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NASZA REKLAMA NA STR. 5

Grzeją
Ód ubiegłej soboty
jest w reszcie ciepło w
jarocińskich mieszkaniach ogrzewanych
przez Pr-tedsiębiorstwo
Komunalne.
Liczne skargi mie szkań
ców na ni s ką temperaturę
panującą w mieszkani ach
spowodowały d ecyzję o
rozpoczęciu w Jarocinie
sezonu grzewczego. We
wszystkich mieszkaniach,
które ogrzewane są przez
kotłownie Przedsiębiorstwa

Komunalnego, od soboty 14
grzeją kaloryfery.
Dokończenie na sIr. 3

Prezydent
w Kaliszu
Prezydent Aleksander
uczestniczył w niedzielę w uroczystej promocji 20 I oficerów więziennictwa.
Promocja odbyła się w
Centralnym Ośrodku
S:;:kolenia Służby Wię
ziennej w Kaliszu.
Kwaśniewski

Prezydent przyjechał do
. Szczypiorna wraz z ministrem sparawiedliwośc i Leszkiem Kubickim i ministrem Markiem Siwcem.
DokOllczel1ie liG sIl', 3

"Jeste::hny ludźm i urodzonymi dla pracy spo /eeznej. Ja by/elli hurcerzem,
radnym, ławnikiem.. . i mimo
że /110m 62 tala, n"dal chcę
pracować
mówił

:::,polecznie" - .

dwa lata temu, po
wybraniu na stanowisko
przewodniczącego Rady
Miejskiej w Jarocin ie, Marian Sikorski. I'rzed dwoma
tygodn iami, pytany przez
"Gazetę" o opini~ , czy jaro-

SPlONĘly MILIARDY

Czaszki
na drodze
Cmentarzysko w Racendowie odkryto pr-typadkiem. Robotnicy z
jarocińskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 1'emontowali w
wiosce drogę. Z pobliskiego pola przywieźli
żwir. Wysypali go na
ulicę. Razem z piaskiem
ua drogę wyleciały ludzkie kości.

Ponad dwadzieścia pięć godzin tnvała akcja gaszenia pożaru hali zakładowej
na terenie Zakładu Przemysłu Lniarskiego "Lenwit" w Witaszycach, należącej
do firmy "VITAX" Dobrzyca_

Odkrycia dokonano przed
tygodniem. - Wywrolkqprzywiózl piach i się wydarzylo.
Patrzymy gnoty leżą - czaszka, szczęka - opowiada
jeden z robotników. Żwir
przywieziono z pola, które
dzieraża~~ od gminy sołtys
Kazimierz Kostrzewski. Podejrzewalem, że lam jesl
jakieś cmenlarzysko, ale nie
rozglaszalem lego. Kilka·
naście lal do tyl" orząc glebę
zahaczalem o coś plugiem.
Nalrajilem na czworokąl
"'ożony z kamieni. Między
tymi kamieniami były piszczele ludzkie - mówi. Wtedy
stwierdził~ ze jest to ponad
stuletnia sprawa i nikogo nie
powinna interesować .
Uprzedził opcr'dlora koparki,
że mol.e się natknąć na ludzkie szczątki.
DokO/lczenie na sIr. 3

Pożar został zgłoszony w sobotę

c:zterc::ch lal; !;'!rainr.y jeszcze nie gasi/; tak dużego
- twierdzi komendant PSP w jarocinie
Stanisław Krawczyk. - Straty określane są na l
mln zł. Przyczyny bada komisja złożona z
ckspel1ów - między innymi z firmy, w której
towary były ubezpieczone .

pożaru

Radny na diecie
Ponad 600 zl miesięcznie może otrzymać w
formie diet jarociński radny, będąc jednocześnie
członkiem Zarządu Miejskiego. "Przeciętny" rajca
w Jarocinie otrzymuje za każdy miesiąc pracy w
samorzędzie około 250 zł. Jest to dwu-, trzykrotnie
więcej niż wynagrodzenie uzyskiwane przez
radnych w Jaraczewie, Żerkowic czy w Nowym
Mieście.

Czy jesteś zadowolony
z pracy swoich radnych?

14 września

o 8.45. - Od powsIania jednosIki - czyli od

Ile powinien otrzymywać
radny w formie diet?
n::~!
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Sondę przeprowadzono 5 - 6 września wśród mieszkańców Ziemi Jarocińskiej.

W akcji gaszenia brało udział 28 wozów PSP,
OSP i Jednostki Wojskowej - ogólnie 110 osób.
Akcja zakOllczyła się dopiero w niedzielę po
połudn!u.

Paliła się część magazynu naieżą"ego do finny
"Vitax", w którym zgromadzono opakowania i
bibułę filtracyjną.

DokO/iczenie na sIr. 3

cińscy radni wykonują swoją
tunkcję spolecznie, odmówi I

udzielenia odpowiedzi przed
kon sultacją z samymi zainteresowanymi. Dotychczas też
nie wyraził swojej opinii na
temat wysokości \.vynagrodzenia, jakie sam otrzymuje
i jakie otrzymują rajcy, w
stosunku do efektów pracy w
samorza,dzie. Zdecydowanie
bardziej skłon ni do ocen byl i
przewodniczący innych rad
Ziemi Jaroeińskiej. - "Radny
lO lIa pewno jimkcja społeczna. Ale /O leż dużo pracy.
za którą Irzeba brai: odpowiedzialJ7o,~i:, Za poważne
lraktowanie lej fUllkcji na
pewno należ)' s ię jakie.• wynagrodzenie. Dieta. jes t
wlaśnie formą rekompensaly. przynajmniej za Iraeony
czas" - uważa Czesław .Iarecki, przewodniczący Rady
Gminy w Nowym Mieście .
Dok011czenie na sIr. 6 i 7
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URODZENIA
Karolina

KRONIKA
POLICYJNA

Jędrzejczak

Karolina Klauza
Julia Roszykiewicz

o 9 września w Mieszkowie kierowca

Zuzanna Siwek
Katarzy na Dorsz

jelcza w czasie omijania samochodu
Jublin pot rącil na przejściu dla pieszych dwie II -letnie dziewczynki, które doznaly lekkich obrażeń ciala.
O Tego samego dnia w Prusinowic
(gm. Żerków) Jan Ch. z Nowych
Skalmierzyc skrad ł Bronisławowi S.
ogrzewacz gazowy i srodki ochrony
roślin wartości 532 zl. W trakcie kradzieży zlodziej pobil dwie kobicty:
45-letnią Zdzislawę S. i 71-letnią Stefani, Ł.
O II września w Wyszkac h kierowca
mitsubi shi colt w czasie wyprzedzania
w obrębie sk rzyżowa nia doprowadzil
do zderzenia z fia tem 125p. Kierowca
fiata - Krzysztof G. doznal lekkich

Julia Perić
Jagoda Ma ć kowiak

ZGONY
Ida Kwas I. 68 (Komorzc. gm. Żer
ków)
Maria Kurek I. 64 (U LraLa)
Zolia Ruszkiewicz I. 73 ('noki)
Wiktoria Ciemniejewska I. 88 (Komorze, gm. Żerków)
Jadwiga Łysiak I. 84 (Jaroci n)
M arc in

Walkiewicz

(WysugOlÓ-

wek)
Janina Uominiak I. 76 (Siedlemin)
Gertruda Kolodziej I. 85 (Witaszycc)
Kazimie ra Stęchlicka I. 66 (Jarocin)
Marianna Wachowiak I. ~6 (Jaroci n)
Rodzinom zmarłych
współczucia
•

składamy

wyrazy

ŚLUBY
21 wrzcśnia
Puwcl Drzewiecki (Góra) - Renata Malgowska (Nosków)
Robert Szymkowiak (Jurocin) - Violelta

Wa lczak (Wola

Książęca)

Mariusz Ław n icki (Py7.u ry) - Marzena An-

drlcjcwska (A ntonin)
Robert. Tomczak
Łokietek

(R,Hx~ndńw)

- Marzen::!

(Dobicszczyzna)

Mariusz Rzepa (Raszewy) - Agnieszka
Sieradzka (Raszewy)
Maciej Mazurek (Nowa Wie ś) - Joanna
Walczy k (Komo rze, gm . Żc rków)
Karol Rogozi nski (Chwalęcin) - Lidia Ra -

tajcnk (Chocicza)
KrzyszlofC hmicl (Ś(oua Wikp.) - Renata
Poll (Nowe Miasto)
Pawel i.lIrek (Nowe Miasto) - Daria Po-

prawska (Kalisz)
Robert Pietrzak (Mieszków) -

ka (Jarocin)
Wojnowski

(Łuszczanów)

- Ewa

Urbaniak (Mieszków)
ArkadiuszŁakomy (I lil.rów) - Sylwia Maćkowiak

BEZ PRACY

ciała.
września

O 15

(Hilarów)

Raral Lcda (Witaszyce) - Renata Figaj
(Jarocin)
Andrzej Bic rnacik (Poznali) - Lidia 01.s7.cwska (Jarocin)
Mieczysław Świcchowicz (Jarocin) - Mag-

dalena Kowalewska (Jarocin)
Robert Regu lsk i (Ja rocin) - Otylia Kosma lska (Jaroc in )

Arl ur Rybacki (Żerków) - Agnieszka Orpi szak (Jaroci n)
Szymon Slanicwski (Jarocin) - Liliana

13 września w jarocińskim urzędzie
pracy za rejes tro wanych bylo 5.671 bezrobotnych. W ciągu tygod nia zarejestrowa ly się 53 osoby. Spośród 125 wyrejestrowa nych , 44 podjęly pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w J aroci ni e
dysponuje ofertami zatrudnien ia dla
masarza - wędlin i arza, krawcowej handlowo - uslugowej (absolwe nt ki szkoly
w 1996 roku), pracowni ka do obróbk i
ryb, blac harza budowla nego, pomocnika murarL.a, księgowego. nauczycie la
zawodu po tech nologii drewna. stolarza
meb lowego i elektromontera.
(jn)

.

w Jarocinie
sk radziono rowe r Top Gun, koloru
czarnego. Rower wa rtości 500 zl należał do K r7.ysztofa Ż .
(jn)

DYŻURY APTEK
Do 22 września dyżur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pelni apteka "Bemex" (Jarocin , Rynek 13, tel. 47-26-56). Od 23 do 29
września dyżurować b\=dzic apteka "Flos
Rosae H Jarocin, ul. Wrocła ws ka 9, leI.
47-2J-58).
Apteka "Remedium" czynna jest
w każdą ni edzi e lę i świ,to w godz. 14.UU
- 18.UU (Jarocin, ul. sw. Ducha 14, tel.
47-15-50).

Nowe Miasto

Asfalt
dla Michalowa
sierpnia zakOl'clona zosta ł a
wiodącej przez Michalów,
a 6 września nastąpił jej odbiór techniczny, Asra lt polożono na odcinku I km.
Zakonczono w ten sposób przedsięw
zięci e roz poczę te jeszcze w 1989 Tok u
przez społeczn y komitet. Mi eszka ńcy
\Ic7-csm.iczyli wówczas w transporcie tłu
cznia i nieodplatnie oddali swoje gru nty
pod drogę. Wykonawcą robót bylo
Przedsiębiorstwo Drogowe z Jarocina,
k tore wygrało pm:targ.

W

końcu

budowa drogi

~

szczyk (Goli na)
Marcin Kostka (Ja(ocin) - Karolina Mclcrowicz (Jarocin)

Środy godz. 13.00 - 15.00; Przedszkole
nr 3 - Jarocin, ul. Batorego . Zajęcia
bezplatne, prowadzi pol ożna Kazimiera
Pada.

.1

Nagrody
dla mam
Nagrody dla uczestniczek konkursu
karmienia piersią rmdosowanc zostaną 27
wrześni a w przcd~7.kolu nr 3 w Jarocinie.
Na losowa nie i wręczenie nagród mogą przyjść wszystkie mamy z dzi ećm i
oraz latusiowie - absolwenci Szkoły Rod ze ni a. O rgan izalorzy zapew ni ają miłą
atm os ferę i poczęsLunek.

Z TARGÓW
WARZYWA
marchew

0,30 do 0,50

selcr

1,00 do 1,50

cebu la

0 ,60 do 0,80

pomidory

0 ,80 do 3,00

ogórki

0,70 do 1,50

ziemniaki

0,10 do 0,30

fasola

1,50 do 1,60

pietruszka

UlG do 1,50

kapusta sZl.

0,40 do 1,00

pieczarki

3,50 do 3,80

kHlalior szt.

0,30 do 1,50

'----- -O-W-O-C-...L..---1
E
pOlJli:rrallCZC

3,00 do 3,20

c ylr\'ll~'

3,80 do 4 ,00

banany

2,00 do 2,40

jablka

0,80 do 1,60

sliwki

0.5(1 Jo 1,50

WillOgroilU

4 ,00 do 4,50

brzoskwinie

1,80 Jo 2,00

Budowa utwardzonej drogi jest obecni e bardzo drogą inwestycją. Polożenie
l km dywanika asfa ltowego kosztowało
gminę 170 tys. z1. - Z wrócilismy się do
Agencji Restrukturyzacji i iWodcrniz(lcji
Rolnictwa - infromuje wójt Aleksander
Podemski - i oczekujerny , że spąra czę.\:ć
kosztów ponie!1'ionych przez gminę zostanie zwrócona w postaci dotacji.
(he)

N a razie czysto
Tradycyjnie j uż po raz trzeci uczniowie
ze Szkoly Podstawowej w Witaszycach
przys tą pili do porządkowania tere nów
w ramach Akcji "Sprzątanie Świata - ]")0Iska 96".
Pierwsze prace porządkowe wykonywa no już w piątek. Niestety popoludniowe grupy z.askoczył deszcz i sprzą t a
nie zostało przeniesione na poniedziałek
ra no .
Najwięcej pracy miala grupa ochotników zrzeszona w Szkolnym Kole Ligi
Ochrony Przyrody, która sp r zątala obszary lcś ne w porozumieniu ze służbami
Administracji Lasów Palistwowych.
Oczyszcza no las w kie runku Slowikowa
oraz Las "Tumidaj" pod Jarocinem.
Niektóre miejsca byly tak silnie zanieczyszczone, że na powierzch ni oko ło
2 m 2 zebra no pełny worek śmieci.
(Ib)
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Hła

ISZKOtA RODZENlAI

z korytarza Liceum

Ogólnioksztalcącego

Graży n a

Konarska (Tokarów)
Gr7.cgorz Rosz.ak (Rusko) - Renata OstojsWiesław

obrażeń c iała.

O W nocy l Ił na 12 września włama 
no się do Szkoly Podstawowej w Witaszycach. Skradziono słodycze, miniwieżę , organy yamaha , mikrofony,
kalkulator wartości 1457 zl.
O 12 września w Woli K si ążęcej (gm.
Kotlin) kierujący liatem ł 26p zjechał
na prawe pobocze i uderzyl w płol.
Pasażer Eugeniusz K. doznal obrażcń
ciał. Kierowca zbiegI.
O W nocy z 13 na 14 września w Witaszycach przy ul. Kolej owej włamano
się do dwóch sąsiaduj ących ze sobą
sklepów. Skradziono buty spo rtowe,
szt uczną biżute rię oraz artykuly spożywcze wartości ok. 2 tys, zl na szkodę
Ireny B. i Tadeusza K . Włamywacze
w wiek" od 18 do 20 lat byłi w przeszłośc i karani.
O 14 września w Jarocinie w jednym
ze sklepów SHP "Zgoda" na R,'nku,
dwaj mr;żczyżni wykorzystując ni e u-

wagę sprzedwacy skradli 900 zl. Zlodzieje zostali zatrzymani przez policję
po pościgu. Są nimi NorbertJ. z Jarocina, odbywający zasadniczą slużbę
wojskową oraz Damian N. z jarocina.
O Tego samego dnia w Zakrzewie
kierujący samochodem ciężarowym
star zjechal na prawe pobocze i wjechał do rowu. Pa sa żer - Grzegorz S.
i kicrowca doznali lekkich obrażeń

Przemyslaw Jank.o.vsłI.l.l~na KaspfZilk. Anna Konieczna.
Anna Kopras.Fllolek . Justyn a Napieraj. Agnieszka
PilnlClyi(, Jerzy Slachowlak, Andrzej StaSIak (JillaClcwo).
FranCiszek Tomczak (Nowe Miasto). Paweł Witwicki.
RenatalawiII

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ : Jaraczcwo. ut
Kaliska 4A. tel. 3A. czynne cały dZlen. Nowe Miasto. ul
Poznańska 40. tel 76A. pon 1000 _ 13r:... pl 13"\f · 18!O.J
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Prezydent wKaliszu
Dokończenie

ze str, J

Goście

uczestniczyli w pierwszej
promocji. która nadawanie pierwszego stopnia oficerskiego powierza prezydentowi RP. Wśród 201 nowych
oficerów było 47 kobiet.
W czasie konferencji prasowej prezydent odpowiadał m. in. na pytania
dotyczące ministra kultury i sztuki
Zdzisława Podkański ego, którego
działania spotykają się z powszechną
krytyką środowisk twórczych. Prezy-

den t stwie rdził, że na tym stanowisk u
potrzebna jest osoba. która będzie
integrowała środowiska kultura lne.
Aleksander Kwaśniewski powiedział
też, że wkrótce przedstawi projekt
Karty Kultury, która będzie określała
zasady, na jakich w warunkach gospodarki rynkowej winny być zorganizowane instytucje kulturalne.
Po promocji prezydent spotkał się
w kaliskim ratuszu z przedstawicielami społeczeństwa województwa kałis
kiego.
(rp)

Protestowali
lekarze
Siedmiu lekarzy i czterech stomatologów z jarocińskiego ZZOZ-u uczestniczyło ł3 września w Warszawie
w ogólnopolskiej manifestacji pracowników służby zdrowia.
Wyjazd jarocińskich lekarzy zorganizował Mariusz Fischbach, członek
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Wraz
z nim do Warszawy pojechali: Jan
Stechliński , Mirosław Praczyk , Robert Nowak, Ewa Ciesielska, Halina
Łowczowska i Krzysztof Kidoń. Stomatologów reprezentowali: Andrzej
Walczak, Ludmiła Biadaszkiewicz,
Jolanta Przymusińska i Ren ata Bła sz
czyk. Cała grupa dojechała specjalnym pociągiem. - W manifestacji brało
udzialok% /0 tysięcy lekarzy z całej
Po/ski. To byl cichy marsz. Nikt /lie
wykrzykilVal żadllych haseł. ProteslOwa/i.~my przeciwko bardzo niskim pens,

...::

Grzeją
Kościuszki
tydzień

żniej. Opóźnienie spowodowały

DokOliczenie ze sIr. I

- Wie pani, jemu hy/o trudno zauwaDopiero jak 1I'y.\'J'l'ali "to" /la
drogę , to niektórzy aż si(~ przerazili
- mówi Kostrzewski.
Sprawą zajęła się prokuratura. Na
miejsce przyjechał prokurator Mieczysław JÓŻwiak . '- Wstępne uSIa/enia,
lo ZIW(.:zy wygląd zwlok ..·iposóh ich
pochowania, IVskazywa (yby. ;= odkryto
prawdopodob/lie Rrób .1/"zed kilklldzies ięciu . hyćmoż(~ okolo ,\' /fl lat - twierdzi.
Wyklucza on jednak możliwość, i ż na
poJu pochowano ludzi zamordowanycł,1 w czasie II Wojn y Światowej.
.,r."dobnego zda nia "I historycy. Euge.niusz Czarny - kustosz Mu ze um Regionalnego w Jarocinie twierdzi, iż.
czaszki mog~ być z okresu halsztackiego lub latenskiego. - W lej chwili nic
nie możnQ stwierdz ić. Mogą /O być
również .\'zt:zątki lUli:; podlOwanych
wieh~, wiele /01 później - mówi . Podobnego zdania jest Grzegorz Tcske - archeolog z Pań stwowej Slużby Ochrony Zabytków w Kaliszu. - Byt' może
clI/entarzysko pochodzi XV /I w. By/
lo okres, kiedy ilU ty m terenie panowała
chulera. Wówczas chowano zmarłyc:h
z dala od siedzib ludzkich. Odkryto tu
jednak fragmenty ceramiki nawiq:ujqee do okresu wpływów rzymskich żyt'.

z

z drugiego, trzeciego wieku.

Można

pr:ypuszczae.\ że teren len by/ wykor:yslany pod osadnic:!wo wlym okresie
- twierdzi. Nie sądzi jednak. aby
cmentarzysko
mogło
pochodzić
z tamtych lal. Dla ówczesnej kultury
charakterystyczny był nie obrządek
szkieletowy. a raczej ciałopa łn y. Z tego t eż względu znalezisko nal eży ra-

czej wiązać ze wczesnym ś redniow ie
czem lub okresem późniejszym.
Ze względu na fragmentaryczność
od krycia trudno stwierdzić , jak bardzo cmentarzysko jest rozległe. - Je.ili

sir: sprwl'dzi informacja, :e grób podlOd:i :. czasóu·. kiedy panowu/a na
q im terenie ('ho/era, 10 mo:emy się
.\:podzicw(Je.:, że pochowano tam ok%
osiemdziesięciu osób. H' eeJlug miejscowego proboszcza na cholerę zmarło
właśnie tvlu ludzi - twierdzi prokurator. Sołtys pamięta, że kości, które
wczesniej odkopał , leżały co najmniej
pięćdziesiąt
metrów od miejsca,
w kt órym zaczę t o kopać. - Tam musi
bye.: pochowanych wie/e osób. Ludzie
leżą podobno poukładani lIa kupie. Sq
ud ma/e czaszki, co znaczy, że dzieci
tmn te= chowano - opowiada.
Badania archeologów zos tan ą za-

kończone nie wcześniej niż za miesiąc .
Wtedy być może dowiemy się prawdy.

(relb)

póprace

remontowe. Na zlecenie Spółdzielni
Mieszkaniowej dokonywana jest na
tym osiedlu wymiana ciepłociąg ów
ni~kiego ciśn ienia. Na pokrycie kosztów remontu spółdzielnia zaci~g n9ła
kredyt w wysokości 2,5 tys. zł.
Prezes Spółdzi el ni Mieszkaniowej
twierdzi, że dawno nie zaczynał sezonu tak wcześnie.
Zadłuże ni e

..
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Spłonęły

miliardy
DokOlIczenie ze str. I
Palące się

Jedynie na osiedlu T.
ogrzewanie rozpocznie si~

Czaszki na drodze

jom lekarzy i z /emu stanowi polskiej
służby zdrowia. Dzienna dawka żywie~
"iowa HI jarocińskim szpitalu wynosi
13 tysięcy, /latomiast
zaledwie /2
przeciętna pensja lekarza - okolo 6 mln
- mówi lekarz Mariusz Fischbach. Manifestacja ruszyła z Placu Piłsudskie
go. Pod Sejmem odczytano postulaty
i przekazano je na ręce marsz ałka
Senatu, Adama Struzika. Petycję wrę
czono
również
przedstawicielom
Urzędu Rady Ministrów. Tam też
akcję zakończono. - Pod Sejmem długo
nikt nie chciał do nas wyjść. Nasze
postu/aty nie sq przecież bezpodstawne.
Nie dotycZII też wyłqcz/lie lekarzy twierdzi lekarz Jan Slecbłiński. - Chodzi nam również o reformę służby zdrowia i odpowiednie pieniądze na wyposażenie szpitali i przychodlli.
(jn)

bele papieru wydziel ały
dym. Materiały wewmwz zablokowały drzwi, co utrudniło wejście
do pomieszczenia . Żeby ugas ić pożar ,
została wyburzona jedna ze ścian. co
znacznie poprawiło dost9P do ognia.
W końcowym etapie akcji strażacy
dogaszali tlące się jeszcze bele papieru
i pomagali \v usuwaniu zn iszczonyc h
towarów.
Zdewastowany magazyn porZ<ldkują pracownicy firmy "Vi tax". Pomieszczenie, które ma około 3 tys. m'
wy magać będzie generalnego rem onlU. ~ Nie znamy przyczy n pożaru - mówi Stani sław Krawczyk - komendaIll
PSP w Jarocinie. - Okre.i/anie dwi:hy
prawdopodobnych p rzyczyn powstania
pożllrujest niemożliwe przy tak roz/eg~
Iy m obszarze ognia i stral. N ie bylo
instalae.ji elek trycznej wewnętrznej, Iy/ko na zewnątrz - takie są wymogi przy
tego rodzaju przechowy wanYl:h IOwurac/L Tak więc można odrzu cić lo ź ród
lo . Tr:eba poczekac: na wyniki badilfl
komisji - stwierdza komendant.
(ak)
duszący

DokU1JCZfllie ze sir. I

FO TO SwcholViok
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czło nk ów

spó łdzie lni

wynosi 400 tys . zL Rekordowy dłużnik
nie zapłacił rachunków na kwotę około 4 tys. zł.
Zapasy węgla w kotłowniach Przedsięb iorstwa Komunalnego wystarcz~!
co najmniej do konea październik a.
Dyrektor Zbigniew Stawieraj nie przewiduje probłemów z ich uzupełnie
niem.
(ak)
.,

. _ ,I

~.-

Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna
REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY
. JAROCIN
63-200 JAROCIN ul. Bmorego 26

Id.. (062)4.7-2 1-37

IiI;": (062) -ł 7 ·]c)"(') l

Rejonowy Zaklad Energetyczny w Jarocinie informuje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscowościach:

- w gminie Jarocin: w dniach 23 - 24.09.96 r. w godz. 800 -1500
Golina
ul. Wolnosci nr 16 . 67
ul. Mostowa kier. kosciól
w dniach 25 - 26.09.96 r. VI godz. 8"'·15'"
Mieszków ul. Dworcowa nr 1 - 16
Rynek
ul. Radliniecka do sklepu spożywczego

Zapraszam~' PT klientów. instalatorów oraz zak łady pracy do Hllrtowni
Elektrycznej przy siedzibie Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jarocinie.'
Oferujemy szeroki asortyment brani)' elektrotechnicznej oraz konkurencyjną
ofertę ce nową. Przy dużych zakupach upusty poni żej ccn fabryczn)'ch.

Dogod ne warunki platności .
Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7°O do 16"'.
Jarocin. ul. Batorego 26. tel. (0-62) ~7-4 7-77
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JAROMA

odpowiada
Choć JA ROMA zostala uznana za
jirmr milczącą, nie mogę przemilczeć
przed\,tawionych faktów, zwłaszcza,
że z mojej rozmowy na lemat sytuacji
JAROMY pani Anna Kopras-Fijołek
wyhrała wyrywkowe zdania.
W okresie k ierowania Spólką przez
obecny Zarząd, to znaczy od ł991
roku, dzialalno.ić JAROMY w kolejnych okresach obrachunkowych przynosi/a zyski i nie konrentrowa/a się
tylko na działałności gospodarczej.
Byliśmy m. in. inicjatorem i założycie
lem Fundacji Ochrony Zdrowia oraz
bezpłatnie utrzymujemy budynki uży
czone ZSZ nr 2 IV Jarocinie. Wokresie 199J-1995 Spółka nie korzystała
z kredytu bankowego.
W roku bieżącym, choć sytuacja
finansowa Spółki uległa pogorszeniu ,
m. in_ w związku z ograniczeniem
ebportu do RFN, nie wygląda tak,
jakby wynikalo z artykulu, W chwili
obemej JAROM A korzysta z kredytu
bankowe"o, które"o wysokość wynosi
zaledwie 4 % wartości majątku Spółki, regulując wszystkie swoje zobowiązania. Zgodnie z pol"kim prawem
Spólkę uważa się za upodlą, jeżeli
dlugi przekra czają wartość majątku
lub .firma przestaje regU/OIt/aL: zoho-

Wszyslk;e imvesty(je IV Spółce, po
przejrciu akc;i przez NFI, sfinansowane zoslaly przede wszystkim ze
/,rodków uzyskanych z porządkowa
nia terenu przedsi(!biorSlwa m. in. za
sprzedaż złomu, O czym pan Jarosław
Derwich , pelniący funkcję Kierownika Zakładu Obrotu Towarowego, doskonale wiedział,
Obecnie opracowywany jest przez
pracowników Spólki, a nie N FI, plan
strate"iczny, który określi kierunki
ro zwoju Spólki do 2001 roku. Z pewnością dokument ten pozwoli na rozwiązanie wielu wątpliwości zw iąza
nych z dalszym losem JAROMY,
W świetle powyższego nie rozumiem intencji aU/orki artykułu. Bo
jeżeli chodzi o przedstawienie probłe
mów jirm upadających lub jirm unikających sploty kredytów , to pani Anna
Kopras-Fijolek mogla to zrobić nie
wychodząc z redakcji, a nie cza tować
przed bramą zakładu, pogarszając tylko atmosferę niepewności.
Nie chcialbym komentować ani tre.ici, ani kultury wypowiedzi pana Janusza Witkowskiego, któremu pomyliły się zarówno fakty, jak i wypowiadane przeze mnie zdania. Jeżeli pan
Jan usz Witkowski uważa sir za pokrzywdzonego. LO właściwym m iejscem do rozstrzygania sporów między
pracodawcą a pracownikiem jest Sąd
Pracy,

mgr

***

wiązania,

W okresie 8 miesięcy 1996 roku,
w porównaniu do tego samego okresu
roku ubieg/ego, ś rednie zatrudnienie
zmalalo o 2 %, a średnia płaca wzrosła
() 37 % , przy poziomie inflacji 20 % .
Zjirmy odchodziły przede wszystkim
osoby, które uzyskały prawo do emerytury, a nie te, które inwestowały
Ił' samochody i kolejne sklepiki.

inż,

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Andrzej Półrolniczak

Większo.ić nauczycieli Szkoly Podstawowej im. Bohateró w Westerpłalle
w Cielczy jest oburzona i zb ulwersowana artykułem p. A. Koniecznej,
który ukazal się w "Gazecie Jarocińs
kiąj" 13 września 1996 roku,
Autorka powoluje się bowiem na
opinię większości nauczycieli, gdy Iym czasem tę większość stanowi jedna.

Serdeczne podziękowanie

ks. proboszcz owi Józefo wi Nowakowi, ks. Andrzejowi

Wałdo wskiemu,

ks.

proboszczowi Henrykowi Szwarcowi, panu kościelnemu
rodzinie, sąsiadom, przjjaciolom, znajomym, dele"acjom
w>zyS'lkim, którzy okazali wspólczucie , zamówili Msze ,iw., złożyli kwiaty
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
naszą drogą mamę , te.iciową, babcię i prababcię

ś.t p •
MARIĘ PRZYBYŁ
sk ładaj ą

córka i syn z rodzinami

Serdeczne podziękowanie
Rodzinie, Kuzynce - T. Rojewskiej, Państwu T, B, Cisowskim, Przybylskim,
Sąsiadom, Znajomym, Delegacji z poczty
oraz wszystkim,
którzy okazair współczucie, zamówili msze św., złożyli kwiaty
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku ukochaną żonę

ś,t p.
Marię

Jakubiak

składa
Mąż

z

Rodziną

d~1/ie, może

trzy osoby. "Gazeta Jaro"poszukiwaczem. "
taniej sensacji. Dziennikarka tejże
zety odwiedzila naszą szkolę. jednak
z tą większ ością nie rozma wiala. Jakim więc prawem wypowiada się w naszym imieniu stwierdzając, iż "więk
szo.~ć nauczycieli uważa, że konkurs
na dyrektora w nasz~j szkole nie jest
potrzebny .. . ". Owszem, nie jest, gdyż
jesteśmy przekonani, że na tym stanowisku powinien pozostać p. M . Szymczak, W tej sprawie wypowiedziała się
większość nauczycieli IV piśmie do
Dełega/ury, Burmistrza Gminy i Miasta Jarocin oraz ZNP w Jarocinie.
W artykule przy tacza sir również sło
wa nauczycielki matematyki. Dobrze
by się stalo, gdyby sprecyzowano, o jakiej nauczycielce jest mowa, gdyż matematyczki są aż trzy.
Prosimy zatem o sprostowanie, ponieważ artykuł napisany na podstawie
anonimowych wypowiedzi godzi w dobrą dotychczas opinię grona pedagogicznego i szkoły w Cielczy . Życzymy
sobie, aby list ukazał się na łamach
waszej gazety wraz z załączonymi
podpisami:
cińska" okazała się

,,0-

Malgorzata Szymkowiak, Andrzej
Muzyka, Maria Pytan-Bednarz, Robert Karwacki, Aldona Dutkowiak,
Anna Wlodarek, Malgorzata Szczepaniak, Stefania Tomaszewska, Beata Furmaniak, Dalluta Stachowiak,
Katarzyna Gulez, Elżbieta Wach,
Maria Rogala, W, Krajka, Ewa Stolecka, Krystyna Kaczorowska, Danuta
Kościelniak, Hanna Udzik, Artur Antczak, Anna Andrzejczak

***

Jestem tytułowym bohaterem Waszego artykułu, który został napisany
w bardzo obraźliwym i zjadliwym

Kupczenie
pod kościołem
Tym razem będzie inaczej , bez
ironii i pobłażliwego

zbędnej

uśmiechu. Będ z ie poważnie.

Niedzielne

przedp,ołudni e .

Ka pa wiem( śpiewając
jaką ś d ziękczy nną czy pochwalną
pieśń, powoli opuszczają świątynię,
Przy koscielnej bramie, kilkoro ludzi rozpakowuje kartony i wychodzącym wr~cza promocyjne paczki:
szampon, proszek do prania, pasta
do zę bów , kilka podpasek. ZA
DARMO! Tłum gęstnieje z każdą
chwilą. - "Proszę się nie pchać! "
- dziewczyny próbują przekrzyczeć
napi erającą gromadę . - "Przepraszam, ja ch cę tylko wyj.W " - wola
zdenerwowany starszy pan. Na ra zie nie ma jednak szans, M usi czek ać. Tłok , jak za starych, dobrych
czasów, gdy do mi ęs nego " rz u ca łi "
papier toaletowy, a w papierniczym sprzedawa li cytryny prosto
z impo rtu. Młod szyc h zapewniam,
Że naprawdę tak bywało!
łan kończy m szę,

tonie. Zarzuty lam postalvione, lo
zlo!;/hve pomówienia wypowiadarzc
przez anonimowe w'oby. W zasadzie
poruszono tam trzy sprawy: pracy
uczniów, l2ieohecJ1o.~ci HI szkole pewnego ucznia oraz sklepiku, znajdują
cego się pobliżu szkoły,
Owszem, w wykonywaniu pewnych
prac pomag ali mi uczniowie, ale nigdy
nie na zasadach, o j akich pisze Wasza
gazela . Pracowali również po lekcjach, za co otrzymywali pochwały,
które z kolei miały wplyw na ocenę
z zachowania. Nigdy nie wchodziłem
do klasy mówiąc: "ty, ty i ty pójdziecie
ze mną ". A już na pe~vno żaden uczeń
z mojego powodu nie zostawał w domu.
Sytuacja dziecka, o którym pisze
dziennikarka,jest wyjątkowa , Zreszą
wyjątkowajest cala rodzina , albowiem
wlaśnie ta rodzina doznala szczegółnej
troski ze strony szkoly (uczy/o
się /utaj niejedno dziecko), Teraz za
tę pomoc dziękuję . Dziecko nie uczęsz
cza/o do szkoły, ale nie ja bylem tego
przyczyną, o czym autorka powinna
wiedzieć, gdyż przeprowadziła rozmowę z panią uczącą w młodszych klasach.
I sprawa ostatnia - sklep. Czyżby
należało zlikwidowa ć wszystkie sklepy, kioski, które znajdują się w pobliżu
szkól? Przecież ja nie zmuszam, aby
dziecko kupowało w nim cukierki! To
zadanie dla rodziców - nauczyć rozsądnie go.'podarować pieniędzmi. Może w Jakiej sytuacJi zamknąć wszystkie
sklepy, bo kupują w nich dzieci?
Jeżeli więc "Gazeta Jaroci,;ska"
chce pozostać gazetą na wysokim poz iomie, to niech j ej artykuly będą
rzetelne.

'

Henryk Marciniak
Cieleza , ul. Maratońska 9

Nie mam nic przeciwko takim
formom promocji , wszak reklama
dźwignią handlu , ale po niedzielnej
akcji jestem zdegustowana . .Nie
myślę tu o lud ż iaeh , którzy do
swoich domów wrócili ze zgrabnie
opakowanymi suwenirami (jeśli
dają , to się bierze). ale o tych,
którzy wpadli na genialny pomysł
rozdawania proszku do prania
w bramie ko ścioła. Niejestem fanatyczką , jednak wobec tego rodzaju
sytuacji nie można przejść obojęt- .
nie, Chyba nie tylko dla mni e koś
ciół i jego o toczenie, to sfera sacrum, której nie wolno naruszać.
Kupczenie w bramie kościola jest
profanacją . Dwa tysiące lat temu
Chrystus wyrzucił handlarzy ze
świątyni. Dziś nie przeszkadzaliby
ju ż chyba nikomu .
W niedzielę komuś wyraźnie zabraklo taktu i wyobraź ni. Wysta rczyło przesunąć stoiska o k i lkanaś 
cie metrów . Efekt bylby pewnie
taki sam, j eżeli nie liczyć tego felielonu. kilku oburzonych osób oraz
rodzącej s i ę niechęci do reklamowanych produktów u pi szącej te
slowa.
DOROTA GROMADA

20 września 1996 r.
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Sposób na życie: pomagać innym
Goście z Veldhoven spędzili w Jarocinie pięć dni. Odwiedzili wszystkie instytucje, z którymi współpracuje
holendersko-polska fundacja. Dzieci ze szkoly Berckacker uczyly się w jarocińskiej ''Trójce'', mieszkały
w domach swoich polskich rówieśników.

Organizatorzy pobytu Ho lendrów
w Ja rocinie · MGOPS, Szkoła Podstawo,w a nr 3, UGifl:1 Jarocin i WTZ
- przygotowali odziclne programy dla
dwu grup. Dzieci i nauczyciele ze
szkoly Berckacker spędzali czas glównie w jarocińskiej "Trójce". Człon
kowie F und acji Ws półpracy Veldhoven-Jarocin odwiedzi li wszystkie instytucje, z którymi współpracują:
M GOPS, Szkolę Pod s tawową nr 6,
przedszkole integracyjne nr 5, DPS
w Zakrzewie.
W niedzielne przedpołudnie goście
zwiedzili miasto, spotka li s ię t eż z polskimi rodzi nami, które wspomagają
fin ansowo. Oficjalne powitanie odbyło s ię w pałacu w Śmiełowi e. Władze
gminy i miasta reprczentowal wiceburmistrz Henryk Kowalski. O histori i mu zeum i jego eksponatach o powiad~ła Ewa Kostolowska.
Podczas gdy członkowie fundacji
gości li w Śmiełowie, uczniowie szkoły
Berckacker wyjechali na wycieczkę.
Zwiedzili kilka zaby tków Poznania
i zamek w Kórniku . Tą samą trasą
wolontariusze z fundacji podążali trzy
dni \,óżniej, w ś rodę.

W Ratuszu i w "Gazecie"
Oficjalną wizytę

w siedzibie władz
Jarocina złożyli Holendrzy we wtorek . Podczas spotkania burm istrz Pawel Jachowski wręczył szefowi fundacji list gratulacyjny z podziękowa 
niami za współpracę oraz flagę Jarocina i obraz przedstawiający Skarbczyk. W krótkim wys tąpieniu zarówno burmistrz, jak i przewodniczący
Rad y Miejskiej Marian Sikorski,
dziękował za pomoc i wielkie zaangażowa nie holenderskich wolontariuszy. W czasie pobytu w Ratuszu goś
cie zwiedzili Muzeum Regionalne.
Program popołudniowy przewidywał czas wolny. Przedstawiciele fundacji i dyrektor zapr~yjażnionej szkoły Tiny Leijten zarezerwowali go dla
JA-Rad ia. Na odwiedziny w red akcji
radia i "Gazety Jarocińskiej " zdecydowała się cała grupa. W czasie rozmowy w studio Sjef Hendriks pozytywnie ocenił nie tylko program wizyty,
a le i całą współpracę z Jarocinem. Na
pytanie o motywy niesienia po mocy
mieszkańcom Jarocina, padła bardzo
prosta odpowiedź. - Jest 10 nasz sposób na życie. Przed kilku laty, podczas

"Kotlin" i " Stabburet" na POLAGRZE '96

Dżemy
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i pizza wystawione

Ketchupy, dżemy, konserwy warzywne z ZPOW "Kotlin", a także
pizza z kotlińskiego "Stabburetu" zostaną zaprezentowane na Między
narodowych Targach Rolno-Przemysłowych POLAGRA '96, które będą
sie odbywać się w dniach 19 - 24 ",rześnia w Poznaniu,
POLi\G Ri\ jest organizowana pod
patronatem Minis terstwa Rolnictwa
i Gospodarki Żywnośc i owej. Jest jedną
z najwi~k szyc h w Europie imprez wystawienn iczych związanych z rolnictwem. Ekspo nowa ne są zarów no produkty ro lno - spożywcze. nas iona. sadzonki, kwia ty. zwicrzr;ta hodowlane. jak
również maszyny i urz~~d zc nja dla uprawy i hod owli oraz p rzemysłu przetwórczego.
Po ra z czwarty w POLAGRZE weż
mie ud ział Zak ład Pr.lemysłu Owocowo
- Warzywnego "Kotli n", - "W hierarchii .
largów PO LA G RA jest dla nas na pierw.'izym miejscu. Traktowana jest jako sygnalizat.:ja Obl'Cllo.':ci IJa rynku k rajowym.
por6wlUlf/ie .\·i,! Z konkurencją" - mówi

u.'Slek Walclak, z"s tępca dyrek tora ds.
ekonomiczno - finansowych. Zak ład i'Jlprezentuje pe łn ą gamę wyrobów, m. in .
d że my , ketchupy, konserwy warzywne.
- "Liczymy na nawią zanie kontaktów
z nowy mi odbiorcami. Jednak kOIltrakty ,
podpisywane nu targach, nuleżą do rzadko.{:ci. B{!dzie 10 także możliwo.§ć podsumowania IVspólpracy z dotychczasowymi kontrahen tami. Waż ne jest t eż, aby
kliEnci mogli dotknąć, zobaczyć ojerowane produkty - uważa Leszek Walczak.

"Kotlin " zap rezentuje swoją ofertę na
stoisku 129 w pawilonie nr 9.
Na stoisku norweskiej firmy " Stabburet" znajdzie s ię pizza produkowana
w kotlińskim zakładz ie produkcyjnym,
należącym do Norwegów. " Stabburet"
będzie eksponowa ł swoje wyroby po raz
drugi (w tym roku w pawilonie nr 23C,
stoisko 356). Jak po in formowa ł a Monika S umińsk a z warszawskiej centrali
firmy. na targach szczególnie promowane będą sledzie marynowane, prod ukowane w oddziale "Slabburetu" we Wła dysławowie i kotlińska pizza " La Casi na"
Tegoroczna POLAGRA będzie największą z do tychczas zo rganizowanych.
Udział w imprezie zgło s iło 1.828 wystawców z 3 1 państw . Naj liczniej reprezentowane będą b ranże: ' arty kuły
spożywcze, pasze, maszyny i urządzeni a
ro ln icze, do prze mysłu mięsnego, dla
gastro nomii , do przem ysłu piekarniczego i mlecza rskiego. Targom będą towarzyszyć Krajowa Wystawa Ogrodnicza
i Wystawa Zwierząt Gospodarskich.
W tym samym terminie odbędzie si ę
także Międzynaroowy Salon Techniki
Pakowania i Magazynowania TARO(rr)
PAK.

wizyty w waszym mieście zobaL'zy/iś
my, w jak trudnej sytuacji jest wiele
polskich rodzin. Mogli.imy im pomóc ,
więc zrobiliśmy to - w imieniu człon
ków fu ndacji odpowiedział Sjef Henderiks.
Po pracowitej środzie - wspó lne
z uczniami z " Trójki " lekcje języka
polskiego i holenderskiego, muzyki,
pł astyk i o raz wychowania fizycznego
- najmłodsi członkowie delegacji
w czwartek odpoczywali. Starsi ostatni dzień spędzili w Jarocinie. Głów
nym punktem dnia b ył pobyt w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Program
artystyczny przygotowali uczeslniey
oraz dzieci z integracyjnego oddziału
przedszkola nr 5. Na pamią tkę pobytu
na terenie WTZ posadzono drzewka
i holenderskie tulipa ny.

Plusy i minusy
Kilkudniową wizytę podsumowano
podczas pożegnalnej kolacji w Restauracji Victoria. Po raz kolejny
chwalono dobrze przygotowany program i gościnn ość Polaków. Tiny Leijten podkreślał chęć dalszej współpra
cy ze Szkołą Po dstawową nr 3. - Pobyt
byl interesujący. Jola Mejz ińska jest
nie tylko ,vwietnym organizatorem, ale
i cieszy się w swojej szkole dużym

aUlOrytetem. UL'zn iowie też są zadowoleni. Najlepszym dowodem jest to, że
chcieliby zostać dlużej - m ów ił dyrektor szkoly. Zaznaczył jednak, że na
wyci ąga n ie wniosków jest zbyl wcześ
nie. - Po powrocie obejrzymy nagrania
z kaset video i zdjęt:ia. Zastanowimy
się, jak ta współpraca powinna wyglądać. Na pewno spotkamy się \V maju.
Tym razem dzieci z Jarocina przyjadą
do Holandii - zape wniał.
Jednoznacznie stwierdzono, że pobyt w Jarocinie wpłynie na dalszą
współpracę. - Wirkszej inicjatywy spodziewamy się ze strony polskiej. Musimy wiedzieć, lIa czym nasza pomoc
powinna polegać. Widzialom, jakie
zmiany zaszly w szkole nr 3. Chcialabym , by w przy.,zlo.ici takie same byly
w Szkole PodstalVolVej nr 6. Myślę
jednak, że latwiej byloby blldolVaćją od
nowa, nii poprawiae: warunki, które są
teraz - mówiła Kiithy, która w fundacji zajmuje się głównie problemami
szkolnictwa specja lnego.
Goście z Veldhoven niechętnie mówili o minusach pobytu w naszym
mieście . Wspominano, że niedogodnością były nagłe zmiany w programie. Najgorzej wypadła ocena wa runków, w których czło nkowie fundacji
i nauczyciele mieszkali. - Zdajemy
sobie sprawę, że standard hotelu różni
się od holenderskiego. Nie chodzi o 10 ,
że pokoje nie byly nOwoczesne. Problem IV tym, że II' lIiektórych bylo po
prostu brudllo - mówi ł szef fundacji .
Sprawę noclegów ża rtobli wie skomentowała Kiithy. - Wlaściwie 10 bylo
calkiem dobrze . Cieszyli.imy się, że
możemy zamknąL: oczy i zasnąl:.
IWONA CIEŚLAK

A. K. RUSZCZyŃSCY

PUH AUJP_SERWIS

AUTORYZOWANY DEALER

CENTRUM OEAWOO
SPRZEDAż I SERWIS SA.JlOCliODIOWI
• FSO · POLONEZ CARO.
• D~WOO - TIGO, NEXtA.
• SUPERATRAKCYJNE SYS' 'EMY
RATALNE DO 5 LAT
• AlCE KONSORCJUM
. RATY NIEQPROCENTOWANE
• LEASING
• MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

62·023 Robakowo klGądek , ul. Krótka 4
trasa Poznań - Kórnik. teUfax (0-61) 17t -216

• AUTOSERWS oferuje także wym ia nę
używanych samochodów na nowe!
• KOMIS SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
• NA MIEJSCU REJESTRACJA
t UBEZPtECZENIA

~DEFOR
,,_,aNO
@
,;.;.~;;;.;;;;.;;;,;,;~..;.--------------~
Zloty Medol

OKNA ORIWI fASADY
PCV' AlUMINIUM

NASZ PRZEDSTAWICIEL

P. U.P.H. JAKON s. c.
ul. Dąbrowskiego 6, 63-200 Jarocin
tel/fax 47 39 37
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Rozmowa z aspirantem MA RKIEM RATA,JCZAKIEM, od I wrześ
nia komendantem Komisariatu I>olicji w Kotlinie

\V pewny m stop niu

PRASA

Ki e-d yś marzy tcl11 o tym zawodzie,jak
wielu c h łopców . Jest to praca trud na ,
a le rzad ko się zdarza. żeb y k toś od szed ł.
bo mu si ę nie pod oba .
Co zd e cydowało (J obj~ciu przez pana
funkcji komendanta w Kotlinie?

DONOSIŁA

o h w i (-' s Z l ' Z e II i a .
wuj s k uvla w j c:'>i e lli r. b . u db ę d zi e !:li\.' w ob wodz j(~ l . l':'U lll)J ;'lIlii
(PJesze \v) i 2. kom pcuJii (NoWt' Ini ast o 11. W .) w cza ~ ie od 27. \Vrz ( !ś lli a du
6 . P:-lźclzi c nlik a l ti71 . r . ..1 t o:
miejsce kontroli Jarocin,

dnia 4. Paid zi el11ikn r . b , o .Q"od z ill k H. z r ;-Ula.
~ . miejsce kontroli Góra,
dllia 5 . Pa żdz iern ik a r . b. o godzinie k. z

f;-lmł.

3. miejsce kontroli Nowe miasto n, W"
dni a 6.

Paż cl z i e llika

b . o god zini(' 8 z rana.
Ws zyscy woj s kowi. klór zy prze ci w p owy ż pod a n e lll ll para g nlfowi
wy kroci'--<-\ . lub b ez ża cl n c-g,o 11I1iewilllli<!llia. si\' lIi c :Slawią u l eg llą k a rze i
p rócz l e gużj c::;zczc rok l cl łll ż{:.i VI SIo:-.llll k n wojsk OWYUI pozostat: 1ll11 ~i'''::\ .
Królewski dowódzca obwodowy
L Batalionu (Nowe miasto n , W.I
2. pułku poznańskiego obrony krajowej Nr, 19.

cie-

r.

··Tygod nik Powiatowy dla powiatu pleszewsk iego"
Nr 37 , 16 wrzesnill 187 1 r.

I

Marszałek Śmigły-Rydz w przejeździe

przez Jarocin_
w c i ąg u jutrzejszego dnia j e s t spodzie wany p rzejazd

prze z nas ze m iasto P.
J<tóry z BydgoszCzy przez Gn ie zno, Wrz eśn i ę i J aro cin I
do Dobrzycy, gd zie w e ż mi e uozial w po lowa niu , zorga nizowa nym p rzez I

Marsza łka Smigł ego-Rydza ,

uda

s ię

hltillbiego CzamecJ'.iego.
" Gazeta Jarocinska"
Nr 74, 16 w rzesnia 1937 r.

Mł.OOlIEŻ "JAROMY" I JARAClEWA
we wspólnym działaniu
Ic ka Wi\ I

C

I.

pcw ll osciq

Po/~· tccz n 'l

~I:i:~:\~;:~ i ~dj ~;~ ~ 1~::~ i~.lI.il~r ~~l~~lll~~~ ~I~
~'laszyl1owcgo L""Ślliel\ViI , J .-\RO~l .-\· ·

oraz gmin y Jar aez~wo . Chod L.i m iano\1 ieie CI
podpisanI: ki lka tygodni temu poroZl.llnicni..: o
wspó łpra c y lllit;dLY Zarl.ąd t!1Il L lkJadow)"m Z.\ IS
" JAROM )"" i 7..wIAdo:; m Gmi ll n~' m 7.Srvl\\' II
J'If<l cZo.!wit! . C h oci a ż od <lI1Ul pierwszego spolkania
up l yn o; ł o juz sporo -':L..'lSlL. wm10, C'h~' ba nu ..:Imii ..;
I'od pisa ne po ro",(u lll il' ni t w)1ya.iI

lI asl ~ pllj lł Ct'

Idf!runld \\'l<ipółpn"'~' :
- pro\\'a dzl"lIie ws p6 In)'ch ~lko l r"i onl/. pn'lt'kl:j i
idcowo-w)'c hoWIiWn)'c ll i (j~w i at()wydl;

Serdecznie

• UlLl. ia l IH' w»l~stki (" h pra(;)I(; h ~PIl I t" CllltJ - 1
ua nn'/, l il khHlu i L:mill\;
- n rgani/.u\\"1łlli\' w~flul l1 ~ch UbUlUlI' ~1. koklll<.m o
w~' P()Clyllkt) l \~'l:h i imprC'l. ku lt unlln yc h !ln1l. ~ r" )]'to· t
\\')mil' lIil i~lU~ tylko wai. ni,'jne prlC·dl<ii\·\\/.i,·cia.
SlłdZ i ć nlllfl.)', i.t w mi arę udt\lIilm ia II ~pólpl",I.C':)·
rodli ': ,iI," bl," . .., j l"lH' U iun t' dl"kawl' i
pomysly. kliu'ycJl
pl'1.yni r ., il" kOllkrdlh"
kur/.yild ~pOl rC7. lI l' .lll\'(i ll'lI n Illlodzit i) ,.. I..\IHl!\ 1Y" ,

pU'lytl'nlll'

{~~s~~~~ll ~ll~~::;:~~~:~~~I~;~~~:el!:;~~::;';'~l ;~I\;;:~:~~I:i::
mlodzil'tlj w lt"j .. k., L~ .. III ~Ujt" l.l" \\~ l(' c h mi :.r ' na
po pnrcit i jKk najs"I.('rl<ill' uf\ tlwu« hn il'ni r .
( tk)
" Południowa Wielkopol ska"
Nr 9, w rzesie ń 1974 r.

dziękuję

pani

CZESLAWIE SZATKO WSK lEJ
bioenergoterapeutce
za uzdrowienie mojego dziecka
szczęśliwa

FOTO S laclwwiak

U ~.\·tN~ Lln-c h

I'l'óllilil Cjlt

1996 r.

Matka
(3171/ 1V961

DokOlic:zenie ze str. l

w pra-

cy w zespole i we w s półpracy z z<1: rząd em
gm iny. To jest dla mnie nowa praca
- pierwsza funk cja kierownic:I.J:1.
Które 7. dotychczasowych doświadczcli
hl:dą pomocne w te,j pracy?
M am d o ś\villJ czc ni e w ko ntaktach
z lud źmi . Ja ko dz ieln icowy w i ę k szość
czasu po ś w i f.( c a łcm na rozmowy. Moja
wcześ ni ejsza praca wi tlzała s ię z prowadzen iem dm.:hodzcn. To też jest w aż n e .
Ch oć na pewno lutaj będ" inne p ro ~
bierny n iż w Jarocinie.
Które 'L zadań policji uznałb~' pan za
n ajw ażniejsze w swojcj nowej pracy'!
Wszyslkie s ą w aż n e. Ale w K otl inie.
f e wzg h; du na tra st; rrze lo low::!, szczególnie wa ż ne jest el imi no wa n ! (.~ z rueh u
pija nych k ia owców i rowerzys tów.
Jaką gminą w ocenie policji jest Kotlin'!
W chwili o becnej p rze s l ępCZO Sć z\V i\! k ~
szy ł a s ię. DochodzCI1 jest duŻ0. Al e lak
jest wszędzie . Ogó lnie mo ż na s twierd zi ć .
że KOllill to raczej spok~ il1 a gm ina.
Czego milos,kańc)' Kotlina mo gą spod7.iewac się po zwię ks zeniu obsady komisariatu?
D la pojedynczego m i esz kań ca to może nie ~dzi c tak ba rd zo odczuwalne, a le

Ko ntro l ~1

J

zdecydowa ła

kawość. Chc i ałbym się s prawdzić

Znam teren
Po rolZ IJiern'szy od ''''jelu lal komendant
policji nie jest mi eszkańcem Kotlina. J cst
P_III cz ło wiekiem nowym.
Tak. AlI.! znam lroch ~ teren i kolegów.
Ju i. wczc~ ni cj wspó łprac ował e m z ni mi .
Dlaczego zos rał pan polkjantcm'!

września

ROZMOWA ----------~~------------~-=------~---

dla nas to jest waż n e, Przy pelnej obsadzie będzie m ożn a wi ęcej jeźd z i ć, Obecnie w Kotl inie pracuje jeszcze trzech
policjantów: Waldemar Szymkowiak ,
Ryszard Kupczyk i Ro man BUL
Na uUcy Poznańskiej często samochody jadą z nadmierną prędkością , Cn policjanci 1. Kotlina mog ą zrobić, by temu
pr7.cciwdziałać?

To prawda. Dzisiaj wszystkim sitr
s pi eśzy. Gd y my jesteśmy, to kie rowcy
jad,~ spo kojniej , a le ni c może my s t ać tam
caly czas.
Jak pana zdaniem powinna wygl ą dać
współprac a z "'ł a dzami gminy?
Uważam, że ja lu b klóryś z kolegów
powinie n uczest niczyć w spo tk a niach
zarządu i sesjach rady gminy. Na 23
wrzcśnia zos tał e m Z<.lproszon y przez
wójta na posiedzenie zarzijdu gmin y.
C hcialbym s ię t11m prlc d stawi ć czł on
kom za rządu gmi ny.
Jakie są pana z3wodo"",'c marzenia'!
Życzy Jbym so bie, by dobrze ułożyła
siC; wspó łpraca z w ła d za mi gminy ora z
kolega mi . C h c iałbym mieć dużo paliwa
do na szego polo neza i lepsze waru nk i
pracy.
Rozmawiał a

GRAŻYNA C YCHNERSKA

odobnego zdania jest przewodniczący Rad y Gmi ny w Kotlinie, Józef Szymendera: - "Jest
lo przede wszystkim odpowiedzia/lIo.\:l;
przed Inie.\'zkm1cllm i wsi . gm iny, k tórzy
I'adnellw zm~r(J/i. (. .. ) A1 iu{! /a p% wa

P

I

lej kadeluj i i nie nwm :;astr:e:e,i {lo
pracy radnych, he: 1I ') ją f kll . "

Sami sobie
U s ta wa o sam o rządzie i.erylo ri a lnynl mówi: " Na =asarlac!i uSlGlollyc.:h

prze: rad(l gminy radnemu przyJługt~ią
diely oraz Zll'rOI k,? ~·:: /(j w pudróży służ 
bowych. " (art. 25 pk t 4). U stawodawca nic wyz nacza żad nych ogra ni czcll
co d o wyso kosci die t a ni tez za c o Illaj ą
one być wypłacan e . Z atem w poszczegó ln ych gminach regulują lo sobie
sami ra uni .
W gminach Z ie mi Jarocińskiej
pr'yjęlO róż n e podstawy nalicza nia
d iet za ud zial w sesjaci!. W J araczewie
radn i odbierają "za sesję " 15 % najniższego wynagrodzenia, tj. o becnie
55,5 zł. Nowomiejscy radni dos taj ą
5 % ś redniej krajowej , tj. 43,77 zl.
W Żerkowie radn em u przysługuje diela w wy sokości 49,20 zł. Jaroc iń scy
i kotl i ńscy rajcy o trz ymuj,) wielokro tn osć diety należn ej pnlcownikowi za
pod róże sl użbowe na terenie kraju, tj.
odpowiednio: siedmiokro tn a di eta
(57,4 zl) i dzi ewięciokrotn a dieta
(73,80 zl).
R ÓŻ ne "I leż podstawy na licza ni a
miesięcznego wyna grodzenia dla p rzewodniczących rad gmin . W J a raczewie przewod nicząc y S tefan Grzelak
otrzymuje 80 % najniższego wyna grod zenia, tj . 296 zł , a Czesia w Ja recki, przewodniczący Rady Gm iny
w Nowym Midcie 2 J3,77 zł (25 'Y. ś rcdni ej kraj owej). Andrzej Bajaczyk,
przewodn ie" ley Rad y Miejskiej w Że
rko wie odbie ra każdego m ies i ąca 450
zł, n a tomiast JózefSzymcndera - przewodniczący Rady Gminy w Kotlinie
670 zl (50 % placy zasad niczej wójta).
Najwyższą " wypł atę" ma przewodniczący Rad y Miejskiej w Jarocinie,
M a ri an Sikorski - 740 zl (200 % najni ższego wynagrod zen ia). P rzewod niczący M a rian Sikorski dostaje też miesięczny ryczałt za u żywan i e wlasnego
pojazdu do celów słu żbowych na jazdy lo kaln e po terenie gm in y łącz ni e do
500 km Ues t t o okolo 200 zł) , Takie
uposa7..enie przysluguje też inn ym
przewod niczący m . Na p rzy kład przewod n iczący Rady Gmi ny w K otli ni e
o trzy muj e r)'czalt na 200 km . Diety
otrzymywane przez radnych, jak również wynagrodzenia prze wodniczących
rad , nic są opodatkowane,

Radzą, radzą i radzą
Radni czterech gmin Z iemi Jaroc iń
ski ej (z wyją tkiem gm iny J a rocin)
otrzymuj'l za udzial w posiedzeniach
kom isj i i za rządów ta kie same diety,
jak za sesje rad. W J a raczewie, Kotlinie, No wym M ieście i w Żerkowic
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sesj e odbywaj"

się

zwy kle raz w mieraz na miesiąc lub
niekiedy raz na dwa m iesiące spotykają s i ę komisje rad. Zarządy odbywają
swe posiedzenia co dwa. trzy, a nawet
co cztery tygodnie.
W Jarocinie natomiast radni radzą
" na komi sjach" i " nH Zarz~1dzie" znacznie częśc iej. W Radzie Miejskiej
Jarocina działa pięć komisji stałych
i dwie dorażne. Oznacza to, że więk
szość radnych należy do dwóch,
a w czterech przypadkach (Paweł Leonhard, Stanisław Podeszwa, Czesław
Robakowski, Bogdan Udzik) nawet do
trzech komisji. - "Nie wy obrażam sobie nlOżliwo.vci wygo.\podarowonia czaSu na przygotowanie i pracę HI dwóch.
trzech komisjach, czy Ul kOlnl\jach
i w Zarządzie. Nie móglbym tego uczciwie zrobić " - przyznaje Konrad Krzynowek, zastę pca przewodniczącego
Rady Miejskiej w Jarocinie. - "Nieu("Zciwe i niemora/Ile jest [O, że radlZi
uczesmiczą IV kilku komisjach , co niejednokrotnie jest niemożliwością fizyczną , aby aktywnie angażować się w róż
nych dziedzinach (trzeba posiadać do
tego o dpowiednią wiedzę) i m alo kto
jt!sl w stanie [emu podołać " - uważa
prof. Piotr Buezkowski, przewodniC?"lcy Sejmowej Komisji Samorządu
Terytorialnego, były marszałek Krajowego Sejmiku Samorządowego .
s i ąc u .

Również

Szukanie sensacji?
W pierwszym

półroczu

1996 r. najw Jarocinie: Komisja Komunalna - 14 razy, Komisja
częściej obradowały

cią

naszą , a radnyc!/ HI Poznaniu.
W nlOjej komisji są prole.~ionali.{:ci.
Począwszy od prawllikóa; po ludzi do.~H : iad(;zo!iych pracą IV poprzedniej kadem.}i. Wszystko za leży od przygotowania zawod()1vego. My pracujemy jak
Sejmowa K()mi.~ia KonstytUl,yjna. To
niejesl tak, że my komuś co.~ radzimy .
Aly twurzymy prawo." Komisja przewodniczącego Czesława Robakowskiego szczególnie "aktywnie" pracowała jednak już po uch waleniu Statutu. W kwietniu spotkała si ę dwuk rotnie, ? posiedze nia trwały godzinę

minut, a następne goW czerwcu radni z Komisji Statutowej i Regulaminowej
spotkali się aż trzykrotnie i obradowali ś red ni o dwie i pół godziny. Posi~
dzenia innych komisji, nawet komunalnej - zwoływa nej najczęściej, trwały zwykle cztery, pięć godzin. - "Jest
lłt'YŻSZO.~(.' naszej komisji. Maleriały
przygotowujemy w domu przez kilka
godzin. Każdy ma zadanie domowe. Na
komisjach tylko odczytujemy i konfron/ujemy koncepcje . .Jest to inny poźiom pracy" - wyjaśnia radny Czesław
Robakowski. Na pytanie, czy nie moi

dwadzieścia

dzin ę dlużej.

'III

Marian Sikorski
740

zł

zł

Czesław Jarecki

2 13

zł

Ąndrzej Bajaczyk
450

zł

Statutowa i Rt.:gul a minowa - Ił ra zy,
Komisja Administracji Sam o rządo~
wcj, Porządku Publicznego i Opieki
Społeczncj - 10 razy. Dla po równania,
Ko misja Budżetowa spotkala s i ę tylko
6 ra zy. Przewodniczący Komisji Statutowej i Regu laminowej, Czesław
Robakowski tl umaczy tak częste zwoł ywanie pusiedzeń "swojej" komisji
pracami nad statutem gmin y: ~ "Slatlll
HI Poznaniu jes t HI dalszym ciągu opratO\Vy Wlłlly. IWy przyjf(li.vmy go już Ul lutVIJI. 'f'o jesl różnica mi~d:" aktYlvłlO,"-

Społeczne zaangażowanie polega natomiast na tym, że człowiek poświęca
dobrowolnie swój wolny "czas , który
IV innym wypadku poświfcilby na wypoczynek" - uważa prof. Piotr Buczkowski.

Rekordziści i "przeciętniacy"
Radni niechętnie przyznają, ile
otrzymują miesięcznie za pracę w komisjach, sesjach i ewentualnie w posiedzeniach Zarząd u Miej skiego . Jeśli już
padają stawki, to są mo cno zaniżone
w stosunku do ob lic ze ń dokonanych
na podstawie protokołów obrad. Wynika z nich, że najwyższe dochody
z pracy w sam orządzie mają radni
będący jednocześnie członkami Zarządu Miejskiego, który obraduje
zwykle raz w tygodniu, a dieta za
każde posiedzenie wynosi 82 zł (miesięcznie - 328 zł). Radny Ryszard
Kołodziej , członek Zarządu, j est także
członkiem dwóch komisji, które spotykają się śr~dnio dw::l. razy w miesią
cu. J eśli zatem uczestniczy we v,lszystkich posiedzeniach i w sesji Rady
Miejskiej. miesięcznie może odebra(~
w formie diet ponad 600 z\. O około
100 zl mniej miesięcznie mogą "wypracować" inni członkowie Zarzadu
- Marian Michalak, Zdzisław Wojciechowski. Czeslaw Robakowski , czło
nck trzech komisji (przewodniczy jedncj z nich, za co dieta wynosi 82 zl)
spotykających się najczęściej dwa razy

JÓzef Szymendera
6 70

Wyborcy podzieleni

z przeprowadzonej przez " Ga Lc t ę"
sondy wynika, ż~ 55 % mieszkańców
Ziemi Jarocińskicj jest zadowolon ych
z pracy swoich radnych. Źle oceniło

ROBERT KAŹMIERCZAK - - -

(Bez uwzględnienia ryczałtów za używanie własnego samochodu)

Zł'

gminy Wars zawa-Centru m otrzymuj ą
diety ' nawet w wy . ;o kości 5000 zł.
Rajcy w największych miastach Polski, wg danych " Rzeczpospolitej , odbierają miesięcznie maksymalnie: Poznań - 1349 zł, Wrocław - 825 zl,
Katowice - 619 zł, Lublin - 606 zł,
Szczecin - 420 zł, Bydgoszcz - 353 zł.

Radny na diecie

Wynagrodzenie otrzymywane przez
przewodniczących rad gmin
Stefan Grzelak
296

częściej w godzinach przedpołudnio
wych i wczesnopopołudniowych, co
zmusza członków do zwalniania się
z pracy. Podczas ostatniej sesji R"dy
Miejskiej radny Kazimierz Łuczak zaproponował, aby obrady zaczynał y s ię
po godzinie piętnastej. W głosowaniu
większość radnych nic zaakceptowała
tej propozycji. - "Nasze ustawodmv.Hwo zohowiązllje pracodawl:ę do z walniania z p rac}' dla pelnienia obowiąz
ków .\ polecznych. Za ten czas radny
uzyskuje wynagrodzenie IV zakladzie
pracy i pobiera dietr radnego. (. .. )

żna

tego zrobić podczas jednego posiedzenia w mi esiącu , odpowiada: "la wiem. że wy Jzukacte sensacji. Ale
ja l/.I sensacji nie widzf· "
Stałym zjawiskiem na posiedzeniach komisji Rady i sesjach Rady są
dwu -, lrzygodzinne spóźnienia radnych na obrady. Często wychodzą
w ich trakcie, aby wrócić na krótko
przed ich zakonczeniem i ... odebrać
dietę·

Zarówno sesje. jak również posiedzeni a komisji , rozpoczynają się naj-

w miesiącu, może otrzymać miesięcz
nie prawic 400 zł. Jedna k " przeciętn y"
rad ny uzyskuje m iesięcznie w postaci
di et około 200 - 250 zł. Jeden z jarociń - .
skich rad nych, chcący zachować a nonimowość, w rozmowie z "Gazetą"
kilkakrotnie za uważał, że nie jest to
kwo ta , jaką rajca dostaje " na rękę":
- " 10 % diety jes t przeznm:zalla na
zakup słonYl:h paluszków, ciaSiek. wo(fv mineralnej. kawy i herbaty dla obradujących . a także dla go.ici zapraszanydl /la obrady".
Dziennik "Rzeczpospolita" poinformował kilka tygodni temu, że radni

ich działalność 43 % ankietowanych .
Na pytanie o wysokość wynagrodzenia, jakie za swą pracę powinni otrzymywać radni, większość (54 %) odpowiedziała, że nie więcej niż 300 zł
(Jako próg przyję li śmy najni ższe wynagrodzenie netto, które obecnie wynosi 300 zł). 37 % mieszkańców Ziemi
Jarocińskiej uważa , że jeśli "radny
wykonuje swą funkcję społecznie", to
nie powinien za swą pracę w samo ~
rządzie otrzymywać żadnego wynagrodzenia .
- "Jestem zdania, że żyjąc w lakidl
warunkach, HI takim systemie,jaki ma~
my IV Polsce, każda praca powinna być
wynagradzana odpowiednio do IVlożo
nego wysilku. Nie może być tak, że
radni nie angażują się, "ie biorą udziału
w dyskusji, ograniczają się do podniesienia ręki przy przyjmowaniu określonej uchwaly i pobierają stosunkowo
wysokie diety " - twierdzi prof. Piotr
Buczkowski. Z protokołów z posied zeń sesji Rad y Miejskiej w Jarocinie
dają,

obok bardzo aktywnych radnych. także rajcy . którzy w ei'!gu
dwóch lat wypowiedzieli się podczas
obrad kilkanaście, a niektórzy ty lko
kilka ra zy. Jedna z radnych nic zabrala dotychczas w ogóle głosu . "Trudno przełożyc wkład pracy radnego na konkrelłze wało ry finansowe.
Bywa lak. że dobr::e opracowana strategia ronl'oju gminy, dobre konta/uy .
promocja, przynoszą samej gminie
; społeczności lokalnej pOlrżne .I;rodki
finansowe. Nawel jd/ihy slosOIvać hard70 uysokie wynagrodzenia, nie będ::ie
lO adekwatne do rydl zysków. AlI!
w/a.<'nie dlatego jest się radnym, aby
Takie sprawy r(~aIiZOlVać bez względu lIa
lO. ile .\·ir indywidualnie osi\fśa. POl\'in~
no być tak , że lud:;om, klór:y napraw~
dę są :aangaiowani, naprawdę pracują
lIa r=ecz gm in)'. którzy IV inllycll d::iedzinach, np. Hi bi:nesie, lak samo znakomicie funkcjonowuliby. rekompensuje się luralf' potencjalnym :arohkÓw.
l lo j (!S l uczciwe " - twi~rdzi prof. Piotr
Buczkows ki.
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Koza na dożynkach
Na gminnych dożynkach w Rusku można było pobiegać i wygrać pół
miliona starych złotych, dostać od wójta kawalek chleba i posluchać
zespołu "Chociczanie". Największym zainteresowaniem cieszyla się
jednak loteria fantowa.
W IV Biegu Dożynkowym, zorganizowanym w ubiegłą nied z ielę
przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki oraz Radę Gminną
Zrzeszenia LZS w Jaraczewie, wzięło
udział prawie dwieście osób. "Niestety . oprócz szkoły w Jaracze~1lie
i Ul Rusku, pozoswle lotalnie zlekceważy/y biegi" - mówi Jan Tomczak,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Jaraczewie.
Nagrodę glówną - 500 tysięcy starych
złotych, otrzymal Piotr Taczka z Ostrowa Wlkp. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwycię ży li: Mateusz Gościniak (Wilkowyja), Agata
Remer (Żerków) , Hubert Oczkowski
(ŻerkÓw). Katarzyna Kostrzewa (Że
rków), Mariusz Olejniczak (Ostrów

Płytki

ceramiczne

"OPOCZNO"
łplvtki mrozoodporne
łboazeria świerkowa łboazeria

17 zł za 1m2
PCV kleje, fugi

oferuje
sk lep przy ulicy Średniej 9 (przy PKO)
w Jarocinie

(401l96)

.TKS "Victoria"
w Jarocinie

Wlkp.) , Agata Kaczmarek (Żerków),
Leszek Ambroży (Bukowina), Piotr
Taczka (Ostrów), Renata Samojca
(Jarocin). Wszystkim zwycięzcom
wręczono dyplomy i nagrody rzeczo- ·
wc.
Największym
zainteresowaniem
wśród mieszkańców wsi oraz przybyłych gości cieszyła się loteria fantowa. Pi~ćsc t losów sprzedano w cią
gu pól godziny - nie starczyło ich d la
wszystkich . "Do oSlatniej chwili nie
IViedzie1Nmy, czy impreza wypali.
Gdyby.imy wiedzie/i, że lak brdzie.
wydrukowaliby~· my więcej losów" przyznal Stanisław Andrzejczak, sekreta rz gminy i soltys Ruska.
Dochód z loterii - 10 milionów
starych złotyc h , przeznaczony zostanie na potrzeby szkoly i przedszkola
w Rusku. Atrakcyjne nagrody zasponso rowały firmy działaj,)ce ne terenie gminy Jaraczewo, Spółdzielcze
Przedsiębiorstwo Rudowlane w Zalesiu, Gminna Spółdzielnia , Przedsiębiors two Rolne w Rusku, Spóldzielnie Usług i Zaopatrzenia Kólek
Rolniczych w Jaraczewie, Górze
i Porębie. Można bylo wygrać na
przyklad kozę, kaczkę , psa , królika ,
worek paszy lub ziemniaków, "zestaw piwny" (wartości ponad dwóch
milionów slarych zlotych), talon na
dwieście kilogramów węgla lub na
bezpłatne klepanie lemieszy do orki.
Byla też porcelana, szklo, artykuły

gospodarstwa domowego, nawozy,
oleje samochodowe, wytłaczanki pcł
nejajek , dętka do "malucha". Znalazło się leż coś "mocniejszego" w postaci "Iez sołtysa" (zestawu win).
"Wygra/am worek pszenicy - śmieje
się Bożena Spałona z Poznania, - Do
tej pory nigdy nie mialam szczp'cia

W IV Biegu
)tI

Dożynkowym wystartowało

żadnej loterii. Zboże zostawię bratu,

klóry lu mieszka. Na pewno mu si~
przyda ". Salwy śmiechu wywołała
wśród wszystkich, raczej rzadko spotykana nagroda - koza przystrojona
kolorowymi wstążkami. "Beczącą"
wygraną, ufundowaną przez starościnę dożynek Janinę Masztalerz,
otrzymała Zenona Półrolniczak z Ruska .
W uroczystościach dożynkowych
uczestniczyli przedstawiciele gminnych władz samorządowych, Wśród
zaproszonych gości znalazł się mię-

dzy innymi Krzysztof Oksiu!a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej, z klórego lo wieś Rusko
otrzymała 5 miliardów slarych zło
tych nisko oprocentowanego kredytu
na budowę szkoły.
W trakcie poczęstunku goście dyskutowali przede wszystkim o zbliża-

prawie

dwieście

osób.

FOTO Stachowiak

jącyeh się

wyborach do izb rolniczych i zebranych plonach. "Zapowiadały się lepsze - mówi Roman
Matuszak, starosta gminnych dożynek. - Jednak nie .\!"zyjająca aura
i trudna wiosna spmvodowaly, że mieliśmy średnio ponad 50 kwintali z heklara. Tragedii nie ma, ale liczylL{my
lIa więcej". Zdaniem Romana Skrzypclaka, prezesa Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaraczewie na pewno więk
sze będą w tym roku zbiory ziemniaków i buraków cukrowych.
ANNA KOPRAS-FłJOLEK

I
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NA AUTOBUS
marki autosan H-903

Wybory albo kac

Cena wvwolawcza - 7.000 zł
CzwartkOWa :wllf~rencja prasowa wojewody kaliskiego poswlęcona
:ł.:.:tvh:..:.~ ((:07.::& ogl ąctJ:ć liu pai'kii\g-..i - .
przy ul. Wrocławsk iej w Jarocinie, plac
była wyborom do izb rolniczych. Rołnicy wybiorą swoich przedstawicieli

OSM - w dn. 23.09.96 r. , od godz. 11 .00
do 13.00.
Przetarg odbędzie się dn. 25.09.96 r.
o godz. 12.00. Wadium w wys. 10
% ceny wywoł. nal eży wpłacić w biurze
Klubu najpóźniej do godz. 11.00.
(JI4'J/R/96)

DRZ"".
OKNA
Z PCV
P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. St. Wyszyńskiego 4
II piętro, pOkój 15
pn , - pt. 9 ""_ 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 W. 45
62-320

MIŁOSŁAW

Dz. Miloslawskich 2
tel. (0-66) 38-24-31
Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż

na raty

29 września.
"To będzie jedna z ważniejszych dat ,
() zmiany strukturalne, które dotknęly nasze województwo od
1989 roku, ZosIanie wybrany samorząd w.'ród osób, które ciąg/e narzekają na brak własnej reprezentacji i które
twierdzą , że sytuacja na wsi ciągle się
pogarsza - powiedział Eugeniusz Małecki, wojewoda kaliski . - Jest moż
liwość wybrania swoich przedstawicieli
nie narzuconych nikomu z ze wnątrz,
nie przyniesionych w teczkach. ale trzeba pójść i zag/osować".
Wybory do izb rolniczych odbyły
się już w siedmiu województwach,
w dwóch przeprowadzone zo,taną 22
września, a w pozostałych czterdziestu - lydzień później. W siedmiu województwach izby już powstały. "w
ogóle nie dopuszczam takiej my.'·/i. że
u nas frekwencja nie przekroczy 20
% uprawnionych i że rolnicy nie pójdą
do wyborów - przyznał wojewoda. Sqdzę, ż e gdzie jak gdzie , ale w Wielkopolsce ta samo rządno,\:(.)est zaszczepiolta od dziada pradziada",
jeśli chodzi

10 września minął termin zgłaszania
kandydatów do walnego zgromadzenia izby. "Na dzień dzisiejszy mamy
246 kandydatów - mówi Władysław
Baleerzak, pełnomocnik wojewody do
spraw tworzenia izby rolniczej. - "Nie
ma okręgu wyboraego, w którym Itie
bylóby chętnych do kandydowania",
Liczba osób uprawnionych do głoso
wania wynosi około 100 tysięcy.
Na terenie województwa kaliskiego
wybranych zostanie 112 delegatów
z 58 okręgów wyborczych, 54 dwumandatowych i 4 jednomandalowych.
Po przeprowadzeniu głosowania,
w ciągu 30 dni zwołane zostanie pierwsze walne zgromadzenie delegatów.
Wybrane zostaną też władze izby. Jej
siedziba mieścić się będzie w Kaliszu.
Zgodnie z ustawą zakłada się duży
udzial izb rolniczych w tworzeniu rynku rolnego, w analizowaniu kosztów
produkcji rolnej. "Są leż dwa zadania,
które idą w poprzek ohecnie obowiązu
jącym rozwiązaniom - przyznał wojewoda. - Chodzi (1 udzial izb rolniczych

w prowadzeniu doradztwa rolniczego
oraz polityki o.~wialO\Vej w szkolnictwie
rolniczym ". Niektórzy przewidują, że
może pojawić się

pewien .t;pór pcmi:;-

dzy ośrodkami doradztwa rolniczego
a izbami. Istnieje obawa, że izby mogą
przejąć część uprawnień "odeerów".
"Ja twierdzę, że nic tak dobrze nie robi, '
jak konkuremja - stwi erdził Eugeniusz
Małecki. - "Ponieważ IV naszym kraju
funkcjonuje system zadań zleconych , lO
wojewodowie będą zlecali prowadzenie
doradztlVa tym, którzy potraflą to robić
lepiej".
Po upływie pierwszej kadencji dochody izb pochodzić będą z dwupro·
cenlowego odpisu od wpływów z podatku rolnego, Tutaj pojawia się pewien problem, który zapewne zostanie
oprotestowany przez gminy - utrata
dochodów bez rekompensaty. "A/e lO
już jest zmartwienie gmin, które mogą
zaskarżyć ten zapi.\' ustawy do Trybu·
na/u Konstytucyjnego" - stwierdzi I wo·
jewoda kaliski. Jego zdaniem izbY
rolnicze to dla rolników prawdziwa
szansa, która s i ę zdarza po raz pierwszy od pięćdziesięciu kilku lat. - "Jeże/i
osoby uprawnione do glosowania z tej
okazji nie skorzystają, 10 zawsze będzie
argument HI stosunku do ni"ch: "Sarni
sohie jeste.\'óe winni". Nie dlcia/bym.
żeby rolnik z wojelVództwa kaliskiego
mial polem kaca moralnego z wiązane~
go z tym. że nie skorzystal z danej mIJ
namy"
(akO

20 września 1996 r. - - - - - - - - - - - - ; : - - : ; - - - - -

DokmlcZenif! :e sfr. J

zby będą dobre , jeżeli odpowied/lie osoby w nich
"
zasiądą. Bo jak nie - lo
każdy będzie Iy lk o dla siebie zalalwiol, To jesl tak samo, jak z radnymi
IV gminie. Nauczycieli więcej niż rolników i polem nasi nie mogą się
przebić" - mówi rozżalony Piotrowski. W Prusinowie nie ma żadnego
radnego . ..I przez lo nie ma as/allu
- twierdzi stanowczo So bczak. W SierszeIVie jesl radny i jesl as/ali.
Z izbami może być lak , jak z radnymi( .. . ) W naszej gm inie oni nic nie
robią, jak Boga kocham. Idźcie do
Gizalek , do Lehmal/na. Ludzie' Tam
na przysionku świallo sloi. A u nas są
takie dziury, że au/Obus nie może
przez wieś przejechać " .
.,Ja lo bym chcial, żeby mi izby
,uloslępnily kredyly, żebym się nie
musial prosić lak , jak teraz i przychodzi<: do ba/lku z colą rodziną,
leleznie z babcią" - przyznaje jeden
z rolników. Tylko część rolników
rzeczywiście wic, w jaki sposó b będą
runkcjonowaly izby i jakie mają
spełnić - zgodnie z ustawą - zadania.
" Pallf ,ja to nie widziu/em, żehy ktO/i
na wsi interesowa! si{! i:humi, 11llIVet
na GS-uch si" o tym nic mówi!o"
- mówi Jerzy Zurek. roln ik z Dobieszczyzny. Twierdzi. żc weżmie
udzial w wyborach. ,,1'y lko wie pal/i,
: eby w Iych izbach byli aU/el/lycz/li
roll/iCT , li nie k arierowic::.e, bo lI'tech
br,b~ ~Ie ".
.

I

l

Ciągnik

i certyfikaty

Podczas wyborów do izb rolniczych w wojewód ztwie poznańs
kim rolników "wabiono" do urn
nagrodami rzeczowym i. Wśród nich
znalazl s ię nawct ci',gnik. Skutek byl
rzeczywiści e rewelacyjny - w niek tórych gm inach rrekwcncja wyniosla
ponad 80"10. " My na /lIkie prezenty
pienięllzy nie mam)'. a żaden sponsor
się /lic znalaZ/" - powiedzial wojewo-

da kaliski, Eugeniusz Malecki.
Mieszkańcy wsi pytają często , jakie korzyśc i wi"ż" s i ę z istnieniem
samorządu . " Mówią - A co ja z tego
będę mial? Podczas spotkania II' Żer
kowie najlepiej lI'yllumacyl lu III/Udym ludziom slars:y rol/lik - podkreśla Józef Gruszk .. , posel PSL.
• Powiedzial wte{~v: "Co wy będziecie
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opuwiada(:, że i:ba niewiele zalatwi.
Ja pamięlam, kiedy certx fikal /la
produkl), rolne, wy slawiony przez
Wielkopolską Izbę Rolniczą, bardzo
się liczyl i len , kto laki certyfikat
pusiada!. 10 swoje /Owary mógl
sprzedac: za /lajlepszą cenę ". Zdaniem posła rolnicy w województwie
kaliskim pójdą głosować . .,Jesl to
szansa, która, jeżeli zosIanie zmar/lowana , będz ie wielką sIra lą dla
rolników. Bieda /la wsi wynika z te-

i poradnictwem dla rolników. prowadzeniem ana liz kosztów i oplacalności produkcji rolnej.

Jak we Francji
Począ tk owo istniały trzy projekty
ustawy, Jeden sygnowany by! przez
z różnych ugrupowań.
Drugi projekt przygotowany zostal
przez rząd, natomiast trzeci opracowaly kólka rolnicze, "Spośród nich
wybrane zoslaly - zdaniem parlamengrupę posłów

Wybory bez

wanych przez wojewodę. Potem z dwuprocentowego odpisu od
wplywów z podatku rolnego. Izba
nie będzie mogła prowadzić dzialalności gospodarczej, może natomiast
być udzialowcem lub akcjonariuszem spółek prawa handlowego. "W
samej uslmvie jest parę niebezpieczeń.HW - twierdzi Piotr Buczkowski,
poseł Unii Wolno ści, przewodniczą
cy Sejmowej Komisji Samorządu
Terytorialnego. - Za czlery lala izby

ciągnika

- - - - - - - - - - - A N N A KOPRAS-FIJOLEK
go,

że mamy nie zorganizowany ryIlek. Gdyby izbie "dala się zalalwić
Iylko jedną rzecz: wplY/ląć /la wlaś
ciwą regulację rynku, lo wydaje się ,
że chociażby po {() warTO ją fworzyć ".

Izba dla rolników
Czlonkami izby rolniczej - zgodnie z u s tawą z 14 grudnia 1995 roku
- Są rolnicy plac,!cy poda tek rolny
(lub dochodowy z dzialów specjalnych) ora z inni uży tkownicy gruntów plac,!cy te podatki, czlonkowie
rolniczych spóldzielni produkcyjnych posiadający wklady gruntowe.
" Każd)' ro lnik, kcóly podamik podatku rol/lego jest już c:lo/lkiem izby
rolniczej - mówi Jan Grzesiek, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej w gminie Jarocin. - Teraz
wybierzemy fylko swojego przedstaII'ic:iela do ~Valllego Zgromadzenia
Izbl' Rolnicz~j wojell'ód:lII'a kaliskiego".
Do zadań izby należeć będzie
między innymi reprezentowanie interesów rolników wobec wladz administracyjnych i samorządowych ,
prowadzenic działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz rozwoju
wsi i rolnictwa. Izby zajmować s ię
będą również promocją ekspo rtu
produktów rolnych, szkoleniem

Izby rolnicze na ziem iach polskich mają już ponad stuletnią tradycję·
Pierwsza - Wielkopol śka Izba Rolnicza powstala na podstawie pruskiej
ustawy o izbach roln iczych pod koniec czerwca 1894 roku , Była to
Wielkopolska Izba Rolnicza.
" 1 "Izby dzialały początkowo w oparciu o prawo niemieckie. Pierwszy akt
prawny dotyczący dzialalności izb w " Rzeczypospolitej stanowllo
"Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o izbach rolniczych" wydane 22 marca 1928 roku .
W okresie międzywojennym dzialalo w Polsce 13 izb rolniczych
zrzeszonych - na zasadach dobrowolności - w Związku Izb i Organizacji
Rolniczych RP,
Statut Wielkopolskiej lzb.y Rolniczej określając zadania izby wymieniał m.in. organizowanie doświadczalnictwa ,ol niczego oraz udzielanie
porad,i fachowej pomqcy w sprawach rolnictwa, szkolenie w zakresie
rachut\kowości rolnej i badanie oplacalności produkcji rolnej, prowadzenię szkół rolniczych oraz pozaszkolnej oświaty rolniczej, Izba współ
dzialal~ także w organizowaniu ubezpieczeń w rolnictwie.
Po 1,1 drugiej wojnie . światllwej izby rolnicze działały bardzo krótko.
Właśdwie w chwili, kiedy działacze gospodarczy rozpoczęli odbudowę
struktur, ukazał się dekret Rady Ministrów rozwiązujący izby rolnicze.
Izby rolnicze przestały istnieć 26 sierpnia 1946 roku . Po 50 latach
powstają obecnie od nowa.

tu - najważn iejsze części. Czy to jeJ!
najlepsze rozwiązanie? Ja myślę, że
nie ma rozwiązań doskol1alych" przyznaje Józef Gruszka.
Podczas prac nad ustaw,! odwolywano się często do praktyk europejskich ... We Francji izba rolnicza jesl
takim pasem trallsl'nisyjnym, który
czę.\:ć pieniędzy lI'y znac:ul1y ch z budżetu

patiSfwa , pr:ekazuje Ila wie.\:.

Tak będ:ie i u nas - twierdzi posel
Gruszka . - Rolnicy I\'e Francji majq
" ustawioną " ('ulq produk cjf przez
i:bę rolnic,/. Spóld:ielnie, k lóre zajmują się skupem plodó lI' , u:gadniają
ceny z izbą. RoJnicy./i·ancllscy, z klórJ'mi ro=m a wialem l\' c: en\'cu H' S ejmie powiedzieli, że nie wyobrażają
sobie jimkcjollowania gospodan!wa
rolnego bez izby ".

zaczną

byi fil/ansowane czę.icią podatku rolnego, uszczuplą dochody
gmin. 2 % to jes! znaczna czę,~ć
pieniędzy publicznych ". Z tą opinią
nie zgadza s ię poseł Józer Gruszka.
"Jeżeli państwa IVspólnolowe do/lnansowyu'li}ą rolnictwo lJa poziomie
45 - 55 % , a my Iy lko ... 10 % wy sokości bud:etu pllllstwa, to u'ydli}e mi
się , :e jeżeli j es:cz{! 2 % z podatku
rolnego wply nie na ten samorząd rofnie: y , fO nic zlego się nie stanie ".
Zdaniem Buczkowskiego powinno
s i ę wpro wadzi ć inn ć} zasadę

fin ,lI1-

sowania izb. "Już lV tl~i chwili wiadomo, że środków, klórymi izby mogą

Specyficzne wybory
W okr,gu wyborczym, w którym
powierzchnia użytków rolnyc h nic
przekracza 4 tysięcy hektarów, wybrany zosta nie jeden delegat. Natomiast w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia uży tk ów rolnych
przekracza 4 t ysiące - dwóch. Na
terenie województwa kaliskiego
utworzonych zostanie 58 ok ręgów
wyborczych, 4 - jednomandatowe.
"To są specyficzne l\Iybory - stwierdza Jan Grzesiek. - Trudno mówić
o jakim,' samodzielnym programie
każdego kandydara do walnego :gromadzenia izby. Jednak wyborcy będą
na pewno zwracali u wagę na to, jak
dany ka/ldy dal pafrzy lIa problemy
rolnictwa i wsi".
Wybory będą ważne,jeśli weźmie
w nich udział co najmniej 20% uprawnionych do gł osowania. W wypadku mniejszej rrekwencji ponowne
wybory mogą odbywać się nie wcześniej ni ż po uplywie sześciu miesięcy
od daty pierwszych wyborów i na
wniosek co najmniej 5 % uprawnionych do głosowania . Wybory są
wówczas ważne bez względu na frekwencję. Izby wojewódzkie stworzą
Krajową Radę Izb Rolniczych , która reprezentować będzie izby przed
organami państwowymi.
Uboższe

gminy

Przez pierwszą kadencję, która
trwa cztery lata, dochody izby pochodzić będą ze środków przekazy-

ewentualnie dysponowQ(:,jesf za malo . To są /lajczp'ciej dOlacje z budże
IÓW wojewódzkich. Przez /O IV najbliższym czasie izby nie będą mag/y
ro=winą{: normaillej dzia/alności. Sa"
ma illsly/llcja może zasiać skompromitowana, przez kilka lat będzie/un
kcjol/owala źle. Buczkowski twierdzi, że izby powinny być finansowane przez samych rolników, a nie
kosztem dochodów gm in . "To 1'0lVinno być związalle ze skladkami
rollliczymi na rzecz izb, oczywiście
leż dofinansowywanymi przez budżet
pOlisllVa , bo lO jesl naluralne IV Iym
naszym biednym rolniclII'ie(. .. ) Na
dzień dzisiejszy obawiam się, że izby
mogą się stać pewną atrapą, która
wykorzystywana przez sprytllych
dzialaczy polityczny ch , nie pomoże,
ale zaszk odzi samemu rolnictwu".
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I. członków rad nadzorczych i zarządów (VIII edycja)
II. doradców podatkowych i menedżerów finansowo-k sięgowych (II
edycja)
III. doradców (agentów) celnych oraz mened żerów obsługujących
eksport · import (I! edycj a)
IV. samodzielnych k sięgowyc h oraz osób prowadzących biura rachunkowe

oraz SEMINARIA:
l. Prywa tyzacj a , komercjalizacja oraz zasady zarządzania mieniem
skarbu pań stwa w świetle nowych uregulowań prawnych
II. Organy wladzy spółek ka pita łowych - kompetencje, wzajemne
relacje, organizacja pracy
III. Prawo pracy po nowelizacji
IV . Zmiany w prawie podatkowym, sprawozdawczości i rachunkowo·
ści

V. Sprawozdania z przepływów środk ów pieni ęż nych
Vl. Konsolidacja s prawozd a ń fina nsowych
Vłl. Zmiany w prawie celnym i dewizowym
Szczególowych informacji udzie la i zg loszenia przyj muje BIURO
" FIL· LTD" . 62-800 Kalisz, al. Wolnośc i 4 (Palac Ślubów, " p i ętro)
tel./fax 57·27·17 w godz. 10.00·14.00 lub 65·33·67 po godz. 18.00.

MALFARB
Przedsiębiorstwo

MALFARB II

Produkcji

Hurtownia

Farb i Lakierów

Farb i Lakierów

PRODUKUJEMY:

OFERUJEMY:

STVRO.PIAN
M 15M 20 M 30

* FARBY:

EMULSYJNE
AKRYLOWE
FASADOWE
SUCHE I WAPIENNE

* KLEJ WIKOLOWY
* GRUNT MINERALNY
Nasze wyroby

posiadają

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
i inne

atesty PZH i certyfikaty [TB
Bezpłatny

,

4, tel ./ fax 57-27-17

zaprasza
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Funduszu Inicjatyw Lokalnych
"FIL - LTD"

S ic d:r,ib:.t
ko misji o bwodoWl'j

CZ",S1.C7.('W

LU

Sprzedaż

detaliczna w sklepie przy hurtowni

dowóz towaru przy większych zamówieniach

SRAWDŹ NASZE CENY!

SPRAJJ;DŹ NASZĄ JAKOŚĆ!

ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w godz. 8.00 - 14.00

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

OSTRÓW WIELKOPOLSKI, ul. Poznańska 123
teJ./fax (0-64) 36-01-04
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Rozmowa z MIECZYSLA WEM WĘCLEWICZEM
- emerytowanym jarocińskim chirurgiem

Zbudowałbym

szpital

Mieczysław Węclewicz przez 43 lata pracował jako chirurg w jarocińs
kiej służbie zdrowia. W latach 1953 - 61 był dyrektorem szpitala,
a w latach 1953 - 89 - ordynatorem oddziału chirurgicznego. W sierpniu
zakończył pracę zawodową, we wrześniu przeprowadza się do Poznania
- miasta swojej młodości.

Po wojnie ukończył pan studia medyczne w Poznaniu. W tym mieście
miał

pan mieszkanie, znajomych,
Jak to się stało, że w 1953

przyjaciół.

roku trafił pan do jarocińskiego szpitala?
Byl wtedy przymus pracy. Ja po
prostu zos tałem zdjęty z ostrego dyżuru. Przyjechali z Komitetu Wojewódzkicgo i z Wyd ziału Zdrowia
i stwierd zili , że muszę jechać ... W Jarocinie I grudni'a zmarł ordynator,
nie było chętnego na to stanowisko,
więc padło na mnie. Co mnie potem
prze k onało do Jarocina? Atmosfera
małego , miłego miasta i 7..apach tarcicy na dworcu.
Jak wyglądała praca >I' jarocińskim
szpitału w początkach lat pięćdziesią
tych? Czy pamięta pan jakieś zdarzenia z tamtych lat?
Bardzo przeżywa lem pierwsze wypadki drogowe. Szczególnie pamię
tam jeden: matka i ojciec - oboje po
trzydzicści kilka łat - jechali na motorowerze z Żerkowa i uderzył w nich
samochód. Odnicśli wiele obrażeń
ciala. Najpierw on zmarł mimo leczenia przeciwwstrząsowego, wyciągów
i innych za biegów. I proszę so bie
wyobrazić: stoi dwoje ma łych dzieci
przy ko nającej matcc ... Chirurg musi
być siln y. s łaby niech s ię tu w ogóle
nie pcha. Po trzeba najlepszyc h, najtwardszych. najbard ziej odpowiedzialnych . Ja zawsze starałem się
ro bić bardzo dokładne rozpoznanie.
Na kilkanaście tysięcy wyko na nych
operacji mia lem tylko dwa zgony na
stolc o peracyjnym .
Jaki był tUl po wojnie status lekarla? Czy zarabiał pan dużo'!
Znajomy architekt powied ział mi:
"Ty mi tu nic upowiadaj, że za rabiasz
1100 złot ych. Przec i eż lekarzy brak uje, tylu ich zgi n ęło w cz..asie wojny."
A prawda była laka, że nic mieli śmy
wysokich pensji i pracowa ło~i ę bardziej z poczucia obowiązku ni ż dla
pieni ędzy. Ja zresztą nigdy ni e miałem zd o ln ości "pecuniarnych". Miałem prywatn ą praktykę. ale co to za
praktyka . skoro cały czas s iedziałem
w szpitalu? Mogłem poświęci ć się bez
reszty pracy chirurga, dzięki temu , że
domcm i rod ziną zajmow a ł a s i ę moja
Żo na.

Jakie szanse rozwoju daje chirurgowi praca w powiatowym szpitalu?
Czy nic było panu żal ro,stawać się
z poznańską kliniką?
Zanim ro zpoczą łem w Ja rocinie
samodzielną pracę, przedtem 7 lat
studiowałem i dalsze 8 la t pracowałem pod okiem innych . C hirurg nie

mo że być złym

chirurgiem. Musi nad
sobą pracować. Nawet w szpita lu
powia towym musi czasem operować
bardzo ciężkie przypadki . Ja ciągle
się

dok ształcałem,

czytałem
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nerwowe reakcje. Bardzo dobry mój
asystent wchodził na przykład do
gabinetu. przez okno, żeby tylko nie
słyszeć komentarzy pacjentów. bo
miał być o 10.00, a przyszedł o 14.00
ze względu na przedłużaj ący się zabieg.
Wyszkoliłem wielu dobryc h chirurgów, takich jak na przykład Janusz
Reszel ski, który jest ordynatorem
w Gnieźnie czy Jurek Pietrzak, któ ry
był ordynatorem w Pleszewie. Lekarze chcieli się u mnie specj alizować.
Między innymi dlatego, że miałem
bardzo łagodny charakter. Inni krzy-

Będę się spotykał ze starymi znajom ymi. Będę dzialał społecznie . Może
uda mi się c oś zrobić dla Pozna nia?
Mam też kontakt z Izbą Lekarską , do
której n a leża łem przed przyjazdem
do Jarocina i która chce, abym teraz
pisał pamiętniki. Zamierzam też zabawić się w nauczyciela języków obcych - będę uczył dzieci znajomych.
Jest pan - wraz z żoną - aktywnym
uczestnikiem życia kulturalnego J arocina i okolic. Można państwa spotkać

na imprezach w muzeum śmiclowskim,
w bihliotece czy JOK-u.
Ja już od dziecka byłem "nafasze-

masę

czasopism lekarskich.
Osiem lat był pan dyrektorem jarocińskiego szpitala. Jak pan łączył
obowiązki łekarza z pracą administracyjną?

Najnudniejsza była praca papierkowa, pisanie, ile to ziemniaków
z użyto w kuchni. Byłem dyrektorem
do 1961 roku. W tym czasie dobudowałem nową część szpitala. To kosztowało du żo wysiłku, du żo wyjazdów do Warszawy. Wtedy było nawet trudno znaleźć kurek do umywalni. Całe szczęście, że miałem dużo
znajomych w Warszawie i Poznaniu
- architektów, inżynierów . Gdyby
nie to, że mnie zwo1nili , na pewno
Jarocin miałby dziś nowy szpital. Ja
już zrobiłem plany, które zatwierdziła Warszawa. Poznań się trochę
denerwow a ł o to, bo były podobno
bardziej potrzebujące miasta, a sam
projekt kosztował 2 mln zł. To bardzo dużo jak na tamte czasy. No ale:
K ażdy dla siebie, Pan Bóg dla wszystkich.
Czy udało się panu - jako ordynatorowi - stworzyć dobry zespół chirurgów?
Miałem kilku dobrych asystentów. Pracowali zresztą nic tylko
w szpita lu , lecz tak że w poradni
chiru rgicznej, gdzie często czekało
w kol ejce 70 osób. T o wywoływało

Mieczysław Węc/ewicz

czeli, rzucali

(drugi z lewej) podczas operacji -

narzędziami

lub prze-

kleństwami! U mnie nie było czegoś
takiego. Raz tylko się zdenerwowałem. Klinika przys łała mi Araba
z Adenu angielskiego, który twierdził, że nie zna angielskiego tylko
francuski. Przysłali go mi , bo zdawalem egzamin specjalizacyjny pok azowo po francusku. Okazał o się, że
Arab nie znał a ni a ngielskiego, ani
francus kiego. Interesowały go tylko
blondynki . Bardzo brzydko go wyzwałem , gdy podczas operacji brzucha zaczął grzebać szczypcami na
ślepo - w bajorku krwi .
Nie szkoda panu rozstawać się z zawodem'! Czym wypełni pan teraz dni?

Pralnia od wojewody
Od sierpnia działa przy jarocińskim
szpitalu nowoczesna pralnia wybudowana ze środków uzyskanych z Urzędu
Wojewildzkiego. Stanowi ona trzeci,
po kotłowni i spalarni odpadków, etap
budowy zaplecza szpitalnego.
Dotyc hczas pralnia mieściła się
w niskich pomieszczeniach w piwnicy
szpitala. - Trudno tam by /o urrzymac.:
wysoką temperatllfę. niezbędną do dezynfekcji. Problemy s/Warza/o także
oddzielenie bielizny czystej od brudnej
- m ówi Stanisław Spychal, dy rektor
ZZOZ w Jarocinie. Nowa pra lnia
znajduje się o bok niedawno wybudowanej kotłowni.
W pomieszczeniach wydzielono tak
zwa ną s tron ę "brudną" i "czys tą".
Pra lnia wyposażona zost a ła w trzy
duże pra ln ico-wirówki i jedną mniejszą. słu żącą do prania wstępnego np.
pieluch. - Obecnie prowadzone jest

pos t ępo wanie przetargowe

kwiecień

1968 rok.

rowany" poezją, literaturą i patriotyzmem. Szczegół nie lubiłem Słowac
kiego. Często czytałem, żeby się oderwać od pracy, zapomnieć O jakimś
szczególnie przygnębiającym przypadku choroby. Książki są w moim
życiu bardzo ważne. Mamy ich zresztą bardzo dużo - to widać zwłaszcza
teraz, gdy trzeba się przeprowadzać.
Nie żal panu opuszczać Jarocina?
Będ ziemy tu z żo ną wracać. Już
dziś mamy za pros7""nia od naszych
znajomych i przyjaciół, których
w tym mi eście mamy bardzo wielu.
Rozmawiała

ALEKSANDRA PILARCZYK

- stwierdza Wiesław Staniszewski,
przedstawiciel firmy " SPENTEX POLAND" z Łodzi , która dostarczyła sprzęt. Uzu pełnieniem całośc i Si!
trzy sta nowiska rcperacji bielizny.
Koszt inwestycji wyniósł ok. 1,5
mln nowych złotych. Pieniądze te pochod zą z Urzędu Wojewódzkiego.
Z wojewód zkich funduszy wybudowano już kotłownię , spalarnię odpadów. Teraz oddano do użytku pralnię,
a w dalszych planach znalazła się
kuchnia i stacja uzdatniania wody.

na specjalne
wózki wyposażone tv worki do przewoZ/l brudnej bielizny - wyjaśnia Jerzy
Piątka, zas tępca dyrektora do spraw
ekonomicznych i eksploatacyjnych.
Pralnię wyposażono także w dwie suszarki , maglownicę, prasowalnicę pła
ską i żel azk o elektryczne z wtryskiem
pa ry służące do wykańczania odzieży
Fundusze iwesrycyjne uzyskane
fasonowej , np. fartuchów. Już wk rótce zainsta lowane zos taną dwa steryli- z Urzędu Wojewódzkiego nie mogą
zostać uży te np. /Ja remont sal czy
zatory do bielizny dziecięcej oraz pakowarka, dzięki której uprane pielu- zakup sprzętu. Tego typu wydatki szpita/ musi pokrywać ze środkiJw przechy będą trafiać na oddziały w pakietach. Istnieje możliwość przep rowa- znaczonych na bieżącą dzia/a/ność wyjaśnia Jerzy Piątka. Dlatego nikogo
dzania wyja ławia nia, np. koców, materaców, gdyż w osobnym pomiesz- nie powinna dziwić harcerska kwesta
na
rzecz szpita la. Dyrektor ZZOZ
czeniu znajduje się komora dezynfekcyj na. - Są to j edne z najbardziej nowo- Stani s ław Spychał poinform owa ł , że
rozpoczęto t eż już starania o rozbudoczesnych urządzeń. Ze swej Jlrony mo. wę samego szpitala.
gę zapewnić, że przy odpowiedniej konserwacji będą one .I/użyć /0 - /5 lat
LlDłA SOKOWJCZ
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Finał

wakacji

Konkurs "Wakacyjne szlaki" został ogłoszony przez redakcję
"Gazety" pod koniec czerwca. Otrzymaliśmy od naszych czytelników
ponad sto ka rtek pocztowych. \\'ynika z nich, że najwięcej miesz kań
ców Ziemi Ja rocińskiej wypoczywało tego lata nad Bałtykiem. Wielu
wyj echało również poza granice naszego kraju, m iędzy innymi do
Kanad y, Anglii i do Uosji.
Pierwsze ka rl k i z wa k acji przyszly
przed zakoliczenicl11 ro ku
"ko lnego. Otrzymalism y wted y po·
cZ l ówk~ od Eugenii R)'ba rc:lyk, która
r07drawidła nas z Mi ko laje k o raz od
stalego czyte ln ika. który swój url o p
spędzał w b lzach koł o Koszalina .
Najw i<;ccj micszkmlców Ja rocina
wypoczywa ło nad mo rzem. N adeszły
d o nas pozd rowienia mi\!dzy innymi
z Us tki, Mrzeży na i Kolobrzegu .
K il ku ja rocina ków odpoczy wało rów ni eż w Międ zyzd rojach . Mielnie
oraz w Krynicy M o rs kiej.
Kartki pocztowe otrz ymal i śmy również z miej scow ośc i wypoczynkowyc h , którc znajduj ą s i ę nad jeziorami . Ze Sko rzęcin a serdeczne pozdrowienia przysiała stała czytelniczka
Natalia Antoniewiez z Jarocina .
- Mile pozdrowienia ze slonccznego
L ag owa - przysIali do redakcj i uczestnicy obozu
sportowego
UKS
" SI'R I NT" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jarocinie wraz z opieku na mi. - Z e słoneczno-m okrych Jaroslaj c~zczc

Ryba
laureat
Ryszard Wos z Witaszyc podczas
wakacji z łowił w Parsęc i c kolo Ka rlina (pod Kolobrzegiem) troć węd 
rowml, ważącą 5.25 kg i maj ącą prawie XO cm dlu gości . Ryba należy do
rodz in y ło sosi ow at yc h . Zlowiony
okaz jest laureatem - brązowym medali s tą konkursu ogloszonego przez miesięC'l.Ilik " Wiadomości wędkarskie" .

Pan Rysza rd jest jedynym wędka
rzem w okolicy łow iącym ryby łoso
siowate.

Irek gorące pozdrOll'f(,ł/ia dla Ii/lihianej "Gacety " - przyslaly Kinga Klimeeka, Renata P"wlaczyk jAśka
Roguszczak. Nic zabra kło również
jarocini aków w górach. Pozdrowienia z Ta tr, a konkretnie ze szczytu
, . Świn i cy" , otrzy ma li śm y od Ireny,
Krystiana i Adriana M:lrdnowskich
ze Stęgo szy. Do t arła równ i e ż do nas
pocztówka z Bieszczad , gd zie szla ki
t ur ys t yczne przemierza li Basia, Darek i Justyna. - Po=drml'iel1ia dla ca1e.i
redak<-:;; "Gazely " i oczywi.k ie d/a
('{I /ego Jarocina ze "Świętej Kalarzyny" IV Górach Ś,riflokrzyskich - przyslaly Ewa i Asia, sta le czytelniczki
"Gazety" . A z Gór Stołowych z miejscowości K ud owa Zdrój pozd rawiala nas Vlarzena Ochowiak z M ieszkowa.
N iektórzy czytelnicy za miast tradycyjnego wypoczynku w gó rac h lub
nad morzem wybrali zwiedzanie zabytków w innych rej onac h Polski.
Dwukrotnie - z Ko zlówki oraz z Baranowa Sandomierskiego - pozd rawia li nas Henryk i Zofia Pilarezykowie, któ rzy zwiedzili Muzeum Zamoysk ich w Kozłówce oraz katedrę,
za mek i podziem ia w Baranowie.
Pozd rowienia z wędrówek po ziemi
lubelsk iej i Zamoj szczyźnie przysłali
również uczestnicy wycieczki nauczycielsk iej .
Okolo dwudz iestu kan pocztowyc h dos taliśmy z zagran icy. Zdecydowanie n ajczęści ej doc i era ły do nas
pozd row ie nia 'z Wioch, R osji , Niemiec i Slowacji. Na począ tk u sierpnia o trzym a li śmy kartkę z Vancouver w Kanadzie od Barbary Lutomskiej, a miesżkanka Jarocina Dorota
Nowak pozdrowienia wakacyjne
przys la la z Jb benburen w Niemczech. - Gorqce i serdeczne pozdrowienia z Francji - przysłaly Lidka
i Ala Arndt z Raszew. Z C hicago
z Konwentu Demokratów pozdrawial nas Karol Kuch.
Kankę pocztową
do redakcji
"Ga zety" z Bat h w Anglii przyslala
Sylwia Urbaniak . Sylwia przyz najc,
że o konk ursie " Wak acyjn e szlaki ",
który pod kon iec czerwca ogłos i la
"Gazeta" dowied ziała s ię te lefonicznie o d swojego taty, w tym czasie,
kied y przeb ywa ła w Ha th . - W tym

samy m dniu wysla/am

też widokówkę

do ,\'liS - przyz naje Sy lwia. Podczas
po bytu w Anglii zwied zila Londyn
i oko lice. W konkursie brala udział
po raz pierwszy.
Szczecinianka mieszkaj clea obecnie w Jarocinie - Elżbiet" Rogalska
- przysłala do reda kcj i widokówkę
z rodzinnego miasta. W Szczecinie
prze bywa la półtora miesi,!ca. Na
urlop wyjechała z córkami i z psem.

CHŁAPOWO

......,.

ROWY

·c· O
REWAL

MIELN O

POB IEROWO . .O "

WŁADYSŁAWOWO

_ ."

USTKA" • •-

tAZY

JASTARNIA

GDAŃSK.

O -r O KOSZALIN

~~-:Eż~~60BRZEG

• • MłĘOZYWODZIE

•

MIĘDZYZO R OJE

•

MA LBORK

SWINOUJSC IE
•

,IA S TR Z (OI AGÓR A

PRZECH L EWO

C!-IlAPOWO

~tĄ~~~~~~~~O
CŻ\t'1I ft!~';.,~O
MRZEZV NO

KRYNICA
MORSKA

lAZ. Y
• • KOSZA LIN

POal:.?;YW~~t\~·AL. KOŁOBRZEG
M IĘDZYZDR OJ E

- WĘGORZEWO
• GIZYCKO

- MALBORK

• RYN
• MIK OŁAJ KI

. PRZEC Hl EWO

ŚWINQUJSt:rE

• T LEŃ

- SARBINQWQ
•

PIŁA

• GO RZÓW WlKP.

- S K ORZĘC I N

. POWl OZ

• MIĘOZVCHÓD
S U LĘC I N

ŚREM. - OOLSK
- BOSZKOWO
.WARSZAWA

·JAROCtN
- GOLUCHÓW

DUSZN IKI ZDRÓJ

_KDlg6~NAE;[DRÓJ
t""""-

..

. STRZELCE OPOLSKIE

.KIELCE .
• UGOW

'MIĘOZYG~ .KAZIMIERZ .KRAKÓW

. SANOOMIERZ

~SZCZAWNIC~
ZAKOPANE-

u!\

VAN COUVE R

~A)

~~O'N

CHICAGO

~

Jak sama przyznaje jest stalą czy telniczką " Gazety" . - W zeszłym roku
Hedzilam mapkę z zaznaczonymi miejscami, które odwiedzili czytelnicy i nie
zohaczyłam tam S zczecina . DlaleKo
postcl1lowilam tef!.o łata przysIać do
was pocz t ó wk ę - mówi Elżbi eta RogaIska . Twierdzi l.e w Szczecinie nie
m ożna sil' nud z i ć. Brala ud zi ał wobchodach "Dni Morza", ch odziła na
koncerty i wystawy psów rasowych.
Janina i Sylwester Michalakowie
ośmi odniowy urlop sPl'dzili w nadmorsk iej miejscowości M ięd zywo
dzie. - Mielii·my cudowną pogod{'.
Najhardzil'l odpowiada nam morski
klimat. Oboje z mężem je.\'teśl1Iy emerylI/mi-mówi Janina Michalak. Ka rtk ę do redakcji "Gazety" napisali na

plaży.

że

- Co roku ohiecywalam sobie.

wy.'''(! lVidokówkr na konkurs.

W ty m roku po raz pierwszy .'lla/o się
,ojaklem - twierdzi Janina Michalak.

.

W ś ród osób, które przysiały do
redakcji pozd rowienia rozlosowal i ś
m y na grod y. At las samoc hod owy
Europy o trzy ma Renata Zimna z Kotlina, która tego lata wypoczywa ła
w Mi ęd zyzdrojach. Monika Mikołaj
czak z Panienki, będ zi e m ogla podrÓŻować z at lasem sam ochodowym
Polski.
Kasety
magnetofonowe
otrzy maj,! Natalia Antonie"'icz z Jaroc in.. Sylwia Urbaniak również
z Jarocina o raz Ewa Kałmuck a z Witaszyc, kt ó ra swój url o p s pędziła
w Rzymie.
(rrz)
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Szkoła

z gwiazdami

w Potarzycy odwiedzają nawet zagraniczne wycieczki. Dotychczas była znana głównie za
planNarium. Ostatnio do rozgłosu szkoły przyczyniły się także sukcesy szkolnego zespoł u ludowego
"Snutki ".

- "Ze!'pó/ reprezelllOwal również jlrln)'
H'ielkopolskie 11(1 targach we Francji,
go.~dli tak::e UJ Hamburgu. Poza tym
obsługują u',s:;ystkie imprezy, kt(jre są
organi:owaue pl':ez gminf i Illojewóriz. l·
!ro." Zespół odnosi wiele sukcesów

Szkołę Podstawową

sprawą

"By/i,{:de 1/0 pell'l/o kiet(~ I.\· w kinie.
PllIIU! /arho1l /0 takie jakhy kosl1lic:J1e
kino. Mo:no I V lIim :OhUC'::Vl: rÓ:l1e

gl1'ia:::du: biory i lo I/h':![rlei nie' od pogody c:y pory dnia" - opowiada wyciec/"ee szkolnej Andrzej Owczarek, nauczyciel i twórca planetarium w Szkole
Pod SlaWO\Vcj w Po larzycy.

dali.vIIIY, np. drop,,! pr::elllit's:c:an;a sit'
- mó\vi uczeń ósmej klasy.
P rzy obserwacjach posługuj.! się ma pami. "Na spofkania pr:.I'CllOdzą d:ied : rÓ:::l1ych klas. Olle 'Wpr(/lI'{Jf tym

kOH1e1y"

l1'sz)",,"fkim się inrer€,,\"Ują . A

Hi

Spol -

zwiedzają świat
szkoly jest także zespól
ludowy "Snut ki" . Sklada się z czterdzieściorga dzieci, podzielonych na
grupy: mlodsza - uczniowie od I do III
klasy oraz starsza - klasy IV - Vlll.

"Snutki"

Wizytówką

w kraju, przykladowo na restiwalu
w Skierniewicach

by/a tancerką" - wyjaśniaj::! lIcznivwic.
Płonie

nią'

nadania imienia na.\·zej szko/{', :': 0 1'kOI/kurs "Co lriem r
() Janit~ H€')\'elius:1l - patronie s:?koly'i"
- opowiadaj ą dzieci - " Pomysłów jesl
d,,:o. NajL"={>.~ciej ..q 10 koukuf.\Y :.: jakiejj· oka:ji. "P.. IJlI/ cykl kOllklll'SÓIl'
: wiqzanyl."1z :e Świrtami Wielkoll(J("IlYmi." Uczniowie biorą udzial też
w konkursach pozaszkolnych.
Najwi ę k szym
zain teresowaniem
cieszą s ię jednak organizowa ne przez
samorząd szkolny ogni ska. " Plullie
og1li.rko, wokól .:ebrul1a młodz ież - /0
stwarza pr:)jemną, dom owq att1lo.~re

st rojowa muzyka uZllpeln i ~ całość.

Se-

ans trwa oko ł o 50 mi nut. "Co prmrda
IV planctarium jest 25 miejsc, ale lic::lI iejsze grupy l eż si,· mieszc::ą" - mówi

Andrzej OwcZarek. Dotychczas plane ta rium odwi edzi ł o 6 t.ysit;cy osó b.
W śród nich byli uczniowie mlodszych
kl as podstawówki , szkó l ś red nich ,

rr." - koment uje dyrektorku szkoly.
Z okazji obchodów "Św i ęta Ziemi"

a na we t proresorowie Uniwersytetu

im. A. Mick iewicza czy Poli teclmiki

uczniowie

Pozna nsk ie i. "Jeden z naukOlI'(;óH' zasugero wal,
w pr=yszlo.~ci planetarium b{'dzie 1t'J'kor:yslywane do pracy
z e slllllenwlIli" - inform uje Andrzej

{adl .np. "Vademecum
(rollomii ",

Miło.\:ników

"Ural/U"

-

ch\'.:a l ą

Assi ę

uczniowie szkoly.

Wieczory z gwiazdami
' ·CZ{'SIO. gdy niebo jest pogodne,
spotykamy si,! w szkole wieczoren1.
Obserwujemy gwia:dy. p/ane'y i inne

ciekawe zjawiska astrnnomiczlle.

Og/ą -

FOTO S tudlOw;uk

kalliach C:rSIO uc:esJl1iczą llIk:e doroHi" - dodaje twórca planetarium.
Także w domu niektórzy uczniowie
prowadzą obserwacje, "Ja i maj kole-

ga z pomocą pana Owc::arka skollsrruolVa!i.{-my lunety. Dzięki temu możem)' oglądaL: g lt'ia:dy i inne planety. "
- mówi Krzysztof Rcgulski, uczeń.

N owe telefony
Micszkańcy kilku jarociilskich osiedli
już wkrótce będą mogli dzwonić. Telefony
zostaną założon e również

w Witas7.ycach,

Golinie, Żerkowic i przylegających do

nich wioskach,

ciOI1'O -

Ha

osiedlu KonstYTUcji 3 tWoja ".

Magistralne kable 7-" kladane bl'dą
n:jbliższy m czasie na osiedlu Turnidaj . Zgodnie z zapewnieniami dyrektora
Maciej a Zyska do końca roku będzie
\V

m ożn a dzwonić

W Jarocini e wyko nywa ne S'ł obecnie
prace lw ią za nc z bud()w(~ kanalizacji
tele ko muni kacyjnej na ulicach Marcin-

kowsk ic.:go i Żcrkowsk i ej oraz na osiedlu
700-lccia. "Robimy wykopy i układam),
rur.r - t łum aczy jeden z robotn ików.
- Buduja ny dągi, It' k ,o;e potem hęd::il!
tllO:lI11 be; kopania H"dągaL: kable ",
Kana li zacja zos ta nie też wykon a na
W Golinic, Zc rk owic i w Witaszycach.
.'Tam du..:emy IIporm: sir =t)'mi rohotami
je.erze przed kampanią bura(' zuf/ą, =anim
rolnicy z a(" z ną podjeżd:II(: pad cukrOll'lli('
(".J - mówi Maciej Zysk , dyrek tor rejoIlU Telekomunikacji w Jarocinie. 1>0 zreali zowa niu wy mi enio nych prac brygady
Pn.lcowll ików z pOl.nal1 ski ego "Poztclu "
rozpoczną hudowC; 'sieci ro zd zicł czych
na ja roci liski ch osiedlach . "Na pierw,\'zy
rZIII pójl/ą ilU pewllo Łl,,~ i - dodaje Zysk.
- M ieszkllllcY /egu osiedla b('dą dz u'omi
pierw,\·i. D z i.~ mogl{ j u: dzwonić ci, k fórzy

tnieszkają

na osiedlu

Ku.~(:ju.\·zki ; - czę~:-

s prząlali

las od POla rzycy

do Goliny. "Doslali.'m y za /O podz ię
km . . anie z juruciliskiego tladle,~nict lVlI.
To bard.:o cieszy. Zwłaszcza. że li nas
kładzie sit nacisk na postawę proekolo-

-:e

Owczarek. Szkol, odwiedzily też wycieczki z Libercou rt i z Petersburga.
" O nas::ej 5;zko/e piszą Ul wielu ga::e-

ognisko

Na terenie szkoly przeprowadzanych jest wiele konkursó\\I. "H' ro(':-

sil' gwiazdy. G los z taś my inrormuje
na'i o kolejnych gwiazdozbiorach. Naduże wrażenie .

pierwsz\:! miej s-

Kani=oH'ah~IJlP

RozpoC7yna !>ię sean s. Robi się coraz ciemniej. a nad głowami pojawiaj<f

Wszystko to robi

zajął

ce. "Snutki" powstały 10 lat tClIlU
z inicjatywy Aleksandry Mcndcł sk i ej ,
opiekunki zespołu. " 1'<llIi Mellrielskll
uc)' nas chemii i hi%gii , ale ki('dy.v

praktyczni e z całego
teren u Jarocina i takic.:h miejscowości

jak ŻCrków_ Witaszycc czy Golina
z p rzy l\!gły mi do ni ch wioska mi , ·00
końca grud ni a w Ja rocinie przybędzie
o kolo 2200 nowych a bonentów, poza
Jarocinem na tomi ast - międ zy innym i
w Golin ic, Powrzycy. Sied ł e minie

- 1200.
Koszt zał ożeni a telefonu wynosi obecnie 428 zlotych - w Jaroci nie i około 600
- 800 poza Jarocinem. "Nie .:na m je~·::c;e
dok/at/uye" kos.:tóU' - mówi dyrektor
Te leko munikacji - a/e a l/a jest lam
wyżs.:a ze w.:ględu na bardziej rozleg/y
feren. DokolIujemy jednak rekompensGl
. jdli abonel/ ci 11'p/acili.:o dostęp do sieci
powy:ej k r(~i(}\\"ej taryfy telekomunikacyjnej. to re'\"ztf mają ;wracaną l\' abonamencie i w jednostkach licznikowych ",
W przys~lytl1 roku Telekomunikacja
o biecuje kolejne numery telefoniczne.
"Na dzieli dzisiejszy jest jeszcze około
Iysią{·a ll'niosk ów. W /99 7 roku ::ałoiOlU'

"TGłlczymy m azurki, oberki, kl~ialł'ia
ki, polonezy - po prosIU (wice ludo we"

- wyjasniają dzieci. Przed wakacjami
"Snutki" gościły na restiwalu w Petersburgu, reprezentując wojewód ztwo kaliskie, "Podróż IrlVala dwa Iygudnie. Jadąc do Petersburga odwiedzili
też Ejszyszki na Li/wie" -

mówi Halina

Szulc, dyrektor szkoly w POlarzycy

ZOSIaną wh10ny Ul Roszkmvit.~, Mies=.ko wie i WilkowJi" - zapewni a dyrek tor
M aciej Zysk.
(raI)

----

._-

giczną"

- stwierdza Halina Szulc.

*

P rawdzi wą b olączk ą uczniów i nauczycielijest brak central nego ogrzewa-

ni a w szkole. "Zimq, po przerwie ś wią
lecznej, budynek jesl lak lVychlodzollY,
że temperatura nierzadko spada poniżej
zera. Na lekcjach siedzimy IV k urtkadi
i rękawiczka('h" - skarż'l s i ę dzieci.

Poza tym warunki szk oly

są

dobre.

"Jestem ze swoich uczniów zadowolona. Jedna szk oła ma .<wielllq gaz{'(k"
s:kolnq, imlll ma rlldiowf'ze f, u nas jest
planetarium i ze.\jJó/ taneczny. Po proSIU ka::da sokola jesl specyficna" -

podsumowuje Hali na Szulc. dyrektorka szkoly.
IZABELA BUKOWSKA
._. ..
,

-- -

Koło AUTO-SPORT W Żerkowie
składa

serdeczne

podziękowanie

PZU S.A . w Jarocinie , Muzeum A. Mickiewicza w Smiełowie ,
Automobilklubowi Kaliskiemu , Burmistrzowi Miasta i Gminy w Żerkowie ,
Spółce JAPOSO z Jarocina , Zakładowi Uboju Bydła - Murawski Lech ,
Zakład owi Kształcenia Zawodowego w Jarocinie, Spółce STABBURET
z Kotlina , Hurtowni GREK z Jarocina, Hurtown i ARTCHEM z Jarocina,
Hurtowni SERMAX z Jarocina , JA-Radiu z Jarocina, Panu Kazimierzowi
Jakubkowi z Żernik , Pani Jolancie Gosciniak z Żerkowa , Zakładowi
Wulkani zatorskiernu - Ratajczak Jacek z Jarocina, Gminnej Spółdzielni
z Żerkowa , Zakładowi Blacharstwa Samochodowego - Dutkiewicz Jacek
z Jarocina , Zakładowi Poligraficznemu HEMlGRAF z Poznania ,
Zakładom Mi ęsny m z Koła , Miejsko-Gminnemu Osrodkowi Kultury w
Żerkowie , Zakładowi Wędliniarskie mu - Ratajczak Henryk z Zak rzewa ,
Księgarni - Mi chalak Henryk z Żerk owa , St acji Paliw - O LE CHMARTYNlAK w Żerkowie , Piekarni - Nowak Wojciech z Żerkowa , Panu
Karwackie mu Henrykowi z Jarocina , ZUH - HALDEX z Jarocina oraz
Komendzie Policji w Jarocinie i Posterunkowi Poli cji w Żerkowi e za
wsparcie finansowe, materialne i pomoc w zorganizowaniu X
Jubil euszowego Samochodowego Rajdu Mickiewiczowskiego.

Komandor Rajdu
Lucjan Szulc

Hetmańczyk

z brązem

13 i 14 września w Bielsku Białej odbył się finał mistrzostw Polski
juniorów w judo. Zawodnicy Ipponu Jarocin wrócili z zawodów z brązo
wym medalem, wywalczonym przez Sławomira Hctmańczyka.
W mistrzostwach startowało ponad
400 zawodników z prawie stu klubów.
Ippon reprezentowało 6 judoków (4
kadetów i 2 juniorów). Znakomicie
zaprezentował się Sławomir Hetman czyk. któ ry ud anym występem w Bielsk u Białej pow rócił, po dwuletniej
przerwie spowodowanej kOnluzj~. do
krajowej czołówki. Losowa nie b yło
dla jarociniaka bardzo niekorzystne.
"Gdy dowiedziałem się. jakich Sławek
będzie

mial przeciwników, stwierdzinie wygra IV tym turnieju żadn ej
wałki" - mówi Jacek Tomczak. Hetmańczyka to tylko zmobilizowało.
W pierwszej walce zmierzył się z faworytem mistrzostw, najlepszym judoką
w Polsce i kandydatem do wyjazdu na
mi strzostwa świata juniorów, za.wodnikiem Czarnych Bytom. Pojedynek
ten rozpoczą ł się nic pomyślnie dla
Hetmańczyka , gdyż jego rywal złapał
go w trzymanie. Po chwili jednak
podopieczny Jacka Tomczaka wyzwolił się z uchwytu rywala i sam
sk utecznie zastosował manewr, odnosząc zwycięstwo. W kolejnych dwóch
łem, że

pojedynkach
Hetmańczyk
rzucił
swych przeciwników na ippon, mimo
iż jednym z nich był ważący 150
kilogramów aktualny młodzieżowy
mistrz Po lski. W spotkaniu o awans
do finału Slawek zmierzył się ze swym
"odwiecznym " rywalem Rusieckim
z Olimpii Poznań. Po dramatycznej
walce i kilku dyskusyjnych werdyk tach sędziowsk ich jarociniak przegrał
na punkty. W pojedynku o brązowy
medal nie dał jednak sza ns mistrzowi
Polski kadetów Rutkowskiemu z Pło
cka. T ym występem Hetmańczyk
zdobył także I klasę spo rtową (podobnie jak wcześniej S. Tomczak i R.
Raś). Slawomir Hetmańczyk po raz
kolejny potwierdził , że jest ogromnie
utalentowany. Jego dalsze postępy
zależą od tego, czy w Jarocinie uda się
stworzyć ternu zawodnikowi odpowiednie warunki do przygotowań.
W Bielsku Białej dobrze walczyli
także Artur Łagodziń ski (9 miejsce
- wygrał 3 walki), S ła womir Tomczak
(II miejsce), Krzysztof Tryk i Michał
Piotrowiak . Zawiódł nieco Robert
Ra ś , który miał także sza nsę na medal.

Tenis w deszczu
Deszcz i wiatr towarzyszyły uczestnikom Vł Mistrzostw Ziemi Jarocińs
kiej " . Tenisie Ziemnym, rozgrywanych
na kortach jarocińskiego MOSiR-u.
Udalo się jednak wylonić mistrza, którym zostal Wojciech Chlebowski.
Jesienna aura s prawiła , że turniej
rozgrywano przez dwa weekendy. Kilkakrot'nie mecze przerywane były
z powodu opadów deszczu. 21 uczestnikó w mistrzostw bezskutecznie oczekiwało w sobot ę 7 września na poprawę pogody. Udało s i ę wówczas
rozegrać tylko dwa pojedynki. Dopiero w ni edziel ę nadrobiono straty, a do
półfinalów awansowali: Zbigniew Tobol ski , Sławomir Szy biak, Grzegorz
Kostka oraz Wojciech C hlebowski.
W finale zaś spotkali się zwycięzcy

rozegranych wcześniej mistrzostw
w deblu Zbigniew Tobolski i Wojciech Chlcbowski. Po raz pierwszy
wi\=c w sześc ioletniej hi storii rozgrywek jeden z tenisistów mógł się poszczyc ić dubletem , czyli zdobyciem
mistrzostwa w singlu i w deblu . Okazję tę wykorzystał C hlebowski, zwyc iężając 6:3, 3:6, 6:4. Mecz finałowy
s t ał na bardzo dobrym poziomie i był
bardzo dramatyczny. Obaj finaliści
kończyli go pożyczonymi rakietami ,
gdyż chłód i wil goć s powodowały, że
p ękły naciągi w dwóch rakietach Tobolskiego i jednej Chlebowskiego.
W spotkaniu o trzecie miejsce Grzegorz Ko stka pokonał Sławomira Szybiaka 7:6, 2:6, 6: I .
(pwz!)

*

W sobotę od godz. 12.00 w sali LO
w Jarocinie rozgrywane będą Indywidualne Mistrzostwa Makroregionu
Młodzi ków i Młodziczek w Judo.

*

Klub Ippon Jarocin ogłosił nabór
do szkółk i judo. Dziewczyny i chłopcy
z klasy II szkoły podstawowej i starsi
mogą się zgłaszać u trenerów codziennie od godz. 17.00 w sali LO w Jarocinie. Klub zapewnia fachową opiekę,
treningi w dobrych warunkach i inne
atrakcje.
(pwjt)

J arociniacy

5 września na stadionie MOSiR-u
zainaugurowano rozgrywki w lidze piłki nożnej zakładów pracy.
Propozycja zorganizowania piłkar
skiej ligi zakładów pracy, wysunięta
przez M iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarocinie, spotkała się ze
sporym zainteresowaniem zakładów
pracy, zarówno pracowników, jak też
ich kierownictw. Do udziału w rozgrywkach zgłosi ło się osiem drużyn.
W pierwszej kolejce rundy jesiennej
uzyskano następujące rezultaty: Jednostka Wojskowa Jarocin - PKP Jarocin 2: I (gole strzelili: Lubiński, Borkiewicz oraz Bartkowiak), ZPOW
" Kotlin" - JAFO Jarocin 5:0 (Furmaniak 2, Matłoka 2, Niewiada), Rejon Energetyczny Jarocin - C ukrownia Witaszyce O: I (Moczyński), Zwią
zek Nauczycielstwa Polskiego - Rejon
Telekomunikacji Jarocin 4:0 (Wyrwiński 3, Smoczyński). A oto wyniki
drugiej kolejki: JAFO - Rejon Energetyczny 3: I (Nowakowski, Pluta,
Dostatni oraz Mikołajewski), Cukrownia Witaszycc - ZNP Jarocin 0:4
(Udzik 2, Smoczyńsk i , Pawłowski),
Rejon Telekomunikacyjny - Jed nostka Wojskowa 1:8 (Grzelak oraz Lubiń ski 2, Macioszczyk 2, Dembiński,

Bieg o ,Puchar
700-lecia
W

najbliższ ą niedzielę

22 wrzesOla

szowy XV Bieg o Pnchar

W Gnieźnie 8 września odbyl się
jeden z najstars'y'ch w Połsce biegów
masowych - XIX Bieg Lechitów. Na
dwudziesto kilometrową trasę wyruszyło 115 biegaczy, w tym trzech reprezentantów TKKF Trucht Jarocin.
Tra sę, która wi odła między innymi
poprzez ska nsen w Lednicy do Gniezna pokonał najszy bciej reprezentant
Polski Andrzej Krzyścin. Jarociniacy
zajęli następujące miejsca: 12. Woj-

700-łecia

Jarocina.

W Gnieźnie
ciech Świdurski (czas I: I 0,46), 24.
Jacek Matuszewski (\:15,04), 97.
Henryk Radoła (I : 3~ , 35). Repezentanci TKKF Trucht za wody w Gnicinic potraktowali jako sprawdzian
przed startem w XVIII Maratonie
Warszawskim , który od będzie s ię 29
września. Warto t eż przypomnieć . że
tydzień wcześniej (22 września) w Jarocinie odbędzie s i ę tradycyjny Bieg
(pwjm)
o Puchar 700-lecia.

wygrała
W RaSlkowie 8 września rozegrany
zostali Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorek w Tenisie Stołowym.
Świetnie w tych zawodach zaprezentowała się Iwona T obolska z Victorii Jarocin, która odn io sła zwyc ięst
wo, pokonując w finale Karinę Rybczak z Prosny Wieruszów.
(pw)

Piłkarskie zakłady

w Jarocinie rozegran)' zostanie jubileu-

XIX Bieg Lechitów

Tobolska

Bieg. organizowa ny trad ycyjnie
prlez Ognisko TKKF Trucht przy
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wła s nośc iowej w Jarocinie, rozpocznie się o godz. 11 .00. Trasa dziesięcioki l ometrowego biegu wiedzie
ulicami miasta. Start i meta usy tuowane "l na stadionie MOSiR-u. Dla
najlepszych zawodników przewidziano nagrody i dyplomy, a zwyci,zca
klasyfikacji genera lnej otrzyma puchar ufundowany przez burmistrza
Jarocina . Wcześ niej, o godz. 10.30
odbędzie się "Bieg Urwisów" dla dzieci urodzonych w 1985 roku i młod
szych.
(pwmd)

Mazurkiewicz, Adamczak , Maciejewski), PKP Jarocin - ZPOW " Kotlin"
1:0 (Kurek).
Sytuacja w tabeli po dwóch kolejkach przedstawia sie n astępujaco:
I. Jednostka Wojskowa
6 \0:2
2. ZNP
6 8: O
3. ZPOW " Kotlin"
3 5: I
4. PKP
3 2: 2
5. JAFO
3 3: 6
6. Cukrownia Witaszyce
3 lo 4
7. Rejon Energetyczny
O I: 4
8. Telekomunikacja
O I: 12
Trzecia kolejka s potkań rozegrana
zostanie 19 września. Oto zestaw par:
godz. 15.30 Jednostka Wojskowa ZPOW " Kotlin" i Rejon Telekomunikacyjny - Cukrownia, a o godz. 17.00
PKP Jarocin - JAFO. PojedY)lek pomiędzy ZNP i Rejonem Enrgetycznym odbędzie się 30 września o 16.00.
(pwkk)
-',~

.

Tłok

przy stole
Sylwia Nowak z Goliny zwyciężyła
w amatorskim turnieju pool bilarda,
rozegranym 14 i 15 września w jarociń
skim barze "FAX". W zawodach uczcstnicqlo szesnastu bil"rdzistów.
Turniej zorganizowal Andrzej Nowak z Witaszy<.:. - " Nie spodziewałem
się tak widkiego zainteresowania, Musiałem nawel ogrant"t:zyl; liczhf uczesl
I1Ików " - przyznaje. Począ tkowo zawody miały sil' odbywać tylko w so bolę . Du ża liczba zgłosze ń spowodowała, że półfinały i linał zostały rozeg rane dopiero w niedzielę. W pojedynk u o pierwsze miejsce Sylwia Nowak
(jedyna kobieta uczestnic"lca w turnieju) wygrała z Dariuszem Foltynowi·
czem z Goliny. Trzecie miejsce zajął
Wojciech Gościniak z Witaszyc. Zwyp

ciężczyni otrzymała nagrodę rzeczową
wartości

50 z ł. .
W najbliższy weekend w barze
"FAX" (Jarocin , ul. Ja giell ończyka 6)
zosli:lnie rozegrany kolejny turniej bilardowy, do którego zgłosił się już
komplet zawodników. W barze trwają
za pisy do kilk udniowych zawodów
bilardowych , które rozpoczną się
w poniedziałek 23 września.
(rr)

20

września

,~
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Urz ąd Gmi ny
w N o wy m M i eści e n. Wartą
przyjmuje wniosk i z terenu gminy
o sób zain teresowanych

\:ADLEŚ\JCT\\ o J AROClI\

Oddamy w dzierżawę pomieszczenia

oferuje

o p OW. 90 m2 , na działalność usługową lub handel
W ograniczonej branży
Bliższych informacji udziela Zarząd Spółdzielni
"Zgoda"
ul. Śródmiejs ka 32, tel. 47-28-36
i Dział Administracji, ul. Wrocławska 34, tel. 47·26-10

opalo\\c

a d a pt a cj ą

i wykupe m mieszk ani a

sz~' szki

sosno\\c

w at rakcyj nej cenie 7 zV mp

w

dotyc hczasowych budyn ka c h szkolnych
w Kolniczk ac h i Boguszyn k u
B l i ższe inform acje udziela ne są
w sekretari ac ie Urzęd u Gm iny
Term in sk ł a d a ni a w niosków
30.09.1996 r.

Zał a dunek

Sprzedaż

zapewniony

(w godz. 7.00 - ł 5.00):

Wyłu szczarnia

ul.

Jarocin
(za st acj ą CPN)
tel. 47-38-52

Poznańs k a

NADLEŚNICTWO JAROCIN

(425/96)

(76/R NM/96)

ul. T.

zaprasza do skladania pisemnych ofen na zakup:

~MARKO

l_ C t,\GNIK o\ URSUS C-360

POMPY

2. PRZYCZEPY SANOK D-45
3.PRZYCZEPY SANOKD-43

poleca do nabycia w cenach producenta:
• pompy obiegowe c.o.
• zestawy hydroforowe
• pompy g łę binowe
• pompy próżniowe - dmuchawy
• pompy do ś cieków
• pompy z napędem spalinowym, ręczne
• agregaty prądo twórcze
• czę ści zamienn e, osp rzęt
Wykonujemy usługi w zakresie:
• remonty wszystkich typów pomp
• przezwajanie silników mokrych (pomp głęb inowyc h )
• przezwajanie silników suchych
Z A PR A SZA M Y
,""96

rt::====================~
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

J

Na podstawie .lIt. 24 ust. I ustaw)' z dn ia 29 kwietnia 1985 r. o gospod.'1rcC grunlami j "ywl;t<;zczaniu
(lekst j\;;dnulity D7~ U. z 1991 r.. Nr 30, poz. 1:!7 z pói.nil!jszymi :ani an:lIni). §:! ust.
l pkt l i § 13 Zarz.ld1..cnia tvlinistr.:t Gospodnri.:i Pl7estl7..cnncj i Budownicl\\:! z dnia 19 czerwc.:t 1991
T. \.II sprawic przetarBów na nieruch om ośc i stanowi'lee wlasnoSć Skarbu P.ulstwa lub \\Iasnosc gminy
(M . P. 1.. 1991 L Nr :! 1. poz. 148 z późn o zm.) oraz w wykonaniu Uchw.1ly Nr XIVIll"::?/9 1 R.ldy
Miejskiej w Jarocinie"/ dnia 4 pa żd"/jem i kJ 1991 T. w !.lJtawlc "/byci.1 nicruchomoSci polotanej w Cidczy
Ol.Jl.1czoncj jako d ziałka nr 302/5
ni e ruc h omośc i

i

43, 63-200 Jarocin

~HYDRO
63-200 Jaroci n. ul. Wojska Polskiego 139
teL /fa x (0-62) 47 16 09: tel. kom. 0-90613641

i

Kościuszki

S przed aż

w/w środków h'an Sllol1owych jest elementem prywatyzacji
pracowników Na dleś nictw a.
(425ł96

NAJTA-NIEJ
żaluzje

aluminiowe,
kolorowe,
pionowe "Vertikal"
z atestem ITB - Warszawa
oraz rolety zewriętrzne
aluminiowe kolorowe
pol e ca

ZAR7A J) MIF,JS.l<J W .JAROCINIE OGŁASZA

Zakład Sprzeda ży ; montażu żalu;);

63 - 200 Jarocin
ul. Leśna 14
tel. 0-62 47-37-53
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Przetarg odbęJ:.ie się dnia 8 pa:d:iern ika J996 r. () god: J Joo H' J arocin ie
.'iieJUhie Vr..ęJu Gminy i A/iiulu li' Jarocinie, Al !Viepod/eglO!:ki !(). ."tula POSieJ;)!I'

\Varunkicm prl)'l!ląpicni.1 do 1"7.cl.vgtJ jesl \\l>1X('"T1ic WJditun w gotówce \\: wysokości 4.000 7l
'l\V3dilllll lI.lldy wpli1ci c. naj pó7.Jlicj w dniu pr.lda]"!j u do godz. 1000 w kJsic l ·m;du Gmi ny i \lia"'13
Jaroc ini\;;, Al. Nicpod leglosci 10, pok . 60 lub 113 konlo Ur~d u Gminy i Mia ~ 13 w Jarocinie \\ \\ UJ...:
Ą O/Jaroc in Nr 35:!41 5-:! 176-1:n.
\V<idi ul1\ '\lllacollc »m:z osolą:. klóra przet.ug wygra l~l i czon.: zostani\;; n.l pOC7.1:t pierwszej opl.:tty Z.1
bycit.: prawa u7.)1koWJl1iJ wi.:czyst.:go n i cJ\lc holllośc i . Pozo sl ał~·lJ\ Oi;obolll \\Jdium zoslallie Z\\l"ócone
pt i'.l:I.1fgu.
Wadium lllcga Jll"z.:padk owi w r.wje uchyk ni'l sir; ul:z.:stnib . który prLCt,lrg \\~·gr.ll. od l..1\\an.:ia
OWy

1I0t ari.l lnr.:j .

Jarocin , ul. K. Wielkiego 79

, "posiada w sprzeda'?'v,: ,
, W'łgieł; kamjellny : miał ;
: ; węgi~1 brunatny: :' "
Na zamówienie
dowóz opalu do klie nta
In formujemy, że opal można
n abyć na raty
Skład opalu mieści się na terenie
SKR Mieszków, ul. Dworcowa 22
(42l196)

BICOM

ZDROWIE BEZ LEKARS'TW
re\l'e faCja IIIeJ) c/la
lIa .\kafr.:. europej.\ką
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rok prod. 1983
cena wywolawcza 5.200 zl
rok prod. 1968
cena w)wolawcza 1. 000 zl
rok prod. ł967
cena wywoławcu' 900 zl

Oferty na l eży skl a dać osobi śc ie IV sekretariacie Nadl eśni c twa do dni a
04. lO. I 996 r.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 08. 10. 1996 r. , godz. 900 .
Nadl eśnictwo lllstrzega sobie prawo unieważn ienia przeta rgu bez podanin
przyczy ny.
Wadium przepada na rzecz sprzcdawcy, j eżeli oferent. kJórego ofen n WSianie
przyjęta uchyli się od lllwarcia umo,,}' kupna.

I publiczny przclnrg lI stn)' na odda ni e w wieczyste użyt kowH nie nieruchomości
niczabudowallcj położonej we wsi Ciekla:

I ":':.~

-

W pli'.c\argu mogą brać udział osoby fi Z)"C7.J1C lub ich pdnomocnicy Of3.l osoby prJ\\TI\;; d z.i.1l.1jąl:e
(.el'. Wilanowionyeh w tym celu pełnom oc n i ków. WymJg.1ne pdnomocn ic\\\ o \\ ~01mit.:. nOl~ ri,,~n ej.
~z.egól owc infomlacjc dotYC74cC w/w nicruchumoSci można uzysbi: w Ur/.c;dzlc Gmll1y I r-. 11.1sla
WYdzial Ruln ictwa i Gospodarki Grunlami , pok ój nr 49, w Jarocinie, Al. KielxxllcgloSc i 10. tc:letbn
-26-11 wew. 216. od god z. 7JO do 1500 .

- Leczenie wcale nie musi wiązać się ze stresem w y ....l olanym męczącymi za biegami twierd zi Marek P., pacje nt gabi netu stos u jącego met o d ę biorczonansu BICOM ,
m i eszczącego się w Koninie przy ul. Poznańskiej 74. - Tu nie odczuwa s ię zadnego bólu.
Ponadio serdeczna atmosfera ciszy i spokoju wpływ a bardzo komfortowo na psychikę i
pozytywne mysJen;e. A na rezultaty me trzeba wcale długo czekac. Do dziś pamiętam. jak
wspaniale czułem się , gdy nagle zaczą łem normalnie oddychac. Moje oczy przestały
łza wić , a wiosenne słonce znów z aczęło cieszyć . Bardzo szybko zapomniałem, co la

znaczy być alergikiem .
Pan Mar ek j ęst tylko jednym z wielu , którzy na wla snym przykładzie przekonali s i ę o
skuteczności nowoczesnej metody. Wśród uleczonych zn aj d ują się nie tylko alergicy , ale
rów n ież osoby cierp i ąc e na : katar sienny , astmę , zapa lenIe spOJówe k , e pi l epsj ę, bóle
m i ęśni , stawów , nerwoból e , nerwi ce, choroby przewodu pokarmowego , zabu rzenia
hormonalne, choroby serca , st any po zawale I wylewie mózgowym , choroby oczu, stany
zapalne , porażeni e m ózg owe , stany zapaln e d róg oddechowy ch . Ponadt o metoda
bio rezo nansu świe tn ie spraw dza się jako rekonwalescencja po za biegach opera cyjnyc h
i VI wielu innych skomplikowanych schorzeniach .
Ola przypomnienia - BICOM jest skomplikowanym zestawem apa ratury wykorzystującej
podczas terapii drgan ia wlasne organizm u. Za pomocą elektrod zbi era on infor maCje z
poszczegó lnych c zę śc i cia/a i od dz ie la zd rowe od patologicznych , czyli chorobowych .
Drga nia z d rowe wracają do pac je nta w formie wzmocnionej , natomiast dragan ia
chorobowe są elekt ron ic znie odwracane i VI tej fo r mie dop ie ro wprowadza ne do
orga nizmu . Tak wygląda sam proces leczniczy. O tym , CZy powi nien on zosta ć pO'Ntórzony
i w jak iej częstotliwości , decydu j ą i nd ywidual n e cec hy organ izm u oraz stopień
zaawan sowania choroby .
Rewelacyjna metoda b l orezonansu BICOM, opracowana przez
niemieckich naukowców pod kierunkiem profesora Brugemanna, dostę-pna
jest w soboty, w .Jarocinie, przV"chodnia OTL, ul. Zaciszna. Informacja I
rejestracja tel. t0.631 42-t2-t2 w . 327
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Sprzedam: nissan sunny , r. 1989,
1.6. Witaszyce, ul. Mostowa II B.

Sprzedam tanio okna p lastykowe
- różne rozmiary oraz rower górski.
Jarocin, Sudecka 21.
(3057/ R/96)

Sprzedam: fiat 126p, rok prod.
1985. Jarocin, Wrocławska 179.

Sprzedam wózek spacerówkę (nowy). Tel. 40-15-79.

sk ładan y

(3 1261 R/96)

Sprzedam komputer PC AT 286,
I MB RAM, 2 x FDD 1,211,44 MB,
HDD 540 MB, VGA, monitor mono - 1.200 zl. Dę bno 7, gm. Nowe
Miasto; po 16.30.
(3127/ R/96)
Sprzedam fiata I 26p, rok 1986
oraz wiertarkę st%wą . Boguszyn,
ul. Śremska 5, gm. Nowe Miasto

niW.

(li 291 R/96)

Sprzedam ostrzarkę do n oży strugarsk ich 650. Jarocin, Opłotki 20;
godz. 9.00 - 13.00 i 16.00 - 19.00.

Skup - renowacja staroci: meble,
zegary, obrazy, porcelana, lampy,
milita ria, wagi, żelazka, mły nki itp.
Mogą być zniszczone. J arocin, ul.
Wodna 17, tel. dom. (0-62)
47-1 7-60.

Kupi ę zbiornik stalowy o poj. 10
- 20 m3 z przeznaczeniem na szambo. Tel. 47-10-60.
(l I56/ R/96)

I MOTORYZACYJNE I
Sprzedam vołyo 340 1.600 diesel,
rok pr. 1987, 5 drzwi, centralny
zamek, alumfelgi; cena 110 mln.
Bieździadów 25, gm. Zerk ów.
(l04l/ R/96)

Sprzedam fiata 126p, rok 1985.
Twa rdów 78 ; po godz. 15.00.
(l059/ R/96)

(314l/ R/96)

Tanio sprzedam gitarę elektryczSquier prod. mek sy kańskiej. Info rmacja w JOK .
(3150/ R/96)
ną

Sprzedam ta ni o 3 okna skrzyni oNC (trzyskrzyd/owe), piec CO 2,5
,W. w(!g lowy. Jarocin, Oplotki 25.
(li 59/ R/96)

Sprzedam: fiat 126p, r. prod.
1984 . Prusy 5.
(3085/ R/96)
Sprzedam samochód fiat 126p,
rocz. 1986 r. Siedlemin , ul. Glówna
24.
(lI24/ R/96)
Sprzedam fiata 126p, rok prod.
1978 . Szy plów 2 1, gm. Nowe Miasto.
(l I28/ R/"b)

Sprzedam tanio gitarę cJcktrycz"I. Telefon 403-110.
(l 1621 R/<J6,

Sprzedam: fiat 126p, rok prod. S5
i 76. Cerekwica Nowa 12.

'Sprzedam tanio dźwigary - 10.
:eownik i k'Itownik - 30 mm. Żer
(Ów. Ko lejowa 11, lelefon 403- 110.

Sprzedam fi ata 126p, r. p. 1991.
Jarocin, ul. Św i ętokrzyska 32 .

(JI(,2l RJ%)

(l I 33/ IV 'I6)

Sprzedam wagę - pel no uchylna
zegaro wa), 500 kg. Nowe Miasto
II W., ul. Żerkawska 12a, tel. 112.

Sprzedam motorower simson . r.
1990. Jarocin , ul. Ługi 36.

(l I65/ R/ %)

Sprzedam przyczepkę samochodową mało używaną. Tel. 47-39-57

Sprzedam 2 kompresatory powiet'za na si lniku Diesla 3-cylindrowym
·obura. silnik 2-cyl indrowy robura
:hlodzony powietrzem (nowy), czę
ici do apa'ratów prasy niemieckiej
;tarcgo typu; peugeota 305 - sprzelam lub za mi e nię na fiata 126p;
alówkę c i e l ną w październiku. Ale~sande r Ratajczak, Łobzowiec 37.
( 1221 RJ/ %)
Zamrażarka 120 I, wytwornica
Icetylenol\'a, TV kolorowe, wirówki.
araczcwo 40, tel. 47- 19-6 1 w. S7.

(lIH2I R/96)

Sprzedam: kadet com bi 81/82,
notorower Ogar 200; gorczycę. Ja'ocin, ul. Sarnia 2.
(3 189/R/96)
Sprzedam 4-mie si ęcz n ego jagdteiera. Tel. (0-64) 2 16-390; po godz.
5.00.
13 1'111 1(/ 96)
Sprzedam: VW golf 11 1.60, roczlik 1986 - sprawd zony w ca lo ści ;
:etor K 25. Wilkowyja. ul. Polna 12.
(32061 R/ 'I6)

Sprzedam fiata 126p. 1985 r. Liew 6, gm . Żerków ; po 15.00.
Il207/ R/96)

Sprzedam pawilon handlowy przelośny (butik). Tel. 47-1 1-47.
(l208/ R/96)

Sprzedam agregaty prądotwórcze
,5 oraz 16 kW, komputer 286. Tel.
Ol - 246.
Sprzedam: fiat 126p, rocz. 1991
raz agregat prądotwórczy 220V,
kW. Orzechowo, ul. Leśna 17.
132121R/96)

(li 301 R/ 96)

(3114/ R/ 9ó)

(wieczorem).

13Il6/ IV9fi)

Sprz,edam fiata 126p, rok prod.
1988. Zerk ów, Wojska Po lsk iego I.
-

(lll7/ R/96)

Sprzedam: opel rekord 2.3D, rok
1978 - cena 3.500 ' zl. Jarocin , ul.
Wiejska 4; po god z. 17.00.
(3140/ IV96)

Sprzedam: opel kadett 1.6, rok
1987. Wola Książęca 105.
(3 1421R/ 9ó)

VW polo, XII.92, 1.0 I, 36 tys. km
- bdb utrzymany. Tel. 42-28-54.
(31 45/ R/96)

Sprzedam skodę favorit 136 L,
rok 1990/ 91. Jarocin , os. Konsl.
3 Maja 21 / 21.
(3146/ R/96)
Sprzedam: fiat 126p. rok 1984 .
5. gm. Nowe Miaslo.

Chwa lęci n

(31 4R/ IV 96)

(l ) 67/ R/~6)

(31731

R/~6)

Sprzedam samochód oltcit, rok
1992. J arocin, ul. Traugutta 8/ 4, tel.
47-36-84 wew. 491.
(3 I741 R/96)
Sprzedam fiata 126p, 1982 rok.
Chocicza, Wą s ka 2.
(74/ RN M/ 96)
Sprzedam: fiat 126p, 1983 rok
- tanio. Lubrze 3, gm. Krzykosy.
(75/ RNW96)

Okazyjnie! Skodę favorit 1.3
pick-up oraz inne poleca Auto-Handei-Komis; Jaraczewo, tel. 47-19-61
w. 3A.
( 11 9/ RJ/ 96)
Sprzedam połoneza , rok 1986,
stan bardzo dobry. Wojciechowo
(12 1/RJ/ 96)
51a; po godz. 19.00.
Tanio sprzedam: ford sierra, r. pr.
1987, poj . 2.0. Tel. 47-19-51 w. 83.

Sprzedam opla asconę 1.6D,
4 drzwi, sedan, 5 biegów, rok produkcji 1988. Klę ka 47/ II.
(32JO/ R/96)

Sprzedam: fiat 126p, 91 r. 63-200
Jarocin, Wrocławska 87.
(32 141 R/96)
Kupię

125p lub 126p do remo ntu.
Oferty: biuro ogłoszeń lub tel.
090/ 602-729.
(3215/ R/96)

NIERUCHOMOŚCI
M am do wynajęcia plac o pow.
600 m2 w centrum Jarocina. Wiadomosc: Poznań , ul. Pa mi ~(kowa
26/ 3. Tel.
(0-61) 33-31-67.
(lO 151 R/96)

(3175/ R/'J6)

Sprzedam : opel kadet 1.3S, 19H6.
Jarocin . os. 1000-lecia 3/ 36.
il I71VR/96)

Sprzedam: fia t 126p. r. prod.
1986. Rusko 16. Kontak t po 17.00.
(3 1771 R/ 96)

Sprzedam peugeota 309 1.9D. rok
produkcji 1992. przebieg 42 .000.
Te l. 401-106 wew. 284. (3 I XO/ )V96)
Tanio sprzedam za poroi.ca z szyberd:tchem. Jaraczewo, ul. Kwia towa 10.
(3 IRJ/ IV 96)
Sprzeda m fiata 126p FL, rok
prod. 1990. żó ll y, a la rm , slan bdb.
J arocin, ul. Żerkowska I S; po godz.
15.00.
(3 IX5/ IV '!6)
Sprzedam samochód ford escort
1.400 cm3, rok 86, pierwszy w/aści e I
w kraju, bezwypadkowy . Stęgosz
40a.
(3 IR7/ R/96)
Sprzedam poloneza, rok 1990. Jarocin. ul. Wrocławs ka 58/ 16.
(3 I'!Ol R/96)

Sprzedam liaty 126p - rok 1984
i 1991. Jarocin, ul. Woj ska Polsk iego 65a/ 27.
(3 19 1/ 'V96)
Sprzedam poloneza 1.5, 90 r . Tel.
47-38-34.
(3 194/ R/96)
Sprzedam: opel kadet S4 r. automa t, 5 drzwi, 1.3 - stan bardzo
dob ry. Tel. 47-38-34.
(3194/ R/ %)

Sprzedam: peugeot 309, r. prod.
1989. 1.9D , bezwypadk owy - cena
15,4 tys. zl. Wiad.: tel. 47-32-69.

Sprzedam poloneza rok prod .
1987. Tel. 47-29-08.
(ll66/R/96)

Kupi ę nadwozie samochodu osobowego ford w wersji 1.8 D. Tel.
401-246.

Sprzedam dom wolno stojący - Jarocin, ul. Wrocławska 44. Wi adomość:
(0-64) 25-08-49, (0-63)
44-36-84.
(3016/R/96)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1985.
Ja rocin, Tatrzańska 12.

Sprzedam fiata cinquecento 700,
ro k prod. 1994, przebieg 30.000 km ,
garażowany; cena d o uzgodnienia .
Tel. kon t. 40-12-06 wewn . 2 18 od
godz. 7.00 d o 15.00.
(3 163/ R/96)

Sprzedam plandekę + użebrowa
nie i części od żuka. Witaszyce, ul.
Żużlowa 8a.
(3205/ R/96)

(I24/ RJ/ 96)

Sprzedam fi .. ta 126p, rok 1987
- cena 2.800 zl. Piotr Obecny, Slawoszew 86 , gm. Kotlin.
(l I 961 R/'J6)

Sprzedam przyczepę campingową
Ho bby 460, r. pro d. 79. Tel. (0-62)
40-3 1-79.
(l I57/ R/'J6)

1996 r.

Sprzedam: fiat tipo 1.4. 1990 (elektryczne szy by . centralny zamek).
Tel. 47-10-0 5; po 15.00.

Fiat 125, ro k prod. 1979. po kapita lnym remoncie - sprzedam lub
zam i en i ę na " malucha". Ra szewy
S/ l.
(3 I 521 IV 96)

(lI5l/ R/96)

września

___'_"~=

(l 199/ R/96)

Sprzedam: fi at 126p, 1985/ 86.

Żerków, ul. Mickiewicza 4/ I.

(320 11 R/96)

Sprzedam przedpłatę w Aulotak
- atrakcyjna cena. Ja rocin, Harcerska I.
(l202l R/96)
Sprzedam: polonez 1500, rok
1990. Jarocin, ul. BoI. Krzywo ustego 3.
(l20ll R/96)

Sprzedam mieszkanie o powierzchni 48 m2. Adres: osied le Ko nstytucji 3-go Maja 35/ 27; kontakt
po godz. 17.00.
(l079/ R/96)
Sprzedam dom mieszka lny 509
m2. Witaszycc. ul. Krasiń sk i ego 16;
od godz. 10.00 do 15.00 w n i edz i elę·
(3125/ R/96)

Sp,-zedam dzialk~ b udowlaną
1300 m2, w Cie1czy. Cielcz" , uJ.
Nowa 5a.
(3 1721R/'J6)
Sprzedam dzialkę z rozpoczętą
budową - osied le Polna. TeJ.
47-1 5-23 ; po godz. 18.00.
(l 116/ IV 96)

Kupię dzialkę budowl a n ą.

47-27-04.

Tel.

(l I81/ R/96)

Sprzedam dom z zabudowaniami
gospodarczymi - Ruda Ko morska
6, gm. Pyzdry; tel. 47-25-28 (pO
godz. 18.00).
(3 186/R/96)
Pilnie sprzedam dom , zabudowania gospodarcze, 1.5 ha ziemi -w Panience. Wiadomo ść: 47- 10-97; po
18.00.
(3204/ R/96)
. Sprzedam mieszkania M-4 i M-5
polączone (I,)cznic 150 m 2), dw"
oddzielne wejścia - moż liw ość roZ'
d zielenia. Informacje codzienn ie:
tel. 47-25-66.
(3213/ R/ 96)
Sprzedam mieszkanie własnościo
we - 48 1112, wysoki pa rter. WiHdomość:
skl ep "Małgos i a", teJ.
47- 15-29.
(l2161 R/96)
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Skup jabłek przemysiowych. Jaroci n, ul. Wodna 17a, tel. 47-25-58.

PI

-' (304 1/ R/96)

In

Sprzedam kombajn zbożowy Bizon 40. SicdJcmin, ul. G łówna 13,
63-211 Golina .
(3IWR/96)

Ci;

Sprzedam agregat prądotwórczy,
wóz zbierający, dmuchawę (dużą),
pług podorywkowy. Wojciech owo
78, gm. Jaraczewo.
(l 1391 R/96)

in
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-Sprzedam kurczaki brojlery - na
ubój. Skoraczew II , koło Panienki ,
gm. Nowe Miasto.
(3 141/ R/ 96)
Sprzedam jałówkę wysoko ciel ną.
63-233 Jaraczewo, ul. Golska 54, tel.
126.
(I 231 RJ/ 96 )
Sprzedam cielęta (byczki). Woliea
Pusta 3.
(J 1791 R/9fi)
Sprzedam kombajn Bizon Rekord , stan b. dobry. Parzew II , gm .
(3 188/ R/ 96)
Kotlin.

ROŻNE
Reklamy, ka setony pod świetlane,
napi sy na od zieży, identyfikatory,
laminowanie; tablice na pojazdy,
BHP, nagrobkowe, p.-poż . i ewakuacyjne (atest); komputerowe wycinanie liter. SIMAR, Jarocin, Do
Zdroju 10, tel. 47-36-47.
Czyszczenie dywanów. tapicerki
meblowcj i samochodowej. Tel.
47-27-32 Jarocin.
(292i / R/96)
Odbitki I dzieli. " Kodak": os.
4, "Sezam " ptr., os.
1000-lecia - pawilon.
(2'J 55/ R/96)

Kościuszki

,/. niemiecki - nauczyciel. Tel.
47-36-50.
"(2% 7/ R/ 96)
Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej. Jarocin.
ul. Moniuszki 24/2, tcl. 47-30-64,
47- 33-86.
(2'J98/ R/96)
Poszukuję producenta, importera
- branża: swctry męskie, damskie.
(JOII / R/96)
Tel. 47-11-19.

Korepetycje - j. polski.j. francuski
(dla początkujących). Tel. Góra 98.
(J077/ R/9fi)

Nowo otwarty sklep elektryczno
- motoryzacyjny; Jaroci n, Wojska
Polskiego 37 (przy parkingu) zaprasza . Ceny atrakcyjnc.
(JIl'lO/ R/ 9fi)
Zabudowy kaloryferów, liczników, pa"'lacze, meble uzupełniająr-e,
!!rln!lw:anie mebii. Tel. 47-30-57 .
(3 122/ R/96)

Zgubiono legityinację szkolną
ZSZ nr 1 w Jarocinie - Krzysztof
Marcini ak , Witaszyce, ul. Kolejowa
21A/ 2 1.
(312J/ R/96)
PROJEKTY BUDOWLANE indywidualnc i typowe budynków
mieszkalnych i gos podarczych. UL
Węglowa I m . 21 - po 16.00; tel.
47-36-30. Faktury VAT.
(4 17/ 96)
Tralki , schod y, ba lustrady; tokarstwo w drewnie. Ostrzenie noży do
strugarek. Ja rocin , Oplotki 20 .
(3 143/ R/96)

Czyszczenie dywa nów, tapicerki
samochodowej - "Kiircher"- (0-62)
47-19-00 w. 17; Wilkowyja, ul. Paskowa 17.
(J I MI R/96)
C hcesz

pozbyć się

nadwagi , poprawi ć swoj ą sy lwctk ę, zdrowie, samopoczucie? Udziela m bezpłatnych
informacji: 63-200 Jarocin , ul. Wrocławska 77/ 9.
(J 198/ R/96)
Pły tkarstwo - szpachlowanie - malOwanie. 63-200 Jarocin, ul. Prą
dZYliskiego 8.
(32001 R/ 96)

Piaskowanie - antykorozja. Tel.
401 -246 .
(J209/ R/96)

PRACA
Pomogę w podjęci u atrakcyjnej
samodzielnej pracy - osobom inteligentnym , ambitnym, sprawnym; samochód, telefon. Tel. 57-72-73;
kontakt osobisty.
(JO I9/ R/9fi)

Zatrudnię kierowcę na ciągnik
z naczepą , na trasy mię

s i odłow y

dzynarodo we . Wymagania: wiek do
35 lat, minimum 3 lata udokumentowanej praktyki na samochodach
ciężarowych , pod stawy znajomości
j ęzyka niemieckiego. Kontakt codziennie po godz. 18.00; telefon
(0-62) 40-11 -06 wew. 269.
Po szukuj ę

(powyżej

gospodyni domowej
40 lat). Jarocin, ul. Dluga

55.

(JI9J/ R/96)

LEKARSKIE
łwona

Udzik, lek . med. położ
nik-ginekolog, przyjmuj e w k ażd y
poniedzia lek i czwa rtek w god z.
17.00 - 19.00. Gabinet: Jarocin, os .
Kon stytucji 3 Maja 18 (pierwsze
wej ście od ul. Wro cł a ws kiej ) . Moż
li wa rejestracja telefoni czna: codziennie w godz. 20.00 - 22.00, tel.
47-24-81.
SPECJAł.lSTYCZNY
GABINET GINEKOLOG ICZNO-POŁOŻNICZY - USG - OSTEOPORO ZA - SONOMAMMOG RAF1A - lek. med. Andrzej Pajdowski ,
specjalista
gineko l og-polożnik.
Przyjęcia:

ponied zi a łek ,

ś roda

i czwartek 16.00 - 20.00, soboty 8.15
- 10.00. Rejestracja telefoniczna :
47-2B-35. Badania USG - l) ciąży,
2) ginekologiczne głowicą dopochwową z pustym pęche rzem moczowym, 3) równicż ocena jajeczkowania w nieplodno śc i , 4) sonomammografia (piersi), 5) szyi i tarczycy, 6) jamy brzusznej , 7) jąder
(dokumentacja zdj ęciowa badań) .
PRACOWN IA USr. i G,-\BINET
GiNEKOLOGICZNY czynnc także codziennie rano od poniedzialku
do soboty - bez wcześni ejszej rejestracji - od 8. 15 do 10.00 (badania
USG również w domu pacjenta).
OSTEOPOROZA - badanie i ocena stanu ukladu kostnego. Cena
badania - 30 zł. Przyjęcia , bez rejestracji - soboty godz. 11.00 - 13.00,
Jarocin, ul. Parkowa 1/ 20.INFORMACJE - tel. 47-28-35. W przypadkach pilnych - kontakt: telefon komó rkowy 090/ 605-125 .
GABINET DERMA TOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska
- dermatołog-wenerołog, przyjmuje
wtorki i piątki od godz. 16.00 do
18.00. Zabiegi dermatologiczne
- elek trokoagulacje, leczenie ciekłym azotem. Jarocin, ul. Pa rkowa
1/20, tel. 47-28-35.
MAMMOGRAFIA - diagnostyka i łcc7.cnie chorób sutka, lek. med.
Maria Siuda - Fizek, specj. radiołog,
lek. med. Tomasz Schreiber, lek.
med. Andrzej Pajdowski - sonorna mmogralia oraz biopsje piersi pod kontrolą USG . Przyjęcia (bez rejestracj i): srody od 14.00 do 16.00, soboty
od 11.00 do 12 .00 . Cena kompleksowego badani a - 70 zl (Bank Spół
dzielczy w Jarocinie udziela nieoprocentowanego kredytu z przezna-

czeniem na badania mammograficzne); Jarocin, ul. Zaciszna (Przychodnia OTL). Informacje telefoniczne:
47-28-35 lub tel. kom. 090/ 605-125.
GABINET OKULISTYCZNY lek. okulista Alina Budzyńska; Jaroci n, ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki
i czwartki od 16.00 do 17.00. Pilne
przypadki codziennie; tel. 47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY - lek. ginekolog i położnik Wło
dzimierz Budzyński - badania okresowe i wstępne; Jarocin , ul. Dluga
29. Przyjęcia: poniedzialki i środy
od 16.00 do 18.00; tel. 47-15- 13.
LARYNGOLOG - lek. med. Andrzej Ciapała ; przyjmuje codziennie
po godz . 17.00, wtorki po 18.00.
Jaroci n, Marcinkowskicgo 19A, tel.
47-23 -07.
(2775/ R/96)

Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALISTA CHIRURG ; gabinet: al. Niepod lcgłości
6, wtorki 16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgloszenia 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.
(32 11/ R/96:

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści

szpitali poznańskich

Jarocin, ul.
( wejści e

G inekolog - poIo1.nik (lJSG)
pią lek

16.00 - 18.00
Dennalolog
lek. med . Alfred I-IESS
wtorek 16.00 - 17.00
NcuroloJ.!
dr med. M arek Pt ETRZAK
c7w"nck 16.00 . 17.00

Urolog

( 2~051 R/~6)

lek. med. Anur KULAKOWSK I
poniedzialek 15.00 - 16.30
Chirurg - onk olog
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobOla m·ca 13 .00 - 14 .00
Reumatolog
lek. med. Ireneusz KtZER
środa 16.00 - t7.00

GABINET LEKARSKI - lek.
med.
ALEKSANDRA
FLORCZY K, lekarz chorób wewnętrznych;
schorzenia reumatyczne, leczenie osteoporozy, badania EKG, wizyty domowe. Jarocin , ul. Malinowskiego 2;
przyjęci a: wtorki od 16.00 do 19.00,
tel. gabinetu 47-3 1-30, tcl. domowy
47-34-42.
(J96I96)

(31681 R/ 96 )

lekarz stomatolog
Joanna

STOMATOLOGICZNEGO
Czynne:
wtorki, czwartki 16.00 - 18.00
.Jarocin, ul. \Vuana 22,
tel. 47-27-83 (3 104/ R/ 96 j

])0

GABINET OKU LISTYCZNY, dobieranie soczewek kontaktowych, lek. med. Hanna Marczuk
- Zielińska, okulista. Przyjęcia : wtorki i czwartki 16.00 - 18.00, piątki
16.00 - 17.00. Jarocin, ul. Słoneczna
8.
(3 I54/ R/96)
GABINET PSYC HIATRYCZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZN Y, lek. med. Pa weł Jerzycki, ul.
Węgl owa I; rejestracja telefoniczna
47-32-42 Jarocin.
(3192/ R/96)

s.o.s.O

STO~'IATOLOGICZNEGO
za pra sza ją l ek al~lC l

Pełen

Poznania
L1kres lIslug

Dla rencistów i

(l078/ R/96)

Lek. med. A. SHARIFI - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób narządu ruchu; przyjęcia: poniedziałki ,
czwartki 16.00- 17.00, os. Polna, ul.
Siewna 2.
(JI44/ R/96)

nowo otwartego

GAlłLNJi.'TIJ

Bioenergoterapia - choroby stawów i kręgoslupa, a lergie i inne.
Przyjęcia: wtorek, środa, czwartek
14.00 - 17.00; Jarocin, ul. Polna 4.
GABINET STOMATOLOGICZNY, lek. storn. KRYSTYNA RATAJCZYK - przeniesiony na ul.
Glinki 41 ; czynny: środa 16.00
- 18 .00, piątek 17.00 - 18.00. Tel.
47-20-29 .
(308 1/ R/96)

Przym u si ńska

zaprasza
do nowo otwartego
GABINET l'

Radosła,,' Bahłaj - INTERNISTA. jarocin, Siedlemiń ska 4; środa
17.00 - 19.00. WIZYTY DOMOWE, EKG. Tel. 47-12- 10, 47-34-51.

(J050/ R/96)

928

lek. med . And rzej CI-IOJNICKI

GABINET GINEKOLOGICZNY, lek. med. Wojciech Maniszewski - ORDYNATOR, specj. położ
nik-ginekolog; przyjmuje: wtorki ,
czwartki god z. 16.00 - 17.00. Jarocin , ul. Kasprzaka 9, tel. 47-2 5-37.

BADAN IA WSTĘPNE, OKRESOWE i KO NTROLN E PRACOWNIKÓW, UCZN IÓW i KIEROWCÓW oraz PORADY LEKARSKIE - E. SKRZYPCZYŃSKA, łe
karz medycyny pracy, internista.
Przychodnia Rejonowa w Jarocinie,
gabinet nr 12, codziennie od godz.
15,45; tel. 47-36-36, tel. domowy
47-36-50.
(2~66/R/~6)

Wrocławska

od strony osiedla)

S 0' 0

z ni ż ki

CIllCI)1ÓW

na protezy

Czynne pono - pL 16.00 - :!:!.OO
w soboty 9.00 - 15.00
Kościuszki llA, tel. 47 -27-92
Mo=l,\ł'o rejestracJII telefonic=ml

J a rocin, ul.

w g od=fnl,cll pr;yjęc

29WRIiI

ZIOŁOLECZNICTWO

-

aslma
choroby reumatyczne
nerwobóle
choroby wrzodowe
żołądka . jelit. wątroby .

pęcherzyka żociowego

- nerwice
- chorOby serco
i układu krażenia
- stany zapaine
dróg oddechowych

, PRzyj~ciA w kAżdĄ, śRod~
od 1000 do 1800
JAROCIN, ul. STAszic" '1

(316'-'ftliI
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6 },200 JARociN
uL WiOSENNA 29
TEl./fAX (062) 47 }2 77

H URTOWNiA ElEkTRYCZNA

ZATR UDNIĘ

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Zenon Krawczyk

Praca również na delegacjach
Prawo jazdy II kategorii pożądane

Oferuje w cenach producenta:
-

osprzęt

elektroinstalacyjny
kable, przewody, złącza kablowe
oprawy oświetleniowe biurowe , przemysłowe , uliczne

Adres: Jarocin, ul. Śródmiejska 27
.
tel. 47-28-35 od 7.00 do 14.00

PRYWATNA

źródła światła

SZKOŁA

rurki elektroinstalacyjne, kanały kablowe
osprzęt instalacji odgromowych
szafy sterownicze , rozdzielnie n/n wykonywane wg zamówien ia
- osprzęt linii napowietrznych - linki AL , AFL,
kable AS XSn
Dystrybutor firmy Legrand, Luka System

JĘZYKÓW OBCYCH
Jarocin. ul. T.
OGŁASZA

\

<t.<'+./~

l

JĘZYK
....'1> ~V!cystkie

9

i ;

'.

I

. ",1I/Jt/,{I/0<,,,,%
' ,
'
od 8.00 do 22.00
/ /1 / ,1/ .:1
1; 1.'

ZApRASZA codziENNiE

""

InfOImacje i zapisy:

<"""/

1

sobon1od
8.00 do 16.00
.,
. · Pozn.ń

.'

ul.

>#/ I

,!:

PLAC
'
TARGOWY :
Poznańska

K'USI ' ~ .

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

~ 1)Llł Q'fI~

~ 1)Llł ~l(lE'PÓIJi , l(,ot;I(Ó\;J

~ 7)L4 ~zla5t
.. TANIO .. SOUDNIE ..

Mieszków, Rynek 26, tel. 33

oferuje za

gotówkę

i na raty
· zestawy ku chenne w cenie od 598.'
(nowe w zory i kolory · naturalna
sosna). wymiary wg życzenia kl ienta
· meb l ośc i an k i w cen ie od 598, ·
· meble na indywidual ne zam ów ienie
· wyposaże n ie sklepów, biur itp.
Możliwość

transportu

CZllnne od 7.00 d o 16.00
Tównież w soboty
(3J 55/ I V 9tj)

MIŁO

g rupy =aawGnsowania
D~ieci, mlod~ie:';. doros'/i
;> Specjalne kursy w f ormie korepelycji
Jarocin. ul. T. Kościuszki 10 (SP nr 6)
wtorek. czw3!1ek godz. 16''' · 18'"

MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY W RA TA CH

HURTOWNIA PAPIERNICZA

'ROMEB . Stolarstwo

ANGIELSKI
NIEMIECKI

9 Grupy d wul1asloosobowe (Sial/dard)

'"~,
"

10 (SP nr 6)

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 96/97

JĘZYK

\~ .
1~1-: .-9a,~.

Kościuszki

..

JAROCIN UL. JORDANA 28
TEL. 472518

20

wrze ś ni a

__

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

~~~=_

f!lfiJ
oferuje

wc i ąg l ej

__________________

__

OGŁOSZENIA=====~~~==~==========~
Zakład

Sklep firmowy
sprzeda?.y:

oraz

V' aparaty telefoniczne
V' domofony
w drugiej edycji prem ii towarowych wygraly nory los6w: 14,57 , 65.
Prosimy odebrać nagrody do 28.09.96.
- GRATULUJEMY -

mieszanki

~.J~'I.lJ(j.L..!!..g(l.l=.

pełnoporcjowe

dla odchowu

pros i ąt

/(,

mieszanki pelnoporcjowe dla tuczników

,;WII'[TE/Ł ·I

oraz
PODSTAWOWYCH
ALKOR sp.

I

mieszanki pelnoporcjowe
dla tuczników wys okomi ęs nych

,;SII,'<;O WOSCI ;(
IITAOI1L1 S T.I.\'!l:.·.\{

(os. T um idaj)

I

I

Szczególnie polecamy:

orgtllli7t!ic kurs!'
POJ)SlA /.vUWE.J OBSI, UGI
KO.MPUTERA
A/II .\"

Produ kcyjno - Handlowy

Zaprasza do zakupu
pasz i koncentratów paszowych
FIRMY ~ CARGILL PASZE

ZAKf.AJ) KSZTAU,,' EN/A
ZA WOJ)()WE(f()
\y J:1rocillic ul. Prl.clIlys lo\\;l .1

1('=l'~, ...::-"t.:Il·

1(

ul. Zatorze 18 , Witaszyce (prz y głównej bramie "Lenwitu")
tel (0-62) 401-209
Punkt sprzedaży : Wita szyce , A l. Wolności '42

artykuły elektrotechniczne
artykuły papiernicze i biurowe

ZNICZE

t

r _ ,s
___
r. •

IIPOLWOSII

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

V'
V'

N 38

Z4 GA DNIEN fIlGIEN!'

l 0.0 .

63-200 Jaroon, U. Zaciszna 2
leUfax (Q-62) 47·36·34

lIf'OR>liCJ LOIJEUI I lI'PISI' PRlYl'lUJE
Biuro lKl·w IlOdz. od soo do 1600
(d. (0-62) -1 7-32-6 1 (3 169J R196

/ i ' --'

mieszanki pelnoporcjowe
dła stada reprodukcyjnego

(' ",<

lilii

koncentraty dla tuczu
na bazie pasz gospodarczych

OFERTA JESIENNA
Maszyny i

MURARSTWO

urządzenia

sprzątające:

• profesjonalne odkurzacze
przemysiowe
• szorowarki rotacyjne
• polerki wysokoobrotowe
• akcesoria

układanie płytek,

kominki
roboty

(~2I1g6)

wykończeniowe

, SUPEROKAZJA!!!
SALETRA AMONOWA W CENIE 340 zł/tona
Zapraszając ao wspdfpracy -prosiJl1!f pamięta':

- CARGILL MOŻE BYĆ TWOJĄ FIRMĄ!

Cielcza , ul. Szkolna llb
(3151/ R/96)

ROSNĄ

'q" '1 '\'

poleca

EFEKTY\X/ NĘ Z A R ZĄ D ZAN IE

FI NANSA'v1l FIRMY

WYMAGA STOSOWAN IA NA.l NOWOCZEŚ N I E.lSZYC H
I NSTIWMENTÓW. NASZ BANK OFERUJE TWOJEJ
FIR MIE RACH UNEK BIE ŻĄC'{ O DYNAMICZN YM
O PROCENTO\X/ANI U. OPROCENTOWANIE TO JEST
TYM WIĘKSZE, IM WYŻSZY PR ZEDZIAŁ, W KTÓRYM

JAK

GRZYBY

M I EŚC I S I Ę D ZIENNE SALDO RACHUNKU . TAK I
RACH UNEK POZWOLI NIE TYLKO DZL\ŁAĆ SPRA \X'NIE

I SKUTECZN IE, ALE RÓWN I EŻ PRZYCZYN I SIĘ DO
WZROSTU ŚRODKÓW FINANSOWYCH TWo.JĘ) fIM'lY.
TERAZ MOŻESZ M I EĆ P EWNOŚ Ć, ŻE T\XlOJE ŚRODK I
BĘDĄ RO S ŁY "JAK GRZYBY PO DESZCZU".

PO

DESZCZU

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
Oddział.

ul. Kili.iskiego 20. 63-200 JAROCIN. fax (62) ·1724.18. tel. (62) 472721

J.

"...:0 .
(1
:

~zeroki a~ortym~nt br~nży

. t;
~,t~)l\
I
IT!J
i,d: lA \ ~~~j

/J :
li

instalaCYJno-sanitarneJ
,W ~~:;;")
• piece c.o. • akcesońa łazienkowe • grzej~
Promocyjna sprzedaż
.:. . '
włoskiego grzejnika aluminiowego
•.' . •
do końca września
.
Zapraszamy do współpracy instalatorów
JAROCIN, ul. Poznańska 1 (wejście od ul. Kasztanowej) , tel. 47-15-51

.

li rzad Skarbowy. w Jarocinie
podaje do publicznerwiadomoścl~
dnia 14 pażdziernika 1996 r. o godz. 12.00
w hali Państwowego Ośrodka Maszynowego w Jarocinie
- ul. św. Ducha 120, odbędzie się
że

I LICYTACJA NASTĘPUJĄCYCH RUCHOMOŚCI
- wartość szacunkowa 1.260,• strugarka dwustronna
wartość szacunkowa 980,• wyrówniarka
- wartość szacunkowa 700,• pilarka tarczowa
- wartość szacunkowa 315,• wiertarka pozioma
Cena wywolania wynosi przy I licytacji 3 / 4 wartości szacunkowej.
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 14. /0. 1996 r. o godz. 11 .30.
Urzą d zastrzega sobie prawo odwolania licytacji bez podania przyczyny.
(31701 A/9 6)

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia w Jarocinie

Cudzoziemiec
UDZIELA PRYWATNYCH LEKCJI
dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych

ANGIELSKI, FRANCUSKI, NIEMIECKI, HOLENDERSKI
Lekcje indywidualne i grupy (max po 6 osób)
Konwersacje i korepetycje
Zgłoszenia

do

końca września:

wtorki, środy 17.00 - 18.00
Jarocin, Śródmiejska 27

(3 13 51 R/96)

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

• • • TERAZ TANIEJ • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TELEFONY KOMÓRKOWE

ORGANIZUJE
KURSY ZA WODO WE i SZKOLENIA
1. Krawiec odzieży lekkiej
nauka trwa l rok, absolwenci uzyskują tytuł czeladnika
rozpoczęcie w dniu 23.09.96 r. o godz. 15.30
2. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
uprawnienia pedagogiczne
rozpoczęcie w dniu 23.09.96 r. o godz. 16.00
3. Palaczy kotłów wodnych i parowych
uprawnienia energetyczne
rozpoczęcie w dniu 23.09.96 r. o godz. 16:15
4. Szkolenie sanitarne
rozpoczęcie w dniu 23.09.96 r. o godz. 16.30
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się
w ww. terminach do Ośrodka Kształcenia ZOZ
w Jarocinie, ul. Kościuszki 25
- lip (Szkoła Podstawowa nr I), tel. 47-26-76

ZA WODOWEGO

w Jarocinie

ZA'IUłmNI

parking przy P. H. USZCZELKA
JAROCIN, UL TARGOWA 12

Biuro lKl . w !!Odz. od 8" do 16"

Il'E000ACJI OOllEUI

Sądu

Rejonowego

odbędz i e s ię

w Jarocinie przy ul. Polnej

licytacyjna

nie ru c h o m ości

Cena

łączną kwotę

wywoławcza

2)

Przystępujący

wartości,

piwnic

67.4FM

',1
:=-==================================;c'.,,,,( 1.

~rYr;.\~I

Zapraszamy
ponicd/.iidL'k - pi')h:k 10" . uf
~() h(lW 10" - 1--1 '

PROPONUJEMY W dużym wyborze i małych cenach:
łaz ie n e k

i ku ch,,; np.:

· bale,.'t! laZ;('l1koll'lJ i JWc/II 'JJlW
zł .

rękojmię

- kabill)' lIatl)'Jko l1'l!. brodziki
• 11 '(/1111): z/ e\I 'OZII/)'II 'flki

- Illiski 1I.\'/fpmt'{J, kOIllI)(//':ly
(3 132/A/96)

I~

I TAM GDZIE ZAWSZE

• art. wypo.m ienin sałli/(/fuc/:o.

tj. 8.451,00

do licytacji zobowiązany jest zlożyć
w wysokości 1. 126,80 zl.

_'::<

.1

obejmuje:

ściany

oszacowana
11.268,00 zł .

wynosi 75 %

(3 16111\1%)

OD 22 WRZEŚNIA

RYNEK 3 - JAROCIN

Ni eruchomość została

na

POLECA

F A L I

SKLEP

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

działka

".l

:'(

(3<) 1/ 96)

zgodn ie z art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomośc i ,
w dniu 06.11.1996 r. o godzinie 13.00 w Sądzie Rejonowym
w Jarocinie przy al. Ni epod ległości 15 (w sali nr (2)

Sprzedaż

II':'

f~

żc

l) grunt -

I

.

rew. I w Jarocinie

położonej

'1 \I
Ó'

od 8.00 do 12.00

Cena wjazdu na giełdę - 3,00 zł
KOMIS SAMOCHODOWY
czynny w dni robocze 9.00 - 18.00
wszystkie soboty 9.00 - 14.00, nied ziele 8.00 - 12.00
Tel./ fa x (0-62) 47-37-01

Komornik

~~ I

szeroki wybór cebul kwiatów
wysoko kwalifikowane
drzewa i krzewy ozdobne i owocowe
torf, z iemię do kwiatów, nawozy
i inne artykuly ogrodnicze
Ud zielamy instruktażu

Zapraszamy

przyjmujemy samochody w komis
informacje o zakupie ratalnym samochodów

•

•

.)

Sklep
Rolno - Przemysłowy
Żerków, ui. Jarocińska 23

ul. Przelll)'slowa 3

NA UMOWĘ ZLECENIE
WYUADOWCÓW Z
PRZYGOTOWANIEM
PEDAGOGICZNYM - SPECJALISTÓW
Z PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ

niedzielę

i l; '

.: ,, 1

~::;;:;;;;;;;;;;;;;;:;--;::=:======~
~!
ZAKŁAJJ KSZTAI,CEN/A
,:

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

Czynna w każdą

;'f
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argi mody i urody
~ W pierwszym tygodniu września w Poznaniu odbyły się Targi Artykułów Konsumpcyjnych. Towarzyszył im
~oznański Tydzień

Mody, który zdaniem wiełu obserwatorów zdominował imprezę targową.

:I Wrześniowa edycja Targów Arty-

Konsumpcyjnych zgromadziła
1500 wystawców z 27 państw. Prezen, owano kosmctyki, środki utrzymania
i :zystości, artykuły dla dzieci i niemo: "Iąt, artykuły piśmiennicze i biurowe,
'Przęt i artykuły sportowo - turystycz: ·, le oraz wyroby jubilerskie, a w rai nach Poznańskiego Tygodnia Mody
. odzież, tkaniny, futrzarstwo, bielizoę, wyroby dziewiarskie i pończosznicze, obuwie, galanterię s,kórzaną
'I" oraz dodatki. Imprezie towarzyszyly
.,0 liczne pokazy mody, konkursy i spot,, ; lania.
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14 codziennie od-

bYWało się kilka pokazów mody naj-

nOwszych kolekcji firm polskich i za!1 Iranicznych. Można tu było zobaczyć
Domu Mody "Te,) Illena", ekskluzywną bieliznę firm:

"., najnowszą kolekcję
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~~klegancki

~ Illężczyzna
_. O tym jak powinna wyglądać kobie-

~'z klasą mówi się i pisze bardzo
li

~sto. Rzadko natomiast wspomina
lę o Iym, jak powinien wyglądać

,. ~gancki mężczyzna. Najważniejs~e
i l \.szczegóły. O czym powinni pamię
" I(; panowie?
Koniec kra,wata powinien sięgać
,,,I<kładme do gorne] krawędZI paska
· Iiodni.
Krawat i chusteczka w kieszonce
CI , IUSZą być odpowiednio dopasowane,
· ~ zastosowanie identycznego wzoru
, ,~t oznaką mieszczalislwa.
·!l·
Pasek spodni powinien znajdoJ' ." ć się dokładnie na wysokości pęp
· ~, panowie "z brzuszkiem" powinni
'J:" \lęc nosić szelki.
Klapy marynarki musz,! być sta,i f. ~~l1nie wyprasowane, .ni~ ma mowy
I
Qłamamach czy zaglęcJach.
W stroju dopuszczalne są tylko
'/Ia wzorzyste elementy. np. krawat
. ~arynarka, zestawione zjednobarw'l reszt::!.
li ,1.:: Krawat czy skarpetki nie mogą
",: :~ wykonane ze sztucznego włókna,
( 4rż wygląda to nieeJcganeko.
.,I:It Lepiej nie nosić sygnetów, a jeśli
~ to ty lko jeden.
:It Przy wyprostowanych rękach
. ~d marynarki może wystawać pół
a do dwóch centymetrów rękawa

kolekcję

Lejaby i Lanoro ,
Baccary.
Pierre'a Cardina, Domu Mody " Godlewska" , Jerzego Antkowiaka, Xymeny Zaniewskiej i wielu innych. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz:
"Moda, waga i odwaga" , w którym
zaprezentowano odzież dla osób o pełnej sylwetce. Modelki i modele - nie
zawsze profesjonalnie - prezentowali
licznie zgromadzonej publiczności to,
co będzie się nosić w nadchodzącym
sczome.

Maria Lupa. Jej sukienki prezentowaliśmy pod koniec sierpnia w Jarocinie.
W pokazie tej kolekcji wzięły udzial
cztery "nasze" modelki - Magda Galewska, Paulina Kmieciak, Natalia
Mróz i Natalia Skopińska. Maria niestety nie zdobyła nagrody. Jurorzy
przyznali dwa wyróżnienia, główną
nagrodę za kolekcję wizjonerską , którą otrzymała Agata Nesteruk z Katowic oraz dwie Srebrne Pętelki , które
przyznano Ewie Minge z Pszczewaza
za kolekcję "Look at me".

Konkursy
Targom mody zawsze towarzyszą
konkursy dla modelek i projektantów. Modele i modelki mogli wałczyć
o tytuł Fotodziewczyny i Fotochłopa
ka Jesieni '96 oraz o tytuł Debiutu
Roku '96. W Debiutach brały udział
osoby zakwalifikowane do finału
w wyniku całorocznych eliminacji.
Wśród nich znalazla się Aleksandra
Marchwiak - finalistka Dziewczyny
Roku '95. Tytuł Debiutu Roku otrzymała czternastoletnia Sabrina Sza blewska z Wrześni , którą jarociniacy
mieli okazję oglądać w pokazie kolekcji jeansowej na pokazie mody organizowanym
przez
" G.
J ."
i "JA -Radio".
W trakcie targów odbył się też final
X K,onkursu o " Srebrną Pętelkę"·
Jury pracowało w trzech grupacłl.
Oceniało 20 kolekcji przygotowanych
przez projektantów zawodowych i debiutantów. W konkursie swoją kolekcję: "Czas geometrii" przedstawiła też

Konferencje
Jak co roku najnowsze trendy
w modzie można było oglądać na
wybiegu, ale też dużo się o nich mówi-

lo . Spotkanie nazwane Forum Mody
prowadziła JJdwiga Komorowska redaktor naczelna "Moda Top" .
Przedstawiła najnowsze tendencje na
sezon jesień - zima '96 i wiosna - lato
'97. O tym co i dlaczego znajduje się na
sklepowych półkach , dyskutowali
także projektanci i przedstawiciele
firm.

Co

się

nosi?

Najnowsze trendy na nadchodzący
sezon jesienno - zimowy doskonale
odzwierciedla kolekcja Domu Mody
"Telimena", która zaproponowała
paniom ubiory inspirowane latami 60
i 70, połączonymi ze współczesną elegancją. Modne są ubiory bardzo kobiece, pełne subtelnej prostoty, a przy
tym bardzo funkcjonalne. Sylwetka
jest długa i wąska, kobieca z wyraźnie
pokreśloną talią i biodrami. Ramiona
są małe i smukłe. Modne są długości
do kolan, ale i maxi. Przeważają wysokie zapięcia, małe kolnierzyki i szcząt
kowe klapy.
AGNIESZKA PILARCZYK
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/t: Kołnierzyk koszuli powinien na
~J długości wystawać półtora cent y-

(:tta ponad kołnierz marynarki.
~ Białe skarpety i szare buty są
owo zabronione.
~ Przy nodze założonej na nogę nie
fJ~C być widoczny nawet centymetr
tj skóry, skarpetki musz,! być od-

i

~Iednio długie .

ił<; Nogawki spodni powinny mieć
ilowiednią długość, efekt "wody
~I"'nicy" robi bardzo zlc wrażenie.
Oprac. Agu

MAGIA
IMION
IR EN A - ta, co

świata,

I

odsłania duszę

ludzi

i Izabela, Kunegunda, Odetta, Sonia
Cechą szczególną tych charakterów
jest wielkie opanowanie, które pozwala im wybrnąć z wielu trudnych
sytuacji. To ekstrawertyczki, łatwo
adaptujące się w k ażdy m ś rodowisku.
Dzięki logice - bardzo obiektywne,
lecz zdominowane przez uczuciowość
stają się subiektywne - ta dwoistość
osobowości przejawia się już w dzieciństwie . Urodzone altruistki dysponujące

żelazną

wolą ,

stwarza im wiele możliwości.
reporterkami,
pisarkami lub nauczycielkami. Ich siłą
napędową jest miłość, bez ograniczeń ,
zmysłowa, nieco szalona i łamiqca
wszelkie zasad y moralne, mogąca poruszyć góry. Mają żywotność salamandry (ich lotcm zwierzęcy), co nie
znaczy, że nie powinny dbać o zdrowie
szczególnie wrażliwy żołądek.
W przyjaźni wierne, czasem despotyczne, ich dom jest domem otwarLym.
lubią życie towarzyskie ijak mało kto,
potrafią je organizować. Posiadają
wyjątkowe zdolności przystosowawcze i wszędzie są " u siebie". Promieniuje z nich radość życia, która prowadzije od sukcesu do sukcesu, nie tylko
w dziedzinie zawodowej, lecz także
w życiu osobistym.
Zos tają podróżnikami ,

graniczącą

z uporem, bardzo rzadko zmieniają
zdanie. Sprawiają wrażenie, iż całe ich
życie zostało drobiazgowo zaplanowane, choć zranione, tracą wiarę we
własne możliwości, a to prowadzi je
do klę ski. Te panie chcą wszystko
z11lienia~ wokół siebie - nawet mężów.
Z łatwością , intuicyjnie odczytują
uczucia innych ludzi, drażnije kłam st
wo i obłuda.
Znaczna inteligencja w połączeniu
z doskonalą pamięcią i ciekawością

JÓZEF - ten, co przechodzi
i Izaak, Makary, Medard, Samuel
To jedcn z najbardziej tajemniczych
typów charakteru. Są zrównoważeni.
skłonni do wyrzeczeń, ich życie zdaje
się być misj'j , jaką mają do spelnicnia
tu na ziemi. Ich totemem jest drzcwo
kasztanowca chroniące pod kolcza stą
łupiną pełen blasku owoc. Są niedyskretni, niepodatni na wpływy , bo pewni
swojej wartości. , Nie demonstrują

swojej silnej woli, bardziej służy ona
wzmocnieniu charakteru, a nie efektów dżiałania. Nigdy nie dają ponosić
się emocjom, są obiektywni i pełni
poświęcenia, ich zaangażowanie nie
ma nic wspólnego z fanatyzmem. Już
w dzieciństwie wykazują znaczącą od- '
powiedzialność za siebie i swoje czyny.
Są dobrymi uczniami, wcześnie wybierają zawód i są wszędzie tam, gdzie
wymagana jest kompetencja i nieposzlakowana uczciwość. Zostają politykami. pedagogami , lekarzami lub zakonnikami . Wykształcony przez nich
obraz świata jest czysty i klarowny.
Obdarzeni glęboką inteligencją i dobrą pamięcią, starają się żyć tak, aby nie
zwracać na siebie uwagi otoczenia,
choć w ich obecności jest coś z misIycyzmu. Obcy jest im egoizm, czy też
chęć posiadania, nikomu nic narzucają swoich poglądów, zawsze bardziej
oceniają siebie niż innych. Wiara i miłość to uczucia determinujące ich ży
cie. Emanuje z nich cieplo i przyjażń.
Ci entuzjaści pelni energii i potrzeby
d ziałania rzadko chorują, slabszy jedynie układ oddechowy.
Są to mężczyźni pełni wewnęlrz
nego żaru, bardzo wartościowi o niespotykanie silnym charakterze i zadziwiającej swym bogactwem osobowości.

Oprac. SABA

JA-Radiowa Lista Przebojów
(notowanie 32 z dnia 14 września 1996 r.)

96.8 MHz 71.09 MHz

Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim
tygodniu, najwyższą pozycję na liście , liczbę tygodni na liście.

,

na kartkach poczto'vVYch na adres redakcji: JA·Radio, ul. T.
Głosować można również

JA-Radiowa Lista Przebojów prezentowana jest w kaź:dą sobotę między
1700 a 1900, Słuchaj nas na 96.8 MHz lub 71.09 MHz.
Korespondecję, głosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować

PONIEDZIAŁEK
Wiadomości

- PIATEK
od 10,00 do 17,00 co

godzinę

Piosenka dnia - 9,05, 10,05, 12_05,
13_05,15_05,16_05,17,05

l, "Tylko błęklf'
- Marek Kościkiewicz

1 1 10

9 ,00 - 14,00 MOJE PRZEDPOŁUD
NIE, 9_20 Horoskop, 9.30 "Wyłączamy ___ ?" - informacje o wyłączeniach
prądu, 9,40 Kursy walut, 9,45 Przegląd
prasy, IUO Konkurs z JA-Radiem,
12.45 "Z drogi" - informacje dla
kierowców, 13_10 - 14_00 "Impreza"informator kulturalny, 14_00 - 16_00
SŁUCHAJ UCHEM A NIE BRZUCHEM , 14.15 Ryzyk-fi zyk - informacje z giełdy, kursy walut, 15,30 16,00 Jeśli mamy - to zagramy, 16,0019,00 JA-GRAM - TWOJE RADIO
- informacje i muzyka, 18,05 "Wyłą
czamy_"?,, - informacje o wylączeniach
prądu

.PJĄIEK

17_00 - 19,00 Muzyczna eksplozja Wszystko o muzyce polskiej - audycja
Piotra Ov./czarka
SQ6QIA
9,00 - 16,00 B,I.G.O.S. - Baruzo
Interesująca Genel'alnie Odlotowa
Sobota, 12_ I O - 13.00 Zatańcz w
kuchni - gotuj razem z nami, 13, 10 14,00 Taśma - informacje i muzyka
filmowa - audycja Joanny Ścigacz,
14,00 - 16,00 MIKSER - (W programie: " Machina w Mikserze" Muzyka
- Kultura - Obyczaje w oparciu o
wrześniov.')' numer miesięcznika Machina) - magazyn w zasauzie muzyczny miksują Hieronim Ścigacz & Waldemar Przybylski; 16.00 - 17,00 NA
ŻYWCA - koncert Maanamu w Teatrze STU Kraków - audycja Hieronima
Ścigacza; 17.00 - 19,00 JA-RADIOWA LISTA PRZEBOJÓW (32)prowadzą Adam Martuzalski i Hieronim Ścigacz

NIEDZIELA
9,00 - 14,00 NIEDZIELNE PRZEBUDZANKI, 14,00 - 16_00 Konce rt
życzeń, 16,00 - 18,00 PLN - POPOŁUDNIOWE LENIUCHOWANIE
NIEDZIELNE - audycja Agnieszki
Walczak i Mariusza Gryski, 18,00 19,00 Sportowe JA - informacje
sportowe - audycja Sławka Włoszczyka
i Artura Pachali
WTOREK
17.00 - I 9,00 Znacie to posłuchajcie
audycja Sławka Mikołajczaka
ŚB.QDA
18,00 - 19,00 Pozurowienia - prowadzi
Konrad Dziennik

CZWARTEK
18.00-19.00WieczórrockowyPawla
Michałiszyna

codziennie w godz.
Głosy mogą być

10. "Killing me softly"
- Fugees

11. "żoinierzyk I laleczka"
- Dyjak
12. "A deslgn for life"
- Manic Street Preachers
13. "Un amor"
- Gypsy Kings

6. "Po to jesteś na

14. "In de Ghetto"

- Maanam

4 3 12

- Variu$ Manx
7. "St. Teresa"
-JoanOsborne

15M

telefonicznie, pod nr (0-62) 47-15-31 -

1600 ,

do
oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio

8

1 12

19."C,D."
- Hopsa

36 19

20. "Where do we go trom here"
- Vanessa Williams
1919

1511

21.'" can't help"
- the Kelly Family

5 11

22. "Coś optymistycznego"

16 13

- Bad Yard Club

- Kasia Kowalska
23. "Change the world"

6

N 22

- Eric CIapton

3223

15. "Orła cleń"
- Varius Manx

13 1 13

24. "Shake down"
- Yokashin

4024

11

16. "Boy or a girl"
-Imperial Drag

1010

25. "Walkaway to heaven"
-AcidOrinkers

23

8, "Wysluchajcie tej historii"

- O.N .A.

9.~'~~~pupWiththat"
_*
__:1I'i_.A!i_!!&!!:_ _18<'~~~~~~Y~ieżywych
149

6

3

t,
15

l.IlI'iAGAl

17, "Krzyczę - jeslem"

- Lizar

d

N 21

18

6. "Ten sen"

r

88,

(sony!).

2. "Piosenka bardzo optymistyczna"
- S. Wierzcholskj i Nocna Zmiana 7 2
3. "Let me lłve"
- Queen
6 3
4. "Jeśli zechcesz odejść - odejdź"
- Kult
2
11
świecie"

Kościuszki

63-200 Jarocin.
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Głosować można anonimowo, ale lepieJ wplsaG't, '\Ą
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Kory czyni tę kapelę niezwykle atrakna koncertach, Maanam - jak
niewiele polskich zespołów - swoją
twórczością dowodzi zrozumienia
istoty rocka. Może dlatego nie musi
wdawać s i ę w muzyczne eksperymenty , które - jak wiadomo - nie
zawsze v.')'chodzą muzykom na zdrowie, Nie ma płyty Maanamu, która
przeszłaby bez echa, Aż dziw, że tak
intensywnie koncertujący zespół ma w
cyjną

MAANAM
Maanam zajmuje na polskiej scenie
rockowej miejsce szczególne, Jeden z
najbardziej wplywowych i - paradoksalnie - najbardziej pod względem
personal nym i artystycznym slabilnych
zespołów, wypracował swój wlasny,
nalychmiasl rozpoznawalny styl.
Póżniej inne zespoły próbowały iść tym
śladem - brzmiały jednak tylko "maanamopodobnie", Na styl len sklada s ię
bardzo oszczędny sposób posługiwania
się instrumentami , krystaliczna czystość dźwięku, żyw iołowość z jednej
slrony, a z drugiej swoisty " melancholijny optymizm"_ Wszystko to oraz,
a może przede wszystkim, nierrzeciętna osobowość Olgi Jackowskiej -

~::~~~tud~~:o~J~n;J:s~~jzCed:i~ ,~:fs~~ ~~=,~:,a~:~;:~:Yu:t7f:~;:';1 ;~

niejącejjuż"nalepki" ROGOT, 7awiera
znany dobrze każdemu fanowi material,
zagrany w Teatrze STU w Krakowie w
klasycznym składzie: Kora, Marek
Jackowski, Ryszard Olesiński , Bogdan
Kowalewski i Paweł Markowski, Są tu
anglojęzyczne we rsje utworów dobrze
znanych, w tym tych nagranych na
płycie "Nocny Palroi", Maanam zawsze mi imponowal w czasach, gdy

Śpiewała to kiedyś Ewa Demarczyk. Grupa
Firebirds uznała, że utwór wart jest nowego
opracowanra. Zgadzamy się z zespołem ... i z
producentem a zarazem wydawcą.

sobota 21,9> "LIFE, LOVE AND HAP PINESS" - BRYAN KENNEDY (BMG)
Irlandia zdaje się być niewyczerpanym
żródłem muzyków znajdujących międzynaro·
dowe uznanie. Do znanych i uznanych - Sinead
O'Connor czy Van Marrisona dołącza Bryan
Kennedy, który miał już zaszczyt wystąpić przed
prezydentem Clintonem .
niedziela 22,9> "POMYŚL O MNIE"· EDYTA
v

BARTOSIEWICZ (Izabelin Studio)
Niekiedy wydaje mi się , że największą urodę
muzyczną mają piosenki smutne. Ta właśnie
taka jest - piękna i smutna. Jak jesie ń .. .
poniedziałek 23.9> "SITTING ON THE TOP

'p
gr

Konkurs

w

Możesz wygrać

1 semestr bezpłat- . _
nej nauki języka angielskiego łub I [
niemieckiego.
.
W poniedziałek, wtorek i środę
2;ł i 25 września) około godziny 14" I powtórnie okolo godziny 1750 w prog- ,
ramie JA-Radia Jarocin podane zostaną
po 2 nretrudne pytanra wraz z mozll -:
wymi odpowiedziami, z których trzeba ,
v.')'brać wlaściwe. Odpowiedzi (wraz Z
wyciętym z " Gazety Jarocińskiif ,
kuponem) prosimy składać w siedzibl:l' l
JA-RadIa lub w BIurze Ogłoszen !
"Gazety Jarocińskiej", Jarocin _ Rynek ; '
najpóźniej do dnia 27 września 1996f~:
godz, 15 00 , Wszystkie odpowie<i!J łt
wezmą udział w losowaniu naglll" 'k~
ufundowanych przez PSJO "Ling(JII , 0,,1
Nagrodąglównąjest I semestr bezrl3t- j lat
nej nauki j~zyka angielskiego lub rak
niemieckiego dla I osoby w PSJO "LIP- tz
gua", Wyniki konkursu zostanąpodan; lai
w audycj i "M IKS ER" w sobolę ~
,
września między godz, 14 00 a 16"',
'"

(23'1

I.,

-n

JA-Radiowa
Piosenka Dnia
w tym tygodniu (20 - 26,09. I 996)
piątek 20,9> "GROSZKI I RÓŻE" - FIREBIRDS (Izabelin Sludio)

Polak, szczególnie przebywający na'" ",
Zachodzie mógł wpaść w komPlekSY' f ta
Czymimponował?Tym, żedośćczęsto w
i z dobrym skutkiem występował Vi ,k,
Europie Zachodniej, W Niemczech - t S2
wtedy Zachodnich - w dobrych skle-,
pach muzycznych można było kupić cO
najmniej jeden album MaanamU, ' ca
Najczęściej byl lO "Night Patrol", Z Je:
tego okresu pochodzi koncert, któ!')' , Ut
znajdzie się na najbliższej audycji zrM

rozczarowania. O jej talencie niech zaświadczy
ten rhythm'n'bluesolN')' utwór skomponowany
przez nią samą.
wtorek 24.9> "ZABIĆ SIEBIE" - YOKASHIN

(BMG)
Jeszcze nie zdążyliśmy s ię na dobre
z "S hake down" - poprzednim
singlem tej znakomitej warszawskiej grupy, a
już jest nowy. Gdyby Wam się spodobał wprowadżcie go na JA·RLP.
zaznajomić

środa 25,9> "[JOBRA DOBRA DOBRA" GOL DEN LIFE (ZIC Zac)

Dawno już nie było słychać czegoś nowego
z Gdańska . Jak tyłka Lechu wrócił do domu, to
i muzycy zabrali się do pracy . lato efekt calkiem niezły singielek pilotujący płytę "Siu

Berd ' ,
czwartek 26.9> "TO JUŻ BYŁO" - MARYLA
RODOWICZ (TraLala IPolygram)

OF THE WORLD" - AMANDA MARSHALL
(Epic)
,
Nowa postać na kanadyjskie j scenie

Z okazji wydania 3 - płytowej ANTOLOGII
Maryli Rodowicz warto przypomnieć jeden z jej
niezapomnianych przebojów napisany przez
lidera Grupy Pod Budą ~ Andrzeja Sikorow-

muzycznej - 23-letnia Amanda - ni e przynosi

skiego,
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Najpierw w sprzedaży pojawil się
singiel zawiera.i~cy trzy utwory : "Prawo", " Spadam" i '·Jeanny" . Od kilku
dni dostępny jest już album. Mial mieć
tytul "Wstęp". Móglby mieć tytul
"Napakowany" (zawiera 17 utworów). Ale " Packod!" był u C luissie
Hynde i the Pretenders. Zapewne dla2 tego plyta ma tytuł " Intro". Ty tul ten
zapowiada - jak m ożna domniemać
15 ,. _ kolej ne, przyszle dokonania tercetu.
sat·~ Wlaści wie. można być tego pewnym,
~my skoro prawic na końcu albumu umie-

zja" typu: " ... sam na sam patrzysz na
dzban pelen mych łez ... " No właśnie!
Piosenki zaśpiewane przez odkrytą
w jakimś klubie piosenki karaoke
Magdalenę Pok orę wypadają najbardziej przekonywająco. Może decyduje
o tym barwa jej głosu? Większość
piosenek interpretowa na jest w damsko-męs kim dwuglosie . Zdarza się
i trójglos. Wokal Michała Wi ś niews
kiego przypomina mi produkcje ciemnoskórych Braci Gibson - popularnego na przelomie lat 70. i 80. tria
uprawiającego taneczny pop. Tam

KU LTU RALNV _~-----=,.-::-;::--~;----- Nr 38, str. 23
chrapli wy trójgłos harmonizowal
z prostą dyskotekową ara n żacją. Tu,
chrapliwosć powi,!zana z aranżancją
bardzo bogatą, czasem aż ornamentacyjną wywołuje we mnie mieszane
uczucia . Może lo si\; sprawdza na
koncertach, kiedy zespolowi towarzyszą tancerze zwiększający liczebność
tercetu aż czterokrotnie?
Jcst dzielo kapeli IC H TROJE jednak na polskim rynku mu zycznym
czymś niezwyczajnym, gdyż stanowi
swoistą mieszank ę wybuchową ł ącząc
popową ,

niemal przebojową melodyi musicalowy sposób śpiewania
z pisanymi na go,,!CO tekstami, które
kę

FILM

!!!! ~ szczono instrumentaln~ kompozycję

na ,. "C.d.n.". W Łodzi, ską d wywodzi się
SY' /, ta młoda wiekiem i stażcm grupa ,
SlOI wymicnione na wstępie utwory zys\~ kaly sobie rangę przebojów w tamtejh -'. szych stacjach radiowych.

Twierdzenia
o "Twierdzy"

Po zapoznani u sif;: z zawarloscią
CO
.
.
10,' calego a lbumu !ch TrOjga Jednego

.Itr I

Za łoże nie

Z Jestem pewJCn : do promocJI wybrano

51')';' utwory,

które mogą się podobać.
prawdopodobnie wskutek
'I1I ' sklonności do melancholii, ujęl a pioI senka zatytulowana "Szarość dnia"
"'" śpiewana przez jedm! (żeńską) trzecią
grupy. I jeszcze jedna - "Cień". choć
w tym przypadku ocenę obniża "pocłat-. ~_ _ __ _ _ _-.:..._ __ __ _ __ __ _ _ __ __
i Z Mnie,

łub r - - - - - - - - - - -- --,

KSIĄŻKA
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~!O l 1:, ~===========

'og'

~~ \Vartościowy
~~~i nieaktualny
ibl.

'zeń '

Na pewno warto nabyć "Mały oks'nek fordzki słownik historii świata w XX
99 6 lVieku". J est to j<'IIna z nielicznych - na
' ozi !>olskim rynku wydawniczym, pozycja,
;riJd ,tra ktująca w przystępny i jednocześnie
~"' I 'kondensowany sposób o wydarzeniach
lal- o.tatnich kilkudziesięciu i kilkunastu
31~b \ lat. Nie znajdzie się w nim jednak
Lio' faktów historycznych ubieglego roku
~ane czy nawet tr7.ech, czterech poprzednich
>

<

~S lat.

.

~
,
·
,
"
;
·

i' " Mały oksfo rd zki slownik historii
' Świata w XX wieku " zostal oparty na

=--,
·

t

_"

tl1

Ą

lA
I

, '!;spółczesnym leksykonie historycz-

QYm, wydanym przez Oxford Univerlity Press. Pierwszy raz słownik uk azał
tlę w Polsee w 1992 roku, nakladem
~uls Publicati ons Ltd. W tym rok u
~~u gie wydanie t ra liło dOJąk czy telQlków, d zię ki Klubowi "Swiat K sią
!ki". Najwyższy czas, chcia loby się
~. Przez ten okres wydarzylo się
~rzecież tak wiele, że na leialo już
' 1<tk tua li zować slownik. Należało , ale
I,ydawic two_"Ś wiat Książki" tego nie
\czy nilo. "Podczas prac nad polską
~er,'iją slolVnika jego [re!a.: zaklUalizo"ano wedle stanIl z polowy 1992 r.
. Czy tamy na obwolucie książki . Czy~Inik otrzymał więc slownik history~ny, który był dos konałym opraco~niem, tyle że ponad cztery lata
'lIlu.

Daremnie szukać np. hasla "Clinton " . Czterdziesty drugi prezydent
Stanów Zjednoczonych za dwa mie·
siące za k()!'!c;:y swą czteroletni ą kadencję, a tymczasem w slowniku możemy przeczytać jedynie encyk lopedyczną informację na temat George Busha , poprzedniego lokatora Bialego
Domu . W dodatku notatka kończy
się optymistycznym dla niego zdaniem: "W 1992 roku wystąpil jako
kandydat do nominacji republikańs
kiej. aby ubiegać się o reelekcję i wy gra110twa prawybory". Najświeższą
in formacją o
byłym prezydencie
F rancji - Francois Mitterrandzie jest
to, że w kwietniu 1992 r. powolał
nowego szefa rządu - Pierrea Brgovoya . Kilka miesięcy przed ukazaniem
się slowni ka także Mitterrand zostal
"powolany" ... na tamten swia!.
Na pewno nieuaktualnienie slownika jest jego wiel ką wadą. Mimo to
warto tę pozycję posiadać. Zawiera
bowiem ponad 1200 haseł, w przyst ępn y sposób charakteryzujących
najważniejsze dwudziestowieczne zjawiska i wydarzenia na świecie: wojny,
rewolucje. ruchy spoleczne, konferenmiędzynarodowe,
cje,
instytucje
a także sylwetki polityków, ideologów. Informacje te mogą znacznie
ulatwić zrozumienie rozgrywaj ~cych
się dzisiaj konfliktów, procesów społecznych , o których można każdego
dnia u słyszeć w serwisach informacyjnych.
ROBERT KAŻMIERCZAK

"Maly oksfordzki słownik historii
,~wiala Hl XX wieku ", red. Paw eł Wieczorkiewicz, Marek U rbański. Klub
"Świat Książki"

" Twierdza" to dobry film sensacyjny.
Twierdzenie pierwsze
Dobry scenariusz i o biecujący reży
ser to szansa na niczłc kino akcji.
Twierdzenie drugie
Dobrzy ak torzy gwarantują dobry
film.
Tl\o'icrdzenie trzecie
Perfekcyjny montaż i efekty specjalne trzymają w napięciu.
Dowoo
Opowiadanie Davida \Veisbe:rg':!
i D"ug!a5a Cooka pl. "Twierdza"
otrzymał Michael Bay (reżyser " Bad
Boys") i postanowi I je zekran i zować .
Fabuła filmu to połączenie klasycznych stereotypów gatunku. Amerykańsk i general Francis Hummel, wraz
z grup'! wiernych podwladnych opanowuje więzienie Ałcatraz (obecnie
muzeum), w którym znajduje się ponad 80 turystów i żąda 100 milionów
dolarów okupu. Pien i ądze Le chce
przeznaczyć dla rodzin żołnierzy , poległych w " tajnych akcjach" rząd u
amerykańskiego . Uważa się za sprawiedliwego mściciela , który ma wynagrodzić rodz inom poległych ich poświęcen i e dla ojczyzny. W razie niespelnienia żądań grozi zrzuceniem
bomb chemicznych na San Francisco.
Władze planują akcję odbicia zakladników i zneut ralizowania bomb . Do
tego potrzebni są: chemik, zatrudniony w laboratoriach FBI, oraz osoba,
możc wejść niezauważona do
twierdzy. Ale kto może wej ść do bylego więzienia , które zostało tak zbudo-

która

wane, aby nik t z niego nie uciekł? John
Patrick Mason jest jedy ną osobą, której udało się zbiec z Aleatraz. Ale jak
go przekonać do współpracy z jego
oprawcami'! Rząd USA obiecuje mu
wo ln oŚĆ. Rozpoczyna się walka z czasem. Mason, wraz ze specjalistą do
spraw broni chemicznej Stanleyem
Goodspeedem dostaje si ę do twierdzy.
Resztę trzeba zobaczyć samemu. Akcjajest pasjonująca. Scenariusz dobry.
Reżyseria niezła (patrz tw. pierwsze).
W ro lę Masona wciel ił się znakomicie Sean Conncry. Aktor ten jak dobre
wino - im starszy tym lepszy. Obok

w młodzieńczy, niezawoalowany sposób opisują doświadczenia polskich
dwudziestolatków lat dziewięćdziesią
tych.
Po trzykrotnym wysł uchaniu sztuki
Ich Trojga w całości , daję trójkę (w
skali sześc iostopniowej),
RONNIE
ICB TROJE: "INTRO", CD/ kaseta
(Koch Internat ional) 1996. Program:
bllro, Prawo. Walizka, Spadam, L f k ,
Gwalt, Czas, Bezdomni, Sz aroś(: dnia,
Kot , Obcy , Mrok , Niecierpliwi my.iiiwi, Ciel1, Ci wielcy , C.d.ll., Jeallny.

niego dobre kreacje stworzyli: gruntujący swą pozycję w Hollywood, Nicolas Cage (chemik - Goodspeed),
oraz szara eminencja filmu arnerykaóskiego - Ed Harris (generał Hummel) .
Aktorstwo na najwyższy m poziomic
(patrz tw. drugie).
Wszyscy, którzy 11I bi~ wybuchy,
strzelaniny, oraz efektowne pościgi ,
również się nie zawiodą. Jest tego
dużo . Przy tym tak sprawnie zmontowane, że nie przeszkadza widzom
nie gustuj ącym w fajerwerkach. Efekty specjalne w twierd zy skutecznie
potęgują napięcie (pa trz tw. trzecie).
Wnioski
Kino akcji ma swych zagorzałyc h
wie!bicieli. Ich do obejrzenia "Twierdzy" nie trzeba namawiać. Przeciwników nigdy nic przekonam. Niezdecydowanym mówię: WARTO.
TWi ERDZĘ,

ŻE

"TWIERDZĘ"

TRZE BA OBEJRZEĆ (co należa lo
udowodnić).

PRZEMYSLA W SZESZULA
-~

~

KINO "ECHO"
Jarocin, ul.

Gołębia

I

"Szklanką

po łapkach"
17 i ł8 września - godz. 17.00 i 19.00
Bi lety 5 zl (50.000 zl)

"Wyspa piratów"
20 i 21 wrzcśnia - godz. 19.00
22 września - godz. 16.30
Bilety 5 zł (50.000 zl)

"The Quest"
21 września - godz. 23 .00
Bilety 5 zł (50.000 zł)
"Krytyczna decyzja"
24 i 25 wrześni a - godz. 19.00
Bilety 5 zł (50.000 zł)

I

WYPOŻYCZALN lA
KASET
J
7145
7160
71 48
7149
7150
7152
2284

" Młodzi gniewni" - sens.
"Casino" - sens.
"Samotn y zwycięzca" - sens.
" Śmiertelny poker" - sens.
" Mr Stiteh" - sf
" Dziewięć miesięcy" - kom.
" Dracula" - erotyk

C'\()
Y

BARAN (21 111- 19 IV)
Zdaj się na Planety. Kochaj, nie
warunków. Pisane są Ci
głębok i e przeżycia. Około polowy
tygodnia będziesz w cudownej zgodzie
ze światem. Podejmiesz kilka bardzo
tralnych decyzji. Jeże li urodziłeś się w
II dekadzie - uważaj! Nie splosz szansy.
Pomyślny dzień - v.1orek.
s tawiając

V
U

BYK (20 IV - 20 V)
Na początku tygodnia będziesz
mieć klapki na oczach, ale ju ż pod
koniec tygodnia nic Cię nie usprawiedliwi. Ktoś ma ci coś do powiedzenia - wysłuchaj go i ... nie udawaj
bryły lodu. Niczego nie odkładaj na
jutro. Idź jak burza - ajeśli zastanawiasz
s i ę nad wyborem drogi , myśl szybko.
Pomyślny d zień - piątek.

rr

BLIŻNIĘTA (21 V - 20 VI)
Gwiazdy daj ą Ci teraz energię.
Nie roztrwoń jej, ale nie pozwól się
popędzać. W pracy, przy odrobinie
dyscypliny, nie zabraknie sukcesów. Nad
Twoimi emocjami czuwają zaprzyjaź
nione Planety. Z ulgą wycofasz się z
nie fortunnych związków. Masz tyle
zawodowych i finansowych możli
wości, że może sz pogrymasić. Pomyślny dzień - poniedzialek.

6';:\ RAK (21

VI - 22 VII)

~ Pogardzasz sprawami materialnymi i b ę dziesz zachwycony, gdy ktoś

zaiar~\~ je Z-ft Ciebie. J€G.n:!k ~kf)ntroluj
sytuację . Pod koniec tygodnia ujaw!!!
się TWDja wspaniała zdołność traGania
we właściwe miej sce o właściwej
porze. Nie wiadomo, skąd pojawią się
nagle zawodowe sza nse. Pomyśl ny
dzień - środa.

LEW (23 VII - 22 V1Il)
Trudno Ci będzie w to uw ierzyć, ale ni c zawsze masz racj ę . Gdy
opadn ą emocje, zwróć uwag" na jakie
kom promi sy idzie Tw~j partner. Jeśli
jestd samotny, na początku przyszł ego
ty god ni a moźe okazać ,ię, że zakochałes s i ę po uszy. W finan,ac h i w

porząde k. W środku tygodnia zreali zujesz plany, nadejdą dobre wiadomości
i sporo pieniędzy. Panno - nie. rozpamiętuj! Lato, pla że, słońce, spacery za Tobą. Wróć do rzeczy wistości. Co
było , minęło ijużnie wróci ... Pomyśłny
d zi eń - niedziela.

fi

WAGA (23 IX-22X)
Nie jest to czas na pogoń za
pieniądzem ani zabieganie o czyjeś
uc zuc ia. Przyda s i ę uspokojenie.
Zastanów się, gdy pojawią się wątpli
wości, pytania. Nie watto się oklamywać - goni Cię to, przed czym umykasz.
J eś li trzeba - zacznij od nowa - ale
inaczej' Pod koniec tygodnia pewne
Planety ubarwi ą Twoją codzienność.
Pomyślny dzień - czwattek.

-

m.

SKORPION (23 X - 2 1 XI)
W połowie tygodnia zacznie się
ruch w sprawach finansowych i zawodowych. Możesz zrobić duże pienią
d ze ! Przygotuj się na zaszczyty dostaniesz superpropozycję. Ceń s ię
wysoko. Zrozpaczony Skorpionie - nic
zatrzymuj odchodzących . Wkrótce
puste miejsce się zapełni . Pewne! l!
Pomyślny dzień - środa.

Pionowo: I) dalszy krewny, 2) jędza, magiera, 3) połówka wypatroszonej
4) papuga z Australii i Nowej Gwinei , 5) niedokrwistość, 6) tworzywo
sztuczne, 7) świadectwo kontroli technicznej, 8) amottyzator, 9) "cmentarne"
zwierzę, 10) myśl przewodnia, 16) gatunek wierzby, iwa, 17) wzniesienie, pagórek,
18) wycięcie, szczelina, 20) wizja, wizerunek, 21) bieda, ubóstwo, 22) dawna
broń drzewcowa, 23) wykonuje wyroki śmierci, 24) napój z Jamajki, 25) syn
Posejdona, 29) akt prawotwórczy, 30) staroży11le pa6stwo w pn. Mezopotamii,
3 1) uj eżd:1:a !ni~, kierat, 32) typ żaglo wca, 33) stopień służbowy w hierarchii, 34)
likier kminkowy, 35) dziki karp, 36) osoba wnosząca spra wę do sądu, '37) kółka
m ości. Cz~knj (ici"pH.'.'.'!t: Pomyś lny r przy wrotkach, 38) pospolity nietoperz.
d zień - v.1orek.
Litery z pól ponumerowanydl w pr;nvym dn!nym rogu, i1:lpiSaiie od ł do i 9,
VL KOZIOROŻEC(22 XII - 191) utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.
Oprac. PIOTR WARCZVŃSKI
'F Nie obrażaj się na cały świat - z
. " STRZELEC (22 X I - 21 XII)
)(. - Podzielność uwagi pozwołi ci
kochać, bawić się i równie intensywnie
pracować. Pomogą życzliwi ludzie,
szczęśliwe przypadki, zbiegi okoliczności. Po połowie tygodnia przybędzie
pieniędzy, dojdzie do ważnych spotkań,
nadejdą oczekiwane, dobre wiado-

sytuacji jest wyjście. Spróbuj
lub właśn i e '
tera z zdobądź s ię na radykalne zmiany.
Pos taraj się nie narobić głupstw.
Problemy , przed którym i uciekasz,
wrócąjak bumerang. Musiszrdz7.abrać
s ię za nie i w kO!1cU rozwiąz:.lć. Jest to,
jak widzisz, ni cuniknione. Pomy ś lny
dzień - nied zie la.

C'"]s

pracuje dla Ciebie. Pomyślny
dzien - sobota.

n'h

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Przyda s ię czujność, odwaga i
odrobina determinacji. W sprawach
se rcowyc h trudno b<,;dzie zaprowadzić

IIX

ALKOR sp. z 0.0,

63-200 Jarocin, ul. Zaciszn a 2
tel Jfax (0-62) 47 ·36·34

umocnić swoją pozycję

~ WOONIK (20 I - 18 11)

~ Spodziewaj si, flil1ów i wyraź
nyc h syg na łów, że ktoś jest Tobą
oczarowany ' Korzystny układ gwiazd
; planet sugeruje Ci podj ęcie ryzyka!
Decyduj, planuj' Jaki ś projekt Twojego
życ i a uzyska ostateczny kształt . Na
ho ryzo ncie duże pi en i ąd ze . Uważaj
jednak. aby nic paść ofiarą iluzji.
Pomyś lny dz ień - sobota.

'.1..l

RYRY (1911- 20 1Il)
Do początku przyszlego tygodnia Plan e ty poprowadzą z Tobą
wojnę ! Przygo tuj s i ę na konl1ikty w
domu i gwa ltowny odplyw gotówki.
Nie rzucaj s i ę od ra zu w in ne ram iona.
szukając pocieszenia, ani nie zmieniaj
pracy. Troch, dyplomacji i postawisz
na swoim. Ry bko - wi,cej odwagi.
POlnysi ny dziCr1 - wtort:k.
MER KURY i WENUS

7\.
• dozowniki do mydła w płynie
• pojemniki na ręczniki papierowe
i papier toaletowy
• mechaniczne i elektro niczne
odswieżacze powietrza
• elektryczne suszarki do rąk
• Dop,elnice i pojemniki na odpady
'1lydło w płynie, ręcznik i papierowe
lp. akcesoria

(41100)

świni,

każdej

pracy -lekka stagnacja, lct.:z nie obawiaj
się,

Poziomo: I) mała kanapa bez oparcia, 7) imię Lincolna, prezyde,nta Stanów
Zjednoczonych , II) odstępca, odszczepie niec, 12) sy laba, 13) biegły,
rzeczoznawca, l4)jcden z legendarnych zalożycieli Rzymu, 15) słynny wodospad,
19) trąba powietrzna, 23) arkusz, luźny kawałek papieru, 26) szofer, 27) strzyże
trawe i pielęgnuje kwiatki, 28) obłok kurzu, 31) np. Olga Boznańska, 35) wiosenne
warzywo, 39) prymitywny ustęp , 40) pomocnicy myśliwych w czasie polowania,
41) anemon, 42) rodzaj dźwigu na przesuwnej konstrukcji nośnej, 43) gatunek
rekina, 44) czekan, broń obuchowos ieczna.

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

zgłos ić

Hasło:

Oka:ja lo perskie oko /OSII .

Nagrody wylosowa li:
URSZULA I'OROLNICZAK
- C i świca 9 (25 zł~.
PIOTR KOŚClELNIAK
- Jarocin, ul. Poznariska 47 (10 zł),
HONORATA KRASlAK
- Nosków, ul. Ląkowa 4 (kawa),
MALGORZATA NOWAK
Wiosny Ludów 10 (kawa).

Rozwiązan ie krzyżówki

prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogłoszeJi (Jarocin, Rynek Ratusz) do 27 Wl7..eśnia. Spośród prawidło
wych rozwiązali wylosowane zosta ną
dwie nagrody pienię żne (25 zl i 10 zł)
oraz. dwie nagrody rzeczowe (kawa).
przes iać

