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~Wizyta

I"

JEDYNY W WOJEWODZTWIE

jbiskupa
I

.E Biskup Kaliski Stanisław
Jlapierała wizytował w środę 16
--faździernika parafię 00.

Fran-

Jiszkanów w Jarocinie.
Wizyta rozpoczęła

]

się od spot-

ama z UCZniamI l gronem nau~zycielskim

Zespolu Szkól Zawojowych nr I. Póź niej ks biskup
ldwiedził chorych w ich domach.
_)0
s i~ z dziećmi,
i Akcją CharyO godz. 17 00 rozpoczę la
św., podczas której biskup
bierzmowania
Wi zy ta cję parafii
uC2:eslm'ct",em w Apelu

'"

Pierwszy ' w województwie
kaliskim i jeden z pierwszych w
kraju - Środowiskowy Dom
Samopomocy otwarty zastal w
Raszewach. Fachową opiekę i '
schronienie znajdą tu byli pacjenci szpitali psychiatrycznych.
Do Raszew zjechali w poniedziałek
przedstawiciele centralnych i wojewódzkich wład z odpowiedzialnych za
polit y kę s poł ecz ną. Na uroczys te
otwarcie zaproszen i zosta łi między
innymi dyrektorzy departamentu z
Ministerst\va Pracy i Polityki Socjalnej
- Danuta Bęczkowska i Jerzy Gierlacki,
senator Stanisław Sikorski, wicewojewoda kaliski Kazimierz Koś c ielny,
władze samorządowe gminy Żerków
oraz osoby reprezentujące lokalne
. placówki pomocy spolecznej w województwie kaliskim.
Dokończenie

na str. 3

Jaraczewo

Jubileusz
na tysiąc osób
Festyn, który zgromadził 13
października okolo tysiąca osób,
zorganizowany został z okazji 50lecia istnienia Ludowych Zespołów
Sportowych w Jaraczewie.
Obchody 50-lecia Ludowych
Sportowych w Jaraczewie
rozpoczęły się od meczu pomi ędzy
oldbojami z Jaraczewa a mistrzami
Polski drzewiarzy - Jarocióskimi
Fabrykami Mebli. Pojedyn ek ten
zakończył się wynikiem 4:2 dla dru ży
ny gości. Tu ż po nich na boisko
wybiegły drużyny walczące o mistr2osIWO klasy B: łider - LZS Jaraczewo
oraz wicelider - LZS Chocz. Po bardzo
zacię)Ym i wy równanym pojedynku
mecz zakończyl się "'')'!likiem 0:0.
Zespoł ów

"Nasze dzieciaki głodne ani
nie chodzą. Faktem jest że
się z każdą złotówką,lecz
sytuacja nie jes't zła " dyrektor Domu Dziecka w
Eugeniusz Urbański.
Dom Dziecka w Górze dobrLc

~~sperujC wyłącznie dzięki spontom. - Gdyby by/ finansowany
lko przez KuratoriulII, to pie-

r

tędzy sturczy/oby lIa sze;'ć lIlie-

\ęcy_ twierdzi dyrektor Eugeniusz

tbaóski.
Do koń czenie

na str. 5

Dokonezenie na str. 8

Jarocin

Poczta
na Gwiazdkę
Być może na Święta Bożego
Narodzenia mieszkańcy Jarocina
otrzymają prezent w postaci nowo
wyremontowanej poczty.
Do tego czasu tr2eba jednak będzie
stać w dlugich kolejkach w ciasnym

Uroczystego otwarcia $rodowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach dokonali: Andrzej
Bajaczyk - przewodniczący Rady Miejskiej w Żerkowie, Kazimierz Kościelny - wicewojewoda
kaliski. Gratyna Mazurek - dyrektor WZPS w Kaliszu oraz senator Stanisław Sikorski.
FOTO Stachowiak

Festiwal tajemnic
Firma Viva Art Musie - organizator
koncertu Michaeła .Jacksona na warszawskim Bemowie i radio
RMF FM są zainteresowani produkcją
przyszłorocznego Festiwalu Muzyki
Rockowej w Jarocinie - dowiedziała się
"Gazeta" z dobrze poinformowanych
źródeł. Prowadzenie wstępnych negocjacji
z Viva Art Musie potwierdzi' zastępca
burmistrza Henryk Kowałski.
wrześniowego

"Gazeta" dowiedziała s ię nieoficjalnie , iż w ubiegłym tygodn iu
przewodniczący Rady Fundacji Kultul)' Jarocin, zastępca burmistrza Henryk
Kowalski i Bogu s ław Harendarczyk
spotkal i s ię z przedstawicielami firmy
Viva Art Musie.
Dokończenie

na str. 3

Bogusław Harendarczyk, prezes Zarządu
Fundacji Kultury Jarocin odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie, z kim są
prowadzone rozmowy na temat produkcji
FMR Jarocin '97. - "Cieszę się, że jest
jakiekolwiek zainteresowanie. Z rozmów, w
których uczestniczyłem, wnioskuję, że są 10
poważni partnerzy, chcący podją ć temat
festiwa/u" - oświadczył tylko Boguslaw
Harendarczyk idodal : - "Wszystkie informacje zbiera skrzętnie burmistrz Kowalski ".

pomieszczeniu, do którego wejście prowadzi przez plac budO\I')'.
Rok te mu na remont poczty zap lanowano wydać ponad 3 miliardy starych
złotych. Roboty rozpoc zęto pod koniec
sierpnia zeszlego roku . Termin zakończen ia
prac minął 15 października . Latem tego roku
remont został przerwa ny z powodu \I')'korzystania wszys tkich pieniędzy . Prace
wznowiono we wrześniu, gdy Dyrekcja
Okręgu Poczty w Poznaniu pr2yzwoliła na
wydatkowanie następnych środków,
Dokończenie

na str. 10

NAlN.DZA CENA

UPUSTY, RATY

KRONIKA
POLICYJNA

ISZKOtA RODZENlAI
Środy godz. 13.00 - 15.00; Przedszkole nr 3 - Jarocin, ul. Batorego.
Zajęcia bezpłatne, prowadzi położna
Kazimiera Pacia.

URODZENIA
Kacper Walczak
Klaudia Andrzejczak
Justyna Mikołajczak
Marcin Wałęsiak
Jagoda Kwiatkowska
Ka tarzyna Grześk owia k
Sylwia Łączniak
Bartosz Korzyniewski
Martyna Rataj
Sebastian Warkocki
Maria Jarosiń s ka

14 października w Witaszycach zatrzymano trzy osoby usiłują
ce sk raść opony samochodowe z terenu zakładu wulkanizacyjnego.
N iedo szłymi zlodziejami okazali się
Leszek N., Miroslaw P. i Władyslaw
P. - mieszkańcy Rogoźna Wlkp.
Dzień później w Jarocinie kierujący fiatem 126p Lechoslaw P. nie
za trzymał si ę do kontroli drogowej,
a następnie podczas ucieczki zjechal
na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca złamał nogę.
Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych z nicstrzeżonego parkingu przy ul. Średniej
w Jarocinie skradziono audi 80 koloru ciemnozielony metalik (nr rejestracyjny: P 507 963). Samochód należy do Artura T.
16 października w Jarocinie na
ul. Poznańskiej kierujący starem
z przyczepą Piotr L. nie zachował
bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, najechał na tył
s tojącego peugeota 405, który z kolei
uderzyłw tyl wykonującego manewr
skrętu w lewo volkswagena polo.
Obrażeń ciała doznałi: pasaże r stara
oraz kierowca peugeota.
Tego samego dnia w Żerkowie
na ul. Kościelnej podczas przechodzenia przez jezdnię przewrócił się
Stanisław H. Przybyły lekarz stwierdził zgon.
19 października w Jarocinie na
ul. Kasztanowej przy bramie wejś
ciowej do parku zostal pobity przez
nieznanych sprawców Robert P.
Dzień później w Mieszkowie
podczas dyskoteki zostal uderzony
w tył głowy prz"z nieznaną osobę
Artur T.
(jn)

*

Alfons Drzcwiccki I. 83 (Gola)
Stanisława Zięciak I. 77 (Jarocin)
Wiktor Kosmacz I. 75 (Radlin)
Franciszka Stachowiak I. 75
(Roszków)
Waldemar Urbański I. 80 (Jarocin)
Walentyna Kręc I. 86 (Golina)
Janina Piaseczna I. 75 (Poręba)
Agnieszka Panek I. 87 (Radlin)
Józef Zasadzki I. 89 (Witaszyce)
Helena Stachowiak I. 81 (Jarocin)
Eleonora Mankiewicz I. 80
(Strzyżcwko)

Rozalia Matłoka I. 8 ł (Kurcew)
Józefa Sołtysiak I. 84 (Chrzan)
Stanisław Machowski I. 70 (Boguszyn)
Cecylia Kleczewska
66
I. 58

Utrata
Rodzinom zmarlych skJadamy wyrazy
wspólczucia

ŚLUBY
26 października
Marian Biernacki (Ch wałkowo Koś
cielne) - Mirosława Przybylak (Cielczaj
Norbert Jarych (Cerekwica Nowa) Bernadeta Wasielewska (Jarocin)
Marcin Mróz (Zakrzew) - Halina Mikołajewicz (Golina)
Grzegorz Lisiecki (Przybysław) - Karolina Przestacka (Mieszków)
Radosław Malinowski (Cząszczew) Karolina Zimna (Cieleza)
Artur Roszak (Witaszyce) - V i~letta
Bierła (Cieleza)
Marcin Styszyński (Jarocin) - Jolanta
Ratajczak (Jarocin)
Janusz Lont (Sławoszew) - Izabela
Malolepsza (Wola Ksi ążęca)
Roman Koterba (Kurcew) - Romana
Koniecżna (Wola Ksiąźęca)
Zbigniew Klamecki (Lutynia) - Halina Piekarska (Brzóstków)
Adam Matecki (Strzydzew) - Edyta
Miernik (Lubinia Mała)
Sławomir Suchorski (Chrzan) - Danuta Hudziak (Chrzan)
Marek Paluszkiewicz (Witowo) - Agata Buehwald (Nowe Miasto)
Grzegorz Ryszewski (Aleksandrów)
- Hanna Golińska (Chocicza)

w jarocińskim
pracy zarejestrowanych było 5.545 bezrobotnych. W ciągu tygodnia zarejestrowało się 60 osób.
Spośród 96 wyrejestrowanych 81
18

października

u rzędzie

*

ZGONY

(Chwalęcin)
Stanisław Mikołajczak

*

'1 I Z TĄI\GQW~SKA I

BEZ PRACY

========

*

podjęło pracę .
Rejonowy Urząd

Pracy w Jarocinie dysponuje ofertami zatrudnienia
m. in. dla cukiernika, anglisty, technika elektryka , technika mechanika,
sprzedawcy, kierowcy mechanika,
stolarza l11 ~b lowego, cieśli , murarza, wytaczarza, frezera, szlifierza,
technika budowlanego, kierowcy
kat. CE, tapicera.
(jn)

DYŻURY APTEK
Do 27 października dyżur nocny
w godz. 8.00 - 20.00 pelni apteka
"Bratek" (Jarocin, os. Konstytucji
3 Maja, tel. 47-16-20). Od 28 paź
dziernika do 3 listnpada dyżurować
będzie apteka "Convallaria" (Jarocin, ul. Wolno ści 7, tel. 47-25-63).
Apteka "Remedium" (Jarocin, ul.
św. Ducha 14, tel. 47-15-50) czynna
jest w każde święto i niedzielę
w godz. 14.00 - 18.00.

*

*

*

Pól wieku razem
Siedem par uczestniczyło w ubieglym
tygodniu w uroczystym spotkaniu
z okazji 50-lecia pożycia malżeńskiego.
Do Urzędu Stanu Cywilnego w Jarocinie przybyli: Bronisława i Stefan
Dankowscy z Witaszyc, Janina i Józef
Świątkowie z Mieszkowa , Kłara i Stanisław

Jankowscy

zŁuszczanowa,

Marianna i Edward Bachorzowie zJa-

Informacje pochodzą z Komendy
Rejonowej Po/h)i IV Jarocinie.

KOMUNIKAT
Ostatnio w Jarocinie i gminie dokonano serii kradzieży mi eszkaniowych, gdzie z reguły pokrzywdzonymi były osoby starsze i samotne.
Sprawcami były kobiety, naj prawdopodobniej narodowści cygańskiej,
rumuńskiej lub bułgarskiej . Najczęs
tszym pretekstem wejścia do mieszkania było oferowanie do sprzedaży
firan, dywanów, chęć skorzystania
z wody bądź powolywanie się na
pracowników ZUS-u oraz innych
instytucji państwowych, społecznych
i wyznaniowych.

J Jarocińska
t--~
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te potwierdził szefViva
A,t Musie, Marek Szpendowski: "Byla to bardziej prezentacja stron,
miżeli konkretne rozmowy." Nie
chciał ujawnić szczegółów spotkania.
- "Falstart informacyjny może źle
zrobić festiwalowi. Przyznaję, że jesteśmy z dotychczasowych kontaktow
bardzo zadowoleni i myślimy poważ
nie o organizacji festiwalu. Jednak
lączenie "Jarocina" z Vivąjestjeszcze
przedwczesne " - powiedział Szpendowski .
Henryk Kowalski był bardziej tajemniczy. - "Mogę tylko po wiedzieć,
iż są prowadzone poważne rozmowy,
w bardzo dobrym tonie i na wysokim
szczeblu." Zapytany jednak o firmę
Viva Art Musie stwierdzil: - "My

---'

] J arocinianin
,Ot
~ Roku '96
~,

Listy rekomendujące pretendentów do ty tulu Jarocinianina Roku '96
100żna składać do końca paździer
nika w redakcji "Gazety Jarocińs
kiej".
Dotychczas zgłoszo n o ' sześcioro
kandydatów: ojea GrzegorL3 Błocha
'- fra nciszkanina, czlonka Zakonu
Braci Mniejszych; ojca Oktawiana
Sp6ttka - franciszka nina, kapłana,
.nauczyciela młodzieży, a nima tora
kultury, prezentera JA-R adia; Jolantę Mejzińską - dyrektor Szkoły
P.O<jstawowej nr 3 w Jarocinie, aktywnie działającą na rzecz rozbudoWy tejźc szkoły; Andneja BorkiewiGZa - sportowca, nauczyciela, mistrza świata weteranów W podnoszeniu ciężarów, Janusza Barańskiego
- · kierującejlo . Spo lecznym Ognis.kie~uZycznym w Kotlinie, orańizatora festiwalu ako rdeonowe'gO oraz Ewarysta Ratajczaka z Góry
- społecznika, działacza sportowego, opiekuna LZS-u.
Warunkiem przyjęci a zgłoszenia
-jest przekazanie redakcji listu reko lOendującego kandydata do tytułu,
Pi7.edstawiającego jego dorobek.
~st taki powinien być podpisany
...lmieniem i nazwiskiem osoby zgla. ~jącej .
(red)

rownież jesteśmy

bardzo zadowoleni
z dotychczasowych rozmów ",
W ubiegłym tygodniu w J a rocinie
przebywali przedstawiciele krakowskiego radia RMF FM. Przyjechali
firm owym samochodem, z logo rozgłoś ni . - "Trudne pytanie. Umówmy
się . że uprzejmie odmawiam odpowiedzi" - powiedział Henryk Kowalski,
pytan y o to, czy rozmawiał z radiowcami. Bogusław Harendarczyk
oświadczył: - "Być może były prowadzone rozmowy z RMF FM. o k/órych ja nie wiem."
Zastępca burmistrza poinformował, że prawdopodobnie w polowie
listopada zostanie zawarta przedwstępna urnowa z producentem
przyszłorocznego festiwalu . - "Są
trzy firmy , które mogą być samodzielnym organizatorem lub mogące zrobić
festiwal w kooprodukcji. (. . .) Uważam, że klimat rozmów jest bardzo
k orzystny. Zarówno zarząd fundacji.
jak i kontrahenci są kompetentni do
organizacjifes/iwa/u ." Umowa z po tencjalnym producentem upra womocni się po sądowej rejestracji F undacji Kultury Ja rocin. - "Chcemy.
aby jeszcze w tym roku przygotowania ruszyly pelną parą" - stwie rdził
Henryk Kowalski.
(rr)

JAROCIN. - W Kątach uruchomiono stację uzdatniania wody i wlączo n o ją
do gminnej sieci wodociągowej . Stacja
ma polepszyć zaopatrzenie w wodę miejscowości Kąty , Radlin, Mieszków i Wilkowyja. Inwestycja koszt owała 5 IO tys.
zł .

- 56 metrów gazociągu oddano do użyt
ku na ul. Estkowskiego w Jarocinie.
Koszt inwestycji wyniósł 10 tys. zł. Budowę w połowie sfinansowano z budżetu
gminy. 5 tys. zł zapłacili mi eszkańcy
ulicy.
- 16 październi ka Zarząd Miejski zaopiniował projekt Rady Miejskiej w sprawie regulaminu orga,!izacji Urzędu
Gminy i Miasta. Zaakceptowano też
projekty uchwal w sprawach przystąpie
nia gminy do Wielkopolskiego Banku
Żywności w Poznaniu i zaciągnięcia pożyczki w wysokości 300.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo
wiska na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji Witaszyc.
Zarząd wyraził też wstępną akceptację

projektu umowy
cho".

dzierżawy

Kina "E-

poniedziałku 21 października burmistrz Paweł Jachowski przebywal w zaprzyjaźn ionym z Jarocinem węgierskim
mi eście Hatvan. Wyjazd był związany
z obchodami rocznicy wydarzeń paź
dziernikowych na Węgrzech w 1956 r.

- Od

Jedyny w województwie
Dokończenie

ze

SIr.

1

"Wychodzimy dzisiaj z pomocą ludziom chorym po to, żeby nie trzeba
było zamykać ich w ośrodkach odosobnienia. Tu będą mogli sami przygotowywać sobie strawę. wspólnie pracować" - powiedział Kazimierz Kościel
ny.
Goście mieli okazję dokładnie obejrzeć Dom Samopomocy. Zwiedzano
poszczególne sale, oglądano ich wyposaźenie. Chwalono wygodne i praktyczne urządzenie pokoi oraz umieszczenie w budynku windy, która
umożliwi poruszanie się osobom nieJ.>clnosprawnym. Pierwsi mieszkańcy
Srodowiskowego Domu Samopomocy zjawią się w Raszewach prawdopodo bnie już za dwa tygodnie.
Po otwarciu raszewskiej placówki,
odbyło się seminarium, podczas którego głos zabierali między innymi
przedstawiciele władz samorządo
wych i wojewódzkich. - "Dążymy do
tego, żeby osoba jak najkrócej musiala
przebywać w szpitalu. Chcemy. by len
dom w Raszewach był wsparciem dla

Kola dla świata
. o..adzieścia wózków przekazuo
~awnym mieszkańcom Ziemi
,,;. J~ńskiej podczas festynu integra"!JOego ,,Koła dla świata", który odbył
Olę We wtorek w Krotoszynie.
Wózki są darem amerykańskiej fundacji " Joni i przyjaciele". Jej założy
CIelką i prezesem jest niepe/oosprawna
artystka Joni Earcckson Tada - malar-

Iw SKRÓCIEI
*

na Mazurek, dyrektorka Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej
w Kaliszu.
(akt)
Szerzej na temat ŚDS w Raszewach
za

tydzień

Dyrekcja Państwowego Ośrodka
Bibliotekany (pałac)
ul. Park 3, 63-200 Jarocin

Kształcenia

ZAPRASZA
NA SPOTKANIE AUTORSKIE
z ociemniałym poetą pomańskim

p. ST ANISLAWEM
MACHOWIAKlEM

«7

w dniu 24 pa1A:lieroika br. Q godz. 16.00
WSTĘP

WOLNY

następnym

nu-

(35791R/96)

*

ŻERKÓW. - Zakończona została
budowa mostu w Stęgoszy. Inwestycję
finansowała

wspólnie z

samorządem że

rkowskim gmina Nowe Miasto.
- Trwa układanie chodnika wzdłuż jednego pasa jezdni na głównej drodze
w Oobieszczyźnie. W trakcie realizacji
jest też budowa nawierzchni na głównej
ulicy w Raszewach.
- 24 października odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, podczas którego .
omówione zostaną inwestycje planowane na przyszły rok.

*

NOWE MIASTO. - 24 października
o godz. 15.00 rozpocznie s i ę sesja Rady
Gminy. Głównym tematem posiedzenia
będzie uchwalenie statutu gminy O'raz
ustalenie wyso kości czynszu za lokale
mieszkalne.

*

JARACZEWO. - 23 października
o godz. 9.00 ~będzie się sesja Rady
Gminy Jaraczewo. Radni zapoznają się
z rozliczeniem kosztów produkcji wody
za trzy kwartały. Ponad to wys luch ają
informacji

z
realizacji inwestycji
drogownictwie i wod ocią
gach. Przedstawiona zostanie też koncepcja gospodarki ściek owej na terenie
gminy.
oświaci e,

w

*

KOTLIN. - 24 października odbę
dzie się posiedzcnie Komisji Planowa nia
Gospodarczego, Budżetu i Finansów
oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy. Dzień póżoiej zbior4 si ę
członkowie Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej. Wszystkie
komisje będą przygotowywać wnioski
na mającą si ę odbyć 30 października
kolejną sesję Rady Gminy.
(rr, akf, ie, rak, jo)

TOWARZYSTWO
Psychoterapeutyczne i Edukacyjne
Cetlrlm Terapii AIIlIityC1llej (CETA)

*+
*+
•

Psychoanalityczna terapia
zabar7.eil aenricowycb
(forma grupowa)

Grupa rozwoju osobistegO'
(w k......eacji

psychoanałityu....j)

Wstępna sesja (indywidualna)
BEZPŁATNA

Tel. 47-32-42 w godz. 16.00 - 21.00
(3581/ R/96)

Kaliska Spółka Akcyjna
Energetyka
REJONOWYZAKLAD ENERGETYCZNY

6~200

ka, autorka kilkunastu książek i audycji radiowych. Organizatorami festynu poza fundacją byli: Stowanyszenie " Dobra Ziemia", JA-Radio Jarocin FM, Zarząd Gminy i Miasta Krotoszyn oraz Stowanyszenie Dzieci
(rap)
i Osób Niepełnosprawnych .
Szerzej o festynie w
merze .. Gazety"

łudzi, ktorzy - z powodu choroby - nie
mogą funkcjonować w środowisku
o własnych silach" - tłumaczyła Graży

- W piątek 25 października odbędzie się
XXIX sesja Rady Miejskiej. Obrady
rozpoczną się o godz. 10.00.
- 27 październ ika w Jaroeińskim Ośrod
ku Kultury o godz. 16.00 rozpocznie s ię
koncert cygaIiskiego zespołu Roma. Biletywcenie 1 5zł można nabyć w JOK-u.

JAROCIN

JAROCIN ul. iIoIoIqo26

Id. (062) 47-21-37

tax (062)47-29-01

Pragniemy przypomnieć Państwu o konieczności skontaktowania się z
właściwą terenowo placówką RZE Jarncin w następujących sytuacjach:
- O'Puszczając lokal - nale ży podać dane pe rsonalne , nume r
ewidencY,joy oraz stan licmika w momencie przekazania lokału'
- po objęciu lokalu - w celu spisania umowy na dostawę energii elektryC"mej,
należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz dokumentem stwierdzającym
prawo. do objęcia lokalu
- pned rozpoczęciem budowy lokalu - w celu uzyskania technicznych
warunków przyłączenia .

gnąć

L 15 TY
Czytelniczkę. która w liście do redakcji ("Gazeta Jarocińska" nr 42 )
napisala. że spo/kala się z niewIaściwą
formą zachowania pracownicy muzeum w Jarocinie - przepraszam. Zapewniam. że dolożę starań. by goście
muzeum byli zadowoleni ze sposobu
udostępniania ekspozycji. Wierzę. że
opisany przypadek potraktuje Pani
jako odosobniony i nie zniechęci on do
ponownego odwiedzenia muzeum.
Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Jarocinie
Eugeniusz Czarny

***

Czytelnicy piszą listy różnej treści.
Slala czytelniczka waszego tygodnika
z wrócila się z propozycją, aby na jego
lamach mogla pojawić się rubryka
" Radca prawny radzi". Popieram tę
panią. ponieważ takie informacje
przydalahy się niejednemu czytelnikowi. Jest tyle sprawa, z którymi nie
wiadomo. gdzie i do kogo się udać,
Kiedy.i bardzo potrzebne byly mi porady prawnika. Okazalo się, że w gminie
radca prawny przyjmowal tylko wyją
tkowo, gdy bylo kilka spraw do zala/wienia. Na drzwiach byla tabliczka
informująca o dniach przyjęć. Gdy
bylam, to akurat radca mial dzień
przyjęć, ale go nie zastalom. Pasz/om
do Sądu Rjonowego w Jarocinie, ale
również nic nie zalatwi/am, (", ).
Stała czytelniczka
(nazwisko i adres znany redakcji)

***

Oświadczenie Zarządu Związ

ku Zawodowego "Metalowcy"
przy Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek "JAFO" S.A.
Po zapoznaniu się z artykułem
"Zwolnienia IV JAFO" z "Gazety Jarocińskiej" z dnia 18.10.1996 r. oświa
dczamy, co następuje:
l, Projekt pakietu socjalnego 1'0wstal na bazie materiałów opracowanych przez Federację "Metalowcy"
i przez nasz Zarząd Związku przystosowany do potrzeb zakladu. Rola
"Solidarności" ograniczyla się IV tym
temacie do akceptacji przedstawionego materialu w ramach komisji wspólnej obu związków.
2, My zrobiliśmy wszystko, co bylo
możliwe, aby podczas negocjacji osią-

najkorzystniejszy wynik. Panu
Krysiowi lat wiej przychodzi wypowiadać się na lamach gazety, niż prowQdzić rzeczową i konkretną dyskusję
przy SIOle negocjacyjnym.
3. Pragniemy przypomnieć, że warunkiem bytu zakladu i zolagi bylo
przyjęcie przez wierzycieli programu
restrukturyzacyjnego, który zawiera
między innymi następujące uwarunkowania:
- restrukturyzacja zatrudnienia, gdzie
80 % zalogi byloby zatrudnionych
bezpośrednio przy produkcji (dotychczas w bezpośredniej produkcji zatrudnionych jest 40 % zalogi)
- restrukturyzacja ogólnego zatrudnienia do 350 pracowników przy skrupulatnym wyselekcjonowaniu najbardziej efektywnych i najbardziej przydatnych dla zakladu,
- liczba 350 osób w zakladzie również
wynika ściśle z Ugody Bankowej.
Czym groz ilo i grozi nieprzyjęcie
warunków Ugody, Panowie z "Solidarności" dobrze są zorientowani,
a zachowujq się tak, jakby by/y im
obce realia, które i ich dotyczą .
4. Nie biorąc udzialu w strajku
za/oga"J AFO" wykazala, że bardziej
rozumie sytuację zakladu niż Pan
Kryś, Naszym zdaniem przystąpienie
za/agi do strajku mogla spowodować

wycofanie

się

inwestora, zerwanie

Ugody Bankowej, a w konsekwencji
ogloszenie upad/ości zakladu, co
w efekcie końcowym calą zalogę pozbawi/oby pracy.
Podziwiamy z calym szacunkiem
"amnezję ", na którą zapadl już kilka
dni po negocjacjach Przewodniczący
"Solidarności", Mamy nadzieję, że
nie dotknie 10 calej Komi;}i Zakłado
wej NSZZ "Solidarno.ść".
Mając na uwadze troskę "o pamięć" szefa NSZZ "Solidamo.ść"
pragniemy mu przypomnieć:
- negocjacje trwaly prawie 9 godzin,
- lV kluczowym momencie negocjacF
w imieniu i za akceptacją obu związ
ków Przewodniczący "Me/alowców"
Wlodzimierz Pomykaj przedstawi!
wspólne stanowisko związków hez ża
dnego glosu ;przeciwu ze strony obecnych związkowców,
- Pan Kryś zlożył PQdpis pod zawartym porozumieniem i wspólnym komunikatem informującym zalogę
o odbytych negocjacjach i jej wynikach,
- uholewamy nad tym, że koledzy '
związkowcy zamiast zabierać merylO-

ryczny glos w trakcie negocjacji po.vwięcali czas na

nieistotne obserwacje,

np. kto, kiedy spojrzal na zegarek,
- strony negocjujące kilkakrotnie OpUszczaly salę obrad, w celu dokonywania konsultacji, ajest to normalny tryb
podczas negocjacji tego typu.
6. Pisząc to oświadczenie mamy na
celu sprostowanie nieścisłości wynikIych z informacji przekazanych przez
Przewodniczącego

"Solidarności",

jak również podać chcemy do publicznej wiadomości informacje zgodne ze
stanem faktycznym.
7, W .,JAFO" S,A, nie tylko "Solidarno.ić" walczy o ludzi, jak to wynika
z informacji zawartej w artykule.
8. Związek Zawodowy "Metalowcy" w tym trudnym dJa zalogii spólki
okresie podjąl dzialania zgodnie
z Ustawą z dnia 28.12.1989 r. "O
szczególnych zasadach rozwiązywa
nia z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn dotyczących zakladu pracy
oraz zmianie niektórych ustaw".
9. Zawsze mamy na celu i uwadze
interes członków związku i załogi.
Z wieloma sprawami nie zgadzamy
się, w wielu sprawach interweniujemy,
wykorzystując w każdym przypadku
procedurę wynikającą z uprawniel;
związkowych i przepisów.
10. Naszym celem dzialania nie jest
dążenie do ko'!frontacji z "Solidarnoś
cią ", a .iwiadczą o tym wielokrotnie
skladane przez nas propozycje podjęcia wspólpracy i wspólnego występo
wania w interesie zalogi, Niestety,

wzajemna współpraca obu !wiązków
dla naszych kolegów jest wrp nie do
Widocznie stwarztnie nieprzyjaznej i nerwowej atmosj<ry bardziej im odpowiada.
11. Zastanawiali.imy się rIal tym,
o co chodzi Panu Przewodniczącemu
"Solidarno.lei" w jego wypowiedzicch,
jaki cel chce osiągnąć przez klamli~ą
wiosną interpretację faktów, Czy zastanowi/ się, że tak postępując czyni
krzywdę zalodze i spólce. Czy Pan
Kryś chce zdobyć tanią popularność
na harkach osób, które przeżywają
dramat, bo dotkną ich zwolnienia,
a może prowadzi tylko kampanię wyborczą przez zbliżającymi się w tym
związku wyborami? Być może jest
tylko "nieszkodliwym fanatykiem ",
któremu wydaje się i próbuje to wmówić innym, że "Solidarność" jako jedyna ma zawsze rację i gotową receptę
na wszystko, pomijając zdrowy razsądek i oczywiste fakty,
przyjęcia.

Za

Serdeczne podziękowania
- za opiekę w okresie choroby
ks. Kaczmarkowi i ks. ·Robertowi
rodzinie, sąsia dom, znajomYll!, którzy zamówili Msze św.
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
pielęgniarkom

ś.tp.

Waldemara

Urbańskiego

składa

żona

z

dziećmi

sI

w

J,

nI

żJ
W

d.

ll<

n~

~;

~J
Zawodowego ci
"Metalowcy" ul
Przewodniczący ró
Włodzimierz Pomykaj ni

Zarząd Związku

Szkoda, że pan Włodzimierz Pomykaj dopiero po ukazaniu się artykułu znal azł czas na wyrażenie sta'
nowiska zarządu "Metalowców".
Na jego opinię czekałam bez skutku
kilka dni. Jedynie pan Tadeusz Kryś,1
przewodniczący zakładowej "Solida'
mości" zgodził się na rozmowę.
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Pochód "Różowej Wstążki"~ ~~
propagują- sięcznika

Kolejna z cyklu imprez
cyeh walkę z_ra~iem p!ersi odbędzie się
w Krotoszynsklm Osrodku Kultury,
W niedzielę, 27 października, w KOK-u
wystąpi Maryla Rodowicz.
Impreza odbędZIe SIę pod patronatern krotoszyńskiej Fundacji "Pomóżmy sobie". Powstała w marcu bieżącego roku fundacja wspiera klub Amazonki, organizuje spotkania uświada
miające zągrożenie chorobami nowotworowymi, organizuje bezpłatne badania mammograficzne.
Ruch "Różowej Wstążki" wstał
zapoczątkowany przez redakcję mie-

pażdzier,1 ~c

"Twój Sty!" . W
niku na terenie calego kraju odbywają
SIę spotkama, koncerty I przemarsze SZ
osób popierających idee ruchu. Goś' k~
ciem niedzielnej imprezy będzie redak' kr,
tor naczelna " TS" Krystyna Kaszuba· Otr
p.
Dochód z koncertu wstanie przekazany na rzecz fundacji.
(ieJ to:
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Spotkania
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W Klubie Abstynenta w Jarocinie
przy ul. Wroclawskiej 39 rozpoczął się
cykl spotkań pod haslem "Pulapka

lVę)

nia

I<.u

uzależnienia" .

Wyklady rozpoczęto 21 paździ er
nika. W dwa kolejne poniedziałki - 28
października i 4 listopada - wyświet
lone zostaną tylko vidco - wykłady dr
Jerzego Mellibrudy " Mechanizmy
uzależnienia" i "Osoba uzależniona" ,
Uczestnicy spotkają się także z Czeslawem Rubasem -terapeutą z Kalisza.
Organizatorzy cyklu wykładów, Poradnia Odwykowa i Klub Abstynenta,
adresują go do osób uzależnionych
i ich rodzin.
(ie)
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uzależnionych
dr Lisieckiej,
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Marchew, mierzącą 36
na swej działce przy
skiej w Jarocinie Beata
rzywo uroslo bez żadnych
Na zdjęciu półtoraroczna
Kuropka trzyma najdluższą

ła

25

paździ7, 'i~a

1996 r.
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Zabrakło

Dzieci nie głodują

'ą

DokOl/czenie ze sir. l

ani

Marian Górny, dyrektor ekonoIII miczny w Kuratorium w Kaliszu
ść przyznaje, że wszystkie placówki
'q opiekuńczo - wychowawcze w KaliJ skiem są zadłużone - Dom Dziecka
n, w Górze na sumę 13.258 złotych.
y- Jak do tej pory, Dom nic ma zaciąg
'm niętych długów jedynie na zakup
?St żywności. Dyrektor Domu D ziecka
." w Górze Eugeniusz Urbański twier'ó- dzi jednak, że odczuwa " spokój fiie- nan sowy", który 7""wdzi~cza licz,tę nym sponsorom: - ZPOW Kotlin
'z- przeka;uje nam soki, przeciery, Hortex IV Srridzie mrożollki, a Stabburet
~ pizze na podwieczorek. Już od sześ
go ciu lat, wszyscy wychowankowie
y" ubrania oraz buty otrzymują z da,cy rów. - Nasze dzieci są lepiej ubrane
[aj niż niejedno we wsi. Opinię laką
Wyrazili również nauczyciele - mówi
'0' Urbański. Dyrektor nic ukrywa , że
u, przede- wszystkim dzięki ofiarności
ta· Sponsorów i osób zaprzyjaźnionych
," z Domem nie ma kłopotów finanku sowych. W tym roku na potrzeby
yś, placówki Kuratorium przeznaczyło
la' pięćset milionów starych złotych.
Zdaniem dyrektora, kwota ta wy~tarczyłaby jedynie na zakup żyw
[J( ności i węgla. - Trzysta milionów

idzie rocznie na wyżywienie,. a dlVieś

póllOra etallI z adminiSTracji i abS/ligi. Bardzo trlldllo jest o tym powiedzieć pracownikom, Tym bardziej, że
niektórzy z nich pracllją dwadzieścia
pięć. Irzydzieści lat- przyznaje Eugeniusz Urbański. Sprzątaczka będzie
pracowała na trzy czwarte etatu.
Zdaniem Urbańskiego " odbije" się
to na dzieciach , które będą miały
większy zakres obowiązków. - Decyzję o zmniejszeniu, elatów podjęliśmy
na zebralliu. w którym uczesllliczył
rówllież dyreklor Urbański i stwierdzi!. że poradzi sobie bez tych etatów
- mówi dyrektor ekonomiczny Marian Górny.
W ubicgłym roku zos tały wymienione rynny w całym budynku, w ła
zien kach założono nowe płytki,
a w jadalni boazerię. Tego roku
pomalowano wszystkie pomieszczenia, w których przebywają dzieci
oraz zakupiono trzy komplety mebli. - Wszystko dzięki sponsorom
- przyznaje dyrektor domu dziecka.

~I cie

dzinnym zebraniu wiejskim w Witasz}'cach, które było poś\\"ięcone telefonizacji

"

miejscowości.

110 opal. Iw normalnych warunkacb na resztę nie powinno być już
pieniędzy - przyznaje Urbański.
I . Do tej pory dzienna stawka na
ier- Jedno dziecko wynosiła 3.50 złotych.
a'S Zgodnie z dyspozycją Ministra EduJ. kacjl Narodowej, Kurator w Kah'sz:tl szu podjął decyzję o zwiększeniu tej
,os' kwoty do 4,50 zł. - ehcialbym podak'l kreślić. że z blldżelu państwa lIie
ba· Olrzymali.fmy lIa leli celolIi grosza.
_ Pielliądze musimy poszukiwać we
.(~) w/asllym budżecie - stwierdza dyrek)C tOr ekonomiczny Kuratorium.

W spotkaniu, które odbylo się 15
br. w sali Domu Socjal-

października

nego uczestniczył Henryk Kędzierski zastępca dyrektora Rejonu Telekomuni-

kacja Polska S.A. w Jarocinie, który
, r. _ Ł

zapraszają lekarle z Poznanhi

Świadczymy pelen zakres usług:

Mimo że zi ma,zbli ża się " wielkimi
krokami", to jednak Dom Dziecka
'N Górze nie otrzymał jeszcze środ 
ków na zakup węgla. Dyrektor jest
jednak za pobiegliwy: - Opal jestjllż
prZYWieziony. - Nasz dostawca jest

he'" ZOStan ie zwolniony. Zabrano nam

• stomatologia zachowawcza

• protetyka
• chir urgia
• konsult ortodonlyczna

RENATA ZAWAL

cznego, to inwestycja jeszcze IV Iym roku
zostaniu zakoficzona " - zapewniał Hen-

Ustalono,

kładania przylącza.

że pozostałą

momencie za-

Nadplacone

pienią

na pytania dotyczące realjzacji inwestycji. Zgodnie z życzeniem

dze zostana zwrócone mieszkańcom
w formie be~platnych impulsów.

obecnych odczytano najaklualnicjszą listę osób i instytucji ubiegających się

Zebrani zadecydowali jednogłośnie,
aby jak najszybciej uruchomić konto
komitetu społecznego w Banku Rozwoju Cukrownictwa w Witaszycach. Postanowiono również rozszerzyć skład
komitetu telefonizacji z dwóch do pięciu
osób i przylączyć do niego wieś Witaszyczki.
(lb)

o prLyłącze telefoniczne.
- "Jeżeli nie przeszkodzą lVarwrki pogodowe i najpóźniej do grudnia wszyscy
zainteresowani mieszkaticy wpłacą wymagane 428 z/, na kowo komilelu spo/e-

GARDEROBY.

,1(--{4IJIIJIHIK

Kościuszki

WNĘKI

- maksymatne wykorzystanie przestrzeni
- wygoda użytkowania
- estetyka wykonania
NOWOCZESNOŚĆ W TWOIM DOMU!
Drzwi s,uwane wykonane z lusler kryształowych. '
z płyt bIałych lub drewnOpodobnych, znajdują zastosowanie w większości
pomieszczeń mieszkania. biura, hotelu i in .

Możliwość odliczenia od podatku
Środa Wlkp., ul. 20 Pażdziernika 1, tel. 545-24
(w godz. od 11 .00 do 17.00)

12a. lei. -47-27-92
' { 1609JR/96

pu.H.AU$
Usługowa

Mieszalnia Pasz
DIONIZY GLÓWNY
oferuje uS/llgi

Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

O M A N DOR

.\/a: JIII'a I"tyesrl"(lC./lI reJe/on/c:na

Ul

ERWIS

AUTORYZOWANY DEALER

zakresie ,

SPRZEDAŻ l SERWIS SAMOCHODÓW

PASZ
i KONCENTRATÓW

SPRZEDAŻY PASZ
i KONCENTRATÓW

Dionizy GŁÓWNY
ul. Potarzycka '1, 63-206 Nosków
(480196)

A. K. RUSZCZYŃSCY

CENTRUM OEAWOO

Gl' MIESZANłA

W"

Kędzierski.

ryk

kWOlę należy wpłacić w

odpowiadał

Czynne: pono . pl . 16.00 • :!2.00
",b. 9.00 • 15.00
Jarocin, ul.

Akcja bezpłatnego ustawiania
w samochodach osobowych
zostanie przeprowadzona w ostatnią
sobotę października w stacji diagnostycznej OTL przy ul. Zacisznej.
Od I listopada pojazdy samochodowe muszą jeździć na światłach
mijania również w czasie dnia. Sprawdzenie prawidłowości ustawienia
świateł i ewentualna korekta usterek
winna nastąpić jeszcze przed tą datą.
" Gazeta Jarocińska" JA-Radio,
przy współpracy PZU SA, Ośrodka
Transportu Leśnego w Jarocinie
oraz Komendy Rejonowej Policji
organizują w sobotę 26 paździer
nika od godz. 8.00 do 16.00 akcję
darmowego ustawiania świateł.
Przed tą datą można spo d ziewać
się wzmożonych kontroli policyjnych, które będą miały zasygnalizować kierowcom usterki w oświet
leniu ich pojazdów.
(red.)

świateł

- Bardzo IVskazane jest. aby lVychowankowie od czasu do czasu otrzymali parę groszy. Foki , że jedni przeznaczają swoje kieszonkowe na gazety, inni na mlliej wzniosIe cele. na
przykład - papierosy - przyznaje dyrektor. Miesięcznie sta rszy wychowanek domu dziecka powinien
otrzymać jedenaście nowych złotych
- młodszy 6.60 zł.
Największą
bolączką
Domu
D ziecka w Górze jest pokrycie kosztów dojazdu do szkoły i opłata za
internat. - Na ten cel idzie naprawdę
dużo pieniędzy. Najgorsze jest to, że
dziecko wyjeżdża do in/emalu IV poniedzialek rano i od razu potrzebuje
pieniędzy, a w naszej kasie zazwyczaj
ich nie ma. Wtedy ja mu pożyczam
lub wychowawca grupy - mówi.

S.O.S. O

GABINE1lJ
STÓl\fATOLOGICDo'EGO

.

, \Jrbański ma nadzieję, że dZIęki zak.'eszaniu,jakie wytworzyło się wooł domów d ziecka , pieniądze na
'Nęgiel wpłyną szybciej . Innego zdanIa jest Marian Górny z kaliskiego
Kuratorium. - Jak IW razie nie /IIoże
"'y przesiać środków lIa opal. Ale
' '''a", nadzieję, że II' lIajbliższym czaSie fa sprawa zosrQnie roz wiązana
- lnowi Górny.
t W Domu Dziecka w Górze za~Ud",onych jest obecnie dwudziesop' d pracowników. - Między innymi
ła kzlewięciu wychowawców, spr zl{ laczW a, praczka palacz kierowca-twierzó~ dzi Urbań;ki. Od' styczn ia nastąpi
10 01 redukcja zatrudnienia . - Nikt nie

światła
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D o nowo otwartego

"~ Obcięte
" etaty

)"Vyrozumiafy i nie nalicza odsetek za
JW/okę. Zaplacę wledy, gdy wplyną
z Kuratorium środki na ren cel.

~

~

Sprawdź

na kieszonkowe

Każdy z wychowanków placówek
opiekuńczo - wychowawczych powinien otrzymać tzw. kieszonkowe.
Wiele placówek w Polsce od lat już
kieszonkowego nie wypłaca. - D zieci
otrzymały w tym roku takiejillldllsze
tylko cztery razy. W illllych miesią
cach pieniądze przeznaczamy na zakup pasty do zębów czy też .frodkólV
czystości - mówi dyrektor Urbański .

WWitaszycach zadzwonią
Prawie pięćset osób uczestniczyło ~. go-
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY

62·023 Robakowo

trasa

Poznań

kJGądek , ul. Krótka 4
- Kórnik, tel./fax (0-61) 171·216

, FSO · POLONEZ CARO, TRUC K, CARGO
, DEAWOO • TICO, NEXIA, ESPERO
, SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 LAT
- AlCE KONSORCJUM
. RATY NlEOPROCENTOWANE
'LEASING
• MONTA2INSTALACJI GAZOWYCH
• AUTOSERv.1S oferuje także wymianę
używanych samochodów na nO'Ne1
, KOMIS SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
- NA MIEJSCU REJESTRACJA
1UBEZPIECZENIA

FELIETON

Taka
•
gmIna
"Czasami człowiek musi, inaczej się
udusi" - śpiewał jeden pan. Duszę się
od kilku lat, bo od kilku lat
chciałam napisać taki tekst. Zawsze
się powstrzymywałam, ale teraz "muszę" ..
"Gazetę Jarocińską" czytać też muszę i właśnie artykuły z ostatniego
numeru "zadusiły" mnie do końca.
Czytam bowiem, że w Jarocinie, po
którejś próbie, powstaje Klub Przedsiębiorców (artykuł pod
tytułem
"Klub biznesmena"). Czas najwyższy
- myślę sobie, ale czytam dalej, że liczy
kilkunastu członków, a na pierwsze
zebranie przybyło ich kilku. Brawo
Panowie przedsiębiorcy lub biznesmeni (jak kto woli)! Przez kilka lat próbujecie się zebrać i taki "sukces" - kilku
członków na zebraniu. Widaćjarociń
sey biznesmeni hołdują zasadzie "Zosia samosia", która przejawia się tym,
że biznesmen Władzio ma jeden samochód więcej i biznesmen Tadzio nie
będzie się z nim bratał, bo mu zazdrości. Przypomina mi się tu dowcip
o złotej rybce. Złota rybka spotkała
biznesmena Władzia. - Mogę d dać
luksusowy samochód, dom i fabrykę.
już

ale bizne.'1men Tadzio dostanie te wszystkie rzeczy podwójnie. Czego więc
sobie życzysz? - pyta rybka. Biznesmen

Władzio myśli, myśli i mówi: - Wydłub
mi jedno oko.
Jest takie miasto wielkości Jarocina, ale z jeziorem - Iława się nazywa.
Tam też biznesmeni przez długi czas
"wyd łubywali sobie oczy". W końcu
jednak stwierdzili, że 'lepiej parę oczu
mieć i wspólnie coś zrobić, a zyski
będą mieli wszyscy. Zebrali się więc,
stworzyli duże lobby i zaczęli działać.
Przejęli władzę w mieście i nie muszą
o nic prosić burmistrza, bo sami to
sobie na radzie uchwalą.
W Jarocinie nie szuka się inwestorów i nie jeździ do nich. W naszym
mieście czeka się, aż dobry wujek
z Ameryki sam się zatrzyma i położy
walizkę z "zielonymi" na biurku Pana
Burmistrza. Nie wierzycie? W tym
samym artykule jak byk stoi: - "U nas
są obiekty, są tereny, ajakoś ci inwestorzy przejeżdżają obok" - mówi burmistrz Paweł Jachowski.
W innym artykule ("Trzeba mieć
co sprzedać") czytam, że w "Studium
zagospodarowania
przestrzennego
województwa kaliskiego" zapisano,
że teren gminy Żerków i północno
- zachodnia część gminy Jarocin, to
obszary preferowane do rozwoju turystyki i gospodarki leśnej. Tymczasem na Międzynarodowym Salonie
Turystycznym w Poznaniu nie ma
żadnego śladu, że istnieje Ziemia Jarocińska (uff, jak duszno). Powodów,
jak to zwykle bywa, jest wiele. Burmislrz Żerkowa Janusz Jajczyk twierdzi, że nie będzie sprzedawał świeżego
powietrza. A szkoda, bo inne gminy
zarabiają właśnie na tym. Na targach
byłaby szansa, żeby świeżym powietrzem, pałacem w Śmietowie, basenem
i pięknymi terenami przyciągnąć in-

ŻWI R, PłASEK

ZIEMIA
OGRODOWA

westorów i zachęcić ich do wybudowania w Szwajcarii Żerkowskiej (proszę, nawet nazwa jest kusząca) hotelu,
restauracji, pola namiotowego. Ale
nie, burmistrz Żerkowa też będzie
czekał. Może wreszcie coś się samo
zbuduje.
W Jarocinie argumenty są jeszcze
bardziej żenujące. Lech Szymczak przewodniczący Komisji Promowania, Działalności Gospodarczej i Przeciwdziałania Bezrobociu zapewnia~ że
gdyby tylko wiedział o targach, to ho,
ho. Niestety, niedobra Poczta Polska
nie dostarczyła odpowiedniego zawiadomienia. Każdy radny otrzymał jednak kalendarz z "Vademecum samorządu terytorialnego". Tam zamieszczono wykaz wszystkich imprez targowych. Na końcu spisu jest dopisek:
"Termin nadsyłania zgłoszeń 3 6 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy". Tyle jeśli chodzi o argumenty
władz.

Być może

w tym roku do naszego
miasta wróci festiwal. (Na razie prowadzonc są ściśle tajne rozmowy.)
Cieka wa jestem, gdzie będą mieszkać
polskie gwiazdy (o zagranicznych nie
wspomnę) i ludzie związani z show
- business'em. W rozwalającym się
hotelu " Jarola" nie radzę ich mel-

tel. (0-61) 66 -84·48
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Obwieszczenia.

w

(115) W skutek mego obwieszczenia w tygodnika z dnia 3. b . m. (tygodnil\ No. 40)
nadesłano

mi na

wspierkę

dla starych wojowników powiatu:

l. od pana Dr. Sachs w Nowcrn mieście l tal.
2. Od pana Leona Joachlmczylt w Jarocinie 2 tal.
W dziel) narodzin Najjaśniejszp.go Króla udzielono wspierl.. i
l. Fryder. Wilhelmowi 5e llrloW w Jarocinie: 2 tal.
2. 5ebaslyanowi Grzesiak w Tursku 2 tal.
W imieniu starych wqjownil ..ó\" składam wspomnionym (Ia\. . .com se.rclecznc dz l ęl,j,
Pleszew. dnia 16. Października 1355.
Komisarz powiatowy. r adca Zicmia ll s!.. i

ra
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Oregorovius

Wystawiam faktury VAT
CILrz;m 14, g=. ierk6w

(484/96)
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Transport
Oferty proszę składać na adres:
"SL" SA 0/ Poznań
60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 10

dować . Uciekną! Ale może do tego
czasu zatrzyma się w naszym mieście
dobry wujek i pobuduje now] hote!'!
A może (w co już przestałam werzyć)
ktoś wreszcie pomyśli, że skon festiwal jest co roku, to warto pobJdować raz stałe pole namiotowe, z którego będą korzystać turyści przez całe I
wakacje. Na razie władze miasta same
inwestują. W taki POM, na przykład, I
wpompowano kilka miliardów zło
tych. Miasto jest również od niedawna
udziałowcem w JAFO. Budujemy też
dwie oczyszczalnie ścieków. Pozostałe
pieniądze zakopujemy'w ziemię: w kanalizację , gazyfikację. I dobrze, ale nie
tylko to jest ważne. Za parę lat, a może
wcześniej, kiedy już wszyscy inwes- /
torzy ulokują swoje pieniądze gdzie
indziej , w Jarocinie mało kto będzie
mógł za wodę i gaz zapłacić - z zasiłku
dla bezrobotnych trudno będzie.
A bezrobotnych nam przybywa i przybywać będzie. Wtedy zaśpiewamy inną piosenkę:
'
"Ni wyżyna ni nizina
Ni krzywizna, ni równina
Taka gmil/a(. .. )
Ani PGM-u ani młyna
Krzyż. chalupy i krowina
Taka gmina'"
BEATA FRĄCKOWIAK

"Tygodnik Powiatu Pleszewskiego"
Nr 42,20 pażdziernika 1855 r.
%@.f~iWf@~
..@%007~@"%@%'#%$M'~%),);Y0?'@i~Ai/;;.·. {;):YJ.1-;~i;;;/.

Ambasador brytyjski
na polowaniu u Księcia
Radolina.

(483/86)

PRZEDSIĘBIORSTWO

"STAL-BUD" S.c.
63-700 Krotoszyn, os. Sikorskiego 4/6
tel. (0-64) 250-800, fax (0-64) 250-049
OFERUJE SZEROKĄ GAMĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

JIlU'O pr7.cd południem przybywa l \'IizyU\ do Księcia Radolina amba~ador brytyjski
w Warszawie Sir Howanl Kcnnard. który dziś wieczorem w Poznaniu w małej auli U
P. wygłosH w cykJu organi .....owanyrn prL.Cz Tow. Polsko-Angielskie odczyt pl. ,,'nlC
Brtish Charakter.
Rzadki go&: przybywający w odwiedziny uo księcia Radolina. pracował pr.lcz
dłu?...szy czas w ambasadzie w Paryżu. gdzie amb. brytyjskim oył Lord William TyrclJ.
wuj księcia J ana Hugona Radolina.
Am. Sir Kennard \V ciągu czw3ltku weźmie udział wpoJowanhl, urządzonym n3
teren ie łowieckim Ordyna(:ii.

• blachy dachowe w cenach producenta (RANłLLA - Finlandia)

Nr 84,21

"Gazeta Jaroclrisk01"
października 1937 r.
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• styropian
• ceramika budowlana w cenach producenta (KPeB Krotoszyn)
• elewacje typu SIDING
• panele boazeryjne (pOLSPAN - Szczecinek)
• cement, wapno, gips

<> NISKIE CENY
<> DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI
<> ZAPEWNłAMY TRANSPORT
NA PLAC BUDOWY

ZAPRASZAMY

Głośne

rytmy

młodych

Za,
ich

SLUZBOWY pobyt w JarOCinie na
szóstyc h j uz z I\olei Wielkopolskich

Wii(kszość z 15 zespo lów woka ln O' tnq
in strumen lalnyc h z całej Wielkopolski i . 111i(

Rytmach Mlodych

Ziemi Lubuskicj, występ ując ych n8
tegorocznych Rytmllch, grało tak głośno.

za li czyłbym

do bardzo

udanych, gdybym nic musiał... wys łuchać
kilku koncertów . Bowicm przebywanie
prlcz parę godzi n dziennic w sali jarocillskiego kina "Echo" , gdzie odbywały się
przesłuchania konkursowe, a później
koncert galowy i laureatów, sttl ło s ię
męc7.arnią trudną do wyt rzymaniu. Z
jednego tylko powodu - bylo zn glośno.

iż niclllożliwościll było 7J'o7. ull1icć słowa

pioscllcl\. sl\ utccznie zag łu szanych przeZ
gitary i perl\usjc . Nierzadko w ogóle
instrumenty się nawzajem zagłusza ł Y
powodując li słuchaczy niezllośny ból \Ii
uszach.
"Ekspress PoznańskI"

29 października 1976 ,. [
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Abr rozpocząć studia zaoczne wystarczy ... mieć pracę, wyrozumiałego szefa
milionów miesięcznie. Można też skorzystać z pomocy
hojł\Ych rodziców. Rok studiów zaocznych kosztuje nawet kilkadziesiąt milionól' starych złotych.
i

zartbiać kilkanaście

Miliony zaocznych

, I

JUSTYNA NAPIERAJ

e
e

I

u

Aktualnie naj droższe studia zaoczne na uczelni państwowej, to pielęgn i ar stwo na Akademii Medycznej w Poznaniu. Za semestr trzeba
zapłacić tam 2000 zł. W Jarocinie nie
udało s i ~ zna leźć osoby, która studiuje właśnie na tym kierunku. Duża rozp i ęt ość cenowa jest na uniwersytecie. Tutaj naj tańszym i zarazem
najsłabi ej obsadzo nym kierunkiem
jest fi zyka. Za semestr student płaci
200 zł . Za n a ukę na obecnie bardzo
modnej psychologii wyłożyć trzeba
1100 zł. Pierwszy rok zaocznego
prawa kosztuje 1800 zł. Natomiast
na pozostałych latach tego kierunku
płaci się o 300 zł mniej. Egzaminem
wst~pnym jest właściwie pierwsza,
zimowa sesja.

znaleźć

na ten dzień zastępstwo ".
J wtedy nie zawsze można wybrnąć
z lakiej sytuaGji. Natomiast IV Poznaniu czy Szczecinie można niemal
przebierać w ofertach pracy.
Kasia, studentka bibliotekoznawstwa w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, musi ała przerwać niedawno podjętą praeę sek,etarki, gdyż szefowi nie odpowiada/o, że pi ęć dni w miesiącu nie było
jej w firmie. - Nie dość, że mialam
z tego powodu nieprzyjemności, to
jeszcze okazalo się, że dostalam solidnie "obciętą" wyplatę - mówi dziewczyna. Obecnie pracuje w biblio-

na.

tece w Poznaniu. - Codzienne dojazdy są uciąż liwe. Mogęjednak spokojnie s tudiować, nie mart wiąc się
o m/liejszą wypla lę . Dni, II' których
jestem w Krakowie, muszę odrobić
w sobo lę i niedzielę, ale 10 mi zupelnie nie przeszkadza - twierdzi. To,
czy pracodawca zwolni studenta na
zajęcia zależy jeszcze od charak teru
wykonywanej pracy. - Nie może być
tak. że sekrelOrki nie ma caly ty dzień. Dezorganizuje lO dzialalnos'ć
firmy. Są jednak leż IOkie zawody,
kiedy nieobecność nie wplywa na
pracę zespolu. Nie mogę przecież
utrudniać podnoszenia kwalifikacji
moim 'udziom - twierdzi pracodawca .
22-letnia Monika ukończyła
w tym roku dwie szkoły w Poznaniu: Kolegium Języków Obcych
przy U AM (kierunek - język niemiecki) i Wyższą Szkołę Zarządzania
i Bank owości na wydziale administracji. Już podczas studiowania pracowa ła jako lek tor, ucząc dzieci
języka niemieckiego w ramach zajęć
pozaszkolnych. W tej chwili Monika studiuje zaocznie administracj ę
na Uniwersytecie Poznańskim. Weszła od razu na trzeci rok. Od listopada rozpoczyna pracę w jednym
z oddziałów WBK w Poznaniu. Cieszę się bardzo na myH olejpracy.
Będzie ona zdecydowanie lepiej plat-

absolwenci liceów i tecbników. Teraz nie trzeba pracować, by móc
studiować. Jeszcze kilka lat temu,
żeby zostać studentem, trzeba było
najpierw obowi ązkowo przepracować co najmniej trzy lata . Najczęś
ciej też to zakład y pracy wysył a ły na
dokształcanie swoich pracowników.
Byli to ludzie w ś red nim wieku.
Dokumenty składa li w swoim zakładzie pracy. Stamtąd trafiały na
uczelnię . Ci studenci musieli przej ść
tzw. rok zerowy. Normalna rekrutacja odbywała się również, ale o wiele
rzadziej . Trzeba było przejść przez
egzaminy wstępne. - Prawie 20 lat
temu, gdy zaczynalem s tudiować prawo II' systemie zaocznym , bylem jedynym w grupie, który sam, dobrowolnie się zg/osil. Wszyscy pozos/ali by li
"oddelegowani" ze swoich zakladów
pracy. Mialem na glowie pracę - bylem zastępcą dyrektora, rodzinę i studia. Uczylem się wylącznie w nocy
i w pociągach , podczas dojazdów do
i z pracy - wspomina pan Józef,
dzisiaj magister prawa. Za studia
wówczas nie płaciło s ię, ale zaj ęcia
by/y obowiązkowe.

Pien iądze będę

mogla przeznana sfinansowanie moich studiów
- mowi Monika. Nie wszyscy są
w tak komfortowej sytuacji, że poczyć

siadają pracę.

Wydelegowany
na zajęcia
Trudno dzisiaj spotkać w Jarocinie studenta studiów zaocznych ,
który, oprócz zaj ęć na uczelni, również pracuje, jest na własnym utrzymaniu i ma rodzinę . Znacznie obniżył a s ię obecn ie śred ni a wieku studiujących - jest to niewiele ponad 20
lat. Studentami są świeżo upieczeni

!I
J(

Studiować w Jarocinie

Nie tył k o w dużych miastach jarociniacy mogą studiować w systemie zaocznym. Od października
I
uruchomiony został w Jarocinie Oś
rodek Informacji Naukowo - Dydaktycznej Ba łtyckiej Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Koszalinie. Pierwsze wykład y na zaocznej administ» racji odbyły się w ubiegł ą so bot~
w auli LO w Jarocinie. - Czekam
z ogromnym napięciem - mówi Joanna w dniu poprzed zaj ący m zajęcia .
\ - Mam /ladz ieję, że wykladowcy będą
nas Iraklować Irochę ulgowo. Z drugiej jed/lak stro/ly podobno są wśród
j.
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nich nauczyciele pOZI1G1iscy , a on; nie
będą robić różnicy między nami a tytni "prawdziwymi" studentami. Na
razie wszystko jest lu organizowane
na wariackich papierach. Pi en iądze

na wpisowe (200 zł) i pierwszy semestr "uciułała " sama. C h oci aż ma
pracę, nie było jej łatwo wydać aż
850 zł. - Już /lam zapowiedziano, że
drugi semestr będzie droższy o stoPień inj7aGji - mówi dziewczyna .

Studia za pracę
Rzadko kiedy pen sja studenta
wystarcza zarówno na sfi nansowanie studiów jak i na utrzymanie.
Dobrze płatn a praca wymaga przecież 7~'\a ngażowania .
Zdarza się , że pracujący

studenci
laoczni są źle traktowani przez swoIch pracodawców. - O wiele lat wiej
"'qją ci, k lórzy mieszkają II' dużym
, i "'ieście - twierdzi Andfl.ej, student II
rOku socjologii na Uniwersytecie
' 0, SZCzecińskim . - U nas pracodawcy
krzyWO patrzą 11(1 zwalniających się
~cZ
,.
,le egularnie z pracy sllIdelitów. Do, I)' Chodzi do lOkiclI syluaGji, kiedy wlaś
\\' Cicie! firmy mów;: "Dobra, możesz
nie być II; pracy, ale musisz sobie

",

ki"

5 ,.

Pieniądze

dzić, że lo rodzice w dużej mierze
Iinansują moje swdia - przyznaje
Andrzej. - Mam j ednak nadz ieję, że
to się zmieni. Chcę znaleźć dobrze
plalną pracę we Wroc/awiu. Podją
lem już starania w Iym zakresie.

Zamierzam być wreszcie samodzielny.
Podobnie przedstawia się sytuacja Piotra i Anny - młodego małżeńs
twa. Onjest studentem II roku Politechniki Łódzkiej. Ona trzeci rok
studiuje pol o n istykę , również w Ło
dzi. Dojeżdżaj ą oboje na zajęci a co
dwa tygodnie. Jeden taki wyjazd
kosztuje ich 70 zł. Od pewnego czasu
nie pracują, mieszkają u rodziców,
którzy ich utrzymuj ą. Bezskutecznie
próbuj ą znaleźć jaki eś zaj ęci e.

Studia z kredytu
Tym, którzy nie są w stanie zaza studia, może przyjść z pobank. Specjalny kredyt PKO
BP udzielany jest na siedem lat
studentom uczącym się w systemie
dziennym, zaocznym i wieczorowym, którzy mają nie w i ~cej ni ż trzy
lata do uk ończenia studiów. - Jednym z warunków otrzymania kredylu, jest terminowe zdawanie wszystkich egzaminów, zaliczeń przypadających zgodnie z regulam inem studió w w okresie poprzedzającym
udzielenie kredytu - mówi inspektor
w PKO BP Maria Jaśkowiak. Kredyt trzeba zacząć spłacać nie później
niż 3 miesiące po zako ńczeniu studiów, i okres ten nie może być
dłuższy niż cztery lata. Studenci zaoczni mogą otrzymać maksymalnie
do 10.260 zł. Oni jednak, w odróż
nieniu od pozostałych studentów
muszą zacząć spłacać odsetki zaraz
po pobraniu pienięd zy. - Kredyt
przeznaczony jest na zakup podręcz
ników, czesne, wynajęcie akademika
bądź slancji, komputer. Nie ma
szans, żeby z pobranego kredytu student kupil np. samochód. Wszystkie
rachunki studenta muszą być przedlożone bankowi - informuje inspektor Jaśkowia k. Wielu młodych ludzi
jest zainteresowanych kredytem dla
studentów, ale nikt w jarociń sk im
oddziale PKO BP jeszcze nie zdecypłacić
mocą

dował się pobrać pieniędzy. Być
może studen tów odstrasza wysokość rat, a może po prostu łatwiej te
pieniądze samemu za robić, albo wyciągnąć od rodziców.

MASY SZPACHLOWE

od rodziców

Dzisiaj studenci zaoczni są często
bezrobotni. Wielu z nich musi liczyć
na zasobność portfeli rodziców. N iestety ze wstydem muszę stwier-
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Remont

oświaty

Najwięcej

kontrowersji wśród członków Komisji Kultury, Oświaty, Sportu
i Rekre.acji wzbudził problem organizacji festiwalu na jarocińskim stadionie.
Oprócz tego radni na czwartkowym posied1.eniu omawiali stan oświaty
w gminie.
Posiedzenie komisji kultury poprzedzilo li sto padową sesję, na której
radni chcą się zapoznać z sy tuacj ą
placówek oświatowych na terenie
gminy pod kątem ustalania nowego
budże tu .
Przewidywany wzrost
wydatków oświatowych w przyszłym
rok u czlo nkowie komisji oświa t y
okreś lili na pozicmic 19,5%. Dodatkowe środki maj ą być przeznaczo ne
na ubezpieczeni e majątku szkól
i przedszkoli i za planowa ne komple-

SKLEP "ROŚLINKA"
ul.

Ducha 43A

św.

posiadamy w
•
•
•

sprzedaży:

piły spalinowe i elektryczne
kos iarki spalinowe i elektryczne
wiertarki, szlifierki, wycinarki fir-

my Makita
łańcuchy

•

do pil spalinowych
wszystkich typów

•

ziemię ogrodniczą, nasiona. doni·
czki
nawozy i narzędzia ogrodnicze
nawozy do kwiatów doniczko -

•
•

wych
Prowadzimy

sprzedaż

za

i na raty

gotówkę

Zapraszamy codziennie

od 10.00 do 18.00
w soboty od 10.00 do 13.00
( 360 6/R/96)

Prywatna firma
handlowa

Z.'\TRLD\I
GLÓW\Ą KSIĘGO\\'.~
Tel. do 15.0047-26-96
po 18.00 40-55-80
(482/96)

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści
szpitali poznańskich

Jarocin, ul. Wrocławs ka 92B
(wejście od strony osiedl a)

Ginekolog - położnik (USG)
lek. med. Andrzej CHOJNICK I
piątek 16.00 - 18.00
Dermatolog
lek. med. Alfred HESS
wtorek 16.00 - 17.00
Neurolog
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16.00 - 17.00
Urolog
lek . med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 14.00 - 15.30
Chirurg - onkolog ,
lek . med. Grzegorz URBANSK[
II i IV sobota m-ca 13.00 - 14.00
Reumatolog
lek . med. [reneusz KIZER
środa 16.00-17.00
(35 101 RI 96)

ksowe badania laryngologiczne dla
nauczycieli.
Zasadnicza część środków finansowych b~dzie przeznaczona na rem onty budynków. - Generalnie stan
teclll/ic=ny szkóljest gorszy niż przed.'izkoli. Jeśli mówimy o remolltach
I'ozpoczęrycll .
musimy pamiętać
o szkole HI Prusach . Remont i budowa
nowego skrzydła- rozpoczęta się HI tym
samym czasie, co w szkole nr 3.
Jednak trójka jest skOl/czonll. II u Prusy musimy zadbać, żeby byly oddane
przynaj mniej w przyszłym roku stwierdzil Marek Idziak, dyrektor
SamowIdowej Administracji Szkół
i Przedszkoli.
Ze ś mialą propozycją , aby rada
umieści la wydatki z budżetu gminy
na oświatę tuż za inwestycjami komunaln ymi wys tąpi la Bożena Przewoźna . - Przejęli,'my szkoly więc nie
bójmy się śm ialo wystąpić O pieniądze
dla nich. PrzewodnicZ<1cy komisji Bogdan Udzik wnioskowa l, żeby
w wydatkach na inwestycje w szkolach
uwzgl ędnić
przygotowanie
i uporządkowanie infrastruktury komunalnej wokół szkól. - Rodzice ·widzą coraz większe niebezpieczeństwo
zagraż ające dzieciom przed budynkiem szkoly w godzinach. kiedy są
przywożone i odwożone dzieci.
Zamrożonym kapitałem nazwali
członkowie komisji tak zwane mieszkania nauczycielskie. Zdaniem rad"
nych koszty ponoszone na utrzymanie mieszk ań , w których zakwaterowani są emerytowani nauczyciele częs to osoby samotn.e, przewyższają
zyski z opłat. Przepisy nie pozwalają
na wykwaterowanie takich lokatorów, a często duża powierzchnia
prze kracza potrzeby mieszkańców.
- Rozwiązaniejes t praSIe. Należy mieszkania nauczycielskie przenieH do
zasobów komullalnych. Będziemy
wtedy mogli swobodnie nimi dysponować - pro po nowala Bożen a Przewoź

na.
Radni zaakceptowali propozycję
badań laryngo logicznych nauczycieli. - To rzeczyw iście świellly pomysl,
ale zastanawiam się, czy nie byloby

również sprawą pożywczną przebadanie dzieci, nie laryngologiczne, ale
alergiczne. Rodzice nawet nie zdają
sobie sprawy, że ich dzieci są chore.
Jednak z tym problemem wiąże się
sprawa skuteczności sprzątania szkól
i utrzymania tam porządku podczas
lek cji. Sprzątanie szkoly po wyj.iciu
dzieci j est zwyklym udawaniem - mó"
wil oburzony przewodniczący.
Na listo padowej sesji radni omówią równi eż kwestię lącze nia szkól
i przedszkoli , których siedziby mi eszczą się bli sko siebie lub w tym samym
budynku. Takie polączcni c zos tało
już przeprowadzo ne w Wilk owyi,
a przewid ywa ne jest w Pota rzycy,
Ci św icy iŁu szcza nowie.

Radni oprócz problemów dotyczą
cych ośw iaty dyskutowali nad regulaminem Jinansowania imprez kulturalnych .
Regul a min przewiduje między innymi przez naczenie z kasy miej skiej
określ onych środków, które nie bylyby objęte kalendarzem imprez. - Te
środki nie muszą być wykorzystane,
ale traktowane jako tak z wane zabezpieczenie. Korzystać będzictny z nich
w wypadku, kiedy wplywy z imprez
będą mniejsze niż przewidywane
i w razie potrzeby sfinansowanie wydarzenia kulturalnego "ekstra ". czyli
poza kalendarzem imprez " wyjaśnił
przewodniczący komisji.
Robocza wersja regulamin u zostanie opracowana i przeds tawiona na

Kółek

może być

2

mającym się odbyć

pod kcnicc listopada spotkaniu ludzi kultu'y i sportu, którzy zaopiniują treść re!)llaminu.
Członkowie komisji zaakcep·. owali pisemny wniosek burmistrza Henryka Kowalskiego o zmianę uchwaly
w sprawie organizacji festiwalu w Ja"
rocinie w 1995 r. Nowa wersja reg"lowalaby zasady organizacji festiwalu - w 1997r nadal na stadionie - ka żdy nast~pny poza miastem. - Bylem
na spotkaniu wla.~J1ie lV sprawie f estiwalu na stadionie, ludzi najbardziej
zain teresowanych, czyli tnieszkmków
Osiedla JOOO-Iecia. ZO"/{liemjako radny wywolally do tablicy. Nie pOlrafilem odpowiedzieć na słuszne uwagi
i żale tych ludzi. Moim zdaniem festiwal przynosi Jarocinowi więcej
szkód niż korzyści - stwi erdzi ł radny'
Marek Jankowiak. Odpowiedzią byl
glos za bra ny przez Henryka Sikorskiego, przewodniczącego Rady M iejskiej - Uczestniczylem '" spotkalIiII
z prezydentem Kwaśniewsk im . Kiedy
się przedstawi/em, że jeslem z .larocina spytal. czy będzie festiwal - odpowiedzi{liem tak - to ja przyjadę do
Jarocina - obiecal prezydel1l Kwaśniewski. Wynika z tego, że nasze
miasto k ojarzy się wszystkim z Jestiwalem i nie powinniśmy lego zmieniać - zakończył dysku sję przewodniczący Sikorski.
ANNA KONIECZNA
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Jubileusz na tysiąc osób,r
Dokończenie

ze str. l

Po bardzo zaciętym i wyrównanym
pojedynku mecz zakończył się wynikiem 0:0.
Sponsorzy, a wśród nich Lech Browary Wielkopolski , zadbali o to, aby
nie zabraklo zimnego piwa dla dorosIych . Dzieci natomiast mogly cieszyć
się
kolorowymi balonami, które
otrzymały gratis od innych spo nsorów
z Ostrowa Wlkp.
Konkurencje rekreacyjne przeplatały krótkie występy Kapeli znad Baryczy. Imprezę zaszczycili obecnością·
przedstawiciele władz wojewódzkich
i gminnych LZS na czelc z Przewodniczącym Rady Wojewódzk iej LZS

Rolniczych w Górze

- koparka gąsienicowa - Włuka typ EO 32-11
- koparka Białoruś - budowlana
- przyczepa Sanok - 4,5 tony
można składać dnia

~
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Spółdzielnia Usług

Zaopatrzenia

25

30.10.1996. w biurze

spółdzielni

odwalany bez podania przyczyn
(1311 AJ /96)

Lucjuszem Wasielewskim oraz
prezydium RW LZS. Wla,
dze samorLądowe reprezentowali
przewodniczący rady gminy Stefan
Grzelak oraz sekretarz urzędu gminy
Stefan Andrzcjczak.
Przy okazji organizowanej imprezy/
wręczono medal 50-lecia LZS bylem U
długoletniemu dzialaczowi z Rady
Gminnej LZS - Janowi R acz kiewiczo'
wi, który jednocześnie był jednym ze
sponsorów imprezy.
Rada Gminna LZS ufundowala na'
grody rzeczowe w konkurencjach re'
kreacyjnych oraz pamiątkowe krawa'!
ty. Były też różnego rodzaju quizy.
W sportowym najlepszym okazal się
Teodor Każmierczak z Borku Wlkp.
Quiz wiedzy wygrał Jacek PcpintO
z Ostrowa Wlkp. W piciu piwa na czaS
zwyciężył Mirosław Maslowski z Rus'
ka. W rzucie piłką do kosza najle(Y
szym był Roman Skrzypczak z Pa'
nienki, a wśród dzieci w tej konkurell'
cji wygrala Iza Masłowska z Jaracze'
wa. N ajwięcej emocji dostarczyła kon'l
kurencja przeciągania liny druży~
czteroosobowych mieszanych z rÓi'j
nych miejscowości . Tutaj najlcpszl
był zespól z Jaraczewa.
•
Festyn trwałby jeszcze dłużej, gdY'1
by nie to, że zmrok uniemożliwia!
przeprowadzenie następnych konku'
rencji. Na imprezę przybyło okolO
tysiąca osób. Festyn zakończyła uro'
l
czysta akademia, podczas której uha'
norowano długoletnich działaczy spo'
rtowych .
członkami
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Rolnictwo po holendersku

Lły

aW czasie choroby żony holenderski rolnik może wystąpić o przydzielenie "zastępczej". To
;~~ tylko jeden z elementów pomocy, jakiej może udzielić farmerom Związek Wzajemnej Pomocy.
lŻ-

"rI

W grupie jarocińskich radnych, którzy w trzeciej dekadzie sierpnia pojechali
"iej do Veldhoven był rolnik z Wilkowyi

es-

6w Marian Karliński. - Pięciodniowy pobyt
"([_ przypada! w samym środku żniw i decyzja
if1- o przyjęciu propozYLji nie była latwa. ale
"If!,i wszystko udało się ze sobą pogodzić i po. - jechałem - mówi rolnik.

es~ I

Rolnika z Wilkowyi najbardziej in-

ee./ tereso wały problemy związane z holen-

ny
Jył
rscj-

derskim rolnictwem. Sam prowadzi
dziewiętnastohektarowe gospodarstwo,
w którym hoduje trzodę chlewną i produkuje pieczarki. - Wizyta w Veldhoven

byla dla mnie praktyczną lekcją. Wiem
teraz, że moja wizja rozwoju gospodarsIWa idzie w dobrym kierunkl~. Jednak duże
znaczenie ma lutaj polityka rządu wobec
rolnictwa. W Holandii sami rolnicy też
~l.~- nie rw'zyJiby z miejsca, gdyby nie stabilne
i'ze i mądre podejście władz, prawidłowe rela.
cje cen między środkami do produkcji '
~s- a sprzedawanymi produktami - stwierdza
le- Karliński.
)d- !
_ Kilku z nas pojechalo do prywatnej
! luczarni .świń - wspomina radny. Mówi.
-JA że zwierzęta są tam "wyciskane jak cytryny". - Cykl, IV jakim hodowane są
~ tnaciory, nie przewiduje okresów odpoczynkIl. Taka świnia wydaje potomstwo

'liu
'dy
ci)ddo

i prawie zaraz zapładniana jest ponownie.
Maciory są ogromne - do 300 kg. Każda
faza ciąży przebiega w innym sektorze
chlewni. Rotacja stanowisk przybliża
zwierzę do boksu porodowego - opowia-

da rolnik z Wilkowyi "
Dla każdej sztuki prowadzi się tablicę
punktową z oceną kondycji maciory i jej
potomstwa. Jeżeli ocena wypada poniżej normy, zwierzę kierowane jest do

ubojni. Najlepsze sztuki

wydają

potom-

stwo w tym systemie nawet do sześciu
lat. - Metody, jakie oni stosują są bezwzględne, ale skuleczne - stwierdza rol -

nik.
Gospodarstwa w Holandii są prowadzone w systemie rodzinnym. Proces

produkcji i obsługa zwierząt są zmecha-

ty, które już posiadam, są oddalone od
miejsca, gdzie mieszkam. Nie mogę sobie
pozwolić na dokupienie kolejnych , do klórych będzie trzeba jechać z maszynami do
sąsiedniej gminy . To mnie blokuje - stwie-

rdza Karliński.
Zachowanie

czystości

jest jednym

z podstawowych warunków dobrej jakości sprzedawanych przez holenderskich rolników produktów. Ludzie obsługujący sprzęt mają do dyspozycji che-

miczne

środki czyszczące,

które

stosują

kiedy jest on używany.
Delegacja jarocińskich radnych zwiedziła też fermę bydła młecznego. Ta
wizyta była uwzględniona w programie
i brali w niej udział wszyscy radni.
każdorazowo,

Właściciel hodował dwieście krów.
posiadłość otaczały łąki . Bydło

Jego

prawie cały rok spędzało na pastwisku.
- Dzienny cykl karmienia i doju zwierzęta
mają - można powiedzieć, z pokolenia na
pokolenie - zakodowany. Kiedy przychodzi określona pora dnia, same schodzq do
stanowisk, w których zadawana jest pasza
i odbywa się dojenie. Ten sposób nazywa
się karuzelowym, ponieważ zwierzęta do
poszczególnych stanowisk podchodzą po
linii kola.
Zdaniem jarocińskiego radnego życie

holenderskiego rolnika jest bardziej
ustabilizowane. - Wszystkie środki do
produkcji firmy dostarczają na miejsce.
Farmerzy mają Związek Wzajemnej Pomocy, który dba o ich interesy. Rolnik nie
potrzebuje się martwić, kiedy zachoruje
lub wyjeżdża na wakacje. Związek przysyła ekipę wykwalifikowanych pracowników, którzy obsługują farmę. Nawet
w razie choroby żony związek zapewnia
osobę, która poprowadzi dom. Można
powiedzieć taką zastępczą żonę . Karliń 

ski zapewnia,

że

nie

żartuje.

ANNA KONIECZNA

nizowane - To gospodnrstwo, w którym
skladnlo się jukby z kilku posesji. Dowiedzieliśmy si~, że właściciel stopniowo dokupowal kolejne budynki w miarę rozwoju produkl.ji. Nie ma jednak ani
hektara z iemi. Utrzymywal się z samej
produkcji zwierzęcej. Większość sprzętu
specjalistycznego również wynajmował.
Niejeden rolnik holenderski ma jednak
podobny problem, jak wielu właścicieli
gruntów w Polsce - brak możliwo.~ci
powiększenia areału. Na przyklad grunbyliśmy,

~II Nagrody dla nauczycieli

,at

Dwaj nauczyciele wychowania fizyla- I
ali CZnego zostałi wyróżnieni z okazji Dnia
'a D Nauczyciela przez wójta gminy Jarany <Zewo. W gminach: Kotlin, Nowe Miasto i Żerków nie przyznano żadnych
:,y Specjalnych nagród pieniężnych,

nU

dy
w-

W

podjarocińskich

gminach uroczystości w dniu 14 października odbywały się prawie wylącznie w poze) Szczególnych szkołach " _ W Żerkowie

la'

każdego

wręczolio

z wyróżnion yc h. - Nagrody
w każdej ze szkól osobno, nie

bylo specjalnego spotkania z dyrektorami. Pedagodzy zostali wyróżnieni
za rozsławienie gminy pozajej granicami i za dobre wyniki na zawadach. Po
prastu za dobrą robotę - podsumował

Maciej Pielarz.

(ls)

We wrześniu j październiku odbywały się w szkołach podstawowych tradycyjne ślubQwa~
nia pierwszoklasistów. Na zdjęciu: pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej
w Roszkowie FOTO Stachowiak

~ie organizowali.imy specjalnych ob-

re- chodów Dnia Nauczydela. W Iym roku

,a-

burmistrz nie zdecydowal się na przy-

zy. znanie nagród - wyjaśniła Ewa Antsię kowiak, sekretarz gminy. W Kotlinie
cp· doszło do kameralnego spotkania dy110 rektorów szkół i przedszkola z wójtem
'aS i przewodniczącym Rady. "- Nie przy-

~S-1 2nano nagrody wójta, gdyż nikt {} to nie

,p-

W~ioskowal. Zresz lą

czy jest gdzieś

:la- napisane, że nauczycieli trzeba nagra-

'o- dzać Iylko z okazji ich święta . Dyrek-

ze'

'o'

torzy na pewno wykorzystali to i przyZnali nagrody w swoich szkolach -

:'ż'

Stwierdził Walenty Kwaś niewski , wójt

:y~

;zj gJniny Kotlin. Wszystkim dyrektorom
Wręczono
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rO'
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listy gratulacyjne i kwiaty.
Gmina Nowe Miasto nie zorganizoWala żadnego spotkania z pedagogal11i ani nie przyznała żadnych nagród
dla wyróżniających się. Dwóch nauCZycieli wychowania fizycznego - Marek Błaszka ze SP w Jaraczewie i Zbigniew Nowak ze SP w Górze otrzymali
nagrody od wójta gminy Jaraczewo,
Macieja Pi.larza. Zaslugi zostały docenione w postaci 650 zł brutto dla

w godz. 8 - 20

RENAULT
PHU SZEJK s.c.
Kalisz, ul. Łódzka 69
tel. 64-50-90, 64-50-80

Telefon od zaraz
Każdy,

kto złoży wniosek o zainstalowanie telefonu, otrzyma go
dnia. Taką rzeczywistość zapewniają pracownicy Telekomunikacji Połskiej SA w Jarocinie za dwa lata. Do 'tego czasu do sieci
zostanie podłączonych ok. 4 tysiące numerów, dokładnie tyłe, ile jest
posiadaczy telefonów w tej chwili.
następnego

W ciągu najbliższych dwóch lat
w gminach: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin i Żerków zostanie podłączonych
cztery tysiące nowych abonentów.
- To jest więcej niż przez całe 40 lat
- mówi Włodzimierz Chałajdziak,
kierownik biura obsługi klienta
w jarocińskim rejonie Telekomunikacji Polskiej SA. W pierwszej kolejności telefony są podłączane w mieszkaniach ludzi niepełnosprawnych.
Pozostali klienci załatwiani są według zgłoszeń. - Nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie podanie
najdłużej u nas leży. Każda sprawa
jest indywidualna, chociaż trzeba
obiektywnie powiedzieć, że to mieszkańcy osiedla 700-lecia w Jarocinie
czekają najdlużej na telefon - tłuma
czy kierownik. Był taki wypadek, że
wniosek złożono w latach sześćdzie
siątych. Kilka razy przychodziła do
tego mieszkania ekipa założyć telefon, ale okazywało się, że albo wnioskodawca nie ma pieniędzy na zało
żenie aparatu albo już tam nie mieszka.
Pracownicy biura obsługi klienta
potwierdzają częste wizyty zniecierpliwionych mieszkańców , którzy
bezskutecznie oczekują na telefon.
- Ludzie nie mają dla nas zrozumienia
- mówi Radosław Dostatni, z działu
marketingu, promocji i badania rynku w TP SA. - My jednak wcale im
się nie dziwimy i rozumiemy ich pretensje, skoro czekają już kilka czy
kilkana.vcie lar na telefon. Bardzo
często są też takie wypadki , kiedy
rozżalony przyszły abonent przybiega do biura z pretensjami , że u sąsia 
da telefon już jest podłączony,
a u niego w domu jeszcze nie. - Tej
osoby nie interesuje, że akurat pod
jego domem zabraklo kabla czy są
jakieś techniczne trudności. Ludzie
tego nie rozumieją. Najczęściej tlumaczą sobie, że sąsiad dal komu
trzeba lapówkę, co jednak nie jest
prawdą. Istnieje przecież pewna zasada: ktoś musi być pierwszy, a ktoś
ostatni. Nie można przecież podlą
czyć kilkudziesięciu czy kilkuset abo-

••
••

nentów jednego dnia - mówi Dostatni.
Nowa centrala, która zoslała oddana do użytku ł sierpnia tego
roku,
umożliwiła
podłączenie
mniejszych central, tzw. koncentratorów w Golinie, Witaszycach
i żerkowie. Mieszkańcy tych miejscowości mogą się teraz komunikować z całym światem, co wcześniej
poprzez centrale ręczne było niemożliwe. Dzięki nowej centrali w najbliższym czasie ma być również stelefonizowana Wilkowyja i Mieszków. Później telefony będą dzwonić
u mieszkańców gminy Jaraczewo.
- Jest to najnowocześniejsza amerykańska centrala cyfrowa. Oprócz
przylączania telefonów umożliwia
ona również korzystanie z innych
uslug telekomunikacyjnych, takich
jak internet, wideotelefon, ISDN
czy/iszybkie przekazywanie danychwylicza Radosław Dostatni. Największe zapotrzebowanie jest ciągle
jeszcze na przyłączanie nowych
abonentów. - Nie będzie tak, że
w momencie, gdy w Jarocinie zapotrzebowanie na telefon zostanie zaspokojone, to telekomunikacja nie
będzie miala co robić. Wówczas na
plan pierwszy wysuną się pozostale

muje

Włodzimierz

Chtłajdziak.

Najdłużej trwają

prace zienne. Sa·
mo przyłączania telefonów 1ie trwf
długo. - Będziemy starali ,ię jaJ
najszybciej przyłączać koejnycl
abonentów.
Podłączenie telefonu w Jarocinil
kosztuje dzisiaj 428 zł. Koszt telefo
nizacji Goliny, Wilkowyi i Witaszy,
ma wynosić od 600 do 800 zł. Tyłk:
w tym roku mieszkańcy czterec
gmin złożyli blisko trzy tysiące pc
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w jakimś okresie podawane, ulegly
przesunięciu i wydlużeniu. Będziemy
starać się wszystkich naszych abo-

nentów po kolei podlączać - mówi
kierownik. Całkowicie stelefonizowane jest osiedle Kościuszki. W tej
chwili prowadzone są prace przy
telefonizacji Osiedla Konstytucji
3 Maja. Kończone jest osiedle Ługi.
Później telefony otrzymają mieszkańcy dwóch bloków przy ul. Koś
ciuszki. Te prace mają być zakoń
czone na przełomie października i listopada. - Jeśli wcześniejsze mrozy
nie pokrzyżują nam planów - infor-

dań, które mają być zrealizowane dl '~

1998 roku. - Później, gdy klieA . '
przyjdzie do nas z wnioskiem o zalo l n
żenie telefonu, to na drugi dzień b~ ~
dzie już mógł dzwonić. Coraz więcl [
mieszkańców miasta i terenów miej~ pl:
kich będzie moglo funkcjonować, W)j ~
korzystując jedno z podstawowyd '
dziś narzędzi czlowieka, jakim je~ st,
te/efon. Nas, pracowników TP Si 1\1:
obowiązuje zasada: potrzeby wszel. 1\11
kich polączeń telekomunikacyjnycj ~'
muszą być możliwe do zrealizowan~
- zapewnia Radosław Dostatni.
~"
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POCZt a na Właz ę
Dokoń czen ie

ze str. f

- Ostateczna wartość remontujest
jednak bardzo trudna do oszacowania. Nasze budynki pocztowe mają,
średnio licząc, okolo stu lat. Wszystko w nich jest stare. Przy okazji
remontu okazuje się, że trzeba jeszcze wykonać dodatkowe prace, których nie planowano. To oczywiście
pociąga za sobą dodatkowe środki,
a wychodzi na to , że nie potrafimy
gospodarować pieniędzmi - tłumaczy
Józef Grubski, zastępca dyrektora

Z okazji 25 rocznicy

ślubu

DANUlY i TADEUSZA
WIELIŃSKICH

zdrowia,

.fwiadczone przez nas usługi. W miarę
nowych abonentów, bę
dziemy j e rozszerzać - mówi Włodzi
mierz Chałajdziak, kierownik biura
obsługi klienta. - Prosilibyśmy naszych klientów o wyrozumialość i cierpliwość w oczekiwaniu na lącza telefoniczne. W tym roku do podlączenia
mamy bardzo dużo sieci. Nie wszys/kie prace przy przeprowadzaniu kabla przebiegają zgodnie z naszymi
oczekiwaniami. Terminy, które byly
przyłączania

••
:

szczęścia i błogosławieństwa bożego
zyczą

córki z rodzinami

Rejonowego Urzędu Poczty w Kaliszu. Dyrektor nie potrafił okreśłić
wysokości dodatkowych środków.
- Są to j~dnak wystarczające pienią
dze do zakończenia remontu - zapewnia Grubski.
Poczta w Jarocinie obecnie należy
do naj brzydszych w województwie.
Trwają prace przy remoncie sali,
w której obsługiwani będą klienci.
Teraz mieszkańcy Jarocina mają do
dyspozycji bardzo małe pomieszczenie zastępcze, do którego wchodzi
się przez podwórze, gdzie prowadzone są prace budowlane. - Okienka pocztowe byly już w okropnym
stanie. Niestety, obecna obsluga
klientów daleko odbiega od tego.
czego życzylibyśmy sobie. W tej
chwili, ze wszystkich remontowanych
poczt w województwie - jarocińska
jesl dla nas najważniejsza, z uwagi na
fatalną obslllgę klielltów. Teraz jest
to przecież prowizorka. Nie mogliś
my jednak przerwać normalnej dzialalności poczty - mówi Grubski.

Po remoncie przewiduje się ol'

~j~~~ ~e~~i~r~k~~~~~~:~~iO~~3 ~~to

klienci, ma być znacznie powię~1
szona. Według dyrektora Grubskic
go będzie ładnie, czysto i przestro
nie. - Dla nas bardzo istotną spra
jest również estetyka i samopoczu .
pracowników, a co za tym idzie reall kc
zacji wszystkich potrzeb dla prawi~ fu
lowego wykonywania pracy przez n I) .
szych ludzi. l klienci skorzystają CI(
remoncie, i sami pracownicy.
I ŚPI
Nowo wyremontowana poczVel
n'
nie będzie posiadać żadnych POdj~ ~
dów dla nie pełnosprawnych. Pr z~
jednym okienku zaplanowano P ll1
montować niżej usytuowane lady· ll1
Józef Grubski jest ostrożny w p i l
dawaniu dokładnej daty oddapi',
poczty do u ży tk-u. - Nili ukrywam) 1 te,
chcielibyśmy, aby remont zostal zff
kO/iczony do kO/ica tego roku. N~ ty
chcialbym jednak niczego przesQi ~
dzać. Wiadomo , że wszystko możeJ~~1 ~
zdarzyć, dlatego ten remont w d~fr Śc
dzisieiszym nie mu konkrelllej dal) o,
zakończenia. Może uda nam się oJI
dae pocztę przed Świętami Boże!' ld
Narodzenia. Wiadomo przecież. :.~ d2
w tym okresie występuje znaczn~ FI,
zwielokrOlllienie zapotrzebowania 114 n~
nasze uslugi - twierdzi.
(]II) IIJJ

1

1
I

25

.~~~ ~':

paździ

mika 1996 r. _-,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,-

R,zmowa

ak

'

Z

_ _-,----,,_,-.,.--_,-,-_ _- - . , . - - - - - - - - Nr 43,

11

." ... . ROZMOWA:.:..
:. ~:".:.:='::::':':::"==~==~~-'-'--_-----':'

'

DARIUSZEM

MUSIAŁEM

- wiceprezesem

Przedsiębiorstwa

Komunalnego w Jarocinie

Sa'

Oszczędzamy z podzielnikami ciepła?

rWI

jaJ

Tel

inil' Do niedawna za zużyw~ną energię
efo cieplną płacono według stawek naliczaszy. nyeh proporcjonalnie do powierzchni
ylk: 'mieszkania. Obecnie wicie osób decyrec' duje się na montowanie podzielników
pc ciepła, Wzbudzają one jednak wiele
kontrowersji.
Odbiorcy płacili od powierzchni
' według stawek urzędowych, bez
względu na to, ile faktycznie zużywa
)
no ciepła. Podczas łagodnej zimy tmchę więcej napływało do nas pieniędzy, niż zużyto ciepła. Natomiast,
przy ostrzejszej zimie, to my musieliś
my więcej wydać na opal.
Wiełe osób, u których zamontowano
podzielniki ciepla, dostało bardzo wysokie rachunki do zapłacenia, a miały

Wszystkie instalcje do tej pory budowane mają obliczane grzejniki na
wydajność cieplną do 20 stopni w pomieszczeniu. Jeśli nastawimy . zawór
na 27 stopni, to ten grzejnik i tak nie
jest w stanie tyle tego ciepła oddać.
Pami,tajmy, że zawór nie dołoży nam
ciepła, a może je tylko ograniczyć. Ta
cecha zaworu uwidacznia się w okresach jesienno - zimowych. Wtedy zawór samoczynnie przymyka się częś
ciej, aby nie przegrzewać mieszkania.
Do czego służy podziełnik kosztów?
Powoduje, w sposób pośredni , opomiarowanie ilości ciepła oddawanego
przez grzejniki. Podzielniki ciepła

być przecież oszczędności.
Montaż

zaworów tcrmostatyczna pewno przyczyni ł się do
e zmniejszenia zużycia energii cieplnej,
lie Natomiast ta wyjątkowa zi ma - długa
'al -l mroźna, spowodowała dużo większe
zużycie ciepła niż w zimach poprze'ęe4 dnich. Jeżeli teraz wystąpily niedoiej.1 płaty , to przy łagodniejszych zimach
W)' na pewno będą większe oszczędności,
Gdyby nie było tych zaworów tennojej statycznych, to zużycie ciepła byłoby
S) Wyższe. Wtedy również każdy płaciłby
,zel, więcej, ale od m2 powierzchni a nic
według podzielników kosztów, co byani łaby mniej sprawiedliwe. Trzeba także
pamiętać, że niektóre bloki płacą
w tym roku koszty urządzeń - około

I nych

dj

,yd

,ye\

I

ł~Al, 300 zl, które są doliczane do rozliczeń.

~

"I

~7JZl

ciepła

wężle

sięcy.

Czy suszenie prania na grzejnikach
przyspiesza odparowywanie cieczy
w kapilarze?
Ciecz odparowuje nie tylko ze
względu na to, żecoś mokrego położy
my, ale także dlatego, że grzejnik
więcej tego ciepła oddaje. Należy więc
zrezygnować z suszenia bezpośrednio
na grzejniku, albo suszyć trochę dalej
od podzielnika.
W jaki sposób można racjonał nie
oszczędzać?

,hl

Czy istnieje możliwość rozłożenia na
raty takiego rachunku?
Ol
Kompetentny do udzielenia odpoerZ wiedzi na to pytanie jest właściciel
'ę budynku, z którym mieszkaniec się
.
rozlicza.
~. I' Potocznie zamiennie używa się okreśłenia podzielnik ciepła i licznik ciepła,
ro , 3 są to prz~ież różne urządzenia. Na
a ,Czym,polega różnica?
ue ' To są dwa różne urząd zenia, acz?a/: kol wiek podzielnik ciepła nie może
wiO fUnkcjonować bez licznika ciepła.
: nI
Aby racjonalnie użytkować energię
l
cieplną, należy opomiarować ilość
Śprzedawanej energii. Podstawowym
V elementem lakiego pomiaru jest licznik
montowany w
cieplo_, Wniczy m. Licznik daje pełen obraz
ZUżyc i a energii cieplnej. Natomiast
lllotywację do oszczędzania mogą dać
ly· lllOntowane zawory lemlOstatyczne
p ~ l Podzielniki ciepla.
łll~:
Na czym polega dzialanie zaworu
1,' terIQOstatycznego?
zO
Umożliwia on regulację temperatu# 1 ry IV pomieszcze niu i stabilne jej utrzyeSff' lllanle . Na zawo rze są podane cyfry,
eS/I którym odpowiadają orientacyjne tein''! lllperalury, Przykładowo, w zależno
lol,1 sei od producenta zaworu, " trójka"
ol oznacza okola 20 stopni.
:egl: Jednak wiciu mieszkaMów , którzy
;1 Zdecydowali się na zamontowanie po,
dziełników ciepła, narzeka. Mimo naz~ Fta"'ienia zaworu termostatycznego np.
~ I na 27 stopni, takiej temperatury w pojlj łllieszczeniu nie ma.

Czy występuje rOll1lCa między odczytem podziałek dokonywanym przed,
a po sezonie grzewczym?
Ewentualna il ość odparowanej cieczy w czasie okresu letniego jest tak
minimalna, że nie rzutuje na ostateczne rozliczenie kosztów ogrzewania. Po
prostu nie jest istotne, kiedy zmieniamy kapilarę. Ważne jest tylko, aby
okres rozliczeniowy wynosił 12 mie-

FOTO Stachowiak

Płacimy mniej , jeśli mamy mieszkanie niedogrzane. Możemy też płacić
mniej, a temperaturę utrzymywać taką jaką chcemy. Chodzi tu o wietrzenie pomieszczeń. Przed otwarciem
okna należy zawór całkowicie zakrę
cić. Następnie przez 10-15 minut pomieszczenie intensywnie wietrzymy.
Po zamknięciu okna, zaworu jeszcze
nie otwieramy, czekamy aż temperatura w pomieszczeniu się wyrówna.
Oszczędzamy oczywiście także wtedy,
kiedy wyjeżdżając przykręcamy zawory. Natomiast podzielnik wskazuje
nam ile tego ciepła proporcjonalnie do
całego węzła zużywamy.

montowane są we wszystkich pomieszczeniach danego mieszkania. Po
upływie okresu grzewczego odczytywane są podziałki na podzielniku kosztów. Suma wszystkich podziałek
z całego budynku lub kilku należą
cych do jednego węzła ciepłowniczego
określa sto procent zużytego ciepła.
Tę sumę dzieli się przez ilość zużytego
ciepła, odczytaną na liczniku ciepła.
Dzięki temu każda działka ma okreś
loną cenę , przy czym stosuje się czynniki korygujące dla mieszkań, np.
szczytowych, parterowych, itd.

Czy

można

się płacilo

To
placą

za

sobie wyliczyć, ile będzie
energię cieplną?

ciężko przewidzieć. Mieszkańcy

z góry określoną składkę ryczał
tową: Dopiero po odczycie podzielników są rozliczani i dostają zwrot
pieniędzy a lbo muszą dopłacić. Przy
długiej i mroźnej zimie zwrotów bę
dzie mniej, a przy łagodnej - więcej.
Poza tym my rozliczamy s ię tylko
z administratorem budynku, a on
z poszczególnymi mieszkańcami .
Czy usterki podzielników, zaworów
można zgłaszać bezpośrednio do was?

Naszym obowią z kiem jest utrzymanie w stałym ruchu kotłowni , sieci
i węzłów cieplnych. Dlatego wszystkie
usterki dotyczące grzejników, podzielników czy zaworów ma obowiązek
usuwać właściciel budynku. Dopiero,
gdy administrator budynku stwierdzi,
że to wynika z naszej winy, zgłasza się
do nas,
Niektórzy mieszkańcy narzekają, że
po zainstalowaniu zaworów, kaloryfery
grzeją od połowy. Czy zawory mają na
to wpływ?
Takie rzeczy mogą się dziać. Cdy
zawór się zamyka, grzejnik jest calkowieie zimny. Natomiast kaloryfery
grzeją do połowy, gdy zawór trochę się
uchyli. Wtedy przepływ energii cieplnej przez grzejnik jest mały. Woda
w górnej części grzejnika jest ciepla,
a po przejściu do dołu wychładza się.
Pomijam oczywiście zjawisko, gdy
grzejnik jest zapowi :trzony.
W ilu obiektach, GO których dostarczacie energię cieplną są zainstalowane
podzielniki ciepła?
W chwili obecnej mamy 90 procent
opomiarowanych obiektów. Bloki należące do Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej i ZGM-u
są w stu procentach opomiarowa ne.
Jest jeszcze kilka bloków mieszkalnych oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak: szkoły, przedszkola,
pogotowie czy JOK, które nie są opomiarowane.
Pana zdaniem, montaż podzielników
ciepła i zaworów termostatycznych to
dobre rozwiązanie?
Tak, aczkolwiek wpływów pienięż
nych do naszej firmy jest trochę mniej,
Patrząc jednak na to globalnie, to
mniej zużywamy opału , mniejsze jest
zanieczyszczenie środowiska i mamy
większą rezerwę mocy. Chciałbym jeszcze podkreślić, że montaż zaworów
termostatyczcnych i podzielników kosztów wykonuje właściciel budynku
i do niego należy rozliczenie z mieszkańcami , a przedsiębiorstwo komunalne odpowiedzialne jest za. dostawę
ciepła do węzła cieplnego.
RozmawiaJ.:
IZABELA BUKOWSKA
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Gramy dziesięć lat
Dwudniowy Festil\'al Solistów i Zespolów Akordeonowych w Kotlinie
zamykal występ Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego. Przed koncertem szef zespolu - Henryk Krzymiński dal si ę namówić na rozmowę, nie
tylko o muzyce
Może

na

początek

krótka prezentacja

zespołu ...

Nazywamy si ę Poznański Kwintet
Akordeonowy. P rzyjec h a li śmy tutaj . zaproszeni przez orga nizatorów na Święto
Akordeonu, z czego s i ę bardzo cieszymy. Chci e liby śmy do lożyć maly wklad
artystyczny w to święto i dzisiaj będzie
my grali koncert w s kład zie: pierwszy
akordeon gra Jerzy Siemak. który jest
wykladowcą
Akademii
Muzycznej
w Poznaniu, ale pracuje w filji w Szczecinie, obecni e pełni nawet funkcję prodziekana. Drugi akordeon gra Wiesł aw
Pr"ldka. który jest nauczycielem
w szkole muzycznej w Poznaniu, jest
również liderem kwartetu Musetlc Kwartet. Trzeci akordeon reali zuj e Wa ldemar Książczyk . który tak7..c jest wykIadowcą w klasie akordeon u w PSM l SI.
w Sta rgardzie Szczecińsk im . Na akordeonie basowym gra Waldemar Łyczy 
kowski , który pracuje jako nauczyciel
w Liceum Muzycznym w Poznaniu. Ja
nazywa m s ię Henryk Krzymiń s k i i mam
taki zaszczyt i pn:yje mn ość. że współ
pracuję z tymi panami i staram si ę
7.adbać o st ronę artystyczną. Żebyśmy
równo grali, zaczę li i skończy li. Jestem
wykładowcą w Akademii Muzycznej
w Pozna niu.
Oprócz tego, że panowie gr aj ą w kwintecie, dodatkowo pracuj ą . Czy to znaczy,
że z grania nic można wyżyć?

że nic można
a le to pozwala lepiej żyć . Nie
mówil o pieniądzach , bo pienią
dze ni gdy ni e były głównym motorem
naszego działania. Zawsze to był drugi
plan. Nie odpowiem wprost na pytanie,
że z grania ni e można wyżyć. Pewnie
można, ale nie je ś li chodzi o akordeon istów.
Repertuar panów jest bardzo szeroki.
Od fragmentów bajek, przez Scota Jo»'
lina po muzykę poważną . Jakie utwory
gra się najlatwiej?
Wszystko się gra trudno, bo im jest
cos prostsl'..ego tym trudn iej zagrać. Każdy z utworów, które realizujemy w zespole. ma swoją specyfikę; i ta k jak pan
mówi Scott Joplin. czy bajki. czy Rossi ni, czy nawet Bach - ma pewien styl,
który trzeba zr ea li zować. Nie jestem
w stanie powiedzieć , które utwory s ię
latwiej gra. Mogę powied z ieć. które
nam się bardziej podobaj ą.
Które utwory są najlepiej prLyjmowane
pr.lez publiczność?
Tu już będzie mi prościej powiedzieć.
Utwo ry, któ re są cha rakterystyczne dla
akordeonu. Jest taki utwór - " Poc i ąg",
który imituje ruszanie pociąg u , jego
bieg, przystanki, zakończe nie . Jest to
tylko moż li we do zagra ni a na ako rdeonie, w związku z czym , tak ie utwory
wyw i e r ają największy wp ł yw na sł ucha
czy, bo po prostu nikt inny tego nie
realizuje .

Nie

powiedzia łb ym,

wyżyć .
będę tu

Trudno zebrać pięć osób do kwintetu?
To chyba jedyny działający obecnie kwintet w Polsce?
Tak si~ skł ada. że wszyscy inni już są
sLarsi od nas i skOl1czyli swą działalność.
A czy trudno ze brać ludzi? Akordeonistów jest wici u, ale to muszą być ludzie,
któ rzy ze sobą nie tylko będą um ieli
w spółpracować na est radzie, a le mu szą
się lu b i ć w życi u prywatnym.
Gdy spotykają się panowie prywatnie,
grają na akordeonach'!
Nie - gramy w karty.
Wy stąpią panowie na znońC7..enie tego
festiwału . Z tego wynika, że będzi <;lc ie
największą gwiazdą. Wiem, że otrzymywaliście różne nagrody. Jakie to były
nagrody?
Kwintet działa do syć dłu go , jak na
taki zes pół. Oczywiście s kład s ię zmieni a ł. W tym skladzie gramy j u ż prawie
dziesięć lat. Jednym z najważniejszych
momentów by ło zdobycie pierwszej na-

PoznUliski kwintet w Kotlinie

s i ę czem u ś. Ale efek t pod ś wia d omo ś 
ciowy na pewno n astęp uj e.
Pańska praca wydaje się być w tej
sytuacji doŚĆ trudna. Kim są ludzie konystający z pańskiej biblioteki?
Naj częstszy kontakt mamy z urzęd
nikami miejskimi, którzy 7-'1daj ą od nas
zawsze uzasad nia ni a przez nas potrzeby wyda tk Qwa nia pienięd zy pod a tników. Można by mówić O jednej . właś
ciwie o dwóch grupach lud zi przychoniej Górze - naszym mieście bliźnia
dzącyc h do n as. Z biblioteki korzystają
czym. Jako me nedżer bibliotekarstwa
głównie uczniowie i stud enci. Podejrzejestem także zai nteresowany udzielawam. że r obi ą to ty lko z obowiązku.
niem pomocy w szkoleniu bibliotekarzy. O tych sprawach chcę rozmawiać . Poza nimi, użytkownikami biblioteki
są. j eżeli nic inteligencja to przedstawiz ludżmi podobnie j ak j a za interesowaciele ·klasy śred niej , odczuwający p onymi tą s prawą·
trzebę dostarczania pożywki dla umysMówi się, że amerykańskie społe
łowości przez korzys tanie ze zbiorów
czeństwo - szczególnie jego młodsza
bibliotecznych czy chodzenie do teatru.
część - jest zbyt rozleniwione, aby sięgać
A le jest to maly odsetek ogólu społe
po książkę. Mówi się, że w państwach
czeństwa.
wysoko uprLemysłowionych morzy się,
Co czytają ludzie odwiedzający bibliobądź istnieje już "cywilizacja obrazko-

Rozmowa z CH RISTO PHEREM ADAMEM AL B~ RTS ONEM
- dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tyler (Teksas), czlonkiem
Stowarzyszenia Bibliotek A merykańsk ich , Amerykańskiego TowarLystwa Nauk Informatycznych, Amerykańskiego Towarzystwa Zarządzania
Publicznego, Amerykańskiego Stowarzyszenia Managementu

Bibliotekarz zTeksasu
Pobyt znaczącej osobistości z Teksasu
w tak m a łym mieście jak Jarocin jest
godnym uwagi wydarzeniem.
Myś l ę. że nie jestem aż tak wyróż
niającą się osobą. an i tym bardziej
osobistością. Uważam się za zwykłego
Teksańczyka. Po prostu jestem bibliotekarzem z Teksasu.
W J aroeinie jest pan po raz pierwszy?
Byłem LU już p;zejazdem podczas
mojego poprzed niego pobytu w Polsce.
Zat r zymałem się dosłownie na ki lka
godzin. Miałem oc h o t ę przejść s i ę po
mieście, które zro biło na mn ie przyje mne wrażenie . To całki em atrakcyjna
miej scowość.

Jakie pożytki z punktu widzenia pańs
kiej profesji można wynieść z pobytu
w Polsce?
Oczywiście głównym powodem II!0jego pobytu w Po lsce jest st udium biblioteka rstwa, któ re odwiedzam w J cle-

wa". Pan także to zauważa?
Trud no byłoby mi tera z zrobić szersze omówienie tego problemu . Ale osobi ście sądzę, że ma pan rację. Myślę. 7-"
cywilizacja przemysiowa podlega coraz więk szym wpływom mass mediów.
W pogoni za życiową efektywnością,
paradok salnie wydaje się być prawdą.
że łatwiej jest bezmyś lnie przyglądać

t ekę?

Przede wszystkim szero ko pojmowaKobiety czytają więcej .
chociaż na ogól nie w ykrac7.aj ą poza
roman se i tak zwaną lit erat urę kobiecą
w stylu Danielle StecJ. Wiciu ludzi
zaj muj ących się inte resa mi przychodzi
by kor.<ystać z literatury ekonomicznej
bąd ź tc-chnicznej.
ną beletrystykę·

grody na Międzynarodowym KOIkursie
Akordeonowym w Paryżu w 199; r.
Czy w Polsce organizowane są porobne
imprezy, w takich mał)!ch miejscovoś
ciach?
Nie. Z mojego doświadcze ni a wyn ika,
że właści wie spotkania akordeonistów
ograniczają s i ę do konkursów. Ale to
jest zwią zane z nagrodami i jest kilka
takich miejsc. Są to r óżne miasta Polski.
Raz to jest Sanok, raz Mla wa, raz Przemyśl czy inne miasto. Chodzi o to, że
muszą być lud zie. którzy s ię tym in·
teresują i mają ocho tę na zorganizowanie takiej imprezy. Powiem otwa rcie.
Jestem zaskoczony, 7..c w Kotlinie, który
nie jest największy pod względem li C'zby
mieszka ń ców, ze brała się grupa ludzi,
którzy m i ełi ocho tę na zrobienie takiego
festiwa lu i myślę , że z powodzeniem
będą lO realizowa li w przyszłych latach.
Rozmawiał:
PRZEMYSŁAW

SZFSZULA

FOTO SracholViok

Ma pan podobno jeszcze osobiste
powody do przyjazdu do Jarocina? Sły
szałem, że szuka pan tu swoich kor..tcni t
śladów po swoich przodkach.
Prawdziwy powód to potrzeba k on·
taktu z osobami z tutejszego studium
bibliotekarstwa. Muszę j ednak przyznać, że m iasto interesuje mnie u
względu na przeszł ość związan ą z rodziną mojego ojca. Odkąd pamiętam,
slyszalem jak mówiono, że pochodzi
ona z J arocina. Jes tem w istocie zainte~ I
resowany odkryciem jakichś dowodów. dokumentów o tej przeszłości
świadczących. Byli t o M aksymilia n
i Ewa Wojciechowscy. Nie wiadomo. ,
kiedy stąd wyjechali. Ich pierwsze dzie'
cko urod zilo w 190 ł rok u. T o był mój
dziade k. Wiadomo jeszcze, że Mak'
symilian byl stolarzem artystycznylJl
i że służył w prusk iej armii . T o wszyst·
ko. Może mi się poszczęści. Może ud.
si ę jednak zna l eźć coś na tcn temat.
Bez pomocy jarociniaków, którzy
mieszkają tu od wiełu pokoleń, może tO
być mało pra wdopodobne. Miejmy jednak nadzieję, że znajdą się osoby, które
pomogłyby trafić oa jakikołwiek śład tei
sprawy.
Byloby to miłe i pożyteczne .
RozmawioJ:
HIERONIM ŚCIGACZ

Ponad sto osób wzięło udział w tegorocznych Prezentacjach Plastycznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej. - "Jestem pełen podziwu dla tej młodzieży, ich
zdolności" - ocenia stały obserwator imprezy.

Niczego nie

udają

IWONA CIEŚLAK
Przez dwa dni powstawały obrazy, rzeźby, gobeliny, serwetki, wazony, kompozycje z kwiatów. Wszystkie prace wystawiono w środę
w hallu JOK-u. Nagrodę zespołową
przyznano wszystkim instytucjom
wystawiającym prace: warsztatom,
przedszkolu integracyjnemu nr 5,
Szkole Podstawowej nr 6, działają
cej w Mieszkowie filii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnospraw
nych w Poznaniu. Również nagrody
indywidualne wręczono wszystkim
uczestnikom prezentacji. - Myślę, że
pomysl nagrodzenia wszystkich byl
bardzo dobry. Dzięki dyplomom i nagrodom uczestnicy czują się docenieni
- mówi Barbara Derda instruktorka
z Sochaczewa.
Wystawę mogli zobaczyć mieszkańcy Jarocina. - Jestem tu przypadkowo. Przyszlam z dziećmi na zaję
cia. Wystawa bardzo mnie zainteresowala, tym bardzi~i, że jestem plastykiem . Prace są przep iękne i na
bardzo wysokim poziomie - ocenia
Ewa Pater z Nowego Miasta. Jeden
z mieszkańców osiedla Tadeusza
Kościu szki przyszedł obejrzeć prace
z wnuczką. - Bylem tu także w ubiegIym roku. Odwiedzam jarocińskie
Wars ztaty i jestem pełen podziwu dla
tej mlodz ieży, ich zdolności - opowiada. Wśród oglądających byli też
rodzice i przyjaciele uczestników. Przyjechalam specjalnie z Wrze.ini.
Są tu prace mojego wnuka Bartka
Owczarzaka. Jestem z niego bardzo
dumna - ze wzruszeniem opowiada
Władysława Piaczyńska.

Z

petycją

na Rynek

Jachowskiemu petycję.
Prosili
w niej o likwidację barier architektonicznych, popierali projekt budowy sali rehabilitacyjno-sportowej.
Muzyka i śpiew zatrzymały na Rynku przechodzących jarociniaków.
Wielu z nich obserwowało występy
młodych artystów i pokaz niepełno
sprawnych sportowców.
W części artystycznej na Rynku
zaprezentowały się solistki Jarociń
skiego Ośrodka Kultury oraz gość
specjalny - Sylwia Pogwizd, niewidoma artystka, laureatka wielu
przeglądów i festiwali piosenki.
Rozpoczęta na Rynku zabawa była
kontynuowana w sali Cechu, gdzie
do godzin wieczornych trwał bal
przebierańców.

J ak

się

nie przewrócisz ...

Specjalnymi gośćmi prezentacji
byli członkowie Grupy Aktywnej
Rehabilitacji z Zielonej Góry. Do
Jarocina przyjechała reprezentacja
czteroosobowa." Wszyscyodnieśliś
my urazy w wynikli wypadków.
W czasie obozów rehabilitacyjnych
uczymy się przede wszystkim techniki jazdy na wózkach, uprawiamy
różne sporty. Ciągle jeszcze niewiele
osób wie, że poruszając si~ na wózku
można grać IV koszykówkę lub tenisa,
można też tańczyć - opowiada Henryk. Pokaz umiejętności pokonywania barier przygotowano najarociń
ski m Rynku. Młodzież uczestniczą
ca w prezentacjach i mieszkańcy
naszego miasta obserwowali sposoby wjeżdżania na wysokie krawęż
niki, strome podjazdy, schody. Wózki, na którychjeździmy są dynamiczne i lekkie. Są też bardziej wywrotne. Ale przecież: "Jak się nie
wywrócisz, to się nie n.auczysz" - mówi Henryk, który podobnie jak jego
trzej koledzy jest instruktorem. Sprawność fizyczna, którą uzyskuje
się dzięki treningom służy nie tylko
sukcesom sportowym, ale i umoż
liwia niezależność, powrót dopracy.
Uprawianie lucznicnva, plywanie czy
podnoszenie ciężarów bardzo wzmacnia i rozwija mięśnie - mówi Maciej
Lacbowicz, członek Stowarzyszenia
z Zielonej Góry.

Jednym z najważniejszych punktów programu prezentacji był przemarsz ulicami Jarocina. Młodzież
i instruktorzy na dzień przemarszu
przygotowali specjalne stroje. Kolorowe transparenty były niesione
przez krasnale, pajace, królów, murzyniątka, baletnice, misie i kotki.
Śpiewając, wznosząc okrzyki na
cześć mieszkańców Jarocina, pochód ruszył w stronę Rynku. Razem
z młodzieżą niepełnosprawną ulicami szli uczniowie szkół śred nich:
Liceum Ogólnokształcącego i Ze- O barierach, małżeństwie
społu Szkół Zawodowych nr l, harcerze, dzieci z integracyjnego przed- i seksie
W trzecim dniu prezentacji, podszkola nr 5. Do przemarszu włączyli
czas gdy uczestnicy bawili się przy
się także senator Stanisław Sikorski
i wiceburmistrz Henryk Kowalski. ognisku w szkółce leśnej, większość
Przed Ratuszem uczestnicy prezen- , instruktorów wzięła udział w warsztacji wręczyli burmistrzowi Pawłowi tatach metodycznych. Uczestnicy

warsztatów podzielili się na trzy
grupy. W każdej z nich dyskutowano na inny temat. Omawiano problemy rehabilitacji w WTZ, współ
pracę instruktorów z rodziną osób
niepełnosprawnych.
Nowością było wprowadzenie tematu realizowania się osób niepeł
nosprawnych w rodzinie. W dyskusji brało udział kilka osób poru. szających się na wózkach. Mówiono
o codziennych problemach związa
nych z utrudnionym dostępem do
wielu instytucji i sklepów, ale
i o sprawach osobistych, intymnych.
- Jestem mężem i ojcem kilkuletniej
córki. Dziecko zostalo poczęte już po
moim wypadku. To ja zrezygnowalem z pracy i zajmuję się córką. Nie
mam problemów z wykonaniem
wszystkich czynności, jednak wiele

uniezależnienia się. Po turnusie rehabilitacyjnym zaangażowałem się
w pracę z innymi niepełnosprawnymi,
zacząłem wiele wyjeżdżać. Moja żo
na paczula się odsunięta, niepotrzebna. Opieka nade mną sprawiala, że
czuła się bardziej dowartościowana.
Rozmawiano o kontaktach osób
sprawnych z poruszającymi się na
wózkach. O przyjaźniach, małżeńst

wie i seksie.

Dobre jedzenie,
piękne dziewczyny
Jarocińskie prezentacje, ich
nizację i przebieg, większość

orgaosób
oceniła bardzo pozytywnie. - Jest
fajnie. Jedzenie też jest dobre. A juto
będziemy tańczyć - mówi chłopiec
z zespołem Downa, podczas gdy
jedna z wolontariuszek masuje mu
stopę. - Fajnie też, że są ładne dziewczyny
dodaje z uśmiechem.
Uczniowie szkół średnich każdego
dnia towarzyszyli niepelnosprawnym kolegom. - Wlaściwie to przyszlam, bo nie chcialam iść do szkoly.
Ale już pierwszego dnia zamiast
o czternastej wrócić do domu, zostałam do wieczora. Jest wspaniała
atmojfera - mówi uczennica liceum.
Jej koleżanka z ZSZ nr l miała inną
motywację. - Dziewczyny, które były
w zeszlym roku , mówi/y, żejest świel
nie. Nie zawiodłam się - opowiada.

FOTO Stachowiak

razy mialem wrażenie, że córka woli
przebywać z matką. Osoba niepelnosprawna nie zapewnia dziecku wszystkich potrzeb. Gdy jest ono male
bardziej "lgnie" do sprawnego rodzica. Z wiekiem to się zmienia, ważniej
sze stają się więzi psychiczne - opowiada Darek. Henryk uległ wypadkowi mając niespełna czterdzieści
lat, żonę i dwójkę dzieci. - Moje
kontakty z dziećmi były inne. Po
wypadku przez caly czas bylem IV domu. Z dziećmi. które miały już po
kilka lat, miałem staly kontakt. Ta
bliskość owocuje teraz - opowiada
Henryk. - W moim malżeństwie pojawiły się problemy nie w chwili unieruchomienia, konieczności korzystania
z wózka, ale w momencie mojego

Kilku chłopaków z technikum drzewnego przyszło, bo nikt się nie
chciał zgłosić. - Ale teraz się cieszę,
że tujestem. Z tymi ludźmi rozmawia
się latwiej niź z "normalnymi". Są
naturalni, niczego nie udają - mówi
jeden z nich. Instruktorzy podkreś
lali rolę spotkań towarzyszących
warsztatom plastycznym: pokazów
przygotowanych przez ludzi na wózkach, _spektaklu w wykonaniu
przedszkolaków i pantomimy w wykonaniu uczestników WTZ w Kaliszu. Podobał się pomysł warsztatów
metodycznych. - Byly one interesują
ce, ale zbyt krótkie. Byłoby idealnie,
gdyby grupa realizowała wszystkie
tematy, a nie tylko jeden - postulo- •
wano podczas podsumowującego
spotkania.

~HA..RDBIT
Autoryzowany Dealer Firmy
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-KASY FISKALNE

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

POLECAMY:

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

NAJTAŃSZY CEMENT

350 PORTLANDZKI Z DODATKAMI

Zakład
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rzetelna kalkulacja
gwarancja wypłat
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Pierwsza wpłata już od 1 zł
Okres spłat rat od 3 miesięcy do 2 lat
Możliwość zakupu: rolnicy, renciści i emeryci
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Zapraszamy codziennie w godz. 9.00 - 18.00
soboty 10.00 - 13.00

ZAPRASZAMY

*
*
*

RTV

Jarocin. ul. Wrocławska 9 (obok apteki)
oraz ul. Targowa 2
... ,.,.... _,.,,_,z, . p.p.ieIJL~2.~Q.9~ r"~,,-

.,

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

Usługowy

C"Elektronie")

JUŻ OD 133,00 + VAT

•••

Handlowo -

("'iM)

odszkodowań

INSPEKTORAT PZU S.A.
w Jarocinie
Al. Niepodległości 19a, tel. 47-35-91

bezpiecznie, wygodnie,
pewnie

ZAPRASZAMY w godz. 730 - 1710
w wolne soboty 730 - 1230

C,jiHWłP,NM?"QI.
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU RUCHOMEGO
GOSPODARSTW ROLNYCH
Ja mam polisę
ubezpieczeoJovvą

pzu SA,
która chrooJ moje:

ZWffiRZĘTA

MffiNffi RUCHOME
m.in . mas~yny, n,lrz<r'dzia
i sprz(,l rolniczy, zie miop ł ody
i pasze - od ognia i inn)'cl l
loso wych

(KONffi I KROWY)
od p:l dni\,c i" i uboju
z k on iecznośc i na skulc k
cho rob, lub wyp:lclku

zeb rzeń

GWARANTUJEMY: -

ni s k ą cenę dostosowa n'l do P ańs twa potrzeb
szybką i s prawną likwida cj ę szkód obj ętyc h ubezpieczenie m
s t abil n ość i wypłacalność

Koń

UPRAWY
\V trakcie
trwan ia m..:chanicznego zbioru

o d gradobici:l oraz ognia

ma cztery nogi i

też się

potknie

Zwycięstwa

Nauczyciele mistrzami jesieni
Zakończyła się runda jesienna
rozgrywek w pi/karskiej lidze zakładów pracy. Mistrzami jesieni
zostali piłkarze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Oto wyniki spotkań w ostatniej
kolejce rundy jesiennej: Rejon
Telekomunikacyjny - JAFO 0:2
(gole: R . Dostatni 2), PKP Stacja
Jarocin - Rejon Energetyczny 2: l
(gole: R. Moch, G . Kołodziej
oraz J. Kucharzak), ZPOW Kotlin - Cukrownia Witaszyce 3:2
(gole: S. Mat/oka, R. Stefaniak,
M. Furmaniak oraz P. Mizerny,
? - nie zostało ustalone kto strzelił
drugiego gola dla Cukrowni), Jednostka Wojskowa - ZNP 1:4
(gole: D. Mazurkiewicz oraz Ma-

Zwycięstwa

w lidze
Od zwycięstw rozpoczęły nowy
sezon ligowy zespoły Victorii. Tenisistki pokonały UKS Bednary 8:5,
a pingpongiści zwyciężyli Astrę
Krotoszyn 10:8.
Występujące w III lidze zawodniczki Victorii miały za przeciwnika debiutujący w III lidze zespół
UKS Bednary Skierniewice. Mimo iż jarocinianki były faworytkami , to jednak "gospodynie" stawiały rywalkom zacięty opór. Po
ośmiu grach był remis 4:4. Później
jarocinianki zmobilizowały się
i rozstrzygnęły mecz na swoją korzyść. Punkty'dla Victorii zdobyły:
L Tobolska 3, M .. Binek 2, M.
Hybiak i M. Wyderkiewicz po
I oraz debel Tobolska/Wyderkiewicz l . Z innej pozycji do meczu
ligi okręgowej z Astrą w Krotoszynie przystępowali mężczyźni . Dotychczas bowiem Victorii nie\ udało się ani razu pokonać krotoszynian w historii pojedynków ligowych tych drużyn. Tym razem po
niezwykle zaciętym meczu jarociniacy zwyciężyli 10:8. Przełomo
wym momentem spotkania był
pojedynek Macieja Wiśniewskie·
go, który zastąpił słabo spisujące
go się Łukasza Tobolskiego, z najlepszym krotoszyniakiem Pinkowskim. Wiśniewski sprawił niespodziankę, pokonując silniejszego rywala i jarociniacy objęli
w tym mo mencie prowadzenie 7:6.
Potem świetnie sp isujący s ię A.
Rudnicki, M. Tyrakowski i T.
Nagły " dorzucili" kolejne punkty
i Victoria odniosła zaskak uj ące
zwycięstwo. Punkty dla Victorii:
A. Rudnicki i M. Tyrakowski po
3, T. Nagły 2, M. Wi śniewski
I oraz debel Rudnickil Tobolski .
(pwmt)

ciej Udzik, Michał Udzik, J. Podkówka i W. Pawłowski). W spotkaniu zaległym ZNP pokonało
JAFO 6:0 (gole: Maciej Udzik 2,
Michał Udzik, M. Dolata, L.
Smoczyński,
W. Pawłowski) .
ZNP zrównało się punktami
z ZPOW, ale ma korzystniejszy
bilans bramkowy. Najlepszym
strzelcem rozgrywek po rundzie
jesiennej jest Marian Furmaniak
(ZPOW) - 11 goli, który wyprzed za S. Mat/okę (ZPOW) - 10 goli,

Pięć

Macieja Udzika i W. Pawłows
kiego (obaj ZNP) oraz A. Moczyńskiego (Cukrownia) - po
7 goli. Oto tabela po siedmi u
kolejkach rundy jesiennej:
I. ZNP
18 pkt. 27:5
2. ZPOW Kotlin
18 pkt. 24:5
3. Jednostka Wojskowa 15 pkt. 20:12
4. Cukrownia
12 pkt. 19: 12
5. PKP Stacja
12 pkt. 10:13
9:20
6. JAFO
6 pkt.
7:16
7. Rej. Energetyczny
3 pkt.
2:34
8. Rej. Telekom.
Opkt.
(pwkk)

medali

5 października odbyły się Otwarte dobry wynik 4,89 m, zajęła dopieroMistrzostwa Ostrowa Wlkp. w lek- piąte miejsce.
kiej atletyce. W zawodach startowali
zawodnicy czterech klubów woje~ó
II października w Jarocinie odbył
dztwa kaliskiego: Stali Ostrów, Cali- się pierwszy rzut lekkoatletycznej ligi
sii, Orkanu Ostrzeszów i Technika szkół ponadpodstawowych.
Jarocin.
W zawodach wzięło udział pięć
Lekkoatleci klubu UKS Technik szkół: ZSZ nr IKrotoszyn, ZSZ nr
Jarocin zaprezentowali się w tych . 3 Krotoszyn, LO Krotoszyn, ZSZ nr
I Pleszew oraz ZSZ nr l Jarocin. Do
zawodach bardzo dobrze. Oto ich
finału wojewódzkiego, który odbę
miejsca: skok wzwyż chłopców . l.
Tomasz Szybiak, pchnięcie kulą dzie się w kwietniu w Kaliszu, awan·
sowały po dwa najlepsze zespoły
dziewcząt - 2. Anna Kliś (z bardzo
dobrym wynikiem 9,48 m), dysk w kategorii dziewczą' t i chłopców.
Wśród dziewcząt zdecydowanie zwydziewcząt - l. Anna Kliś, 400 m chło
ciężył ZSZ nr l Jarocin, który nad
pców - 3. Bartłomiej Mikołajczak, drugim w punktacji zespołem ZSZ nr
pchnięcie kulą chłopców - 3. Tomasz
l Pleszew osiągnął przewagę 100
Jagielski. Na bardzo wysokim pozio- punktów. W klasyfikacji chłopców
mie stał skok w dal dziewcząt, w któtakże zwyciężyła drużyna ZSZ nr
rym zawodniczka Technika Małgo
l Jarocin wyprzedzając o 20 punktów
LO Krotoszyn.
(pwmk)
rzata Kołodziej , mimo iż uzyskała

*

Trucht na Malcie
Sztafeta TKKF Trucht zajęła
wśród 57 ekip startują
cych w maratonie sztafetowym wokół jeziora Malta w Poznaniu.
W tegorocznej imprezie na Malcie wystartowało 57 ekip, w tym
między innymi reprezentacje Polski, Białorusi, Hiszpanii i reprezentacja Poznania. Pięcioosobo
wa sztafeta Truchtu wystąpiła jako reprezentacja Jarocina, w koszulkach z napisem " Jarocin"
oraz herbem miasta. Było to istotne, gdyż przez wirkszość trasy
jarociniacy biegli w scisłej czołów
ce (najwyżej na szóstej pozycji)
i spiker z łatwością odróżniał lch
od po zostałych ekip. O statecznie
sztafeta z Jarocina zajęła dziewią
te miejsce, "'Yprzedzaj ąc kilka teoretycznie si lniejszych drużyn.
Dla biegaczy-amatorów z Jarocina , którzy swą przygodę z bieganiem rozpoczynali nie od zawodów, lecz tak jak wielu przecięt
nych mieszkańców naszego mlasta od truchtania po parku, występ
na Malcie był kolejnym (po Maratonie Warszawskim), ba rdzo udanym tego rocznym startem.
9 miejsce

Zwycięstwo

odniósł Paweł

*

nad samym sobą
Roszak, który po

raz drugi z rzędu ukończył supermaraton "Calisia '96" (supermaraton to dystans 100 km), zajmując 42 miejsce na 116 startujących.

*

Doskonały start zanotował na
swym koncie Jarosław Urban,
który 13 października wystartował w Tomaszowie Mazowieckim

i kompromitacjt
Niewiele dobrego można napio występacb drużyn piłkars
kich, reprezentujących Ziemię Jarocińską w rozgrywkach ligowych.
Jedynie LZS Jaraczewo wygrywa
i utrzymuje pozycję lidera w B kła
sie.
sać

Kompromitacją zakończyły się
występy
Solidarności
Radlin
i Błękitnych Magnuszewice. Rad-

linianie zagrali w Szczurawicach
przeciwko Błyskawicy - Ostrovii
II w osłabionym składzie (prawie
połowę podstawowej jedenastki
stanowili piłkarze, którzy do niedawna byli jeszcze juniorami).
Nie stanowi to jednak wytłuma
czenia, skoro ulegli rywlom aż
1:7, przegrywając do przerwy 0:2.
Równie wysokiej porażki doznali
Błękitni , którzy ulegli M asovii
w Kraszewicach 0:6. Solidarność
i Błękitni nadal zajmują ostatnie
dwa miejsca w tabeli A klasy.
Liderem B klasy pozostaje natomiast LZS Jaraczewo, który
w minionej kolejce pokonał w Fabianowie tamtejszy LZS 2:0 (gole: Robert Pawlak i Artur Tomczak). Na przeciwległym biegunie
tabeli znajduje się LZS Chrzan,
który przegrał "u siebie" 0:2
z LZS-em Krzywosądów. 27 paź
dziernika o godz. 14.00 LZS Jaraczewo podejmować będzie właś
nie ekipę LZS-u Chrzan.
(pw)

w XV biegach im. Bronisława Malinowskiego . Urban, dla którego
był to pierwszy start po wyleczeniu
poważnej kontuzji, najpierw pobiegł w biegu dla zawodników do
lat 19 na dystansie 3 kilometrów
i pewnie pokonał 67 rywali. Następnie, po 15 minutach odpoczynku, wyruszył na trasę biegu
głównego na dystansie l Okilometrów, zajmując drugie miejsce
w swej kategorii wiekowej i zdobywając kolejną cenną nagrodę .

(pwhr)
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Specjalista z roieloletnim dośriJialliŹeniClli
w zakresie.akupunktury (metoda koreańska)

wykONUjE ZAbiEGi GWI\RI\NTUjĄCE
od NikotyNy
. Pokca ttikże teraPię w wielu imrych schorzeniach
likwidl\cjĘ UZl\lEŻNiENil\
GABINET MEDYCYNY
NATURALNEJ
przy OlL-u

JAROCIN
UL. ZACISZNA 2
TEL. 47-35-82 w. 59
(360_)

SPRZEDAŻ
Sprzedam: piec c.o. na olej opałowy,
200 l, kurtkę z lisa i nutrii,
damski, płytę głÓWDą 286, naC''Ynie wyrównawcze 30 I, części do
młynka do kawy.
Tel. 47-37-64
i 47-24-80.
(34741R/96)
Sprzedam kurki - nioski. Mieszków,
ul. Jarocińska 25.
(3475/R/96)
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2 sprzeda używane okna bez ram.
sprężarkę

tQżuch

(35021 R/96)

Sprzedaż

kapusty białej i czerwonej,
cebuli. Wola Książęca 74, gm. Kotlin.
(3513/R/96)

Sprzedam ładę chłodniczą zaszkloną,
w dobrym stanie, symbol
LCW-135-1. Telefon: 47-41-46; po
godz. 18.00.
(3S71/R/96)
Sprzedam suknię ślubną. Mieszków,
ul. Dworcowa 27.
(JI12/R/96)
Sprzedaż kapusty szatkowanej oraz
ziemniaków. Szpera, Witaszyczki
I (Słowików).
(3582/Kl96)
Sprzedam urządzenia do obróbki
drc",'na: szlifierka taśmowa, frezarka ,
to karka. Tel. 47-14-08; po 15.00.
Sprzedam organy Yamaha PSR 200
w bardzo dobrym stanie. Tel.
47-31-67; po godz. 19.00. (J590/R/96)
Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego - czarne podpalane. ZakrLcw 56.

(3595/R/'J6 )

Sprzedam część wyposażenia sklepu
elektr., zamrażarki, chłodziar
kę. Telefon 47-31-0 I; po godz. 19.00.

-

wagę

Sprzedam fiata 126p z grudnia 1984
r. - w dobrym stanie. Tel. 40-56-35,
Kotlin, ul. Kosińskiego 19.
Sprzedam: fiat 126p, rok 1987.
Strzyżewko
32, gm. Jaraczewo.
(3576/R/96)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1984.
Strzyżcwko
19, gm. Jaraczewo.
(3577/R/96)

Sprzedam fiata 126p, rok prod.
1979. Nowe Miasto, ul. Jesionowa 2.
(35!10/R/96)

Sprzedam: fiat 126 bis, rok 87/88.
Cieleza, ul. Szkolna 36.
(3"J/ R/96)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1979. Bachorzew 65, gm. Jarocin. (35"/R/96)
Sprzedam: renault 19 r. p. 1989, 3drzwiowy, pilot, elektryczne szyby,
szyberdach, stan b. dobry; cena do
uzgodnienia. Cieleza, ul. Szkolna 16.
Sprzedam fiata 126p, rocznik 1990.
Nowe Miasto, ul. Klonowa 6.
(86/RNW96)

Sprzedam żuka A16. Komorze 23,
gmina Nowe Miasto.
(87/ RNW96)
Fiat 12Sp - rok 89. Andrzej Zieliń
ski, Chocicza, ul. Śremska 50, gm.
(J"'/R/96)
Nowe Miasto niW.
Sprzedam fiata 126p, rok prod.
1979. Kretków 16, gm. Żerków.
(3588/Rl96)

Sprzedam 2 fiaty 12Sp - 1986, 1988.
Żerków, Targowisko 5.

(3623/R/96)

Sprzedam komputer C 64. Żerków,
ul. Sienkiewicza 2.
(3624/R/96)
Sprzedam kasę sklepową elektron iczn~, markizę 6 m. Telefon do 15.00
47-26-96, po 18.00 40-55-80. (482/96)
Sprzedam rodowodową sukę owC'Larka niemieckiego. Jarocin, ul. J.
Kusocińskiego 3; po godz. 16.00.

KUPNO
Skup - renowacja staroci: meble,
zegary, obrazy, porcelana, lampy, militaria , wagi , żelazka , młynki itp. Mogą być zniszczone. Jarocin, ul. Wodna
17, tel. (0-62) 47-41-44 od 8.00 do
20.00, tel. dom. (0-62) 47-17-60 do
późnych godzin nocnych.

I MOTORYZACYJNE
Sprzedam: peugeot 309, poj. 1.4, rok
prod. 1992, pierwszy właściciel w Polsce. Jarocin, ul. Kasztanowa 6/35,
tel. 47-14-80.
(JSOIVKl96)
Sprzedam samochód fiat 126p rocznik 1983 . Wiadomość: Żerków, Rynek 6, tel. 403-169.
(3566/ R/96)
Sprzedam: fiat 126p - 1978, po remoncie. Cerekwica Stara 48 , gm. Jaraezewo.
(3568/Rl96)
Sprzedam ETZ ISO, rok 1988. Mieszków, ul. Dworcowa 27. (J512/Kl96)
Sprzedam PF l2Sp, 1985, stan bardzo dobry. Jarocin, ul. K. Wielkiego
12.
(3m/R/96)
Sprzedam fiata 126p, rocznik 1986.
Żerków , Mickiewicza 14, tel. 403-075;
po godz. 17.00.
(J575/Kl96)

(J501/ KI")

Pilnie - sprzedam lub zamienię - fiat
tipo 1.4ie, rok prod. 1991, bogate
wyposażenie, pełna dokumentacja,
po wypadku. Jarocin, ul. Kasztanowa
6/ 12, tel. grzecz. (0-62) 47-37-55.
(3593/R/96)

Sprzedam pilnie: fiat 126p, r. 1993.
Annapol, ul. Jarocińska 41. (J596/R/96)
Sprzedam: citroen axel 1.3, rok
1986. Jarocin, Moniuszki 2b, tel.
47-21-35.
(JI99/R/96)
Sprzedam samochód - liata 126p,
rok prod. 1988, stan bardzo dobry.
Żerków, ul. Mickiewicza 42. (JGOO/R/96)
Sprzedam samochód mazda 323
16V, poj. 1.3, pełna dokumentacja,
sprowadzony w całości. Jarocin, ul.
Chrobrego 52.
(J602/R/96)
Sprzedam połoneza 1500, rok 1984,
pięci obiegowy. Bolesławów 2, gm.
Borek.
(J603/R/96)
Sprzedam: opel corsa I.2S, 1986 r.,
sprowadzony w całości. Tel.
(0·6')
47-11-22 .

(3604/R/96)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1993,czerwony - pierwszy właściciel. Wola
Książęca 130, gm. Kotlin. (J601/ R/")
Sprzedam fiata 126p, rok prod.
1984 r., stan dobry. Wilkowyja, ul.
Polna 28.
(J6011R/96)
Tanio! Sprzedam: ford sierra 2.0,
rok prod. 1987. Tel. 47-19-51 w. 83,
Łobez 37.
(IJJ/RJ/96)
Sprzedam FSO 1500, grudzień
1984 r. , stan dobry. Informacja: Boguszyn, ul. Śremska 23 , tel. (0-61)
23-20-45.
(8IVRNW96)
Sp"LCdam golfa 1.300, benzyna, rok
prod. 1984, 4-drzwiowy, bezwypadkowy, kolor - wiśnia. Mikuszewo 59,
gm. Miłosław.
(J611/R/96)
Sprzedam lawetę - ład. 2 tony, rok
prod. 1991 , oryginalna niemiecka.
Tel. (0-66) 38-26·50.
(J611/R/96)

Sprzedam forda transita, poj. 2.500
diesel, rok prod . 1991, kolor niebieski,
9-osobowy, stan bardzo dobry. Tel.
(0-66) 38-26-50. Raty.
(3611/Kl96)
Mitsubishi gałant, poj. 2.000, V6
24V, kolor - ciemna zieleń, rok prod.
1994, dużo dodatków, sprowadzony
w całości , pełna dokumentacja, 5drzwiowy. Tel. (0-66) 38-26-50. Raty
lub zamiana na tańszy.
(361l/R/96)
Sprzedam opla aSCODę 1.6, benzyna,
rok prod. 1983, stan dobry, 5-drzwiowy. Raty. Mikuszewo 59, gm. Miłos
ław.

(J6i1/R/'6)

Sprzedam passata combi, poj.
1.800i, benzyna, rok prod. 1990, stan
bardzo dobry, kolor - granat metalic.
Tel. (0-66) 38-26-50.
(J6I1/R/96)
Sprzedam fiata 126p, rok prod.
81/82. Jarocin, ul. Parowozownia
5/7.
(J6i2/R/96)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1993, stan
b. dobry. Raszewy 30.
(J614/ K196)
Sprzedam fiata 126p, r. 1980. Żer
ków, ul. Czereśniowa 1; po 16.00.
(3615/R/96)

Sprzedam: opeł kadett 1.3, 88 r.,
biały, 4-drzwiowy. Dębno 21/1, gm.
Nowe Miasto; po godz. 18.00.
( 3 616/łlI96)

Sprzedam: opel kadett 1.3S, 1986 r.
Jarocin , os. 1000-lecia 3/36. (J6l1/R/")
Sprzedam nysę towos - rok prod.
1~9.ru.~~~3.

~~R/~

Sprzedam: nissan primera 1.6, rok
1991, sedan, czerwony, 89 tys. km,
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektr. regul. św iateł; stan b.
dobry. Przyczepkę - sprzedam; cena
350 złotych. Jarocin, ul. Bema 3, tel.
(0-62) 47-27-94.
(JOl0/R/")
Sprzedam fiata l2Sp, 1986 r., silnik
poloneza, skrzynia 5 oraz mercedesa
llS 2200, 1975/8 1 - 1.900 zł. Pilnie!.
Jarocin, ul. Zajęcza 8A.
(J622/R/96)
Sprzedam fiata 126p 650 FL, rok
prod. 1990. Siedlemin, ul. Potarzycka
4.

(J62l/R/96)

Sprzedam połoneza caro 1.5 GLE,
91/92 rok, alarm. Cerek wica Nowa
12a.
(J626/R/96)
Sprzedam skrzynię - wywrotkę 4,50
x 2,20, 6 t, do stara. Golina, Ogrodo·
wa 33.
Sprzedam: polonez caro, 1.6 G LE, r.
prod. 1992. Ul. Bema 33/5, tel.
47-10-64.

(3m/R/96)

Sprzedam fiata 12Sp,rok 1985. Wo·
la Książęca 114.
(J6W Kl96)
Sprzedam fiata uno, rok produkcji
1990, pięciodrzwiowy, poj. 1.500cm3,
wtrysk, katalizator. Wiadomość: sobota, niedziela - Lisew 29a. (J6J01K1'6)
Sprzedam: fiat 126p, 1995 r. (,kładak).
Radlin SIal I.

(36321R/96)

Sprzedam poloneza, rok 1989. Adres: Jarocin, os. T. Kościuszki 6/26,
tel. 47-13-75.
(36WR/96)
Sprzedam skodę "felicia" rocznik
1995, kolor - granat. Informacja: tel.
(J635/ Kl06)
47-14-13.
Sprzedam: opel kadett, 88 r., automatic, kat., szyb., błękitny meta lic.
Środa Wlkp., ul. Słowackiego 2, tel.
545-62.
Sprzedam fiata 126p, r. 1990, kol.
- groszek. Nowe Miasto ni Wartą ,
Zielony Rynek 2.
(J636/R/96)

Spr-zedam fiata 126p, 1988 r. , czerwony. Tel. 47-11-79, Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 11/7.
(36J1/ R/'6)
Sprzedam samochód audi 100, poj.
silnika 1.600, r. prod. 1979. 63-200
Jarocin, ul. Wrocławska 75/39 .
(363R/R/96)

Sprzedam fiata 126p, 1979 r. Jaraczewo, ul. Golska 60.
(IJ6/RJ/96)
(36361R/96)

Fiat 126, rok prod. 1989 - pilnie
sprzedam. Golina, ul. Ogrodowa 13.
Tel. 404-044.
(J64J/R/96)
Sprzedam FSO 1500, rok 1984/85
- tanio. Żerków, ul. Mickiewicza 4/ l.
(3645/R/96)

Sprzedam: fiat 126p bis.

Klęka

40.

(J648/ KI 96)

Sprzedam fiata l2Sp, 84/85, silnik
poloneza, skrzynia 5-biegowa oraz
VW polo, 1979 r. Mieszków, ul. Radliniecka 5, tel. 090/602-729. (J649/R/96)
Sprzedam: volkswagen transporter
80 rocz., benzyna + gaz. J-cin, ul.
Dąbrowskiego 8/3 lub ul. Wrocławs
ka 46.
(J652/R/96)
Sprzedam: ford sierra, rocz. 84, benzyna + gaz. J-cin, ul. Dąbrowskiego
8/3 lub ul. Wrocławska 46. (J612/R/96)
Sprzedam poloneza rok 84. M iesz(J653/ Kl96)
ków, ul. Osiecka 23.
Sprzedam: fiat I 26p, 87 r., pełen
lifting. Jarocin, os. Rzeczypospolitej
1/ 12.
(J654/Kl96)
Fiat 126p, 1983 r. , alternator, f.
lotnicze - sprzedam. Jarocin, ul. św.
Ducha 120/8.
. (3611/R/'6)
Do FSO sprzedam skrzynię biegów
"4" i kompletny wał napędowy. Tel. do
godz. 15.00 47-27-26.
(J61'/Kl96)
Honda civic, 1994, 1343 cm J , 16 V,
czerwony, centralny zamek . pilot,
znakowany, autoalarm, pięciobiego
wy, trzydrzwiowy, katalizator, regulowane renektory, wspomaganie kierownicy, bezpośredni wtrysk, przebieg
49 tys. km; cena 30.600 zł. Tel. (0·65)
20·68-39.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną 4200
m2, Jarocin - Leszczyce (możliwość
podziału).
Tel.
Leszno
(0-65)
20· 27·71.
(3021/ R/96)
W centrum Jarocina sprzedam dobrze prosperujący sklep z wyposaże
niem, towarem i adresami (hurtowni.
Wiadomość : Jarocin, os. T. Kościu
szk i 6/44.
(J456/ R/96)
Wydzierżawię 56 m2 w centrum
Jarocina na działalność gospodarczą
- gabinety lekarskie, pomieszczenie komfortowe. Tel. 47-21-53 od 8.00 do
14.00.
Wydzierżawię
pomieszczenia na
działalność - 100 m2. Jarocin, ul. Węg
lowa 2a.
(JI61/R/9')
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 48 m', w &loku na os. Konstytucji
3-go Maja 35/ 27. Kontakt od godz.
17.00 do 19.00.
(3161/ Kl96)
Sprzedam działkę budowlaną 1300
m2. Cieleza, ul. Nowa SA. (Jl"/ R/96)
Sp.-"edam dom wolno stoj ący - w Jarocinie, ul. Wrocławska 44. Tel. (0-64)
25-08-49 od 18.00 do 22.00. (J625/R/96)
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Dom sprzedam w Jarocinie. Informacja po 16.00, adres - biuro ogło
szeń.

(3644/ Rl96)

Sprzedam 300 m' ziemi pod budowę
(dzialka) - w Jarocinie, u l. Chrobrego
38 .
(3646/ R/96)
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
- jedno- lu b dwupokojowego, w centrum lub okolicy Jarocina. Oferty wraz
z ceną pros zę kierować do biura ogło
szeń.

(3647/ R/ 9G)

Okazyjnie

sprzedam

mieszkanie
- I piętro,
z telefonem. Informacja codziennie:
47-25-66.
(3(,:H / Rl9ó)
własnościowe 62 m 2 i 75 m 2

ROLNICZE

WlDEOFILMOWANIE - kamera
Panasonic M-9000, Andrzej Borowiński, Jarocin, ul. Wrocławska 4, tel.
(0-62) 47-17-99.
(3633/ R/ 96)
Czyszczenie dywanów, tapicerki samochodowej - " KARCHER" . Wilkowyja, ul. Piaskowa 17, (0-62)
(3640/ R/96)
47-19-00 w. 17.
Po szukuj ę lokatora na dom parterowy o powierzc hni 70 m2 . Oferty
z ceną w biurze o głosZCll.. (JU4 !/ K/96)
Zagubiono legitymację szkolną z Liceum Ek o nomicz. - Lidia Michniewska , Lubinia Mala 68.
(J650/ R/ 96)
Czyszczenie dywa nów, tapicerki
meblowej, samochodowej. Jarocin,
ul. Moniuszki 24/ 2, tel. 47-30-64.
(3658/ R/96)

Sprzedam kOlę ml eClną z koźl a 
kiem. J-cin, ul. Wrocławsk,i 182.

PRACA

(JS78/ R/96)

Sprzedam konia. Rusko 74, gm.
(3S86/RJ 96)
Jaraczewo.
Sprzedam plug 5-skibowy podorywkowy , kopaczkę do ziemniaków " Iewatorkę". Racendów 17, gm. Kotlin .
f3594/ R/96)

Sprzedam przyczepkę dwuosiową
o ladunku 900 kg oraz plug dwu(3S97/ R/96)
skib owy. Bachorzew 51.
Sprzedam prasę wysokiego zgniotu
K-442 + części zamienne. Wola Ksią
żęca 130.
(3605/ R/96)
Sprzedam jalówkę wysoko ciel ną ,
parnik elektryczny. K ołacin 18.
(l321 RJ/ 96)

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, kombajn ziemniaczany
"A nna " . Raszewy 30.
(3614/R/96)
SprLCdam ciągnik ursus C -38 5. Dobieszczyzna 29a.
(362lV R/96)
Sprzedam ciągnik C-355, myjkę bojlerową. Wojciechowo 92.
(137/ R/96)
KOliollarodowy rasya lpi no. K o ntakt od 9.00 do 14.00 - po ustalenie
terminu dla kóz. Ad res w B. O.

Zatrudnię

fryzjera,

fryzjerkę.

47-29-22 .

Tel.

(358</ R/96)

Przed s iębiorstwo - praca w domu,
ankieterów . 900 zł mi es ięcznie . 0-700
71 006 WPI minuta połączenia 3.70
PLN .
Zak ład Nauki J ęzyków Obcych
"LEX IS" w Kaliszu poszukuje nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego w celu współpracy na terenie
Jarocina . Tel. 57-56-99 w godz. 12.00
- 18.00 i 47-28-45 w godz. 8.00 - 16.00.
(360&l R/ 96)

Pomogę

w podjęciu alrakcyj nej samodzielnej pracy osobom inteligentnym, ambitn ym, sprawnym; samochód, telefon. Kontakt osobisty, tel.
(361 3/ R/96)
57-72-73.
Przyjmę do pracy kierowcę z uprawnieniami na samochody cięża rowe
z przyczepami - z kilkuletnim stażem
pracy i nienaganną opinią . Bachorzew 52a, tel. 47-23-00.

LEKARSKIE

(36421 R/%)

RO:tNE
Zgubiono legity mację szkolną - Liceum Ekonomiczne, Anila Zmyś l ona,
os. Konslytucji 3 Maja 20/ 14,63-200
(J574/ R/96)
Ja rocin.
Uslugi krawieckie - Pracownia O .
Tomalka, Parzęczew 8; czynna codziennie 10.00 - 18.00. Zapraszam.
(3582/ R/96)

Lekcje francuskiego i hiszpańskiego.
Tel. 47-1 1-6 1; po godz. 16.00.
Audio-Vidoo-Film : videofilmowanie
S-VHS, VH S; hurt kasel audi o i video.
Jarocin, ul.
Kaszta nowa 6/ 12.
(3592/ R/96)

Zapraszamy do nowO otwartego
sklepu - Jarocin, ul. Wrocławska 81
- spożywczo -wielobranżowego. Ceny
a trakcyj ne. Płaszcze, kurtki, bielizna
itd .
(360 1/ R/96)
Tanio! Sprowadzam wszelkie pojazdy z Niemiec oraz sprzęt rolniczy,
budowlany, części nowe i używane.
Jaraczewo, ul. Kaliska I.
(1l4/ RJ/ 96)
Samochód za 6 świadectw NFI i telewizor kol. + pil. za 3 NFI. Jaraczewo, tel. 3A , ul. K aliska 4A. (IlS/ RJ/ 96)
Żc rkó w, ul. Kol ejowa II poleca
kwalifikowane drzewka owocowe
i ozdobne. Telefon 403-110. (36311 R/96)

Iwona Udzik, lek, med. położ
nik-ginekolog, przyjmuje w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17.00
- 19.00. Gabinel: Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 18 (pierwsze wejście
od ul. Wrocławskiej). Możliwa rejestracja telefo niczna: codziennie w godz,
20.00 - 22.00, tel. 47-24-81 .
SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POLOŻNI 
CZY - USG - OSTEOPOROZA SONOMAMMOGRAFIA -lek. med.
Andrzej Pajdowski, specjalista gi nekolog-położnik. Przyjęcia: poniedziałek , środa i czwartek 16.00 - 20.00,
so boty 8.15 - 10.00. Rejestr~cja telefoniczna: 47-28-35. Badania USG - l)
ciąży, 2) ginekologiczne głowicą dopochwową z pustym pęcherzem moczowym, 3) również ocena jajeczkowania
w nieplodności , 4) sonomammografia
(piersi), 5) szyi i tarczycy, 6) jamy
brzusznej , 7) jąder (dokumentacja
zdj ęciowa badań). PRACOWNIA
USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne także codziennie rano
od poni ed ziałku do soboty - bez wcześniej szej rejestracji - od .8.15 do 10.00
(badania USG również w domu pacjenta), Jarocin, ul. Pa rkowa 1/20.
OSTEOPOROZA - badanie i ocena
stanu układu kos tnego. Cena badania
- 30 zł (w paidzierniku i listopadzie - 25

Przyjęcia,

bez rejestracji - ponie16.00 - 17.00, w Poradni dla
Kobiet Przychodni Rejonowej w Jarocinie, ul. Hallera. INFORMA CJE tel. 47-28-35. W przypadkach pilnych
konlakt : telefon komórkowy
090/ 605-1 25 .
GABINET DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska - dermatolog-wenerolog, przyjmuje wtorki
i piątki od godz. 16.00 do 18.00.
Zabiegi dermatologiczne - elekt rokoa gulacje, leczenie c i e kłym azotem. Jarocin, ul. Parkowa 1/20, tel. 47-28-35.
MAMMOGRAFIA - di agnostyka
i leczenie chorób sutka, lek. med. Maria Siuda - Fizek, specj. radiolog, łek.
med. Tomasz Schreiber, lek. med. Andrzej Pajdowski - sonoma mmografia
oraz biopsje piersi pod kontrolą USG.
Przyjęcia (bez rejestracji): środy od
14.00 do 16.00, soboty od 11.00 do
12.00. Cena kompleksowego badania
- 70 zł (Bank Spółdzielczy w Jarocinie
udziela nieoprocentowanego kredytu
z przeznaczeniem na badania mammograficzne); Jarocin, ul. Zaciszna
(Przychodnia OTL). Informacje telefoniczne: 47-28-35 lub leI. kom.
090/605-1 25.
GABINET OKULISTYCZNY lek. okulista Alina Budzyńska; Jarocin,
ul. Długa 29. Przyjęcia : wtorki i czwartki od 16.00 do 17.00. Pilne przypadki
codziennie; tel. 47-15-13 .
GABINET GINEKOLOGICZNY
-lek. ginekołog i położnik Włodzimierz
Budzyński - badania okresowe i wstęp
ne; Jarocin, ul. Dłu ga 29. Przyjęcia:
poniedziałki i środy od 16.00 do 18.00;
tel. 47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek, med. Wojciech Maniszewski - ORDYNATOR, specj. położnik-gineko
log; przyj muje: wtorki, czwartki godz.
16.00 - 17.00. J arocin, ul. Kasprzaka
9, tel. 47-25-37.
(290S/ R/96)
GABINET STOMATOLOGICZNY - łek. storn. LUDMIŁA BIADASZKIEWICZ; przyjęcia: Jarocin, ul.
Kwiatowa 17, ponied ziałek i środa
16.30 - 18.30; tel. domowy 47-29--15,
w godz. prz yjęć 47-14-24. (mS/ Kl96)
Gabinet Ginekołogiczny - lek. med.
Małgorzata Gronowska - specjalista
ginekolog-położnik . Przyjęcia: wtorki
17.00 - 18_00; Jaroct:l, ul. Woj. Polskiego 49, tel. dom 47-28-63 , tel. praca
- szpital Ostrów (0-64) 36-24-31 w.
268.
(32117/ R/96)
Uprzejmie zawiadamiam pacjentów o prleniesieniu gabinetu stomatologicznego na ul. Sloneczną la, Jarocin - lek. stom. B. Królak, tel.
47-37-49.
(3353/ R/96)
GABINET PSYCHIATRYCZNO
PSYCHOTERAPEUTYCZNY,
lek. med. Paweł Jerzycki, ul. W ęgl owa
I; rejestracja telefoniczna 47-32-42.

zl).

działki

GABI NET GINEKOLOGICZNY
- USG, lek. med. KATARZYNA ZIOLO - ginekolog-położnik. Przyjęcia:
poniedzi ałek , środa 16.00 - 17.00; Jarocin, ul. Kasztanowa 5/ 13. (34231R/96)
LARYNGOLOG - łek. med. Andrzej Ciapala; przyjmuje codziennie po
godz. 17.00, wtorki po 18.00. Jarocin,
Marcinkowskiego 19A, tel. 47-23-07.
(34661 R/96)

Lek. med. A. SHARIFI - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób narlądu ruchu; przyj ęcia : poniedzialki,
czwartki 16.00 - 17.00, os. Polna, ul.
(3487/ R/96)
Siewna 2.
GABINET LECZENIA BÓLU łek . med. Pawel Sosiński ; pora dy ogólne, leczenie bó lu przewleklego, wi zyty
domowe. Jarocin, ul. H allera 9, pok.
II, środy 17.00 - 18.00; Że rków , ul.
Mickiewicza 25, wtork i i czwartki
17.00 - 18.00; leI. domowy 47-34- 19
Jarocin .
(J4~21 R196)
BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE i KONTROLNE oraz PORADY LEKARSKIE - E. SKRZYPCZ YŃSKA, lekarz medycyny pracy,
internista. Przychodnia Rejonowa
w Jarocinie, gabinet No 12, codziennie
od godz. 15.45; tel. 47-36-36, leI. domowy 47-36-50.
(3509/ R/96)
UCZULENIOWCY: lesly, odczulanie, 270 alergenów, bezboleśnie,
komputerowo - aparatem BJCOM ;
rejestracja i informacja - od 10.00 do
18.00, tel. (0-62) 64-56-22 lub
57-57-50; przyjęci a w soboty - Ja rocin,
przychodnia OTL.
CHORUJESZ? Porzuć zmartwienia, j esteśmy dla ciebie; rewelacyjna
aparatura profesora Briigemana aparatem BICOM. Leczymy wszystkie
trudne schorzenia; rejestracja i informacja - od 10.00 do 18.00, tel. (0·62)
64-56-22 lub 57·57-50; przyj'r'Cia w soboty - Jarocin ,
pn:ychodnia OTL.

GABIN ET OKULISTYCZNY,
dobieranie soczewek kontaktowych,
lek. med. Hanna Marczok - Zielińska,
okulista. Przyjęcia: wtorki i czwartki
16.00 - 18.00, piątki 16.00 - 17.00.
Jarocin, ul. Słoneczna 8.
.(JSS8.l 1V 96)
Specjalistyczny Gabinet Laryngoło
giczny, lek med. T adeusz Nowak - ordynator, specjalista otolaryngologii
przyjmuje dzieci i dorosłych po godz.
15.00. Jarocin, Moniuszki 2B, tel.
(359&1 R/96)
47-21-35.
GABINET NEUROLOGICZNY,
lek. med. B. LYSIAK-MĄ-LECKA NEUROLOG; przyjęcia: ś roda , pią
tek 16.00 - 18.00; Jarocin, ul. Wroclawska 38, telef. 47-22-61; pilne przypadki - telel'. domowy 47- 12-04.
(3639/ R/96)

Wojciech Kiljańczyk - LEKARZ
CHORÓB PSYCHICZNYCH i NERWIC; Jarocin, ul. Hallera 9 (Przychodnia - gabinet 31), wtorki 17.00
- 18.00.
(3401/R/96)
RADOSLA W BAHLAJ - INTERNISTA; Jarocin, Siedlemińska 4, tel.
47-12- 10, 47-34-51; środa 17.00
19.00; EKG, wizyty domowe .

Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJ ALIST A CHJRURG;
gabinet: a l. Niepodległości 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgloszenia tel. 47-36-00. GASTROSKOPIA (badanie przełyku, żolądka
i dwunastnicy), czwartki 16.00 - 18.00;
ul. Hallera 9, pokój 7; rejestracja do
gastroskopii: tel. 47-36-00. (J6S6/R/96)
Lek. med. ortopeda Przemyslaw Kę
sa - przyjmuje: piątki od 17.00 do
18.20, USG ni em owlęce od godz.
18.20; Jarocin, ul. Karwowskiego 32.

(3413/ R/96)

(3657/ R/96)

(3J71/ R/96)
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Przedsiębiorstwo

Spożywczego

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Tel-Poż-System

"ISKRA" Sp. z o. o.
ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań
teL/fax (0-61) 77-04-16, tel. 76-22-61

"DUET"
Urszula i Stefan

ODDZIAŁ JAROCIN
ul. Poznańska l , tel. (0-62)47-15-51 wew. 5

Janoś

PRODUKCJA KONSERW
63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 52
tel./fax (0-64) 257-528

OFERUjEMy do SpRZEdAŻy
kONSERWy

WARZyWNO"'Mi~SNE

ORAZ

•

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
D opracowania analiz zagrożenia pożarowego. instrukcji bezpieczeń
stwa pożarowego. instrukcji składowania materiałów, planów obrony
przeciwpożarowej

D projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożaru , stałych
urządzeń gaśniczych

D

MI~SNE

• Wyroby znakujemy kodem kreskowym
• Konserwy warzywno-mięsne pakowane są
w zgrzewkach po 12 szt. w słoikach TWIST 0,51
• Konserwy mięsne pakowane są w zgrzewkach
po 24 sztuki w puszkach 300-gramowych
• Produkowane na bazie przepisów kulinarnych ,
sterylizowane, nie konserwowane chemicznie
• Przy większych zamówieniach udzielamy rabatu

Zapraszamy do współpracy
hurtowników i detalistów

przegląd, konserwację, naprawę

• podręcznego sprzętu gaśniczego' sieci
hydrantów' stałyCh urządzeń gaśni
czych CO2 , tryskaczowych , zraszaczowych • automatycznych systemów
sygnalizacji pożaru' instalacji odgromów, uziomów' instalacji antywłama
niowych
D zabezpieczenie ogniochronne drewna,
tkanin i wykładzin oraz stali w klasie
odporności ogniowej F 0,5 do F 4,0
D sprzedaż hurtową i detałiczną
• armatury przeciwpożarowej· podręcz
nego sprzętu gaśniczego (agregaty,
gaśnice, węże , koce itp.) • znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych , infomlacyjnych i ostrzegawczych ,

MALFARB
Przedsiębiorstwo

MALFARB II

Produkcji

Hurtownia

Farb i Lakierów

Farb i Lakierów

PRODUKUJEMY:

OFERUJEMY:

STVROPIAN
M 15M 20 M 30

.* FARBY:

EMULSYJNE
AKRYLOWE
FASADOWE
SUCHE I WAPIENNE
KLEJ WIKOLOWY

*
* GRUNT MINERALNY

* FARBY I LAKIERY: Wloclawek, Cieszyn,

Wrocław,

Dębica, Łódź, Kalisz - W CENACH PRODUCENTÓW

* WYROBY PRODUKCJI "MALFARB"
*
BONDEX, XYLADECOR
DURĄ.L,

* ROZPUSZCZALNIKI, AKCESORIA MALARSKIE
i inne

Nasze wyroby posiadają atesty PZH i certyfikaty ITB
Bezpłatny

KLEJE I ZARRAWY 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 CODZIENNIE w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w godz. 8,00 - 14.00

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

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

Restau racja" Victoria"
w Jarocinie, ul. kard.

Wyszyńskiego

Zapraszamy

4

prowa,!zi od dni~ 15 października 1996 r.
SPRZEDAZ OBIADOW ABONAMENTOWYC::H
dwudaniowych w cenie 3,90 zł
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie
pod numerem tel. 47-16-22
lub bezpośrednio w siedzibie restauracji

ul

poniedzi ałek - piątek lO

RYNEK 3 • JAROCIN
PROPONUJEMY W
• art.

wyposażenia

łazienek

- baterie

sani/omego,
i kuchni np.:

łazi e nkowe

i kuchelllle

dużym

- waliny, zlewozmywaki

POLMOZBYT

- miski

U Slępowe,

63-800 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 140a
(0-65) 720-035 , 720-042, fax (0-65) 720-072
POLECA w sprLedsży samochody FIAT:
- FIAT 126 w szerokiej ofercie

- CINQUECENTO w szerokiej gamie
silnikowej i wyposażeniowej
- UNO z silnikami l.Oi 1.4 w szerokiej - CINQUECENTO VAN (dostawczy)
ofercie wyposa;...eniowej
- PUNTO
- UNO VAN (dostaw.czy)
- 8RAVO, 8RA VA
OFERUJEMY różnorodne fonny Silrzed8Ży:
• w cenach fabrycznych
• za gotówkę
• na raty bez poręczycieli ("plata 10 % - 60 rat)
• w leasingu (wszelkie fonnalności zalatwiamy na miejscu)
wyposażeniowej

Z.yłłY.J'IECZAMY:

•
•
•
•

serwis gwarancyj ny i pogwarancyjny
montaż instalacji gazowej
badania techniczne pojazdów
szeroki asortyment części zamiennych i akcesorii

ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godzinach 8 00 _ 1600

artykuły

•

junkerśy,

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

bojlery, elektryczne przepływowe

• zamki atestowane,

zwy kłe

i okucia budowlane

- umywalki, postwnenly

• nantdzia 'fCVIe
Nw pGtn. jtIk uw sit lqoacą

OFERT A PRACY

Tyldlł'll1i~s:lNJtdzDdldo:lJ'o.lbu.t

Poszukujemy kandydatów
na doradców ubezpieczeniowych
Zapewmamy szkoleme l uzyskame
zezwolenia Ministra Finansów
oraz stalą wspólpracę
z towarzyslwem ubezpieczeniowym
Agencja Ubezpieczeniowa

BOX 119 MS
61-969 Poznań

(450/96)

N .. woił",,{HIUAim,ynh.

POSZUKUJUIY PRACOWNIKÓW DOMOWYCH
DO PRACY CIlAWPNICZFJ
z powierzonego

m.łerialu

7.alrudnimY l.calego kraju
hrobekod LOOO do8.00J11ulycbna mieSltt
Zalrudnienie pcv.ne w IOO~~
Dodalkowo kaida osoba 7.alrudnion.a w nas1..ej lirmie
olrzytnujclligrodę
•
Materiał próbnyJlO otr7.ymaniu 7.naClka 1.ll 4,SO oowych 710tych

C. ~;;;~i5.~:;~~;-~)

NADLEŚNICTWO JAROCIN
ul. T.

Kościuszki

43, tel. (0-62) 47-23-19

Ś\\ ItŻI·. - DRF\\:\O Hl Dll (0\\ ~ - GlU III

s o s n a, d

ą

b

w= oferujemy do sprzedaży
niżs zyc h niż

w III kwartale

****************
OFERTA SPECJALNA
drewno tartaczne daglezjowe
doskonałe

na wystroje wnętrz i oryginalną stolarkę

TYLKO 30 m 3

ARTYKUŁY

~ l)L~

illstalacyjlle wod.-kall.-gaz.

ogrzewacze wody

kompakty

po cenach

HURTOWNIA PAPIERNICZA

wyborze i małych cenach:

•

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

teł.

Uf"

• grzejniki, kotly i osprzęt C.O.

- kabiny l1atryskowe. brodziki

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

-

sobOla 10'" - 14'"

a'fle

Wszelkich informacji udziela

dział sprzedaży
(47819111

~ l)L~ ~I(LE'PÓ'W , I('~I(Ó'W
~ l)L~ ~Zl(ót

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

• TANIO. SOLIDNIE. MIŁO.

nOWE "ODELE I TAńSZE:
,. Telefony komórkowe
,. ApClrClty telefoniczne bezprzewodowe
,. ApClrClty telefoniczne % ClutomCltyczną sekretarką

,. FAXY na papier zwykły A4 z pamięcią

poleca

szeroki asortyment branży
instalacyjno-sanitarnej
• piece c.o .• akcesoria łazienkowe' grzejniki

Promocyjna sprzedaż
włoskiego grzejnika aluminiowego
do końca października
Zapraszamy do współpracy instalatorów
ul. Poznańaluf1

od ul. Kasztanowej), leI. 47-15-51

Urządzenia łącll10ści posiadają świadectwo

homologacji

Drokarkl kompolf/rOwf/ lasf/rowf/
,. KSf/rokoplarkl ItIrmal 113, 114,
50 - 200%
~ IIalf/rlały f/ksp/oalacy/nf/
~

rooll

Serwis gwarancyjny i pog",arancyjny

ZAPRASZAMY
do naszego punktu
w

usług

kserografiCVIych

Urzędzie Rejonowym

w JAROCINIE

krótki czas oczekiwania

Nr 43. str. 20 ----,-=-----=~-~-_=::7"_=_=__:_--
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OFERUJE
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ZNICZE

SZYBKA OPALENIZNA

SOLARIUM

W" szklo

Idr lampion
w- gips

35 lamp, 3 o palacze twa rzy .
d olna plyta profilowana

Jarocin, ul. WI. Jagiełły 33
(os. Tumidaj)
(41 8 / " )

OGUMIENIA

codziennie 9.00 - 20.00

:Jarocin, ul. Marcinkowskiego 17 , tel. 47-24-54
POŻYCZKI

A,SKLEPY:

6 zabiegów - 7 gratis

Serdecznie zapraszamy

T

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

sobota 10.00 - 15.00

,

GOTÓWKOWE
1.32% miesięcznie
Przyjazna

Jarocin, ul. św. Ducha 35
tel. 47-27-41, 47-29-02

obsługa

Minimum formalnośc i
, WYSTARCZY. ŻE MASZ STAŁY

(355<V Rl9I)

DOCHÓD

ELEKTRYCZNE:
Krotoszyo, ul. Koźmińska 17, tel. (0-64) 542-73
O strów Wlkp., Rynek 30, tel. (0-64) 36.Ą I-58
OŚWIETLENIE.
Krotoszyn, ul. Koźmińska 17, tel. (0-64) 542-74

RENTĘ

LUB

EMERYTURĘ

PHU "Chrobry" S.C .
Jarocin, ul. Wąska 7
Czynne od 11 .30 do 16.30

'iJ.ii

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWA RTEGO SKLEPU
Ostrów Wlkp., ul. Kaliska 13

DRZ\NI

OKNA

ZPCV
P.H.U. MONOPLAST

Oferujemy w ciągłej sprzedaży 4.000 pozycji z branży elektrycmej

Ośrodek

Szkolenia Kierowców

zaprasza na

KURSU PRAWA JAZDY

KASY FISKALNE
SPRZE DAŻ, OPROGRAMOWANIE, SZKOLENIE, SERWIS

kat. A i B

w dniu 30.10.96 o godz. 17.00
w JOK-u Jarocin, Plac Młodych I

Wyszyńskiego

4
pokój 15
pn. - pt. 9 00_ 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 w . 45
II

piętro,

62-320 MIŁOSŁAW
Dz. Miloslawskich 2
tel. (0-66) 38-24-31

Badani a lekarskie na miejscu

Zapisy: Jarocin, ul. Wrocławska 251
- - tel. 47-27-90
oraz w dniu rozpoczęcia kursu

AUTORYZOWANY
DEALER

63-200 JAROCIN

Ks. St.

rozpoczę~j e

Gwarancja Montaż
Transport

(34I1 / R1_)

Sprzedaż

na raty

MROCZKOWSKI
BIURO

USŁUG

AUTORYZOWANY DEALER
VW I AUDI

INFORMATYCZNYCH

63 -200 Jarocin, ul. Poznańska 2
tel. (0-62) 47-25-31 tel./fax 47-11-03

Zaniemyśl, ul. Poznańska 5
tel. (0-667) 570-97, fax (0-667) 575-13

OKNA, DRZWI PCV i AL UM.

zaprasza

Jarocin, uf.. Dąbrowskiego 6, tel. 0-62/473-937

ROLETY, PARAPETY

ł~ OKNA DACHOWE
I~ BRAMY GARAŻOWE
Uwaga!
ZMIANA GODZIN PRACY

-.'

w Zakładzie Fryzjerskim u pani Janiny Sobczak

Jarocin, uL Wrocławska 102a
Z dniem 21X1996 Zakład będ2i e czynny:
poniedziałek od 10.00 do 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 20.00
sobota od 8.00 do 14.00

Nasz telefon: 47-10-35
Zap raszamy

(35691 R1'"

.'

':~ '{;,;~.~~.~
Nowy VW PASSAT
w bardzo atrakcyjnej cenie od 55.500

zł

Wyposażenie standard :
2 poduszki, ABS, centralny zamek
i elektrycznie podnoszone szyby z przodu wozu

VW GOLF i POLO w ciąg/ej sprzedaży
- odbiór natychmiastowy!
TRANSPORTER BASIC w cenie od 65.800

zł

Buty
Mój znajomy nosi buty przez dwa
lata - i cały czas wyglądają jak nowe.
Jak przedłużyć butom żywot?
* Plamy na butach powstałe z osadówsoli i wody można usunąć. Należy
wytrzeć zaplamione miejsca szmatką
moczoną w occie spirytusowym lub
w alkoholu, a następnie wypolerować
flanclą. Plamy z osadu soli można też
usunąć szmatką moczoną w ciepłym
mleku. Po starciu plam dobrze jest
potrzeć oczyszczone miejsca mydłem
i wypolerować.
.
,* Stwardniałej skórze cholewek
można przywrócić miękkość przez nacieranie jej gliceryną zmieszaną z ubitym białkiem. Gdy skóra zmięknie,
zmyć ją tamponem z waty zamoczonym w terpetynie i czyścić kremem
Nivea.
* Aby przepocone buty nie miały
brzydkiego zapachu należy nasypać
w nie oczyszcżonej sody i zostawić tak
na kilka dni. Potem wytrząsnąć sodę
i dopiero wtedy włożyć buty do przechowania.
* Aby stare buty nie przeciekały,
należy ich podeszwy natrzeć płynem
zrobionym z l łyżki stołowej pokostu
i 1/2 łyżki terpentyny .
* Cholewy odzyskają nowy wygląd gdy umyje się je tamponem waty

ABC
dobrych manier
Dobre maniery ułatwiają życie.
Sprawiają , że obcowanie z innymi
ludźmi staje się przyjemnością· Są
niezbędne w domu, ale i w pracy.
O czym nic wolno zapomnieć?
Na co dzień poznaj c się nowych
ludzi, przedstawia siebie i innych. Jak
to robić?
* Za wsze osobę młodszą przedstawiamy starszej, ważniejszą - mniej
ważnej, mężczyznę - kobiecie.
* Jeśli jesteśmy w towarzystwie
i " gospodarz" zapomniał nas przedstawić pozostałym osobom należy odczekać około 5 sekund i zrobić to

samemu.
* Jeśli za pomni się nazwiska osoby, którą chcemy przedstwić najlepiej
się do tego przyznać i skwitować np.
"Dzisiaj wsz~~tkie nazwiska wylatują
mI z głowy ...
Zaproszenia
* Na oficjalne i nieoficjane zaproszenia należy odpowiedzieć w ciągu
jednego dnia. Odpowiedź powinna
być napisana ręcznie i ut rzymana
w tonie za proszenia. Na ustne zaproszenie należy odpowiedzieć telefonicznie w ciągu 24 godzin .
Podziękowania i gratulacje

*Gdy kt oś gościł nas u siebie przez
kilka dni należy wysłać mu podzięko
wanie w ciągu 3 dni od wyjazdu.
* Gratulacjc z okazji awansu, narodzin dziecka , ślubu , nadania tytułu
itp. przesyla się zaraz po otrzymaniu
wiadomości. Podobnie należy postą
pić w wypadku informacji o śmierci
w rodzinie przyjaciela czy współpra
cownika. Kondolencje wysyła si ę zaraz po otrzymaniu wiadomości o tragedii.
(pa)

moczonym w terpet ynie, a nas tępnie
wyczyści pastą nabieraną na flanelkę
lekko zwilżoną wodą. Po wyschnięciu
pasty należy polerować cholewy suchą flanelką, wykonując koliste ruchy.
* Aby odnowić zamszowe buty
trzeba najpierw oczyścić je z kurzu,
a następnie przygotować roztwór
z mleka i oczyszczonej sody w proporcji: l łyżeczka sody na I szklankę
mleka. W roztworze tym moczymy
tampon i zmywamy stary wyświecony
zamsz. Tampon należy często zmieniać. Natychmiast po umyciu przetrzeć zamszową powierzchnię pantofla gąbką zamoczoną w wodzie
z odrobiną octu. Po wyschnięciu należy oczyścić je ostrą szczotką.
Oprac. Agu

Gruszka
w butelce
Eau de Vie de Poire to tradycyjny
francuski likier z całą gruszką w butelce. Produkuje się go od XVII wieku.
Jak gruszka dostała się do butelki?
Owoc gruszki zaczyna się rozwijać
w maju. Mierzy wtedy około 2 cm.
Ogrodnik upewnia się, że owoc jest
bez skazy, oczyszcza go i wsuwa do
butelki. Butelkę umieszcza się dnem
do góry w siatce przyczepionej do
znajdującej się powyżej gałęzi. Zabezpieczona w ten sposób przed ptakami
i deszczem gruszka dojrzewa w swojej
miniaturowej szklarni. We wrześniu
ogrodnik ostrożnie odwiązuje butelkę
i odrywa od gałęzi dojrzały owoc wraz
z ogonkiem. Butelkę z gruszką myje
się i wlewa do niej przedestylowany
i sfermentowany sok gruszkowy. (ap)

MAGIA
IMION
MAŁGORZATA -

ta, co od-

kryła tajemnicę życia

i Maryna, Serafina, Sylwiana, Tamara
Już od dzieciństwa, należy te ruchliwe i nadpobudliwe pstrągi (ich totem zwierzęcy) uczyć panowania nad
swoimi emocjami, wszystko je przeraża, byle co zniechęca. To wiecznie
rozkapryszone, pełne uroku kobiety dzieci, potrzebuje wiele troski, ustawicznej uwagi i wsparcia silnego, męs
kiego ramienia.
Nie lubią niepokoju, jaki niesie im
świat, więc w zamian tworzą sobie
swój własny, wewnętrzny światek pełen lalek, maskotek i kolorowych
poduszek, nic więc dziwnego, iż najważniejszym miejscem wszech~wiata
jest dla nich dom i rodzina.
Realizują się również w zawodach
lekarza pediatry, ginekologa, przedszkolanki. Zbyt wielką wagę przykła
dają do intuicji, lącząc j ą z magią

Sposób na zmarszczki
Nie wynaleziono jeszcze idealnego
specyfiku, który całkowicie usuwałby
zmarszczki. Na szczęście jest wiele
preparatów, które mogą je spłycić,
a tym samym nadać skórze młodszy
wygląd .

Starzenie się skóry jest zaprogramowane genetycznie, ale mają na nie
wpływ także czynniki zewnętrzne. Na
przykład zanieczyszczenia atmosferyczne, chłód, suche powietrze - podraż
niają i wysuszają skórę. Stres, przemę
czenie i nadmiar używek sprawiają że
skóra traci blask i jest bardzo wraż
liwa. Promienie ultrafioletowe uszkadzają włókna kolagenowe, które mają
mniejszą zdolność wiązania wody, a to
powoduje wysuszenie skóry.
Doskonałym sposobem na jej nawilżenie jest stosowanie kremów z liposomami. Regularne ich stosowanie
może przynieść znakomite efekty.
Dzięki liposomom lepiej i głębiej wnikają w skórę witaminy, placenta i kolagen. O ceramidacb mówi się, że dzia-

znaków i przepowiedni, nie wykorzystując racjonalnie własnej , wrodzonej"
inteligencji. Mają słabą pamięć, gubią
wszystko i ... wszystkich, zapominając
już po chwili o najczulszych obietnicach. Ich zdrowie jest tak chwiejne,
jak cała psychika, szczęśliwe i bez·
pieczne - rozkwitają. Całe ich życie to
splot mniej lub bardziej korzystnych
układów, marzeń i niekontrolowanego entuzjazmu. Nie potrafią żyć bez
miłości. Zabija je samotnoŚĆ. Dla
osób, które kochają , poświęcają wiele,
o ile po drodze o czymś ... nie zapomną. To kruche istotki, pełne magnetyzmu, tak· zmienne, że nigdy do końca
nie można poznać ich psychiki.
ŁUKASZ - ten, co podtrzymuje
świat

i Alojzy, Florian, Gerard, Kajetan
Tych panów cechuje specyficzny
niepokój , który mogą rozładować jedynie w działaniu , poprzez różne formy aktywności. Są spokojni i cierpliwi, podejmuj ą zawsze starannie wyważone decyzje. Przejawiają silną wolę, dla udowodnienia swoich racji,
wykazują upór i determinację zebu,

łają

jak "cement" ; gdyż wspaniałe
uszczelniają i spajają komórki naskórka. Chronią nie tylko przed nadmier-

nym parowaniem wilgoci, a le i przed
szkodliwymi substancjami. Zadaniem
ceramidów jest wypełnienie powstają·
cych z wiekiem braków w spoiwie
międzykomórkowym. Efektem czego
jest lepsze nawilżenie, odżywienie
i elastyczność skóry. Bardzo intensywne działanie mają preparaty o nazwie
serum. W ich skład wchodzą substancje regenerujące skórę m. in. witaminy
A i E, mikroelementy, nienasycone
kwasy tłuszczowe i proteiny. Kurację
seruI;ll należy stosować kilka razy
w roku. Efekty w postaci gładkiej,
jędrnej i nawilżonej skóry widać bardzo szybko.
Na polskim rynku pojawiło się wiele firm promującuch kosmetyki do
cery dojrzałej. Godne polecenia są
serie kosmetyków polskich firm: Eris,
Dermika, Inter Fragrance, Uroda.
Agu

jak ich totem zwierzęcy, z energią
godną lepszej sprawy walczą z całym
światem. To mężczyżni bardzo sprawni fizycznie, pociągają ich zawody
medyczne - są doskonałymi chirurgami, a także inżynierami, agronomami, hodowcami, odnoszą sukcesy
w sporcie. Mimo iż są obdarzeni inteligencją syntetyczną i rozwiniętą intuicją, cechuje ich pewna naiwność
szczególnie w kontaktach z ludŻllli. To
urodzeni altruiści - kochają obdarowywać, pomagać. Mają silnie rozwinięty zmysł rodzmny, aby działać muszę czuć się kochani, potrzebni, otaczani czułością. Moralność bez zarzutu, choć nieco schematyczna i rozbudzona zmysłowość powoduje iż są
rozdarci między silnymi popędami
a poczuciem obowiązku. Zdrowie dobre, lecz aktyw ny tryb życi a wymaga
wysokokalorycznej diety bogatej
w wapń. Atrakcyjni zewnętrznie, o bogatym wnętrzu - wieczni optymiści
i niepoprawni marzyciele, uwielbiają
w gronie przyjaciół snuć wizje lepszego, wspaniałego świata. Siła ich
działania tkwi w przekonaniu o włas
nej wyjątkowości i niepowtarzalności.
Oprac. SARA
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, JA

JA-Radiowa Lista Przebojów
96.8 MHz 71.09 MHz

CODZIENNIE
Wiadomości od
godzinę; (sobota

10.00 do 18.00 co
10.00 - 17.00)
"Z drogi" - informacje dla kierowców:
10.55,12.55,14.55,16.55
Piosenka dnia - 9.05, 10.05, 12.05,
13.05,15.05,16.05,17.05;
w sobotę: 9.05, 10,05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05;
PONIEDZIAŁEK. ŚRODA PIĄTEK
Rozbij skarbonkę JA-Radia: 10.45,
12.15,13.45
PONIEDZIAŁEK" PIĄTEK

9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOŁUDNIE, 9.20 Horoskop, 9.30 "Wyłączamy ... ?" - informacje o wyłącze
niach prądu, 9.40 Kursy walut, 9.45
Przegląd prasy, I 1.10 Konkurs z JARadiem, 13.10 - 14.00 "Impreza" informator kulturalny, 14.00 - 16.00
SŁUCHAJ UCHEM A NIE BRZUCHEM, 14.15 Ryzyk-fizyk - informacje z giełdy, kursy walut, 15.30 16.00 Jeśli mamy - to zagramy, 16.0019.00 JA-GRAM - TWOJE RADIO
- informacje i muzyka, 18.05 " Wyłą
czamy ... ?" - informacje o v.yłączeniach
prądu

.P.IĄIEK

18.00 - 19.00 Muzyczna eksplozja Wszystko o muzyce polskiej - audycja
Piotra Owczarka
SQSQIA
9.00 - 16.00 B.I.G.O.S. - Bardzo
Interesująca Generalnie Odlotowa
Sobota, 12.10 - 13.00 Zatańcz w
kuchni - gotuj razem z nami, 13.10 14.00 Taśma - informacje i muzyka
filmowa - audycja Joanny Ścigacz,
14.00 - 16.00 MIKSER - (W programie m. in.: "MACHINA" w Mikserze",
Baba z gitarą: Bonnie Raitt, Willie
Nelson czyli ciężka praca popłaca) magazyn w zasadzie muzyczny audycja Hieronima Ścigacza; 16.00 - 17.00
NA ŻYWCA: Uriah Heep "live" w
Iyfoskwie - przedstawia Hieronim
Scigacz; 17.00 - 19.00JA-RADIOWA
LISTA PRZEBOJÓW (38) - prowadząAdam Martuzalski i Hieronim Ścigacz
NłEDZłELA

9.00 - 14.00 NIEDZIELNE PRZEBUDZANKl; (w tym: 12.10 - 13.00
Raz, dwa, trzy teraz my - audycja dla
młodszych nastolatków); 15.10 - 16.00
Koncert życzeń, 16.00 - 18.00 PLN POPOŁUDNIOWE LENIUCHOWANłENIEDZIELNE,18.00-19.00

Sportowe JA - informacje sportowe audycja Sławka Włoszczyka
PONIEDZłAŁEK

18.00 - 19.00 Pozdrowienia - prowadzi
Konrad Dziennik

WTOREK
12.30 Gielda pracy, 17.00 - 19.00
Znacie to poslilchajcie - audycja
Sławka Mikołajczaka

ŚfłQ.PA

18.00 - 19.00 Pod wiełkim dachem
!licba - audycja o. Oktawiana Spotka

CZWARTEK
ł2.30 Giełda

pracy, 18.00 - 19.00
Wieczór rockowy Pawła Michaliszyna (MARJLLlON cz. II-lęk przed
słonecznym porażeniem).

(notowanie 37 z dnia 19

października

1996 r.)

na kartkach pocztowych na adres redakcji: JA-Radio. ul. T. Kościuszki 8B,
63-200 Jarocin .
Głosować można również telefonicznie. pod nr (0-62) 47-15-31 JA-Radiowa Lista Przebojów prezentowana jest w każdą sobotę między
codziennie w godz. 1500 do 16",
00
00
17 a 19 . Słuchaj nas na 96.8 MHz lub 71.09 MHz.
Głosy mogą być oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio
Korespondecję , głosy do JA-Radiowej Listy przeboj6w prosimy kierować
(sorry!).
1. "I can't help myselr'
16. "Pomyśl o mnie"
30. "Polltician's Little nightmare"
- The Kel1y Family (Kei-life)
1 1 6
- Edyta Bartosiewicz
- SHE'S CHINA (Koch Inll)
N 30 1
2. "Piosenka bardzo optymistyczna"
(Izabe lin 5tudiolP0lygram)
24 16 13
31. "Trash"
- S. Wierzcholski Nocna Zmiana
17, "Po to jesteś na świecie"
19 19
- Suede (Nude)
(Pomation El1)i)
11
- Maanam (Pomation EMI)
4 1 7
32. "Tylko Bł,kif'
3. "Ten sen"
18. "Wszystko moi:o si. zdarzyc"
- Marek Kościkiewicz (Zic Zac)
22 1 15
- Varius Manx (Zic Zac)
2 2
_ Anna Lipnick.a (Pomation EMI) 28 18 2
33. "So much to say"
4. "Zabić siebie"
19_ "Let me lIve"
- Dave Matthews Band (RCA)
24 13
- Yokashin (BMG)
13 4 3
_ QUEEN (Parlophone)
15 3 10
34. "Na jednej z dzikich plai"
5. "Coś. optymistycznego"
20. "Stttlng on the top ot the worid"
- Rotary
- Kasia Kowalska (Merkury)
_ Amanda Marshall (Epic)
17 17
(Izabelin Studio/Polygram)
20 12
6. "Gniew I tal"
21. "Dobra dobra dobra"
35. "Tańcząc w słońcu"
- Marek Kościltiewic.z (Zic Zac)
11
_ Golden life (Zic Zac)
31 21 3
- Tytus Wojnowicz (Columbia)
34
34 3
7. "He IIket to feel~'
.
22. "2 wlcky"
36. "NIekochani"
- Crash Test Dummes (Ansla)
8 7
_ Hoover (Columbia)
30 22
- J. Steczkowska (Pomaton Emi) N 36 1
8. "Kasanowa"
23. "KlIIIng me sotdły wlth his song"
37. "Sny nocy letniej"
;, KASA (BMG) "
3 7
_ Roberta Flack (AtlantKo)
28 21 4

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

9. Krzyczę· Jes~
~,O:N.A. (COlumbia)"

10. It It makes you happy
;, Sherxt Crow (A&M)

- Aminan (Mercury)

24. "Stranger In Moscow"
7

6

8

12 10

3

_ Michael Jackson (Epie)
25. "Life, love and Happiness"
_ Brian Kennedy (BMG)

4

26_ "The: Pov.:er ot drea"'!"

11. _~:~~train (China records)
10 10
12 "Mówią, 1:0 miłość mieszka w niebie"
13· ;,~!=~t:~:~en EMI)
32 12
. _ REM (Wamer Musie)
14 13
14. ''What's up with that"
. 12 TOP (BMG)
9 4
15. "Zatrzymaj czas"
- Agnieszka Mociąg (Zic Zac)
16 15

- Celtne Dian (Columbia)

2

27. :'~=~:(g~i:~~~)ver

4

28. "O nas"

11
4

36 24

2

23 23

4

27 27
wondor'~9 27 6

- Nosows~a (Hol J Mercury)

38 28

- Fireb~rds
(Izabelin StudiolPolygram)

25 25 3

29. "G~ki I roto"

39 37

38_ "Let's make a nighl to remember"
- Bryan Adams (A&M)

26 16

39. "U" amor"
37 13

- Gypsy Kings (Columbia)
40. "Change the wartd"
- Eric CIapton (Reprise)

8

33 18

Glosować można anonimowo. ale lepiej wpisać
swoje nazwisko i adres, bo w trakcie listy będziemy

losowac nagrody.
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NA ŻYWCA
(sobota 26.10.1996 godz. 16.05)

URIAHHEEP
Jedni mówią, że jest to kapela
niedoceniona. Inni twierdzą, że to jedna
z tych legendarnych formacji hard
rockowych, które stanowiły etap
pośredni przy kształtowaniu się tego,
co nieco póżniej nazwane zostało heavy
metalem. Jeszcze inni twierdzą, że to
absolutna rockowa "wiocha", której
przypadkiem udało się przebić do
v.yższych sfer show businessu. Prawda,
jak zwykle, leży gdzieś pośrodku.
Niektóre kompozycje Uriah Heep
mają w sobie jakąś magię, bn grane są
aktualnie przez młode i r;ieco starsze
kapele. Patrz: "July morning", "Gypsy". Spowodowany przez "Monar"
v.ystęp zespołu w 1992 roku na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie
przyciągnął tabuny fanów. Jasne, że
była to kolejna podróż sentymentalna
w głąb lat siedemdziesiątych. Dowodzą
tego entuzjastyczne reakcje na piosenki,
które w tamtych latach powstały.
Dla biografów historia zespołu jest
istną zmorą. Od założen ia w 1969 roku
grupa przeżyła liczne zmiany organizacyjne, od naZ")' począwszy, poprzez
koncepcje muzyczne, na trudnych do
z liczenia zmianach personalnych
skończywszy.

W grudniu 1987 roku Uriah Heep
w składzie Mick Box - gitara, Lee
Kerslake - instrumenty perkusyjne,
Trevor Bolder - bas, Phil Lanzon instrumenty klawiszowe i nov.y wokalista Bemie Shaw pokusili się o zorganizowanie nie mającej precedensu serii
koncertów w jednym miejscu. W
wypełnionej po brzegi Hali Olimpijskiej w Moskwie kwintet v.ystąpił
przez dziesięć kołejnych wieczorów.
Wydarzenie to dokumentuje przewidziany do prezentacji w tę sobotę
album, który - jak prawie każde dokonanie tego zespołu - przyjęty został
niejednoznacznie. Krytycy wybrzydzali na umiejętności nowego wokalisty, chwaląc go jednak za niektóre
popisy i ganiąc za inne. Dostało się
bębniarzowi i gitarzystom. Ale zwolennicy zespołu przyjęli tę płytę przy-

chy lnie. Atuty Uriah Heep to nie często
spotykana umiejętność komponowania
utworów mających wyrazistą lini ę
melodyczną. Tworzenie skomplikowanych struktur rytmicznych czy hru1110niCZnych często ma ukryć niedostatki warsztatowe albo ma być zasłoną dymną
dla przeciętności. Muzyka wtedy

owszem "powala" tak skutecznie,

że

trudno się, po v.ysłuchaniujednego czy
dwóch kawałków, w ogóle podnieść.
Tym powalonym poprzez wymyślony
hałas proponuję coś bardziej strawnego:
Uriah Heep!
RONN1E

JA-Radiowa
Piosenka Dnia
w tym tygodniu (25 - 31.10.1996)
PIĄTEK 25.10> "TELEPHONE TEARS"KEVIN BROWN (Hannibal records)
Kevin przepracował szereg lat w brytyj-

skich barach, a nie jak mogłoby się wydawać

w klubach muzycznych. Wirtuoz gitary,
zafascynowany bluesem, odkrył dla swojej
muzyki gitarę hawajską. Wyszło to jego

muzyce na dobre. Krytycy

widzą

w nim

połączenie

tego co najlepsze u Roberta
Cray'a i Grama Parsonsa. A piosenka jest
tak ładna , że przśladować może przy
goleniu, za kierownicą, w biurze, przy
kuchni ... wszędzie!

SOBOTA 26.10> "KEY WEST INTERMEZZO" (l SAW HER FIRST) - JOHN
MELLENCAMP (Mercury)
Jego naj nowsza płyta "Mr Happy go
lucky" okrzyknięta została najlepszą od kilku
lat.~John jest człowiekiem poważnym : ożenH
się mając lat 17, a tatusiem został mając 19.
Teraz jako 45-latek prezentuje wizerunek
sceniczny będący połączeniem macho i
chłopca z sąsiedztwa. Muzyka spaja rock

dwadzieścia

i kilka, talent, dwa albumy i
o czym ś";adczy ten

dojrzałość artystyczną,
świetny kawałek.

WTOREK 29.10> "CIĄGLE PADA" - L1ZAR
(BMG Ariola Polska)
Gramy ten utwór nie po to by prowokować niekorzystne warunki atmosferyczne,
a przeciwnie by odpędzać chm.ury i jesienne
melancholijne nastroje. Utwór Seweryna
Krajewskiego i Leopolda Ozikowskiego

napisany dla Czerwonych Gitar, wykonany
przez ten poznański zespół kilkanaście lat
po premierze zachowuje swój

DAVE MASON (Stony Plain)
Dave Mason jest jedną z naj populamiejszych postaci na kanadyjskiej scenie
muzycznej. Sam B. B. King mówlł o nim w
samych superlatywach. Tego samego
zdania są krytycy, a co najważniejsze
sluchacze radiowych stacji po drugiej stronie

środka. akustyczną

Oceanu Atlantyckiego. Ta

muzykę amerykańskiej

zosłała

country i taneczną
klasy średniej.
NIEDZIELA 27.10> "LOVE TO LOVE YOU"
- THE CORRS (143 recordslLAVNAtlantic)
Uroda sióstr Corr z Irlandii idzłe w parze
z ich muzyką. To jeszcze jeden kawałek z
bardzo dobrej płyty ~Fogiven not forgatten"
kwartetu, po którym wiele można się
spodziewać. Tymczasem delektujmy się
dżwiękami piosenki ·Kocham cię kochać· .
PONIEDZIAŁEK 28.10> "OPEN UP YOUR
EYES" - SUE FOLEY (Antone's records)
Zostawiła

dom rodzinny w Ottowa

(Kanada). Sercem jest
zamieszkałej

gdzieś

w krainie

przez takich mistrzów jak

Jimmy Read. Muddy Waters czy James
Cotton. A tworzy w Austin, Teksas. Zawodowstwo osiągnęła w tym wieku, kiedy nie
można uzyskać

prawa jazdy. Teraz ma lat

wdzięk.

Nieprawdaż?

ŚRODA 30.10> "GOING GOING GONE" -

piękna

piosenka

napisana przez gitarzystę Drew
Nelsena, którego instrument i cały zespół
towarzyszy Dave Mason'owi. Dajcie się
uwieść temu kawałkD'lNi!

CZWARTEK 31.10> "UN-BREAK MY
HEART" - TONY BRAXTON (LaFacelAristaI
BMG)
Deszcz nagród spad! na Tony Braxton
w ciągu ostatnich trzech lat. Jej debiutancki
album rozszedł się w świecie w ilości ponad
10 milionów egzemplarzy! Nowa płyta "Secrets". z której pochodzi ta ciepla. melodyjna
ballada potwierdza ogromny talenl i klasę
artystki. Dobrze więc się stało. że rzucila
studia (rJliała być nauczycielką) i wzięla się
za śpiewanie. Tym utworem nie po";nno być
jej trudno podbić 5efca sluchaczy"Ja-Radia".
RONNIE
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IPŁYTA! KASETAI
Odcienie
zamszu
Suede. Nazwa llewnie nic mówi zbyt
wiele, ale dodam, że powstała od tytułu
piosenki "Sucdchead" , autorstwa faceta, który zwie się Morrissey, I to już
musi sprowadzić wyobrażenia o muzyce
Sucdc na właściwe tory. "Coming Up",
trzecia płyta Brytyjczykó,,:, na pewno
zaskakuje. Przede wszystkim przebojowością i większą dozą radości i optymizmu.
Suede - ze wspomnianych wyżej
- nieczęsto goszczą na listach prze bojów w Polsce_ Należy się
w ięc kilka zdań wyjaśnień. Grupę zalo ży l BreI! Andcrson wraz z Matem
Osmanem - kumplem ze szkoly w Brightoll. W końcu lat osiemdziesiątych
przenieśli się do Londynu, z zamiarem
kontynuowania nauki. Brett miał zostać architektem, Mat - ekonomistą.
Studia okazały się bardzo męczące
i nudne. Zaczęli więc pogrywać. Dolą
czyla do nich sympatia Bretta - Justine
Frischman. Gitarzysta (Bernard Butler) znalazł się "z ogłoszenia ". Za
perkusistę robił automaI. W między
czasie Justine opuści la grupę, a dołą
czył Simon Gilbert, a automat perkusyjny zastąpił Mike Joyce z The
Smiths. Okres zmian personalnych to
także czas panowania na Wyspach
Brytyjskich manchesterskiego brzmienia, przez które niezwykle trudno było
przebić się z innymi propozycjami. Na
rok 1992 przypadl jednak sukces Sue-

de na festiwalu niezależnego rocka
- On '92 w New Cross Venue, kontrakt z firmą Nude i dwa pierwsze
single. W kwietniu 1994 r. Suede
znaleźli się na pierwszej stronie tygodnika "Melody Maker" , który nazwał
kwartet najlepszym nowym zespolem
w Anglii " Począt kom kariery Suede
towarzyszyly też kontrowersje, zwią 
zane przede wszys tkim z manifestowanym na każdym kroku biseksualizmem Andersona. Nie zaszkodziły one
zespolowi, który podpisal kontrakt
z firmą Sony. Zaowocował on płytami
" Sucdc" (1993) i " Dog Man Star"
(1994).

-suede

względów

KSIĄŻKA

Gniewni
w szkole
"Młodzi

gniewni" jest autobiograficzną relacją LouAnne Johnson, która
m aj ąc 3S lat podjęła pracę jako nauczycielka w szkole publicznej w San Francisco. Nie bez znac,,,,nia jest też fakt, że
wczc'Śniej była dziennikarką i oficerem
piecho ty morskiej. Jej opiece powierzono klasę, która poprzednią wychowawczynię doprowadziła do ciężkiego rozstroju nerwowego, a kilku innych nauczycieli rezygnowało po jc'llnej lekcji.
Klasę, którą LouAnne Johnson
przyszlo uczyć, tworzyli uczniowie
stanowiący swoistą mieszaninę ras byli wśród nich biali, czarni i Latynosi. Szokujące było spotkanie z tą mło
dzieżą_ - Dni zakosztowali krwi; są
niebezpieczni - stwierdził życzliwy
LouAnne kolega. W tej rozbestwionej
do granic możliwości gromadzie
uczniów LA. J ohnson potrafila dostrzec młodych ludzi, którzy pod maską ulicznych chuliganów kryją strach
przed otoczeniem i niewiarę we własne
siły , - Przyjrzalam sie irh mlodzień-

na rynku pojawił się
krążek "Coming Up". Sugerowane
przez tytul płyty wchodzenie do góry,
wspinanie się znajduje muzyczne potwierdzenie. Jest to z pewnością najlepsze dzieło Zamszaków, najbardziej
dojrzałe, ale też nastrojone optymizmem i nasycone przebojowością.
Longplay pows tał już bez udziału
gitarzysty Bernarda Butlera. Zastąpił
We

wrześniu

go osiemnastoletni Richard Oakes. To
chyba nie przypadek, z bieżność czasowa, że wraz z pojawieniem się Richarda w zespole, kompozycje nabrały
większej dynamiki, "wyostrzyły" się
gitary. Zmiany są słyszalne już w pierwszych trzech utworach. "Filmstar"
muzycy oparli na mocnym, nawiązu
jącym do T.Rex, gitarowym rilTie.
" Lazy" to po prostu wesola pioseneczka. "By The Sea" i " Pienie By The
Motorway" to piękne, nastrojowe
ballady, z akustycznymi gitarami,
dźwiękami fortepianu . Śpiew nie
zmienił się. - "To pewnie jakieś " owe
wcielenie Siouxsie SiolIx" -' przypuszczał fan Siouxsie & The Banshees
słuchając " Saturday Night". Rzeczywiście głos Brella brzmi niekiedy bardziej kobieco ni ż wielu dam scen rockowych. Może być lO irytujące, tym
bardziej jeśli rozumie się teksty i zna
upodobania seksualne Andersona.
Kiedy jednak się o tym zapomni,
wokal in tryguje i docenia się charakterystyczną d la Suede jego modulacj ę.
"Suede" znaczy po prostu "zamsz" .
Płyta "Coming Up" pozostawia wrażenie, jakby była rzeczywiście zamszowa. Zamsz, kiedy się go pociera, zmienia swoją barwę - staje się raz ciemniejszy, raz jaśniejszy , matowieje i nabiera wyrazistości. I w dodatku jest
trudny w utrzymaniu i konserwacji.
ROBERT KAŹMIERCZAK
SUEDE "Coming Up"; Nude/ Sony
Musie 1996:
Trash; Fi/ms/ar; Lazy; By Tlle Sea;
She; Beau/iful Ones; S/arcrazy; Pienie
By The M%rway; The Chemis/ry
BelWeen Us; Sa/urday Nigh/.

czym lWarzom, w któryrh /kwi/y dorosle oczy. Zobaczylam s/rarh, gIliew,
ból - prawdę, którą mialy zakamufImvać purpurowe w/osy irokeza; kolory gangów. Tak pisze LA Johnson na
początku książki. Cała reszta jest wlaściwie relacją z jej zmagań z grupą
nastolatków o to, by często wbrew
rod zinie i najbliższem u oloczcniu ,
uwierzyli wc wlasne siły, zadbali
o własn ą przyszlość i zaczęli intereso-

nie są w stanie poradzić sobie ze
swoimi pociechami. Ciekawie kończy
na przykład relację o Adwanim Juniorze: - Ten chlopak napawa mnie lękiem .
Nie wiem, czy jest laki z powodu swoiclz
rodziców, czy też coś w j ego rodzinie
jest zdecydowanie nie IV porządku. Nie
potrafię sobie lVyobrazi<'. żebym wyrzuci/a moje dziecko w zimie z domu.
ale nie po/rajię sobie również wyobrazić, żeby moje dziecko straszyło mnie

wać si ę nauką·

rzeźnickim nożem.

Stosując

niekonwencjonalne metody wychowawcze autorka łamie niejednokrotnie uświęcone w szkole zasady po stępowania i wchodzi w konflikt
z administracją. Osiąga jednak niewą
tpliwy sukces - zyskuje zaufallie podopiecznych i wielu z nich udaje jej się
przekonać do podjęcia trudu uczenia
się. Praktycznie do każdego z nich
musi dotrzeć inną drogą. Udaje jej się
nawet przełamać ich niechęć do dramatów Szekspira i zain teresować ich
treścią . Wielu z jej uczniów kończy
szkołę , a niektórzy podejmują nawet
studia.
W "Młodych gniewnych" autorka
prezentuje kilkanaście mniej lub bardziej powikłanych życiorysów nastolatków - od dzieci świeżych emigrantów z Meksyk u czy Puerto Rico do
potomków zasiedziałych w Stanach
i dobrze sytuowanych rodzin. które

W książce LA. Johnson mlodzi eż
znajdzie niezmiernie interesującą opowieść o swoich rówieśnikach. Jest
krańcowo różna od tej, którą zaserwował serial filmowy oraz kolejne
tomy książki pl.: "Beverly Hils", ale
nie jest wcale mniej ciekawa. Tekst
" Mlodych gniewnych" stał się również podstawą do scenariusza filmu ,
bijącego rekordy popularności.
Książka ta nie jest typową lekturą
młodzieżową. Nauczyciele, wychowawcy, rodzice znajdą w niej rzetelną
relację o niełatwej sztuce radzenia sobie z tzw. "młodzieżą trudną".
HALINA CZARNY
LouAnne Johnson: Młodzi gniewni,
tłum. Andrzej Szulc. PRIMA, Warszawa 1996.

NOWOŚCI

FONOGRAFICZNE'
SONY MUSIC
*SUEDE "Coming Up"
*JAMIROQUAI " Travclling Without Moving"
*CYPRESS HILL "Unrelcascd
& Revamped E.P."
*CORROSION OF CONFORMITY " Wiseblood "
*KULA SHAKER "K"
*AMANDA MARSHALL "Amanda Marshall"
* BOO RADLEYS "C'moo KiM'
*STEVE VAI "Fire Garden"
* MIDNIGHT OTL " Breath"
* HOOVER " A New Stereophonic
Saund"
* WYNTON MARSALIS " In Gabriel 's Garden"
* MARCUS ROBERTS " Portrait in
Blue"

NOWOŚCI
KSIĄŻKOWE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Jarocin, ul. Park 3
L K. Berwińska " Ach, ta fatalna trzynastka!"
2. Encyklopedia Muzyki Popularnej
3. A. Bulewicz "Encyklopedia sztuki:
Austria, Niemcy, Szwajcaria"
4. Popularna Encyklopedia Hutchinsona
5. W. Eichelberger " Pomóż sobie: daj
światu odetchnąć"

6. M. Hłas ko "Nas tępny do raju"
7. M. Herzog "Annapurna"
8. A. Gheerbrant " Wyprawa Orinoko
- Amazonka"
9. J. Holur "Polska 1980-1981: czasy
pierwszej "Solidarności "
lO. L. Hawkins i in. "Prawnik jako
negocjator, czyli jak efektownie ne·
gocjować zagadnienie prawne"
I L R. Holland "Sila żywego słowa w biznesie"
12. Kodeks cywil ny: Najnowsze zmiany
13. Kodeks karny: Najnowsze zmiany

NOWOŚCI
FILMOWE
KINO "ECHO"
Jarocin, ul. Gołębia 1
'~Telemaniak"

23 paźd ziernika - godz. 19.00
24 pażdziernika - godz. 17.00, 19.00
Cena biletu 5 zł
"Zbyt wiele"
25 i 26 pażdziernika - godz. 19.00
27 października - godz. 16.30
Cena biletu 5 zł
"Egzekutor"
29 i 30 października - godz. 19.00
31 października - godz. 17.00
Cena biletu 5 zł

WYPOŻYCZALNIA KASET

(Kino "Echo")
7215 "Przed egzekucją" - sens.
7219 "Kolor krwi" - sens.
7216 "Twister" - katastrof.
7217 "Obóz marzeń " - kom.
7218 " Indianin w Paryżu" - kom.
0434 "Szkolna miłość" - erot.

IHOROS'I O.P.·11Ih
.

'ANNA 93 vm - 22IX)
11.f . Twoja beztroska przy załatwia

"
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,
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BARAN (2 1 III - 19 IV)
Ju ż jesień , w i ęc chroń się

,

od

przeziębień' Tydzień wróży katar, jeśli
nie będ zi esz uważać. A wtedy z romantycznego spotkania nici" , W ważniej
szych sprawach też zalecana rozwaga,
Zwł aszcza rozmowa, do której teraz
dojdzie, będzie mi ała większe znaczenie ni ż przypuszczasz, Coraz częściej
myś li sz o Rybce? ' Pomyś lny dzień czwartek.

V
U

,

BYK (20 rv - 20 V)
Masz szan sę zdobyć przychylność osoby, na której Ci bardzo za leży ,
M oże na p oczątk u nie okazuj swej
radości zbyt otwarcie, bowiem istnieje
prawdo podobi e ń stwo komp l i kacj i,
mogących zburzyć tak dobrze układające s i ę ko ntakty, Wodnik tylko na to
czeka". Pomyś l ny dzień - wtorek,
BLlŻNIĘT A (2 1 V - 20 VI)
Osoby na kierowniczyc h stanowiskach i pracuj ący na własny rachunek muszą li czyć s i ę w tym tygodniu z
kłopotami i sporym, nerwowym napię
ciem. Możliwe duże wydatki , a niekiedy - trudne ro zmowy i konieczność
przekonania partnera o swoich racjach,
J eśli do nich nie należysz - tydzień
będzie m i ły za s prawą Skorpiona,
Pomyślny dzień - piątek,

II

~ RAK (2 1 VI -22 VII)

W kręgu rodzinno - domowym
nieporozumienie. Najpewniej na tle
pi en i ędzy i wydatków. Nie będziesz
mieć wiele do powiedze ni a, więc
wycofaj s i ę z tej dys kusji ", Wiele
radośc i znajdziesz pod koniec tygodnia
na spotkaniu z przyjac i ó łmi ,A le i tu nie
wysuwaj s ię na pierwszy plan, bo grozi
Ci strLelenie niepotrzebnej gafY przy
Lwie, Pomyś l ny dzicń - poniedziałek.

.1)

LEW (23 VII - 22 VIII )
Trzeba będzie dobrze pokręc i ć
gł ową, aby rozwiklać pewien problem
zw iązany z wydatkami, W aż ne będzie
j ak postąp i ć i w jak im momenci e
zacząć. Duże znaczenie będzie miała
osoba, z pomocy której zechcesz
s k orzystać, Wiele będzie za l eżało od
tego, jak ułoży s i ę Wasza współpraca.
Unikaj s pięć z Rakiem! Pomy ś ln y
d zień - sobota.

L

Hurtownia
Papierniczych
Szkolnych i Biurowych

Artykułów

Filia Jarocin
ul. Poniatowskiego 13
(os., Tumidaj)
Większość towarów
w cenach producenta

ZAPRASZAMY
od

poniedziałku

narazić Cię

fi

WAGA(23IX-22 X)
_
Twoja postawa w za i s tniałej
ostatnio sprawie zrobi dobre wraże nie
na otoczeniu , Niejedna z tyc h osób da
Ci wyraźn i e do zrozumienia, żc nie
oczekiwała takiej reakcj i z Twojej
strony, Staraj si ę każdym posuni~ciem
potwierdzać sytuację, To Ci się doskonale opłac i , N ie drocz się z drugą
Wagą!!! Pomyślny dzi eń - środa,

do soboty

w godz, 8,00 - 20,00
("55196)

Poziomo: 4) regal, 10) obsługuje przy bufecie, 11) utwór O elementach
komicznych, karykaturalnych, 12) ptak l eśny z rod z, krukowatych, 13) urząd
notariusza, 14) teoria boga lub bogów, 15) produkt destylacji kumysu, 18) dawne
urząd ze nie do wytopu żelaza, 21) pogardliwi e o duchownym, klecha, 23)
przeniewierca, sprzedawczyk, 24) k lęska, przegrana, 27) diabetyk, 30) znak
producenta towaru, 33) marzyciel, utopista, 34) dawniej chłop, kmi eć, 35) na
nogach piłkarza, 36) czł onek taj nego stowarL)'szenia młodzieży wi l eńskiej w latach
1817-23,37) odwołanie się do sądu wyższej instancji, 38) chwast zbożowy,

mL.

SKORPION (23 X - 21 X l)
Wraca spokój, szac unek dla
'wykonywanej pracy , wew nętrz n e
wyciszenie. Nadchodzą dobre dni, a z
nimi zako ńc ze ni e walki z samym sobą
i ciągłym i przeci w n ośc i am i lo su,
Drobne komplikacje w żye i u osobistym
nie powinny pops uć ogólnego dobrego
nastroju, Spotkanie z Baranem może
być obiecujące , Pomyś ln y d z ień II

poniedziałek.

~" STRZELEC (22 Xl - 21 XII)
~ - W pracy bez zmian - a nadchod zący

okres bardzo sprzyj a dużemu
w życiu domowo-rodzinnym, Wymarzona od dawna inwestycja
pochłonie wszystkie środki , przysporzy
zajęcia, ale rado ść będzie wielka a
wszystki e trudnośc i i niedogod nośc i
niczym wobec satysfakcji z posiadania.
M i ł y będzie Byk, Pomyś ln y d zień ożywieniu

~

U

JakIeJs

bl eząceJ

sprawy moze
na p óźniejsze kłopoty.
Mogą to być nawet spore trudności.
Więc zdobądź s ię na wi ęcej rozwagi i
namy s łu , a unikniesz w ten sposób
komplikacji i zma r twień, Ca łe to
pośw i ęcenie spotka s ię też z surową
krytyką ze strony bliskich Ci Bliźniąt.
Pomyś lny dzień - piątek,
OlU

pi ątek.

VL
'F

Pionowo : l) pozwolenie na wydanie d zi e ła wyrażone przez autora, 2) okres
10 lat, dni, 3) kula karabinowa lubanmatnia, 4) do butów, 5) pies z grupy szpiców,
6) popularne imi ę że ń ski e, 7) na głowie króla, 8) członek fanatycznej sekty
żydowskiej, przeciws tawiającej s i ę panowaniu Rzymian w Palestynie w I wieku,
9) przystosowanie, przyzwyczajenie, 16) może być z kremem, 17) palindromowa
łódź, 19) jedno ze zbóź, 20) postać z powieśc i "Chata za wsią' Kraszewskiego,
2 1) kociokwik, 22) drewno na statki, 25) Artemida zam ienił a go w jelenia i
rozszarpaly go własne psy, 26) guz, nowotwór ni ezłoś li wy, 28) słodki napój, syrop,
29) betonowy pas startowy na lotnisku (z ang,), 30) małpa wąskonosa, 3 1)
za łożyciel dynastii Rurykowiczów, 32) stop aluminium stosowany w lotnictwie ,
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane'od I do 21 ,
- aforyzm Marii KWlcewiczowej. ·
Oprac. PIOTR WARCZYŃSKI

utworzą rozwiązani e

",,!!,!,

Po odbiór nagród pros imy s i ę
zg ł osić do biura ogłosze ń (Jarocin,
Rynek - Ratusz) wciijb'll dwóch tygodni.

KOZIOROŻEC (22X II-19l)

Dop ł yw energii , za pału i co
bardzo ważne - dochodo\vych pomysłów, W sumie dobre dni, Bez trud u
uporasz s ię z malymi probl emami i
z ł ośli wostkami zazdrosnych i niezbyt
życz li wyc h Ci osób, Nie zważaj na ich
uwagi, nie są tego warc i, Mo ż li we
jesienne oc hłodzenie w kontaktac h z
Wagą. Pomyś l ny dzień - czwartek,

""""'" WODNIK (20 I - 18 11)
""""'" Dobrze zakoń c zy łeś poprzedni
tydzień , Twój dobry nastrój i optymistyczne spojrzenie na bieżące problemy będą bardzo pomocne prL)' dalszym
za ł atwi aniu spraw dotyczących Ciebie
osobiśc i e, Jeśli się to uda, sukces będzie
ni emał y . Słuchaj też rad Ryb - one
doskonale wyczuwają " m ętną wodę",
Pomyś lny dzień - wtorek,
RYBY ( 19 II - 20 III)
Nowe ko ntak ty, znajomość
świeżo zawa rta , pr zyn io są s poro
satysfakcji towarzyskiej , mogą też stać
s i ę pocz.ątkiem gorącej zażyłości, Czy
ab y ktoś bli s ki nie będzie z te go
powodu zazdrosny? Musisz zach ować
s ię tak, by nie urazić czyichś uczuć i
nie wzbu d zać z ł yc h nas trojów, Pod
koniec tygodnia - m ił a niespodzianka
od Lwa. Pomyślny d zień - ś roda,
MERKUllY i WENUS

Hasło:

Oly/i żyją krócej.
a/e jedzą d/użei
Nagrody wylosowali:
MARIA ROGALA
- Jarocin, ul. Leszczyce 9 (25 zł ),
MARIA ANDERSZ
- Lowęcice 38 (10 zł),
ANDRZEJ ROGUSZCZAK
- Slramnice 17 (kawa),
DAMIAN BUDZINSKI
- Zakrzew 12 (kawa),

Rozwi ąza nie krzyżówki

prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogłoszeń (J arocin , Rynek ' Ratusz) do l listopada. Spośród prawidło
wych rozwiązań wylosowane zost an ą
dwie nagrody pienię żne (25 zł i 10 zł)
oraz nagroda rzeczowa (koszulka).
przesł ać

