, huśtaw

ka ucz uciowa i \",reszc ie

może sz

powiedzi eć, że j esteś szczęś li wy. Jak
niewiele tr ze ba ... Wkrótce tr zeba
podj ąć kilka ważnych decyzj i i nie uda
Ci s i ę od lego lIciec. Czy nie u ważasz,
że T woje oczekiwania mogą trochę
bul we rsować? Chy ba na leża lo by s ię
z d ecy d ować na kompromi s. Nieporozumi en ie z Ry bami . Pomyś lny dz iell
- pi ąte k.

VL
'F

KOZIOROŻEC(22 XII- 191)
J eśli marzysz o wyjeżdzie, nie

zwlekaj ani chwil i. Teraz możesz sobie
nań po zwo lić. Potem, wbrew pozorom,
może być dużo trudniej! Gigantyczna
awantura w domu wis i na wlosku . Masz
jednak jeszcze szans e do niej nie
dopu śc ić. Najlepiej byloby, gdybyś
przyznal s ię do tego i owego - a sytuacja
zdecydowanie s ię poprdwi. Pomyś lny
d zień - czwartek.
.-YY\ WODNIK (20 I - 18 II)
.-YY\ Nawet jeś li będzie C i ę to' dużo
kosztowalo, nie ma sensu dlu żej tego
odkladać. Mus isz zn ać calą prawd ę!
Inaczej ciężko C i będ zie 7.aplanować
cokolwiek. Jeś lij esteś wolnym Wodnikiem, możesz zacząć przygotowania do
lowów. Wkrótce w polu widzenia
pojawi się ktoś , kto kompletnie zawróci
C i w glowie. Pomyś lnie zakończą s ię
pertraktacje handlowe . Możesz śmialo
inwe s tować, nie bój s ię ryzyka. Pomyślny dz i e ń - środa.

Pionowo: I) wielka ilość , mnogość, 2) lalda, zak ladka przy sukni, 3) metalowa
sztaba, 5) ograniczone od żyw i anie, 6) miej sce oczek iwania statku na wplynięc ie
do portu, 7) rod zaj mu zy ki, 8) szosa, trdsa, 13) dbal ość o wlasne dobro ze szkodą
dła dobra publicznego, 14) wąż ogrodowy, 16) osiol azjatycki, 17) na skórze
ry by, 18) eskapada, 19) dawniej nazwa stodoly i kl episka, 24) "yróżnienie g łos ki
w sylabie, 25) stojące lustro, 27) pantera śnieżna, 28) linia ró wno legia do linii
frontu , 29) okowy, 30) podstawa pomnika, 3 I) \\ypadek, przy padek.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od l do 17,
- przyslowie polskie.
Oprac. PIOTR WARCZVŃSKI

utworzą rozw iązanie

ROZWIĄZANIE

KRZYŻÓWKI NR 269

Po odbiór nagród pro simy s ię
do biura ogloszeli (Jarocin,
Rynek - Ratusz) wciągu dwóch tygodni.

zglo s ić

l'laslo: Z poczcilVego poIli
sława

plynit;"

Nagrody \vylosowali:
BERNARD MAĆKOWIAK
- Nosków, ul. Szko lna 9 (25 zl),
MIROSŁAWA SZKUDLAREK
- Bieździadów47 (10 zl),
ELEONORA BIAł"AS
- Jarocin, ul. Polna 27 (kawa),
JERZY JAKUBOWSKI
- Witaszyce, ul. Pa7..d7,icmiko;va 17 (kawa).

Rozwiązanie krLyżówki

pros imy
lub przynieść wraz z kuponem
do b iura ogłoszeń (Jarocin, Rynek Ratusz) do 16 sierpnia. Spośród prawidlowych rozwią7..ań \\y losowane zostaną
dwie na grody pienię żne (25 zł i 10 zł)
oraz dwie nagrody rzeczowe (kawa).
przysiać

).1
~

RYBY (19 11- 20 III)
W tym tygodniu masz szansę na
upojny romans. Z wlaszeZ<l jeś li gdzieś
wyjed ziesz. W zupelnie innej scenerii
wszystko "yda C i s i ę proste i doskonale. Lęki s7.arej codzienności rozmyją
się w porannej mgle. Będ z ie sz też mieć
szansę, by poznać to, na co od dawna
masz tak wi e lk ą ochotę . Ro zmowa z
Byk iem niec o C i ę zde nerw uj e, ale
zastanów s ię , czy nic ma w tym trochę
racji? Po myś lny d z ień - poniedz ialek.
MERKURY i WENUS

<.
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Nocna Zmiana
Bluesa
Wywodząca s i ę

z Torunia
grupa blues'owa, o znanej
miiośnikom tego rodzaju muzyki nazwie Nocna Zmiana
Bluesa, ze Slawkicm Wierzcholskim na czeJe - będzie
kolejnym gościem Letniego
Ogródka Muzycznego Browaru Krotoszyn, JA-Radia i
"Gazety Jarocińskiej " . Koncert rozpocznie się w piątek
16 sierpn ia o godz. 20°0 \\1
j aroc ill sk im amfitea tr ze.
Wstęp bezplatny.

Na chwilę lato
Dopiero w drugim tygodniu sierpnia lato przypomniało o sobie.
Zapełniły się baseny, a urlopowicze cieszyli się z dobrej pogody.
WieJe osób nic pamięta takich wakacji. Lipiec był najzimniej szy i najbardziej deszczowy
od wielu, wielu lat. Ci, którzy w tym właśnie miesiącu wyjechal i na urlopy na palcach
jednej n;ki liczyli słon eczne dni. No, może z \vyjątkiem tych osób, które na miejsce lemiego
wypoczynku wybrali kraje południowej Europy. Tam ze słońcem nie było problemu.

Żniwa ruszyły
Zasobniejsi rolnicy poczekają ze
ziarna do wiosny - kiedy
to naj prawdopodobniej wzrosną
ceny. Pozostali pojadą do punktów
skupu zaraz po zbiorach - żeby jak
najszybciej zdobyć pieniądze na
paliwo, nawozy i węgiel.
sprzedażą

Prawdziwie

ku kOI1cowi.

Eugenisz Kałmucki z Zakrzewa
wspó lni e z sąs iadem przygo towuje
kombajn do koszenia pszenżyta. Liczy

Królowało

strzelanie

na to,

że

najgorsze tegoroczne zbiory
sobą. - Dotychczas skosiłem
jęczmielI zimowy j rzepak. EUepakll }jy /o
półtorej tony z hektara - pięćdziesiąt
procent mniej niż 11' zesz łym roku.
Jęczmiell też słabo obrodzil - HI granicach 27 kwintali z hektara. Żyta,
pszenżyta i pszenicy powinno być
więcej - mówi. Zebrane zia rn o w
ma już za

Biesiadą

zabawą

Nasza Miss

pogoda na-

dopiero w zeszłym tygodniu. W
czwartek na polach pracowały pojedync ze kombajny, ale już w piątek i w
sobotę ruszyło się na dobre. Rolnicy
odetchnęli, ale i tak już nic nadrobią
straconego czasu. Przecież w Matki
Boskiej 7.ielnej żniwa zazwyczaj mi ały
się

przy ognisku i
do rana Bractwo
Kurkowe z Wojciechowa
uczcilo dru gą rocznicę reaktywowania kola. 'ht minioną
niedzielę w czas ie pikniku
strze lali nic ty lko bracia i
zaproszeni gosc ic. \Vieczorem calośc i dopełnila kanonada sztucznyc h ogni .
Dok011czenie na str. 3

"żniwn a"

stała

w i ększośc i

przeznaczy na paszę dla
których aktualnie ma okolo 60
szruk. Tę cz,ść zboża, której nie spasie,
sprzeda, ał e dopiero na wiosnę.
świń,

Z dobrej pogod" najb'ardziej
weekend basen IV Jarocinie.

Ucieszyły się

dzieci. które licznie

FOTO Stachmviak
miniony

odlViedzały IV

DokOlIczenie na sIr.

Pokaz mody

Juniorzy zamiast seniorów

Nastolatek!! !
Rozmowa z Agnieszką
Iiodemą na str. 23

za tydzień, w niedzielę
(25.08) w sali widowiskowej
Jarocińskiego Ośrodka Kultury odbędzie się pokaz mody organizowany przez "Gazetę Jarocińską", JA-Radio
oraz JOK. Przygotowaliśmy
dla państwa wiele atrakcji.
To niedzielne popołudnie
trzeba spędzić razem z nami!

W .Jarocinie nadal nie będzie piłkar
skiej drużyny seniorów. Jarociński
Klub Sportowy "Victoria" w rozgrywkach łigowych nowego sezonu reprezentować będą tylko trzy ekipy' młodzie
żowe: juniorów młodszych, drużyna
klasy Michałowicza i zespół klasy
Kuchara. Nie zostanie także utworzona
drużyna juniorów.

FOTO Stachowiak

W pokazie za prezentujemy
kilka kolekcji młodych polskich
projektantó w . Pokażemy dwie
kolekcje Marii Lupy inspirowane
twórczością Picassa i Matissa oraz
fi gurami geometrycznymi. Maria
wystawiała swoje kolekcje podczas Poznańsk iego Tygodnia
Mody, w poznariskiej Operze, a
także w trakcie festiwalu "Moda
Sztuka" w Kielcach. Jej kreacje są
bardzo oryginalne. Nic szokuj ą,
ale bud zą duże za interesowanie.
Dokończenie na str. 5

W miniony piątek (9 sierpnia) w Operze Leśnej w Sopocie odbyl si, unał konkursu
"M iss Polski Nastolatek". W
gronie 39 finalistek zaprezentowała s ię siedemnastoletnia
jarocinianka - A g nieszka
Bodema. Nasza Dziewczyna
Roku '95 znalazła się w finałowej piątce. zdobywając
tytuł

fIl Wicemi ss Polski

Już

Do z likwidowania drużyny seniorów
roku temu. Po rundzie j es iennej
rozgrywek w klasie międzyokręgowej ekipa
prowadzona przezTomasza Musialka zajmodo szło pół

wała dwunaste miejsce wśród szesnastu
drużyn. Były szanse na poprawienie tej lokaty,
ale w przerwie z imowej na stąpił rozkład
zes polu. Jeszcze w polowic stycznia drożyna
nie rozpoczęła przygotowalI do rundy wiosennej , gdyż nie wynajęto sali . Gdy już znalazło
się miejsce do prowadzenia treningów,
okazalo się, że nie ma zawodników. Czterech
piłkarzy rozpoczęło służbę wojskową. Dwóch
zostało \vypożyczonyeh do Astry Krotoszyn,
dwóc h kolejnych odeszło do Białego Orła
Kożmin. W sali jednOstki wojskowej ćwiczyło
4-5 , a niekiedy jeszcze mniej piłkarzy. Spośród

graczy, którzy reprezentowali barwy " Victorii"
j esien ią w klubie pozostało I I - 12 zawodników. W tej sytuacji Tomasz Musiałck podtrzymał swoją rezygnację z funkcji trenera zespołu,
którą złożył już w listopadzie. Działacze jeszcze
niemalże w przededniu ro zpoczęc ia rundy
rewanżowej wierzyli
to, że drużyna weźmie
w niej udział, mimo iż stan kadrowy zespołu, a
także finanse klubu przeczyły takiemu rozwią
zaniu. W końcu podjęto decyzję o półrocznym
(dokładniej do czasu zakońc zenia trwającego
sezonu) zawiesze niu działalności se kcji
seniorów, ohiecuj ąc, że w sierpniu rozpocznie
ona walk~ w klc"ie okręgowej. D z i ś już
wiadon' o, że ta obietnica nie zostanie spełniona.
Dokończenie na str. 17

w

Zawrót

głowy?

Rozpoczyna się gorączka zakupów przed
rokiem szkolnym. Tradycyjnie
w wakacje wszyscy zaopatrują się w podręcz
niki i potrzebne przybory. Za tydzieli w artykule
Lidii Sokowicz "Podręczn ikowy zawrót
głO\vy" przybliżymy problemy przygotowań do
roku szkolnego 96/97.
nadchodzącym
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F ilip Maciejewski
Domini k Spychaj
Dawid Dulas
Ro bert Sk o łozdrzych
Łukasz T yrakowski
M ilena Tyklewicz
M a ł gorza t a Pile
Kl a udia Zgorzelska
Irmina Proko p
Krys ti a n O lgrzymck
Joann a Go lińs ka
A nn a D u szyńska
Mari ka Nagła
Paweł M i k o ł ajcza k

Ra ra ł Wiśniewski

ZGONY
M ieczysława Kosi ń ska

I. 65 (N owe

Miasto)
F ranciszek Grocki I. 74 (Chwa l ę
ci n)
Anna Sierad zka I. 82 (Gó ra)
Józef Kalinowski I. 65 (Parzew)
Genowefa Broda I. 46 (K o tli n)
Joa l1l1a Woj taszyk I. 70 (Jaroci n)
Stefa ni a Stasza k I. 83 (Łu szcza
nów)
Stefa n Pila rczyk I. 75 (Wi ta szyczk i)
Da niela Tra wka I. 62 (Jarocin)
Jan C ieszyk I. 48 (Ja roc in)
Stan i s ław Kasprzak I. 56 (Ja rocin)
Kr ystyna G ład czak I. 65 (Cieleza)
Wladys lawa Rog uszcza k l. ~ l (Łu
szc.:z(ln ów)

Wladys lawa Polerowicz l. 68 (Ja rocin)
B ron i s ław Majchrzak I. 68 (Ja rocin)
M aria Wieruszewska l. 58 (Jarocin)
Rodzinom

zmarłych

CJ 6 sierpni a w Witaszycach włam a
no się do p rywa tnego mieszka nia,
z któ rego skrad zio n o ra di o m agnetofo n . Sprawca zosta l usta lo n y,
a m ienie od zyskan e .
CJ T ego sam ego dnia w Ba n k u Spó ł
d zielczym w K otlinie uj aw ni o no
mo ne tę O no mina le 5 zł , któ rą zatrzy m ano d o ekspertyzy.
CJ W nocy z 6 na 7 sierp n ia w Bac horzewie wla m a no się do ka biny koparki zap a rkowa nej na terenie kopa lni żw i ru , Skradzio no na rzęd z i a
będące na jej wyposażen i u o raz
ak umulato r.
Straty
wy ni osły

skJadamy wyrazy

współczucia

ŚLUBY
14 sierpnia
Paweł B ogaczyń sk i

(K omorze) - Lid ia
Wa lczak (Nowe Miasto)
Jarosla w Ciesielski (Ja roci n) - J oann a
D ziurka (Łu szeza nów)
T o masz Wi tczak (Jarocin)
Ed yta
Gauza (Ja rocin)

I S sierpnia
Dariusz Cich y (Pozn a ń) - Iwona Ko (Jarocin)
Rafal A n tczak (Jarocin) - Jo la nta Barańczak (Jarocin)

ł odz i ej cza k

17 sierpnia
Ma rek Mi klas (Zakrzyn) - Alicja Gadomska (Kotli n)
Eugeniusz M ajchrzak (C:'-Z'1fJ ) - MJ ł
gorzata R ogoziń s k a (Ch ""lO)
Ro bert R o mań ski (Ja rocin) - Jolanta
Kowa lska (Jaroci n )
Krzysztof Kowa li k (Rad lin) - Agnieszka W róblewska (Wyszki)
G rzego rz Wró blewski (Lisew) - Izabela Makowiec ka (Jarocin)
Paweł Wencek (R oszków)
Ha nna
Stefań sk a (K ościerzy n a)

Rafa l Pi asecki (Po bied ziska) - M agda lena N icke ( Roszków)
T o masz Strugala ( Poz n ań) - L ud mił a
Biadaszkiewicz (J a rocin)
Tomasz
M ię ku s
(L uszczanó w)
- Agnieszka MuszaIska (Jaroci n)

BEZ PRACY
8 sierpnia w Rej onowym U rzędzi e
Pracy w Jarocinie zarejes trowa nyc h
było 5.78 1 bezro bo tnych. W ci ąg u
tygodn ia z a r ej e s t rowało s i ę 77 osó b.
Spo ś ród SS wyrejes trow a nyc h, pracę
p odjęł o 30.
J a roci ń s ki urząd pracy dyspon uje
o re n a mi za trud n icn i łł dlil mura rza
szpachlerza, sto la rza mebl owego ,
o pera to ra wy równiarki , technika rolnik a do pro wad ze nia gos poda rstwa
ro ln ego. traktorzysty, agenta ubezpieczen iowego, pracownika fizycznego z g rupą inwa l idzką, ład o wacza

- sortowacza, sprzedawcy, barma na ,

274 zl na sz k od ę Kopa lni Żwi ru
w Ba chorzewie.
CJ 8 sie rpni a w Ja rocinie na ul. K oś
ciuszki mi ał miej sce w ypadek drogo wy. Ki e ruj ący samoc ho dem liat
126p T o m asz P . na dr o d ze o siedlo wej zjechał na lewy pas ruch u
i p o trącił k i e ruj ącego m o to r o we rem
" Sim son " M a riusza B. M o to ro werzys ta d ozna l po tłucze ń cia ł a,
CJ Ta k że w Jarocinie w ty m samy m
dniu, na A l. Wojs ka Po ls kiego kieruj ąca sa m ochodem mits ubi shi Ilona B. wymu sił a pierwsze ń stw o przejazdu, W wy niku czego doszło do
zderze nia z samocho d em a udi kie rowa n y m przez Mariana W . Obrażeń
ciała d oznali pasaże rowi e pojazd ó w.
(ib)

Z TARGOWISKA
mąk a

tortowa

wroclawska
mączka

Anonimowych Alkoholików 47-1 5-22,
czynny w ponied zialki i środ y od godz.
18.00 do 2 1.00.
W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Jarocin, ul. T. K ośc i u s zki 16,
tel. 47-22-45 ; czynn y w k ażd y czwa rtek
od godz. 16.00 do 17.00. M o ż n a korzys tać z po rad psychologa , ped agoga
i logo pedy.

olej kuj awski

3,30 do 3.40

majonez

1,70 do 1,00

ryż

1,85 do 1,10

j ajka

2,50 do 4,00

:r!i~~.:,~~RZYlivA
marchew

0,40 do 1,00
3,00

,

RODZENIA

cebula

0,70 do 1,00

pomidory

0,80 do 2,50

ogórki

1,50 do 1.50

ziemniaki

0, 10 do 0,30

kapusl1l szt.

0,40 do 1.00

fasola

1,00 do 1,50

kalalior SZI.

0,50 do 1,00

z uprawnieniami spa walniczymi , nauczyciela wychowa nia lizycznego , informa tyki , języka po lskiego , języ k a
a ngielskiego , techn ika budowla nego.
zbrojarza , ciesli, beto ni a rza , m urarza,
spawacza elektrycznego , pracow nik a
do dz i a łu marketin gu , in ży n i e ra lub
(ib)
technika auto maty ka.

DYŻURY APTEK
Do 18 sierpnia dyż ur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka "Remedium"
(Jarocin, ul. św . Ducha 14, tel.
47- 15-50) . Od 19 do 2S sierpnia dyżu
rować będ zi e

apteka "Flos Rosae"

(Jarocin , ul. Wrocławsk a 9, te l.
47-23-58). Natomiast od 26 sierpnia
do I w rześnia d użur będ zie peł n ić

apteka "Convallaria".
Apteka " R emed ium " czyn na jest
ta k że w k ażdą n iedzie lę i święt o
w god z. 14.00 - 18.00 .
(ib)
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OWOCE
3,00 do .' .80

ba nany

1,80 do 1 .UU

Ś rody godz. 13.00 - 15. 00; Przed-

jahl ka

0.40 do 1,:iU

szko le nr 3 - Ja rocin, ul. Ba torego .
Zaj ęcia bezpla tne, prowad zi p o l ożn a
K azimiera Pacia.

jagod~

" ,00 do .~ 50

s1" wki

1,50 do :2 ,50
SI

gł ównego

energetyka , o pera to ra koparki jed no- i wielonaczyniowej , prezentera, głównego k sięgowego , instalatora wodn o
kan a lizacyjnego

D

2,60 do 2,80
2,05 do 1. 10

cytryn)'

SZKOŁA

1,20
1, 15

cukier

se]er

TELEFON ZAUFANIA

zicnmiaezana

]

P

PCK rozdzieli
aparaty słuchowe
Polski Czerwony Krzyż będzie rozdzielal aparaty słuchowe Iirmy Bosch
i .Oticon wśród osobób niesłysz:!cych
i niedoslyszących, posiadaj,!cych najni'sze dochody, hezrobotnym pozostającym na zasiłku i chorym pochodz ą 
cym z rodzin wielodzietnych.
Oso by ub iegaj ące się o o trzymanie
apara tu, winny z ł ożyć poda nie s ki cro~
wane d o Za rz ąpu Okręgow ego Po lskiego Czerwo nego Krzyża w Ka liszu
(ul. Do brzecka 2) wrn z a ktu alnym
aud iogra mem . Do d o kum entacji trzeba t eż za l ćłcz yĆ za świ ad cze n ie o d ocho dac h (odcinek o d renty lub emerytu ry, za świadcze nie o w ysok ośc i pobieranego za siłku dla bezro bo Lnych
lub zaśw i adczeni e z zakł a du pracy
O zaro bkach) i wywiad przc prowadzo-

ny przez Ośrodek Po mocy Spo łecznej ,
za'
interesowa nego.
Pełn ą d o kument acj ę możn a zl o żyć w biurze Za rządU
Rejo no wego Po lski ego Czerownego
Krzyża w Jaroc inie (ul. T . Kościuszki
27 , tel. 47-2 5- 14) do 22 sierpni a br.(tz)
s t w i erd zają cy s ytuację ma t e ri a ln ą

"MONAROWISKO"
W Nowolipsku
W Ośrodku Stowarzyszenia " MoNAR" w Nowolipsku w dniach 23 - 25
sierpnia odbędzie się " MONAROW/SKO '96".
Impreza rozpocznie się w p ią tek 23
sierpni a o godzinie 17.00.
(m)

Przem~ wJa nkONskł, 1>M:l!'la Ka splZak, Anna Konieczna.
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Królowało strzelanie
DokOliczenie ze str. J
Uroczystość odbyła się w doborowym
towarzystwie. W strzelaniach uczestniczyli bracia ze Śmigla, Ryd zyny, Borku
i Pleszewa. Każdej delegacji przewodniczył król bractwa. Przybyli również
prezes Okręgu Lt:szczyńskiego - Jan
Chomski i król Okręgu Centralnego Jan Kłauza.

zdobyl 28 punktów i jednym punktem
wyprzedził Mariana Rybickiego z Raszkowa. Ten ostatni odebrał też nagrody
za trzecie miejsce w strLelaniu do tarczy
jubileuszowej i brackiej. Natomiast
Wiesław Musiał z Rydzyny zająl drugie
. mi ejsce w kategorii tarczy jubileuszowej
i trzecie - tarczy towarzyskiej. Tadeusz
Zychłewicz z Pleszew. wystrzelał drugą
pozycję w kategorii tarczy brackiej.

konkursu. Trzy s trzały kosztowały cztery złote. Wielu skorzystało z tej moż
liwości, a niekLórzy próbowali swoich
umiejętności po kilka razy.
Na scenie ustawionej na zielonej murawie, jedyny w swoim rodzaju koncert
na kobzie zagrał - Jan Figielek z Bork u.
PrLygrywał też zespół muzyczny, który
towarzyszył bawiącym się aż do końca
imprezy.
Bractwo Kurkowe z Wojciechowa zostało reaktywowane dwa lata temu.
W czerwcu tego rok u odbyło s ię tak
zwane strzelanie królewskie. Został wtedy wyloniony nowy król i dwóch przybocznych rycerzy. Królewskie insygnia
zostały przekazane Boleslawo"i Dąbro
wskiemu, a rycerskie Jarosławowi Werbińskiemu i Romanowi Giemackiemu.

Jarocińskie

pielgrzymowanie

Strzały oddają królowie bractw - od prawej: Wojciechowa, Raszkowa. Sremu. Rydzyny
i Pleszewa
FOTO Slachowiak
Najwięcej emocji w zbudził konkurs
Strzel a ni a do kura. Jest to najbardziej
prestiżowa kategoria dla członków bractwa. Każdą z konkurencji strzeleckich
~ strLclanie do tarczy brack iej , jubileuSzowej i towarzysk iej, poprzedzały eliminacje. Wyłoniły one po dz iesięciu najlepszych strzelców. Bezkonkurencyjny okazał się Krzysztof Smoliński ' ze Śremu ,
który zdobył pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach. Ustrzelił też kura ,
a w strzelaniu do tarczy towarzysk iej

Cenne nagrody rzeczowe ufundowało
bractwo z Wojciechowa. które wspomógł finansami ośrodek kultury z Jaraczewa. Odebrali je najlepsi strzelcy do
tarczy towarzyskiej. Były to serwisy
obiadowo - kawowe i waga kuchenna.
Nagrodą za celne strzały do tarczy brackiej i jubileuszowej były puchary.
a ustrzelenie kura uhonorowano drewnianą sta tuetk ą.

Strzały
oddać

do tarczy towarzyskiej mogli
wszyscy nie zrzeszeni uczestnicy

;0
KRYNICA
MORS

ki
z)

!!

• PRZECHl..FNQ

W czasie uroczystości na Jasnej Górze podczas najważniejszego Maryjnego święta, 15 sierpnia nic zabraknie
jarociniaków. Trzynastego sierpnia dotrą do sanktuarium pielgrzymi z naszego miasta.
We wtorek, 6 sierpnia o godzinie
8. 15 sprzed Kościoła pod wezwaniem
Chrystusa Króla wyruszyla z Jarocina
grupa li cząca ok. 160 pielgrzymów.
Jest to czwarta z kolei piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Tegorocznej
wędrówce przyświeca haslo: "Pokuta
drogą

sprawiedliwości ".

Iw SKRÓCIEI
* Jarocin. 6 sierpnia

obradował ZaMiejski. Na posiedzeniu została
informacja skarbnika gminy
o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta 7.<1 pierwsze półrocze 1996
roku.
• Nowe Miasto. 7 sierpnia Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie projektów organizacyjnych szkól na rok
szkolny 1996/97.
8 sierpnia odbył się przetarg na
wykonanie okien do szkoły w Klęce.
Tego samego dnia odbył się również
przetarg na wykonanie gazociągu
w Chromcu, Kruezynie i Kruezynku_
• Jaraczewo. Odbyło sic spotkanie
mieszkańców wsi Niedżwiady z kierownictwem Instytutu Ochrony Ro'lin
z Poznania na nowo wybudowanym
mogielniku. Spotkanie to miało na
celu przybliżyć mieszkańcom wsi technologię budowlaną mogielnika.
8 sierpni a od było sic posiedzenie
prezydium Gminnego Zwią zku Ochotniczej Straży P07.<1rnej.
12 sierpnia odbędzie sic posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Tematem głównym będzie wykonanie
budżetu na pierwsze pólrocze 1996
roku.
18 sierpnia odbędą sic pierwsze
w gminie wiejskie dożynki w Górze.
(rrz)
rząd

złożona

J arocińska

grupa ma się połączyć we wtorek
z pielgrzymką kaliską, aby wspólnie
wejść do Częstochowy. Najstarszy
uczestnik ma 55 lat, a najmłodszy
zaledwie cztery. Grupie przewodniczy
kapłan z kościoła C hrystusa Króla,
ks. Andrzej Piła l. Najdłuższy odcinek
pątniczej wędrówki liczy 38 , a najkrótszy 19 kilometrów. Podczas pierwszej
nocy pielgrzymi skorzystali z gościn
ności wiernych z parafii św . Floriana
w Pleszewic. Później pielgrzymi będą
nocowali w Ostrowie Wielkopolskim,
Grabowie, Bara nowie, Dyezynie, Rudnikach i w Opatowie. Ogółem pielgrzymka pokona trasę liczącą 240 km.
(]s)

Inne godziny
dla krwiodawców
Rejonowy oddzial Polskiego Czerwooego Krzyża w Jarocinie od ł wrześ
nia zmienia dni, w których będzie pobieraoa krew od honorowych krwiodaw-

ców.
Pimkt krwiodawstwa przy szpitału
w Jarocinie będzie pobierał krew
w poniedziałki , środy i piątki. Rejestracja czynna będzie od godz. 7.00 do
8.00.

• RYN
•

MIKOŁAJKI

• TLEN
•

PIŁA

.SKORZĘCIN

·powoz

ŚREM, 'OOLSK
'aoSZKOWO

-STRZELCE OPOLSKIE

Wn"qż trwa letnia zabawa ·' Wakacyjnł' sz/aki ". W miniony m tYKodniu ulrzymu/iSm)'
Ico/ejne kurtki Z pozdrowieniami od Czytelników.

Wraz z lUu/aniem Kurąl.")'l.·h dni. strażacy mają znacznie w;ęuj pracy. W minionym
tygodniu wyjeżdżali kilkakrotnie. W niedzielę cztery jednostki hraly udział w Kuszeniu
fUl po/ad, między Roszkowem i Dąbrową. Wstępnie straly oszacowano na
'OO!J zl.. Uralowano mienie lej samej warto.fe;. Pożar spowodowaJa najprawdopodobniej iskra
z CląglUka.
FOTO Stachowiak

płonącego zbużu,

----,_________,,-__ 10 slerp",a l~,~~. ~
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L 15 TY
W numerze 31 "Gazety Ja rocblskiej" ukazał się ar tykuł pl. "Nic Ilowego ". Dotyczy' on narady na lemat
bezrobucia w województwie kaliskim.
Po jego przeczytaniu mo ż na wywlliosk owac.:, że cala la sprawa jest tylko
prohlemem J arocina i gm iny Jarocin.
Prawdajesl przecież inna. Po CD zan iża
s ię liczbę osób bez robot/ly ch( Dohrze
wiadomo , że nie wszyscy są za~'ejesl 
ruwani. Bo i po co! Pracy i lak nie ma,
a je!'W jest, 10 nie d/a wszystkich. Są
osoby, klóre pracują dorywc zo lub "/la
czarno ", hy cos zarobić I me placlc
podatków,
Z Waszego a r tyku łu wynika, że
Urząd Pracy jest ty lko dla umil/y
i Miasta Jarocin. Nie wsponmiano nic
O pozoslałych gminae/I , gdzie przecież
t eż są bezrobotni. Z (Jziwila mnie leż
wYflo wiedź palli dy rektor z WUP II' KaUszu, że nie jest lak żle . bo IV okresie
lemim -"poro osób ma pracę sezonową,

S erdeczne

Pylam: czy 10 są flra ce dos t ępne d/a
wszystkich? Cóż 10 za roz wiąza nie praca /IQ 5 lub 6 miesięcy? Czy to są
uroki życia i rado."ci bycia m /odym. Ile
mo żna się uczyc? Ile możn a mie(: zawodów - skoro i lak nie ma stalej pracy?
Gdzie lU sLubilizQcja życ imval Dobrze
wiadomo, że jeżeli młodzi ludzie nie
podejmą od razu pracy. lo później
trudno się przyzwyczaić do ohowiąz
ków i dyscypliny. Nic dziWI/ego. że są
Jfrustl'owanf i z ałama n i. Nie po to się
uczy/i, by siedziet.: bez prm;)' HI domu na
kark" rodzicom, A palli dyreklOr WU P
lV Kaliszu uważa, że niejesl źle. Wstyd!
Do lego dochodzi 'po,ób przyjnwwania do pracy, Trzeha dać 10, 15
milionów, by dosw(: pra cę . Jeżeli s ię
ich nie ma , la można chodz ić. prosil:
i zos r(U.: wyj:miallym, że ma sil( tech nikum , a lIie studia. Zgadzam się i popieramy wypowiedź palla Nowaka
z OPZZ, B/ę dna polityka ZUS-u teź
jest przyczyną bezrobocia lub lłtrud
nianiem j ego spadku, ponieważ wydlu-

p o dzi ę k o wa ni e

rodzini e,
zn ajomym, d elegacjom,
o r az wszystkim , k tó rz y uczestniczy li
w o stat niej drodze n aszej ukocha nej
m a musi , ba bci
sąsi a d o m ,

ś

t

p. JANINY STASIAK
składa

rodzina

ża si~

wiek emerytalny i lym samym
gorszy sIal życiowy,
Po co nazwa R ejonowy Urząd Pracy,
skoro jesl poruszany tylko problem
miasta i gminy Jarodn. Są osoby, k tóre
podflisują lis tę I V Jarocinie, a są z gminy
Żerków. Nie zaproponowano im pracy,
a listę podpisać muszą. N ikJ się nie
zapyta, czy takie osoby mają za co
przyjechać do RU P. Dobrze wiadom o,
że Wan bezrohotnych lIa naszym terenie
jest du żo większy i dziwimy się "Gazecie Jarocillskiej", żejako rzetelne ""liejscowe pismo zan iża rzeczywiste liczby.
Chy ba robicie tv za /lamową RU P
w J arocinie i WU P w Kaliszu. Podjęcie
młodzi mają

pracy sezonowej nie jeST takie łat we
i nie jest w('ale wkim luksusowym rozwiązan iem, j ak myśli pani dyrektor
z W U P IV Kaliszu, Pytamy: co dn Iej
czek a Judzi po skO/Jezeniu sezonu? Pani
dyrekl or W U P 110 zapy tanie pana No~ł/aka odpowiedziała. że ahsolwenci nie
rejestrują się i dlatego jesl spadek bezrobocia. J kw lu k łamie? Przecież te
osohy żyją i chcą żyć , ubierać się
i korzysta,: z życia.
Piszecie też o rozbojach i Ilapadach.
J ak sądzicie, z j akiej przyczyny lo s ię
dz ieje'! Każ(~)! chce żyć, jeżel i nie ma
pracy i zarobku, lO musi kraść.
(nazwisko i adres do wiad o mo ści redakcji)

K o tlin

Budują

i modernizują

Modernizacje i budowy dróg to jedne
z w ażniejszych zadań, jakie zaplanowano w tegorocznym budżeci e gminy Kotlin, Wiele inwestycji drogowych już
za kończo no. Prace w Raccndowic i na
drodze Kurcew - Sla WOSl ew dopiero się
rozpoczn ą,

Nowa nawierzchnia asfa ltowa zostala polożon a na Po ni ató wcc w Woli
K siążecej, Koszt budowy po nad kilometrowej drogi wyni ósl 73,000 zl.
W T wa rdowie poszerzono jezdni ę
przy k ośc iel e na d lugości prawie 150
m, Przykrycie row u i u lożenie d ywanika asfa ltowego znacznie poprawilo
b ezp ieczeń stwo na tym odci nku,
W K otlinie doko ńczo n o bud owę ul.
Orzeszkowej i wykonano stumetrowy

odcinek ul. Norwida (od strony ul.
Kościuszki).
Roboty kosztowały
58, 000 zł.
Pod koniec sierpnia rozpoczęte zosta n ą p race przy modernizacji drogi
d lugości 3 km w Race ndowie, Koszt
tej inwestycji usta lono na przetargu
i ma wynieść 400,000 zł.
N iebawem powinny rozpocząć si ę
prace przy prze bud owie drogi wojewódzkiej Ku rcew - Slawoszcw, Modernizacja ponad p ółto raki l ometrowego
odcinka finansowa na b ęd zi e przez
U rzą d Wojewódzki w Ka liszu. W tym
roku gmina przekazała na t~ inwestycj ę 100.000 zl. Ogólny kosz t budowy
tej drogi wyniesie 600,000 z/.
(gc)

Witasz yce

Serdeczne p odzi ęk o wani e Dr Andrzejczakowi ,
pielęgniarce , Delegacjom z Zakładu Pracy i ZBOWiD-u,
Rodzinie, S ąsi ado m , Znajomym oraz wszystkim ,
którzy okazali ws pó łcz ucie, zamówili msze św ., złożyli
kwiaty i odprowadzili na miej sce wiecznego spoczynku
naszego ukochanego męża , ojca, teścia i dziadka

ś

t

p. ANDRZEJA URBAŃSKIEGO
skład a
żona

z

rodziną

Serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom
" JARKONU ", Dyrekcji, Związkom Zawodowym,
przyjaciołom z Francji, lekarzom, pielęgniarkom,
rodzinie, znajomym, sąsiadom i wszystkim tym,
którzy n ieśli pomoc w ostatnich dniach życia,
zamówili msze św . , złożyli kwiaty i odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku naszą
. 'najukochańszą córk ę i siostrę

ś

t p. .Jolantę Paradowską
z domu

Jędrzejczak

s kł ad a

rodzina

Intensywne remonty
Okres wakacji to nie tylko czas
wypoczynku od zajęć, ale również czas
remontów i przygotowywania obiektów
do nowego roku szkolnego. Podobnie
jest w Wi taszyca~h, gdzie intensywne
remonty trwają już od ostatnich dni
czerwca.
Wch o d ząc do Szkoły Podsta wowej
w Witaszycach j uż od głó wn ego wej ś
cia wid ać pracowników. Pomalo wa ne
zos taną niek tó rc pomieszczenia o raz
boczne korytarze pawilo nów dydaktycznych ,
w sali gimnastycznej trwa obecnie
przekładanie i naprawa parkietów.
Dzięki usilnemu staraniu i osobistemu

zaangażo w a niu Zbigniewa Borowczyka wszystkie prace są wyko nywane
solidnie i we wlaści wym tem pie, Pierwszego wrzeSnia wszystko ma być
gotowe, Zda niem dyrekto ra szkoły
Ryszarda Jacka (obecnego p rzy wszystkich remontach), wa rtość napraW
w sali gimnastycznej przekroczy 30
tys, zlotych ,
Trwa również od świeża nie kuchni.
Zlikwidowano stare i po t ężn e piece
węgl o we, Zos taną zastąp i o ne nowoczesnym piecem gazowym oraz nowo-cześniejszym awa ryjnym piecem węg
lowym. Wartość wykonywanych remontów w kuchni przekroczy 15 tys,

złotych.

(\II)

ANDRZEJOWI STASIAKOWI
z powodu śmierci matki
wyrazy współczucia
składa
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Dużo

muzyki,

J eże li wierzyć badaniom upodobań
muzycznyc h ludności Ziemi J aroc ińs
kicj, przeprowadzanym
prywatnie
przez dziennikarzy JA-Radia i "Gazety Jarocińsk icj" w miejscach spożywa
nia piwa, lo ukazuje się, że najukochaJlszymi gatunkami lIIuzyczu}'Jlli są blues
"dżcmowaty" oraz disco polo. Jednak
to ta pierwsza kategoria uzyskała przewagę przy dobo"" art )'st"w do Letniego Muzycznego Ogródka, czemu
należy tylko przyklasnąć.
Mając za sobą czlery koncerty, po
przek roczeniu pólmetka imprezy, jej
spra wcy w ubiegly riątek ze sto ickim
spokojem p rzygo towa li się na przyję
cie desantu z Olszty na: damsko - męs
kiego sekstet u SW 1\ Y i męskiego kwartetu HA RLEM. Pogodę ducha
wspólgrającą z bardzo dobrą pogodą
w ogóle , 7aklócila tylko wiadomość,
że mu zycy s ię spóźn i 'l. Awaria pojazdu. którym podróżują. Zdarza się.
Zdążyli jed nak odwiedzić JA-Radio
i zaprezentować się jako sympatyczni
lud zie, o czym nic zawsze można si~
przekonać z widowni.

mało

Spora i l o ść zwiastun ó w koncertu
wyemitowa nych w JA -Rad io , liczne
pl a ka ty. lIl rzy muj ,!ca si~ przez cały
dzieli dob ra po go da. rodzaj m uzyk i
ląezący ludz i wszys tk ich klas. a wreszcie jej "bez płalnosć" . kazały spodziewać siC; licznego przybyt.:ia przcswiclnej publiczno ści. O czas ie, w którym
koncert po\,.,inien się J1 nrm ~dnie ;.acZ ,!ć. a mfitea tr wyka zy wał objawy
zdecydowan ie męs kiej przypad ł ości
zwanej Iys icniem plackowatym. Ale
nie dlatego wszystko s ię odwlekalo,
by doczekać si~ zagęszczenia widowni. Pró by, szy bka przekąska i odrobina niezb,dnego relaksu przed występem - od tego nic można odstąpić.
Kilka minut przed dwudziest ą pierwszą pojawili si ę na scenie: Joanna
Krauze - kbd s, Marcin SIanezewski
- g: Tomasz Kryc zka - bg; Jan usz
Dołkowski - ag; Marek Lesisz - dr;
i Ania \Vęgrzynow i c z - voc, C7yli
zespół Sway w komplecie. Zapowiedź
poprzeuzaj(!ca wejście zespo łu ni e wywołała żywszej reakcji widowni. Trzeba było dopiero wyra źn i e zach,cjć
zgromadzenie. by okazala konwen

Swuy

Pokaz mody
Dokmiczenie ze sIr. /
Na wybiegu zap rezentujemy także
kolekcję Anety Radomskiej. Co to bę

I

dzie') T ego ni e wie niki. Aneta ma
Przygotowan ą kolekcję sukien wieczorowych , jest jednak w trak cie szycia czegoś zupelnie nowego. W tej
chwi li jeszcze nie zdecydowała co pokaże w Jarocinie. Jestem jednak pewna. że cokolwiek zaprojek tuje - to
będzie warte zobaczen ia.
Po raz pierwszy swoją kolekcję
Przed slawi państwu Ewa Piaslczyńs
ku z Magnuszewic. Ewa w zeszł ym
rok u zdobyla glówną n agrodę w konkursie dla krawcowych organi zowanYm przez " G.J .'· , a potem zakwalifikOwała się do ogólnopolskiegp finału
," Kon kursu () nagrodę Anna Burda" .
KOlekcja na zywa si, "Bia ło - Cza rne
~ Cze rwone" i jest bardzo kobieca.
Wszystkie kreacje będ'l prezenlowane przez fin a listki konkursu "DzieWczyna Roku" . Na wybiegu na pewno
Pojawi się Agnieszka H oderna - III

I

L

widzów

FOTO Sluchowiak

Vicemiss Po lski Nas tolatek" 96, a takMagdalena Galewska - finalistka
konkursu " Miss Polonia Super M o del".
Niew'ltpliw,! atrakci,! będzie finał
konkursu "Miss Lata" . Dziewczyny
zap rezentuj,! s ię trzy ra zy - w kolekcji
letniej Janusza Wojciec howskiego
z Poznania , kostiumach k ąp iel owych
z Zakladu Konfekcyjnego " PIK"
z Chludowa ko lo Poznania o raz we
wlasnych st rojach letnich. Jury,
w skl"d klórego wejdą m. in. przedslawiciele poznań~kich agencji modelek i Misslandu wybiorą Miss Lata.
Swoją miss mogą też wybrać czyteln icy " G.J.··. Wystarczy do 23 sierpnia
wypelnić kupon konk ursowy i przesiać go pod adresem biura ogloszeń
lub redakcj i .. G.J ... . Wś ród gło sują
cych rozłosujemy nagrody.
Ju ż teraz wiadomo, że o t yt uł miss
walczyć będ ,! : Marlena Baranowska
z Twardowa, Iwo na Berlak ze Sławo:
szcwa , Beala K o ni eczna z Borowca,
Anna Korach z Jaroci na , Paulina
Krzaczko \vs ka z Pa rzewa. Patrycja
Mu siałek z Ja rocina. Justyna O lszanowska z Pleszcwa. Ed yla Roszyk
że

cj ona lm! grzec z n ość, w ydając 7. siehie
kilka sł a hi ulk i c h okrzy ków i anemicznych o klaskó w. Machina wreszcie ruszyła. Ania od pierwszej chwili robił(.l
co mogła , hy s kł o nić aud ytorium do
bliższej ws pó lpracy. Ono może ni e
siedział o jak na tureck im ka zaniu ;
raczej z filozoficznym d ys tansem ob-o
serwowalo muzyków. Bylo to o Iyle

bez nam ię t n i e

j ak jego po przedni cy.
Ryszard Wol baclt - cz łowi e k niezwy kle pogod ny i spokojny - przeds lawił
umieję tności wokalne, uprawniające
mn ie d o stwierdzenia , że zashlg uje na
więcej n iż uznan ie. J ego ~ oi. lboracja
z K rzysz tofem "D ża w orelll · · J aworskim na gitarze. Sta nislawem Czeczo-.
tern na basie i Jarosławem "Jarcy-

Harlem

FOTO Stachowiak

dziwne,
ków

że

ci nie produkowali

dźwię

sprzyjającyc h

medytacjom. Ponadprzeci ętne działania Marcina na
gitarze i akustyczne brzmienia wytwa rzane przez Janusza nie przesło nił y
delikalnego glosll Ani . Śpiewem i r uchem przy pom i nała mi \\'e nd y James
na krótko przed rozwi,!zaniem Transvision Vamp. Z gó", godzinn y. wypelniony melod yj nym rockiem wyst<;p
nie zakOliczyi si ę choćby jednym bisem. Wido\vnia nic oka zuła nav,,'ct
cienia kurtua zj i wobl!c kapel i. pres tiż
jarocińsk i ej widowni podreperowali
ni el iczni kolyszący się przed fosą oddzielaj,!c'l sce n, od widowni.
Na tak przygotowany, a wciąż niepewny grun l wszed l Har lem. Zespól,
którego jedyna - jak doU)d - płyta
" Lustra" z ys kała sobie pochlebne opinie zarówno nabywców jak krytyki ,
został przywitany p·rawie lak samo

z Jarocina, Roma Slasik z Jarocina,
Wioletta Tulacz z K alisza, Joanna
T a larczyk z Jarocina, Sylwia Turowska z Jaroci na i M arze na Wesolek
z Jarocina.
Pokaz mody już za tydzień . Bilety
w cenie 8 zł będą du nabycia od 22. 08.
w Biurze Ogłoszeń i przed imprezą. (ap)

siem " Zdankiewiczem na bębnach dała wyborowy rezultat. Olrzymaliśmy
widowisko naładowane dynamicznym
rockiem z wplecioną gdzie trzeba balladką , uprawn i aj ącą do lagodnego falowa nia r~ ką w y posażo ną w zapa l on ą
z apalnicz kę. Z espól zagra I nie tylko
pio senki doŚĆ popu larn e ju ż "I-Iedon", .. Pią ta trz ydzieści " i " Stąd do
hieba". ale także kilka cover'ów,
w tym słynn y " Sweet H ome Alabama" Lynyrd Skynyrd . Bardzo dobry
koncert , bardzo dobrego zes polu. Była okazja , żeby poszaleć przed sceną
z czego sko rzystalo tym razem już
większe towarzystwo. Gdyby nie to
kól ko zainteresowań , nie byłoby
trzech bisów i nie byloby wrażenia , że
J a rocin lO miejsce przyjazne dla muzyki i mu zyków. Entuzjazm lowarzystwa przed sceną nic przeniósl się niestety na amfi teatr i jego po bocza.
Mimo ciep łego wieczoru, od wiekszosci przybylych na koncert bil chlód,
którego przyczyny nie uda lo się odgadnąć. A pr zecież piwo i muzyka,
szczegól nie "dżemowata" , to dwie
rzeczy, które podobno łud zie łubią
najbardziej.
RONNIE

ERWIS

A.K.RUSZCZYŃSCY

AUTORYZOWANY DEALER

CENTRUM OEAWOO
SPRZEDAŻ I SERWIS SAr~Q(:HODOIN I

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
k1Gądek . ul. Królka 4
- Kórnik, lel./fax (0-61 ) 171-216

62-023 Roba kowo

lrasa

Poznań

• FSO· POLONEZ CARO.
• DEAWOO - TICO . NEXIA.
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO S LAT
• AlC E KONSORCJUM
• RATY NIEOPROCENTOWANE
• LEASING
• MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
• AUTOSERVVlS oferuje także wym ianę
używanych samochoqów na nowel
• KOMI S SAMOCHODOW U2YWANYCH
• NA MIEJSCU REJESTRACJA
I UBEZPIECZENIA
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Recenzja recenzji
W numerze 31 "Gazety" opublikowaliśmy recenzję książki "Pa/ac
w Jarocinie", autorsłwa prof. Mariana \'Ilalczaka. Autor, w liście do
. redakcji, odniósł się do opinii recenzenta - J. Jarockiego.
Ci , którzy piszą recell zje , wiedzq, że
nawet najlepszy /eksl mo żna poka zać

tylko w czarnych kolorach, u kiepski
ocenićjako wyją tkowo

dobry . Zdar zają
recenzje wyważone i obiektywne. S zczególnie za:,: trudno warlo'!}-

się niekiedy

ciowai: regiullalia oparte na

ź ród'ach

pierwotnych, gdyż szcząrkoH'ość prze:

kazów sugeruje

często

konieczność

ukazywania tych sam ych faktów Ul róż
ny m oś wietleniu, a rozbieżnm:ć wfaktogra/ii bywa zaskakująco duża. Recen-

ze11l .iednak lilie wszystko najlepiej. Pewien wielki pisar: na spotkaniu au lorrsk im {Jowied::ial kiedy.( ie rccel1::ji
swoich ksią::ek ui" c:yla, g{~VŻ reC{!I1~
:enci to ta cy "m~'drcy" , któr::y IWII'el
wieszcza Adama moglih)' ,,:,:o.\'ł//u: ::apachem pr zypominąjl{ cy lll zgniJe jąjo' '.

Jarocińskic firmy mogą wziąć udziai

Klub

Przedsiębiorców

i Hand-

lowcim'.
są

pod has1em " Wspólna Europ,,"'. Charakter ich jest podobny do polski ch kiermaszy. Producenci dó br konsumpcyj.
nych, ta ki ch jak odz ie ż, ga la nteria .
przedmiot y u ży tkowe i art ystyczne , mo·
gą s przedaw ać

swoje wy roby

bezpoś re d

ni o na stoi s kach .
W ub iegłym ro ku na strasburs kich
largach swoje sto isko miał a jarocinska

linna Romualda

St yszy ńsk i ego.

W tym

natomi ast Jarociń s ki Klub Przedsiębio r·
czości proponuje zak ładom z Jarocin a

i okolic

w s póln~ ek spozycj ę,

Zgło s zeniu o~az

dodatkowe informa-

cje m ożna u zys kać pod numerem telefonu 47-28-25 . Spotkanie z zainteresowa-

nymi przeJsi~bion;ami odbędzie s i ę 20
sierpnia w " Klubie Wielk opolan" (Jarocin, ul. kard . S. Wy szy ń s kiego 4, 11
pi~tro) .
(rez)

.

czytają

młodzi?

w Europejskich Ta rgach w Strasburgu,
które odbywać s i ę będą od 6 do 16
września. Wyjazd na imprezę organizuje
Targi w Strasburgu organ izow;:anc

naszym mie,{:cie recenzenta
si(1 nobliwie ,,1. larocki". Otó ż ów wo/nomyśliciel byl łas
kaw już po raz drugi swoim !hvia tłym
umysłem
zaszczycil.: przygotowany
przeze mnie dla Jokalnej społeczności
tekst pt. "Pałac w Jarod1/ie" 1V numerze 31 " Gazety Jarociliskiej". Zaszczyt
10 d/a mnie niema/y , zważy wszy że
tekst rerenzji jest wyjątkowo zjadliwy,
telldellcyjllY i g /'uboskó /'I1y . Każdy raki
tekst zwraca uwagę na autora i publikaeir , cZYlliącją bardziej popI/lamą i poczy tn ą. A1 ożl1a by praktycznie wzru.eyl ramiollami i ze l1ispólczucicm jJomy .\1c(: () lwlol"::e reeen::ji, gl~)'by nie
p elvien :01, że sif! chłopisko lak marfluje, że )t'.cyslkie ro: Un7y pojadl, IIIS':)"SIku Irie .. . l)'lkojak(}.~ nie bardzo mo żna
IV

Co

Targi
w Strasburgu
.Jarociński

,Mamy i

podpisująceg o

Tylko jedna czwarta mlodych jarocinakó"' przyznała, że tego lata przeczyłala przynajmniej jt'łlną książkę. Co
drugi ankietowany twierdził, że rcgula~
mie czyta ty lko czasopisma mlodzicżo

wc.
Z przeprowadzon ej przez

" Gazetę"

sondy wynika , że mimo deszczowej
pogody, w ciągu ostatni.ch tygodni
tylko 24 o/" nastoletnich jarociniaków
przeczytało przy najmniej jed ną książ
kę . Dla po lowy z nich byly 10 lektury
szkolne. Pozos tali czy tują przede
wszystkim k si "żki sensacyj ne. psychologiczne i horrory. - Tego łflt a przcl"zy
ullam lylko ,.Dom na Sekwanie" Williama Whartona oraz .. Malowanego
ptaka " Jerzego Kosi/iskiego - przyznala jedna z ankietowanych.
Polowa zapytanych zapewn iala, że
czyta regularnie tygodniki. Najw i ęcej,
bo aż 30 procent mlod zieży najczęściej
s ięga po " Popcorn" , " Dziewczynę"'
i " Bravo". 20 procent po " Wprost"
i " Politykę" .
(rrz)

spotkm.:

II'

ksi((garni jego l eks/y. W)'-

r wane za.\' z kOlllekstu zdania, dobrane

per.fldnie, .\'II·iatk=f{,

iż

lIiedopieszczony

postaUOll'jf ca/ą ŻrJlll11111iet!oskolla/ości
świata llze lwl~'(rz l/iL: 1/lI

hiedny m ,
podpisany m aworze, który nie
raczyl Iwwel ::apylOć o ,;'It'ia/łą radę
gminnego oceniacza i przyh(}(;z nego polity ki kulturalnej \Ii na.",·zy'" grodz ic. No
cóż, łalwiej zape wne powkładać fotki
\II gablo/y i od czasu do czasu nG tym tle
zo rganizować sobie piedestał dw'kona/u.~ci ;- nieomylności, Jedyna nadzieja,
że mimo .n . . ej niedoskona ło.vci, lokalne
inicjatywy wydawnicze będą żyły swoim życiem, z własz cza ż e nie są rea/izotego

niżej

JIlane z pieniąd:y gm innych , jakie nie~
raz idą 11(1 promo cję autorów pisząt'ych
dla innych gm in . To lilka zasada , s wo~
jemu nąjlepiej o{1 raz ił po piórach, niech
siC! nie wypina. Nad::ieja le= \II tym , że
którego.! poral/ka p. Jarocki lub jegomo.{:t:, który hfd:ie mial o dwagę podpisywać się swoim nazwiskiem, zaleje
naszą spolen:nu,;'/ wiełoma pub/ikac~
jami, godnymi miary j eg o recenzji, bez
h/(!{Mw przypisyu'anyclI aUlOrowi (dyskusyjnych i IV paru pilI/krach niepraIVdziwyclz ), a ~\ll edy niżej podpisany zamilknie ustępf{jąC poła mistrzowi.
Do dz ieła Panie Jarocki!

MARIAN WALCZAK

Konkurs na haft ludowy
"Snu tki goli ńskie" to tytuł konkursu na haH I Ęudowy, który ogłosi
ło Muzeum Regionalne w Jarocinie.
Ce lem konkursu, orga ni zowanego dzi,ki pomocy finan sowej Ministe rslwa Kultury i Sztuk i, jes t zachowanie o ryg inalnej sztu ki ludowej Ziemi Jaroció s kicj. M ogą wzi,)c
w nim ud zial ws zys tkie osohy wyrabi ające hafty. Prace będ ą przyjmowane do 31 pa ździernika , a ich oceny dokona do ł 5 lis Io pada komisja
powolana przez organiza lora. Ogło
szenie wy ników oraz rozdanie nagród i wy różnietl nas tąpi w mu zeu m
na wyslawie prac konkursowych.

PRASA

Szczegółowe informacje o warunkach konkurs u można uzyskać
w Mu zeu m Regionaln ym w Jarocinie (Ratusz, II piętro),
(rr)

DONOSIŁA

Op lata od wprowadzenia i zagospodarowania
si ę w mieście Nowe miasla n . /W .
§. 1. Kto w okręgu miasl<-l Nowego miasla stosownie do ord.vlli:l{·yi Illicjskic.~j Z
dni a 30. Maja J 853 (... ) jako samoistny mieszkaniec dobrowolIlic osicd lPl sic;", Willicli
w f3m ill3eh ty lk o gł owa fa milii z ł oŻYi· do kasy k amc r a lll ćj :J la l. o p ła t y od
wprowadzł~nla s ic:.
§. 2. Oprócz tego Il1US7..ą niclylko nowo osied l ający się . ale także i d. klórq j\l;l
do gminy miasta Nowcgo miasta nal eżą, przy założcniu udzielnego gospodarstwa.
op ła cać do rzcczonćj kasy podatek od zagospodarowan ia sic;: i w pnł\vdzh~ Lak ....x tylko
naczelnik fam ilii.
§. 3. Dopi~ro po ZI0~.c l1iu opiaty od wprowadzC'.Jl ia się, l.Izystka s ic;: prawo do sta ł ego
zamieszkania a pu złożeniu op ł a ty od z~l gospodaro\Vanja się lI1o ...zn dopkro Illid·
udział w wykommiu pjaw obywatelskich .

,;~ ;:; ..~;,,; 7jC,'{;,.;;;;,.::.:;j;.;;>. ",.;

Słonecznik

:-> '-;;~ · .7,

M:lgis t r81. .
"Tygodnik Powiatu Pleszewskiego"
Nr 35, 30 sierpnia 1854 f .
,,;;,';:0<'

na murze

kościelnym

Na murze oka l ającym stary I~ościół na narotnlktt od s tro ny ry n k u
i ul. 3 Maja wyrósł piękny s lom~cznlk. zasiany przypadl\owo prawdopodo bnie

SERDECZNE GRATUlACJE

•

przez ptaki. Rozwin i ę ty s ł onecznik sam j eden s terczący na tle surowego munt
sprawia osobliwe wratenle dziwnego zbiegu okolicz n ości i fenómenu natury.
"Gazeta Jarociriska"
Nr 69,29 sierpnia 1937 r.

słowa miłości , wdzięczności

i przywiązania
Kochanym Rodzicom

"."V.~·'

"

••

z okazji 55 rocznicy

••

ślubu
prlekazują

córki i syn z rodzinami
zdrowia i doczekania
. k;lei~vch. """'~n;~h,rh ;"h;JP""7"

łącząc życzenia

';

./-'t:;;,

.;.~~:;:~~,~ .~"

O wszystkim po trochu
w Jarocinie.:

KRYSTYNIE I FELIKSOWI KUSIOM

" .. ,

odbYWHją s ię w

dniach od .) ~ 10 bm. ~cJl1 inarin dla wy ld<ldowe.:ó\\ IW
kursach szkolenia part yj nego! stopnia . Program wyklłldow przc.:widuje tClllat~' : 17..ąd~'
wsteC7J.lictwa i zdrady narodowej oraz zagadn ienia dotycz.ące sytuacj i mit(dz~.' Jlarodowej .

Gminna Spółdzie !ni n "SCh" w Jaraczewic k. JaroCilll1 przygotown la Ill aga~t n)' n<l
zsyp zboża na 5 dn i prl.cd terminem . Magazyny zostaly 7..dczyntckow<II1C i w~i biclonc .
Ani jedno ziarno się nie l'Jliszczy. .
kore!ll p o nd ~ nt

wl~j s kj

"Gazeta

P oznańska "

Nr 213 , 7 sierpnia 1951 r.
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Eko nomii Rolnictwa przewiduje, że
grudni u za ton~ pszenicy trzeba
będzie zapłac ić 610 - 640 zl. - hl/dno
powiedzieć,jak zachowa sif rynek - komentuje prezes Centrali Nasiennej
Stanisław Filip - ale lV skali kraju zboża
chyba bedzie brakowa/o. Gdl' dziś jecha/em z Warszawy , przygląda/cm sir
uprawom. l\'ędznie lam to· wygląda.
O \Viele go rzej niż w Wielkopolsce.
Zdaniem prezesa Agencja Rynku Rolnegu ni e będzie czekać i już teraz
dokona zak upu z boża na Zachodzie,
\V

- Ja wszystko, co zhio r{~, przeznaczam
dla .'wiń - dek la ruj e, przygh!dający si ę
pr zygo t owa l~i o m kombajnu, Jan Soczewa z Witaszyc. - Zhożajare lo mogą
fia e: duże plony, zimowe IV tym roku nie
obrodzily . Mi /la przyklad psze/lica
wymarz/a. P/on ży t a byl za to dość'
dobry - trzy tOlly z hektara. Jan Soczewa ma 12 hektarów ziemi, hoduje
aktualnie 80 św iń , m a 5 krów i 2 opasy. Nicjestjednak zadowolony z pracy
na roli. - Żadnego zysku nie ma H' gospodarst wie u' tej c/zlVili - mówi. - Gdyby
gdzieś byla lepiej platna praca, to
z mieI~'ca bym rżnąJ lo lvsz)/stk o i poszell/. HI zeszlym roku Jrlialem cebuJf
- nic z lego nie bylo , mialem czosnek
. zjeźdz i/em pól Polski, ieby.go !-.przedać.

nie robią so bie nadziei, że
poprawi po tego rocznych żni
wach. Wciąż b ędzie po staremu. Zbiorą zboże, wyhodują świnie, sprzedadzą je i ... pieni,!dze wystarczą a kurat
na ś rodki produ kcji: nawozy, koncentrat y, paliwo i części ..

•

si, od 7 do 14 dni. Zakłady Zbożowe
w P1cszcwic wypłacają należność
\v c ią gu trzech dni.
Wszystkie skupuj ące zboże firmy
dbaj,! te ż O ' Clas ro lnika. Jeśłi już
przyjedzie i stanie z ziarnem w kolejce,
nie odeślą go z kwitkiem, będą pracować tak długo , aż s kupią wszystko.
Przeczekać do wiosny
Co zasobniejsi rolnicy poczekają ze
s przeda żą zboża do wiosny, Ju ż od
kilku lat im się to opłaca. Problem

Zniwa

i sprasowanie slomy z 900 hekta rów.
Godzina pracy kombajnu kosztuje
ł 35 zl - dla tych któ rzy zdecydują się
zaplac ić w termi nie 7 dni i 150 zl - dla
tych, którzy len termin przekroczą,
Podobnie z opła tami za prasowanie
słomy. Godzina pracy prasy kosztuje
odpowiednio 60 bądź 70 zł . SKR na
ż niwach nie straci. - Przestoje i większa
awaryjno.\;C: sprzę tu .~polVodoWQllG wilgotnością zboża wplynq j ednak na zwifkszenie naszych kosztów - przyznaje
Kazimierz Karcz.

ruszyły

Ro łni cy

ALEKSANDRA PILARCZYK

coś si ę

Ceny w górę?
Ceny ziarn a z tego rocznych plonów
nadal pozostają nicwiadomą, żeby nie
powiedzieć tajemnicą. Firmy skupują
ce zboże nerwowo wyczek uj ą sygna-

gdzie w tym roku jesl urodzaj i ceny
z pewnością spa dną.
Jak wply nę/oby to na nasz rynek,
lrudno przewidzieć. Ceny z boża mag;:! się zmie niać z dni a na dzień. Rolnicy muszą. więc trzymać rękę na
pulsie. Dobrze byłoby . gdyby nie musieli w-ydzwan iać lub co gorszajeźdzlć
od punktu do punktu, a o akt ualn ych
cenach informowa łby ich na przykład

FOTO Stachowiak
łów plynących

Niechętnie

z rynku.

o cenac h

informują prasę . Boją się

oferować

za

dużo

pieniędzy, boją

za

-

żeby
mało

nie stracić
- żeby nie
jednak wia-

str aci ć klientów. Już d ziś
domo , że trzeba będzie podnieść cenę
zboża gwar.antowaną przez Agencję
Rynku Rolnego .' Cena ta dla pszenicy
wynosi na przykład 480 zł za tonę .
Przy tej kwocie obstają j eszcze co
prawda Zakłady Zboża wc w Pleszewie (których magazyn w Jarocinie
mieści s ię na ul. Szubianki), ale ju ż
Centrala Nasienna "AN KO" (w Jarocinie mająca s ied zibę t"", że na ul.
SZubianki) od p oczą tku uSlaliła stawk i wyższe: S20 zl za tonę pszenicy
glutenowej i 500 zl za tonę zwy klej
Pszen icy. Do p i ą tku ceny interwencyjne Agencji Rynku Roln ego o bowiązy
Wa ł y w punkcie skupu w Mieszkowie,
należącym do Hodowli Roślin "Sobótka" Sp. z 0.0. W sobotę zboże i tu
zdroża ło. Czy zdrożeje jeszcze bardziej? Jak podala " Polityka" - Instytut

Ośrodek

Doradztwa Rolnic zego . ODR nie dysponuje cennikami, bo są
trudIloś c i w ich pozyskiwaniu. Firmy
nie chcą, aby rolnicy p orównywali ceny
- tłum aczy kierownik jarocińskiego
.punktu Dorad ztwa Rolniczego, Eligiusz Jędrowiak, - Podobnie by/o ze
skupem żywca. Doslawali.~my cenniki,
a/(~ po waszych artyku{ach na ten temat
mieliśmy już z tym klapO/y - dodaje.
Zdaniem kierownika tym razem nie
będzie już tak drastycznych skoków
cen, <.:poć na wiosnę zboże pewnie
będzie droższe. Marek Walęsiak ksi~gowy IV mieszkowskim punkcie
skupu nie za u ważył jednak, aby rolnicy ws trzy mywali się ze sprzedażą
ziarna. - Mus zq je ,\ przeda(;, bo przecież potrzebują pieniędzy na zakup
nawozów i materiału siewnego. Dlatego jednym z l1ajwięJ...-s'Lych awtólV naszej Jirtny jesl lO, że u nas rolnik na
wypJalę pieniędzy nie musi czeka(~ mówi . Sprzedając zboże w Centrali
Nasiennej, na pieniądze za nie czeka

może stanow i ć jed ynie przechowanie
ziarna. Coraz częściej jednak w obejsciach pojawiają się metalowe silosy
- tzw. BIM-y, Józef Nowak z W ilczy
ma ich aż cztery. Zainstalowal je w zeszłym roku . Jeden BIM koszlowal
wtedy średnio 35 mln starych złotych.
Do tego doszły dość duże koszty montażu. - Tr zeba zrob ić plylr betonową
{lad tf kOl/stl'llkcjr, teren musi być
osuszony i odizolowany - wyjaśnia rolnik. Zapewn ia, że inwestycja nie zw róci się w ciągu sezonu, na to potrzeba
dwóch, trzech lat. - Nie mogr {loll'iedziel: , że ile 1/0 tej imrestyq"i wyszedlem , bo od rn iu' do wiosny zho:e bardzo
zdroża ło. l\1agazynujf ziarno ju:: od
kilku lal. Je/;/i mia/ttm i:zeka(: m iesiąca
mi za pieniq żk.ami, fa wolalem , żeby
sobie li mnie lO zboże leża/o .
Zdaniem kierownika jaroeińsk i ego
ODR-u silosy montują nie tylko ci,
którzy na wiosnę ehcą korzystniej
sprzedać zboże, ale przede wszystkim
ci, którzy prowadzą produk cję zwierz,eą i chcą przechowywać zboże
w dobrych warunkach. Z re g uły jednak rolnicy, którzy zainwestowali
w BIM , nie sprzedaj ą nadwyżek za raz
po żniwach.

żniwo
To zaledwie początek ż ni w. Zboża
jare jeszcze nic dojrzały . Niedawno
odstawiono do punktów skupu rzepak. Było tego niewiele, bo na wiosnę
wiele pól zaorano, Ci, którzy uprawy
zostawili, nie są zadowoleni. - Cenę
rzepaku co prawda podniesiono, ale
i tak nie dosta/i.vmy tyle, ile nam obiecano - mówią .
, Po rzepak u przyszedł czas na zboża
ozime: ż yto , pszenżyto i jęczmień .
- Okola 50% żyta i pszenżyta jest
wylegnięte. Zboża jare stoją - mówi
prezes Spóldzielni Kółek Rolniczych
w Kotlinie Kazimierz Karcz. Rolnicy
z reguły koszą kombajnem, ch oć przy
drodze z Jarocina do Wilczy zobaczyć
można też dwa pola z tradycyjnym i
mendlami. Coraz rzadszy to jedna k
widok. O wynajęcie kombaj nu nietrudno i niekoniecznie trzeba za nie od
raz u zapłac i ć . U sługi świad czą za równo rolnicy indywidualni, jak i kółka
rolnicze. SKR w Kotlinie przyjął
w tym roku zamówienie na skoszenie
kombajnem 1200 hektarów zb oża

Kombajnowe

Dożynki - we wrześniu
Zdaniem
prezesa
kotlińskiego
SKR-u - przy dobrej pogodzie - ż niwa
powi n ny za kończyć s i ę do końca sierpnia. Eligiusz Jędrowiak twierdzi natom iasl, że aby zeb rac zboże wystarczą dwa lygodnie dobrej pogody (liC"!C od la sierpnia). I ta pogoda jes t
d la jakości plonów ha rdzo ważna Przez fe ciągle opady ps zenży lu grozilo
porośnifcie.

Na szczęście poka-::alo się
slOllce.
Kierownik ODR-u nic cht:c
jeszcze dokonywać ogólnej oceny plonów. - Szczeg ólnie trudno co.~ IV tej
dnvilipmviedzieć na Lema l zbóijarydl.
Plony żyta sq dużo niższe niż pszenżyta, ale tu lt'iele zależy od upralVy.
Rolnicy z r eg uły mniej dbajq o żyto
- za u waża . Z braku pieniędzy nie
dokonują nawożenia i kompleksowej
ochrony ro ś lin. Podobnie jest z mate-,
rialem siewny m. - Niby wszyscy wiedzą,jak waż nejes t korzystanie z kwalijlkOlvanego malerialu sie\Vnego, ale
wysta rcz)' spojrzeć na pola, by do strzec, że IIIszystko rozbija się o brak
pienifdzy - mówi prezes Centrali Nasiennej. Podkreśla, że bardzo często
dobór odpowiedniej o dmiany ma de cydujący wpływ na wzrost roś lin .
Za ni ższe plony nie na leży więc
winić wyłącznic warunków atmosferycznych. Z drugiej strony - jeśli rolnicy
będą coraz mniej inwestować w uprawę - zbiory będą coraz bardziej uzależ
nione właśnie od pogody.

..
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ZATRUDNIMY
rencistów z ważną
grupą inwalidzką

adres:
PTH Wiking l
ul. Szubianki 15
tel. (0-62) 47-26-21

'"

~~, "tł, o --------------- OGłOSZEN

OKAZJA - OKAZJA - Ol{AZJA
KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO!
TYLKO W

KSIĘGARNI

"MIX "
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CZĘŚC I

CZYSZCZENIE

BIZON, PRASA Z 224

*
*

paski klinowe - hurt i detal
łożyska
PH AUTOROL
D . ABRAMOWICZ
63-200 Jarocin, ul. Opłotki 42
teL kom. 090/ 607-486

Gr

DYWANÓW

Gr

TAPICEREK
(samochodowych)

NOWE MIASTO
tel. kom.. 090/ 613-369

328/"

Do nabycia na raty/Czas zaJalwiania ol. .. 20 minII/.
Dla osób pmwadzągd"lzialabu:lić gospalarClij beZZfJ.\1I'iadc?L,lz U/1{ib,,\'knrboll'ego.
Moż/żwość Ul/tUpU pnez fOblikń»~ emet'yiów i renci~JÓw.

UWAGA !

NOWA 6-tomowa ENCYKLOPEDIA PWN
DO NABYCL<I. JUŻ 1'0 PIERWSZEJ WPLAClli 20 zl

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OKAZJI
KSIĘGARNIA

"iVUX". 63-200 JAROCIN. uL PADEREWSKIEGO II

SZAFY, GARDEROBY,

WNĘKI

Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

~KOM ANDOR
- m aksymalne wykorzystanie przestrzeni
- wygoda użytkowania
- estetyka wykona ni a
NOWOCZ E SNOŚĆ W TWO IM DOM U!
Orzwi suwane wykonane z luster kryształowych.
z płyt białych łub drewnopodobnych zna jduią zastosowan ie
pomieszczen mieszkania . biura . hotelu i in .

i

VI

Możliwość odliczenia od podatku .
Środa Wlkp" ul. 20 P ażdzlernika 1, tel. 545-24

.

(wgodz, od 11 :00 do 17.00)

FIRMA

HANDLOWO-USŁUGOWA

Jesteśmy

przedstawicielami dużej skandynawskiej firmy
która przygotowJJje znaczne inwestycje na
terenie regionu kaliskiego.
Kilku naszych dyrektorów, którzy przyjadą ze Skandynawii
na okres 1 - 3 lat
szuka do wynajęcia (ewentualnie kupienia)
przemysłowej.

MIESZKAŃ LUB DOMÓW
Powinny one spełniać następujące wymagania:
1. Szukamy zakwaterowania dla 4 indywidualnych osób:
- mieszkanie nie mniejsze niż 50 m2 dla każdej z osób
- małe domki z ogrodem dla każdej z osób lub jeden duży
dom z ogrodem dla wszystkich czterech osób z kilkoma
sypialniami i minimum dwoma łazien kami.
2. Lokalizacja w Jarocinie lub na trasie Jarocin - Kotlin,
3, Jeste ś my zainteresowani wynajęciem lub kupnem
mieszkań lub domów o wysokim standardzie (ewentualny
koszt remontu lub podwyższenia standardu wliczony będzie
do umowy).
Informacje: tel. 40-55-21 , w godz. 700 -15 00

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

I Oferuje: I
o U żywane prasy do s łom y

i siana takich firm jak:
CLAAS, W ELGER , FAHR ,
JOHN DEER E i innych

O Przywóz innych

O

maszyn i cz ęści
zamiennych na
zamówienie
Rowery górskie
prod . włoskiej

PSZENICY
PSZENŻYTA
JĘCZMIENIA

KUKURYDZY

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

Ferma drobiu
o Promocja polskich maszyn i urządzeń
rolniczych na terenie Niemiec

O

Pośrednictwo w innych transakcjach

Mizgier

importowo-exportowych

O

Możliwość zakupu za gotówkę i na raty

Zapraszamy

(335/96 )

Marianowo Brodowskie 20
(koło Środy Wlkp.)
tel. (0-667) 516-16, 514-86
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HERBATECH

Komitet Organizacyjny
ma zaszczyt zaprosić
na uroczyste obchody
Święta Zielarza dnia
15 sierpnia 1996 r.WDobrzycy:
10.30 Msza Św. w Dobrzycy

11 .15 Msza Św. w Nowym Mieście nad Wartą
14.30 Otwarcie festynu Święta Zielarza
na stadionie GOK w Dobrzycy
15.00 Turniej piłkarski drużyn :
- Finzelberg NIEMCY
- Megafyt CZECHY
- HERBAPOUHERBATECH Klęka
- VITAXJPLANTADRUK Dobrzyca
18.30 Zakończenie turnieju-wręczenie nagród
20.00 Zabawa taneczna
Od godziny 14.45 gra zespół P. Lewandowskiego
Przez cały czas trwania festynu:
- grill z kiełbaskami i szaszłykami
- wata cukrowa
- lody
- 2 rolbary z piwem 'Okocim"
- wojskowa grochówka
- stoisko degustacyjne herbat Vitax
Dla publiczności liczne gry i zabawy
z atrakcyjnymi nagrodami !
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Strategiczne znaczenie dziurawca

Takie zestawienie skladu preparatu
jest celowe, ponieważ przeciwdziała
towarzyszącym depresjom, zaburzeniom snu oraz stanom lękowym.

Już w starożytności i początkach średniowiecza stosowano wszechstronnie Dziurawiec leczy - VITAX
ziele dziurawca. W V wieku Aelios z Amidy zalecał odwary z ziela dziurawca pośredniczy
Jednym z krajowych producentów
w leczeniu ran i wrzodów. Aleksander Tralles żyjący w latach 525 - 605 w Azji ziółek z dziurawca jest VIT AX w 00brzycy.
Sporząd zane na dziurawcu
Mniejszej pisał o korzystnym działaniu tej rośliny na nerwy.
We wczes ny m ś red ni o wie cz u dziurawiec sta ł się w Europie przcdm.io tcm
różn ych przesąd ów i za bobonów. Druga
nazwa dzi ura wca - świę tojałl sk ie ziele,
po wsta ł a

prawdopod obnie w kręg u kul-

tur ga lli cko -cel tyc ki ch. Cze rwon y sok ze
kw ia tów dziurawca mi a l sym-

św i eżych

bo li zować męcze ń s k ą

krew

św .

Jana

C hrzc iciela, który zos tał ścięt y za s woją
wiarę na żądan ie Salo me.
Wi ele wie ków mu s i a ł o u pły n ąć, za nim
zo ri entowa no s ię, że czerwo ny ba rv·m ik
na daj<!cy ziel u znaczeni e mi styczne,' tworzy w dz iunłwc u ca łki e m ni edawno odkry t ~ gr u pę substa ncji zwa n ą hiperycy -

namI.

Polska odmiana "Topaz"
Dziuraw iec zwyczajny Hypericum
perloratum L z rodziny dziurawcowatych Hypericaceae jest rośli n ą wielole tnią , s p o t y kan ą niemal w calej Europie, zachodniej części Azji oraz pół
nocnej Afryce. W Polsce roś ni e powszechnie na całym niżu i w dolnej
części stre fy gó rskiej w zaroś l ac h , na
such ych wzgó rzach, łąkach i miedzach, two rząc częs to mieszance z innymi ga tunkami tego rodzaju. Rod zaj

Do nowo otwartego

5.0.5. (}

GABINE11J
STOMATOLOGICZNEGO
zapraszają

lekarze z Poznania
P ełen zakres usJug
Dla renci stów i emerytów
.5 % llli żki na protezy

Czynne pon o - pl. 16.00 - 22 .00
w soboty 9.00 - 15,00
Jarocin, ul. Kościu szki 12A, tel. 47-27-92
,\t!o=lilru "cJc~·I,.",jCl lc/cfoJ1Jc=n a

11' god: /l/ach JlI -=.\Jęi·

Hypericum L. obejmuje o kola 400
gatunków.
Surowcem fa rmak o pealnym jest
ziele dziura wca (Herba Hyperi ci) zebrane w począ tk owej fazie kwitnienia
roś lin. Często ziele dzi urawca zbierane jcst- ze sta nu na turalnego . Duże
zaintereso wanie dziurawcem jako I O. ślin ą o szerokim zastosowa niu w lecznictwie spo wodowa ło kon iecz n ość
upraw y tego gatunku w celu otrzyma ni a wyr ówna nego suro wca dobrej jak ości. Dl a sprostania tym wymagani om w I nstytucie R oś l i n i Przetworów Zielarskich prówadzo no hodowlę dziurawca zwyczajnego \ "l celu
otrzymania odmia ny o wysokiej zawa rtości substancji czynnych oraz dobrym plonie surowca . W yhodowa n ą
o dmian ę nazwa no " Topaz" , a jej elita rn y m a te ri ał nas ienny stanowi wyjściową bazę s urowco w ą dla coraz
liczniejszych przetworów leczniczych.

Źródło leków
anty depresyjnych

z

skład

uwagi na ba rd zo urozmaicony
chemiczny, ziele dziurawca ma

.. Lekarz stomatolog
Joanna PRZYMUsIŃSKA
Zi'1prasza do

n<MQ

otwartego

~ GABINE1U ~

STOMATOLOGICZNEGO
Czynne:
wtorki, czwartki 16.00 - 18.00

JAROCIN, uL Wodna 22

(266[IIRI95

teL

47-27-83
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PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYdNO-USŁUGOWO
Klęka,

63-040 Nowe Miasto, tel. (0-667) 531-11

oferuje:
• remonty maszyn
przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
• remonty maszyn rolniczych
usługi:

• mechaniczne· hydrauliczne· elektryczne
• budowlane • malarskie • spawanie aluminium
i stali kwasoodpornej

wielo kierunkowe działanie terapeutyczne. Wodne wyciągi zzicla zawierają
ce garbniki katechinowe d z ialają ścią
gająco i przeciwzapalnie na skórę ,
a tak że na błony śluzowe jamy ustnej,
gardla, przełyku i przewodu pokarmowego, hamują drobne krwawienia
oraz wzmacniaj ą i uszcze lniają ściany
wlosowatych nac zyń krwionośnych.
Docenione ostatnio u s pokajające
działanie przetworów z dziurawca wykorzystuje się w ogólnym wyczerpaniu , zaburzeniach psychowegetatywnych, zakłóce
niach rytmu snu, lęku lub
niepokoju
nerwowym
i w nastrojach depresyjnych. Choć na rynek trafia
wiek leków syntetycznych
o działaniu przccivldcpresyjnym, nie zmi e niła się
częstotliwość
nia d z iał a ń

wyciągi wodne służą do samoleczenia.
Odwary z ziela dziurawca służą do
płukania w owrzodzeniach dziąseł
oraz sta nach zapalnych jamy ustnej
i gardła , czasem do okładów na oparzenia I i II stopnia, trudno gojące się
ran y, wyprzenia i owrzodzenia żyla
kowe, Wyciągi wodne z ziela dziurawca stosuje się także z dobrym wynikiem w oslabionym wydalaniu moczu,
kamicy moczowej, przewlekłym goŚĆ
cu, w za stojach krążenia obwodowego
krwi oraz nadmiernej przepuszczalno-

wy stępowa
nie p ożąda

nych. Alternatywnym rozwiązaniem, w przypadku
depresji lekkiego i średnie
go stopnia może być zastosowanie
preparatów
z dziurawca (m. in. Tinctura Hyperici i Intractum
Hyperici, produkcji Zakła
dów Zielarskich " Herbapol" SA w Klęcc), ponieważ w tej terapii nie stwierdzono działań ubocznych,
obserwowanych podczas
leczenia innymi środkami
(efekty antycholinergiczne
i wewnętrzny niepokój).
Może to mieć duże znaczenie w praktyce, ponieważ
właśnie objawy ze strony
ośrodkowego układu nerwowego są czę s to przyczyną zaprzestania terapii.
Pacjenci leczeni wyciągami
' - - - -- -- - - Hypericum p.,jora,,"n
z dziurawca wykazali znaczną poprawę stanu ogólnego, a ok.
ści włosowatych naczyń krwionoś
70 % po 4 tygodniach leczenia była
nych,
wolna od objawów depresji.
Przetwory z dziurawca, a zwłaszcza
Aktualnie w lecznictwie niemieckim
wyciągi olejowe, po pewnym czasie
znajduje się 28 preparatów zawierają zwiększają wrażliwość skóry na dziacych wyciągi tylko z dziurawca oraz łanie promieni nadfioletowych światła
5 preparatów zło żonych z wyciągów s łonecznego lub lampy kwarcowej,
z dziurawca oraz innych surowców,
Jest to wywolane głównie przez hipeszczególnie o działaniu uspokajają
rycynę. Średnia dawka dobowa do
cym,
użytku wewnętrznego wynosi :2 Na polskim rynku medycznym do
tej pory brak było standaryzowaneg,o 4 g ziela dziurawca,
Pozytywne wyniki badań kliniczpreparatu o wyżej opisanym działa
nych dały początek gwałtownemu
niu, opartego na surowcu Hypericum
perforatum. Lek pod nazwą roboczą wzrostowi produkcji coraz to nowych
leków na. bazie dziurawca, a on sam
"Psychotonisol", wdrażany jest aktunabrał znaczenia strategicznego, Wiaalnie w Zakładach Zielarskich "Herbapol" SA w Klęce , Jest to preparat domo, kto w czas zabezpieczy sobie
złożony, zawierający obók wyciągu
bezcenny surowiec, ten wygra rywaliz ziela dziurawca odmiany " Topaz" , zację na rynku farmaceutycznym,
również ekstrakty z liści melisy oraz
Stąd nieprzypadkowo w tegorocznym
z ziela męczennic y cielistej. Sprzyja to wieńcu plonów zielarskich poczesne
rozszerzeniu zakresu działania o efekt
miejsce zajmuje d~ rawiec.
u spokajający, po przez obniżenie proProf, dr hab, JERZY LUTOMSKI
gu wrażliwości ukladu nerwowego.

I

I
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Klęka
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Pojęcie straty - nie istnieje
W ubiegłym roku powiedzieli Panowie "Gazecie", że najważniejszą rzeczą
dla firmy jest podwojenie obrotów i wejście na rynek świa towy . Udało się to
zrobić?

Jerzy Jambor: J eśli chodzi o o broty, to
na pew no nie udal o si ę ich podwoić,
ale ud alo się je znacznic zwięk szyć . Na
rynki zew nę trzne leż nie we szli śmy
w ta kim za kresie, jak lego oczekiwaliśm y. Prze bicie się z lowarami, któ re
my produkujemy nie jest takie proste,
ale nasze prod ukty są już w Nie·
mczech i wc Francji. W tej chwili
czyni o ne są starani a s przedaży wycią 
gó w ziolowych d o Anglii i Stanów
Zjednoczo nych. Prawda jest taka, że
aby wejść na rynki ś wiatowe , trzeba
spros tać wiciu wymaganiom. Wyrób
musi by ć bardzo wysokiej jakości
i musi bYl: bardzo tani , a skojarzenie
tych dwóc h rzeczy nic jes t ta ki e proste.
Na rynk u św iatO\.vym brakuje już
miejsca d la no\vyc h firm . J eś l i chcemy
s przedawać lam nasze wyroby, 10 musim y wy przeć z niego inn yc h producent ów.
Czy na Wschodzie też można kupić
produkt y Herbapolu Klęka?
J .J.: W tej chwi li sprzedajemy wyroby gO lowejedyni e na Litwę. PrzygotowujL.:my s i ę. za poś rednictwem innej
[iriny, do eksportu do takich k rajów,
jak Ukruina , Rosja . Ło twa i Estonia .
Tam b,d ziemy s przedawać jedynie
wy roby gOlO we. Wi, ksze sza nse widzimy w eksporcie pó lprod uktów do
Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczo nyc h.
Wiele jarocińskich zakładów po pierwszym półroczu ogłosiło straty. Herbapoł też jest w tak złej sytuacji?
J .J.:O nie, wręcz przeciwnie!
And rzej Zieleziński: Nie ma możli
wośc i , aby ta Ilrma przyniosła jakiekolwiek straty. Ogrom dzia łań, któ ry
jes t widoczny na terenie za kladu ,
św i adczy o tym, że poj ~cic "straty" nie
istnieje i nic będzie is tni ało .
Kiedy byłam tu w ubiegłym roku,
zakład wyglądał jak piliC budowy. Z tego, co widziałam prl}' .wejściu, nic się
nie zmieniło. Nadał trwają prace budoWlane. Co tym razem powstaje?

J .J.: W roku ubiegłym przygotowy"valiśmy i nfras trukturę firmy. Rozwią7.a l iśmy prohlemy cie płownicze,
wodn e, energetyczne. W tej chwili
dysponujemy jedną z naj bardziej ekologicznych ko tł ow ni w prom ieniu 50
km i jest to n ajwiększa tego typu
kotlownia w Polsce. W lym roku
gluwn y nacisk kładziemy na dostosowa nie waru nków produkcji d o sta nda rd ów
ok reś l onych
przepisami
w krajach EWG. Do uży tku zos Iala
oddana wypa rk a cien kowa rstwowa .
Gwarantuje ą na możliwość zagęsz
czania wyciągów z i ołow yc h przy niskiej temperaturze. D zi ęki tem u nie
zos t aj ą zniszczone w nich czy nne substancje, które S,! od powiedzialne za
właś ci wości leczni cze. Do u żyt ku oddali śmy równ i eż nOWe! s u sza rni ę. Już
niedługo przepro wadzim y się do no wych laborato ri ów: mikrobiologicznego i lItochem icznego. Do k ońca
roku oddan y zos tanie nowy wydział
konfekcji. Będzie odpowiada I świa to 
wym norm o m .
A.Z .: T eraz budujemy " image'· firmy: recepcj~ i miejsca pracy dla wysoko kwali fik owa nyc h p racow ników.
Wasz lek - Dentoscpt A wyróżniono
Oskarem '95. Nagrodę tę IJrLYZnają
czytelnicy "Sztandaru Młodych". Czy
jest to równoznaczne z dobrą spr7:edażą
leku?
J .J.: Sprzedaje si, dobrze, ale nie
tak , ja k by śmy chcieli. Denlosept
Ajest lekiem r oś linn y m nowej genera cji. Jest to skojarze nie lek u rośli nnego
ze składnikami syntetycznym i. To jeden z naj bardziej nowoczesn yc h leków przeciwparadontycznych w kraju . We dług oceny sto mato logów i pacjent ów jest to lek naprawdę skuleczny.
Które leki cieszą s ię najwi ększą popułarnością?

J.J,: W tej chwili Artecholin - lek
oparty na różnych ziolach, choć głów
nym s kładnikiem jest bylica - Boże
Drzewko. Lek ten ma wła ściwości
żółciotwórcze i żółc iop,dne. Bardzo
dobrze sprzedaje s ię równieiTinct ura
Ginkgo Bilobae - na lew ka z li ści miło
r zębu jap oń s kieg o , za leca na w zaburzeniach kr ążeni a o bwodowego i mózgowego krwi.

A.Z.: Klasyczny D enlOsepl również
cieszy s i ę popularnośc i ,!. Dzieci bardzo k oc haj ą Bioaron C - syrop aloesowo - aroniowy z wita min ą C. Ma
bardzo dobry sma k . Trzeba jed nak
pow ied zieć,· że lek i ro ś linn e mają o kreśl one fazy sprzedaży. Byl czas, kied y
nie nad ąża liśmy z produk cj ą, a teraz
wszystko wróciło d o normy.
Czy " 'prowadzono ostatnio do produkcji jakieś nowe łeki ?
J.J,: J edyną n owością są nalewki
farmakopealne o róż n ych w łaśc i woś
ciach. Na przy kład nalewka z kozIka
lekarskiego - św i e tn y lek uspokajają
cy. Nalewka z arniki - jeden z lepszych

Jerzy Jam bor - prezes

Herbap ułu Klęk a

leków w tej grupi e. Idealna na wszelkiego rodzaju stłuczen i a, do sma ro wania np. sińc ów. Nalewki: go rzka
i pomarańciowa bardzo dobrze dzialają przy braku apety tu'.
J ak często Panowie leczą się lekami
z Herbapolu Kl ęka?
A.Z.: Wy z naj ę j ed n ą zasa dę: leki
ziolowe są robione na alkoholu, więc
w pracy nic mog, ich spo żywać. Mówiąc jednak poważ nie, to zażywam
Artecholin.
J.J.: Czase m piję herbaty ziołowe,
oczywiście z Vitaxu. Zd a rza mi się
zażyć Artecholin. Jestem już na tym
etapie, że powinienem zażywać Tincturę G inkgo bilobae, a le la wersja ,
którą w tej chwili sprzedajemy ma
bardzo niedobry smak. Aktualnie pracujemy nad nową wersją nalewki z liści miło rzębu. Będzie produkowana
we rsja fo rte, o wi ę k szej s kuteczn ości
i tutaj już wp rowa d zi li śmy k orektę
smaku. T eraz b,dzie to smaczny lek
Powróćmy

roku

FOTO Stach owiak

W tym roku mija okres, w którym
inwestor musia ł zapewnić stale zatrudnienie. Czy w związku z tym przewiduje
się zwolnienia?
A.Z.: Po to sil' inwestuje i szuka
rynkó w zby t u, żeby za trudn ienie zw ię
kszać , a nie zmniejszać . Do tej pory

FOTO Slachowiak

do spraw strategicznyc h
W ubiegłym roku b yli ście "anowie bardzo zadowoleni z głównego
inwestora. Macic o nim nadal, dobre
zdanie?
J.J.: Skoro nic mumy czasu na
oddech, Iylko jesteśmy przez caly czas
w tym mly nie, to znaczy, że tak. Ciągle
mamy pełne ręce robo ty.
zakładu.

wydział konfek,ji zostani<' oddany do końca

wywiązał.

SA i Andrzej Zieleziński - je1r.0 zastęp ca (z prawej)

roślinn y .

Nowy

A.Z.: Chyba w id ać i z ZeW Oć!LrZ, i po
wynikach. że wybór inv.:cstora strategicznego by ł traliony. \Vspółp racajes t
ba rdzo dobra. S"dzę, że efek ty w po staci zn a~Ln~go zwi~ kszc nia ob rotów
będą wid oczne .
Firma !\1artin Bauer zobowiązała
s ię , że będzie aklywnie uc:icsl niczyć
w życiu gminy. \Vyw i ąz ujc si ę tego?
J.J.: Pro szę popatrzeć na sz kolę
\\1 Klęcc . Nasz inwestor miał znaczny
udział \\1 zakOl1czen iu budowy tej
sz koly . Dui.a grupa mlodz i oży z calej
gminy Nowe Miasto wyjeżdża na wakacje do Vesle nbergsg re uth , sied zi by
firmy Martina Bauera.
A.Z.: Wię k szość mieszkatlców Klę
ki pracuje w naszym za kład zie i zapewnienie pracy jest rzeczą najwa żniej
szą. J eszcze si ę nie zdażyło , że by inwestor stra tegiczny się z czegoś nic

nie bylo żadn ych rozmów o zwolnieni ach za rów no na posied zeni ach Zarżądu, jaki i Rady Nadzorczej.
J.J.: Trzeba być jednak św i ado
mym, że po dstawowym wa runkiem
utrzymania tego zatrudnienia. jest co
najmniej podwojenie o bro lów.
Są na to szanse?
~
J.J .: Szanse są, ale wykonanie tego
nie jest takie proste. Nie za leży nam
jednak na tym, aby obniżać koszty,
kosztem naszych pracowników.
Jakie są plany na przyszłość?
J.J.: W tej chwili j esteśm y na etapie
organizacyjnego
up orząd k owa nia
d zia łaln ości firmy. Herbapol w przyszlośc i ma być za kładem , który będzie
tylko produk owa ł , a nie zajmowal się
sprzedażą wyrobów. B, dzie zajmował
si ę przede wszystki m wy twa rza niem
półproduktów do ce'ów farm ace ut ycznych, kosmetyczn) ch i spożywczych
o raz produkcją leków goto wyc h.
Sprzedażą wyrobów będ ą się zajmo wać inne finn y, m.in . firma Europlant, która rozpocznie sw,! działal
n ość od I stycznia przyszłego rok u.
A.Z,: W żadnej firmi e na Zachod zie
nie jest tak, że za klad zajmuje s ię
wszystkim. Dlateg o wła śni e sprzedażą
naszych produk tów'On\z wyrobów Vitam z D obrzycy b ędz ie zaj m owa ł s i ę
Europlant.
Rozmawiala
BEATA

FRĄCKOWIAK
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R6i:nl. stę od formy
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działajacej mjejs:cowo Z~~~~~~~I'!~:y~~,~::~?P:~~;:~t~

bora.ksU. ::t takie dodalkiem substancji lagęszc:zaj<lcychoraz zwiększajOlcych
Dzięki temu działanie le!;znicze preparatu trwa dluzej i jest skuteczniejsze.

j śdągającó dzj~ki synergic:znemu działaniu substancj i czynnych zawartych w surowcach
stosowanych do
produkcji Dentosepfu Iziele arniki, kora dębu , ziele mięty, kwiat rumianku, li~ć sza/wi, kłącze tatarak~) . Wskazania
Choroby jamy ustnejpfzebiegając;.e 7. odcZynem zapalnym, głÓ\'1mie surowicznym, ropne zapalenie dziąseł i Jamy ustnej,
powierzchniowe i głębokie zapalenia przyzębia, skłonnoki d.9 kn....'awień z dziascl, nieżytowe .upalenie języka~ bakłęryj~
z.apaleni.e: jifrrw L,Jstnej, odleżyny, paradentoza, Przedwws"az~nia Nie ma istótny
,
ar\oVłęni~
; lęb6w j · śluzówkidarny os(nej' Olijaja 'po cod'1.iertnym 'ich szczotkowaniu. PrT,emija},a'<;e , jest
plec;,zeriifftffOńy śluzowe-j bezpośrednio po za.stosowaniu. Sposób: uiycia Cho~ miejsca ped.t;.lować
na szpatuJl(e co najmniej 3 rJ.lY dziconie. lub cl~jej jeże-li istnieje taka potrzeba. BezpcXrcdnio p(J zastosowaniu leku
nie płut'rć . jamy ustnej. Opakowanie flakon 25 8. Przed utyciem zólpoznaj SOle z treści", ułot!ci jnform..:tc,yln~j,

Z a k ł a·d y Z i e I a r s k je H e r b a p ol w K I ę c

e s p6 łka

A k c yj n a
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Z JERZYM MIELCARZEM, prezesem
mawia ANNA KOPRAS-FIJOLEK

Cały

Zarządu

"Vitaxu" Dobrzyca roz-

czas się rozwijamy

Tegoroczne warunki atmosferyczne
nie sprzyjały zielarzom ...
Niestety, obchodzimy święto ziclar·
skie, swego rodzaju dożynki zielarzy,
ale jeśli chodzi o ilości skupionych
ziół, nie jesteśmy nawet na półmetku.
W związku z obfitymi opadami, nie
uda nam się już zebrać wielu ziół.
Będziemy musieli je importować.
Uciążliwa zima spowodowała wiele

rownie? to, czy plantacja utrzymywana jest w czystości, jak zbierane są
i suszone zioła . Nie możemy polegać
tylko na tym, co nam powie rolnik.
Trzeba ocenić dane gospodarstwo,
czy jest zdolne produkować zioła o ta·
kim standardzie, który nas interesuje.
Surowi ec musi nadawać się do produkcji leków.

W marcu br. ,Virax" Dohrzyca zosia/nagrodzony IV krmkuI'sie " Po/ska Ży wn().~ć". Na
.Ierzy Mielcarz - prezes firm y . odbiera dyplom z rąk wojewody po:::nmiskieJ:o

lc{jęciu:

Włodzimierza '~eckiq~o

stral w' plantacjach zielarskich . Wy·
marzły prawie wszystkie kopry wtoskie, melisy. Przerzed zo na zos tała też
wię kszość plantacji tymianku.
Ludzie ,,7. branż)'" są przekonani, że
ceny tych ziół gwałtownie wzrosną ...
Ju ż w z ros ły. W ubiegłym roku tona
lipy koszlowała 8 - 9 tysięcy zl<;>tych,
obecnie płacimy do 16 tysięcy. Wyso·
kic koszty surowcow wpłyną oczywiś
cie na ceny wyrobów gotowych w no·
Wym sezonie.
Już wkrótce zrealizowany zostanie
program zielarski dla województwa kaliskiego. Na razie "Vitax" skupuje
zioła przede wszystkim na wschodzie
kraju ...
Ta sytuacja ni ed ługo ulegnie zmianie. W naszym województwie stworzona zosta nie baza zielarska. Łatwiej
będzi e nam konI rolować uprawy. Po·
za tym - co jest równie ważne - pienią
dze przeznaczone na skup ziół pozostaną na naszym terenie.
Do końca 1997 roku wszyscy produCenci leków muszą spełnić wymogi dobtej praktyki produkcyjnej - GMP - dotYczące warunków, wytwarzania środ
ków farmaceutycznych .. :
Do naszych obow'iązkow należy
wYkonywanie Izw. auditów u dostaw·
ców. Kupując zioła , musimy wied zieć,
Jakimi nasionami obsiano plantacje,
znać agrotechnikę, jaka była tam pro·
wadzona i wiedzieć, czy by ły stosowa·
ne herbicydy ' jeżeli tak, to jakie i czy
są One dozwolone. Liczy się dla nas

Czy " Vitax B będzie miał również
swoje plantacjc·?
Te nowe wymagania s kłan iają nas
do tego. Będzi e m y mniej uza leżnieni
od wahań podaż y surowca. Dlatego
chcemy stworzyć gospodars two ziela·
rsk ie o powierzchni 200·300 hekta rów
i produk ować w nim podstawowe
asortymenty .
Wytycznych GMP - dość rygorystycznych - je.;t bardzo dużo ...
Inne są dzisiaj wymagania dotyczą·
ce hal produkcyjn ych . Plytki cerami·
czne na ścianach i posadzkach, kt ó re
jeszcze niedawno były synonimem
wyso ki ego standard u, dziś eliminujem y. Powierzch nie mus,,! być gł adkie
i gwarantujące utrzyma nie czystości ,
a
pomieszczenia
klimatyzowane
o kontrol owanej ilości bak terii i pyłów . Chcę podkreś lić, że ważne są nie
tylko sprawy Lechniczne, ale również
zmiana mentalnośc i naszych pracowników. Dlatego prowadzi my systema·
tyczne szkolenia w tym za kresie.
W produkcji leków nie można dopuś·
cić do popełni enia błęd u. Jest , wiele
zasad systemu zapewnienia jakości ,
ale dwie z ni ch są szczególnie ważne.
Pierwsza brzmi: " Zrób to dobrze za
pierwszy m razem" Druga natomiast:
"Natychmiast przyznaj się do popeł·
nionego błęd u ". Wszys tkie wykony.
wane czynności opisywane są w szczegółowych procedurach, co umożliwia
zawsze usta len ie ind ywidualnej odpowiedzialności.

GMP określa, jakie wykształcenie
i praktykę powinni posiadać pracownicy. Nawet rola sprzątaczki podobno
będzie bardzo ważna ...
Prozaiczna czynność sprzątania zostaje dokładnie określona· kto powi·
nien to robić, czym powinien czyścić ,
przy użyciu jakich środków, w jakiej
kolejności i w jakim czasie . Wykon y·
wane pra<.:e są zapisywane \ "l specjalnym rejestrze.
Na podstawie dokumentow doty·
czących wyprodukowania serii dane·
go wyrobu , zaistnieje m oż1i wośc LIstalenia osó b, które współucze st niczyly
w jego \\'yl\""orzeniu. To bardzo ważne
z punktu widzenia klienta, który be;·
uzie miał gwarancj ę, że nasz produkt
jest na pewno dobry. A na tYIJl prze·
c i eż nam bardzo za leży .
W grudniu 1993 roku "Vitax" utworzył spólkę joint venture z firmą Martin
Bauer Hołding. Jeszcze przed powstaniem spółki sprzedawano niemieckiej
firmie surowce. Jak obecnie układa się
ta współpraca?
Martin Bauer jest naszym głównym
dostawcą suro\vców z impo rtu o raz
odbiorcą wystandaryzowanych ziół.
Od niego równie:? otrzymujemy techrozwiązujemy
nologie.
Wspólnie
wszyslkie problemy z wiązane z prze·
robem, standaryzacją i obrotem zioła·
mi.
"Vitax" zajmuje się produkcją wiełu
asortymentów herbat: czarn~' ch, czar~
nych aromatyzowanych, herbatek owo·
cowych, owocowych aromatyzowan)'ch
oraz leczniczych herbatek ziołowych.
Jakie nowe produkty znalazly się
w ostatnim czasie w ofercie "Vitaxu"?
Jeś li chodzi o lecznicze produkty
pracujemy właśnie nad nowymi mieszankami. Przed ich zatwierdzeniem
nie chcemy ujawniać .szczegółów na
ten temat - konkurencja nie śp i. Poja·
wiła się natomiast herba tka wieloowo·
cowa z dodatkiem naturalnego aromatu - " Exotica". Nasze ostatnie
działania zmierzają jednak raczej do
zawężania asortymentu. To jest zwią
za ne z pew nymi tendencjami na rynku. Zostaną podstawowe smaki ,
a przestaniemy produkować herbat y,
których mniej sprzedajemy. Chcemy
wyselekcjonować asortyment najbardziej poszukiwany.
Wiele herbatek "Vitaxu" produkowanych jest z dodatkiem hibiscusa kwiatu malwy sudańskiej. Z jakich
krajów jest on sprowadzany?
Z Tajlandii i z Suda nu , ale na tym
nie kończy się nasz import. Sprowa·
dzamy bowiem lakże herbatę · ·z Indii
i z Bangladeszu. Z importu pochodzą
też surowce, ktore wy stępują w Polsce,
na przykład owoc d zikiej róży. przywożony z Ameryki Południowej. Im·
portujemy go w dużych ilościach, gdyż
nie jesteśmy w stanie kupić wystarczaj ących ilości w naszy m kraju. Inleres ujące jest, że dzika ró ża jest tań
sza w Ameryce.

\V 1987 roku "Vitax" przerabiał
okolo 50 ton ziół, rok temu - ponad
1500 ton. Jak ie ilości przetwarzane są
obecnie?
W i,kszość z iół jest pochodzenia
krajowego. W ubieglym roku naby liś·
my ich ponad 2 tysi<!ce ton. W tym
roku pla ny mamy podobne i wszystkie
z i oła chcemy przetworzyć. Nie wiemy
jednak, czy to się uda ze wzgl<;du na złe
warunki atmosferyczne.
Firma cały czas się rozwija. Już od
dłuższego czasu trwają w zakładzie
prace remontol\o'O - budowlane ...
W tym roku realizujemy poprawę
estetyki zewnętrznej firnly: robimy
nowe parkingi, ogrodzenia terenu, nowe elewacje. Przeprowadzamy też modernizację produkcji zielarskiej,. jed·
nak do końca 1997 roku chcemy wybudować i oddać do użytku nową
paczkarnię ziól w pełni zgodną z wy·
maga mi GMP.
W ubieglym roku "Vitax" kupił duże
magazyny i 15 hektarów gruntów budo.wlanych w Witaszyeaeh, na terenie
"Lenwitu". Jakic in",cst)'cjc zostaną
tam zrealizowane?
Zhudujemy nowe obiekty związane
z przetwórstwem zielarsk im. Zatrudnim y dodatkowo około 50 osó b.
W Witaszycach będą standaryzowa ne
zioła i wytwarza ne pó ł prod uk ty zielarsk ie.
~, Vitax " staje się con.lz nowocześ
niejszym zakładem zielarskim ...
Nasza firm a skonso lid o\va ła sie
i powiększyła. Dość gwałtownic wzro:
sło zatrud nienie w naszym zakładzie
. do ok oło 550 osób. Wynika to z tego,
że wprowadziliśmy 4·brygadowy system pracy. Zakład pracuje w ruchu
ciągłym przez so boly i nied ziele, ale
pracownicy· tylko osiem godzi n i bardzo so bie ten nowy system chwalą.
Doceniam y roh; inwestycji w procesie
podnoszenia jakości, jednak najwięk·
szym d la nas kapitałem jest fachowość
i zaa n gażowa n ie naszych pracowników: kto rym . z okazji św i ęta zielars·
ki ego - składam pod zi ę kowa nia. To
przecież właśnie dzię ki pracow.nikom
- mimo dużej konkurencji na rynku
i zadań, które musimy z realizować
. z optymizmem patrzym y w przy·
szło Ść .

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści

szpitali poznańskich
Jarocin , ul. Wrocławska 92B
(wejście

od strony os iedla)

(,1'\1 hOI 0(, . 1'01 O/'\lh (l..,(,)
lek. med. Andrzej C HOJNICKł
piątek 16.00 . 18.00
Dl 1l\1 \I 010(,
lek. med. Alfred HESS
wtorek 16.00 . 17.00
' I l !lOI 0( ,
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16.00· 17.00
l 11010(,
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
poniedziałek 15.00· 16.30 .
(11l1lL Il(, · O'\hOI 0(,
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m·ca 13.00· 14.00
Il I l \ I \ l () 1 0(,
lek. med. Ireneusz KIZER
sroda 16.00 . 17.00
(24341R/96)
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parafia pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej - "Zielnej" ma Papieskie korony
W sierpniu przyszłego roku paralia
swoje święto 15 sierpnia. Mały kościółek położony w malowniczej okolicy rzeki w Lutyni
b,dzie obchodzila dwudziesLutyni, otoczony starymi lipami i łanami zbóż, nie mieści wtedy wszystkich tą piątą rocznicę koronacji wizerunku
wiernych. Piesi pielgrzymi pokonują nieraz wiele kilometrów, aby prosić O ulgę Matki Hożej Wniebowziętej. W imieniu papieża Pawła VI - 13 sierpnia
w cierpieniu, uwolnienie od nałogu i zgodę w rodzinie.
1972 roku C udowny Obraz w lut y ń s
Lutyńska

(Nie)zapomniana świątynia
ANNA KONIECZNA
Kościólek

w Lutyni jest maly, ale
zadbany. W oltarzu glównym wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem kwiaty, świece, trójkolorowe wstęgi.
Z obu stron oltarza gabloty z wotami,
a w nich mniejsze i większe lańcuchy
i medaliony . To tylko pozostalości po
kradzieży, której dokonano wkrótce po
koronacji Cudownego Obrazu. Zginęły
wtedy również korony. Dzięki zapobiegliwości ówczesnego proboszcza skradziono tylko kopic. Każdą mszę św.
w lutyńskim kościele rozpoczyna odsloni~'Cie Cudownego Obrazu.

Z

Księgi

Cudów

Historia sanktuarium jest bardzo
skromnie udokumentowana. Kus-

tosz, a zarazem proboszcz parafii
w Lutyni - ks. Jan Henryk Witkowski
pokazuje K sięgę Cudów. Pierwsze
wzmianki o niecodziennych doświad
czeniach ludzi modlących się przed
wizerunkiem Pani Lutyńskiej sięgają
osiemnastego wieku. Zapisy w księdze
są znacznie późniejsze. Dokonal ich
jeden z poprzedników ks. Witkowskiego na podstawie dokumentów
i ustnych przekazów świadków tych
wydarze ń. Księga stanowi jeden z dokumentów potrzebnych, aby doprowadzić do skutku koronację wi zerunku Matki Bożej, a ówczesny proboszcz gromadził je i przygotowywal
koronację·

Zapisy w Księdze Cudów dotyczą
niecodziennych przypadków przywrócenia do zdrowia przede wszystkim dzieci. W jednym z podanych
przypadków matka opisuje ciężką
chorobę córki. Diagnoza lekarzy jednoznacz nie określiła zapalenie opon
mózgowych i nie dawała rodzicom
żad nej nad ziei. Wy korzys tano już
wszystkie możliwości. D ziewczy nka
przebywala na leczeniu w kilku "pita· !ach. Stan zdrowia nie ulegl zmianie.
Zdesperowani rodzice przyjechali do
sanktuarium w Lutyni. MS7.a św. w intencji dziecka i modlitwa przed cudownym wizerunkiem spowodowala, że
dziewczynka ku zadowoleniu rodziców, wracala szybko do zdrowia.
Najbardziej zadziwiającym przypadkiem bylo przywrócenie do życia
dziewczy nki spod Kalisza . Wydarzenie mialo miejsce w lutyń sk iej św iątyni
20 grudnia 175 1 roku. Jedynym dokumentem św iadczącym dziś o tym przyPadku jest tekst pieśni dziękczynnej
aUto rstwa wskrzeszonej dziewczynki.

W księdze można odczy tać wiele
innych ś wiadectw cudownej mocy lutyńskiego wize runku. Ku stosz sanktuarium ks. Witkowski opowiada
o zbioro wych uzdrowieniach w czasie
epidemii cholery. - W Lwy ni znany
jest przypadek calej grupy wiem y ch
z Rozdrażewa, którzy nie widząc dla
siebie ratunku, przyszli HI pieszej pielgrzymce dl' Maiki Bożej LUlyńskiej,
aby prosie: (} pomoc. M odlitwa została
wysil/chana. Pielgrzy/lli by li jedynymi
mieszkGlicami Ro=drażewa. którzy
przeżyJ; epidemi{!. W p odz ięl:e:a ratunek posta wili pr:y drodze prowadzącej
do sanktl/aril/m Ji/?I/rr Matki Bożej
i zlożyli obiemicę. że każdego roku
będą pielgr:ymowa(: do Lutyńskiej Pani - o powiada kustosz i potwierdza, że
tradycja dotrwala do dnia dzisiejszego.

Ul który m modlitewne iwem.je dOlyc::.ą
przede Ivszystkim problemów z wiąza
nych z codz iennym życiem i pracą na
roli - tłum aczy proboszcz.

Nowe porządki
nowego proboszcza
Na co d zień kościółek sk upia niegrup, wiernych, prze ważnie

wielką

kiej świątyni zostal ukoronowany
przez ówczesnego prymasa Sterana
Wy szyń s kiego. Na koronacji był obecny. jako jego kapelan, aktualn y prymas Józef Glemp. - Liczym y na przyjazd księdz a prymasa Glempa. M oże ze
względu na wspomnienie pohy tu IV LuIyni znajdzie d/a /las czas \11 nawale
pracy - z nadzieją stwierdza k s iąd z
Witkowski .
Uroczys to ść przed ćwierć wieki em
była zo rgan izowana z dużym rozmachem i zgromad ziła kilkadzicsi" t t ysi,cy wiernych. Żeby jubileusz nie byl
mniej okaza ly -Iutyński proboszcz już
zabral się do przygotowań. Z my ś lą
o roczni cy d okonano wymiany instalacji elektrycznej i naglośnienia w koś
ciele . Zostala zro biona podłoga
i okiennice w kościelnej wieży . - W najbliższe) przyszlo.~ci chcemy zrobić nową

o szczęśliwe żniwa
Każdego

roku do Lutyni przybypielgrzymki nie tylko z Rozdrażewa, ale ze wszystkich okolicznych wiosek. Rolnicy proszą Maryję
o pogodę i szczęśliwe żniwa. Proboszcz lutyńskiej świątyni potrali nawet z wyprzedzeniem zarezerwować
termin mszy św. dla każdej wsi - wie,
że wierni tradycyjnie przyjdą prosić
o błogos lawieństwo. - Jak o.i II' tym
roku wyjątkowo trudno zrozumieć
szczególny sposóh , w który Maryja
nam blogoslawi. Pogoda dla rolnikó w
nie jest ZbYl laskmva . Jednak dlleb
musi zos t ać zehrany. Po ż niwach hę
dz iemy modlii: Jię w inten(jach dzięk
czynnych. które wcz e.\'niej już pozostawili mi pielgrzymi - mówi ksiądz
proboszcz.
wają

Lutyński
Lutyńs ka

odpust

parali a pod wezwaniem
Matki Bożej Wniebowziętej ma swoje
święto 15 sierpnia. Mały ko ściólek nie
mieści wtedy wszystkich wiernych.
Modlący się pielgrzymi gromadzą się
w cieniu starych lip. Wzdluż parkanu.
na trawnikach ustawione są konresjonaly, w których księża spowiadają
wiernych. Dzień 15 sierpnia wiąże się
corocznie ze zwyczajowym zakończe
niem żniw . Tak więc rolnicy świętują
nie tylko odpust w Lutyni, ale i dożynki. - To .':'więto potocznie nazy wane
dniem Matki Bożej Z ielnej. odpowiada
dzarakteruh'i na.c.ej .~wią(y"i. Jest 10
bowif!m ty powo wiejski ku.\'dó"~k.

W imieniu papieża Pawia VI- IJ sierpnia /972 roku Cudowny Obraz w IUlyń.skiej świątyni
zostal ukorunowany przez Uwcz('snt!go prymasa Slej'tma Wyszyńskiego FOTO Stachowiak

starszych kobiet. Paralia liczy 610
osób i należy do diecezji kaliskiej.
Wśród paralian jest wielu bezrobotnych i takich, którzy mają na utrzymaniu wielodzietne rodzin y. Proboszcz
niewiele może liczyć na materialne
wsparcie rozpoczętego remontu koś
cioła . - Kiedy zostalem gospodarzem lej
parafii - trzy lata temu, zorientowalem
się . ile jes t potrzeb. Wz ięli.~l'ny się zaraz
do pracy. Odnow iliśmy parkan wokół
ko.vcio/u , uporządkowali.\:my tra wIliki,
usullęli.fmy śmieci i wy karczowali.fmy
gąsz cz krzaków . . Parafianie chę tnie
i ofiarnie pomagają . Na miejscu .~miet
nika mamy leraz niewielki parking.
Tam. gdzie byly zaro.ila . posiali.fmy
trawę, posadziliśmy drzewa owocowe.
Starah'm się, w miarę mokh moż liwo
.~c:i i umieję tno.fel, uczestniczJ'(: w tych
pracadt. Pochodzę ze wsi i nie hoję się
wy silku. Na plebanii wystarczylo kilka
"kosmelycznydz" zabiegów. Budynek
nie jest nur/y. Go.r.podaruje mi trł/aj
muja mama, która mimo podesz łego
wieku. prowadzi kuc/mit'. pielęgnuje
oKród i warzywnik. Ma j esu'ze serce
dlu ki/k u .clUk drohiu , które huduje
U' kurniku - o powiada ksiądz Jan.

podlogr w ko,:ciele i pomalowat ściany.
Gros fundus zy lIa le remonly pochodzi
z pielgrzymek. IIItencje wiernych nawiedzających kościóllutyński w czerwcu i lipcu odprawiam czasem jeszcze
w k wietniu następnego roku. To .\' wiadczy o tym , że nie jest ich mało. Chcełny
wszystkie pm11ierzolle mam ofiary jak
najlepiej spożytkować. Remont .~ wiąly
ni jest chyba najwłaściwszym cd em
- stwierdza gospodarz para Iii.

Ciche sanktuarium
Sanktuarium w Lutyni nie jest tak
licznie nawiew.a nym miejscem, jak inne o tym charakterze. - Trudno mi
powiedzieć, co jest przyczyną takiej
sytuacji - mówi proboszcz. - Trudno mi
też mówić o samej historii tego miejsca.
Na plebanii jesl niewiele dokumentów
lIa ten temat. Myślę jednak . że pielgrzymki wiernych .iwilldczą o głębokim
kulcie MaIki Bożej Lutyńskiej. To izajwiększy dowód wiary, która sama .fwiadcz)' o mocy tego miejsca. My.'Ię. że
możemy spokojnie pozos tawić LUlynię
Mary i i wierzącym. To łUljw/aściwsze
rozwiązanie - z u śmiechem kończy
ksiądz Jan Witkowski.
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~tJ\A OOM-Pl Ą
zaprasza

ROWERY
za gotówkę i na raty
Sklep Motoryzacyjny

Sprzedaż

S 'l"

Jarocin, ul. Targowa 12
tel.! fax 47-37-01

Ó sa mochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych

~KBE

~
~

O

OKNA Z NIEMIECKICH PROFILI
SYSTEMY OKIENN E
BOAZERIE Z PCV
(zewnętrzne i wewnętrzne)
~ SIDING ELEWACYJNY
~ PODŁOGI PANELOWE
~ DRZWI WEWNĘTRZNE
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
ROLETY OKIENNE
PARAPETY (zewnętrzne i wewnętrzne)
Z pcy, ALUMINIUM I STALOWE
W ROZNYCH KOLORACH
~ŻALUZJE PRZECIW INSEKTOM

DO KOŃCA SIERPNIA UDZIELAMY RABATÓW

SKŁAD
Jarocin, ul.

i maszyn roln iczych

OGUMIENIA

M~rc inkowskjego

17, tel . 47-24-54

oglasza przetarg nie ograniczony
na

s prze daż nieru c homości położonej

przy ul.

Wrocławski ej

46

działka

..

1183/ 3 pow. 652 m' zabudowana budynkiem administracyjnym dwukondygnacyjnym o pow. zabudowy 268 m' . pow. użyt
kowa 470 m'

..

dział ka 1183/ 5 powierzchnia 1200 m' wraz z mag azynem o pow.
zabudowy 458 m'

DOM-PLAST
63-304 Czermin 3a kIPleszewa, tel. (0-62) 41-75-41

Piaszczyńska

ciągników

OFERUJE

Gwarantujemy montaż
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Marzena

I

"USZCZELKA"

DO NOWO OTWARTEGO
PUNKTU SPRZEDAŻY
w PLESZEWIE, ul. Bramkowa 3
oferuje :

I

Oferty pisemne nale ży składać pod adresem Spółdzielni.
Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
(359/96 )

LUBOMIERZ 2 (Taczanów)
tel. (0-62) 42 44 86
tel. 0-90 /67 52 23

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
WJAROCINIE

prowadzi sprzedaż RATALNĄ:
samochodów osobowych, dostawczych
(pochodzenie samochodu dowolne:
z giełdy, z ogłoszeń, od sąsiada)

Nowo otwarty sklep

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
O POW. UŻYTKOWEJ 23,75 m 2,
POŁOŻONEGO W JAROCINIE PRZY UL. MICKIEWICZA 4
Warunki dla oferentów:
I.
2.

prowadzeniedzialalności nieuciążliw~i dla otoczenia oraz mies7.katiców.
PfZ)'stosowanie lokalu bezzwrotnie na wlasny koszt do sa modzielnego
funkcjollO\Vlll1ia poprzez urządzenie za plecza sanita rnego (ka bina \i·.c..
umywalka). i podlączeniem do sieci wod .-ka n. w budynkul.

J.

przystosowanie lokalu na wlasny koszt w zakresie zwjąza n~'m zi'.amiertaną

·t

dzialalnością - równieżbezzwrotnie.
\~~vOlaWez.l staw"', jednostkoml najmu \wnosi minimum 8,1111 :lI/m ' netto
+ 22 % VAT. zaś stmvkęjcdnostkową proponowaną przez ofereJ1la na leŻ\'
podać

5.
6.
7.

Sprzedaż ratalna
bez żyrantów!!!

iako wartoŚĆ netto w pelnych zlotyclL
umowa najmu zostanie zawarta z oferenteJ1l. który zapewni najkorzystniej sze warunki wykorzystania przedmiotowego lokalu i realiza«ji
zobowiązali umownych.
umowa najmu OIXl\\1ąZ)-1\3Ć będzie od dnia l wrLcinia 1996 r. bez \\zględu
na sta n prac adaptac):jnych.
oferent zobo\\1ąza ny jest wplacić kaucję gwa ranqj ml w kwocie 300,- zl
(slownie : trzystazlotych ). która będzie z~l li czon" \\" branemu oferentowi
na poczet lIInO\~' nąjmu . 7<1Ś pozostali oferenci otrz)' lIlają jej zwrot
bezpośredni o po zakOlic7CI}iu prac komisji przeta rgo\\'~j.
Oferty IV zapieczętO\\3 nyc h kopertach . oznaczonych napisem "OFERT A

NAJMU", z.a wieraj ące okreś l en ie rodzaju z~:1I'nic rl..anc.i dzjalalnosci oraz.
oferowaną cenęjed nostkO\V'4 netto \VlJ /m' nalcży skladać \\' siedzibie Zaklad u

Prowadzimy skup żywca :, ) ,)
;.

):_,

Gospodarki Mieszkaniowej - ul. Wroclawska 29. I pietro. pok . nr 1 wte rm inic
do 2 1 sierpnia 1996 r. godz. 1500 .
ROLSll7ygnięcie komisji prLCtargowej nastąpi dn ia 22 .08 .96 L
Zastrl.cga s i ę prawo " ybo ru oferenta \I' przypadkach ofert o zbli ;.on\'ch
propo~'«iac h. a tahe ods tąpi eni a od konkursu ofert bez podania przycz)'n.
(356196 )
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Juniorzy zamiast seniorów
Dokońc zen i e

ze str. 1

Mimo to pOdjęto decyzję o/Zgłosze
niu zespołu do rozgrywek, Działacze
sądzili, że w kró tkim czasie do tej
dwunastki dojdzie jeszcze 4-5 graczy
i w ten sposób zmontuje się drużynę.
Piłkarzom przedstawiono nowych trenerów, byłych zawodników klubu,
Mariana Furmaniaka i Romana
Trzcińskiego, znanego powszechnie
pod pseudonimem " Kajzer". Zaproponowano tak że stworzenie regulaminu, w myśl którego zawodnicy mieliby
otrzymywać za zwycięstwo w meczu
30 zł , za remis 15 zł i za każdy udział
w treningu 5 zł. Piłkarze, którzy jesz-

dnicy. "Nieprawdqjesl. że nie chcieliś
my wrócić do ViClorii" - tłumaczy
jeden z wyżej wymienionej trójki " Przede wszystkim nie m ieli.~my po co
wracać, ho nie było drużyny. Na spotkanie przed zgłoszeniem zespolu do
rozgrywek przj.!sz10 dwunastu Judzi.
Chętnie byśmy grali IV JaroL'il2le,.c1lOć
by z sentymentu dła kibiców, ałe skoro
nie ma z kim. A w Koźminie teraz jest
zespół bardzo silny i organizacja kłubu
bez porównania lepsza. Poza tym nikt
z nami osobiście nie rozmawiał na
temat warunków gry lV Victorii". Zarząd jarocińskiego kłubu nos ił się z zamiarem przykładnego ukarania " 0-

wystartuje w sezonie 1996/ 97 w rozgrywkach ligi okręgowej. Działacze
wymyślili więc, że zgłoszą d o ud ziału
w rozgrywkach drużynę juniorów,
która w przyszłym roku reprezentować b ędzie Victo rię IV A kła s ie seniorów. Także ten pomysł spalił na panewce, Po konsultacji z opiekunem drużyny junioró w młodszych Wojciechem
Wawrockim z arząd klubu stw i e rdził,
że nie warto puszczać młodych chłop
ców w bój ze starszymi rywalami.
Argumentem miał być fakt , że tylko
jeden z piłkarzy przekroczy ł w tym
roku wiek juniora młodszego . Warto
dodać, Że Wojciech Wawrocki jest
jednocześnie trenerem druży ny seniorów Czarnych Do brzyca, wys tępuj ą 
cych w ." A klasie,
Wypożyczenie

FOTO Srachowiak

cze w Victorii nie grali jakoś sami nie
kwapili si, do tego , aby zasilić jarociń
'kiego "spadkowicza" z ligi międzyo
kręgowej. Także nie wszyscy "starzy"
chcieli powrócić do " Vikei" po okresie
wypożyczenia do innych klubów.

Sprawa trzech
T ymi, którzy nie za bardzo chcieli
wrócić d o jarocińskiego zespołu byli
Grzegorz Wyduba,' Leszek Nowak
i Piotr Krzy mińsk i . W rund zie wiosennej grali oni w Bialym Orle Kożmin ,
wystl'Pujacym w klasie okręgowej.
Los sp rawił , i ż k oźmin i anie uplasowałi si ę w tabeli na pią tym miejscu od
końca, Okazało sil', że w wypadku,
gdyby Victoria wystawi la drużynę do
rozgrywek w lidze okręgowej, to Biały
Orzeł spad ał d o klasy A . Takie zrzą
dzenie los u, w połącze niu z deklaracją
akurat tych trzech graczy, mówiącą
o tym, że nic wrócą do Jarocina,
rzuciło cień podejrzeń o grę nie fair na
dZiałaczy z K oźmina, Janusz Namysłowski , były trener Victorii, a obecnie
szko leniowiec Bi ał ego Orła d o m ysły
takie uznaje za niezasadne. " Uważam,
Że sprawa tye:11 trzech zawodników nie
tna nic wspólnego z rym, czy Victoria
tnogła wystartowoc.: w rozgrywkach,
czy nie. Po zakon czeniu rundy wiosenn(~j byli oni zawodnikami ViClOrii i to
OłJa decy dowała o ich losach. Poza tym
łlawd , J(dyby chci(~ 1i grm: w Jarocinie,
l o Vict uria i tak rn iala zbyt malo
Pi/karzy, aby wziąć udzial w rozgrywkach ", Podobnie uważaj ą sami zawo-

portuni stów" po przez dyskwalifikację, ale ostatecznie ods tąpił od tego
pla nu,

Dlaczego

Teraz juniorzy, za rok seniorzy
T ymczasem Victo ria do k o ńca lipca nie zdołała przed' taw i ć w Okręgo
wym Związku Piłki Nożnej w Kaliszu
imiennej listy zawod ników, bo poprostu nie dysponował a wysta rczają
cą li czbą graczy. T o oznacza, że nie

Interes udało się także zro bi ć na wspomnianym wyżej tercecie W yd uba Nowak - Krzymiń ski, Cała trójka zamiast dyskwalifikacji grać będzie
w najbliższym sezonie w Bi ałym Orle
Kożmin, Suma wypożyczenia wynosi
3000 zł za wszystkich. Wypo życzeni
mają być także inni piłkarze, między
innymi do Herbapolu Klęka i Błękit
nych Magnuszewice, a le prawdopodobnie dannowo, Te transfery nie
zostały jeszcze sfinalizowane.

Kibice ' się

pogniewali

"Stawiamy teraz na młodz ież. Ippon
robi lak od początku i osiąga suh'esy"
- uzasadnia wiceprezes klubu. Problem w tym , że od tradycji uciec się nie
da, Także kibiców nic przyciągną raczej na stad io n mecze drużyn mł od zie
żowych. " J a sir na Vic:tori~ ohrazilem
i chyba już nie będę c hodz ił na mecze.
Jak można by/o zaprzepa.k i(; ty le pracy
i dopuści(: do rozpadu takiej drużyny.
Aby jq odbudować lI'zeha będzie kilku
lal. A co bet/q robić kibice, którzy
h ' każdą niedzielę co dwa tygodnie mieli
zapewnioną rozrywkę przynajmniej
przez dwie godziny? A co ma zrobić
młodzież, skoro Iraci kołejną możli
wO.fć zdrowego spędzenia czasu?" - retorycznie pyta jeden z najba rdziej znanych w Jarocinie kibiców piłkarskich
R omuald Grzelak .

to jest to

W momencie, gdy s tało s ię jasne, Że
w tym roku Victoria nie wystawi do
rozgrywek druży ny seni orów okazalo
si ę, że po "śmie rci" zespołu można
jeszcze zarob i ć na zawodnikach .
Prz cd.łużono wYPo:7.yczenie M irosław a
Czajki i Grzegorza łdzikowskiego do
Astry K roLOszyn. Za ko lejny sezon
występów tych graczy w swym kłu bie
Astra zapł aci 6000 zl. 2000 zł już
wpłynę ły d o klubowej kasy, a pozostałe 4000 trafią tam do końca roku.
Ponie wa ż Astra występować będzie
w III lidze 'o baj piłk arze będą mieli
okazję pokazać się przeds tawicielom
jeszcze lepszych klubów. Działacze Vi-

zabrakło piłkarzy?

" Przez kilka ła t byłem trenerem
pierwszego zespolu Victorii , a później
drużyn młodzieżowych i wiem , że w Jarocinie by/o sporo uzdolnionej piłkars
ko młodzieży. Dla/ef!,o teraz nie mogę
uwierzyć w 10, że brakuje pi/karzy"
- d ziwi s i ę znany IV Ja rocinie szko leniowiec Stanisław Kujawa. Kierownictwo klubu sądziło , że po tej pół
rocznej przerwie uda się uzupełnić
zespół uta lentowanymi juniorami,
Kilku z nich mialo grać w "okręgó w
ce", ale ci najłepsi także pozos tali na
wypo życze ni u. Przede wszystkim pi<;ciu zdołnych piłkarzy nadal grać bę
dzie w MKS-ie C hocieza, gdyż zespół
ten awansowa ł do klasy makroregionalnej j uniorów - najwyższego szczebla ligowego w Polsce dla piłkarzy
. w tym wieku. Na pewno wiele się oni
nauczą w rywalizacji z naj lepszymi
rów ieś nikami z wojcwództ w p oznańs
kiego i pilskiego. Za rok będą z nich
"gotowi " pi ł karze.

cto rii bardzo liczą na da lsze transfery.
"Obu piłkarzy tylko lVypożyczyli.imy
do Astry, bo je.iIi po tym sezonie chciał
by ich kupić jakiś inny klub , 10 my
będziemy dyklOwać cenę" - przewiduje
wiceprezes Victorii Ma rek Jankowiak.

PAWEŁ

WITWICKI
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Zokitzji 50 rocznicy ślubu
Jubilatom • • •

HElENIE I KAZIMIERZOWI
RYBClYŃSKIM
z Goli
błogosławieństwa Bożego

oraz doczekania w

szczęściu następnych

jubileuszy
życzą

córka, synowie, synowe i wnuki

~DEFOR
OKNA OlIWI fASADY
'"",,",OAO

~
....--~

,;.;.;;;;;;,;;;,::::.;;;,;;:.......;".;..;....---------

PCW' AlUMINIUM

NASZ PRZEDSTAWICIEL

P.U.P.H. JAKON s. c.
ul. Dąbrowskiego 6, 63-200 Jarocin
tel/fax 47 39 37

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

ELEKTRYCZNE.
Krotoszyn, ul.

Koźmitiska 17
teL (0-64) 542-73
Ostrów Wlkp., Rynek 30
teL (0-64) 36-41-58

OŚWIETLENIE.

a) inżynierów mechaników z doświadczeniem zawodowym
i znajomością języka niemieckiego o specjalnościach:
budowa maszyn,
obrabiarki i narzędzia skrawające

**

oraz
b) osoby z wykształceniem średnim lub zawodowym o specjalności obróbka skrawaniem na stanoWiska:
szlifierz
frezer
tokarz
operator obrabiarek sterowanych numerycznie
elektronik
elektromonter (uprawn ienia podstawowe)

*
**
*
*
*

/

. Krotoszyn, ul. Koźmińska 17
teL (0-64) 542-74

Oferujemy w ciągłej sprzedaży 4.000 pozycji z branży elektrycznej

~an~a~~DBIT
C:;?i"';;I.i~®

-KOMPUTERY
-OPROGRAMOWANIE
-KASY FISKALNE

Zainteresowanych naszą ofertą
prosimy o kontakt osobisty z działem kadr
(teL 42-25-17 w. 109)

_iiaLi;"
~.:;~
.
~

MALFARB II

HURTOWNJAFARBILAKIERÓW
OSTRÓW WLKP.

OFERUJE:

KLEJE I ZAPRAWY ATLAS
GIPS SZPACHLOWY I BUDOWLANY NIDA
* FARBY I LAKIERY: Wlocławek, Cieszyn, Wrocław,
Dębica, Łódź, Kalisz - W CENACH PRODUCENTÓW

* WYROBY PRODUKCJI "MALFARB"
* LAKIERY DURAL, BONDEX

* ROZPUSZC,ZALN IKI, AKCESORIA MALARSKIE I INNE
Sprzedaż detaliczna

w sklepie przy hurtowni
Bezpłatny dowóz towaru przy większych zamówieniach

Sprawdź nasze ceny!
Sprawdź naszą jakość!
Zapras~my

codzie!lnie w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w godz. 8.00 - 14.00
Poznańska 123

OSTROW WIELKOPOLSKI, ul.

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

JAROCIN
ul. Śródmiejska 14
Tel./Fax: 47-23-65

WYNIKI
KONKURSU
Tankowanie z

niespodzianką

l NAGRODA - TELEWIZOR KOLOROWY

·..
·..

TOMCZYK EUGENIUSZ-Gniezno. ul. Rosvellra l001b
II NAGRODA - RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY

GÓRZAJAK BERNARD - Poklatki. 63-005 Kleszczewo (POT 4260)
III NAGRODA - RADIOODBIORNIK "PANASONIK"
GLOWICKI NARCYZ - Jarocin. uL Szubianki lO (KLO 7639)

• • *

IV NAGRODA -ŻELAZKO Z NAWIlŻACZEM
OLEJNICZAK MAREK - Brzezie 29. 63-213 Szlachcin .

* * *

v NAGRODA - EXPRES DO KAWY

·..
·..
·..

NOWAKOWSKI JÓZEF - Gniezno. uL Staszica 8/7 (PZF 2416)
VI NAGRODA - TALON NA PALIWO 40 I. - OLEJ SILNIKOWY 51.
KOW ALCZYKIEWICZ BOLESLAW -Kostrlyn. ul. WrlL'Siliska Ba (PZN 7209)
VI I NAG RODA - TALON NA PALIWO 40 I. - OLEJ SILNIKOWY 51.
BORUTA.JANINA -Nosków. ul. Okrę7Jla:'i6(KUI6373)
VIIlNAGRODA- TALON NA PALIWO 40 I. -OLEJ SILNIKOWY 51 .
SIKORSKA GENOWEFA - Środ a Wlkp .. ul. Estkowskiego 2 (PZB 9804)
Losowal: p. Robert Mróz - Gniezno

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

\
l'
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zaważyło

bow iem na życ i u i osobowości
Solony, a Oolorcs odeb ralo córkę.
Film jest bardzo u da ną ekrani zacj ą
pow i eśc i Kinga z wci,!gającą , umicjQ tni e
bud owaną a kcją i a tmo s ferą tajem ni czości i grozy. Pr awd ziwą pe re łk ą jest uk torsk i popis Kath y Bates, która otrlyma la
za rol~ w " Mise ry" (ta k że ekranizacja
powie śc i Kinga) OskarcI.

FILM

"Dolores"
Thriller obyczajowy, USA (1995 r.j; reż.
Taylor Haekford, wyst. Kath)' Bates,
Jcnnifer .J ason Li~h, Christopher Plummer, David Strahaim. Dystryhucja - Solopan. Czas - 13 t min.

"Szybcy i martwi"

Stephen King to ni e lada mi strz piszą 

cy horrory, które przerażają nas nie
dlatl!go, że mnóstwo w ni ch krwi i wilkolaków, wampirów i im podobnych
stworów. Jes teśmy przerażeni , bo King
odsIania tajniki ludzkiej psychiki , drę
c zące każdego z nas koszmary , za wił ośc i
Uc zuć ... Nigdy nie wiadomo, co mo że
kryć si ę w zakamark ac h naszego mózgu.
Tym nas ni epokoi King i dlat ego jego
k si ążki są ch~tnic przenoszone na ekran.
\ . ': Oolores C1aibome" to takżc adaptacja
jego powieści.
W małym miasteczku Maine. po łożo 
nym na wyspie Littlc Taił , ki lk a n a śc i e lal
wcześ ni ej t ytu ł owa bohaterka stracił.<!
w ni eszczęś li wym wypadku m ęża . Prow<ldzo nc śledz two ni gdy ni e zaw i od ło
Do lorcs za kratki, c hoć mva ż ano , że
pomogła m ężo wi pr ze ni eść siy na ta mten
Św i a l. Teraz po latach Dolorcs znajduje
sif; w podobnej sytu acji . podejrza na jest
o za bic ie bogatej wdowy, jej hyłej chlebodawczyni - Vcrny. Zaalarm owa na
tym raklem , w rodzinn e strony powraca
Sclc na - córka Dulores. D ochodzi do
picrwszego po piętna s tu latac h spo tkani a i .. ju ż wie my, że dzieli je ni cwid zia l-

Western, USA (1995 r.j, reż. - Sami
Raimi, wyst. - Sharonc Stone, Gene Hackman, Russel Cro~'e, Leonardo Dicaprio.
Dystrybucja - ITI Home Video. Czas
- 102 min.
Western to gatunek , którego ok res
świ e tn ości przypada na lata czterd zieste
i pięćd z i csi ąte. Klasyk z tamtego okresu
przed stawiał

ny mur. Dziewczyna jest osc hła, oprys kliwa , os tentacyjna.. Nie rozumiem y
dlaczego'! Jej matka wzbudza w nas
sy mp cllię. To mądra. emanuj,!ca spokojem kobieta i wierzymy - przeciwnie nil'.
Seleny - że ni e mogla za b ić z zi mnq
krwi:!. Spotkanie obu kobie t mimo tragicznydl o kolicz nosci. daje im nie powtarzal m! okazję by odni.l l cźć siebie.
m oż li wość od s ł onilfcia i wyja śni e nia
mrocznych tajemlliL: i pokonania zmory
z p rzesz ł ości. kt ó rą okaza ł się być ojciec

Seleny. To co wyda rzylo

się

przed laty

określon y

światopogląd ,

prostoli nijny i jednozna czny. Jest dobru
i zło. Prawo i bezprawie. Ludzie i ś wiat
byli cza rni lub biali, a zlo zawsze przegr ywa ł o z dobrem. Przez lat::! wes tern .
ch cąc prl.ct r wać ewol u ow ał, \vszystko

Pll' ta unplu gged jest w sprzedaży od

22 lipca. Wys7.la szy bciej

ni ż można

bylo s ię tego s pod ziewać, bo o sta tni a
stud yjna produkcja zespoIu święci caIy czas tryumfy na listach sprzeda ży
(do tej pory nabyło ją ponad milion
fanów AlC).
Produkcja rirmowana jest znaczkiem MTV, która zapcwne wy lansuje
parę " przebojów" , dlatego też pano-

bez

kobiety. Ta k jak bohaterka w " Szy bkich
i martwych". Ellen , pi~kna , ale jednobard zo m.:;:ska, bo silna i twa rda,
zna ko mita w siodle i w strzel aniu. poja -

cze śn i e

prądu

wie ni e mu szą si ~ martwić o i l ość
sprzeda nych kopii. Nie komcrcyjny
j ed nak aspekt jest tu naj waż ni ejszy .
Przecie ż Alicc In C hains 10 kawał
dobrej muzy. Wzm ożo na ak t ywn ość
zespoI u na rynku tym bardzicj cieszy,
że os tat nio wi~ccj mówi ł o się o n a ł o
gach solisty Lay ne'a Staley 'a ni ż
O sztuce jaką zespół uprawia.
Tylko 400 szczęś li wców m ialo okazję obejrzeć ten wys tęp na żywo. Koncert zarejestrowany przcz MTV odbyl
' się 10 kwietnia br. w M ajestic Theater
Brook lyn Academy of Musie w Nowym J o rku . Do najznakomitszych
gości wśród publiczności należeli niewątpliwie członkowie znan ej amerykańsk iej formacji M etallica . Na plycie
jest ukłon w ich stronę w postaci
ws t ęp u do " Sludge Factory", kt ó ry
jest fragmentem utworu grupy Metallica " Enter Sandma n". Poza tym chyba ni czym nie zaskoczyli. M ate riał
zawie ra sa me prze boje zagrane j ednak trochę inaczej. Co ciekawe: pano wie grając " bez prądu " zachowal i ten
sa m ni esamowit y klimat, kt óry towarzyszy ich nagraniom studyjn ym.
Szczególnie wyczuwalny jcst o n przy
takich kawalkach jak " Frogs". Próż
no jed nak szukać go w telewizyj nym
programi e em itowanym przez MTV.
ponie waż pły ta zawiera trzy " ka wa-

bowości , bez których legc ndarny Dziki
Zachód byłby niczym. W s paniała muzyka (autorstwa Alana Silvestri), św i etne
zdjęcia dynam icznych scen pojedynków
rewo lwerowych, a także zaskak uj ąca
w nowym wcie len iu jako Elłen , uznawana tylko i wylącz ni e jako symbol seksu,
Sharo n Stone ("Nagi instynkt". " Specjalista") kwalifi kuje ten ob raz jako bardzo dobry.
Oprac. JOANNA ŚCIGACZ
Filmy są dostępne w wypoi:yczalni kaset video w kinie '~Echo"

bylo bardziej skom plikowane. wielowymi a rowe, a bohaterowie byl i· bardziej
lud zcy, bo zd o lni d o p o mył ek. różni
w różn ych syt uacjm.:h. a św i at ni c był
dwuk o lo rowy. coraz cząściej s powijału
go szarosl:.
Ostatnio poj aw i ł si..; nowy element
w wes terno wych opow i eśc i ach - prym
zaczynaj;:l wodzić w tym m~sk im s\'·/iccie

====PŁ=VT=A===I Alicja w łańcuchach
Kied y na rynku ukazała się slynn a
EP-ka " .Jar Of Flies", sIało sil' oczywistym, że pręd zej czy późni ej Alice In
C ha ins mu si ura czyć swoich w ielhi c ieli wi ęk szą porcją grania a ku styczn ego.

wia siC( pewnego dnia w mi asteczku
Rcdemptioll by si ę zem ścić, sta ć s i ę
karzącą i sprawiediiw" " ręką Boga"
i u wodzi ć Ziemie; od lot ra . jakim jest
sa mozwańczy burmistrz Herad.
Trzy maj ,~cy w napi.:;:ciu, wspa ni a ł y
wes tern, który kultywuje te najkpszc
cechy o p ow i eś ci o Dzikim Zachod zie,
a jednoczes nic skłaania do p rze m y ś ldl,
pełen jest bowiem zna kom icie spo rtretowan ych i psychologicznie bogatych oso-

łki " wi9cej (poza wspomnianym, jeszcze " Angry C ha i,." i " The Killcr ls
Me") . Oczyw i śc ie ni e o było si9 bcz
takich ko mpozycji jak " Roo stcr" czy
" Would ?" .
Zespół wys tą pił w pięci oosobowym
skład zie. Oprócz wspomnianego Staleya na gi tarze gra l Jerry Cantrell , na
ba sic Mike lnez, na perkusji Sean
Kinncy i dodatkowo (na co dzi e ń A lC
to kwartet) Scott Olso n na drugiej
gitarze. Ciekawostką jest, że Inez i 01son zamienili się instrum entami w CZ(ł
sie wyko nywania " T he Killer ls Mc".
Płyta nie zaskakuje nowato rstwem,
ale ma to do siebie, żc im dłużcj si9 jej
słucha, tym jest lepsza . Jest god n a
polccenia wszystkim amatorom muzyki bez prą du , a szczególnie tym,
którzy z różnych względów nie przekonali s ię jeszcze do Alice In Chains.

KSIĄŻKA
Nowości Biblioteki P ublicznej M iasta
i Gminy Jarocin
L Hi sto logia - wyd. 2
2. Kronika filmu
3. K . Jackel " Ks i ęga 1000 zagadek
prehis to rii "
4. B. Ko szel i in . " Slow n ik polityków XX wieku"
5. R. Lacey "Grace"
6. H . Robbins " Piranie"
7. K . Woj tyla "Poezje wybrane"
8. M . Czajka " Leksyko n historii Pols ki"
9. W. Łysiak " Wilk i kugl a rz. Cz.
4 "Łysiak na lamach"
10. E. N oj szewska "Podstawy ekonomii "

KINO "ECHO"
(Jarocin, ul. Gołębia I)

"Na

żywo"

19 sierpnia - god z.
17 sierpnia - godz.
18 sierpnia - godz.
19 sierpnia - god z.
Cena biJet u 5 zł

"Usiane

19.00
17.00
15.00
19.00

różami"

16 sierpnia - godz. 17.00
17 sierpnia - godż. 19.00
18 sierpnia - godz. 17.00
Cena biletu 5 zl

WVPOŻVCZALN lA I
KASET
I
(Kino "Echo")

ALICE IN CHAINS "MTV Unplugged"; Sony Musie Entertainment:
Nil/sile/d; BroIL'her; No Ex cuses; SllIdgc Faclory; Down III A Hole; Angry
Clwir ; R OM /er; GOI Me Wrong; Heavell Beside YOII; WOlIId ?; Frogs; O ver
Now; Kil/er ts M e.
JACEK KOWALSKI

7093
7097
7094
7095

"Człowiek nocy" - sens.

"Tańczący z cieniem" - sens.
" Listy ze Wschod u"
" Szczury z supermarketu"
kom.
7096 " Oiabli mnie biorą" - kom.
7098 " Idealn y sk ł ad" - sport.
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."łI,:n)iji+
Sprzedaż

gotówkę

Jarocin, uL Ta rgowa 12
td.! " I X (0-62) 47-37-0 I
Czy nne codzien ni e od 9.00 do IKOO
wszystki e soboty od 9.00 d o 14.00

• SPRZĘT RTV • TELEFONY KOMÓRKOWE
• eB • TELEWIZJA SATELITARNA
ZAPEWNIAMY

(2(,5/ ')6)

montaż'

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• Gwarancja

RATY BEZ ŻYRANTÓW

LEASING

NEOROL

poleca

.

ogłasza n.Qwe<:ęny
,

."

SWARZĘDZKlE

I

skupuI .zbÓż

Jarocin, ul. Pozna ńska 2
leI. 47-25-31 wew. 22
(dawn y magazyn

pszenica 520,00 zł
żyto 340,00 zł

zbożowy)

1

Uwaga: w związku z uruchomieniem /I zmiany
produkcyjnej. ogłaszamy nabór pracowników
(fachowcy mile widziani)

Zawodowego

ul. P rzemysłowa 3

organy

z zasi la czem .

" Yama ha"
20.

Łob oz

(266 1/R/96)

Sprzedam akordeon 120-basowy Weltmeister, sta n b. dobry i motorower " Ogar"
Mieszków , ul. Osiecka 14,
(::!7 I J/ R/9ó)

Sprzedam wiertarkę
ul. W ęglowa 2a.

st o ł ową .

Jarocin,

(27I9/ R/%)

Sprzedam regal skladan y typu "szczę ·
kn· '. Jarocin , ul. Węg lowa 2a. (27 19/ R/96)
Sprzedam : u żywa ne okna i drzwi ·
wcwn. Tel. 40-54-75.
(2725/ 1V1J6)
Sprzedam
7/ 11.

wirówkę {ma ła). Jarocin.

nI.

K:lsz-

(2729/R/ Wi)

Tanio sprzedam organy Casio ·CT 650,
S-oktawowe. Tel. 47-36-33. (27J2I1V96)
Sprzedam szczenięta owczarka ni t:mi eckicgo, czarne podpalane. Znkrzew 56.

organi zuj e kursy
):>.

Sprzedam
P SR~210.

lall ()WH

Zakład Kształcen ia
w Jarocinie

Sprzedam pianino. \Vilk owyja, ul.
Pows!. Wlkp. 60.
(2660/ R/ 96)

Sprzedam kompresor lrzyt lokowy. Jarocin, ul. W ~g lowa 2a.
(2719/R/96)

MEBLE

z siedzibą w Chrzanie gm, Żerków
.

SKLEP MEBLOWY
"TOMASZ"

Sp. Z 0.0.

SPRZEDAŻ

i na raty

P,trking przy Sklepie Mo toryzacyjnym
" USZCZELKA"

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

Autoryzowany

za

Podstawo\\o'~ obslugi komputera

Komputerowej edycji tekSIlI
KsięgowoSci z Yoykmzystaniemkomputera
> Spawanja w osł onach 1I1iesz..1nek gazowych

(274V R/96)

)00-

(365/ 96)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
Wrocławska

.(MAG)
~

:>

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Jarocinie, ul.

)00-

1Ó

Spaw,jnia \1,' OSIOJ lic (U'gollu (' rlG)
BHP. ppoi i ergonomii wig nowych
programów zgodnie z wymogami Kodeksu
Pl'al..)"

ogła sza

p rzelożen i e

dac hówki i

gąsiorów

( 17-ł6/ R/96)

radioodtwarzacz Pio neer
KE 2730. Te l. 0-62 47-24-37 po 2 1.00.
Sprzedam

{274tv IV 96)

Infot1l1acjc i zapi5y w !5icdzibie ZKZ

te l. (0-62) 47-32-61

przetarg nieograniczony na wykonanie
robót dekarsko-blacharskich na budynku szkolnym
przy ul. Wrocławskiej 15
Zakres robót: •

Sprzedam generator napisów UV
CG2E do kamer Pa naso ni c. Gru ndig
ilp . Tel. 0-62 47-24-37 po 2 1.00.

wraz z

częśc iową wymianą ł at

- wymiana pokrycia z papy na przybudówce

- wymiana op i e rze ń
- wymiana orynnowania
W szelkich informacji do tyczącyc h sz c zegółowego zakresu robót udziela Pani
Anna Łagodzińska w siedzib ie Dyrekcji szko ły.
Oferty wraz z kosztorysem wstępnym nalezy s kładać I w terminie do dnia

Oddam
w

dzierżawę

POMIESZCZENIA
biurowe

26.08. 1996 r. godz. 10.00 w sekreta ri ac ie szkoły.
Ter min wykonania robó t do 31 .10.1 996 r.
Zastrzega się prawo swobodnego' wyboru oferty lub uniewa ż nienia przeta rgu
bez podania przyczy n.
O rozstrzyg nięciu przetargu zainteresowani zosta ną powIadomieni odrębnym
pismem.
(27481R/96)

"""R'"

i

ma~azynowe

Jarocin, ul. Szubianki 15

ZESPÓL OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Tel. (0-62).47..;26:-21

63 . 220 Kotlin: ul. M. Konopnickiej 22

DRZ\NI
OKNA
ZPCV

ogłasza

na sezon grzewczy 1996/ 1997 d l a pod l egłych szk ół
PrzedmIot zamówien ia: węgi e l karni ęm n y orzech t - 70 lon
real izacii : w rzesi eń ]996 r.
W ofe rcie na leży pod ać:
I. cenę opału wraz z d owozem ,
2. paldmelry ja koś cio w e (kalor yczno:;'; pop lÓ/. slarkd),
3. n;,zwę kopalni, z k l 6z;.ęj pochodzI wogie l
Każdy ofere nt sk ład a oświadcze n Ie. że:
- srR1nm war unki zawarie w art . 22 u!-;t 2 usta wy o zamówien iach publicznych,
- n ie podlega wykluC'teniu na p od sl.1wle arf 19 ustawy o zamówI en iach p ub l icznych.
Przy 'Il ybOlze afen pod uwage będ<l b l iJ. IIC n astęp ujące kryl ena
cena (60 ~', ). Jakośc (40 %)
Ofer:y 'N zarrJm iętych kope rtac:" z na p isem 'PHZETARG NA ZAKUP WĘGLA" należy
złożyc do dma 23.08.1996 L , godz. l2.oo w SIedZI bie zarnawiap4cego, pokÓj ni ., .
OIW u ICl.e ofen ::wsti.IPI dnia 23.08.1996 L o godz. 13.00 w sledz tbie zama wj aJ'lCC~o
T~ rm m

(2751J/R/96)

P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. SI. Wyszyńskiego 4
II piętro , pokój 15
pn . - pl. 9 00_ 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 w . 45
62-320

Sprzedam łódkę s kładam!. drew ni a ną ,
na sa mochód. Te l. 0-62 47·24·37 po
(274(v' R/ 1J6)
2 1.00.
K U I'NO

Skup - renowacja staroci: m~ble , zegary, obrazy, porcelana, lam py, militaria , wagi, żelaz ka, młynki itp. Mogi.~ być
zni szczone . Jarocin , ul. Wodna 17.
Skup butelek wszelk iego rodzaj u.
K si" ż Wlkp., ul. Świerczewskiego 29
albo Marian Wawrzyniak , P o rę ba 28, k.
Wojciech owa, g_ Jaraczewo.

IMOTORYZACYJNE I
Sprzedam: Peugeot 309, L 91, stan
ideal ny. kolo r grafik. Waw rzyniak Marian. Porę b a 28, gm . Ja raczewo. Po
18.00.
Sprzedam: Fial 126p, rok 1990. Osiek
29, gm. J a roc in.
(2:656/ R/96)
Okazja! Wakacyjna wyprzedaż aut.
AuLo-Komis, Ja raczewp, ul. Kaliska
4A , l e I. 3A.
~:
.
'( 10Q/ Rj/ !I6)
Sprzedam : Lada Salllara . 1992 r. Tel.
47·30·86.
,27IiS/ IV"")
Sprzedam: VW Golf 1.6TD - 1987 r.
Witaszycc, ul. M os towa 20 ( po god ... l(dlO)
q7l)/ R/ 9ó)

M I ŁOSŁAW

Dz. Miłosławski c h 2
tel. (0-66) 38-2 4 -3 1

Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż

na raty

Kup ię

Trahanta 601S w dobrym sta· .
ni c. Jarocin , ul. Pr oś niana 52
t Ługi)
(?l 14/ IV 'J6)

Sp rzedam: Fiat ł26p , 1983 L , s tan
dobry. I'rzybys law 23/ S, gm. Żcrków.
(27 151 R/96)
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~~~_________________ OGŁOSZENIA~~~__~~~~==~~~
Sprzedam: Fiat 126p - 1985 r. Jarocin,
ul. Wrocławska 179, tel. 47-27-73.
(271 łVR/96)

Sprzedam: Fiat 126p, rok produkcji
1984. Stan dobry. Jarocin, ul. Węglowa
2a.
(27!9/R./96)
Sprzedam : Fiat 126p, r. 1983, tel.
47-28-77 od 9.00 do 16.00. t2720/ R/96)
Sprzedam: Fiat Ritmo UD, rocznik
1982 i sam. Robur - Disel, rocznik 1979.
Ludwinow 85 .
(2721 / IV()6)
Sprzedam: Skoda Favorit
1352
1991/92. Potarzyca, ul. Spółdzielcza 19.

Wynajm, garaż przy ul. Targowej. '
Tel. 47-27-08 wew. 164, od 7.00 do
17.00.
(2726/ RJ96)

(2724/ R/'J6)

poszukuje

pokoju. Tel.
(2727/R/9(,)

szeń.
wynajęcia

mieszkanie 70 m2
w Jarocinie. Tel. 0-6627-61-11 wew. 6.
(2740/ R/96)

l\1am lokal w Jarocinie na biuro, gabinet, cichą dzialalność. Kontakt (0-667)
350-83.
(275l1R/96)

27 rat Aice Konsorcjum na
Poloneza. Tel. Góra 28.
(2721VR/96)

Sprzedam: 126p, 1979 L, niebieski metalik. Nosków, ul. Ko śc ielna 8. (2733/ R/9b)
Tempra 1,6, i.e., kat. , 1991 L, 69 tys.
km, morski met. , wk, wsk, szd, aa, RM ,
reg. kier. , stan bdb, cena: 23 tys. zl. E.
Mikolajcwska, Jarocin, ul. Warcian.53.
(2739/ R/96)

Sprzedam Jawę 350, rocznik 1989,
stam idealny. Dębno 5 lub Jarocin, ul.
Wrocławska 188.
(273lVR/96)
Sprzedam Dacia 1300 91 r. Golina, ul.
(27441 R/96)
J arociliska 17.
Sprzedam samochód osobo Nissan 1,6
o przebiegu 106 tys. km. Żerków , ul.
(2747/R/'J6)
Rynek 14, tel. Żerków 42.
Sprzedam 126p 650, rocz. 83. Po remoncie. Roszków 84.
(2749/R/96)
Sprzedam Fiata 126p, L prod. 1979.
Witaszyce, uL Cmentarna
5, po godz. 17.00.
(2750/R/96)
Wiadomość:

Sprzedam Fiata 126p, rok 1985. Twardów 78, po godz. 15.00.
(2742/R/96)
Sprzedam Fiata 126p, r. produkcji
(2752/R/96)
1984. I'rusy 5.
Sprzedam Ford Escort; L 1983 , 1100
cm3. Lech Mazurkiewicz, Nowe Miasto,
ul. Poznariska 51 (siary most). (621RNM/ %)
Stowarzyszenie
Pomocy
"Krąg"
w Nowym Mieście nad Wartą - Urząd
Gminy sprzeda Fiata I 26p, L 1978.
(63/ RNM /96)

Sprzedam Renault, rok 1980 + części
zamienne. Gola I 70.
(IIO/RJ/%)

[ NIERUCHOMOŚCI

I

Poszukuję

nek

lokalu biurowego - warutelefon.
Kontakt:
47-" -91.
(26S4/R/96)

Wydzierżawię pomieszczenie okolo 70
m2 na ulicy Węglowej. Wiadomość - Jarocin, ul. Węglowa 2a.
(2719/ R/96)

Sprzedam dzialkę ogrodniczą z altaną
murowaną (Leszczyce). Wiadomosc: Jarocin, ul. Lcśna 22.

PRACA

(1736/ R/96)

Mam do

Odst~pię

Pilnie sprzedam FSO 1500, rok 1986,
stan dobry. W dniach 16 i 17.08.96,
(2730/R/96)
Dobieszczyzna 50.

(36/96)

Prowad7..enie ksiąg i ewidencji podatkowych , sporLądzanie deklaracji i zeznań podatkowych. Jarosław Rodziak,
Sprzedam w Jarocinie dom z ogrodem
Potarzyca, ul. Wyzwolenia 58. Kontakt:
4600 m2. \Viadomość: Jarocin, ul. Bał
tel. Jarocin 47-21-76, w godz. 9.00
tycka 8.
(2735/ R/96)
(361 / ')6)
. - 13.00.
Sprzedam grunt o pow. 7600 m2 dzialki budowlane. Adres: Biuro OgloSamotny
47-38-45.

(27221 RJ 96)

Sprzedam: Nissan Sunny lA, 16 V, rok
produkcji 1993. Dobieszczyzna 42.

usługi , m. in. druki kadrowe wg najnowszych przepisów. Tel. (0-62) 47-33-48 w.

ROLNICZE

Ambitnym,

pomogę

inteligentnym

w podjęciu samodzielnej pracy. Warunek:
auto,

telefon.

Kontakt:

57-72-73.
(2654/ R/96)

Szukam pracy. Posiadam Ford Transit. Tel. 47-11-54.
( 27ł 6/R/ 96 )

Skup jabłek przernysiowych. Jarocin,
ul. Wodna I 7a, tel. 47-25-58. (26S0/ R/96)

Zatrudnię blacharza samochodowego
na cały etat. Przyjmę do nauki zawodu
dwóch uczniów w charakterze blacharz
- mechanik sam. Dębno 21, 63 - 040
Nowe Miasto.
(2743/R/ 96)

Uwaga ROLNICYI Superokazja - tani sznurek rolniczy. Witaszyce, ul. H .
Sawickicj 5.
(154/ 96)

LEKARSKIE

Sprzedam przyczepę wywrotkę 4 l ,
1989 rocz. (niska), rozrzutnik obornika
jednoosiowy oraz ciągnik C-360 - sp rzedam lub zamienię na mniejszy. Witaszyce, Cmentarna 2
Sprzedam ladowacz "Cyklop" T 214,
nowego typu. Stan dobry. Cena do
uzgodnienia. J. Kunsztowicz, Chwalę
cin 13, gm. Nowe Miasto n. Warlą.
(2711lR/96)

Kupię wagę inwentarzową

samochodową . może być do remontu. J. KunszLOwicz, Chwa lęcin 13, gm. Nowe Miasto
n.

Wartą.

(271 1/R/96)

Wydzierżawię

10 ha ziemi. Wilcza 49,

gm. Kotlin.

(2737/ R/96)

Sprzedam przyczepę wywrotkę 4t,
1989 rocz. (niska), rozrzutnik obornika
jednoosiowy oraz ciągnik C-360 - sprzedam lub zamienię na mniejszy. Witaszyce, ul. Cmentarna 2.
Sprzedam krowę wysoko
bieszczyzna 1]4.

cielną.

Do-

(274l/R/96)

RÓŻNE
Żaluzje - poziome, pionowe, rolety
zewnętrzne.

Faktury VAT. Os. T.
ciuszki 6/ 40, tel. 47-38-85.

Koś

Reklamy, kasetony podświetlane , napisy na odzieży, identyfikatory, laminowanie; tablice na pojazdy, BHP, nagrobkowe, p.-poż. i ewakuacyjne (atest); komputerowe wycinanie liter. SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, teł.
47-36-47.
Karpie i inne ryby oraz wędkowanie.
Henryk Wdowczyk, Nosków, Kożmińs
ka 6.
(2647/ R/96)
Wywóz nieczystości płynnych, Jarocin,
ul. Wiejska /O, tel. 47-34-82 .
Zaklad Poligraficzny (Drukarnia) ul.
·Moniuszki 14. Jarocin, oferuje swoje

Iwona Udzik, lek. med. położnik-gine
kolog , przyjmuje w każdy ponied z iałek
i czwartek w godz. 17.00 - 19.00. Gabinet: Jarocin, os, Konstytucji 3 Maja t8
(pierwsze wejście od ul. Wrocławskiej).
Możliwa rejestracja' telefoniczna: codzien~ie w godz. 20.00
22.00, teł.
47-24-81.

SPECJALISTYCZNY
GABINET
GINEKOLOGICZNY - USG -lek, med,
Andrzej Pajdowski, specjalista ginekolog-polożnik.

Przyjęcia:

poniedziałek,

środa

i czwartek 16.00 - 20.00, soboty
8. I 5 - 10.00. Rejestracja te lefoniczna:
47-28-35. Badania USG - I) ciąży, 2)
ginekologiczne glowiq dopochwową
z pustym pęcherzem moczowym (.,.,. ramach wizyty ginekologicznej - bez dodatkowej opłaty), 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 poniedzialku do soboty - bez
wcześniejszej rejestracji - od 8.15 ' do

10.00. Jarocin, ul. Parkowa 1120 (od ul.
Ducha). INFORMACJE - tel.
47-28-35. W przypadkach pilnych - kontakt: telefon komórkowy (090) 605- 125.
św.

GABINET

DERMATOLOGICZ-

NY, lek. med. Anna Pajdowska - der-

matolog-wenerolog, przyjmuje wtorki
i piątki od godz. 16.00 do 18.00. Zabiegi
dermatologiczne - elektrokoagulacje, leczenie ciekłym azotem . Jarocin, ul. Parkowa 1/ 20, leI. 47-28-35.
OSTEOPOROZA - ocena stanu
ukladu kostnego. Przyjęcia, bez rejestracji - soboty godz. 11.00 - 13.00, Jarocin, ul. Parkowa 1/20, tel. 47-28-35.
Uwaga! Cały sierpień promocyjne ceny
badania - 15 zl,
GABINET OKULISTYCZNY, lek.
okulista Alina Budzyńska, Jarocin, ul.
Długa 29 . Przyjęcia: wlorki i czwartki od
16.00 do 17.00. Pilne przypadki codziennie; tel. 47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. ginekolog i położnik Włodzimierz
Budzyński; badania okresowe i wstępne.
Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: poniedzialki i środy od 16.00 do 18.00; tel.
47-1 5-13.
GABINET PSYCHIATRYCZNO PSYCHOTERAPEUTYCZNY,
lek,
med, Paweł Jerzycki, Jarocin, ul. W,glowa l; rejestracja telefoniczna 47-32-42.
(2581/R/96)

GABINET STOMATOLOGICZNY
- lek, storn, LUDMIŁA BIADASZKIEWICZ; przyjęcia: Jarocin, ul. Kwiatowa
17, poniedzialek i środa 16.30 - 18.30; tel.
domowy 47-29-45, w godz. przyjęć
47-14-24.
(26J6/R/96)
RADOSŁA W BAHŁAJ - INTERNISTA. Jarocin, ul. Siedlemińska 4; środy
17.00 - 19.00. Tel. dom. 47-12-10, gab.
47-34-51. Wizyty domowe - EK G.
(2671/R/%)

WOJCIECH KILJAŃCZYK - LEKARZ CHORÓB PSYCHICZNYCH
I NERWIC. Jarocin, ul. Hallera 9 (przychodnia - gabinet 31), wtorki 17.00
- 18.00.
(2721/ R/96)
GABINET GINEKOLOGICZNY USG,lek, med. KATARZYNA ZIOŁO
- ginekolog - poIożnik, Przyjęcia: poniedzialek, środa 16.00 - 17.00. Jarocin,
Kasztanowa 5/13,
(27551 R/96)

ul.

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

~l>L,4

alCIe

~ l>L,4 ~I({.fl)Ó\Ji I I(I(XI(ÓW
~ l>L,4 ~ZI(6t
.. TANIO .. SOLIDNIE ..

MIŁO

..

. . Honolulu (Hawaje) 1973 - audycja
Hieronima Ścigacza; 17.00-19.00JARADIOWA LISTA PRZEBOJÓW
96,8 MHz 71,09 MHz
(27) - pro';\'adzą Adam Martuzalski i
macje z giełdy, kursy walut, 15.30 - Hieronim Scigacz
16.00 Jeśli mamY - to zagramy, 16.0019.00 JA-GRAM - TWOJE RADIO NIEDZIELA
- infonnacje i muzyka, 18.05 "Wyłą 9.00 - 14.00 NIEDZIELNE PRZEczamy ... ?" - infonnacje o wyłączeniach BUDZANKI, 14.00 - 16.00 Koncert
prądu
życzeń, 16.00 - 18.00 PLN - POPOŁUDNIOWE LENIUCHOWANIE
eJĄIEK
PONIEDZIAŁEK. PIĄTEK
NIEDZIELNE - audycja Agnieszki
17.00-- 19.00 Muzyczna eksłozja Wiadomości od 10.00 do 17.00 co
Walczak i ' Mańusza Gryski, 18,00 Wszystko o muzyce polskiej - (I 7.10 19.00 Sportowe JA - informacje
godzinę
Piosenka dnia - 9.00, 10.00, 12.00, do 17.40 - gość: Nocna Zmiana Bluesa) sportowe - audycja Sławka Włoszczyka
13.00, 15.00, 16.00,17.00 - po wiadoi Artura Pachali
SQBQIA
mościach
9.00 - 16.00 B.I.G.O.S. - Bardzo WTOREK
9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOŁUD
Interesująca Generalnie Odlotowa
17.00 - 19.00 Znacie to poslucbajcieNIE, 9.20 Horoskop, 930 "Wyłącza- . Sobota, 12.10 - 13.00 Zatańcz w audycja Sławka Mikolajczaka
my ... ?" - informacje o wyłączeniach
kuchni - gotuj razem z nami, 13.10 prądu, 9.40 Kursy walut, 9.45 Przegląd
14.00 Taśma - infonnacje i muzyka ŚRODA
filmowa - audycja Przemysława Janprasy, I L I O Konkurs z JA-Radiem,
18.00 - 19.00 Pozdrowienia - prowadzi
kowskiego,
14.00 - 16.00 MIKSER- Konrad Dziennik
12.45 "Z drogi" - informacj e dla
kierowców, 13.10 - 14.00 "lmpreza"- magazyn w zasadzie muzyczny z
informator kulturalny, 14.00 - 16.00 Hirkiem i Waldkiem; 16.00-17.00NA CZWARTEK
ŻYWCA - ELVIS PRESLEY - Król
ł 8.00 - 19.00 Wieczór rockowy Pawia
SŁUCHAJ UCHEM A NIE BRZUCHEM, 14.15 Ryzyk-fizyk - in for- odszedł ł 9 lat temu, ale żyje - A10ha z Michaliszyna

PROGRAM

II.

piąlek 16.8> Brain. - NUT (Epie)
PosIuchajcie, co potrafi 2~letnia Angielka
inspirowana artyzmem Elli Fitzgerakt
.obota 17.8> Change the world - ERIC
CLAPTON (Reprise)

Singiel z filmu ·Phenomenon" o normalnym

facecie, który niespodziewanie przemienił się
w geniusza. Film napakowany taką muzyką, że
chociażby dla niej warto go będzie obejrzeć.
nladzlela 18.8> Steli. GamaII. - EROS
RAMAZZOTTI (BMG)
Niezwykle popularny Włoch. Utwór ma
szansę stać się kolejnym wielkim przebojem po

·Piu Bella Cosa"
poniedziałek 19.8> KRUPA - APOLLO FOUR
FORTY (SteaKh)
Taneczny numerek "na cztery- odwołujący
się do synkopowanego stylu legendarnego
Gene'a Krupy - amerykańskiego perkusisty
polskiego pochodzenia.
wtorek 20.8> FOREVER LOVE - GARY
BARLOW (RCA - BMG)
\
"Frontman" zespołu Take Thał debiutuje
przepiękną balladą
środa 21.8> WHOYOUARE-PEARLJAM(Epic)
Od 26 sierpnia będzie sklepach "No rode"

w

- nowy album grupy. A teraz utwór z tej płyty .
czwartek 22.8> lIN AMOR - GIPSY KINGS
(Columbia)
Królowie Cyganów podobają się Eltonowi
Johnowi, Eric'owi CIaptonowi, George'owi
Michaelowi. A wam? Singiel pochodzi ze
składanki -Love song5· .

JA-Radiowa Lista Przebojów
(notowanie 26 z 10.08.1996)
Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim tygodniu,
pozycję na liście , liczbę tygodni na liście .

1. "K1l1lng my soflly" - Fugees
2.

"A dssign for life" - Manie Street Preschers

~: :~Y~~I~~I~~-~:;:k Kościkiewicz
S. "Reach" - Gloria Estefan
6. "Orła cień" - Varius Manx

2
1
7
6
2 10
735
3
3
7
1
4

1
1

11
8

13. "In The GhalIo" - Bad Yard Club z Crys!al Waters

5
9
11
10
12
8
15

2
8
9
10
9
3
13

8
6
7
4
6
10
4

16. "Tracllem czas" - P.R.L.
17. "Champagne Supemova" - Oasis
18. "Because you loyed me"- Celine Dian
19. "TIlllha cops come knockln'" - Maxwell

14 14
13·
1
19 16
21 17
16
5
25 19

5
4
9

~: :~~::::'~~'J!' 't,~~:;

17

5

29

7. "SImmer down" - The Specials

::

16 SIERPNIA

najwyższą

::~:~j:~es~ c;:tJ:;~,~~~~~KuK

10.

"Wysłuchajcie

11.
12.

"Vou and him" - Sophie Zelmani
"Walkaway to heaven"- Acid Drinkers

lej historii" - Uzar

14. "Laced" - Three Fish
15. "Macumba" - Big Cyc

-

Myslovitz

22. "Jak iądło" - T. Love
23. "Los Angeles" - Marten Ha",et

24. ~=~~=~str~~~Tn:~:" Bluesa
2&. "Rave Splńl" - X Rave

5
9

5

17
21

3

36
22

22

35

24
25

. ~4

24

5

18

28
18

1
5
11
12
20
5
8

2

22

3

PRZEDSIONEK

~: ~:;ba~:!"~ a:~~o~;"

-

Vanessa Williams

28. "Maks ił wfth you" - Let loose
29. " Błękitny czas" - Mikroklimat
30. "~he'S just kllling ma"-ZZ TOP

~~: ::~~~~~oj~~~I~SU

ll:

~"!'~"J.'l~g :i;~tiookS

good on me
35. UW Kazimierzu" - Justyna Steczkowska
36. "Tokszol" - Pod Budą

~~: ::~"!::r. ~~::.~:: ~~~Ćh~~~i

~
SPONSOR WSZYS'TKłCH KONCERTÓW

BROWAR KROTOSZVN

15 you" - Bryan Adams

39. "Ra.i.ing my f.mlly" - Sound ol R.ELS .
40. "Whars up wllh that"
TOP

-zz

26

23

2

20
27
28

1
1
28

39
34

19
34

26

1

3
1
1
11
1
1

JA-Radiowa Lista Przebojów prezentOW'ana jest w klttdą sobotę między 1]flJ a 1g». Słuchaj nas na
96.8 MHz lub 71 .09 MHz.
Korespondencję, głosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować na kartce pocztowej n3
adres redakcji: JA-Radio, ul. Kościuszki 8B, 63-200 Jarocin .
Głosować motna również telefonicznie, pod nr (0-62)47-15-31 - codzIenn" w godz.. 15'- do 16".
Głosy mogą być oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio (sonyl).
UWAGAl Głosować można anonimowo, ale lepiej wpisać swoje nazwisko i adres, bo w trakcie listY
będziemy losować

nagrody.

TERAZ TANlEd
DZIĘKI JA·RADIU TWOJA REKLAMA DOTRZE DO MIESZKAŃCÓW PLESZEWA, KOŹMINA, KROTOSZVNA
I OCZVWIŚCIE JAROCINA
SPECJALNA OFERTA WAKACYJNA. PRZYJDŹ, PRZEKONAJ SIĘ
WYDASZ MNIEJ· ZYSKASZ WIĘCEJ!

JA-Radio, ul. T.

Kościuszki

8B, 63-200 Jarocin, teLlfax (0-62) 47-37-60; tel. 47-15-31

I

______~____~~_________ ROZRYWKA __~__________~_=~=_~_

Eliminacje do "Miss Lata"
Już]M) raz trzeci spotkaliśmy się z dziewczynami, które chciały spróbować

swych sil w konkursie "Miss Lata". Kozakwalifikowaliś-

lejne trz)' -dziewczyny

my do finału!
W minioną

sobotę

prowadziliśmy

eliminacje w Jarocinie

zmieniliśmy

nieco

formułę

nauczyć się ładnie chodzić, prezentować

stroje i

pozbyć się

tremy. Czeka na was

Tym

wspaniała przygoda z modą i urodą.
I choć tylko jedna zdobędzie tytuł miss,
to i tak będzie warto. Na zgłoszenia
czekamy jeszcze do 16 sierpnia!

wybo-

Agnieszka Pilarczyk

(10. 08.) prze-

idisco"Scatman"wZieJonejŁące.

razem

w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Nadal
czekamy na dziewczyny, które chciałyby

niejszych nastolatek?
- Normalnie, przecież nie wszystkie
piękne

siałam przejść,

Odzieżowym w Pleszcwic. Paulina jest
uczuciowa, szczera i opiekuńcza. Intere-

suje

się modą,

dlatego uczy

się szyć .

Po

skońcl.en iu szkoły chciałaby'kontynuo
wać naukę i zostać projektantką mody.
Paulina interesuje się też muzyką. gdyż

lubi

śpiewać i tańczyć.

biegała

na

długie

Gdy

była młodsza

dystanse i

zdobywała

medale. Teraz uprawia sport tylko dla
przyjemności. Uw ielbia także szk i cować
w ołówku. Paulina już teraz jest pewna,
że dzięki naszemu konkursowi tegoroczne wakacje będzie ' długo i mile wspomi-

JUSTYNA OLSZANOWSKA ma 21
lat i jest zod iakalnym Lwem. Jej rodzin-.
nym miastem jest Pleszew. Justyna z wy-

myślałam.

w wyborach towarzyszy
wielki stres. Niektóre dziewczyny baro dzo
chcą wygrać, tworzy się napięta
atmosfera.. N ie żałujr;, żc wzięłam
udział w wyborach. Poznałam wspaniałe
dzic\. . czyny, przeży łam nieza pomniane

chwile .

FOl. R.

Joanna Talarczyk

Kaźmierczak

kształcenia

jest

ekonomistką.

I

choć

skończyła już szkołę, to jednak myśli
o tym , by dalej się uczyć. Justyna jest

szczera, uśmiechnięta i błyskotliwa.
Uwielbia taniec. Będąc małym dzieckiem często brała ud z iał w konkursach
tańca i zawsze je wygrywała. Teraz
marzy jej się wygrana w jakimś turnieju
tańca.

Aby

zachować dobrą kondycję

Justyna codziennie biega. Bardzo chciałaby wyjechać
d z inę ,

do Francji. Ma tam ro-

na razie jednak nie poznałajęzyka

na tyle, by swobodnie

się

nim

posługi

wać , odkłada więc wyjazd na później.
Justyna chciałaby zost'ać modelką , ma
nadzieję, że udział w naszym konkursie
będzie pierwszym krokiem w tym kierunku.

IWONA BER LAK jest

nać.

męczyły.

bardzo mnie

- Do ostatniej chwili o tym

Finalistki "Miss Lata"
PAULINA KRZACZKOWSKA mieszka w Parzewic. Jest zodiakalnym Baranem. Ma l7lat. Uczy się w Technikum

w wyborach

Udziałowi

pomoże.

Oto kolejne finalistki naszego kon-

startują

- Pamiętam, że w maju chciałaś zrezygnować z udziału w konkursie.

z Kalisza i dwie jarocinianki - Patrycja
Musiałek i Joanna Talarczyk. I to właś
nie ona została zwyciężczynią naszych
eliminacji.
Aśka ma ł4 lat. Interesuje się przede
wszyslkirn sportem - bardzo lubi pływać
i jeździć na rowerze. Uwielhia słuchać
dobrej muzyki i modnie się ubierac. Jej
marzeniem są studia medyczne, ale l.nyś1i
też o karierze modelki. Mamy nadzieję,
że udział \v naszym konkursie jej v..' tym

kursu.

dziewczyny

miss.
- Jesteś zadowolona z udziału w konkursie?
- Tak, ale eliminacje, przez które mu-

niedługo walczyć będą: Wiołetta Tułacz

naszego konkursu już 25 sierpnia

Jeśli tak dalej pójdzie, za rok dziewczyna z Jarocina będzie Miss Polski!
Tak, tak. Co roku nasze finalistki biorą udział w konkursach piękności
i pną się coraz wyżej. Magda Galewska jest finalistką "Miss Polonia
Super Model", Iwona Walcza w zeszłym rokn świetnie zaprezentowała się
w finale Miss Polski. A w tym roku Agnieszka Hoderna - Dziewczyna
Roku'95 zdobyla tytuł III Wicemiss Polski Nastolatek '96!

- Jak się czujesz, będąc jedną z najpięk- . szub,kie. Plan dnia

rów - dziewczyny nie prezentowały się na
scenie, ale za to poddaliśmy je wnikliwej
ocenie w trakcie rozmowy. Do finału
naszego konkursu chcialo się zakwalifikować siedem dziewczyn. Wszystkie były bardzo sympatyczne. Niestety, nie
mogliśmy wszystkim
zaproponować
udziału w finale "Miss Lata". Wybraliś
my trzy z nich. O główną nagrodę już

Finał

Kolejny sukces

wysoką.

smukłą siedemnastolatką. Urodziła się

pod znakiem Wagi. Mieszka w
szewie, a uczy

się w

Sławo

Technikum Techno-

był bardzo napięty.
godz. 8.00, potem
gimnastyka i próba. Po
obiedzie znów ćwiczyłyśmy układy. Podobnie było po kohicji. Pod okiem

Wstawałyśmy około

było śniadanie,

dwóch

choreografów

uczyłyśmy

niewiele czasu dla siebie. Mimo że mieszkałyśmy tak
blisko morza, ani razu go nie widziałyśmy.
• Koncert finałowy odbył się w Operze
Leśnej w Sopocie, kto go prowadził?

- Darek Kordek i Rrian Scott. Atrakm. in. wystr;p zespoi u cygańs
kiego i zespołu De Su.

cją był

- W czym
nie'!

-

prezentowałyście się

Poka zywa łysmy kolekcję

młodzi cżowy ch ,

suknie

wieczoTO\\,Ie,

kąpielowe.

skóry i kostiumy

logii Żywności w Marszewie. Jest samokrytyczna, uczuciowa i sympatyczna.
Lubi szyć i projektować stroje, czytać
książki - przede wszystkim romanse
i tańczyć w rytm muzyki disco. Ponieważ
jest niepoprawną romantyczką, to chcia-

dykt - wybierając tym sposobem
wą "5" .

który jej zdaniem

jest idealnym miejscem dla romantyków. A jej największym marzeniem jest
podróż dookoła świata różowym cadil-

lakiem. Iwona
i prezentować

chciałaby być modelką
modę słynnych

kreato-

rów. dlatego właśnie wzięła udział w eliminacj ach do "Miss Lata".
Wszystkie dziewczyny, które nie wzię
ły udziału w e liminacjach, a chciałyby
wziąć udział w naszej zabawie, mogą się
jeszcze zgłaszać do 16 sierpnia. Tego
wlaśnie dnia (16. 08.) o godz. 16.00
w redakcji "O.J." (ul. T. Kościuszki 8 b)
odbędzie się

spotkanie infonnacyjn~. To
ostatnia szansa!
Przypominamy, że czytelnicy "G.J."
także mogą wybrać swoją
jąc

do biura

ogłoszeń

miss

przysyła

lub redakcji "G.J."

kupon konkursowy. Wśród
rozlosujemy nagrody.

głosujących

(ap)

- Bardzo

na sce-

sukienek

- Finał był pollrzcdzon}' prawie dwutygodniowym zgrupowaniem. Jak przygotowywałyście się do tinału?
- Mieszkałyśmy w ośrodku wypoczynkowym w miejscowości \Vdzydze Ka-

łaby zobaczyć Paryż.

się

ośm iu układów. Miałyśmy

się denerwowałaś'!

- Nie. raczej nie.

Byłyśmy

dobrze

przygolOwane.
- Jak w}' glądały eliminacje?
- W konkursie brało udział 39 dziewczyn. W trakcie koncertu finałowego
wybrano finałową " 10" i ogłoszono werfinało

- Czy spodziewałaś się, że znajdziesz się
w ścisłym finale?

- Myślałam o tym tak, jak
dziewczyna.

każda

- Jak oceniasz swoje rywalki?
- W konkursie brało udział wiele bardzo ładnych dziewczyn, niestety, nie
wszystkie moje faworytki weszły do
"dziesiątki".

• Czy

między

dziewczynami

można

było wyczuć silną rywalizację?

-

Między niektórymi tak. Atmosfera
była bardzo sympatyczna, ale

w sumie
już

kilka dni przed finałem krążyły plotki o tym, która dziewczyna wygra i dla-

czego.

• Jak oceniasz organizację finału?
- To· był najlepiej przygotowany finał
w jakim brałam udział. Miałyśmy sporo
czasu, by przyzwyczaić się do sceny.

Organizatorzy

troszczyłi się

o nas. Nie-

stety nie wszystkie dziewczyny miały
zrobiony makijaż i fryzury. Ja na przykład nie miałam makijażu. Fryzjerka nie
zdążyła też ułożyć mi włosów.

- Jakie dostałaś nagrody?
- Koronę , kwiaty, kostium kąpielowy ,
sukienkę. Nie wiem co jeszcze, bo w momencie wyczytywania nagród wręcz ano
mi kwiaty i szarfę.
- Jak twój sukces prz}'jęłi rod1.ice?
- Bardzo si y cieszyli. W domu czekała
na mnie butelka szampana i bukiet czer-

wonych róż.
- Dostałaś już jakieś propozycje?
- Po finale odbył się bankiet, na którym proponowano mi wakacje nad mo-

rzem , sesję zdjęciową ... Tych propozycji
nie traktuję na serio. Myślę , że pow aż ne
propozycje pojawią się później .

~ Paulina KrzQczkowska

FOTO Stachowiak

Justyna Olszanowska

FOTO SlachowiaA

Iwona Ber/ak.

FOTO Stachowiak

Gratuluję

sukcesu!
Rozmawiała

AGNIESZKA PILARCZYK

Czy to możliwe, że kochacie się coraz
bardziej?! Wyjazd, który planujesz, z
różnych powodów mo że na razie nie
dojść do skutku. Cierpliwości. Podczas
weekendu niesamowite spotkanie z
kimś nie widzianym od lat. Będzie co
wspominać. Pomyślny dzień - piątek.

C\()

BARAN (21 III - 19 IV)
Zanim wydasz wszystkie piena letnie kreacje, zastanów się,
czy chociaż raz założysz je tam, dokąd
WAGA(23IX-22X)
si ę wybierasz. Panna Baran może w
_
Wiadomości, które n adejdą na
tych dniach spotkać mężczyznę swojepoczątku tygodnia, będą bardzo pogo życia. Amant charakteryzować się
m yś ln e. Postaraj się właściwie je
będzie wspani ałą opalenizną, niskim
wykorzystać. Romans z kimś znanym
zmysłowym głosem i gołębim sercem!
od lat, a dopiero ostatnio przez Ciebie
Rozmowa z Bykiem pozwoli Ci zrozuzauważonym zacznie s i ę lada dzień .
mieć jego dziwaczne ostatnio postępo- . Rada starszej osoby powinna zmobiliwanie. Pomyślny dzień - czwartek.
zować Cię do ponownego zastanowienia się nad sytuacją rodzinną. Pomyślny
BYK(20 IV -20V)
dzień - środa.
BardzO" nastrojowo, romantycznie ... Ktoś bliski pokaże Ci świat,
SKORPION (23 X - 21 Xn
jakiego nie znałeś. Jak to możliwe, że
Romans, który ostatn io s i ę
to wszystko dotychczas Cię ominęło?
zaczął - trwa. Może nawet zdecydujecie
Propozycja Barana przypadnie Ci do
s ię na wspólny wyjazd? To będzie dla
- gustu. I świetnie - grzechem byłoby z
Was prawdziwy sprawdzian uc zuć .
niej nie skorzystać. W piątek rozmowa,
Wytrzymać z kimś 24 godziny na dobę,
która powinna wiele zmienić. Niekoto nie lada sztuka! Zwłaszcza gdy pada,
niecznie na korzyść . Pomyślny d zień kuchnia stołówkowa jest po prostu
\\10rek.
fatalna, dookoła komary itp . itd.
Zrozumiecie, co naprawdę znaczy życie
BLIŻNIĘTA (21 V - 20 VI)
z drugim człowiekiem. I wszystkimi
Tydzień spokoju, głębokich
jego wadami. Pomyś l ny dzień - ponierozmyślań, czułych spojrzeń. Dawno
działek.
już tak mocno nie odczuwałeś emocjonalnego zw iązku z drugim c złowie
~
STRZELEC (22 XI - 21 XII)
kiem. T ak trzymać. Wycieczka za
)(. - Nareszcie urlop! I znów można
miasto będzic po prostu cudowna. Ach,
Iic zyć na wakacyjny romans. Może ten
żeby mogło być tak cały rok! Nieporonie skończy s ię tak szybko jak poprzedzumienie z Wodnikiem może zakoń
nie Jeś!i pan Strzelec spotka w tych
czyć się poważną awanturą. Pomyślny
dniach pannę Wagę, niech koniecznie
dzień - piątek.
uważnie się jej przyjrzy. Czy to
przypadkiem nie ideał kob iety, której
();:; RAK (21 VI - 22 VlI)
szukasz? Nieprawdopodobnie miłe
~ Jeśli nie leżałeś jeszcze w tym spotkanie w środku tygodnia! Pomyślny
roku na plaży lub nie łowiłeś ryb w
dzień - piątek.
jeziorze, to co robisz?! Czy znów masz
zamiar wziąć urlop w listopadzie? Letni
KOZIOROŻEC (22 XI! - 19 l)
wypoczynek to jest to, czego Ci trzeba.
Dlaczego wciąż coś Ci się nie
Nie rezygnuj, w żadnym wypadku, z
podoba. To źle, tamto niedobrze wyjazdu . W ś rod ę zabawny zbieg
zwari ować można! Jak tak dalej pójokoliczności. Niestety rozśmieszy tylko
dzie, nie znajdziesz nikogo •. kto będzie
Ciebie . Pomyślny dzień - poniedziałek.
chciał zamienić z Tobą choćby słówko.
Troc hę przystopuj . Obiekt Twoich
LEW (23 VII - 22 VIll)
westchni eń może zechcieć w tych
U
Jeden nieostrożny krok i możesz
dniach zaszaleć. Zamiast znów zrzędzić
wszystko zeps uć. To, o co latam i
- zaszalej też. W niedzielę próba sił z
za b iegałeś, mo żesz teraz stracić.
Lwem. Pomyślny dzień - czwartek.
Sytuacja wymaga rozsądnych decyzji .
Być może Twoim atutem będzie to, co
~ WODNIK (20 1- 18 II)
do tej pory skrzętnie ukrywałeś. Osoba
~ Co znów chodzi Ci po głowie?
mocno Tobą zauroczona ma ochotę na
Zapomnij lepiej o swoich niedorzeczromans. W piątek obiecujące spotkanie
nych pomysłach i zastanów się nad
w interesach. Pomyślny dzień - sobota.
rozwiązaniem tej sprawy w delikatny i
przemyś lany sposób. Jest naprawdę
PANNA (23 VIII - 22 IX)
wiele m ożliwości . Potrzeba szczerej
II'" Szczęśliwa pora miłości. Twoja
rozmowy z partnerem męczy Cię od
"połówka" po raz kolejny okaże się
dawna. Teraz będzie ku temu wyjąt
aniołem. Przeżyjecie cudowne chwile.
kowo sprzyjająca atmosfera. Pomyślny
dzień - poniedziałek .
,

niądze

Poziomo: l) podręcznik studenta, 5) j apońska dama do towarzystwa, 8) półka,
9) żołnierz na koniu, II ) pomaga w zawarciu mał żeństwa, 12) uczestniczka
imprezy sportowej, 13) narzędzie drwala, kantak, 17) towarzysz, wspó lni k, 20)
latający spodek, 21) przejawia odchylenia od normy, zboczeniec, 22) kobieta
wrażli wa na piękno, 23) ... za wet, 24) kobieta z wyrokiem, 27) świetlisty otok
wokół postaci boskich lub świętych, 32) resor, 34) na pięciolinii , 35) sedno,
logiczność, 36) dziki pies australijski, 37) inwalida, 38) inaczej wręga.
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Ośrodek

Szkolenia Kierowców

zaprasza na rozpoczęcie

KURSU NA PRAWO JAZDY
kat. A i B
w dniu 21 .08.96 o godz. 1700
w JOK-u Jarocin, Plac Młodych 1
Badania lekarskie na miejscu
Zapisy:
Jarocin, ul. Wrocławska 251, leI. 47-27-90
oraz w dniu rozpoczęcia kursU(267ł)'R19B)

li

RYBY ( 19 11- 20 1II)
Plany wyjazdowe muszą niestety trochę poczekać. Teraz masz na
głowie du żo ważn i ejsze sprawy i
musisz poświęcić im swoją uwagę .
Rzadko kiedy zdarLająsię tak niesamowite okazje. Nie przesadzaj z wydatkami, musisz zgromadzić na ten cel
jakąś sumkę . Choci ażby na podróż. W
sobotę w.-paniaIa wiadomość. Pomyślny
dzień - środa.
MERKURY i WENUS

n

Pionowo: l) atelier, pracownia, 2) ś lad po przejśc iu piły, 3) lampa elektronowa
elektrowody, 4) wywiadowca, szpieg, 5) nieslysząca, 6) w parze z
Wariem, 7) naijaśniej sza gwiazca w gwiazdozbiorze Orła, lO) część kościoła,
wnęka, l I) śląska gra w karty, 14) parada, widowisko, 15) rzecz bezwartościowa,
tandeta, 16) dusigrosz, sknera, 17) wierszopis, wieszcz, 18) wirnik, 19) ciężar
towaru bez opakowania, 24) wypiek cukierniczy z nabiałem, 25) miej sce klęski
Hannibala, 26) posiedzenie, sesja, 28) ojciec tytanów, m ąż Gai, 29) greckie bóstwo
miłości. 30) tymczasowe pozbawienie wolności, 3 1) koryto do odprowadzania
deszczówki, 32) wyspa koralowa, 33) poprzeczny drąg na maszcie.
mająca trą

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od l do 27,
- myśl Aleksandra Fredry.
Oprac. PIOTR WARCZYŃSKI

utworzą rozwiązanie

ROZWIĄZANIE

KRZYŻÓWKI NR 270
Hasło:

Po odbiór n ag ród pros imy się
do biura ogłoszeń (Jarocin,
Rynek - Ratusz) wciągu dwóch tygodni.
zgło s ić

Kar/om trzeba się
nisko kłaniać

Nagrody wylosowali:
RENATA MATUSZEWSKA
- Nosków, ul. Kościelna 8 (25 zł),
TERESA GRZEŚKOWIAK
- Poznań, ul. Grochowska 118b/7 (10 zł),
JÓZEF MUSIOLOWSKI
- Kretków (kawa),
EDWARD · ZYGUŁA

- Krzykosy, ul. Br~zowa 2 (kawa).

Rozwiązanie krzyżówki

prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek Ratusz) do 16 sierpnia. Spośród prawidło
wych rozwiązań wylosowane zostaną
dwie nagrody pieniężne (25 zł i 10 zł)
oraz dwie nagrody rzeczowe (kawa).
prąsłać

