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(przy głównej bramie "Lenwitu")
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Wybory
na wsi
W najbliższą niedzielę
rolnicy wybi o rą swoich
przedstawicieli do Izb Rolniczych.
Mające ponad s tuletni ą
tradycj ę Izby Rolnicze zostały reaktywowane na podstawie ustawy z 14 grudnia 1995
roku. Na teren ie woj . kaliskiego ut worzo nyc h został o
58 okręgów wyborczyc h.
Wybory będą waż ne jeśli
weźmie w nich udzial co naj mniej 20 % uprawnionych do
głosowania. Izby reprezentująinteresy rol ników wobec
władz administracyj nyc h i
samorządowych , prowadzą

działania

na rzecz wsi i rolnictv·/El.

Przeciętny

jubileusz
Jubileuslowy XV Bieg o
Puchar 700-lecia .Jarocina
można uznać za udany pod
względem sportowym.
Zwyciężył faworyt - Wiesław Pałczyński, czolowy
polski maratończy k. Atrakcj'ł zawodów był udział
Białorusinki Natalii Gołu
szko - uczestniczki maratonu olimpijskiego w Atl'H1cic.
Duży

zawód sprawili organizatorom i zawodnikom
kibice. Prawie nikt nie dopingowal biegaczy na trasie. Na
stadionie zaś zgromadzila s i ę
tylko niewielka gn,pka. W tej
sytuacji goście musieli s i ę
zadowolić obecnością władz

naszego miasta.
Dokończenie

na str. l J

J arocinianin
Roku '96
Już

po raz szósty Honorowa K .. pituła
Tytułu Jarocinianina Roku przyzna tę
zaszczytną godność osobie związanej z
Ziemią ,Jarocińską, mającej szczególne
osiągnięcia w pracy społecznej bądż
zawodowej.
.

KORKOWY INTERES
W Witaszycach na trzystu metrowym odcinku prowadzone są od
tygodnia roboty drogowe. W godzinach rannych i popołud
niowych tworzą się kilometrowe korki. "Tłok jak w Kabulu. W nocy
pracować - tak jak na Zachodzie - a nie rozstawiać się ze sprzętem wtedy,
jak się łudziom spieszy!" - denerwuje się jeden z kierowców.
ubiegłego

Członkami Kapituły przyznającej tytuł
zostaj ą wszyscy

dotychczasowi laureaci oraz
redaktor naczelny "Gazety Jarocińskiej" . W
bieżącym roku jury konkursu tworza,: Hanna
i Paweł Piekarscy, Eugeniusz Czarny,
Andrzej Owczarek, Ewa i Andrzej Kostoło\\':scy, [reneusz Hemmerling oraz Piotr
Piotrowicz.
Pretendentó w do tytulu Jarocinianina
Roku '96 zglaszają Czyteln ic y "Gazety
Jarocińskiej". Chcemy, aby wyróżn i enie
uzyskala osoba cicsza,ca się powszechnym
uznaniem, mająca szczególne zas ług i dła
naszego rcgionu. Warunk ie m przyj ęc ia
zgło szenia jest przekazanie redakcji łi stu
rekomenduj ącego kandydata do tytułu,
przedstawiającego jego zasługi. List powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem
osoby zgłaszającej.

o sytuocji w Witaszycach czytaj na str. 5

Cuda w szpitalu
Istnienie jarocińskiej służby zdrowia graniczy z cudem - już w marcu
na jej funkcjonowanie. Z cudem graniczy też fakt, że
chorzy w szpitalu wracają do zdrowia - stawki żywieniowe są tu dwukrotnie
niższe niż w więzieniu.
SkOllCZyły się pieniądze

Na oddziale d zi ecięcym jarocińskiego
szpitala, rodzice są in for mo wa ni przy
wejściu , że przy no sząc swemu dziecku
owocc czy słodycze, powi nni dzielić się z
pozostałymi m ałymi pacjentami w pokoju.
Nawet ,jeże lij cst to jeden banan, kroi się go
na tyle części, ile jest dzieci. Zdarza się, że
na oddziale przebywająpacjenci, do któ,ych
nikt nie przychodzi albo też nic nie przynosi.
- Wiadomo przecież. że nie wszystkich
rodziców stać na kupno owoców c.zy słody
czy. MaIki nie raz są obrażone. że Irzeba s ię
dzielić. Taki jesl jednak reglllall/in i muszą
s i ę z Iym godzić' - mówi Aleksandra
Smolarek, pielęgniarka oddziałowa oddziału
dziec ięcego . - Dzieci powinny otrzymywać
odpowiednie porcje. z wla.~ciwą zawartościq
witamin, białka, tluszczow, U nas jedzenie
nie spelnia Iych 1101'11/ . .Je5Ifalalne.
Jadlospi s wjaroc i ńskim szpitalu ustalany
jest z góry na dziesięć dni. Dzienna stawka
żyw i eniowa wy nosi okolo 2 - 2,30 zł.
Czasami jest 1,80 zł, ale zdarzają się stawki
w wysokośc i 2,50 zl. Jedzenie osób na diec ie
wzbogacone j est o kalafior, sa latę . Tego nie
do stają pozostali pacjenci. - Codziennie
muszę wiedziei', ile osób jest na diecie
norll/aln ~;. lekkie;, płynn ej. specjalnej,
wąlrobolVej. ziell/niaczane;. Wed/lig Iych

danych sporządzam jadlospisy. - mówi Helena Golińska, dietetyczka. - Zeby by/a zupa
i czasami drugie danie, "schodz imy" z
gramólVki. "Gramówka", czyłi dzienna waga
produktów wyznacz ona ce ntra lni e, w
jaroe ińskim szpitalu jest znacmie obniżona.
Dokończenie na SIr. 7

FOTO Stachowiak

-----Generał

z Dobieszczyzny
W

ubiegły

wcekend

Ziem i ę

Jaro-

cińską odwicdził komendant garnizonu
mi as ta stołec zne go Warszawy gen.
brygady Stanisław Ferenz. Genera ł

pochodzi z Dobieszczymy.
Za tydzień na łamach "G. J."
reportaż Aleksandy Pilarczyk.

-------

Walka o ropę
"Na to, co się dzieje nic ma słów kolejki, kłótnie nawet, bójki" - mówi
pracownik stacji paliw. Rolnicy przyjeż
dżają nocą, czasami na rowerach, żeby
zapytać, czy rano będzie ropa.

Kryzysowa sytuacja spowo dowana
brakiem olcju napędowego utrzymuje s ię od
początku wrześni a. Jeszcze do niedawna na
stacjach CPN nie by ło problemu z zaopatrzeniem w ropę. Kłopoty mieli tylko inni
dystrybutorzy. Obecnie w CPN-i e przy ulicy
Pozna.iskiej codzienna dostawajest sprzedawana w ciągu 2 - 3 godzin. W kolejkach stoją
samochody ciężarowc i ciągniki ro lnicze.
Nie zawsze oczekuj ącym udaje sie zac hować
spokój.
Dokończenie na sIr. 3
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KRONIKA
POLICYJNA

URODZENIA

Ewa Owczarek
M a riusz Plu ciński
Patryk K luga
Blażej Jó zetiak
Izabela Grzebyszak
Grzegorz WierteIak
Angelika Mazurek
Hubert Antkowiak
To hiasz Dopierala

I

o

ZGONY
Stanisława Frątczak I. 78 (Jarocin)
Edm und Miękus I. 77 (Jaroci n)
Józef Karliński I. 43 (Jarocin)
Gert ruda Marek I. 77
(Ł uszczanów)

Feliks Guszczak I. 67 (Wilkowyja)
Kazimierz Bartniczak I. 64
(Twardów)
Marianna Regulska I. 77
(Potarzyca)
Władyslaw Kędziora I. 72 (Golina)
Franciszek Kałmucki I. 90
(Golina)
Maria Czajka I. R8 (Parzew)
Wincenty Rejman I. 70
(Nowe M iasto)
Franciszek Rybka I. 54
(Nowe MiaslO)
Alojzy Stanislawiak I. 50
(Stramnice)
Miron Koście ln y I. 44 (K l ęka)
Katarzyna Schick I. 88 (Ut rata)
Jan Łuka szyk I. 79 (Boguszyn)
M a rian Cicś l ak I. 60 (Stęgosz)
Rodzi nom

zmarłych

skladamy wyrazy

współczucia
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wrześni a

Karo l
Zeidler
(Dobieszczyzna)
- Agnieszka Jeziorek (Mieszków)
Bernard M i kołajczak (Potarzyca)
Vi o lella Pach urka (Jarocin)
T omasz C ieplik (Ostrów Wlkp.) - Magdale na Robakowska (Jarocin)
Jacek Zomer (Witaszyce)
Iza bela
Galon (Jarocin)
Dariusz Budziliski (Zakrzew) - Ilona
Iwicka (Jarocin)
Grzegorz
Ja nkowiak
(Ja rocin)
- Agnieszka Antczak (Jarocin)
Rad osła w Łuczak (Magnuszewice) Justyna Kasperkowiak (Wilczynice)
Tomasz Rażniak (Jarocin)
Beata
Łysiak (Jarocin)
Dari usz Jackowiak (Sied lcm in) - Ewelina Leśniewska (Jarocin)
Pa weł Celak (Łobzowiec) - Justyna
Baranek (Rusko)
Tomasz Spychaj (Cielcza)
Renata
Banasiak (panienka)
Krzysztof Ry hka (Jarocin) - Ewa KieIbasa (Śmielów)
Wiesla w Wa śkowiak (Żerków) - Joanna Michalska (Żerków)
Waldemar Łapczyń s ki (Prokopów) Ewa Czeka Iska (Slawoszew)
Roman Olcnder (Dob ra Nadzieja) Lidi a Żyto (Kotlin )
Marek Aleksandrowicz (Chocicza)
Vio letta Gogołkiew i cz (Kruczyn)
Grzegorz Gabrysiak (Jaraczewo)
Anna Krzywosądzka (Chocicza)

16 września bezpośrednio przed
wjazdem pociągu na stację w Jarocinie, Alfons W. przedstawil kontrolerowi pociągu , sprawdzają ce mu bilety,
przerobio ną legitymację PKP. Dokumnet wystaw io ny był na Stanislawa J .
O 18 września na bo isku szko ln ym
ZSZ nr 2 w Jarocinie czterech nieznan ych mężczyzn pobilo 16-let niego
Dami a na R.
O 19 września Andrzej P. bez powodu
ud erzył w twa rz Irenę K. Kobi eta
doznała stłuczenia o ka.
O Dzień później w Jaroci nie na terenie MOSiR-u dwaj mężczyzni zaczepili U -letniego Artura S. Grożąc pobiciem i wykręcając ręce zab ra li mu
kurtk I'. Jeden ze sprawców uderzyl
c hłopca w twa rz.
O Z 20 na 21 września w Jarocinie we
własnym mieszkaniu zmarł nagle 30letni Adam W.
O 2 1 września w J arocinie zmarł nagle
45-letni Czeslaw J.
O W nocy z 21 na 22 wrześn i a IV Potarzycy nieznany sprawca wszedł po
drabinie na piętro budynku RSP. Po
wybiciu szyby włamał się do pomieszczenia, z którego skradł 400 zł z kasetki i 2 tys. zł z szafy.
O 23 września na ul. Wojska Po lskiego w J aroci nie,jadący od strony K a lisza dostawczym mercedesem, Arkadiusz S. nie zachował należy tyc h środ
ków ost rożn ości i na oznakowanym
przejści u dla pieszych potrącił Honoratę P. Piesza po niosła śmi e rć na
miejscu.
(jn)

BEZ PRACY
20 września w jarocińskim urzędzie
pracy zarejc'Strowanych było 5,667
bc<robotnych, W ciągu tygodnia zarejestrował o si ę 120 osób. Spoś ród 124
wy rejestrowanych, 62 podjęło pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami za trudnienia dla
księgowej, kierowcy kat. CE ze znajomością języka niemieckiego, malarza
ta pcciarza,

ś lusa rza

(abso lwenta

szkoly z 1996 r.), tapicera, masarza
- wędliniarza , tcchnika odzieżowego
lub krawca konfekcyjnego, blacharza
sa m oc hodowego, pracownika do
przetwórstwa rybnego, opera to ra koparki jedn onaczyni owej, szwaczki
z grupą inwa lidzb1 oraz sprzedawcy
(absolwenta sz koły z 1996 r.). (jn)

N agrody dla mam
W najbliższy piąt ek rozstrzygni ęty
zostanie konkurs dł a matek, które ka rmiły swoje dzieci piersią , Czekają na
nie atrakcyjne nagrody oraz słodka
niespodzianka,
Konkurs ogloszony został kilka tygodni temu. O pisy swoich przeżyć
nadesłało kilkanaście kobi et. Część
z nich karmiła natura lnie kilka mi es i ę
cy, niek tóre - rok, dwa la ta, a nawet
dłużej. " Wszystkie z dumą opowiadają
o chwilach, kiedy dawały dzieóom naj-

więcej

p~

- najlep,lzy, najZdrow.l'zy
karm , a wraz z mm ogromne pokład)
ml/ośu" - mówI Kazimiera P a cia proj
wadząca Szk o ł ę

Rod zema
W pIą tek, razem z męzaml I swolI1ll
pociechami uczestniczk i konkursu bę'l
dą mo gły odebrać atrakcyjne nagrod y. Są wśród nich maskotki, kosmety'j
ki . biżuteria. ciekawc książki. Na spo'l
tk a nie zaproszeni są równi eż abSOI'\.
wenci Sz koły Rodzeni a,
(raO

:!

IZ TARGOWISKA I UPR-owcy
w Czytelni
0,30 do 0,50

marchew
seler

1,00 do 1,50

cebula

0,60 do 0,70

pomidoT)'

1,50 do 3,40

ziemniaki

0,20 do 0,30

fasola

1,50 do 2,00

pietruszka

1,00 do 1,50

kapusta szt.

0,50.do 1,00

pieCZ/liki

2,00 do 4,00

kalafior szt.

0,50 do 2,00

OWOCE
pomaral\cze

3,00 do 3,20

cytryny

3,50 do 3,80 .

banany

2,00 do 2,20

jablbl

0,70 do 1,50

ś liwki

1,00 do 1,20

brzoskwinie

1,40 do 2,00

S potka nie z Mariuszem WaszakienI!

prezesem Oddziału Wielkopolskiego Unii
Polityki Realnej, członkiem R.dy Głów '
nej odbędzie się w poniedziałek , 30 wrześ·
ni. o godz, 18,00 w Czytełni "Pod Ratus7.em"o
Mariusz Wasza k przedstawi

s tanowi ~

sko Unii Polityki Realnej w sprawi' l
fin a nsowania partii politycznych z bu ~
wojskowej, podatków, a także izb rzemieślniczych. (rr) i

Od dwulatka
ido sześciolatka I
o obowiązkowych

pię~

szczepieni ac h
ciola tków i sześcio latków o raz ok resowych bada niach dw ul atków i czterolatkó w powinni pamiętać rodzice tych
" maluchów". Po radnia Pedia tryczna

czynna jest od ponied z iałku do
w godzinach od 1000 do \3 00

pi ątk u

(raO

KWIATY '
gerbely

0,40 do 1,20

ró2e

0, 10 do 1,00

goźdz i ki

0, I() do 0,40

Basen
dla wszystkich

IDYŻURY APTEKI

Miejski Ośrodek S portu i Rekreacji w Ju~
rocinie wyznacz}'1 stale, wolne godzio)' wst\-'pu na basen.
Wolne godzin y to: poniedziałek. wtorek

Do 29 wrLcśnia dyżur nocny w gouz.
20.00 - 8.00 pełni ap teka " F'Jos Rosac"
(Jarocin , ul. Wrocławska 9, tel. 47-23-58).
Od 30 wrzcśnia do 6 p aździe rnika dyżuro
wać bl(uzic apteka "Aspir)'nka" (Ja roc in.

i 15,00 - 16,00. Ceny bilelU jcdnor:lzowcgo

ul. HaHera t4, leI. 47-24-34).
Aplek a "Remedium" czy nn a jes t w ka:i,dll nied zi el ę i święlO w godz. 14.00 - t8.00
(Jaroci n, ut. sw. Ducha t4, let. 47-t 5-50).

Iwona Ka s przak, Anna KOlllc czna, Anna Kop ras-Fljolck,
Justyna NapIeraj, Agnieszka PllarCZ)'k, Jer:.:ySlachO'Mak,
AmlrzeJ SIasi3k (J3faczewO), Ffanclszck Tomczak (Nowe
Mia sto) PawelWltwlck.I, Ren .. ta Zawal

i piijlek 20.00 - 21.00, sobOla 14.00 - 15.00
i t5.00 - t 6.00, niedziela t4.00 - t5.00
wynoS7"1: 3,30 zl (normalny) i 2.20 zl (u'
Igowy). M ożna t akże naby6 karnety na 10
godzi n w mies i ąc u (waż ne ty lko w wolnych
godzinach), w ce nie: 27 zł (normalny) i 18 ~d

(utgowy).

(pwkk)

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEN : Jaraczewo ul
Kaliska 4A, tel 3A. czynnc Cilty dZI Cń , No'",,-e Miasto, ul
Poznańska 40, tel 76A pon 10' • '3 ~' , pl 13 J.18
OBSŁ UGA

KOMPU TEROWA: Dólrlusz FljolCk

REDAKTOR TECHNICZNY: Ma/ck. OIC)lllCla k

REDAGUJE ZESPÓŁ : Beata Frąckowlak , J acek
Kallszan (sekretarz redak CJI), Robert Kaim le/czak,
Aleksandra Pllarcz yl< (z-ca reda ktora naczelnego). PIOtr
Plotl owlCZ (redaktor nacze lny), Bogdan Uoz.k

WYDAWCA: AgenCja Re klamo.....,o.WydawnlCzól "AlDUS",
Jarocin. ul Marcmk.OW's klcgo17
DRUK: Ofuka/Ola Pozn ańska Sp z o o , 50·' &4 Poznano
ul ZlęblC ka 16, skr poczt. 186, 60·969 Poznao 2, tel

RcdakCja n.e odpow,ada za tres.c leklam, ogloSlen
rub . )'k ~ll~ t y" I ·Halo , G a zeta O AnOnImo .... n ie
pub likuj em )' Mate rlalow '\le lamow Ionych ll le
7.WH1Ca!ll~' Zastrzegamy s oblc prawo sk .a ca lll<l I
itdlustólCjl tekstowo/az z .w:my Ich tytl.lO.....

(0.6 1)689·5 17

Redaktor prowadzący :
Jacek Ka liszan
1_6'_"._' 0_bo_I_'._'0_"_._'2_.·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'

STALE WSPÓŁPRACUJĄ' Leszel\ Bajda , Izabe la
BIURO OGŁOSZEŃ: 63-200 JarOCin, Rynek. Ratusz, tel
Buko....-ska.lw ona CIesIak, G/iłz)'na C~hnel1ik3 (KolIIn),
47-23· 14, klefownik Regina Blaszak CzynIle codzIennie
J':.c
' :::ko:;:
w:::
' k:::.
,. _ _
9_'" _'
Halina Czarn)' {Nowe Miasto), Przcm YSla"wc:;

I

d że tu pań stwa, słu żby

----------------~-~---=.--~------~--~--~~------------------------

ADRES REDAKCJI:
63·2(0 J<lfOCln, Ul T KO$(;lus.zkl 8B
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J D~'y;~koły za 6 złotych
o dojazdach uczniów i zwi ązanych
z tym opiatach rozmawiali rodzice
dzieci uczęszczających do Szkoly
Podstawowej w I)obieslczyźnie.

proj
'mm)

u bę'
igroletY'1
spo'
JSol·

Do szkoly w Dob i cszczyźnie dojedzieci z Lubini Malej, Sierszewa , Prusinowa , Suchej i M ini szc~
Wa. Wszyscy uc zn iowie piaciii do tej
pory za dowozy 5 złotyc h mi es i ęcz
nie, obojętni e z jakiej miejscowośc i
byli przywoże ni. W tym roku szkolnym opłata podwyższona zos tał a do
żdżaj ą

raf)

-\

zł . " Mieli.'my pewne problemy.
MY"'leliśmy, że dzisiaj przekażemy

6

rodzicom smutniejsze infornul(je iem,

mówi dyrektorka szkoły , Czesława
· Rutkowska. - Wczoraj jednak doga-

Unii

I

daliśmy się z burmislrzem i wszystko
· już jesl IV porządku. Spra wa dojazdów może jednak ulec zmianie
- IV przyszłym roku ". Zgodnie z usta-

łów~

zcś-

atu'

wą

.wi·1
WIC

bu·
da·
(rr)
-

I

I

I

ię· 1

o systemie oświ aty droga d ziecka
· nie może przekraczać 3 kilometrów
c w przypadku dziec i klas I-TY, 4 kilo· metrów w przypadku klas y- YIII.
· J eś li droga dziecka z domu do szk o ( ły przekracza wymienionc odległoŚCI, obow i ązkiem gmmy jest za pew- nienie
bezpłatn ego
transportu
i opieki w czas ie przewozu lub zwrot
kosztów p rzejazdu ś rodkami komunikacji
publicznej.
Pracownicy
U rzędu Miasta i Gminy w Że rkowie
zmierzyli rzeczywiste od l egłości, jakie mają do pokonania dzieci uczę
szczaj ące do szko ly w Do bieszczyź-

nic. "Oka=lllo się. ::e

ur=ąd powinien

zapewni,' baplamy lub czę.iciOlVO
odp/all/Y pcell'óz 1)'lko dzieciom
z k las I-JlI z Sierszelra i Prl/si/lowa
- mówi Czesława Ru tkowska. - Pozos/ali -jeszcze do wczorajszego dnia
mieli j e::dzió, pokrywając calkowi/y
koszl . Mysmr /lie chcieli się IW / 0
zgodzie', bo I~iemy, jak Irudno jesl
zebrać od dzieci po 5 złotych, jak lo
dotychczas by/o ".
Doda tkowo ustalono, żc jeśli zjednego domu dojeżdża więcej niż
dwoje dzieci , ko lejne nie mu szą pła
cić za dojazdy. Wszystkie decyzje
dotyczą rów ni eż d zieci, które uczę
szczają do oddziału zerowego.
(ak!)

Żerków

Ił)

:W alka

Ponad miesiąc trwała kontrola przeprowadzon a "" żerkm~'skim Urzędzie
Miasta i Gminy prLel inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Kontrola dotyczyla kompleksowej
gospodarki fi nansowej. Jak w k ażdej
gminie, inspektorzy sprawdzali przede
wszystkim dysponowa nie przez urząd
środ k ami fin ansowymi, gospodarowanie mieniem komunalnym i realizowa-

O ropę

DokOllczenie z s tr. I

o

W ostatni poniedziałek mi ędzy
kierowcami doszło d o bardzo gwał
townej wymiany zdań. Pracownicy
C PN-u za przeczaj ą, że skońc7.ylo się
na rękoczy nach. Klienci sąsiadującej
stacji twi erdzą jednak , że widzieli
bójkę między kierowcami .
We wszystk ich j a roc iń s kich stacjach sytuacja wygląda podobnie. Kilka godzin po dostawie n astę puje postój . - Nie hędzie lepiej. Jest nicllOrInalnie duża lVyprzedaż. Jeżeli lejemy
z dystrybutora 10 większo!;i kupuje na
zapas. MusielibY/imy reglam ent OWał.:.
Do czego /0 do.l'z/o! - pyta o bsługują
cy klien tów na jednej ze stacji.

Zdaniem PawIa Tomaszewskiego
dyrektora Przed siębio rstwa Ro bó t
Drogowych - właścic iela stacji p rzy
ulicy Poznań s kiej - dopóki nie nast ąpi uwolni enie cen na rynku po lskim, kryzys będzie się pogłę biał.
T omaszewsk i twierdzi, że uruchamianie rczerw jest rozwi ązan iem doraźnym .

Transport z olejem napęd owy m
do stacji A W Ciech Petrol przyjeżdża
co trzeci dzicń. Pracownicy sprzedają pa liwo tylko klientom, kt órzy mają podpisamI ze stacją um owę · - Nie
starcza nawet dla tych, którzy staJe
II lU/S kupują.

Rolnicy
ją nocą

Zebranie członków Oddzialu WojewÓ<bkicgo Towarzystwa Wałki z Kalectwem 7. siedzibą w Jarocinie odbędzie się
28 Września o godz. 11.00.
Podczas posiedze ni a przedstawiony
ZOstani e krótki program artystyczny.
N as t'ł Pi również przekaza nie sprz~tu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
Zebranie odbędzi e się w sa li JOK-u.
(jn)

lWusimy

odm a wiać.

są

zdesperowani. Przyjeżdża
na rowerach , żeby nie lraci(~

paliwa i

Zebranie
TWK

Policjant
przed sądem

Gmina po kontroli

:i l-

ch
na
ku

Lekarze Ziemi Jarocińskiej oraz w/adze gminy po żegnali w środę, 18 września
Mieczys{a wa Wę clewiaQ - d/zlgoletniego ordynatora oddz iału c:hirurgicznegojarocińs
kiego szpitala. Mieczysław Węclewicz zakończył Ul sierpniu pracę zawo dową , a we
wrześniu przeprowadza się do Poznania.
FOTO Staclwwiak

pytają,

kiedy

będzie

ropa

- mówi pracownik stacji .
Przestoje w w trakcie trwania prac
polowych powodują dodatkowe
straty. Rolnicy nie potrafi ą się pogod z ić z za istniałą sy tuacją. - Po la /a
demokracja, żeby rolnik mial ty le
utrtuJnie1l. Ulszystk o drogie . pogoda
)II żniwa dala /lam
Ul koić j teraz
jeszcze slOję, bo "ie mam paliwa. Jak
spokojnie czekać III kolejkach. czas
marnować? / 1I11y problem 10 kierowcy

TIR- ów, którzy

wykupują większość',

zanim rolnik dorr=e do dystrybutora
- stwierd za właściciel gospodarstwa
w Górze.
(ak)

nie inwestycji. Wyniki kontroli, jak
również zalecenia pokontrolne objęte
są tajemnicą . In spektorzy, którzy pracowali przez kilka tygodni wŻerk owi e,
nic chcieli udzielić żadnych inrormacji.
Nieoficjalnie wiadomo jednak, że wyniki kontroli są pozytywne i nie wyka za ły
żadnych ni e prawidlowości w działalno
ści urzędu . Okazało się, Że gmina Żer
ków należy do nielicznych wyjątków ,
w których nie ma przerostu za trudnienia. Zdaniem przedstawicieli RIO
jest ono niższe niż w innych urzędac h
i w z wiązku ze wzras tający mi o bowi ąz
kami gmin nal eżałob y je zwiększyć.
(raf)

«7

Już

wkrótce przed Sądem Rejonowym

w Jarocinie stanie policjant

os karżony

o spowodowanie śmierci sześćdziesięcio
letniego mężczyzny .
W maj u, na skrzyżo w a niu ulic Wrocł awskiej i Węg low ej doszło do tragicznego wypadku. Radiowóz policyjny
potrącił pieszego. W wyniku "derzenia
mężczyzna poni ósł ś mierć na miejscu.
Śledztwo wykazało, że sześćdzies ięcio

letnia ofiara wypadku była w stanic
" nieznacznego spożycia alkoholowego". Zdaniem prokuratury policjant
był trzeżwy. Sprawcy wypadku grozi
kara pozbawienia wo ln ości od sze ściu
mi esięcy do ośmiu lat.
(raf)

Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna
REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY

63-2{)(] JAROCIN ul.

BaJOrego~R?~~)47.21.37

1"x(062) 47·29-0 1

Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarocinie informuje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej w nas tępujących miejscowosciach:
. w gminie Jarocin: w dniach 02.10.96 r. ·11 .10.96 r. w godz. 8"" .1500
Jarocin
ul. Okrężna od nr 46 do nr 66
ul. Sniadeckich (cala)
ul. Olimpijska od nr 1 do nr 19
ul. Harcerska nr 2, 4, 6 i od nr 9 do nr 21
ul. Jordana od nr 12 do nr 28 i od nr 15 do nr 29
ul. Kusocińsk iego od nr 11 do nr 29 i od nr 15 do nr 26
. w gminie Kotlin: w dniach 02.10.96 r.' 04.10.96 r. w godz. 8 00 -1500
Wola Ksi!łż~ca od nr 26 do nr 52

REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY JAROCIN
P R ZYPOMINA ODB IORCOM O KONIEC Z NOSCt TERMINOWEGO
REGULOWANIA NALEŻNOSC I I.A ENERGII; ELEKTRYC I.N.'1
JEDNOCZSNTI, IN FORMUJEMY . Ż E ODB IORCOM . KTÓR7Y ZALEGA J Ą I.
PI. i\ T NOSCIĄ POWYŻ EJ DWOCH MIESIĘC Y ORA7. ZOSTALI UPOMN IENI.
ZOSTAN IE WSTR Z YMANY DOPLYW ENLRG II E I.J-:KTR YC/.N U .
WYLĄCZ EŃ DOKONYWA Ć BĘDĄ POGOTOW IA EN EROETYC ZN E L UB
INKAS ENCI. WARUNKIEM ODSTĄPIENIA OD WYLĄC Z ENIA BI~ ])Z1E
U ISZCZEN IE OPLATY 7.A ENERGlĘ. ZA Z WLOKĘ ORA Z W PRZYPADKU
POGOTOWIA ENERGETYCZ NEGO - KOSZTOW Z WIĄZ ANYC H Z. J EGO
P RZEJAZDEM.
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nie-trudno. A jeśli dojdzie do wypadku, kto odpowie za co'
/ proszę mi uwierzyć, że syn mój
praco wal, lecz Illgdy pochl1ialy nie
otrzymał! Dziwię się bardzo nauczycielom i dyrektorowi, że na to pozwalajq.
N azwisko i adres
do wiadomości redakcji

L IS TY
Czytając

"Gazetę Jarocińską"

(artykul o Szkole Podstawowej
IV Cfe/czy ) , ucieszyłam się, że IV kOllcu dobrano się do pana woźnego. Ale
list pana woźnego zbuhversowal
mnie.
Jak pan Marciniak może wypowiadać się puhlicznie, że nie zabiera/
dzieci z lekcji, że uczniowie otrzymywali pochwaly, które mialy wp/yw na
ocenę z zachowania. Jest to skandal.
Przecież mój syn wrzucal węgiel i 10
nie po lek cjach, a w czasie lekcji,
My~/ulum} że syn uczy się 'tV szkole,
a on wracal ze szkoly brudny, gdyż
trzeba by/o wrzucai węgiel, a pan
woźny stal na schodach i jadl lody.
Dlaczego teraz zaprzecza? Właśnie
to ja i inni rodz ice mogą powiedziec:.
Czytam "Gazetę ", HI której woźny
mówi, "że są to pomówienia wypowiadane przez anonimowe osoby".
Nie, niejestem anonimowa, nazwiska
są znane, ale rodzice hąją się o własne
dzieci, żeby nie ucierpiały, zw!aszcza
na ucenacll. Panie .Marciniak, kto
jeździltaczkatni z piaskiem, kto uk!adal plyrki przed szkolą, czyżby pan'
A może jednak uczniowie'!
Panie woźny, a gdy przn'('chala
jaka.; komi.\)a II' Iym roku do szkoly,
to kto kazal dzieciom wchodzić do
szkoly i gdyby kro,I pyral, ro uczniowie mieli mÓlvić, że hyli HI uhiku(ji
i i.Ie szybko na lek(ję. Wlaśnie mój
syn wrócil ze szkoly i mówi!. (. . .)
Panie woźny, może jeszcze jedno
pytanie - kto wrzucał gruz na przyczepę w czasie lekc.ji i wla'śnie lV czasie /eki)i wywozi/ gruz przed pana
dom i zrzuc.:a/? Mój syn i inni uczniowie. Ten gruz leży wzdłuż pana plolu.
Nie wiem. kogo chce pan czarolVai:,
może rodziethv, klflrzy nie maj4. dzieci l1/ szkole, lecz nie mnie.
J ustatnia sprawa - kiosk. " Rodzice
mąją uc zyć rozsądnie Kospo(/arowai'
pienifdzmi"- Zgadzam się, ale 10 są
lylko dzieci. Zasranawiam si(!, klO
naszynl dzieciom zapewnia hezpieczel2slwo przy kiosku HI czasie
przerw. Do.\~ć często prZl.~jeżdża/wn
i nie widzia/wn żadner;o nauczyciela
przy kiosku. J eslem pewna, że dziecko, gdy idzie do szkoly - jest II' t~j
szkole, (1 nie pod kioskiem. Jest to
ulica, gdzie harc/u) CZrS{() prZ(~jeż
dżają samochody
() wypadek

*

*

*

Jeslem stalą c?:ytelniczką jaroc.:iń
skiego tygodnika. Interesuję się sprawami naszego miasta. Złym koszmarem, który spędza mi sen z powiek
jesr Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie oraz polityka, jaką prowadzi.
Każdemu wiadomo, jak wielkim
problemem jest bezrobocie, ale doszlo do lego, że człowiek, klóry nie
ma pracy jest gorszy od tego, który ją
posiada.
Szanowni Państwo! elida/abym
opisać. jak na własnej skórze odczulam 10 poniżenie. Jestem hezrobotną malką dwójki dzieci. W paździer
niku już nie hędę miala żadnych
dochodów. Mąż orrzymal propozycję
hardzo dohrze platnej pracy IV Poznaniu. PostanOl'ł-·ieniem kierownika
urzędu pracy, co drUKi lub trzeci
dzień puwinienjednak zglaszać swoją
gorowość do podjęcia pracy i skladać
podpis w urzędz ie. Pracodawca przyjql męża na umowę - zlecenie - na dwa
tygodnie okresu próbnego, Przez ten
czas jednak powinien podpisywać się
w urzędz ie.
Pomóżcie zrozumieć mi tę g/UpOlę!
Jesleśmy teraz ~"V "kropce", bo nie
wiemy , czy mąż będz ie przyjęry po
okresie próbnym do prac.y na umowę
na czas nieokre.~/ony,jak mu obiecano. Ale co hędzie,jeżeli straci zasilek
i nie zostanie przyję ty do pracy? Kto
nam da pieniądze na życie , jeżeli
sami nie możemy ich zarobić, bo
przepisy nam to uniemożliwiają?
A spra wa jest, moim zdaniem, dziecil/llie pros/a. (. .. )
Skladanie podpisów ma służyć temu, by "wylapać" osoby, króre równo cze.~nie pobierąją zUJi/ek i pracują
nielegalnie. Dlaczego jednak ja i wiele innych osóh ma byi: uganianych
tak często przez Iych, którzy oszukują. Proszę uwierzy(.:; oprócz ganiania
do urzędu, mam wiele innych obowią
zkó w na glowie. A co z tymi osobami,

Ks. radcy Stefanowi Kukwiszowi , ks. proboszczowi Januszowi
Pytlikowi z parałii Golina, dr. Stanisławowi Nowakowskiemu, dr.
Krystianowi Andrzejcza kowi , pielęgniarce Hance Miękus za troskliwą pomoc w czasie choroby, rodzinie, przyjaciolom , sąsiadom,
znajomym i wszystkim, którzy uc zestniczyli w ostatniej drodze
mojego męża , ojca, teścia , dziadka

ś.

t

p. Władysława Kędziory

za ofiarowane msze św" złożone wieńce i kwiaty
se rdeczne pod zil'kowanie s kłada
żona z

które

mieszkają

cowościacll?

w odleg/ych miejsIle one tracą nerwów

i czasu?
Denerwują mnie również niedoinformowani pracownicy urzędu. Nie
znają dobrze przepisów, panie są
nieuprzejme i sprawiają wrażenie,jak
gdyby robi/y laskę, pomagając rozwiązać jaki.ś problem. Udzielanie informacji jest przecież ich obowiąz
kiem i za 10 im płacą. Gdyby by/y
bardziej uprzejme i częściej ~:ię uśmie
chaly, chętnie slużyly pomocą, to
każdy z nas GZulby się pewniej. Czy ro
aż tak wie/e?
Ja mam już osobi~:cie dość wsze/kiej zło.§!iwości, nieuczciwo,~ci i niekornpelemji prawie na każdym kroku. Wiem, żejednym listem do gazety
wszystkiego nie zmienię. 8yc: może
jednak ktoś się zastanowi nad swoim
zachowaniem .
Czytelniczka
(Nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)

*

gdy ZKZ organizowal
bylem i jestem tam wy'
"K
kładowcą. Wszystkie też zakończylJ
się w lerminw:h uSlalon;:ch prze:;'1
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie,
Jeżeli chodzi o nabór uczestników
kursów rachunkowości, !O OCZYWiŚciej
wymagamy od osób kierowanych
przez urząd pracy przede wszysrkim
pewnego zasobu wiedzy faChowe). \
Nie zaczynamy od zera, bo musieli- ny
byśmy kszlałcić co najmniej 4 lata, Cli
a nasze kursy trwają od 180 do 200
godzin. Są na ryeh kursach także
osoby, które same opłacają te lekcje,
ponieważ sami alho będą alho też juŻ
prowadzą księgę podatkową przychodów i rozchodów i chcą w tell ' SZ~
sposób nabyć lub rozszerzy'" wiedzę I ,ga
-I
w tym zakresie, Również ci ludzie 'M
przyjmowani są na kurs po spraw- .sk
dzeniu wiadomości, Selekcja jest wię- .~:
ksza, gdy osoby kierowane są przez 'dl
urząd pracy, pOllieważ koszty kursu
' ')
ponosimy my. jako platnicy podat; I g<
ków i nie uważam lego rozwiązaniq
za bezsensowne.
I
Na przyszlość proszę o glębsze I 'c;
sprawdzenie pewnych faktów przed '~ I
napisaniem artykułu i o opinię wszys~ I ~.::
Ikich zainteresolVanych.
CI
Biegły rewident I k
Zdzisia w Tomczak~
P
wykładowca kursó~ I I'
kSięgowo,Iei,

4

~:

*

W nawiązaniu do arlykulu "ZKZ
na wla,i ciwe tory" ("G.J." nr 37),
uprzejmie wyja.~niam.
Autorka artykulu Mędnie podala
informację, jakoby kurs księgowości
zastal przerwany z powodu braku
wykładowcy. o.świadczam, że od po-

'I

I

"

Dziecięcy

festyn
w Roszkowie
W ubiegłą sobotę mali roszkowianie żegnali lato wspólnie
z trzecioklasistami z jarocińskiej "dwójki". Byly ciekawe konkur;
sy, ognisko, smażone kiełbaski i - chyba największa atrakcja .
prawdziwy wóz strażacki.
Festyn "Pożegnanie lata" miał się
dwa tygodnie wcześniej - niestety, po raz kolejny nie dopisała
pogoda. W ubiegłą sobotę udalo się
jednak zorganizować imprezę dla
dzieci. W Święcie Pieczonego Ziemniaka wzięli udział przede wszystkim
uczniowie szkoły podstawowej z klas
O-III, ale nic tylko. Zaproszono też
trzecioklasistów
z
jarocińskiej
"dwójki" .
Największą atrakcją festynu był
wóz strażacki . Strażacy pokazywali
dzieciom jego wyposażenic ~ lIumaczyl[, w jaki sposób gasi się pożar.
Ogromną frajdę sprawili wszystkim ,
zapraszając do wspólnej przejażdżki.
"Ale hylo fajnie - woła jeden
z uczniów. - Najbardziej podobaly mi
się takie lampki i kask. Jak urosnę, na
pewllo zostan(! strażakiem". "A ja
ZOSlal1{: polic.jalllem!" - przekrzykuje
swojego kolegę inn y chłopiec. " Męs
ka" polowa uczestników imprezy podzieliła si9 na dwa obozy - strażack i
i policyjny. Na festyn przyjechał bowiem także policjant, który w ciekawy sposó b opowiadał dzieciom o ruodbyć

chu drogowym.
rodziną

*

czątku,

"Z{.lr<IIVł10

stra ż a 

kom, jak i pv/i( jall/oJ1li .ieste.~my bardzo I\Idzi{xzni za to, ża z naleźli czas
i przyiechali do nas. Tak niewiele fu

mamy atrakq·i'· - mówi kierowniczka
szko ł y w Roszkowie, Danuta Weso-'

I

łek.

Wszystkie konkursy pomogły zornauczycielki. Były kalambury , ringo, rzucanie woreczkiem
z grochem do miski. Każde dziecko
ganizować

otrzymało

symboliczną

nagrodę '

w postaci kolorowanck, kredek, ołówków, notesików. W konkursie rysunkowym pod hasłem "Wspomnienia z wakacji" wygrał Przemek Studziński, uezen drugiej klasy. "Narysowałem kombajn, jak mlóci zboże
- mówi Przemek. - Wygralem hlok
rysl/nkowy i kredki ". Mateusz Bryi
i Artur Wesołek okazali się najlepsi
w zjadaniu ciastek bez użycia rąk .
Festyn podobał się zarówno małym mieszkańcom Roszkowa , jak
i zaproszonym gościom ze szkoły nr
2. Wszystkie d zieci wracały z festynu
zadowolone . "Nieslely, zahraklo za(II1KaŻUJ1lania rodziców - mó\vi kiero~
wniczka szkoły. - Fvlko Barhara
i Hieronim Urhal1iakowie rohili IVSZY.\·rko. ż{!lnl impreza .\·ir udala" - "M()~
gli.~lIly I~= liczy,: 11(1 .\"(11)'.\"0 - .lano
/Jltl.\":{.·zyka i jego :;OIlf, która kroiła
dzieciom ("hl(~h i go towa/a herbatę"
- dodaje Barbara Urbaniak.
(rat)
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Wy- "Kotlin", "Stabburet" i "Vitax" na POLAGRZE

,y/J
·zeZ

rie.
::ÓW
~cie

YChl

Chodzący

majonez

produkt. - "Na tych targach trzeba po
prostu być. Nie możemy sobie pozwolić na
nieuczestniczenie. Jeśli firmy lUlaj nie
ma, oznacza lO. że dzieje się w niej ('oś
zlega. Niefinalizuje się lu umów, alejesl
to miejsce. gdzie glównie nawiązuje się
konJakty. Pojawiają się nasi najwięks i
dystrybutorzy , a/e także nowi zaintereso-

cmt

veJ.1 Tegoroczna POLAGRA byla największą z dotychczas zorganizowaeJi· :Dych. Pod względem liczby wystawców i zwiedzających "pobiJa" nawet
!la, czerwcowe Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wśród prawic dwóch
!OO ltysięcy ekspozycji można bylo zobaczyć też ofertę firm z terenu Ziemi
(że
·Jarocińskiej. Tym razem żadna z nich nie zostala nagrodzona za swoje
je, .wyroby.
już

?y!en

Izę l
zie
w· 1
ię

'eZ I
'su I

1t' l

nt I

.., ,

kj

- "Targi POLAGRA są obrazem IUJszydl moż liwo,\:ci, na.\'zą ojertą. Są largami ('oraz hardziej znany mi IV świecie"
- mówił w wy\\,tjadzic dla Po z nańskiego
' Magazyn u Targowego Roman Jagieliń
.ski , wicep remie r, minisler rolnictwa,
,który objął patro na t nad tegoroczną
POLAG Rt\. A byla ona w i elk ą atrakcją
dla zw iedzających i to nie tyl ko związa
lIlych z rolnictwem. Na terenach targowyc h sn uły s i ę wyc ieczki mł odzieży
j grupki "małolatów" z balonami i torbami pełnymi kolorowych prospektów.
- ''ZlIinl eresowanieje.\'1 hardzo duże ..!\Iaj'(.'zę.~ciej jednak przychodzą dzieciaki \;hieracze gadżetów. Proszą O koszulki,
papeczki, flak"~iki, dlugopi.iY . Kiedy już
wszystko ro zdamy, biorą nawet ąferty
cenowe, na których nie ma cem ymetra
kWlIdralowej(o zdjęcia" - przyznaje
przedstawiciel jt:dnego z za kładów prze~warL.aj ącyc h owoce i wa rzywa. Na placach mi ~d z y halami wystawowymi trwał
"restiwa l" promocji. Przed olbrLymim
ga rnki em firmy " Knorr" rozdmva no zupę , a przcl:hodniów prLyc i ąga ł a kapela
muzycz na. zachw alająca wyroby. Odgrywane by ł y scenk i tea tra lne. Wi dowis-

ku towarzyszyly c h odzące reklamy p rzeb ierań cy, np, s łoik majonezu "Winiar" a lbo kukurydza z "Pud liszek".
Także Krajową W ys tawę Ogrodnicz ą

zw iedziły tysi ące osób. Ekspozycje maszyn rolniczych, urządze " do przemy s łu
mięs nego , piekarniczego, mlecza rsk iego
odwiedzali już prawic wyłącznic ludzie
"z branży ".
W targach wzi ę ło udział prawic dwa
tysiące wystawców z 31 paristw, m. in.
z Czech, Austrii, Niemiec, Ukrainy, ale
także z Brazylii. Stanów Zjednoczonych , Nowej Zelandii. Najwi,kszą ekspozycję stworzyli polscy producenci.
W ś ród ni ch z nala z ł o s i ę wiele firm z województwa kaliskiego, w tym także z terenu Ziemi J arocińskiej.
Po raz czwarty w POLAGRZE uczestniczyly Zaklady Przcmyslu OwocowoWarzywnego ·'Kotlin" . - '"W Iym roku
mieliśmy Ilajldęk.\·ze z dOlyl:hc:asolVydl
stoisk - 38 m2. Cies: ylo ~'ię 0110 ogromnym :ailll('r(!~'O lml/;em. Poka zaliśmy
ws:ystko, co mo=na li nas kupiL:, Oprócz
lego prawie codziennie pr:eprowadzaliś
my degllstacj(~ polą czo ne z promocją,
konkursy. losowanie nagród. Nie moie-

Na tegorocznej POLAGRZE "Kot/in '" miał największe stoisko z dotychcza.'Wwych.
Zdaniem przedstawicieli zakładu , zaimeres,olVGnie korliliskimi wyrobami bylo ugrumne
FO TO Stachowiak

my hy(: lU anonimuwi. Cala sz tuka polega
na Iym. aby za jak najmniejsze pieniądze
z robić dookola siebie jak najwif; cej pozytywnego E lłl1W " - przy zna ł Slawomir
Mikolajczak z działu marketingu kotliń
skiego za kładu. Zwróci ł też u wagę na
rosnąq od kilku lat konkurencję na
rynku prze lwórslwa owocowo - warLywnego. Na POLAGRZE prezen towalo
s i ę bardzo du żo malych firm, oferują
cych w wielu wypadkach tylko jeden

wani ofertq" - s twierd z ił Sławom ir Mikolajczak.
" Kotlin" zglosil także swoje wyroby
do targowego konkursu. K ierownictwo
firm y nie ukrywało . że lic zy na nagrod~,
Wczesniej, w latach 1993 i 1994 " Ko tlin" zdobyl Zlote Meda le POLAGRY .
- "W tym roku nic nie dostaliśmy, Z IOlego
Medalu nie przyznalla nikomu z miszej
bran ży, tak więc jury pogodzilo wszystkich konkuremów " - za uważył Sławomir
Mikołajezak.

Na targach ekspo nowana była rówpizza z Kotli na , produkowana
w kot1ińskim zakładzie norwesk iej firmy
'"Stabburet'". '"S tabb uret" zap rezentował też mrożonki rybne, śl edz ie marynowane, ketchupy i sosy, Dużym za intcre~
scowaniem cieszy ł o się stoisko "Vitaxu"
Dobrzyca. Pr zedsiębio r s two wystaw ił o
cal ą ga m ę hcrba t owocowych i ziolowych.
Wśród nagrodzonych w konkursie
o Zloty Medal MTP POLAGRA '96
znalazly się zaklady z województwa kaliskiego - Fabryka Maszy n Spożywczych
SPOMASZ z Ostrowa Wlkp. i linna
MIRO-MARK z Kalisza. - 'Nagrodę
otrzymali.5my za makaron z mięsem w sosie grzybowym. Przedslawiliśmy jednak
pelJlą ofertę dań ohiadowych: roso/y, zupy, makarony z sosami. Wystarczy z alać
wr zątkiem i ohiad gotowy" - twierdzi
Anna Binek, technolog MIRO-M ARnież

e

Korkowy interes

Dukmlczenie z sir, I
N al<;że n ie rUl:hu na drodze Poznarl
- Katowice za liczane jest do naj w i ęk
Szych w kraju. Przez Ja rocin przejeżd ża
codziennie okolo 20 I ys i~cy samochodów, " Ta droga już dawno powinna być
zmodernizowana. O Iym ws:yscy wiedzq
- mówi Paweł Tomaszc,,"'ski , dyrektor
Przedsi9biorstwa Robót Drogowych
W Jaroci ni e. Na ra zie lik\vidowanc są
koleiny na drod ze. "Cz{!,\iciowo wymieniamy iSIniejącą podbudowę jez dni, która nie wylrzymujejuż takie~o ruchu,jaki
si~ po niej odhywa " - dodaje Paweł
. \ 'romaszewski. Betonowa podbudowa
~ fundamenl jezdni - była wymieniana
prawic dwadzi eścia lat temu. "Sfrezo~'ali."my drog(' dziesię(: ("{'mymel rów tłumaczy Andrzej Rosza k, jeden z praCOWników Przedsi~ biorst wa Ro bót
Drogowych w J a rocinie. - Poglrbiliśmy
Pobocze. Na to przyjdzie .~lVieża nakladk a - dwie warstwy masy hitumiczllej.
MUsimy lak zrobić, bo lu lIsiadla droga.
Obniżyl się jeden pas j ezdni. Na luku
drogi to je.\'1 bardzo niebezpieczne".
kOszt naprawy jezd ni wyniesie ok oło
Illiliarda staryc h zlo tych . Ruch na obydWóch pasach przywróco ny zostanie
praWdo podobnie w czwa rtek.
kierowcy , kt ó rzy czekaj,! w kilometrOWyc h korkach , wygrażaj ć! "d rogowcom". prze klinaj:l , "Jadą tacy go,~ci(!
pod krawatami , Ul mercedesach, m ll.\·zq
~'Il/(: Koc/zinę, lO si(' denerwują - mówi
Jeden z robotników. - Pukają sir wczola

i wolają , że mamy w nocy takie rzeczy
robiL:. Mnie by la nawet nie przeszkadza/o - ja mogę i Ul dzielI, i w 110cy".
Zdaniem dyrek to ra Tomaszewskiego
p rLynajmn iej na razie nie jest możliwe,
żeby robot y drogowc odbywaly się
w nocy. "Owszem, lo jest do zrobienia,
ale przy odpowiednim usprzę towieniu
i dobrej organizac,ji - mówi Tomaszewsk i. - Tutaj jednak ruch jest duży także
w nocy, Gdybyśmy pracowali, byloby to
niehezpieczne za"jwno dla kierowców,
jak i dla robotników, Jeśli zorganizowany zosI alby objazd, nie ma sprawy - moielny naprawia(: drogę w flOCy" ,
Dla ulatwicnia przejazdu przez Wita szycc ustawiona zosta ł a dodatkowa
sygnalizacja swietl na. Na miejscu są też
zazwyczaj policja nci k i erujący ruchem.
"Dzisiaj lU my,~my sami rozladowali
korek - mówi Andrzej Rosza k. - Aż do
Wyszek stali. Jeden z naszych poszedl
i kierowal ruchem , bo poli(ji jakoś nie
było akurat. Korek byl laki, że przez
dwadz ieścia milUll non SIOp jechali",
Ekipie robotników drogowych pomagają ki lkuletni chlopcy. Adrian,
Mariusz i Robert przychodzą tu codziennie , po lekcjach. "Nie mamy co
robić - twi erdzą, - A lU mo żna porozgarnhl(: "aszkę" albo ,~'()bie pojeździć walcem. Bardzo l1am się lo wszystko podoha," SLO metrów dalej "cza tują " na
klientów trzynasto letni chłopcy . Podb i cgaj~ do samochodów oferuj ąc mycie szyb. D ziennie zarabi ają 200-300

tysięcy staryc h zł o tych . Najwi ęcej uJ a je im się "skasować" od cudzoziemców
- ci płacą zazwyczaj w ma rk ach. "Kie·dy.i dOSialiśmy 21111 tysięq od takiego
jaguara " - wspomina jeden z przedsiębio rczych c hłopców. Przyznaje, że
ni e wszystkim kierowcom podoba się
ich praca. " KiedY/i wy/eefal do /las laki
jeden z palq ".
Oprócz mycia szyb proponują też
popilnowanie samoc hod u . Nie boją się
zlodziei. "lak by sięjakiś trafii, to jeden
z nas by go powstrzymał, a drugi by
poJecial po klienta - lwierdzi trzynas tolatek. - Jestdmy odważni. Tylko kierownik lej knajpy przy parkingu nas ciągle
wyzywa, bo to jest jego plac i się rządzi,
M Ówi, że mu odstraszamy klientów".
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

KU.

pu"AUlOS ERWIS

ROBERT KAŹMIERCZAK

A . K.RUSZCZyŃSCY

AUTORYZOWANY DEALER

CENTRUM OEAWOO
SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW
• FSO - POLONEZ CARO. TRUCK. CARGO
• DEA'NOO . TICO, NEXIA, ESPERO
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 LAT
• AtCE KONSORCJUM
. RATY NIEOPROCENTOWANE
• LEASING
• MONTAż INSTALACJI GAZOWYCH

SERDECZNIE zAPRASZAMY
62-023 Robakowo k1Gądek . & Krótka 4
trasa Poznali - Kórnik , tel .lfax (0-61) 171-216

• AUTOSERWS oferuje

także wymianę

·~~~n~h~~~~th~gW ~~~~~YCH
• NA MIEJSCU REJESTRACJA
I UBEZPIECZENIA

I
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Plan S-letni
wykonany
"Wykonaliśmy

plan S-letni, w przyszłej S-Iatce - 200 % normy!"
napis na "murach" scenografii przygotowanej z okazji
pięciolecia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.
brzmiał

Uroc zys tości

odbył y

jubile uszowe

się

2 1 w rześ ni a. Do auli liceum przybyli m. in. zas t ępca burmistrza Hen-

ryk Kowa lsk i, naczelnik de legatury
kuratorium oświaty Pawe ł Lconha rd o Byli nauczyciele, rodzice
uczniów, a hsolwe nci szkoly, licea liśc i . Licz ne życze nia wraz z wiązi:Ln
kami kwia tów s kładan e b y ł y na ręce
dyrektora szkoły - Paw ła Pieka rskiego oraz przed stawicieli J arocińs
kiego Stowa rzysze nia Edukacyjnego ,
które przed pięcioma la ty powoła ł o

s poł ecz n e liceu m . - W taki sam pogoclny dzieli jak dzisiaj, pięt: lat lemu
2 wr ze.{:nia odbyła s ię inaugurGl,ju
roku szkolnego w nOIllO powstałej
szkole. Wszystk o odbyto się de /w
i bez jal/far. Być może dlatego, że
niek tóre cizie/a pOWSlajl{ IV/u!mie HI ci-

szy. (. .. ) D zi.viaj nfIsza

szkoła

DONOSIŁA

PRASA
Obwieszczenia

Władz

prowincyalnych.

KOIlTlClIlU dozorcy grclIliczncmu Lawadowsklemu \'ol Zcrkowic, zgi llda p r.ly
tamecznym poi.arLc w 1I0ey z dnia 13 . do 14. m . b. ozna ka piersiowCI Qzna CZOlla \'ol
środku okresem illlienia Na.ijaśnicjszcgo Pana F . \V., na wkr.a:hu kró lewską koroII",
i mlll1crclII 1968.
W spomn i ona oZlla ka piersi owa wyłącza się mn ijszćm z używani a i każdy \v--/.Ywa
się, aby w zdar.l..Onym przypa dku :i'..a tr.lymał i do najbli7~'iZcj kI-ó lcwskićj władzy ta kowq
odesła ł.

"Dziennik

urzędowy

Król. Regencyi w Poznaniu"

Nr 36, 3 wrzesnia 1861 r.

obchodzi

założenia

w

intc f 4?s ie. poparc ia <.ląże l' spo rtowców tulejszego mia sta prosi m y 57.all.
o laska, ...c poparc ie Ilaszych <.lątności .
Zarazcm p rosimy wszystkich przy'jaciół i 1:yczliwych naszern dątl1osclom o la s l~a\Vc
w7.ięcie udziału \..; naszej uroczystości.
Publi cZ I1 0śC

PROGl~AM:
\1/ piłkę notną z klubem sporlowcm ·· HERA Mz Rawicza
boisku.
O godz. 3 zbiórka cz lo nkÓh' w lokalu towa rzys twa Cj. \1/ hotelu p. ~ashls "'[ ego.
O gOdZ. 1/2 4 rewe lja po ulicach. N astęp ni e wymarsz na boisl~o.
O gOdZ . 4 początek zawOdów z 50. p . p. Wll~p . z Poznania.
Po zawodach dorę cze ni e \l/ic l'ca zwycięscy
6) Przenva
7) O godz. 7 w sali strzel nicy przywitanie gości. lączni e baL zabawy sa JO\-.'c. lote:( ja

l ) O godz. I gra towarzyska

na
2)
3)
4)
5)

Bilety przy lrnsie.
dla panów 200 mk ., dla

pań

100 mk .

M llzyka będzie wykonana
przez orkiestrę 68 p. p. WU~p,
W sa li s trzelnicy, p o lsl,a kuchnia , c ieple

i zimne potrawy. wina i n apoje.
O liczny udzi a ł prosi ZARZĄD.
Mac h a lewskL Berdyc h o wski, Sip,
" Or ędow n ik"

Nr 68, 7 w rześnia 1921 r.

Jarocin

si y op mi ą mia.<;:la o ":I:~sl ~..:h.
ulicach i pi..;kn YII1 parku . Os l ć\l lli o
Zil l7..ąd \'fit.:jski pr.l.yslilPil do upi~k:;Z~lljil Rynku.
l l ćlk od no wiono piyknil,; fasad~ raIU ~.Ia. a
"!'>1aroi.\\ iccki" chodnik po !-otroni\! Ws...:lloW li\!j prLy
ko ~ r.: I \!h: św . r-,·jan:inil d or.:wkćd ~ i ~ wn':l'zci\!
ll o\\'OCZ~l' Il ...:j odhudowy
Gdyby tuk j\!SZCZC jl!zdni~ asfilitowil (j llZ
Jaro..;ill

":I~SZ)'

upiększa się

l;ldr/.~ \\'i olly~ h

1ll('k;1I0 ~nl1~g(J\\allil)

i ni..:kl or\! 1 ;\s; l d~ kall UI!IIlr.:
w R ~ 'llklllldal o si".: (Xjll (l\\' i ~ \\ Lg l".:dn i.:.: \1 ~T"':lIl() n 
lowa0. plaL:ll kgo p(lzazdro~i l a b~' Jmo..;in iakolll
Il;t\\ ci.. . \k ....allim lo lli\!'>1ąpi. naI O:.I~II (l h~ LC\!-oI:l)Ji":
stan.: l amp~' gnz(l\\L: n(lw()O:/.1.:-::'II ~lIli l.arÓ \\kćllll1

<.: ll!kll;.·L:.IJ1 )1Il i.
"G lo s Wielkopol ski "
Nr 263,24 w rześnia 1948 r.

I

wy~onany.

(jn)

stworzenia reprezenbiznesu podejmują

jaroeińskiego

załoiyciele
Jarocińskiego
Klubu
Przed s iębiorców i liandlowców. Walne Zebranie klubu, klóry uzyskał stalus stowarzyszenia odbędzie się 26
września o godz, 17,00 w POKB.

Po

dwóch

j ściac h "

nieudanych

jarocińscy

"pode-

przedsiębiorcy

maj,! w końcu szansę na stworzenie
autentycznej reprezentacji małego
i śred niego biznesu . Zarząd kłubu , na
którego czele stoi Romuald Styszyń
ski chce silnie zaznaczyć swą o becn ość w środowi sk u. Do ra dztwo po-

datkowe, finan sowe, w zakresie
spraw pracowniczych , reprezentacja
biz nesu w rozmowach z władzami
sa m orządowymi i przed stawicielami
podobnych stowarzysze ti z Europy
Zachodniej czy te ż pomoc w uzyskiwan iu istotnych informacj i gospodarczych - to tylko niektóre cele
klubu . Tymczasowa siedziba zarządu
mieści się Jarocinie, ul. Ks. Kard.
Wyszyńsk iego 4, pok. 16. S zczegóło
wych informacji ud zieła również Ro: ,
muald Styszytiski w siedzibie swej
firmy - Jarocin, ul. Śródmiej s k a 27.
(rp)

Festyn w JOK-u

k.otyljony i t. e1
Wstęp

się I

kwartet smyczkowy. Nie obylo
równi eż bez szampańskiego toastu
i tradycyjnego sto lat. Był y chwile na
wspomnienia. W jednej z sal , picrcio~
letn ią hi storię szkoły d ok umentował y liczne zdj ęcia. Specjalnie na jubileusz wydana została jednodniówka.
Dało s i~ w niej wyczytać , że "Nowe
i inne zos ta ło zaa kceptowane, choć
nie od raz u i nic tak po prostu .. .".
Po wzniosłych odczytach , można
było u siąść pod parasolami i zjeść
pajdę ch leba ze smalcem, kasza nkę
czy t eż ki e łb asę z grilla po gryzaj ąc do
tego ogórkiem ki szonym. Plan zo st a ł

WreszcI-e skutecznI-e?
tacji

w niedzie l ę dnia 18 . bm .

swego

pięć

karski. - Co to jest
lat IV historii
szkoly? - pytał burmistrz Henryk Kowalski. - To jest jedna czterechsetna
hisfOria nowożytnej lu's/orii Europy,
jedna dwusetna.)edna .\'tupięćdziesiąta
Jarocina. okolo j edna pif tnasUl wieku
czlOl vieka. Czy LO dużo. czy ma/n'!
W czasie uroczystości o ficjaln ych
odczytane zos ta ły listy gra tulacyjne
przesia ne międ zy innymi od sena to ra
RP Grzegorza Woź nego. Życze ni a
przesłali
również
nauczyL:icle
i uczniowie "koły mu zycznej. ZSZ
nr ł , LO. Uczni owie "s połecznego"
przekazali dyrektorowi to rt urodzinowy. Próbowa no go podczas hanki ctu, w czasie którego przygrywał

Kolejną próbę

Tutejszy

Klub Sportowy "Wiktorja"
rocznicę

Życzenia i kwiaty z/ożyty przedstawicielki Rady Rodzic.:ów. FOTO Stachowiak

aJlno

domini 1996, 10 szko ła m ówiqca w/asnym głosem , /egirym l{iąca się sukl:esem swoich uczl1irhv i nauczycieli mówił podczas przemówienia p owitalnego dyre kt o r szkoly Paweł Pi e-

Fatałna pogoda pokrzyżowała szyki organizatorom festynu "Wspomnienie wakacji - Święto Ziemi Sprl.ątanic Świala", Ułewne deszcze
i siłny wiatr w przeddzień festynu
spowodowały, że całą imprezę pn,enicsono do JOK-u. Jak na zlość w sobotę
14 września byla calkiem dobra pogoda, ·
Imprezę rozpoczęła ork iestra d ę ta
z d omu kultury. Po tem było wiele
wys tę pów - na scen ie pojawili się
"Chm;iczaczan ie", uczni owie jaruc iń s kicj " dwój ki" , zes p(,1 "Tośtoki ".
ak o rd eo ni ści z Ko tlina , zes p ó l la T
ka
no woczes nego oraz formacje " J aś
Wędr ow ni czek" i " Mcehanix" wszystkie z Domu Kultury w J'leszcwie.

Przep rowadzono także wiele konkursów. Rysowano na a sfalci e przed
JOK-iem , ś pi ewa n o piosenki wakacyjne i ekol ogiczne. Dużym powodzeniem cieszyl si ~ konk urs o tematyce ekologicznej . W cza sie imprezy
podano t eż ws tępne wy niki akcji
"Sprzą tanie Ziemi ".
Imprezę

JOK-u przy

przygo t owała

wspó łpracy

za łoga

JA - Radia.
Ca ł ości,! kierował Andrzej Musialek.
Nagrody zosta ł y sfi nan sowa ne prze1
jarociTl ski UT7..)d Gminy i Miasta.
który na ten cel przez naczyi 900 zł.
Gdy by nic fa ta lna pogoda festyn
zapew ne zgro mad z iłby znaczn ie wię"
cej jarociniaków.
(rp)
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P

acjenci na diecie normalnej powinni otrzymać od 80 do 100
gramów mif;sa mielonego - jed zą okolo 60. Nic jest to wyjątek.
Tylko warzywa w sezon ie letnio
- JesIennym , mIe szcz ą su; w wyznaczonej gramówcc. Pacjenci, którzy
po zjedzo nym obiedzie są jeszcze
ciągle głodni, mogą dokupić sobie
jedzenie w przyszpita lnym sk lep iku.
Produkty na ś ni adanie w jaroeiń
skim szpitalu nic kosztują nawet 60
groszy. - Żeby móc przygolOwać porządne posiłki Ił' ciągli dnia, musiała
bym mieć okolo 4 zlotyell dziennie.
Jest lo lVięc duża różnica \V stosunku
do kwoty.jaką rzeczyIViicie dyspolluję. Sam dyrektor przyżnaje, żejedze
nic w szpi talu jest zle. - Dzienna
slmvka żYlVieniowo jest niższa niż
IV lVifzieniu. Fak tycznie nie ma za co
kupić tego jedzenia. J e.ili mam pieniądze, lU lVolę je wydać IW lekarstIVa. Wielu pacjelllólV przed operacją
i lak musi byc 110 diecie - tłumaczy
dyrektor ZZOZ~u S tanislaw Spychał. - Rodzinll przecież przynosi
jedzenie. Zresz tą zawsze przynosi/a.
Próbuje się OSzcz9d zać na wszys tkim. Nawet resztk i z obiadu są
wyrzucane do specja lnego pojemnika i sprzedawane.

Dziurawe

ręczniczki

W ba rdzo zł y m s ta nicjest bielizna
pościelowa, ręcznik i i, ze względ u na
brak pieniędzy , długo tak jeszcze
pozostan ie. Stare, brzydkie, postrz9pione i dz iurawe śc i ereczki. slużą kobictom ciężarnym do mycia.Te "ręczniczki" mają już k ilk ana,ście

lal, Sama pani Ividzi, że są to zwykle
kuchenne .iciereczk.i. Bardzo sluba
wchluniajq. Można nirni jedynie wytrzeć r(:ce. ale do kąpieli jllż się nie
nadajl{ - pokazuje Irena Sobczak.
pielęg niarka oddzialowa oddziału
położn iczego. Jarociń ski Sanepid na
ra zie nie wyrazi ł zgod y na przy noszeni e swoich ręczników. Rzeczywis t ość jest jednak inna. Trudno zmuSZać pacjentki do wycierania się ście
rkami . Wiadomo jednak , że gdy na
oddziale ma być kontrola , trzeba
pochować własne ręczniki i " uży
wać" szpitalnych. W innych placówkach od dawna można mieć swoje

rzeczy.

Leków na ... lekarstwo
Na oddziale dziec i ęcym brakuje
nawil żaczy, krzeseł. Nie ma na to
pienięd zy. S" przec ież ważniejsze
POtrzeby. Szpital może zapewn i ć tylko najpotrzebniejsze i najczęściej
naj t'\I\sze lekarstwa. Na wszystkich
oddzia ła ch zdarza się, że pacjenci
sam i wykupuj" leki, z nacz nie skuteczn iejsze od tych , jakie proponuje
Szpita ł. Wręcza na jes t recepta i pacJenl sam mu si s i ~ martwić o lekarstwo.
Miesięczne wydatki na sa me lekarstwa podawane pacje ntom w szpitalu wynos", ok. 40 tys. zł. Opalu na
miesi,!c grzewczy potrzeba za ok. 20
tys. zł. - 7i, SI{ stale l1'Jldatki i nie da
sit, ich znllliejs:y{: c:y ;Jminąć - lwic r-

dzi d yrek lor Spyc hał. Ro zb udo wa
szpitala o ra z powsta nie nowej , nowoczesnej pralni to inwestycje, na
które pieniąd ze pochodzą z zupełnie
innej puli ni ż na wydatki bieżące.
- Slwoę aburoone glosy o oewnątc.
że urządoamy bardoo nowocesną
pralnię . ajednocze.inie narzekamy na
hrak leków. de wyżywiellie. Pienią
dze na szpital ipralnię sąfullduszami
wyłącznie inwestycyjnymi i nie da się
ich przer=ucii l1a wydatki H' ramach

umówi!i.\:l11y się .: lekar.:ami mojego
oddzialll, te zlożym)' się i sami sobie
kupimy meble - mówi Maniszewski.

Bez sponsorów - ani rusz
Bez dofinansowa nia z zewmltrz.
zdrowia już dawno musialaby pozamykać oś rodki
zdrowia, szpital, pogotowie, przychodnię. - Prosimy naszych dustaw-

jarocińska s l użba

To nie

rozrzutność

W zeszlym roku dyrektor Spychał
dysponowal budżetem większym
o ponad 400 tys i ęcy zł. Mimo to
powstało zadłużenie rz,du 534 tys i ę
cy zł. Wedlug dyrektora zobowi ąza-

C:ÓI1', różne

inslytucje o odroczenie
możlilVo~·ci ni€!naliczanie odselek - mówi dyrektor.

płatności

i w razie

Wicie instytucji ju ż wie, że w momencie zaprzestania dosta rczan ia

Cuda w szpitalu
JUSTYNA NAPIERAJ
bieżącej dzialalnoici. Wiem. te ludzi
kole \II ocy pralnia wyglądająca jak
laboratoriull1. 7i-oeba jednak sl worzy': salidne zaplecze pod rozbudowę
no~veKo s:.p itala,

Składka

na meble i proszek

Pien i ęd zy w jarociń s kim ZZOZ
-ie nic ma doslownie na nic. - Brakuje pocądneKo gabinelU oabiegowego. To powinno by,: oupelnie oddzielne pomics:.c:.enie, gd:.ie bylaby za-

chowana inlJlmIO!h,: cię:arnej. Tera z
taką rolę spełnia dy:urka pielęgnia
rek. WarUJ/ki są hardzo trudne . Pacjenlka przychodzi do pokoju. II' którym jest pięć osób. Wiadomo przecie:. te kohieta będzie się krępawa,:
- mówi jedna z pielęgniarek na gineko·l ogii. - Chcielibyśmy mieć lepszą
aparaturę. Bardzo potrzebny bylby

nam USG :. głowicą dopochwową,
Równie konieczny jesl laparoskop,
który zmniejsza uciążliwo~:ć prowadzenia operac:)i. S=pilala nie stac: na
kupno tych przyrządów - mówi Wojciech Maniszewski, ordynator oddzialu ginekologicznego w Jarocinie. - Przydaloby się częściej maloWilnie oddziulów i ich przerobienie,
aby dostosowac: je do standardów

,'):",ialol1' )'cl1, Przecież la czę,~:c..: budynku. w kt6ryrnjesteimy liczy już sobie
pOllad 100 lal.
Niektóre sprzę t y już dawno powinny być wymienione. - Brakuje
podstmvolI')'ch foeczy: ralerzy . kubków, SZIUi'ców, Pielęgniarki musząje
przynosii' = domu , Co jak iś czas
skladamy się na J:rodki czyslOici.
Dlugapis)' i wedkie roee y biuroll'e
już dawno musim)" kupoH'w: sobie
same . Ten najpfos IS=)' sprzęl ZZOZ
powinien ju: :.apewllic: - twierdzi Aleksandra Smolarek. P odczas zimy na'
oddziale zwyk le przy bywa malych
d zieci. Dla nich potrzebne s<! śp io
szk i. Wiadomo już, że nie starczy
ich dla wszystkich ma lyeh pacjentów.
Równic ź l e jest z wyposażeniem
gabinetów. Dy ż urka lekarzy na ginekologii przy pomina pokój urz,,dzony jakieś trzyd z ieści lat temu.
T ylko k rzesła są nowe i w ogóle nic
pa sują do reszty wnę t rza. - Jllt

nia te nie są wynikiem jego niegospodarności. - WysokoJ:ć zeszloracIlego budżetu

razem z zadlużeniem,lO
realne wydatki ZZOZ-I/. Nie ma
mowy o żadnej rozrzutności, To jesl
już i lak dzialall/o,\'l na poziomie
minimum. T ego roczne kontrole
NIK oraz W ydział u Budżetowego
i Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu również nie
wykazaly niegospo darno ści. - RzecZyUli.~:cie Jarocin dostal mniej pienię
dzy niż przed rokiem. Podobnie bylo
IV pozostalych placówkach II' województwie kaliskim. Na pewno zadh/że
nie jawciliskiego ZZOZ-u nie jest
efek lem zlego gospo darowania pieniędzmi, Po prosIu nie mamy więcej
.irodków do przydzielenia - mówi
Helena Rokicka , zastępca dyrektora
Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzk iego w Kali sz u.
są

] 6 mld

zadłużenia

leków, chleba, szpita l musialb y zostać zamknięty. W tym roku dyrekcja ZZOZ-u zw rócila się do wojewody o dofin a nsowanie. - Bez przerwy
proszę lI'ojeJllodf( O pieniądze - mówi
dyrektor.- 1111Ii dyreklorzy ZZOZ-Ól\'
Ił' lrojel1'ództu'ie rówuież, Wojewoda
oczywHci(J zdaje sobie sprawę.: flaszej sytLlmji. J aroeiń s ka slużba

zdrowia jest na trzecim miejscu pod
względem zadłużenia . Jeszcze bardziej pieni ęd zy potrzebuj'e Wojewódzki Szpital Matki i Dziecka w Kaliszu, ZZOZ w O strowie Wlkp. Tak
duże zadlużenie nic dotyczy tylko
tych zespolów, które za pobyt
w szpital u wprowadzily odpłatność
w różnej formie, np . opodatkowania
na rzecz szpitala. Cegiełki za 20, 30
zltrzeba wykupić w szp itału w Pleszewie. Sąsiednie szpita le n ie przyjmą nikogo z Jarocina na oddzial,
jeśli pacjent nie przywiezie ze sobą
igieł, strzykawek, wen n onów. - MilIiste/' sprawiedliwoiti powiedzialjednozllucznle, że zabrania się pobierania jakiejkolwiek przymusowej or/platllo.iti oa opieki! zdrowomą. Jesl

Tegoroczny budżet przeznaczony
dla jarocińskiej służby zdrowia ustalony by ł na pozio mie 914 tys . zł.
W pierwszej kolejności , żeby nie
narastały odsetki, trzeba by lo spla cić za legle zad łuże ni e. Po odliczeniu
tych wydatków, na roczną , bieżącą
dzialalność ZZOZ-u pozostało 383
tys. zł. Te pieniąd ze wystarczyły do
kOl\ca marca. Na koniec sierpnia
zadłużen i e sięgało już ok. 750 tys. zł.

konstytucyjny przywilej nieplacellia za pobyt IV szpitalu. Jarocin
więc nie slosujl! : adnych narzuconych
form odplatllości - mówi dyrektor

- Wcale nie ukrywam, że Jarocin ma
dlugi. Do kOlim tego raku będoiemy
zadlużeni najakie.i 16 miliardó w starych zlotych - prognoz uje Stanislaw

550 zl brutto. Lekarz z wieloletnim
s tażem dostaje co miesiąc ok . 1.200
zl , z mniejszym - okolo 770 zl brutto
ze wszystkimi dodatkami . - W tej
chwili pracuję II ' pog% will . .l'zpitalll.
)1' ośrodku zdrol,'ia 11' Witas zycach ,
lWam rÓH'nie: gabilll'l prYW(Jl;IY i /la

Spychał. Trzy czwarte tej

kwoty
przeznaczane jest na dziala lność jarociń s kiego szpitala. Fundacja Promocj i Zdrowia przekazala już 18
tysięcy zł. Do kOI\ea tego roku
ZZ OZ dostanie od gminy Jarocin
dal szych 12 tysięcy. - Na bieżącą
dzialalnoH: jarociliskiego Z70Z-1/
dostali.imy o okolo 500 tysięcy mniej
I/i: II' uhieglym roku. Wy datki są
duże ,

inJla(ja ro,~nie . W sumie więc
mamy jeszcze mniej pieniędzy ni:
IV ubiegłym roku, Na c:ym mam)'
jesocoe oszczędzać? - pyta d yrektor
ZZOZ-u.

przecież

Spychał.

Niskie pensje
Ordynator w szpi ta lu zarabia ze
wszystkimi dodatkami okolo 1.500
zł, p i elęgniarki mogą za robić około

każde

=mfolanie je.\'tem HI Domu PoSpolec:.nej HI Zakrzewie, Dopiero te II'sz)'slkie zajęcia poowalajq
mi utr:'ylH(l(: rOllzinę na przyzwoilym
poziomie - mówi Jan Stechliński ,
\ckarz z Witaszyc. Dyrektor jarociń
moc)'

skiego ZZOZ-u za rabia około 1.400
złotych. Jego zdan iem jest to za
mało. Nie tylko dyrektor narzeka.
Pozostali pracownicy narzekają również. Tak pozostanie jeszcze dlugo, bo na poprawę sytuacji slużby
zdrowia tak prędko s ię nie za nosi.
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Działki

po latach

Działkowcy z Poznańskiej obchodzili w sobotę 40. rocznicę powstania
ogródków pracowniczych. Dła najlepszych były dyplomy i odznaczenia,
dła wszystkich - poczęstunek i zabawa przy muzyce.

Pracownicze Ogrody Dzialkowe
im. Adama Mickiewicza istniej,!już 40
lat. Obchody jubileuszu zbiegly sil'
w czasie z Dniem Dzialkowca. W śród
zaproszo nych gości znalazly się osoby, którc pamiętają trudne początki.
- Dziwiłem się tym, którzy działki
o/rzymali w (Jolnej l'zę.{:d ogrodu . glJyŻ
1/ 3 teRo lerenu s Ial1owi/y podmokle
łąki. Zapał Iych ludz i "ył ogroml/y.
Ludzie przed czterdziestu laly bardzo
chcieli mieć działki! i lo jak I/lIjprędzej
- wspominał Jan Mucha, działkowiec ,
kronikarz i księgowy. Ziemia, którą
otrzyma li , była wyjalowiona i reprezentowała różne klasy. Praca na niej

była trudna , dlatego w początkowej
fazie z uprawy zrezygnowało 76 dział
kowców. - Byłem w komisji założycieI
sk iej - mówi Stefan Skrzypezak, jeden
z założycie li , nadał czynny dzialkowiec - li bylo lo 12 września 1956.
Elekly pracy i ludzkiego po.iwięeel/ia
widzimy dzisiaj. wszystko zadrzewione, zagospodarowane. T,udno~:(.·i były
kiedyś. są i leraz i h ędą w przysz łości.
Ja od samego początku kocham tę
matkę - ziemię, lubię Ul niej robic.:.
W spominają , jak w pażdziernik u
1956 r. postawiono wniosek o budowę
świetlicy, którą rozbudowano do
1969 roku . Wszystkie inwestycje po-

wstawały dzięki

ogromnym nakładom
pracy działkowców i pomocy instytucji z Jaroe·ina. Dzięki po mocy wielu
zakładów pracy dokonano modernizacji mostu na Lipince, elekryfikacji
dzialek , utwardzono drogi wewnętrz
ne, itd. W planach na najbliższy okres
znałazły się - ogrodzenie zbiornika
wodnego i kolejny etap wymiany zewnętrznej siatki. Najważniejszą inwestycją jest jednak nowa instalacja zaopatrująca działki w wodę, gdyż od
początku roku zdarzyło się ponad 50
awarii sieci. - Będziemy występować
o lo, aby zwiększyć dOlacje i pomoc dla
naszego ogrodu. gdyż kolektor, klóry
lUlaj przechodzi, służy całemu miastu.
W budżecie przewidziane są środk i dla
wszyslkich dz iałek w wysokości 60 111111
starych zlolych. Po podziale na na;'
przypada ok, 12 mln. Moim zdaniem ,
jest lo kwota , która nie ma większego
złlaczenia 1V budżecie - stwierdził Edward Waloszczyk, prezes zam,du
działek. Powierzchnia ogrodów im. A.
Mickiewicza łiczy I 1,03 ha i dzieli się
na 228 działek. Jest to najwięk szy
obiekt tego typu w Jarocinie.
W swoim dorobku działki przy ulicy Poznańs kiej mają wiele nagród
w konkursach , np. zajęcie II miejsca
w
rywalizacji
międzynarodowej
w branży PKP w ł 970 r czy II miejsce
w ł 984 r w konkursie na najpiękniej
szy ogród w woj. kaliskim. Na terenie
ogródków od 26 lat organizowane sa
kolonie łet nie d la d zieci, wczasy dla
emerytów oraz imprezy z okazji Dnia
D ziecka i choinkowe.
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Z okazji jubileuszu najbardziej zaotrzymali brązowe, srebrne i złote odznaki . Brązową
tl
odznakę przyznano
Ariecie Dyla,
Ireneuszowi Nagorzyckiemu, Ewie
Kołod ziej , Mich ałowi Ratajczakowi,
p
Józefowi Blaszezykowi, Wiktorii KaIużnej i Marii Woźniak. Srebro otrzyma li : Włady sław Gendek i Pawel
Tomaszewski. Najbardziej zaslużonych - Zbigniew Szczepaniak, Franciszek Garczyński i Ryszard Górecki, I'
nagrodzono złotymi odznakami. Wrę
czono także okolicznościowe dypłomy za piękną działkI' i za pracę sPołeczną oraz książk i o tematyce ogrodniczej. Od godziny 18.00 rozpoczęła I
się za bawa doży nkowa. Współne śpie
wanie. wspomnienia i t a ń ce wypełniły ;
część nieoficjalną jubileuszu i Dnia I . ~
Działkowca. Przygotowa no także poczęstunek dła wszystkich przybyłych.
g
Można by lo także obejrzeć dorodne
~
plony, dumę niejednego ogrodnika.
\~
- Z dzia/ką wią że sif olbrzymi wkład
pracy, ale i dochód. Kiedy,' leli poż)' /ek
odciążal rynek . który nie nastarcza/
z produkcją, Teraz (;oraz czę.5dej dzialka spetnia cele rekreatyjne. Na warzyr
wka wystarcza p%wa ziemi - pod'\
sumowal Kazimierz Smoliński , jeden
z założycieli. Pomimo zaproszenia na
'(
uroczystości nie przybyl nikt z.władz
miasta. Jak stwierdzil Edward Waloszczyk , przyczyną nieobecno śc i mogło
być nie załatwienie do dziś spraw
związanych ze zniszczeniami przy bu- .
dowi e kolektora.
LIDIA SOKOWICZ
służeni działkowcy

t

I .

Udana kwesta
FO TO S lachowiak

MJECZYSŁA WOWI WĘCLEWICZOWI

Panu Dr

byłemu

i

długoletniemu

w

serdeczne

Dyrektorowi
Ordynatorowi Oddz. Chirurgicznego
Szpitala w Jarocinie

zwią z ku

ze

z mianą

miejsca zamieszkania
w ł ożony w czas ie wykonywania
wyczerpuj"cego i odpowiedzialnego zawod u
oraz bardzo dobrą wspólpracę koleżeńską

podzi~kowanic

za trud

Prawic 7,5 tysiąca zlotyeh zebraLi
harcerze podczas kwesty na rzecz s'l.pitala zorganizowanej w niedziel ę ł 5
września.

Pi e niądze zbierane byly nic tylk o
w jarocińsk i ch przedsiębiorstwach,
sklepach. Do akcji przyłączyły si9 są
sied nie gmi ny, a nawet ma ł e wioski ,
Tam zbierano pieniąd ze już znaczni e
wcześniej . Zebrano ponad 3 tys. zł.
W samym J aroc~nie udało się zgromadzić ok. 3,7 zł. Pieni,!dze zbierało 159
osób. Organizator akcji - jarociński

oddział

PCK , uważa kwestę za udaną·
Gotówka zebrana podczas niedzielnej akcji, wydana została na zakup
sprzętu do jarocińskiego szpitala. Kupiono m . in. 3 fotclc ortopedyczne,
3 wózki inwalidzkie, 3 poduszki ortopedyczne dla dziec i, 10 aparatów do
mierze nia ciśnienia, ssa k karelkowy,
kaczki i podslIwacze, 3 nawil żacze
powietrza.
lodówko-chłodziarkę ,
dziecięcy rower zdrowotny, pi lki rehabilitacyjne, materace, steppcr, klocki
(jn)
rehabilitacyjne, drabinki.

składają

'I. Polskic~o

Dyrektor ZZOZ w Jarocinie
oraz Kołeżanki i Koledzy
Towarzyst"'a Lekarskiego - kola w Jarocinie
i Lekarze Ziemi Jarocińskicj

132361R/ 96)

Z okazji 25 rocznicy ślubu
Kochanym Rodzicom

~"i~§~
dużo

•••

zdrowia,

błogosławieństwa bożego
życzą

córki Beata i Margareta z rodzinami

(3241 / R/ 96)

D zięk i kWeSde szpillll \\,zbOK(U'i! si,- m, in,
:drowtJ(f/Y

(I

wózki inwalidzkit'.Io/l'It' oT,topedyczfle i m .n 'e'
' ,OTO StadwlI'Ulk
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"Na "dziko" wyrzucane są wszelakie odpady. Na skarpie stawu przy ulicy
Estkowskiego porzucone były śmieci po remoncie - tapczan, piec, kafle, gruz,
trzcina, papiery" - mówi Krzysztof Adamiak, komendant Straży Miejskiej
w Jarocinie. Nowa ustawa o odpadach, która wejdzie w życie na początku
przyszłego roku zobowiąże właścicieli domów do posiadania rachunków za
wywóz śmieci. Być może rozwiąże to problem dzikich wysypisk.

Tapczan nad stawem
Odpady z gospodarstw nie Jllają
eych pojemników trafiaj ą w dużej czę
ści na " dzikie" wysypiska. "Lasy do oko/a Jarocina zasypane są .I;mieciami.
Na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta
lik widujemy "dzikie wysypiska" - np.
lIa Ługach, \11 Witaszycach - 20D-metrowy odcinek wzdłuż torów kolejowych.
Za.imieconyjestlas przy ul. Polnej. na
TUmidaju. IV Ro.\"zkowie. Jestem zhulwersowany, że dzieciom każe się to
sprzątać raz do roku. podczas gdy
.Vlniu·ą doro!;!i. D/a poprawy lej sylua{'li gmina zakupi/a 2 partie pojemników, z których zaopatrzollo głównie
wio.\ki. Rozprowadzamy je po cenie
fahryc znei" - mówi Wiesław Rybka ,
wlaściciel firmy ELTRANS.

Zwalczaniem wyrzucania ś mieci
niedozwolone miejsca zajmuje się
Straż Miejska. "Osob y winIle staram y
sic ukarać i zO/;OIvią;(l(; do uporząd
kOwania terenu. Za z(1.~miecal1ia nakładamy Ilajcz{'.~('iej owk.\y nwlny nUl/ldat IV wysoko.ici 500 zl. W tych "'prawu('h jeste.vmy bezwzg/{!dni. Na "dziW
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zb iornika odcieków, a w trzecim elapie
pOWSTanie zak ład unieszkodliwiania
i recyclingu odpadów. Calkowita pojen71l0Ś(: składowiska wyniesie ok%
116
tys . m 3 zagęszczonych .\:miecL Poz woli
to na eksploata(ję przez 13 - 16 lat ".

Odpady b,dą składowane warstwami.
Ka ż da z nich zostanie przesypana ziemią. Do obslugi wysypiska potrzebny
będzie odpowiednio przeszkolony per
sonel.
Szacuje się , że inwestycja b ędzie
kosztować 45 mld starych z ł. W kwocie tej nie jest zawarty koszt zakladu
utylizacji odpadów. W tegorocznym
budżecie gminy zarezerwowano 7 mld
'" zl na rozpoczęcie robót. Urząd Gminy
i Miasta w Jarocinie wystąpi też o uzyRYSZARD KAJETAŃCZYK
skanie dotacji na ten cel do Narodoko" wyrzucane są wszelakie odpady.
czeń w kierunku doliny Lutyni. Wojewego Funduszu Ochrony Środowiska
Na skarpie stawu przy ul. Estkowswódzki Inspektorat Ochrony Środo i Gospodarki Wodnej oraz do innych
wiska w Kaliszu gotów był wydać instytucji.
kiego porzu('one były śmieci po remołZ
zakaz dalszej eksploatacji, jeżcłi gmide - tapczan, piec , kafle, gruz, trzdna,
na nie podjęłaby działań zmierzają Ustawa powinna pomóc
papiery" - mówi Krzysztof Adamiak,
Uchwalona niedawno ustawa o odcych ku poprawie sytuacji.
komendant Straży Miejskiej w JarociNa jarocińskie śmietnisko przyjmo- padach wejdzie w życie prawdopodob
nie. W bieżącym roku przylapano
nie
na początku 1997 roku. Każdy
wane są odpady komunalne, czyli poponad 20 osób. Zdaniem komendanta
właściciel posesji będzie musiał zachodzące z gospodarstw domowych.
jest to około 50 % stwierdzonych
Sporadycznie przywozi się tu odpady wrzeć umowę z firmą wywożącą śmie
przypadków.
z zakładów przemysłowych. Musiały ci lub płacić za tę usługę swojej gminie
one otrzymać na to zgodę z Państ albo na wlasny koszt wywozić śmieci
Eksploatacja na "dziko"
wowej Inspekcji Ochrony Środowis na wysypisko. Straż Miejska oraz
Szef ELTRANSU twierdzi, że nie
ka. Nie jest prowadzony jakikolwiek gminni inspektorzy ds. ochrony śro
ma szans, aby w najbli ższy m czasie
odzysk surowców wtórnych. "Jarocin dowiska żądać mogą dowodów na to,
w Jarocinie zaczęto segregować śmie 
że pozbywamy się śmieci w jeden
składa na wysypisku średnio 30 tys. m3
ci. "Dopóki polski przemysł nie zaintez tych sposobów. Trzeba więc będzie
śmieci rocznie. Jest lo ilośi: przed ich
resuje się surowcami wtórnymi, to ich
przechowywać umowy i rachunki za
zagęszczeniem. Pojemność obecnego
odzysk na dużą skalę nie ruszy. Poza
wywóz odpadów. W razie braku tych
wysypiska wystarczy jeszcze na 2 - 3 latym każdy właściciel posesji musiałby
dok umentów służby samorządowe
ta. Dla lepszego wykorzystania powierze/mi
zaopatrzy ć się w ('0 najmniej 3 pojemmogą wymierzać kary finansowe.
śmietniska zakupiono tzw. kompakJor,
niki 110 poszczególne rodzaje odpadów.
O ich wysokości zadecydują wladze
służący do zgniatania odpadów. Ich
Ludzijednak na /O nie stać" - tłumaczy
gmin. Właściciele domów będą zoboubję/oś,,: zmniejsza się przez to kilka
Wiesław Rybka.
wiązani ponadto do dbania o czystość
razy " - tłumaczy Edmund Osuch, dyrechodnika przed budynkiem. Do tcj
ktor Komunalnego Zakładu Budżeto
pory musieli sprzątać chodnik i poło
wego, który sprawuje nadzór nad wywę jezdni. W gestii samorządów bę
sypiskiem.
dzie też wydawanie pozWoleń na dzialalność firm zajmujących sie wywoRozbudowa i rekultywacja
zem śmieci. Nowa ustawa zobowiąże
Jeszcze w 1990 roku jarocińska gmi- także samorządy do tego, aby cena
na zlecił a opracowanie koncepcji za- od bioru śmieci posortowanych była
gospodarowania odpadów oraz proje- niższa od tych, które wyrzucamy
ktu rekultywacji i rozbudowy składo w sposób tradycyjny. Powinno to
wiska. Ukończono je w ubiegłym ro- przyczynić się do większego zaintereku. Niedawno wybrano też wykonaw- sowania segregacją odpadów.
cę robót. Jest nim ARKA KONSOR" Ustawa ta dałaby możliwo.ii: kontCJUM SA z Poznania. "Nowe wysypi- roli wywozu i kreowania polityki zagos-

Kłopoty
Wywozem śmieci z prywatnych posesji w jarocińskiej gminie zajmuje się
firma ELTRANS. Obsluguje ona też
. gminę Żerków, Jaraczewo i częściowo
Nowe Miasto. Miesięcznie z prywat\ nych domów w naszej gminie wywożonych jest okolo 1200 m' odpadów,
. w tym polowa z samego Jarocina.
W użytku jest 4,5 tys. pojemników. Są
one opróżniane regularnie co 2 tygod.nic. W mieście wywozem objętych jest
prawie 90 % posesji. W podjarocińs
'kich wsiach sytuacja wygląda nieco
'gorzej . Dla przykladu wCiełczy 80%
'domów posiada kubly na śmieci, nato'miast w Osieku tylko 20'10. Stawka za
wywóz jednego kubla z terenu miasta
wynosi 2,10 zł, a ze wsi - 2,60 zł.
Miejscowościami całkowicie pozbawionymi zorganizowanego wywozu
śmieci są Cząszczew i Kadziak. W Tarcach znajduje się tylko kontener przy
Zespole Szkół Rolniczych.
W Krotoszynie, który jest miastem
podobnej wielko ści co Jarocin, wywozem zajmuje się Zaklad Oczyszczania
Miasta podlegly urzędowi miasta. Stawka za jeden kubel jest taka sama, jak
w Jarocinie. Jeżeli natomiast właści
ciel domu podczas wywozu dostarczy
pojemnik do krawęd zi ulicy, płaci tylko 1,55 zl. W krotoszy ń skich wioskach rozstawione są kontenery - opła 
ta wynosi 6 zł za m' .
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ze

śmieciami

Śmieci z calej gminy trafiają na
składowisko

odpadów komunalnych
na Leszczycaeh. Znajduje się ono przy
drodze Jarocin - Słupia. Śmietnisko
jest zlokalizowane w dawnych wyrobiskach poglinianych. " Eksploatacja
tego wysypiska prowadzona jesl obecnie "na dziko ", bez żadnych zabezpie('zeń przed odciekami. Przedostają
się one do wód grunTOwych, zarówno
czwartorzędowych - ty ch plylSzych,jak
i rrzedorzędowyc:h, które zalegajq glrbie/, - mówi Jacek Maciejewski, na-

czelnik Wydzialu Inwestycji w Urzę
dzie Gminy i Miasta w Jarocinie.
Budowa geologiczna obszaru śmiet
niska powod uje też sp ływ zanieczysz-

sko będzie zlokalizowane obpk starego
ze wzglgdu na znaczną odleglość od
siedzib ludzk ich - mówi Jacek Maciejewski. - SIara czę.~ć zostanie poddana
rekultywacji. Projekt zaklada p elne zabezpieczenie wysypiska, ~pełlliać 0110
będzie normy europejskie, do usz czelnienia przewidziana jest folia PEHD.
Planuje się wykonanie trzech kwater na
składowanie odpadów, wybudowanie

SZAFY, GARDEROBY,

podarowania odpadów przez gll/iny.
Podczas pobytu w Holandii, w Veldhoven widzieliśmy , że problem ten jest
ro zw iązany inaczej niż u nas. Region
zlożony z kilkunastu gmin prowadzi
wspólną "gospodarkę .imieciową". Jest
ona dotowana przez pańsIwo . W Pols ce
gminy muszą same poradzić sobie z tym
zagadnieniem" - dodaje Jacek Macie-

jewski.

WNĘKI

Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

~KOMANDOR
- maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- wygoda użytkowania
- estetyka wykonania
NOWOCZESNOŚĆ W TWOIM DOMU !
Drzwi s.uwane wykonane z luster kryszta ~wych .
z płyt białych lub drewnOpodObnych. :<.najdują zastosowanie w"nęk"zOl'cil.
pomieszczeń mieszk.ania . biura. hotelu i in.
Możliwość

odliczenia od podatku

Środa Vv1kp. , ul. 20 Października 1, tel. 545-24
(w godz. od 11.00 do 17.00)
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To

się opłaca

Ofel:ta kredytowa WBK SA
dla Ciebie i Twojej Rodziny

L

ROLNICZE

'1

CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE

j,
si

wKOŹMINIE
oferuje.
• Ciągniki URSUS o mocy od 38 do 155 KM
• Ciągniki Zetor o mocy od 45 do 103 KM
• Ciągniki MTZ o mocy od 22 do 96 KM

Kredyt Konsumpcyjny
do 12
do 24

miesięcy

miesięcy

- 13,81 %
- 13,80 %

• Ciągniki LTZ o mocy 58 KM
• Ciągniki T-25 o mocy 25 KM
• Ciągniki LAMBORGHINI o mocy od 35 do 190 KM
• Kombajny zbożowe BIZON

I~

części zamienne do 9 i ągników i lIlaszyn rolniczych

Id~

podane są wed ług oprocentowania e fektywnego.
z podzielenia sumy odsetek za plaeonyc" w c i ągu ro ku
p rzez kwotę udzielo nego kredytu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

!c

ZAPEWNIAMY
BŁYSKAWICZNY I FACHOWY
SERWIS GWARANCYJNY
NA SPRZĘT ZAKUPIONY U NAS

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
O ddz i a ł .

~ I~

• Prasy do słomy, siewniki, przyczepy rolnicze, pługi

Powyższe w i elkości

Wynikają

i

I

~

!

Koźmin, ul. Borecka 58
tel. (0-64) 216-230, (0-64) 216-236

ul. Kiłili·ski ego 2". 63-200 JAROCIN. fax (62) 472458. (el. (62) 4 72721

'r
l

\'

MALFARB
Przedsiębiorstwo

MALFARB II

Produkcji

Hurtownia

Farb i Lakierów

Farb i Lakierów

PRODUKUJEMY:

OFERUJEMY:

STVROPIAN
M 15 M 20 M 30

* FARBY:

EMULSYJNE
AKRYLOWE
FASADOWE
SUCHE I WAPIENNE

* KLEJ WIKOLOWY
* GRUNT MINERALNY

* FARBY I LAKIERY:

Włocławek,

Cieszyn, Wrocław,
Dębica, Łódź, Kalisz - W CENACH PRODUCENTÓW

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

Nasze wyroby posiadają atesty PZH i certyfikaty ITB
Bezpłatny

KLEJE I ZAPRAWY ATLAS
GIPS SZPACHLOWY I BUDOWLANY NIDA

Sprzedaż

detaliczna w sklepie przy hurtowni

dowóz towaru przy większych zamówieniach

SRA WDŹ NASZE CENY!

SPRA WDŹ NASZĄ JAKOŚĆ!

ZAPRASZAMY CODZI ENNIE IV godz. 8.00 - 18.00, IV soboty \\' godz. 8.00 - 14.00

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

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

,I
I

~
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dekoracji najlepsz. ych czynny udział wziął zarówno
burmistrz Paweł Jachowski,
jak też jego zastępca Henryk Kowalski.

Urwisy

o

godzinie 10.30 swój bieg roz" urwisy", to znaczy spori. towcy, urodzeni w roku 1985 i mło
I dsi. Dla tych starszych, czyli czwartaklasistów, pokonanie okola dwu. kilometrowej trasy, wiodącej ulicami
poczęły

I

Sportową , Żerkowską , Maratońską

i parkiem ponownie na stadion - nie
'Istanowilo najmniejszego problemu.
Ale w biegu wzięły udział także dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do
',' sZkOłY . Dla nich ten dystans był niezwykle wyczerpujący. Mimo to prawie wszyscy, nawet najmłodsi, bieg
ukończyli, Niektórzy chyba tylko
dzięki pomocy rodziców. Pokonali
Io ni ze swymi pociechami całą trasę
~o pinguj,!c ich i mobilizując do
!ukończenia biegu. Radość małych
ł,iegaczy po przckroczeniu linii mety
Yła nic mniejsza niż zwyci~zców .
radycyjnie
najszybciej
biegli
czniowie Szkoły Podstawowej w Że
kowie. Próbowali nawiązać z nimi
'rywalizację sportowcy z jarocińskiej
"piątki", ale tylko jednemu z nich
udało się wywalczyć miejsce na po\jium. W konkurencji dziewcząt dom inacja żerkowianek była jeszcze

l

~

Władysław

Bierła ,

uczyciel wychowania fizycznego
żerkowskiej "podstawówce", byl
zadowolony. " To moja klasa.
prowadzę z nimi lekcje wuefu
sukcesy muszą byl.:" - chwali się

bo nie byli w stanie

pokonać

będącego w dobrej formie Wiesława
Palczyńskiego. Zawodnik Zawiszy

Bydgoszcz jeszcze przed startem byl
stawiany w roli bezapelacyjnego faworyta biegu. Nie zawiódł, zwycięża 
jąc bardzo pewnie, Kibice, dzięki
lączności utrzymywanej przez spikera na stadionie z wozem policyjnym
pilotującym biegaczy, mieli możność
niemal że śledzenia na bieżąco wydarzeń z trasy. Wiedzieli zatem także,
że na stadionie jako pierwszy pojawi

nie udało. Jako minus jarozawodów podał małe zain teresowanie kibiców i stosunkowo niskie, w porównaniu z innymi biegami ,
wysokości nagród.
Drugą "gwiazdą" zawodów była
Białorusinka
Natalia
Golus<ko.
W tym roku startowała między innymi w maratonie na olimpiadzie
w Atlancie, gdzie zajęła pi ęćdzi es iąte
miejsce. Do Jarocina przyjechała zc
swoim trenerem Albiegiem Salsanowem, który również wystartował

zem

się

cińskich

Przeciętny

jubileusz

PA WEL WITWICKI
się

Pałczyński

przewagą

nad

z dwustu metrową
zawodni-

następnym

kiem. Zwycięzca pokonał trasę
w czasie 31 minut i 23 sekund. Ostatni biegacze wracali z trasy na stadion po ponad godzinie od startu.
Większość uczes tników "Biegu 700lecia" to amato rzy, uprawiaj ący ten
sport dla zdrowia i przyjemności.
Indywidualności
Wiesław Pałczyński - ubiegłorocz
ny mistrz i tegoroczny wicemistrz
Polski \V maratonie, w Jarocinie zademonstrował

znakomitą

formę.

"Wla.\:llie wracam z gór, ze Szklarskiej Poręby, gdzie Irenowalem . Start
IV Jarocinie mial mi pornóc ocenil
wjakiejjestem dyspozycji przed kolejnymi biegami. Jestem zadowolony"
- stwierdził Pałczyński. Bydgoszczanin start w " Biegu 700-lecia" potrak-

w biegu, zajmując szóste miejsce.
Natalia nie miała godnej siebie rywalki. Jak sama stwierdziła, nie było
żadnej konkurencji. Goluszko zajęła
d zi ewię tna ste miejsce w klasyfikacji
generalnej. Natalii i jcj trenerowi
bardzo spodobała się jarocińska trasa. Sąd zą, że moi.na by na niej rozgrywać biegi w międzynarodowej obsadzie. M u szą być jednak lepsze nagrody, które mogłyby przyciągnąć do
Jarocina zagra nicznych biegaczy.
Postacią niezwyklą wśród biegaczy
jest Andrzej Jabloński z Kalisza . Ten
były kalarz ma już ponad sześćdzie
siąt lat, ale utrzymuje się w doskonałej kondycji fizycznej. Zdecydowanie wygrał rywalizację w swojej kategorii wiekowej. Poza tym może się
pochwalić wyczynem, którego nie
dokonal żaden z pozostałych uczestników biegu - dwadzieścia siedem
ra zy u'kończył biegi na dystansie 100
kilometrów, zarówno słynną kaliską
"setkę", jak też podobne imprezy za
granicą·

Nie można w tym miejscu nie
o innym,
znanym w przeszłości kol a rzu, Leszku Sibilskim, On także wziął udzial
w biegu i choć zajął jedno z ostatnich
miejsc, to warto mu poświęcić kilka
słów. Dzięki niemu bowiem dziesię
wspomnieć choć słowem

ciokilometrową trasę mógł pokonać

Start du "Biegli Urwisów"

~ałczyński faworytem
O godzinie I 1.00 wystartowali
UCzestnicy biegu glównego. S ześć
dziesięciu dwóch biegaczy, w tym
Pięć kobiet , aobilo rundę wokól stadiOnu i wybiegło na ulicę. Ci, którzy
IV Jarocinie bywali już w przeszłości ,
dobrze znali dzies ięciokilomctrową
trasę. Niewiele im to jednak pomog-

sze nagrody dla zawodników. 300 zł
za pierwsze miejsce, 200 za -drugie,
150 za trzecie, 50 za zwycięstwo w kategorii wiekowej i nagrody rzeczowe
za drugie i trzecie miejsce w kategorii
wiekowej nie wszystkich satysfakcjonowaly. Nic mogą być także zadowoleni reprezentanci Jarocina. "Na
wszystkich biegach w Polsce najlepsi
miejsl:owi biegacze otrzymują nagrody niewiele gorsze od zwycifzcóW biegu glównego. W Jarocinie za/; zrówtlallO nas ze zwycięzcami kategorii

FOTO SracllOwiak
towa ł jak o sprawdzian przed wystę
pem 6 października w maratonie
w Koszycach. Palczyńsk i startowal
tam już trzykrotnie, z czego dwa razy
wygrywał, a raz zajął drugie miejsce.
W tym roku chce zwyciężyć po raz
trzeci, drugi z rzędu. Pałczyński

chwalił jarocińską trasę. Uważa, że

jest ona bardzo szybka. Chciał nawet
poprawić jej rekord. należący do
Sławomira Majusiaka , a le tym ra-

jego niepełnosprawny kolega. Sibilski towarzyszył mu przez całą trasę,
dostosowując tempo biegu do moż
liwości swego partnera. Nie jest waż
ne, jakie zajął miejsce, lecz to, że
dobiegł do mety.
Najlepszym zawodnikiem wśród
niepcłnosprawnych był jednak Sła
womir Dul (54 miejsce) - biegacz bez
rąk, który startował po raz drugi
w Jarocinie i poprawil swój ubiegłoroczny wynik. Dul marzy o tym,
aby wystartować za cztery lata na
paraolimpiadzie,

Kibice i sponsorzy
Przed orga ni zato rami " Biegu 700lecia" , czyli Ogniskiem TKKF
Trucht i Urzędem Gminy i Miasta
stoi nie lada zadanie, Je śli chcą oży
wić imprezę i nad ać jej większą rangę,
muszą za int e resować nią mieszka llców Jarocina i zapewnić alrakcyjniej-

wiekowych" - mówi Jacek Matuszewski. Problem w tym, że Urząd Gminy
i Miasta, a tym bardziej TKKF,
chyba nie są w stanie przeznaczyć
większych środków na nagrody. Wyjściem z sytuacji byłoby więc chyba
znalezienie sponsora.
Przyciągnięcie kibiców wydaje się
zadaniem nie mniej trudnym. Andrzej Borkiewicz sądzi, że bieg stal si9
impre,,! za bardzo "dla gości", a za
mało " dla miejscowych". Ratunek
widziałby w zm ianie sposobu przeprowad zania zawodów. "Bieg główny
musi by,: tylko dodatkiem do biegów
organizowanych dla dzieci i uczniów
szkól podstawowych i ponadpodstawowych. Wówczas stadion zapelnilby
się młodzieżą, dziećmi i ich rodzicarni"
- radzi Borkiewicz. Były także inne
propozycje. Ktoś zaproponował, aby
bieg organizować w ramach obchodów Dni Ziemi Jarocińskiej . Wszystko to może jednak nie dać efektu,
jeśli prawdziwe są słowa Jacka Matuszewskiego: " W okolicach Jarocina
nie ma mody na bieganie, Stąd lak
mało startujqqchjarociniaków i kibiców"

Wyniki: bieg urwisów chłopcy - l.
H. Oezkowski (SP Żerków) , 2. D.
C ieś lak (SP 5 Jarocin), 3. R. Nawrocki (SP Żerków); dziewczęta - I. K.
Kostrzewa, 2. Z. Staszak, 3. P. Giel
(wszystkie SP Żerków); bieg główny
- I. W. Palczyński (Zawisza Bydgoszcz) , 2, K, Nawrot (Szczecin), 3,
A. Sobucki (Poznań); kategoria do
29 lat - I. K. Nawrot, 2. A, Sobucki ,
3. Z, Łacek (Poznań); kat. 30-39 lat
- I. W. Pałczyński , 2. W. Świdurski
(Trucht Jarocin), 3. A. Świątek (Bukowiec Górny); kat. 40-49 lat - I. M.
Kapital1czy k (Poznań), 2. A. Sa lsonow (Białoruś) , 3. P. Zgrada (Poznań) ; kat. 50-59 lat - I, T. Rutkowsk i (Poznań) , 2, J , Fus (Wrocław), 3.
I. Piasecki (Czempiń) ; kat. powy żej
60 lat - I. A. Jabłoński (Kalisz), 2.
Grochowski (Poznań), 3. H. Siek
(Poznań); kobiety - I. N. Gałuszko
(Bialoruś), 2. W. Uryga (Kluczbork),
3. M. Paluszkiewicz (Kobierno); najlepsijarociniacy - I. W. Świdurski , 2,
J. Matuszewski , 3. P. Roszak; najlepszy niepcłnosprawn y - S. Dul (Głu
chołazy).
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"Trójka" zwyciężyła
Przez dwa majowe wtorki uczestniczyli ś my w I V Warsztatach Redaktorów Gazetek Szkolnych, które prowadzili jarocińscy dziennikarze. Na
trzecie, kolejne spotkanie redaktorów zaproszono nas do Kalisza - 20
czerwca.
Tym razem ni c prowadzo no wy nie sprawdzano zadat1 "domowych ". Przyjechały śmy na ogł o 
szenie wyn ików konkurs u na najlepszą gaze t kę: nasz opiekun pani Graży 
na Janows ka, koleża n ka redakcyjna
Sylwia Goliń ska i oczywiści e ja - Karolina Łąkow s ka . Pozosta łe dziewczyny z redak cji: Asia Kaczmarek i Ilona
Ramczcwska mu siały zos tać w Ko ź
kładów ,

minie.
Do Wojewódzkiego Oś rodka Metodycznego, gdzie wyznac.:zo no spotkanie, dotarłyśm y bez problemów.
Tam o godzinie 12.00 zebrali sil'
przedstawiciele redakcji gazetek szkół
podstawowych i ś red nich, któ re przysqpi ł y do konkursu. W sali us iadłyś
my prmvic na k o ń c u. Prz ~d ogłosze
niem i "ceremon io,!:,' rozdania nagród ,
przcg l ąda ł yśm y i wymienia łyśmy s i ę
"nume rami " na\.\'et ze szk ołami srcdnimi. Wszyscy uczestnicy spotkania
ot rzy mali " naj swi eższc" , wyda nie
" Ga zety Jaroc iń s kicj'" współ o rgani -

za to ra konkursu. Na stroni c po swi~
concj szkolni ctwu z nalazłyśmy a rt ykuł o wa rsztatach. Wtedy z jego lek lUry dowiedziałyśmy si~, co jest na g rod,! dla zwycięzcy. "Najlepsza redakcja uyJedz ie wraz z opiekunem Jta
atrak cyjnq wycieczkę do Warszawy .
Fundatorem lej nagrody są parlamentarzy,ki SLD 2 woj. kaliskiego - senalor S/(m islal\' Sikorski i poseł Marek
,)';wiec. PozosTale naRfody ufimdo walo

" La n c i ą "

podjec h ał yśmy

pod Pa łac Kultury i Na uki , gdzic
w jednej chwi łi znala złyśmy si ę na 30
pi ętrze i z zac hwytem podziwiałyśmy
panoramę miasta. Kołejnym etapem
naszej podróży b ył o studi o Po lski.e go

Przed gmachem telewizji

KAROLINA

ŁĄKOWSKA

"Szkolne

Wieści"

Kuratorium Q.<:willlY i "Gazeta Jaro- urganizatorzy konkursu. " -

czy t a łyśmy

z przejęc i e m . .. Możemy
sobie pomarzy(:" - s twi e rd z ił yśmy ...
Okazało si ę jednak , że czasem ma rzenia si<; s pełniają.
Przewod niczący j ury Pi o tr Pi o trowicz odczytał werdykt: ..... Laureatem
pier wszej nag rody U' f.!rupie szkól .\'rednich =oswl "Re (y) moncik " z Ostrowa
Wielkopolskiego. Pierwsze In hiw:e
hl grupie szkól poa.\' /mvo IIJ1ch ząk /Y
"S zkolIle Wide!" oe S zkoly Pods/(JIt'oll'(~i nr 3 IV Koźminie ... "

Nag rodą za zwycięstwo w konkursie na najlepszą gazet kę szkolną była
wycieczka do Warszawy - zwiedzanie radia, telewizji i redakcji stolecznej
gazety.

łuk su sową

Z Ka lisza wracały śmy w radosnych
nastrojach , chciał yśmy ja k najszybciej
opow i edzi eć o wszys tki m koleżankom
w red a kcji. A tu ... nies podzianka, już
wied li! o nagrodzie. Szkoła otrzyma ła
list z kancelarii prezydenta RP od
posła Marka Siwca z grat ulacjami d la I
zwycip kiej redakcji. Gdy my jechałyś
my d o Ka lisza, aby do\vi ed zieć siC;, że
wygrałyśmy, szk oła cieszy ł a sil' już
z naszego sukcesu.

cińska "

Wfotelu prezydenta
J echa łyśmy pociągiem, z Poznania
d o Wa rszawy - luksusowym [nterCily
"Lech" . P odróż by ła dł u ga , a ł e bardzo
przyje mna . W y łądowa ł yś m y
w końcu na Dworcu Centra ln ym
w naszej slO licy, Bez problemów odna l az ł yśmy panią przewodniczkę , która już na nas czeka ła . Prosto z dworca

Nie mogłyśmy w to uwierzyć. C hyba d ł a nas wszystkich było to ogromne
zaskoczenie. Pierwszy raz nasza redakcja przystąpiła do konkursu i od raz lI
zdo byłyśm y ł
miejsce. Mimo że
" Szko ł nc Wie ści" istn i eją już 5 la t,
nasza czwórka redakcyjna pracuje dopiero 4 lata. A raczej pracowa ł a, bo
wszys tkie uk o liczyłyś m y w tym rok u
szkołę podstawowe! i od w rześn i a zaczynam y kolej ny etap nauki w Liceum
Ogó ln okształcący m w Kożmini e. Gazctk ę pozostaw iamy pod " opieki!
mł odszyc h " .

września

Radia. Po zapozna niu się z jego pracą
i zwied ze niu budynku m ogłyśm y s i ę
prawdziwej rozm owie na
żywo, którą słyszała cała Polska.
Na stępnie ruszyłyś m y w kierun k u
Starego Miasta, któ re podziwiałyśmy
przez szyby ko lorowcj ciuchci. Dużo
czasu s pę d ził yśmy w prze pi, kn ych
komnatach Zamku Kró lewskicgo. Jego wystrój , bogactwo i ogrom z pewnością zosta n ą w naszej pami ęci na
bardzo długo. Na stępną wielką nics po d z i a nką był o biad w bufecie Pała
cu Namiestnikowskiego - będącego
przyg ł ądać

Opiekunka Grażyna Jan ul"ska wraz; zespo łem redak(yjnym "Szkulny ('" Wil'.\:ó ": Joa.\·jq
Kac:marek. Karoliną I..qkolt'skq. Sy l wią Gulitb-k ą i Ilon ą Ram cZl' ~I 'ską

s ied z ibą

prczydcnta. Tuż po o bi edzie
ki erowca podwi óz ł nas pod drzwi budynku, w którym mieś ci s i ę redakcja
"Życia Warszawy" . P rlemiła pani
d ziennikarka opowiedziała nam o całej pracy nad gazet'!. Na włas nc oczy
zobaczy ły ś my , jak pows taje gazela ,
Po tak pe łnym wrażc ń dniu wy ł ądo 
wa ł yśmy wreszcie w ho telu U ni wersytetu Warszawskiego. Jednak nasz
odpoczynek nie trwał długo, gdyż po
zapadnięciu zmroku pojechały śmy na
pyszn ą kolację do " Pizza Hut" , po
któ rej wy ru szyłyśmy na długi spacer
po Starym Mieście. Po powrocie do
ho telu o d razu wsko czył yśmy d o ł ÓŻek
i spałyśmy jak "zabite", nie sł yszijc
dobiegaj,!cych z zewnątrz odgł osów
wielkiego miasta.
N oc m i n ęła szy bko i ra no nie chciał o nam się opu~zczać wygod nej pościeli, jednak cickawość wzi ęła górę ,
więc szy bko zeszłyśmy na ś niadanie .
Pierwszą atrakcją w drugim dniu wycieczki był spacer po Parku Łazicn-

Sylwia

Goliłi.\·ka

\Illotelu prezyden ta

kowsk im . Z otwartymi lis tami pod zi~
wi ałyśmy po mnik Fryderyka Chopina
i pałac na wodzie) któ re zna łyśmy
dotychczas ze zdj ęć łub telewi zji . No
właśnie - na s t ę p ny przystanek - Woronicza 17.
Już w drzwiach ogromnego budynku tclewizji pro sił yś m y o a utografy
Zbig niewa Wodeck iego i Marka Wicrnik a. Po króciutkim oczekiwaniu wyru szyłyś m y na pod bój bloku. Zobaczyłyś my jak dział aj ,! studi a, odwiedzałyśmy nawet magazy ny, w których
przechowuje się rekwi zyty i ga rderobę·

Na stę pnie po nownie wyru szyłyśmy
Pa ł acu
Namiestnikowskiego.
Zwiedziłyśmy ogród, ga binety. sale

do

reprezentacyj ne i balowe, nawe t ga binet naszego prezydenta . Przechadzapo tych sa mych dywa nach,
po któ rych s tąpały róźne znane osobistości . 1'0 zwiedzeni u pałacu zjadłyś
my obiad i wyruszyły śm y, luk susowym , rz,!dowym samochodem ju ż nicstety w kierunku Koimina.
łyśmy si ę
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Nowa okazała siedziba
jarocińscy przedsiębiorcy.
wielkie nakłady. Klienci

firmy - to inwestycja, o której coraz częściej myślą
Kiedy zaczynali robić interesy, nie było ich stać na
byli zazwyczaj przyjmowani w domu prywatnym.

Biznes wychodzi z garażu
ANNA KONIECZNA
Dopiero teraz mogą po zwo lić sobie na budow~ obiektów firmowych
Z prawdziwego zdarzenia . Napotykaj" jednak na różnego rodzaj u trudności. Załatwianie pozwoleń na
budow~ i pozyskiwanie terenu nie
jest rzeczą łat
Jak twierdzą inwestorzy zawsze tworzy s ię wokół
takiego przedsi~wzięcia otoczka ludzkiej zawiśc i .

W".

"Zimny" interes
Dla

Mieczysława

Mikolajczaka
jest sp rawą ambkji - lody
"zimnym " interesem , - Kiedy przejksięgarnia

mowałem księgarnię
wątpliwości.

mia{em wiele
Nie czulem s ię IV lej

branży

zbyl pewl1ie - mówi wł aściciel
k si ęga rni " Na rogu".
Propozycja firm y A UGUSTO,
żeby handlować lodam i pojawiła się
przed Mikołajczakiem póź niej. Do
interesu dołączył wspólnik. Wydzierżawili
niewielkie pom ieszczenie
przy ul. Poznańskiej. - Na począlek
lo by lo dobre. Nie my.vleli!;my, co
h~dzie dalej. WszysIka zależala przeóeż od lelio, czy llldzie będą chcieli
kupowat' /lasze lody - chcieli. Okazalu sir, że nie wystarcza nam miejsca
- przede wszystkim na samochody .

W>Zy.l'C)'
biznes

się

IUI lej

dziwili, jak my robimy
powierzchni -

lłumaczy

Mieczy sław Mikołajczak.

Kiedy sytuacja zaczę ła zag rażać
dalszemu rozwojowi firmy Mikołaj
czak wykupił od prywatnego właś
ciciela działkę na Glinkach i zamienił j ą na plac budowy. Prace pos tę puj ą szybko. łnwestycja została
rozpoczę ta w kwietniu, a już na
koniec roku właściciel przewiduje jej
zakończenie. Powstał budynek z pomieszczeniami
magazynowymi
i biurowymi. W jednym z nich umieszczono już now" dostawę zamraża
rek ze znak iem firmowym AUGUSTO. Teren wokół budynku wyłożo
ny jest kostką. Przy ogrodzen iu stoi
pokaźny kontener oceaniczny przeznaczany do schładzania towaru.
Będą jeszcze dwa takie kontenery.
Mieczysław Miko ł ajczak stwi erdził , że koszty inwestycji przerosły
jego oczekiwa nia. - ledno z pomiesz-

nych mieszkańców . Mikołajcza k
zdaje sobie sprawę, że j eś li d ziałal
no ść firmy spowoduje zak łócenie
spokoju , mieszk ańcy będą protestować. Jego zdaniem nie dojdzie do
tego. Do tej pory wszystko układało
się pomyślnie.

Komórkowce w

garażu

Właścicie l

ELMONTU nie ukrywa, że jego poczynania na budowie
polożonej w środku os. 10DO-Iecia
nie cies,,) s i ę poparciem mieszkań
ców, szczegó lnie jednego z bloków.
Są on i przekonani, że budynek zasloni im dostęp do świa tła słonecz
nego i widok z okien. Protest trafił
do U rzęd u Gminy i Miasta jeszcze
przed wydaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Jednak
nie spowodował wstrzymania tego
pozwolenia. Własciciciel ELMONTU - Wiesław Jaśkowiak przys tą pił
do budowy pawilonu, w którym
bl'dą sprzedawane telefony komórkowe, pagery, systemy alarmowe
i klimatyzacyjne. Jaśkow ia k nie
chce rozmawiać o kosztach inwestycji. - CO III ukryll'ać - są bardzo
duże - stwierdza. - Chcę jed/lak
u,~wiQdom h:

wszystkim.

że

nie

Jednym z nich jestl\1ariusz Każmier
czak. W nowym obiekcie będ zi e
sklep spożywczy. - leszcze ZCl wcześ
nie mówić o konkretach - mówi Kazmierczak .- Planujemy sklep calodohawy z rozszerzonym asortymentem.
Będz ie nabial. warzy1Va, wyroby cukiemicze i alkohol. W przyszlości
budynek hędz ie rozbudowany i chce-

my s/Worzyć calościo wy kompleks
handlo wo - w·lugowy. Byt' może dużą
resraurocję z tarasem na piętrze - planuje jeden z właścicieli.
Zdaniem Mariusza Kaźmiercza
ka najw i~~ej kosztowało wykopanie
piwnicy. Nie potrafi okreś l ić kosztu
całej inwestycji, ponieważ zakończe-

klientów.

Kiełbasa
jakości

ze znakiem

Zakład państwa Biegunów to jedyna rzeźnia w Jaraczewie. Zaczy-

nali od pomieszczenia gospod arczego wc wł asnym obejściu. Decyzję
o rozbudowie podjęli trzy lala temu.
już

nie

zdecydowalibyśmy

lak samo - mówi Wiesława Biegun.
- To bylo bardzo uciąż lill/e , W czasie
budowy Irwala produkcja. Rzeźnia
powsllIwala

1V

zabudowie z war/ej.

Z perspeklYwy czasu okazalo
powinna

być

się, że

budowana na terenie

ollVarlym - dodaje pani Biegun.
Właściciele wiedzą, że ich za kład
jest uciąż liwy dla otoczenia ze
względu na przykry zapach, odpady
i nasilony ruch pojazdów transportujących żyw iec potrzebny do produkcji. Żeby zmniejszyć ten wpływ,
na terenie rzeżni powstała biologiczno - me~haniczna oczyszczalnia
ścieków. - Zdaję sobie sprawę, że
usytuowanie zak ładu jesl nie/orlUn-

/le , ale

\V

lej sylua(ji mOlif .Iylko

SIaL:

m/lie IW taką inweslycję.jaka bylaby
kO/liecz/la. Ohiekl pOll'i/lien być jeszcze raz laki duży. Nie będzie miejsca
na m ontaż telefonów

IV

samocho-

dach, będzie się lO odbYlI'alo lak jak
do lej pory /la lerenie prywatnym
- II' garażu. Kiedy kupolI'alem dzialkę
mialem Irzynas/u konkurelllów. Polożylem slraszne pieniądze. lednak
specyfika lego ill/eresll wymaga, że
by placólI'ki hal/dla we by ly II' lI'idocznych miejscach przy uczęszczallej
drodze - mówi właściciel ELMONTU.
Ja ś kowiak przywiązuje dużą wagę do wyglądu estetycznego pawilonu . Planuje 7-'lgospodarowanie terenu zgodnie z naj nowszą technologią. W zwi,!zk u ze swoimi planami
zastanawia się, dlaczego mieszkań
cy tak ostro zareagowa li na prace
przez niego prowadzone. - Kiedy

Budowa now('l siedziby ELMONTU na os , lOOO-Jecia

nie budowy przewiduje na wiosnę
przyszłego roku, a otwarcie sklepu
nastąpi jeszcze póżniej. - Wszyslko
musi byt' z klasą , dlalego /lie możemy
się spieszyć - stwierdza Każmier
czak.
Powstanie dużej placówki handlowej , gdzie będzie można dokonywać zakupów przez całą dobę spotkało s i ę z zadowoleniem klientów.
- Nie mieliśmy problemów ze strony
otoczenia - mówi Kaźmicrcza k. Nic /lie zg i/lęlo z placu budowy - /lic

magio hyć i/laczej - pod okiem poli':ii
- stwierdza z uśmiechem Mariusz
Kaźmiercza k.

tywiczlle, aft' pieniądze trze /m wydać

my.:e to osiedJmry szale i. Nie rozumiem dlaczego /ud:ie ch cą mieć laki
maty smrodek :zamiast dobr:e :agospudarowanego terenu? - pyta Jaś

teraz - mówi inwestor. Orientacyjny

kowiak.

gastronomicznego "Fiesta" , co zna-

koszt o kreś lany przez Mikolajcza b
wyniesie - po zak o llczcn iu budowy
okolo dwa miliardy.
.lak twi erdzi w ł a ściciel , od dnia ,
kiedy robotn icy weszli na plac budowy , ka żde ich d ziałanie jest z ciekawośc i" obserwowane przez oko licz-

przyciągn ę ła

- Dzisiaj

Zdaniem właściciela sklepiki
i punkty u sługowe przy ulicy Paderewskiego muszą ulec modernizacji,
żeby sprostać wymaganiom klientów. Temu celowi słu ży między innymi powiększenie zaplecza lokalu

(;zell je.vI calk owil'ie wyizolowane.
można je pr::y.\'IOSOWać do zamra~a
nia . Wszystko lo imveslyc.je perspek-

zjeść dwudaniowy obiad, który należy wcześ ni ej zamówić. Propozycja

zaczęliśmy porządkowai: leren,

gdzie

powstaje /Jasz pau'i1on podejrzewaliś

Kaźmierczakowic

czn ie zw i ę k szy mo ż liw ość przygotowywania potraw. Lokal ma kuchnię

od FIESTY

o dwa stoliki

Budowa prowadzona przy ulicy
Paderewskiego ma trzech współ
właścicieli spokrewnionych ze sobą.

z prawdziwego zdarzenia , a kli e nci
więcej .

nową specjalnością
są

obiady domowe.
a 16.00 za trzy i pół

Od tygodnia

tam

podawan ą

Mi ędzy

13.00

złotego można

FOTO Sw('howiak

zrobić

wszystko, żeby jak najmniej
dokuczać sąsiadom - twierdzi właś
cicielka rzeżni. Jej zdaniem sąsiadu
jący z zakładem mieszkańcy są bardzo wyrozumiali.
W zakładzie państwa Biegunów
pracuje w systemie jednozmianowym czterdziestu pracowników
I
jest szkolonych siedemnastu
uczniów. Park maszynowy jest nowy i stale uzupełniany. Oprócz nowej części zakładu Biegunowie pobudowali sklep firmowy - jedyny
w całej okolicy. Opinia klientów
o wyrobach jest dobra. Zakład
otrzymał w 1994 r. znak " Wielkopolska Jakość" .

***

łnteres w ga rażu nie przyciąga już

klientów.

Biznesmeni

w i edzą,

żc

mu szą inwes tować, s karż<) si ę jednak na liczne przeszkody. - Dla

biznesu HI Jarocinie nie ma klimalti.
TlI'ol':y my miejsca pracy. szkolimy
u(,::/liou' - mimo /() każdemu przedsi(!I1 '::ięciu tvwar::ys::y oroczka ::lI~d/'o.ici i ohOjęlllOŚ': wladz " - mówi

jeden z jarocińskich przeds i ębior
ców zaa nga żowanych w budowę
obiektów firmowych.
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Rozmowa z mistrzem świata weteranów - ANDRZEJEM BORKIEWICZEM

Mam następne cele
Spełnił

pan swoje marzenie, zdobyPrzyszlo to panu

wając złoty medał.

chyba nadzwyczaj

łatwo!

Wi edzi ałem , że jestem silny. Już
w Kanadzie na jednym z trenin gów
podnos iłem tak ogrom ne c i ęża ry, że
kilku rywali przes traszylo s i ę i zdecydowali si~ wys t artować w wyższej
wadze. Wobec tego s tałem si~ faworytem , co wplyn ęl o na mnie nieco
dcpry m ując o. Ki e rownictwo ekipy
po s lan o wiło, że zacznt; swoje boje
od d ość nis ki c h ci ężarów , abym
przy pa dkiem nie spali i wszystkich
swych pró b. Do brze się stalo , bo
ci ęża r y, które po dni oslem wystarczyly do
z wyci ęs twa,
a przewaga nad rywa lam i
i tak była d u ża, Ni e bylo
se ns u b i ć s i ę o rekordy .
Zdaje s i ę, że cala reprezentacja wypadla bardzo dobrze.
T a k. Zdoby li ś my sied c m zlotyc h, trzy s rebrne
i jeden b"ł ZOW Y medal,
czyli na dwud zies tu startuj ącyc h jed enast u wróc ilo z mcdalami. W su mie
zaję liś my

drug ie

za

co

wą tabliczkę.
być

Andrzej Borkie ..... icz na

Piłkarskie

ligi
W rozgrywkach ligowych dobrze spiw B klasie pi/karze LZS Jarakti,n y zostali liderami. Doskonale radzą sobie t a kże mlodzicżowe
drużyny Victorii.
Nic wiedzie s i ę pi lk arzom Solidarno~ c i Radlin , kLórzy n<:ljpierw przegral i w III rund zie wojewódzkiego
szczebla Pucharu Polski z LZS-cm
Jaraczewo 0:3, a w spotkaniach A klasy ulegli w Kożminku tamtejszej Swę
drni O: I i u " siebie" Piastowi Czekanów 0: 1.
LZS Jaraczcwo zwycięży I tak że
w kol ejnych meczach ligowych, pokonuj,!c na wlasn ym boisku LZS B o rzę 
ciczk i 4:2 (gole strzd ili : W . Gddner, P.
Martuza lski , R. Pawlak i A. To mczak) i na "wyjeź d ż i c" do tychczasowego lidera LZS II Goluchów 2: I.
LZS Jamezewo zostal po tym spotkaniu liderem B kla sy. Gorzej wiedzie
si, Startowi C hrza n, ktory przeg ra l
z LZS-em Szy mano wice 2:3.
Znak o micie spisuj" s i ę mł odzieżo
we zes po ly Victo rii. W kla sie Michalowicza Victo ria po ko nala Koron ę Petryki 6: I (gole: U rbaniak 2, Bednarek,
sują się

CZCWO ,

jeszcze pop raw i ć. Natomiast
w 1998 ro ku c h ciałbym zo rga nizować w Jaroc ini e mistrzostwa Polski
weteranów. W szystko zależy jednak
od finan sów,
PA WEL WITWICKI

Judocy
na medal
21 września w sali Liceum OgólnoksztaJcącego w Jarocinie odbyly s ię
mistrzoslwa makroregionu centralnego
młodziczek i miodzików w judo.
Zawody te byly jed nocześ nie trzecią
el iminacją do
mistrzostw Polski.
W z ięlo w nich udzial 88 zawodników
z 10 klubów. K lub Ippon Jarocin
re preze ntowa ło ośmiu zawod nik ó w
i dwi e zawod niczki. Prawie wszyscy
z n aleź li sie na pod ium. Oto wyniki
jarociniaków: dziewczęta: 32 kg - 3.
Joa nna Szymankiewiez; 48 kg - I.
Anita Grehl; chlopcy: 50 kg - I . Maciej
Walczak, 3. Mariusz Branecki; 60 kg
- I. Maciej Kupryja ńczyk ; 65 kg - I.
Danicł Mróz, 5. Piot r Kowa lsk i; 71 kg
- I. Ba rt osz J ędrzejczak ; 86 kg - 2.
Michal Góra; + 86 kg - I. Marek
Kubi ś . Najlepszym zawod nikiem mistrzos tw byl Mac iej Walcza k . Druży
nowo w kategorii chlopców po raz
trzeci z rzędu zwycięży I Ippo n Jarocin.
Mistrzostwa Polsk i miodzików odbę
da si ę w dniach 30.x! - I.xIl w.larocimc.
(pwjt)

Amatorska Liga Koszykówki

pamiątko

Wynik mógl
j eszcze lepszy, a lc jeden z kolegów, b~dąc faworytem , spa lil wszystkie

"wyśrubowa n y " . Wi e rzę, że mogę
s ię

Rozmawiał

drli żynowo

miejsce,

o trzyma li ś my

swe podej ścia. Ja mam osobistą
sa t ysfakcję z tego, że caly ruch cię
żarowców wcteranów w Polsce zosta l zapoczą tk owa n y zawoda mi
w Tarcach , a ja jako jedyny z calej
ek ipy bylem na wszys tkic h rozegranych dotychczas od 199 I r. zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa Polski , Europy i ś wiata) .
Jak wasze sukcesy zostały odebrane przez tamtejszą Polonię?
Polo nusi przyj eżdża li do nas, gdy
ty lk o dow iedzieli s ię, że s tart ujem y
i wygrywam y . Po mi strzos twach zaś
zafundowali nam pobyt w Toronto
i nad N i agarą.

Wydaje się, że osiągnął pan już
wszystko. Czy będzie pa n nadal startowal?
Niby osiągn ą le m już wie le, a le nie
wszystko. Z rea lizowałem po prostu
kolejny cel. Takich. celów w przeszlośc i bylo wiele: s tar t w mistrzos twach Po lsk i, m istrzostwach E uropy, za loże ni e dresu reprezentacyjnego, pierwszy medal ME itd . Teraz
nadal chcę walczyć O zlote medale.
Nie mam jeszcze zlotego medalu
mis trzostw Europy. Przyszłoroczne
mis trzos tw a ś wiata będą w Ko szalinie i tam chcialbym ob ro ni ć tytul, co
będzie niezwyk le trudny m zad a niem. Poza tym chcia lbym , jeśli
zdrowie pozwoli i jeśli m oja fo rma
nada l b~d zie progresować, zaa takować rekord świata , n a l eżący do Austriaka Legela, który jest ba rdzo

najwyższym .~/()pn iu

podll"n

Ferdynand , Stachowiak, StępieJI)
i P ros nę w Kaliszu 1:0 (gol Bed narka).
W klasie trampkarzy druży n a Victorii
zremisowa la z OSiR-em Kotlin 2:2
(gole: Pa szek 2) i Prosną 0:0. Naj lepiej
wypadl i juniorzy mlodsi, któ rzy rozg romili LZS Sied lików 12: I (gole:
Banaszak 6! , Kobylski 3, Szymallski,
Karolczyk i Wawrocki) i Pelikana
w Grabowie 6:0 (go le: Banasza k 4
'
i M. Nowakowski 2).
(pw)

Wieża

pokonana
Bardzo dobrze spisali się szachiści
JOK-u .Jarocin, którzy w pierwszym
meczu rundy jesiennej rozgrywek li' lidze okręgowej pokImali Wieżę Pleszew
5:1
Jarociniacy, mim o nieobecności
najlepszego zawodnika w drużynie Jana Kupryja rlczyka, rozegrali bardzo dobre spotk anie i zasłu7.c ni c poko nali nieo blicza ln y zespó l z Pleszewa. Punkty dla JOK-u wywalczyli: 1'.
Witwick i, W. Rabczcwski , A . Wantuch, G . Golębiak po I oraz R. Wioch
i R. Tomaszewski po 0, 5.
(pw)

Organizatorzy Amatorskiej Ligi Koszykówki zapraszają do udzialu w kolejnej edycji tych rozgrywek.
Prawo u dzia ł u w rozgrywkach po,i adają uczniowie szkól średnich oraz
starsi, kt órzy w sezonie 1996/ 97 nic są
zrzeszeni w żadny m klu bie. Zgłosze
nia drużyn z po da niem nazwy oraz
adresu kon takto wego kierownika
dru żyny m ożna sklad ać do 6 pa ździer
nik a codziennie w godz. 8.00 - 14.00
w sali gimnastycznej Liceum . Ogolnok sz talcącego w Jarocinie u Macieja
Dolaty. O dniu i godzinie ze bra nia
o rga nizacyjnego przeds tawiciele d rużyn lOS la n ą powiadomieni. Na tym

spotka niu zostam! podjęt e decyzje odnoś ni e system LI rozgrywek , ud zia łu
poszczególnych graczy w dru żynach
oraz wysokości wpisowego (kwo ta s ugerowana
przez
organizatorów
- 100,00 zl - z przeznaczen iem na
pokrycie wynajmu sali). Ostateczne
sklady dru żyn zos t a n ą ustalo ne w momencie rozegrania przez zespół pierwszego meczu w lidze, przy czym graczy
nie mo że być w i ęcej niż dwunastu.
Każda drużyna musi także posiadać
a ktu a ln ą kartę bada ń lekars kich zawodników. potwierdzom! przez lekarza.
(p... md)

Turniej.
trwa

Nauczyciele
prowadzą

Wznowiono rozgrywki w Otwartym
'rumieju Z iemi Jarocińskiej Pilki Noż
nej. Rozegrano już dwie rundy spotkań.
Oto wyniki: Sprawni Inaczej - FC
United Po ludnie 1:1 I, Po ludnie Jarocin - Vato's Locos 2: 1, Tornado Slawoszew - Po loni a Żerków 0:3 (wa lkower), Sparta Wojciechowo - Neorol
C hrzan 0:3 (walkower). Spragnieni
Gola - Grom Golina 3: l , Wa rri ors
- Żygrzaczk i I: 10, Tornado Slawpszew - Sprawni Inaczej 3:0 (wal kower), Żygrza ezk i Jarocin - G rom Golina ó:3, Poludnie Jarocin - Po lon ia
Żerkow 0:3 (wa lkower), FC l'oludnie
U niteu - VaW's Locos 8: 3. Wa rrio rs
Jaroc in - NeOl'ol Ch rza n 2:5, Sparta
Wojciec howo - Spra gnieni Go la 0:3
(walkower).
(pwmk)

W minionym tygodniu rozegrano III
w zakladowej lidze pilkarskiej. Liderem rozgrywek pozostaje
drużyna ZNP, mimo iż swój mecz
rozegra w innym terminie.
Oto wyniki III kolejki: Jed nostk a
W ojskowa - ZPOW Kotlin 0:3 (gole:
S. Matloka 2. M . Furmaniak), Rejon
Telekomunikacyjny - Cukrownia 0:7
(gole: A. M oczyń s ki 2, W. Szymkowiak 2, P . M izern y, A. KU flawa. G.
Malikowski), PKP - JAFO 2: I (gole:
J . Kurek , samobójcza oraz Dostatni ).
Na s t ~p n c mecze rozegrane zos ta n'J 26
września o 15.30 (Rejon Energe tyczny
- Rejo n Telekomun ikacyjny oraz PKP
- C uk rowni a) i 27 w r ze ś nia o 15.30
(ZPOW -ZNPoraz JAFO- Jed nostka
Wojskowa).
(pwk"')
rundę spotk ań

~
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ębno

Wartą

wioską,

D wnoktórej
przemijania. Pod koniec
nad

jest

łatwo zauważyć pięt

liczyło

ono prawic 430
mieszka tam
o dwieście osób mniej. Trudno znaleźć , śłady uzd rowiska sprzed stu
pięćdziesięci u łat , park jest zniszczony, mauzoleum byłych właścici eli
zdewastowane, z pałacu pozostały
ruiny.
W zbiorze esejów Żywe i martwe
granice Tadeusz Chrzanowski pisał
..... u nas wszystko staje się z dnia na
dzień zamierzch ł ą przeszłością. Miasta i wsie przeobrażają się nieustannie i zaledwie jakieś wielkie budowle
. pozostają wśród nich, niby niezłom
ne skały wśród nieustannego węd
XIX wieku

mieszkańców,

dziś

powstało

dal szych 78 takich kościo
Nadal jednak w panoramie wsi
wiełkopołskiej murowane budowle
sakralne były rzadkością. Przeważa
ły kościoły wznoszone z drewna bądź
o konstrukcji szkieletowej. Według
statystyki dła łat 15 10 - 1520, spo rzą
dzonej przez prof. Mariana Kutznera w oparciu o księgi uposażeń
diecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej,
na terenie tym istnialy wówczas 462
łów.

szczyt, do którego dostawiona jest
cylindryczna wieżyczka. Mury z wysokimi, ostrołukowymi oknami
wspierają trój uskokowe szkarpy.
Wiełowiekowe budowle i ich wyposażenie są świadkami przeszłości,

ale wymagają ciągłej troski , remontów i konserwacji. Wchodząc do koś
cioła w Dębnie s tąpamy po nowej,
d,bowej podłodze. Położono ją niedawno na miejscu poprzednicj, wy-

Ołtarze kościoła

wDębnie

HALINA, EUGENIUSZ CZARNY

rowania oceanu".

Tak jest w Dębnie . Położony na
skraju wsi kościół pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny jest najstarszą budowlą gotycką na Ziem i J ćl focińskicj, Kamienna
tablica erckcyjna wc wnętrzu świąty
ni informuje, że powsta ła ona w latach 1444 - 1447. Jej fundatorem był,
wywodzący się z Dębna prymas Wincenty Kot. Kościół jcst doskonałym
przykładem nawarstwie'; minionych
epok , tworzonych przez tradycję
miejscową i wpływy zew nętrzne.
Kośc iół jest. murowany i, zważyw
szy czas jego powstania, fakt ten
uznać należy za wyj'ltkowy. Od XII
do X łV i w pierwszej połowic XV w.
na terenie Wielk opolski pobudowano zaledwie 26 cegłanych kościołów
wiejsk ich i świ,!ty nia w Dębnie byla
jednymznich. W stuleciu 1450-1550

drewnia ne kościółki wiejskie. Przewagę budowli drewnianych można
stosunkowo łatwo wytłumaczyć,
biorąc pod uwagę koszt wzniesienia
świątyni. W XV i na p'oczątku XVI
w. pobudowanie ko ścio ła z drewna
kosztowało od 10 do 14 grzywien.
Na wzniesienie podobnie skromnego
kościółka z cegły potrzeba było około 300 grzywien i wi,cej.
Przez wieki w ko ściele dębińskim
dokonywano przeróbek i uzupeł
nień. Pomimo to świątynia do d ziś
pozostaje doskonałym przykładem
wielkopolsk iego m odełu wiejsk ich
kościółków gotyckich . Kościół jest
jednonawowy, pozbawiony wyodr~
bnionego prezbiterium i od wschodu
zamknięty wielobokiem. Zachodnią
fasadę wieńczy wysoki, ozdobny

deptanej przez ponad sto łat. W neogotyckim ołtarzu głównym jest stosunkowo późny , bo pochodzący
z początku XX wieku duży obraz
Wniebowzięcia NMP. Zastąpił on
wcześniejszy o tej tematyce, który
pochodził z 1645 r. Aktualnie jest on
zdeponowany w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jego fotografia zna l azła się w poświęconym
powiatowi jarociliskiemu zeszycie
Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce,
wydanym w 1959 L i chyba dlatego
autorzy wielu przewodników turystycznych z uporem powtarzają , że
nadał można go ogłądać w dębi liskim
kościele. Z dawnego oltarza głów
nego zapewne pochodzą umieszczone w prezbiterium: obraz Koronacji
Matki Boskiej , który także datowany
jest na 1645 L oraz współczesne mu
rzeźby patronów Polski - św. Stanisława Biskupa i św. Wojciecha, a także figury świętych Ewangelistów Jana i Marka.
W niewi elkim, nakrytym drewnianym stropem, jednonawowym wnęt
rzu św iąt yni na uwagę zasłu gują dwa
oltarze boczne będące ważnymi elementami kompozycyjnymi całości
wystroju kościola. Oba umieszczone
są na ścianie północnej . Aby b l iżej się
im przyjrzeć warto wybrać dzień pogodny, gdy z przeciwnej strony przez
wysokie, ostrołukowe okna padają
nic promienie światła.
Kiedy pod koniec lat siedemdziesiątych ołtarze zostały zdemontowa-

na

ne na czas malowani a kościoła , okazało się, że nim wrócą na swoje
miejsce, trzeba będ zie poddać je
gruntownej i kosztownej konserwacji. Posoborowe zmiany w liturgii
sprawi ł y , że d zi ś przy ołta rzach bocznych nie odprawia się już mszy. Pomimo to ks i ądz Michał Mi etliński
z uporem realizuje koncepcję przywrócenia dawnego wyposażenia
wnętrza dębińskiej świątyni.

Ohraz ., Vir D%rum "

wieku. Andrzej Kostołowski, analizując proporcje oraz sposób stylizacji, powstanie obrazu wiąże z krę
giem Marcina Czarnego - cen ionego
wówczas malarza krakowskiego.
Środkową jego część wypełniają dwie
postacie: Matki Boskiej Bolesnej
i Chrystusa ukazuj ącego swe rany.
Na bocznych pasach są popiersia
sześciu proroków starotestamentowych z symbolami męki C hrystusa

W 1988 L , tuż przy portału z prezbiterium"do zak ryst ii , w siedemnastowiecznej
nastawie
ołtarzowej
zw iel1czo nej obrazem św. Kazimierza
z tego okres u, ponownie umieszczony zosta ł późnogotycki obraz "Vir
Dolorum". Zos tał on namalowany
na łipowej desce na początku XVI

sentencjami. W dołnej
obrazu umieszczono inicjały C.
Ż. i herb fundatora - Jastrzębiec.
Przed konserwacj ą deska była rozklejona na całej długości a parocentymetrowa szpara przecinała obraz na
pół. 'Owady i grzy b tak zniszczyły
drewno, że trzeba je było całkowicie
usunąć i zas tąpić specjalnie przygotowanym nowym podobraziem.
W konserwacji warstwy malarskiej
wydobyte zostały barwy obrazu; niebieska na szacie Matki Boskiej, zielona na szacie Chrystusa i złota w podrzeźbionym tle.
W ubi egłym roku powróciła druga
nastawa ołtarza, pochodzącego z początku .X VII w. Umieszczono ją naprzeciw wejścia z kruchty. Środkową
część wypełnia, namalowany na płót
nie obraz św. Rozalii a w naddatkach
są postacie śś . Hieronima i Krzysztofa. Jak w dawnych opisach hagiograficznych, święta na obrazie znajduje się w grocie. Przez wejście , na
dalekim planie, jakby w innym świe
cie widać pejzaż górski. Grotę rozjaś
nia św iatło z obłoku. w którym rozmodlonej św. Roza lii ukazuje się Matka Boska z Dzieciątkiem w otoczeniu apostołów Piotra i Pawła. Obraz
jest bardzo sugestywn y i nie dziwi to,
że od początku XIX w. przy ołtarzu
św. Rozałi i istniało bractwo jej imienia , którego celem było oświetłanie
miejscowego kościoła. Działałność
bractwa ustała wraz z demontażem
ołtarza. Można mieć nadzieję, że teraz odrodzi si ę ono na nowo.
Ks. M. Mietliński wspomina jeszcze o trzecim ołtarzu. Z niego pochodzi późnogotycki krucyfiks datowany na ok. 1520 L Obecnie zawieszony jest na ścianie południowej.
- Krzyż i rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa są już po konserwacji - mówi
ksiądz proboszcz. - Tera z przyjdzie
coas lIa sam allar:. Chcialbym , aby
i 011 wrtkil do ko~ciola.
Na wyposażenia wnętrza koś
cioła w Dębnie zło żyło się ponad pięć
wieków historii . Spoglądając dziś na
obrazy. rzeźby i dawne ołtarze moż
na dostrzec, że niemal każde pokolenie coś tutaj pozostawiło po sobie,

i

łaciń s kimi

c zęści

coś dawało, uz upełniało, naprawiało,
wym ieniało ...
chowywało

i przede wszystkim zadla następnych.

sler SPB 315. Nowe Miasto, tel. 122.

SPRZEDAM

(J2!S5I R/%)

Spmdam fiata 126p, rok 1986 oraz
wiertarkę stolową . Boguszyn, ul. Ś rems
ka 5, gm. Nowe MiaslO n/ W .1312' I RI , 6)

Sprzedam komputer IB M 386, 4 MB
RAM, HDD 210 MB + monitor kolorowy25/ MHZ. Tel. 47-39-76. 0291/1(196)

Sprzedam silnik elektryczny II kW
(nowy), sil nik 7 kW z kolnierzem , 2 opony do ci ~gnika 360 (stan dobry). Wola
K si~żęca 101 , tel. 40 1-337.
(l217/ I<19r.)

Sprzedam DI GI LAB (digitizer)
HDI' . Tel. 47-24-37.
(l" YIV%)

Sprzedam spycharko-koparkę " Bialoru ś". Jarocin , os. Kons!. 3 Maja 6/34.

Sprzedam 4 fotele - sta n b. dobry. Tel.
(0-62) 47-24-37.
(l29YRI%J

Sprzedam obrabiarkę do drewna, wieDYMA-8. J-cin, ul. Z.
Starego 21.
(m O/ Rl96)
Sprzedam silnik elektryczny 7 kW.
Witaszyczk i 36.
(J224/ R/'6)
Sprzedam pług PHX 5-skibowy, rozrzutnik obornika dwuosiowy; samochód
ford fiesta S-drzwiowy oraz nysę. Jaraczewo, ul. Golska 69.
(J226/ R/96)
Sprzedam cysternę wojskową z pelnym oprzyrządowaniem, o poj. 1700 I,
jedno osi ową - stan idealny, do magazynowania paliwa i transportu. Telefon
(0-66) 385-016.
(l 2271 R/ 96)
Sprzedam psa póltorarocznego - bokser pręgowan y. Witaszyce, ul. Cukrownicza 13, t. 401-238.
(3229/R/'I6)
Sprzedam 2 okna 2-skrzydlowe, oszklone, szer. 11 0 x wys. 140, 200 zł/ I szlo
Radlin 46.
112J71R1'6)
Sprzedam grzejniki

żeli wne

(nowe),

przetrząsacz do siana (konny), spawarkę
wirową, chwytacz do zaladunku bali slo-

my na polu, przyczepę 61On.
3, kolo Jaraczewa.

Łukaszewo
(3240/IV96)

KUPNO
Skup - renowacja staroci: meble, zegary, obrazy, porcelana, lampy, militaria, wagi, żel azka , mły nki ilp. Mogą być
zniszczone. Jarocin , ul. Wodna 17, leI.
dom . (0-62) 47-1 7-60.

MOTORYZACYJNE ·1
Sprzedam: fiat 126p, r. prod. 1984.
Prusy 5.
(11lK5/ IV9b)
Okazyjnie! Skodę favorit 1.3 pick-up
oraz inne poleca Auto-Handel-Komis;
Jaraczewo, tel. 47-19-61 w. 3A.
(119/ RJ / 96J

Indyki, kurczaki brojlery - do uboju
(karmione paszą z wła snego gospodarstwa); moż na zamówić ubite. ChwalkolI'o
K ościelne 125.
/3 " "1 IV ')6)
7 tyg. - wyżly
po psach użytkowych . Parzew31IubCB " Brzoza" Parzew 10347.
Sprzedam

szczenięta

gładkowłose,

(J264/ R/9fo )

Sprzedam czteroosobowy namiot
"Gdyn ia 4", 50 % cehy nowego namiotu. Tel. 47-33-07.
JJ2b' / IV96)
Sprzedam mi esi ęcz ny pleszewski piec
do C.O. - w i e lk o ść ł ,2. Wiadomo ść: tel.
(0-62) 47- 15-69.
(3274 / IV%)
Sprzedam szczenięta - rottweilery (po
dobrych rodzicach). Jarocin, ul. Kusocińskiego 3; po godz. ł 6.00 (32771 RI'6)
Amur, lin, karp - 6,50 zł/ kg. L. Zawodny, Nosków, ul. POlarzycka 4.
132H2I R/%)

Sprzeda m prostownik spawalniczy Be-

Sprzedam skodę favorii 91 r., biały, 54
lyS., stan b. dobry. Tel. 47-24-37.

Sprzedam tarpana skrzyniowego
+ 3 osoby, benzyna. Micha! Świgoń,
Komorze 23 , gm. Nowe Miasto .
Sprzedam mercedesa 200D , rocznik
1980, zielon y metalik, stan dobry. Tadeusz Świat, Komorze 27, gm. Nowe
Miasto.
(JKlRNM/96)
Sprzedam MZ ISO, rok prod. 88. Tel.
47-24-28; po godz. 17.00.
Sprowadzam z Niemiec wszelkie czę
samochodowe (nowe i używane): silniki , szyby, chłodnice, maski, blotniki,
alufelgi, lampy, ukl. wydechowe itp.
- pod zamówienia. Jaraczewo, ul. Kaliska I.
()26/Rl/96)
ści

Sprzedam: opel kadett 1.3 "S". Jarocin, os. 1000-lecia 3/36.
(1255/ KI"')

Sprzedam sam. dostawczy mitsubishi
L300, poj. silnika 2.5D, rok pr. 1990.
Jarocin, ul. Węglowa 2a.
(32b11IV'6)

125p lub 126p do remontu.
Oferty: biuro ogłoszeń lub tel.
090/ 602-729.
(1215/ Rl96)

Sprzedam fiaty 126p 1988/ 90 r. oraz
1977 r. - ceny przystępne . Jarocin, ul.
Zajęcza 8A.
11261/ IV96)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1983 - do
malowania. Antonin 28, gm. Żerków;
po 17.00.
p21J<1R/'6)

Sprzedam: ford fiesta 1.8 CD, rok
1995, c. z., el. szyb., szyberdach, poduszka powietrzna (BBS), wsp. ukl. kier. ,
granat metalik perła, środek welur; citroen AX 1.0 (5 biegów), rok 1995, niebieski , alufelgi. 63-040 Nowe Miasto, Strzelecka 22A11, tel. 090/ 613-369. (4l0/96)

Kupię

Sprzedam fiata uno 1.0, rok produkcji
1991, 3-d rzwiowy, kalalizator. Zakrzew
103e; po 15.00.
(lm/ IV96)

(3254/ IV'6)

Sprzedam fiata 126p, rocznik 88. Raszewy 11/ 14; po 17.00.
(J(V' RNW96)

Sprzedam opla asconę 1.6D, 4 drzwi,
sedan , 5 biegów, rok produkcji 1988.
Klęka 471 II .
(1210/IV'6)

Sprzedam suknię ślubną - tanio. Lubinia Mała 21.
(124YIV%)

6/ 44.

VW gołf diesel, biały, 1990 r., 3 drzwi.
Witaszyce, ul. Okólna 18a. (32' O/ RI' 61

Sprzedam samochód osobowy peugeot 205, rok prod. 1988. Jarocin, ul.
Węglowa 2a.
(3261/R/'6)

Sprzedam: fiat 126p, rok produkcji
1993. Obra Stara, ul. Witosa 9.

W centrum Jarocina sprzedam dobrze
sklep z wyposażeniem , towarem , adresami producentów i hurtowni. Wiad o m ość: os. T. Kościuszk i

Sprzedam fi ata 126p, rocz. 1993, czerwony. Racendów 50.

Sprzedam fiata 126p, 1985 r. Lisew 6,
gm . Żerków; po 15.00.
(1207lR/96)

Sprzedam tanio meble "Jarocin" - ciemny orzech, z dodatkowym regałem na
k s i ążki. Jarocin, ul. św. Ducha 38120.

prospe ruj ący

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja II/?

(77/ KNM / %)

(32 I 1J/1V96J

l oczynnościową

Sprzedam fiata 126, 1990 i 1992. Tel.
(0-62) 47-35-04.
11249/ Rl96)

(3222/ R/(6)

Sprzedam VW polo rok 1986. Borek
Wlkp ., ul. Mick iewicza 3, leI. 716-670.
(3231 / RI')(,)

Sprzedam: ford seorpio 2000, benzyna, rok 1989. Dobieszczyzna 27, gm.
Żerków.
. (323J/ R/ 96)
Sprzedam mercedes 407D, 1978 r.,
poj. 2.400 cm ' , po kapilalnym remoncie
silnika (1500 km) na orygina lnych częś
ciach, całość samochodu po kapitalnym
remoncie w ł994 r. , sk rzyniowiec 4 m dl. na 2 m szerokości . Cena do
uzgodnienia. Tel. 47-37-59 Jarocin .

(J288/ Rl96)

0 2921R/ 96)

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną 4200 m',
Jarocin - Leszczyce (mozliwość podzialu). Tel. Leszno (0-65) 20-27-71 .
(3025/ R/96)

Sprzedam dom z zabudowaniami gospodarczymi - Ruda Komorska 6, gm ..
Pyzdry; tel. (0-62) 47-25-28 (po godz.
18.00).
(l I 86/Rl9[,)
Małżeńslwo bezdzietne poszukuje pokoju do wynajęcia. Oferta do biura ogło
szeń .

(3235/ R/96)

Sprzedam działkę z rozp oczę tą budową, II' Jarocinie. Tel. 47-20-70. (J'4l/ Rl'6)
Sprzedam lub zamienię gospodarstwo
9 ha na mieszkanie w Jarocinie. Zawady
4, gm. Pleszew (do godz. 13.00 w niedzielę).
(1246/IV96)
Sprzedam dom mieszkalny 56 m2
z ogrodem 53 ary - Komorze 50. Szczecin, tel. 83-50-92.
(12501R1'6)
SprLCdam dzialki budowlane 1983 m'
i 2606 m'. Jarocin, Opłotki 21. 11251/ R/%)
Sprzedam dom z ogrodem 4600 m',
w Jarocinie. Wiadomość: Jarocin, ul.
Bały teka 8.
(l25Y R/06)
Sprzedam dzialkę budowlaną pod za- 2500 m' , os. Ługi. Tel.
47-37-59.
(125J/RI'6)
budowę

Posz ukuję lokalu biurowego; warunek
- telefon. Kontakt: 47-11-91. (J25K1R/'6)

Sprzedam fiata 125p, rok 1990, silnik
poloneza, czerwony. Tel. (0-667) 511-21
lub 090/ 605-155, Komorze 2A.
(430/ 96)

Sprzedam mieszkanie własności owe
w Nowej Wsi, w bloku, 65 m'. Informacja po 18.00: tel. (0-62) 411-306.

Sprzedam poloneza 1500, rocznik
1986. Jarocin, ul. Warciana 5 ł ; po godz.
16.00.
il265I IV96)

Zami e nię lub sprzedam mieszkanie
w Śremie, pow. 65 m'. Tel. 47-29-59.

Sprzedam 126p - fotele lotnicze, nowy
akumulator. Góra, Dworcowa 17.

(3270/ R/96)

Szukam domu do wy naj ęcia - ok. 200
m2, w Jarocinie lub najbliższej okolicy.
Tel. (0-61) 216-892; w godz. 8.00 - 16.00.

(J267/ ltt % )

Sprzedam: seat ibiza 1.5, rok produkcji 1987. Jarocin, Moniuszki 15.
(J271 / R/%)

Sprzedam jawę TS 350, rok prod. 89;
cena 9 mln. Siedlcmin, ul. Bielawy 13.
(3 213/ R!9(,)

(3234/ R/96)

(3279/ Rl96)

Szukam pomieszcz.enia z przeznaczeniem na produkcję szwalniczij - 1000 m2.
Tel. (0-61) 216-892; w godz. 8.00 - 16.00.
(3279/ R/96)

Sprzedam działkę z rozpoczęl ą budową - Jarocin , os. Polna; po godz. 18.00.
(32K9/ R/96)

Sprzedam: golf 1500 sport, r. 79.
Jarocin , ul. Zajęcza 7.
(121Ill Rl96)

Sprzedam motorower simson. Wojciechowo 71 , gm. Jaraczewo. (lm/ Rl'6)

Sprzedam samochód osohowy fiat
126p, rok prod. 1990. Adres: Że rków,
ul. 700-lecia 33.
(323' f K/ %)

Sprzedam: opel kadett 1.3, rok 1983,
sprowadzony w całości . KI,k a 50/ 4, gm.
Nowe Miasto ni W.
(J2HO/R/ ')(,)

Sprzedam fiata 126p, 86 role Cena
27,5
mln .
Cerek wica
Nowa
12a.
(12WIV%)

Sprzedam silnik fiata 126p 650 - tanio.
Tel. 40-12-35.
(l'W IV%)

1.3, rok 1988,70 tys. km,

Sprzedam kombajn Bizo n Rekord,
stan b. dobry. Parzew II , gm. Kotlin.

Sprzedam poloneza 1.6 GLE, rok
1994. Wi a d o m ość: tel. 47-12-46; po
17.00.
<J247/ IV')6)

5 drzwi, biała. Tel. 47-14-20.
Sprzedam: ford escort CLX lA , rok
1994, wszystkie dodatki , metalik popiel.

Sprzedam kozę dojną . Nosków, ul.
Jarociń ska 10.
(ml/ R/96)

Łada samara

ROLNICZE
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon 40.
Siedlemin, ul. Główna 13, 63-2 11 Goli(3 I JlV Rl9M
na .

(3 lHlSI Kl96 )
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Polecamy w sp rzedaży nawozy sztuczne - Z. A. Kęd zierzyn , Z. Ch. Police, Z.
F. Szczecin; ceny rabryczne. Wi taszyce,
ul. H. Sawickicj 5.
(42)<1 •• )

P rzyj mę pracę chalupniczą

(pi lne!).
punkt przyjmowani a oglow Jaraczewic, tel. 47-1 9-61 w, 3A.

ad om ość:
szeń

(125/ RJ/%)

Zatrudn ię a bsol wentkę

Sprzedam ciągnik C-330, rok produkcji 1990. Radliniec 18.
(1253/R/96)

1996, z Jarocina. Tel. 47- 38-74; po 20.00. (1'6OI Rl96)

Sprzedam cielaka Ualówka), 7 tygodni . S trzy żew ko 14.
(326&/R/ 9f.)

Zatrudnimy projektanta instalacji teletechnicznych i elek trycznych. Tel.
47-30-47.

Sprzedam kombajn ziemniaczany
"Anna", ciągnik rolniczy C-360, roznutnik obornika jednoosiowy, kabinę do
C-360 "Sokólka". Raszew)' 30, gm. Żer
ków.

(3278/ Rl 96)

RÓŻNE
Zaklad I'oligraficzoy (Drukarnia) ul.
Moniuszki 14, Jarocin - oreruje swoje
uslugi; m. in. druki kadrowe wg najnowszych przepisów. Tel. (0-62) 47-33-48 w.
23.
(lW 96)

.J. niemiecki
47-36-50.

- nauczyciel.

Tel.

(2% 7/ R; 96)

Przecieranie drewna grubego na bloki
i deski . Lisew 36, 63-210 Żerk ów .
(3004/ R/96)

Nowo otwa rty sklep elektryczno - motoryzacyjny; Jarocin, Wojska Polskiego
37 (przy parkingu) zaprasza. Ceny atrakcyjne.
(109O/Rl9f.1
Ze skór - kurtki , rut ra - nietypowy
krój oraz różne przeróbki proponuje
Zaklad Kuśnierski , Jarocin, ul. Wroclawska 237; ś r ody i soboty. (",.,2/ Rl9.)
PROJ EKTY BUDOWLANE indywidualne i typowe budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ul. Węgl owa I m.
21 - po 16.00; tel. 47-36-.30. Fak tury
y A T.

(417/ 96)

Piaskowanie
401 -246.

antykorozja.

Tel.

0209/ Rl96)

Czyszczenie dywa nów, tapicerki samochodowej - "Kiircher". Wilkowyja,
ul. Piaskowa 17, (0-62) 47-1 9-00 w. 17.
(3259/ 1V96)

OGRODY, trawniki, żywo plotY- projektowanie, konserwacja, wy konawstwo. Tel. 47-26-85.
(1266/ " / 96)

PRACA
Pomogę w podjęciu atrakcyjnej samodzielnej pracy - osobom inteligentnym,
ambi tnym, sprawnym; samochód, telefon. Tel. 57-72-73; kontakt osobisty.
(30 19/ R/96)

Potrzebna pomoc domowa na 4 godz.
dziennic, do starszej osoby. Kont akt: tel.
(O -66~ ) 533-29,
I" '2/ R/ %)
Bardzo p o ważn a fi rma zagraniczna
poszuk uje kandydatów na menedże rów
- wymagany sam ochód. Zgloszenia prosimy p rzesyłac na adres: 63-200 Jarocin .
ul. Okn;ż n a 16. Ka żda oferta otrzyma
pisemnil odpow i ed ź l termi nem przesł uc h a n i a . Zaznaczam , że po 2 3 mocach pracy moż n a o t rzymać samochód ti rm owy.
(J:?45/ IV 9(,)

Zatrudnię kierowcę na ciąg nik siodlowy z n aczepą , na trasy międzyn arodo
we. Wymaga nia: wiek do 35 lat, minimum 3 lata udokumentowanej praktyki
na samochodach ciężarowych , podstawy znajomości języ k a niemieckiego.
Kontakt codziennie po godz. 18.00; teleron (0-62) 40-1 1-06 wew. 269.

LEKARSKIE
Iwona Udzik, lek. med. polożoik-gine
kolog, przyjmuje w każdy poniedzialek
i czwartek w godz. 17.00 - 19.00. Gabinet: Jarocin , os. Kon stytucji 3 Maja 18
(pierwsze wejści e od ul. Wroclawskiej).
M ożli wa rejest racja teleroniczna: codziennie w godz. 20.00 - 22.00, tel.
47-24-81.
SPECJ ALISTYCZNY GA BINET
GI NE KOLOGI C Z N O-POŁOŻNI

CZY - USG - OSTEOPOROZA - SONOMAMMOGRAFIA -lek. med. Andrzej Pajdowski, specjalista ginekologpolożnik. Przyjęcia : poniedzialek, środa
i czwartek 16.00 - 20.00, soboty 8.15
10.00. Rejcstracja telefoniczna:
47-28-35. Badania USG - l) ciąży, 2)
ginekologiczne glow i cą dopoc hwową
z pustym pęch erzc m moczowym. 3) rów ni eż ocena jajeczkowania w nieplodn ośc i , 4) sonomall1mografia (piersi), 5)
szyi i tarczycy, 6) jamy brzusznej, 7)
jąde r (dokumentacja zdjęci owa bada ń ).
PRACOWNIA USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne t a k że codziennie rano od poniedzialku do soboty - bez wcześ ni ejszej rejestracji - od 8.15
do 10.00 (badania USG równi eż w domu pacjenta), OSTEOPOROZA - badanie i ocena stanu układ u kostnego,
Cena badania - 30 zl (w paździe rniku
i listopadzie - 25 zl). Przyj ęci a , bez
rejestracji - soboty godz. 11,00 - 13.00,
Jarocin, ul. Parkowa II 20. INFORMACJ E - tel. 47-28-35. W przypadkach
pilnych - kontakt: teleron komórkowy
090/ 605· 125.
GA BI NET DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska - dermatolog-wcnerolog, przyjmuje wtorki
i pi ą t ki od godz. 16.00 do 18.00. Zabiegi
dermatologiczne -elek trokoagulacje, leczenie cieklym azo tem, Jaroci n, ul. Parkowa 1/ 20, tel. 47-28-35,
MAMM OGRAFIA -diagnostyka i leClenie chorób sutka, lek. med. Maria
Siuda - Fizek, specj. radiolog, lek. med.
Tom:!sz Schreiber, lek. med. Andrzej
Pajdowski - sonomammografia oraz biopsje piersi pod kontrol ą USG. Przyjęci a
(bez rejcstracji): ś rod y od 14.00 do
16.00, so boty od 11.00 do 12.00. Cena
kompleksowego badania - 70 zl (Bank
Spóldzielczy w Jarocinie udziela nieo-

procentowanego kredytu z przeznaczeniem na badania mammograficzne); Jarocin, ul. Zaciszna (Przychodnia OTL).
Inrormacje teleroniczne: 47-28-35 lub
tel: kom. 090/ 605- 125.
GABIN ET OKULISTYCZNY - lek.
okulista Alina Budzy ńska ; Jarocin, ul.
Długa 29. Przyjęci a: wtorki i czwartki od
16.00 do 17.00. Pilne przypadki codziennie; tel. 47-1 5-1 3.
GABIN ET GINEKOLOGICZNY lek. ginekolog i polożnik Wlodzimierz
Budzyński - badania okresowe i wstępne;
Jarocin, ul. Dluga 29. Przyjęci a: poniedział k i i środ y od 16.00 do 18.00; tel.
47-1 5- 13.
LARY NGOLOG - lek. med. Andrzej
Ciapala; przyjmuje codziennie po godz.
17.00. wtorki po 18.00. Jarocin, Marcinkowskiego 19A, tel. 47-23-07. (2775/ Rl96)
GABINET GI NEKOLOGICZNY,
lek. med. Wojciech Maniszewski - ORDYNATOR, specj. polożnik-ginekolog;
przyjmuje: wtork i, czwartki godz. 16,00
- 17.00. Jarocin, ul. Kasprzaka 9, tel.
47-25-37.
('905/ R/96)
BADANIA WST Ę P NE, OKR ESOWE i KO NTROLNE PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW i KI EROWCÓW
oraz PORADY LEKARSKIE - E.
S KRZYPCZYŃSK A, lekarz medycyny
pracy, internista. Przychodnia Rejonowa w Jarocinie, gabinet No 12, codziennie od godz. 15.45; tel. 47-36-36, tel.
domowy 47-36-50.
('%6/ R/ "'1
Wojciech Kilj a ńezyk - lekarz chorób
psychicznych i nerwic; Jarocin , ul. Hallera 9; wtorki 17.00 - 18.00 (gabinet 31 ).

GABIN ET STOM ATOLOGICZNY
- lek. stom. LU DM IŁA BIADASZKI EWICZ; przyjęcia : Jarocin , ul. Kwiatowa
17, poniedzialek i środa 16.30 - 18.30; tel.
domowy 47-29-45, w godz. przyjęć
47-1 4-24.
(J22R/ Rl96)
Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALISTA CHIRURG;
gabinet: al. N i epodl egłości 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgloszenia tel. ' 47-36-00. GASTROSKOPIA
(badanie przelyku, żolądka i dwunastnicy), czwartki 16.00 - 18.00; ul. Hallera
9, pokój 7; rejestracja do gastroskopii:
tel. 47-36-00.
(3283/ Rl96)

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
J AROCIN

U L . SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)
P l'zyjmuj ą s pecja li ści

z klin ik pozna ilskich w zakn'sie:
•

•

Radoslaw Bahlaj - INTERN1STA. Jarocin, Si ed l em iń sk a 4; środa 17.00
- 19.00. WIZYTY DOMOWE, EKG.
TeL 47-1 2-1 0, 47-34-51.
(1050/ Rl96)
Bioenergoterapia - choroby stawów
i kręgoslupa, alergie i inne. Przyjęcia :
wtorek, środa , czwa rtek 14.00 - 17.00;
Jarocin, ul. Polna 4.
(lO'", Rl96)
Le~. med. A. SHA RIFI - chirurg,
specjalista w :ehabilitacji chorób n arządu
ruchu'. przyjęcia: poniedzialki, czwartki
16.00 - 17.00, os. Polna, ul. Siewna 2.
(31 V R" 96)

GABINET OKULISTYCZNY, dobieranie soczewek kontaktowych, lek.
med. Hanna Marcwk - Zieliń ska, okulista. Przyj ęc i a : wtorki i czwa rtki 16.00
- 18.00, piątki 16.00 - 17,00. Jarocin . ul.
S łoneczn a 8. .
(]154/ R/%)
GABI NET PSYCHIATRYCZNO PSYCHOTERAPEUTY CZNY, lek.
med. Pa wc/ Jerzycki, ul. Węgl owa I;
rejestracja teleroniczna 47-32-42 Jarocin.
(31'H/ R/96)

chorób uszu, nosa , gardła i krtani
po niedziałek 15.30 - 17.30

lek. med. Ryszard PRZYBYLCZAK
•

•

ginekologii i poIożnictwa, OI1kologii
,\lorek 15.30 - 18.30
sobota:
letefooiczne uzgodniene 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARK1MTZ
chirurgii dziecięcej
. v.lorek 17.00 - 18.00.
lek. med , Jerzy HARASYMCZUK
lub
lek. med. Miroslaw MARKWITZ

•

ortopedii dziecięcej j dorosłych
choroby kolana , urazy sportowe
ś roda 15.30 - 17.30
lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI

•

ch irurgii ogólnej, żył i lęlnic
I i III środa m ies i ąca 15.30 - 17.30
dr med. Grzegor z OSZKINIS

•

chorób oczu
czwartek 15.30 - t 7.30
dr med. Andrzej STYSZYŃSKI

•

chorób skÓ<)' dzieci i doroslych
piąlek 15.30 - 17.00
lek, med. Malgorzata LULA

•

chorób nerek, pęcherza,
prosIaty i jąder
~ąlek 15.30 - 17.00
lek. med. Jacek LULA

(3007/ R/ 96)

Gabinet Ginekologiczny - lek. med.
Malgonata Gronowska - specjalista ginekolog-polożnik.
P rzyjęcia :
wtorki
17.00-18.00; Jarocin, ul. Woj. Polskiego
49, tel. dom 47-28-63, tel. praca - szpital
Ostrów (0-64) 36-24-31w. 268, (1026/Rl96;

chorób wewnęlrznych i ka rd iologii
po niedzi ałek 15.30 - 17.30
dr med , Andrzej TYKARSKI

(3248/R196)

SPH .J -\Llsn CZI\)
GABI'\E'r.J .EK ·\RSKI
~~i

szpitali

po z nań ski ch

JarOCIII. ul. Wroclawsb "2 H
(\hjkH: od strony osiedla)

'\1 "OIOC, - 1'01 O/'\t" (l "'C,J
lek . med . A ndrzej C HOJN IC K I
p i ą<c k 16.00 - 18. 00
11I!l\1 \ I Ol

oc,

lek. med . A lrred I'I ESS
wl o rek 16.00 - 17.00

" t !lOI OC,
dr med . M arek I'I ETR Z AK
e,"w"n ek 16. 00 - t 7.00

I l!ClI OC,
lek . med . Anur K U ŁAK O W S K I
poni edzi alek 15.00 - 16.30

(IItRI !lC, - 0'\"01 OC,
lek. mcd . Grzegorz U RBAŃSK I
" i I V soboca m ·ell 13. 00 - 14.00

!lI t \1 \ 101 OC,

lek. med. Ire neusz K IZ ER
ś ro da 16.00 - 17.00
(2434/ R/ 96)
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DRZlNI

OKNA

ZPCV
P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. S t . Wyszyńskiego 4
II pi ęt ro . pokój 15

pn . - pt . 9°°_ 16°0
tel. (0-62) 47-32-9 1 w . 45
62-320 MIŁOSŁAW
Dz. Miłosławskich 2
tel. (0-66) 38 -24-3 1

Gwarancja Montaż
Transport
Sp.-:z.edaż

inż. Wieslaw Jaśkowiak
63-200 Jarocin, ul. Żwirki i Wigury 3
tcl./fax (0-62) 47-30-47
tel. kom. 090-607-350
090-608-388

......................•...•..........•
Aparaty telefoniczne Faxy Kserokopiarki

ZATRUDNIft:
• kierownika stolarni
• stolarza wykwalifikowanego
Praca również na delegac'iach

TELEFONY KOMÓRKOWE

Prawo jazdy II kategorii

HURTOWNIA PAPIERNICZA
FHP.U. "VISATOS"

NOWE NIŻS ZE CENY

KSEROKOPIAREK
Firm: INFOTEC, R1COH
już

od l 700

zł

MATERIAŁY

EKSPLOATACYJNE
SERWIS

pożądane

Jarocin, ul . Śródmiejska 27
tel. 47-28- 25 od 7.00 do 14.00

Adres:

......................................

na raty

s .C.

63-200 JAROCIN , ul. Wrocławska 46
tel. (0-62) 47-26-48
A RTYKUŁY

~ l)Llł ~'CI~

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.
Jarocin, ul.

Dąbrowskiego

ROLETY, PARAPETY

I~ OKNA DACHOWE
1fB±ł BRAMY GARAŻOWE
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
w Żerkow i e, ul. Kościelna 14
og łasz a

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ
GRUNTU
położonego

-

**
*
*

~ l)l~ ~l(lE'PÓ\li , l('O~I(Ó\Ii

6, lel. 0-62/473-937

w Ludwinowie o pow. 12,14 ha
nr 499/ 1, zapisana w KW Dobra Kamień
prowadzonej przez SR w Jarocinie, Nr 12083

działka

Cel/a wywo/wllcza za / Iw - 3.000 z/
Przetarg odbędz ie się III dniu 03.10 1996 r. I\' siedzibie Gil/innej
S póldzielni. o godz. /2 .(1).
.
Wadium w wysol(().ki 3.600 =/ należy wp/acie: II' kasie GS w dl/iu
. przetarg u do godz . f f ,]0.
Zastrzega się prawo unie ważnienia przetargu bez podania przy czyn.

~ l)l~ ~Zl(ót
.. TANIO" SOLIDNIE ..
Płytki

ZNlCZE

MIŁO

..

ceramiczne

"OPOCZNO"

Id'/' szkło

• p!ytkr mrozoodporne
• boa7..eria swie rkowa - 11 zł za l m2

Id'/ lampion

• boazeria PCV. kleje, fugi

w- gips

o fe

. Jarocin, ul. Wł. Jagiełły
(os. Tumidaj)

33

l'

uj e

s klep p rzy ulicy Sredniej 9
(przy PKO) '1/ JarocInie 1<M)1 /HI

(4181961

GIEŁDA SAMOCHODOWA
parkillgprzy P.H. USZCZELKA -JAROCIN, UL. TARGOWA J2

Czynna

w każdą

niedzielę

Cena wjazdu na

od 8.00 do 12.00

giełdę·

3.00

zł

I<OMIS SAMOCHODOWY
czyn"y "' dni robocze 9.00 - 18.00
",.I'zYstkic soboty 9.00 - 14.00, "iedziele 8.00 - /l.00
TeJ .! fax (0-62) 47-37-01

' 39" " 1
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UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWyCH WYPADKÓW

DZIECI I MtODZIEZY
oraz

NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

_
~
.

zaPRaSZaMYeodz. 1.30 - /1.00

w wolne soboty 1.30 ·/2.30

.,

..'~".'."."I:
,I

Ubezpieczenie obej muje trwale
padków. które

,

:x .~ . •

życ iu

i w

nastę pstwa nie szczęś l iwyc h

m og ą s ię wydarzyć

prywatny m, w kraju i za

podczas

zaj ęć

gra n icą.

"

Ir

wy-

szkolnych

Ubezpiecze ni e

gwarantuje oc h ronę calą dobę , przez 12 miesięcy . Ubezpieczenie

J

f

INSPEKTORAT PZU S.A. WJarocinie
Al. NiePOdległości 19a tel. 47·35-91. 47-35-92

to jest prowadzone w czl erech wa rianla ch,
zakresem 'świadczeń i

wysokością

różni ącyc h się

skladek. W ramach tego

ubezpieczenia PZU SA udziela nauczycielom i wychowawcom
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie

odpowiedzialnośc i

cywilnej (OC).

UWAGA: HODOWCY
Skupuję gęsi żywe

- cena 40.000

zł

GĘSI

za 1 kg

do koń ca mie s iąca października
Żerków, ul. Krasickiego 7 (osiedle pod las em)
telefon (0-62) 40 3 -208
Zgłoszenia przyjmuję

do 10

paździ e rnika

"ry"r~\i'1

SKLEP

RYNEK 3 • JAROCIN

1

1996 r .

11"-

Zapraszamy
poniedziałek . pi ~lCk 10"'· 18'"
sobola 10"·14"

Miejski

Ośrodek

Sportu i Rekreacji w J arocinie
63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6
og ł asza

PRzrT \lH, '\IFOCR \'\ICI.O'\\
'\ \ \\ \ "0'\ \'\11- I'OD.I \ZDl DO 1'1 \\\ \I '\1 "R\ 'I F.I
specyfikacja i stotnych warunków zamówienia w biu rze MOSi R-u
codzien nie od 7.00 do 15.00
wykonanie prac do 3 1.1 0.96
termin sk ładan i a ofer t upływa z dniem 30.09.96, do godz. 15.00,
w recepcji hotelu " Jarota" (MOSiR, ul. Sportowa 6)
otwa rcie ofert i wybór oferenta n astąpi w d niu 0 1.1 0.96 o godz.
12.00 w siedzibi e MOSiR-u .

PROPONUJEMY W dużym wyborze i małych cenach:
• art.

wyposaże nia

łazie n e k

sallitomego,

• grzejniki, k otły i ospnęt C.O.
• artykuły im'talllcyjlle wod.-kull. -gaz.

i kuc/mi np.:

- baterie łazienkowe i kuchenne

• jUIlker l}', bojler)', elektrycZll e przepły w o we

Jaroclńska SpółclzielDia~PJ:ocl1lkcyjDO - Handlowa "
,
;~PRąDEX" Wiikwidacji '
'.
~
83-200
J;u'oCiD.;'ui,
WrOcławlIka 46, tel. 47-26-94,
47-2~79
,
,
..
. ,
~

- \ WIIl" Y.

- liliJki

i okucia budowlane

kOlIIpakty

•

- umywalki, postullle"ty

na rzędzia ręczn e

5.0.5. O
Do nowo otwartego

GAHlNEl1J
STOM A TOLOGICZNF.GO
zapraszaj :} lekarze z I'ozn a ni a
Pe ł e n

zakres u s ł ug

DI.a rL'l1 cistów i emery tów
5 % zniżki IW protezy
C / .yllllC p 0 11 - p l 16 (lO - 21 .00
\\' sob01 y 'l .OO - r ~ 00
.Jaroci n. ul. Kosciuszki r ZA, h·1. 47-27-92:
.lJO: h ll"ll 1"('j~'.\" /""'1" Il'I"/Otl/C: //(/
II'

god:mad/ IJ/ -:.\Jrć

ogłasza

• zamki atestowan e, zwykle

zlewozmywaki

II S /fPO IV ('.

~

ogrzewacze wody

. - kabiny 'Itlf l)'skowe, brodziki

(29 4BIR/96

ALKOR sp. z 0.0.
63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 2
ter .~ax (0.02) 47-36-34

OFERTA JESIENNA
• dozowniki do mydła w płyn ie
• pojemniki na ręcz n iki papierowe
i papier toaletowy
• mechaniczne i elektroniczne
odświeżacze powietrza
• elektryczne suszarki do rąk
• popielnice i pojemniki na odpady
• mydło w płynie. ręczniki papierowe
itp. akcesoria

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ m:ERUCBOMOŚCI
położonej

przy:

L ul. Wroclawskiej 46
- działka 1183/ 3 p ow. 652 m' zabudowana budynkiem administracyjnym
dwukondygnacyjnym o pow. 268 m '\ ce na wywoław cza 55.000 zł
- działka 1183/ 7 pow. 12 14 m Z wraz z magazynem paczka mi o powier zch.
zabudowanej 458 m'!, cena wywoław cza 120.000 zł
2. ul. Hallera 7
- działka 1183/ 3 i 1183/ 6 o łącznej powierzchni 480 m ' zabudowana pawilo-'
nem handlowym art. spożywczych z zap leczem magazynowym o pow.
zabudowy 392.7 m' . cena wywoławcza 100.000 zł .
Przetarg odbędzie się w dniu 04. 10.96 r. o godz. !l.{X) , w siedzibie JSP-H "Prodex"
w Jarocinie.
Przystępujący do prze targu zobowiązani są do wpłacenia wadiwn w wysokości la % ceny
wywoławczej. najpómiej na l godz. przed przetargiem, do kasy JSP-H " Prodex" .
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
(429/ 96)
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PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

Sklep firmowy

POLMOZBYT

63-200 Jarocin, ul. Rynek 6, tel. 47-2 1-40
oferuje w ciągłej

V

sprzedaży:

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

artykuły

elektrotechniczne
V artykuły papiernicze i biurowe
oraz

- FIAT 126 w szcrokiej ofercie

Udzielamy premii towarowych przy zakupie o wartości

powyżej 50 zł

IIPOLWOS II
Produkcyjno - Handlowy

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

Zaprasza do zakupu
pasz i koncentratów paszowych
FIRMY OCARGILL PASZE
Szczególnie polecamy:
mieszanki

pełnoporcjowe

- CINQUECENTO \\ szcrokicj ga mie
si lnikowej i \\)lJosa żc t li o\\'ej
- UNO z silnikami 1.0 i 1.4 \\'slerokiej - CINQUECENTO VAN (dosta\\cZ\)
oferc ie IV)'posai.cniowcj
- PUNTO
- UNO VAN (dostawczy)
- 8RAVO. 8RA VA
OFŁRl'./ŁMY różnorodne l(lImy slu-z.t'tl.v.y:
• w cenach fabr\'cZIlvch
.
• za gotówk9 .
• na ra t\' bel. poręczyc i e li (\\p lata 10 % - 60 ra t)
• " .o leasingu (wszelkie rormalności i'.abh\ iamy na llli ~i sc u)
\\")'posażc ni owej

V aparaty telefoniczne
V domofony

Zakład

63-800 GOSTYŃ, ul. Wrocławska ł40a
tel. (0-65) 720-015. 710-042, fa:>; (0-65) 720-071
1'01 ,ECA w SIW/'cd.v.)' samochod~' 1"1. \'1':

Z·\UEZJ'IEC/. \ i\IY:
• se rwi s g\\'arCl llc~jn~· i pogwa ranc~jlly
• montaż illsta lacji gazO\\·~i

• badania technicznc p~jazdó\\'

• szeroki asortyment c/J;ści za miennych i akccso rii
ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godzinach 800 _ 16 00

T m"

~\.

ALKOR $p. l 0 .0 .
63·200 Jarocin, ul. Zaciszna 2

OFERTA JESIENNA
dla odchowu

prosiąt

mieszanki pelnoporcjowe
dla tuczników wysokomięsnych
mieszanki pelnoporcjowe dla tuczników

Maszyny i

urządzenia

sprzątające :

• profesjonalne odkurzacze
przemysiowe
• szorowarki rotacyjne
• polerki wysokoobrotowe
• akcesoria
(421/96)

mieszanki pelnoporcjowe
dla stada reprodukcyjnego

ODDZIAŁ

zł/tona

o

~HA..RDBIT
Autoryzowany Dealer Firmy

G?7iT".I.iS®
- KASY FISKALNE
JAROCIN

ul. Śródmiejska 14
Tel./Fax: 47-23-65

Skład opalu 11ł.icści się: na te renie
SKR Mie s z ków, u L. Dworcowa 22

(423/ 96)

JAROCIN

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

• CARGILL MOŻE BYĆ TWOJĄ FIRMĄ!

-OPROGRAMOWANIE

sprzedaży:

ul. PoznaJ1ska I, tel. (0-62) 47-15-51 wew, 5

do wspófpracy -prosillly pamiętać

-KOMPUTERY

posiada w

WĘGIEL KAMIENNY
MIAŁ
WĘGIEL BRUN ATNY
Na zamówienie dowóz opalu
do klienta
Informujemy, że opal można nabyć
na raty

Przedsiębiorstwo

SUPEROKAZJAIII
Zapraszając

- Handlowy

"Opałek"
Jarocin, ul. K. Wielkiego 79

Pr-od u keyjno-Handłowo- Usługowe
Tel-Poź-System "ISKRA" Sp. z 0, o,
ul. Krańcowa 15, 6 1-022 Poznati
tel./fax (0-61 ) 77-04- 16. leI. 76-22-61

koncentraty dla tuczu
na bazie pasz gospodarczych

SALETRA AMONOWA W CENIE 340

Zakład Usługowo

,~ IeI.~axtO·62)47·36·3'

opracowania analiz zagrożenia pożarowego , instrukcji bezpiecze ń• siwa poża rowego, instrukcji składowania materiałów , planów obrony
przeciwpoża rowej

O projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożaru , stałych
urządzeń gaśniczych

O

przegląd , konserwację, naprawę

• podręcznego sprzętu gaśniczego' sieci
hydrantów' stałych urząd ze ń gaśni
czych CO 2 , trySkaczowych, zraszaczowych • automatycznych systemów
sygnalizacji po ża ru' instalacji odgromów, uziomów • instalacji antywlamaniowych
O zabezpieczenie ogniochronne drewna,
tkanin i wykladzin oraz sta li w klasie
odporności ogniowej F 0,5 do F 4,0
[l sprzedaż hurtową i detaliczną
• armatury przeciwpożarowej ' podręcz
nego sp rzę tu gaśniczego (agregaty,
gaśnice , węże, koce ilp.) • znaków ewak uacyjnych , przeciwpożarowych , informacyjnych i ostrzegawczych
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Na szklanym ekranie
Startując

w "Dziewczynie Roku '95" zdobyla tytul II Wicemiss. Potem
udzial w wyborach "Miss Wielkopolski", gdzie wręczono jej szarfę
Miss Foto. Karolina Sobolewska od lutego pracuje w dolnośląskiej
telewizji regionalnej - podaje wyniki totoiotka. Nakręcila też dwie
reklamówki. Ma 20 lat. Jest sluchaczką II roku Policealnego Studium
Reklamy "Promocja" wc Wrocławiu.
wzięla

Po finale "Dziewczyny Roku" brai aś
udzial w wyborach "Miss Wielkopolski", na kU.rych otrzymalaś nominację
do kolejnego etapu konkursu.
Rzeczywiście

mi ał am

s tar t ować

w ćwierćfi nal e " Miss Polski ", nieslety

nic od powiad a ł mi termin eliminacj i.
A szkod a. Może s próbuj ę jeszcze raz
w przysz łym rok u.
Pracowal aś j ako modelka'!
Przez kró tki czas ws półpracowałam
z poznańską agencją " Fashio n Models·'. W ciąg u roku szkolnego mieszkałam wc W rocławi u , cią gł e dojazdy
do Poznania były bardzo m ęczące,
więc z rezyg nowałam z pracy w tej
age ncji. We wrześ niu chciałaby m na-

Cellulitis
"Pomarańczowa s kórka", to utrapienie wielu kobiel - zarówno młodych
jak i w wieku dojrzałym.
Przez ni ą skóra przestaje być gladka
i pokrywa s i ę wieloma grudkami i zagłębieniami. Zwykle pojawia s i ę na
brzuchu , uda ch i poś ladkach. Czasem
pokrywa kark i przedram iona. Na
szczęśc i e można z nią walczyć.
Pr zyczy m~ po wstawa nia p o m a rań
czowej skórki są za burzenia hormo nalne okresu d ojrze wania i menopau zy,
nadwaga, bez ru ch. pigułki antykoncepcyjne, za kł óce ni a prze mian y materii . C hc'IC poz być si ę tego defektu
skó ry n a leży zad bać o figurę. Nie
m ożn a jednak s t osować d iet - cud. a le
powoli i systema tycz nie wyk re ś lać
z jadlospis u tłu szcze, c ukry i sól.
a wzoogac i ć go w jarzyny, owoce,
musli i n abia ł. Dobre efekt y daje picie

Lewą stroną

jezdni?
Czy

wiccic, dlaczego

samochody

w Angli i jcżd ż<, l ewą s troną jezdni? Otóz.

gdy ludzie dopiero zaczynali podróżo
wać powozam i, musieli tak s icdzić, aby
mi eć dobry widok na nadj eżd;;.aj ących
z przeciwka. ł"o ni c w aż większość ludzi
jest pmwo ręczna . bardziej natu ra lne było zaj ęcie miejsca z prawej strony pojazdu i przcpuszczanie mijaj'łcych pojazdów 'l. lewej strony. O prz ejści u "n:1
prawo" zadecydowa ł Napoleon. Nakaza ł swoi m armiom ma sze r ować prawą
slronq drogi. Gdy cesa rz z aj: ł ł w i <; ksz<ł
cz~śt: Euro py. nicma I cały kont ynent
Przej.! ł t<.; zas ad ę. Tylk o w Ang lii i nicktórycI I krajac h - daw nych koloniach
an gielskich - pozos t a ł do dziś ru ch lewostron ny.
(pa)

wiązać kontakt zjakąś agencją modelek z Wrocławia.
Od kilku miesięcy w dołnośłąskiej
teł ewizj i " Te De" podajesz wyniki totolotka. Jak tam Irali/aś?
W "Te De" od b ywa ł am praktyki.
Dowiedziałam się, że potrzebne są
d ziewczyny do czytania wy nik ów totolotka. Mu siałam przed kamerą coś
powiedzieć, u śm i echać się ... W konkursie wzięło udział 15 dziewczyn.
Wybra no d wie.
Dużo czasu poświęcasz na przygotowanie się do nagrania?
Nie. Program jest nagrywany na
żywo. a na przygotowanie si ę mam
zaledwie kilk a minut, gdyż wyniki

::,I. -----c:c-c-__~,...._~_-._-.c-__-

podajemy zaraz po glównym losowaniu totolotka. Ca ł y czas jedna k m uszę
pracować nad d ykcją. Ćwiczę też
przed kamerą " miny", a le ni gd y nie
oglądam programów ju ż wyemitowanych.
Czy przed każdym programem czujesz tremę?
Na p oczą tku bardzo się denerwowa łam. Teraz jest już lepiej. Praca
przed kamerą jest stres uj ąca, a le m a
swój urok .
Zdarz.ją ci się wpadki?
Kiedyś koledzy zapomnieli wyłą
czyć mi sł u c h awkę w uch u i w trakcie,
gdy odczytywałam numery toto lotka
oni o powi.dali sobie dowcipy. W pewnym momencie nie wytrzymałam
i po pros lu roześ mia łam się.
Kto dba o twój wygłąd na wizji?
Nikt. U bieram swoje rzeczy i na
szczęście nie muszą to być grzeczne

DAN UTA - ta , która się zasta nawia
i Alfreda, Amelia, Danieł a
Skromne, lecz IV subtelny sposób
zaznaczają swojq obecność. Ich dwoisty cha rakte r zł ożony z rezerwy wobec o toczen ia i pragnienia imponowania - budzi zdumienie. Analizowanie
własnej osobowości , prowadzi często
do zamykania się w sobie. pozbawia
smi ałośc i i pewności siebie. Lecz wysta rczy odrobina akceptacji, czy sukces zawodowy, aby zmienić je w atra kcyj ne, o zdecydowanej woli kobiety. Swoją karierę , budują na poczuciu
obowi ązku . wy t wa rzając wokó ł siebie
a tmos ferę spokojnej pokory.
ie d.j ą
się ponosić niczc.łrowym ambicjom .
doskonale wiedzą. kim ch cą być i j. k
to osi . !gną ć. Zawody związa nczclckt
ron ik i!. radiem i telewizją mogą przynieść im sukces. Bardzo lubią dzieci,
stl!d t eż spclniajC:!, się w zawodac h
lekarza pediatry. czy t eż przedszkolanki. Zrcszl", same uwi e l biają grać
ro l ę kobiety - dziecka , kierując się
przy tym dobrym wyczuciem psychologicznym i intuicją, obi erają najbar-

kostiumiki. Wiem jednak, że niektóre
kolory w telewizji źle wyg l ą daj ą, więc
ich unikam. O makijaż i fryz urę też
dbam sama.
Nagrałaś dwie reklamówki. Zakwalifikowałaś się do nich w wyniku eliminacji?
Do pierwszej reklamówki trafiłam
przez przypadek. W trakcie odbywania praktyki w telewizji jeden it pracowników przedstawil mnie zleceniodawcy, który zdecydował, że to ja wystąpię w jego reklam ie . Za drugim
razem wzięłam udział w eliminacjach.
J ak wspominasz pr acę przy nagrywaniu reklamówek'!
N ajpierw br a ł am ud zia l w nag raniu
reklam y firmy od zieżowej. Grałam
niezdecydowaną kli entk ę, któ ra przymierza w sk lepie kilka rzeczy. Samo
nagranie trw a ło p ó łto r ej godzi ny. Za
to w drugiej rek lamie gra ł. m żonę
i matkę. Żeby wygl ądać poważniej
no s iłam ok ulary. Tę rek lam ę nagrywa li ś my 12 godzin. K ażdą sce n ę powtarzaliśmy kilka razy. Już nic pamię
tam, ile razy malowałam usta i z czaru·
jący m uśmiechem poprawiałam "mę
żowi "

krawat..
Przez jakiś czas ta reklama byla
emitowana w TV Wrocław, która jest
odbierana w J arocinie. Jak reagowali
twoi znajomi?
Większości ta reklama się podobała. Ci, którzy nic wiedzieli, że ja w niej
występuj ę mówili mi , że wid zieli w telewizji d ziewczy nę bardzo do mnie

du żej ilości wody mineralnej, • także
her batek ziołowych, np. z pokrzywy
lub skrzypu polnego.
W walce z cell ulit is dobre rezultaty
dają masaże wykonywane rękawicą
s i za l ową , suchą szczo tką , specjalnym
przyrządem z wypustk a m i lub elektrycznym apara tem. M asaż wykonywany okrężnymi ruchami przy użyci u
kremów a ntycelluli tisowych wzmacni. włókna tk a nki łącznej i w ygładza
s k órę. Nieodzowne są także ćwicze nia
gimnastyczne, m ające na celu pojędr
nienie skó ry nóg.
(ap)

MAGIA
IMION

_,"_. . _-.. ~~,.~l .~9~:~r,: :~~:

podobną.

W przyszłym roku kończysz naukę
w sludium reklamy. Czy po skończen iu
szkoły chciałabyś na stale pracować
w tełewizji?
Tak, ale chciała bym pracować
w dzi a le reklamy. Ju ż otrzymałam
taką propozycj ę.
Rozmawiała

FOTO Stachow;ak

AGNIESZKA PILARCZYK

d ziej sk utecz ną s tra t egi ę. Syntetyczna
intelige ncja, pozwala ogarnąć im całość problemu i wy brać najbardziej
o ptymalny sposób postępowania.
Uczuciowe, w inteligentny sposób wy-

cznego zamykania się w sobie. W ży 
ciu kierują się że l az n ą l ogiką , stąd też
bierze się u nich ca łkow i ty brak dyplomacji i kostycz n ość sądów . Wykazuj" wręcz despotyczną wolę , Sl' przy
tym dumni i amb itni, boleś nie odczu wają pora żk i . Ogromne znacze nie
w ich życi u ma pr zyjaź ń i miłość, są
wierni i oddani, choć przy tym zaborczy. T o zdyscyplinowani uczniowie,
uczący się dla określonego efektu, nie
zaś przyjemności gromadzen ia wiedzy. Inter es uj ą ich studi a medyczne,
fascynuj e wojsko i.. handel. Sukces
zawodowy gwa rantuje im żywa, obiektywna, a nalit yczna inteligencja. która pozwala wyważyć wszystk ie "za
i przeciw"
Cechuje ich silna męskość i c hęć
dominacji, lecz wszystk o to występuje
w harmoni i z surowymi zasadami moral nymi. Ci panowie przejaw i ają iśc ie
tygrys i ą (tygrys jest ich totemem zwierzęcym) żywo tn ość i ruchliwość , są
zd rowi i odporni na zmęcze ni e. W późni ejszym wieku - uwaga na serce
i układ krążenia. Te tygrysy w ludzk iej
skórze, o bogatym życiu wew nę trz
nym , aby efek tyw nie dzia ł ać, potrze-

korLys tują swą pozorną niewinność,

upatrzo nego mężczyznę.
typ moralności małego
dziecka. potrafią być d wu licowe, lecz
w dziwny sposób nic przeszkadza 10
im sam ym, a ni licznym znajomym.
Doskon ałe gospodynie z wielkim
wd zięk iem i dys krecją przyjmnją gości , same pozos taj ąc na uboczu . Zdrowie doskonałe, lecz problemy z przemianą ma terii powodują skłonności
do tyc ia. To kobiety o silnej i złożonej
zmysłowości , wyrachowane i niezdecydowane, pełne obaw i lęków, najwię ksze sukcesy nic potrafią wytłumić
tego wiec-;;nego. wewnę trz nego niepokoju . Po mim o to jak mały ptaszek
rudzi k (ich totem zw ierzęcy) pragną
by j e zauważa no. nawet wledy, gdy
wtopią się kolorem swoich piórek,
w rudobrunalne jesienne li ście.
a by

usidlić

Repreze ntują

M IC HAL - len, co
i Cyprian, Dymitr

osądza

Charakterystyczn~ cechą

tych osobowości jest surowa. subiektywna
ocena inn ych i sklonność do hermety-

bują rozsą dnej czułości , mu szą znać

swoje miejsce na łonie rodziny i granice swego terytorium .
Oprac. SARA
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JA-Radiowa Lista Przebojów
96.8 MHz 71.09 MHz

(notowanie 33 z dnia 21
Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oz naczają kolejno: miejsce w poprzednim
tygodniu, najwyższą pozycję na l i ście, liczbę tygodni na liście.

września

1996 r.)

na kartkach pocztowych na adres redakcji: JA-Radio , ul. T. Kosciuszki 8B,
63-200 Jarocin .
Glosować można również

JA-Radiowa Lista Przebojów prezentowana jest w każdą

sobotę między

1700 a 19°°. Słuchaj nas na 96.8 MHz lub 71 .09 MHz.
Korespondecję , grosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy

1. "Po to jesteś na

CODZIENNIE
Wiadomo śc i od 10.00 do 18.00 co
godzinę

świecie"

10.

- Maanam
5
2. "Piosenka bardzo optymistyczna"

1 13

- S. Wierzcholski & Nocna Zmiana

2

3. "Tylko

2

4. "Ten sen"
- Va rius Manx
6
5. "Let me live"
- Queen
6. "What's up with that"
-ZZ TOP
7. "Żołnierzyk i laleczka"
- Dyiak
11
8. "Jeśli zechcesz odejść - odejdż"

PONIEDZIAŁEK ŚRODA PIATEK
Rozbij skarbonkę JA-Radia: 10.45,
12.15, 13.45
PONIEDZIAŁEK - PIATEK
9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOLUDNIE, 9.20 Horoskop, 9.30 "Wyłą
czamy ... 7" - informacje o wyłączeniach
prądu, 9.40 Kursy walut, 9.45 Przegląd
prasy, 11.10 Konkurs z JA-Radiem,
13.1 0 - 14.00 "Impreza" - informator
kulturalny, 14.00 - 16.00 SŁUCHAJ
UCHEMA NIE BRZUCHEM, 14.J5
Ryzyk-fizyk - informacje z giełdy,
kursy walut, 15.30 - 16.00 Jeśli mamy
-to zagramy, 16.00-19.00JA-GRAM
- TWOJE RADIO - inJormacje i
muzyka, 18.05 "Wyłączamy ... ?" informacje o wyłączeniach prądu

9. "St. Teresa"

- KuN

18.00 - 19.00 Muzyczna eksplozja Wszystko o muzyce polskiej - audycja
Piotra Owczarka
SOBOTA
9.00 - 16.00 B.I.G.O,S. - Bardzo
Interesująca Generałnie Odlotowa
Sobota, 12.10 - 13.00 Zatańcz w
kuchni - gotuj razem z nami, 13.10 14.00 Taśma - informacje i muzyka
filmowa - audycja Joanny Ścigac z,
14.00 - 16.00 MIKSER - (W programie: Podobni do Led Zeppelin; Nowości pl)10We; Made in Texas) -magazyn
w zasadzie muzyczny miksują Hieronim Ścigacz & Waldemar Przybylski;
16.00 - 17.00 NA ŻYWCA - bootleg
Bryana Ferry i Roxy Musie - audycja
Hieronima Ścigacza; 17.00 - 19.00JARADIOWA LISTA PRZEBOJÓW
(33) - prowadzą Adam Martuzalski i
Hieronim Ścigacz
NIEDZIELA
9.00 - 14.00 NIEDZIELNE PRZEBUDZANKI , 15.00 - 16.00 Koncert
życzeń, 16.00 - 18.00 PLN - POPOŁUDNIOWE LENIUCHOWANIE
NIEDZIELNE, 18.00 - 19.00 Sportowe JA - infonnacje sportowe - audycja
Sławka Włoszczy ka
PONłEDZłAŁEK

18.00 - 19.00 - Pozdrowienia
WTOREK
12.30 - Giełda pracy, 17.00 - 19.00
Znacie to posłuchajcie - audycja
Sławka Mikołajczaka

ŚR.QDA

18.00 - 19.00 Pod wielkim dachem
nieh .. - audycja o. Oktawiana Spotteka
CZWARTEK
12.30 - Giełda pracy, 18.00 - 19.00
Wieczór rockowy Pawła Michaliszyna

- Joan Osbome

4

5

3

6

7

5

4

1 12

7

7

9

k ierować

mogą być

oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio

(sorry!)

- jestem"

"Wysłuchajcie
~

17 10

4

tej historii"

Lizar

optymistycznego"
Kasia Kowalska
13. "I can't help"
~ The Kelly Family
14. "Kil/ing me softly"
- Fugees
15. "Un amor"
~ Gypsy Kings
16, "Orła cleń "
~ Varius Manx
17. "Na jednej z dzikich plaz"
- Rotary
18. "Shake down"
- Yokashin
12.

"Z drogi" - informacje dla kierowców:
10.55, 12.55, 14.55, 16.55
Piosenka dnia - 9.05, 10.05, 12.05,
13.05,15.05,16.05, J7.05
w sobotę: 9.05, JO,05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05

.PJAIEK

7

111

Glosy

·ONA
11.

błękit"

- Marek Koscikiewicz

"Krzyczę

B

3 10

"Coś

~

telefoniczn ie, pod nr (0-62) 47-15-31 -

codziennie w godz. 151Hl do 16M .

22 12

2

21 13
10

1 13

13 13
15

4

1 14

N 17

24 18

3

19. "A design for life"
~ Manic Street Preachers
12 1 16
20. "Where do we go tram here"
~ Vanessa Williams
19 19 7
21. "Does any one know"
N 21 1
~ Scorpions
22. "Change the world"
~ Eric CIaplon
23 22 4
23. "Let's make a night to remember"
- Bryan Adams
29 23
24, "Kasanova"
. KASA
28 24 3
25. "Tracłłem czas"
26 12 11
·PR.L.
lJ.WAllAI
Głosować można anonimowo. ale lepiej wpisać
swoje nazwisko i adres, bo w trakcie listy będziemy
losować nagrody.
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Fenomen
- Nie piszę do szuflady - mówi
KORA w rozmowie z HIERONI-

MEM ŚCIGACZEM
U. Ś.: To zdumiewające! Kapela tak
długo działająca na polskim rynku
muzycznym - bardzo kapryśnym i
niestabilnym - utrzymuje tak wysoką
pozycję ijednocześnie jest artystycznie
wiarygodna.
Kora: Tak, jest to rzeczywiście fenomenalne. Proszę zauważyć, że w Polsce
ten kto wychodzi przed szereg, wkrótce
traci populamość.,Widać to w polityce.
Kiedyś Piłsudzkiego, który przyniósł
przecież Polakom wolność , rodacy z
czasem odtrącili. Potem siłą musiał
walczyć o swoje. Teraz - Wałęsa. W
rankingu gdzieś jest na samym końcu ,
a jednak 10 niesłychanie ważna osoba
Fot. R. Kaźmierczak
dla nas. Wydaje mi się, że bez niego
Kora: Wydaje mi się, że to jest sprawa
nie bylibyśmy w takiej sytuacj i w jakiej
indywidualnego podejścia do tego co
jesteśmy, nie mielibyśmy takiej wolnojest na płycie. Każdy z nas, z zespoł u
ści jaką mamy. Aktualnie systemama swoje typy. W zestawieniu z
tycznie spadają notowania rządzącej
całością naszego dorobku jest ona
nami SLD. Ludzie najpierw kogoś
chyba najbardziej harmonijna, logiczna
wy noszą, po to żeby go po czasie
i przemyślana. To płyta, która wchodzi
strącić. Może na tym polega cała nasza . jak powietrze. Ni e było to więc wycisludzka przyjemność. Na szczęście my
kanie soku z kamienia. Zrodziła s i ę w
- zespół Maanam - tego nie doświad
naturalny sposób. Zawiera momenty
czyliśmy.1 to bardzo cieszy .
naprawdę cudne.

JA-Radiowa
Piosenka Dnia
w tym tygodniu (27.09 - 03.10.1996)
piątek 27.9.> "O NAS" . (KASIA) NOSOWSKA
(HO!? Mercury)
Młoda matka. w przerwach w karmien iu
(piers ią!) swojego synka Mikołaja, znalaz~a czas
na stworzenie repertuaru płyty "PUK PUK", tym
razem solowej , bez Hey'a. Z niej jest ten bardzo
osobisty utwór.
sobota 28.9> "STRANGER IN MOSCOW" .
MICHAEL JACKSON (Epic)
"Obcy w MaskwieH? Michael chyba trochę
przesadził ~ przyjęty tam został całkiem ciep/a,
podobnie jak niedawno w Warszawie . Gdy
będziecie słuchać tej piosenki Jako będz ie
nadal na trasie.
niedziela 29.9.> " WSZYSTKO SIĘ MOŻE
ZDARZYĆ" . ANITA LlPNICKA (ZicZac)
By~a wokalistka Varius Manx poje chała do
Londynu . aby szukać natchnienia na nowej
drodze życia . Po powrocie do kraju przedstawia
próbkę efektów swojego tam pobytu .
poniedziałek 30.9> "MÓWIĄ, ZE MIŁOŚĆ
MIESZKA W NIEBIE" . MAANAM (Pomaton
EMI)

Maanam jak zwykle w formie . Tekst
niebanalny, a muzyka ma rhythm'n'bluesowy
~zl.i~ . T~eba by udać się do sklepu z płytami po
Łozko ...
wtorek 1.10> "POLlTICIAN'S LlTTLE NIGHTMARE" - SHE 'S CHINA (Koch)
Pochodzą z Berlina. Nazywani są hippi sami
lat gO·tych. Dzialają od końca lat aO·tych . Są
uważa ni za jednych z najbardziej wszechstronnych artystów europejskiej sceny rocko~
wej . W 1994 mieli duży przebój ~ ~Heaven can
wait". "Koszmarek polity'ka" może s ię podobać .
środa 2.10> "MIŁOŚCI PRAGNIENIE" .
ROAN (Zic Zac)
Po punkawo ~ regałowo ~ grunge ' owych
produkcjach , zespół istniejący od 1991 roku
przeniósł się w "ś rodkowe" rejony muzyki .
czwartek 3.10> "LADY" (YOU BRING ME UP)
. SIMPLY SMOOTH (Koch)
To tercet . Pochodzjz Seat/e. Nie wykonuje
jednak grunge'u. Ich upodobania osculująwok6ł
saulu, rapu i rhythm and bluesa
RONNIE

H. Ś.: Należy sądzić, że powtórzy ona
sukces "Róży"?!
Kora: No chciałabym, oczywIscle
wszyscy chcemy, bo to już nie chodzi
o tzw. przeżycia, ale o uznanie dla tego
co się zrobiło. W końcu przecież
sprzedaż płyt pokazuje, czy praca nie
była na próżno. A ja nie jestem artystką,
która lubi pracować tylko dla siebie i
do szuflady. Owszem przez siebie, ale
dla ludzi. Nie daje mi satysfakcji, nie
mam tego rodzaju ambicji, żeby tworzyć i chować i sobie w cichości serca
sama czytać i się rozkos zować tym co
zrobiłam. Absolutnie nie .
U.Ś.: Artysta znany, przy tym odznaczający się skromnością, 10 rzadkość

nawet w Polsce ...
Kora: Wydaje mi się, że w naszym
kraju w końcu nie dużym, w zasadzie
nikt z naszego grona nie osiągnął
statusu megagwiazdy. Może to kogoś
martwić, ale to te ż nieslychanie pocieszające, bo pozwala zachować pewnego rodzaju anonimowość, a to jest
bardzo ważne dla przeżywania świata.
Wydaje mi się, że zadzieranie nosa i
robienie z siebie u nas super gwiazdy
poproslU jest nie na miejscu, jest nie
eleganckie, świadczy o jakiejś małej
umysłowości . Ale trzeba znać swoją
wartość. Nadmierna skromność jest
często przykrywką dla wyb ujałego
mniemania o sobie. Trzeba i ść środ
kiem, złotym środkiem .
H. Ś.: Świadomy swej wartości Maanam poddawał s i ę też ocenie publiczności jarocińskiego festiwalu ...
Kora: Tak, trzeba lUtaj przypomnieć
ludziom, że Maanam miał też szczęście
otwierać " Jarocin". O Maanamie
mówią, że to jest lodołamacz. Rzeczywiście, otwieramy przeróżnego rodzaju
impre zy. Ja sama zres ztą też. Po
Jarocinie były jeszcze inne festiwale Vi
Polsce, a le w sumie Jarocin trwał
najdlużej i osiągnął status nic mającego
sobi e równych. Szkodziło mu to, że był
zbyt blisko centrum miasta. Bardzo
rzadko zdarza się żeby festiwal odbYwał się w mieście . Ale to był z prawdziwego zdarzenia festiwa l rockowy·
Szkoda więc , że nic ma ""Jarocina",
Pozdrawiam wszystkich w Jarocinie,
współpraca: Magdalena Kanoniak
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________~________ INFORMATORKULTURALNV==~============~
KSIĄŻKA

Specjalnie
od kuchni

na kartach omawianej publikacji;
książki o ludziach i wydarzeniach
niezwyczajnych, łączącej bogactwo
infonnacji z niezwykle atrakcyjną,
zróżn icowaną formą przekazu, a taką
podyktowała opisywana rzeczywistość.

Tę książkę

czyta się jak pOWIeSC
nie należy do tego
gatunku, Nie jest to zresztą jedyny
wypadek, kiedy książka wymyka się
wszelkim próbom klasyfikacji. Ta zaś
stanoWI swoisty melanż form dziennikarskieh i historycznych, Przeważa
wywiall i reportaż, ale znajdziemy też
sensacyjną, choć

klasyczną narrację historyczną, opartą

na analizie dokumentów, często unikatowych, do których autor - sobie tylko
znanymi ścieżkami - dotarł,
Mowa o najnowszej monografii Henryka Piecucha "Akcje specjalne", wydanej w serii "Tajna historia Polski'~.
"Tajna historia Polski "jest pierwszą
naszcf.!o wydawnictwa, w której
przedsflllViamy wplyw slużh spec..jalnych na nąjnowszq Jr;storię Polski. Pro~
ponowanc ksiqżki to opOlvie.{:d o ludziach i mechanizmach władzy. ich dużych i wielkich wykroczeniach oraz
paskudnych szwindlach, przestępst
wach, zdradai:h , a nawet zbrodn iach"
- informuje nas nota wydawnicza.
Również autor publikacji ni c jest
po s tacią tuzinkową . Hyl instruktorem
narciarstwa, nauczycielem, instruktorem tatcrniCl\Va , w końcu został dziennikarzem i publicystą - autorem kilkunastu książek o służbach specjalnych.
W latach 1959 - 1994 służył jak o
zawodowy oficer w róż nych jednostkach pod lcglyeh MSW, bądź MON.
Słu ż ba w wojsku ułatwiła mu niewątp
liwie dotarcie do takich bossów bezpieczeństwa publicznego, spraw wewnętrznych, ezy obrony narodowej
jak: Stanisław Radki ew icz, Juli a "Luna " Hristigierowa , Anatol Fejgin ,
Adam Humer, Konrad Świetlik, Wła
dysław Pożoga, Franciszek Szlachcic,
Czesław Kiszczak , Wojciech Jaruzelski. W szystkie te postaci przewijają się
serią

TEATR NOWY

Bez rewelacji
Bez rewelacji. Tak w skrócie ocenić
można wrześniową premierę w Teatrze
Nowym.
N(l inaugurację sezonu w poznańs
kim Teatrze Nowym wybrano sz tuk ę
Harolda Pintera "Ziem ia niczyja "o
Nazwisko wspólczesnego angielskiego dramatopisarza z pewnością zaostrzy ł o apetyty widowni - "wyglodzonej'" po wakacyjnej przerwie. Tymczasem przetlstawienie w reżyserii Jack" Or/uwskic~o nie rzucilo chyba
nikogo na kolana. Obsada niby bardzo dobra : Witold Dęhicki jako Hirst,
Lech Lotocki (gośc inni e) jako Spo<mer. Miroslaw Konarowski jako Foster, Mariusz Sabinicwicz jako Briggtio
Do wa rsz talu aktorskiego w za sadzie
nic mo ż na siy przyczepić . aleooo całość
wypadła tak jakoś bez wyraz u.
Nie jest lat wo interpretować zawile
i wie loz na czne teksty (>interao Sam
autor powiedział kiedyś: Nie potrą/h:

"Akcje specjalne" składają się
z czterech rozdziałów. W picf\\lszy m ,
zatytułowanym "Dzikie pola komunizmu", autor przedstawiając szeroką
panoramę wydarzeń okresu stalinowskiego , stara si~ udzi e lić odpowiedzi
na ni ezwyk le lajemnicze, a zarazem
frapujące pytania. Wys tarczy tu przytoczyć tytuły niektórych podrozdzialów: "Dlaczego zabito generała Fieldorfa'!", "Dlaczego nie powieszono
Gomułki?". Znajdziemy też opis metod ś ledczych UH, w tym sposób
pozbywania się łud zi niewygodnych,
co sprowadzalo się wtedy do wysyła
nia na " tamten świat" , w dodatku bez
pozos tawiania ś lad ów.
" Wprowadzano więźnia do p0koju
z parawanikiem nib y do lekarza. Za
parawanem , zam iast medyka, Różań
ski stawiał któregoś ze swoich osiłków
z pięciokilogramowym młotem. Podprowadzano rozebranego do pasa
skazańca do zasłony, po czym poł eca-

no mu, aby pochylił się do przodu
i kładziono na łopatki deskę. W tym
momencie zza parawanu \vyskakiwał
kat i walił młotem w deskę. Po takim
uderzeniu zazwyczaj pękało serce nieszczęśnika, "
Zaiste wstrząsające'
Rozdział drugi traktuje o rozpracowaniu przez UB niepodległościowej
organizacji "Wolność i Niezawisłość"
poprzez
stworzenie
agenturalnej
V Komendy W i N.
Trzeci rozdział: "Hrzydka banda
bicrutowskich rozbójników". Tytuł
mówi sam za siebie. Autor niezwykle
sugestywnie kreśli sylwetki agentów
i katów ówczesnej bezpieki.
W reszcie w czwartym ukazane są
kulisy rozpracowania ukraiń sk ich nacjonalistów spod znaku UPA i OUN
- misterna gra agentury UB, przy
wsparciu radzieckich i czechosłowac
kich służb specjalnych. Wszystko to
dzieje się na 418 stronach książki,
którą uzupe łnia 26 aneksów, będą
cych w większości odpisami nie zna-

FILM

"Pocałunek
śmierci"
Akcja, USA ([995 r.), 100 min"
Barbet Schroeder, wyst,: David
Caruso, Nicholas Cage, Samuel L
Jackson, dyslr, Imperial
Błądzić jest rzeczą ludzką, każdy
z n .tS okupil sw ą drogę życiową
błęd" mi większyn~i lub mniej szymi.
Bogatsi o takie doświadczenia, staramy się tak żyć, by nigdy ich nie
reż,

powielać.

A, P.
Harold Pillter: Ziemia niczyja. reżyse
ria J (~cek Orłow s ki. T eatr Nowy \v Poznaniu.

Oprac, JOANNA ŚCIGACZ
Film jest dostępny w wypożyczalni
kaset w kinie "Echo"

nia w Nowym też jakby nie wiedzieli,
o co im chodzi i o czym jes t sztuka .
Pinter z powodzeniem posługiwał się
intuicją, poznański zespół ta intuicja
zawiodła. Możliwości interp retacyjne
tek st u nie zostały wykorzystane. Nie
porusza nas tragizm Hirsta, szukają 
cego oparcia w przeszłości, zagubionego w rzeczywistości. Nie w pełni
uwidacznia się też groteskowość powiązan między postaciami . Tragizm
i komizm przedstawianych sytuacji ~q
mało wyeksponowane. Na widowni
brak trwogi i brak oczyszczającego
śmiechu . Co najwyzej nieśmiałe reakcje ...
Odradzam zabierania na przedstawieni e wycieczek ucznió\v. bo mogą
ni e zdoła ć rozwikłać Pintcrowskich
zagadek , a podziwianie z bliska gry
KOllarow~ kiego czy Dębi ckiego po
kilkuna stu minutac h też może im si ę
z nud z i ć.

przeczytać.

PIOTR MARCHW[AK
Henryk Piecuch , Akcje specjalne. Od
Bieruta do Ochaba, Seria: Tajna historia Polski, Wyda wnictwo "69"
i Agencja Wydawnicza CH, Warszawa
1996.

I I TEATR NOWY
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Niestety nie zawsze dobre chęci
jest także,
jak się często okazuje, szczęście. Na
jego nadmiar z pewnością nic mógl
narzeka ć Jimmy Kilmartin - bohater "Pocałunku śmierci". Właśnie
opuścil mury więzienia, Stara s ię
podjęte tam decyzje wcielać w życ i e
- chce spokojnego i uczciwego życia
u boku żony i córki. Nie przewidział
jednak, że pewnego wieczoru w jego
domu pojawi s ię naj mniej oczekiwany gość. Jego przybycie doprowadzi
do wydarzenia, które zburzy z takim
trudem budowany świat Jimmiego.
Znajdzie się w sytuacji patowej, jego
przyszłość będzie uzależniona od
kaprysów agentów FBI i nieprzewidywalnych poczynań mafii. Ogląda
jąc film dochodzimy do wniosku, że
między przedstawicielami prawa,
a tymi , któ r zy żyją poza nim , nic ma
większej różnicy. Może " tylko" taka, że jedni są źli, a drudzy jeszcze
gorsi ..
Znakomity, nietypowy thriller
z bardzo dobrą rolą Davida Caru so
(" Olicer
dżentelmen" ,
" Jade" ,
"Król Nowego Yorku").

J\lyja.~l1ić lego. co piszę, ani dlaczego lo
piszę. Aktorzy i reżyser przedstawie-

nych dotąd, bo ściśle tajnych, dokumentów. Ponadto dołączono obszerną bibliogra!ię oraz indeksy: osobowy, nazw geograficznych i etnograficznych, rzeczowy, Całości dopełniają
liczne zdjęcia.
Na koniec refleksja. Pytanie natury
historiozoficznej, które coraz wyraziś
ciej wyłania si~ w miarę lektury ksią
żki. Czy istnieją obiektywne prawa
rozwoju historycznego, czy też rację
mają wyznawcy spiskowej teorii dziejów? Autor recenzowanej monografii
zdaje się skłaniać ku drugiej opcji. Ałe
tu musi sobie udzielić odpowiedzi sam
czytelnik. To jeszcze jeden powód, dla
którego książkę trzeba koniecznie

wystarczają, niezbędne

Poznań, ul, Dąbrowskiego 5
SCENA NOWA

"Morfina"
28 i 29 września - godz. 19.15
"Przemiana"
4 października - godz. 19.15 (premiera)
5 i 6 października - godz. 19.15
8 i 9 pa źd z iernika - godz, 19.15

"Ziemia niczyja"
10 - 13 października - godz. 19.15

KINO "ECHO"
Jarocin, ul,

Go/ębia

l

"Twister"
28 września - god z. 23.15
Cena biletu 5 zł
"Nagi peryskop"
27 września - godz. 19.00
28 wrzesnia - godz, 17.00
29 września - godz. ł5.00
Cena biletu 5 zl
"Roz~' a;'na i romant)'czna"
28 września - godz. 19,00
29 września - godz. 17.00
Cena biletu 5 zł

" Osaczony"
I i 2 października - godz. 19.00
Cena biletu 5 zł

WVPOŻVCZALN lA

KASET
(Kino "Echo")
7165 "Zabójcy" - sen s .
7 ł 58 " Mortal kom bat" - sr
7 ł 64 "Z archiwum X" - sI'
7167 ,.Dracula - wampiry bez zę
bów" - kom.-horror
7162 " Babe - świnka z kłasą"
kom.
7159 " Szalony zięć" - kom.
7168 " Koleżanki" - młodzieżowy
7169 " Nocny ogień" - sen s,

pracy, zastanów się nad tym, co
wyrabiasz!!! Biurowy romans?! Cóż Ci
się marzy! Zajmij s ię raczej sprawami
domowymi. Odkup swoje winy. Prezent, nawet naj skromniejszy - mile
będzie widziany. Pomyślny dzień środa.

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

V
U

BYK (20 IV - 20 V)
Zanim zrobisz kolejne głup
stwo, spróbuj poradzić się kogoś, kto
wie na ten temat więcej od Ciebie. Jeśli,
oczywiście, chcesz całą sprawę doprowadzić do szczęś liwego finału. Znajomy Baran czegoś od Ciebie chce.
Tylko czego? Chyba musisz się zapytać, bo dla niego jest to tak oczywiste,
iż sądzi, że cała reszta świata jest
równie dobrze zorientowana. Pomyślny
dzień - piątek .

rr

BLIŹNIĘTA (21 V -20 VI)
Nie udawaj, że nic a nic cała ta
historia Cię nie obchodzi! Jesteś po
prostu wściekły i już. W dodatku masz
do tego pełne prawo. Nie obwiniaj
jednak tych, którzy na to nie zasłużyli .
Naprawdę winny jest los! CÓŻ, czasami
tak bywa - jednak gdy trochę pomyślisz, możesz jeszcze sytuację zdecydowanie załagodzić. Pomyślny dzień niedziela.
~ RAK (21 VI - 22 VII)

~ Zaniepokojenie sytuacją w
pracy jest zupełnie niepotrzebne.
Wszystko świetnie się układa i kto wie,
może i Ty dostaniesz jakąś nagrodę?
Romans z Panną trwa już dość długo i
chyba nie będziesz miał problemu z kim
pójść na ... sylwestra. Chyba, że do tego
czasu znów coś zepsujesz! Co byłoby
niewybaczalnym błędem!!! Pomyślny
dzień - poniedziałek.

..o
UL

LEW (23 VII - 22 VIII)
Jeśli wydaje Ci się, że najważ

niejszą osobą na świecie jesteś właśnie

Ty, to mylisz s ię i to grubo. A takie
nastawienie może się tylko źle skoń
czyć. Czas już wydorośleć i zachowywać się rozsądnie. Jeśli, rzecz jasna,
zależy Ci na przyjaciołach. W sobotę
spotkanie - nareszcie uda Ci się porozmawiać z kim ś, kto od dawna ma Cię
na oku. Pomyślny dzień - sobota.
łlh

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Twoje zachowanie robi wraniestety, nie na tym, na kim
trzeba. J eś li więc nie chcesz stracić

liK

żenie,

KOMPUTEROWE
PRZEPISYWANIE
TEKSTÓW
PRACE DYPLOMOWE
i inne
skanowanie zdjęć
i rysunków
wydruk laserowy
Jarocin, Waryńskiego 1/45
tel. (0-62) 47 -20-28

ł
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Ach, mimo iż za oknem ponuro
i lato już za nami, w Twoim sercu
wiosna, wiosna, wiosna ... A wszystko
to za sprawą niewinnego spotkania,
które zaowocowało tak płomiennym
romansem. Jeśli dotrwacie do końca
roku, jest szansa, że tym razem znajomość ta może okazać się najważniejszą
w Twoim życiu. Pomyślny dzień czwartek.

m.

Poziomo : I) zwierzę z domkiem na plecach, 8) nieokrzesaniec, prostak,
II ) osoba, która bezprawnie zagarnęła władzę, cudze stanowisko, 12) wydawca
dzieł drukiem, 13) skrawek,część,14)czame, ażurowe pończochy, IS)odmiana
szarady, 18) stara, wysłużona miotła, 22) potrawa z surowego mięsa, 25)
prenumerator, subskrybent, 26) czyści buty na ulicy, 27) tlenowiec, 30)
dłużnik weksłowy, 34) opiekun, protektor, 37) nauka O przyczynach
wywołujących choroby, 38) cofanie się wojska, ucieczka, 39) linia prosta po ...
wypadku, 40) kobieta licząca się i konkretną rzeczywistością, 41) podrzutek,
42) przeplatane pieczywo.

SKORPION (23 X - 21 XI)
nie zamierzasz spędzić
reszty tego roku w łóżku z gorączką,
zapomnij o modzie i nie wychodź z
domu w bluzce z krótkim rękawkiem .
Lato już s ię, niestety, skończyło. Pan
Skorpion może w najbliższym czasie
szykować się do miłosnego boju. Ofiara
już upatrzona, a rywal okaże się mocny
tylko w sło wach. Będziesz miał co
opowiadać wnukom! Pomyś lny dzień
- niedziela.
Je ś li

~" STRZELEC (22 XI - 21 XII)
)(.. Strzelce żonate i zamężne przeżywać będą w tych dniach renesans
uczuć. Za oknem jesień, a Wam wydawać się będzie, że maj ... Nie zapomnijcie jednak w miło snym szale o
pociechach. Już nie jesteście sami na
świecie. Wizyta starszej osoby pod
koniec tygodnia będzie zapowiedzią
drobnych kłopotów. Pomyś lny dzień poniedziałek .
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KOZIOROŻEC(22XII-191)

Zanim narobisz kolejną masę
głupstw, postaraj się w spokoju zastanowić nad sytuacją. Przede wszystkim
bez paniki! Mimo iż nie jest tak, jak
sobie zaplanowałeś, spróbuj doszukać
się w obecnej sytuacji dobrych stron:
A jest ich, wbrew pozorom, wiele ... I
to trzeba wykorzystać. Rezultaty
przejdą Twoje naj ś mielsze oczekiwania. Pomyślny dzień - piątek.
.AN\ WODNIK (20 I - 18 II)
.AN\ Propozycja, jaką otrzymasz na
początku

tygodnia, tak Cię zaskoczy,
nie będziesz w stanie poważnie się
nad nią zastanowić. A warto! To okazja,
która, być może, nieprędko się powtórzy. Romans, który trwa i trwa,
zaczyna być dla Ciebie coraz ważniej
szy. Może to wreszcie to? Pomyślny
dzień - poniedziałek.
że

li

RYBY (19 II - 20 III)
Tylko gadasz i gadasz, a nic nie
robisz. W ten sposób raczej nic nie
zwojujesz. Najwyższy czas na jakieś
konkretne posunięcia! W pracy spokojnie i nudno. W piątek bardzo ważna
rozmowa w interesach. Przygotuj się do
niej, żebyś nie wypadł blado przy
konkurencji. Uważaj na rodzinę - w
najbliższym czasie zechcą trochę Cię
wykorzystać. Pomyś lny dzień - czwartek.
MERKURY i WENUS

n

Pionowo: 2) przywódca partii politycznej, 3) rodzicielka, 4) jadalny grzyb
z blaszkami , S) ryba drapieżna, gatunek płastugi , skarp, 6) przyrząd , urządzenie,
7) nieruchoma część maszyny ełektrycznej, stojan, 8) kapłan celtycki, 9)
polski samolot szkoleniowy wykorzystywany w wojsku, 10) obfity deszcz, I S)
motyw dekoracyjny w formie styłizowanych li ści, 16) imię że ńsk ie z 27.X, 17)
dla kogoś z nadwagą, 19) wyznaczona porcja czegoś, 20) do wojska lub mocy,
21) osoba nieugięta, bezkompromisowa, 23) angielskie piwo, 24) czynny wulkan
na wyspie Mindanao, najwyższy szczyt Filipin, 27) znana firma produkująca
odzież i obuwie sportowe, 28) chłop, włościanin, 29) stolica Kolumbii, 31)
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, 32) brat ojca, 33) mateńał na pieluszki,
34) siedziba muzeum w Śmiełowie, 35) wonna trawa łąkowa i leśna, 36)
narzędzie ciesielskie do okorowywania, strugania.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od l do 20,
- przysłowie francuskie.
Oprac. PIOTR WARCZYŃSKI

utworzą rozwiązanie

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

Hasło:

Plotka jest zawsze smakowita.

Nagrody wylosowali:
GENOWEFA STEMPLEWSKA
- Magnuszewice 107/2 (25 zł),
RENATA SZELEJEWSKA
- Jarocin, ul. Rolna I (10 zł),
DAMIAN BUDZINSKI
- Zakrzew 12 (kawa),
. EMANUELA MATYJEWICZ
- Jarocin, ul. Kilińskiego 29 (kawa).

Rozwiązanie krzyżówki

prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek Ratusz) do 4 października. Spośród
prawidłowych rozwiązań wylosowane
zostaną dwie nagrody pieniężne (25 zł
i 10 zł)OOIZdwie nagrody rzeczowe (kawa).
przesłać
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