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jHot Water
I

na deser
,

I

Hot Water, poznańska
grupa rockowa będzie gwiazd ą ostatniego koncertu w
Letnim Ogródku Muzycznym Browaru Krotoszy n,
JA-Radia i "Gazety J arociń
skiej". Kon cert rozpocznie
sie tradycyjnie o godz. 20 00
w jarocińskim amfiteatrze.

] Moda i uroda
Piękne dziewczyny i
oryginalne kolekcje były
ozdobą niedzielnego pokazu mody oraz finału "Miss
Lata". Najpiękniejszą okazała się Joanna Talarczyk
z Jarocina, występująca w
tym dniu z numerem trzynaście.

Publ iczność zgromadzona w Jarocińskim Ośrodku
Kultury miała okazję obejrzeć kolekcje wielkopolskich
, projektantów i firm odzi eżo
wych. N iewątpli wie dużym
plusem były prezentujące je
modelki, znane z wcześniej
szych edycj i konkursu "Dziewczyna Roku". Wś ród nich
były wszystkie zdobywczynie glównych tytulów : Magda Galewska, Anna Mikołaj 
czak orazAgnieszka Hodema.
Dokończenie na sIr. 13
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DOBRY!
wieczór
za darmo?
Pouczą

Na tydzień przed rozpoczęciem
roku szkolnego, nadal nic wiadomo
czy znajdą się środki finansowe na
wprowadzenie dodatkowej lekcji
wychowania fizycznego.
Ustawa o kulturze lizycznej nakłada
wprowadzenia od "Tześnia br.
trzeciej godziny tygodniowo wychowania
fi zycznego do podsta wówek oraz do
dwóch pierwszyc h klas szkó ł ponadpodstawowych. "Zgodnie z lIs/a wą o
samorządzie telyforialnym gminie można
zlecić dodalko we zadania (np. wprowadzenie dodalkowej lekcji W-fil). pod warunkiem zagwarantowania .~rodków na ich
realizację. " - mówi bunnistrz Henryk
Kowalski. Gmina ma je otrzymać w
postaci subwencji oświatowej.
Zdaniem burmistrza gmina Jarocin na
razie środków takich nie ma. - "Jeżeli nie
będzie pieniędzy, lo rozpoczniemy rok
szkolny w starej formule . Nie możemy
przecież wpro wadzać trzeciej godziny
wychowaniafizycznego.jeśli nie będzie dla
nauczycieli pieniędzy na Ivyp/alę. Być może
je.śli le środki finansowe przyjdą na koniec
sierpnia czy na począ/ku wrześ nia, to
wdrożymy lę trzecią godzinę w trakcie roku
szkolnego. " - mówi Henryk Kowalski.
Dokonczenie na sIr. 4
obowiązek

Plon bierzemy

FOTO Slachowiak
Iradycyjne dożynki. Mimo falalnej pogody p lony czterech
Podslawowych zbóż nie będą najgorsze. W Noskowie. w czasie gminnych
dożynek, bochen chleba upieczony z legorocznych zbóż odebrał wójl gminy
/vfaciej Pielarz. Szerzej na sIr. 5.
R.ozpoczęły się

Nr35 (309)
30 sierpnia 1996
ISSN 1230-851X
Cena 1 złl10 000

Fal. R. Każmierczak
Tylu ludzi nie bylo w jarocińskim amfilealrze od czasufoSliwalu. Jak się ocenia, okolo 5
tys. widzów obserwowało pOlywającv koncel'I Renaty Przemy k i jej zespołu. Na sIr. 6
publikujemy refleksje Hieronima Ścigacza po koncercie.

Zajęcia

dla bezrobotnych

Od sierpnia mają zajęcie wszyscy
bezrobotni pobierający
zasiłek - dwa lub trzy razy w tygodniu
muszą potwierdzać w urzędzie swoją
gotowość do pracy.
"Cholera tyle czasu Irzeba zmarnować,
żeby podpisać jaki.< .świstek" - irytuje się
młody mężczyzna . "Praktycznie, jak ktoś
jest spoza Jarocina, to musi poświęcić na
laki przyj azd pól dnia " - dodaje stoj ąca
obok kobieta. Od d ziewiątej ludzie
u stawiają s i ę w dwóch kolejkach na
parterze urzędu. W jednej stoją interesanci
o nazwiskach zaczynających się na litery
od początku do ś rodka alfabetu. A w
drugiej - pozostali. Najdłuższe kolejki są
rano w godzinach przyjazdów autobusów.
Znaczny "luz" obserwuje s ię dopiero po
trzynastej. Dziennie obsługiwanych jest
około 1200 interesantów. Gotowo ś ć
potwierdza s ię osobiście , za okazaniem
dowodu osobistego i zlożeni em podpisu
przy dacie nastę pnej wizyty w urzędzie.
Niepotwierdzen ie gotowości do pracy jest
równoznaczne z utratą prawa do zasiłku.
Tak samo jes t w przy padku pomyłki
wyznaczonego terminu i zgł oszeni a się po
jarocińscy

źródłem utrzymania. Dl atego też kierownicy niektórych urzędów zdecydowali s i ę
zwiększyć ilość wi zyt bezrobotnych w
urzędzie pracy. Miało to uniemożliwi ć
pracę na czarno i jednoczesne pobieranie

zas iłku.
Dokończenie

na sIr. 5

Jaraczewo

Podatki i

szkoły

Po piątkowej sesji Rady Gminy w
Jaraczewie rolnicy będą płacili podatek
według stawki 28,00 zł za Iq żyta . Na
posiedzeniu radni pozytywnie ocenili
przygotowanie szkół do nowego roku
szkolnego.
Na pi ątkowej sesji radni ustalili cenę
Iq żyta, na podstawie której będzie ustalany
podatek rolny na II półr ocze 1996 r.
Przegłosowano s t awkę za proponowaną
Zarząd Gminy - 28 ,00 zl. Inn ą
propozycję podał radny Bronisław Kaczmarek - 25 ,50 z ł i radn y Zbigniew

przez

mm,

Kaczmarczyk - 26,00 zł. Obaj uzasadniali

W tym roku może zabraknąć środków
finansowych na wypłatę zasiłków. Według
zaleceń ministra pracy Andrzeja Bączkow
ski ego pi eniądze z Funduszu Pracy
powinny być wydatkowane oszczędnie i
wypłacane tam, gdzie zasilekjestjedynym

propozycję obn i żeni a ceny żyta trudn ą
sytuacją w rolnictwie. -Spadla cena mleka,
rolnicy zaorali większość "prmv rzepala,.
a plony żniw są średnio o 20% niższe od

oczekiwanych -

tłumaczył Kaczmarek.
Dokończenie na sIr.
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URODZENIA

Wojciech Biadała
Kamil Waszak
Krystian Kaźmicrczak
Anna Dziennik
Eliza Kaszuba
Kamil Kaczmarek
Mateusz Karwacki
Wojciech Mazur
Luiza Głodkowska
Franciszek Kowa lski
Damian Stamicrowski
Arkadiusz Tułaz.a
Tomasz Dastych
Erwin Gl uba
Jakub Szczepaniak
Daria Filipiak
Ilona Dunaj
Dawid Wiesner
Dorota Antczak
Jakub Wyparło
Kamil Waszak

I

ZGONY
Władysław

19 sierpnia w Jarocinie na ul. WroB. weszła nagle
na j ezdnię i została potrącona przez
motocykl, którym k i erował Krzysztof K. Piesza doznała po tłuczeń ciacławskiej Czesława

ła.

o Tego

samego dn ia w Kotlinie na
ul. ks. Ryma rkiewicza włam ano si ę
do trzech sąsiadujących ze sobą sklepów. Nieznani sprawcy wybili szybę
w oknie pomieszczenia wc sklepu
przemysłowego. Stamtąd, po wyrwaniu zamków na zapleczu, weszli
do sklepu cukierniczego . Następ ni e
wyła mali deski i weszli do sklepu
wędl i niarsko-spożywczego.
Skradzione zostały papierosy, kawa i pieniądze . Wartość strat - 67 1 zł.

I

Szyba l. 73 (Ludwi-

O 22 sie rpn ia na trasie Wil kowyja
- Tarce ki erujący oplem asconą
Adam K. stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i uderzył
w przydrożne drzewo . Obraże ń doznali kierowca oraz pasażerowie - Julia i Dawid U.
O 23 sierpnia w Brzostowie kierujący
mercedesem Kazimierz N. c hcąc wyminąć rowerzystę , zj ec h ał na pobocze drogi i wjechał do rowu . Kierowca doznał obraże ń ciała.

Rodzinom zmarłych s kłada m y wyrazy współ czuc ia

ŚLUBY

O 21 sierpnia w Prusach nieznany
sprawca skradł motorower ogar
znajdujący si ę na posesji Marii T.
O Dzień później do oddziału WBK
jeden z j arocińskich sklepów wpłac ił
banknot o nominale 500 tys., który
postanowiono przesłać do ekspertyzy.

Stanisława Bednarek l. 70 (Zakrzew)
Józef Twardowski l. 73 (Jarocin)
Ka tarzyna Wenclewska I. 95 (Jarocin)
Maria Nowicka l. 56 (panienka)
Zygmunt Nowak l. 63 (Wojciechowo)
Patrycja Glowacka (Kruczyn)
Stefan Bedna rek I. 65 (M i chałów)

I

31 sierpnia
Tomasz Filipiak (Pozn a ń ) Dorota
Stysiak (Witaszyce)
Michał Mielcarek (Jarocin) - Agnieszka Makowska (Jaroci n)
Wojciech Przygórzewski (Slażowa) Agnieszka Urbaniak (Jarocin)
Tomasz Derwich (Grudziądz) - Anna
Zborowska (Jarocin)
Rafał Wyremblcwski (Jarocin)- Radosława Grabarek (Ja rocin)
Zenon Ga uza (Twardów)
Ha nna
Ostojska (Witaszyczki)
Jerzy Nowicki (Jarocin) - Aneta
H ybsz (Jarocin)
Wojciech Dyoniziak (Jarocin) - Gabriela Sobkowiak (Jarocin)
Henryk Grześkowiak (Chwa łkowo
Kościelne) - Marzena B ruczyńska (Jarocin)
Tadeusz Janowski (Jarocin) - Sabina
Banach (Jarocin)
Przemysław Olejniczak (Cerekwica
Nowa) - Agnieszka Blaszczyk (Potarzyca)
Adam Hona (Jarocin) - Aleksandra
Ua r'!liska (Jarocin)
.
Paweł Szewczyk (Chrzan)
Kinga
Kluga (Chrzan)
Jarosław
Wawrzyniak (Czapury)
- Ewa Micha lska (Żerków)
J arosław Wawrzyniak (Mchy) . Lidia
Adamska (Łobez)
Paweł Genderka (Osiek) - Katarzyna
Królak (Tokarów)
Grzegorz Ignaszak (Witowo) - Agata
Miśkiewicz Komo rze Nowe)

I I Z TARGOWISKA

BEZ PRACY

o

nów)

I

KRONIKA
POLICYJNA

I

O W tym samym dniu w parku powie sił si ę 32-lctni mieszkaniec Witaszyc.
O 24 sierpnia w Wilczy (gm. Kotlin)
kierujący fiatem 126p Jarosław M .
jadąc z nadmierną prędkością na
łuku drogi żjechał do rowu. W samochodzie znajdowało si ę sześć osób,
trzy odnio sły ob rażen i a ciała.
(jn)

DYŻURY APTEK
Do l wrześni a dyżu r nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka "Convallaria" (Jarocin, ul. Wolności 7, tel.
47-25-63). Od 2 do 8 września dyż uro
wać będzie apteka "Bratek" (Jarocin,
os. Konstytucji 3 Maja , tel. 47- 16-20).
Apteka "Remedium" czyn na jest
w każdą niedzielę i święto w go~z.
14.00 - 18.00 (Jarocin, ul. św. Ducha
14, tel. 47-15-50).

23 sierpnia w jarocińskim urzędzie
pracy zarejestrowanych było 5.749 bezrobotnych. W c i ągu tygodnia zarejes trowało s i ę 56 osób. Spośród 8 1 wyrejestrowanych 42 podję ło pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
blacharza samochodowego, nauczyciela religii, biologii, języka polskiego,
ma tematyki, oraz krojczego, szwaczki, stolarza meblowego (czeladnika),
krawcowej (z gr. inwa l idzką), operatora równiarki, germa nisty, blacharza
budowlanego, murarza, przedstawiciela handlowego, ś lusarza, frezera,
szlifierza, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, agenta ubezpieczeniowego, ksi ęgowego (wykształce
nie średnie ekonomiczne), kierowcy
kat. C, instalato ra wodno-kanalizacyjnego.
(jn)

;==========~
WARZYWA
1.611 do 2.00

cebula

11,711 do 1,00

pomidory

0,70 do 1,811

ogó rki

0.511 do 1.50

ZiCllllliaki

O,:W do () ,30

lasol.

1,20 do 2,00

pieczarki

3,50 do 4,00

kapusta szt.

0,50 do 1,00

fa sola

1,20 do 2,00

ka lali or szl.

0,30 do 1,50

OWOCE
cytryny

1.80 do 2,111

jablka

0,80 do 1,511

pOJl laralH.7.e

Wrześniowa

willogrona

.

Obchody 57 rocznicy wy~uchu II
wojny światowej odbędzie w Jaraczewie l września.
Uroczystość rozpocznie si ę mszą
świę t ą w miejscowym ko ści e l e. Nas tąpi też przemarsz pod ohelisk pomordowanych w czasie woj ny, gdzie
zostaną zlożone wi ąza nki kwiatów.
(ak)

Pieszo
do Mickiewicza
Już po raz 35 odbędzie się Ogólnopolski Mickiewiczowski Rajd do

Śmicłowa.

Organizatorzy przygotowują piesze
trasy trzy-, dwu- i jednodniowe, które
prowadzić będą przez najatrakcyjniejsze zaką tki Szwajcarii Żerkowskiej .
Liczne konkurśy i gry zostaną przeprowadzone na ·mecie imprezy. Na koniec od będzie s i ę wspólne ognisko .
Zgłoszone do rajdu drużyny będą
uczes tniczyć we współzawodnictwie
o t y tuł najlepszej .
Szczegółowe informacje o regulaminie rajdu d ostępne są w jarocińskim
oddziale PTTK (ul. Kości uszk i 15a)
oraz w szkołach podstawowych .
(jn)

3,40 do 3,80

banan)'

Jaraczewo

rocznIca

0040 do 0,80

m arch..:\\'

sder

3,1111
3,50 do 5.511

Piknik
z niespodzianką
Członkowie i sympatycy jarocińs kie
go oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 21 wrześ nia
spotkają się na kolejnej imprezie rekreacyjno-turystycznej pod hasłem
" Wiecznie młodzi".
Uczestnicy piknik u wezmą ud ział
w wycieczce autokarowej po interesujących za kątkach regionu. Miejsce zakończe ni a imprezy tradycyjn ie pozostaje niespodzianką. Na mecie wycieczkowicze zjedzą grochów kę . Organizatorzy przewidzieli liczne gry, zabawy
i konkursy. Piknik zako ńc zy się ogniskiem polączonym z pieczeniem kieł
basek.
Zapisy przyjmuje biuro PZERiI
w Jarocinie, ul. Kościuszki 15a w każ
dy pi ątek i wto rek od godz. 9.00 do
12.00.

(jn)

Gminne święto
w Michałowie
Wiejsko-gminne Święto Plonów rozpocznie się I września o godz. 15.00
w świetlicy wiejskiej w Michałowie.
Podczas dożynek wys tąpią zespoly
śpi ewacze z Chociczy i M ichałowa.
łmpreza zakończy s ię zabawą taneczną, do której przyg rywać będzie zes pół "Awanti".
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- "Jestem tak zmęczony, ie teraz nic

nie powiem" -

stwierdził,

Jarocin
D 28 sierpnia odbędzie się sesja Rady
Gminy.
D 25 sierpnia odbyły się VI Mistrzostwa
Ziemi Jarocińskiej w tenisie. W grach
podwójnych zwyciężyli Wojciech Chlebowski i Zbigniew Tobolski.

zaraz po

. wyjściu z autokaru, radny Stefan RoguSzczak, poproszony o podzielenie się
wraieniami z pobytu w Holandii i Francji. Wyjazd radnych i pracowników
urzędu był związany z obchodami 7S-1ecia gminy Veldhovcn.
Radni i urzędnicy przebywali w Veldhoven trzy dni. Zwiedzili m. in. tamtejsze
obiekty sportowe, zapoznali się ze spo·
sobami zagospodarowywania odpadów.
Jednak najważniejszym punktem pobytu w Holandii było spotkanie jarocińs
kich rad nych z rajcami z zaprzyjaźnionej
gminy, podczas którego dyskutowano
na temat współpracy. Burmistrzowie
obu miast podpisałi porozumienie o kierunkach
dalszego
współdziałania.
W ostatnim dniu jarocińska delegacja
odwiedziła francuską gminę Libercourt.
- My.Hę, że wyjazd przyniesie korzyści
miastu. Wi~k.l'zo'\:ć Z radnych bylo lam po
faz pierwszy. Zobaczyli inny 5wja{, inne

*

Radni prz)' wieźli

Z

Holandi;

dużo ~""rażeń

pode/icie do wielu problemów. Ale 1/0 ile
zostanie 10 prak/yezuie wykorzystane,
dopiero się przekOl/omy - mÓwił Konrad
Krzynowek, zastępca przewodniczące
go Rady Miejskiej, w poniedziałek, zaraz po powrocie.
Radni, oprócz wrażeń, z Holandii
przywieźli też kwiaty i kartony piwa.
- Piwo holenderskie musi smakowa,,:, Niemożliwe, aby tam klO.~ go nie pil. Bo je,W

I-ot. R.

i piwa

Kaźmierczak

nie pije piwa, 10 właściwie nie wiadomo,
czego ma się napić. Herbata bardzo skromniutko, kawa leż, więc piwo trzeha pić
- przekonywał przewodnic zący Rady
Miejskiej, Marian Sikorski.
(rr)
Więcej

o pobycie jorocilhkich radnycII
w Holandii i we Francji
w następnym numerze "Gazety".

i

urzędników

!

Dożynki

w Panience
Mimo

że żniwa jCS7.cZC się

nic

skoń

czyły,

to jednak w Panience odbyły się
już dożynki. W parafialnym święcie
plonów wzięli również udział mieszkań

cy pobliskich wsi: Skoraczewa, Chwalęcina i Biclcjcwa.

Podatki

część

•

l szkoły

Dokmlczenie ze str. I
Przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego Komisja Oświaty przeProwadziła kontrolę przygotowania
szkół do przyjęcia uczniów. Przewodniczący komisji , Janusz Idczak
przedstawił na sesji wszystkic spostrzeżen i a

oficjalna zaczęła
"Plon niesiemy plon". Starostowie Krystyna 01'0pik oraz Czesław Skibiński wręczyli
proboszczowi Panienki Stefanowi
Czarneckiemu bochen chleba . Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał
przewodniczący Gminnego Związku
Kółek i Organizacji Rolniczych - Roman Skrzypczak, który gorąco powitał zaproszonych gości: Czesława Jareckiego - przewodniczącego Rady
Tradycyjnie

się odśpiewaniem pieśni

z dokonanego objazdu

placówek oświatowych. - Ogólnie
Wszystkie szkoły są dobrze przygotoWane - komentuje Janusz ldczak.
- Przeprowadzono drobne remonty:
malowania i naprawy pieców. Najważ
niejsze, że szkoly są zaopatrzone w wę
giel. Najgorzej jest w Zalesiu. To
tnala, trzyklasowa filia szkoly w Górze. Nikt nie poczuwa się do odpowiedZialności za tę placówkę. Miejscowa
nauczycielka /lVierdzi, że nie jest upraWniona do kierowaniem remontami
i fillansami szkaly. Dyrektor z Góry
natomiast przejmuje Zalesie dopiero
od pierwszego września. Zobaczymy,
Co będzie po rozpoczęciu roku szkolIJego. Je,ś:/i nic się nie zmieni, potrzebna będz ie interwencja - stwierdził IdCZak.

Dodatkowe zadania dla GOPS
Na sesji radni przegłosowali zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pełniąca obowiązki
kIerOWnika ośrodka - Bernadelta So-

Itysiak stwierdziła, że zmian dokonano w myśl za lcccń pokontrolnych
Wojewódzk iego Zes połu Pomocy
Społecznej. W statucie umieszczono
punkt dotycz~cy rozszerzenia zakrcsu działalności placówki o wypłat,
zasiłków rod zinnych i pielęgnacyj
nych.

Dodatkowe diety

dła

Jaraczewscy radni
dotyczącą sprzedaży

Gminy Nowe Miasto, Stefana Grzelaka - przewodniczącego Rady Gminy
z Jaraczewa, Stanisława Czcszyka

- rolnika z Zakrzewa, a zarazem wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL
w Kaliszu oraz sołtysa wsi - J ana
Stachowiaka .
Na część artystyczną złożyły się
występy zespołu ludowego "Dąbro
wianki" . Publiczności szczególnie podobały się przyśpiewki, które były
kierowane do poszczególnych rolników i zap roszo nych gości.
Dużą atrakcją była również loteria
fantowa , w której można było wygrać
kury, koguty oraz słodyczc.
- Do t~i pory rolllicy z Panienki
zebrali dopiero osiemdziesiąt procellI
zboża. Ogólnie jeslesmy zadowoleni
z plollów - stw ierdził na dożynkach
sołtys Panienki .
(rrz)
~

budowlanych w Gó rze. Jednym z kupców jest rzem ieślnik , który zamierza wykorzys tać ten tercn pod budowę warsztatu mechaniki pojazdowej.
Nastąpiła tcż zmiana uchwały dotyczącej diet dla radnych. Od tej pory
będą onc wypłacane również człon

kom komisji przetargowej oraz biorącym udział w pracach innych instytucji, do których ' radni zos taną
dełegowani.

Radny Piotr Szyszka pOTUszył
sprawę stawu w Goli, z którego
została spuszczona woda. - Jest to
zbiornik przeciwpożarowy hez wody.
Sprawa musi być ro związana. W razie
potrzeby strażacy nie będą mieli skąd
czerpać wody - argumentował Szyszka.

ANNA KONIECZNA

- Wiesławowi Kościelnemu i Markowi
Kulińskiemu. Odznaczenie Za Szczególne Zasługi dla Gminy Jaraczewo otrzymał Józef Bandyk (pierwszy). W czasie
uroczystości odbyły się manewry sprawnościowe, a na zakończenie zabawa ta-

neczna.

*

Kotlin
D Trwają posiedzenia komisji przed sesją Rady Gminy, która odbędzi e się 29
sierpnia o godz. 9.00 w Szkole Pod·
stawowej w Kotlinie. 26 sierpnia spot·
kali się członkowie Komisji Rewizyjnej,
27 - Komisji Planu Gospodarczego Budżetu i Finansów, 28 - Komisji Zdrowia
Oświaty Kultury Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Pożarowej. Tematem
wszystkich posierl7.eń było wykonanie
budżetu za pierwsze półrocze i analiza
załegłości podatkowych.

* Żcrków

września o godz. 18.00 w żerkows
kim amfiteatrze rozpocznie się "Pokaz
Mody na Wesoło" przygotowany przez
dzieci i młod zież współpracujące z M iejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury Po
pokazie rozpocznie się zabawa taneczna
. będzie przygrywał zespół SUPER
PLUS. Wstęp na imprezy jest bezpłatny.

DI

*

Zabawa

D 3 1 sierpnia na sali w Szypłowie zaba-

wa taneczna. Gra

zespół

AXEL.
(ie)

-----

-

ENERGETYKA KALISKA S. A.

Rejonowy lakład Energetyczny
Jarocin

radnych

podjęli uchwałę
dwóch działek

-

Jaraczewo
D 24 sierpnia w Strzyżewku odbyły się
uroczystości jubileuszu czerdziestolecia
Ochotniczej Straży Pożarnej. O godz.
15.00 mszę polową odprawił ksiądz Jó·
zef Mikołajczak. W czasie spotkania
wręczono medale resortowe oraz dwa
medale Zasłużony dla Gminy Jaraczewo

Poniżej

podajemy terminy planowanych przerw w dostawie energii

elektrycznej

związanych

z pracami eksploatacyjnymi.

W dniach od 9.09.1996 r. do 13.09.1996 r.. w godz. od 800 do 1500 , w Potarzycy
przy ul. WYZWOlenia (od RSP do nr 13a). ul. Oberskiej. ul. Spóldzielczej (od nr 1 do
nr 24).
W dniu 6.09 .1996 r.. w godz. 800 <10 1800 • w Sapierzynie.
Szczególowe informacje o wylączeniach na plakatach.
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od ZE może nie dojść do wylączeri w
powyższych terminach. Za utrudnienia wynikające z przerw w dostawie energii
elektrycznej - przepraszamy.

ZAPRASZAMY DO BIURA

OBSŁUGI

KLIENTA

Jarocin, ul. Batorego 26, tel. 47-37-21
Zakres pracy:
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej,
- pełna informacja w sprawach zw iązanych z vr'ydawaniem warunków technicznych
przyłączenia do wspólnej sieci.
- wyjasnianie r0zliczell za energię.
- załatwianie w pełnym zakresie spraw związanych z ral}'fą weekendową.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7fKl - 15{J()
oraz w soboty pracujące w godz. 800 - 1400

Pouczą
Dokończenie

za darmo

ze str. 1

W przypadku zwiększenia liczby
lekcji wychowania fizycznego w niejednej szkole może brakować nauczyciela. Już teraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie poszukuje wuefisty. Natomiast w " piątce" nauczycielka będzie potrzebna dopiero, jeśli
wprowadzona zostanie trzecia godzina .• "Dokonam ewentualnie prze~'u
nięć kadrowych i co prawda nie bfdę
mial fachowca z A W".... u. to jednak
by lego sportowca " - mówi Henryk

Bierła, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5. Wielu dyrektorów przyznaje, że w ostateczności zostaną
obciążeni nadgodzinami dotychczasowi nauczyciele. - "Ważne jest. by
dodatkowe lekcje wychowalliafizycznego prowadzone byly przez osohy
z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. OczywLfcie nad realizacją
tego przedsifwzięcia sprawujemy nadzór pedagogiczny." - zapewnia Paweł
Leonhard, naczelnik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty.

Obok kłopotów kadrowych, pozostaje problem sal gimnastycznych .
Nie wszystkie bowiem szkoły poszczycić mogą się sa l ą gimnastyczną

z prawdziwego zdarzenia. Niektóre
z nich mają pomieszczenia zastępcze.
Są także i takie, w których łekcje
kultury fizycznej odbywają się na
świeżym powietrzu, a w razie deszczu
na korytarzach. - "Szkoly. gdzie nie
ma sal gimnastycznych. mają poważ
ny problem. Należy tam tak zorganizować zajęcia. aby przyznane środki
jinansowe byly wykorzystane optymalnie" - mówi Paweł Leonhard. Zdaniem burmistrza Kowalskiego wszę
dzie istnieją warunki do uprawiania
kultury fizycznej, choć nie takie same. Faktem pozostaje, że sale gimnastyczne czy pomieszczenia zastęp
cze będą eksploatowane bardziej niż
dotychczas. Niektórzy dyrektorzy
przyzn ają , że może być tł ocz no , z wła

nie będ ą mogly s ię
na świeżym powietrzu.
Wszyscy zgodnicjcdnak twi erd zą, że

szcza gd y

zajęcia

odbywać

L 15 TY
Z

u wagą

przeczy/alem pub lik acj(j
Mariana Walczaka ora: recellzjęjej autorstwa J. Jarockiego ; zamieszczon ą Ul numerze 3/ "Gaze ly Jaro-

wprowadzenie trzeciej godziny wychowania fizycznego tygodniowo jest
potrzebne. Przy czym nacisk kładzie
się na zajęcia rozwijające ogólną kondycję fizyczną uczniów. "Dzieci mają
hardzo malo ruchu. Dlatego dodatkowa godzina wychowaniajizycznego
nas cieszy , zresztą walczylij:my o to
już dawniej. Nauczyciele lIa pewna
dadzą sohie radę. również lam gdzie
lIie ma sal gimnastycznych" - podsumowuje Elżbieta Borowińska, nauczycielka wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocime.

***

Marek Jaworski, rzecznik prasowy
Ministerstwa Edukacji Narodowej
poinformowa ł , że podjęta została decyzja O wydatkowaniu z rezerwy celowej ministerstwa kwoty 45 mln na
wprowadzenie trzeciej godziny wychowania fizycznego w szk o łach.
(ib)

Natomiasl J. .Ia}"ockiemu de dykuję
my /d rzymskiego ii/ozofa i 111 (jż a ,;, ' tanu
Boec/us:a: ·'Kdyhy.i hy/ mi/czai. bylhy.i nada/ fi/ozofem".

mgr Andrzej Sobczak

prą/:

Gd_ńsk

ciliski~/' · .

Pięćdziesiąl osób kola PZERil skupiającego cz łonków z Cle/czy ; Cząszcze wa uczestniczylo J I .Iierpnia w pikniku 111 Cząszczewie. Odbyło s i~ wiele konkursów, IV tym turniej
taiu.:a. gry sp ra wnościowe. Przygrywal zespól Wa rsztaló~r Terapii Zajęciowej. Uko ronowaniem pikniku hylo ognisko Z pieczeniem kiełbasek .

1()~Il?I()I[)ltll\ SZI I\I()rLlt~IIA\
11\lU Il?SI()l\Vltl(3i()
Szkół Zawodowych nr 2
w Jarocinie
ul. Wrocławska 15, tel. 47-22-40

przy Zespole

o f e vlAje
zdobycie kwalifikacji zawodowych, uprawnień , przyuczenie
do zawodu oraz przekwalifikowanie na organizowanych
od września br.

KURSACH ZAWODOWYCH I SZKOLENIACH
l spawania elektrycznego i gazowego
.J spawa nia w osłon i e gazow CO,

CJ palaczy c.o.
O kierowcow wozkow akur(lulatorowych i spalinowych
O pedagogiczne dla mistrzów, instruktorow i włascicieli małego biznesu
11 kroju i szycia dla dorosłych i młodzieży .
.J kwalifikacje czeladniczo-mistrzowskie w różnych zawodach
.J szkolenia podstawowe i okresowe BHP dla zakładów pracy oraz firm
prywatnych
'l szkolenia sanitarne
l ·inne rodzaje kursów i s zkoleń wg potrzeb
Zajęcia odbywają s ię w budynku szkoły oraz Warsztatach Szkoln ych ,
bog ato wyposażonych w urządzen i a oraz pracownie krawieckie

(2!1!1!1/Pł/>l6)

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje
Sekretariat Szkoły, tel. 47-2240, w godz. 800 - 1500 •
Inauguracja zajęć - 10 września 1996 r., godz. 1500
Zapraszamy

Od .I·zeregu lat. z ra<ji SIWKO pochodzenia, interesujf się hisw riugraji'ą
Ziemi Jarocińsk iej i z u/wlewaniem
muszę s twierdz ić , iż jest ona nadzwyczaj uboga. Dotyczy to zwlaszcza
okresu przedwojennego. Poza kilkoma
artykulami w "G.J." oraz 22 tomikami "Zapisków Jarocillsk ich" ( lVydanych 110 przestrzeni 12 lat ) i pracami
R. Grygiefa - 10 wszystko, co może
czytelnik znaleźć o swoim regionie.
Nie sądzę, aby ma/a ilo.~ć opracowarl wynikala z braku zaplecza intelektlwlnego, o czym cllO ciażhy ,\:wiadczy "naukowe" podej,ycie J. Jarockiego do publikacji M"ri{//l(J Walczaka.
Wydaje mi się, iż autor recenzji
zapomniał chyba. że . 'recl'flsio ,. - z lacillskiego, /O ocena, a zaJem nie tylko
bicie IVszys/kiego " w czamhul", a/e
tak że objaJ:nianie i wyjaj~nial1ie [ek s/u.
Recenzen/ w pełni 1101duje maksymie "inviclia g/oriae assiduus es{",
a dowodem lego jest brak elementarnych zasad ohiektywizmu i rzetelnego
przed.,·tawienia drohnych pOlkllięc.:
edytorskich . Nie ma się co zatem
dz iwić . iż "'ylko jedna cz warta mlodyd! jarociniaków ... tego latu przeczytala przynajmniej jedną książkę
( "G.J." nr 33). Do takiego stanu
czytelnictwa mi~dzy innymi przy czy niają się takż e recenzje,jak recenzja J.
Jarockiego.
USloSUJ1koWI~jąC się do opracowanych c/OIy dlcza:\' przez M . Walczaka
pozy(},. z .w:rii "Jarocin w zhliżeniac!l
hi.\'/oryl'zny(·h", prag n{" /q drogą podz ięk o wa ć za po((ię/y wysiłek IV przybliż aniu nam boga/ej historii rel{ionu.
Wyrażam jedno(;ze.\:nie przekon(Jnii",
iż lIie hacz ąc na ewentualne dalsze
pseudonaukowe reccn:.:je do/rzyma
ohietnicy i przekaże 110m lIas/fI}/l e
ty tllly.

Związek

***

Więźniów

Politycznych

i Repre,\jonowanych Okresu Stalinow~
skiego Oddzial Tereno wy IV Jarocinie,
ul. Kościuszk i 15a (Solidarność)
11' opraciu o pismo Okręgowej Komisji
do Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, ul. Mlyń
ska I, zwraca się do mieszkańców
byleKo powiatujarocińskiego i p/eszeJVskiego, kUJrzy posiadają ir~rormacje
czy materiały dotyczące dz ia/a/n ości
odzialu partyzanckiego A K por. JanowskieKo ps. "Orlik" i chor . . M. Dowgialy, o ich udostępnienie, względnie
przekazanie Zwią zkowi w pierwszy
pią tekmiesiąw, wgodz. /O.oO-/2.00.
Dane m ożna również dostar czać do
okr ęgo wej komisji IV Poznaniu lub też
listownie pod adre."iem: Witaszyce, ul.
Mickiewicza 18. Jó zef Hodemy.

prezes Zarządu
Józef Hodcrny

SPROSTOWAN I E
W poprzednim numerze "Gazety
w relacji z obchodów
Dnia Zielarza w Dobrzycy pominięta I
zostala firma Herbatech, Romualda
Jankow,kiego, będąca spo nsorem
i współorganizatorem imprezy. Za to
przeoczenie przepraszam właśc iciela
i pracowników firmy Herbatech z Klę- I
ki.
Piotr Piotrowicz I
Jarocińskiej "

I

*

W artykule ··Zabraklo pienięd zy na
szkoly" przez po m y łk ę zamicszczone
zoslało zdjęci e remontowanej poczty
w Jaro<.:inie. zamiast szkoły w Wita~
szycach .

30 sierpnia 1996 r. ..,...-c;;;----:=~:------------
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Zajęcia
DokOJ1czellie ze sIr. I
Jednakże, według

bezrobotnych
::asilku, :: którego jeszc::e okolo 40

Krystiana Bara-

niaka, kicrov.mika jarocińskicgo urzę
du pracy, chodzi nie tylko o "ukrócenie" tych praktyk, ale przede wszyslykim o podniesienie akly\',mośc i bezrobotnych. "KmjOlvy Urząd Pracy z(JItH.:il, aby la gOtOlVOŚ(: byla potwierdzal/ a cz{dciej niż raz H' miesiącu. O ilo.tej potwierdzeli decydl~ie , zgodnie
z ustawą () za trudnieniu i przet:iwdzialaniu bezrohociu, k ierownik" - wyjaś
nia Krystian Baraniak.

Kto zwraca za dojazd?
Najwięcej kontrowersji wzb ud zaj"
koszty dojazdu. - "Żyję z samego

Dożynki

:/OIy('11 lV)'dajr na przejau~~J , ale kogo

to ohclwd::i?'" - pyta kobieta. Ktoś
inny przyznaje s i ę, że aby zm ni ejszyć
wydatki jeździ na gapy. Kilku bezrobotnych sugeruje, że koszty powinien zwracać urząd. - "Nie ma tukiej
podstawy prlllfnej, żeby ::IITacm:" mówi Kryst ian Baraniak. Osoby, dla
których nic ma ofert pracy, a są
w trudnej sytuacji materialnej, mogą
sk ł adać wnioski. Wtedy. według zapewnień kierownika - po rozpatrzeniu indywidualnych przypadków będą oni rzadziej potwierdzali swą
gO l owośc do pracy. "Generalnie zasiłek jest płaco,,)' nie za 10 , =e kto.\' je.\'/
bezrobolll)'. ale s/allowijakby wynagrodzenie za gotowo.\'l: do pracy o, - do-

w Noskowie

Wszystkim najbardziej podobal się
występ ludowego zespoI u "Noskowiacy", a szczególnie przyspiewki kierowane bezpośred nio do rolników i zaproszonych gości.
Oficjalnego otwarcia dożynek
W Noskowie dokona ł glówny organi?.ator a zarazem prezes lZS " ZA WISZA " Nosków Marian Biegański.
POwitał wszystkich ro lników i zaproSZonych gośc i: wójta Macieja Picla-

Wspominanie,
sprzątanie

świętowanie
Festyn pod tytulem "WSPOMNIENIE WAKACJI - ŚWIĘTO
ZIEMI- SPRZĄTANIE ŚWIATA",
Organizowany przez JOK oraz "Gazetę Jarocińską" i JA-Radio, odbędzie
się na terenie targowiska miejskiego
'" Jarocinie l4 września.
Podczas imprezy odbędzie się wiele
konkursów. Przewidziano również
WYstawę rowerów i osprzętu, a także
Prezentację zdrowej żyw ności. Na
bieżąco będą spływały komunikaty
O akcji sprzą tani a Jarocina i okolic .
lnlpreza zakOliczy się wspóln~ za bawą . Początek fes lynu o godz. 16.00.
On)

rza, prezesa Kółka R oln iczego Henryka Gmerka, dyrektora szkoły Ada·
ma Gór nasia, so łtysa Kazimierza Wilę, a t akże proboszcza Noskowa
Henryka Olejniczaka.
Starostowie dożynek Aleksandra
Zawodna i Marek Kardach tradycyj ny bochen chleba wn:;czyli wójtowi
Jaraczewa Maciejowi Pielarzowi. Bochen len został pokrojon y przez Starościnę na małe kawałki i każdy
z gości mógł go skosz tować .
Część arlystyczn~ wypełniły wystypy kabaretu "Po trzydziestce"
oraz "Noskowiacy" . Ci osta tni wySIępowali w barwnych ludowych
stroja ch a nad ea łoscią ich występu
czu\vala Bronisława Bazclak - opiekunka zespołu.
Du żą a t rakcją by ła loteria fantowa. Każdy kto kupił los za dwa zlote,
mó gł wziąć ud ział w losowaniu trzydziestu nagród wartości 200 tysil'cy
slarych złotych oraz nagrody głów.
nej - kos iarki do trawy wartości
4 milionów starych złotych.
Po losowan iu wszyscy goście zostali za proszeni na wspó lny poczęs 
tunek .
Głównymi organizatorami doży
nek byli LZS "ZAWISZA " Nosków
oraz Kółko Ro lnicze w Noskowie.
Po zakończe niu uroczystości odbyla
s i ę zabawa. Do ta"ea przygrywał
zespól "Andreas Duo".
(rrz)

daje Kry stian Baraniak. "Jeoeli oaillleresowany pr:Ylliesie zwolnienie lekarskie, a/ho inClc:ej /lspraH'ied/iwi
d::.iell , IV którym "ie może się slml'h.:, /()
wyzl1llC::'llllyjesl następny fer/Hin. Podobna sJlUal.ja ma miejsce, g(żr klO.';'
wyjeżdża na JIIakacje - sklacla (}.~\liiad
c:eHie i 10 jest usprawiedliwione. Jednakże Ił' pr:ypadku wyjazdu pOlty::ej
dwó ch tygodni. zasi/ekjesl :m\'ies::an)'
i hezrobotJl)' nie d(}sl{~je pienird::y."
- inform uj e Agnieszka Mitręga, sta żystka w urzęd zie pracy. Przed zło że
niem oświadczenia trzeba uzys kać
zgodę na wakacyjny wyja zd. Wydaje
ją kierownik działu pośrednict wa
pracy lub kierownik urzęd u. Najprościej jest więc przedłożyć zwolnieni e
lekarsk ie. Okazuje s i ę, że im czyściej
bezrobotni muszą odw i edzać urząd.
tym częściej chorują. Do połowy lipca z lożono w urzędach 17 zwo lonieli.
Od piętnastego lipca ra z w tygodniu
goLOwość do pracy zaczę li po twie rdzać mężczyźni. Od lego też Lerminu
do kOlica lipca przedstawiono 38
zwolnieJ). Natomiast od sierpnia już
wszyscy bezrobo tni kilka razy w Iygodniu odwiedzają urząd. Odzwierciedleniem Lego jest to, że w okresie
od l - 23 sierpnia za notowano aż 98
przypadków zac horowa ń.

Trudny wybór?
Bezrobotny może sobie legalnie
"dorobić" do zasiłku , uzyskujqc
kwotę mniejs zą od połowy najni ż·
szego wynagrodzenia w kraju. Je że li

nie pracuje w Jarocinie, nierzadko
koliduje to z tak

częstym

__-====-
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niem" urzędu. "Sta tus osoby bezrobOli/ej zobowiązuje go do potwierdzaniu gO[ou'Ości do pracy" - komentuje
kierownik urzędu pracy. W takiej
sytuacji bezrobotny musi wybrać
między zas iłkiem a dodatkow,! pracą·

Prawo

odwołania

Nic jest jeszcze znana i lość o sób
z listy bezrobotnych za
niepol wierdzen ie gotowości OD pracy. "./e::eli kto.',. nie stawi się Iii lVy=noc=onym t erminie, Otr=)lHllIje det.y=ję O utracie prmra do =asilku. W cią
gu 14 dni mo::e wllie.l;c: odwoła nie do
dyrek lOra W(~ielwjdzkiego Urzędu
Pracy za po.~rednictwem organu, który decy=ię wyda'" - mówi kierownik.
Do prowadzenia kontroli , czy pobie.
raji;!cy zasi łek nie pracuje na czarno
uprawn iony jesl Wydział legalności
Zatrudnienia przy Wojewódzkim
Urzęd zie Pracy. Krystian Baraniak
poinformował te ż. że w okresie zwię
kszonej częstotliwości wizyt bezrobotnych w urzęd z i e , akurat nasz teren nie b y ł kontrolowany.
skreślonych

***

Nie wiadomo, jak długo he:rohotni
musieli kilka razy HI tygodniu
pOllt'ierd:o(: gotOlfO,I;l: do prmy_ Po:a
1)'111 nie powinni ty lko sami ponosić
zwią::ollytlt :: tym kosz /óJ1I. Mimo to ,
::daniem Kr)'sliana Baroniaka z lriekS=OIIO ilo.~(: I-t'i::!yl w Urzęd:ie I'racy nie
jesltrak 100wmajako :aostr::enie kOl/troli pobierania ::asilhjlV. Tymczasem
prajek I :apOll'iadanej lIoli'ldi:ucji
ustawy o pr=ecill'd=ialaniu bezrobocia
będą

przewiduje poważne obostrzenia. M.
in. lIydlu::elliu do 270 dni ulegnie okres
zatrudnienia niezb(1dny do nabyc'ia
prawa do zasilku. Takiego prawa nie
lIabęd'ltak ie praclljący przy robotach
publicznych czy pracach interwencyjIlych.

"odwiedza-

PUH AU!>SERWIS

IZABELA BUKOWSKA

A. K. RUSZCZYŃSCY

AUTORYZOWANY DEALER

wielu, wie lu, wie lu , wielu, wielu, wielu, wielu,
wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wie lu, wielu,
rad(i)osnych dni

. CENTRUM OEAWOO
• FSO - POLONEZ CARO. TRUCK. CARGO
NEXIA. ESPERO
• DEAWOO •
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 lAT
• AlCE KONSORCJUM
. RATY NIEOPROCENTOWANE
, LEASING
'MONTAZ INSTAlACJI GAZOWYCH

nco.

Agnieszce i Michałowi

~
.

,~11·, '. ~
-~

\'.

życzą

połączone siły

Gazety i Radia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

62-023 Robakowo k/Gądek , ul. Krótka 4
trasa Poznań - Kórnik, tel.llax (0-61) 171 -216

• AUTOSER'/lAS oferuje

ta kże wymianę

uŻyYłanych samochoc~ów

na nowe!

• KOMIS SAMOCHODOW UZYWANYCH
• NA MIEJSCU REJESTRACJA
I UBEZPIECZENIA

'" ,v, .".

V
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DOBRY wieczór
"No jak" - zapytałem grupę rozweselonych - nie wiem, czy piwem czy
muzyką - widzów po ostatniopiątko
wym koncercie z cyklu pod tytułem
Letni Ogródek Muzyczny, "Było rrrewelacyjnie" - odpowiedzieli prawie chórem (mieszanym). "Mało brakowało,
a zabrakłoby piwa" - dodali z nie
ukrywaną satysfakcją.

Przekonanie ludzi, tworzących podmiot artystyczny flrmowany nazwiskiem Renaty Przemyk, do występu
w Jarocinie nie było w rezultacie tak
trudne jak dobór supportu , czyli muzy ków poprzedzających jej występ.
Twórczość artys tki nie daje si ~ zaszufl adkować do jed nej katego ri i muzycznej. Re na ta Przemykówna ma en tuzja stó\v w śró d zwolenników różnych
nurtów muzycznych. Sama niezbyt
za biega O n a l cżn~ jcj sławę. Rzadko
trafla na lam y gazet, a jeżeli już to
mu zyczn ych . Jej muzyka jes t najczęś
ciej o kreśla na jako altcrnatyv.ma.
Twierdzę wprawdzie, że alternatywna
wobec mu zyki jcst tylk o cisza, ale
zdaję sobie sprawę , że wszys tko musi
mieć swoją nazwę, aby w świecie panowal jaki taki porządek. W tej sy tuacji wybór supportu pad I na JAFIA
NAMUEL - nikomu nie znam! grupę
z Piły. Intrygująca nazwa - \vzięta
z j ęzy ka aramejskiego (" W s paniały

PRASA

Dzi e ń

na by nieopatrznie doprowadzić do
rangi Samej Gwiazdy, czyli
Renaty Przemyk. Na szczęście zapa-

ohniżenia

Boga ") oraz kaseta

przed s tawiająca

muzykę

zes polu , zdecydowaly o zaproszeni u go do pełnienia
ni e wdzięcznej, a za razem
zaszczytnej funkcji. Nieoczekiwanie, wybór okazał
si9 lrafny. Już po pierwszych taktach, "regalowi
pilarze"
prowokowali
spon taniczne gromadzenie
s ię przed sceną osób pici
obojga zdecydowanych na
aktywne
uczestnictwo
w koncercie. Aktywność ta
zdumiewała mnie bardzo,
gd yż, pomi~dzy utworami,
lider zespołu nienaganną
angielszczyzną
ewangelizowal słuchaczy i głosił
C hwalę Boż". z czego nie
wszyscy zdawali so bie
s prawę. W ka żd ym razie
pilskiej kapeli udalo się
spowodo\vać pełen ruchu
tlok przed sceną , a nawet
wywolać lekki nicpokój organizatorów. "A co będzie,
jeżeli zwykły support, niczym Księżyc przed Slońcem, przy/lumi blask, k/óry pOlVinien bić od SlaIVY'" - pytali oni sa mych siebie. I slusznie, gdyż dopuszczając do bisów, moż-

DONOSIŁA

Mój oblkic zaopatrzony
skład

nagłówków

kachli,

łiJf.

R.

Ka źmicrczak

nowano nad sytuacją i po trzech kwadransach produkowania się , Jalia Namuel zesz ła ze sceny.
Wreszcie pojawila s i ę Ona - Renata.
Niczym rusalka , podbiegła do mikroro nu, dolączając do - chwilę przedtem
- ustawionych na scenie muzyków.
Szcz upła , na czarno ubrana brunetka,
stając ze swoim niekonwencjonalnym
repertuarem przed nagrzaną pilsko
- jamajskimi wibracjami publicznoś
ci.:!, zdawała się nie mieć szansy udźw i
gnięcia ciężaru GWIAZDY. Przywitała j,! jednak nawałnica oklasków,

zach,cających pomruków, zagrzeM
jących pokrzykiwań i ośmi elającyc
pohukiwań. I tak było przez dziewię'
dziesiąt (z dużym " hakiem") min u
Rena la Przemyk zaśpiewała reprezet

tatywny zestaw utworów ze swoie
trzech, dotychczas wydanych plyl
wzbudzając entuzjazm najmlodszyc:
i nieco starszych widzów. Część wido
wni amfl teatru zachowywała się jed
nak przytomnie, Z należytą powag:
i dystansem obserwując poczy nanil
Artystki oraz towarzyszących jej mU
zyków. Dla porządku wspomni eć na
leży o - wprawdzie nielicznym, al
przez pewien czas czynnym - kółkl
malkontentów ' ciskających pośrodkl.
amliteatru pustymi (na szczęście) plal
tikowymi opakowaniami w widzó\'
wykazujących objawy zadowolenii
Te wraże działani a nie za kłóci ły prze
bieg u ko ncerlu. Renata wzruszool
nad zwyczaj serdecznym przyjęcien
wykonala dwa utwory, nigdy i nigdzii
pr7.edtem publicznie nie zagrane
Przedpremierowym wykonaniem piose nek z mającego się ukazać w dniu II
pażdziernika albumu Przemyków nr
wyka zala nic slabnącą od 1989 rokl
sympatię do Jarocina. A Jarocin na
wiedzony w tym dniu przez Ii cz nycł
przybyszów spragnionych widoku Re
naty nieoczekiwanie dowiódł, że uczu
cie j est odwzajemnione. Bylo kiJki
tysięcy osób. Byly trzy bisy(!). To bf
naprawdę dobry wieczór, a byłby bar'
dzo dobry, gdyby J arociński Oś rodel
Kulturydysponowalodpowiednimd'
jego presliżu zes tawem głośników . T~
czym rozporządza dziś - zda niell
przedstawiciela Sony Music Enter18'
inment obecnego na koncercie - nad·
aje się z powodzeniem na solidn'
wesele. Gdyby nie przedsiębiorczośi
zalogi JOK-u to i tego by nic było. Alr
lo nic, jest dobrze i zawsze może by'
gorzej.
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RONNłE

i wszelkich wyrobów z glinki
p olecam Szanownej

Publiczności

miilsta Jarocina i okolicy do

łaskClweg o Ilwzglęrlnicnia.

,.. Piece stawiane b~, d'1 przez myc h pi e ('ownik()w
g llst owni<' pod gwanm"y'l d obrego p;llc nia.

pr~'d k ()

i

Jakób Czapski,
Koźmin .
" Jarotschiner Krei sblatt"
Nr 34, 24 sierpni .. 1894 r.

Nagrody za sprawny alarm.
W czwartel<.. 12 bm. p. starosta powiatowy Niedziałlwwsld w towarzystwie
Kom. row. rr. p. asp. luczaja i asyst. Wydz. row. p. 11 erczyń sl\iego Ta<!.
wizytował zarząd gminny. I' ost. pr. i niektóre zakłady prz e mys łowe w Kotlinie.
mię dzy inn ymi oholo godz. 14 ej zarządził próbny alann miejs<.:owej O<..:hotniczej
Straty Potamej. Za szybl\ie i sprawne stawienie się cło zbiór1\i alal1110Wf"j p .
starosta przyznał pi ę( nagród pieniężnych. I nagrodę otrzymał Leśniewsl,i Michał
t O II (przybyl W 2 minuty od chwili a tann ll ). II . 6toj Wtadystaw . 5 zt Iw :;
minllcie od chwili alannu) III DlIda Antoni':; zł.
Właścici e l

pierwszych koni

przybyłych \iti

3-ej minucie na miejsce alarmu

Biesiada Stanisław otrzymał nagrodę 20 złotych . Szyszl<a Piotr. właS e. dmgich
I\o ni przybyłych na miejsce ala"mllł otrzymał nagrodę 10 złotych.
Nagrodz eni e pilnych słraża l,ów przyczyni się cło więl\szego jeszcze:

ual\tywnienla zaszczytnej pracy

s traża cl\ i ej.

" Gazeta Jarocinska"
Nr 65, 15 sierpnia 1937 r .

Powiat Jarocin
znów I miejsce
1'0 \\ HlI J.lfO!,;lIlsk l IX) r.IZ h7~0.:: 1 lI z\~kal I ml ~J~1! w \\ oJl!wOOzh\ lo.: p<VJl.lIISkll11 , ..1 11:111111)(* '" I
bczbh; dnc pr/~ pJOwml/J.:m", doro•..:m..::go SpiSU rol ncgu
W terem\! "i yrożm l y S i ę w 1)'111 7A1k.n.'Slc Pro..:z\ dla GRN \\ l'lli snd. GOIzc l r-. h \..~z k tH \I '" O rgalll7...atorly l wvrMJlIO II ~ Pr"::l)dla otr.q.'maly nagrody pl~nl\;:1.J1C
"Gazeta Poznansl-:a"
Nr 187, 8 sierpnia 1958 r.

I

Koncert wielkich przebojów
Ponad dwustu mieszkańców Żerko
wa i okolic zgromadziło się w sobotnie
popoludnie na placu przy kościele św.
Stanisława. Podczas czcrdzicstominutowcgo koncertu publiczność słuchała
najl.iękniejSlych
arii operetkowych
i operowych. '
Po mszy św ięt cj, odprawionej 24
sierpnia z okazji Święta Myśliwych,
wyst'IPili trzej śpiewacy: Kasper
Ekert, Miroslaw Kin i Marek Durka.
Zgromadzonym słuc h aczom za prezento wali m.in. pieśni neapolitańskie ,
Torna a Sorrento, znane większości
przeboje: "Twoim jest serce me"
z " Krainy Uśmiechu" Franciszka Lehara , " La donna e mobile" Verdiego,
"La Traviata", "Osok mio". Publiczn ość brawami na grodziła zwłaszcza
"Krakowiaczka" Moni uszki. Koncert
nie obyl się bez bisów. Śpiewacy brawurowo wykonali ·" 0 sole mio" on..lz
"Libianno". - By/am zszokowana poziomem występu. By/o fa CO.l; w.\'!}(mialego. Podziwiałam nie tylko .~piew(l
ków, ale i publicz/l o.ić. która pOlrajila
w/ączy<.: się do zahawy - occnila koncert jedna z słuchaczek.
Uroczystość zostala przygolowana

przez Miejsko - Gm inn y Oś rodek Kul
tury przy współp r~ey Ośrodk a Pomo'
cy Społecznej w Zcrkowie i ksi l'd z~
proboszcza Kazimierza Ra dzikows-'
kiego. Podczas koncertu była prowa' (.
dzo na s przedaż " ccgiclek". Zebrane ,
505 zł zos tanie przekazane d ziecionI
ni epel nosprawnym z gminy Żerków.
(ic)

Jaraczewo

Pożegnanie

lata

Na boisku sportowym w WojciechO'
wic w najbliższą niedzielę odbędzie sięl
impreza dożynkowa. Będzie ona zara',
zelll okazją do poit'gnania lata.
I I
Orgamzator IInprezy - OchotniczJI
Stra ż Pożarna przewiduje wiele cieka'
wych konkursów i atrakcji adreso'
wanych do uczestników w każdyrJI
wieku. Pocll!tek dożynek o gOdZ. I
16.00. Na zakończenie imprezy Pr7;!' (
widziana jest zabawa taneczna, dO
której będzie przygrywal zespół AN'
DREASDUO.
(~J
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:V lipcu wójt Jaraczewa był W Puszczy Noteckiej. Zbierał grzyby, chodził na
~ spacery, rozkoszował się lasem i ciszą. W tym czasie burmistrz Żerkowa
.c remontował mieszkanie. Urlopowicze, siedząc w zimnych domkach i namiotach
y
c: nad morzem klęli na pogodę. Nic nie pomogło - dopiero w sierpniu lato
lo
:d przypomniało sobie o nas.
gJ

~ DeszczowO •słoneczne wakacje
ki

15

"'"ia!

JUSTYNA NAPIERAJ
- Parę dni slol/ecZ/lych mobilizowalo

ni ' do tego. że ludzie przychodzili do I/as
:r1 i decydowali się od razu na wydeczkę

ól czy wczasy nad morzem - mó wi J ad-

Je wiga

Picńczcwska, współwłaści cielka

Biura Usług Projektowych i Turystycznych " DOM " w Jarocinie. Nie
ni zdarzało się raczej, żeby rezygnowano
{l
z wcześniej zak upio nych wczasów ze
a· względu na pogodę. - Nawet.jak w Jaj
rOCl!lie pada/o, l o okazY lVolosię, że tam
.e gdzie kliel/t przebywal. akurat bylo
U bardzo slol/ecznie. Jeś li ktoś miał wy,I kupione wczasy w Grecji, Hiszpanii
.)' czy Francji, nie zwracał uwagi na
J ' pogodę, bo przecież tam jest zawsze
o
Il

1;

~~~~~z~~~a~~jann:~~j!:~;~~~:~::

ce głównie w lipcu i sierpniu. Na
a' Odpoczy nek wc wrzcśniu rzadko klO
d. się decyduje.
II
Biuro podróży " Gromada" w Jarośi cinie sprzedało w tym roku wczasy
II przede wszystkim do miejscowości
li nadmorskich. Z " Gromadą" jarociniacy byli wc Władysławowie, Świ 
noujściu, Sopocie, Kołobrzegu , Rewalu, Rowach , Mrzeży nie, Sarbino! wic, Niechorzu, Jas trzębiej Górze
i Ustroniu Morskim. W górach odU Poczywano w Dusznikach, Bukowinie
Tatrzań sk i ej , Krynicy Górskiej, Zakopanem i Szklarskiej Porębie. Łącz
ul nie z "Gromady" na wczasy wyjecha). ło ok. 200 osób, o trzydzieści więcej
ol niż w roku ubiegłym . - Większość
g" klielllÓW kupila jednak wczasy siedmio;1'
dniowe. Przed rokiem częściej wyjeż
l(
dżano na dwa tygodnie - mówi Teresa
:]l
Orczykowska z "Gromady". - W zeSzłym roku , gdy prawie przez dwa
rniesiące było bardzo upalnie. sprzeda" Walam skierowania na pniu - natychmiast.
]]1

r

Oomki przemokły
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Jarociniacy spędza li urlopy nie tylko w Polsce. Popular'n ością cieszyły
się Włochy, Grecja, H iszpania, Francja - głów nie Lazurowe Wybrzeże oraz
l'unezja. - !}"podziewalam się, że jak
~tI kraju nie hy/o pogody, 10 ,rochę
sPrzedam ofert zag ranicznych . Niestety nie by/o nimi takiego zainteresmvahiu - mówi Teresa Orczykowska. PodCZas tego lata do biura podróży " Gromada" przyszedł tylko jeden klient
niezadowolony z wczasów. - Przez
cały ('zas lalo i domki , IV których przebYwa/a rodz itw przemokły. W pomieszcZeniu stala woda. By lo to bardziei
sPOIvodowaneJatalną pogodą niż zly mi
warunkami sOijalnymi. ale pan rekla-

mację napisał.

Teraz czeka Ila odpowiedź, mo że zos tanie uwzględniona
i CZęŚi: kosztów będzie mu z wrócona
- stwierdza przedstawicielka biura podróży.

Urlop nie do

odwołania

Ci jarociniacy, którzy już w mai 'l
lub czerwcu zaplanowa li sobie urlop
na lipiec, raczej z niego nie rezygnowali. - Nasipracowllicy nie narzekali,

że jadą

na urlop . a nie majq pogody.
na dwa tygodnie wakaLji,
zawsze kilka dni bylo pogodnYL'h. Glównie chodziło przecież ludziom o wypoczynek. Pogoda, owszem była ważna ,
ale decydującej roli na pewno nie grała
- mówi Maria Jankowska z " Lenwitu". Gdy w czerwcu było jeszcze
kilka wolnych miejsc na sie rpień w zakładowym ośrodku w Skorzęcinie,
w lipcu wykupiono już resztę skierowań. Nie rezygnoVvano z urlopu wc
wcześniej zarezerwowanym terminie.
W więk szych jarociń s kich zakła
dach pracy o terminie urlopów trzeba
było wcześniej zadecydować . Wygrali
więc ci, którzy wyjechali w sierpniu.
- U nas by lo bardzo dużo zaleglo,ici
urlopowych. Pracownicy byli zobowią
zani wybrać wolne w ustalon ym wcześ
niej czasie - tłum aczy Elżbieta Sierszula z JAFO. - Może niektórych
sytuacja pogodowa sklonilaby do przesunięcia urlopów. w tym roku jednak
nie było lo możliwe.
Przeważnie

Władza

nie

wyjeżdża

Tylko wójt Ja raczewa był już na
dwutygodniowym urlopie. Spędził go
w Puszczy Noteckiej w Lubiatowie,
dokąd wyjeżdża każdego roku. - Tam
jest spokój, cisza, głęboki Iw', w.\'zy slko,
czego mi [rzeba. Wypoczywam na d/ugich spacerach. Nie lubię fioku podczas
urlOJlu. To nie są jakie.\' wczasy zorganizowane, nie musz ę więc wSLawa/ na
okrei.·Joną godzinę na .<'uiadanie - opowiada Maciej Pielarz. - Pogoda niejest
dla mnie najważniejsza. hyle nie lalo
non stop. Wójt zbierał podczas wakacji
. grzyby, ale jego zdaniem - na prawdziwy wysyp należy jeszcze poczekać.
Ani burmistrz Żerkowa - Janusz
Jajczyk, ani wójtowie: Nowego Miasta - Aleksander Podemski i Kotlina
- Wałenty Kwaś niewski nie mieli

Krakowa. miasta , do którego .\·lale powracam , uby oc:hlonqć i nałat/ow(l(: sir
dobry mi duchami stamtąd płynącymi.
Spotkałem sir tam z moimi starymi
przyjaciółmi. Po powrocie z Krakowa
ojciec Oktawian jeździł kilka dni na
Festiwal Piosenki Religijnej do Gostynia. - Byłem też nadjeziorem w województwie pilskim, ałe się nie kąpałem
z tej prostej przyczyny, że /lie umiem
pływać. zresztą pogoda nie sprzyjala .
Później pojechalem do Chojnie. gdzie
przez przypadek braJem udzial HI wieczorze teatralno - poetyckim, UJ którym
hohaterami byli Jerzy Zell/ik. KrzysztoJ Kolherger, Wojciech S iemion i wielu innych zl/anych aktorów. a także
poetów. A tak generalnie LO spę dzalem
czas na spaniu i wszystkim . co się
kojarzy z lenistwem - opowiada ojciec
Oktawian.
Długi , trzytygodniowy urlop Stanisław Krawczyk - komenda n t Pa.lstwowej Straży Pożarnej w Jarocinie,
spędzi ł wraz z r odziną nad Jeziorem
Grzemysławskim. - Pogoda byla róż
na, ale niestety Ul tym roku co.f ryby
slabiei braly, naigorz~i ze wszystkich
lat. od kiedy tu przyjeżdżam - mówi
komendant.

Od Anglii po

Moskwę

o tym, że

mieszkańcy
spędzają urlop

Ziemi Jarow różnych
miejscach Polski , redakcj a mogła się
przekonać po ilości nadesłanyc h kartek. By ło ich co prawda o połowę
mniej niż przed rokiem, ale widokó-

cińskiej

Na basenach pusto
Lipiec,jak rzadko kiedy, był w tym
roku bardzo deszczowy. Ci, którzy
nigdzie nie wyjechali, mogli "łapać"
słońce w J arocinie. Na basenach, mimo nie najlepszej pogody, można było
spotkać amatorów szybkiej kąpieli.
- Byly rakie dni IV lipcu. kiedy kąpala
się tylko dziesięć. dwona.ide osób. Dla
nich trzeba b)!lo urudlOmiać kasę,
oplaca,: ralOw/;ika. W ty m roku hyla
też zjeżdżalnia za darmo , a/e i ona
lliea:ie/e pon1Og/a - mówi Krzysztof
Krółak , kierownik obiek tów sportowych MOSiR-u w Jarocinie. W tym
sezonie sprzedano blisko 40 % biletów mniej niż-w zeszłym roku. Wyraź
nie podniosły frekwencję ostatnie tygodnie, gdy było bardzo gorąco. Rekordowym dniem okazał się 21 sierpnia. Wówczas z basenu korzystało
ponad 900 osób, przede wszystkim
młodzież i dzieci. Podobnie było na
obiektach ŻCrkowa i Koźmina,

Jeden z nie/icznyth wakacyjnych dni. kiedy żerkowski basen odwiedziły tłumy.
FOTO Stachowiak

w tym roku jeszcze urlopów wypowki dotarły za równo znad morza,
czynkowych. - Zawsze latem jest naj- jezior i gór. Tradycyjnie nadeszły leż
więcej roboty - wiadomo. przecież to
pozdrowienia z zagranicy.
okres wzmożonych inwestycji. UzbieraNajchętniej nasi czytelnicy spędza li
lo mi się jllż z trzech lat zale!:!e!:o
wakacje nad morzem: w Kołobrzegu,
IIrlopu - tłuma czy wójt Walenty Kwaś- ~ Świno ujściu , Us tec, Gdańsku, Włady
niewski. - Wystarczy mi. że pójdę do
sławowie. Niemal z każdej nadmorslasu , pozbieram troehę grzybów. byle kiej miejscowości dotarły pozdrowiemnie le.śniczy nie gonil. Zamierzam
ma. Na drugim mjejscu uplasowały się
jednak jesu'ze IV tym roku wz iql parę jeziora. Jarociniaey upodobali sobie
dni wolnego. Dopiero we wrześni u
zarówno Mazury, jak i te bliższe,
za~ie rza wyjechać na wa~acje \'ol g?ry dobrze znane miejscowości: SkorzęwOJt Ałeksander PodemskI. Natom",st cin, Dolsk, Boszkowo, Jaros ławki.
burmistrz Janusz Jajczyk remontuje
Nie zabrakło jarocińskieh turystów za
mleszkame I na wakaCje me ma czasu.
granicą. Nie słabnie zainteresowanie

z

Spotkać

Kolbergera

Ojciec Oktawian Spottck,jarociński
franciszkanin , ocenia swoje wakacje
jako udane. - Bardzo ciekawie spędzi
łem swój urlop. Najpierw pojechalem do

zawsze

ciepłymi Włochami, Stamtąd

otrzymaliśmy

trzy kartki. Zaskoczeniem były pozdrowienia zza wschodniej granicy - z Moskwy. Wypoczywano również w Anglii, Niemczech oraz
Czechach.
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Rozmowa z ojcem OKTAWIANEM SPOTTKIEM, franciszkaninem, animatorem kultury, który l września przeniesiony zostanie z Jarocina do Pakości

w których odbywają się spotkania
wieczory poetyckie. Chodzilo mi t(
rzeczywiście po głowie, a le żeby po'
mysł mógł nabrać błasku , potrzepnt
są jeszcze inne decyzje, Z od leglóścl
nie da się pewnych rzeczy zrobić.
dlatego też klub i pomysł festiwalv
pozostam! ty lko w sferze zamierzeń.
Na rodziła s i ę idea, byli też ludzie,
ca 1995. Ten numer kolejny 14 i 15, którzy chętni e by się przylączy li . NI
przyk ład grupa "Czerwony T ulipan"
czyli wakacyjny, wyjd zie do końca
wyraziła chęć pomocy.
tego mies i ąca. Co b ędzie dalej'! Nie
Działalność ojca znalazła uznanie
oś mi elam się m ówić. Ga zetka funk-.
cjonuje, są ludzie jej życzli w i i ci, poprzez nominację do ty tulu J arocinia'
nina Roku, Jak ojciec to odcbral?
którzy do niej pisują ...
Najpierw jest zaskoczenie, a gdy tO
W sfcne dzialalności ojca znalazla
przeminie, pozostaje satysfakcja, 7}
się także audycja "Pod wielkim dachem
ktoś tę pracę docenił, zauważył. To był
nieba" w JA-Radio ...
Propozycja wyszła ze strony kiero- już mój drugi start w takim konkursie,
W cześ ni ej we Wronkach wy typowano
wnictwa JA-Radia. Wid ziano, że romnie do Człowieka Roku . To jak na
bię pewne rzeczy związane z poezją,
trzy lata pobytu w Jarocinie, a na pięć
muzyką , z nurtem piosenki z tekstem .
Stwierdzono, że chyba najlepiej będę w p ó łnocno - zachodniej Po lsce stano'
wi chyba dosyć dobo
re osiągn i,cie. Przy·
najmniej
wtedy
człowiek czuj e, że
warto pewne rzeczy
robić i że są ludzie,
którzy na to czeka'
ją. Ja dawał em wy'
konawcom mOżl i,
waść
przebywa nia
z księ d zem, który
myśli nieco inaczej.
Mimo tego nada lje'
stem ortodoksem,
choci aż mog, spra'
wiać wra7:cnie ewo·
lucyjnego. Są jed'
nak rzeczy, na które
patrzę nieco jaśniej,
przez pryzmat pobytu na południu '
Polski, gdzie kościól
jest chyba bardziej
otwarty.
Jakie wspomnienia wywiezie ojciec
z Jarocina?
Myślę, że w świ a
dom ości wielu na
pewno zos tan ę, M oże będą tacy, którzy
FOTO Sracho ll'iak będą się z wyjazdu
mojego cieszyli. Ale ,
się w tym orie ntował... Po części chyba
będę mile sięgał pamięcią do pobytu
moje kontakty s prawiaj ą, że radio
w Jarocinie. Tutaj trochę się rozbuja'
łem , rozwinąłem. Jestem odrobinę zaw pewnych momentach żyje, pójawiaskoczony, że ten czas tak szybko się
ją s i ę ciekawi ludzie. Audycja jest
skończyl , Chcia łby m podziękować
rzeczywiści e autorska, Nikt nie ma
wszystkim ludzio m życzliwym i tym,
wp ływu na to, co mówię i co puszczam
w radiu. Mimo że szefostwo jest i za- którzy mieli wkład w to, co się d zia ło ,
wsze może ingerować. Dziękuję Bogu , młodzi eży szkoln ej i franciszkańsk iej
oraz współbraciom zakonnym. Szcze'
że w rad iu , jak by nie patrzyć św i ec
gól ne podziękowan ia kienlję pod adkim, znalazł o się miejsce dla k siędza ,
resem Andrzeja Szymańskiego, And,
który nic robi a ud ycji typowo re ligijrzeja Urbańczyka, Dariusza Pietrza ka
nej. Ale mog~ powiedzi eć od siebie
i pozosta ł yc h , którzy niech pozosta n ~
coś, co by przybl i żało do Boga. Raz na
anonimowi. Ale nic tra gizujmy. Świ at
dwa tygodn ie. jeżeli nic nic ulegnie
jest mały, I>olska jeszcze mniejszH.
zmianie, bl'dę przyjeżdża ł do Jarocina,
w ięc może ki cdys losy rzuc(~ mnie tuwj
aby nada l p r owa d z i ć a udycj~ .
jeszcze raz. I'ewnie hl'dl' już szpaka'
Wr ••• odejściem ojca nic dojdą do
watym , sta rszym panem , który bC;dzie
skutku plany .alożenia klubu dla mło
patrzyl na św iat przez niceo inny pryZ'
dzieży i zorganizowania ja rocińs ki cgo
mat.
I
festiwalu "K raina Łagodności".
Rozmawiałs
Zawsze mi się marzyło coś na 7.asaLIDIA SOKOWICt
dzie modnych obecnie ka wiarenek,

Tutaj się rozbujałem ...
"Żegnamy ojca Oktawiana z wielkim żalem. Nikt go nic potrafi zastąpić.
Onjestjedyny w swoim rodzaju" - napisala w liście do redakcji "Gazety"
jedna z czytelniczek. Z dniem l wrześni a przenosi się ojciec w nowe miejsce ...
Każdy si ę spodziewa pewnych rzeczy. J eżeli jest się księdzem, przychodzi pewien moment, gdy jest się potrzebnym w innym miejscu. Niekiedy
pewne decyzje, które zapadają niezależnie od nas, mogą się z czasem
okazać błogosławionym i. M yślę, że

nie ma tu dzialania czysto ludzkiego,
ale jest to działani e boże, Nie wiem
tylko, na ile się odnajdę i czego ode
mnie oczekują w Pakośc i , gdzie zostałem skierowany, Jest to miejscowość sześci o- , siedmiotysięczn a. W Jarocinie sama parafia św. Antoniego
liczy 8,5 tysiąca wiernych. Odbywa się
tam festiwal piosenki religijnej , wi~c
coś może s i~ rozkręcić. Życzeniem
Ojca Prowincjała jest , abym kontynuował to, co robiłem w warstwie kuł turalnej w Jarocinie.
Jest ojciec kapłanem, katechctą, ale
przedc wszystkim znamy ojca z dzialalności kulturalnej, Organizowal ojciec
koncerty, spotkania z artystami". Jak
ud awalo się godzić wszystkie obowiązki?
Moim celem bylo zawsze wykonywać wszystko, co do mnie należy , plus
j edną rzecz więcej. Po pierwsze, żeby
cokolwiek robić, trze ba to lubić, Ale tę
"uboczną" działalność _ ku ltural ną,
potraktujmy jako hobby. Hobby, któredoda lo mi jakiegoś znaczenia, z którego zna mnie większa liczba ludzi niż
powinna. Jeśli robiłem cokolwiek innego, to wykonywalem to kosztem
swojego czasu, dnia wo lnego od zajęć
w szkole, gdzie uczyłem religii. Nie
można też zapomnieć, że jestem księd zem i dla mnie wszystkie sprawy
związane z kościołem i duszpasterstwem są ważne .
Związany jest ojciec z Krakowem.
Czy stąd właśnic biorą się kontakty
artystyczne ojca?
•

SZAFY, GARDEROBY,

Ściśle ujmując pochod z~ z Zakrzewa, koło Złotowa. Tam znajd uj ą s i ~
moje korze nie. Od młodzieńczych lat,
aż do ł991 roku obracałem się po
Ziemi Krakowskiej w szerok im tego
słowa znaczeniu . Kiedyś nie potrafiłem tego do końca wykorzystać, tzn.
wystarczało mi, że kogoś znam . Kiedy
w 1991 r. utworzono piątą prowincję
św. Franciszka w Poznaniu i przeniosłem się tutaj, zaczęło po prostu pewnych rzeczy brakować . Powstało pragnienie, żcby coś zaczęło s i ę dziać.
Potem to już działa reakcja łańc ucho 
wa na zasadzie: "przyjacieł mojego
przyjaciela jest moim przyjacielem".
Stąd teraz jest tego bardzo o użo.
Dzwonią, przysył ają płyty , kasety
z całej Polski - od Oł sz tyna po Kraków. Nic wiem, jakim cudem znałaz
łem się w branży i to w d oda tku jako
ksiądz. Dła niektórych fakt ten stanowi spore zaskoczenie.
Wiełe osób określa ojca jako animator. Fra nciszkańskiego Ruchu Apostolskiego w J a rocinie .. ,
Jest to ruch działający w Polsce od
12 - 13 lat. Stanowi on fra nciszkański
odpowiednik wszelkiego rodzaju oaz,
ruchów przyparafialnych związa n ych
z pracą ksi,ży z młodzieżą, Ten ruch
ma to do siebie, że poznaje się duchowaść św . Franciszka, radyewangeliczne proponowane przez świętego . Ja
to traktuję jako przedsionek za konu,
który św. Franciszek za łożył równ ież
jako trzeci zakon ludzi św ieckich,
Przede wszystkim jest to środowi sko
ludzi, którzy kochają św. Franciszka
i chcą żyć jego ideałami w świecie,
zwracając uwagę na sprawy ważni ejsze niż np. pieniądze.
Innym z dzieł ojca jest gazetka parafialna, "Z Franciszkiem przez świat",
Jakie będą dalsze losy tego przedsię
wzięcia?

Najpierw wyszedł numer próbny,
ale to byla wtedy ogromna płachta ,
która nic miała ani ladu ani skład u.
Ale to był początek i każd y ma prawo
do pomyłek . Następny wyszedl w zupełnie innej szacie graficznej. Gazetka
zaczę la się ukazywać bodajże od mar-

WNĘKI

Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

~KOMANDOR
- maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- wygoda użytkowania .
- estetyka wykonania
NOWOCZESNOŚĆ WTWOIM DOMU!
Drzwi s.uwane wykonane z luster krysztabwych,
z płyt białych lub drewnopodobnYCh. znajdują zastosowan ie w
pomieszczeń mieszkania , biura , hotelu i in .
Możliwość odliczenia od podatku

Środa Wlkp ., ul. 20 Paździ ernika 1, tel. 545-24

(w godz. od 11 .00 do 17.00)
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Piaszczysta droga. Skręcam i zatrzymuję się przed
bramą wjazdową. Żółta tablica ostrzegawcza: UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA. Jeden z pracujących za bramą ludzi woła: - "Proszę zabrać
~amochód i jechać inną drogą - tutaj jest mogilnik, wstęp wzbroniony dla
wszystkich" .
Las za

wsią Niedźwiady.

Mogiła

,.

ANNA KONIECZNA- - - Jadę więc dalej. Za drugą bramą
czeka już ini. StanisIw Stobiecki z Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowi
cach - szef ekipy pracującej przy mogilniku w Nidźwiadach. Od zeszłej śro
dy jego ludzie przekładają do nowych
zbiorników środki ochrony roślin,
które przez lata składowano w starym
mogilniku.
Od tej strony nie widać nic ciekawego - biała pakamera, dwa du że namioty, zielona ciężarówka TATRA i hał
dy piasku wykopane z nowych zbiorników.
Za~kakuje mnie świeże powietrze
w tym miejscu. Pani Basia, która prowadzi rejestr wydobytych substancji
i zajmuje się socjalnym zapleczem akcji, stawia przede mną szklankę ciepłej
herbaty. Z wahaniem podnoszę ją ze
stolika - czy to miejscowa woda? Stanisław Stobiecki uśmiecha się i pokazuje urządzenie do filtracji .i beczkowóz, którym każdego dnia przywożo
na jest woda z wiejskiego wodociągu.
- Uspokojona wypijam pierwszy łyk.

Niecodzienne spotkanie

"
j

.1

z pestycydami
mieszkatlców - kontynuuje Stobiecki.
- Przy ognisku !Oczyta się swobodna
dyskusja, każdy mógl się wypowiedzieć. Ludzie zaczęli opowiadm:, co
wiedzą o składowisku, wskazywali
miejsca, gdzie są komory i dzikie 'wysypiska. SpoIkanie by/o udane". - Stobiecki szybko kończy - odciąga go rozmowa telefoniczna.

Pakamera z

klimatyzacją

Od dłuższego czasu moją uwagę
przykuwa duży biały kontener, który
stoi tuż za nami. Zo stał przywieziony
z Francji. Stanowi zaplecze socjalne
i techniczne ekipy. Wchodzimy do
środka - są prysznice, kuchenka i ubikacja. Wszędzie zainstalowana jest
klimatyzacja. W drugiej części "gospodarz" pokazuje urządzenie do filtrowania wody i niepozorną j ale najnowocześniejszą zgrzewarkę do folii.
Urządzenie,
którym
szczególnie
szczyci się szef ekipy, to generator
prądotwórczy. Stobiecki otwiera komorę - HA to nasze prawdziwe cacuszko".

miejsca na ognisko. Zastanawiam się,
kiedy mają czas na biesiadowanie?
Pracują na dwie zmiany od szóstej
rano do dwudziestej drugiej wieczorem. Stobiecki uśmiecha się. - "To
dawne czasy - kiedy zakladaliśmy ba zę
i nie rozpo(;zę /i.\:my jeszcze ak{:ji. Tera z
po pracy każdy jest zmęczony i nie ma
czasu"
Oglądam się na stojącą przy jednej
z pryzm ciężarówkę i ju ż słyszę wyjaś 
nienie. - " Ten samochód przyjechał
z Anglii. Z ciężkiego sprzętu jesl jeszcze koparka, klór"a pracuje hezpo.frednio na mogilniku i zadziwia nas każ
dego dnia. Ciągle odkrywamy !Jowe
zastosowania i funkcje tego sprzętu."

Toksyczna bomba
Mój przewodnik kieruje się na drupryzmy z piasku. Widzę trzy
komory niedawno wykopane w ziemi,
wyłożone grubą folią. Jak się okazuje,
to jedna z czterech warstw izolacyjnych. Jest jeszcze glina, piasek i druga
folia. Zbiorniki mają sieć drenów,
a między nimi zainstalowano kilka
gą stronę

Stobieeki zaczyna opowiadać o sp 0 tkaniu,jakie zorganizował wraz z wła
dzami samorządowymi Jaraczewa
z mieszkańcami Niedźwiad. Wz ięli
w nim ud z iał eksperci z Instytutu
Ochrony Roślin w Sośnicowicach zaangażov,,'ani do programu moderni zacji mogilnika. - "Postanowiliśmy, że
~robimy to inaczej niż zawsze . Kiedy
wyjeżdżałem z domu, żona dz iwiła się
dlaczego na spotkanie slużbmve zabieram skrzynkę piwa.. Bylo nie {ylko
piwo, ale kiełbasa i oczywiście ognis-

ność.

Duże pieniądze

, ~o ". - Naszą rozmowę przerywają
9dgłosy

z krótkofalówki ,

którą

ob-

~ługuje pani Basia. Ekipa pracująca na

mogilniku systematycznie składa melclunki , co jest pakowane do beczek i ile
one ważą . Zgłasza też każdą wątp
liwość i zmianę sytuacji. - Czekam
cierpliwie i . słucham dalej relacji ze
SPotkania. - "Chcieliśmy wyeliminować dystans między uczestnikami spotkania - i udalo się. Możliwie dokładnie
wyt/umaczyli.imy, że jesteśmy tu/aj po
lo, żeby zlikwido wać jakiekolwiek zagrożenie i zabezpieczyć mogilnik na
przyszlo.~ć. Po ekspertyzach mogliśmy
Powiedz ieć, że wyniki badań wody i gleby nie są z /e. Mieszkańcy chcieli wiedzieć, skąd są na to wszystko pieniądze,
Czy finansuje /O gmilla. - Koszty całego
przed<ięwzięcia . pokrywa lundusz
l'HARE. Nic nie pochodzi z kieszeni

z pryzm wędrują do instytutu w Gliwicach - tam są badane.
W pracach przy odkrywaniu wierzchniej warstwy ziemi uczestniczyła
ekipa ze Stacji Ratownictwa Chemicznego z Oświęcimia. Zostały otwarte
trzy komory i jeden z dwóch dużych
zbiorników. Stobiecki śmieje się i opowiada anegdoty, które krążą na temat
gospodarowania materiałami budowlanymi podczas budowy starego mogilnika. - "w okolicy nagle wzroslo zapotrzebowanie na cement. Nadzorujący
pracami przy mogilniku nie nadążali
z dostarczaniem tego surowca. Powstalo wiele nowych budynków IV tym czasie" - żartuje inżynier.
Podchodzimy blisko brzegu wykopaliska. Zielone rękawice człowieka
na dole sąjuż oblepione żółtą substancją. Pytam dlaczego. - "To krez%l"
- wyjaśnia Stobiecki. - "Jesl lo sub.'i/ancja o pierwszym stopniu toksyczno.~ci. jeśli jest w stanie suchym, Zaskoczy/onus, żejest tego lulaj tak dużo.
Przy pakowaniu krezotolu musimy zachować
dodatkowe zabezpieczenia.
Przede wszystkim należy go utopić, tak
więc HI beczce znajduje się woda " . Nikt nie wie, jakie jeszcze niespodzianki chowa mogilnik w Niedźwia
dach. Nie wszystkie komory miały
betonowe przykrywy, tak więc potłu
czone opakowania, chemikalia i pogniecione puszki często zmieszane są
z ziemią . Wszystko to jest dokładnie
segregowane i osobno pakowane do
beczek. Napełniono ich prawie trzydzieści. Trudno przewidzieć, ile ich
będzie, kiedy się SkOllCZY akcja.
Obok wykopaliska swoje polowe
stanowisko pracy ustawił dr Andrzej
Silowiecki, który nadzoruje prace techniczne. - Basiu, potrzebujemy worków Ioliowych, znów mamy krezotol
- krótkofalówka w ręce Siłowieckiego
zapewnia nie zbędną łączność z ba zą .
Zauważam gaśnice na słupkach ogrodzeniowych i przy każdym stanowisku
pracy, są też tablice ostrzegawcze. To
pierwsza i pokazowa akcja . Stobiecki
nie ukrywa , że jeśli się sprawdzą, instytut dostanie cały sprzęt na włas

Tak wygląda praca na slarym mogilniku.

Kontynuujemy zwiedzanie. Pierwszy namiot - kartony z odzieżą i maskami ochronnymi. Stobiecki zakłada
na głowę kask z maską doprowadzającą powietrze. - "Pracownicy mogą
wybrać rodzaj stroju i maski, tak żeby
by/o wygodnie. Odzież ochronną dostarczy/i Ilum NiemL'y. Jest najnowszej
genera<ji" - słyszę głos spod maski
ochronnej.
Wychodzimy z namiotu i przechodzimy obok wyznaczonego na ziemi

FOTO Stachowiak

studzienek kontrolnych. - Widziałam
to już podczas mojej poprzedniej wi-·
zyty. Tym razem bardziej interesuje
mnie, co się dzieje na starym mogilniku. Pracownicy ubrani w białe kombinezony ochronne, rękawice - na twarzach maski ochronne. Gdyby nie te
kosmiczne stroje, można ich uznaćby
za ekipę archeologów. Teren mogilnika od czterech dni jest rozkopany.
W każdej pryzmie ziemi zatknięta tabliczka z numerem. Pobierane próbki

na urlopie

Kiedy spytałam o cz łonków ekipy,
byłam pewna, że to wyłącznie pracownicy instytutu. Ku mojemu zaskoczeniu są wśród nich studenci. ' Mijamy
właśnie jednego z takich młodych ludzi - studenta A WF-u, Tomasza. "Jak się {utaj zllalazle.i' '' - pytam.
- "Ten pan to mój ojciec" - wskazuje na
inżyniera Stobieckiego. Jestem zaskoczona. Chłopak mówi o długim okresie przygotowań, nauki, wykładów
i ćwiczeń. - "Kilku odpadlo po badaniach wyuzymalośdowych i lekarskich, klóre były bardzo szczególowe."
- Tomka woła kolega.
Wracamy do pakamery, robi się
ciemno. Kończy się czwarty dzień pracyckipy. Nocują i żywią się w Jaraczewie. Wszyscy są tutaj w ramach urlopu, ponieważ ten program jest realizowany poza normalną działalnością instytutu. Inżynier Stobieeki przyznaje
jednak, że wynagrodzenie każdego
uczestnika akcji jest wysokie.

3'

Pierwszy Stańczyk
Janusz Staóczyk ze Swarzędza zwyw VI Biegu "Minimaratonie Romana", który rozegrano w niedzielę
w Chrzanie. Zawodom towarzyszył festyn sportowo - rekreacyjny, w: którym
wzięło udział kilkuset mieszkańców Że
rkowa i okolicznych wiosek.
ciężył

Festyn sportowo - rekreacyjny
w Chrzanie po raz pierwszy został
zorga nizowa ny w ł 99 ł roku. Na początk u brało w nim udział niewielu
zawod ników. Zdaniem głó
wnego organizatora, Ro~
maDa Cenkiera z roku na
rok "biegi" zys kują coraz
więk szą
s ławę .
Cenkier

twierdzi

również, że

Tomasz

Główka,

uczniowie

klas

III-IV - Kata rzyna Kostrzewa, Hubert Oczkowski; uczniowie klas V-VI
- Magda Konicczka, Łukasz Gości
niak; ucznio wie klas VII-VIII klas
- Małgorzata H yżyk, Tomasz Goś
ciniak.
Zwycięzcy biegów otrzymali dyplomy oraz zostali nagrodzeni plecakami, piłkami oraz książkami .
Jako drugie odbyły się otwarte mistrzostwa Cluzana w pchnięciu kulą .

wyruszyli

Od dwulatka do sześciolatka
W jarocińskicj przychodni mi kilku miesięcy przeprowadzane są szczepienia
dzieci w wieku od dwóch do "cściu lat - z wyjątkiem trzylatkl"v.
Na ogólne hadania - tzw. bilans zdrowia - powinni z gła sl'.ać s i ę rodz ice
z dziećmi urodzonymi w 1994 rok u (po ukOll czeniu przez nie dwóch lat) oraz
z dziećmi, które skończyły c7.lery lata (rocznik 1992).
Ju ż od maja w poradni dziec i ęcej przeprowadzane są szczepienia dzieci
urodzonych w pierwszym pólroczu 199 I r. Tc, któ re urod zily się w drugim
pólroczu, bl'dą szczepione od września.
Od dwóch miesięcy wykonywane Sf! szczepienia ochronne i hilanse dzieci
urodzo nyc h w pierwszym pólroczu 1990 roku , od września szczepione i badane
będą te dzieci , które urodzi ł y sil' w drugim pólroczu.
Poradnia dl a Dzieci Zdrowych czynna j est od poniedzialku do piątku od
godz. 9.00 do 13.00.
(raI)

uczniowie

VI Bieg "Mini Maraton Romana" wygral Janusz ~"'~tan·
czyk ze Swarz~dza
FOTO S/achowiak
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X jubileuszowy Samochodowy Rajd
Mickiewiczowski odbędziesię 8 wrześ- I
nia.
W rajdzie rnożc wziąć udział każdy
posiadacz samochodu. Impreza rozpocznie s ię o godz. 8.30 odprawą załóg
w Domu Strażaka w Żerkowie. Start do
pierwszego etapu z Rynku w Żerkowie
przewidziano na godz. 10.00. Druga
część imprezy rozpocznie się o godz.
14.00. Ogloszenie wyników, wręczenie
pucharów i cennych nagród odbędzie
o godz. 18.00 w motelu "AGRA".
Wpisowe od zało g i wynosi 25 zł.
Udział w rajdzie można zg łaszać u Lucjana Szulca (Żerków, ul. Kraszewskiego 6, tel. 179) luh w hurtowni "GREK"
(Jarocin, ul. Szubianki J5, tel.
47-22·26).
(jn)

\I

n

W

szkól podstawowych. Rozegranych zostalo 12 biegów na dystansie 100 metró w. W poszczególnych kategoriach wiekowych pierwsi na metę przybiegli:
cztcro latk i - Paulina Jaroszewska
oraz
Damian
Przysiecki;
pięciolatki
- Edyta Trawińska i Bartosz Grobelny; uczniowie
klas l-Ił - Eliza Maniak,

.

Rajd
automobilistów

feslyn

sportowo
rekreacyjny
w C hrzani e ma za zadanie
przede wszystkim popularyz acj ę
biegania wśród
dzieci i ml od zie ży. ja ko jednej z gl ów nych fo rm masowej formy re krea cji \\1 śro
dowisku wiejskim, jak równi eż wy p e łnianie czasu wolnego mi esz kańców wsi .
Jako p ierwsi na trasę bie-

gu

Wśród pań zwyciężyła Mariola Paluszkiewicz, druga była Małgorzata
Wieklińska , a trzecia Alina Hyżyk.
Wśród panów najdalej pchnąl kulą
Andrzej Piątkowski , drugie miejsce
zajął Przemysław Gościniak, a trzecie
Piotr Taczka .
Kilka minut po godzinie 17.00 rozpoczą ł się oczekiwany przez wszystkich widzów bieg główny. Zawodnicy
VI Biegu "Minimaratonu Romana"
mieli do przebiegnięcia 6 km. Zaskoczeniem i dużą atrakcją dla widzów
był udział w biegu ciemnoskórego
zawodnika z Sudanu, Nagneldina Karamalla. Jako pierwszy na linię mety
przybiegł Janusz Stańczyk ze Swarzę
dza, drugi był Nagneldin Karam_lla
z Sudanu, a trzeci Lukasz Walęsiak
z Krotoszyna. Zwycięzcy otrzymali
puchary , dyplomy oraz nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.
.
(rrz)

Grały

deble

Na kortach MOSiR-u odbywaly się
w miniony weekend Tenisowe Mistrzostwa Ziemi Jarocińskicj w Grze
Podwójnej. W zawodach triumfował
debel Wojciech Chlebowskij Zbigniew
Tobolski.
W finale Ch lebowski i Toholski
poko na li debel Romuald Sk upin - Slawornir Szybiak 6:2,3:6,6:4. Mecz mi a ł
bardzo emocjonujący przebieg. Picrwszego seta wyraźnie wygrali Ch1cbowski i Tobo lski, a le w drugim ro le się

odwrócily i zwycięstwo odniosla para
Skupin - Szybiak. W trzecim , decydującym secie Skupin i Szybiak prowadzili ju ż 4: I , lecz następnie przegrali
pięć gemów z kolei, a za razem całe
spotkanie. Trzecie miejsce wywalczyI
rodzinny dehel Jerzy i Leszek Solińs
cy, którzy zwycięży l i Józefa Mik o lajczaka i Macieja Wi śniews kiego. Tenis i ści o trzymali nagrody w postaci odżywek, piłek tenisowych, film ów do
aparatów oraz bidonów rowerowych.
(pwz!)
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Na mapcc zaznaczono miejsca, do których dotychczas dolarii jarocinaicy.
Zostaly już ty lko dwa tygodnie do rozstrzygni ęcia naszej wakacyjnej zabawy.
WSLySCy, klórzy chcą w7.iąć w nicj udział mogą jeszcze nadesłać pod adresem
redakcji widokówki. Wśród czytelników, klórzy przyślą nam kartki, zostaną
rozlosowane nagrody - niespodzia~ki . ~~_ _ __

p.

k
Trillmjlllorom mi.'itrzo.\'IIv - Wojci('chowi Chlehowskit'l1lU i Zbigniewowi Tobolskiemu
naxrody wr('c:a sponsor z(lIl'Odów . ;aroci" ski przell\·fllwicidjirfll y "MASWJK " Fot. R.
Ka=miercak

r,

c·

"

Kolorowe włosy, tatuaże, sposób ubierania, muzyka, której słuchają - to
wszystko zostało. Zmieniło się jedno - teraz wszystko przeżywają na trzeźwo, bez
narkotyków i alkoholu.

Kotańskiego

Ludzie

BEA TA
Do Nowolipska w województwie
kali skim przyby ł o kilkaset osób. Pacjenci z pi ę tnastu ośrodków " Monaru", przyjaciele i sympatycy stowa rzyszenia przyjechali na Monarowisko '96 z calej Polski, a tak że z Rosji
i Słowacji. Co rok u spo ty k ają s i ę
w innym ośrodku , by wymienić dośw i adczen ia , opi nie i po to, by się
zabawić.

Największy kłamca w Polsce
Urm;zystcgo olwarcia Monarowiska '96 dokonano w pi"tck po połu
dniu. Przyjecha li tn. in . wicewojewoda - Ka zim ierz Kościelny , prezydent
Kalisza - Wojciech Bachor i Marek
Kotań s ki . za lożyc i e l i prezcs Stowarzysze nia ~' Monar " . P rzyznał, że w i ę 
k szość narkomanów jest za rażona
wiruscm HIV. Dodał. żc tolerancja
Polskiego spoleczcństwa wobec tych
lUdzi j est coraz mn iej sza. - )C?slem
największym kłamcą Hi Polsce, bo

kiedy py lają Illnie, ey II' danym ośrod
ku sa ludz ie: !ll V-cm , :.awsze odPowi;J(lam, że nie ma. C:.p to każą mi
przys ięgm: i ja pr::ysirKmn. Nie ma
innej muż lilVo.rei. Kie(~J1 mówilem praWe/f , 10 l/{/slr!)/1e~O dnia przydwdzili
ludz ie: H'icllami i kamieniam i. Ludzie
mimo uplywu ty lu lal nie zdolali si~
Przekonai: do

tfl.~(), ::e

osoby: wirusem

flIV są lak .W1II1O niegroźne , jak IłISZJ'
sC)' inni , ::e mO::llo się :arazić Ivlko
prze~ seks i krew. Ja ~yję ~ lIimi pOllad
dZiesi{!l.: lat i nie :aru:ilem sie - powiedzial.
Oficjele i dziennikarze odjecha li po
~ilku godzinach. W Nowolipsku zoStali "sami swoi".

wi.
ławę

Martin

przyjechał

tutaj z Braty-

Sławy. Kiedyś leczył si~ w Krakowie,
IVięc spotkaltu wielu znajomych. Na

Słowacji są tylko dwa ośrodki dla
narkomanów. Przedtem był jeden
"lllonarowski", ale zamknięto go
z powodu braku pieniędzy. Martin
leczył się tam . Tera z mieszka w pryIVatnym ośrodku w Bra tysławie.
Oprócz nicgo żyj c tam około dziesię
CIU osób. Narkomanów w samej BratYsławie jest lO tysięcy. - Proh/em
llarkol1umh nasiIiI sif po upadku kotnuny. U llasjesf l1iżs:a Rralli('a wieku.

l1iorą dz iBd Ul wiekulrzynastll, czler-

lal. NarkO/yki możesz do.HuL:
IvsZ(1dzie. Kiedy.\: :ro!Jiollo laki eksPerymelll. Wyslal/o do miasta chlopak a , który przyjechal do Bralyslwl')' pu
ruz pierll's:y. W ciągu godziny kupił
eZlery różne narkotyki - opowiada.
l1a.\'IU

Na SI owacji nic handluje się " kom-

starszy czlowiek id:ie

11 ' dw:llOWOSĆ.

Myślę , że

widzimy, a resz ta jesl pod wodą - tlumaczy . Denerwuje się, kiedy pytam
o podejście w ładz do problem u nar-

komanii.. - Trudniej: nimi niż z narkomanami. Dziwię się. że uda/o mi się
za/ożyć len o.,:rodek . Nie ch cę o tym

tezą: -

mówić ,

Oczy wislejesl,

że

Iliejesllo tell

sam ruch, co ki/kalla,ide lalIemIl. Stal
się mniej spontaniczny, a bardziej ZOI' j?anizolVany. Tutaj jednak wir/a!:, :e
nadal jest w tym wiele eIHOl:ii, uczui:.
Ci 11Idz ic przyjechali 111 po lO, hy hyć
razem - tłumaczy. Dla A ś ki Marek
" kimś ".

- On slworzyl

lO

Kotański

Najbardziej podobal s ię dzień drugi. - W)jechalijll: "ficjele, ~robilo się
spokojniej. Ten d:iell by! pm:lI'i{!colly

Marek

wyląc::l1ie

siedemdziesię l

/lam. ~v.cyscy się lI')'ószyli, mielij:my lI'ifce.i czaSII, :ehy lViele
spra w pr:el1l)'.\:/ei: i : illlcgro ll'llL: się

zhadano '! Nie lI'iem. W Kaliningradz ie
::yje pięi: tysi((cy narkomanów. Nie
mo żn a wszystkich od raz u zbadać . To
jest jak góra lodowa. Dzies ięd procellf

polrzebny jesl lIowy czlowiek. klóry zreformOlvalhy " Monar".
To już lIie jes l ruch . Iy/ko iI1S1)'11I(ja .
Bogusia nic do końca zgad za si ę z tą

lVszvslko , dal nam dom. Zm1'llz ifCZWI1
mu 'bardzo wiele - mówi.

odpiera za rzuty: Wielu lud::iom moie się nie podohal.:

10 , (;0

ja

rob ię.

Ale ja

stworzyłem

domow "la lud=i, klO-

bo

hędę

lIlIIsial

przeklinać

i krzyczel:.

Znalazł się

pijany

Trzy dni oderwania od codziennośc i przydały się

wszystkim. Przygoto-

wano wiele rozrywek - turniej siatkó-

wki, tenisa stolowcgo. rozgrywki szachowe. Najwięcej emocj i wzbudzil
jednak turniej piłki n ożnej. Byly t eż
konkursy: na naj1cpsz~ piosenkę
i wiersz, na najladni ejszą koszu lk ę

- opowiada Bogusia. szefowa ośrod 
ka w Nowolipsku. Kabarety działa 
j,/ce w oś rodka ch mogły poka zać s i ~
większej publiczności. Wystawiono
też insceni zac j9 tcatra l ną. Co było
tematem
p'17cd s tawień'l
ŻYl.: i c
w "Mo narze". bo innego nie ma.
- Ll/{be. klór~y .ipielVali. 1I')'.\'trpolVali
\11 in.w·eni:::a(ji leatraIJrej c:y kabarecie, opowiadali () JlCls:ych sprawach.
CZęSIO kryt yko\1'ali Ide/e r::et:y. Lubimy si~/ : siebie po.fmim,:. W ",14OJwr:e '. wkjesl , ::'e . 'nie ow(jamy H' bClll'eInę" i " 1I),kladamy kuu'e Ila Imrę "
- tłumaczy Bogusia. Wyśrni cwano
więc ł ys inę Marka Kotań sk i cgo. a le
więcej dowcipów d o tyczylo poważ

nych rzeczy. Ludzie również poza
kabaretem mieli wiele uwag do prezesa. - My,i/ę, ~e 10 jesl cz/oll'iek
zagubiolly, a jego dzielo go przeroslo.
Onjes( niez wy kle aktywny, musi (:Iąg

Narkoman kryminalista

- mówi Magda. Jej kolega dodaje:
- Zaczy na się s tarzec: i jak każdy

jest nadal

Kawa na

narkomanów są ludzie zarażeni wirusem. N ie ud a ło mu sie. Ostatnio
z ministerstwa zdrowia p;·zysiano pismo, by zbadać wszyslkich nark omanów. Najpierw wirusa odkryto u 30
osób. Mies iąc póżnicj u 60. - I/u

FRĄCKOWIAK

potem " . Popularna jest amrctamina .
Jest o wiele droższa . Czynny narkoman w ciągu jednego dnia musi
przeznaczyć na narko tyki okol o tysiąca koron (80 zł). Nikt nie zdola
zarobić w legal ny sposób tylu pienię
dzy, w i ęc każdy narkoman to kryminalista. Na pytanie, jak władze sło
wackie podchodzą do problemu narkomanii , Marlin śmieje się. - Nie
podchodzą. NarkomaIIi idą do zakladów karnych , a prohlem znsfąie - mó-

pisolVskiej. Ludzie kradną, siedzą
z kartkami na szyi i żebrzą - opowiada. Teraz cicho zaczyna się mówić
O wirusie HIV. Igor poprzedniej zimy
starał się prze konać lekarza wojewódzkiego, że wśród kaliningradzkich

le coś robii:. Opowiada swoje żyde
dzialając . Prze do przodu, nie ogląda
jąc sir na innych -

twierdzi Marcin.

Kotański spadł

z byka

Nową pa sją Marka Kotań skiego
jest pomoc bezdomnym i przes t~p
com. Przyznajc też , że resz tę swego
życ ia chciałby poświęcić "lIamówienie o Jezusie", - Staram się =Ilaleźć

aulorylel muralny dla milionów zagubionych mlodyeh lud:;. Nie wnikam
w spra wy re/igU/w. Mówię r{/(,:l~i o Je: usie jako c:/ml'iekll . któ ry byl uosobieniem dobra , IOlerancji, pokory. serdecznolici - opowiada. Nie wszyscy

mieszkaIicy ośrodków identy likuj,!
z nowym myslcniem Kotań s kic

~i~

go. - On chy ba :eświrOlral. Przyjechał
lu i =ac:ąl mówić CO.~ o Je:lIsie. Lud:iom rohily sif cora: l1"ięks:e oc:.\'
i p([lr~y/i na niego jakh)' =hy ka spad/

Uro czystego utwarcia MOlIarowiska 'Y6

dokonał

Marek KO/anski

FOTO Staclwwiak
rzy nie mieli co ze sohą z robid. Je.Ui
klOś leż Iyle >Iworzy/, lo możemy
poroz mawiać.

Czy Rosjanie

mają

HIV-a?

ośrodka.
Przygotowano konkurs
plastyczny - "Marek Kotański w rysunku, ma larstwie i rzeźbie". Wieczorami bawiono się przy ognisku
i na dyskotece. Służby Ochrony Monaru czuwały przez cały czas. Kontrołowano kilka razy dziennic każ
dego: puls, oczy, język, czy nie jest
żółty od zbyt dużej ilości kawy. - Ludzie z SOM-u złapali Iy/ko jedlIego
pijanego faceta. Nie byl od nas. Wy-

"Monar" podoba się Igorowi , któprzyjechał do Nowolipska z Rosji.
Leczył się w Babigoszczy koło Szczecina. Narkotyki brał ponad osiem
tlumaczy/i mu grzecznie, że impreza
lal. Od czterech lat nic bierze. Półtora
. jesl zamknięta i wyprosili ~ ś mi eje się
roku temu na zlecenie leka rza wojeBasia . Jest zadowolon a z przebiegu
wódzkiego założy ł w Kaliningradzie
imprezy. W ys tarczyło dla wszystkich
ośrodek na zasadach podobnych do
jedzenia, naczYlijednorazowych i do"Mollaru". Mieszka w nim około
pisała pogoda. Na ra zie widzi same
dwud ziestu osób. To jedyny ośrodek
plusy. Śmieje s i ę, że straty będzie
w Rosji. Igor szacuje, że w jego kraju
liczy ła . gdy wszyscy odjadą. Teraz
żyje mili on na rk omanów. - Kiedy,i
mysli tylko o tym , by się wyspać
u nas mówilo sir, że narkomania 10
i odpocząć. Za rok mają spo tk ać się
zja wisko wylącz nie amerykmlskie . w Krakowie. Ilu z nich przetrwa, a ilu
A ona ił nas byla i rosla. D:isiaj
powróci do nalogu? Nie wiadomo.
ry

narkomania Irygląda illac:ej ni:: d:iesięć lat temu. Nie rna ideologii hip-

Imiona niek tórych osób zoslaly zrnieniolJe.

_____________________ ,,"'"&. ... I"
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Czy przemycaliśmy amfetami nę? Gdzie wypić najdroższą
pie? Jak spać w alpejskich kościołach?

Coca-Colę

w Euro-

w

Ze Stanikiem do Szwajcarii
BARTEK
Ze Sta nikiem od pół roku planowawyjazd do Grecji. Ostatecznie
jed na k wy hra li ś my Szwajcarię , bo wąt
piliśmy w możliwość przeżycia podróży a utostopem przez Rumunię lub
była Jugostawil'.
łi ś my

***

Kierowca autob usu z J eJe~ i cj Góry
do Jahlonca znał połow\! pa sażerów
po imieniu , komentował gł oś n o sy tuację

na drodzc.

Robił

przysta nki przy

każdym czeskim sklepie monopolo-

wym. Nic: gasił silnika, wyb i egał i po
minucie wracał z rcklamówb, póliitró\vek . Podwiózł nas za da rmo do

Lihe rca, bo stamt" d odc h odziło wi ę
cej poci',gów do Pragi.
W Pradze mieliśmy dwadzie ścia minut do odjazdu pociągu. Naszym zam ysłem było trochę pozwiedzać i jechać n as tę pnym . Nic z tego: informacja kolejowa kosz towała 10 koron
- pojechaliśmy od razu . Kasjerk a
s przedała nam bilety na p oci ąg osobowy; j echałi śmy EUROCłTY i konduktor zażąda I 6 marek doplaty. N ie
płacąc, wys i edliśmy dopicro przy granicy, którą być może jako picrwsi
prze kra czali ś m y na picchotę. Czesi
pożeg nali nas starannym przesz ukaniem plecaków, jak powied zieli - w poszukiwaniu amfetamin y.

Stopem
Spod budynk u st raży
w F urt h (Niemcy), gdzie

pożarnej

spaliśmy,

zahrali nas dwaj Polacy - emigranci.
W swoim domu, przy \vciąż \\'I'I<.:ZOnym telewizorze pili wódk~. częstowa

li żeberkam i wed ług zakop i ański ego
przepisu , \\'spom inali wizy ty w burdelach, przegrane małżcll st wa i clos
"So lidarnoś ci " . Za rok obiecali nam
pracę przy nagro bkach.
Naszym celem był Zermalt - naJważniej sze i najekskluzywniejsze cenlru m wypraw górsk ich w Europie.
R uch sam ochodowy jest tu za kazany.
Po bl iska miejscowość Taesch jcst za
to wielkim pa rkingiem, a dalej kurs uj ~
j uż tylk o hotelowe wózki elektryczne
i konne powozy. Mimo widoku na 29
cz t e roty sięczników przyjezd ni (w wi\;kszości J a pończycy) pochlo nil'ci byli
raczej pi ęcio- i czterogwiazdkowymi
ho telami , pamiątkami z sylwetką
Malte rh o rna i fo tografowaniem calej
rodziny w czasie wsiadani a, podczas
jazdy i przy wysiadaniu z poci ągu.

W górach
Na szlakach, oprócz najbardziej
uczl'szC7.anych na Mettelhorn i Matterhorn , ruch jak w Beskidzie Niskim
- czyli żaden . Średni wiek turystów
i wspinaczy - około czterdziestki. Pier-

wszego dnia w górach - z upełni e niezgodnie z zasadami a klimatyzacji wybra li ś m y s ię na n ajwyższy dos t ę p
ny nam szczyt (Mettelhorn 3406
m npm). Zgodnie z naszą mapą, na
wyso k ości 3000 skończył si ę szlak
i zaczęla " droga gó rska" . 200 m wyżcj
zaczęło s i ę bezd r oże. Siedemdziesię

cioletni niemiecki ksi,}dz w odśw i9tn cj
bi a łej koszuli , marymI rce i długich po
ko lana cze rwonych skarpeta ch, który
wszed ł na szczyt, pov,r ie dzi ał nam
o nazwach gór wyłaniają<.:ych s ię
z obezwlad niaj~cego bia łego spokoju
wokół na s.

U Anny
Wieczór w Zermatcie za<':z9liśm y od
szukania lo kalu z piwem tań szym niż
!O zl za 0,3 1. W "Mały m barze Ann y"
("A nny's Little Bar") barmanka pytana o ceny posła ła nas do naj tań szej
restauracji, s ką d oś ł epieni japoń s kimi
ncszami natychmiast wrócili śmy .
" LiltJe Bar" mi a ł trzy na pięć metrów,
nikt go nigdy nie sprzątał , ści a ny
obklejone byly banknotami , na kartce
nabazgrane były nazwy drinków, np.
" Sen Anny". Gdy powi edzieli śmy
Annie, jak bardzo uparliśmy się, żcby
posiedzieć w jej barze, s przedała nam
taniej piwo i wypila z nami na koszt
Ilrm y po pięćdziesi ątcc wódki. Po
pobiciu rekordu świata - za płace niu
10 zl za 0,2 I Coca-Co li - położyli śmy
się SpClC na łące pomi<;dzy trzema
hotelami. G d y rano otwo rzy łem oczy,
pośrodk u ląki s t a ła kelnerk a. Zostawiła na trawie tacę, ży<.:ząc nam mił e 
go poranka. Na tacy b yły dwic kawy,
śmktanka i ł yżeczki .
W Matter horn-Hulle, czyli schroni sk u Be lvcdere (3260 m npm ) Stanik
k upił przece ni oną k oszu l kę z widokiem szczytu za 65 zl (!). Obok jes t
lotnisko he łikopt c rów, które zaopa truj ą schro nisko i pokazuj ą chętn ym
- na podwieszonych linach Matterhorn . Na łagod nym zboczu znajduje
s i ę pole namiotowe. Trudno \'II to
uwi erzyć, aJe wyżej są jesz<.:zc d \va
biwaki: Solvay SAC (4003 m npm)
oraz Hi va k PereJli (3848 m npm).
Włoszech
Thcodul (330 1 m npm)
prowad zi do Włoch . Krajobraz się

We

Prze l ęcz

zmienia, góry są bardziej zerodowane;
stą pam y w kurzu , blocie i to piący m
się "majowym" ś nieg u . Na lodowcu
Thcodul pogoda zmienia s i ę w kilka
sekund z lipcowej (ponad 25 stopn i,
bezch murne niebo) w sty czni ową
ś nie życę urozmaicaną deszczem, gradem, z upelną utrat ą widoczności. Calkowicie mokrzy docieramy do wlos-

STRZĘPKA

kicgo schroniska Rifuge The udule
(33 17 m npm) i placąc szwajcarskimi
pienil'dzmi, kupujemy batony Mars
po 5 zl za sztuk,. Taplając się po
kolana w blocie, schodzimy fatalnie
oznakowanym szlakiem do wIoskiego
odpowiednika Zermattu - miejscowości Cervini a (2006 m npm) , która
okazuje się hrzy<.lk ,! WSii! z zaskakuji!co du żą liczb" res tauracji. Wybieramy
typOW'l rodzinną pi zzer i ę, gd zie po
każdym kliencie zmienia si ę obrus, na
kolana kładzi e się rl'cznik , a do za mówienia dołicza si ę 2500 lirów za obsłu gę . Po wystawnej ko lacji za 60 zł ,
id ziemy spać na ulicę .
Powrotowi
do
Szwajcarii towarzyszy ła jeszcze gorsza
pogoda. Na lodowcu
uprawia li śmy
jogging:
zamiast
maszerować 2 godziny, pok o nali śmy
go biegiem w 35 minut. W Schwarzsee
(2552 m npm) znaleźliśmy nad jeziorem
miejsce na nocleg kościół

świccy

calonocną ,

skąpani

świat łac h aren ę

do gry w Z ośk
rubasznym tarlcell

- u roz mai ca ną
i stripti zami ; zwiedzaliśmy afrykańi
ki c, szkockie, irla ndzkie, turecki
knajpki. Przez cah! noc towa rzyszy~
nam lam-tamy z namiotu obok i szun
tysięcy ludzi idących na kon cert nl
Grande Sccnc. Rano nasz namiot nada
wał się tylko do powtórnego przetworze
nia. Wymyli ś m y się pod masowym, koe
dukacyjnym prysznicem z z imn ą wodą
gdzie tylko najskrol11niejsze panie pozos
lawały w strojach.

Znów stopem
Ostrzcgam potencjalnych chętnyd
na :iuLosto p w Szwajcarii i Austrii'
nigdy nie można przewidzieć SZYbkO.!1
ści podróży. Do Szwajcarii obiecywal
nas ww ieźć dwaj m iłośnicy muzyki
techno, klórzy już po pokonaniu gó
niespodziewa nie nas wysadzili. ho ich
s u baru 7. napędem na cztery koła " nie
da sobie rady". Szwajcarska rodzi na,
z którą wkroczy li śm y w Szwaj carię
poludniową, wręcz yła nam "na do br)'

wielkości

przedpokoju.
wnątrz

kręcanym piwem Cardinais - w rl'kl
ogł a da li śm y

IV

Weświetle

wid z ieli śmy

o brazy

alpini stów
przcd
świ ę ty mi
i cztery
rzęd y lawek. Z suchych rzeczy zostało
nam po jed nej zmianie uhrail, jedna karimala i. po pół ś pi ·
wora. Temperatura
w okolicach zera nic
s przyjała
suszeniu.
Span iu na jednej karimacie w kombino- Mallerhort1 i my
wanym
śpiworze
w wą s kim przej śc iu mi,dzy ławkami
klęczących

towarzyszyła cał o noc n a

bur7.a .

początek " łOO

franków (220 zl). Po"
konanie 200 km na poludniu Szwaj-

carii I.aj~ło nam więcej czasu ni ż cała

Festiwal
Z centrum Alp dojechaliśmy tego
samego dnia do Nyon nad Jeziorem
Genewskim . Znaleźliśmy się na festiwalu rockowo - folkowym Paleo.
W szys tkiczaułki bezpł atnego pola namiotowcgo mialy w jakiś sposób odzwicrciedlające ich charakter nazwy.
Roz biłiśmy s ię przy najbardziej zatłoczo nej, zak urzo nej Moscow Road .
Choć na pil'ciu festiwalowych sccnach
grano od popołudni a do trlc'Ciej na
ranem, nie zdecydowaliśmy się wydać
miliona na wej śc iówkI; . Z gastronomi-

cznym hitem festiwalu - litrowym za-

droga powrotna. W Vevey nad Jeziorem Genewskim zmarnowa li śmy pól
dnia , za to pierwszy samochód z nic"
mieckim skałkowccm zaznajomiony01
z całą twórczoścLą Stani sława Lema,
po dwi ózł nas do położonego 300 kJ~
na pólnoc Stuttga rtu. Pil'kna kobicla
s py tał a nas, sied" lcych przy stacji
bcnzy no wej i obżeraj'lcyc h sil' czekO"
lad", czy nic mielibyśmy ochoty poje"
chać do Norymbergi. Stamtąd do Gorzowa dojechaliśm y już jednym sam O"
chodem. Kierowca - saksofonista ze"
s połu Rosiewicza - grozi I wyrzuce'
niem za spanie w samochodzie.

(\
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Moda i uroda
l ęg ni arski

DokOliczen ;e ze sIr. J
Wśród

gości

za proszonych

była również Magdałcna

na sali
Tcdaw, mo-

delka pracujclca za granic'l, która prezcntowała
pańskich

mod, w pokazie na hiszschodach w kolekcji Laury

Biagolli.
Czternaście

Jinalistek w pierwszej
w czarnych i granatowych sukienkach, z białymi aplikacjami, zaprojektowanych
przez Janusza Wojciechowskiego: Sylodsłonie zaprezentowało s i ę

czy sukie nka, przypomina-

jąca

z jednej strony... k si ężą
Równie awangardowa była

suta nnę.

...

~~--------------------~------------------------------

duże

pole do popisu wyobraźn i szczególnie męskiej części publiczności.
Modelki z aprezen towały się wspaniale. - Jak też gorąco zrobi/o się na sali
- mówił po tej prezenwcji oszołomio
ny prezenter. Zapewne nic był osamotnion y w swej ocenie.

później

sza kolekcja sukien. inspirowana ma larstwem Picassa, Matisse'a oraz Mo-

diglianiego. Wymyślnc csy-floresy na
c".mo-bialych, najczęściej długich
sukniach budziły u niejednego widza
mieszane ucz ucia. Kolekcja została
jednak przyjęta gromkimi oklaskami .
W kolejnym wyjściu finalistki
" Miss Lata' zaprczentowały własne
stroje. Dziewczyny wystąpiły w let-

Kolekcja

młodej

projektantki z Ma-

łek.

Natomiast

brała ud ział

jury

wybrało Joannę Tałarczyk.

w ogólnopolskim finale
konkursu o nagrodę Anna Burda
- odebrana została niezwykle gorąco.
Ewa zaprojektowała wdzięczne stroje
luźne spodnie
małe bluzeczki

-

i spódnice, a do nich

- topy z frędzelkami.
Ukoronowaniem tego pokazu była
prezentacja stroju, klórym projektantka zdobyła nominację do finału konkursu dla krawcowych . Ubicgłorocz
zwyciężczyn i finału

"Dziewczyna

Roku '95 " , Agnieszka Hoderna pokaczerwony kostium - dług,! suknię
i pelerynę Z ponaszywanymi różycz

kami. Atrakcj" był występ Ewy PiaszczyJ\skiej. charaklerze modełki.
Szczęśliwa

siódemka

Ogło sze ni e finałowej

siódemki spoz uznaniem pu bliczności.
Sylwia Turowska , Edyta Roszyk , Marzena We so łe k , Patrycja Musiałek ,
Marlena Baranowska, Iwona Berlak
oraz Joanna Tałarczy k uzyskały nominacje do pó łfinału . - Mlode dziewtkało się

wia Turowska

Z

Jarocina , Anna Ko-

rach z Jarocina, Wioletta Tułacz z Kalisza, Paulina Krzaczkowska z Jarocina, Edyla Roszyk z Jarocina, Marzena Wcsołek z Jarocina, Justyna Oł
szanowska z Pleszewa , Małgorzata
Bachorz z Jarocina, Roma Stasik z Ja-

czyny nie powinny miel: /ak mocnego
makijażu. Przecież to je postarza - mósukienkach

laf/WiZO

WojL'iechmvskiego

nich sukienkach. niekiedy tak kusych,
dostrzec bieliznę .
Nic jednak nie spotkało się z więk 
sZa aprobata publiczności niż zapowiedż
pokazu biclizny damskicj
PłK-a. Białc i czarne skromne majteczki , równie skąpe staniczki dawały

Ogłoszono również

wyni-

ki plebiscytu ezytełników "G J. " - najbardziej podobała się Marzena Weso-

gnuszewic - Ewy PiaszczYllskiej, która

zała

hl

ufundowalH! rr7.cz Ma ri c; Lupę
Sylwia Turowska. Nominacj, do konkursu "Dziewczyna
i Chłopak Lata " uzyska ł y Patrycja
Musiałck , Joanna Tałarczyk. Najmi lsz,! miss - wybieram, przez uczestniczki konkursu - została Justyna Oł
orrzyma ła

szanowska.

Biało-Czarno-Czerwone

na

Finalistki "Min Lata " zaprezentowały się

ja l ną ,

naj zg rabni ejszą

miss

Nadszedł czas na ogłoszenie finałowej trójki. II wicemiss wybrana zosta ł a Patrycja M usiałek , [ wicemiss - Iwona Berlak. Joannie Talarczyk jednogłośnie
przyznano tytuł Miss Lala.
- Impreza by/a udana. Jestem bardzo
::adoU'%n)' :: pre:el11acji mojrj ko/ekc.ji. Ladnie to wysz ło , bo i te: ładne
d:::iell'c:::yl/y je prezentowa/y. Natomiast
co do konkursu .... Od samego początkll
glo.,"ulI'u/em na Juasię. Ta d:iewc:yna
ma .. duże s::OI1.\"e, ż eby

Ul

przyszłu.vei

jeszcze mocno zahlysnqi:. Olla ma przecież

dopiero /4 lat - mówił zaraz po
pokazie Janusz Wojciechowski, projeklant mody zasiadający w jury. Sama
Joasia zdawała s i ę być bardzo zaskoczona zdobyciem tytułu Miss Lata.
M łada sza rynka nic kryła wzruszenia:
- Chyba trzynaslka okazala sir dzisiaj
d/a mnie

sz czę.v/iwa.

Nic pierw::izy raz

w naszych konkursach piękności liczba, z reguły uwa ża na za pechową,
okazała si~ pomyśłna.

JUSTYNA NAPIERAJ
Robert Każmierczak

wił podczas imprezy jeden z widzów.
- Mode/ki, lOeo innego-olle sqprzecież
starsze - przeko n ywał.

Zdjęcia:

Arlew Ubeweka z Woli Ksią ż{!cej,
klara HI plehi.\·c)!("ie czy telników g/oso-

że można było

Joasia

najładniejsza

- I tak , drobnymi kroczkami

wała

zbliża

my się do finału dzisiejszego wieczoru
- powied ział prezenter. Nagrodę spec-

lIa

Marlenę

Baranowskq, wyloso-

wala singie! CD, kasetę i koszulkę.
Nagrody można odebrać IV biurze ogloJZeil /la

Rynku w Ratuszu.

rocina. Patrycja Musialek z Jarocina,
Marlena Baranowska z T\\'ardo\\'a,
Iwona llcrlak ze Slawoszcwa, Joanna

Ta larczyk z Jarocina oraz Klaudia
Margiela z Pleszewa.
1-'0 prezentacji lina listek , przedsti:l wiona zostó:lła ko lekcja dżinsowa firm

Lcci Wrangł cr. Kurtki, koszu le. spodnie pokazywane by ł y nawel przez prezenterów płci m ęskiej. Po tym eks-

presyjnym pokazie, przyszła znowu
kolej na konkurs piękności. Tym razcm dziewczyny pokazały się w ognistych, poillarańezowo-czerwonych kostiumach kąpiełowych Zak ładu Konfekcyjnego PłK z Chi udowa koło Poznania . - Zobucz, tu to jest laska - dało
się słyszeć m,ski, pełen podziwu głos ,
dobiegający z tyłnych r7-\,dów. Niemal
od począ tku publiczności (i to nie
tylko płci męskiej) przypadła do gustu
najmłod sza, 14 -łetnia Joasia Tałar
czyk.

Kwadraty,

koła

i

trójkąty

Figury geometryczne były molyWem przewodnim na sukienkach prezentowanych podczas kolejnej prezentacji. Kołekcja Marii Lupy spotkała
się z dużym uznaniem jarocińskiej
publiczności , choć

niektóre modele

mogły zadziwić, chociażby

czepek pie-

się

Esy-j1oresJ' na strojac:h Marii Lupy
i budzi<: zdziwieni<-

mogły jednocześnie

podoha(: .

14-/emia Joasia Ta/arczyk by ta lJajm/odszą uczes tniczką konkllr.l'u

Odbywając

krótki spacer po szypłowskim parku, możemy przechodzić
zachowanymi ścieżkami komunikacyjnymi lub przedzierać się przez zwarte
zakrzaczenia. Zachowały się jeszcze niektóre drzewa i elementy układu
przestrzennego.

Park podworski wSzypIowie
LESZEK BAJDA
f)okOl1czenie z poprz edllie~o Illlrneru

Do głównego wejścia prowadzi dobrze zachowana droga brukowana ,
przy której znajduj" się resztki starodrzewia w postaci kilku egzemplarzy
wiązlI szypułkowego i kaszLanov.'ców
zwyczajnych. Mijając bramę , po której pozostaly tylko dwa ceglane slupy.
za uważymy po prawej st ronie blok
mieszkalny oraz przyl egające grunty
wyko rzys tywane rolniczo.

Przecho-

dząc

w stronę zatartego, niegdyś eleganckiego, podjazdu i polany widokowej , z łatwo ści,,! zauważymy po lewej
stron ie buka czerwonolistnego oraz

dwa kaSZLanO\Vcc. Po przeciwnej stronic zachu\vala się grupa robinii ak -a
cjowych wykazujących stadium pocZ'itkowcgo usychania.

Sam dwór podpiwniczony i Qterokondygnacyjny z mieszkalnym poddasl'.em znajduje się w bardzo niecie-

W;azd do pal ku

Elewacja frontowa dworu w Szyp/owie

kawym stanie. Od razu rzucaj,! się
w oczy połacie odpadającego szarego
tynku, uszkodzonc okna i brak jakich
kolwiek prac renowacyjnych. Po stronie elewacji frontowej dworu znajdują
sil' ladne schody gran itowe a przy nich
dwa wkomponowane w tło dworu
jesiony wyniosłe . Mijając dwór przy
jego wschodnim narożniku natkniemy si~ na znaczne zakrzaczenia ,
w których widoczna jest robinia akacjowa, lipy drobnoli stne i topole czarne . Przy ścianie prezentujC:! si~ kasztanowce zwyczajne. Widocznejest również wejście do poupiwniczenia, które świadczy o niczłcj konstrukcji samego th,."oru. W okolicy wspomnianych kasztanowców \,."idoczny jest zabytkowy budyneczek wykorzystywany jako magazyn.
Nicco gł<;b i ej w zak rzaczenim.:h po
lewej stronie widać dorodną rob ini ę
akacjOWe! oraz caJkowicie uschnięty

okaza ly świerk zwyczajny, traktowa-

ny jako drzewo solitcrowc. M ożn a s ię
natkm!t: również na okazy wiązu szypulkowego. Zakrzaczenia skutecznie
przesłaniają wspaniały okaz magnotii,
która ma oryginalnie ulożoną koronę.
U nasady podłoża tWOl"ząją dwa pnie,
z których jeden w bestialski sposób
zostal kiedyś odrąbany s ieki erą . jednak wy tworzyly s i ę na nim mlode
odrosty ga łę ziowe. Ukryte są również
młode egzemplarze lipy drobnolistnej.
Wracając gąszczem do śc ieżki w 1'ilronę trzech kasztanowców odbijamy
niceo w ghl b parku. Tutaj droga komunikacyjna rozdwaja s ię. Po prawej
stronie zachowały się cztery okazy

ny szpaler grabowy oraz w zakrzaczeniach w bliskim sąsied z twie egzemplarze dębu sz ypułkowego, wią zu szypułkowego oraz lipy drobnolistnej
i robinii akacjowej. Przechodząc uko- "
ś nie w kierunku zachodnim mijamy ~ ..
dorodne okazy kaszta nowców zwy- .-~
c7.ajnych. Nastl'pnie udajemy się do
kolejnej alei grabowej. gdzie po stronie północnej widać zabudowania ,
a od poludnia rzędy młodej topol i
czarnej , skupiny robinii akacjowej
oraz dorodne pojedyncze okazy topoli
biakj. Przy zachod niej gra nicy park u
ścieżka przebiega przy głębokim rowie
mel ioracyjnym oraz w pob li żu pól 'o'.
uprawnych tworzących fra gmenty
micjscowego kraj obrazu rolniczego.
Zakręcając w pólnocno-zachodnim
naroż niku parku spotkamy pojedyncze graby pospolite, topole białe , klony polne i niesamowite zakrzaczenia.
Po częściowym przedarciu się przez
gęstwinę trafimy na rosnące okazałc
kasztanowce zwyczajne, którc niegdyś
tworzył y urokliwą alejkę. Między pochylonymi mlodymi klonami zwyezaj-

klonów polnych o r(l Z młode robinie

akacjowe. Na wpros t p rzy rozgalęzie
niu ros n ą pojedyncze kasztanowcc,
klony polne oraz strzeliste robinie
akacjowe. Na lewo zarysowuj.! swoją
obecność klony zwyczaj ne oraz okazaly, częściowo usychający klon poJny. Widoczna jest również polanka
wcw119trzna otoczona różnorodnymi
drzewa mi, tak imi jak graby pospolite,
klony zwyczajne i robi nie akacjowe.
Id ąc w st ronę północm! natrafimy na
piękne fragmenty a lei i szpalerów grabowych tworZ'lcyc h niczwyklą kompozycję parku. Obok uroku zachowanych drzcw odczujemy również znaczne zacienienie terenu , które ma ogromne znaczenie w czasie trwania dokuczli wych upał ów w ok resie letnim.
Widoczne są ślady wycinania niektórych egzemplarzy drzew, co spowodowało znaczne przerzedzenie założonych
alejek i szpalerów grabowych. Ma to
związek z brakiem ogrodzenia oraz
możliwością latwej penetracji.
Od wybiegającej'przedłużonej alejki
parkowej w kierunku północnym pojawiła się możliwość latwego wjazdu
samochodów z drogi asfaltowej. Nic
sluży to bynajmniej ochronie tamtejszych elementów przyrodniczych.
Wyzn11czaj::!cc
granicę
półnOCni)
i wschodni'ł zachowane aleje i szpalery
grabowe mocno opierają się pojawianiu dzikiego zakrzaczenia, ale miejscami i tak wyrasta bez czarny i jesion
wyniosły. Spacerując w zacienionych
alejach udajemy s i ę do części wschodniej parku. Tutaj po prawej stronie
szpaleru grabowego za uwa ży my okazy lipy drobnolistnej, pojedyncze graby pospolite, pochyloną brzoz9 brodawkowatą oraz zwarte zakrzaczenia
sk ladające sii' z mlod ych egzemplarzy
drzew i krzewów li ściaslych. W poło
wic szpaler u na prawo odbiega ko lejna sl: i eżka komunikacyjna. Przy niej
pojawia się wewnętrzny niepowtarl.a l-

A/eja grabowa w po/nocno-zachodniej części
parku

nymi znowu trafimy na całkowici e
rów.
Głębiej zarysowuje s i ę bryla elewacji ogrodowej dworu , przy której rosną pojedyncze drzewa liściaste oraz
zakrzaczenia przesłaniające północ ną
polankę widokową. Tutaj dostrzeże
my dwa niepozorne świerk i pospolite.
Nie stanowią one specjalnej atrakcji,
ale są już ostatnimi żyjący mi drzewami iglastymi .
Przechod"IC wzdluż elewacji ogrodowej dworu na samym poddaszu
zauważymy maJe wieżyczki z inicjała
wysch ni ęty

mi ora z liczbam i l R52 określającymi

rok wykonywanych prac budowlanych.
Przcchodz,!c \\' kierunku południo
wym, w zasadzie kró lki spacer można

z

powodzeniem zakoticzyć .
Zdj~'Cia

autora

Rozmowa z ANDRZEJEM BORKIEWICZEM - sztangistą z Tarzec, wyjeżdżającym na mistrzostwa świata
wetera!1ów

Ciężary - sposób na życie
Jak ocenia pan występ polskich
sztangistów na olimpijskim pomoście
w Atlancie?
Sądzę, że występ naszych ciężarow
ców należy uznać za udany. Wystartowalo ich tylko pięciu , a jednak przywieźli medal. Szczerze mówiąc, nie
liczyłem na to, że wywalczą jakikolwiek krą żek . T ym b a rdziej, że w ostatnich trzec h latach polskie ciężary staczały się coraz niżej .
Dlaczego w Atlancie nic startowal
pański wychowanek Arkadiusz Smólka?
W jego kategorii wago \\'ej, tj. 70 kg.
mial s t a rt ować Waldemar K osi ń sk i .
który miał zbić wag<; i w dwuboju
osi ągnąć wy nik 350 kg - co duloby mu
lUpcwne medal. Ale. jak \...,jadomo ~
SZóste, kol ejne badun ie untydopingoWe dul o u tego zawodnika wynik po zYtyw n y. Nies te ty, bylo j uż zbyt póż
l O, aby w jego miej sce wystawić inl~go zawodnik a, tym ba rd ziej , że cię 
:arO\\H.;y musie li zg ł os i ć się w Atl a nci e
~'c ześ ni ej, aby od być na miejscu natę pne badania a nt ydo pingowe. S'I.lę , że Sm ólkę by lo b y s ta ć na wyn ik
'granicach 3 10 kg w dwuboju.
W ciągu ostatnich trzech lat najwięk
!ym problemem polskich ciężarów byl
'laśnic doping. Co pan sądzi na ten

poslugiw ać, to być może się upowszechni. Dopiero wówczas będzie można
stwierdzić, czy daje ona lepsze efekty
niż klasyczne obecn ie " nożyce".
Pomówmy teraz o pana startach.
We wrześniu odbędą się w Kanadzie
mistrzostwa świata weteranów. Co
chce pan osiągnąć podczas tych zawodów?
Interesuje mnie tylk o zlo ty m edal
w dwuboju . Dwuk ro tnie ju ż zdobywałem najcenniej sze krąż ki w po szczególn yc h bojach. ak nigd y
w dwuboju. Oglądaj ,!c rclacjc z o limpiad y w Atlancie i dekoracje Polaków

~ mat?

To ogromny i bardzo zlożony pro·lem. Ni e dotyczy o n zresztą tylko
olsk ich sportowcó w. Badania ant yOpingowe mu sz~ być przepro wadzae, choć nie za wsze dopin g będzie
IY krywany. Najskutcczniejszym spo -

obem na wykazanie, czy zawodnik
Używa I niedozwolone ś rodki . jest ba.anie krwi, ale ze wzgl!;du na obaw~
'rZed zaraże niem AIDS nie jest ono
tOsowa ne. Daje lO więc sportowco m
JeWne możli wosci oszuk iwa n ia. Poza
Ym nie wszystkie dopingujące środki
10 ajdują s ię na liście zak azującej ich
'tasowania. Przyklade m może być
bromantan, wykryt y u pięciu spo rtowców podczas olimpiady. W takich
P'<ypadkach oczyw i śc ie nic można
wYciągać konsekwe ncji wo bec zawodn'ków. Faktem jest, że zwykla kawa ,
która nie jest dopin giem, ale środkiem
rObUdzającym, pozwala dźwigać o ki:~ kilogramów więcej niż no rma lnie.
'~czjas n a są też tacy, któ rzy s to suj ą
~Ping i zos ta lo to potwierdzone.
Sród nich są też Po lacy.
Podczas olimpiady zaskoczeniem
bl'li sztangiści greccy, którl.y w podillicie stosowali "nową" technikę, bez
(:"O:i.YC" i zdobyli dwa zlote medale.
l)' nowinka ta ma szansę stać się

t~WOlucją w ciężarach'!

t lechnika st osowana przez Greków,

ilk 7.WaIla technika " na unik", nic jcsl
:owa . .l a sam ją wykorzystuję, ale
Y!ko na trenin gach,jako e le me nt ćwi
ct:~niowy . Aby j<! s losowac, trze ba

~'cĆ ogromną gi bkość. Jeśli więcej
WOdnik ów zacznie si\! tą tcc hnik ą

o tym, czy i ja w Ka nadzie
,. Ma zu rka Dą browskiego" ,
zagra nego specjal nie dla mni e.
Czy tak ambitne zadanie jest realne
do osiągnięcia?
Myślę, że tak. J est nas 3-4 wyrównanych p oziomem za wodników, ale
wiem, że jestem w s t~lnie z nimi wymy ś l a łem

u słyszę

grać.

J ak przebiegają przygotowania do
tego startu'!
W szed łem właśnie w os tatni ok res
przygotowań . W tej c hwili obciążenia,
jakie sobie a plikuję , d ochod zą do grani c wytrzymał ości. Na razie zdrowie
mi dopi suje, w ięc ma m nad zi eję. że
zdolam się przygo t ować do mistrzostw lepiej niż konkurenci. Ćwicze
nia są monot o nne, a le równie uciąż
liwe i bardzo koszlOwne jest p rzestrzega nie odpowied ni ej diet y. Trzeba
organizmowi d os t arczyć wystarczaj ą
cą porcje; ca łego sze reg u witamin,
skladników m ine ralnych, p rotein itp.
Wa ż ną rol ę odgrywa przy t ym wypoczynek . Nal eży szy bko regenerować
sil y. Al e cz ujt;, że moja fo rma roś ni e,
\vic;c widzę se ns tej c i ężk i ej pracy,
kt ó rą wykonuję·

Mistrzostwa odbędą się w Kanadzi e.
Czy odleglość dzieląca Eu ropę od Kanad y oraz odmie nn )' klimat nie będą

mialy wpływu na wyniki osiągane przez
zawodników z Europy'!
Na pewno będzie to miało wpływ na
wyniki. Ale ten fakt należy uwzg lędnić
w swoich przygotowaniach i starać sil'
zminimalizować jego wplyw. Ja po
dlugiej podróży z robię tylko lekki trening i sp rawd zę, na co mni e będzie
stać w t ych warunkach. Potem zadecyduj ę, co dalej . Oczywiście tFŁeba także
uwzgl<;dnić okres a klimat yzacyj ny
i stawić s i ę na miejsc u zawodów od powiednio wczdnicj przed startem .
Ka ż d y z rywa li b,dzie obserwo wa ł
konkurent ów. Czasam i podnosz,!c
du że ci ęż ar y na tre ningach można już
pokona ć rywali ... psychicznie. W spor
cie częs to taki e niuanse decyd uj" o sukcesach b'ld ź p o ra ż kach.
Proszę mi wytłum aczyć jak (o moż
liwe, że pan jest coraz starszy, a podnosi
coraz większe ciężary'!
Kilka lat temu zasta naw ia le m s i ę,
ile wynosi granica moich możl i wości.
Teraz sam s i ę d zi wię, że podnoszę
wi~cej niż wtedy wyobraża ł e m sobie.
że będę mógl. Sąd zę, że jest to c ha ra kterystyczne dl a tej d yscyplin y sportu .
Silę bowiem, w przcciwieilstwie do
szybkości czy gibk ośc i , m ożn a k sz taltować także w pó źnym wieku. Fakt, że
na olimpiadzie s tartowało kilku we teranów , choćby czterdziestoletni Taranienko, i osiąga li wyniki bliskie rekordom świata, potwierd za moj e spostrzeżenie. Ja tę o bserwację wykorzystuję · Oczywi śc i e nie m ożna przesadzać. Wszys tk o, co robię , konsultuję
z bardziej doświad czo nymi trene rami.
Tym samym wzb ogaca nl własne wiadomości . Myś lę. że naj isto tniejszym
czyn niki em , kt ó ry p ozwala mi ciągl e
poprawiać m oje rek o rd y, jest fakt , i ż
staram si ę e liminować swoje błęd y .
Dla przykladu m oj'l si lną stroną jest
rwani e, w którym jestem niepo ko nan y
od trzech lat , ale słabi ej spisuję się
w podrzucic. Dlatego tera z du żo czasu
poświęcam właśnie podrz ut owi . Stosuję coraz to inne ćw iczeni a, a niekiedy nawet opracowuję wlasne. I to
przynosi efek t. Również w tym boju
czuję s ię już silniej szy.
Z tego, co pan mówi można wnosić,
że ciężary są dla pana wszystkim.
Dla mnie rzeczywiście ci ę7-ll ry to
sposób na życie. Dzięki temu, że uprawiam ten sport, psychicznie czuję się
mlodo. Nie mam kompleksów ani
wżyciu , ani w sporcie, na \\'et w rywalizacji z mlo d szy mi . Gdy czasem sp oglądam na swoich ró wi eśnik ów , czy
nawet mlodszyc h ko legów. to widzę
jak są zmęczeni życiem, ja k sobie nic
rad Zi:} z pe wnymi lrudnościami, któ re
dla mnie nic stanowilyby żadnego problemu . Ale o prócz ci.;ża rów inte resuje
mnie t eż wie le inn ych rzeczy . J eś li
chodzi o sport, to najbard ziej lubi ę
narty. Zim,! często j eżd żę w góry. D o
niedawna u prawiałem tak że żeglarst 
wo. Chęl ni e czytam dobre k sia żki.

interesuję się muzyką, zwłaszcza

poA ciężary uprawiam , ponieważ
z tego wszystkiego, co wymieniłem ,
robię to najlepiej i mam na ten temat
największą wiedzę, co przynosi efekty
w postaci zwyci ęstw.
Poza Arkadiuszem Smółką chyba
żaden z pana wychowanków nie osiąg
nąl znaczących wyników. Czy nie zaniedbał pan swojej pracy trenerskiej,
goniąc za własnymi sukcesami?
Chyba nie. Nie jest prawdą , że mói
podopieczni nie odnoszą sukcesów.
W najważniejsz ych dla nas Mist rzos twach Polski Szkól Rolniczych spo ś
ród o siemnastu startujących zawodników ośmiu zdobylo medale (Pawel
Lewandowski zloty; Karol Mikolajewski srebrny; Tomasz Nowak, G rzego rz Janicki , M a rc in Drzewiecki . Robe rt Mielcza re k, Dariusz Stel'a ni a k
i Wojciech Pank o wiak bn~ zowe przy p. auL), a pozos ta li zaję li miejsca
p un k lowa ne. W klasyli kacji kluhowej
zaj ęJis m y d zięk i temu drug ie miejsce
w kraju , wyprzcd zaj;!c kilka klubów
pie rwszo ligowych. M yślę , że to SćJ sukcesy.
ważną .

PAWEŁ

Rozmawial
WITWI C KI

Następne

mistrzostwa
tenisistów
Tenisowe Mistrzostwa Ziemi Jarocińs
kicj w singlu rozegrane :wstaną w dniach
6 - 8 września .
Zgłosze nia do turnieju przyjmowane
są do 5 września w recepcji hotelu " JAROTA". Począ t e k imprezy w pi ą tek
o godz. 16.00 na kort ach MOSiR-u.
Organiza torami za wodów sq MOSiR
oraz Urząd Gmin y i Miasta w J arocihie.
(tobz)

Kiepski
start
Niezbyt udanie rozpoczęli rozgrywki nowl.'go sezonu, W)' stępujący l\o' klasie A pił
karze' Solidarności Radlin oraz Blękit
nych Magnus7.ewice.
W pit!rwszej kolej ce spotkali Solidarność ulegla po zaci<;tym pojedynku Rolbudowi T acza nów 0:2. W drugiej serii
spotkań radlinianie zremi sowali w Kraszewicach z Ma sav i ą 2:2, ch oć przegrywa li już 0:2. Dopiero udan y manewr
trenera. który przes unąl do ataku Damiana Maliń skiego prl.y niósł Solida rnośc i korzyść. Maliń s ki zdoby ł dwa gole
i d o pro wad z ił do wyrównani a.
Źle wiedzie si ę ben ia minkowi A klasy
- Błęk iln ym Magnuszewice. Przegrali
o ni dwa pierwsze mecze na w ł a s nym
bo isku. ko l ~jno z AKS-cm OstrLcszów
i Swęd rni ą Koź m ine k po O: I.
Dru żyny B kla sy nic rozpoczę l y jeszcze rywa li /.acj i w nowym sezonie, a le
rozegra ł y mecze pierwszej rund y ko lejnej edycji Pucha ru Polski . LZS Jaraczewo pokonal LZS Szyman owicc 3:2.
a \v drugiej rund zie wylosował wolny los
i grac będzie j uż w lrzeciej rund zie.
(pw)

SPRZEDAŻ

KUPNO

Sprzedam tanio 2 pólkotapezany
w dobrym stanie. Tel. 40-40-08.
Sprzedam damski rower Visera
- używany; cena 50 zl.
Sprzedam organy Casio CT-670 tanio. Wilkowyja, ul. POWSI. Wlkp.
18.
(2859/ R/96)
Sprzedam zbiornik do cementu - 25
l. Można przechowywać zboże . Zakrzew 42a.
(2865/ R/96)
Sprzedam komplet 3 garderobianek
z lustrem, do przedpokoju, szer. 1.70
m (łączni e). T el. 47-36-65. (2866/ R/96)
Tanio sprzedam dachówkę (karpiówkę) i grzejniki Favie ra. Strzyżew 43,

gm . Dobrzyca.
Sprzed a m połoneza rocz. 1990, nowy ty ł , stan dobry o raz kopiarkę do
drewna. Adres: Krzykosy, ul. Brzozowa 4.
(66/ RNM/ 96)
Sprzedam ladę chłodniczą. Tel.
47 - ł3- 53.

(28 75/ R/96)

Sprzedam tani o
żeliwne.

używane

Jarocin,

grzejniki

Wolności

10.

Skup - renowacja staroci: mebłe,
zega ry, obrazy, porcelana , lampy, militaria , wagi, żelazka, młynki itp. Mogą b yć zniszczone. Jarocin, ul. Wodna
17.

Sprzedam jelcza 315, rok PL
Żerniki 5 ł , gm. Żerków.

ł9 8 1.

(2860/ R/96)

Sprzedam ład ę rocznik 1981. Wilkowyja, ul. Powstańców Wiełkopols(2681/ R/%)
kich 5a.
Sprzedam: dacia 131Op, rok prod.
ł 992, stan b. dobry. Żcrków, ul.
Ogrodowa 61 a.
(2862/ R/96)
Sprzedam: fiat 126p, r. 87. Paruchów 26, gm. Żerków ; po godz. 17.00.
(2861/ R/ 96)

Sprzedam fiata 126p, rocz. 79.
Krzykosy, ul. Kręta 4.
(2i 56/ R/96)
Sprzedam fiata 12Sp, r. 1986 - tanio;

cm 3

(czopcr). slan

ideal ny. r. 1980. Tel. Że r k ó w 47-19-42 wcw . 175.

(2892/ R/96)

(2i 57/ R/96)

Sprzedam tanio suknię ślubną rozm.
38 - 39, filtr do wody, su,"ki carry - r.
Dunajecka 23.
1982. J-n , ul.

Sprzedam cinquecento, r. 1994. Jarocin, Polna 14a.
(2869/ R/96)
Sprzedam: fiat cinqucento 704, grudzień 1994 r., przebieg 19.000 km,

(2899/ R/96)

Dyrekcja

17.(0).

Sprzedam: fial 12Sp combi, L 1981.
Brzóstków
26,
gm.
Żerków.
(2i72/R/96)

MOTORYZACYJNE

motocykl Honda, 400

stan bardzo dobry. Jarocin, ul. Wrocławska 179.
(2870/R/%)
Sprzedam MZ ETZ 150. Jarocin, os.
Konstyt. 3 Maja 23/ 5, tel. 47-24-28 (po

Sprledam: VW polo fox, poj. 1.1,
biały, rok 1992, zadbany, garażowa
ny. Jarocin, Lesna 16.
(2872/R/96)
Sprzedam: simson enduro S 51, 1990
r. Żerków , J arocińska 31, tel. 62.
(2874/ R/96j

Sprzedam cinquecento - 1994/ XII,
dodatki, mały p rzebieg. Cielcza, ul.
Piaskowa la.
(2876/R/96)
Sprzedam: opel omega kombi, L p.
1990/ 91, poj. 2000, wtrysk, katalizator, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, szyberdach. Tel. 47-34-51 ,
47-12-10,
(2877/ R/96)
Sprzedam: skoda favorit, 91 L Potarzyca, ul. · Spółdzielcza 19. (2878/ R/96)
Sprzedam MZ ETZ 150, rocz. 1988;

cena do uzgodnienia. Nowe Miasto,
ul. Klonowa 13.
(67/ RNM/ 96)
Płandeka - star, robur - 3, I O dług. ,
2,10 szcr. , 1,80 wys. J araczewo, ul.
Kaliska I.
(J Il / RJ/ 96)
Sprzedam: WSK 125. Cielcza, ul.
Harcerska 27.
(2&84/ R/96)
Sprzedam: opel kadett 1.60, pi~io-

SKLEP MEBLOWY

Zespołu Szkół

Zawodowych nr 2
w Jarocinie

ul. Wrocławska 15, tel. 47-22-40

.. TOMASZ"
poleca
i"·":";

ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO
ST. KSIĘGOWEGO
pełniącego obowiązki gł. }(sięgowego

W y m agania k w al ifikacyj ne:
I w ykształcenie - średn ie e kono miczn e
2. liczba la t pracy - co n aj m n iej 7 lat
3. mi le w id ~ ia n e p r edyspozycj e do obsług i komp utera
Podania n ależy składać w s e kre ta r iacie szko ł y cod ziennie od godz.
8.00 do 15.00, w termin ie d o 2 .09 .1996 , d o godz. 10.00.
(288E!/R/96)

..

',

II

, ....

ME~~~

JAROCIN, ul. Poznańska 2
tel. 47-25-31 wew. 22
(dawny magazyn zbożowy)

odzieżowa

::> '. ZA:TRllD~II '·;1:., .••. )
l<iEROW~Ębt.
' ~ :\~~,~J
·~ ;,,1 ' .. \\,'·11 ,\ •. \ .d · I ~I' I .I I,~ AI~~~ ~I
'

-<8>- HA..RDBIT
Autoryzowany Dealer Firmy

G ? iT"i li;;®
-KOMPUTERY
-OPROGRAMOWANIE
-KASY FISKALNE
JAROCIN
ul. Śródmiejska 14
Tel./Fax: 47-23.,65

Wymagania: '
dys pozycyjność

praktyka na trasach między
narod o wych '
Tel. (0-62) 47-38-40
(378/ 9(,)

Ośrodek

1990, stan bardzo dobry. Maciej Blaszczyk. Ba-

chorLew 52a, tel. 47-23-00.

(2881 / R/96)

Sprzedam: połonez caro 1.6, 1992,
przebieg 49.700 km. Jarocin, ul. Staszica 19; do dnia 1.09.
(2882/ R/96)
Sprzedam: honda civic 1.5i, 1991 r.
(2i 89/ R/96)
Zakrzew 35A.
Sprzedam poloneza, 90. Mieszków,
Nowa l.
(2890/ R/96)
Sprzedam: żuk A06 (blaszok). r. prod.
1980.

Tel.

47- 29-54

Jarocin:

po

20.00.

(289 1/ R/96)

Sprzedam dacię, 91 r., 1397 cm3,
5 biegów. J a rocin, os. Konstytucji
Maja 28/ 23, tel. 47-10-22.
(2893/ R/96)

Sprledam: fiat 12Sp, rocznik 1984

- tanio. Jaro.cin, ul. Jesienna 11.
(2895/ R/96)

Sprzedam stara 28 - wywrotka, po
remoncie, sprawny technicznie. Wilkowyja, ul.
Brandowskiego 23.
(2i96/ R/96)

Sprzedam: peugeot J5 2500, turbo
diesel, podwyi.s7.any, przedłużany,
rocz. 1988. Tel. 47-14-43 , 47-28-90.
(385/96)

~~yvARZ~D ·

Firma

drzwiowy, trzy i pół roku w kraju,
pelne cło, rok 1988. Witaszyce,- ul.
Sadowa 2, przy Piaskowej. (2885/ R/96)
Sprzedam: fiat 126p, rok prod. 1979,
do remontu lub na części (całość).
Mieszków, Jarocińska 9. (2887/ R/96)
Sprzedam opla kadetta 1.3, 1981 r.
- stan dobry. Jarocin, os. Konstytucji
3 Maja 23/8.
(2879/ R/96)
Sprzedam: fiat 126p FL, r. 1986.
Roszków 37.
(2880/R/96)
Sprzedam simsona (skuter), rok prod .

Szkolenia Kierowców

GTzegorz Kaczmarek
zaprasza
NA ROZPOCZĘCIE KURSU
NA PRAWO JAZDY kat, A, B
w dniu 6 września 1996 r. o godz. 16.00
w Jarocinie w ZSZ nr 2,
ul. Wrocławska 15
Zapisy: Ludwinów II, gm. Żerków
lub w dniu rozpoczęcia kursu
('912/R/96)

Sprzedam: fiat 126p, 89 L, stan b.
dobry. Tel. 411-184, Giz ałki; ul. Kaliska 37.
(2904/ R/96)
Fiat 126p 650 cm ' , 1984 r. prod.,
stan techn. bdb. Witaszyce, ul. Cmentarna II , tel.. 401-330; po 13.00.
(2906/ R/96)

Sprzedam: fiat 126p, rok prod. 1990.
Wilkowyja, ul. Powst. Wlkp. 5a; po
17.00.
(290i/ IV 96)

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom z zabudowaniem gospodan..:zym na działce 2 ha, z moż
liwo ścią odłączenia gr untu. Sicdlemin,
ul. Bielawy 14.
(2858/ R/96)
Kupię działkę budowlaną w Jarocinie, równie ż z rozpoczęt ą budową.
Adres w biurze ogloszeń. (2871/R/96)
Sprzedam dom micszkałny J20 m2,
budynek gospodarczy - na dzialce
1150 m' , w Nowym Miescie nad WartlI . Tel. (0-667) 5 11-2 1 weW.
17.
(65/ RNM/ 96)
Oddam w dzierżawę mieszkanie - 62
m ' na osiedlu Kon stytucji. Jarocin, ul.
Veldhoven 4.
(2H97/ R/96)
Sprzedam mieszkanie w Jarocinie,
w bloku przy ul. Wrocła w skiej - trzy
pokoje, 1 pię tro. Informacje: tel.
47-28-12.
(29001R/%)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr 35. str. 17
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Sprzedam dom + pełne uzbrojcnic;
po godz. 16,00. Adres w biurze og łoszc ń.

(2907/

R/ ~6)

Zamien ię

dom 7. zab udowaniami gospodarczymi, 1,5 ha ziemi w Panience
- na mies zkani e \\' Jarocinie lub sprzedam. TeL 47-1 0-97 . Kupi ę małe mieszkanie w Jarocinic. TeL 47-10-97.
(2909/ R/96)

Sprzedam d zialk ę z rozpocz<;tą budową, osiedle Polna. TeL 47-15-23; po
godz. 18.00.
(29 10/R/96)

ROLNICZE
Skup jabłek przemysłowych. Jarocin, uL Wodna 17a, teL 47-25-58.
(2810/ R/96)

Sprzedam pług podorywkowy i pług
dwuskibowy o raz bronę a ktywn ą
up rawową . Ch wałów 5, poczta i gmina Żcrków .
(28221R/96)
Sprzedam sieczkarnię j e dnorzędową
do kukuryd zy oraz prasę ni sk iego
zgniotu; slan bardzo dobry. Marek
Nowak, Ch wałki I, gm. Rozdrażew.
Sprzedam m łode niosk i - kurki 12tyg. , 309 - 350 jaj roczn ie. Ja raczewo,
uL Kaliska l.
(113/ RJ ! 96)
Skupuj ę warz}'wa, o"'occ. Ja roci n,
uL J ag i e łł y 33.
(2902lR/96)
Sprzedam kozy młode. Żcrków , uL
Kolejowa 2 1 (stara szkoła). (29 Il/ RlOó)

PRACA
Miody mundurowy rencista posz ukuje pracy. Jarocin , uL Dunajecka
15.
(2886/ R/96)
Uwaga ! Uwaga Zakład krawieck i
'
zatrudni wykwalifikowa ne krawcowe
oraz brygadzistów. Kontakt: teL
47-33-64.
(386/ 96)

LEKARSKIE
Iwona Udzik, lek. med. poloż
nik-ginekolog, przyjmuje w każdy ponicdziałek i czwartek w godz. 17.00
- 19.00. Gabinet: Ja rocin, os. Konstytucji 3 Maja 18 (piCIV:SZC wejście od ul.
Wrocławskiej) . Możl iwa

rejestracja tcłefon iczna:

codzienni e w godz. 20.00·22.00, leI. 47-24-81.

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOG I CZ NO-POŁOŻNI

CZY - USG - OSTEOPOROZA SONOMAMMOGRAFlA -lek. med.
Andrzej P ajdowski, specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia: poniedziałek, środa i czwartek 16.00 - 20.00,
sobo ty 8. 15 - 10.00. Rejestracj a telefoniczna: 47-28-35. Badania USG - I)
ciąży, 2) ginekologiczne głowicą dopochwową. z pustym pęcherzem moczowym , 3) również ocena jajeczkowania
w niepłodności , 4) sonomammog ralia
(piersi), 5) szyi i tarczycy. 6) jamy br..w sznej, 7)
j,!cil.:r

(dokumentacja zdjcciowa badali). PRA-

COWN I A USG i GABINET

CZN" czynne także cod zic.n nic nino od pon ie·

RÓŻNE

dzia ł ku

do soboty· beL wcześniejszej rejestracji

. od 8. 15 do 10.00

Reklamy , kasctony podświ e tlane,
napisy na odzieży , identyfikato ry, laminowanie; tablice na pojazdy, BHP,
nagrobkowe, p. -poż. i ewak uacyjne
(atesl); komputerowe wycinanie li ter. SIMAR .

(Drukarnia) ul.

Moni uszki 14. Jarocin - olcmjc swoje
in . druki kadrowe

W~

u s ługi ;

111.

najnowszych przepisów.

Tel. (0·62) 47·JJ·48 w. 2J.

IJ6O/ 96)

J . niemiecki - korepetycje. TeL
47-36-50 .
(28121R/96)
Renowacja wanien i zlewozmywaków
w bi ałych i innych kolorach . Tel.
47-11-96.
(J74/ 96)
Wynajmę miejsca na stoiska ha ndlowe na ogrodzie przylegającym do
targowiska w Ja rocinie. TeL 47-27-32.
(375/96)

Za dlugi m ojego męża Michała Rosza ka UL 02-05-53 L , zam. Witaszyce,
ul : Kolejowa 25/ 5 - nic odpowiadam.
Irena Rosza k.
(2RM/ R/ 96)
Komis - Jarocin . ul. Staszica 35
- poleca: wózki , rowerki , lampy, o kna
plas!.
(2894/ Rl96)
Czyszczcnic uywanów, tapi cerki sanwchodowej. Tel. (0·62) 47·19·IXI w. 17;
Wil kowyja. ul. Pia skow.. 17.
Działki

bud.

(2ł<\JfV IU96)

(uzhrojone) sprzedam· Wil·

kowyja: cicJlYla - kupi\!. Kontakt : Lusi'.czanOw

4OA .

(badania USG rów n ież

w domu pacjenta). OSTEOPOROZA· badanie
i oce na stanu
sierpień

układu

kostnego. Uwaga! Ca ły

promocyjne ceny badania - IS lJ. Przyje;-

cia. bez rejestracji - soboty godz. 11.00· 13. 00,
Jarocin. ul. Par kOWi! 1/ 20. INFORMACJE-leI.
47·2 8-35. W przypadkach pilnych· konta kt:

Jarocin, Do Zdroju 10. lei. 47-36A7.

Zaklad Poligraficzny

C I Nł: KOLOGI-

(2901 / R/9ó)

teleron komórkowy 090/605·125 .

GABINET DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska - dermatolog-wenerolog, przyjmuje wto rki
i piątki od god z. 16.00 do 18.00.
Zabiegi dermatologiczne - elek trokoagulacje, leczenie ciekłym azotem. Jarocin, uL Pa rk owa 1/20, teL 47-28-35.
MAMMOGRAFIA - diagnostyka
i leczenie chorób sutka, lek. med. Maria S iuda - Fizek, specj. radiolog; lek.
med. Tomasz Schreiber, lek. med. Andrzej Pajdowski - sonomammografi a
oraz biopsje piersi pod kontrolą USG .
Przyjęcia (bez rejest racji): srody od 14.00 do

16.00, sobot y od 11.00 do 12.00. Cena kompkksowcgo badania· 70 .t!

( Bank

Spółdzielczy

w Jarocin ie udziela nicoprocentow;tllcgo kredy·

tu I . prlcznaczcniclll na b:ldania mammogfilli!.:znc); Jarocin, ul. Zaci sLna (prLychodni<lOTL) .
In formacje teleroniczne 47·2S·35 lub tel. kom.

090/ 605·125.

GABINET OK ULISTYCZNY, Ick.
okulista Alina Budzyńsk a. Ja roci n, uL
Dł uga 29. Przyj9cia: wtorki i czwa rtki
od 16.00 do 17.00. Pilne przypadki
codziennie; tel. 47-1 5-13.

GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. gi nekolog i IlOłożnik Wlodzimierz
Budzyński; badania okresowe i wstęp
ne. Jarocin, ul. Dluga 29. Przyj<;cia:
poniedziałki i ś rody od 16.00 do 18.00;
tel. 47- 15-13.
GABINET STOMATOLOGICZNY - lek. storn . LUDMIŁA BlADASZKIEWICZ; przyj ęcia: Ja rocin, uL
Kwiatowa 17, poniedziałek i ś roda
16.30 - 18.30; te L domowy 47-29-45,
w god z. przyjęć 47-14-24. (26J6/ R/96)
WOJCIECH KIWA ŃCZYK - LEKARZ
CHORÓB
PSYCHICZNYCH i NERWIC Jarocin, uL Ha llera 9 (pr.lyc hodnia - gabinet 3 1), wtorki 17.00
. 18.00.

(272J/ Rl96)

GABIN ET GINEKOLOGICZNY USG, lek. med, KATA RZYNA ZIOŁO - ginekolog-położnik. Przyj ęcia:
poniedziałek, ś roda 16.00 - 17.00. Ja rocin, Kasztan owa 5/ 13. (2755/ R/96)
LARYNGOLOG -lek. med. Andnej
Ciapala ; przyjmuje codziennie po
godz. 17.00, wtorki po 18.00. Jarocin,
Marcinkowskiego 19A, tel. 47-23-07.

SPECJALISTYCZNY
GABIN ET LEKARSKI
specjaliści

Ginekolog -

(2868/R/ 96)

Uwaga! Po urlo pie wznawia dzia laln ość ziololecznictwo.
Zapraszamy
w każdą ś rodę od 14.00 do 18.00.
Jaroci n, uL Staszica 31. (200J/ R/ 96)
GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Wojciech Maniszewski - ORDY NATOR, specj. polożnik-gineko
log; przyjmujc: wto rki , czwar tki godz.
16.00 - 17.00. Jarocin , uL Kasprzaka
9, tcL 47-25-3 7.
(2905/ Rl96)
Lek. med. G RZEGORZ SZYMCZAK - SPECJA LISTA CHIR U RG ;
gabinet: al. Ni epod leglośc i 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wi zy ty domowe: zgloszenia te l. 47-36-00. GASTROSKO-

Neurolog
dr med . Marek PIETRZAK
czwartek 16.00 . 17.00

Urolog
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 14.30 . 16.00

Chiru rg - onkolog'
_
lek. med. Grzegorz URBANSKI
II i IV so bota m -ca 13.00 - 14.00

Reumato log
lek. med . Iren e u sz KIZ ER
środa

16.00 . 17.00
(28081 R/ 96)

Do nowo om'artego

rejestracja do gastroskvpii: leI. 47-36-00.
(29 11/ R/96)

5.0.5. C}

GABINE1U
STOMATOLOGICZNEGO
lek.'\rze z Poznania

zap r aszają

Pełen zakres u s łu g
Dla rencistów i emerytów
5 % zn i żki na protezy
C Z~ lIm:

pon o - pl. 16.00·22.00

w Sabol} 9.00 - 15.00

Jaroci n, ul.

Kościu szki ł lA,

tel. 47·27-92

,\Icr;:(nt'a rejeslmcja le/efolliC":IW

w god=iJlm: h jJl":yjęć

{26091R196

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
JAROC IN

U L. S IENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)
l)l'Zyjmuj ą sp~.cja li śc i

z klinik poznaiIskich \\' 1.akresie:
•

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

•

chorÓb uszu. nosa. gardła i krtani
pon i e<małek t 5.30 - t 7.30
lek. med. Ryszard PRZYBYLCZAK

•

ginekologii i poio2nictwa. ori<oklgii
~orek 15.30 - 18.30
sobota:
telefoniczne uzgoci'lienle 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARKWITZ

•

chirurgii dziecięcej

wtorek 17.00 - 18.00
lek. med. Jeny HARASYMCZUK
lub
lek. med.

Mirosław

MARKWlTZ

•

ortopedii dziecięcej i doroslych
choroby kola na , urazy sportowe
ś roda 15.30 - 17.30
lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI

•

chirurgii ogólnej. żyt i tętnic
I i III ś roda miesiąca 15.30 . 17.30
dr med. Grzegorz OSZKINIS

•

chorób oczu

czwartek t5 .30 - 17.30
dr med. Andrzej STYSZYŃSKI
•

chorób skóry dzieci i dorosłych
piątek

15.30 - t7 .00
lek. med. Małgorzata LULA

PIA (badanie prt.d yku , żoł,! d k,t i cJwunastnicy),
czwa nki 16.00 · 18.00; ul. Hallera 9, pokój 7;

(USG)

Dermatolog
lek. med . Alfred H ESS
w torek 16.00 - 17.00

(28J5/ R/96)

GABINET OKULISTYCZNY,
dobieranie soczewek kontaktowych,
lek. med. Hanna Marczuk - Zielińska,
okulista. Przyjęc i a: wtorki i czwartki
16.00 - 18.00, pi ątki 16.00 - 17.00.
Jarocin, uL Słoneczna 8. (2840/ R/96)
Gabinet Ginekologiczny - lek. med,
Malgorzata Gronowska - specjalista
ginekolog-polożnik. Przyjęcia: wtorki
17.00 - 18.00; Jarocin, uL Woj. Polskiego 49, teL d o m 47-28-63, tel. praca
- szpital Ostrów
(0·64) 36·24·31 w. 268.

położnik

lek . med. Andrze j CHOJ NIC KI
piątek 16.00 . 18 .00

(2775/ R/96)

BADANIA WSTĘPNE, OKR ESOWE i KONTROLN E PRACOW NIKÓW, UCZNIÓW i KIEROWCÓW
oraz I'ORADY LEKARSKIE - E.
SKRZYPCZYŃSKA , lekarz medycyny pracy, internista. Przychodn ia Rejonowa w J arocinie, ga binet No 12,
codziennie od godz. 15.45. (2811 / R/%)
Gabinet Stomatołog i czny, ł ek. stomatolog Krystyna Ra tajczyk - z dn iem
l września zostaje prLeniesiony na ul.
G linki 41; czynny: ś roda ł 6.00 - 18.00,
piątek 17.00 - 18.00. Tel. 47-20-29.

szpitali poznańskich

J arocin. ul. Wrocław sk a 92 R
(wcjScie od strony osied la)

•

chorób nerek. pęcherza,
prostaty i jąder
piątek 15.30 - 1;'.00
lek. med. Jacek I.ULA

128031R1961

OGŁOSZENIE

ZARZĄD

MIEJSKI W J AROCINIE

I publiczny przetarg ustny na
L.p.

Ozn.Jcunie
Pow.d.z.ialki
nieruchomosci
w m1

sprzedaż ni erucho m ośc i

N,
KW

HURTOWNIA
RAJSTOP I SKARPET

O PRZE T ARGU

Na podstawie art. 24 liSt. 1 lIsta\vy z dnia 29 kv... ietnia 1985 L o gospodarce gruntam i
i wywłaszczaniu n i eruchomości (tekst jedno lity Dz . U z 1991 r, Nr 30, poz . 127 z
późniejszymi zlluanami), § 2 Llsr, 1 pkt l i § 13 Zarządzen i a Ministra Gospodarki
Przestrze nnej j Budownictwa z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na
nieruchomosci st anowiące w ł asność Skarbu Par'lstwa lub wlasllośc gminy (t\'1. P. z 1991 [
Nr 21, poz. 148 z póżn. zm.) oraz \",. wykonan iu Uchwaly Nr XX IV/18li96 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 29 marca 1996 r, w sprawie zbycia nicnJchomosci, Uchwaly Nr XXVIII295/94
Rady Miejskiej w Jaroci nie z dnia 22 lutego [994 L W sprawie sprzedaży niczabudowanych
. dz i ałek budowlanych położonych we ws i Golina, Uchwaly N r XXVII/I 89/96 Rady Miejsk iej
':'ł Ja rocinie z dnia 26 kw ietnia 1996 r. w sp ra~ i e zbycia d,z i ałki ~lldowlallej we ws i Golina
I Uchwaty Nr XXVJI!207/96 Rady MieJskicJ w Jarocimc z dllla 28 C:lcrwca 1996 r. w
sprawie zbyc ia nieruc h omości gruntowej uchwa la się, co następuje

Opis
uzbroje ni a

(PŁATNIK

oferuje w alrakcyjnych cenach:

OGŁASZA

RAJSTOPY
POŃCZOCHY

niezabudowanych

Prze znacze ni e
wpl.Jni c

wadium

PODKOLANÓWKI
SKARPETKI

30[1.00

SKARPETY

Wys ok o;' ':

wywolawcZ>l

• ",nergiaelBk
' utNardz:ona
droga

2:l25

Golin a

:l4912

Zabudowa

4500 ,00 -

młodzieżowe.

Zabuoowa

. energia elek

200,00.,

:l 575,00_

slip"
leonorodzml1e

590

2207

Tarce

' cncrgl<!clck

zmozl .wo:i.c'ą

zabudowy

100.00. ,

1.800.00

nle uClązlrwyml

<'r

fi publiczny przetarg listny na sprzedaż n i eruchomości niezabudowanej
we wsi Golina przeznaczonej na cele budownictwa jednorodzinnego
Oznacze nie
Po ...... dziJlk i
nieruc ho mO l Ci
wm 2

N,

Opi"
uzbrojen ia

KW

20901

Galina

ocnergiaelck

PrZcznJc ze ni e
w planie

BIELIZNĘ

Zablldowa

Cen~

chusteczki itp.

położonej

d ziJ tk i

Ce na

wywo l41l wc u

2844.00.,

(m ęs ki e. c h lop lęce)

fi gi (damskie. dzic\\CZ9CC)
podkoszulki (dii mskie. męskie. dzieci ęce)
biustonosze. koszule nocne

usługam.

L. p.

damsk ie. męskie

( du ży \\~'bór)

BUOOWJHctwo

158/10

elastil. stretch. lycra
w pel nej gamie
roZluiarów i kolorów
niemowlęce. dziec ięce.

· wod;l

23812

VAT)

63-230WITASZYCE
UL. CUKROWNICZA 13
TEL. 401-238

DRESY, BLUZY,
SPODNIE DRESOWE, SZORTY, BLUZKI

Wyso ko;' /:

..... adium

200,00

Wpłacen i e najwyższego

wadium U POwil ź ll ia do wz i ęcia udzia ł u we wszystkich przetargach
Termin zabudowy działki wynosi: rozpoczęcie - 2 lala, zakoliczenie - 5 lat od daty zawarClil
aktu notarialnego
w

Przetarg odbędz ie l'ię dnia 17 września 1996 r. o godz. J1()(} w Jllrocinie
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, sa/II posiet/zell

'1

"
...(,.
...
..
.. ................................... . ...

- Warunkie m przys t ąpien i a do przetarg u jest wp ł acen i e odpowiedniego wadiu m
- Wadium na l eży wpłac i ć Tlilj pózniej w dni u przetargu do godz. 1000 w kasie Urzę d u G min y
i M iasta w Jarocin ie, A l. N i epod l eg ł ości 10, pk 60 lub na konto Urzę du Gminy i Miaslil
w Jaroc in ie w WBK SA O/Jarocin Nr 352415 -2176-133
- Wadi um w pł acone przez o sobę, która przetarg wygra za liczone zostanie na poczet ceny
nabycia nieruchomosci. P ozosta ł y m osobom wad ium zostmlle zwrócone po przetarg u.
- Wad ium ul ega prl:epadkowi w razie uchy lenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od
zawarcia umowy notarialnej .
W przetargu m ogą brać udzia ł osoby fizyczne lub ich pe łn omoc ni cy oraz osoby prawne
działaj ące przez usta now ion ych w tym celu p e ł no m oc nik ów . Wymagane p eł n o m ocni c two
w fo rm ie notaria lnej
' Zaplata ceny sprzedaży nier u c h omośc i os i ągnię:tej w przetargli, p/m na jest j ednorazowo
n ajpóżni ej w dniu zawarc ia umowy notarialnej.
Szczegó ł owe

infomlacje dot yczące w/w n i eruc h omośc i moż n a u zyskać w Urz.;;dzic Gminy
i M iasta .' Wydz i a ł Ro lnictwa i Gospo d a rki Grunt ami , pokój nr 49, w Ja roci ni e , A l.
10, te lefon 47-26-11 wew. 226. od godz. 7JO do 1500 .

Niepodleg łośc i

•

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

~
W.

"VITA" S.C.

.

63-304 Czermin SKR
tel. (0-62) 417-685
Dealer firmy' CARGILL

Zaprasza do zakupu
pasz i koncentratów paszowych
FIRMY ~ CARGILL PASZE

Szczególnie polecamy:

/~-

~_

...... TERAZ TANIEJ ......

•••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••
TELEFONY KOMÓRKOWE

ERICSSON - 999,00,NOKIA 440 - 1.999,00,-

mieszanki pełnoporcjowe
dla tuczników wysokomięsnych

.

/ ,<'>-'"

'

, mieszanki pełno porcjowe dla odchowu prosiąt

mieszanki

pełnoporcjowe

dla tuczników

mieszanki pełnoporcjowe
dla stada reprodukcyjnego
koncentraty dla tuczu
na bazie pasz gospodarczych

ISTNIEJE MÓŻLlWOSC NAWIĄZANIA WS PÓŁPRACY
WFORMIE STWORZENIA PODPUNKTU SPRZEDAżY TYCH PASZ
Z DEALEREM, JAKIM NA TERENIE WOJEWÓDZfWA KALISKIEGO
JEST PRZEDSIĘJ310RSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VI TA" S.C.

Zapraszając do

wspófpraclj -prosimlj pam!ftac

- CARGILL

MOŻE BYĆ TWOJĄ FIRMĄ! ~

________

~

____________________

U~ŁU~LtNIA

OKAZJA - 01{AZJA - OKAZJA
KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO!
TYLKO W

:"

KSIĘGARN I

i,

~ !J~
poleca

"MIX"

'K$IĄŻKI

•

______________________________

(i \ -~-)

f,~il

branży ~"'''.~;~:IjJ)

szeroki asortyment
instalacyjno-sanitarnej

' ;R~DR'ĘCZNIKI
/'
Y~NCYKLOPEDIE
.. SŁOWNIKI

'Vii'

- piece c.o .
- akcesoria
- grzejniki

[)o nahycia / /0 ra ly! Czas zalal\1'iallia ok. 20 m/JllIf.
Dla osóbjJlVlI'n(/zqG.Jth (JzialablO'ić gOj]Jalarczq bez .:n.\lt'iadc::CIJ={lrzędu Ska/bOlI'ego.
:\ lożli\ t ,o.~ zaklłjJ uprzez robukoII',eJ1/i!/') '/olt' i rellcistólI',

~
' . , ~- , . ,

.... .."

łazienkowe

'

Zapraszamy do
JAROCIN, ul.

J~ S

Poznańska

współpracy

instalatorów

1 (wejście od ul. Kasztanowej), tel. 47-15-51

UWAGA !

NOWA 6-tomowa ENCYKLOPEDIA PWN
1>0 i\A IIYClA .II I Ż 1'0 I'I E RWS Zl'~ 1 W I'L.\ CJE 211 ,.1

HURTOWNIA PAPIERNICZA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OKAZJI
KS I ĘGARN I A

F.H.P.U. "VISATOS" s.C.
63-200 JAROC IN, uL Wrocławs k a 46
teL (0-62) 47-26-48

" :\'1 1:\ "- 63-2(XI JAROcrN. ul. PADEREWSKIEGO II

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.
Jarocin, ul.

Dąbrowskiego

ARTY KUŁY:

6, tel. 0-62/473-93 7

~ ~L4 B'(J~

ROLETY, PARAPETY

~ ~L4 ~I(LE'PÓVi , I('O~I(Ó'W

i~ OKNA DACHOWE
I~ BRAMY GARAŻOWE

~ ~L4 ~Zl(ót
.. TANIO" SOLIDNIE" MIŁO ..
Przed s iębiors two

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ~

~~tc'I!fz;1

UL -;.
43
63-200 JAROCIN
TE L./ FAX (0-62) 47-37-03

~
.I ~~I -

,.,I~
.._

Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
Tel-Poż-S ystem "ISKRA" Sp. z o. o.
ul . Krańcowa 15,6 1-022 PoznaJl
teL/fax (0-61) 77-04- 16, tel. 76-22-61

&

SKLEP - HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
UL. MONIUSZKI 28
W ~i;l g lcj sJlrl..:dai~ hUrlll\\r.:j i (.kl;di ~zn;.:j
o fcruj <':l11)" \\y!>o",..:j j a " o~~. lo\\;.ry Pl od ukcji
krajow<.:j 01";' 70 /. I1 l1 p OI1I1 :
• m31l:ri;dy do docicplllLi;l bu(lynków \\" systemie
ATLAS STOPTJo:R
• matt:rialy do sucht:j l~.budo'l)' \\I"I\-'tr.l. w systemi..:
NIDA G IPS i KNAUF
• aul omatycl.Jle l..J.SUWy l...:lhczpi l.:cl.aj 'lcc piwnicr.:
prl...l!d l...l lanicm
• u·/;l,.(v..cnu SANIIIROY wnoiliwi..:Jj.tx lli)1uO\\anie
laziem:k i \\,le w piwnicach hel. b nalil..:lcji
0'111)· i ksztalLk i PCV do kanal il...:lcji ~50 - ~ 1 60
• T)'nn)' PCV popici , brąz (MO,.;lll lO, .;ll125.~130.
(II J611
o dużej wyd,,:j nose i gl7..cjniki panr.: lowr.: COSMO
COMPA KT
o aml;u u rę l :tZien k ową. kuc h o.:nną i WC
• pl y1ki Scio.:ilOC. pos.,dl...kowt:. ckwaC)'jnc i parapelow,,: oraz listwy nlrożnikowe i schodowe
• z1pr3wy kkjowc. \\-)nmnującr.:. samopo/jomuj ącc.
ługowe ornz pianki u.'u.czdniającc. silikOl1y i akrylc
• c e g l ~. sipor..:x. silik.,I. strop l " Eln~60
• m.1\1.: ..ia ly i7ol.1cyjne: slyropi.:lO . Wdn.1 min~T..3 l n:l
otulin y do 1111". lepik na gorąr.:o i Il:ll.imll"

ODDZIAŁ

ul.

• lxJł.. ryci:1 d:lchll\\C I bb.:h !>/\h:d ...ku.:h i d:KhLl\\ki
IBF Cl1~1 7 foli..: d .1..: h()\~..:
• okn:1 d;u.:ho\\.: \ ELl:\
• wszelki..: mJ.l..:riJ.l~ budow l;tn~ i wy k oil(:.I.~nio,,~
na sp~cjl l n~ l..:lmO\lil.:nie Z dosIalI'!. nl blldo\\'~
Pn)' 7..;Jkup.lch hlLrl O \\~' ch 7.J1a\:I.1\\.: upust)".
Zapras7d11l1y codLit:nruc od 7 .00 do 18.00. \\" k.l:i.d'l
soboli! od ~ .()O do 1~.OO

\ ISh: IE CEN Y, \YYSOh:i\ .IA h:OS Ć:
''li LA I JiACI·IOW.·\ OBS LUG.·\

N OWO ŚC I

* I>A CHÓW IV\

CEM ENTOWA IB F

Jl'Ż OJ) 16,26 zl

Z"

I m'

*TAN I TRA :'<SPORT
7_A h:UI'IONYCH T OWA RÓW
W GRAN I CACH MIA ST A 8 11

L "".~;:~~' ___ ~ J
PROJEKTOWANIE BUDYNKO W I BUDOWLI
SPRZEDAŻ PROJEKTOW POWTARZAL NYCH
63-200 JA ROCIN, UL. KO$C IUSZKI43

KOMPLEKSOWA REALIZACJA ROBOT BUDOWLANOM O N TAŻO WYCH I REMONTOW BUDYNKO W
63-200 JAR OCIN. UL KOŚCIUSZKI 43
.

TEl .JfAX (0-62) 47-37·03
zapraszamy od poriedzJaku do ~1Iw od godZ. 8"" cIo 1SW

TELJFAX (0-62) 47·37.()3
zapraszamy od pcnedZl&lru 00

~1Iru OC]

godZ Sx do 15'"

Poznańska

JAROCIN

l, tel. (0-62) 47- 15-51 wew. 5

OFERUJE U SŁU GI W ZAKRESIE
OCYRCNY PRZECIWPOŻAROWEJ:

o

opracowania analiz za g rożenia pożarowego , instrukcj i bezpieczeń 
stwa pożarowego, instrukcji składowania materi ałów , planów obrony
przeciwpożarowej

O projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożaru ,

stałych

urządzeń gaśniczych

O

przegląd, konserwację, naprawę

• podręcznego sprzętu gaśniczego · sieci
hydrantów· stałych urządzeń gaśni 
czych CO2 ' tryskaczowych, zraszaczowych • automatycznych systemów
sygnalizacji pożaru • instalacji odgromów, uziomów · instalacji antywłama
niowych
O zabezpieczenie ogniochronne drewna,
tkanin i wykładzin oraz stali w klasie
odporności ogniowej F 0,5 do F 4,0
O sprzedaż hurtową i detaliczną
• armatury prz eciwpożarowej· podręcz
nego s prz ętu ga ś niczego (agregaty,
gaśnice , węże , koce itp. ) • znaków ewakua cyjnych , przeciwpożarowych , informacyjnych i ostrzegawczych

To

"IZOLACJA - JAROCIN" SA

się opłaca

J aroc in. ul. Poznańska 24 - 26

" I

Oferta kredytowa WBK SA
dla Ciebie i Twojej Rodziny
Kredyt Konsumpcyjny
do 12
do 24

miesięcy

miesięcy

Wymagania :
.. wyksztalcen'ie wyższe •
.. zna jom ość jęz yka angielskiego i/ lub niemieckiego,
.. prawo jazdy kat ego rii B.
Od kandydatów oczekujemy:
.. z na j omości obsł ug i komputera •
.. dyspozycyjności,
.. latwośc i nawiązywan i a kontaktów.
Oferty zawierające :

- 13,81 %
- 13,80 %

.. curricu lum vitae,
.. dokumenty dotyczące posiadanego wyksz tałcenia ,
.. podanie o przyj ęc i e do pracy
należy składać w Sekreta riac ie Firmy do dnia 15.09.1996 r.
(38V96)

Po wyższe wie l kośc i

podane są wed ług oprocentowa ni a efekty wnego .
Wy nikają 7. podzie lenia sumy odsetek zaplaconych w c i ągu roku
przez kwolę udzielonego kredytu.

~łJ\A
G\r-

zaprasza

l'

ul. Kililiskicgo 2a. 63-200 JAROCIN.

Sprzedam - okazja

*
**
*
*

lad, chl od niczą przeszk l oną
( 1,5 m dł u gośc i)
l odówkę przeszkl on4 s tojąc,!
3 stoly i ławki do baru
urv ldzenie 7. ch l odz i a rk ą
do piwa beczkowego
telewizor kol orowy
" Samsung"
TeI~/ón:

f.1X

(62) 4724.1g. leI. (62) 472721

PRZYJMĘ
,

TAPICEROW
Zenon Roszyk
W olica Pusta 56a

Jarocin 47-29-39
{M I/ WI J

(380/96)

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)

oferuje:

>- OKNA Z NIEMIECKICH
>- BOAZERIE Z PCV

MIESZKAŃ LUB DOMÓW
Powinny one spełniać następujące wymagania :
1. Szukamy zakwaterowania dla 4 indywidualnych osób:
- mieszkanie nie mniejsze niż 50.m 2 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. Jesteśm y zainteresowani wynajęciem lub kupnem
mieszkań lub domów o wysokim standardzie (ewentualny
koszt remontu lub podwyższen ia standardu wliczony będzie
do umowy).
Informacje: tel. 40-55-21 , w godz. 700 - 1500

S~
I'

~
.
PROFILI ~ KBE
SYSTEMY OKI ENNE

(zewnętrzne

>>>>>>-

Jesteśmy

przemysłowej ,

,

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

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
Odd z i ał.

OOM-Pl4

>-

i wewnętrzne)
SIDING ELEWACYJNY
PODŁOGI PANELOWE
DRZWI WEWNĘTRZNE
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
ROLETY OKIENNE
PARAPETY (zewnętrzne i wewn ętrzne)
Z pcy, ALUMINIUM I STALOWE
W ROZNYCH KOLORACH
ŻALUZJE PRZECIW INSEKTOM

Gwarantujemy montaż
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
DO KOŃCA SIERPNIA UDZIELAMY RABATÓW

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

tn&i
oferuj e w

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

ciągłej s prze da ży:

v'
v'

artykuły

artykuły

elektrotechniczne
papiernicze i biurowe
oraz

v' aparaty telefoniczne
v' domofony
Udzielamy premii towarowych przy zakupie powyżej wartości 50 zł

Najlepsza krawcowa
W zeszłym roku wzięła udział w konkursie dla krawcowych organizowanym
przez "Gazetę Jarocińską". Jury pod
przewodnictwem Ołafa Tabaczyńskic
go jednogłośnie przyznało jej pierwszą
nagrodę. W tym roku postanowiła sprawdzić się w konkursie o nagrodę Acnna

Burda, organizowanym przez znany żur
nał z wykrojami "Burda". Efekt był
znakomity - Ewa Piaszczyńska zakwalifikowała się do ogółnopołskigo finału.
Od dawna szyjesz?
Moja przygoda z szyciem zaczęła si,
kilka lat temu, gdy zauważyłam jakie
mamy szare ulice, ludzi ubranych tak
zwyczajnie, aż do znudzenia . Najgorzej chyba być szarym i przeciętnym.
Ja nigdy nie chciałam taka być, zaczęlam więc projektować.

W konkursie "Burd)'" zaprezentoktóra zdohyla
gl6wną nagrodę w Jarocinic.
Tak, ale troch, j~ zmienilam. Róże
na dckolocic teraz s~ wi,kszc, rękawy
wałaś tę samą sukienkę,

Trwała

na

rzęsy

Nowością kosmetyczną jest zabieg
polegający na trwalym

upiększający

podkręceniu rzęs.
Dotąd bylo to możliwe tylko poprzez użycie zalotki, co daje efekt
krótkotrwaly. Natomiast trwa la na
rzęsy starcza na dwa miesiące. "Przez
(en okres rzęsy mają kSZla/, ~vy~villię
tych, u nie /oczków, jak sądzą niektóre
klielltki" - mówi Monika Berlak , właś
cicielka salonu kosmetycznego "Monik." przy ul. Wrocławskiej. Zabieg
trwa okolo godziny. Rzęsy nakręca się
na wałeczek , smaruje specjalnym plynem ond ulacyjnym do trwalej na rzę
sy. Następnie naklada się utrwal acz.
Przy czym podkręca się tylko rzęsy
górne. Nic ma natomiast rozgraniczenia co do długości rzęs, mogą być
długie , jak i krótkie. Zdaniem Moniki
Berlak trwa la nie jest szkodliwa dla
rzęs. Jedynym przeciwskazanicm są
chora by aczu, np. zapa lenie spojówek. Koszt zabiegu wynosi 20 zlotych.
"Rzę'y najlepiej się prezenlują.jd/i po
tnvalej zrohiona jest jeszcze henna oraz
stosowany jesl tusz do rzp" - dodaje
kosmetyczka.
(ib)

Siniaki
Siniaki nic zawsze są objawem, jak
wielu z nas sobie wmawia, delikatnego
ciała. Często zbyt kruche naczynka
krwionośne, które są cechą dziedziczną, przyczyniaj'l się do latwcgo nabyWania siniaków. Warto zwrócić si<;
Wtedy do lekarza. Kuracja witaminoWa wzmocni ścianki naczynek. Może
si ę jednak zdarzyć , że organizm właś
nie za pomocą siniaków daje znać
o poważnych schorzeniach. Może to
być
cukrzyca.
nieprawidlowości
W składzie krwi .. a nawet nowotwór.
Warto więc poinformować lekarza. że
Przy lekkim nacisku pojawiają się te
SZpecące ś lad y .
(mh)

długie, tył

tuniki też trochę zmieniUszylam zupełnie nową spódale pomysł został ten sam.
Pierwsze eliminacje odbyły się pod
koniec maja w Poznaniu.
Do Poznania przyjechało aż 178
osób. Prczentowano modę dziecięcą
oraz stroje wykonane przez osoby
szyjące do dwóch lat i dłużej. Każda
krawcowa musiała osobiście zaprezentowaćswój strój przed jury. Potem
wybrano kilka modeli, sprawdzono
jak są wykonane.
Ile osób zakwalifikowalo się do finału konkursu?
Z mojej kategorii - cztery osoby,
a z pozostalych jeszcze dwie.
Jak wyglądaly eUminacje w Warszawie'!
Final odbył sie w Pałacu Chodkicwiczov.:. \Vzi ę to \v nim udzial 27
osób z calej Pols ki. Plan dnia był
bardzo napi ę ty. Od rana była próba
- choreogra r rad zi ł. jak pre zentować
swoją kreację, jurorzy oglądali kreacje. Potem był sprawdzian wiadamości i gala finałowa.
Na czym polegal sprawdzian wiadołain.

nicę,

Czy twoim zdaniem dccyzjajury była
trafna?
Chyba nie. Modele, które zakwalifikowały się do światowego finału były
malo oryginalne.
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody?
Tak, jeszcze w Poznaniu dostałam
suszarkę Brauna, zestaw kosmetyków
"Kolastyny", kupon materiału i kampIet nici. W Warszawie otrzymałam

MAGIA
IMION
PATRYCJA - zapach ziemi
Rebeka
To kobiety bardzo pobudli we
(przez co aktywne), nieufne i przebiegle jak lis - ich totem zwierzęcy. Typ
ironizującej
introwertyczki, swoje
wnętrze wyrażają glównie poprzez
dobór strojów, usiłując za wszelką
cenę zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Wrodzony spryt, poparly silną
wolą , pozwala im wyjść calo z najgorszej opresji. Dysponują analityczną
inteligencją i wręcz fotograficzną pamięcią, co pozwala opanować do perfekcji naukę języków obcych. Są więc
doskonalymi tłumaczkami, stewardessami. Bliskie są im zawody związa
ne z handlem i dyplomacj~. Życie jest
dla nich grą pozorów, kr yjąc swoje
wnę trze COf<1Z to przy bieraj ~ inne maski , graj,! inn e rol e. Za s kakiwać może
ta szczególna dwoi s tość ich osobowości . Mora lnosc ch wiejna. kierują si ę
impul se m, a nic okr eślonymi normami. nawe t w najbardziej jednoznacznej sytuacji, trudno przewidzieć ich
zachowanie, nie sluchają przy tym
i

Łucja,

nału?

Nic za bardzo. Rzcczy były oceniane na próbie, nie można i,h było
wyprasować, więc były wymięte. Poza
tym przygolowano dla nas lylko jedno
żela z ko.

Jakie rzeczy prezentowano w finale?
Bylo bardzo dużo żakietów, trochę
sukienek.
Będziesz startować jeszcze raz?
Myślę , że tak.
Życzę ci ~'ięc powodzenia!
Rozmawiała

AGNIESZKA PILARCZYK

mości'!

Jeden zjurorów oglądal strój i pytal
jak się go szylo. Na przykład jak się
wszywa rękawy , po której stronie się
je fastryguje. Pytania byly bardzo
szczegółowe i wymagały fachowej
wiedzy.
W trakcie gali prezentowano tylko
modele konkursowe?
Poza konkursem pokazano kolekcję "Odzieżowe Pole" i makijaże. Final prowadzi la Katarzyna Dowbor.
Po odczytaniu werdyktu zaproszono
wszystkich na bankiet.

kilka numerów "Burdy", książkę kukosmetyki "Guerlaine" oraz
nagrodę specjalną - zestaw kosmetyków "Lancome" za to, że z mojego
nazwiska można ułożyć wyraz "szycie"
Kto wchodził w skład jury?
Wiele osób, m. in. redaktor naczcł
na polskiego wydania "Burdy" i laureatka światowego finału, projektantka mody - Anna Jalczak. Przewodniczącym jury był Jerzy Antkowiak,
który jednak nie był nawet przy ocenie
modeli konkursowych.
Jesteś zadowołona z organizacji fi-

charską,

Paski

Ewa PiaszczYllska prezellluje swoją

Fot. R.

kreac.ję

KuźmiercClk

nawet swojej własnej intuicji . W miloto prawdziwe "księżniczki" szukające ideału, wiecznie cierpiące na niedo's yt uczuć. Zdrowie w pełni uzależ
niane od sfery psychicznej, szczęśliwe
- nie choruj'L są w stanic przenosić
góry, gdy ogarnia je smutek, melancholia, ich organizm poddaje się każ
dej charabie. Jak każdy aktor, pości

trzebują publiczności, stąd uwielbiają

bywać

na przyjęciach , tam ich osobonabiera pełnego blasku, a życie
smaku. Te ekstrawaganckie, cudowne
istoty zachwycają wielu mężczyzn.
lecz niestety niewielu jest w stanie
ponieść ryzyko bycia na wieki z kobietami o tak pobudliwej i silnej psychice,
gdzie pełne uniesień chwile przeplatają
się na jawie z niewyśnionymi sennymi
koszmarami.

wość

BRONłSLA W

ziemi
i Kosma,

Łazarz,

- mocno

stojący

na

Wit

S,=! 10 ludzie nef\\'owi i sentymentalni. Niczym mewa (totem zwierzęcy)
dając się unosić wiatrowi . szybują nad
brzegami bezkresnych wód, nie tracąc
przy tym z pola widzenia stałego lądu.
Brak im silnej woli. biernic poddaj::! si ę
ciągowi zdarzeń. Łatwo ulegają wplywom, są subiektywni , niepewni swojej
wartości.
agresję.

często

okazują

pozorną

Wola raczej chwiejna, tak jak

Sukienka w paski, czemu nie?
W tym sezonic wszelkiego rodzaju
paski i pr~żki są bardzo modne. Szczególnie te poprzeczne. A przecież mówi
si~, żc takie właśnie paski optycznie
poszerzają sylwetkę. Dobrze a tym
wiedzą wszystkie dziewczyny, ale i tak
je noszą. A 10 dlatego, ża na szczuplej
i smuklej sylwetce niemal wszystko
dobrze wygląda.
(pa)

nastroje, wpadają ze skrajności
w skrajność, ujawniając nieco kobiecych cech swojej psychiki. Bardzo silnie rozwinięta intuicja potęguje ich
niepokój wewnętrzny, co przy giętkiej,
sYOletycznej inteligencji może przysparzać im wicle kłopotów. Są zaborczy, każdy sposób jest dobry, by zwrócić na siebie uwagę otoczenia. W razie
niepowodzeil uciekają w agresję lub
oddzielają się od świata szczelną kurtyną milczenia. Moralność równie
chwicjna, mają problemy z ustaleniem
jednolitego porządku determinujące
go ich życie, tworzą nietrwałe związki
uczuciowe. Pociągają ich zawody
związane z podróżami, są: muzykami ,
przedstawicielami handlowymi, politykami, zostają misjonarzami. Zdrowie dopisuje im tylko wtedy, gdy żyją
aktywnie, w innym wypadku przychodzi depresja, przygnębienie, apatia. Powinni prowadzić zorgan izowany tryb życia, dbać o system nerwowy,
unikać alkoholu. Już w dzieciństwie
nie należy ich rozpieszczać, lecz wpaja ć im takie cechy jak wierność i stałość. Zawsze więcej mówią niż robią,
choć to ludzie o dużych , często ukrytych moż liwokiach, mogący odnosić
wielkie sukcesy, jednakże pod warunkiem, iż opanują kapryśny charakter
i w y t y czą sobie jasno okre ślone cele.
Oprac. SABA

o

p R

G R A M

96.8 MHz 71.09 MHz
macje z giełdy, kursy walut, 15.30 16.00 Jeśli mamy - to zagramy, 16.0019.00 JA-GRAM - TWOJE RADIO
- informacje i muzyka, 18.05 " Wyłą
czarny ... ?" - informacje o wyłączeniach
PONIEDZIAŁEK· PIATEK
Wiadomo ści od 10.00 do 17.00
god zinę

prądu

co

Piosenka dnia - 9.05, 10.05, 12.05,
13.05, 15.05, 16.05,17.05
9.00 - 14 .00 MOJE PRZEDPOŁUDNIE, 9.20 Horoskop, 9.30 "Wyłą
czamy ... o" - informacje o wyłączeniach
prądu, 9.40 Kursy walut, 9.45 Pr./:egląd
prasy, 11.10 Konkurs z JA-Radiem,
12.45 "Z drogi" - informacje dla
kierowców, 13.10 - 14.00 "Impreza" informator kulturalny, 14.00 - 16.00
SŁUCHAJ UCHEM A NIE BRZUCHEM , 14 .15 Ryzyk-fizyk - infor-

P.IĄI.EK

17.00 - 19.00 Muzyczna eksplozja Wszystko o muzyce polskiej - audycja
Piotra Owczarka (między 17 a 18
zespól Hot Water w studiu JA-Radia)
SQSQIA
9.00 - 16 .00 B.I.G.O.S. - Bardzo
Interesująca Generalnie Odlotowa
Sobota , 12.10 - 13 .00 Zatańcz w
kuchni - gotuj razem z nami, 13. 1014.00 Taśma - informacje i muzyka
fi lmowa - 14.00 - 16.00 MIKSER magazyn w zasadzie muzyczny (w
tym:

materiały

z wrześniowego numeru

miesi,cznika "MACHINA") - miksują:

Hirek i Waldek; 16.00 - 17.00 NA
ŻYWCA· "Za póżno, aby przestać koncert Vana Morrisona - audycja
Hieronima Ścigacza; 17.00-19.00JARADIOWA LISTA PRZEBOJÓW
(29) - prowadzą Adam Martuzalski i
Hieronim Ścigacz
NIEDZIELA
9.00 - 14.00 NIEDZIELNE PRZEBUDZANKl, 14.00 - 16.00 Koncert
życzeń , 16.00 - 18.00 pLN - POPOŁUDNIOWE LENIUCHOWANIE
NIEDZIELNE - audycja Agnieszki
Walczak i Mariusza Gryski, 18.00 19 .00 Sportowe JA - informacje
sportowe - audycja Sławka Włoszczyka
WTOREK
17.00 - 19.00 Znacie to posłuchajcie
audycja Sławka Mikołajc zaka

ŚRODA

18.00 - 19.00 Pozdrowienia - prowadzi
Konmd Dziennik
CZWARTEK
18.00 - 19.00 Wieczór rockowy Pawła
Michaliszyna

piątek 30.8> Mr. Jade· Peter Droge & Ihe Sin·
ners (American)
Grał kiedyś jako support dla Neila Younga.
Muzyka dla fanów Toma Perty'ego i nie tylko ...

sobota 31.8> Shake Down - Yokashin (BMG
Ariola)
Muzyka dla rockfan6w lat 9O-tych ce niących
sobie muzykę z lat 60 i 70. Utwór z albumu o
tym samym tytule.
niedziela 1.9> I can't hel p - the Kelly Family
(Kei-life)
Pierwszy sin9iel pochodzący z albumu
mającego ukazac się we wrzeSnlU. Muzyka dla
całej rodziny .
poniedziałek 2.9> Coś optymistycznego Kasia Kowalska (Mercury)
Jedna z czołowych wokalistek polskich - tym

~~~t·g~~~ą~z~~~~~~tg:~~kU~;Y~ę ~~~9~

wtorek 3.9> 50 much to say - Dave Matthews
Band (RCAlBMG)
Z albumu "Crash" - rock tzw. ·środka" mocno
zakorzeniony w amerykańskiej tradycj i. Krytycy
pisma "Rolling Stone~ nie mogą się tego zespołu
nachwalić .
środa 4.9> Sny nocy letniej - Amirian
Młody zdolny kompozytor (autor

(Mercury)
przeboju
Kasi Kowalskiej "A to co mam ..: ) i wokalista
zapowiada tym singlem swój album ~ Bardzo
Niebieskie Migdały" .
czwartek 5.9> Trash - Suede (Nude records)
Po 19 miesiącach milczenia jeden z naj lepszych brytyjskich zespołów pojawia się w
piosence z najn owszej płyty pt . "Com ing up"

JA-Radiowa Lista Przebojów
(notowanie 28 z dnia 24 sierpnia 1996 r.)
Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzedn im tygodniu, najwyższą
pozycję na liście , liczbę tygodni na liście .

JAROCIN - AMFITEATR
piątek godz. 20.00
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.

17.

hot
EJarocińska
'"

CI
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

"A QESIGN FOR LlFE"- Mfu)lc Street Preachers
"JESLI ZECHCESZ ODEJSC • ODEJDZ" - Kult
"PO TO JESTEŚ NA ŚWIECIE" • Maanam
"TYLKO BŁĘKIT " • Marek Kościkiewicz
"KILLlNG MY SOFTLY" - Fugees
"IN THE GHFTTO" - Bad Yard Club featuring Crysta l Waters
" ORŁA elEN" - Varius Manx
" WYSŁUCHAJCIE TEJ HISTORII" • Lizar
" SIMMER DOWN" • The Specials
" PIOSENKA BARDZO OPTYMISTYCZNA"
- Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
"CIĄGNIK" - Blenders
" REACH" - Gloria E słefan
"WALKAWAY TO HEAVEN"· Acid Drinkers
"YOU AND HI M" - Sophie Zelmani
"ST.TERESA" - Joan Osborne
"LACED" - Three Fish
"BOY OR A GIRL" • Imperial Drag
"WHAT'S UP WITH THAT" • U TOP
"TRACIŁEM CZAS" - PRL
" CHAMPAGNE SUPERNOVA" - Oasis
"MACUMBA" - Big Cyc
"WHERE DO WE GO FROM HERE" - Vanessa Williams
"JUST SAY I SAlD HELLO" - Worlds apart
" LET ME LIVE" - Queen
"GOŁE BABY" - Formacja N i eży..vych Schabuff

4
5
3
2
1
tO

12
8
9
7
9

6

tO

t1
8

tO

15
7
9
13
16
19

17
30
20
12
14
18
23
36
39
37

6
6
10
3
1
3
9
15
14

17
t8
12
14
1

22
23
24
25

3
9
t3
t2

8
5
7
2
3
7
6
11
3
2
2
2

PRZEDSIONEK
"Z TWARZĄ MARYLIN MONROE" - Myslovitz
21 17
7
"TlLL THE COPS COME KNOCKIN'" - Maxewell
25 19
7
.. ALll KNOW" - Screaming T rees
40 28
2
" BECAUSE YOU LOVED ME" . Celine Dion
22 5
tt
"JAK ŻĄDŁO" • T.Love
24 22
4
" MAKE IT WITH YOU " • Lei Loo,e
27 27
3
"ŚWIERSZCZE" . Graża T.
32 32
2
1
"ŻOŁNIERZYK I LALECZKA" - DYlak
"CANNIBALS" - Mark Knopfler
7
31 24
"KOCHAJ MNIE" • Zdrowa Woda
38 35
2
" READY OR NpT" - .Lighlning Seeds
29 29
3
"CHCEMY TANCZYC" • Andrzej Krzywy
1
"BIG TIME" - Neil Young & Crazy Horse
1
"TEN SEN" - Varius Manx
1
1
"PATI BO " - Jan Bo
JA-Radiowa Lista Przebojów prezentowana jest w każdą sobotę m iędzy 17 00 a 1900 . Słuchaj nas na
96.8 MHz lub 71.09 MHz.
Korespondecję , . głosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować na kartkach pocztowych
na adres redakcji: JA-Radio, uJ. T. Kościuszki BB, 63·200 Jarocin.
Glosować m ożna również telefonicznie, pod nr (0-62) 47-15-31 - codziennie w godz. 15°°do 160(1.
Głosy mogą być oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio (sorry!).
UWAGAI Głosować można anonimowo, ale lepiej wpisać swoje nazwisko i adres, bo w trakcie listy
będziemy łosowa ć nagrody.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
3Z.
34.
35.
36 .
37.
38.
39.
39.

DZIĘKI JA-RADIU TWOJA REKLAMA DOTRZE DO MIESZKAŃCÓW PLESZEWA, KOŹMINA, KROTOSZYNA
I OCZYWIŚCIE JAROCINA
SPECJALNA OFERTA WAKACYJNA. PRZYJDŹ, PRZEKONAJ SIĘ
WYDASZ MNIEJ - ZYSKASZ WIĘCEJ!
JA-Radio, ul. T.

Kościuszki

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

____
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KONCERT

:Po prostu
najlepsza
n:

Długa podró., "walka" o miejsce
na stadionie, kilkugodzinne oczekiwanie - na przemian w słońcu i w deszczu. W"ystko to stało się nieważne,
gdy na scenie pojawi/a się Tina.
W chwilę później razem z nią śpiewa
ły i tańczyły tysiące fanów.
Piątek, 23 sierpnia. Przy warszawskim stadionie Gwardii tworzą się
ogromne korki. Fani Tiny Tumer
przybywają wszelkimi środkami lokomocji - od autostopu po samolot.
O 15.00 przy wejściach na stadion
stoją już kolejki. Godzinę później
rozpoczyna się "wpuszczanie". Wą
skie przejścia obstawiają ochroniarze i policjanci. Po kilkunastominutowym przepychaniu i kontroli plecaków wchodzimy do środka .
Idziemy na płyt, boiska. Mijamy
stoisko, na którym można kupić
koszulki ze zdjęciem Tiny. Cena 50
zł okazuje się przy s tępna dla wybranych. Tyle samo trzeba zapłaci ć
za czapeczkę z małym napisem Tina
Tumer. Trochę mniej - 20 zł - kosztuje kilkustronicowy a lbum ze zdj ę
ciami gwiazdy. Niewiele o'sób decyduje się na zakupy.
J esteśmy dość wcześnie, więc siadamy blisko sceny. Teraz już spokojnie możemy czekać . Upal i zmę
czenie sprawiają , że większość osób
" podsypia" na trawie. Niepokój budzą tylko chmury gromadzące się
dokładnie nad naszymi głowami.
Kilka minut po szóstej zauważamy
pierwsze błyskawice, Cały " horror"
trwa niespełna pół godziny. Burza
mija, niebo się przejaśnia. Rozpoczynamy wykr,canic podkoszulków
i skarpet.
Obsluga techniczna ponownie

czyści scenę . Wśród pojawiających

PŁYTA/
I

KASETA

Inwazja
niemocy
Po kilku minutach słuchania, muzyka
z "Listu" staje się cię:i.:koslrawna. Na
przemian gorycz i słodkość w tekstach,
śpiewanych mało interesującym głosem,

towarz}'szcniem
Woluje mdłości.

l

łagodnej

muzyki, wyw

Zespól QUART z Krakowa powstal
l1a poczi:! lku 199 5 roku. I czerwca br.
uk azała sil( debiutancka pł y ta, zat y tuł o
Wan a " List". Od pocz:pku wak acji gru-

pa za g rała ju ż po nad ri~cd :l ic s i<!l kon certó w, je żd żą c po kraju z ekip" radia
RMF FM , w ramach a kcji " Inwazja
lTlocy" . Ni e miałe m okazji zobaczyć

QUART " na
I

żywo ",

ale debiutancka

Produkcja raczej do tego nie

zachęca .

męi.czyzn

uwagę p u b li cznośc i

zw raca ciemn oskó ry przystojnia k.
Ka ż de jego wyj śc i e zza kuli s jest
nag radzan e b ra wami i okrzykami .
Sympatyczny 1\1 urzyn ucieka zawstydzony. Po chwili na sce n ę wnosz ą go koledzy z ekipy. Publiczność
szaleje. Ta zabawa umila nam czeka nie na pierwsze wystę py.
Przed dziewi ę tnastą wiemy już,
kto wystąpi przed Tiną . Na scenę
wchodzi Nazar. Razem z muzykami
przygotowuje się do występu. Po
kijku minutach schodzi jednak ze
sceny . Zamia st niego wybiegają trzy
dziewczyny w kolorowych sukienkach. Wszystko jasne: przed nami
szaleje DESU, Niestety problemy
lechniczne sprawiają , że przez kilka
minut słyszymy tylko muzykę. Powoli część publiczności włącza się
do zabawy. Największymi brawami
nagrodzono przebój "Życie cudem
jest". Mija pół godziny, zespól opusza scenę. Wszyscy mamy nadzieję ,
że terazjuż czas na najwięk szą gwiazdę, Niestety. Na scenę wybiega po
raz kolejny Nazar. Witany jest z rezerwą. K toś krzyczy: Nazar na bazar' Chłopak s tojący obok nas ostentacyjnie zakłada słuchawki walkmana (w środku kaseta Tiny). Nazar szaleje z tancerzami. Próbuje
wciągnąć do za ha wy publiczność.
Krzyczy do Ilumu: wszyscy ręce do
góry! Kto ś odpowiada: nie strze laj!
Nikt nie prosi o bi s.
Zbliża si ę godzina 21.00. Gas ną
światła . Przed sceną coraz większy
tłok . Przy instrumentach pojawiają
się muzycy, doskonale znani fanom
Tiny. Rozlega s ię muzyka. Jednak
ciąglcjeszcze nie ma Tiny. Po chwili
widzimy ją na olbrzymim ekranie
w tyle sceny. Artystka "wychodzi"
do nas z teledysku, Z tysięcy gardeł
wydobywa się okrzyk radości . Tina
wygląda przepięknie. W krótkiej
minisukience, mieniącej się setką
srebrnych cekinów, tańczy i biega
po scenie. Razem z nią szaleją trzy
seksowne tancerki. Koncert mija
w zawrotnym tempie. Przebój za

A p/yta jest mniej

więcej

taka, jak jej

dwa , trzy pierwsze fragmenty

~

po pro-

przebojem. Te starsze, jak : " What
yOlL ge t is what yOlL see" , " T wo
people", " Steamy Windows", " I
don ' t wanna lose you " . I z najnowszej płyty: "Missing you" , "On siJent wings", " In your wildest drcam s" . Na ekranie poja w iają s ię fragmenty teledysków, starszych koncertów . Gwiazda znika na kilkana ś
cie sekund i wraca w sukience z czarnej skóry . Obok niej dziewczyny
w garniturach, z pistoletami w rę
kach. Wiadomo: " Goldeneye" . Na
ekranie agent Bond i piękne dziewczyny. Za chwilę zmi a na - tancerki
w skąpych gorsetach i szortach. Tina obejmuje Tima Cappello, Zaczyna się pełen seksu taniec. To
oczywiście tytułowy utwór z płyty
"Private dancel''' . Piosenki o miłości
Tina przeplata rozmową z publicznością, Pyta: kochacie mnie? Odpowiedź jest jak eksplozja. Tysiące
krzyczą: yes! Nikt nie ma wątpliwo
ści, że dziś wieczorem spotkał jedną
z największych światowych gwiazd,
najwspanialszą babcię na świecie.
Tina jest jak żywioł - śpiewa, tańczy,
szaleje. Perrekcyjnie wyczuwa nastrój publiczności , flirtuje z nią , kokietuje uśmiechami. Wywołuje szaloną euforię zarówno wś ród nastolatków, jak i wśród swych rówieś
ników. Obok nas tańczą ludzie
w tzw. wieku ś rednim. Na koncert
przyszły też wielopokoleniowe rodziny.
Zmiana stroju gwiazdy i nowe
przeboje . Atmosfera staje s ię coraz
bardziej gorąca. Do perfekcji opanowujemy sztukę tańca na maleń
kim skrawku boiska , który każdy
ma do dyspozycji. Chłopacy
z ochrony wynoszą kilka osób , które zaslably. Po pierwszych dźwię
kach "The best" publiczność zaczyna śpiewać. Tina, mile zaskoczona ,
opiera się o statyw mikrofonu. Sta rsi i młodsi , mali i duzi krzyczą:
sim pl y the best! Tak samo wykonany zostaje kolejny przebój . Wspólnie śpiewamy "Whal's love got to do
with it" .

Po k ażdej pio sence publi cz ność
ska nduje: Tina' Tina! Tina! Artystka uspokaja fanów i rozpoczyna
kolejny utwór. Razem z nią bawią
sil' wszyscy muzycy. Gorącym a pla uzem nag rad zane są zwłaszcza solówki na sak sofonie i na perkusji
Tima Cappello. Dlugowło sy muzyk ,
ubrany w koszulkę od słaniającą
muskularne ramiona szaleje z tancerkami, Pod koniec koncertu rzuca
fanom pałeczki, którymi przed
chwilą uderzał w bębny.
Tina znów zmienia kreację. Po
srebrzystych sukienkach i czarnym
kostiumiku, pora na tradycyjną białą koszulę i obcisłe spodnie.
Kolejna niespodzianka: na specjalnym podnośniku Tina wjeżdża
między publiczność . Jest bardzo blisko, Widzimy dokładnie jej fryzurę,
makijaż, Jest naprawdę tak piękna,
jak na zdjęciach. Co si, dzieje dalej,
większość publiczności widzi tylko
na ekranie. Tina znika ze sceny.
Schodzi do publiczności. Podaje mikrofon, śpiewa ze swymi fanami .
Kilku szczęśliwców ściska jej rękę,
Koncert trwa. Dwie godziny mijają
jak sen. Scenografia, efekty świ e tlne
i o becność Tiny pozwalają zapomnieć o rzeczywi s tości. Niestety powoli zbliżamy się do końca spotkania, Wszyscy muzycy stają w rzę
dzie, trzymając sil' za r,ce. Tina nie
mówi: żegnajcie , mówi , do zobacze-

kanaście

minut.

tylko jej

początkowy

"Szamankan
3 września - godz. 17.00
4 i 5 września - godz. 19.00
Cena biletu 5 zl

Właściwie wyróżnia się

fragment - kilku-

stu nijaka . Spokojny, nastrojowy " List"
znalazl si ę na singlu promującym krą
że k. Może i dobrze (dla zes połu). Piosenka może się podoba ć zakochanym

minutowa ostra, instrumentalna mieszanka stylów i klimatów. Kiedy JUż

małolatom

ciekawiej. Niestety bardzo szybko

lub nas lolatkom ze z łama~
nym sercem. Banalny tekst o miło ści ,
taki , jak reszta na płycie, śpiewa ny słod
kim g łosem Norberta Na wojski ego .
" Taktaknienietaktak" - tro chę ostrzej,
bardziej rock"n'rollowo . Żyw i ołowości

dodaj ą

gitarowe ri ffy.

gd yż

wo kal nadal

ccdzi cukierk owo sł owa . Ball ad owi
"Zdrad zeni " również poz bawi eni S'ł
czegos, co choc przez cll\\' il ę mogł o b y
n a pr a wd ę z ain try gować . Uwagę m oże

zw rócić jedynie solo gitarowe. W " Być
so b ą " No rbe rt Nawojs ki udowad ni a, że
jednak pot rafi zaśpie\l,'ać inaczej. Co
pra wda ty lko przez chw il ę, a le w jego
g łos i e moż na wyc h wyc ić man ie r ycz n ą
"zadrę " w glosie. Ale to już prawi c
wszystko, na co s I ać QUART. Prawie,
bo na najlep szą pi osenkę - ·'Tam d ok<!d
zmierzam ", trzeba poczek ać jeszcze kil-

muzycy

trochę

i energiczniej

mocniej
szarpią

walą

w

IWONA CIEŚLAK

KINO "ECHO'~
.J arocin, ul.
"Sierżant

Golębia

1

Bilko"

30 sierpnia - godz. 17.00
3 I sierpnia - godz. 19.00
I września - godz. 16.30
2 września - godz. 19.00
Cena biletu 5 z/
"Szkola czarownic"

3 września - godz. 19.00
4 września - godz. 17.00
Cena biletu 5 z/

bębny

strun y, robi

się

łago

dnieją.

Powraca niemrawy śpiew i granie
bez przekonania.
Nic starczyło pomysłów na nagranie
" pełnometra żowej " płyty . Do o ś miu
kompozycji dołączono s inglową wersj ę
"Dla mnie jestes" i trzy piosenki, które
ju ż w cześ niej umi eszczono na "Li ści e ",
tym ra ze m w zmi enionych we rsjach.
To dziwne, że pod szyldem "Imvazja
mocy" , w ys tęp uj e grupa , kt óq o bję ła
raczej inwazja niemocy.

ROBERT

nia znów.

KAŹMIERCZAK

"Goofy na wakacjach"

3 i4
5

września

wrze ś nia

- godz. 15.00

- godz.

ł7.00

Cena biletu 5 zl

WYPOiVCZALN lA
KASET
(Kino "Echo")

7 I09 " Spilł - za ra żo ny " - sens.
711 3 "Niemy krzy k" - sens.
7 114 " Wi zje mo rd erstwa" - sens.

Być sub ą;

7117 "Angus" - kom.
7 11 5 " Franc uzka" - obycz.
7118 "Przed wschodem slOlica" - obycz.
7 I 16 "G lęb o k a milość" - melodramat
7 I I 2 " Wi ęź ni ow i e Trójkąta Bermudz-

historia: Tam do k ąd zmierzam ; KlOŚ ; Dla
mnie jesI6 (wersja j·;llg lo wa ) ; List; Nast ępn a historia; Kro.L

711 1 "Adrenalina" - s-f
4679 "Zakochany pingwin" - familijny

QUART "List"; S,A, Starling:
LisI;

Tak laknienietaktak ; Z agub ieni;
D/a mnie jesle!1\· Nasf ępn a

kiego " - pn:yg.

spotkasz kogoś bardzo interesuj ącego
i zapomnisz o letniej przygodziel! I Pomyś l ny dzień - czwartek.

l'Th

f\(l

BARAN (21 111- 191V)
Pozwól nieco wygasnąć swojej
agresywnośc i , która czasem nie ma
zupełnie uzasadnienia. Naucz się wycofywać z niereali stycznych żądań. Bądź
bardziej ustępliwy i zrób wszystko, aby
Wasz zwi ązek nie rozpadł się z .. .
hukiem. Chyba, że zupe łnie Ci na tym
nie zależy . J eś li tak, to rozwiąż tę
sp rawę , bo szkoda zdrowia na taką
szarpani nę. Pomyślny dzień - sobota.

y

V
U

BYK(20IV-20V)
Jesteś poważnie uwikłany w

jakąś trudną sytuację, ktqrą określa s i ę

mianem podwójnej gry. Za Twoimi
plecami d zieje się coś , o czym nie
wiesz. Rozejrzyj się dokoła, bo jesteś
w centrum zainteresowan ia. Nic pozwó l s i ę jednak wciągnąć w żadne
rozgrywki i nie daj sobą manipulować.
Pomy ś lny dz i eń - poni edziałek.

rr

BLlŻNIĘTA (21 V - 20 VI)
Powiedz sobie wreszcie: stop i
przcstali s ię tak miotać z jednej krańco
wości w drugą. Ostatnio sam nie wiesz,
czego chcesz. Zastanów s i ę, czy zależy
Ci na partnerze z charakterem, czy też
szukasz kogoś cichego i uległ ego .
Wybór należy do C iebie. Twoja sprawa
- ale nie żałuj potem, że nie posłuchałeś
bliskich. Pomyś l ny dzień - ni edzie la.

~RAK(2l

VI-22 VII)

~ Jesteście jak ogiei! ! woda. Takie
połąc ze nie najczęści ej końc zy s ię

rozstaniem,

choć

nie zawsze. Przeci-

w i eńs t wa

podobno s ię przyciągają.
zdecydujecie się na nieustanne
pokonywanie trudności i ciągłe tarcia,
to Wasz letni związek ma szanse przetrwania. Historia zna takie przypadki.
Pomyś lny d zień - piątek.
J eżeli

.f)

LEW (23 VII - 22 VIII)

U

Przydałoby s i ę trochę w i ęcej

L

trzeźwego

spojrzenia na całą sytuację.
Nie poddawaj s ię sentymentom i nie
roztkliwiaj nad sobą. Mac1mij ręką na
s prawy, które nie są wa rt e "funta
kłaków". Było, minęło ... Jeśli zdołasz
s i ę otrząs nąć , Twoje zycie nabierze
świeżośc i i blasku. Pod koniec tygodnia

DRZ1N1
OKNA
ZPCV
P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks . St. Wyszyńskiego 4
11 piętro, pokój 15
pn. - pt. 9 0 0 - 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 w . 45
62-320 MIŁOSŁAW
Dz. Miloslawskich 2
tel. (0-66) 38-24-31

Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż

na raty

PANNA (23 V Ilł - 22 IX)
Znów trapią Cię niepokoje dotyczące spraw finansowych. Zapowiada
się wyraźne polepszeni e , ale trzeba
będzie na nie jeszcze trochę poc zekać.
Na razie staraj się ni c planować
żadnych wi ększych "''Ydatków. Zwłasz
cza na te rzeczy, któryc h zakup mOZoa
odłożyć na parę miesięcy. Pomyś lny
dzień - poniedzi a łek.
liK

Poziomo : l) argument, potwierdzenie, 6) dawniej lekarz, 9) błona gałki ocznej
10) dawna miara długości , 11) grudowata skami eniało ść na dnie jaskini wapienne.i
12) zajazd, obe rża, 13) wys uszony sok aloesu, 16) tkanina na pieluszki, 19
odnalezione bogactwo, 22) okruchy powstające w "''Yniku wietrzenia skał, 23
sil ne wzrusze nie, 24) pierwszy okres ery mezozoicznej, 2:;) szlachecki herb polski
26) żywica używana do wyrobu pokostów i lakierów, 27) zarost na twarzy, 30
warta, dozór, 33) mielizna na rzece, 36) żądza zaszczytów, panowania, 37) urok
czar, 38) gwałtowny płacz z łkaniem, 39) samiec świni, knur, 40) menu,j adłosp i s
4 1) nauka o moralności.

.n.

W AGA (23 IX - 22 X)
W tym tygodniu twoja aktywność znacznie wzrośnje. l - całkiem
niespodziewanie - spotkasz wpływowe
osoby, które pomogą Ci wicie osiągnąć.
Pamiętaj tylko o przestrzeganiu pewnych zasad. Pod ża dnym pozorem nic
wolno Ci odgrywać ro li osoby naiwnej.
M usisz być rzeczo",'Y, konkre tny i ..
e legancki. Pomyśl ny dzień - środa.
_

m

SKORPIO N (23 X - 21 Xl)
Prawda nie wygląda tak, jak
sobie to wyobraż.asz. I racja niekoniecznie musi być po Twojej s tronie.
Przyznaj, że mocno naginasz fakty do
swojej wol i i życze li. Radz imy zdobyć
s ię na szczerą rozmowę z partnerem,
bo wszystko j est bardziej skomplikowane, niż sądzisz. Tę zagm atwan ą
sy t uację mo żna jeszcze rozwik ł ać.
Pomy ś lny dzieli - czwartek.

1I1.

~/\ STRZELEC (22 XI - 2 1 X łl)
~ - Zawi ło śc i uczuciowe wkrótce
się wyjaśn ią. Partner rozumie C i ę i jak

zawsze będzie dla Ciebie wsparciem.
To dzi ęki niemu możesz czuć się silny
i dawać z siebie tak wiele. Fakt, że jesteś
podziwiany i kochany, doda Ci skrzydeł i pozwoli "wzlec ieć wysoko". J eżeli
nic jesteście jeszcze ma łżeństwe m , to
wkrótce .. ... (ale niech to będzie niespodzianka)!!' Pomyślny dzień - niedziela.

VL

KOZIOROŻEC (22 XII - 19 I)
'F Wkrótce okaże s i ę, że je s te ś
bardzo dobrym organizatorem i szefem
(o czy m sam nie wiedziałeś). Radzisz
so bie w trudnych sprawac h handloWych i nie tylko. Potrafi sz przekonywać
oso by ws półpr ac ujące z Tob ą do
swoich racji. To rzadki talent. Doświad
czenia te pr0'I1iosą Ci wiele satysfakcji .
Pomyś lny dz ieli - poniedziałek .

~
~

WODNIK (20 I - 18 II)
Nic ustawaj w próbach poszerzania kontaktów zawodowych. Ten
wysił ek si ę o płac i . Chociaż na początku
będzi esz uważał, że to syzyfowa praca
i że wszyśtkic Twoj e inicjatywy
zapadają się w próżnię. Tak jednak nie
jest. Już niedługo Twój wysi łek zaowocuj e . Osiągn i esz s uk ces! Pom yś lny
dzień - piątek .

l.l

RYBY (19 11- 20 III)
poczujesz wiatr w
Oczek uj pozytywnych zm ian.
Może jakaś interesująca propozycja
zawodowa? Jak we wszystkich sytuacjach, w których potrzebna jest inicjatywa, tak i w tej Twoja aktywność
intelektualna i fizyczna wzroś ni e.
Będzie Cię to bawić i pozwoli na
utrzy manie dobrej kondycji psychicznej. Pomyś lny dzień - czwartek.

]T..

Już niedługo

żag lach.

MERKURY i WENUS

Pionowo: l ) miało ją ki edyś żelazko, 2) posag, 3) bójka, granda, 4) na
i ,
5) nibygwiazda, 6) brzegowiec, lamantyn, 7) dawna moneta złota, 8) . odbitka, ,
odpis, 14) zdobywca nagrody, 15 ) osoba nawrócona na chrześcijaństwo, 17)1
poemat e picki, epos, 18) rozgardiasz, zgi ełk, 19) naczelne dowództwo, 20) ,
zawiadomienie o przesyłce, 21) spadek notowań na giełdzie, 28) granica,
29) stopi eń naukowy, 30) wkości, 31) rejon, okręg, 32) styl pływacki , 33) i
wiwery, 34) ś led zenie, pilnowanie, 35) wielka gromada, rzesza.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od l do
- treść fraszki F. Rajczaka "Orator".
Oprac, PłOTR W

utworzą rozwi ązanie

ROZWIĄZANIE

KRZYŻÓWKI NR 272
Has ło:

Wiatr nie sieje
Blask nie grz~ie.

Nagrody wylosowali:
WANDA BANASZAK
- Nosków, ul. Koście lna 9 (25 zł),
BEATA FIGAJ
- Gollna, ul. Świercze\.\~k.iego 11 (10 zł),
MARIA KAŻMIERCZAK
- Jarocin, os. Kons!. 3-Maja 25/23 (kawa),
JERZY JAKUBOWSKI
- Witaszycc, ul. Paździemikowa 17 (kawa).

