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TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ
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Rolnik czeka
Po trzech tygodniach
trwania żniw cena tony
pszenicy podniosła się o
milion staryc h zlotych.
Wielu "olników nadal
jednak wstrzymuje się z
przywożeniem ziarna do
punktów skupu.

ju ż słomę,

ro lnicy

wykon ują

podorywki . Sp i esLą sil' z
przygoto\vanianlj do zas ie\VÓ\V,

bo

wcz~snc

wsc hody

być

lllo?',e u ratują przysz łoro
czne zbiory. - W zl.:'sz()'JI1 roku
rolnicy sia!; hard:o I'(;źno po burakach. I IV miola
Hlf1~}1 1 V na plony - twierdzi
Aldona Stachowiak, agronom w jaroc i,iskim Punkcie
DoradzIwa Rolniczego. Jej
zdaniem bardzo istotne jest
~6,

KI
;ię

in,
ni.

zł

:I}

ul. Zatorze 18, Witaszyce
(przy głównej bramie "Lenwitu")
tel. (0-62) 401-209

zachowan ie optymaln ych
termin ów s iewów , na co
ostatnio rolnicy nie zawsze
zwraca li uwagę. - JuŻ wiosnq
ozillliny zapowiada/y się źle.
Ro/nicy zastanalViali się :
orać: - nie orai:. Wielu nie
zaoralo, ho musieliby znowu
zakupi ć mate rial siewny,
ropę .. . - dodaje Aldona Stachowiak.
Dok011cZeJ1;e lIa str. 8

Gminne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3. W jarocińskicj
"trójce" drugiego września oddano do użytku nowy pawilon dydaktyczny i boisko sportowe oraz
zakończono remont starej części szkoły.
Wśród licznie przybylyc h gośc i szczegó lnie gorąco wita no członków delegacji
ho lenderskiej. Do Jaroc ina prL~jecha l a
dwudziestoosobowa grupa uczniuw ze
sz koly Rerckacke r z na uc zycic1rlln i i
dyrektorem Ti ny Lcijtcncl11 oraz czlonkawie Fundacji Wspó lpracy Jarocin Veldhoven.
Królką hi st o ri ę szkoly przy pomniala
dyrektur .I o lama Mejzi ,iska. W części
oficjalnej d zię k owala wladzom samorządo wy m , sponsorom i rod zicom za
pomoc \\' pracac h budowlanych i remontowych. - W· ciqgll zaledH'ie czternastu

miesięcy jJoH'swlllOlt:r pawilon o powierzcl117i użytkowej 670 111 ::• •Mieszczq s ię tam
cztery sale lekcyjne. zas tęp cza sala
gimnastyczna i toalely. któ/:vch do tychczas
w budY/lku nie by/o. Genera/ny remont
przeprowadzo no w starej części szkoly. mówi Jolanta Mejzińs ka.
DokOliczenie na str. 3

FOTO Stachowiak

.Jarocin

Nowe Miasto

Radny nie krowa

Bilety komunikacji miejskiej podrożeją od l pażdziernika średn io
o 19 % . Tak zdecydowali po długiej debacie radni w środę, 28 sierpnia.
niż połowa Rada Miejska przyjęła też sprawozdanie z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze br., ustaliła cenę skupu żyta, przyjmowaną jako
Zarówllo dochody,jak i·
podstawę obliczania podatku rolnego.
wydatki budżetu gminy

Mniej

0-

POLWOS

W NOWEJ SZKOLE

Jaraczewo

ną

Produkcyjno-Handlowy

Nasza re klama na SIr. 18

Na polac h pozoslaly już
tylko resztki nic s koszonegu
zboża. Tam, guzie sprzątnil.;to
12
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Zakład

Jaraczewo zostaly zrealizowane, w ci~lgu pienvszych
sześciu miesięcy bieżącego

roku, poniżej pięćdziesięciu
procent. Wójt Maciej Piclarz z~łpewllia jednak, że
wszystkie inwestyc.ie z'lp lanówane na rok 1996 będ'l
wykoualle.
U chwalę hudżetowąjara

czewscy radni przyj ~ li na
sesji 6 marca. Po stronie
dochodów "" pisano 5.135.8 1l
zł. Rada za planowala wydać
5.939.62 1 lol. W Irakcie rcalizaej i hudżc l byl 117.ykrolllie
zmieniany. Po wp ro\<vad/.cni u poprawek dochody i
\vydalki zw h;kszy ly s it( o
ponad 120 lys. zl i w picrwszym pó lroczlI zostaly wykonane odpowiednio w 48. 18 %
i 42,78.
J)okor;czcnie l1a s tr. 5

W pierwszym pólroczu. z bud że lu
Jarocina , w)lasygnowano tylko 40 .8 %
pienię dzy, jakie zaplanowano wydać w
1996 roku. I nwe stycj e zrea lizowano
jedyn ie w 28,6 %. Do kasy gminy wplynęlo 50,6 '}'o planowanej kwoty. Radna
Jolanta Mejziilska . przewod ni czaca
Komi sji Budże towej oceni la. ze budże t
zostal uchwalony realnic. Radny Marian
Józwiak , wypowi ad ając s ię \\" im ieni u
Komi sji Komunal nej. zauważy ł. że niewielkie wykonanie zada,i in"'cslycyjnych
jest spown'i f"" ?Ilt' rr7e de wszyst kim
koni ecznośc i ą przL' prO\\·adnll1ia przetargów, 7 zachowanicm procedury zgod nie z
u stawą o za mó\\icni a<: h public zl1:ch.
Komisja

ll\\·i.ll.a .

L.L' iC~l

1l101li\\'C'

zr\.!ali -

zov\'a n·ic inwestycji z~lpl ano\\"(II1 ) ch na ten
ruk. Radni przeję l i spn"\"OLdani c jednomy ś lnie .

Zarząd Miej sk i zaproponowal obnizenic ceny skupu żyta za drugi kwanal 1996 r. ,
przyjmowaną za podstawft obliczan ia

podatku rolnego na drugie pólrocze (im
cena skupu, lym wyższy podatek),
z kwoty 38, 17 zl (średnia cena skupu wg.
Glównego Urzędu Statystycznego) na 30
zł za kwintal.
DokOl7czenie IIQ str. 3
wyższa

Budżet i

podatek

Wykonanie budżetu za pierwsze
półrocze br. było głównym tematem
dwudziestej sesji Rady Gminy w
Nowym Mieście. Sesja odbyła sie 29
sierpnia.
,"l ciągu pierwszych sześc iu mies ięcy
1996 roku dochód wyniósl 3 11.4 11 zl. , co
sIanowi 47,72%. Wydatki w tym samym
czasie zamkn~ ly sipv kwocie 274.2 11 zl..
co daje 39,49% planu. Tak niskie wykonanie wydalków spowodowane zostalo
opóźnieniem rozpoczęcia in westycji kanalizacja, gazyfikacja, na które przetargi
odbyly sie dopiero w czerwcu i lipcu.
DokOl1czenie Ha sIr. 5

--------------------------------Kotlin

"Agronomówka" bez rat
Na sierpniowej ses.ii kotlińsc y radni szczególnie żywo omawiali dwie
sp"awy: wydanie opinii w SIlrawie powołani a nowego komend'III'"
Komisariatu. Policji w Kotlinie i s przedaży "agronomówki".
W cL\vartck 28 sierpni a glównym tematem sesj i Rady Gminy \V Kotl ini e była ocena
wykonania bud7.etll za I pótruczc 19~6 r. Po wprowadzeniu 7Jllian plan dochodów gminy
sta nowi kWOI~ 4.312.000 zl a wydatków - 4.35 l 000 zl. W l pólroczu phlll dochodów
wykonallo w 54%) (kwota 2.30 1.000 zl). W tym okres ie na wydatk i b i eżące przeznaczono
1.580.600 zl, a na inwestycje 7 1.650 zł. Lączna kwota wydatków wyn iosla 1. 652.250
zl, co stanoyvi 380/0 planu rocznego.
DokOl1czenie na s'/r. 10
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"- KRONIKA
POLICYJNA

URODZENIA
Mateusz So bczyk
Ernest Hofmański
Mateusz Krause
Daniel Matysiak
Szymon Weinert
Aona Parzysz
J ędrzej G rygiel
Tomasz Lepczak
Krzysztof Św ierk ows ki
Wojciech Grzegorek
A ngelik a G rodzka
Rafal Szymankiewicz
Martin Kyeia

ZGONY
Teofil Dolny L 65
Krzyszto f Pluta L 45 (Nowe Miasto)
Aniela Grynia L 64 (Nowe Miasto)
Maria Grochm a licka L 92 (Jarocin)
Marek Mielcarek L 33 (Witaszyce)
Andrzej Stolecki L 49 (Raszewy)
Roza lia Obrączka L 86 (MysIowice)
Marian Hojak L 58 (Jarocin)
Kazimierz Białonowicz I. 66
(Jarocin)
Wladysla w Ba ranowsk i L 85 (Kotlin)
Mieczyslawa Pasterna k L 85
(Wola K siążęca)
Roza lia Witczak L 87 (Slawoszcw)
Roza lia Ro bakawska L 83 (Kotlin)
F ranciszek Dolata L 77 (Slawoszew)
Rodzinom zmarlych skladamy wyrazy
wspólczucia

ŚLUBY
31 sierpnia
Mariusz U rba ni ak (Trzebowa) - Rena ta
Bigos (Kot lin)
Krzysztof Misiak (Ja rocin) - Katarzyna
Krawczyk (Kot lin )
Przemyslaw Gajewsk i (Witaszyce) - Aure li a Mikolajczak (Kotlin )

7

września

Maciej Siwecki (Góra) - Magdalena Roszak (Góra)
Piotr Skórski ( Poręba) - Lidia Paw lak
(Nosków)
Dariusz J ędrza k (Pi ęczkowo) - Wioletta
Środa (Lgó w)
Krzysztof Wil czy ń sk i (Cielela) - Aga ta
Liwerska (Kr uczyn)
Robert Garbarek (Wilcza) - Miroslawa
Sroczyńska (Wi lcza)
Radoslaw Reś li ński (Wyszki) - Zuzanna
Bukowska (Kotlin)
Jace k Mik olajczak (Jarocin) - Katarzyna Szcze ś ni a k (Jarocin)
Tomasz Paprocki (Dobieszczyzna) - Rena ta K a rpińska (Kadzia k)
Slawomir Zaworski (Jarocin) - Izabela
Andrzejczak (Go lina)
Radoslaw Ostojsk i (Witaszyce) - Magda le na Wos ik (Witaszyce)
Adam Gladych (J aroc in) - Regina Roszak (Jarocin)
Wlodzimierz Wojtczak (J aroc in) - Ewa
Hoja k (Jarocin)
Maciej Gro belny (C hrza n)
Anna
Szc zepań s ka (Jarocin)
Jerzy Grodzki (Jarocin)
Kata rzyna
Nowak (Jarocin)
M ac iej Matuszak (Krzy kosy) - Jul ita
Zalewsk ~ (Jarocin)

BEZ PRACY

*

26 sierpnia w Jarocini e w skl epie
jubilerskim na Rynku Eleonorze B.
skradzio no z to rebki portreJ wraz z pieniędzmi o wa rt ości 600 zł.

*

Tego samego dnia w Żółkowic
(gm . Żer ków) k ierujący fiatem 126p
potrąciljadąq rowerem M arięŁ., która
prawdopdobnie wymusiła pierwszeńst
wo przejazdu. Rowerzystka doznała potłuczeń.

*

Również

w ubiegly poniedzialek
w Żółkowic kierujący samochodem
Peugeot Józef K. zjechal na pobocze
i uderzył w drzewo. K ie rowca d ozn a ł
poważnych obrażeń i w ciężki m stanie
zost ał przewiezio ny do szpitala.

*

W nocy z 26 na 27 sierpnia w Luszczanowie z nie zabezpieczonej stod oły
F ranciszka K. skradzio no 137 kg zboża
wartości 70 zł.

*

27 sierpnia do jarocińskiego oddzialu WBK wplacono banknot o nomina le 100 zl, który zat rzyman o do ekspe,tyzy. Wplata pochodzila z jednego z jaroc ińskich sklepów.

*

30 sierpnia w Goli nie jadący rowere m Józef B. zjechal na lewy pas ruchu
i zderzyl się czolowo z fiatem 126p.
Rowerzysta doznał lek kich ob r ażeń ciala .

*

Tego samego dnia w Jarocinie z ul.
W rocławski ej skradziono pozostawio ny
bez zabezpieczeni a rower górski wartości 500 zl n a leżący do Kaz imierza S.

*

W nocy z 30 na 3 I sierpnia w Witaszycach przy al. Woln ośc i wł amano się
do sk lepu wi e lobranżowego na l eżąceg o
do Zenona Ł. Skradziono odzież wartoś ci 650 zł.

*

I września w Jarocinie na ul. Wrocfiatem 126p na prosty m odcinku mokrej jezd ni wpad l
w poś li zg i doprowadzi ł do zderzeni a
z fi a tem 125p oraz renault em 19. Obrażeń ciała doznali Oktawian G., Karol
G. i Romua ld P.
(jn)
ławskiej kierujący

ITELEFON ZAUFANIA

I

Anonimowych Alkoholików 47 -1 5-22,
czynny w poniedzialki i środy od godz.
18.00 do 21.00.
W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Jarocin , ul. T. Kosciusz ki 16, tel.
47-22-45; czynn y w każdy czwa rtek od
godz. 16.00 do 17.00. Możn a korzysta ć
z porad psychologa, pedagoga i logopedy,

~ Jarocińska

g '~GOO"~,,r:oJ
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ADRES REDAKCJI:

63·20) JarOCin, ut T Koscluszk, 88
teł lfa:qO 62;47·37..00 47.15·3 1

30 sierpnia w jarocińsk im urzędzie&pra~
ey zarejestrowanych bylo 5:770 bezrobotn)'ch. W c i ąg u tygodnia zarejestrował o
s i ę 88 osób. Spoś r ód 67 wyrejestrowanych, 58 podję l o pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w J arocinie
dyspon uje o rerta mi za trudnienia dla slo la rza me blowego, elektromontera, kierownika produkcji rolnej (ze ś rednim
lub wyższym wykształce ni em) , blacharza sa mochodowego, ope ratora kopa rki
jednonaczyniowej , montera insta lacj i
wodoc i ągowej, krawca (z g ru pą inwalid z k ą) , o pera to ra równiarki. ma la rza budowlanego oraz starszego k sięgo wego.
(jn)

IDYŻURY APTEKI
On 8 września dyż ur nocny w godz,
20.00 - 8.00 pelni apteka "Brale k" (Jarocin, os. Konstytucj i 3 Maja. teL
47-1 6-20). Od 9 do 15 wrześni. dyżuro
wać będzie apteka " Aspirynka" (J arocin, ul. Hallera 14, tel. 47-24-34).
Apteka " Remedium" czynna jest
w każdą ni edzielę i świ ę to w godz. 14.00
- 18.00 (Jaroci n, ul. św. Ducha 14, tel.
47- 15-50).

Zabawa
przy sprzątaniu
"WSPOM NIENIE
WAKACJI
- SW IĘTO ZIEMI - SPRZĄTANIE
ŚWIATA" ~ tak właśnie nazwano festyn,
który odbędzie się na terenie jarocińs
kiego targowiska miejskiego. Wielka za~
bawa rozpocznie się o godzinie 16.00, 14
wrzf...'Śnia.

Jarociń sk i Ośrodek Kult ury. który
jest orga ni zato rem ca łego przeds i ęwz i 'r
cia przygotował wiele a trakl:ji. Dzieci
będą mogly popisać s i ę swymi umi ejęt
noscia mi plastycznym i w konku rsie rysowa nia na as falcie, a także zaś piew ać
" wakacyjną piose nkę " lub " piosenkę
o ziemi" Wa rto przyjec h ać rowe rami.

by

z aprezen t ować

s woją

sp rawno ść

i umi ejętności. Bę~ą rów nież towarzyskie potyczki szachowe i konkurs eko logiczny. Wy s tąpią zespo ły ludowe, ,.agra
jarocińska ork iestra dęta. Prlewidziano
pokazy tańca towarzysk iego i ws pół
czesnego. Wieczo rem zagraj ą dwie plcszews kie kapc ie - "Ja ś Wędrow nicze k ",
któ ry gra bluesa i " Mechani x" grający
bluesa i rocka. Na kon iec będą tańce
w rytmie di sco.

Pl7.emysr,Jw Jank owskI. Iwona Kaspl2ak, Anna KOllleczna,
Anna K opra s-FIJole k . Just)'na NapIe r aJ. Ag n ieszk a
Pllalczyk. JefZ y Sl:aChONiak. AndrZCJ Sl.ao slak (JuraczC'o\"o).
Fra nt:lszek Torn cza k ( NOINe Miasto). Pawe ł Witwicki,
Re nata Zawa l
REDAKTOR TECHNICZNY:

M iłrek

Oleiniczak

WYDAWCA: Agencla Rck l amowo. W~d<lwnlcza '" ALDUS"
Jarccm, ul Mar cif\ kOWs k;ego 17

REDAG UJ E ZESPOt: Bcat a Fr~c k owla k Jacek
K311~zan ( 5ckrctarz r edakCji), Robctl Kazmlerczak,
Aleksandra Ptlarczyl< (z·ca redaktora nacze lnego), PIOI'
PtotrowICl (redaktol naczelny) Bog:lan Udzlk

DRUK : Drukarnia POlnans ka Sp zo o , 60· 1&4 Poznan,
ul Z I~blC ka 16, skr pocz t 186, 60-969 Poznań 2. tel

STALE W S P OŁPRACU J Ą: Lesz ek Bajda, Iza bela
Bukowska. Iwona Cle~lak Grazyna C)'Chnerska (Kotlin).
Ha lina Czarny ( Nowe Ml as lo) , Maflusz G r yska .

B IU RO OGŁOSZEŃ: 63· 200 Ja rOCin. R~n e k . R<ltusz. tel
47·23·14. luerownik Regina Blasza k. Czynne codziennie
9 ' .16",so~la 10"'. 12':

(0·61 )669·517

OWOCE
pomarancze

3,<Xl do 3,50

C)1lyny

3,00 do 3,80

banany

1,80 do 2,20

j ablka

0.80 do 1,50

śliwk i

1.00 do 1,50

gruszki

1,40 do 2,60

winogrona

4,00 do 4,60

brzoskwinie

2.00 do 2,50

WARZyWA
m archew

0.40 do 0,60

seler

0,80 do 1.50

cebula

0,70 do 0,80

pomidory

0,80 do 2,00

ogórki

0,70 do 1,20

zicllU1iaki

0.20 do 0,30

fasola

1,20 do 1.50

pietruszka
kapusta szt.

1,50
0,50 do 1,00

fasola

1,20 do 1,50

kala fior szt .

0,30 do 2,00

Przez ca ł y czas trwania imprezy uczestnicy res tynu będą informowani o przebiegu a kcji s pr zątania Jarocina i okolic.
Już od god ziny 16.30 będzie możn a
kupi ć zdrowij ży wność . owoce i wa rzywa. Pr~ygo t owane zos t a n ą rówflież s ło i
ska do towarzyskiej wymia ny kaset video, plyt CD i ana logowych oraz ksią
że k .

Uwaga! Wszyscy właściciele sk lepów,
którzy oferują zdr ową żywnośc i chcieliby
ją sprzeda wal podczas festynu. pro.\'zeni
są o konIak, z Andrzej(!m Musialkiem
z Jllr(}(:;'lskiego Ośrodka Kultury,
(relb)

Zbiórka
na szpital
Harcerska a kcja zbierania pie niędzy
na rzecz szpitala odbędzie się 15 września.
Pi e niądze zbierane będą w kweście
ulicznej w gminach : Jarocin, Jaraczewo,
Żerków i Kot lin . Zgromadzone fundusze przeznaczone zos t aną na zakup podstawowego sp rzę tu reha bilitacyjno - ortoped ycznego, z któ rego będ zi e mógl
korzys ta ć ka żdy pacjent jarociń s kjego
szpita la.
(jn)

PUNK TY PRZYJMOWANIA OGt OSZEN : J<lldCZev,O v i
Kaliska 4A tel 3A. czymle cały dZielI. Nowe- M as~o vI
110 tei 76A. pon 10 . 13 pl 13 . ,

a

Poz n ańska
OBSŁUGA

KOMPUTEROWA: Dallu!>z r ljolt)k

RedakCja me odpowmdil za tr es.c reklall1 o;JloSler'
ru b f )'k " L lsl y· I 'Halo, G;Jzelu· r,nonuTIow
p u blIkujem), M ateria/ów lIII.' lamOWlo n ych n it'
zwrac.lmy Zaslr lcgam'r' sotne praw:; s l< raCll lu ,r I
adluslu cJI tekstów orallrTlliłrly Ich ty1UłQ"N

111"

Redaktor prowad zący :
Anna Kopras-Fij olek

..

Jarocin

CENY BIlEfÓW

Radny nie krowa
DakO/jezenie ze sIr . l
Zarząd uzasadniał swą propozycję sy-

tuacj,! ekonomiczno - gospodarczą
w rolnictwie. Dwie komisje Rady
Miejskiej - Budżetowa oraz Komunalna, nie zaopiniowały tego projektu
i wnioskowały o obniżenie ceny skupu
ży ta j edy ni e do 31 zł. Stanowisko
Zarządu w dyskusji wsparli radni Polskiego Stronnictwa Ludowego .
"GUS podaje bzdury. W ubieglym roku
poil~formowano po żn iwQ<:h, że zebrano
26 mln fon zboża. Później okazało się,
Że 4 mln 1011 zabrakło . GUS mial z/e
dal/e " - twierdzi ł radny Jan Sójka.
Prognozował też, że w rok u bieżącym
zbiory b~dą O 20 - 30 % niższe w porównaniu z ubiegłorocz nymi żniwami.
- "Do tego dodajmy in/la'k okolo 20
%. Razem wyc:/lOdzi, że dochody rolnika zmniejszą się () połowę. Je.f/i Komi.~jll Budżetowa ul1Iaża, że rulnik może

piacie.: wyższy podatek. tojedźL'ie też na
wid. a nie tylko do Holandii" - przekon ywa ł

do propozycji Zarządu Jan Sój-

ka.

Osta lecznie,

zdecydowaną większo

ścią głosów, Rada ob niżyła cenę sku-

pu

żyla

do 30

zł.

Bilety niezgody
Również projekt podwyżek cen biletów K om unik acj i Miejskiej wywołał
długą dyskusję . Jedn om yśl ności do
k o ń ca nie był o nawet wśród członków
Zarządu Miejskiego. - " Rosnące celly
paliwa i olejów silnikowych, jak również du ży wzrost cen czę.\:ci zamienny ch
i ogumienia, mają znaczny wpływ na
koszty utrzy mania komunikacji miejskiej. Podno.l'z'lcym ko.<zty ( ... ) jest
starzejqcy się tabor autobusowy, który
Wymaga znacznie zwi~kszo nych nakła
dów jinan.\'OIvYl:h, aby ulrzymal.: go
w pelllej sprawno.\:ci technicznej" - uzasadni ał podwyżkę burmistrz Paweł
Jachowski . Dyrektor Zakład u Komunikacji Miejskiej. Edmund Osuch, podał p.ąkłady części za miennych, których ceny wz rosły os tat nio o kilkadzies i ąt, a nawe t kilkaset procent. Poinform owa ł też, że w ramach uzyskania dodatkowych ś rodków linansowyc h przy podwyżce cen biletów
- bez dodatkowych dotacji, od l września zostanie uruchomiona dwuzmianowa linia au to busowa do Radlina.
Projekt podwyżek cen biletów zos tał
przes ła n y do zaopini owania związ 
kom zawodowy m . Zarówno jarocińs
kic OPZZ, jak i MK Z "Solidarność",
sprzec i wi ały się planom Zakładu Komunikacji Miejskiej i Zarządu Miejskiego.
- "Jestem z a utrzymaniem do tycheZlIsowydl cen. Na ubiegłoroczn ej debacie mówiollo , że hfdzie tylko jedna
podwyżka. Bilety podrożaly od / stycznia . Jeszcze si~ rok nie skOlIczyI, a już
mowa o kolejnej podwyżce - mówił
Marian Michałak, członek Zarządu
Miejsk iego. R ów ni eż zas tępca przewodn i czącego Rady, Lesze k Bajda
zdecydowanie sprzeciwi ł się podwyż
ce. Radny Czesł aw Robakowski wnioskowa ł, aby jeszcze raz "dokladnie"
Przea nalizować koszty. funkejonowa- ·

ni a ZKM i rozważyć możliwość wzrostu cen biletów d opiero od początku
1997 r. Dy rektor Edmund Osuch zapewniał , że przed wystąpieniem z propozycją podwy że k, dokonano szczegółowej analizy lin a nsowej . Zap raszał nawel radnych do przejrzenia
pełnej dokumentacj i i księgowości.
Wniosek Czesława Robakowskiego
sk r ylykowa ł radny Kazimierz Łu
czak, przy p o minając , że wielokro tnie
w Rad zie ustalano, aby nie wprowadza ć żad n yc h podwyżek z początkiem
roku, kiedy to zwy kle d rożeje prąd ,
gaz, woda i inne usługi. \V tok u
d ys kusji niektórzy radni s ugerowali
możliwość prywatyzacji Zakładu Komunikacji M iejskiej.
W głosowaniu projekt Zarządu
Miejskiego "przeszedł" zdecydowaną
wi,kszośc ią glosów. Przeciw było siedmiu radnych , w większości z Sojuszu
Lewicy Demokralycznej, w lym Marian Michalak . czł onek Zarządu.
- Podobno Ivlko krowa nie zmienia
po!?/ądów, ale ~lly radni zmieniamy je
zbyt często. P/'zyk/culem dz isiejsze glo sowanie. ( .. .) Wczoraj na komi.\jijeden
z kolegów przekonywal mnie, że należy
podnid(: ceny biletów. Dzisiaj na sej}i.
nie prze,cklldza mu. Ił' plomiennej n-wwie. mÓlrienie zupelnie czcKO.\: odwrotnego. To ja się zastanawiam, o co lU
chodzi' Czy /O jest gra pod publiczkę'
- pylał relorycznie radny Kazimierz
Łuczak.

ROBERT KAŹMIERCZAK

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W JAROCINIE
W OBRĘBIE MIASTA
j ednOf<lzO\vy
0.60 zł
jednor.. zowy ul gO\vy
0.30 zł
mie s ięczny - jedna linia
18.00 zł
mies ię cz ny· dwie linie
21.00 zł
mi esięcz n y - trzy linie
24.00 zł
mi esięcz ny - sieć miejska 34.00 z ł
miesięczne socjalne i szkolne
- 50 % biletu mie sięcznego
POZA G RAN ICAM I MIASTA
jednorazowy w r strefie
0.80 zl
jednorazowy w II strefie
lAO zl
jednorazo\\oy w III sterfie
2.00 zl
jednorm'owy w IV strefi e
2.60 zl
mi esięczny VI l strefie
24.00 zl
mi csięc7J1Y w II strefie
42.00 zl
mie sięczny w III stcrfic
)0.00 zl
miesięczny w IV slerfie
65.00 zl
mie s i ęczny w I strefie
z przcs iadk. <lll a linilf miejską 28.00 zl
mie sięczn y w

II sI rcHe

na linię miejską 49.00 zl
miesięczny \\1 III strefie
na przesindkę n~ lini e; mi ejską ."8.00 zł
lnie s i ęcz n y w IV strefi e
z przesiadką na linię miejską 76.00 zł
l1lic s i ~cznc socja ln e i szko ln e
z

przesiadką

·50 % bilet ll 1l1iesięczncgo
I strefa:
II stref.:
III strefa:

do 10 km
do 20 km

da 30 k111

ważnego

biletu

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

W nowej szkole
DokUl1cz('nie ze str. J
Prace budowlane prowadzo no również przed gmachem szkoły. Pol brukicm utward zono plac przyszkolny.
Specjalnym darem od za przyjażnionej
szkoły w Veldhoven b yło pięć lysięcy
gulde nów przekazanych na budow~
boiska sportowego.
Rozbudowa " Trój ki" była najwię
kszą inwes lycją od czasu przejęcia
szk ół przez gminy. - Calkowily koszt
tej imvestYLji 10 5 / 4 tysięcy 500 zlotych. W tym udzial mieszkQl1c:ów, f inansowy i w/ormie wykonanych prac,
obliczoIlo /la 58 tysiC''.!' 500 zl. Kuratorium - 9Itysi~cy, a gminy 356 tysięcy
- mówil w swym wystąpieniu burmislrz Paweł J achowski.
Podczas uroczystego otwarcia nowego obiektu gral ulacje o ra z życzen i a
składa l bu rmistrz, przewodniczący
Rady Miejsk iej Marian Sikors ki. kierown ik Urzęd u Rejonowego Henryk
Szymczak oraz przedstawiciele wł adz
oświatowych Marek Idziak, Ge nowefa Demska i Paweł Leonh ard. Po
przecięciu wstęgi pawilon zosta ł poświęt:ony przez proboszcza parafii św .
Anloniego.
Wszys tkim sponsorom wręczono
list z podziękowaniem oraz kwiaty.
Sjef Hendriks, szef fudacji holendersko - polskiej przeka zał w darze dla
szkoły kse roko pi ark ę. Wcześniej, 'za-

nim pows ta ł nowy pawilon, H olendrzy podarowali szkole meble do wyposażenia części klas i pomoce dydaktyczne. Przecięcia ws t ęgi przy wejsciu
na nowe boisko dokonali wspólnie
Jala nta Mej zi ńska i Tiny Lcijlen.
Przedpołudniową uroczystość za koń
czy ło

zwiedzanie nowyc h obiek tów
i poczęs tunek.

***

*

Jarocin.
Od l wrześni a p rze bywa w Jarocinie
pięćdziesięcioosobowa delegacja z VeIdhoven. 3 wsześnia o godz. łO .OO
członk ow ie delegacji spo tkaj ą 'się
z władzami miasta. Podczas wizyty
w Ratuszu przedstawicielom Fundacji
Współpracy Ja rocin - Veldhoven zostanie wręczony list gratu lacyjny.
- 3 i 4 września ob rad owały komisje.
We wto rek Komisja Promowania
Działalności Gos podarczej i Przeciwdziałania Bezrobociu, w środę Komisja Rewizyjna.

- 4 września

będ zie obradował za rząd.

Głównym

tem a tem posiedze nia bę
d zie przekazanie urządzell elek trycznych zas ilających przepompownię
ścieków w Wilkowyi na rzecz Zakładu
Energelycz nego w Ka liszu.
- 8 września o godz. 14.00 na placu
przy OSP w Go linie rozpocznie si ę
Swięlo Plonów. Uroczystość rozpocznjc msza świtrta z poswięceniem plonów.
Jaraczewo.
8 września o godz. 14.30 rozpocznie
się Paralia lne Swięto Plo nów. W program ie wyst,py art ystyczne i zabawa
taneczna,

*

*

Dożynki.

Swięlo plonów w Stęgoszy
się 8 września. Początek

od będzie
imprezy
o godz. 15.00. Przewidziana jest rów)I ież zabawa, do której p.ągrywać
będzie zespół Maxwell.
Zabawa.
8 wrześni a zabawa taneczna w żer
kowskim a mlitea lrze. Do tańca będzie
przygrywał zespół SUPER PLUS.
(ie)

*

IVsu'era: do 40 km
(l ini a Jaroci n - Krotoszyn )
Kara za przejazd bez
- 30.00 zl.

Iw SKRÓCIE I

O godzi ni e 14.00 n a placu przyszkoln ym zebrali się po ra z kolejny
uczniowie "Trójki" i ic h holenderscy

koledzy. Na boiskach rozpoczęły s ię
rozgrywki spo rtowe. Pod kierunkiem
Karella Janscna i nauczycieli wychowania fizycznego rozegrano mecze
lekkiego tenisa, holenderskiej koszykówki i in n ych dyscyplin charakterystycznych dla tego kraju.
Uczniowie szko ł y Bcrckacker spedzą w J arocinie sześć dni. Będą brali
ud ział w zaj ęc iach szkoln ych. - Program przewidl{je przeprowadzenie
wspólnej lekcji języka a/lgielskiego,
plastyki i IIIlIzyki. Mlodz i Holelldrzy
odwiedzq Ratusz i Mu zeum Regionalne. By/iju ż Ul Poznaniu, Kórniku i Rogalinie. Pojadą do GoludlOwa. Nie za braknie leż czasu na wspólną zabawę
- informuje d yrektor M ej ziń ska .
IWONA CIEŚLAK

ENERGETYKA KALISKA S. A.

Rejonowy Zakład Energetyczny
Jarocin
Poniżej

podajemy terminy planowanych przerw w dostawie energii

elektrycznej

związanych

z pracami eksploatacyjnymi.

W dniu 16 .09 .1996 r., w godz. 8 00 do 15"', w Witaszyczkach .
W dniach od 17.09.1996 r. do 18.09.1996 r" w godz. od 8'" do 15"', w Mieszkowie
ul. Dworcowa (o·d nr 1 do nr 16). ul. Radlińska (do sklepu spożywczego). ul. Ry nek.
W dniach od 19 .09 .1996 r. do 20 .09 .1996 r" w godz. od 8'" do 15"'. w Jarocinie
RSP Bogusław.
Szczegółowe inform acje o wylączeniach na plakatach.
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od ZE może nie dojsc do wyłączeń w
powyższych terminach , Za utrudnienia wynikające z przerw w dostawie energij
elektrycznej - przepraszamy .
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Nowi -starzy dyrektorzy Festyn w Roszkowie
Jedynie .. gminach Jarocin i Żerkó ..
zmiany na niektórych stano..iskach dyrektorów szkół i przedszkoli. Nowe runkeje zostały obsadzone
w wyniku konkursów na S-letnie kadencje.
W czterech przedszkolach gminy
Jarocin pracują nowe dyrektorki.
W przedszkolu nr I - Irena Polerowic z. nr 3 - Krysty na Kaczmarek, nr
5 - Irena Urbaniak. Stanowisko dyrektorki w przedszkolu w Witaszycach
objęła Krystyna Bartkowiak. - Tak się
sklada, że konkursy IV tych przedszkolach wygraly panie, które poprzednio
byly już dyrektorkami - komentuje
Marek Idziak, dyrektor Samorządo
wej Administracji Sz kół i Przedszkoli
w Jarocinie.
Zmiany dy rektorów nastąpiły również w szkołach.
W jarocińskiej
"czwórce" nowym dyrektorem zosta ł
Marek Tobolski, dotychczasowy zastępca dyrektork i - Zofii Smoczyńs
kiej. Na razie tylko Cieleza i Wilkowyja nie ma jeszcze swoich dyrektorów szkól. W obydwu placówkach
proces kwalifikacyjny zostal przerwany . - Komisja uzna/a , że obydwaj kandydaci lIie po.\'jadają na dzisiaj wystarczających kwalifikacji. żeby mogli vbjąc: stallowiska dyrektorów - twierdz i
d yrekto r Idz iak. Obydwie sp rawy zo,
stanc! wkrótce rozst rzygnię t e przez są d
pracy, ponieważ obaj kandydac i nic
zgodzi li się z d ecyzją komisji konkursowej. którą podtrzymai zarząd miejski . Do końca wrześni a wCielczy
dyrektorem pozostanie nadal Mikolaj
Szymczak. Natomia st w Wilkowyi powierzono pe łnienie ohow i ązkóvl.' dyrektora Andrzejowi DworczYllskiemu,
który do 15 września będzie sp rawo-

wal nadzó r nad zespo le m szkól skła
dającym s i ę z p rzed szkola i szkoł y
podstawowej.
Tylko jedna zmiana nas tąpiła
w gminie Żerków. Na dyre ktorkę
przedszk ola w R aszewach zos tala powolana Miros ława Surma. Decyzja
komisji konkursowej musi być jeszcze
zatwierdzona
przez
kuratorium
w Kaliszu.
(jn)

nastąpiły

Pod hasłem " Pożcgnanie Lata" , odbędzie
w sobotę, 7 września, fcstyn w Roszkowie .
O rga nizato rzy przewid zieli w programie

się

wicie atrakcji. Pr7.cdszkolaki wezm., udział
w biegu z jajkiem i rzucie lotk<t. Zagraj,!:
także w kręg le i w ringo. Dla dziec i szkolnych przewidziano mi~dzy innymi konkurs
rysu nk owy, muzyczny i s prawno śc iowy.
Rodzice i dzieci bę dą mogli wykazaL: się

w obieraniu ziem ni a ków na C7.as oraz w jedzeniu jogurtu z zaslo ni ę l y mi oczami. Rozpoznawanie gatunków piwa, prLec i ąganie
liny, konkurs wiedzy o Roszkowi e - 10
tylko niektóre z ko nkurencj i przygotowanych dla doro s łych. Wieczo rem rozpalone
zostanie ognisko. Okolo godz. 20.00 rozpoczni e się zabawa taneczna , pouczas której będzie grał zespól "AXEL" . Począ tek
imprezy o godz. 15.00.

(raf)

Nowe Miasto

żniwa,

Jakie

Okrągłym bochenkiem chleba, upiemąki z tegorocznych zbiorów,

czonym z
złożonym

gospodarzowi gminy Nml'e
Miasto - starostowie dożynkowi symboli-

cznie zakończyli tegoroczne żniwa.
Wiejsko - gmi nn e dożynki o db yły s ię
w Mi c hał ow i e, niewielkiej wsi liczącej
trzydziesci dziewi~ć gospodarstw.
Sołly' - Wojciech KurLajak zap ro s ił
wszys tkich gości i okolicznyc h mieszkańców - przede wszy stkim rolników,
na plac przy wiejskiej świet li cy .
Przy drewnianych hiwach zas iedli :
Aleksander Podemski - wójt gminy Nowe Mi(tsto. Czesław Jarccki - przewodnicząc y R(td y Gm iny. ks. dzieka n Kazimierz Kasprzyk z Nowego M iasta i ks.
proboszcz Ryszard Fahisl z Kolniczek.
Towarzyszyli im sołty s i z okolicznych
wsi, pracownicy ośw i aty, s ł uż b y zdrowia i lecznicy d la zw i erząt.
Si,!pi;:t cy deszcz ni e s przyja ł sw i ę t ow a
niu. - Żniwu hy /y takie u'ift.' i dożynk i nie
inne - stwi erdzi ! sołtys Wojciec h Kurzajak.
Starostowie do ży nk owi - Jan Korasiak i Kazimiera Koch , wnieś li okrągly
bochen ch leha i wit!Oiec dożynkowy.

takie

dożynki

Młod zi eż z Mi c hałowa , ubrana w ludowe slroje przyśpiewkami wywoływała
poszczególn ych gości , którzy odbierali
symboliczny da r ch le ba i wi ~!za nki zboża.

Uczestnicy dożynek pod parasolam i
obejrzeli wy s tęp ludowego zespołu
"Chociczanie". Piosen ki i tance nawią
zywały do tradycji św iąt wiejskich i pracy na roli .
(ak)

FOTO S /adlOwiak

Jarocin

Serdeczne podzi ę kowanie Rodzinie, Sąs i adom, Znajomym, Delegacjom oraz wszystkim , którzy okazali w s pół
czucie, zamówi li Msze Święte, złożyli kwiaty i odprowadzili na miej sce wiecznego spoczynku
ś.t

p.

MARIANA HOJAKA
sk łada

Żona

'l

Rod'liną

Serdeczne pod ziękowanie Wszystkim, którzy okazali na m po moc w ostatnich dniach choroby i smierci naszej drogiej Zmarłej
ś.

.Marii z

tp.

Dziewińskich

Księdzu proboszczowi z parafii w Wilkowyi, k siędzu Pi o trowi z parafii św .

ud ział, złożone

Radny Marek Tnholski zrcz:ygnowal
31 sierpnia z pracy w Radzie
Miejskiej w Jarocinie. Od t września
objął runkcję dyrektora Szkoly Podstawowej nr 4 w Jarocinie.
Radnego Marka Tobolskicgo zobligowała do rezygnacji z pracy w Radzie
zmiana Ustawy o samorząd z ie terytorialnym. Nowelizacja za kazuje łącze nia
funkcji radnego z pracą na stanowisku
kierowniczym w jednostce podporząd
kowanej gmi ni e (np. sz kole pod stawowej).
W wyborach samorządowyc h w 1994
r. Marek Tuboiski kandydow a ł z listy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Otrzymał ł 82 głosy wyborców. Podczas dwuletniej pracy w Radzie przewodniczył

z dniem

Grochmalickiej

Marcina w Jarocinie, Sąsiadom oraz Uczestnikom uroczys tości pogrzebowej za liczny

Tobolski złożył mandat

kwiaty i zamówione msze

św .
s kładaiij

córki

7. mężami ,

syn

7. żoną

wnuczki i prawnuki

Kom isji Oświa ty. Kultury, Zdrowia
i Sportu .
Marka Tobo lskiego zas t ą pi w Radzie
Zbigniew' Szczepaniak, przewodniczący
OPZZ w " Jaromie".
- 'Tro chę żal rezygn o wa ć IV połow ie
kadell(ji. Uwa ża m jednak, że zapoczą ł
kowane przeze mnie poczynania będą
kontynuowane. Pewne wytyczne są przecież u.~· lalone"· stw ierd z ił Marek Tobolski.
(rr)

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Grzegorz Kaczmarek
z apras z a
NA

Zmiana ceny
"Gazety"
Od pierwszego
jes tcśmy zm uszeni

wr7..cś ni o w cgo

numeru

podni eść ce n ę "Gazety"
o 10 groszy. Zmiana podyktowana jest
(n..-d)
wzrostem kosztów .

ROZPOCZ ĘCIE

KURSU

NA PRAWO JAZDY kat. A, B
w dniu

6 wrześ nia 1996 r. o godz.
w Jarocinie w

ul.

Wrocław s k~

Ir'PiSY: Ludwioów
lub w dniu

ł 6.oo

ZSZ nr 2
15

II, gm. Zcrków
ro7.DOCZCCia

kursu

tZ9121R1N)
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Jarocin

W papę za drogę
- "Takiej partackiej robuty nie
powinno się nigdy odbierać" - twierdził
radny Bogdan Udzik podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej, krylykując siali
nawierzchni ul. T. Kościuszki po pracach drogon'ydl. - "Najgorsz l~ jest to,
jak ktoś się nic zna na drog()\'mittwie"
- replikował radny Stefan I{oguszczak.
Od pocz<}tkulipca na kilkuja roci llskich ulicach pracownicy przedsiębio
rslwa STRADA ze Środy Wlkp. pro\vadzili prace drogo\vc . Metodą po-

wierzchniowego utrwalania. na istniejącą nawier7.chni ę asfaltO\vą nakłada-

no nOWe! warstwy masy sl11ołov\'cj i na st9Pnic posypywano grysem . Drog',.'
udostc;pniano cia użytk u kic ro\\'c01l1 .
Po kilku dniach kam yczk i. kt ó re nic
zes poił y się

z nawierzchni,! . by ł y zmiatane za pomoc,! specj<:llis lycznego
sprz\;tu .
- Laulla:rtem,:1..' na ty ch ulicach mololralU:' .W!jCf: pasy. WidoC::JI)" to :łluk, je
cZy /ll/O .':·ci :os{(lly :akm l(' :Ołw . Aiie }}/{{s:r hy(: :ad}/ym fachowcem. Jadąc
samochodem, c:/{ję, co sif pode milą
d:h!je. ( .. . ) Po:a 1I·(lIorami eSletyc:nymi - ;; dcdeka droga dohr:e wygląda

Żcrków

50 lat "Borsuka"
Koło ł ,owieckic nr 26 HBorsuk" w Żcr
kO\ł·ie obchodzilo w sobotę, 24 sierpnia,
jubileusz 50-lecia powstania.
Po mszy, uroczystości jubileuszowe
rozpoczęto hejnałem myśliwskim w mo-

telu "Agra" w Raszewach. Gośćmi imprezy byli m. in. prezes Wojewódzkiej
Rady Łowieckiej w Kaliszu Wojciech
Szostakowski oraz burmistrz Żerkowa
Janusz Jajczyk.
Na spotkan iu przedsta\\'iono historię
koła łowieckiego "Borsuk". Przed rozpoczęciem wspólnej biesiady orkiestra
dęta z Żerkowa zagrała "Darzbór"
Wzniesiono również toast.

Podczas jubileuszu oficjalnie przekazano kołu sztandar. Przyznane zosta ły
równi eż odzmH..:zenia. Srebrny Medal
Zasługi Łowieckiej otrzymali Bronisła\v
Jaśkowiak. Stanisław Zawal. Franciszek Ryszewski i Mieczysław Lisiak.
Brązowy Medal
Zaslugi lowicckicj
otrzymali Miecz ys ław Sikora i Kazimierz GoŹdziaszek. Wojewódzka Rada
Łowiecka w Kaliszu z okazji jubileuszu
50-lecia powstania koła uhonorowała
odznaczeniami Zasłuż.ony dla Łowiect
wa Województwa Kaliskiego Romana
Ludwiczaka. Wladyslawa Antkowiaka,
Tadeusza Dziuska. Albina Pohlłl i Mariana Ludwiczaka.
(js)

- jako użytkownik drogi żadnej poprawy nie doslrzeganl. (. .. ) ŁJek{ lej
roholyjesl taki, że moim zdaniem jesl
gorzej niż h)"lo. DziZ/ry zosIaly,
a II' miejscach, gdzie h.Vla gllu/ka po",ierzclmia, pojwriła ",ir "rarka" - twierdził radny Bogdan Udzik. Zarzutom
radnego nic zaprzeczył naczelnik \Vydzi a łu Gospodarki Komunalnej Crzę
du Gminy i \1iasla. Andrzej Slowióski. Stwierdził tylko: - Co ja maJJl
doda{.'i Jest okrn)ol/{f recl/llologia . IYid:ieli lO/ac/f(Jlrcr . •)'IO.'illk sir lo \1" C{f-

I)"m .:'w;c!cie ..
- BI'Ii,':łJll' 11' /1'/1/

,\;);'iecie, 1\' Holandii,
i tc;m je.~t r()\L:l1o na drogach - wtr.!cił

Bogdan Udzik .
~ N({j~ors::e jesl 10 , jak sir k(().~· nie
:na ilU drvgoll'niclIvie, Ja lroch(! H" rJ"m
praco)t·alem. To je,H kOllsenvaq"a je:dni. Chodzi o lO, aby pod a4óll lIie

dostawa/a ,,,·je lI'oda, l1ie zamw'::alu

i mróz lIie IVJ',wdzal łUlII'icrzchnl. Tu
hy/hy !'trzebl/y 1/00vy dym/I/ik. Jakby
się pan radny troeJu,: :::nal, lo by pali
takicII rzeczy nie mówi! - tłumaczył
rauny Stefan Rogu szczak radnemu
Bogdanowi Udzikowi .
~- Szedlem ulicą Ko/a:illszki. ( .lak
chodzę, albo jeżdżę rO\verern, 10 jako
radny jestem lal wiej dostępny dla wyborellw.) Bierze mnie -::a ręk ę mieszk.aniec Jarocina i mówi: 'Tj, radn ~I .jak
lo idcie zrohili'! .Iakie lU h10{(~, jak

sanwchody pryskają . "Czułem się,jak
by mi dal n' papę, aUlenlJ'cznie - przyznal Leszek Bajda, zastępca przewodniCZącego Rady Miejskiej. krytykując
wykonanie prac na jarocińskich ulicach.
(rr)

Jaraczewo

Poniżej

polowy
Dok(}łfc:enie

dochody planowano
z podalków i opl:ll - 2.05 t .877
zł. \JI,i p i~nvszy Il1 pólroczu do gminnej
kasy w płynt;lo 45 ( ~~) Lej kwoty, \v tym
- od osób pra\vnych 41,17 (~/o i ponad
52 (!.lo od osób fi zycznych założonych
wplywó\v. - f)ochody pOlliiej 50 % wynikają :: lego , ::e jeSle.{:my H' lrakcie
: ala/lrian;u kredylu z Han/w Uchrony
.5rodo \I'isk a , i lO jesl wla!lt/fe la hrakująca kH'Ofa . Zoswnie ona uzupellliona
II' drugim pólroczu, ale ju ż po trza·h
k"'arlalach propo("(je będą z upe/lIie in1/1' - twierdzi wójl Maciej Pielarz.
Po stron ic \vydatkó\v, w marcu najwiecej pienięd zy (2.774.448 zł) przezn~czono na oswia ty. Do 30 c.lcrwca
wydalkowano 39,31 % tej kwoty. Wydatki w dziale rolnictwo, obejmujące
wodo<.:i'!gowanie i modernizacj ę stacji
uzdatniania wody, zrealizowano jedynie w 23.67 %. Fundusze na te przedsięwzięcia będą poehoclzily z kreci Ytu
z Banku Ochrony Środowiska . - Niskie wydatki sq spowodowane Iym. że
główne ZOl/ania imveslycyjne wchodzą
do realizacji dopiero w drugim pó/roezu . Nie bl;!dzie problemów z ich
wykonaniem do końca roku - zapewnia
wójt.
(rr)
uzysk ać

A.K.RUSZCZVŃSCV

62-023 Robakowo

klGądek,

ul. Królka 4

trasa Poznali - Kórnik . tel.lfax (0-61) 171-216

tOTU Srachowiak

Nowe

zaproponowaną

Miasto

przez zarZąd gminy
kwinlala żyta \V wysokości 26. 40 zł b,dącą podstawą ohliczenia podatku rolnego. Tak więc od
l września rolni cy Gminy Nowe Miasto b<;dą placić podatek rolny w wysokosci J3 zl za l ha p rzeliczeniowy.
W końcow'cj części posiedzenia
wójt poinformo\val radnych o pro\vadzonych rozmowach z Zarządem
"I-IERHAPOLU" Klęka SA w sprawie budowy wspólnej oczyszczal ni
ścieków w Klęce. Koszt tcj inwestycji
będzie wynosił okolo 10 miliardów
starych złotych.
(MR)

I

i podatek
Dokol/("zellie ze

sIr.

I

Wójt Aleksander Podemski zapewni ł
radn yc h , :l,e przwidzianc na len rok
zada nia inwestycyj ne zos taną w pełni
:t:rcalizowane.
W trakcie sesji podjęto uchwalę
w sprawie zmiany stawek podatku
rolnego. Radni jednogło ś nie przyjęli

, FSO· POLONEZ CARO, TRUCK, CARGO
- DEAWOO· TIC O. NEXIA ESPERO
- SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO S LAT
• AlCE KONSORCJUM
· RATY NIEOPROCENTOWANE
• LEASING
• MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
• AUTOSERWlS oferuje także \o'lymianę
używanych samochoQów na nowel
• KOMIS SAMOCHODOW UZ'(WANYCH
• NA MIEJSCU REJESTRACJA
I UBEZPIECZENIA

SKLEP

j.,ROŚLINKA-:]
ul.

cenę jednego

Budżet

:e sIr.

Ni:lj\Vi~ ksze

św.

Ducha 43

nr oferuje
""- piły

DZIENNIKARZY

"Dolmar"

t'idallcuch "Oregon"
r"re lektronarzęd z ia " Makita"
~.u° kosia rki elek tryc zne,

spa linowe

ziemia ,

i wiele innych

Kandydaci pOwinni:
• · mieć przynajmniej wykształcenie srednie
• być dyspozycyjni
• interesować się problema·
mi lokal nymi oraz wydarzeniami w kraju i na
Św18cie

""s przęt ogrodniczy
t:łr nawozy,

poszukuje

RedakCja nie wymaga praktyki

doniczki

w zawodzie dziennikarza.
Podanie z życiorysem prosimy
składać w sekretariacie JARadia .

_________________ 1NFO RMACJ E- - - - - - - - - - - - - b wrzesn,o 1 ~~ti r.

Spotkanie w starych murach
"To jest Bambik! A to Sarna! Zobacz, nadal są tacy przystojni jak trzydzieści dwa lata temu! wzajemnie dwie absolwentki Szkoły Podstawowej w Noskowie, uczestniczki zjazdu. - Zapowiada się niezla zabawa. Chyba zostaniemy do rana ... "
przekrzykują się

"Spotkania ko!eżel1skie wy dwwankó w są dobrą okazją do przypomnienia
sobie starycII nwrólv , od.{:u 'ieże nia da wny ch znajomo.vei i przyja ź ni " - stwierdza Elżbieta Rataje,ak . KościailSka ,
która wra z z Bogdanem Golczakiem
zorgani zowała zjazd . - To, co IV szk ole
hylo ma/o ważni-', HI miarę upły wli lal,
s/(llo s ię godne naszy ch I1Ispomniel1.
Czas zam azal wieje , z ac ierają sir)l1 pamięci

nasze

osobowości.

zachowania ,

powiedzenia. ges/y. Jeste.{:my ciekawi
wyników k onfro11l(J(ji obrazu z la t
szko/nyt:h z ryn/i, klóre przedsUJwiamy
sobą akfllalnie ",

Znów przy tablicy
Przychodzi czas na pa miątkow e
zdj,ci a i toast za tych, któ rzy przyjechali na zjazd koleżeń s ki . Pó ź niej
wszyscy zwied zaj,! szko l, . s tarą część
i ll\ któ ra d o piero powstaje. Hudowane są ho wiem aktualnie nowe sale.
Wreszcie lrafiają do klasy, w kt ó rej
od bywa s i ę wzajemne przedstawia nie.
N i c typową lekcję prowadzi wycho wa ·
wczy ni Marła Kopras. " Musz" si{'
pr:yzł1m:,:e nie wszystkie 1warze uda/o
mi sir ro:poztl(J(: , Na peli '/1 0 zmienUi.<:my sh' 11I.\'2)1.\'Cy . J eslcltI pełna podz iwu
dla was, że zJ1aJeż li.~·{.· ie czas na zorganizo wanie lego ",potkania . c: as na
ch wi/r rcu/o.';'ci. lu:: teraz wiem , :e w vjdę stąd lak sz('zę.~/iH'a , jak dawno ,.ik:
by lam . Pamir tam , j ak pr:y.elam pra-

PRASA

('owaL- do Noskowa ... "- "l\1y

leż

doh-

rze pami{! U1my. Oj, podkochiwali.';'my
sif II' pafli wszyscy" - wola Mieczysław.

"Koledzy. a kt u pmnięra , jakie papierosy palii kiero wnik Kolw;ski? - pyta Bogdan. - "Żeglarze" i "GiewonIy " r. wol ają wszyscy. Okazuje się. że
pamięć nie zawodzi byłych uczniów.
" To byla dobra klu.\'U - mówi kiero wrrik Alojzy Kołański. . Jaw ogóle
bardzo dobrze wspomina m szkolę
w Nosko wie. a pracowałe m lu dwa·
d z ieścia jeden lat· od 1951 roku".
" Moi kochani, jednak okazuje s ię ,
że ni c wszystko, co ro bimy, ginie na
zawsze. Są sprawy, które dojrzewają
i po jakim ś czasie przynoszą owoc"
- podkreśl a Henryk Kopras. nauczyciel.

Uczniowie

opowiadają

o tym. jak

po toczy ło s i ę ich ży c i e po uk o ńcze niu
sz k o ł y
podstawo wej.
" Mieszkam
It' Rm vic:: u. Mam dl Vi(! C()rki. Jedm:i
dalam l1a imif M arta - na c:: e.~ (~ s H '(~kj
nm ll':ycielki" - mi)\~i Aleksandra Dąb
kiewicz. "A j a s i~' dOfohilem szus/ki
d::ie{:iakóu'" - przedstawia się Zdzislaw Grodzki . Mieczyslaw Martu13lski po sko Iiczelliu Szkoly Podstawo·
wej w Noskowie u cz ył si<; w Poznaniu ,
w technikum bud owlan ym . "Nad:u·
rowalem blldowr ropociąg u przyja : ł1 i .

Na p'wl./ią/kr :\'WJ/kaflia a!J.whl'eJ/(·; posad::;!i pr;n/ s:: kIJ/ą drz('wko - dagle zję zieloną .

DONOSIŁA

w::llle.HOIIO pwn vszy

Zabawa i wyścigi kolarzy. W dniu 15 bm. lIrządz a I. Wie llwpolsl'ii
To warzystw Kolarzy i MotorzystOw w Jarocinie. wiell'i.ą z a bawę w o grodz ie:
Brac twa Kurkowego, połą c zoną z wyścigami na trasie 150 klm . prowadzą cej
prze z Jarocin - Ostrów - OdolanOw - Krotos zyn - Jaroc in .
Zabawa sama zapowiada się wspaniale z wzgl ę du na obfity program.
Dla zawodników wyznac zono ce nne nagrody i poważn e lIpominł'ii . to te ż
lic zba u c z e stnil~ó w w impre zi e b ę dzi e bardzo pol ~ a ż na. N i e w ą tpimy ż e
obywate lstwo Jarocina i olwlicy weim ie w imprezie gren1jall1y 11<1zial. daj ąc
Okrę g

pomoc

młod e mll

sportowi.

Bliżs z e sz c zegóły

w afiszac h.
" Gazeta Jarocinska"
Nr 72, B wrze ś nia 1929 r.

TEMAT· ZNANY JAK STONKA...
D o k(\ ti ,,; it lip ";' ł IV pow . j a roC ill!-.killl
:."ł n o t o w a n o

I OAI7 ogni sk slonk i /.i":lIlIli il";:.';IIl Cj
na ogóln,,;j pow iertdufi 7.400 ha 7. 1..:go wyn ika.
że lIii j edno ogni!:'kosr..:dnioprl.ypada J( I hit uprawy
zieminków.
W wyniku prLc:prowadzonej IV powiecie I[
luslracj i ogólnej oraz bic;;"'le..:j konI roli uja wni ono
u;):ylkowników i w laScicicli planl acj i. kl o r/:~ mc
dopclnili oho wiiP.kU ni szcz..:nia sIonki .

62 tyłlll~' ('I!UkIU'yj lH' s powIJtIuwilly. 1.('
oJ!lIisk.-t stOliki w w~·:I.:U-/.HlI~· 1l1 It'llllilli(' zC l s (;ll~
1.likwidomtll(,. W 1 \\ ~ pil dk a cll ll-l.cI)a h~' I () II ~'d l ~'
zarzą d ze ni e cgzc: kw.;~<j n ..: i d(\kOlla ,,; / ahi ":U ll

lik wiJacj i ognisk prl.y p(J m (J"; ~ ' k (\ lullln ~· l otn ..:j . 11.1
kos:.'.1 w la ś,,; i ci o.!li planl l1cji. a 12 "niosk ó\\ o
ukara ni e i n d yw idtlall 1~ dl \\ ł aśc l !.;I..: l i i jcdncj
spó łdzi c lni prod ll kc~j n..:j ~ki..:n)\\ a no dt) ł\ Ol..:gll Lll1
Ol-I...:knj.\!.;ego.

Pti ź l/it'j

tO(/St.

FOTO Slac:lwwiak

"Tygodnik Powiatu PJeszewskiego"
Nr 36, 11 wrz eśnia 1854 r .

w i e ll~ ą

siał.

"Uplywa s::yhko ży cie, j ak powl<
plynfe czas, za rok, za dzieli, za chwilf
razem nie hędz ie l1as ... " - śpiewają ze
łzami w ocz<łch wychowankowie szkoIy podstawowej. Obiecują sohie, że
tera 7. nie b,dą tak dlugo czekać na
następne spotkanie. "Czemu my .{-my
Iyle lal czeka/i · zastanawiają si ę . Łzy
wzruszenia pojawiły si ę na niektórych
twarzach już wcześni ej , podczas mszy
- odprawionej przez księdza Henryka
Olejniczaka - w noskowskim kościele.
" Pod krzyżem u.vwiadomili.vmy sobie,
ile dla siebie znaczymy , ile na.~ lączy "
- podkreśla Bogdan. "Jestem na 0l?ól
Iwardy m mężczyzną - dodaje Włady
slaw Musial· a/e zmi~klem . Plaka/em
jak bóbr".
"Z org aniz owanie spotkania ~t 'aŻlle
bylo prz ede IVszyslkiJn dla tych, którz y
od lIaS1u czy leż dziesiątków lal już ['u
nie lIlie.'2kają · przyznaje Hogda~ Gol·
czak . - On; chyba najbardziej pOlrz ehują tego kOniak/li z koleżankami i kolegami, z którymi nie widzieli się ponad
/rzydz ie.{:ci lal ".

Dalsze losy

O bwi e sz cze ni a.
Przy 'N)'ko na niu szosy powia towej z ,Jarodtt<-ł do K oź mill a robotni cy
z lIajdll.i;·\ za tJ11dni c ni e ci "\ głe i k osr.yLny.
Magis lra ty i U rzędy Sołe cki e powiat II IIzywaj'1 s i ę a by ol)l}. . i( ~tizcz(' lI i c
to zosohn o::t og ł osili klasie ro botników.
Pl eszew. dni;.J 5. Wrześ ni a 18 54 .
Król. I{a d ca Ziemia(lski.

tym

Hu/y Ka/owic(', lOllli.\-k" Jest po dwóch
kilka dni znów wraca do
szpitala. "Ale cz uję się naprawdę dobrze" - zapewnia Mieczysław.
Władyslaw Musial pracowal przez
jaki ś czas w Poznaniu, w budownictwie. Trenował leż judo. "Trodlf cifŻ~
ko było. Do południa - laczka, a palem
- trening, ale jako.{: sobie radzilem " . Na
swoim koncie ma os i ągnięcia sportowe. Zdohyl - na mistrzostwach
w Polsce i w Niemczech · kilka zlotych
i srebrnych medali. Po lalach wrócił
do Jarocina. " Teraz - chyha zgłupia
lem na stare lata - zamierzam ożenii'
sir"· mówi szczęś liw y Wladysław Muzawa łach, 7.a

Pierwszy zjazd

tik)
"Gazeta Poznanska"
Nr 208, 2 września 1958 r.

Niezapomniana

kiełbasa

"Gdy przyszetIlem lu jako kitkulelIli
chlopiec. d/dalem .\palh: szkolr - wyznaje Bogdan Golczak. - j\1ieszkalem
na odludziu , II' lesie, spotykałem tylko
dorosIe o.wńy, k/óre praL'()waly IV pobliż u Idni(:z(Jwki. Nie mialem koleża
nek. ko/e~ ólV. Ź'/e się czl/lem. kiedy
widzialem, że wszyscy IV pierwszej klasie już s ię znają z podwórka . Ja wracałem na .nV(~je "Budy" ( tak sif nazy wa
la czg.\:{: Noskowa ) ; musialem baw/{: .\·i{'
.mm
U.c7.niowic ws pominają szkolne wybryki i psiku sy. "Kiedy.{: nasz kierownik mial HI szkole , li góry , w('d zarnif.
Była {lfera , jak nie wiem , bo my Z lVą
dwli.imy kie/basf i pudhierali.\'my ją.
W kUl1cu sir wydalo "~o Ówczesny kierownik nic wiedzial, klo podkradal si~
na strych. " Panie kierowniku, dzisiaj
si{' p"zyzl/(~il'my - mówi Bogdan Go ł 
czak. - .lako przepru.\·iny uiech pan
przyjmie '(~ 010 kielbas(: - dzisiaj po
/rzydz iesllł dwóch la/a ch, sz e.:'·óu miesil{C{J(:h , trzyd z ie.\·lll o.vmiu dniach. dwudz ieslU d~lI(jdl j{odz iIlUi-h, s: e.wU/slu miIlUllll: h i jedenastu sekundach". Cala
sala rozbrzmiewa gromkimi salwami
śmiechu.

Spotkanie po latach
W trakcie zja zdu pytano orga nizatorów. jak wpadl i na pomysl wspólnego spotkania. " W ubiegly m roku
byłem Ul lipcu Ul Jarocinie. Dowiedz ialem sir od brata, ż e ElżbieUl pracuje
\\1 Rolniczej Spóldzil'lni Produk cyjnej
w !?oszk.OIvie " • mówi Bogdan Gol·
czak. Pojechal lam. Postanowili zor·
ganizować zjazd klasy. Elżbieta zbierala adresy koleżanek i kolegów.
Wspólnie napisali do nich listy z zapy·
laniem. czy przyjad'1 na spolkanie
absolwentów . " Elżbie ta wątpila, czy to
sif uda. Kiedy,v powiedziala: A jak. nas
będz ie trz eci, alho cz /erech'! Odpowiedzialem jej wtedy: " NaweJ jak nas
I/wiu'h się spotka i patisiWO Koprasowie, i pmb·two Kolańscy, lO ju ż hędzie
zjaz d".
" Nie .\polkllli.imy si{' wjaką.i okrąglą
r()('zJ1iq' - 10 /lie je.,·t l'Iujważ niei\'z e
- przyznaje Bogdan Golczak . - Liczy
si{' /0, ze teraz jesle.Vmy z no wu razem
w nlllradl ukoc!umej szkoły. w.\'f()d nasZYI 'h nauczycieli. k.oleżanek i kolegów.
Od nas zależy , kieay teraz znowu si(!
spotkamy. WZIlO.\·Zę więc /Ol/sI za /laszą
dobrą lVolę'"

ANNA

KOPRAS-FlJOŁEK

6 wrze

śnia

1996 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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______________________ TEMATTyGODNIA______________~~____
hy/y negocjowal/i'
dora::I/(~j k o n1i.~ii ,
Kontrowersje wśród polsk iej delegacji wzbudziło przemówienie wygłoszone pO\L'ulollej
pr:e: Radę .Miejską I/a pr:eprzez przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Sikorskiego w Veldhoven. lomie roku . (. .. ) Tak wirc by/y dosko2 l1w/ e radnym, Gen eralnie deha/y
Radni mieli pretensje, że przewodniczący nie przedstawił wcześniej jego treści. na/e
ses)jnej 110 l ema/lego poroz umienia lIie
Natomiast Marian Sikorski zarzucił burmist rzom , że porozumienie, jakie hy/o " - wyja ś nił zastępca bunnistrza.
zostało podpisane w Holandii nie było konsultowane z radnymi.
Wrócili z darami
II'

W osta tnim dniu zag ra nicznej pora d ni odwiedzi li zap r zyj a ź n io ne
od kilkuna s tu la l francu s ki e m ias to
Li bcrcoll rt. Po spotkaniu w. me rostwie, dyskusjach na temat kier unków

Godna reprezentacja

dróży

wspó łpracy

ROBERT KAŹMIERCZAK
Od 2 1 do 25 sierpn ia gr upa dwu·
d zies tu pięciu jarm.: illskich radnycl1.
na czelni cy wydzii.dóv.1 Urzt;ou Gmin y
i Mi asta, kierownicy za kł adów podległ ych

g minie przeby wali w za przyjażnioncj z J a roci nem holenders kim
mie śc i e

Veldh oven. Wyja zd odhyl

się

na zapro sze n ie radnych i hu r mistrza
gminy Vcl dhove n. - Zat/lle pieniąd:e
IIlI l el/ cel nie. po.c/y·· :: hlll/=('(u gmilly
Jarocin - zapevmia hurmistrz Pawcl
.l:lchowski. Pobyt li nansow ..Jtil st ro na
hol e nde rska . Na pytani e. il e radnego
k osztował

ahy skOł/su/wLl'allre,r(: pr:em(ILrielIia . Po 1.1'1/1, co sir Ll"yc!ur:ylo l\' Veld/u H'ell, lrudllu ud:ie/i(: jak iego." pe/llo-

.C{',

tar/e hlaJu·he. Jest lO dlu
mnie : /e r/m:lI'iadcellie " - p r zyz nał
podcza s sesji , w ś r o d..; 2X sierpnia,
radny Bogdan Ldzik. W Sal i Sl.:syjnl.:j
Tlil chwi l ~ zapano w;Lia cisza. Po ZHkOllcl.eniu sesji pr zl.: \vodni czący . po-

mOCl/ic/H'lI .

prO~ZO!l) o u dos t ęp nieni e

trc~t:i
rU7ił

.. (ia;;ecie"

przl:l1lówil'llia. od m ów ił. Stwict~ Iko : - .. To hy/o /}/(~jc I\'ys/(lj>iemiałem

nie i cI/a \I -1asnych pOlr:c'h je

LI 'l{;ą('ymi kluc:!())\'(! rO/f
Illm/uJIIl f/{ls :ych gmin"

wspieraniu
k on l akt ów [lom iędzy pr zcdsit;b io rs twami ag rarnym : i ins tytut am i wspomagaj,!cy m i gospoda rk'r ro ln.!. \vymian il.: urz\=dni kow g min nych "II" celu
ohllslrol/lu'go :apv:nania sir: organi:Ol:if/, ji",kc:iollolt'aniell/ iI~/i'(f.\"lrlłklll

ry. he:piec:el/s/lra l11iasta oraz ut\vorzcn ia dl.ia la ln ośei promoc yjncj mias la '

"Rola gminy

i IUlll llyg/m"ilem. To uie jesl lI 'ysuljJil'nie r(J(fr. /y/ku muje lIySltljJil'l1 ie." Za-

ro: /ic:ac:,

pytany jednak. czy jak o przewodni·

Ja rocin " -

II ' :(/Il':: lIo~'ci od
1r!J.:o, na ile kw nu)gl ,\'Ohie pOZIVO /il",
Iy /e ~o lO kns:tOll'lIlo. W''luilnie punie,\ 'iemy koszly pr:eja:du . Pr:ewo::l1ik
wysltlwi nam radl/.lI1l!k i my : a lO
zaplacimy".
Program wizy ty w Holandii , op ra -

czący reprezentował Rad ę Mi ejską ,

cO',vany przez
pe ł nia ł

st ron ę h olenderską.

jarociniakom

dnie. Delegacja

ni emalże

odwiedziła

wy·
całe

m. in.

przcd si<;biorstwo oczyszcza nia

RA-

ZOB, zajmuj,!ce s i ę gosJlodark" od·
padami. Radni zwied za li t eż osrodki
kulturalne. s portowe. ośw i ,lto\ve, centra hand lowe,

Uczucie

zażenowania

Głównym

punktem poby tu w za·
gminie bylo spotk a nie
Ve ldho vcn i Jarocina.

odpowiedzia ł:

- ,,"Vl'nika :e

SUlIlłlll.

:l' H Ul/l1 /)I'U\I'U repre::l'UIOLl"a(: Radę ".
(Fragment y przemó\'·"ie nia . s pisa ne
z t a ś m y magnetofonowej . puhlik ujem y p o n iżej .
Jaroci ń scy radn i. pop rosze ni o skomentowanie przemówienia Mariana
Sikorskiego, od ma\viali komentarza.
Radna Bożena Przewoźna pO\I,.'iedziała tylk o: - "Ta cis:a po lI ystajJ ieniu
plJJW Utf: ika hy/a lI'ymo ll'lw ". Zast<;pca burmistrza Henryk Kowalski przy-

znal , że Jlodziela pogląd rad nego Bog·
dan" Udzib i doda I: . .. Pali p/':(',,,od·
Ili(":ą( y hy/ do IITja::tfu ,,,vreduiu slabu
{Jr:ygolOH"any"

Nie wie rada, co robi rada

przyj a ź nionej

radn ych z
W lIrm.:zys l ości uczestn iczył m, in.
polski konsu ł w Ho landii.· .. W SlI'oich
wYPo ll'iedziadl mÓl1'ili.vmy, co możemy
m/ Veld//Ovel1 uzyska(:, Lvjakim kienmku na.\":a w.\pó/praca powinna pó./"c: "
- p o inform ował na konferencji praso\\'cj . po przyj e:i.d z ic d o J a roci na , bur-

mistrz Pawcl Jachuwski . Wicie koni·
wśród

rowersji
w z hud z iło

pols kiej delegacji
wyst::!pien ie przewodnic zą

cego Rady Miej ski ej w Jarocinie. Ma·
riana Sik o rs kiego. Sprawa ta z nalazła
swój odd7.wi.;k na os tatn iej sesji Rad y.
- ,, 1\4 (~j odhiór pr::emólI'i(,l/ia hyl, I}/I)w ią(' lIqjog/{'dnid, J/(',~ alyll'lIy, Nil' :gllr/: um sir : c:{.'.':'u'ą (j('('1I : wil{;;uJ/yclt
syl um /ą LI' Polsce . : u/I/"l': clllo ll"ally ch
11' Iym w,rsląp ielliu ..Nic : g m /:aJJ/ sir

:

: II'/"(j("(,ł/ia si r

do
.\·IroIlY /w/('I/(/('rsk i('j. /. J/If~i(! opinil!
III("::"U sir : J!,lId::m:, hl/eJ:: nil'. Sąd::ąc Pl)
r('akc;i radnych . kttjr: ,r hy/i II ' VeldhOl'('II , poc!:iela/i uc: ul"ie : a: ('II01l'llllia .
Je.\:/i II" pr:) '.c/o.~d pan pr:i'U'oc!nic:qc.!'
h{,t/: ie lI'ys(~/}()lI'a/ H ' imieniu rmf!" , pro: j(l/"IlIC{

(!

JI(I!II()("

Burmis trz Pawe ł Jachows ki i burmistrz Vc ł d h oven F .A .W . Jacobs
pod pi sa li. podcz"s wspó lnego posie·
dzenia rad. dwuletni plan współpracy
obu g min. - To niC! są 11001 1e r: e(::y.
U li/owa (podpisana w 1995 roku·
przy p . red.) brla hard:u ogóllly m
slIl'ierd: l'l1iem . które nuju'i o IV·\PÓ/pracy lIas:yd/ gmin , o vgo/l1ydl zasadach, na klórrc!J ta l1",'ipó/praca powin1/0 polegm:. TI/taj są ju: hllrd:o kO f/ krem" priorytety . k t ór e !)UlI'inny pojau'h: sie II" okresie dLl '(Jch /at - mów ił
bllnn i~ trz Paweł Jachows ki . Plan
przewiduje m. in. organiz;lcj~ k'u rsów
.i~7y ka angielskiego luh niemieckiego
ola mlod;;il:i.) prz) go t o\\' uj~~cl.:j ~ict oy
udLialu \\' s ta:lat:h. - f)oly c!rc:as hyly
/O

tylko .\U/:(' }"o/lIh·:e. Po LI"i:ycie

d \"/"{'/II(ll'(ilL'

u(ls:1"("h

s:J.;() /

.~/"('''uic!t

j'::aLL"odtJ\rych II" ,··C'lcIhol'('J;,/,m/I.\· p r uI'0: y(j(', ah.I' lo ro:.cer:,rc'· () sta:c
/Jard:ie; :ml"(){/()I\"(' - i n fo rmowa ł b ur -

m istrL W poroz um ien iu z nala zły s ię
t eż punkl y mÓWii!Ce o "lliJIl"ią:.nraniu
kontaktów pomif d:y o.whami

()(~~ry -

II'

Iych kOlIIaktach

h(,t/::ie jedynie opiekw/c:ą, .\· /ym ull u"ą
cą. Ahso/ufllie nie (:!u:em,l" illgerOll"a/",

wyja zd. przewodn i czący
Rad y Miejskiej Ma rian Sikorski od ·
powi ed z iał: - " J;ł~}'(h~il' mi .\";~' . :ejes! l O
nie.\'IOSOH'lIe pY llIIIh' , ha

:yu'1I kul-

II'

Zależy

nam

lUf

(1'J11,

aby

wymiallu h,r/a godnie repre:elllujqcl{

Na

s t wi erdził

śro dowej

b urm is trz.

sesji Rad y Miejskiej,

odpieraj ..!c zarzuty radn ego Bogdana
Udzika. o nickon s ult owa niu swego
przemówie nia z radnymi , przewodniczący Rady Marian Sikorski zauwa żył : - "Żadne porm:.wniel1ie nie by/o
kou.wl/Owwle z Radą. Równie: porOZlImiellie /lI1I/ (w Ve ł dhoven· przyp. red.)
pudpisane nie by/o kOJ!sul!owol1e :: wy soką radą. " Zastępca

ry k

Kowa ł s ki

burmistrza Hen·

t łuma czy

wypow ied ź

M a riana Sikors kiego zdenerwowaniem. - "C: tery strateg icz1le punkty ,
k tó re : osfaly podpisane IF Ho/witW ,

delegacja

zwiedziła

ceni·

Wi eczorcm odb y ł o si.;
Sp OI ka nie z w la d zami i mieszkatlcami
Li bcrco url. Wzi cJ ł w nim ud z iał także
rum

ha ndł owe.

konsul po lsk i z

Lilłe.

za interesowan y

" kojarze niem" miast z obu kraj ów.
D ysk ulO\vanc by ł y 111. in . mo ż l iwości
ws p ółd/.ial a n ia
prze m yslO\vców.
ud zia ł po lskic h przcdsi<; bior~ów w targadl w Lilie , a ta k że' wymia n y ku lturaln ej i lu rys tycznej , - "N{~j\\'a:lli('j
s:ą r:(!c:ą. jaka sir sw/a u' c: asie
go.' ;:c:('lIiu na,' \I' Libert"our!, hylo pr:t'-

ka:anic: da/,() LI" er:e: mero Jeal/- C /aude 'o l\t!orl/'eux d/a s:pilala j{lr()ci,i.\kiego. Barl/:o d:i('kowa/c:m :0 (o. PWI
mer pr:ygololt'a/ pięl karlOllów han-

da:y. anlyhio(ykóu',

\\'ys()kh~j jako.~ci

spr=~'1 jedł/o ra:oU'ego lI ży t!.:. " "

- m ów i ł
burmistrz I")i:l\vel Jachows ki , przeka-

zuj'lc da ry Jerzemu

Piątce,

dyrektoro·

wi admin istracyjnemu jarocirisk iego
ZZ07.-u , - " At/iejmy nadz ieję, :e posiada lo II's:)'.'llko jes:cze okresy gW(lNmc.1.'jl1e. BYlI'aly do (ego ("za.HI ró ż ne
llieporo: lImic'llia. S/użba zdrowia by/a
traktoU'(/llajako bardzo biedna. Dociera/y do nus , wIo rmie darów, r :eczy tall/
l/iepr=ydalJlc i li lias hyly równie: nieprz dallJe , Odjakiego.~ cz asu, po I\'spólnych uzgodnieniach, docierają do IIUS
rzeczy bard::o warfo,\~cioHl{! . D/atego
m erowi Liber courlllależq się serdeczne
pod:ir:koll'allia" - z auw aży ł dyrektor

Jerzy Pi'ltka.

( .. ) Tak Irochr z :u::dr o.vóą palr:ym)' nu was:c.!lJrmy samorządno.rei. My
wk:e .\'IUlIO II'imy .<iwl1or:ąd, jednak daleko /lam do leg o, co wy ju:: macie,
z l"::ego wasi I\'spó/ohY Ll'arele

II'

pełni korzysląją.

Znamy wasz e form)' lroski

o mieszkania d/a mieszkmicóll' VeldhoJ'(!Il . Wiem y w jakich komfortowych
lI'anmkach mies:kają l'lHeryci i hu/::il'. klóry dll1ie sIm: na w łasn e mieszkania ,
który dlllie ,\'1(1{' na w/asll)" dom . l\4y nawet realnie nie mo żemy () tym my,<:/el.:, Po
prostu nie mamy pienirdzy 110 :aspakajanie p01r:eh mieszkaniowych

nie, Niedostalkóu' mamy bardzo \\Iie/e, }vlimu::e

na s tąpi/y HI

III

Jaroci-

Polsce zmiany ,

pr:es:/i.t:lJ1y z systemll sOf..jalis ly (": l1ego na kapiw/is lyczny, realiza<.'ia lej

reformy bard:o drogo kos: fUje nasze spolec:('li.\·IU'O.
Rada lWiejska
II'

Ił-'

J a rocinie, mimo ::'e " ie S/(I/lUI1'J' m onolitu po/i'.yc::llef{o

sprawach go,\p odarc:ych , sprml'ach

doryc:ąi')"cll

mil's:kaJ/cólII gmin)' Jaro -

cilll vyk.azl~ie trzeżwy rozsądek. /?o::sądek ,

kJóry pO: ll"a/a na możliwie IIqj /epsze
i I/(~ielek lywlliejs:e wyk o r : y slOnie ::asobólI' gminy dla .ki mies: km1c6 w. A/e
mamy du:e problemy :e .\J)!·(I\\·(Jllli uchrun)" :drOll'iu. 0.<: lVia ty l\' s:ko/nic(wie
pUllmlpot/stall 'OU) '/Jl, sI WIellI dróg, \L'iele prohlem611' k011/ I/fW/llycl!, lJe:piec:eJI.\"l"'(/ ohYII'u/di, iII'.
110m rO:l\' ią:m:

:~;ą

lo proh/emy

k().etoll·lw

u/e II UII11y l1(/d::it~i{',:e uda sirj!'

perspek Iywie lIąjhli:s:ych Im.
..\':mlO lI1ll i pUllS/ll"o. k(}r:·.r.\'{(~ją(" : I('~() I/m:ego d:isiej.cego posied:el/ia,
p/'a,1!. lli' pw /slwa prosic: o ("0.1" U) h{'d:ic s/u:y/o mies:kwico/1/ gJ/lil/)' Jarocill .
'ł'il'IJlY, :e pml.wH"u /}1(Iją .fil: lIyp/'(/COI!"W/C (()rl/l,l" i srosują je \I' "rllkryce,
(f tlOIy/':y lO ak,ji ,,!Je:pi(,c :: ł1 (, lIlias to .. !\4y,rmy LI ' Jaroci"ie r():fJ()(':~'li W(I/il.'k,
a/e c!W{'HlY !"()ll"nie:: skor:ystat"· : h'a,cyclz h{':po.~ r('t!J/idl dO.{;wituk: e,i II' Iym
I I"

: akresie.
( .. , j :yc:ę da/s:ego, U"\Jwl1ia/ego /'o:lt'ąju , pelui s:c:ę.~cia i rado.ki, :Yi'::f
dals:(~i pr:yja:nej

i hraterskiej lI 'sp(j/pracy aha g m in"
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Kwadrans Z wicepremierem
Cimoszewicz pozostanie na stanowisku szefa rządu, czy rolnicy poszkodowani w wyniku
rekompensaty, jakie szanse ma Kalisz na utworzenie giełdy rolnej? - pytano
wicepremiera Romana Jagielińskiego podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu.
Czy

Włodzimierz

klęsk żywiołowych otrzymają

Wicepremier, minister rolnictwa,
Roman Jagicliński przyjechał w ubieg·
łą środę do naszego województwa na
zaproszenie wojewody kaliskiego, Eugeniusza Ma/cckicgo i prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne
go, Maksymiliana Dełekty . W kilkunastominutowym spotkaniu dziennikarzy z wicepremierem uczestniczyli
również posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb, T.deusz Sytek i Józef Gruszka.

Rolnicy i

Bośnia

Dziennikarze pytali wicepremiera
o rekompensaty dl a rołników poszkodowanych w wyniku klęsk żywioło
wych. "Cz ęJ'Ć czlonków Rady Mi/listrów zastanawia się czy ma się to odbyć
ze środk ó w przeznaczonych na rzecz
dróg wojewódzkich i krajowych - stwierdził Jagieliński. - Ostateczna wersja
ZOSIanie ustalona lV dniu jutrzejszym ,
kiedy to będzie obradował zespól pod
przewodnictwem Leszka Millera. Nie
c!Jcę lIa razie mówit.: o przymiarkach.
Mamy bowiem problem z bilansowaniem potrzeb, które powinny być finan
sowane z rezerw budżetowyc h Rady
Ministrów. Probłem rekompensaty d/a
rolnikńw jest bardzo ważny , ale mamy
jeszcze sprawę naszego oddz iału wojskowego IV BO.fni i kilka innych rzeczy " .

Na terenie województwa kaliskiego
wielkość strat poniesionych w wyniku
kataklizmów - gradobicia, powodzi
i huraganó w - wynosi 97 miliardów
starych złotych. Zasiewy zostały zniszczonc na prawie 7 tysiącach hektarów u żytków rolnych. " Rekompensaty ZOSlanq wypłacone , ale na przy,\'zły rok musimy wypracou.'ai: zdecydowanie inne systemowe rozwiqzania.
Trzeba wródć do upowszechnienia
ubezpieczeń" - dodał wicepremier.
Roman J agieliński przyznał się, że
u niego tegoroczne zbiory zapowiadaj. się bardzo dobrze. "Dz ięki pracowitości moich synów - Jacka i Huberta,
nie odczuWam kryzysu w swoim gospodarstwie".

Kolorowe paliwo
Kilka słów komentarza wicepremier poświęcił również kwestii wliczenia podatku drogowego w cenę benzyny. "Chcę poitiformowa(' o stanowisku resortu, który jesl z resztą utoż
samiany z polityką PSL. My mamy
trzy warianty. Pierwszy , 10 inny kolor
paliwa i sprzedaż na rzecz tych , którzy
nie uczestniczą w transporcie drogowym. Drugi - bezpo,~redni zwrot na
rzecz producentów rolnych. Trzecia
propozycja , to z wrot pieniędzy do urzę
dów gmi/l. One same rozstrzyga/yby,

miczną

ochronę roślin niewątpliwie

zwracają się

z nawiązką.
Ze zbóż ozimych najgorzej wypadły
plony rzepaku. Podczas gdy normalnie zbiera się go na naszym terenie 25
- 35 kwintali z h!,ktara , w tym roku
zcbrano tylko 15 - 18 kwintali . A były
uprawy gdzie zebrano jeszcze mniej!
lepiej niż w ze sz łym roku wypadły
natomiast plony zbóż jarych. - ,5rednio
o /0 - /5 % - twierdzi Krzysztof
Linkowski.
W
gospodarstwach,
w których stosuje si ę właściwo uprawę. m:lwożenie

i ochronę chemi czną

zbiory

były oczywi ście wyższe,

PSL

O

ROP-ie

Wicepremier zdenerwował się , gdy
któryś z dziennikarzy zapytał, jakie
jest stanowisko PSL w sprawie powstawania w naszym kraju supermarketów i czy jest ono podobne do opinii
Ruchu Odbudowy Polski. "To lIie pan
Olszewski to wymy.słU, tylko /lasi <Izialat.'ze. Irytt4e mnie zawsze poruszany
temat - czy lIam. jako PSL, jesl bliżej
do Ruchu Odrodzenia - czy też Odbudowy - Polski. My jeste.!my w parłamende,
więc
mówmy inaczej:
ROP-owi jest programowo bliżej do
PSL ( .. .) Pan Olszewski wykorzystal
pewien element podkre/;/any niejednokrotnie przez Klemensa Sderskiego.
ministra przemysiu i handłu, cz łonka
naszego kłubu parlamelllarnego. Ten
sam fokI upublicznialem i ja. Ohoje
twierdzimy mianowicie, ż e należy kontrolować pmvstawanie dużej ilo,~ci supermarketów. Mogą bowiem wystąpit.:
poważne zagrożellia dla handlu droblIego, tradycyjnego ".

zadowołonym .

Rolnik czeka
DokOlzczenie ze str. I
Krzysztof Linkowski, ekonomista
w jarociń s kim ODR wymienia inne
przyczyny niskich plonów zbóż ozimych, - Złożyły się na to warunki
okresu zimowego i wiosenneł{o, kiedy
było dużo przymrozków, opadów , naS iąpi/o porażenie chorobami: mącznia
kiem i seplOriozą zbo ż ową. Wielu rolników, ze względu na koszty, nie stos uje oprysków na choroby grzybowe.
Zdaniem Krzysztofa Linkowskiego
zarówno opryski,jak i zaprawa ziarna
przed siewem są bardzo istotn e dla
zbi0rÓw, a nakłady poniesione na che-

jak traktować te .'mdki - czy Jako
wlasne i wtedy na ich hazie zwięk!l'zać
tempo inwestycji infrastrukturalnycH.
gwpodarczych, o,fwiatowych. Byl: może samorządy dojdąjedllak do wniosku,
że wszystko już zbudowały w gminie
i będą zwracać pieniądze producenl,o m
rO/llym".

w po-

zostałych
nIższe.
Pracownicy
ODR-u nic chcą jeszcze dawać ostate-

cznej oceny plonów.

W oczekiwaniu na kombajn
Jako bardzo trudne ocenia tegoroczne żniwa prezes żerkowskiej Spół
dzielni Kółek Rolniczych Zygmunt
Meisnerowski. Opady powodowały
przerwy w koszeniu , zboże było wilgotne, a sierpniowe słońce później
wstawało i s łabiej przygrzewało. - Komhajny wyjeżdżaly później w pole
; wczdniej wracaly, W ,\'um;e. w porównaniu 2 larami uhiegłymi, pracowaly
dziennie k rócej o 1,5 godziny - mówi
prezes - ty lko trzy dni można hylo
mlócić dlużej, <lo 23.00 a nawet 24.00.
Ogółem jednak tegoroczne żniwa były
dla żerko wskich kombajnistów bard zo pracowite - mają oni za sob(~
około 2200 godzin koszenia. Dla porównania w zes złym ro ku kombajny
SKR-u mł óciły 1800 godzin.
Prezes nic jest jednak do końca
funkcjonowania
zadowolon y
SKR-u w czasie żniw - Jak lu by c:

gdy rolnik musi (,·zekat.:
na kombajn póltora tygodnia i przez to
rezygnuje Z naszych uslug? - pyta. Złe
warunki atmosferyczne podgrzcwały
atmosferę i wywoływały nerwowość
rolników. - Gdy w .<:rodkach ,-nasowego
przekazu powiedziano. że za dwa dni
będz ie podal, 10 rolnicy nas nachodzili
i dl(.'ieli, żeby do nich nl1łyehmiasl
przyjeżdżać - uśmiecha się prezes. Ocenia, że jego spółsJzielnia jest w stanie
wymłócić zboże tylko z około 30
% pól na terenie gminy. Moglaby
zakupić dodatkowy sprzęt , ale trudno
byłoby jej znależć kombajnistów,
chcących się zatrudniać tylko na sezon.

W oczekiwaniu na podwyżkę
Wielu rolników nadal zwleka z odstawieniem ziarna do punktu s kupu,
Utwierdza ich w tym zapewne róż no
rodność cen , jakie oferuj'l poszczególne przed s iębiorstwa. W ubiegły czwartek za tonę pszenicy płacono 600 zl
- w Centrali Nasiennej "ANKO", 580
zł- w Zakładach Zbożowych w Pleszewie i 530 zł - w mieszkowskim punkcie
skupu należ ,!cym do Hodowli Roś l in
" Sobótka" Sp z O. O. W ciągu trzech
tygodni cena pszenicy wzros ła więc
średnio o milion starych złotych. Rol-

Zmiany "na górze"
Ak tualnie toczą sil' rozmowy pblskiego Stronnictwa Ludowego z Sojuszem lewicy Demokratycznej na temat podziału wpływów tych pariii. '
"Dążymy do podpisania przez prezy- I
den/a pakietu ustaw, które stallowią
między innymi o reformie celJlrum adminislral:ji rządowej. Chodzi też o reformę minisJerstwa spraw wewnętrz
nych" - powiedział Roman Jagieliński.
Jego zdaniem PSL bezwzględnie powinno mieć wpływ na inne obszary
gospodarki. "Ty/ko w ten sposób możemy doprowadzić do transformacji
.frodków z tych działów na rzecz wsparcia polskiego rołnictwa, Chcemy zrestrukturyzować rolnictwo i wieś polską
do czasu pelnej integracji z Unią Europejską, ale potrzehujemy /la to .!rodków
z zewnątrz. PSL musi więc mieć wpływ
na in/le podmioty gospodarcze" - tłu
maczył minister rolnictwa.
W trakcie spotkania dziennikarze
pytali wicepremiera również o to, czy
PSL wystosuje wotum nieufności dla
rządu Włodzimierza Cimoszewicza.
"Opinie, w jaki sposób ma zostać przeprowadzona rekonstrukcja rządu , są
zróżnicowane zarówno w PSL, jak
i w ogóle między koalicjamami" - powiedział Roman Jagieliński. Jedni
proponują wystosowanie wotum nieufności dla rządu Cimoszewicza z zagwarantowaniem, że pełniłby on jeszcze w przyszłym roku funkcję premiera. Inni natomiast uważają, że lepiej
byłoby wymienić poszczególnych szefów resortów. Za tym właśnie warian~
tern opowiada się wicepremier.
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

ników jednak widocznie ta kwota jeszcze nie satysfakcjonuje. - Zboże sprzedają tylko ci, którzy milszą - komentuje Józef Bia/as, kierownik Centrali
Nasiennej - W porównaniu z innymi
lalami skupili!-hny bardzo mało. Być
może dlatego, ż e zwiększyła się iloś(:
.firm kupujących z boże.
Co dziwne, Centrala Nasienna, która płaci za tonę pszenicy najwięcej
- 600 zł , kupiła 150 ton tego ziarna,
nalOmiast Hodowla Roślin "Sobótka" - aż 350 ton po cenie znacznie
mniejszej. - Rolnicy wolą do nas przywieźl,: , bo mają od razu pieniqdze - komentuje sytuację Marek Wa/ęsiak,
księgowy firmy.

W oczekiwaniu na normalność
Cenowa ciuciubabka powtarza s ię
rok z kolei . Zboże drożeje
z dnia na dzień i tak naprawdę nie
wiado mo , jaka jest jego realna wartość. W czasie ostatnich trzech tygodni ż niw bardziej opłacałoby się w każdym razie być spekulantem ni ż rolnikiem . - Tak będz ie, dopóki rolnicy nie
stworzą własnych struktur, będących
w ,\'tanie narz ucie: okrdloną cenę - komentuj. w jarocińskim Ośrodku Dorad ztwa Rolniczego .
ALEKSANDRA PłLARCZYK

już któryś
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Przed trzema laty do poznańskiego Zakładu Kremacji Zwłok wpływały dwa Z ceremonią lub bez
Kremacja zwłok kosztuje 410 zło
zlecenia w ciągu tygodnia. Obecnie - około trzech dziennie. Zmiana ta
tych. Pozostałe koszty uzależnione są
spowodowana jest coraz większym zainteresowaniem nową formą pogrzebu oraz od decyzji rodziny osoby zmarłej. Zgodnie z polskimi przepisami urlly
tym, że jest to jedyny czynny zakład w naszym kraju.
z prochami mogą

W proch się obrócisz
IWONA CIEŚLAK
Ośrodek
Usług
Pogrze bowych
UNIVERSUM mieści się na terenie
poznański ego Cmentarza MiłoslOWO.
Id'lc do głównego budynku , mija się
Dom Pogrc·.ebowy i cmentarz, który

zdecydowanie

różni się

od innych. Na

pięknym

zielonym polu umieszczone

są małe

granitowe tabli ce z nazw is-

kami zmarłych osób. Tuż obok wydzielono plac w k sz tałcie kola. Jest to
Ogród Pamięci. Na dużej granitowej
płycie umieszczono kilkad ziesi'lt tabliczek z nazwiskami osób, których
prochy rozsypano w Ogrodzie. Dookoła specjalny murek tworz'l nisze.
w których umieszczane są urny z prochami.

pIanowO(: spopielenie zwlok na dZl'ell
przed zlożeniem urny do grohu. Może
się bowiem zdarzyc awaria prądu,
a wtedy piec nie dz iała.

o

każdej

porze dnia i nocy

Zaklad Kremacji czynny jest od
wtorku do piątku, w godzinach od
7.00 do 15.00. Przez cal'l dobę czynne
jest biuro , które przyjmuje zgłoszenia.
- Można telefo/lolVac; () każdej porze
dnia i nocy. z lerenll calej Polski.
Otrzymujemy zlecenia nawet z odlegtych mfw'l, jak Wars zawa, Katowice,
Zakopane. Zdarza się, że Ul naszy/'n
zak ładzie sq kremowane zwłoki Pola-

dzem lub bez. - Rodzina wyko/luje
jeden telefon, a zakład troszczy się
o odpowiedni przebieg pogrzehu. Staramy się , by wszystko przebieRa/o elegancko , ale i sprawnie . Tym bardziej, że
przyjeżdżają lu ludzie z daleka - stwierdza kierownik.
Przewóz zwłok , z zapew nieniem odpowiednich warunków san itarn ych,
odbywa się również z terenu cale go
kraju. Aklualna cena transportu to 80
groszy za jeden kilometr. - Bardzo
istotne jest to, że w zakładzie mamy
własną chlodnię. D zięki temu, HI sytuacjach wyjątk o Wydl , można przechowywać cialo nawet przez kilka dni, gdy

Zacieniona alejka prowad zi do dawnego fortu, w którym obecnie mieści
się Zaklad Kremacji. - Far! len zosral
zbudowany w lalach siedemdziesiqlYl:h
dziewiętnastego wieku. Jest więc obiektem zaby tkowym. Przejęcie/ortu przez
UN/VERSUM zapohieglo jego niszczeniu - informuje Jan Jezicrski, kierownik zakładu. We wnętrzu panuje
przyjemny chlód, słychać muzykę klasyczną. Dlugi korytarz prowadzi do
Sali Pożegnań. Białe ściany, zloty ży
randol, kilka wysokich krzesel i kwiaty - to skromne, ale i bardzo eleganckie wypo sażenie sali. ~ Tulaj Ilajbliisza
rodzina ma możliJ1lo,{:ć pożegnania osoby zmarłej. Bardzo cZfsto HI czasie
ceremotliijesl le ż ohecny ksiqdz - opowiada kierownik Jezierski. W głównej
ścianie

zamonLowano dużą szybę.
Dzięki temu rodzina może śledzić
umieszczenie trumny w piecu. W czasie pożegnania rozbrzmiewa muzyka
poważna, później - podczas znikania
trumny - rozlega się dźwięk dzwonów.
Na tym zazwyczaj kończy się część
ceremonii przeznaczo na dla najbli ż 
szych. Następnego dnia , lub po uplywie kilku godzin, rodzina odbiera
urnę z prochami.
Kierownik razem ze swym współ
pracownikiem demonstrują działanie
specjalnego podnośnika , na którym
umieszczana jest trumna. Najważniej
szym wyposażeniem sąsiedniego pomieszczenia jest piec. - Jes! /O szwedzki
piec, \II pełni skomputeryzowany. Może
hyć programOlvany i kontrolowany za
pomocą modemu. Spelnia \vszystkie
wymogi sanitarne i ekologicz ne. Podczas kremmji wewnątrz pieca temperatura wynosi 750 stopni - informuje Jan
Jez ierski. - Kremacja, od momentu wło
żenia trumny do wyjęcia pro chów , lrwa
okola jed/lej godzi/lY. Należy jed/lak

FOTO Srac/wwiak

ków mieszkających poza granicami
kraju - opowiada Eugeniusz Rumiński,
pracownik UN IVERSUM. Wszystkich ustal eń można dokonać telefonicznie. Przesia ć należy tylko akt zgonu
i dowód wpłaty na pokrycie kosztów.
Wyma ganejes t także oświadczenie, że
wolą zmarlego jest poddanie jego ciała kremacji. - O.fwiadczenie takie skła
da bliski krewny. Jest lO iSlOlIle tym
bardziej, że kremacja nie jest w Polsce
tak powszechna , jak IV innych krajach
i budzi nadal wiele emocji. Zdarza się,
że rodzina przyjeżdża skłócona. Od
tych "przeciw", już po ceremonii, sły
szę częs to opinię: "Przyjechałem. bo
należy uszanować ostatnią wolę zmarlego. Byłem przeciwny kremacji. Teraz, gdy wiem, jak 10 wygląda, sam
zdecydt4ę się na taki pogrzeh" - opowiada Jan Jezierski.
W UNIVERSUM można zalatwić
wszystko: transport zwłok, zakup trumny i urny, wykup miejsca na cmentarzu, ceremonię pożegnalną z księ-

z ważnych przyl:zyn nałeży przesunąi:
termin pogrzebu - mówi Eugeniusz
Rumiński.

W przypadku korzystania z transportu UNIVERSUM, do domu lub
szpitala jest dowożona trumna. - Kremae-ja musi dokonywat: s ię iti trumnie.
Przede wszystkim U! względu na to, by
spop ielenia dokonywać Ul sposób. godny. Jest la tak ż e wymóg sanitarny.
Można kupić .\pecjalnq lrumnę do k remat}i - cena /98 z/ - łub l eż przywieżi:
zwłoki w tradYl.yjnej. Jednak nie może
ona posiadać żadnych metalowych
okuć - informuje kierownik Zakładu
Kremacji. W UNIVERSUM można
też zakupić urnę . Sklep mieszczący się
przy biurze oferuje

kilkanaście

wzo-

rów, różnej wielkości i w kilku kolorach. Od prostych drewnianych - cena
od 70 złotych - po najdroż'sze wykonane z brąz u - 640 złotych. Na każdej
urnie umieszczana jest tabliczka z na-

zwiskiem osoby

z~arlej.

być skladane do grobów ziemnych , murowanych, grobowców lub zatopione w morzu. Prochy
można też roz.'Jypać w Ogrodzie Pamię
ci. Najczę!kiej urna wraca do miejscowo.~ci, w której mieszkała osoba zmarla - mówi Jan Jezierski. Zdarzają się
zlecenia dokonania kremacji i złożenia
urny do grobu lub rozsypania prochów bez udzialu rodzin. Wtedy koszty są naj niższe.
W przypadku , gdy prochy mają
zostać złożone na poznańskim cmentarzu, rodzina decyduje się na uroczystą ceremonię z lożenia urny do grobu.
- Ceremonia laka p rzypornina tradyqjny pogrzeb. Z domu pogrzebowego
wyrusza orszak . Urnę niesie pracownik
zakladu. Zapewniamy też oprawę l'1'lUzyczną i kwiaty - opowiada kierownik
Jezierski.
Koszt złożenia urny do grobu ziemnego na Cmentarzu Milostowo wynosi 1224 złote. W cenę tę wliczone jest
miejsce, ceremonia, tablica granitowa
z wypisaniem nazwiska i utrzymanie
zielen i. Groby są pojedyncze lub podwójne. Wszystkie tablice są wykonane tak samo.
Zróżnicowane są ceny nisz. Mieszcząca jedną urnę kosztuje 1000 zł,
dwie - 1200 zl, cztery - 1500 złotych .
Cena samego złożenia do niszy wynosi
140 zł. W koszty te wliczona jest
tablica nagrobkowa wykonana z granitu, na której umieszczane jest nazwisko osoby z marłej.
Dość dużo osób decyduje się na
rozsypanie prochów w Ogrodzie Pamięc i. - Do rozsypywania słu ży specjalna urna, za którą rodz ina osohy zmarłej
nie płaci. Przy rozsypaniu, podobnie
jak przy złożeniu do grobu, jest obecna
rodzina - informuje Jan Jezierski.
U mieszczenie prochów w Ogrodzie
Pamil'ci jest zdccydowanie tańsze od
innych form pogrzebu. Do ceny kremacji i trumny doliczane jest 550 zł.
K oszty te obejmują również ceremonię pożegnalną , umieszczenie tabliczki
z nazwiskiem osoby zmarłej i utrzymanie zieleni w Ogrodzie.
Przy wyjściu z Zakladu Kremacji
pracownicy UNIVERSUM oczyszczają teren z opadających liści, przycinają trawę. Przy Ogrodzie Pamięci
stoi sta rszy pan. - To jeslllajpiękniej
szy cmelllarz, jaki widzialem.' Ja się na
tym z nam , byłem nawet na Powązkach
- wykrzykuje przejęty. Przy nietypowych grobach zatrzymują się także
osoby udające się na "tradycyjną"
część cmentarza, zwłaszcza przyjeż
dżające z innych miast. W Poznaniu,
oprócz Cmentarza Miłostowo, pole
urnowe mieści się tak że na Junikowie.

***

Dotychczas w Jarocinie nic odbył
jeszcze pogrzeb, w czasie którego
zamiast trumny sk ładano by do grobu
urnę z prochami. Kremacja, ja ko forma pogrzebu, jest uznawana przez
Kościół katolicki.
się

Kotlin

"Agronomówka" bez rat
Dokońc:zenie

ze str. I
W związku z otrzymaniem dotacji
z Agencji Restrukturyzacj i i Modernil'..acji Rolnictwa w Warszawie na
modernizację drogi gminnej Wola
Książęca - Poniatówka, kolej ny raz
w tym roku dokonano zmian w budże
cie. Uchwalono zwiększenie dochodów na zadania wlasne gminy o kwotę
42 .000 i na zadania zlecone o kwotę
1.850 zl.
Przy j ed nym glosie wstrzymującym
s i ę podjęto uc hwalę o budowie do
końca 1996 r. sieci telefonicznej w Wyszkach i Twardowie. Inwestycja ta
zos tanie zrealizowana ze środków
przewidzianych na ten cel w bu dżecie
o ra z ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy linansowej Agencji

GIEŁDA

Res trukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa.
Radni powierzyli reprezentowanie
gminy Kotlin prezesowi Związk u
Miast Polskich - Wojciechowi Szczęs
nemu Kaczmarkowi w sprawie zaska rżenia ustawy o podatkach do
Trybunalu Konstytucyjnego. W świe
tle usta wy gmin y zos taly podzielone
na trzy kategorie: poniżej 10.000 mieszka ńców, od 10.000 do 50.000 mieszk a ńców i powy żej 50.000. G ó rn,! stawkę podatku od nieruchomości dla
gmin powyżej 50 000 mieszkańców
przyjęto na poziomie 1996 r. Tym
sposobem podatek ten w pozostalych
gminach będzi e, zgod nie z ustawą,
ni ższy ni ż w roku bieżącym. " Projekt
zmian ustawy tylko i wyłą cznie w puda-

SAMOCHODOWA

Parking przy P. H. USZCZELKA - JAROCIN, UL. TARGOWA 12
czynna w każdą niedzielę od 8.00 do 12.00

Dziury na drogach

w'przyjmujemy samochody w komis
r;-1Yinformacje o za kupie ratalnym samochodów
Cena wjazdu na gi eldę - 3,00 zl

KOMIS SAMOCHODOWY
czy nn y w dni robocze 9.00 - 18.00
wszystkie so boty 9.00 - 14.00, niedziele 8.00 - 12. 00
Tel./ fax (0-61) 47-37-01
1391/96)

Urząd

Gminy i Miasta w Jarocinie

infolll1uje
o ogloszonych przetargach na niżej wymienione roboty:

l. Remont nm,vier7.chni chodnika z kostki cementowej nrlulicy Banvickicgo w
Jarocini e - strona !CV,i3 i prawćl.
2. Remont nawierzchni chodn ika z kostki cementowej na u licy Kiliil.skiego w
Jarocini e - obie strony od uli cy Mickiewicza do ulicy Wrocławskiej.
Ogloszeni a o przetargach znajd ują si ę w gablocie przy Wydziale Gospodarki
Komunalnej U rzę du Gminy i Miasta w Jarocinie, Al. Niepodleglosci 10- przy
pokoju nr ';8.

Czekam)llla oferty
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TeL (0-62) 47-15-94, (0-62) 47-15-95

Maciej Baurycza zwrócil uwagę na
stan drogi za remizą i na niebezpieczne dojście d zieci z osiedla przy ul.
Pows tańców Wlkp. do szkoly: "Czy
by/aby mo ż liwo .f(: przeniesienia ruchu
dzieci na drogę odstrony torów ? Zrobić
tam chodnik albo przej.icie i odpowiednio oznakować ." Zdaniem wójta dzisiaj możliwe jest wprowadzenie ograniczenia prędkośc i : "Faktycznie dobrze by/oby, aby rodzice kierowali dzieci
na ul. K(}(:lzanmvskieg() ".
Po raz kolejn y Kazimierz Jazgar
mówi I o placu w środku wsi w Slawoszewie: "Plac ten pe/ni dwojakiego rodzoju /zmk<ję. led,U1 to wizytówka S/al1.1OSZeWa, a ~v takim staniejak obecnie.
jest to .~miechu warle. Po drugie - to
boisko sportowe dla sz koty. W cluvili
obecnej plac IV ogóle nie nadaje się do
uży tku!" Walenty Kwaśniewski odpowiedział: "Przyznaję . że jest to jedno
z brzydszych miell'(' IV "rodku wsi. Wy daje mi się, że bez nak/adów imveslyl.J'.iny Lilllie da się lej sprawy ro z wią z at:"
Ostatnie głosowanie na czwartkowej sesji dotyczyło formy sprzedaży
"agronomówki" , która wraz z dzialką
wyceniona zos t a ła na 320 mln starych
zl. Aktualni mieszkańcy, pańs two Kononowie, zaproponowali wplat, poło
wy tej s umy, a r esztę w ratach. Trzynastu radnych bylo za j ednorazową
sp rzedażą , bez rozkladania na raty.
Rad ni nie wid zą powodu. dla któ rego
mieliby kredytować zainteresowanych
kupn em " agronom ów ki ". " R ozklaclanie ilU rwy, lo co.\: nie lak. Pan Konon
może IVziąc.: kredy l z hanku" -. powied zia l radny Jankows ki.
W przerwie obrad radni mogli zohac zyć jak post,puj,! prace przy adaptacji parteru szko ly na przedszko le.
"Są dzę, że najm/od,i obywatele będą
się tutaj dobrze czuli " - powi e d z iał
pr ze wodniczący rady Józef Szymendera.
GRAŻYNA CYCHNERSKA
zły

Inny pokaz mody
w

Mimo deszczu, niedzielę w żcrkow
skim amfiteatrze, zaprezentowano
wszystkie przygotowane kolekcje odzieży. Gwiazdami Pokazu Mody Na Wesoło byly Tina Turner i Violetta ViII.s.
Pod parasolami i pod rozlożystym i
drzewami chronili si ę mieszkańcy Zerkowa i okolic, którzy I września przyszli zobaczyć mlode modelki na wybiegu . Imprezę rozpoczął występ Tiny
Tumer - w tej roli za prezentowała się
Magdalena Wielińska. W przerwie,
wystąpila też

• INŻYNIERA BUDOWLANEGO z uprawnieniami

• ZBROJARZA

Jak zwyk le du żo miejsca w interpelacjach z aj ęł y sprawy bezpieczeJistwa i stanu dróg. Radny Jankowski
p ow i e d z iał: "Trzeha jJomy.{;/el u jak im.v
chodnik u na ul.Ko.vciuszki, ho f!,dy p"zy chodzą deszcze /() j est bardzo ile."
Napraw wymagaj,! odcinki drogi
w No wej Wsi , \1,/ Magnll szcw icac~
i z Kotlina do' Wilczy. Wójt zobowi,!zał się d o załatan i a tych d ziur w najbliższy m czasie: "Chodnik na ul. Ko,iciusz kijest zaprojekwwany , ale trzeba
mieć lIa niego pieniądze."

między kolejną prezentacją odz ieży,

zatrudni:

• TECHNIKA BUDOWLANEGO

lku od l1ieruchomo,~c:i w naszej gminie
uhy tek budże tu na rok 97 w slO.I'unku do tego roku o 1,5 miliarda. To .idt
ogromna kwota! Chyba większ ość wiejskie/l gmin podejmie uchwaly i upoważni prezesa Szczęsnego Kaczmarka do
zaskarżenia tej uSla wy do Trybuna/u
KOllstytucyjnego. Ten projekl u.,·tawy
lo zamach na możliwoJci rady! " - tłu
macz ył wójt Walenty Kwaśniew ski.
Jednogłośnie przyjęte zostały dwie
kolejne uchwały. Od I września wynagrodzenie za inkaso hędzie wynos ić 20
% zainkasowan ych opiat targowych.
Zatwierdzone również zostały arkusze
organizacyjne przedszkola i szkól
podstawowych.
Przy pięciu glosach przeciwnych
i dwóch wstrąmujących się rada pozy tywnie zaopiniowa la kandydaturę
asp. Marka Ratajcza ka na stanowisko
komendanta Komisariatu Policji
w Kotlinie. Niezadowolenie radnych
wy nika lo z konieczności ustosunkowania się do kandydatury komendanta wojewódzkiej policji tylko na podstawie podanego nazwiska i stopnia
s łu żbo wego. W ś wietle prawa opinia
władz lokaln ych jes t /'ormalnością , a le
zdaniem radnych celowe byloby choć
by przedstawienie życ iory s u kand ydata.
dąje

Izabela [gnatowicz jako
Violetta ViIIas.
Równie niecodzienne, jak gwiazdy,
byly prezentowane kolekcje. Na sccnie spacerowaly modelki w strojach
sportowych, ale i w pletwach i okularach do nurkowania . Aplauz publiczności wywołalo pojawienie się modelek w kostiumach wzorowanych na
codziennej garderobie Arabów. Wybuchy śmiechu byly spowodowane
sposobem prezentacji : na scenę wkro -

czyi dumny Arab ze swą karawaną , za
nim pokornie podążały kobiety.
Zmiana podkładu muzycznego zapowiadala nową kolekcję. Tym razem
in spiracją dla projektantów były stroje typowe dla " pewnej organizacji
utworzo nej na Sycylii, a le rozwijającej
się w USA, a nawet w Europie". Za
ojcem chrzestnym, odzianym w garnitur. kapelusz i niezbędne ciemne
okulary, krok w krok podążali jego
ochroniarze. Każdej prezentacji towarzyszyl dowcipny komentarz organi-

zalorów.
Nietypowy pokaz przygotowaly
uczennice Szkoly Podstawowej w ŻCr
kowie biorące udzial w zajęciach prowadzonych przez Kaspra Ekerta
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w ŻCrkowie.
Deszczowa pogoda zdecydowala
o pr.leniesicniu na inny termin zaplanowanej na wieczór za bawy tanecznej. Odbędzie się ona 8 września
w amfiteatrze. W s tęp na imprezę jest
bezpłatny .
(ie)
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Dzięki lemu odtruwa się mój organizm.
Grupa Anonimowych Obżartuchów działa w Jarocinie od kilku lat. Co Cz
uję się przez to lepiej, mogę za/ożyć
' tydzień, przychodzą na spotkania osoby, które nie mogą sobie same poradzić sukiellki, '" kTórych zgrabniej wyglą
dam".
I z nadwagą. Bez pigułek i wymyślnych diet chudną po kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt kilogramów.
Niewolnik jedzenia

Anonimowi

"puszyści"

ANNA KOPRAS " ,1 nollinuJlre Ohiarlllchy fuh Anulli-

i luk si r( l1a::y ll'omy,
10 wspó/nU/(I osóh, które poprzez dzie lone do.\:wiad('zenie. si/f i nadzieje. wychodzą z na/ogujedzenia. l\/aszym rozmOI!!!' Gruuwy, ho

wiązaniem jest program dlVullaslu kroków . Poprzez postępowanie wedlllg

lycl1 zasad. tysiące żar/ok ów na całym
.\-wiecie prze.\'talo jc,~(: na/oKowo" - tłu
maczy Urszula pro\vadząca spotkanie.

Bez magii
Grupa Anonimowych Obżartu 
chów powstała dzięki doktorowi Aleksandrowi Slyńko z Ukrainy. Gdy
przyjechal kilka lat temu do Jarocina ,
zglosiło sil' do niego po porady wicie
osób z nadwagą. "To skutek nieprawid/owych nawyków żYlVieniowych, ale
nie tylko - podkreśla Slyńko, internista . - Najczęściej nadwaga powstaje
Hl wyniku nieodreagowanych emocji,
nerwicy, Jlieumiejflno.~ci unikania stresów . Stworzylem grupr osób . którym
trzeba bylo jak najszybciej panuje. Spotyka/i~my się osietn razy w miesiącu.
Okazu/o sięjednak - już po "rozwiąza
niu się" grupy, że pQ(.:Jenci nie radzą
sobie sami. POlrzebny byl im kOlIIakt
z innymi grubasami. D/atego lVltl.~flie
powstolo AO"
W AO nie ma programu diet i ćw i 
cze{t, nie ma wagi ani magicznych
pigułek . - "Tu, co mamy do z{lofermvunla ,jest duż o większe liii którakolwiek
Z tych rzeczy - WSpÓ/llotf', w której

znajdujemy ; dzielimy

uzdrawiającą

mi/o.ici". Czlonkowie grupy AO
mają dwie wspólne więzi: chorobę
kompulsywnego jedzenia. na którą
IliOC

wszyscy cierpią i r ozw ią zan i e, które
wszyscy z najduj,! poprzez życie według zasad zawartych w tzw. dwunastu
krokach.

Jedzenie jak narkotyk

w

AO nic ma \vykładów na temat
jedzenia i wagi. "Dlaczego! Ponieważ
są one [y/ko o/~jaJ1lami lego prohlemu mówi Magda. - Używamy jedzenia lak,
jak alkoholik uży wa alkoholu, a narkomuJ1l1arkotykól1' ". Cz ł o nk ow ie AO,
którzy są za inte resowa ni poznawa-

niem zas(jd

żyw i en i a

lub ci, którzy

POSZllkuj'l profesjonalnej pomocy. zach,eani "I do konsultacji ze specjal is-

tami. "To, ('() prakfyJU{jemy. {() ahsfynCI/ l..ja ()(Ijed:ellia pmni{:dzy z aplanowUlIyrni p(HUkami (JW Z od J1!szyslkicll

innych przekąsek" - dod aje} ucze~tni
ezk i spotkan ia .
Jedyny
warunek
członkostwa
w grupic Anonimowych Obżartuchów

to p ra gnienie opa no wan ia niekontrolowanego jedzen ia. Każda grupa
utrzym uje się sama . AO nie jest z\vi::!zane z żadną sek t ą, wyznaniem czy
ugrupowaniem politycznym. Jarociń
ska grupa prawdopodobnie jest jedyna w Polsce. Zarejeslrov'l::lno j~
w Świato\\iym Centrum Anonimowych Obżeraczy - Overeaters Anymous, mieszczącym się \\' Nowym
Jorku.

Nicważne

nazwisko

AO jest wspólnotą anonimową .
Wszystko, o czym mówi się na spotkaniach lub pomiędzy czlonkami ,
musi być zachowane w tajemnicy . To
jest podstawowa zasada AO. " Tylko
IV len V}()sóh - twierdzi Bożena - może
my CZ UL' się swobodnie IV wypowiadaniu
swoich przeży(:. II' ten II'la.vnie sposób
sobie pomagamy". Nieważne jest, jak
się ktoś nazywa, gdzie mieszka i praeuje,jakie ma poglądy - wszyscy mogą
liczyć na pomoc i zrozumienie. Zwraeają się do siebie po imieniu , ale nie
musi ono być prawdziwe.
Program Anonimowych Obżartu 
chów maj,!cy prowadzić do zdrowia
pokrywa się w pełni z programem
Anonimowych Alkoholików. "Wykorzystujemy dl\'llIlw\'ie kroków i dwalIa.l:cie Ira(f) 'cji progranw A A unieniając .1/011'(1 "alkohol" i "alkoholik" nil
, Jed:.enie " ora:. ,.osoha o/y'cid(~jąca si{:
:: lIzale:/Iienia " - tłumaczy gospodyni
spotkania. - Jak ~l'ykaZI{ją nasze osobisfe do.~Jlliadczenia program dwuna.l'tu
kroków prowadzący do : drowia sprawdza sir zarÓwno IV przypadku osóh
objadających si(' : uzależnienia jak
i li' przypadku alkoholikó\\'''.

Czterdzieści

kilogramów - mniej
"Cd)' chodzilam du dokrora SIYllko

na .,grupę zero wą " A O , .'le/wc/lam dwana.vcic kilogramów. ByJam najszczę·v
Iilvsza na świecie" - wyznaje l\1agda.
- Prohlemjesl z utrzymaniem wagi. do
której się do.do. Wifkszo.i,: z nas. po
zakOlI('zeniu ząif(: grupy zerowej, przylyla. Kilogramy wracają IV efekcie .Joja" .Mamy du:o regul elieletycznych,
wiemy. jak .. mies::{/(: .. pokarmy, a/e 10
nie ~1'yS ({l"C(l. Z pomocą doktora St H'O·
r:l'li.';·H'1I' Iri{>c Jl(1s:.ą Rrup~'''.
. Kry;tyna by ła w siód mym miesiąc u
ciąży , kiedy okazało się , że musi dos tać zastrzyki hormonalne . Na skutek
tego \V ci~gu kilk u lal przyty la 40
kilogramów . . ,Nie moglam już sob ie
sama poradzić. Dopiero doktor S'-V11ko

FIJOŁEK

m; pomógl. Srwierdzil, : e fe> kilogramy
lo I/ie innego jak nagromadzony kal.
W trakcie leczenia ".I'ehodzilo " ::e ml/ie
mnÓSl lI'O z ielonej H'ody. Glfvh)' ro d/użej pozostawala IV organizmie. dasz/oby do e{[lkowitegojego zatrucia"

"Klucha" i brzuszek
Iza

wyciąga zdjęcia

i pokazuje, jak

kiedyś wyglądała . Rzeczywiście , róż 

nica jest duża. Gdy straciła 25 kilo gramów, ubyło jej lat, wypogodzi la się
twarz, przedtem wyglądająca na oblicze osoby schorowanej. "Ale ostatnio
trochę się zaniedbalam i przytylam
kilka kilogramów. Podwyższy lo mi się
przez to ci.fnienie, holi ml1ie kręgoslup_
lV/uszę się znowu za siebie "zahrać".
" W ubieg/ym tygodniu mi sir udalo
- wyznaje Stasia. - Wypi/am dwie
szklanki soczku marchewkowe[;o, z.jadlam jedno duże jab/uszko i jednego
pomidora - tak jak sobie zaplanowalam. Ale dzisiaj już hylo gorzej. WypiJam dHJie szklanki soczku, ale palem
koleżanka poczęstowala mnie kJuchą
drożdżową i - zjadłam. W lrakciejedzeuia przypomniala mi się, że dzisiaj
poszczę, ale już nie wypadało zostawić
kluchy. Może jednak do wiecz ora uda
nIf się już nie zjdl: niczego " .
Tadeuszjadl przez dziewięć dni tylko jablka lub pomidory. "Dzięki te/llu
pozbylem się niewygodnego i nieestetycznego Qrzuszka, obniżyl się m~j poziom chole.werolu. Czuję się po prostu
,~J1Iietnie" - mó\vi mężczyzna.

Ogórki i wódka
Anka jesl w grupie od dwóch lat.
Nie przeprowadza typowych glodówek, Iylko stara s i ę jak najbardziej
ogran iczyć jedzenie. Często takie postępowa nie nie jest zbyt dobrze o dbierane przez otoczenie. "Pamiętam,
jak kiedy., patrzyly.imy lIa siebie z Bcalą podczus imprez - śmieje siQ Anka .
- Ona uważała mnie za głupią . Stukala
się IV glowę i pylala, kiedy zmądrzeję
i z acz nę jdc.:. Ja nalOmiaSI z odrazą
obserwowałam. jak wszyscy wpier ...
Mówi/am: Boże . jakie biedne są Ich
organizmy. Oni namerdali bigosu. ciasla, ogórasów i 10 wszystko popy('hali
gOl·ZO/ą· Teraz lIdalo mi się przyciągnąc~
tli Beatę i na pewno jej pomogę ".
..Nie spotykamy się tylko po 10. hy
\"alczyć z llalogielJljedzenia - tłumaczy
Rarbara, - Ja zawsze biegnr fUtqj ze
wszyslkimi rado.~ciaJ11i. kłopotami.
Grupa dodq;e mi dużo sily. JeSTem leraz
z siehie naprmvdę zadowolona. Przeprowadzam .g~odó~,vk.ę raz HI tygodniu. '

Od pewnego czasu członkinie Anonimo\vych Obzartuchów utrzymuj . !
kontakl z Malgorzatą , Pol ką zami eszkałą w Nowy m Jorku. " Zo IliIII zffa!cclam /10 II' swoim micieie, by lam :W!!1O ·
Ulikiem. i:% walam sif , halaH/sic lud::i
~ twierdzi Ma lgorzata. - :V/o/m je(frnym pr: yjacielo/'l h.vlo j ed::.ellie, S/()l~V
C i' i cios/u. C z ulmn sir jak niewulnik
jed:.el/ ia. Nie pOlrqfllom przes({/(: je!,' (~,
Jed:cn ie h)'lo jelfVJ1ą rzecz ą. klóf(~i nie
m ORIom IWlIlfOlolVa(: . CZII /am I1-'str('t
do siebie, że nie mogę się OpaI/OH'm:.
Caly c::as si~' zapychalGlu. A pOjem
pojawial s ię okropny ból brz ucha ,
chcialo mi się spać. holala mnie glowa.
Nie mialani na nic siły, poci/am się".
W AO Gosia dowiedziala się . że jej
stosunek do jedzenia jest chorobą,
z której jednak można "wyjSć". ,,J'./ieopanowanie Ul jedzeniu wydawało mi się
fak Irywia/ne - wyznaje dalej Mał
gorzata. - WsrydziJam się teKO. Mialam nawet rakie my;'/i. że wolalabym
mieć problem z alkoholem albo nar-

kotykami. bo to bardziej dramatyczne.
Wiele razy sly szalam porady: "Ogranicz jedzenie ", ,,Jedz mniej". Zdawalam sobie ,;;praw? z tego. że jestem
chora. ale nie potrafiłam przestać jeść.
Zaczęlam chodni na spotkania OA,
dzwo nić do ludzi z grupy, dz ieli(: się
z nimi swoimi klopotwni. Stwierdzilmn,
że przejadwny się, ahy zagluszyl;, uJusić lo , co oas z.jada HI środku, a więc
wszystkie ellloc.je: .'lIrach . zlo.vi:, uprzedzenia, z azdro.vć. Ale ilU szczę.vcie jest
AD i ludzie, na których zawsze można

liczy(; "

***

.. Wie pani - mówi już po spotkaniu
Anna - Abraham Lincoln wypowiedzial
kiedy.5 znamienne slowa: " Większ ość
!udz i jesr sz czf.V1iwa o ty/e. o ile sama
sobie na to pozlVala. A1y.v/r. że -gdy
!ud: ie dowil!d:ą się o nas , przyjdą i zroz UlHit)ą.:'e nie są sami i że klO.l.,· chce im
naprawdę

pomóc",

Grupa Anonimowych Obzartuchów spotyka się w każdą środę o go,hinie 17.00 w Klubie Abstynenta (ul.
Wrocławska 39) w hrócinie. ~ I
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Odslond p;eTw,,·za - zdrowa muz)'ka

Ods/ona druga - sZluka z jajami

z
Deis lollll tr;ec1a . ewangelizacja : play hacku

Od~1Qna piąta

- desant z Olsztyna

Ods/ona siódma - wielk.a Renata

Ods/on a szósta - KUru bluesa

Ods{ona ósma - gorą(y prysznic

Zdk~.:ia:

Rohert Kaźm;('fcz al<. FOTO StadJOwiak

___________________________ KULTURA----------------------

Sztuka wośmiu odsłonach
Prolog
Pomysł przyszedł gdzieś

w końcu
maja, po bardzo udanym koncercie
zcspołu Raz Dwa Trzy. Alc to
jeszcze daleka droga do realizacji
czegokolwiek. Rozesłanie olert
sponsorskich, wiele rozmów , budowanie koncepcji. No i niepewność
- czy uda się to zrobić , nawet wtedy,
gdy będą już pieniądze?
W połowic czerwca zakończyły
się rozmowy z Browarem Krotoszyńskim. Firma zgodziła się sponsorować całe przedsięwzięcie wymyślone przez zespół jarocińskiego
radia i gazety.

miasto jest miejscem wręcz kultowym. Na C10sterkeller przyjechało
bardzo dużo ludzi spoza Jarocina.
Amfiteatr był jeszcze pełniejszy .
Kapela zagra ła zawodowo. "Za wodowo" przygotowani byli również ski nheadzi - dużo jaj, jabłek
i kompletny brak odwagi. W czasie
" Wład zy" udało im s ię przerwać
koncert.

brą pogodę.

angielsk im

Dość długo trwał y

zagrać

dyskusje, kto

pierwszy w Letnim

Ogrodku

Muzycznym , bo ta k
brzmiała olicjalna nazwa przedsię
Wzięcia. Wybór padł na Zdrową
Wodę - kapełę z Ciechocinka. Nazwa zespolu mówiła coś jedyn ie
Osobom pamiętaj,!cym dobre czasy
Jarocióskiego festiwalu. Zagadką
była więc liczba osób, które zechcą
przyjść do amfiteatru.
Tęsknota za festiwalem i muzyką
była jcdnak bardzo du ża - w parku
zjawi lo s ię prawie trzy tysi,!ce ludzi.
Zespół grał o ponad godzinę dłużej,
niż wynikało to z umowy.

Chór
Zawiozą Was "Do nieba bram"
i Iylko Iych. klórzy będą z lIami.
Z nie,vielką pO/nocą ludz i sląd.

Odsłona druga - sztuka z ja-

jami
Anja Orthodox bardzo chciała
w Jarocinie. Dla nicj na szc

Zagrać

Goście

żym

ich

w organizacji koncertów

\V

sce nę sześciokrotnie.

Spotkanie zakończył niezdarty
"Sweet home Alabama" legendarnej formacji Lynyrd Skynyrd.

Chór
Nie Kasia, /lie Edyla, nie". SIl/dwjcie prulVdzilVej BAB Y. Ma
IVszyslko i do lego sex appeal.

ewangelizacyjne

przedsięwzięcia.

Chór
:WÓl1'icic do lIich jf:::ykiem, k tórf'go
nik, /lie ro:::umic.

Odsłona czwarta
mnienie festiwalu

wspo-

Dżem. zespół, który zagra ł na
prawie wszystkich jarociń skich festiwalach mial być " prezentem " dla
fanów rocka. Pewn ie był, ale we
wszystkich rozmowach wspomina-

no Ryśka , którego rocznica śmie 

rci z bi eg ła si, z koncertem. Nowy-stary DŻ.cm nieco zaw iódł,
w czym walnie pomógł IC H akustyk , ni e potrafi'lcy zapa nować nad
" gałkami" . Zawiodła t eż publiczność. Jedyny płatny koncert w czasie wakacji zaszczyciło swą obecnością tylko około tysiąca widzów.
Drugie tyle sta ło za płotem. Okaza ło się, że pięć z łotych - tyle, ile
kosztuje biłct do kina, to za dużo ,

~ Jarocińska
~

""'" ,,' o ,.," .,,,,,

i----

Jaroeińska"

JA-Radio i "Gazeta
wszystkim. którzy pomooli

składająpodziękowanic

- desant z Ol-

przesIanie nie dotarło do widowni,
która jeszcze dobrze nie usiadła na
miejscach, gdy zespół ogłosił koniec występu.
Chy ba najgorszy koncert całego

ł.~~; PODZIĘKOWANIE

l: ~;~:"«.

Odsłona piąta

Dwa mało znane zespoły z dalekiego Ołsztyna podbiły serca publiczności. Swa y, a potcm Harlem
dały naprawd, dobry koncert. Rysiek Wolbach z tym ostatnim ustanowił nie pobity już do końea rekord bisów. M uzycy wychodzili na

z Holandii mieli być duwydarzeniem artystycznym.
Wielu wykonawców, rozbudowana sekcja muzyczna, bogata choreografia. Niestety, przyjechali tyłko
ci , którzy śp i ewają. Niestety, robiłi
to z playbacku i półplaybacku.
Niestety, formułowane w języku

ma

darmOWi! karnely.

Cdy kolo Was ~j{l\via się trędoll'aly,
natychmiast robi się lVokól niego
pl/Sika. Zróbcie lO z chuliganami.

Okrdlenie zestalVienia ze.lpoló,v.
klóre mają zagrać .
Warunkif//lansolVe, lVymagania lecliniczne , sprawy organizacyjne. Organiz{l/or musi zadbać o ochronę,
organizację widowni, o sprząlanie
po imprezie.
Organiza tor pow;'lien zapewl1il: do-

pierwsza - zdrowa

Pamiętaj. pamiętaj, pamięlaj ... Tylko pamięc: pozoslala. A poza Iymlla
fesliwal wszyscy z Jaro cina mieli

sztyna

Odsłona trzecia - ewangelizacja z playbacku

Odsłona

Chór

Chór

Wskazówki

muzyka

,!-by obejrzeć trzy dobre kapele .
Swietny wyst,p zespołu Hopsa.

cznego lala w Jarocinie. Mimo festiwalu w Sopocie, koncertu Tiny
w Warszawie, ofensywy disco - polo, przyszły tłumy. Takiej liczby
osób nie było w amfiteatrze od
czasu festiwalu. Artystka dala z siebie wszystko. Sztuka w wykonaniu
Renaty Przemyk była czymś niepowtarzalnym. Nie wiadomo, kiedy
coś takiego powtórzy się w Jarocinie. Jeszcze raz okazało się , że
Kraków to potęga.
Trzeba jednak przyznać, że
grunt dla gwiazdy przygotowała
bliżej nie znana formacja Jalia Namucł z Piły . Udało jej się rozkoły
sać stojących i siedzących.
To jedyny koncert, gdy zawiodło
nagłośnienie - po prostu zbyt mała
moc.

Letnim Ogródku ~Mllzyc~nym.

Dzi ękujemy w szczególnośc i prczcsov. 'j Browam KrOloszvll Kr.l.vsztofowi
Mościckiemu oraz Grzegorzowi ZiętkicwiczO\vi. który z~, st roll~ brmyanl
Sprawował opick<; nad wszystkimi impre7A'lmi.
.

Takitjlic::.h.r (}s(,h /lie hy/o

OI1?/ill!mr::.e od c::.aslI fl'.wiwahl
FOT R.

Odsłona ósma

Chór
Mówicie l1iehojak
jesl lu.
Odsłona

Z(! SIW.

To nieho

szósta - guru bluesa

Sławek

Wierzcholsk i jest przez
wielu uznawany za guru połskiego
hluesa. Występujący od czternastu
lat ze swym zcspołem Nocna Zmiana Bluesa Sławek rozpoczął koncertem w Jarocinie tras, promującą
najnow szą płytę. Wielkie wrażenie
zrobił zagrany na koniec Summertime. Ludzie oniemiełi. Nowa płyta
to inna Nocna Zmiana . Liderowi
bardzo się spodobała reklamówka
wyst'ipu zespołu przygotowana
w JA-Radiu.

Chór
ZlIgrąjcie 10. co zaw.. .'ze

wyrlIsw Io z
nie.

Dziękujemy załodze .Iarociilsk iego O ś rodka KUltlll Y - dyrektorowi
Iloguslawowi Harcnda.-clykowi oraz Amlrlcjowi Musialkm",i. Edwinowi

Odsłona

SzcLcpańskicmu i Maciejowi Now~łkowi.
Ozi«kujcmy wszystkim tym mieszkańcom naszego miastiI. którzy przyj<;li

nata

na nocl eg gości z hol enderskiego zespolu Continct1wl Singcrs.

Ił'

h(!dzie
k.orzeni. Blue,"; lo korze-

siódma - wielka Re-

Koncert Renaty Przemyk hył
wydarzeniem muzy-

największy m

Kaźmierczak.

- gorący prysz-

nic
Gorący prysznic w wykonaniu
Maćka Sobezaka i Hot Water okaza ł się zbyt ucią żliwy dla wielu
widzów. Znakomity zespół z Poznania zagrał muzykę , która jest

bardzo bliska sercu wszystkich fanów rhytm'n'błuesa. Zagrał perfekcyjnie . Niestety wiele osób nic
zec hciało poczekać do koóca występu.

Chór
id/i nie masz na coś ochoty, nie
zawracaj sobie głowy,

Epilog
Przez dwa wakacyjne miesiące
Jarocin naprawdę żył. "Stolica polskiego rocka" miała coś zamiast
fcstiwalu. Zainteresowanie publiczności przeszło wszelkie oczekiwania. Według różnych ocen wszystkie koncerty obejrzało ponad
trzydzieści tysięcy widzów. Za rok
pewnie będzie podobnie, Byle nikt
nie przeszkadzał.

PIOTR PIOTROWICZ
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Browar Krotoszyn obchodzi w tym roku sto lat, chociaż nikt tak naprawdę nie
wie, kiedy dokładnie powstał. - "Istniał na pewno dużo wcześniej, ale gdzie
indziej - na miejscu dzisiejszych Zakładów Mięsnych w Krotoszynie" - mówi
Krzysztof Mościcki, prezes Zarządu Browaru Krotoszyn,

Piwo - tam, gdzie klient
JUSTYNA NAPIERAJ
W brm,varze od tego czasu zaszło
\viele zmian. \V znacznym stopniu
zmieniana jest specjal izacja firmy. Jeszcze do nicd;J\\'tl<l domeną bro\varu
była sprzedaż piwa w cys ternach prze-

znaczonych do rozlew ni ZC\VIl9trznych. Piwo było nalewanc do 100-li trowych beczek oraz bute lek 0,33 litra
i trafiało na rynek miejscowy. - Piwo
szlo le ż IV dziewięćdziesięciu kilku procentach nie pasteryzoll'ane. W {(~j chwifi
:::mienily sit: Irymogi rynk.u . ZUczf:/i.<:my

wprowadzoc; nowy {:rp hec::ki, tzw .
KEG , kUJry gwarantuje wys oką higien f

produktu. Musimy

leż zwięksZUl;

wlas-

"Y rozlew piwa i pasteryzować je, żeby
móc wyd/u żyć okres Irwa/ości i sprzedm v(l(~ Hi innych regionach Polski - o bjaśnia prezes. Browar chcc równi eż
pozostać tradycyjnym producentem
piwa, trafiaj,!cy m do sze rokiego grona
wielbicieli tego trunku. Dociera na
coraz to no\ve rynki. Jeszcze nie tak
dawn o każdy browar zaopatrywał wydzielone obszary w swoim regionie, do
których w oził piwo. Teraz wszyscy
sprzedaj,! wszędzie, nie ma pod ziałów
te rytorialnych .

Stare i sprawdzone
Recep tury na ni e któ re ga tunki piwa
mają kilkad zies iąt lat. Tak jes t z piwem K oż l a k - o podv. ,yższo n ej zawa rto ści eks traktu i wydłużon ej trwa ł ości.
Wymaga ono jednak d łu g i ego, lrzymies iyczncgo cyklu prod uk cyjnego. Dla porólFI1ania: cyk/wytwarzania pilI'a jasnq;o - Iypu Pils - tr wa 30 dni
- mówi prezes Mościcki . Pozostale
piwa przygotowyv.'ane są według mi ejscowych przepisów, ustalan ych przez
piwo\varów w. browarze.
Browar był jednym z zakladów Lec ha Browarów Wi elko['o lski. W maJu

ubi egłego

roku zusl;,1l v. . yod rttbni ony
7 niego . jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Slllproccntowym udziałem Lecha. Firma ma pieniądze na inwestycje . Od uhiegłego
roku zak ł ad wydał na nic milion nowych złolych. Trwają prace związane
z uruch omieniem nowej rozlewni.
Prov..:adzone są też rozrnowy z czeskim browarem w Usti nad Łab ą,
który zamierza udzielić Browa rowi
Krotos zy n li cencji najeuen ze swo ich
gatu nk óv,: piwa . Jednocześ nie chce
jakąś część piwa odk upować. U m owa
przewiduje t eż przeszkoleni e pracowników w Czechach, korzys ta nie z czesk ich ga tunk ów szczepów drożdży do
produkcji piwa oraz, b yć m o że , ze

ze

b ro\varu.
Piwo l Kro loszy na sprzeda\'l. anc
jest w chvudziestu dwóch wojewód zt\\'ach Polski. Połowa pi wa t rafia na
rynek lok aln y. - lv'asz region lo przede
ws::ys tk illl: ka!;sk ie, lesz czY1'iskh', koniliskie, jJoz!/(1I1skie, C2f':"ÓO WO pilskie.
Oprócz Wielkopolski , piH·o krO/OSZYli.\'kie trą/hl równie ż na ry nki wojewódz tw: lódzkiego, sieradzkiego , gorzmvsk iego. Duży adz ial procenlOll'y
Ił' naszej sprzedaży mają dwa w~iewól

lat dzie ~vięćdz ies iątych. Spopiwa w Polsce jest coraz wifksze ,
a dzieje sit: lak kosztem mocnych alkO/lOli. Również wyeliminowanie tz w.
"lVina" IIp/yn ę lohy na lVyższą .\przeda ż
piwa - twierd zi prezes browaru. HI Polsce na.'i/ąpila olhrzymia poprawa
jako,l'ci phw1. Tera z krajOlre phl'G rloról VI/Idą z nany m markoJII z achodnim .
życie

Tam, gdzie klient
Browar w Krotoszynie produkuje
p iv./O z surowców naturalnych. Eksponuje to na s\voich hasł ach reklamowych. - {/II'ożalll, ::ejak /la ((~j wielko.vci
jinllf, JJa pro/l/o(k wydaje/l/Y /l/u/.:.\)'maIną sumę pienifd::)'. Lalem są to
fwklady rZfdu 30, 40 iyS. ::I IJliesi{"c:: :. nie .
Po::a se::onelJ/, kiedy spr::edaż lJ1alc~i(' ,
oC::YII'i.l;cie te IV)'lkllki są III::S7e . Swramy sir jak J1(ybard::iej Ilas z produkl
przybliży€-: do klienta, pOIviedzieć o l1im
jak t/(~jlvifud - stwi e rd za prezes M ości
c ki. Jednym z przykladów dotarcia do
klienta byl pomysl sponsorowania Lelniego Ogródka M uzycznego w Jarocinie, którego organizatorami była
" Gazela Jarociń s ka " oraz JA-Radio .

słodu.

Jasne i ciemne
w Krotoszy ni e w tej chwili produkowane są cztery gatunki piwa jasnego: Mat , Export Special, Piis i Saskie. Doda tkowo produkowany jest
Koź lak Kroto szyń s ki, który ma han dlow ą na zwę Koneser. Jest jeszcze
['iwo karmelo we, ale jego produkcja
trakt owa na jes t marginalnie. - Jest lo
napój porównywalny z coca-colą, a nawet lepszy, ho z drolVszy . Podlega jednak ohr)lt·iązkowi akcyz owemu. Akcyza s(a1201vi pOI/ad Irzydzie.\'ci procelll
k05ztÓII' produk cji, (I/alego Ie::: pill'o
karmelowe , jako napój, jesl zhyt df'oXic . Dla mnie jest lo II' jakim.\' sell sie
nieporozumienie, poniewa ż nie pmt'in110 hy/ traklOWQnejak trunek . .fest tak
Irak lOwo"e, bo HI jeRo nazwie jest
"piwo". Zawarto.\:l alkoholu jesl hardzo mala, na poziomie nie przekraczającym dwi)(:h procent - mówi prezes

dztwa wschodnie: siedle('kh! i bialsko-pod/askie, gdzie sprz edqjemy HI okolicach {!IvwIziestu pro cent produk cji.
Ek sportowanych jest równie ż około
stu hektolitrów mie s ięcz nie do Finlandii. N ie jesl to wicie, z uwagi na
obuwi<!zuj ,!CC prze pi sy anlyalkoh o lowe na rynku Jilis kim . - S tanowi 10 d/a
nas Hl pewnym sensie jaki,{: wyróżnik
jako.l'd i .\'wiadecllvo , że umiemy z ro!Jić
dohre pin'o, .\·koro p()ln~Fli.l;my s ię ulokować na lak , wymagający m rynku
i przy lak olhrzymiej kOl/kurel/cji twie rdzi prezcs. Wedłu g niego , ek sport piwa \\' Polsce jes t hardzo mało
opłacalny, ze w zg l ędu na rt.': lacje do lara i z łOlówki .

20 milionów butelek

w

ubi egłym

roku llrowar Kroto65 tysię c y hektolitrów
piwa. - W Iy nl foku mamy nadz iej((, że
bfdzie 10 lroch ę wi('cej. przynajmniej
() ty le, o ile wzr().l'lIie zapotrzebowanie.
Pra wdopodobnie bfdz ie to na poz iomie
o.\'miu procent i chcielihY.\' IJlY () ty le
szyn

sprzedał

zH'i{'k szy/· nuszą sprzedaż . W ::esz/y m

Beaki typu KEG pozwahljtl ulrzymm :

począ tku

wysoką higienę

piwo

FO TO S/(Jchowiuk

roku spożyc ie piwa hy lo wyżs.:e () lO
procelIt. a /e (e ż se::.on hyllepszy - twierdzi Mościcki. Docelowo kroloszyl1ski
browar chce s przedawać 100 tys. hek tolitrów piwa rocz nic. J es t lo ok. 20
milionó w pó llitrowych butele k. Zdaniem prezesa' popyt na piwo h ęd z i e
\vzrasltać . - Ta moda Z~/CZ fl(1 się , na

Podczas koncertów kro toszyński e piwo cieszyło się d u żym powodzeniem
wśród jarocińskiej puhliczności.

Krotoszy n reklamuje s i ę równiei
poprzez artykuły praso we, ulotki, na~
le pki do starczan e do skl epów. Browar
wystawia siy równi eż na ta rgach. Firma stara s ię t eż o uzyskanie znaku
" Wielkopolska
Jako ść",
którego
s['onsore m jest U nia Wi elko['olan. ()c zy Jlli. . cie lIie .fesiel,m), H·' sianie pro~
wadzić tak wielkiej kanrpallii rek lamo~
IV( j, jak to czynią wifksze z ak/ady
piwowarskie. Nie stać nas na kolorowe ,
IVielkol1oklculowe iygodniki ogó/JlOpolskie.
W ty m roku Browar Kroto szy n
koncentruje się na wszelkich działa
niach promocyjnych i rnarkctin gowych na rynku loka lnym - wiel kopo ls'
kim. Stąd na przy kład spollsormvanie
róż n ego rodzajulesl)'mjlV, imprez sporlowydl, a llIkże imprez zw iązanYl:h
z ohchodami dni poszczególnycII miejsCOl,,"o,':;ci - mówi prezes M ościcki. Browar po krywa wydalki zwi <!zan e
z d z iałaln ości ą klubu spo rt owego" Aslra" \v Krotoszyn ie. N iedawno zos tała leż podpi san a llmowa spo nsorska z małym klubem spo rtowy m w Ko bylinie w woj. IcszczY(lskim . Op rócz
tego bro \\'u r był sponsorem tegorocznego festiwalu Fo lk Fest w Kro toszyn ic. - S Iarmny się hyi' lam , gdzie mogą
by(: nasi potencjalni k.lienci - twi e rd zi
prezes browa ru w Kro toszy ni e .

czerwcowym wydaniu " Gazety
Jarocińskiej"
(nr
22/296), opublikowałem artykuł pl. Marynarze z Jarocina na
ORP "Orze ł " , gdzie na podstawie
zebranych materiałów źródłowych ,
przedstawilem m. in. bojową s lużbę
porucznika marynarki (posmiertnie
kapitana MW - przyp. M. B.) Floriana
Roszaka , jednego z dwunastu Wielkopolan, którzy podczas drugiej wojny
światowej sluży l i na legendarnym
okręcie podwodnym.
Na tejże jednostce tcn były " podwodnik" z Jarocina przeżył ucieczkę
z internowanego Tallina (18 września
1939 r.), jak również byl świadkiem
jego póżniejszej odysei.
Ju ż po złożeniu tekstu do druku
natrafilem na dalsze ślady materialów
o Roszaku, które wnoszą wiele nowego do jego biografii. Otóż w archiwaliaeh po ś p. Jerzym Pertku, uznanym

W

pisarz:u-maryni ścic,

doszukałem

się

kolejnych informacji, a dzięki dokumento m pochodzącym z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Wladyslawa Sikorskiego w Londynie, moglem w mian; wyczerpująco od tworzyć
mor s ką s lużbę jarociliskiego matrosa.
Zbliżal s i ę koniec wiosny 1938 roku ,
gdy por. ma r. Florian Rosza k, nazwa ny przez kolegów ..Trzonkiem",
dość niespodziewanie zawitał do rodzinnego miasta. odwiedzając rodzinę

przy alei Tadeusza

Kości u szk i

65. Ta

zas k a kuj L~ca

z biegła s ię

z wcze-

wizy la

śn iej szą

UCl:yzj::! kierowniclwa marynarki wojennej i dowódcy - później-

nych dzialach na okręc ie - gdy sam
"Orzeł" zrodzi I się ze skladek całego
narodu - bylo dużym w.yróżnie niem.
Podobnie ów fakt roz umi a ła rodzina
Floriana. Jak wy nik a z ustalen Henryka Nowaczyka: "Żywo dyskutowano o tych sprawach w rodzinie Rosza-

ków. Ojciec Flo riana - .. majster" napraw w jarocińskich wa rsztatac h PKP
- wraz z ca l~ kolejow~ b racią również
brai udział w akcji zbiórkowej. Dyskut ował więc żywo o technicznych
problemach tego nowoczesnego okrę
tu, znajdując wspólny język z synem
- abso lwentem Wydzialu Mechanicz-

niej do ja roc ill skiego gimnazjum im.
T . K ości u sz ki.

Wiosenny pobyt w domu. jak

się

miało później okazać. by ł

os tatnim
Jeszcze przed wyjazden1

gimna zjum.

opuścił

które

w 1930 roku.
Już z Vlissingcn pisal: .. Od kilku
dni mam trochę więcej pracy , posylam
Wam tylk o serdeczne pozd rowienia
i życzę przyjemnych wakacji." Te lakoniczne słowa pisa ne w du ży m pośp i echu miał y być dowodem na to, że
ogrom pracy na ok ręcie nie

pozwa ł ał

na glębszą korespondencję. Tak też
bylo w rzeczywi s to ści .
W ostatnim tygodniu sierpnia "Orzeł "

Szego "Orła " - kmd r ppor. Henryka
l<.loczkowskiego, o wysIaniu 26-letniego oficera do Vlissingen w Ho landii, gdzie dla Polskiej Marynarki Wojennej budowany byl nowoczesny okręt podwodny.
Kloczkowski znal Roszaka j es7~ze
~jego okresu slużby na "Żbik u" i mial
Wyrobio ną opinię o tym dobrze za poWiadającym się oficcrze. Mimo mlodego wieku s pelni a ł on wszystkie kryteria, jakie powinien był spełniać pierwS~y oficer-mecha nik na " Orle".
Dla samego Flo riana Roszaka włą
Czenie go do grupy oficerów i podofi,Cerów specjalistów, którzy w czerwcu
1938 roku wysła ni zostali z Polski,
~ mys l~ gospodarzenia w poszczegól-

kończące si ę ćwicze

nia, które mialy zg ra ć ca l ą załogę na
wypadek ekstremalnych warunków.
Perspektywa wojny była już kwestią
najb liższyc h miesięcy. Jeszcze z koń
cem marca, gdy Hitler zająl Klajpedę,
nasze naczclne dowództwo obawiając
się, że zaatakuje także Polskę , pos tanowiło postawić okręty w stan pelnej gotowości.
Roszak, nie mog~c znaleźć moż
liwo ści wyjazdu do domu, zaproponowal wizytę rodzicom i rodzeństwu
u siebie, w Gdyni. Lipiec, czas waka-

przcdzającą

wybuch wojny dowódca
wszystkim podoficerom mieszkającym na Oksywiu na nocleg
w domu , sam też skorzystal z takiej
możliwości. Mimo porannej mgly niemieckie samoloty wyk ryly "Orla".
Brak dowódcy i niemożli wość natychzezwolił

miastowego skompletowa nia

załog i

opóźnily

opuszczenie portu . Na dodatek " Orzel" , jako jeden z pięciu naszych okrętów podwodnych , do wyznaczo nego miejsca przyszedł w polożeni u

nawodnym.

W trzecim dniu walk Kloczkowski
nie kons ultuj ąc swojej decyzji z kontr-

MARIUSZ BOROWIAK, GNIEZNO
nego Szkoly Podchorążych Marynarki Wojennej, którą Florian ukOliczy ł
już w rok u 1934. D umny byl z wyjazdu Florka do Holandii . (... )"
Przypo mnijmy, że w począ tk owym
okresie Flo ria n Roszak chodziI do
szkoly powszechnej \V Kotlinie. a póź

nego

Florian Roszuk, p().~mi(!rlll ;(! otrzyma/110m;·

nie

"Trzonek" z dumy floty

do Hola ndii odwiedzil mury ukocha-

na kapitanu marynarki (z dJróe ze
zhiorówautora)

trwały

Jeszcze o kpt mar. Florianie Roszaku z "Orla"

w jego życ iu .

'Iac.ję

ppor. Kloczkowskiego - dowódcy jednostki,

po raz pierwszy

wyszed ł

w mo-

cji, byl doskonałym momentem do
ta kiego spo tka nia . W tym cel u, 2 lipca , pi sa ł: " U nas bylo teraz Święto
Morza - pewnie slyszc l iście dużo o tym
przez radio. My naturalniejak 7.awsze
byliśmy caly czas zajęci - nigd y to dla
nas święto nie było ( ... ) Co dQ Waszego przyjazdu. to 15-go lub po 15-tym
byloby dobrze ( ... ) Coraz bardziej teraz m ów i ą o Gda lls ku , kto w ie, czy
w lipcu nie dojd zie do jakichs za mieszek. W ogóle nie wiadomo. co z tego

wszystkiego wyniknie, pewnie jednak
dojdzie do wojny ( ... )"
Tymczasem rodzinne plany R osza-

ków ulegly zmia nom. Brat Floriana,
R oman zostal powoł any na o licerskie
ćwicze ni a

na

rezerwy. a gOf<!ca atmos fera
nie zach~cała do od \'."ie-

wybrzeż u

dzin. Mimo tych t rudności Florian
nada l byl dobrej my śli i zac hęcal ich
do przyjazdu . Może przeczuwal, że
będzie to ich osta tnie spotkanie?
Dosć, że

na

począ tku

sierpni a jeszcze

nalegal by jego bliscy przyjechali poc iągi em. Staral się jednak dać im do

rze. M im o że dowódcą był ka pitan
van Dongen , a pozostale obowiązk i
oficerskie wypelniali także Holendrzy, to jednak resz tę zalogi stanowili
Polacy. Podczas tygod niowych prób
" Orzel" udał s ię w de ltę SkaIdy .
Osta tnia informacja z holenderskiego Vlissi ngen do rodziny, przed
powrotem do Gdyni, datowana by ła
w dniu 25 stycznia 1939 roku. Dzień
pozme] przeprowadzono ostatnie
próby techniczne, po czym por. mar.
Roszak został oficjalnie poinformo-

od obecnej sytuacj i politycznej.
Kolejne dni sprawiły , że do rodzinnego spo tkania nie doszlo. 17 sierpnia
Florian wyslal kartkę - będ'ICą ostatnią korespondencją , mimo za powiedzi , dzień póżniej , listu do rodziców.
Zami ast owego listu przyszedł z Gdyni
telegram : "Nie przyjeżd żaj cie".
Ostatnie siedem dni przed wybuchem woj ny były okresem mobilizacji
w dywizjo nie okrętów podwodnych.
Uzupełni ano zapasy paliwa, uzbroje-

wany, że został mianowany I ofice-

nia, części zamienn ych, żywności itp.

rem -mechanikiem. Już w tym cha rakterze, 2 lutego, uczestniczył w uroczystym przekaza niu "Orla" pod bia-

Nikt z załogi " Orla" nie mógł przypuszczać, że ich bałtycka odyseja; już po

ło-cze rw oną band erę .
Nie spełniły się oczekiwania

rodziny Floriana, która liczyla, że ich wilk
morski , będąc w kraju , zawita na parę
dni do Jarocina.
Napięta atmosfera na are nie politycznej doprowad zi ła do wzmożo nego
szkolenia na okrętach bojowych
PMW . Na " Orle", za sprawą kmdr

zrozumienia,

że

ich spotkanie

za l eżeć

będzie

rozpoczęci u dzi ałań

wojennych, bę
tak tragiczny przebieg. Załoga dumy noty obarczy winą kmdr.
ppor. Kłocz k owskiego.
Wydarzenia z pierwszych dni wojny
ujawniły w pełni niegodną postawę
Henryka Kłoczkows kiego. " Orzel"
jako ostatni z okrętów podwodnych,
i to z dużym opóźnieniem , udał się
dzie

miała

w rejon rozś rodkowania. W noc po-

admirałem

U nrugiem , który byl domorskich i l ądowyc h

wódcą calości s ił

na

wyb rzeżu,

samodzielnie

o pu śc ił

se-

ktor wyznaczony planem " Worek".
Młodzi

oficerowie, wśród nich poru-

cznik Roszak. musieli

podporząd ko

wać s i ę

rozkazom dowódcy. Przez te
dni rn iel i częste i długotrwałe przerwy
w łączności z Hele m, nie okreś l ajc!c

swojej ak tualnej pozycji.
Kolejnego dnia komandor
dził

zarzą

opuszcze nie sekto ra w gh!b Za to ki

Gdanskiej, decydując się na przejście
w rejon Gotlandii. Przez cal y

okrętem

ten czas nie inCor m owa ł Helu o s\voich
decyzjach. O tak ska ndalicznym zachowaniu komandora pisze Czesław

Rudzki:

.,Zaniepokojony brakiem
o "Orle" kmdr Mochuczy
(d-ca Dywi7jonu OkręLów Podwodnych - przy p. M. 13 .) 6 wrześni a nadal
rad iogram. w którym rozkaz ał dowówiadomości

dcy okn;lll zajrrcic nowo określon ego

rejonu i niczbli ża ni e si~ do zachodniej
gra nicy sektora wyznaczonego w pla-

nie " Worek",

poni eważ

w Pucku ba-

zowa ło

lo tnictwo

niemieckie.

już

Ostrzeżenie

bylo zbęd ne, ponieważ
" Orzeł" nie tylko wyprzedził decyzjI'
dowódcy dywizjonu, ale zn ajdował się
już wtedy w rejonie Gotlandii, znacznie dalej na północ od nowo wyznaczonej pozycji . Tu, 8 wrzesnia kmdr
Kloczkowski zapadl na chorobę, którą trudno było rozpoznać i leczyć,
gdyż na okręcie znajd owa ł sil' tylko
sanitariusz. Chorowalo tak że kilku
innych członków załogi, ale ich dolegli wości okazały się być bliżej nie ustaloną chorobą skóry."
Po kolejnych dwóch d niach kmdr
Mochuczy został poinformowany
o dosć tajemniczej chorobie Kłocz
kowskiego. Kolejny Lelegram przekazuj e kpt mar. Grudziński, z-ca dowódC) " Orla" wyjaśniając, że prawdopodobnie chodzi tu o chorobę żołądk a.
W tych oko licznościach dowódca nie
może wypełniać swoich obowiązków.
Nalegano, by w nocy pod ejść do Helu
lub skierować się do jednego z portów
szwedzkich.
DQkończenie MI następnym

'lume rze

SPRZEDAŻ
Tanio sprzedam 50 m' mozaiki.
Jarocin, ul. Kazimierza Wielkiego
48.
(2" SIR/96)
Sprzedam meblościankę oraz dwa
fotele . Jarocin, os. Rzeczypospolitej

1/6.

(2 9J7/ R1'b)

Sprzedam
47-32-63 .

wagi sklepowe.

Tel.

(29WR/96)

Sprzedam
organy
Yamaha
PSS-795; cena do uzgodnienia.
63-200 Jarocin, ul. Notecka 2.

Sprzedam VW Polo 1.3, rok prod.
1981 /82. Jarocin, ul. T. Kościuszki
34/ 5.
(29WR/'b)

Sprzedam fiata 126p, 1993 r. (grudzień) oraz 1977 r. Ceny do uzgodnienia. Jarocin, ul. Zajęcza 8A.

(2999/ R/(6)

Sprzedam: VW Gołf 1.6, 1991 r. ,
katalizator, szyberdach. Św. Ducha

(JOOl/Rl96)

Sprzedam - okazja: ładę chłodniczą
1,5 m długa, przeszklona, rok produkcji 1995 oraz do baru - pijalni
trzy stoły z blatem szklanym wym.
190 x 70 i ławki z drewna. Jarocin,
ul. Wrocławska 81 , teler. 47-29-39.
(300V R/96)

Okazja!!! Sprzedam komputer PC
486SX FDD 1,4MBHDD460 MB,
mo nitor mono. Tel. 47-14-43 ,
47-28-90.
(29lO/ R1'b,
Sprzedam pierze i puch z drugiego
podskubu gęs i . Wola Ks i ążęca 70,
gm. Kotlin .
(::!.9J9/ R/96)
Sprzedam kurczaki - brojlery na
ubój. Skoraczcw II a kolo Panienki,
(2 943/ R/'6)
gm. Nowe Miasto.
Sprzedam: fiat 126p - 1991 r.,
wózek sam. - 300 kg, 1996 r. , frezarkę do drewna. Jarocin , ul. Zagonowa 25.
(29SV R/96)
Sprzedam TV color - maly, maszy-

nę do pisania . Św. Ducha 44/ 7.
(2956/ R/96)

Sprzedam fiata 126p eleganta,
rocz. 1994 i kuchenkę mikrofalową.
El żbieta Nowak , Jaroci n, ul. Poznaliska 16/ I .
(2'S'/R/ 96)
Sprzedam 2 kompresatory powietrza na silniku Diesla 3-cylindrowym , silnik 2-cylindrowy robura,
nowy, części do prasy niemieckiej ,
jałówkę wysoko cielną; peugeota 305
- sprzedam lub za mienię na fiata
126p. Aleksander Ratajczak, Łob
zowiec 37, koło Jaraczewa . (2964/ R/ 96)

KUPNO
Skup - renowacja staroci: meble,
zegary, obrazy, porcelana, lampy,
milita ria, wagi, że lazka, mł yn ki itp.
Mogą być zni szczone. Jarocin, ul.
Wodna 17.

44/7.

(2" fV R/96)

Autokomis - Żerków tcl. 40-32-31
oferuje: citroena SX 1.90 combi, 87
r. , opła asconę 1.6, 87 r., mercedesa
2000, 83 r.
(lOW IV'6)
Sprzedam fiata 126p, r. prod. 92,
czerwony, pierwszy właściciel. Witaszyce, ul. Kołejowa 23/ 2. ("6 1/ R/")
Sprzedam połoneza caro 1.6, rok
1992, biały. Jarocin , ul. K. Wielkiego 85.
,,9b2/ IV9 b)
Sprzedam fiata ł2Sp , 84 rok ; cena
22,5 mln. Cerekwica Nowa 12a.
(2963/ 1V%)

I

MOTORYZACYJNE

Kupię

w

nadwozie samochodu ford
wersji 1.80 . Tel. 401-246.

Sprzedam: peugeot JS 2500, turbo diesel, podwyższan y, przedłu ża
ny, rocz. 1988. Tel. 47-14-43,
(385/'6)
47-28-90.

Sprzedam: fiat 126, rocznik 1989,
kol. bialy, II wła ściciel. Golina, ul.
Dworcowa 28a .
(Z968/ IV 96)

Szy płów

Sprzedam fi ata 126p, rok 1987.
I, gm. Nowe Miasto; po
15 .00.
(2"6/ R/'b)

Sprzedam FSO 1500, 1986 r. , pierwszy lakier i MZ 250. Wilkowyja,
" "2/ IV96)
os. Zdrój 21.

Sprzedam forda oriona , r. prod.
89, poj. sil. 1800 diesel, kol. bały.
Wilkowyja, Pow.
Wlkp.
79.

Sprzedam: fiat ł26p, rok 19R0,
czerwony, stan dobry. Jarocin , ul. '
Jordana 10, tel. 47-13-48. (297l1 R/''')

f2919/ 1V96)

Sprzedam volvo 340 1.60, 1986 r.
Tel. (0-62) 47-11-13 .
(292l1R/9 b)

(2%51 R/%)

Sprzedam fiata 125p kombi , 85 r.
oraz fiata 126p, 90/ 91 r. Dobieszczyzna 131, Dariusz Biskupski.
(Z976/ R/%)

Sprzedam: fiat dukato 2.5 diesel, r.
p. ł 991. Słupca tel.
(0·63) "· 14· 14.
(2924/ 1V96)

Kupię

poloneza - zadbanego, rocznik 87 - 89. Tel. 47-37-62; po l7-tej .
(Z l n7/ 1V96)

Sprzedam garaż murowany - nowy z wykupionym gruntem - włas
nościowy. Wiad omość: Sklep " Małgos ia", tel. 47- 15-29.
(2'J26IR/96)

Sprzedam fiata pikap, rocz. 1990.
Nowa Wieś 15/ 6, tel. (0-62)
411-306; po 18.00.
(291IVRl 96)

Sprzedam szczenięta - owczarek
niemiecki. Jarocin, ul. K . Wielkiego
32.
("b'/ R/'b)

Sprzedam FSO 1500 kombi, rok
prod . 1988 . Bieździadów 49.

Sprzedam dacię - 91 r. , 1400 cm3,
5 biegów. Jarocin , os. Konstytucji
3 Maja 28/23, tel. 47-10-22 .

250 I oraz
windę budowlaną . Wola K s iążęca 4,
gmina Kotlin ; po godz. 15.00.
(2970/ R/96)

Sprzedam fiata tipo lA , rocz. 95,
czerwony meta lik . Tel. 47-14-23.

Sprzedam: agregat prądotwórczy
PA D 16, pudło wagonowe, komputer
UMC 286. Tel. 401-246. ('''S/ R/'b)

Sprzedam

betoniarkę

Sprzedam gcncrator napisów
VW-CG2 E do kamcr Panasonic,
Grundig itp. (0-62) 47-24-37.

(21)]2/1V96)

<2934/ IV96)

Sprzedam hondę civic 1.5 16V, rok
1993. Ul. Woj ska Pol skiego 109.
(21J)5/ K/ 9fi)

(2981 / R/ 96)

Sprzedam: fiat 12Sp - ni edrogo .
Galew 86, gm. Dobrzyca. (2937/R/ ,.)

Sprzcdam radioodtwarzacz samochodowy Pioneer KEM 27-30.
(0-62) 47-24- 37.
(2981/R/96)

Sprzedam: fiat 126p, 77 r. Jarocin,
ul. Poznańska 32, tel. 47-38-39.
(2940/ R/ 9fJ)

Sprzedam 4 fotełe - stan idealny.
(0-62) 47-24-37.
(29WR/'b)

Dnia 14

września

1996 r. o godz. 14.00

Bar "FAX"
organizuje amatorski turniej
w nowo otwartym lokalu
od dnia 10.09.96 r.
Zapisy dzień wcześniej w barze

Jarocin. ul.

Jagiellończyka

6

Z A P R A .S Z kM Y.

Sprzedam: fiat 126p, r. 91. Golina,
ul. Ogrodowa I. Sprzedam: renaułt
twingo, 94 r. , tel. 47-35-04. (29441R/'b)
Sprzedam: ford sierra 2.0, 1987
rok produkcji , szyberdach ; tanio.
Tel. 47-19-51 w. 83 lub 47-19-61 w.
3A.
,, ' 5I R'/ 96 )
Sprzedam zastawę 110, rok 1982.
Jaraczewo, ul. Golska 40. (" 7/ RJ / %)
Sprzedam : żuk A06B (blaszak), r.
prod . 1980. Tel. 47-29-54 (po
20.00), Jarocin, ul. Wrocławska
54a.
Sprzedam: fiat ł26p , rok prod.
1986/ 87, FL. Jarocin , ul. św. Ducha 136.
. (2m /.R/.% )

f 21)ł«VR/ t)6)

NIERUCHOMOŚCI:
Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi o obszarze 3,25 ha,
w Czerminie. Czermin 69. (2806/Rl 96)
Sprzedam mieszkanie w Jarocinie,
w bloku przy ul. Wrocławskiej - trzy

pokoje, I
47-28-12.

piętro .

Informacje: tel.
(2900/ IV % )

Sprzedam lub wydzierżawię dom
z budynkami gospodarczymi w Borzęcicach 107, gmina Koźmin. Wiadomość: Nowe Miasto tel. 97.
(2920/R/96)

Sprzedam mieszkanie własnościo
we - 48 m2 (trzy pokoje) z telewi zją
satelitarną, z domofonem + ogródek przy domu . Wi adomo ść : Sklep
"Małgosia" , tel. 47-15-29. (292fVR/ %)
Sprzedam M-4 - os. Kościuszk i (49
m2). Tel. (0-61) 223-883; po godz.
18.00.
(2930/R/.6)
Sprzedam działkę budowłaną o powierzchni ok. 2500 m2 . Zielona Łą
ka koło Pleszewa , trasa Ostrów
Wlkp. , tel. 47-16-01.
(2942/R/ '16)
Sprzedam
działkę
budowlaną
w Wiłkowyi - 600 m2. Adres w biu(m 5l R/'b)
rze ogł oszeń.
Sprzedam dom jednorodzinny na
d zi ałce o pow. 2000 m2 w Witaszyezkach 58. Kontakt: P-ń od godz .
17.00 tel. (0-61) · 777-295 lub Wita(2947/ IV'b)
szyczki 57.
Sprzedam działki budowlane w Kotlinie. Kotlin , ul. Ko sińskiego 21.
(2949/1V 96)

Wynajmę

mieszkanie i garaż
w centrum Jarocina. [nformacja: tel.
40-12-06 w. 164 od 7.00 do 17.00 ..
(2950/łV96)

Sprzedam: połonez 1500, rok prod.
90. J-n , ul. Kopcrnika 3a; po godz.
16.00.
(29K2/R/ 961
Sprzcdam motorower Yamaha
sk utcr. Jarocin, ul. Żcrkowska 11 ,
(2'lXl/ R/W,)
tel. 47-23 -43. ,
Sprzedam lub zamienię mercedesa
115 2000, rok 1975. Przemysław
Rutkowski , Raszewy 8/ 5. ("'41 )V%)
Sprzedam: VW golf 1.5 diesel, rok
19RO. Tel. 47-37-48 .
(2987/ R/96)
Sprzedam volvo 340 GŁ 15000,85
r., bezwypadkowy - sprowadzony
w całości. Jarocin, os. Konstytucji
3 Maja 21 / 5.
(29R9/ R/'b)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1986/87.
Boguszyn, ul. Krótka 2; po 17.00.
(2990/ IV96)

Sprzedam: fi.t 126p elegant, rok
prod. 1995, stan b. dobry; pierwszy
właściciel. Witaszyce, ul. H. Sawickicj 5.
(Z99I / IV9(l)
Sprzedam: fiat 12Sp, rocznik 1983.
Jarocin , K wialowa 27 .
(2992/ fV96 )
Sprzedam: star 200 z nacze pą IFA ,
oplandekowany, 79 r., ze sta];! pracą
- cena ok. 13.000 zł. Jarocin, św.
Ducha 34/ 16. I
(299Y R/'.)

Sprzedam mieszkania M-4 i M-5·
połączo ne (łącznic 150 m2), dwa
oddzielne wejścia - możliwość rozdzielenia. Informacje codziennie:
tel. 47-25-66.
(295 )/ R/96)
Sprzedam dom z wygodami. Adres
w biurze ogłoszeń.
(29WR/'b)
Mam do wydzierżawienia 2 pomieszczenia handlowe w centrum. Adres w B. O.
(2979/ R1961
Sprzedam w Żerkowic 1/ 2 domu
- stare budownictwo; woda, gaz,
kanalizacja. Tel. (0-62) 47-39-92.
(2985/ R/96) .

Sprzedam dom, zabudowania gospodarcze, 1,5 ha ziemi w Panience .
Tel. 47-10-97; po 18.00. (2996/ )V9b )
Kupię małe

nie.

Tel.

mieszkanie w Jaroci47-10-97; po 18.00.
(299 ń/

1V96)

Sprzedam mieszkanie (75 m2) przy
ul. Wrocławskiej w Jarocinie. łnfo r
macja : tel. 405-249 w godz. 8.00
- 15.00.
(397/ 96)
Sprzedam mieszkanie własnościo
we - 48 m2. Tel. 47-15-23; po 18.00.
(2997/ R/96)

I
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Sprzedam ciągnik C 4011. Kur\~ew 15, gm. Kotlin.
(2<J14/ R/96 j
Sprzedam kopaczkę dwurzędową
do ziemniaków; stan idealny. Brzóstków 30, 63-210 Żerków. (29221R196)
Spr7.edarn jalówkę
113, gm. Zerk ów.

cielną. Stęgosz
(2'lJJ / Rl96)

Sprzedam jalówkę wysoko cielną.
Poręba 21, gm. Jaraczewo. (1l4/RJ/96)
Sprzedam dmuchawę do siana
T-257, plug 3-skibowy. Skoraczew
15.
(116/RJ/ 96)
Oddam w dzierżawę 5 ha ziemi
położonej we wsi Racendów 52.
(2945/ R/96)

Sprzedam pilnie - tanio: cyklop
T 214, nowego typu, stan dobry.
Chwalęcin 13, gm. Nowe Miasto

niW.
Jałówkę

(2974/ R/9(,)

wysoko
dam. Raszewy 13.

cielną

- sprze(29S6/Rl9b)

Sprzedam przyczepę - 4 t, wywrotka, rok prod. 1988, ciągnik C-360 .
Witaszyce, ul. Cmentarna 2.
(29S8/R/96)

ROŻNE
Reklamy, kasetony podświetlane,
napisy na odzieży, idcntylikatory,
laminowanie; tablice na pojazdy,
BH P, nagrobkowe, p.-poż . i ewakuacyjne (atest); komputerowe wycinanie liter. SIMAR, Jarocin , Do
Zdroju 10, tel. 47-36-47.
Wynajmę

miejsca na stoiska handlowe na ogrodzie przylegającym do
targowiska
w Jarocinie. Tel.
47-27-32. (375/ 96)
Za dlugi mojego męża Michała
Roszaka UL 02-05-53 L , zam. WitaSzyce, ul. Kolejowa 25/ 5 - nie odpowiadam. Irena Roszak. (,"<.4IIV96,
Przyjmę zlecenia na roboty murars(29 11IIR/96)
kie. Zakrzew 42.

5·

s
j)

') '

Prywa tne lekcje muzyki na instrumentach klawiszowych i strunowych oraz naprawa i strojenie instrumentów. Tel. 47-23-03. (2925/ R196)
Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej. Tel.
47-27-32 Jarocin.
(2921<1R/96)
Wideolilmuwanie. J-n, os. Kons\.
3 Maja 2/22, tel. 47-16-92. (29J6/R196)
El żbieta Borowińska za prasza na
zajęcia aerobiku - 17 września, godz.

u

18.00, sala gimnastyczna SP nr 2 Jarocin.
(294J/R/9ó)

6)

Odbitki I dzień. "Kodak": os. Kościuszki 4, " Sezam" ptL, os. 1000-lecIa - pawilon.
(2955/R/96)

;-

,l.
'6)

:y
rIO
")
}-

O.
>6)

Skradziono legitymację szko lną Dorota Bachórz. Lubinia Mała 27,
63-204 Dobieszczyzna.
("«lIR/91.)
Piaskowanie - a ntykorozja. Tel.
(2965/Rl961
401-246.

J. niemiecki - nauczyciel. Tel.
47-36-50.
(2%7/ 1V96)
Szycie kolder. Jarocin, Matejki
14a.
(297 1/ R/9b)
Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej. Jarocin,
UL Moniu szk i 24/2, tel. 47-30-64,
47-33_8p.
129<)1<1 " / 96)

L_E_K_A_R_S_K_IE__~

L I_ _ _

Iwona Udzik, lek. med. poloż
nik-ginekolog, przyjmuje w każdy
ponied zi ałek i czwartek w godz.
17.00 - 19.00. Gabinet: Jarocin, os.
Konstytucji 3 Maja 18 (pierwsze
wejście od ul. Wrocławskiej). Moż
liwa rejestracja telefoniczna: codziennie w godz. 20.00 - 22.00, tel.
47-24-81.
SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - USG - OSTEOPOROZA - SONOMAMMOGRAFlA - lek. med. Andrzej Pajdowski,
ginekolog-położnik .
specjalista
Przyjęcia:

poniedziałek ,

środa

i czwartek 16.00 - 20.00, sobo:y 8. I 5
- 10.00. Rejestracja telefoniczna:
47-28-35. Badania USG - l) ciąży,
2) ginekologiczne głowicą dopochwową z pustym pęcherzem moczowym, 3) również ocena jajeczkowania w niepłodności , 4) sonomammogralia (piersi), 5) szyi i tarczycy, 6) jamy brzusznej, 7) jąder
(dokumentacja zdjęciowa badań).
PRACOWNIA USG i GABINET
GINEKOLOGICZNY czynne także codziennie rano od poniedziałku
do soboty - bez wcześniejszej rejestracji - od 8.15 do 10.00 (badania
USG również w domu pacjenta).
OSTEOPOROZA - badanie i ocena stanu układu kostnego. Cena
badania - 30 zl. Przyjęcia , bez rejestracji - soboty godz. 11.00 - 13.00,
Jarocin , ul. Parkowa 1/20. INFORMACJE -tel. 47-28-35. W przypadkach pilnych - kontakI: telefon komórkowy 090/ 605-125.
GABINET DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska
- dermatolog-wenerolog, przyjmuje
wtorki i piątki od godz. 16.00 do
18.00. Zabiegi dermatologiczne
- elektrokoagulacje, leczenie ciekłym azotem. Jarocin, ul. Parkowa
1/20, tel. 47-28-35.
MAMMOGRAFIA - diagnostyka i leczenie chorób sutka, lek. med.
Maria Siuda - Fizek, speej. radiolog;
lek. med. Tomasz Schreiber, lek.
med. Andrzej Pajdowski - sonomammografia oraz biopsje piersi pod kontrolą USG. Przyjęcia (bez rejestracji): środy od 14.00 do 16.00, soboty
od 11 .00 do 12.00. Cena kompleksowego badania - 70 zł (Bank Spół
dzielczy w Jarocinie udziela nieoprocentowanego kredytu z przeznaczeniem na badania mammograliczne); Jarocin , ul. Zaciszna (Przychodnia OTL). Informacje (elefoniczne: 47-28-35 lub teL kom.
090/ 605- 125.
GABINET OKULISTYCZNY,
lek . okulista Alina Budzyńska . Jarocin, uL Długa 29 . Przyjęcia: wtorki
i czwartki od 16.00 do 17.00. Pilne
przypadki codziennie; (el. 47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY, lek. ginekolog i położnik Wlodzimierz Budzyóski; badania okresowe i wstępne. Jarocin , ul. Długa 29.
Przyjęcia: ponied zi ałki i ś rody od
16.00 do 18.00; tel. 47-1 5-13 . I

GABINET STOMATOLOGICZNY - lek. storn. LUDMIŁA BlADASZKIEWICZ; przyjęcia : Jarocin, ul. Kwiatowa 17, ponied ziałek
i środa 16.30 - 18.30; tel. domowy
47-29-45. w godz. przyjęć 47- 14-24.

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEI\ARSI\IE
JAROCIN
UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)

Prlyj mujl1

(26J6/R/%)

GABINET GINEKOLOGICZNY
- USG, lek. med. KATARZYNA
ZIOŁO - ginekolog-polożnik. Przyjęcia: poniedziałek, ś roda 16.00
- 17.00. Jarocin, Kasztanowa 5/ 13.
(2755/ IV96)

LARYNGOŁOG - lek. med. Andrzej Ciapala; przyjmuje codziennie
po godz. 17.00, wtorki po 18.00.
Jarocin, Marcinkowskiego 19A, tel.
(2175/ Rl96)
47-23-07.

GABINET OKULISTYCZNY ,
dobieranie soczewek kontaktowych, lek. med. Hanna Marczuk
- Zielińska , okulista. Przyjęcia: wlorki i czwartki 16.00 - 18.00, piątki
16.00 - 17.00. Jarocin, ul. Słoneczna
8.

sp('cjali śd

z klinik p01.nallskich w zal.:l'C'siC':
•

chorób wewnętrznyc h i kardiologii
poniedziałek

15.30 - 17.30

dr med. Andrzej TYKARSKI

• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniedziałek 15.30·17.30
lek. med. Ryszard PRZYBYLCZAK
•

ginekologii i pdożrjctwa. onkologii

v.lorek 15.30 - 18.30
sobola:
telefoniczne uzgodnienie 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARKWlTZ
•

chirurgii dziecięcej
\\lorek 17.00 - 18.00
lek. med. Jerzy HARASYMCZUK
lub
lek. med. Miroslaw MARKWlTZ

•

ortopedii dziecięcej i dorosłych
choroby kolana, urazy sportowe
środa

(2!S40/R/96)

15.30·17.30

lek. med. Krzyszlo! RUSZKOWSKI

GABINET GINEKOLOGICZNY, lek. med. Wojciech Maniszewski - ORDYNATOR, speej. poto;i:nik-ginekolog; przyjmuje: wtorki,
czwartki godz. 16.00 - 17.00. Jarocin, ul. Kasprzaka 9, tel. 47-25-37.

chirurgii ogólnej, żył i tętnic
l i 111 środa mies iąca 15.30 - 17.30

•

dr med. Grzegorz OSZKINIS

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

(2905/ R/96)

Ziołolecznictwo

zapraszamy
w każdą środę od 14.00 do 18.00.
Jarocin, ul. Staszica 31.
(2957/ 1V96)
GABINET LEKARSKI - łek. med.
ALEKSANDRA FLORCZYK, lekarz chorób wewnętrznych; schorzenia reumatyczne, leczenie osteoporozy, badania EKG, wizyty domowe.
Jarocin, ul. Malinowskiego 2; przyjęcia : wtorki od 16.00 do 19.00, tel.
gabinetu 47-31-30, leI. domowy
47-34-42.
(J96/ %)
BADA'N/A WSTĘPNE, OKRESOWE i KONTROLNE PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW i KIEROWCÓW oral PORADY LEKARSKIE - E. SKRZYPCZYŃSKA, lekarz medycyny pracy, ' internista.
Przychodnia Rejonowa w Ja rocinie,
gabinet No 12, codziennie od godz.
15,45; tel. 47-36-36, tel. domowy
47-36-50.
(2966/1V96)
Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALISTA C HiRURG ; gabinet: al. Niepodległości
6, wtorki 16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgł oszen ia tel. 47-36-00. GASTROSKOPIA (badanie przełyku,
żołądka i dwunastnicy), czwartki
16.00 - 18.00; ul. Hallera 9, pokój 7;
rejestracja do gastroskopii: tel.
. 47-36-00.
(2994/ 1V%)

Do nowo otwartego

S.O.S. C}

GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO
zapraszają

lekarze z Poznania
zakres usług
Dla rencistów i emclytów
• •C; % zniżki na prOlczy

•

chorób skóry dzieci i doroslych
piąlek

• chorób nerek, pęcherza,
prostaty i jąder
piątek

\\ sot)()l } 9.00 - 1.'i .00

.Jarocin. ul.

Kościu s zki

lt'

12A. leI. 47-27-92

god::m(lch pr=.lpJ

(29HIIR196

(2803.!ll961

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
spccjałi~i

szpitali

poznańskich

Jarocin , uL Wrocławska 92B
(wejście od strony osiedla)
Ginekolog - położnik (USG)
lek. med. Andrzej CHOJNJCKI
piątek 16.00 - 18.00
Dermatolog
lek. med. Alfred HESS
wtorek 16.00 - 17.00
Neurolog
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16.00 - 17.00
Urolog
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 14.30 - 16.00
Chirurg - onkolog
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i I V sobota m-ca 13.00 - 14.00
Reumatolog
lek. med. Ireneusz KJZER
środa 16.00 - 17.00 ('...,0/96)

M-DENT
Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
Jarocin, al.

Niepodległości

35A

wmawia działalnoSć
po pr.lcrwie wakacyjnej
łdr Zakres:

_ leczenie 7.llchowawcze
chi ru rgia stomatologiczna
_ protetyka
(29461R/96)
- zabiegi", narkozie .

-+

IHo=l/11'(/I'Cjc .{(/'oC)afe":/m//c::I'"

15.30 - 17.00

lek. med. Jacek LULA

Pełen

Czynne pOIl . - pl. 16.0n - 22.00

15.30 - 17.00

lek. med. Malgorzata LULA
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inż . \Virslaw Jaśkowiali
63-200 Jarocin. ul. Żwirki i Wig ur'Y 3
tcl./fax (0-62) 47-30-~ 7
leI. kOIll.IJ'J0-607-3S0
090-608-388

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
.. '7::t:J7!?*S"
UL. T . KO ŚC IUSZKI 43
63-200 JAROCIN
TEL./FAX (0-62) 47-37-03

września

·.................................... .

SKLEP - HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Ul. MONIUSZKI 28

Aparaty telefoniczne

Faxy

Kserokopiarki

TELEFONY KOMÓRKOWE

DACHÓWKA -16,26zł/m 2
·....................................
.
.. .... TERAZ TANIEJ ......
·.................................... .

I
B
F
L

TELEFONY KOMÓRKOWE

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

Przedsiębiorstwo

,\ Jaroc ini e

o feruje

BIUROPROJEKIÓW

PR OJ EKTOWANIE BUDYNKDW I BU DOWLI
SPRZEDAZ PR OJ EKTÓW POWTARZALNYCH
63-200 JAROCIN, UL. K0 5CIU5210 43

I<OMPlEKSQWA REALIZACJA ROBOT BUDOWLANOM O NTAŻOWYCH I REMONTOW BUDYNKÓW

TCL IFAX (0-02) 47-37·03
zap 'as~~m)' od pofllll dział;u clo p1a1ku od godz _8'" do 15'"'

TE L /FAX (0·(;2) 4737·03
zapraszamy od pon,edzialł.u do p"-11k ll 011 Qodz S"" do 15'"'

Zakład

63-20 0 JAROCIN, UL, K0 5CIU5ZI<143

KSZTAJC 'ENI.Ą

ZA W()J)()WJ:X,'O

Transportowe "TRUCI{"

II I. Pr/.c lllysIO\\ :l .)

ol':,!:-Ini/.ujc I"ul"s~'

POJ)SIAWOWEJO/JSI.UGI
KOMPU7ERA

usługi w zakresie
przewozu towarów
do 1000 kg
- 0,65 zł za l lun
WystClw ia rny fak tury V 1\1'
Te L (O-6?) 4-{-38-54

Produkcyjno - Handlowy

+

Ol/SI,UW KOnmV
CENTRAI,NEGO OGRZEWANIA
(I: lJ..:I.J:' 11f'.,jL·I.\Tc '" t ;.,/ XE\I/
INFORMACJI UDZIELA I ZAPISY PR-7VJMUJE

(390/96)

Biuro ZKZ - w godz od 800 do 1600
h' l. (U·li2) ·-ł7-32· 6 l

I

(3000IRlOO)

J

I_~'_~....J, Ił fł ł.t. . .~-'--I
ul. Zatorze 18, Witaszyce (przy głównej bramie "Lenwitu")
tel. (0-62) 401-209
Punkt sprzedaży: Witaszyce, A l. Wolnosci 42

Zaprasza do zakupu
pasz i koncentratów paszowych

FIRMY ~CARGILL.pASZE

...

,

I

"JAROMA" SPÓŁKA AKCYJNA
PRODUCENT - GENERALNY DOSTAWCA
MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 34
tel. 47-31-61, fax 47-34-54, tlx 0465191
zaprasza do

składania

ofert na zakup

Szczególnie polecamy:
"A-'~

~

mieszanki pełnoporcjowe dla odchowu prosiąt
mieszanki pelnoporcjowe
dla tuczników wysokomięsnych
mieszanki

pełnoporcjowe

dla tuczników

mieszanki pelnoporcjowe
dla stada reprodukcyjnego
koncentraty dla tuczu
na bazie pasz gospodarczych
ISTNIEJE MOL'LlWOSĆ NAWIĄZANI A WSPÓŁPRACY
W FORM IE STWORZENIA PODPUNKTU SPRZEDAL'Y TYCH PASZ
Z DEALEREM , JAKIM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KALISKIEGO
JE ST PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO·USŁUGOWE "VITA" S.C.

Zapra"zajqc ,fo UJspofprac,! - prosim,! pamiętać

BUDYNKU WARSZTATU REMONTOWEGO
PRZEZNACZONEGO DO ROZBiÓRKI
Budynek będący przedmiotem rozbiórki zlokali zowanyj(:sl n<"l te renie spółk i
przy Al. N i ep udle g ł ości .14 \1/ Jarocin ie.
KOllstnlk,-:i<: jego st a nowią ksztaltowniki stalowe. ntltomiast ścirmy zcwn ęt rz n e
i \vcwn ętrznc zbudowanc są z plyt prcfabryku\vanych oraz blac hy stalowej
o cy nkowan ej trapezowej. Posadzk i betono\\'e. Okna i bram)' stal o we.
Slropodach z plyty 7.cl bclOwei k))' lcj pa pą
Pow krzclmia lIzy lk ow;:l wynosi 930 m~ .
Ofc na w inna

zaw i erać:

I. illlit;, Il<lzwi sko i adrcs lub lI i.lZWt; i sicdzibt; !inny.
2. t o.=n 11 in przo.=prnwadzcllia roi'biórk i i czas jej trwallia .
.l proporlO\"'("JIl'l Cl: ll ~ zak.u pu llzyskallych mClto.=ri a lt·l\\.
.-1. di..'k l ;1r; ' c.i ~· dotyc/.ąc([ cal kow itc.\.!o upo1"l.ądko\\"illl i;1

h..T Ll l1 1 !"O/hi,) ,.!" i.

Dl.lak TLdlllic/ll':!ll " .IaI"l)Ill~" S.,\ .. \\. Ja nH.:inil...'. /\ 1.
Niepod leg lości ~..t. \V terminie do I O.00. ')() r.
Oli:ny i'. usta n~\ rozpat ri'.o rw w c i ągu..t d1l i po upły wie to.=nllillll sh.l:t d"lli;1 okr!.
/ oli..·r\~lltclll. kh)rc go OIC,.I., znslan ic \Vybrall~l h~di'.ii..' podpi"<lIl<l sl o s(n\'n;1

O!i:ny naki.y

~k l rH..I;IC \V

lIlJl()W~.

- CARGILL MOŻE BYĆ TWOJĄ FIRMĄ!

l3liżsi'o)t: h

ill!()I111:1l.:ji udi'oiela J), j al TLc hlliczllY -!lI' Id . ..t 7-1 1-(11 \\ l'\\.

ł36.
' J~lI t<Jti.
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Przedstawicielstwo w Jarocinie
ul. Kościuszki 16a
OGŁASZA NABÓR

NA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

*

wykształcenie średnie

*

kontakt osobisty

( 293B1 R/ 96)

(S)
OGOS

Przedsiębiorstw o

Produkcyjno- Handlowo-Us hl gow c
Tel-Poż-Syslem "ISKRA " Sp. z o. o.
ul. Kr3licowa 15.61 -022 Poznali
tel./fax ((l-(") 77-04-16. tel. 76-22-61

rAmII

ODDZIAŁ

JAROCIN
ul. PoznaI1ska I, tel. (0-62) 47-1 5-51 wew. :)

do rejestru Kuratorium

Oświat y IV

KaliSllI

Katarzyna i Dariusz Na tko,,~cy

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

"Taz z zespolem filologów
zapraszają dzieci i mlodziei

na kursy

:.J opracowania analiz zag roże nia poża rowego , instrukcji bezpieczeń
stwa pożarowego, instrukcji składowania materiałów , planów obrony

JĘZYKA

przeciwpożarowej

U projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożaru ,

ANGIELSKIEGO

stałych

urządzeń ga śniczych

u

przegląd, konserwację , naprawę

• podręcz nego sprzętu gaśn i czego ' sieci
hydrantów' st ałych urządzeń gaśni
czych CO" tryskaczowych, zraszaczowych • automatycz ny ch systemów
sygnalizacji pożaru • instalaCJ i odg romów , uziomów ' instalacji antywłama 
niowych
U zabezpieczenie ogniochronne drewna,
tkan in i wykładzin ora z sta li w klasie
od po rności ogn iowej F 0,5 do F 4 ,0
U sprzedaż hurtową i detaliczną
• armatury p rzeciwpoża r owej' podręcz
nego sprzę t u gaś n iczego (agregaty ,
gaśn i ce , węż e , koce itp.) • znaków ewakuacyjnych , przeciwpożarowych, informacyjnych i ostrzegawczych

zapisy:
dnia 6,09,1996 o godz.. 17,00

..

SP nr 4 prz), ulSkloclowskiej-Curic2

IV

IV

Jarocinie

Infornmja tel. 5726 30 IV godz. 8,00, 17,00
Usługowa

Mieszalnia
Pasz i Koncentratów
Sprzedaż

Pasz i Koncentratów
DIONIZY GŁÓWNY

poleca

oferuje uslugi w zakresie:

JAROCIN UL. JORDANA 28
TEL. 47 2518

"'"

mieszania pasz i koncentratów

w-

sprzedaży

pasz

D10NIlY GŁÓWNY
ul. POTARlYCKA 1.
63-206 NOSKÓW
{392196ł

MEBLE

[YWARZĘDZKIE]
JAROCIN
ul. Poznańska 2
tel. 47-25-31 wew. 22
(dawny magazyn

l..............
l'

zbo:żowy)

0o_

GM S~:=
Objektbau

PPHU GM Objektbau Spółka z o. o. w Zalesiu
zatrudni:

- WYKWALIFIKOWANYCH STOLARZY
z praktyką w zawodzie
Zgłoszenia osobiście w siedzibie firmy

Adres : Zalesie, 63-231 Góra
(393.'96]
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poleca

~zeroki a~ortym~nt br~nży ,J~ =: ~ 1:L1i ~5J

~ 1)llł ~/(lEPÓIJi , /('O~/(ÓIJi
~ 1)l.1ł ~Z/(Ól:.
.. TANIO" SOLIDNIE" MIŁO ..

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.
Dąbrowskiego

I

Państwowy Ośrodek

1/ Kształcenia

Bibliotekarzy

PRZYJMUJE
OD 21 WRLE~<;NIA ZAI'ISY NA :
I. kurs pous tawO\. . y j~zyka wfoskicgo
2. kurs pod stawowy praL"y z ko mpute-

ROLETY, PARAPETY

J. ku rs pracy z edy torem IckslU Ami
Pro 3.0
4. kurs pisani" nu kla wial llr.lC kOIll -

rem

*
**
*

rolety przeci"""amaniowe, bramy
zewnętrzne i wewnętrzne
ościeżnice na każdą grubość muru
schody, slupy, poręcze, tralki (dąb,
. buk, sosna)
Iisl1M; profilowe
OFERWEMY FACHOWY MONTAż

* drzwi

putcrowcj

OKNA DACHOWE
i~ BRAMY GARAŻOWE

o raz na ma szynac h elek t ro nicznyc h
mdou.! bczwzrokowi.1
Zgłoszenie

i informacje
w Sekretariacie I'OKB
w godz. 8.00 - 15.00

Przedsiębiorstwo

CENY KONKURENCYJNE
Zakład

Produkcyjno - Montażowy
"ZAROX"
Witaszyce, ul. Cmentarna 8B

(2927/ R/ 96)

MALFARB
Produkcji

Hurtownia
Farb i Lakierów

PRODUKUJEMY:

OFERUJEMY:

STVROPIAN
M 15 M 20 M 30

EMULSYJNE
AKRYLOWE
FASADOWE
SUCHE I WAPIENNE

* KLEJ WIKOLOWY
I * GRUNT MINERALNY
po sia dają

atesty PZH i certyfikaty ITB

(389/ 96 )

MALFARB II

Farb i Lakierów

Nasze wyroby

,

Zapraszamy do współpracy instalatorów

6, tel. 0-62/473-937

* FARBY:

}

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

63-2()() Jarocin, ul. Park 3 (p"'"')
tel. / r:lx (0-62) 47-22-50

ifr&J

.:

- akcesoria łazienkowe
- grzejniki

~~.1)l.4 B'fJ~

Jarocin, ul.

U

~np~::!a~~JnO-sanltarneJ ~
. I.l~!.~i'.:
, ,ell)

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

* WYROBY PRODUKCJI "MALFARB"
* DURAL, BONDEX, XYLADECOR
* ROZPUSZCZALNIKI, AKCESORIA MALARSKIE
llOne

Sprzedaż

detaliczna w sklepie przy hurtowni

ZAPRASZAMY CO OZI ENl\JE: II' godz. 8.00 - 18.00, II' soboty \I' godz. 8.00 - 14.00

LEWKOWlEC 68 k. OSTROWA WLKP.
tel./fax (0-64) 36-02-65, 36-40-10

OSTRÓW WIELKOPOLSKI, ul. Poznańska 123
tel./fax (0-64) 36-01-04

r.

.

t~
\ )
\"'i "'- }

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

!~~~

-."

Anka
Gdy dwa lata temu wypelniala
ankietę "Dziewczyny Roku" napisala, że zglosiła się gdyż chciała zobaczyć czy się dostanie do finału. Anka
Mikolajczak nic tylko znalazła się
w finale naszego konkursu, ale wygrala go i zdobyla najwięcej tytulów
- Miss Foto, Miss Publiczności i nagrodę specjalną Zakladu Konfekcyj-

nego "Teomina".
Czy nadal jesteś rozpoznawana na
ulicy?
Tak, do tej pory znajomi mówią

o mnie " miss".
Jeszcze żadna dziewczyna nie potwojego sukcesu i nie zdobyla tylu tytulów. Czy wtedy spodziewałaś się takiego werdyktu?
Przed finalem liczyłam na jakiś
tytuł , a le nie spod ziewałam si ę aż
tylu. To było bardzo miłe zaskoczewtórzyła

nie.

Sąsiedzi

warzyw
Poszczególne w:ITlywa oprócz odpopodłoża , wilgoci i nawożenia

wiedniego

potrzebują sprzyjającego sąsiedztwa.

Marchew na zbiór jcsicnny albo
zi mowy warto posiać obok cebuli.
Zapach marchwi odst rasza śmi e tk ę
ce btJlank9'. która jest szkod niki em cebuli. Jej a ro m a t nie pozwoli natomiast
na rozwój poly śnicy marchwianki wroga man..:h\vi . Swoje s::!siedztwo lubią: późna sałata, rzodkiewka i brukselka. Warto wiyc posadzić je razem.
Kapustę ochroni przed bielinkiem kapustnikiem rosm!cc w pobli żu nagietki
i rasolka . Czosnek posadzony wśród
truskawek podnosi ich sma k i chroni
przed pl eś ni ,!, a pod drzewami owoco-

Rozdwojone
końce
Chyba każdy od czasu do czasu,
a szczególnie latem zauważa, że włosy
tracą połysk i nie chcą się układać - to
z powodu rozdwojonych końcówek.
Wlosy rozdwajają s ię wtedy, gdy
luski włosa zamiast przylegać do siebie rozchylają się. Mogą je uszkodzić
substancje chemiczne zawarte w złej
farbie lub płynie do trwałej ondulacji,
a nawet nadmiar sl ońca, czy zbyt
gwałtowne szczotkowanie włosów.
Powodem rozdwojonych końcówek
może być też mocne nakręcanie wło
Sów na wałki oraz regularne suszenie
Suszarką. łm dłuższe wlosy tym prawdopodobień s two, że ich końce będą
się rozdwajały jest większe, a to dlatego, że caly czas są one narażone na
Ocieranie o ubranie i ramiona.
Aby zachować zdrowe wlosy trzeba
regu larnie podcinać rozdwojone koń
ce. Najlepiej robić to co 5 - 6 tygodni.
Preparaty "zlepiające" dzialają na
krótko.
(ap)

Tuż

po finale "Dziewczyny Roku"

wzięłaś udział w wyborach Miss Wielkopołski. Nie zdobylaś żadnego tytułu, ale otrzymałaś nominację do
dalszych eliminacji. Nie skorzystalaś
jednak z tej możliwości, dlaczego?

Chyba nic odpowiadala mi atmosfera, jaka towarzyszyła tym wyborom. Miałam wrażenie, że wszystko
już wiadomo. Nie widzialam więc
sensu startowa nia w dalszych elimi·
nacjach. Teraz jednak chętnie wzię
łabym ud ział w takim konkursie .
Czy fakt, że sta rtowałaś w "Ozie-·
wczynie Roku" jakoś cię zmienił?
Tak,

zaczęłam

o sobie inaczej
Bardziej o siebie dbam ,
ubieram sukienki, no szę buty na
obcasie, czego wcześniej nie robi łam. Poza tym nie czuję tremy, gdy
mam się poka zać na scenie.
myśleć.

Tak , bardzo podoba mi się ten
zawód . Myślę, że od powiadaloby mi
prezentowanie m ody. Mam nadzieję, że wspólpraca z " Fashion Models" pozwoli mi nic tylko nauczyć
s ię chodzić, ale i zdobyć nowe kontakty.

J ak wyglądają
modelek?

zajęcia

w szkole

Spotykamy się raz w tygodniu na
dwie godziny. W trakcie zajęć uczymy się prawidłowo chodzić, zatrzymywać, obracać, a także prezentować stroje. Prowadzo ne są też zaję
cia z tańc a, odbywają się spotkania
z aktorem i psychologiem.
Jaka, twoim zdaniem, powinna być
modelka?

Bierzesz ud,iał w zajęciach szkoly
modelek Dariusza Jezierskiego. Czy
to znaczy, że chcesz być modelką?

wymi odstrasza nornice. Jabłonie,
grusze i czcrcśnie do zapylenia potrzebują pylków drzew tego samego
gatun ku . Należy więc sadzić je (najlepiej jesieni,,) blisko siebie. Kalarepa
i pomidory powst rzym ują nawzajem
swój roz\. . ój. Pomidorów nie lubi też
koperek . Rumianek i mak nie wplywaj,! pozytywnie na rozwój innych ro ś 
lin . Fasola nie rośnie dobrze obok
czosnku i cebuli . Niekorzystn ie wplywają na nic! także mieczyki. Wszystkie
rośliny źle się czuj,! obok orzecha
włoskiego .
(mh)

MAGIA
IMION
BEATA - ta, co otacza
i Aurelia, Berta
To naprawdę za borcze i niebezpieczne charaktery, jak wąż boa (ich
totem zw ierzęcy) oplatają szczelnie
przedmiot swoich uczuć, często aż do
utraty tchu. Są bardzo ekspansywne.
silę woli potęguje poczucie akceptacji,
jest w nich wiele z ekshibicjonizmu
aktora. Nieobiektywne, relacje mię
dzy ludźmi sprowadzją do swojego
stanu posiadania - mają "swojego"
mężczyznę, "swoją" pracę, "swoje"
życie. Uwielbiają zdobywać nowe zabawki, a przez życie przechodzą z silą
huraganu . Silna wola, połączona
z impulsywnością. powoduje, iż częs
to podejmują nieprzemyślane decyzje,
w takich sytuacjach bardzo pomocna
im bywa intuicja - ta ich nigdy nie
zawodzi. Te pa nie dysponują żywą ,
syntetyczną inteligencj ą i doskonalą
pamięcią , zwlaszcza nie zapominają
o doznanych krzywdach czy urazach.
Wybór zawodu nie sprawia im klopotów, zawsze wiedzą. co i jak będą
robiły. Często łączą dwa zupełnie róż
ne zawody i... są w tym dobre. Mogą
być nauczycielka mi, dziennikarkami,

Dziewczy na, która chce prezentować mod~ powinna być zdyscyplinowana , punktualna , musi umieć
współpracować z lud źmi i nie okazywać niezadowolenia. Poza tym powinna być uśmi echnię ta , wyspana,
zad bana i mieć dobrą figurę .
Czy ty spelniasz te warunki?
Chyba jeszcze nie, a le caly czas
dążę do ideału.
Mówiłaś, że modelka musi mieć
nienaganną figurę. Co robisz by trzymać linię?

Staram się nie jeść słodyczy i tłus
tych potraw. Gdy muszę schudnąć,
wówczas gimnastykuję się , a le najlepszym sposobem na utrzymanie
szczupłej sylwetki jest w moim przypadku taniec.
Czy kiedyś zaczepił cię ktoś na
ulicy i proponował pracę modelki czy
fotornodelki?
Nie, alejakiś czas temu w pociągu
pewna kobieta proponowała mi rolę
w filmie. Mówila, że jest autorką
scenariusza, na podstawie którego
ma być nakręcony film , a ja odpowiadam jej wyobrażeniom o glównej bohaterce. W z ięla mój numer
teleronu. Zobaczymy. co z tego wyjdzie.
W tym roku skończylaś LO. Jakie
masz plany na najbli7.szą przyszlość?
We wrześniu rozpocznę naukę
w Studium Kosmetycznym w Po znaniu. Po sko ńczeniu szkoly chciałabym zdobyć praktykę w swoim
zawodzie i hyć m oże otworzyć włas
ny salon. T erazjednak mam zam iar
jak najpelniej wykorzyslilć wakacje.
Rozmawiala

FOTO Swc!wII·;ak

nie jest im obca praca spo łeczna,
szczcgó nie na rzecz najbliższego ś ro
dowiska. Repreze ntuj" dość kontrowersyjny typ m oralności. usiluj"c
przestrzegać obowiązujących norm,
nawet w sytuacjach dwuznacznych.
Często wolą kochać ni ż być kochane.
ich seksuali zm jest ni erozerwalnie
zw iąza n y ze św iadom ością posiadania . Obdarzo ne przez natur, dobrym
zd rowiem , cierpią jedynie na niewielkie dolegliwości pochodzenia psychofi zycznego. Mają wielu, zupełnie rÓŻ
nych przyjaciól, są dus zą niejednego
spotkania towarzyskiego, gdzie w pełni mogą ukazać swą interes ującą osobowość , urok i wdzięk . Każdy wie, jak
niebezpieczne jest pr>ebywanie w pobli żu węża boa, lecz również wie, jak
kuszący może być powab i piękno jego
aksamitnych splotów.
EUGENIUSZ - ten, co żyje w dwóch
światach

Ałbin, Walenty
Psychika tych panów przypomina
konika morskiego (ich totem zwierzę
cy), który zdaje się drzemać w morskiej toni , aby po chwili nagle się
zbudzić . Całym ż yciem rządzi swoisty
dualizm, są nerwowi i sentymentalni,
ich życie seksualne determinuje uczuciowość prowadząca do idealizowania
wszelkich doznań , a z drugiej strony
agresywna zmysłowość mogąca wyzwolić sklonności o nieco sadystycz-

i

AGNIESZKA

PłLARCZYK

nym charakterze. C hoć starają się tego
nic okazywać, są lud ź mi zabo rczy mi,
lecz o slabcj woli - cz,sto dzialanic
zastęp uje bierność i niezdecydowanie,
chyba że wcześniej zgro madzą odpowiednie siły i możliwości. wtedy są
w sta nie osiąg nąć zadzi w iaj c~ce rezultaty. To typowi introwe rtycy o dużej
spostrzegawczości, intuicyjnie wykorzystują dwoistość swojego cha rakteru, aby dokonać wyboru opcji najbardziej dl a nich atra kcyjnej lub korzystnej. Dysponują inteligencją analityczną, która pozwala im blądzić po najtajniejszych meandrach swojego wewnętrz nego światka. Mimo wrodzonej nieśmialości są ludżmi towarzyskimi, oczywiście pod warunkiem, że są
akurat w dobrym nastroju. Są dobrymi technikami (szczególnie pasjonuje ich elektronika), inżynierami aeronautyki lub badaczami, z wielką umiejętnością prowadzenia wielu prac na
raz. Moralność polega na umiejętno
ści przystosowania się do bieżących
wydarzeń, czy też stawianych im wy·
magań. Zdrowie dobre, choć męczy
ich zbyt szybkie tępo przemian, w których uczestniczą. Potrzebują dużo
snu. Uwaga na choroby zakażne
i oczy! To wartościowi ludzie o bogatej, choć skrzętnie skrywanej osobowości o zaskakujących reakcjach,
przez co życie z nimi jest ciekawe
i pełne niespodzianek, zostawiając pewien niedosyt nie grozi monotonią ani
nudą.
Oprac. SARA

•

p R

o

G R A M

96.8 MHz 71.09 MHz

CODZIENNIE
Wiadomości od 10.00 do 18.00 co

kulturalny, 14.00 - 16.00 SLUCHAJ
UCHEMA NIE BRZUCHEM, 14. I 5
Ryzyk-fi zyk - infor-macje z giełdy,
kursy walut, 15.30 - 16.00 Jeśli mamy
-to zagramy, 16.00-19.00JA-GRAM
- TWOJE RADIO - infor-macje i
muzyka, 18.05 "Wylączamy ... ?"
informacje o wyłączeniach prądu

godzinę

EJAIEK

"Z drogi" - informacje dla kierowców10.55, 12.55, 14.55, 16.55
Piosenka dnia - 9.05, 10.05, 12.05,
13.05, 15.05, 16.05, 17.05
PONIEDZIAŁEK SRODA PIATEK
Skarbonka JA-Radia - 10.45, 12.15,
13.45
PONIEDZIAŁEK _ PIĄTEK
9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOLUDNI E, 9.20 Horoskop, 9.30 "Wyłączarny .. ."" - infonnacje o wyłączen i ach
prądu, 9.40 Kursy walut, 9.45 Przegląd
prasy, 11 . 10 Konkurs z JA-Radiem ,
13.10 - 14.00 " Impreza" - informator
:t%':D:~.=::.=-~,!f:'%%@%Ft j

.-~"":~"

18.00· 19.00 Muzyczna eksplozja Wszystko o muzyce polskiej - audycja
Piotra Owczarka
SQBQIA
9.00 - 16.00 B,LG .O .S . - Bardzo
Interesująca Generalnie Odlotowa
Sobota , 12.10 - 13.00 Zatańcz w
kuchni - got uj razem z Dami, 13 .1 014.00 Taśma - informacje i muzyka
111mowa - 14.00 - 16.00 MIKSER magazyn w zasadzie muzyczny (w
tym: materialy z wrześniowego numeru
miesi ęcznika "MACHlNA") - miksują:
Hirek i Waldek; 16.00 - 17.00 NA

tl ;f~FfI?"'-~=-;.-~;%r:t:Tt w-e1?;:.w~,g::~

ŻYWCA. Radiowa Godzina Columbii
. różn i artyści . audycja Hieronima Ści.
gacza; 17.00·19.00 JA·RADlOWA
LIST A PRZEBOJÓW (30) - prowadzą Adam Mart uzaiski i Hieronim

Ścigacz

NIEDZIELA
9.00 - 14.00 NIEDZIELNE PRZEBUDZANKJ , 14.00 - 15.00 Koncert
życzeń, 16.00 - 18.00 PLN - POPOLUDNIOWE LENIUCHOWANIE
NIEDZIELNE - audycja Agnieszki
Walczak i Mariusza Gryski, 18.00 19.00 Sportowe JA - informacje
sportowe - audycja Sławka Włoszczyka
PONIEDZIAŁEK
~gR~~oo Pozdrowienia
----12.30 Giełda pracy, 17.00 - 19.00
Znacie to posłuchajcie - audycja
~ławka Mikołajczaka

26 sierpnia ukazała się najnowsza płyta PEARL JAM "No
Code". Wspólnie z wydawcą albumu, firmą Sony Music Entertainmcnt, JA-Radio ogłasza konkurs "ODKO DUJ PEARL
JAM".
poniedziałek,

wtorek i środę o godzi nie
14.10 (po Piosence Dnia) i następnie
powtórzone około godz. 17.45.
Odpowiedzi na kartkach pocztowych, z za łączonym kupon em konkursowym, nal eży dostarc zyć do so boty,
14 września do godz. 12.00 do biura
ogłoszeń "Gazety" (Rynek - Ratusz)
lub sekretari at u "Gazety" i JA-Radia
(ul. T . Kościuszk i 8B). Nagro dy
zostaną rozlosowane tego samego dnia
podczas JA-Radiowej Listy Przebojów.

NO COD E
imię

KUPON KONKURSOWY

0::')

.sB.QDA
18.00 - 19.00 Pod wielkim dachem
nieba - audycja o. Oktawiana Spottka
ftrc:Ag;~~~ pracy, 18.00 _ 19.00

~z:~~~'<i~'~c~atrzymaj czas - AGNIESZKA

Wieczór rockowy Pawła Michaliszyna

Najbardziej seksowna modelka _ Potka jako
piosenkarka stylu 'fusion pop-

Ja~~~~k:ow1:i~Ci~ok::;z;S~~i:a;:;~lj~g~t~~~:
Michaela.

JA-Radiowa Lista Przebojów
(notowanie 29 z dnia 31 sierpnia 1996 r.)
Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim tygodn iu, najwyższą
pozycję

na liseie,

l i czbę

tygodni na

l iście .

g
8

~: ::~~f~~Zb.~~~t~'S~ ~~~~t:~~6L~!;~ KULT
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11 .
12.

" A design for life" - Manie Street Preachers
" Po to jesteś na świecie" - Maanam
" KilIing me 50ftly" - Fugees
"Wysluchajcie tej historii" - Lizar
"Piosenka b':lrdzo optymistyczna"
- Sławomir WIerzchoiski i Nocna Zmiana
"In de Ghetto" - Bad Yard Club z Crystal Waters
" Let me live" - Queen
" Orła cień " - Varius Manx
" Boy or a girł" - Imperial Drag
"Simmer down" - the Specials

13. "St.Teresa" - Joan Osborne
14. " Ciągnik" - Blenders
15. " Reach" - Gloria Estefan

13
10
10
7

10 7 4
667
24 g 3
7 1 11
17 11
3
g 2 11
15 13 6
11

16. "Whal'. up wit h thal" - ZZ TOP
17. "Walkaway lo heaven" - ACIO ORINKERS
18. "Gole baby" - Fonmacja Nieżywych Schabuff

19.

"Traciłem

20.
21.
22.
23.
24.
25.

"You and hi m" - Sophie 2elman!
"Laced" - Three Fish
"Żołnie rzyk i Laleczka" - Oyjak
"Where do we go trom here" - Vanessa Williams
" Just say I sald hello" - Worlds Apart
"Macumba" - Big Cyc

czas"· P.RL

~~: ::~~~~~:,~~~;"rtseMa~:a"
28.
29.

-

Oasis
"Kochaj mnie" - Zdrowa woda
" AIIł

know" - Screaming Trees

~~: ::~;~:~~~~~~. ~~;~±aL~~ Loose

ODKODUJ
PEARL JAM

32. " Big Time" - Neil Young & Crazy Horse
33. " Chcemy tańczyć" - Andrzej Krzywy
34. "Ready or not" - Lightning Seeds

35. "C.O." - Hopsa ,

;~: ::~:!~~Zgę~~!~ra~'~ E~~tamazzotti
38. "Change the world" - Eric CIapton
39. "Un amor" - Gypsy Kings

40. "Krupa" -Apollo 440

12
18
13
25
19
14
16
33
22
23
21

1 14
16 4
3 13
18 3
12 8
g 9
14 8
22 2
22 4
23 3
1 12

3

10

20
39
35
28
31
32
38
37
36
O
O
O
O
O
O

14
27
28
28
27
31
32
33
29
O
O
O
O
O
O

7
2
3
3
4

3
2

2

4
1

1
1
1
1
1

1
I

I
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JA-Radiowa lista Przebojów prezentowana jest w ka2.dą sobOłę między 1700 a 19oo. Słuchaj nas na
96.8 MHz lub 71.09 MHz.
.
,
Korespondeąę. głosy do JA-Radiowej listy Przebojów prosimy kierować na kartkach pocztowych :
na adres redakcji: JA-Radio, ul. T. Kościuszki 8B, 63-200 Jarocin.
Glosować moma również telefonicznie. pod nr (0-62) 47-15-31 - codziennie w godz. 1500 do 1600 •
Głosy mogą być oddawane tyłko na piosenki prezentowane w JA-Radio (sorry!).
UWAGA! Glosować można anonimowo. ale lepiej wpisać swoje nazwisko j adres, bo w trakcie listy I
będzie my losować nagrody.

i naz\visko ....................................................................... .

adres .. __ .. __

KLA
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PRZEDSIONEK

~ --------------------------------,

PEARLJAM

~n~~~fJco~~feJ;a~~7seJę.s~~~ wr~~gz~~ni:!
kiubie 'Trops'.
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ODKODUJ PEARL JAM

1il

(IZ~~~~~nienie lata i przeżytych podczas
wakacji chwil i uniesień. które mogły wydarzyć
się wszędzie na każdej z nadmorskich i
~~~~~aki~h9~;ażHistoria jednej znalomości _
MYSLOVITZ (Columbia)
cz~,:;,,~~;t~~i~:rnie nieśmiertelnego przeboju
niedziela 8.9.> Rlse -ZIONTRAIN (China records)
' Zespól jesl obecnie jednym z najbardziej

Oo.s anyon. know - SCORInspirowane Iwórczoscią Bealles'ówSkorpiony
~:r.~n~Z :~;u;:?~u~~ I~~~~~,zawartego na ich
wtorek 10.9.> Ameryka _ AYA RL z Pawiem
Kukizem (Mercury)
Po wielu latach AYA RL w starym składzie
~: p~~~i.r~~~'i{.~a~~eobioną tak dokladnie,
środa 11.9.>Why-3T(Epic)

Konkurs

Przez pięć dni na antenie rozgłośni
będą podawane pytania konkursowe,
dot yczące zes połu . Osoby, które
odpowiedzą na nie pra w iodłowo ,
we z mą udział w losowaniu niezwykle
cennych , a na pewno unikatowych
nagród - gadżetów promujących płytę:
plecaków, s ingli kompaktowych,
plakatów, długopisów, breloczków.
Pierwsze dwa pytania usłyszycie w
sobotę 7 wrześn ia w czasie JA-Radiowej Li s ty Przebojów. Kolejne trzy
pytani a zos taną podane w najbliższy

piątek 6.9.> Na Jadnej z cWkich piu - ROTARY

A

D

WŚRÓD OSÓB, KTÓRE WE WRZEŚNIU WYKUPIĄ 30 EMISJI REKLAMY
ROZLOSUJEMY MIESIĘCZNĄ BEZPŁATNĄ KAMPANIĘ REKLAMOWĄ
DZIĘKI JA-RADIU TWOJA REKLAMA DOTRZE DO MIESZKAŃCÓW PLESZEWA, KOŹMINA, KROTOSZYNA I JAROCINA
JA-Radio, ul. T. Kościuszki 88 , 63-200 Jarocin, te./fax (0-62) 47-37-60; tel. 47-15-31

6

września

1996 r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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KSIĄŻKA

:Czy pani
wierzy w UFO?
Książki

Danikena osiągają astronomiczne naklady. Do końca 1994
roku wydano ich na świecie ponad
53 miliony egzemplarzy, a do dnia
dzisiejc,zego liczba ta z pewnością
znacznie się powiększyła. Mają
mnóstwo czytelników śledzących
z zainteresowaniem wywody o śla
dach, jakie pozostawili na Ziemi
kosmici. Nawet jeśli nie wierzymy
do końca tym rewelacyjnym donie-

sieniom, to wielu z nas

uważa, że

jednak "coś w tym jest"
W wydanej ostatnio przez "Wiedzę i Życie" książce pl. "UFO, Daniken i zdrowy rozsądek" Janusz
Gil w sposób przystępny omawia
"__

~.,1:..:1'

__ -",,-=:,

FILM

"w pogoni
za

śmiercią"

Sensacyjny, USA (1988 r,), reż. - Roger
Spottiswoode, wyst, - Sydney Poitier,
Tom Berenger, Kristie Alley. Dystrybucja ~ Imperial. Czas - lOS min.
Takie filmy jak "W pogoni za śmie
rcią" ogląda się z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją. Dzieje się to niewątpliwi e za sprawą znakomitego scenariusza, reżyserii. ale przede wszystkim osobowości aktorów. Czarnoskóry Sydney Poitier ("Ucieczka w kajdanach", " Upalna noc", ''rhe Lilies
Ofthe Fields", "Zgadnij, kto przyjdzie
na obiad ") - żywa legenda amerykańs
kiego kina, powrócił tym filmem po
dłuższej przerwie na ekrany i nadal
roztacza swój nieodparty urok, sympatyczny ale pelen dystynkcji, nadającej charakter każdej z ról. Gra
tutaj agenta FBI - Warrena Stantina.
~.-

ZAPOWIEDZI
FONOGRAFICZNE
O.N.A. " Bzzzzz" (Columbia)
lAN ITA TIKARAM " Grealesl I-lils"
(Warner Musie)

CHRIS ISAAK " Baja Session" (Warncr
~usie)
I\USIi "Tesl For Echo" (Warner Musie)
l'ELLOWJACKETS "Blue Hal s" (Warner Musie)

NĄ TALl E CO LE "S tardus" (Warner
~lIsic)
"lwister" - Scieżka d źwi~kowa (Warner
~usie)
STON E TEMPLE P ILOTS " Tiny Music ... " (Warner Mu sie)

"AS IA KOWALSKA "Czekając na .....
(PolyGram)
C::RZEGORZZ CIECliOWA "ojDADA~a" (POmaIOn! EM I)

zagadnienia związane z Niezidentyfikowanymi Obiektami Latający
mi (w skrócie nazywanymi UFO),
podróża mi międzygwiezd n y mi, cywilizacjami pozaziemskimi, spowolnieniem czasu czy paradoksem bliźniąt.

Janusz Gil jest naukowcem mają
cym na swym koncie publikacje
z zakresu astrofizyki pulsarów, radioastronomii oraz tcorii względno 
ści. Niektóre tezy "ufologii" i " danikeizmu " poddaje w swej książce
krytycznej analizie z punktu widzenia praw fizyki. Z tej konfrontacji
nie wychodzą one "obronną ręką".
Autor w sposób precyzyjny, a czasem bardzo dOWCipny udowadma,
że "aktualny stan wiedzy przeczy
zarówno koncepcjom Danikena,
jak również pozaziemskiej interpretacji zjawisk określanych umowniejako UFO".
Z publikacji dowiadujemy się ponadto , dlaczego nie możemy liczyć

-- -

pogoń za psychopatycznym
zawiedzie z miejskiej dżungli
w górskie ostępy . Warren jest doskonalym fachowcem , ale wobec wezwania jakim , jest przedzieranie się przez
górskie szlaki, nie może stanąć sam.
Jego przewodnikiem zostaje hardy
samotnik znający góry od podszewki
- Jonathan Knox. Ich pierwszy kontak daje nam pewność. że akcja będzie
pelna spięć, konfliktów. Nietrudno
bowiem o to, kiedy mamy do czynienia z tak dynamicznymi i ciekawymi
charakterami. Przez kilkad ziesiąt minut będziemy towarzyszyć bohaterom
w emocjonującej przygodzie, oglądać
zapierające dech widoki i obserwować
jak rodzi się wspaniała przyjaźń. Nie
zabraknie także dobrego humoru,
który w odpowiednich momentach
rozładuje nieco nasze napięcie.

którego

zabójcą

"Złe

towarzystwo"
Thriller, USA (1994 r.), reż. Damian
Harris, wyst. - Ellen Baskin, Lawrence
Fishburne, Frank Langella. Dystrybucja - Imperial, Czas - 104 min.
Świat jest zly. Chciwość, zdrada,
przemoc, nienawiść ciągle zdobywają
przewagę nad milością, lojalnością,
przyjaźnią,
prawem..
Wyszystko
i każdego można kupić. Taką rzeczywi stość tworzą i w takiej żyją bohaterowie thrillera "Złe towarzystwo" inteligentni, sprytni i bezwzględni
agenci . Ich domeną jest szpiegostwo
przemyslowe. Są bardzo skuteczni stosowane przez nich metody, począ
wszy od szantażu, przekupstwa ,
a skończywszy na morderstwie przynoszą krocie ich przelożonym. Do
takiego środowiska w celu inwigilacji
i zdemaskowania metod działania trafia agent FBI - Nelson Crowe. D zięki
"przychylności" wymagającego Victora Grimesa - szefa dużej agencji.
Poddany próbom Nelson wychodzi
z nich cało. Umiejętnie postęp ując
prowadzi ś ledztwo jednocześnie zdo-

na kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi i dlaczego niemożliwe są
podróże międzygwiezdne.
Mogą
być przedmiotem fikcji literackiej
i doskonałym tematem dla wydaw-

nictw typu science fiction, ale w rzebytami równie realnymi, jak krasnoludki czy trolle.
Stawiając tak podstawowe pytania,jak to, skąd pochodzimy lub czy
istnieją cywilizacje pozaziemskie,
Janusz Gil sięga po najnowsze i najbardziej podstawowe ustalenia z zakresu astronomii, fizyki czy nauk
przyrodniczych. Posługuje się przy
tym prostym i przystl'pnym języ
kiem, zrozumiałym dla szerokiego
kręgu czytelników. Jego książka zalecana jest jako lektura pomocnicza
w nauczaniu astronomii i fizyki
w szkołach ponadpodstawowych,
ale czytana może być nie tylko przez
uczniów. Pytania, które stawia i odpowiedzi, jakich udziela, nurtują
także tych, którzy szkołę mają już
dawno za sobą.
czywistości są

-'-' ,- c ' •• ".-_ :-_= ~'O
bywając zaufanie organizacji. Uklad
taki sprawdza się do czasu, kiedy
postanawia ...
Ten mroczny, intrygujący film zostal nakręcony dzięki scenariuszowi
autorstwa Rossa Thomasa, jego inspiracją stały się alarmujące raporty
CIA i FBI sprzed paru lat, mówiące
o zastraszajacym wzroście spraw dotyczących szpiegostwa przemysłowe
go. Film o niesamowitym klimacie
i z doborową obsadą.

"Chłopaki

na bok"
Obyczajowy, USA (1995 r.), reż. - Herbert Ross, wyst. - Whoopi Goldberg,
Drew Barrymore, Mary - Louise Parker, James Remar. Dystrybucja - Warner. Czas - 12\ min.
Jeśli lubicie mądre, wzruszające filmy, które napawają was optymizmem
i wiarą w to, że dzięki temu jacy
jesteście dla siebie i innych, świat może
być lepszy, musicie koniecznie sięgnąć
po film "Chłopaki na bok". Amerykanie są niezrównani w robieniu takich
produkcji, w inteligentny, niepompatyczny, niemoralizatorski sposób potrafią poruszyć struny naszych uczuć .
Film ten jest historią o przyjażni ,
milości, tolerancji, o tym jakim należy
być, aby slowo czlowiek brzmialo naprawdę dumnie. Wspaniale aktorstwo
Drew Barrymore, Woopi Goldberg
i Mary-Louise Parker powoduje, że
zechcemy ten film obejrzeć jeszcze raz.
Stworzone przez nie osobowości przyciągają, elektryzują, podziwiamy je za
to kim byly i jakie byly. Mialy szczęś
cie, miały szczęście bo mialy siebie,
Iworzyly niekonwe ncjonalną, ale cudowną rodzinę. Łączące je uczucie
dało im silę by pokonać wiele przeciwności, ugięly się jedynie przed tym co
nieuniknione, przed śmiercią .. .
Oprac. JOANNA SCIGACZ
Filmy są dostępne w wypoLyczalni kaset ·video w kinie "Echo"

W e wstępie do swej książki Janusz
Gil zaznacza, że przy jej pisaniu miał
mnóstwo dobrej zabawy. Za jej
motto przyjął stwierdzenie Paula
Krassnera, które stanowi niezwykle
trafne podsumowanie wszelkiej
dzialalności paranaukowej: "Co do
mnie, to wierzyłem kiedyś w reinkarnację, ale było to w moim poprzednim wcieleniu".
HALINA CZARNY
Janusz Gil , UFO, Danikol i zdrowy
rozsqdek. Wydawnictwo Wiedza
i Życie. Warszawa 1996

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
Nowości

Biblioteki
Publicznej
Miasta i Gminy Jarocin
l. D. Steel "Teraz i na zawsze"
2. D. Steel " Podarunek"
3. M. Sandemo "Czarownice nie
płaczą"

4. p. Steel " Zoja"
5. A. Szczypiorski "Kumkanie żaby,
krakanie wrony"
6. B. Woloszański "Sensacje XX
wieku: po II wojnic światowej"
7. K. Amis " Stanley i kobiety"
8. K. Woj tyla "Poezje wybrane"
9. G . Marquez "Jesień patriarchy"
10. B. Jaworski i in. "Fizyka: poradnik encyklopedyczny"
l I. K. Kelley " Jackie!"
12. S. Kisielewski "Sprzysiężenie"
13. Rocznik statystyczny województwa kaliskiego 1995
14. W. Disney "Aladyn"
15. Encyklopedia slawnych ludzi

I KINO "ECHO" I
Jarocin, ul. Gołębia l
"Wampir w Brooklinie"

6 września - godz. 19.00
7 września - godz. 18.00
8 września - godz. 16.30
Cena biletu 5 zł
"Pułkownik Kwiatkowski"
9 września - godz. 19.00
Cena biletu 5 zl
"Rozrabiaki W. Waszyngtonie"
10 września - godz. 19.00
II września - godz. 18.00
Cena biletu 5 zł

WVPOŻVCZALN lA

KASET
(Kino "Echo")

7120
7130
7126
7135

" Desperado" - sens.
"Goldeneye - 007" - sens .
" Tak jak lubię" - sens.
"Piastunka" - thriller
7134 " Indianin w kredensie" - kom.
7123 "The New Age" - kom.- obycz.
7125 "Zloty pociąg" - woj.
7124 "Syndrom Pinokia" - horror
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PANNA (23 V III - 22 [X)
W najbl i ższym tygodniu S7.czeu \vażaj, aby nie zrob i ć cze g oś
bez zastano wie nia i nie zac ho wać s i ę
l e kkomyśl n i e. M ożesz bowiem napytać
so bie biedy. Co prawda wszystki emu
w in ien j est ukl ad gwiazd , któ ry dziala
na C ie bie rozpra szaj ąco , ale konse kwencj e, ni es tety, b ę dzi esz pon os ić
wy l ączni e Ty. Pomyś ln y d zień - p i ąte k.

11-"

gólnie

.(\{) BARAN (2 1 [1I-1 9 [V)
,
Ni e za przątaj sobie z bytn io
glowy pro blemami materia lny mi i nie
niepokój s i ę do lkiem li nansowym, w
k tó ry m s i ę ostat nio zna l az l eś. T a
sytuacj a jest tylko przej śc i owa . Wkrótce fort un a zacznie C i s p rzyj ać. Jeś li
teraz troch~ zac i śn i esz pasa i szczególowo za planuj esz wydatki, obejdzie
się

bez zaciągan i a

pożyczk i . Pomyślny

dz ieó - czwartek.

'\..t'
U

BYK (2 0 [V - 2 0 V)
Dość s labo orient ujesz się w
gąszczu prze pi sów prawnych do t yczą
cych s p raw, któ rych zamie rzasz się
podjąć. Zasi~gn ij rady dobrego fachowca. O powodzeniu calego przecls i ,wzię

cia decyduje bowiem dobre przygotowanie. W rodzi nie d ro bne nicporozum il!nia z krewnymi. Zachowaj spokój i
nic wdawaj s ię w s pory. Pomy ś l ny
dzi cli - niedz icla .

II

BLłŻNIĘTA(21 V - 20VI)
Nag le i niespodziewane, choć

ch) ba krótkotnvalc uczucie wpra\.vi Cię
\\' iście \\l i OSC 1111 )' nastrój ; rozja ś ni
\vkc zo ry i doda harw Twemu ;i.yciu.
Ciesz się tym i pogodnymi chwi lami i
wcale nic martw s i ę, że \"kró tce
przem i ną. Radosny~

euforyczny nastrój
tyc h dn i pozwol i C i z w i ~ k szy m
op tymizmem s pojrzeć w p rzyszł ość.
Po myślny dzieli - \\10re k.
();:; RA K (2 1 VI - 22 VII )
Jeżeli U\vażnie przc\vertuj esz w
ty m tygod ni u ks i ążkę ku linarną, natk ni esz s ir; n a ws pa ni a ly prze pi s.
Przygotuj wedlug niego potrawę i podaj
j ą na naj bli ższą proszo ną ko lacj,. Uda
C i s i ę za d owolić na we t naj wybredni ej szc podni e bienia i zyskać m iano
wyśm i e n i t ego ku c ha rza. Pom yś ln y
dz i eń - pon i ed ziałek.

:::::..o

LEW (23 V II - 22 V III )
Cze kaj ą C i ę genera lne porząd ki
do mowe lub nawet maly (odkladanyod
lat) remont m ieszkani a. Czuj esz wi e lką
n i ech r;ć do tego przeds i ęwzi ęcia, a le
jeś li po konasz wewnętrzny opór,
wszys tko pójdzie jak z platka . Efekt
rów n ież okaże s i ę im po nuj ący i w
konsekwencji bę dziesz banlzo zadowolony. Po m yś lny d z i eń - ni edziela.

DRZ"".
OKNA
ZPCV
P.H.U. MONOPLAST
63- 200 JAROCIN
K s . SI. Wyszyń s kiego 4
II p i ę tro , pokój 1 5
pn. - pl. 9 00 - 16 0 0
tel. (0-62) 4 7-32-91 w. 45
62-320. MIŁOSŁAW
Dz . Miloslawsk ich 2
tel. (0-66) 38-24-31

G wara n cja
Montaż
T ransport
Sprzedaż na raty

fi

WAGA (23 IX - 22 X)
- - Trochę w i ęcej dyplo macji ! To
naprawdę się oplaca. Byc ie so bą wca le
nie oznacza rąbani a prm.vdy pros to w
oczy, przekonywani a innyc h na s il ~ do
wlasnych racji i uważani a, że sągł u p i,
jeś l i nie zec h cą ich uz n ać. T a ki m
postępowa n iem tylko zrażasz do s ichie
przyjac i ó ł i sprawiasz, że odsll\vają s iC;
od Ciebie. Zmieli taktykę !! I Pomyś lny
dzień - sobota.

Poziomo: I) mala kanapa bez oparcia, G) mistrz, maestro, 10) perso na, 1 I)
ni eżonaty, 12) po ważna wiek iem szanowa na kobieta, 13) o bieżyświat, lazik, 14)
stalY polski szlac hci c, 18) linia na mapie l ącząc a punkty o jednakowym cisni eni

C
+

atm os feryczny m, 2 2 ) puchar, 24) Illo tl oc h, .pos pó lstwo, 25) notariu sz, 26)
przegroda, przesz koda , 2 7) na zwa G recji jako prowincj i rzyms ki ej , 28) ,;
lo wicctw ie - j ada lne narządy zwierzyny g rubej , se rce, wątroba, 29) ehorobJ
przenoszona przez muchy tse-tse, 32) duży ciężki nóż do wyc inania ścieżek " I ~
dżung li , 35) W muzyce - ci ężko z s il nym uderzeni em, 39) gra losowa, loteryjka,
40) cicnka deseczka lupana do kl)'cia dac hów, 41) żyjąt ko wodne do przystawiania,
42) zwierzę fu te rkowe, 4 3) pisarz, 44) tkanin a z drobnym i s kośny mi paskami, I
serza.
'-
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S KORPIO N(23X-21 X I)
Twoja znaczn ie bardziej ni ż
poprz~dn i o otwarta postmva przynosi
wicie dobrego i Tobie i innym. Bliscy
chętnie korzystają z rad, j ak ich im
udzielasz. Pot rafisz hm·viem wczuć się
\V C Ud LC Spr3\\ y i prawic zawsze

sta

zna l eźć rozsąd ne rozwiązanie. Ktuś

dz:
ftk:

raI

ta.
wo
Tal
wy

mily se rcu bardzo Cię cen i i chętn i e
przebywa \\' Tv.'o im towar zys L'..vic.
Poś \"vi~ć mu więcej uwag i. Pomyś l ny
d z ień - środa.
. " STR ZE LEC (22 X I - 2 1 XII )

)< - Pomyś l , jak móglbyś z pożyt
kiem dla s ieh ie i in nych u k i erunk ować
calą tę mas, ni espożytej energii i do brej
wo li , jaka w T obie od d lu ższego czas u
drze mi e - częs to zhyt malo wy korzystywa na. Spróbuj wy myś li ć sobie takie
zajęc i e, które lączyl o by i aktywność , i
wys ilek fiz yczny z d z iałalno ś ci ą na
rzecz innych. Po myś l ny d zi e ń - pon iedzialek.
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KOZIOROŻEC (22 X II - 191)
Trzeba zdobyć s ię na \V)'jaśni e
n ie wsze lki c h n ieporozumi e li, że by
zrobić miej sce dla od świ eżenia uc z uć i
p rzywróc eni a at m os fery bl i s ko śc i .
Naj le pi ej otwa rc ie, a le s po kojni e
powied z part ne row i, o co masz do
ni cgo 7.a l. Pam i, taj j ednak , a by n ic
urazić jego godności i am bicj i. J eżeli
nie będz i ec i e s ię rani ć, wasz zw iąze k
ma szanse przetrwania. Pomyśln y d zień
- \\1orek.
"""""'" WOD N IK (20 I - 18 II )
"""""'" J eś li ty lko nadarzy C i s i ę okazja
po dróży, skorzystaj z ni ej. Bez wzg l ę du
na to, czy będ z i e to wiel ka wyprawa,
czy wyc ieczka za mi as to. Przyjmij
propozycj ę wyjazdu, p o nieważ m oże
się on o kazać niezwyk le inte resuj ący.
Przy ni es ie ni e ty lko mn ós two rado śc i ,
ale i Ili eoczckivlane korzyśc i materia lne
w p rzysz lości. Nie przegap tej okazj i I
Po myś ln y dz i e ń - środ a.

l.l

RYBY (19 II - 20 [II )
Twoja praca za wodowa, choc i aż clo ś !' c i ~żk a i absorbująca, z
k8żdym dn icm staje s i!t c ickawsza i
wciąga Ci~ co raz bardziej . Z aa nga70\\'a ni <.'. z jak im \\ype ln iasz swoje
obuwiązki, na PC\\"110 7ost3n ic doc~
Ilionc. Możes7 s i't jednak na razii'
niektórym kokgol1l i s tracić kilku
przyj"ciól. C i prawd z iwi jednak 1'0zostaną~ Pum yś l n y dziel1 - nied z iela.
!\1 ElłK U RY; WENU S

7\..
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I';onowo: f) owoc z mlekie m, 2) wcnty l, kurek, 3) kom plet kart, 4)
glówna . 5) zdrad zony m ąż, 6) naj sly nn iejszy to Draku la, 7) coś IV starym sty l
poj edn an ie, ko mpromis, 9) wi dmo, duch, 15) usun i,c ie c iąży, 16) zawodni
t1yski em lub oszczepem, f7) sa mo chód z N RD, 19) poranek, świ t
gaw~d zi a rka, 2 I ) odszczepien iec, od s tę pca, 22) siostra sy na, 23) palma
30 ) dawni ej elegant, modni ś, 3 I) przyroda, wszech świat, 32 ) order, 33) cliabel,
zly, 34) elear, ha lier, 35) da wniej przerwa w podróży, 36) ptak, który ni e może
wybrać s i~ za mo rze, 37) inlJacyjna zmora, 38) sztuczne wló kn o na swe try.
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Litery z pól po numerowa nyc h w prawym górnym rog u, napisa ne od I do 22, Św
- m yś l J. BułalOw i eza.
.
Wr
Oprac. PIOTR WARCZYŃSKl ja,

utworzą rozwiązani e

ROZWIĄZANIE

Po odbiór nag ród pro s im y s i ę

mi,

KRZYŻÓWKI NR 273 ~~I~:~~ 1~~nl~~~:~c~~~~~2c~Jt~~~~il~: ~~~
H ctsło:

Ws:

Prawda to gorzka potrawa.

i s
kOI

Nagrody wy loso wa li:
HALINA SOBCZAK
- Kotlin, ul. Powstaliców 7/ 15 (25 zl),
IRENA MOCH
- Jarocin, ul. Nowa GI6 (10 zl),
DAMIAN BUDZINSKI
- Zakrzew 12 (kawa),
KATARZYNA FILIPlAK
- Jarocin, ul. Wrocławska 1611 (kawa).

an
pal
Rozwiązan i e krzyżów ki

pros imy
lub przyn i eść wraz z kupo nem
d o biura og losze li (Jaro cin, Ry nek'
Ratusz) do 13 września. Spośród prawidlowych rozw i ązali wylosowane zo staną
dw ie nag rody pi e ni ężn e (25 zl i 10 zł)
oraz dw ie nagrody rzeczowe (kawa).
przesł ać
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