Jarocińska
TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Święto
Niepodległości
Siedemdziesiąt osiem lat
temu Polska odzyskała niepodległość. Od 1994 roku dzień II
listopada jest znowu oficjalnie
obchodzony jako Narodowe

Święto Niepodległości.
II Listopada skłania do

J

refleksji. Lata zaborów i brak
państwowości, lata walki o
tożsamość narodową i o przetrwanie, nakazują pochylić
głowę nad tymi, któny oddali
życie za Ojczyznę.
Na stronie trzeciej pubIibIjemy program obchodów Narodowego Święta Niepod/eglości
na Ziemi Jarocińskiej.

Prezentacje
hasłem

"My też

zł

może

my się śmiać" rozpoczęły się w
poniedziałek V Ogółnopolskie
PrezentaejeArtystyczne Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
Jarocin '96.

W tegorocznych prezentacjach weźmie udział ponad
sześćdziesiąt osób. Stałym punktem pro~ramu kilkudniowego
pobytu w naszym mie śc ie są
próby przed zaplanowanymi na
czwartek i piątek koncertami
konkursowymi. Przesłuchani a
będąrozpoCzynały się o godzinie
17 00 w sali JOK-u. Mlodyc h
artystóW oceniać będzie sześcio
osobowa rada artystyczna. Wielka gala roZPOCznie się o 1600 w
sobotę· Ws tęp na wszystkie
koncerty jest Wolny.
Oprócz warsztatów wokalnych dla uczestników prezentacji
przygotowano też wycieczki ,
zajęcia rehabilitacyjne i hipoterapii.

Herbapol

Klęka

s.a.

63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel.lfax (0-667) 580-06

POLOWANIE W HUBERTA
W dniu świętego Huberta,
patrona myśliwych, sezon jesiennych odstrzałów rozpoczęło koło
"Darz Bór" nr 29 w Jarocinie. W
lasach koło Tarzec polowało 55
myśliwych.
M yśliwi ustrzelili zające, dziki, lisy i
jelenia. Królem polowania wybrano
Romana Szczepaniaka, który ustrzelił m. in.
dzika.
Z okazji św ięta myśliwych , przy
Tarzeckiej leśnic zów cc odsłonięto i
poświęcono obelisk z pamiątkową tabłicą
z napisem: "Ku czci kolegów myśliwych,
którzy odeszli do krainy wiecznych lowów
- koledzy kola lowieckiego "Darz Bór".
O św. Hubercie - patronie myśliwych
piszemy na str. 9.

FOTO Stachowi.k
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Honorowa Kapituła wybierze 6 listopada Jarocinianina Roku '96.
Uroczystość nadania tego zaszczytnego tytułu nastąpi w Święto
Niepodległości w redakcji "Gazety Jarocińskiej".
Termin nad sy łania listów rekomenrzeez rozbudowy tejże szkoły; Andrzeja
pretendentów do tytułu Jaro- - Borkiewicza - sponowca, nauczyciela,
cinianina Roku '96 minąl31 października.
mistrza świata weteranów w podnoszeniu
Zgłoszono jedenaśc ioro kandydatów: ojca
ciężarów; Janusza Barańskiego - kieruGrzegorza Błocha - franci szkanina , jącego Społecznym Ogniskiem Muzykapłana Zakonu Braci Mniejszych; ojca
cznym w Kotlinie, organizatora festiwalu
Oktawiana Spottka - francis zkanina , akordeonowego; Ewarysta Ratajczaka z
kaplana, nauczyciela młodzieży, animatora Góry - społecznika, działacza sportowego,
kultury, prezentera JA-Radia; Jolantę opiekuna LZS-u; Bogusława HarendarMejzińską - dyrektora Szkoły Podstawowej
czyka, dyrektora JarociI\skiego Ośrodka
nr 3 w Jarocinie, aktywnie d zi a lającą na
Kultury; Czesławę Szatkowską - bioenergoterapeutkę ; Andrzeja Pajdowskiego lekarza ginekologa, założyci e la drugiej w
województwie kal iskim pracowni mamrnograticznej i pomys łodawc ę Stowarzyszenia Lekarzy Ziemi Jarocińskiej ; księdza
Jerzego Rychlcwskiego ze Slawoszewa inicjatora wiełu . prac wykonywanych na
rzecz mi eszkańców gmi ny Kotlin. Do
Ponad połowa z nowo zarejestro- ty tułu Jarocinianina Roku zg łoszono
wanych jarocińskich hezrobotnych to
również jarocińskich harcerzy, którzy w
ostatnim czasie uzbierali dość duże kwoty
"recydywiści" - znałeźli się bez pracy
na rzecz szpitala.
po raz drugi, trzeci a nawet czwarty
dujących

Kotlin

Bez fajerwerków
"Tym razem żadnych fajerwerków nie będzie" - powiedział wójt
gminy, Walenty Kwaśniewski przed
sesją. Rzeczywiście obrady przebiegały raczej spokojnie. Niewielkie
emocje wzbudziły jedynie sprawy
dotyczące dróg.
Większość

interpelacji i wniosków
przez radnych i sołtysów
obecnych na sesj i dotyc zy ła dróg
wojewódzkich i gminnych .
Dokończenie na str. 5
zgłaszanyc h

Zawód
- bezrobotny

od 1990 roku. Dla niektórych bezrobocie stało się sposobem Da życie.
Od stycznia do października liczba
bezrobotnych w rejonie Jarocina zmalała
o około 500 osób - podaje Rejonowy Urząd
Pracy. Kierownik urzędu KrystiaD Baraniak za(J<:wnia, że jest to związane głównIe
z utworzeniem nowych etatów - w malych,
prywatnych zakładac h . Tym optymistycznym informacjom nie dowierzają nie
tylko sami bezrobotni, ale także człon
kowie Rejonowej Rady Zatrudnienia.
Dokończenie n8 str. 7

OGlOSZENIA
DO SOBOTY
w związku z poniedziałkowym Świę
tem NIepodległości ogłoszenia do następ
nego numeru "Gazety Jarocińskiej " będzie
można dostarczać tylko do najbli ższej
soboty. W tym dniu Biuro Ogłoszęń będzie
czynne od 1000 do 1200 • Następny numer
"Gazety Jarocińskiej " będzie do nabycia
od środy 13 listopada.

NAJNIŻSZA CENA

UPUSTY, RATY
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Łuka sz Ma słowski

Sylwia Szymczak
G rzegarz Szlachetka
Tomasz Grygiel
Dawid Czap li ński
Magda Pachciarz
Monika K onarkawska
Przemysław Stachowiak

O 28 paźd ziernika o godz. 6.00 w WiIkowyi na ul. Powstańców Wlkp.
kierujący fiatem 126p potrąci I ciąg
nącego wózek Ewarysta P. Pieszy
doznał obra żeń ciała i zos tał przewieziony do szpitala.
O Tego samego dnia o godz. 17.00

ZGONY

w Zalesiu kierujący motorowerem
13-letni Karol M. na prostym odcinku drogi skręcając w lewo zderzył się
z wyprzedzającym go fordem o rionem. Chłopiec doznał wstrząśnienia
mózgu.

Andrzej Dzierla I. 85 (Wojciechowo)
Stanisław Wieczorkiewicz I. 61
(Cząszczew)
Włady sław Szyba

I. 81 (Witaszyce)
Maria K a łmucka I. 74 (Witaszycel
Maria Glowacka I. 87 (Utrata)
Rodzinom

zmarłych składamy

wyrazy

współczucia

' 0 Również w ubiegły poniedziałek
w Tarcach między godz. 15.00
a 19.00 nieznany sprawca otworzył
dopasowanym kluczem drzwi fiata
126p i skradł koło zapasowe, podnośnik , zagłówki, Okradziony samochód nale ży d o Jana P. z Jarocina.
O 29 paźd ziernika o godz. 9.25 w Ja-

ŚLUBY
9 listopada
Krzysztof Forycki (Kurcew) - Żaneta
Chwalkawska (Kurcew)
Piotr Urbaniak (Trzebowa) - Wioletta
Wachowiak (Wysogotówek)
Marek Mikołajczak (Jarocin) - Anna
Studzińska (Jarocin)
Marek Banasiak (Góra)
Elżbieta
Kaczmarek (D ą browa)
Ma rcin Szajda (Gniezno) - Hanna
Krzeszewska (Jarocin)
J a rosław Grzesiak (Lubi ni a Mała) Katarzyna Banaszak (Bachorzew)

DYŻURY APTEK
Do 10 listopada dyżur nocny
w godz. 20.00 - 8.00 pełni apteka "Flos
Rosae" (Jarocin , ul. Wrocławsk a 9,
tel. 47-23-58). O II do 17 listopada
d yżurowa ć b"dzie apteka "Bemex"
(Jarocin , Rynek 13, tel. 47-26-56).
W k ażdą niedziel, i świ,to w godz.
14.00 - 18.00 czynna jest a pteka "Remedium" (Jarocin, ul. św . Ducha 14,
tel. 47-1 5-50).

I

wizor Samsung, 6 kaset wideo, radiomagnetofon Unitra, 33 kasety magnetofonowe i zegar. Straty oszacowano na 4 tys. zł.

KRONIKA
POLICYJNA

BEZ PRACY

rocinie na ul. św. Ducha kierujący
toyotą podczas wyprzedzania fiata
126p doprowadził do czołowego zderzenia z polo nezem, który następnie
uderzył w stojące renault. Obrażeń
ciała doznali kierowcy poloneza i toyoty.
O Tego samego dnia między godz.
9.00 a 15.00 w Jarocinie na parkingu
przy ZPO Jarkon włamano się do
fiata 126p Stanisława W. z Jarocina.
Nieznana osoba po przebiciu uszczelki przy szybie dostała się do samochodu i skradła radioodtwarzacz Satelit!e.
O W nocy z 29 na 30 października
włamano się do przedszkola znajduj ącego się przy ul. Hallera w Jarocinie. Skradziono o'gany Casio, tele-

O 30 października o godz, 9.30 w sto-

do le RSP w Roszkowie spłonęło 100
kg słomy wartości 50 zł.
O 31 października ok. godz. 11.30
w Jarocinie na ul. Waryń skiego
w trakcie przerwy lekcyjnej pobito
ucznia szkoły podstawowej nr 5 N orberta P. Chłopiec doznał obrażeń ciała i został przewieziony do
szpitala.
O W nocy z ł na 2 listopada na os.

Konstytucji 3 Maja włamano się do
fiata 126p i skradziono radioodtwarzacz, kasety, głośniki. Straty oszacowano na 150 zł, poniósł je Zdzisław

M.
O 2 listopada ok godz. 22.00 w Brzo-

stawie kierująca fordem mondeo
Ewa O. na luku drogi wjechała do
rowu. Ciężkich obrażeń ciała doznała pasażerka samochodu Izabeła M.
(jn)

Informacje pochodzą z Komendy
Rejonowej Policji w Jarocinie.

Z TARGOWISKA
SPOŻYWCZE
mąka

tortowa

mąka

wroclawsk.

mączka

zicnmiaczana

1,30
1,25
230 do 2,95

cukier

2,18 do 2,20

ryż

1,90 do 2,20

majonez

1,70 do 2,00

czekolada "Alpejska"

1,00 do 1,40

olej kujawski

3,40 do 3,60

kawa "Astra"

2,40 do 2,70

jajka

4,00 do 4,50

,

.. '

OWOCE

pomarańcze

3,00 do 3,50

c)'lryny

3,80 do 4,00

banany

1,80 do 2,20

jabłka

0,80 do 1,40

orzechy

2,00 do 2,80

mak

7,00 do 7,50

Wieczny pan Marcin
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocini e 28 października miala miejsce uroczystoŚĆ setnych urodzin Marcina Sicmieńs

kiego.
Na spotkaniu obecni byli: bunnistrz
Paweł

Jachowski,

przewodniczący

Rady

Miejskiej Marian Sikorski oraz najbliższa
rodzina.
- Każdy nowy dz ień rozpoczynam tależem mlecznej zupy. Nie palę papierosów,

unikam nerwów , a kieliszek alkoholu ra~
po raz mógł mi tylko wyjść na zdrowil
- powiedział pan Marcin, mieszkanie(
Jarocina.
Dużo zdrowia i kolejnych stu lat życzyli
jubilatowi wszyscy zebrani zgromadzenie
w urzędzie stanu cywilnego. Aby tradycji
stało s ię zadość uroczystość uwieńczono

lampką szampana i odśpiewaniem

200

(bk, er)

lat.

I TELEFON ZAUFANIA
Anoni mowych Alkoholików 47-15-22,
czynny w

pon iedziałki

i

ś rody

od godz.

18. 00 do 21.00.
\V Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Jarocin, ul. T . K ośc iu szki 16, tel.

47-22-45; czy nny w każdy czwartek od
godz. 16.00 do 17.00. Mo ż na korzys tać
z porad psychologa, pedagoga i logope-

IdY.

======

31 października w jarocińskim urz ędzie pracy zarejestrowanych było 5.412
bezrobotnych. W ciągu tygodnia zarejestrowało się 55 osób. Spośród 89
wyrejestrowanych 56 podjęło pracę .
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
wychowawcy do internatu (po pedagogice opiekuńczo - wychowawczej),
nauczyciela nauczania początkowego,
na uczyciela do przedszkola, kierowcy
kat. CE, technika ceramika, ekonomisty z wyższym wykszta łceniem, elektron ika z wyższym wyks ztałceniem,
anglisty , ekonomisty - specjalisty do
spraw ana liz finansowych, technika
mechanika, technika elektryka , operatora koparki T-174, operatora obrabiarek numerycznych oraz masarza
- rzeźnika,
(jn)

ISZKOŁA RODZENlAI
Środy godz. 13.00 - 15.00; Przedszkole nr 3 - Jarocin, ul. Batorego. Zajęcia
bezpłatne,

prowadzi

połowa

Kazimiera

Pacia.

MI8 ~ tO) , Przemysław Jan kowski,
Iwona Kaspr:zak, Anna Konieczna. Ann .. Kopras-FIlo/ek,

Halina Czarny 1Nowe

~ Jarocińska
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STALE WSPÓŁPRACUJĄ:

HOIDłGfOWe
formalności
Rada Miejska "' Jarocinie nie przyznała na ostatniej sesji tytułu "Honorowy Obywatel Jarocina". "Ze względów
formalnych" uchwala w tej sprawie zostala wycofana, porządku obrad.
Zaraz na początku sesji, przewodKomisji Statutowej i Regulaminowej radny Czeslaw Robakowski
zaproponowal wycofać z porządku ob·
rad rozpatrzenie uchwały w sprawie
przyznania ty tulu "Honorowy Obywatel Jarocina", - "Przyczyna jest jedynie
formalna. Podjęcie uchwały jest możliwe
dopiero trzy miesiące od złożenia wniosniczący

ku. Termin tell zostanie spełniony dopiero w grudniu" - wyjaśniał przewodniczący.

Zgodnie z regulaminem przyznawania tytułu, prawo złożenia wniosku
o jego nadanie przysluguje radnym,
komisjom rady lub Zarządowi Miejskiemu. 12 września o nadanie tytułu
"Honorowego Obywatela Jarocina"
Antoniemu Durczakowi - przez 60 lal
pracownikowi adm inistracji samorzą
dowej w Jarocinie. Wniosek złożyło 25
jarocińskich radnych. Oznacza to, że
godność może zostać przyznana przez
Radę Miejską dopiero po 12 grudnia.
Początkowo zamierzano dokonać
wręczenia dyplomu i medalu okolicznościowego laureatowi w dniu święta
patrona miasta - 11 listopada.
(rr)

NOWE MIASTO

V~ SKRÓCIE
JAROCIN
- Zarząd Miejski na swym posiedzeniu
30 października analizował działy projektu przyszlorocznego budżetu, dotyczą
ce oświaty, kultury fizycznej, opieki społecznej, administracji. Zastępca burmistrza - Henryk Kowalski został wyznaczony przez Zarząd do kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i instytucjami zajmującymi się problemami osób niepelnosprwnych. Zarząd zobowiązal architekta miejskiego do przeanalizowania
możliwości wyznaczania miejsc, gdzie
byłaby możliwość uruchamiania w przyszłości kopalń żwiru. Decyzja jest podyktowana zwiększającym się zapotrzebowaniem na żwir.

Program obchodów
Narodowego Swięta Niepodległości
JAROCIN
10 listopada
- 15.30 - Przemarsz przez miasto plutonu kawalerii XV pulku ułanów poznańskich ulicami: Glinki, Park, Kasztanowa, al. Niepodległości, Kościuszki ,
Wrocławska , os. Konstytucji 3 Maja,
Bema.
- 17.00 - Zbiórka Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, plutonu ułanów,
pocztów sztandarowych, strażaków, harcerzy i orkiestry dętej w Parku Zwycięs
twa.
- 17.10 - Defilada ul. Śródmiejską do
Rynku.
- 17,15 - Raport defilady i przemówienie burmistrza.
- 17.20 - Apel poległych.
- 17.35 - Salwa honorowa.
- 17.40 - Wymarsz patroli do miejsc
pamięci.

- 17.45 - Cz~ść artystyczna.
- 18.05 - Pokaz sztucznych ogni.
- 18.15 - Przemarsz do kościola p.w.
Chrystusa Króla.
-18.30- Uroczysta msza św. w intencji
Ojczyzny z udziałem chóru K. T. Barwiekiego i Miejskiej Orkiestry Dętej .

11 listopada
- 11.00 - Msza św. w intencji Gminy
i Miasta z okazji święta Patrona z udziałem chóru Cantum Concinnum w ko$ciele p.W. św. Marcina.
- 12,00 - Festyn Świętomarciński (Rynek) - degustacja rogali świętomarcińs
kich.

Patron
Jachowski
Ponad połowa jarociDiaków nie wie,
ie św. Marcin jest patronem Jarocina,
wynika z soody przeprowadzonej przez
hGazetę"·
Ankietę

przeprowadzaliśmy

dniach, kiedy na parkingu przy ul.
Sw. Ducha odbywał się Jarmark Swię
tomarciński. Mimo tego, tylko 48
% zapytanych wiedziało, ie patronem
Jarocina jest św. Marcin. Pozostali,
CZyli 52 % ankietowanych, odpowiadali, że nie wiedzą kto patronuje miastu
lUb podawali imiona innych świętych,
najczęściej św. Franciszka. Padly też
odpowiedzi: św. Duch i... nazwisko
burmistrza Jarocina.
(kk)
~

- 13.00 - Spotkanie władz samorządo
wych z organizatorami obchodów świę
ta i środowisk gospodarczych oraz koncert kwartetu "Corelli - Konzor" z Hatvanu (Węgry) w Ratuszu.
- 13.30 - Wystawa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Koła Witaszyce pl. " 78 rocznica odzyskania niepodległości " - Ratusz.
- 17.00 - Uroczystość nadania tytułu
" Jarocinianina Roku" - redakcja "Gazety J arocińskiej".

12 listopada
- 17.00 - Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej w Jarocinie - pałac w Parku.

JARACZEWO
10 listopada
- 9.45 - Zbiórka i przybycie zaproszonych delegacji przy sali wiejskiej w Wojciechowie
- 10.00 - Część oficjalna i akademia
- referat okolicznościowy
- część artystyczna w wykonaniu dzieci z kólka teatralnego GOKSiT ze Szkoły Podstawowej w Jaraczewie
- 10.10 - Przemarsz z orkiestrą dętą do
kości ola w Porębie
- 11,00 - Uroczysta msza św. za Ojczyznę - kościół w Porębie
- 12.00 - Przemarsz na strzelnicę sportową Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Porębie
- 12.15 - Strzelecki Turniej Niepodległościowy

- strzelanie do tarczy niepodległościowej o puchar wójta gminy Jaraczewo
- strzelanie do tarczy brackiej
- strzalenie o nagrody rzeczowe
- strzelanie do kura
16.30 - Wręczenie nagród na sali
w Wojciechowie
- 17.00 - 1.00 - Zabawa taneczna na sali
w Wojciechowie, wstęp wolny

NOWE MIASTO
11 listopada
- 15.00 - W Gminnym Ośrodku Kultury
odbędzie się koncert zespołu Matador.
Wstęp wolny

ŻERKÓW

KOTLIN
8 listopada

- 5 listopada obradowała komisja przetargowa. Rozstrzygnięto przetarg na
wykonanie instalacji CO w Szkole Podstawowej w Klęce oraz na wykonanie
robót budowlano
instalacyjnych
w świetlicy terapeutycznej w Dębnic.

ŻERKÓW
- We wtorek odbylo się posiedzenie
komisji planowania i finansów oraz komisji do spraw dzialalności gospodarczej. Przedmiotem obrad były zadania
inwestycyjne, które mają zostać ujęte
w projekcie budżetu na rok 1997. - Sesję
rady gminy zaplanowano na 14listopada.

JARACZEWO
- W niedzielę 10 listopada w ramach
obchodów święta niepodleglości odbę
dzie się szereg uroc zystości i imprez, m.
in. okolicznościowa akademia i strzelanie do Tarczy Niepodleglościowej .

KOTLIN
- W piątek 8 listopada odbędzie uroczysta sesja Rady Gminy, na której odczytany zostanie rcferat okolicznościo
wy.

ZABAWY
I

-I

"

- Przed południem radni i władze gminne
złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem
poległych w czasie II wojny światowej
w Kotlinie i w Orpiszewku oraz w Magnuszewicach pod mogiłą powstańców
wielkopolskich. Później wystąpić mają
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Kotlinie.

«7

- W sobotę 9 listopada o godz, 19.00
w Mieszkowie rozpocznie się zabawa
taneczna. Gral będzie zespól FENIX.
Organizatorzy zapewniają również dodatkowe atrakcje.
- 10 listopada (niedziela) na sali w Cielczy odbędzie się zabawa taneczna. Przygrywal będzie zespół FLESH.
(rr, ie, akf, rak, jn)

Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna
REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY

63-200 JAROCIN

Rejonowy

Zakład

Ul.l3i1torego{;:R~~t':z)47_21_37

fu, (062) 47-29-Q1

Energetyczny w Jarocinie informuje o planowanych przerwach

w dostawie energii elektrycznej w

następujących miejscowościach:

- m. Magnuszew/ce: w dniu 15.11.1996 r. w godz. 800 _15 00
- od szkoły do nr 28
w dniach 19.11 ,1996 r. do 21 ,11,1996 r. w godz. 800 _15 00
- od nr 30 do nr 48
- od nr 82 do nr 100
w dniach 26.11.1996 r, do 27.11,1996 r. w godz. 800 _15 00
- od nr 54 do 79
w dniu 29.11 .1996 r. w godz, 800 _15 00
- od nr 1 do nr 13

- m.

Dąbrowa:

w dniu 13,11,1996 r, w godz. 8 00 _15 00
- obw. kier. Roszków

Rejonowy Zakład Energetyczny przeprasza za utrudnienia
dostawie energii elektrycznej,

wynikające

z przerw w

Energetyka Kaliska S. A.
Rejonowy Zaklad Energetyczny Jarocin informuje:
Pragniemy przypomnieć Pallstwu o konieczności skontaktowania się z wlaśc-iwą
terenowo placówką RZE Jarocin w następujących sytuacjach:
• opuszczająt: lokal - nalt::ty podać dane personalne, numer ewidellC)jny orHZ stan
lic2l1ika w momencie przekazania' lokalu
• po objęciu lokalu - w celu spisania lImowy na dostawę energii elektrycznej, należy
zgłosić się z dowodem osobist~1n oraz dokumentem stwierdzającym prawo do objęcia
~~u

I

• przed rozpGCZęci('m budowy lokalu - \\' celu uzyskania technicznych wanmków

11 listopada

przyłączenia

- 10.00 - Wymarsz sprzed Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pod
pomnik, z10ienie wiązanek kwiatów
przez kombatantów strażaków, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w że
rkowie oraz uczniów szkoły podstawowej. Kilka minut później odbędzie się
capstrzyk przed pomnikiem, grać będzie
tei strażacka orkiestra dęta

- w przypadku rozdzielenia istniejącej inslalacji l"Iekll'ycznl"j np, otwol'U'nie ""

domu zak)adu uslugOlngo lub zamieszkania dwóch rodzin w jednym lokalu - w
celu uzyska nia technicznych warunków przylączenia
- w pl'lypadku braku plomby na zob.zpieczeniu pl'l.dlicznikowym lub liczniku
- w przypadku znacznego zwiększtnia mocy zainstalowanych odbiOl'llików np.
zastosowanit' ogn:ewania eleklł')'cznego, pil"ca f'łl"kh'ycznego, "'ymagająct'go
wymiany wkładek bezpiecznikowych,

Zmarł prof. Leon Kaczmarek
26 października w Lublinie zmarł prof. Leon I(aczmarek. Prze~ wiełe łat mieszkał i pracował w Jarocinie.
Z naszym miastem był związany emocjonałnie i cz~to do niego wracał.
Urodził się 12 marca 1911 r. wWanne
w Westfalii. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodłegłości rodzina wróciła do kraju
i osiadła w Jarocinie. Tutaj w 1931 L,
W Państwowym Gimnazjum im. T. Koś
ciuszki zdał maturę, a następnie podjął
studia z zakresu filologii polskiej na
Uniwersytecie Poznańskim. Po ich
ukoIiczeniu, aż do wybuchu wojny, był
asystentem u wybitnych językoznaw·
ców, profesorów Henryka Ułaszyna
i Mikołaja Rudnickiego. Pracował także
jako nauczyciel szkół średnich.
Mieszkając w Poznaniu nie zerwał
kontaktów z Jarocinem. Zaangażował
się w działalność Koła Studentów Jarociniaków i wspó łpracował z Gazetą Jarocińską. Podjął także badania nad gwa·

"Memoriał w sprawie losu Polaków,
obywateli niemieckich, na ziemiach odzyskanych", zaś w jarocińskiej Drukarni Polskiej wydał brosz urę O prawo
życia dla Łużyczan. Wspomagał leż zor·
ganizowane w 1947 r. w Jarocinie kolonie letnie dla dzieci łużyckich.
Zmiany jakie następowały w Polsce
na przełomie lat czterdziestych i pięć·
dziesiątych sprawiły, że Leon Kaczma·
rek wrócił do pracy naukowej. Najpierw
objął stanowisko adiunkta w Katedrze
Germanistyki a w 1951 r. kierownika
Zakładu Fonograficznego na Uniwersytecie w Poznaniu. W następnym roku
doktoryzował się.

rą jarocińską·

W 1954 r. przeniósł się do Lublina,
podejmując już jako docent pracę na
U niwersytecie Marii Curie - Skłodows

Przez pierwsze lata powojenne pracow administracji . Od I lutego ł945 L
pełnił funkcje zastępcy starosty powiatu
jarocińskiego, a od I marca 1946 do ł5
grudnia 1948 r. był starostą. Następne
półtora roku stanowisko to pełnił w Kole.
Błiska była mu problematyka niemie·
cka i Ziem Zachodnich. W s półzakładał
Polski Związek Zachodni w Jarocinie
i organizował wyjazdy osadników na
tzw. Ziemie Odzyskane. W 1945 L
w Przegłądzie Zachodnim opublikował

kiej w charakterze kierownika Katedry
Polskiego. W latach 1955 - 1959
pełnił funkcję dziekana Wydziału Hu·
manistycznego.
Jednak prawdziwie ukochanym dzieckiem Profesora była logopedia. która
zawdzięcza mu swoje istnienie i ciągły
rozwój. Leon Kaczmarek rozpoczynał
swoją działalność naukową i organizacyjną na zupełnie nowej niwie. Nic było
sk ryptów, podręczników. Dzięki ogro·
mnemu
zaangażowaniu
Profesora
w 1959 r. powołano Komisję Logopedy·

wał

czną a w 1960 r. ukazał się pierwszy
numer czasopisma Logopedia - Zagadnienia Kultury Żywego Słowa. Od 196ł r.
organizował liczne kursy logopedyczne.
Był leż inicjatorem i długoletnim przewodniczącym Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego z siedzibą w Lublinie.

Języka

Fot. Jacek

Mirosław

.ct~_

Gminna
\N

Spółdzielnia

"SCH"

Kotlinie

wydzierżawi lub sprzeda

MAGAZYN ZBOŻOWY

Powierzchnia

użytkowa

986 m 2

UKLADANIE PL YTEK

IDARIUSZ JACKOWIAK I
Jarocin, ul. Kościuszki 71/ 2
Niska, promocyjna cena
Solidne wykonanie
(37WR/96)

ZAKŁAD

KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO
w Jarocinie ul. Przeinxsłowa 3
organiwje kursy:
,. PODSTA WOwr~J
OBSŁUGI KOMPUTERA
,.. NOWELIZACJA
KOl)EKSU PRACY
- DLA PRACOWNIKÓW
. DLA OSÓl! KIERUJĄCYCH
PRACOWNIKAMI
> PODSTAWOWYCH
ZAGADNIEŃ HIGIENY
Rozpoczęcie kursu 9.11 .96, godz. go<>
Informacji udziela biuro 7KZ
teJ. ( 0, 62) 47·32 -61 (3al l1R1 00

Konkurs
fotograficzny
W konkursie fotograficznym "W
obiektywie '96" organizowanym przez
Ośrodek Kultury Płastycznej "Wieża
Ciśnień" w Kaliszu mogą wziąć udział
fotograficy mieszkający w województwie kaliskim. Wystawione zdjęcia muszą być wykonane w 1996 roku, z wyją
tkiem reportaży, jeśli temat czy sposób
realizacji wymaga, by ezęść prac była
wykonana przed 1996 r.
Prace będą oceniane w pięciu kategoriach: WYDARZENIA· życie polityczne, społeczne, zdarzenia losowe;
LUDZIE· wizerunki osób publicznych i powszechnie znanych, ale rów· '

nież

poznać

tych, których
dopiero
możemy; ŻYCIE CODZIENNE dzień powszedni - bogactwo czy mo·
notonia, PRZYRODA - związki czło·
wieka z naturą, podporządkowanie,
zmiany, zniszczenia i próby naprawie·
nia
zniszczeń
cywilizacyjnych;
spa R T . zwycięstwa i porażki,
w spó łzawodnictwo, kibice i rekreacja.
Każdy uczestnik może nadesłać do
10 prac w każdej kategorii. F otoreportaż do o,miu zdjęć będzie traktowa·
ny jako jedna praca. Minimalny format zdjęć cza rn o - białych i barwnych
to 18x24.
Zdjęcia należy na odwrocie opatrzyć literowym oznaczeni em katego-

rii, numerem ko lejnym (w przypadku
reportaży dodatkowo numerem kolejnej serii), tytułem oraz godłem. Do
zdjęć należy dołączyć zaklejoną kope.
rtę oznaczoną godłem i zawierającą
kartę uczestnictwa Z godłem, imieniem
i nazwiskiem , adresem autora oraz
tytułem i opisami. Nadesłane zdjęcia
mogą być wystawiane w innych kon·
kursach fotograficznych,
Zdjęcia należy nadsyłać do 15 lute·
go 1997 roku. Główną nagrodą jest
800 zł. Nagrodzone fotografie przejdą
na własność organizatora konkursu .
Prace można kierować na adres: Oś·
rodek Kultury Plastycznej "Wieża Ci·
śnień", ul. Górnośląska 66A, 62-800
Kalisz (tel. 53·33·08).
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W 1970 r. powierzono mu organizację
Zakładu Logopedii na Uniwersytecie, K,
który wkrótce dorobił się Studium Podyplomowego. Studium to, a także po· ]
wstałe w r. 1981 Podyplomowe Studium
Surdologopedii wykształciło liczne gro· ,
no logopedow. Kontynuatorem prac
Profesora jest też dwójka jego dzieci - dr
Urszula Parol oraz profesor Bożydar D
Kaczmarek.
'
Dorobek naukowy L. Kaczmarka li· . I
czy ponad 160 prac. Bogata spuścizna %
obejmuje zagadnienia teorii mowy, n
kształtowania się mowy u dzieci i u dzie- '11,
ci niepelnosprawnych, fonetyki, zabu- "
Tzeń porozumiewania się językowego, [li
słownego i pisemnego, ustalania zasad t"(J
kułtury żywego słowa mówionego i śpie· ' 07
wanego.
i
Jego aktywność nie ograniczała się do l
Lublina. Przez wiele lat pełnił funkcję 'ę
konsultanta
naukowego
Instytutu ' ~
Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświa
towych w Warszawie oraz wykładowcy R
na Uniwersytecie Warszawskim. Również jego związki z Jarocinem były bardzo silne. Podczas częstych odwiedzin w
siostry spotykał się ze swoimi uczniami w
i nauczycielami szkół. Bywał też częstym o
gościem w Muzeum Regionalnym, któ- l
remu przekazał wiele cennych materia- rz
łów historycznych.
re,
Profesor miał glęboką życzliwość dla ni
ludzi. Tak jak sobie, swoim studentom al
i pracownikom stawiał wysokie wyma- k,
gania. Nigdy jednak nie szczędził czasu st
dla potrzebujących jego rady. Był czło- r2
wiekiem niezwykle uczynnym. Często , w
sam ofiarowywał swą pomoc osobom, 82
które tej pomocy potrzebowały. Kilkak·
rotnie w szkole specjalnej w Jarocinie m
odbywały się spotkania Profesora z nau- st
czycielami, pracownikami Poradni Psychologiczno· Pedagogicznej , i rodzicami bl
dzieci z zaburzeniami mowy. Często W
uczestniczył w zajęciach logopedycz-;PI
nych. Podczas tych spotkań dzielił się . nl
swoją wiedzą, przedstawiał aktualny d,
stan badań , omawiał konkretne przypa· ł~
dki i ustalał postępowanie logoterapeutyczne. Przekazał też na rzecz szkoły _
ki lka swoich prac oraz nowości wydawniczych z zakresu logopedii.
Profesor Leon Kaczmarek należał do
grona tych osób, które swą osobowością
wywierały silny wpływ na otoczenie
i umiały godzić ściśle profesjonalne za·
angażowanie z głębokim humanizmem.
Jego śmierć stanowi niepowetowaną le
stratę dla nauki. Odszedł człowiek, dla II'
którego sprawy Ziemi JarociIiskiej były"
bliskie przez całe życie,
S;
ARLET A WOŹNIAK
EUGENIUSZ CZARNY d;

Kilka tygodni temu przeczytałam

nie

spotkałam

radnego, by powiedział,

że przyjął tę zaszczytną funkcję dła

pieniędzy (zapłata

Wszyscy

za udział w sesji).
wprost

głoszą, że uwiełbiają

w "Gazecie Jarocińskiej" o akcji dzieci

pracę społeczną, że społeczne

i młodzieży szkołnej . zbiórka pieniędzy

nie" mają we krwi, że bez tego życie ich
byłoby nieciekawe.
I

na

szpitał

w Jarocinie.

honorowi dawcy krwi

Słyszałam, że
też

mieli swój

wklad. Nałeży im sir podwójne uznanie,
za krew, którą oddali dla innych i za
czas poświęcony na kwestowanie.
Specjalnie z napisaniem tego listu
odczekałam kilka tygodni, poniewa ż
my.l'lalam.
żą swoją

ta/a,

że następnymi,

którzy

doło-

ciegielkr do "biednego" szpi-

brdą

Pomyśłalam

że

choć

jeden

radny po przeczy/aniu wypowiedzi dyrektora

Spychała

o

kłopotach

finan-

sowych szpitala, postanowi te swoje
pmlslwowe pieniądze za społeczną pro
cę przelai: na kOllto szpitala. Teraz
p

w idzę J że miałam

mylne

poj(~cie

o rad-

nych i ich .'Jpolecznej pracy.

/lasi radlli. Wyhieramy rad·

/lych, aby lias reprezelllowali. Nigdy

sobie,

"udziela-

(adres do

Dawna Społeczniczka

"

wiadomości

?,

redakcji)

;lar Dokol/czenie ze sIr. I
li- . Wojewodo chce, żebyśmy dokładali 50
!na % do dróg wojewódzkich. a przecież my
NY. 'numy jeszcze swoje drogi, które tnUJide- ?Ty też budować i naprawiać - stwicrbu- izil radny Feliks Jankowski, przewodgo, niczący Komisji Rewizyjnej. - l lak
3ad robimy pobocza, karczujemy krzaki
J1e- orzy drogacII wojewódzkich, ale jak się
do iaje komuś daje palec , lO chce całą
:cję 'ękę. Ale przecież nasz budżet lIie jest
utu " gumy".
/iavey Rurka, telefon i drogowskaz
)w-

O
wyregulowanie
oświetlenia
gminie, usunięcie drzew wnioskolml wal radny Marian Żurek. "Trzeba też
~:- odwodnić drogi wojewódzkie. To Za,ia- rząd Dróg za 10 odpowiada. My im
robimy prezenty. IlIiemy krzaki, a olli
dla nic. Alho muszą się zmienić tam ludzie,
om albo ich melllalność" - stwierdził Janna- kowski. Radni narzekali przede wszy.su stkim na zaniedbania ze strony Za:ło- rządu Dróg. Denerwowali się też z posto ,wodu braku znaków drogowych w po~~: SZczególnych wioskach. "Do czego
nie "'oże komu.' slużyć taka rurka?" - zaau- stanawiano się.
'sy- Rad ny Kazimierz Jazgar żalił się na
lmi brak ogólnodostępnego telefonu we
sto Wsi Slawoszew. "Telekomunikacja
'c~-:przYslala odpowiedź, żejest to lechniczSIę . nie niemożliwe, ale ja będę sial pisma aż
lny do skutku. Przecież bardzo często życie
~~: lUdzkie zależy od szybkiej pomocy.
,arZl~

W

zawiedzelli, bo pan wojewoda
nam nawet obiadu nie dal. Tak lIam
burczało w brzuchu, że w końcu sanii
poszliśmy sobie coś kupić".

nia na wodę IV Kotlinie - na zasilenie
jego części IV wodę z wodociągu HI /ł4 agnuszewicach " - tłumaczył Walenty
Kwaśniewski. Już wkrótce zakończo
na zostanie modernizacja gminnej
drogi (długości prawie 3 kilometrów)
w Racendowie. Do użytku oddano
natomiast zmodernizowaną drogę
w Woli Książęcej. Część kosztów poniesionych na realizację tego zadania
pokryje Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Wybudowana została ponadto droga osiedlowa w Kotlinie przy ulicy
Orzeszkowej i Norwida. W trakcie
robót postanowiono dodatkowo odwodnić te ulice.
W tym roku nie uda się już wybudować drogi gminnej w Kotlinie, na ulicy
15 sierpnia. - "Ta droga wejdzie do
realizacji w 1997 roku - tłumaczył wójt.
- W budżecie gminy zaplanowaliśmy
bowiem na to zadanie kwotę 25.333 zl,
a lo uie wystarczy na pełen zakres robót
drogowych. W związku z tym do chwili
obecnej wykonal/a zostala dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Ogłosili
śmy też przetarg na wykonanie kallalizacji burzowej na calym odcinku drogi".

Woda i drogi

Gaz i targowisko

W trakcie sesji wójt gminy zapoznał
radnych ze stanem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, które
zaplanowano na ten rok. Wykonany
zostal już odwiert studni głębinowej
w Twardowie. Prace trwały tam prawie rok. Ich koszt wyniósł ponad 80
tysięcy. Poza tym połączono sieć wodociągową w Kotlinie z siecią w Magnuszewicach i w Wilczy. "Pozwoli to
- w okresach większego zapotrzebowa-

Trwa realizacja budowy sieci telefonicznej w ·Wyszkach. Zakończono ją
natomiast w Kotlinie na ulicach: Rymarkiewicza, Waliszewskiej, Staszica,
Skłodowskiej , Chopina, Polnej, Teodorowskiej i Sławo szewskiej. "Udala
nam się to zrobić dosyć zgrabnie i przy
niewielkim nakladzie finalIsowym " stwierdził wójt. 7 listopada, podczas
wizyty przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji, okaże się, czy samorząd kotliński otrzyma jakąś dotację.
W połowie roku została zakończo
na budowa dosylowej linii gazowej
z kopalni w Wilczy do Kotlina. Miejscowe targowisko przeniesiono na ulicę
Rymarkiewieza. Tam również ułożo
ny został chodnik. Poszerzono go poprawiając w ten sposób bezpieczeńst
wo pieszych. Nawierzchnia na placu
handlowym została utwardzona. Zakupiono też kontener na śmieci. W sumie inwestycja kosztowała gminę ponad 17 tysięcy złotych.
.

Zdarzylo się kiedyś ... Slawosze ...ie tak,
że zanim dostukano się do tego, co ma
lelefoli i zanim 011 zaspany dodzwonił
się /la pogotowie, uplynęla godzilla
i człowiek zmar/".
Sołtys Magnuszewic, Zenon Szymczak zwrócił uwagę na brak oznakowania drogi rozwidlającej się w kierunku Magnuszewic, Wiłczyńca i Zakrzewa . " Kolo Walczaka musi być
postawiony drogowskaz . W nocy częs
to ludzie go budzą i pytają , jak mają
jechać. Dajmy mu spokojnie spać"
- apełował Szymczak.
Radny Stefan Taczała przekazał
zebranym re lację z pierwszego posiedzenia delega tów do izby rolniczej .
" Wybraliśmy wladze izby. W sumie

spotkanie

trwało

dwana.rcie godzin.
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~Holendrzy U rolników

za!m.

Ośmioosobowa gru pa mlodzieiy z ho-

mą lenderskiego miasta Veldhoven przebywała

dla w Obiegłym tygodniu w Jarocinie. Holend,yły r.y pn.yjechali na zaproszenie Zespołu

Szkół Rolniczych w Tarcach.
W sklad holenderskiej delegacji wehoIY dziły dzieci rolników z Veldhoven, u któ-

.x

_ rych oczniowie z Tarzec odbywają waka- cyjn. praktyki. Holendrzy spotkali się
ia/,
d la

z bumlistrzem Jarocina Pawiem Jachowskim. Uczestniczyli też w lekcji języka
niemieckiego w Zespole Szkół Zawodowych nr I w Jarocinie. Ze swoimi rówieś
nikami z Tarzcc spotkali się m. in. przy
ognisku. W ostatnim dniu pobytu odwiedzili gospodarstwo rolne Stanisława
Czeszyka w Zakrzewie.
(rr)

ii).
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Udało się także zakończyć budowę

parkingu w Twardowie, rozpoczętą
już w 1995 roku. Zakres robót inwes-

tycyjnych

utwardzenie placu
oraz ułożenie kostki
brukowej. W najbliższych planach jest
wykonanie sieci telefonicznej.
W budżecie gminnym zaplanowano
- do realizacj i wspólnie z wojewodą
kaliskim - budowę drogi wojewódzkiej z Kurcewa do Slawoszewa. Na
zadanie to przeznaczono środki pieniężne w wysokości 100.000 złotych.

Gminna kochanka
Część sesyjnych obrad poświęcili
radni na omówienie zagadnień oświa
towych. Wszystko wskazuje na to, że
gmina nie powinna mieć kłopotów ze
środkami przeznaczonymi w budżecie
na ten dział. "My przejęliśmy szkoly
1 stycznia tego roku, z musu - przypomniał Walenty Kwaśniewski. - Inne
gminy przejęly ją dwa lata wcze.iniej.
Moim zdaniem tojest tak jak z żeniacz
ką. Gdy się żeni czlowiek, który jest
pe/uo/e/ni, wie co robi. Jeżeli się żeni,
gdy jest miody, to później przeważnie
przychodzą rozczarowania. Po okresie
zachwytu - w Jaraczewie, Jarocinie ,
Żerkawie - przyszedł szary dzień oświa
lowy gminy. Natomiast mY.'my się lIie
zachwycali narzeczoną alli kochanką.
U nas przyszla normalna, ciężka robota. Bo my, w Kotlinie poważnie traktujemy zadania, które na nas ciążą ".

Więcej pieniędzy

Radni

przyjęli jednogłośnie

uchwazmiany gminnego budże
tu'. Więcej środków finansowych przeznaczonych zostanie na drogi, telefonizację i oświetlenie uliczne . "Przyjmujemy do budżetu dotacje z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zwiększamy liczbę środków na
inwestycje. Zmniejszyly się wydatki
w dziale oświaty (podwyżki dla nalIczycieli byly mniejsze niż przewidywaliś
my) i dlmego mamy więcej pieniędzy"
- powiedział Walenty Kwaśniewski.
Radni przyjęli też uchwały w sprawie nabycia d ziałki gruntu, na której
wybudowana została przez gminę
przepompownia ścieków. Wyrażono
również zgodę na sprzedaż jednej z ko t1ińskich nieruchomości tzw. " Agronomówki" - byłego punktu Ośrodka
Doradzt wa Rolniczego.
ANNA KOPRAS-FlJOLEK
łę dotyczącą

PUH.A U!9S ERWIS

ich

objął

masą asfaltową
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62-023 Robakowo k/Gądek , ul. Krótka 4
Poznań - Kórnik. teL/fax (0-61) 171-216
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SPRZE DAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW
- FSO - POLONEZ CARO. TRUCK. CARGO
• DEAWOO • TICO . NEXIA. ESPERO
- SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 LAT
• AlCE KONSORCJUM
. RATY NIEOPROCENTOWANE
• LEASING
• MONTAZ INSTALACJI GAZOWYCH
~ AUTOSERIl'AS oferuje także wym i anę

~ ~~Sn§~Ms~~~cr~w ~t;~~YCH
• NA MIE JSCU REJESTRACJA
I UBEZPIECZENIA
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s.o.s dla spichlerza

Poszukiwanie możliwości ratowania spichlerza zbożowego w Brzóstkowie zdominowalo spotkanie z Ewą AndrLejewską - przedstawicielką
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Spolkanie zorga ni zowa ne zos lało
przez grupę społecznych opiek unów
nad za bylkami, d z i a łaj ącą przy
PTTK w Jarocinie. Okazją slały się
lrwające od 19 do 27 października
Ka lisk ie Dni Ochrony ZabYlków.
Zaproszonemu gości owi , Ewie Andrzejewskiej z biura WKZ, podlega
jarociń ski rejon. - Nie ma co ukrywać,
że lemat dworków i zespołów pa/acowo - folwarcznych j est tematem waż
kim . a zarazenl trudnym dla konserwatora. Niewiele mamy na terenie
województwa przyk ładów dobrze
Ulrzym unyc:h dworów i res taurmVQnych zgodnie z e/yką konsenva/orską·
Może takim bardziej po c ieszającym
przykladem z os/a/llich k.ilku miesięcy
jes/ dworek w S lup i, k/(j,·y przejąl Jall
Klauza. W Iym obiekcie zaczyna się
CO,\: dziać, gdyż /l Owy wla,~ciciel porządkuje park i odnawia elewację budynku - stwierdzi la Ewa Andrzejewska. J ednak w okolicy widoczne "l
przy kła dy ni szczejącyc h obieklów
zabylkowych . Pa ła c w Tarcach zoslał
co prawda oddzielony geoezdyjnie

PRASA

i nie jesl u ży tkowany przez sz koł~,
ale nadal pozostaje jej własnością.
Dotychczas nie znalazł się nikl zainteresowany kupnem tego obieklu.
Henryk Skarży ń s ki , klórego bł~dnie
wskazywano jako obecnego właści
ciela pałac u , ze względ u na swoje
koneksje rodzinne mi a łby prawo pierwokupu. Jednak do dnia dzisiejszego nic złożył żadnych konkretnych propozycji w biurze konser-

walora.
W znacznie gorszym położeniu
znajduje się spichlerz zbożowy
w Brzóslkowie, w gminie Żerków.
J ak pod kreśl a pani ko nserwato r, jest
10 obiekl o wyjątkowo ciek awej archileklurze, a za ra zem skazany na
rychlą zagładę. - Spotykamy się częs
to z takimi zarzutami. że służba konserwatorska nic nie robi i /y lk.o palrzy,
jak się coś wali. M y nie jesteśmy
jednak ot/jeżdżenia i odnawiania, czy
nawet łożen ia na te obiekty. Możemy
slużyć pomocą merytoryczną, w dohor~e fachowców i technologii zabezpiec:enia zabylków - wyja śniła Ewa
Andrzejewska. Dla spichlerza jedy-

nym ratunkiem jesl remont. Obecnym właścici el em zabytku jest Skarb
Pallstwa, a Agencja Rynku Rolnego
Skarbu Pańslwa była lylko jego administratorem. Na kupno obiektu
nie ma chętnych. - Teorelycznie iSInieje możliwość tzw. remontu zastęp
czego, ale nie doslajemy z Warszawy
żanychfimdllszy najego przeprowazenie. Jest po prosIu prawna możliwo;'L:,

której nie można wcielić w życie, ze
względu na brak pieniędzy - dodaje
przcdslawicielka
wojewódzkiego
konserwatora. Na mocy ustawy
z 1979 roku remont obiektu może
zostać dofinansowany. Musi byćjed
nak w rejestrze zabytków i właściciel
musi rozpocząć prace, Biuro konserwatora jest jakby pośredn ikiem, pomiędzy starającym się a odpowiednimi organami w Warszawie. U nich
skladać należy do końca listopada
wnioski wraz ze wstępnym kosztorysem. - Przy wyliczeniach sumy hierze
się pod uwagę wylącznie koszly Iypo-

wo budowlano - remontowe. Po weryfika cji kosztorysu i olrzyma/liu sumy,
oblicza się od niej 23 % i do /ych
wlaśnie 23 % możemy dofinansować
obiekl. Ale jesl lo pomoc /la zasadzie
refundacji, więc najpierw Irzeba przezl/aczyć fundusze na remont, a potem
rozpocząć swraIJia o dofinansowanie
- pod s um owała Ewa Andrzejewska.
Nie wiadomo jednak do kogo na leżeć
będzie zabylek. Istnieje możliwość,
że spichlerz przejmie gmina żerków l
albo Agencja Rolna Skarbu Państwa
znajdzie prywatnego nabywcę na pałac z otaczającym go parkiem, a co za
lym idzie lakże na spichlerz. Na
pomoc finansową ze strony pracown i
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu nie ma co liczyć.
Od I pa ździernika po przejściu na
"garnuszek wojewody", jak powiedziała Ewa Andrzejewska, i stnieją,
ale nie działają. Bi uro nic ma pienię
dzy nawel na znaczki poezlowe.
LIDIA SOKOWICZ

DONOSIŁA

Relacya gazeciarska,
prl(~dpo lllr1nj(~ lll spalił s ic;. dom
Il a l ci~cy Janowi Pn;lt:e i Michałowi K::ł nnh"ls kklllll w Czyi czy No I G. POll lieszk ::ulcy
dOII lU lego Illęszczyz n i I nicwi<lsl.y odd"llili SI(; byli II ;Ijan ll::ł r k clo ~ J arocill:-J. i losla \Yili
bez rlozon l dzieci Ka l1ll iilskiego Frandszk<l 7 i Mid l ćłlill~' 3 laW' I1l<lj<i('c . Pogorzel
wyJlikla z l..:ld rx Franc'iszek Kanllitiskj z<łpa l o Jlelll 111C'ZywClll świ(~dl pod ł óż ki c III
rodziców. szukając perek . PrZ(:ZlO ł ó:i.ko s u; Zp~l Ho i dOIli zosla ł łu pem ogni a . Przy
okazyi lej spa liła się Midm lln3 Ka n niIisk:.) w wiek u 3 la t k lór:-J w ł óż ku kiAla, i ocl
której rodzice powrudwszy . t y lko zll ::tjclli j("szC'Z(~ spa lo ll e szcząt ki.
"Tygodnik Powiatu Pleszewskiego"
nr 46 , 18 listopada 1854 r.

Dnia 9

Lis lop::ł r1 A. r.b.

Illi.;-dz.v gadzimi II i 12

Peron 4a.
w ś rodt( 10 lisloplIdII hr. o godz. ~O-cj \\' ::,ali ki na "Viclorin" KUlOl icl.-ic Stowm"Zy~zc ni c
Kobiet Praeujqeyeh w Jaroci nic uri'.J\di'..a pr/.csl<l\\'icn ic ,1I11<1 10rsk ic pod 1 ~'IUIcIll --Peron
4a " Tem ate m i nt e res uj ą cej sztu ki sce ni el.nej , opartej IW życ io\\"t.:j o hscrwacji Jcst
ni cbczpieczdlstwo lH1 ndlar/)' żywym toware lll i Sk Ul t.:CZJH.:j przcciwJzialaj1lcc.i 'Ikeji Mi sji
Dworcowej. W tym smllym dniu po połudn iu o godz. 2.30 dla dzicci po (":·c llaeh zn i żo n yc h
odbt;d;rje się specjalne przes tawienie. Wieczo rne pr/.edsl<\wicnic b~dzie urozmaicolle
dooorO\vyl11 kOIl<..:ertem sYllll onicznYIll .
Tmfna obsada posza.cgólll yeh ról oraz rz.cC7,Cl\\tl rcl.yserin prl.cdsl:l\\k:me to czy n ią
specjalnie i n teres uj ące , k1ó re niewąlpliwie s potka si~ z t luJll nym lHJzin lelll Il llszego
spoleCZClislwa.

Koncert
licealisty
Bohaterem kolejnego koncertu organizowanego 30 października przez
Państwową Szkolę M uzyczną I Stopnia w Jarocinie był 15-letni Dariusz
Urbanowicz - pianista.
Darek rozpoczął swój recilal od
wykonania toccaly Jana Sebastiana
Bacha. Za gra ł jeszcze pięć utworów,
m. in. trudną sonalę Wo lfganga A ,
Mozarta i szopenowską ba ll adę.

"Gazeta JarocInska "
nr 89, 7 listopada 1937 r.

JAK TO Z LNEM

BYŁO?

'Vitasz)'c(, - jl'Sl CU' kilkana ścir lat h.' mu ni ('w ir!r różn iły si\, 01.1 widu małych
m hłstecU'k. Ot, 7.abita d('s ~mi dl.iUl·a. mizel'nr -c ha łup y, kilka s kl('pów. To IIOW(',
przyszło w 1959 roku. I\a ba z!(' i Slni!"jącf'j lu 00 Ct<\SU n'ojny rosl.al'ni 'I,~' budnwallo
pil'I'WSZ<l n: kl1łju wytwórnię plyt paitb.il·nowych.
Dzis iaj j es t on najwi ~ k szy m Il!go typ u
7Jl.k ladclll w Europi..::. Z lnu produkuj \! SI ," roc i'lli c
1:\50 1011 w ł ó kna długi ego. pollud 2200 t OIl pakul
i 30 m szo.;śc. pl ~1 pa j..dzicrJ;owych.
Wila sz)'cc stają się krilj ow)'m centrum
przemysiu Ini ar,;kicgo. Jak Illl ni..::wielkic miast..::C7..kO bez

żad n ych w

h:j dz.i..::dzi ni c Iradycj i

blyskawiC"lllYto awans.
Setki pracowników .. LcnwilU '· z dawnych
rolników gospOO<lmjącyc h na niewielk ich poletkach 7.micnilo s i ~ w wysoko kwulifikowall'l kadrę

rohotlli cl.<1 i I c dmi c;'Jlą. t\'O \\O":i'..el'll \! lH'l1,dz..:nia.
Ix:lnll ni cmaI nl..:..: haniza..:ja do minimum og ra·
ni C'.I.yly prace lizycm ..:. Zmi":llilo si\! 1..:7. dzisi..:j!v.":
ob li cz..: W ilil Si'.)'c. Po\\'sl lI lo sze re g nowych

sklepów. dz i a ł ająca prLY i'' ': lkla dzie spóldJ.ielnia
mi CSl..kaniowa wybudowa la nowe ~ i cd l e dom-

ków jcdnorodzi;llI ych. W pr zyszlym coku IW
lerenie .Imocina rozpo.:-Z~til i'.oslMie budoWil 16roo7Jnncgo bloku zaUildowcgo.
" Gazeta Poznańska "
B li stopada

197-4 r.
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Młody piani sla wyst,! pil wauli Pańs
twowego Ośrodka K ształcenia Bibliolekarzy.
- Darek przygolowuje się do bardzo
prestiżowego konkurs~ł w Wars zawie,
klórego lIagrodą jesl slypelldium szopellowskie - powied z iał przed koncer- I
lem Zbigniew Obara , dyrektor szkoły
muzycznej w Jarocinie, klórą przed
dwoma lalY młody pianisla ukoń
czy ł. Darek już wtedy ba rdzo częslo
grywał na szkolnych konce rlach,
uczestniczył w konkursach dla mło
dych muzyków. Jesl laurcalem
dwóch ogólnopolskich ko nkursów:
w Koninie i Żaganiu. N a obydwóch
zdobyl drugie nagrody. W lej chwili
Darek Urbanowicz jest uczniem drugiej klasy sześciol etniego Liceum
Muzycznego w Poznaniu. Najchęt
niej grywa Chopina i Liszla . - Bach
i Mozart, 10 bardzo Irudlli kompozy/Orzy. Zwlaszcza dla mlodega czlowieka. Ich muzyka j esl laka daleka i odlegia - uważa Darek. - Teraz czeka
mnie udzial Ul warszawsk im konkursie. Nie będzie mi lalWo zdoby" slypelldium, ho wiem siar/ują lam przede
wszys'/kim ,1'ludeIlCi.
W przyszłośc i Darek chc i a łby sludiować w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jak każdemu młodemu piani ście marzy mu się udział w pres- I
tiżowym , Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie.
(jn)

16 r.
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Dokończenie ze str. 1
- Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie ma nic wspólnego zfaktycznym bezrobociem - mówi przewodniczący MKZ "Solidarność" Leszek Dąbrowski. - Wedlug naszych
danych w zakladach pracy nastąpi/o
i nastąpi dużo zwolnień - jest to
liczba kilkuset osób. Nie ma danych ,
że w rejonie Jarocina przybyto tyle
miejsc pracy. Andrzej Bajaczyk członek rady zatrudnienia i jednocześnie przewodniczący żerkows

kiej Rady Miejskiej twierdzi, że
spadek liczby zarejestrowanych
bezrobotnych wynika z obostrzeń,
jakie wprowadził urząd: Ludzi z odległych miejscowo.ici, na przyklad
z Komarza, nie SlaĆ na 10, żeby lak
często potwierdzać gotowość do pracy. Kierownik RUP-u nie zgadza
się z taką opini,!. Podkreśla, że
osoby bez prawa do zasiłk u nadal
podpisują listę tylko raz w miesią
cu.
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Zahaczyć się

na

pół

roku

- Mi nie przeszkadza, że muszę tu
co drugi dzień - zapewnia kobicta wchodząca do urzędu
- przynajmniej sprawdzę sobie, czy
nie wywiesili jakiejś pracy. Więk
szość bezrobotnych po podpisaniu
listy zatrzymuje się przed gablotą
z ofertami zatrudnienia. - Co z lego,
Że w Jarocinie jest tyle szwalni?
Wszędzie przyjmują na zlecenie,
a umowę 10 ciężko dOSiaĆ - żali się
bezrobotna krawcowa - Jak by/om
ujednego w zakładzie, lO mi powiedział, że będę osiem godzin pracować, a umowę to mi da na jedną
czwartą. 1 po co mi lo? Ja mam
czwórkę dzieci, które muszę zostawić, a potem nawet kuroniówki nie
doslanę. Zatrzymujący się pod gablotą z reguły nie liczą na stałą,
dobrze platną pracę. - Tu chodzi
·0 lo, by się zahaczyć na pól roku
i mieć prawo do kuroniówki - przyznaje bezrobotny malarz-tapeciarz.
Jest bez zasiłku już od maja, ale
latem miał tyle pracy, że nie musiał
się martwić o pieniądze. Zarabiał
oczywiście na czarno. - O chorobie
i sIarości lO jeszcze nie myślę - mówi, pytany o konsekwencje nicoplacania ubezpieczenia.

- Ludzie na kuroniówkach często
nocy, bo w dzieli się
boją kontroli -mówi krawcowa. Co
tam kontrole ... Jak jest większy
zakład, to praC/;ją pod innym nazwiskiem - dodaje druga.
Krystian Baraniak twierdzi , że
nie wszystkim udaje się pracować
na czarno. Wydział Legalności Zatrudnienia czyli tzw. policja pracy
ma wysoki wskaźnik wykrywalności nielegalnie pracujących bezrobotnych - także z rejonu Jarocina.
Kierownik urzędu nie zaprzecza,
że pomocne się tu okazały donosy
"życzliwych" sąsiadów i znajomych. - Na dziesięć informać}i
o nielegałnej pracy osiem jest prawdziwych - mówi.
dorabiają IV
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Przed gablotą mówią, że lepiej
być na kuroniówce niż zarabiać
naj niższą pensję. - D/atego ja dłużej
niż pól roku na pewno nie będę
pracował - śmieje się trzydziestolatek. Zapewnia, że prywatni
przedsiębiorcy najchętniej zatrudniają bezrobotnych na zasiłkach.
Nie płacą wtedy od nich składki
ZUS-owi. - Pieniążki idą z ręki do
ręki - potwierdza tę wersję pracownIca fizyczna. - By/am w trzech
zakładach, to mi powiedzieli: jak
pani ma kuroniówkę, to panią przyjmiemy, a potem - nie wiadomo.
Bezrobotni żartują, że powinno się
Ich zatrudnić w policji pracy, bo po
tylu latach wiedzą, jak się oszukuje.

RUP obsmarowany
( ... J Z rozpłakanym dzieckiem na
ręku

sta/am pod drzwiami bardzo
cierpliwie,jednak i to przeszkadza/o
paniom siedzącym w sąsiednim gabinecźe. Jedna z nich z obrażoną miną
mruknę/a coś pod nosem o moim
dziecku i ze z/ością zatrzasnę/a
drzwi" - pisze w liście do redakcji
bezrobotna matka. Rejonowy
Urząd Pracy należy do najbardziej
"obsmarowywanych" instytucji.
Był tydzień, że w redakcji codziennie zjawiał się ktoś ze skargą lub

Rejonowa Rada Zatrudnienia.
W Jarocinie działa ona tak "pręż
nie" , że mało kto wie o jej istnieniu.
Trudno więc uzyskać opinie bezrobotnych. Negatywnie o pracy rady wypowiadają się za to sami jej
członkowie. - Posiedzenia niczym
się nie kończą. Większość ludzi,
przychodząc na tę radę, nie jest
przygotowana, nie zna IV ogóle tematu i nie zabiera głosu - mówi
przewodniczący jarocińskiej "Solidarności". Zdaniem Leszka Dąb
r~wskiego pracę w radzie trzeba
zreformować. - Materialy powinny
być nam dostarczane przynajmniej
na tydzień przed posiedzeniem, no
i podczas obrad trzeba hy dochodzić

Zawód - bezrobotny
ALEKSANDRA PILARCZYK - - -

przychodzić

,

domowych - nie będą brały zwołn ień
na chorobę dziecka. A już czlerdziesto-, pięćdziesięciolatki w ogóle
nie mają szans na zatrudnienie.

Niektórych policja pracy musiaza to, że nie zjawiają się

łaby ścigać

w zakładzie. Dostają kuroniówkę,
mimo że tak naprawdę nigdy nic
pracowali i na razie nie mają zamiaru tego robić. - Zatrudniłam się
u mojego wujka na pól etatu. Nie
pracowałam, ale op/aca/am za niego
ZUS i podatek - mówi studentka
zaocznej ekonomii. Przez pół roku
płaciła nieco ponad milion miesię
cznie, · a teraz przez rok będzie
odbierała 274 złote 40 groszy.
Przejście na kuroniówkę jest też
czasem wykorzystywane przez matki , które i tak nie mogłyby podjąć
pracy. - To dla mnie płatny urlop
wychowawczy - mówi bezrobotna
fryzjerka. - Najgor zej, że leraz
przez te ciągłe podpisywanie na li.~
de. nie nwm z kim zos tawić dzieci.
Mężczyźni górą

- Z pewnością oszukiwanie nie
jest powszechne! - protestuje przewodniczący MKZ " Solidarność".
Jego zdaniem w rejonie Jarocina
na pewno nie ma pracy "na czarno" dla 5,5 tysiąca ludzi. Przewodniczący podkreśla, że tak naprawdę to nie wiadomo, jak wysokie jest
bezrobocie na naszym terenie. Podejrzewa, że wielu bezrobotnych
nie posiadających prawa do zasił
ku, nie rejestruje się w urzędzie.
Jak twierdzi Krystian Baraniakw rejonie Jarocina naj trudniej znależć zajęcie kobietom bez kwalifikacji, stolarzom-technologom i bibliotekarzom. Ci ostatni są natomiast poszukiwani w innych rejo~
nach Polski. W znacznie gorszej
sytuacji niż mężczyźni są bezrobotne kobiety. - Są oferty dla sprzedawczyń, ale właściciele sklepów wymagają, żeby były mlode i ładne.
Widocznie klienci takich właśnie
oczekują - twierdzi kierownik urzę
du. - Zatrudniane są z reguły te
kobiety, które nie maja obowiązków

donosem. Publikowane dotychczas
w "Gazecie" listy ani razu nie spotkały się z oddźwiękiem ze strony
kierownictwa urzędu. - Nie odpowiada/em, bo te skargi dotyczy/y
konkretnych problemów i konkretnych osób, znanych nam z imienia
i nazwiska. Jak mieliśmy odpowiadać na zarzuty, skoro le osoby nie
podpisały się pod listem? - mówi
Krystian Baraniak. Zapewnia, że
jeśli skarga klienta jest uzasadniona, wobec urzędnika wyciągnięte
zostają konsekwencje. Dotychczas
był już jeden taki przypadek.
To, że na pięć i pół tysiąca bezrobotnych obsługiwanych przez
urząd , kilkunastu jest niezadowolonych, jest jeszcze w miarę normalne. Mniej normalne jest natomiast to, że - jak wynika z relacji
bezrobotnych - czasami sami pracownicy podgrzewają złą atmosferę wokół urzędu, dystansując się od
rozporządzeń kierownika. - Ja myślę, że stosunki między mną a pracoIV/likami są dobre - mówi Krystian
Baraniak. Przyznaje jednak, że
w Sądzie Pracy trzech jego pracowników złożyło pozew, nie zgadzając
się ze zmianą zakresu obowiązków.
Według bezrobotnych niektórzy
urzędnicy lubią podkreślać, że to
kierownik zarządził częstsze skła
danie podpisów na liście, to kierownik nie zgodził się na to czy na
tamto, to kierownik nie przyznał
pożyczki. Jedna z osób miała podobno nawet określić sumę, jaką trzeba dać, żeby otrzymać kredyt na
rozpoczęcie działalności gospodarczej. - Nie by/o takiej sytuacji, żeby
ktoś chciał mi wręczyć łapówkę .
Jeszcze szybciej by stąd wyszedł jak
wszedł - zapewnia Krystian Baraniak.

Dobrze bo nudno
Organem, który powinien wspomagać bezrobotnych i tych, którzy
chcą tworzyć miejsca pracy, jest

do konkretnych wniosków - podsumowuje.
Na ostatnim posiedzeniu Rejonowej Rady Zatrudnienia rzeczywiście wiało nud,!. Obrady polegały w zasadzie na zapoznawaniu się
z danymi dotyczącymi bezrobocia
- przygotowanymi przez Rejonowy
Urząd Pracy. Ciekawie zaczynało
być dopiero pod koniec: przewodniczący Rady Miejskiej Żerkowa
domagał się wyjaśnienia, dlaczego
gmina nie dostała refundacji za
roboty publiczne prowadzone
w kwietniu. - 115 milionów złotych!
Dziś urzędnik powiada. że by/a źle
sformułowana umowa! A przecież
by/a dwa razy poprawiana przez
fachowców z urzędu pracy! - denerwował się żerkowski radny.
Niestety problem nie został wyjaśniony w trakcie obrad rady ze
względu .... na obecność prasy.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pra"
cy w Jarocinie w dniu 30 września
1996 roku wynosiła 5510 osób . .
Po raz drugi od 1990 roku do
rejestr4cji powróciło 345 osób to jeśt
33,2 %
zarejestrowaraz trzeci
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Swięty Marcin Jarocina
Urodził się

w dalekiej Panonii. Większość życia
we Francji. Wraz z chrześcijaństwem kult św.
Marcina przywędrował do Polski. Od ponad siedmiu
wieków jest patronem Jarocina. Jego święto obchodzone
jest 11 listopada.
spędził

Św . Marcin urodził s ię w Panonii
(Węgry)

w 316 lub 317 roku. Rodzice
jego byli poganami. Ojciec był rzymskim l egionistą, doszedł nawet do godno ści trybuna. Nic więc dziwnego, że
synowi nadano imię Marcin - pochodzące od Marsa - boga wojny.
Jesz,ze w dzi eciństwie przyszły
świ ęty

znalazł się - wraz z ojcem
i ca łym ga rni zonem w Pawii, wc Wło
szech, gdzie po raz pierwszy spotkał
się z ch rze śc ijanami. H agiografowie
pod ają, że w wieku 10 lat wpi s ał się na
li s t ę katechumenów i zaczą ł przygotowywać się do przyjęci a chrztu ŚW.,
jednak rodzice przeciwstawi li s ię temu. Gdy skończyl 15 lat wstąpił do

legionów. Przysięgę złożył w wieku 17
lat. Wkrótce legion Marcina przeniósł
Galii (Francja), w okolice miasta Amiens. Tam właśnie miało miejsce
niezwykle wydarzenie, które określiło
całe j ego dalsze życie.
Działo się to prawdopodobnie zimą
338/ 339 roku. Spotkał na drodze
półnagiego żebraka , któremu oddał
połowę swojego płaszcza. Później we
ś ni e pojawił mu się Chrystus ubrany
w jego płaszcz i miał przemówić do
otaczaj ących go a niołów: UPatrzcie,
j ak mnie Marcin, katechumen, przyodział." Po tych zdarzeniach przyjął
chrzest w Wielkanoc 339 roku, miał
wówczas 23 lata. Odtąd całe życie
poświęcił Chrystusowi i bliźnim .
s i ę do

OJCU GODFRYDOWI
parafii św. Antoniego w Jarocinie
serdeczne podziękowanie za pracę i trud nad nami
oraz życzenia przeobfitych łask bożych
z okazji imienin
i w dalszej pracy na bożej niwie
Z

składają
wdzięczni

parafianie z Witaszy.c
(3689/ R/%)

Serdeczne Gratulacje
i przywiązania
Kochanym Rodzicom
ROZALII i FRANCISZKOWI LEŚNYM
z okazji 50 rocznicy ślubu
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Postanowil , zgod nie z duchem pier-

wot nego

ch rześcijań stwa ,

zrezygnow wojsku - co wca le nie
było łatwc. Okazja nadurzyła się dopiero nad Renem, podczas wyprawy
przeciwko germańskim Allemanom,
w roku 354. W przeddzień bitwy Marcin popros ił o zwolnienie ze służby.
W odpowiedzi został aresztowany.
Wówczas poprosił, aby zezwolono mu
stanąć na czele oddziału bez broni,
tylko z krzyżem w ręku. Otrzymał na
to zgodę. Kiedy tak się stało, wróg
zwrócił się z propozycją rozejmu.
Uznano to za cudowny zna k. Po zawarciu pokoju, Marcin uzyskał zwolnienie z wojska.
Wrócił do Francji i zamieszkał z kilkoma towarzyszami w pustelni,
w okolicy Poitiers. W krótkim czasie
stal się sławny dzięki cudom i aktom
miłosierdzia, jakich doznawali od niego ludzie ubodzy i nieszczęśliwi.
W 361 roku pod naciskiem ludu został
wybrany biskupem Tours . W przeciwieństwie do innych hierarchów, nie
mieszka I przy katedrze, ale c iągle podróżow a ł wspierając duchowo i materialnie wiernych. Sam prowad z ił bardzo skromne, ascetyczne życie. Zmarł
8 listopada, a l l listopada roku 397
został pochowany w Tours.
Slawa jego rosła, śtał się z czasem
patronem Francji i jednym z najpopularniejszych świętych w średniowiecz
nej Europie.
Do Polski "dotarł" wraz z chrześ
cijaństwem i szybko zyskał wielką
popularność. W okresie średniowie
cza i stniało 220 kościołów pod jego
wezwaniem, obecnie 196. W ikonografii przedstawiany jest jako rycerz
na koniu w geście oddawania połowy
płaszcza półnagiemu żebrakowi. Takim też widzimy go na obrazie w głów
nym oltarzu kościoła sw. Marcina
w Jarocinie (na zdjęciu). Ten sam
motyw występuje na jednym z kafli
XVll-wiccznego pieca, od krytego
podczas wykopalisk w dawnej rezydencji Doliwów w Nowym Mieście
nad Wartą.
Pierwszy dokument historyczny,
dotyczący Jarocina , dat o wany jcst 30
listopad a 1257 roku. Wydany w 1'0wać

ze

s łużhy

Repr. FOTO StaehowioJ
znaniu przez księcia wielkopolskiegi
Bolesława Pobożnego " nadaje rozJi
ezne wolności włościom komesa Jan
ka, sy na nieżyjącego Wojciechs
uprzednio i świeżo nadanym". Znaj
dujemy tam teź następujący passII!
"Nadajemy Wymienionemu KomesolI
Jankowi i jego prawowitemu potomsl
wu dochód z cia w tymż e mieście i st6
Ilowimy, że wszyscy ludzie przedzodz4
ey. idący i przejeżdżający przez wymie

nione miaslo będą cło uis zczać, p.
groszu od każdego konia i wolu, zi
plebanowi św. Marcina tamże wyzna
czarny po groszu od czterech wozól
w naszej książęcej monecie".
Z dokumentu wynika niezbicie, ico najmniej od 1257 roku św . Marci!
patronuje kościołowi , parafii i miastu
Począwszy od średniowiecza UfOCzyS
tości odpustowe św. Marcina w Jaro
cinie ściągały rZesze okolicznej szlach
ty i prostego ludu. Szlachta otaczał!
czcią świętego Marcina jako patron!
rycerstwa, lud zaś dostrzegał w ni~
głównie dobroczyńcę ubogich. Za!
począwszy od odzyskania nicpodleg
łośc i w 19 l 8 f. uroczystości ku czci Ś\I.
Marci na zyskały w Jarocinie szczegól
ny wymiar. II listopada święto palI
rona miasta zhiega się z o licjaln}'lf
Świętem Niepodległości. Szkoda tyl'
ko, ż e tak mało o Iym pamiętamy.
Oprac. PIOTR MARCHWłA~

słowa miłości, wdzięczności

życzą

córki Zofia, Krystyna,

Wiesława

z rodzinami
(J7JVR/96)

Kochanym Rodzicom
KRYSTYNIE i ZBIGNIEWOWI
PASSKOM
z okazji 30 rocznicy ślubu
-kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości
życzą

córki Katarzyna i Magdalena z Mateuszkiem
(J 75// R/96)

Zjazd TWK
VJłI Krajowy Zjazd Towarzyslwa Wałki z Kalectwem odbył się w dniach 24-21
1996 r. w Warszawie. Spotkanie przebiegalo pod haslem słów wypowi~
dzianych przez profesora Wiktora Degę: "Winniśmy zrobić wszystko, aby rehabilitacjI
była dostępna wszystkim, którą jej potrzebują, bez względu na w'iek czy miejSCe
zamieszkania".
Zjazd ocenił dorobek, uchwalił program pracy na nową kadencję oraz wybrał
nowe władze naczelne TWK.
Podczas spotkania wygło szono referat sprawozdawczo-programowy, złożonO
sprawozdanie Glównej Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego , złożono projekl)
zmian w statucie TWK i przyjęto nowe uchwały. Prezesem Zarządu Głównego zostal
wybrany ponownie i jednogłoś nie dr Piotr Janaszak z Konina. Do plenum ZarządU
Głównego TWK wybrano międ zy innymi prezesa TWK Kalisz z siedzibą w Jarocini'l
doktora Andrzeja Sharifi.
Na konferencji podkreślano, że dla działania TWK trzeba stworLYć " lobby"
złożone z polityków, biznesmenów. prawników, lekarzy, nauczycieli, twórców, któr
by działało na rzecz rozwiązywania zagadnień prawnych, socjalnych, zawodowych!
szkoleniowych osób niepelnosprawnyeh. W minionych 35 latach działalności TWJ(
zdziałano bardzo wiele, ale ciągle dużo jest jcszcze do zrobienia.
Mówiono, że życic ludzi niepełno sprawnych dzisiaj jest już inne, ale nadal ist niejj
ich problemy. Ciągle wielu z nich nie może znależć pracy. Sprzęt rahabilitacyjn,
wciąż pozostaje zbyl drogi . Ist nicjc wiei c barier archilcktonicznych, komunikacyj'
nych i psychologicznych . Dużo pomaga PFRON, zwlaszcza w dziedzinie rozwoj~
wszelkich form rehabiłitacji zdrowotnej.
Do płanów TWK w Jarocinie n a leży za pewnienie niepełnosprawnym podl
stawowych warunków do sa modzielnego uczestnictwa w życiu zawodowym i spole-:
października

r.7nvm

Klejnot z Kretkowa
Kretków - małą wioskę w gminie Żerków odwiedza coraz więcej osób.
Przyjeżdżają tutaj pomodlić się przed kopią figurki Matki Boskiej
Fatimskiej, sprowadzoną aż z Hiszpanii.
Figurka została przywieziona z Hiszpanii przez pewnego zakonnika.
W ciągu trzech miesięcy, od kwietnia
do czerwca tutejsi parafianie wy bu, ,dowali grotę. Matkę Boską Fatimską
postawiono na kamieniach przywiezionych z największych sanktuariów
maryjnych: z Lourdes, z La Saletle,
Częstochowy i Lichenia. "Tu jest
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fundament, cztery metry
w dół kopaliśmy i zalaliśmy to betonem. W górę grota ma trzy metry.
My.itę, że przetrwa setki lat" - mówi

jeden z mieszkańców wioski.
Figura stanowi pamiątkę pobytu
w Jarocinie prawdziwej figurki Matki Boskiej Fatimskiej . Zostały wtedy
uroczyście poświęcone trzy figury,
między innymi właśnie ta, która znajduje się obecnie w Kretkowie. "Duchowa obecność Matki Boskiej jest dla
nas bardzo ważna - przyznaje ksiądz
Zdzisław Nagłer. - Po tym wielkim
gwiazdorze, który byl w Polsce nieda-

chcieli kupić nawet jego przeDla nich stanowiły one wielką wartość. Również dla nas, li! świe
cie duchowym duże znaczenie ma materialna pamiątka pobytu figury Matki Boskiej Fatimskiej".

WIlO,

ścieradla .

Przed poświęceniem figurka
znajdowała się u sióstr salezjanek
w Dobieszczyźnie. Na uroczystość
w Jarocinie przybrały one figurkę
kwiatami. "Z tego wyniklo pewne
zamieszanie - wspomina proboszcz
Kretkowa. - Gdy wprowadzaliśmy
naszą Matkę Boską, w asyście straża
ków ludzie nie wiedzieli, czy to ta
prawdziwa figurka. czy tei nie". Lu-

dzie podchodzili do figurki, dotykali
ją, niektórzy płakali, modlili się.
"Ktoś wtedy powiedzia!: "Jacy wy
teraz będziecie szczę.iliwi. Ta prawdziwa figurka odjedzie. My wrócimy
do domu, zostaną tylko wspomnienia.
Wy macie tę kopię, która zawsze
przypominać będzie
ten radosny

W październiku codziennie zbierano

się

przed gro/q, by wspólnie

FOTO StacholViak
dzień"
łożona

Grażyna, przesióstr salezjanek z Dobiesz-

- mówi siostra

czyzny .
Przed figurką spotkać można nawet w "zwykły" dzień kogoś, kto
przyszedł się pomodlić .

"Ludzie tego
grrty, żeby
przedstawić Maryi swoje osobiste
sprawy. O to wlaśnie chodzi w tym

potrzebują. Przychodzą do

hała.iliwym , niezrozumiałym świecie,

w którym żyjemy" - mówi proboszcz.
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Św. Hubert - patron myśliwych
Dzień poświęcenia relikwi św. Hubeirta jest wśród myśliwych czczony jako dzień pamięci patrona. Obchodzi
się to święto 3 listopada. Zwyczaj kultywowany w całej Europie stał się jeszcze bardziej popułarny, gdy ze
świętym kojarzono łegendę, wedlug której podczas polowania ukazał mu się jeleń z krzyżem w poświacie w środku
poroża i przemówił do niego by zostawił uciechy tego świata i oddal się służbie Bogu.

Od dawna kult św. Huberta był
silnie związany ze stanem szlacheckim i docierał wszędzie tam, gdzie
polowałi chrześcijańscy królowie,
książęta i szlachta. Drobny łowca
- plcbejusz, będący często kłusow
nikiem w książęcych lasach przez
dlugi czas inaczej przygotowywał się
do łowów, zapewniając sobie przychylność dawnych, zepchniętych do
roli łeśnych demonów pogańskich
bogów połowania. Zatarte relikty
tych praktyk odnajdujemy nadal w licznych przesądach łowieckich . Popularyzacja kultu św. Huberta jako patrona wszystkich łowców nastąpiła
Wraz z demokratyzacją samego poło
wania. Również w krajach protestanckich, mimo odrzucenia kultu świę
tych, występuje on jako tradycyjny
opiekun myśliwych.
O świętym Hubercie posiadamy
zupełnie pewne dane historyczne. Jak
podaje Encyklopedia Kościełna wydana w Warszawie w 1875 r., źył na
przełomie VII i VIII wieku na obSzarach późniejszych Niderlandów.
Początkowo był rycerzem, następnie
został kapłanem i uczniem świętego
Lamberta, a po jego śmierci objął
biskupstwo w Liege. Polożylogromne
zasługi dla

nawrócenia na wiarę chrze-

ścijańską swych rodaków. Zyskal na-

lliet przydomek misjonarza Ardenów.
Zmarl w roku 727, a relikwie jego
z/ożano w miejscowej katedrze.

Oprócz faktów historycznych ży
ciorys świętego Huberta owiany jest
legendą, która głosi, że zanim został
biskupem prowadził hulaszczy tryb
życia, a nade wszystko bez umiaru
upodabał sobie polowania w licznym
towarzystwie. Aż stalo się, że w dzień
Bożego Narodzenia. czy jak inna legenda mówi, w sam Wielki Piątek 695
roku, Hubert ·niepomny uroczystego
.'więta uganiał się za zwierzyną· I wówczas w głębokiej i mrocznej kniei
ukazał mu się wspaniały jeleń z krzyżem jaśniejącym niezwyklym blaskiem wśród pięknego i rozłożystego
poroża. Widząc w tym znak niebios,
Hubert udał się do Rzymu, gdzie
papież Sergiusz I nadal mu godność
biskupa w Liege. Kanonizowany po
śmierci, odbieral cześć jako patron
myśliwych już od IX wieku.
W Polsce kult św. Huberta rozwinąl się stosunkowo późno, w XVIII
wieku za panowania królów z saskiej
dynastii. Przyjąl się jednak szybko
i przetrwal, mimo różnych zawirowań
historycznych, cale nasze późniejsze
dzieje.
Po dzień dzisiejszy właś"ie w tradycji św. Huberta myśliwi czerpią wiele
podstawowych zasad z dziedziny etyki
łowiectwa. Myślistwo bowiem polega
przede wszystkim na umiłowaniu
przyrody, poznawaniu zwyczajów
zwierzyny, pomocy w przetrwaniu cię
żkich warunków zimowych, pomoc

odmówić różaniec

Hl znalezieniu ostoi poprzez intensywne dokarmianie. a dopiero na końcu
polowanie według ściśle ustalonych
regul.
Imieniny Huberta przypadają 3 listopada. Myśliwi naszego kraju w dniu
tym urządzają świąteczne polowania,
tak zwane hubertowskie lub hubertowiny. Łowom nadaje się specjalny
uroczysty charakter. Kończą się one
wspólnym ogniskiem z udziałem rodzin myśliwych, ich przyjaciól oraz
sympatyków lowiectwa.
Również na Ziemi Jarocińskiej
święto hubertowskie obchodzone bylo
we wszystkich kołach Polskiego Zwią
zku Łowieckiego. Zapoczątkowany
zostal jesienno-zimowy sezon polowań, a myśliwi ruszą na lowy wzajem"ie się pozdrawiając "Darz Bór" lub
"Cześć św. Hubercie".

WIKTOR BINKOWSKI

Kretków to mała wioska. "Cicha miejscowość, o której naprawdę
wie niewiełu - twierdzi ksiądz Nagler.
- Gdy wyjeżdżaliśmy z naszą poświę
coną już figurką z Jarocina, ludzie
podchodzili do nas i pytali: "Gdzie ten
Kretków leży? Gdzie tojest?" W Jarocinie nie ma takiego zacisznego kąta,
cichego przystanku na modlitwę. Myś
lę. że Matka Boska nie lubi halaś
liwych miejsc. Pewnie, że wszędzie
można się pomodlić. ale to jest szcze·
gólne miejsce".
Kościół w Kretkowie

otoczony jest

wspaniałą zielenią.

"Tujednak brakowało jakiegoś sacrum, jakiegoś dziela
sztuki. bo tak można nazwać naszą
grotę" - mówi Zdzisław Nagler. Pro-

jekt groty opracowany został przez
artystę plastyka Andrzeja Opalińskie
go. Pomysłodawcą groty jest sam
proboszcz. Już od dłuższego czasu
zastanawiał się nad zmianą wejścia
do kościoła. "Ludzie przyjeżdżając do
kościoła,

zazwyczaj

podjeżdżali

pod
ich w jakLi
Pod bramą groma-

samą bramę. Chciałem

sposób

wyciszyć.

dziła się też często mlodzież. Padały

różne słowa, palono papierosy" - tlumaczy proboszcz.
Niektórzy parafianie początkowo
dość sceptycznie odnosili się do pomyslu proboszcza. "Pytali: A po co
to? Dzisiaj - z zadowoleniem stwierdza ksiądz Nagler - są dumni z groty.

Mamy teraz mały klejnocik w parafii ".

Przed grotą Matki Boskiej Fatimskiej w Kretkowie codziennie zapalane są świeczki. Każda z nich oznacza
jakąś intencję. Nieraz do późna w nocy jeszcze ktoś klęczy ...
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

- maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- wygoda użytkowania
- estetyka wykonania
NOWOCZESNOŚĆ W TWOIM DOMU!

11

Drzwi suwane 'Nył(onane z luster kryształowych,
z płyt białych lub drewnopodobnych , znajdują zastosowanie w większości
pomieszczeń mieszkania. biura, hotelu i in.

Możliwość odliczenia od podatku
.
Środa Wlkp., ul. 20 Października l , tel. 545-24
(w godz. od 11.00 do 17.00)
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Bardzo potrzebna instytucja
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjno - Ortopedycznego istnieje w Jarocinie od
sprzęt wypożyczyło około trzysta pięćdziesiąt osób. Wśród nich najwięcej
Jarocińskiej. Zdarzają się jednak klienci z Pleszewa, Leszna, a nawet Głogowa.

czasie

Do budynku Spółdzielni Inwali·
dów "Współpraca" przy ulicy Szu·
bianki, gdzie mieści się wypożyczal·
nia, docierają najczęściej krewni lub
opiekunowie osób chorych czy nie·
pełnosprawnych. W przypadku cza·
sowego unieruchomienia, okresu re·
habilitacji po chorobie lub wypadku, klienci częściej są zainteresowani wypożyczeniem niż kupnem. Inaczej jest w przypadku trwałego kalectwa.

Najcz(!.~ciej wypożyczane są

wó -

zki inwalidzkie i różnego rodzaju
ku/e, ha/koniki oraz .l'przęt rehahi/itacyjno - sportowy: rowerki treningowe, wspinacze - informuje Jarosław
Zaradny, kierownik wypożyczalni.
W J arocin ie i Kotlinie osoby obłoż·
nie chore korzystają z łóżek rehabili·
tacyjnych. Sprzęt specjali styczny
potrzebny w wyjątkowych wypad ·
kach jest sprowadzany na specjalne
zamówienie . . Są to dO.ii: częsle

wypadki. Osoby

składają

Za

zasiłek

indywidua-

lne zamówienie, a my je realizujemy.

Tak sprowadza/em między innymi
wózek korbowy, rowery Irzyk%we,
inhalatory l/ellOwe '- informuje Jaro-

MGOPS. WysokośĆ7~siłkujest rozpatrywana indywidualnie i zależy
od wielkości dochodów.

U
\'

-lnslylUlja takajesl bardzo potrzebna. Asorlyment jesl duży, każdy może wybrać sprzęt, klóry u/a lwi mu
poruszanie się i rehabilitację. Dla
mojego ojca wypożyczyłem wózek
inwalidzki. Możliwość wypożyczenia
jesl bardzo ważna w przypadku lakim, jak lIasz - gdy ktoś jest tylko
czasowo unieruchomiony. Po ki/ku
miesiącach będziemy mogli sprzęt
zwrócić - informuje Grzegorz Stró-

II

żyk, farmaceuta z żerkowa. Duży
wybór sprzętu i przystępne ceny za
korzystanie z niego podkreśla pani Halina, mieszkanka Jarocina. - D/a

i na raty

przy
skierowanie lekarza lub legitymacja inwalidzka . - O.l'ohom zdecydowanym

na zakup proponuk najpierw wypożyczenie wyhranego sprzętu. Po miesiącu używania !nożna stwierdzić,
czy jesion odpowiedni. Jeśli nie, lo
jest możliwo.{:ć wymiany - mówi kierownik Zaradny. - Przy wypożycza

niu wp/acana jesl kaucja, klórej wysoko.~ć jest uzależniona od wał'to.~ci
sprzętu . Kaucjajest zwracana; klienci ponoszą Iy/ko koszl op/aty za
każdy miesiąc korzysIania. Wysokość kaucji jesl usla/ona na 20%
warto.ici sprzętu . W wyją Iko wych
wypadkach można lę cenę negocjować. Tak jesl w wypadku sprzętu
drogiego. np. lóżka rehabililac)1'ne-

go, klóre koszluje 26 milionów .1'10slaw Zaradny.
Przez kilkanaście tygodni wypo- ryci! zlolyclz. My.ilę, że trudno hy/ożyczalnia była oblegana przez kupuby renciście czy emerytowi wpłacić
jących picIuchomajtki dla doros- . ponad 5 milionów - dodaje Zaradny.
łych. Po zn iesieniu tzw. zielonych
Dla osób kupujących dużym udorecept na pampersy, tutaj można godnieniem jest sprzedaż ratalna
było je nabyć w najniższcJ cenie. bez odsetek bankowych.
W porównaniu z aptekami ceny są lu
W pokryciu kosztu wypożyczenia
zawsze konkurencyjl/e. Syslematycz- lub zakupu sprzętu pomaga Miejsnie kupuję podklady higiel/iczne. ko-Gminny Ośrodek Pomocy SpoWcze.5niej, również dla podopiec::.nej , łecznej w Jarocinie. - Częściej udziekupi/om lu

życzenie. Kupowanie sprzętu jesl celowe IV przypadkach stalego inwalidziwa i takie najczęściej rozpatrujemy - mówi Ewa Kunz, kierownik

higieniczne i podsuwacz - mówi Alina Augustyniak z Kotlina.

Kupić sprzęt może każdy,
wypożyczaniu wymagane jest

Po wózek i pampersy
-

nową, podsuwacz - mówi opiekunka
z Agencji "Alicja". Jakość i niską
cenę drewnianych przyrządów do
masażu docenili Holendrzy. W czasie wizyty w Jarocinie goście z Veldhoven wykupili wszystkie wałki
i pasy. Ostatnim "przebojem" jest
urządzenie do pomiaru poziomu
cukru we krwi . .

siedmiu miesięcy. W tym
jest mieszkańców Ziemi

.~rodki

poduszkę przeciwndleży-

/omy zasi/ku na zakup

niż

/la wypo-

Spotkanie na dobry

FOTO Slachowiak

Dobre warunki, miła obsługa
Osoby korzystające z wypożycza
lni zgodnie twierdzą, że oferuje ona
sprzęt na dogodnych warunkach. którą się opiekuję
wypożyczyłam lóżko rehabilitacyjne.

D/a chorej cioci,

Jesl lo wielka pomoc. Nie by/abym
IV stanie go kupić, a op/aly miesięczne
nie są duże . Poza tym, gdy ciocia
poczuje się lepiej, będę mogla lóżko
zwróc ić. W wypożyczalni kupiłam leż

początek

"W takim towarzystwie moglibyśmy przegadać niejedną godzinę" - stwierdzili uczestnicy spotkania chorych
na cukrzycę, Wbrew pozorom tematem rozmów były nie tylko problemy związane z chorobą, ale z normalnym,
codziennym życiem,
Okazji do zorganizowania spotkania było wiele - 75 rocznica odkrycia
hormonu insuliny, 15 rocznica powstania Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków i obchody Dnia Walki
z Cukrzycą.
Większa część spotkania upłynęła
na rozmowach, jak określili uczestnicy "o wszystkim". Zebrani wysłu
chali wystąpienia doktor Barbary Śli
wińskiej - Knas!, konsultanta wojewódzkiego do spraw diabetologii, człon
ka Zarządu Głównego Diabetyków
w Bydgoszczy, jedynego w woj. kaliskim lekarza diabetologa. Doktor podkreśli/a , że odkrycie insuliny by lo dla
chorych na cukrzycę jedyną drogą
ratunku . Jednak jej jakość nie dorównywała tej , która jest dos tępna dzisiaj
w aptekach. Zmienił si ę również sprzęt
do podawania insuliny. Chorzy mają

obecnie do dyspozycji peny - niewielkie urządzenia do automatycznego
ustalania dawki leku oraz glukometry
do badania poziomu cukru w organizmie .
Stowarzyszenie diabetyków działa
już 15 lat. Organizuje m. in. dla chorych dzieci i dorosłych turnusy w oś
rodkach sanatoryjnych. Jednak aktywność organizacji różnie oceniają
jej członkowie. - Cukrzyca jest lak
popularną chorobą, (l my nie mamy
nawet pomieszczenia na swoją poradnię. Leczenie IV przychodni rejonowej
Uf{!R{J godno.ki chorego . Więcej się
robi dla narkomanów niż dla nas stwierdzi I jeden z uczestników spotkania. Władze stowarzyszenia nie polemizowały z krytyką. - Wiemy . że
.\")'lU(I(ja hy towa chorydl się pogorszyla. Głównym celerrl .\·tmvarzyszenia

w najbliższym czasie będzie walka o po-

lepszenie lej

rzeczywistości

-

obiecał

Marian Szewczyk, prezes stowarzyszenia w Kaliszu. Jednym z pierwszych takich kroków w Jarocinie bę
dzie wyznaczenie od nowego roku
jednego sklepu spożywczo - mięsnego
i apteki, gdzie diabetycy będą mogli
dokonywać zakupów z upustem cenowym.
Organizatorzy zaprosili do Jarocina
przedstawiciela Zakładów TA RCHOMIN POLFA , jedynej firmy w Polsce
produkującej insulinę. Chorzy mogli
tez zapoznać si ę z jako ścią niemieckich aparatów do badania poziomu '
cukru w organizmie.
Spotkanie od by/o się pod h asłem
- " lnsulina lekiem życia".
(rak)
Szer:ej () prnhlemach diabelykóH' I:Zylajl/astr. / 2

męża , klóry jesl po wy/ewie, wypoży
czytam ku/e. Wczdniej mial jedną,
starą i źle dobraną. Te, klóre ma
leraz, trochę uciskają ramiona. Będę r
musialaje wymienić - mówi.

Klienci

podkreślają również milą

obsługę. co ważne,

Obs/ugajesl bardzo mi/a i,
fachowa. W lVypadku jakie/!.' niejasno.ici Ielefonują i proszą
o wyjaśnienia. Wszystko odbywa się
ku/lura/nie i dyskrelnie - mówi Grze- (
gorz Stróżyk. - Staramy się dobrać >
sprzęt jak nqj/epiej. W nieklórych (
sprawach prosimy o konsultację Roberla Kowa/skiego, kierownika Przy- ,
chodni Rehabililacyjnej - mówi Jarosław

Zaradny.

t

I

Bez reklamy i dojazdu

I

Większość osób korzystających
z wypożyczalni trafiła do niej przypadkiem, dzięki informacji znajomych . - O istnieniu wypożyczalni
dowiedziałem się z "Gazety Jarocińs
kiej". Myślę, że powinna być ona
bardziej rozreklamowana. Osoby,
które nagle zostaną unieruchomione,
nie wiedzą, że można się tu zwracać

- mówi Grzegorz Stróżyk.
Klienci, zwłaszcza osoby starsze
i mające problemy z poruszaniem
się, skarżą się na oddalenie wypoży
czalni od centrum miasta. - W rozmowach wiele osób twierdzi, że pro-

blemem jesl dOlarcie lulaj. Nie ma
aUlobusu, klóry zatrzymywałby się
przy budynku Spółdzielni Inwa/idów.
A przecież wypożyczalnia ma służyć
główn ie

osobom niepelnu.\prawllym
i chorym - mówi Jaros ław Zaradny.

części klientów problemem jest
leż zapłacenie kaucji, która przy
droższym sprzęcie jest dość wysoka.

Dla

IWONA CIEŚlAK
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Nieoficjalnie mówi się, że co czwartemu wychowankowi domu dziecka nie
udaje się w życiu. Jednak większość z nich przystosowuje się do nowych
warunków. Niektórzy - z obawy przed rozpoczęciem samodzielnego życia
- rezygnują ze wszystkiego. Powracają do rodzinnego domu, który niejednokrotnie jest "meliną".

domów wzorowanych jest na naturalnej
rodzinie. Głównym naszym celem jest
przygo towanie dzieci do życia w rodz inie. Powinny więc nauczyć się go lO wać.
prać , sprzątać. Robić wszystko l a, co
rówieśnicy z normalnych rodz in. Aby
nasze dzieci stworzy/y w przyszlości

Szansa dla wychowanka

jak ona powinna

prawdz iwą rodzinę,

zęt

rólŻ:t

za
łni

RENATA ZAWAL

)/a

,

Zdaniem Eugeniusza Urbańskiego
- dyrektora Domu Dziecka w Górze
naj mniejszą szansę na prowadzenie
normalnego życia mają te dzieci, które
pochodzą z rodzin zdemoralizowanych i do domu dziecka trafią dopiero,
gdy mają czternaście, piętnaście lat.
- Mają już wpojone zle przyklady:
rodzice piją i nigdzie nie pracują . Nieraz zdarza się tak, że dziecko do nas
trafia, bo matka mu kazała kra.ić. Gdy
o,irniołetnie dziecko pójdzie na targ
i COś ukradnie, a matka go za lo jeszcze
PocIlIvali - to jakie on ma wzorce życia ?

'ą,

na

zą

rium przeznacza te pięniądze na zagospodarowanie się i rozpoczęcie nowego
życia - mówi dyrektor. Dziecko, które

kom rzeczywiście udało się w życiu .
- Wyszłam za mąż . Mam wspaniałego
syna - mówi Grażyna T., była wy-

- wymienia dyrektor. Marian Górny,
dyrektor wydziału ekonomicznego
w Kuratorium w Kaliszu przyznaje,
że na ten cel przeznacza się ogromne
sumy pieniędzy. Obecnie w Domu
Dziecka w Górze na pieniądze z wyprawki czeka sześcioro dzieci. - Każ

I

Odwiedzają mnie kołeżanki z pokoju,

najgorszy był moment odejścia z doI lllu dziecka. - Zawsze j esl ta obawa, co
będzie dałej. Fakt, że otrzymałam wyprawk ę pieniężną i dostałam z Domu
:h ~Qjpotrzebni~isze rzeczy. Dla mnie najtrudni~iszy by/ moment rozpoczęcia no:l-. . lVego życia - twierdzi była wychowa nni ka domu d ziecka. - Jestem wdzięczna

y-

e,
lĆ

odzież, kołdrę, poduszkę,

nymi

którymi mieszkałam . Większo.\'Ć to
y- I "'ężo tki, tyłko Jola jest już po rozQ.
Wodzie - mówi Grażyna. Przyznaje, że

y,

odchodzi z Domu, otrzymuje również
naj potrzebniejsze rzeczy. - Między in-

bym mieć własny dom i szczęśliwą

0- I 2

:~

Brakuje na wyprawki

Jestem dumna - mam syna

chowanka Domu Dziecka w Górze.
iię Pobyt w Domu wspomina bardzo
:e- I dobrze. - Oczywiście były zarówno
ać lvesole momenty jak i smultle. Do dziś
ch

ktor.

Każdy wychowanek, opuszczając
dom dziecka, powinien otrzymać wyprawkę, która wynosi 300 procent
średniej krajowej - jest to około 30
milionów starych złotych. - Kurato-

dę rodzinę. Niektórym byłym wychowan-

iłą
li.
'a-

dzy musieli robić to, czego sobie zaży
czył. Ze szkoły wyrzucili go za kradzież - mówi dyrektor Urbański. Czy
uda mu się w życiu? - Życzę mu
wszystkiego najlepszego, jednak aby
żyć normalnie, musi przede wszystkim
zmienić swoje postępowanie i jeszcze
bardzo dużo nauczyć - stwierdza dyre-

- pyta dyrektor. Przyznaje również, że
dzieci z takich rodzin wracają do byłyCh środowisk, ponieważ bardziej odPowiada im ten styl życia.

Gdy zapyta się wychowanka, który
opuszcza dom dziecka, jak wyobraża
sobie przyszłość, odpowiada: - Chciał

y-

dzo trudnym dzieckiem, nauczyciele
nie mogli sobie z nim poradzić. - Kołe

I losowi. że 111am to, co mam.

WiC k szość byłych wychowanków
Pf'lyznaje, że najczęściej buntowali się,
gdy mieli piętnaście, szesnaście lat:

- Wt edy zaczą łem uciekać z domu
dZiecka. Być może dlatego. że byłem
Przyzwyczą;ony do życia w rOlJzinie
- twierd zi Wieslaw S. - Póżniej przyz- zlVYczai/cm si(' do nowego życia . WyJ~h()lI!awc:ów i {Jyreklura trakto wałem
!a l' Jak członkó w mojej rodz iny.
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- JYydąje mi się że m oje życie nie ma
sensu. Czas spędzony IV domu dziecka
uWażam za .\'tracony . Ze szkoly wyY
rzucono mnie za calok.lz talt - mówi
l.
Maciej S. Jak zgodnie twierd zą wy-

l.
;t

ChOwawcy i dyrektor, Maciej był bar-

ścieradlo,

dwie szklanki, dwie

prze-

łyżki ...

demu dz iecku, które ukOllczyło osiemI1w'cie lat i odchodzi z domu dziecka,
przysługują te pieniądze. W ty m roku
powilIno być usamodzielnionych tylko
czworo dzieci. J ednak dodatkowo dwoje przer wało naukę wcześniej - czyli są
lo nieprzewidziane wydatki - a oni
także mają prawo do otrzymania wyprawki - mówi Urbański. Dyrektor

przyznaje, że zazwyczaj , gdy dziecko
otrzyma do ręki pieniądze , zrywa
kontakt z domem dziecka .

Pomoc dla wszystkich
Dyrektor Urbański chce pomóc kawychowankowi. Kilka miesię
cy przed od ejściem szuka dla niego
miejsca pracy i zamieszkania. - Najżdemu

częściej każde

dziecko ma

szansę

podjąć pra cę. Oczywiście,jeżeli tyłka chce.
Obecnie z pracą jest bardzo trudno,
toteż zazwyczaj zakłady zatrudniają
naszych wychowanków na pół roku,
aby później mieli prawo do zasiłku.
Faktem j est , że stalą pracę udaje się
podjąć ty lko nielicznym - mówi Urbań

ski. Większość wychowanków podejmuje pracę od razu po wyjściu z domu
dziecka. Niektórzy - z obawy przed
rozpoczęciem samodzielnego życia rezygnują ze wszystkiego. Powracają
do rodzinnego domu, w którym niejednokrotnie znajduje się " melina" .
- Ostatnio nasz Dom opuściło dwóch
chlopców. ZałalWilem im pracę w pobliskim zakładzie. Jeden bardzo szybko
się przystosowal i pracuje nadał. Drugi
zrezygnował w dniu, w którym miał
rozpocząć pracę. Powrócił do domu.
Jest tam też dwóch jego braci, którzy
najczęściej przebywają w więzieniu mówi Urbański. - D/aczego zrezygnował? Być mOże przeraził się, że musi
rozpocząć samodzielne życie. Tak , wydaje mi się, że to był sIrach przed
życiem.

Czego

uczą

domy dziecka

Zdaniem Elżbiety StadtmiiJIer, dyrektora wydziału kształcenia w kaliskim Kuratorium wiele placówek odeszło już od tradycyjnego prowadzenia
domów dziecka. - Obecnie większość

muszą wiedzieć,

wygłądać

- twierdzi
dyrektor Elżbieta Stadtmiiller. Zdaniem Urbańskiego najlepszym przygotowaniem do życia jest spędzanie
z rodziną jak najwięcej czasu. - Dzieci

bardzo często odwiedzają zaprzyjaż
nione z domem dziecka rodziny. Po
pewnym czasie zaczyna im na sobie
zależeć. Od raz u zauważa się w wychowanku motywację do nauki czy pracy. Były również i takie wypadki, że
dziecko po wyj.iciu z Domu zamieszkalo
u tej rodziny - mówi Urbański.

Cichy wstyd
- N ic pani nie powiem na lemat
mojego pobytu w domu dz iecka - mówi

jeden z byłych wychowanków i dodaje
- Nie .życzę sobie, aby ktokołwiek dowiedzial, się że tam spędziłem dziecińst
wo.

Kilka lat temu Wiesław P. chciał
zorganizować zjazd byłych wychowanków Domu Dziecka w Górze.
Kiedy zaczął kontaktować się z były
mi kolegami, większość przekonywała
go, aby tego nie robił. Najczęściej
argumentowali to tym, że nie chcą
w środowisku przyznać, że są z domu
dziecka. - Faktem jest , że najczęściej
odwiedzają nas wychowankowie , którym powiodło się w życiu, Nie spotkalem się, aby ktoś mówil źle o domu
dziecka - mówi dyrektor Eugeniusz

Urbański

Stosy listów
Wychowawcy przyznają, że otrzymują od byłych wychowanków stosy
listów. - Piszą w nich, jak powodzi im
się

w

życiu,

dziękują

bardzo często również
za dobre wskazówki - mówi·

wychowawca.
- Gdy piszą, że udało im się w życiu ,
dzieci, wlasny dom, to cieszymy
się razem z nimi. Jesleśmy wręcz dumni, że nasz trud włożony w ich wychowanie nie poszedł na marne - mówi
mają

Barbara Gabryszak, wychowawca
grupy i dodaje. - Duma rozpiera nas
je.zcze bardziej gdy dostajemy zaproszenia na wesela.

..Cho~y, z bardzo niski!D ~oz!omem cukru we krwi, zachowuje się jak człowiek
pIjany I często zdarza Się, ze Jest tak traktowany. Znane są przypadki śmierci
chorych na cukrzycę w izbach wytrzeźwień.

Z cukrzycą można żyć
ANNA KONIECZNA
Cukrzyca wymaga życia z zegarkiem. Chory musi przestrzegać wyznaczonej pory posiłku, a przede
wszystkim systematycznego podawa ni a leków - insuliny i leków doustnych. Niski poziom cukru w organizmie powoduje zasłabnil'cia - do
śpiączki hipoglikemicznej włącznie.
- Taki chory zachowuje się jak czlowiek pijally i często zdarza się. że jest
tak traktowuny. Znane są wypadki
.illlierci choryclilIa cukrzycę w izbach
wytrzeź wielI. Może dzisiaj się lO już
nie zdarza. ho świadomo.śf.: spoleczel"istwa jest większa. Trzeba przyznać.
że również wśród lekarzy

wiedza o cu-

krzycy nie byla na najwyższym poziomie - stwierd za lekarz Barbara Śli
wińska - Knast, jedyny w wojewódzlwie kalisk im lek arz diabelolog.
Chorzy s karżą sil', że nic wszyscy
ludzie pO lraii,! udzielić pomocy. Kiedy idzie sir do przychodni. chociażby do dell tysty. taki lekarz częs to
uhlJlvio się czy przy cukrzycy może
mnie leczy,:. C/1Ifali mu się . że nie
rohl czego':. hez przygotowania , ale

tak nie powillllO być. bo IV ten sposóh
ja stracę II".\ :ystkie zęhy - śmieje się
Radek_

PŁYTY

GIPSOWOKARTONOWE

RUSZT STALOWY
I AKCESORIA

MAsy SZPACHLOWE
HURT-DETAL
63 - 200 JAROCIN
ul. WĘGLOWA 28

leI. 473 058

Towarzystwo
Psychoterapeutyczne
. i Edukacyjne
Centrum Terapii Analitycznej
(CETA)
• Psychoanalityczna terapia
zaburzeń nerwicowych
(forma grupowa)
... Grupa rozwoju osobistego
(w konwencji psychoanalitycznej)
Wstępna

sesja

(indyvłiduaJna) bezpłatna

Tct. 47-32-42 w godz. 1700- 21«<

Dlaczego

właśnie

ja?

Większość chorych to ludzie starsi. Często nie mogą się pogodzić
z koniecznością leczenia i zmiany
trybu życia . - Nie chcę bYI' obciąże
niem dla rodzilly. To cale leczenie
jest dla mnie takie trudlle. Jestem
zmęczony. Teraz. kiedy dzieci odchowane i móglbym odpocząć. muszę
się tak pilnować - skarży się pan
Bronisław.
Najważniejsza

jest dieta. Każdy
diabetyk jest zmuszony ograniczyć
w jadłospisie tłuszcze i węglowoda
ny proste . Musi też przestrzegać
dziennej dawki wl'glowodanów zło
żonych spo żytych w potrawach.
Dla k ażdego chorego lekarz indywidualnie ustala taką dawkę.
Ludzie, klórzy utrzy mują si, z renty czy emerytury, skarżą się na
wyso ki koszt diety cukrzycowej. Nie wiem . czy k to.! zau ważyl. jak
droga jest zdrowa żywno.ii i jak
czasochlonne jest przygotolVywanie
potraw - stwierdza Piotr Janiak ,
który lubi gotować i sam przyrzą 
dza sobie posiłki.
Nie wszyscy poddają si, chorobie. Pani Sława jesl wyjątkowym
pacjenlem. Tak okreś la ją lekarz
Radosław Bahłaj , który - obok lekarza Krzysztofa Ochmana - opiekuje
się diabetykami w jarocińskiej poradni . - Jestem chora ponad piętna.ście
lat- mówi pani Sława. - Trudno bylo
mi zaakceptować tę nowinę. Bylam
mloda. slUdiowalam i mialam radosną wizję życia. Realia nakazaly mi
skorygowć plany. Przerwalam studia
- może niesłusznie. Zaczęłam inną
naukę -jak żyć inczej. Przede wszys/kim sama od początku wstrzykiwala/ll sohie insulinę. Staralam się przestrzegać diety . Byly okresy. kiedy
insulinę zdobywalo się różnymi sposohami. Teraz nie .namy z ty/ll żad
nego prohlernu. - Jak sama lwierdzi,
dzisiaj są metody leczenia , które
wcześniej zastosowne zatrzymałyby
postęp choroby nie tylko u niej.
- Wiośnie od pewnego czasu doktor
Bahlaj zastosowal u mnie tak zwaną
intensywną insulilloterapię. Sama
badam sobie poziom cukru i ustalam
dawkę insuliny. Lekarz prowadzący
twierdzi, że jest lO me loda leczenia
dla nielicznych pacjentów - zdyscyplinowanych, o wysokim poziomie świadomości i posiadających
glukometry (aparaly do badania
poziomu cukru) .
Skąd się

bierze?

Lekarze przyznają , że wpływ na
powstanie cukrzycy mają cechy genetyczne. Poza tym środowisko i infekcje wirusowe. Cukrzyca może

wystąpić

w wieku młodzieńczym,
i starszym - w różnych
typach. W tak zwanym typie pierwszym występuje bezwzględny niedobór własnej insuliny. Chory musi
otrzymywać ją w zaslrzykach - inaczej umrze. Natomiast w typie drugim występuje insulinoodporność,
czyli chory posiada w organizmie
insulinę, a łe nic potrafi jej przyswoić. U tych chorych decydujące znaczenie ma dieta, redukcja nadwagi,
wyregulowany wysiłek fizyczny i leki doustne. Dopiero, kiedy to nie
pomaga, lekarz stosuje insulinę. Jest
jeszcze typ przejściowy - cukrzyca
okresu ciąży, która po urodzeniu
dziecka ustępuje.
dziecięcym

"Cukrzycowi" rodzice
Jarociń s ka poradnia nie opiekuje
s ię dziećmi i kobielami w ciąży.
Jeże li chora na cukrLycę decyduje
się zajść w ciążę, jej leczeniem za jmuj ~! sil' s pecjaliści z Poznania .
Dorota ma dwadzieścia lat. Choruje na cukrzycę od czwartego roku
życia. W styczniu wyszła za mąż.

O urodzeniu dziecka zdecydowali
razem z mężem. Dorota przeszła
cykl przygOlowalI przed dziewięcio
miesięcznym okresem oczekiwania.
- Jestem teraz pod sta lą kontrolą
w szpitalu w Pozllaniu /la przy 111.
Polnej. Opiekę oceniam hardzo wy so·ko. Mam poczucie hezpiecze"stwa
i wierzę. że wszystko bedzie w porządku. - Dorota urodzi w listopadzie. - Mam przeczucie. że najhliższa
wizyta li' klinice skończy się na oddziale. gdzie przeczekam do końca
ciąży - przewiduje.
Jeś li przyszła matka ściśle stosuje
się do za leceń lekarLa, to istnieje
duża szansa, że urodzi zdrowe dziecko - twierdzi lekarz Bahłaj.
Dziećmi z terenu całego województwa zajmuje si ę poradnia w Kaliszu. Leczy się tu około slu małych
pacjentów. Doklor Piotr Suda obserwuje wzrost zachorowań. Cukrzyca zdarza się również w wiek u
niemowlęcym.

Problemy dla chorego dziecka posi, w momencie rozpoczęcia
nauki w szkole. - Dzieci czują się
gorsze. DI/żo zależ)' od nalIczycieli
i pozostalych dzieci. ale przede wszystkim od rodziców. To olli powinni
uczyć dziecko żyć z cukrzycą, lItrzymywać staly kontakt z nauczycielami. Dotyczy to przede wszystkim
lekcji gimnastyki. gdzie potrzebny
jest wysiłek. Niestety często w szkole
nikt nie wie. że uczeń jest diabetykiem
- mówi dr Piotr Suda.
Sprawą kłopotliwą jest podawanie zastrzyków podczas zajęć. Część
jawiają

dzieci odwiedza gabinet higienistki ,
taki w szkole jest. Niestety bywa
tak, że dzieci podają sobie zastrzyki
w ubikacji. - To najgorsze miejsce.
zupe/nie niedozwolone. dlatego staramy się 1I1atwić im życie. stosując .
IV leczeniu tak zwaną insulinę ludzką.
Podaje się ją niewielkim urządzeniem
w ksztalcie dlugopisu. które automatycznie ustala dawkę leku - dodaje
lekarz.
Chore dzieci, w równym stopni u
jak dzieci zdrowe są poddawane
szkolnym stresom. Ma lo bardzo
niekorzystny wpływ i jest jeszcze
jednym powodem, dla którego nauczyciel powinien wiedzieć o stanie
zdrowia ucznia. W sytuacji wyjąt
kowej może on być zwolniony ze
szczególnie trudnych egzaminów na przykład wstępnych do szkół

jeśli

śred nich.

Konsekwencje cukrzycy
Nieuniknione dla chorych są pow związku z cukrzycą.
Przede wszystkim pogarsza się
wzrok. Ul egają uszkodzeniu nerki,
nie funkcjonuje prawidłowo układ
krwionośny. - Najgorsze jest to. że
czlowiek powoli staje się ruiną. Tych
wikłania

procesólV nie da

się zatrzymać. Moż

nll je jedynie opóżniL'. To jest prawdziwym powodem naszych za/anuli;
i braku psychicznej odporności - mówi chora od pi ęc iu la t Kinga.
Chorzy diabetycy mu szą szczególnie uważać na wszelkiego rodzaju zranienia. Z racji obn i żon ej odporności organizmu są wyj'ltkowo
nara żeni na infekcjI'.

Poradnia w starej pralni
Zdaniem specjalislów bardzo islotnym czynnikiem w leczeniu pacjenla - diabetyka jest instruktaż
przeprowadzany przez pielęgniarkę
- asystentkę lekarza. W Ja rocinie
taką rolę spelnia Danuta Parzonka.
- Powinnam prowadzić, oprócz instruktażu slownego speć1alne prezentacje. Nie mamy jednak pomieszczenia na poradnię. Wymieniamy się
tylko z czterema innymi, a kartoteki
noszę pod pachą - mówi Danuta
Parzonka.
Przez krótki okres, na począlku
tego roku , poradnia diabelyczna
olrzymała pomieszczenie. Jednak,
zdaniem inspek lorów SANEPiD-u,
bezpośrednie sąsiedztwo gabinetu,
w klórym byli przyjmowani chorzy
na gruźlicę , zwiększało możliwość
zarażenia i pomieszczenie dla diabetyków zostało zamknięte. - Dyrektor
Spychal.obiecal lIam pomieszczenie
po starej pralni. Wystarczylby jeden
pokój. w którym na slale mielibyśmy
materialy - mówi doktor Bahłaj.
Dyrektor ZZOZ-u w Jarocinie nic
zaprzecza, że pomieszczenie dla diabetyków jest w planach - Potrzebujemy okolo 100 milionów starych zlotych na adaptację starej pralni na
poradnię diabelyczną i internistyczną. W tej chwili nie mamy tych
środków. Nie ukrywam jednak . że
samo Stowarzyszenie Diabetyków
pozyskując sponsorów może przyspieszyć otwarcie poradni.
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człowiek twardy, ale pełen ciepłych
odruchów wobec oficerów i żołnierzy
, z poszczególnych szwadronów, peł
nych ofiarności i odwagi. Z nimi,
masowo ginącymi, czytelnik przeżywa
potyczki i walki od Kutna iWalewic,
przez Brochów i Białą Górę, aż po
ostatnią bitwę w podwarszawskiej Puszczy Kampinoskiej. Liczący ponad
tysiąc żołnierzy pułk, idący na pomoc
Warszawie, stopniał po siedemnastu
dniach do dwustu. Od północy i pół
nocnego zachodu Polacy zostali otoczeni przez Czwartą , a od południa
i południowego zachodu przez niemiecką Ósmą Armię. Pozostawał tylko
marsz na wschód. Warszawa była otoczona pierścieniem wojsk nieprzyjaciela. W stolicy, dokąd dotarły resztki
pułku, w Parku Łazienkowskim ułani
puścili wolno kawaleryjskie konie.
Żołnierzy i oficerów skierowania do
NOWY JORK
kopania okopów i do Fortu Dąbrows
kiego.
licji. Obraz tamtych czasów wygląda
Warszawa broniła się do 28, a Modjak żywcem przeniesiony z wozu
lin do 29 września. Właśnie na tej
Drzymały na salony polski,go dworu.
ostatniej dacie kończy się podstawowy
Na strychu przechowywana była polmanuskrypt Wojciecha Chełkowskie
ska flaga, przecięta na pół. Dumnie
go. Pozostałe rozdziały mają już tylko
zawisla na maszcie dopiero w roku
formę notatek. Wiemy z nich, że ranny
1918, kiedy Niemcy poniosły klęskę
na Wschodzie i Zachodzie. Był to leczył się u rodziny, a później przedarł
wielki dzień w licznej rodzinie Woj- się do Pierwszej Dywizji . Pancernej
gen. Maczka.
ciecha.
W dniu kapitulacji dymy l dogasaW kolejnych rozdziałach autor pisze o podchorążówce w Grudziądzu, jących zgliszcz Warszawy zasnuwały
horyzont. Rankiem grupa mniej już
O swej służbie w randze oficera rezerwy pułku , o spóżnionej mobilizacji ni ż dwustu żołnierzy u s tawiła się
w 1939 roku. Dzisiaj wiemy, że była w trójbok na jednym z trawników
celowo opóźniana przez polskie wła  Parku Łazienkowskiego. Przemówił
dze w nikłej nadziei , że jednak nie pulkownik: " Walka nic jest zakOlldojdzie do niemieckiego ataku na Pol- czona. Sztandar opuszcza nas teraz
i nie dostanie się w ręce nieprzyjaciela.
skę. Sama kampania,jej 17 dni , opisana jest z punktu widzenia żołnie Pewnego dnia zostanie odkopany".
rza-oficera , który prowadził często sa- Pada rozkaz: "Poczet sztandarowy
- odmaszerować!". Zagrała trąbka.
modzielną, to znaczy bez rozkazów
dowództwa , walkę z napierającymi Dwustu żołnierzy podchwyciło melodię hymnu narodowego . Ta scena
siłami niemieckimi. Trudno się zgoprzypomina nam, Polakom za kończe
dzić ze stwierdzeniem, że polskie dowództwo nie miało strategii. Liczne nie wiersza Walecznych tysiąc opuszarmie wycofywały się na wschód cza Warszawę Juliusa Mosena, w tłu
w nadziei , że zdołają utworzyć lini ę maczeniu Jana Nepomucena Kamińs
obrony na Wi śle. Autor tylko mimo- kiego:
chodem wspomina, że walcząca PoI- - Kto idzie' Stójcie. Krzykną pruskie
ska nie otrzymała żadnej pomocy od war/y.
swych zachodnich sojuszników. Dzi- - MY lu dziesięciu. caly lo - Pulk
siaj wiemy, że dowództwa sił zbroj- Czwarly.
nych Francji i WieLkiej Brytanii wcale
Sztandar zakopano. Nie wiemy, czy
nie zamierzały przyjść Polsce z pomo- i kiedy został wydobyty z ukrycia.
cą. Uważaly, że główna batalia z NieAutor przypomina tylko słowa Ryszamcami rozegra się na Zachodzie, rda Kapuścińskiego, który Visał, że
wzdłuż linii Maginota i na wodach
Ormianie jak Polacy, dotknięci klęs
kanału La Manche. Dowódzcy i żoł
ką , zakopywali swe narodowe reliknierze 17 Pułku Ulanów Wielkopolswie.
kich i Arnlii " Poznań " czy "Łódź"
zapewne niewiele wówL'Zas myśleli P.S. W kampanii wrześniowej walo aliansach, licząc dni odwrotu w ciąg czyło sześciu braci Chełkowskich.
Najstarszy i najmłodszy spośród nich,
łych starciach z uzbrojonym po zęby
nieprzyjacielem. W 350-stronicowej Franek i Edo, polegli. Krzysztof spę
dził prawie sześć lat w niemieckiej
książce jest wiele dowodów, że Polacy
niewoli. Dwie siostry i mała siostprzeciwstawiając
się hitlerowskim
rzenica autora zginęły podczas bomczołgom, ciężkiej artylerii i lotnictwu
walczyli przy pomocy małych tankie- bardowania Warszawy . . Pozostałych
tek , lekkiej artylerii, konnicy i piecho- członków rodziny aresztowało Gesty. Autor ani razu nie wspomina, by tapo, jedni zginęli rostrzelani w Radopolskie oddziały otrzymały wsparcie miu, pozostali w Oświęcimiu.
lotnictwa z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach.
Wojciech Cbełkowski Zakopany
Pod Kutnem dochodzi do najwięk
szego starcia. Dowódcą całości pol- sztandar (tytuł oryginału The Burried
skich sił jest generał Tadeusz Kut- Standard). Przełożył z angielskiego
rzeba; pułkiem, w którym służy autor, Lech Czyżewski, Wydawnictwo Euredowodzi_ płk Ignacy Kowalczewski, ka, Kraków ł 995, s. 350.

Prezentujemy dziś naszym Czytelnikom recenzję książki Wojciecha Chełkow
skiego "Zakopany sztandar". Recenzja ta ukazała się w nowojorskim Nowym
Dzienniku - największej polonijnej gazecie w Stanach Zjednoczonych. Autorem
recenzji jest Bolesław Wierzbiański, redaktor naczelny nowojorskiego pisma.
Przedruk ukazaje się za jego zgodą.
Naszym Czytelnikom przypominamy, że Wojciech Chełkowski jest potomkiem właścicieli pałacu w Śmiełowie a książka została wydana przez jego syna,
profesora Piotra Chełkowskiego.

Zakopany sztandar
BOLESŁAW WIERZBlAŃSKI,
Przyzwyczailiśmy się na emigracji
do książ.ek dających syntezę działań
politycznych czy operacji militarnych.
Dotyczące, drugiej wojny światowej
prace Montgomerycgo, Eisenhowera,
Maczka czy Andersa obejmowały wielkie problemy i rozległe fronty.
Wiele z tego rodzaju książek, prZeczytanych lata temu, zna lazło się zresztą
na pó łkach historii . Rzadko po nie
sięgamy. Druga wojna ~wiatowa Z3 koliczyla s i ę pięćdzicsi,!t lat temu, a zimna wojna, która absorbowała ludzkość przez blisko dwa pokolenia.
przycichla. Tu i tam wyhuchają lokalne konflikty: mala Czeczenia walczy
o niepodległość z ogromn'l Rosją;
w byłej J ugosłuwii, zwłaszcza w Bośni,
toczą się zmagania wzdłuż granic - ja kich? Religijnych? Narodowościo
wych? Na te pytania kiedyś może
odpowie historia .
Też o wydarzeniach minionych, ale
z węższej perspektywy, mówi książka
pl. Zakopany sztandar, której autorem
jest Wojciech Chclkowski, oficer 17
Pulku Ułanów w Lesznie Wielkopols"
kim, wydana w Polsce przez krakowską oficynę Eureka. Fascynująca, a zarazem historycznie spóźnion a praca
omawia losy jednej tylko, względnie
niewielkiej jednostki, jaką był wła śnie
17 Pułk Ułanów Wielkopolskich.
Tłem opisywanych wydarze" jest niemiecki atak na Pol s kę we wrześniu
1939 rok.
Niecodzienne były losy autora. Po
kampanii wrześniowej i ukryciu tytulowcgo sztandaru, przedostał się na
Zachód. W a lczył w kampanii francuskiej w roku 1940, a potem sł użył
w Pierwszej Dywizji Pancernej (nie
brygadzie, jak blędnie podano na obwolucie k s ią żki). Po zakończeniu wojny wróci I do Polski. Aresztowany
przez bezpiekę, spęd ził pięć lat w wię
zieniu. Pod tym względem nie był
wyjątkiem . Wład ze komunistycznej
Polsk i, którą dąfacto rządzili sowieccy
okupanci, inwigilowały i więziły przez
lata wielu Polaków, którzy podczas
wojny walczyli na Zachodzie .
Zakopany sztandar powstał tylko
po a ngielsku. Tak przynajmniej przypuszcza syn autora, orientalista, Piotr
Chc!kowski, znany profesor Uniwersytetu Nowojorskiego, bo nie odnalazł wersji polSkojęzycznej w spuściź-

nie po

zmarłym

Książka

w 1983 roku ojcu.

powstała

w
latach
1943/1944, kiedy Wojciech Chełkow
sk i przebywał w szpitalach, lecząc
skutki ran odniesionych w kampanii
wrześniowej. Przetłumaczył ją na ję
zyk polski sprawnie i fachowo Lech
Czyżewski.

Jeszcze kilka szczegółów. Chełkow
sk i spisał swoje wspomnienia pod
pseudonimem Derslaw Dębicki; zreSZh! pełno jest w ksi"żce pseudonimów, pod którymi kryją się autentyczne postaci września 1939 roku.
Jak domyś l a się autor wstępu Piotr
Chełkowski ,
użycie pseudonimów
miało zapobiec represjom wobec kolegów z 17 Pułku Ułanów WielkopolskieJ!. Przebieg działań wojennych
w okresie, kiedy powstał Zakopany
Szlandar, pozwalał się domyślać, 7-"
Polska będzie okupowana przez
Związek Sowiecki .
Historycy znajdą w lej książce wiele
interesuj ących informacji . W rod zinnym domu Chełkowskich w Śmieło
wie (autor nazywa go " Dębno ") w lecie 1831 roku, w drodze na zachód,
za trzymał się Adam Mickiewicz. Śla
dy jego pobytu można znaleźć w Panu
Tadeuszu , w opisie dębów i topoli, co
chronią od wiatrów jesieni dwór w Soplicowie. Dęby , o których w Panu
Tadeuszu poeta tak często wspomina,
to właśnie dęby śmiełowskie. Prof.
Piotr Chc!kowski pisze, że szczególną
o pieką otaczali je dziadkowie, Józef
i Maria Chełkowscy, bo ich posiadlość była ostatnim miejscem w granicach Pol ski z 1939 roku, w którym
zatrzymał się Mickiewicz. Śmiełów
był więcej niż obszernym dworem
ziemiańskim w Poznańskiem. Matka
autora i bohatera książki pochodziła
z Dominirskich, znanej polskiej patriotycznej rodziny z WapIewa
w przedwojennych Prusach Wschodnich.
Wojciech Chełkowski w dziecińst
wie, o którym traktują pierwsze rozdziały

książki,

słuchał

opowiadań

o udziale .dziadka w powstaniu styczniowym; jego towarzyszem był wówczas póżniejszy majordom Goszcz,
o konfliktach z władzami pruskimi,
które wydały zakaz nauki języka polskiego. Lekcje odbywały się tajnie,
wbrew miejscowemu landratowi i po-
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EURO Strip·, czyli sposób
na niższy rachunek za ciepło.

Cn1..VI.lt;;łVJfW

Wydarzenia ostatniej zimy ukazaty nam
niedokładności i usterki w konstrukcji naszych
domów, z których zvvykle nie zdajemy sobie spraW)'
podczas lata. Kiedy nadchodzą pierwsze mrozy w
pośpiechu staramy się prowizorycznie je naprawić
że zima nie da się aż tak bardzo we
znaki i szybko pozbędziemy się tego rodzaju

NIE WIESZ JAK I Caut
NIE MARTW SIęiI!.

w nadziei.

problemów. Jedna kże, jak doświadczyliśmy lego
ostatniej zimy, na ocieplenie można czekać
bardzo długo . Dlalegoż. by nie dać się zaskoczyć

E~Ig.
i0<J,tffJ

zimie, poy.rinniśmy starać się przeWid'fN3C moZliwe
rezultaty zmian pogodowych. a tym samym
odpowiednio wcześniej przedsięwziąć właściwe
kroki.
Najbardziej wrażliwe na zmiany temperatur s~
nasze okna. Z'o'w)'kłe okna drewniane 'o'w)'paczają
się po roku lub dwóch (jeżeli nie zawierają wad już
od nOYJOŚCi), a wledy zimylakie jak ta ostatnia są
ciężkie do zniesienia ze względu na fnmające firanki
i, co gorsza, na ciągły chłód w naszych domach
W takich przypadkach zwyk.le upychamy w
szczelinywoknachjakąśwatę lub ręczniki . Zdarza
się, że przyklejamy uszczelki z gąbki (niegdyś
jedyne na rynku). Okazuje się jednak, że wszystkie
te zabiegi idą na marne. bo następna zima może
być taka sama (jeżeli nie gorsza), a przecież nie
można w nieskończoność kupować takich
uszczelek, które za kilka miesięcy wyrzucamy do
śmieci, gdyż uszczelek już nie przypominają.
Pomyślmy tylko, ile pieniędzy i nerwów tracimy
co roku starając się zapobiegać ucieczce ciepła
z naszych mieszkań!!!
Jednakie dla tych. którzy chcą zaoszczędzić
pieniądze i mieć święty spokój z nieszczelnymi
oknami i drzwiami nie tylko na rok czy dwa, ale na
kilkanaście lat. a przy tym nie dać się zaskoczyć
przez zimę - już teraz firma ODMO proponuje
uszczelnienie okien i drzwi nowoczesną metodą
EURO Strip·
W czym metoda EURO 5łrip" jest lepsza
od innych?
EURO Strip· lo nowoczesna rowkowa metoda
montażu uszczelnień z gumy EPDM oraz
SILIKONU, których specyficzny profil umożliwia
łatwy demontaż uszczelnień wcelu IXłmalowan i a
lub umycia okien i drzwi, a naslępnie tak samo
prosty ich montaż .

PHU ODMO

"'''/fax (0-62) 53-35-83

MALFARB
Przedsiębiorstwo

Guma EPDM oraz guma SILIKONOWA są
mate riałami technologicznie przystosowanymi do
celów uszczelnień . Szczególne własciwosci tych
dwóch materiałów polączone z metodą montażu
EURO Strip" powodują. że cały system znajduje
zastosQY,ianie w konstrukcji nowo produkowanych
ok ien i drzwi na całym świecie
Podstawowe zalety systemu EURO Stripf.l to:
trwałość uszczelnienia, wahająca się od 15
do 25 lal (w zależnoŚci od sIanu okien i drzwi),
możliwość demontażu uszczelnie ń (w celu
pomalowania lub umycia okien),
wytrzyma/ość na zgniatanie (uszczelka po
długotrwałym zgnieceniu powraca do swego
pielWotnego kształt u po ok. 10 -15 minutach).
wytrzymałość na znaczne różnice temperatur
(od -50·C do +100"C).
Ci. którzy skorzystali z naszych usług w
ubiegłym sezonie, nie tylkO odczuli zalety systemu
EURO StripCIw postaci po<jNyższonej temperatury
w mieszkaniu, ale równieżodnotowati zmniejszenie
rachunków za energię cieplną.
Dzi ęki zamontowanym termoregulatorom i
podzielnikom ciepła wielu z nas zyskało . Jednak
mając nieszczelne okna i drzwi nie możemy
Skorzystać z tego dobrodziejstwa, gdyż
nastawiając termoregulator nawet na maksimum,
ciepłO ucieka przez szczeliny w ok.nach i drzwiach.
Stąd można wysnuć prosty wniosek: pełną korzyść
z podzielników ciepła można osiągnąć jedynie
przy efektywnie uszczelnionych oknach i drzwiach.
Poza tym szczelne okna i drzwi minimalizują hałas
a także przedostawanie się do naszych mieszkań
zan ie czyszczeń i pyłk.ów roślinnych
Nie toferujmytych niedogodności w naszych
domach zwłaszcza podczas jesienno-zimowych
szarug! PomyŚlmy też o tym , co możemy
usprawni ć w naszych mieszkaniach już teraz, nie
w ostatniej chwili, kiedy to strata ciepła uszczupli
nasze portfele. Jednorazowywydalek związany z
uszczelnieniem okien i drzwi okazać się może
znakomitą inwestycją, która w następnych latach
przyniesie niewspółmiernie większe zyski w
odniesieniu dow/ożonego kapitału.
Nie musimy wcale być bogaci a tyłko sprytni.
ponieważ uszczelnienie okien i drzwi metodą
EURO Slrip" jest nie tylko efektywne i trwałe,
ale takie na ka:Łdą kieszenI!!

MALFARB II

Produkcji

Hurtownia

Farb i Lakierów

Farb i Lakierów

PRODUKUJEMY:

OFERUJEMY:

KLEJE I ZAPRAWY ATLAS
GIPS SZPACHLOWY I BUDOWLANY NIDA

STVROPIAN
M 15M 20 M 30

* FARBY:

EMULSYJNE
AKRYLOWE
FASADOWE
SUCHE I WAPIENNE

* KLEJ WIKOLOWY
posiadają

Włocławek,

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

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

* GRUNT MINERALNY
Nasze wyroby

* FARBY-I LAKIERY:

i inne

atesty PZH i certyfikaty ITB

Sprzedaż

detaliczna w sklepie przy hurtowni

Bezplatny dowóz towaru przy większych zamówieniach

SRA WDŹ NASZE CENY!
ZAPRASZAMY CODZIENNIE

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

SPRA WDŹ NASZĄ JAKOŚĆ!
w

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

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

,

Liga i puchar Mistrzostwa UKS-ów
kolejce spotkań ligi okręgowej tenisa stołowego mężczyzn
Victoria po trzygodzinnej walce uległa 27 października MKS-{)wi III
Osłrzeszów 8:10.

W II

Mecz był bardzo ciekawym i wyrównanym widowiskiem . Przez długi
czas utrzymywał się stan remisowy.
Słabsza postawa w tym dniu Tyrakowskiego i Wiśniewskiego sprawiła , iż
decyduj ą ce o zwycięstwie punkty zdobyli goście. Punkty dla Victorii wywalczyli: T. Nagły 3, A. Runicki 3, Ł.
Tobolski l oraz debel M. Tyrakowski/M. Wiśniewski I.
W III kolejce, rozegranej 3 listopada, Victoria przegrała w Ostrowie
Wlkp. z Tajfunem II 5:13. Jarociniacy,
będąc osłabieni brakiem A. Rudnickiego, nic zdołah nawiązać równorzędnej wa lki z rywa lami. Jedynie po
wygraniu gier deblowych można bylo
mieć nadziej~ na korzystny wynik.
Gospodarze jed nak lepiej potrafili zap anować nad swymi nerwami, wygrywając aż siedem pojedynk ów w trzecich ·setach. Punkty dla Victorii: M.
Wi śniewski I, T. Nagly I, L. Tobolski
l oraz deble Tyrakowski/ Wi śniewski
i Na gły/ Tobolski.

*

2 listopada drugi mecz w nowym
sezonie IJlligi tenisa stołowego kobiet
rozegrały pingpongistki Victo rii. Rywalkam i byly zawod niczki Aparelu "
Łęczyca . Repreze ntantki Aparelu należą do faworytek tegorocznych rozgrywek i zwyciężyły w Jarocinie 8:3.
Trener Marek Tobolski uważa jedna k, że jego podopieczne stać było na
wywalczenie remisu w tym pojedynku:
"Peclwwo zakollczyly się dla nas gry
deblowe, a w singlach zabraklo trochę
wiary we własne umiejętności". Punkty
dla Victorii zobyły: R. Konkolewska,
I. Tobolska, M. Wyderkiewicz.

Koniec
"jesieni"
Pilkaf7'" A i B klasy zakończyli rozgrywki rundy jesiennej. Jedynie drużyna
LZS-u Jaraczewo ma prawo być zadowolona ze swych dotychczasowych wyników.
W ostatniej, XIII kolejce spotkań
w A kl asie tnecie zwycięstwo w tej
rundzie (a drugie z rzędu) odniosla ekipa

Drużyna

*

seniorów Victorii po zwynad Astrą 11Krotoszyn
awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski. Punkty dla Victorii wywalczyli: T . Nagły 2, M. T yrakowski i M.
Wiśniewski.
(pwmt)
cięstwie 4:3

Pierwsze zawody
21 i 22 października w sali ZSR
Tarce odbyl się turniej podnoszenia
ciężarów . Tymi zawodami zainaugurowali sezon najmlodsi ciężarowcy
LKS-u Tarce.
W zawodach wzięło udzial 60 zawod ników - juniorów starszych, mlodszych, mIodzików oraz dziewczę ta .
Oto zwycięzcy: juniorzy: 50 kg - I.
Marcin Zawisla; 54 kg - I. Sławomir
Nowacki; 59 kg- I. Pawel Lewandowski, 2. Tomasz Nowak (dwaj najlepsi
zawodnicy zawodów); 64 kg - I. Bła
żej Błaszczy k, 2. Grzegorz Janicki; 70
kg - I. Hubert Halas; 76 kg - I.
Krzysztof Mikolajewski, 2. Jacek
Cicjka; 83 kg - I. Jerzy Filipiak; 91 kg
- I. Adam MajchrLak; 99 kg - I.
Wojciech Majdziński, 108 kg - I.
Rados ław Niedzielski; + \08 kg - I.
Marcin Drzewiccki; młodzicy (pierwsze ich za wody): 42 kg - I. Michał
Mu siałek ; 46 kg - I. Adam Dudek; 50
kg - I. Marek Wlazik; 54 kg - I.
Nikodem Kowalczyk; 59 kg - I. Re-

Solidarności Radlin. Solidarność pokonala w Opatówku Spartę 3:2. Ten spóź
niony finisz pozwolił radlinianom ukoń
czyć tę rundę na jedenastym miejscu.
Tabelę zamykają Blękitni Magnuszewice, którzy w ostatnim spotkaniu przegrali w Gorzycach z Gorzyczanką 0:4.
W zaleglym spotkaniu B klasy Start
Chrzan zremisował z Koroną - Pogonią
" Staw,szyn l: l . Mimo to Start zajmuje
ostatnie, dziewiąte miejsce w tabeli. Mistrzem jesieni zostal LZS Jaraczewo.
(pw)

Skauci II i Witbud na czele
W miniony czwartek i sobotę rozegrano II kolejkę spotkań AmatOrSkiej
Ligi Koszykówki.
Oto wyniki: Inter Elkan - Mlodzi
Gniewni 63:29, Center-Fiesta - FNFM
52:32, Witbud Nowe Miasto - Pociski
58: 14, Legion Nowe Miasto - Argus
Service 28'43 Jet. żerków - Skauci II
62:68. Pau'zo~a li Nietomni. Po dwóch
kol ejkach spotkań kolejność miejsc
w grupach jest następuj i: ~cu: grupa A: I.
Skauci II 4 (p unkty) 162:84 (stosunek

Na stadionie MOSiR-u w Jarocinie
pierwsze, nieoficjalne mistrzostwa województwa Uczniowskich
Klubów Sportowych w lekkiej atletyce.
W mistrzostwach, zorganizowanych przez UKS Sprint Jarocin, działający przy Szkole Podstawowej nr 5,
wzięło uział około 250 zawodników
i zawodniczek. Oto miejsca wywalczone przez reprezentantów szkół Ziemi Jarocińskiej: dziewczęta: 100 m - I.
Paulina Spitalniak (UKS Kotlin), 2.
Agnieszka Zgorszczak (UKS Przełaj
odbyły się

koszy), 2. Inter Elkan 4105:65, 3. Argus
SerYJce 4 107:74, 4. Jets o 98'1 10 5
Młodzi Gniewni 2 75:137: 6.' Le~o~
Nowe M,asto 2 50: 137; grupa B: l.
Wllbud Nowe Miasto 4 99:37, 2. Center-F,esta 4 99:61, 3. FNFM 255:93,4.
N,etomm l 29:47, 5. Pociski I 14:58.
W następnej kolejce spotkają się: 7 listopada o godz. 19.00 lnter Elkan i Skauci II ; I I listopada o godz. 16.00 FNFM
i Pociski , o godz. 17.00 Witbud i Nietomni , o godz. 18.00 Argus Service i Jets.
(pwmd)

migiusz

Pasternak, 2. Arkadiusz
64 kg - l. Sebastian
Weber, 2. Emil Ratajczak; 70 kg - I.
Paweł Paluszak; 76 kg - l. Pawel
Buchwa ld, 99 kg - l. Piotr Kordus.
Wśród młodzików najł<;psże ' wyniki
uzyskali R. Pasternak, N . Kowalczyk
i S. Weber. Oto wyniki juniorek: 42 kg
- \. Aneta Sobczak; 54 kg - I. Edyta
Dylewska; 59 kg - I. Jolanta Zdunek,
2. Agnieszka Gmerek; 64 kg - l.
Agnieszka Kręc; 70 kg - l. JuLia Kolaczkowska, 2. Dorota Antczak ; 76 kg
- l. Anna Szwedo; 83 kg - l. Emilia
Jańczak; 2. Krystyna Kuczyńska.
(pwab)
Grześkowiak;

-

Żerków); 300 m - 3. Joanna Wyrwas
(Kotlin); 600 m - I. Agata Kaczmarek
(Żerków); skok wzwyż - 2. Sylwia
Spychala (Żerków), 3. Aleksandra Ły
ko (UKS Sprint 5 Jarocin); skok wdal
- 2. Katarzyna Leda (UKS Witaszycel, 3. Magdalena Konieczka (Żer
ków); pchnięcie kulą - \. Małgorzata
Warkocka (Sprint 5 Jarocin), 2. Sylwia Spychala (ŻCrków); sztafeta
4 x 100 - 3. UKS Kotlin; chłopcy: 100
m - 1. KrzysztafMisiak (UKS Czwórka 4 Jarocin); 300 m - I. Michal
Stasicrowski (Sprint 5 Jarocin), 2.
Piotr Bednarek (Sprint 5), 3. Grzegorz
Korczyk (Witaszyce); 1000 m-\.
Adrian Krystkowiak (Czwórka 4 Jarocin), 2. Maciej Ulatowski (Żerków),
3. Łukasz Stachowiak (Sprint 5); skok
w dal - I. Łukasz Krzaczkowski
(Czwórka 4 Ja rocin); skok wzwyż - I.
Dominik Liberek (Sprint 5), 2. Patryk
Bierla (Żerków), 3. Tomasz Szczeciń
ski (Żerków); pchnięcie kulą - 2. M arek Kubiś (Czwórka 4 Ja rocin), 3.
Mariusz Polerowicz (Czwórka 4);
sztafeta 4 x 100 m - l. U KS Czwórka
4 Jarocin, 2. UKS Sprint 5 Ja rocin.
Nagrody za pierwsze trzy miejsca
ufundowali U KS Sprint Jarocin oraz
UMiG Jarocin. Wszyscy uczestnicy
mistrzostw otrzymali gorący posilek .
Działacze UKS Sprint Jarocin chcą
wprowadzić . tę imprezę na sta łe do
kalendarza szkolnych zawodów sportowych.
(pwww)

Sp.

Z O. O.

Dynamicznie rozwijająca się firma
z kapitałem niemieckim

poszukuje:

specjalisty ds. marketingu
Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- znajomość zagadnie!'1 handlu i marketingu
- wiek do 35 lat
- mile widziana znajomość języków:
rosyjskiego i niemieckiego

Oferujemy:
- ciekawą pracę w młodym zespole
- atrakcyjne wynagrodzenie
Tennin składania ofert do 11 listopada 1996 r.
Pisemne oferty zawierające C. V. i list motywacyjny
prosimy składać pod adresem:

Decora Sp. z o. o., Środa Wlkp., ul. Kórnicka 52

Sprzedaż kapusty szatkowanej oraz
ziemniaków. Szpera, Witaszyczki I (Slowików).
(3S82/Rl96)

Sprzedam grzejniki żeliwne - nie używane.
Jarocin ,
ul.
Traugutta
1215.
(3669/R196)
Sprzedam kurczaki brojlery - na ubój.
Józef Janiszewski, Skoraezew Ila (kolo
Panienki), gm. Nowe Miasto nIWaTlą.
(3679/R19.)

wagę elektroniczną.

Sprzedam
47-32-53.

Tel.

(3148/Rl9.)

Sprzedam komputer PC AT 286, I MB
RAM , HDD 540, FDD 1.21 1.44, VGA,
monitor, mysz. Adres: Dębno 7; po
16.30.
(mll Rl9.)
Sprzedam fiata 126p - r. 88; młocarnię
7B + prasa PS I. Suchorzewko 5.
(3755/R/ 96)

Sprzedam

BM.X.

Tel.

47-12-93.
(l1711R196)

Sprzedam telewizor Trilux (21 ") na
gwarancji. Kontakt: tel. 47-30-21.

zniszczone. Jarocin, ul. Wodna 17, tel.
(0-62) 47-41-44 od 8.00 do 20.00, tel.
dom. (0-62) 47-1 7-60do późnych godzin
nocnych.

IMOTORVZACV.JlWE I
Sprzedam poloneza 1500, rok 1990,
stan idealny; cena do uzgodnienia. Góra, ul. Nowowiejska 19, tel. Góra 41.

Sprzedam: opel kadet J.3, sedan, 88 r.,
biaty. Dębno 21/ I, gm. Nowe Miasto;
po godz. 17.30.
(l694/ R196)
Sprzedam poloneza 1500, rok prod.
1980; w dobrym stanie. Łuszczanów
163.
(l1ll1 Rl96)
Sprzedam: fiat 126p, r. produkcji
1982. Tel. 47-13-20, Jarocin, os. T. Koś
ciuszki 11 18.
(l1ll/Rl96)
Sprzedam: fiat 126p, 1983 r. Tel.
40-56-43.
(J1J6/Rl96)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1986. Siedlemin, ul. Główna 24.
(l1l7/ R196)
Sprzedam fiata 126p, rocznik 1979.
Zalesie 28.
(l7391 Rl96)
Sprzedam: VW derby, rok prod. 1980.
Jarocin, ul. Moniuszki 38/ 35 (po
20.00), tel. 47-42-04.
(l740/Rl96)

(3782/Rl 9.)

Sprzcdam kamerę Hitachi VM 3300E. Tel. 47-24-27; od 9.00 do 17.00.

Sprzedam ARO 244D, r. 84, lad. 400
kg, sil. - 2 głowice. Adres 'w biurze
ogłoszeń.

(3742/ Rl 9.)

(3793/R/ 96)

Sprzedam tanio okna plastikowe:
2 szt. - szer. 118, wys. 165, I szt. - 150
x 165, l szt. 160 x 165, I szt. 170 x 130.
Jarocin, Sudecka 21.
(,"OI/Rl96)
Sprzedam perkusję " Amati" - zestaw
koncertowy (pokrowce). Witaszyce, Mickiewicza 21 ; po 16.00.
(lR041 Rl9.)
Sprzedam

wagę

mrażarkę

elektr.

uchylną ,

chłodziarkę.

47-31-01.

zaTelefon

(l808/Rl9.)

Sprzedam szczeniaki dalmatyńczyki.
Witaszyce, H. Sawickiej 6, tel. (0-62)
401-242.
(l809/R196)

Sprzedam: seat ibiza 1.5, rok prod.
1987. Jarocin, Moniuszki 15. (31441R196)
Sprzedam fiata 125p, rocz. 87. Golina, ul. Zakrzewska 28.
(31WRl96)
Sprzedam: VW passat combi, rok
prod. 1987. Tel. 47-17-78. (3147/R19. )
Sprzedam żuka . Żerniki 65, k. Żerkowa; po godz. 19-tej.
() 149/R196)
Sprzedam 126p el, rok prod. 1994 (po
wypadku). Borzęcice 114, gm. Koź
min.
(37501 R/96)
Sklep elektryczno - motoryzacyjny,
Jarocin, ul. Woj. Polskiego 37, oferuje
filtry do zachodnich samochodów.
(31l2/Rl96)

Skup - renowacja staroci: meble, zegary, obrazy, porcelana, lampy, militaria, wagi, żelazka, młynki itp. Mogą być

Sprzedam: F 126p, rocznik 1986. Raszewy 11/8, gm. Żerków.
(J1911 R196)

Sprzedam: VW golf, rok 1987, silnik
1600. Jarocin, T. Kościuszki 30/5.

Sprzedam: fiat 126p, rok 1992, czerwony, wyposaż. 4 pakiet, stan idealny.
Łobez 42.
(3798/Rl96)

(l7W RI 9.)

Sprzedam fiata 126p, czerwony, r.
prod . 1980. Suchorzewko 7. (376l/Rl96)

Sprzedam - simsona. Siedlemin, ul.
Glówna 25.
(380ll Rl9.)

Sprzedam fiata 126p FL, rok prod.
X.1990. Parzęczew 15.
(31611R196)

Sprzedam: volkswagen transporter
1.6, rocz. 1980, paliwo + gaz. Jarocin,
ul. Dąbrowskiego 8/3 lub Wrocławska

(J69WRl96)

(377!VR/96)

Sprzedam ciągnik -ładowarkę "Biało
ru ś", typ budowlany. (0-667) 22-650.

Sprzedam: fiat 126p, 1986 r., do remontu. Magnuszewice 50. (l1lHlRl96)

Pilnie sprledam: fiat 125p 1500, r.
80/ 81, hak, pokrowce, pasy bezwladnościowe. Wilkowyja, ul. Leśna 9.
(l1l11 Rl96)

rJrJEriJTJwwWirJrJ P RZYC HODNI A
ANAliTYCZNO-TERAPEUTYCZNA

Sprzedam fiata 126p, r. 1993 (+ wyinwalidzkie - gratis). Jarocin,
ul. Malinowskiego 3a.
(37681R196)
posażenie

Sprzedam: VW polo 1.0, wtrysk, 92 r.,
kombi, przeb. 28 tys. km. Tel. 47-16-94.
(377VR/96)

Tanio sprzedam: fiat 125p, składak
1994 r. Stęgosz 78, gm. Żerków.

piątki ,
pozostałe dni

wtorki ,

-

soboty
- godz. 8.00 - 10.00
tygodnia - godz. 14.00 - 16.00

Fizykoterapia - EKG
Gabinet Zabiegowy
Gabinet Lekarski
- (badania

wstępne.

okresowe,

kierowców, kontrolne)

Konśultllcje
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Konkurencyjne ceny!

Najllowszy Wrzę/I

Sprzedam skodę l05S, rocznik 1983.
Jarocin, ul. Jesienna II.
(3812/R/96)

(3713/R/96)

Sprzedam działki budowlane (13
a i 11 a). Golina, ul. Zakrzewska 28.

Sprzedam tanio tanię rocznik 1991
- maly przebieg, pierwszy wlaściciel. Tel.
47-24-36 po 17.00 lub 47-13-72 od 8.00
do 20.00.

Sprzedam ·dzialki budowlane w Witaszycach, ul. Żużlowa. Kontakt: tel.
(0-36) 718-498; po 19.00.
(l162/Rl96)

Sprzedam: VW passat kombi 1.60,
rok 1982, nowy silnik. Jarocin, ul. Śnia
deckich 13, tel. 47-38-33.
(371l/Rl 96)

Zdecydowanie sprzedam dom w Jarocinie. Wiadomość: Jarocin, ul. Bałtycka
8.
(31M/Rl96)

Sprzedam renaullll 1600 GTD (diesel), rok prod. 1985, kol turkusowy,
5 biegów, 5 drzwi. Klęka 1/ 4, gm. Nowe
Miasto.
(3116/ Rl96)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1994. Jarocin, osiedle Konstytucji 3 Maja 1/8; po
godz. 16.00.
(l 779/R196)
Sprzedam: fiat 126 bis, rok produkcji
1988. Dobieszczyzna 77.
(l7801R/96)
Sprzedam: fiata 126p, rok p. 1993,
stan bdb. Bachorzew 18.
(l78 1/ R196)
Sprzedam fiata 126p, rok produkcji
1994. Wolica Pusta 27.
(l183/Rl96)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1980. Jarocin, ul. Batorego 1/ 4.
()784/R196)
Sprzedam: VW passat, poj. 1800, benzyna, rok prod. 1991 , kol. biaty, bezwypadkowy, sprowadzony w całości,
pierwszy wlaściciel. Tel. (0-62) 47-21-66.
(378l/Rl96)

Sprzedam: mitsubishi galant poj. 1.8
TO, rok prod. 1985, sprowadzony w całości , nie uderzony. 63-200 Jarocin, ul.
Batorego 28/7, tel. 47-21-37 wew. 157;
po 17.00.
(37861R196)
Sprzedam fiata 126p, rocznik .1982.
Tel. 47-15-52.
(l7811R/96)
Pilnie sprzedafu: fiat 125p, 1988 r.

LABORATORIUM ANALITYCZNE CZYNNE :

(38061R196)

Spr7.edam: fiat 126p, r. p. 84/ 85. Mieszków, ul. Jarocińska 33 (051 strony
bloków).
(,"07/ R196)

Sprzedam fiat 126p, r. pr. 1974, nowy
typ zawieszenia. Ługi 13.
(1391 "J/ 96)

Żerków, ul. Targowisko 5.

-

46.

(3189/ R196)

Sprzedam audi 80, rok prod. 78. Tel.
Góra 76.
(l19W Rl96)
Sprzedam fiata 126p, rok 1987. Prusy
21.
(J191 / R196)

(J7461R/96)

Poszukuję

malego mieszkania do wy-

naj ęcia - w Jarocinie; płatne z góry za pól

roku.

Jarocin,

K.

Wielkiego

60.

(3771 / RI%)

Kupię działkę budowlaną lub dom. Tel.

47-23-47 od 9.00 do 16.00.

(l18S/Rl96)

Kupię ziemię budowlaną (możliwość

budowy warsztatu) do 1200 m2, w Jarocinie. Tel. 47-11-45 .
(3194/Rl96)
Sprzedam działkę - rozpoczęta budowa; osiedle Polna
Jarocin. Tel.
47-15-23; po 18.00.
(38 131 R/96)

Sprzedam przyczepę rolniczą 3,5 t,
nowe opony, niemiecka; cena 2.900 zł .
Tel. 47-35-45.
(31l41R196)

Uwaga rolnicy! Polecamy nawozy
sztuczne w cenach fabrycznych: saletra
amonowa, saletrzak, polifoski (trzy rodzaje), mocznik, salmag, polimag, fosforan amonu (super gr mg, PKfosf-potas). Witaszyce, ul. H. Sawickiej
5.

(502/ 96)

Sprzedam ;'bsypnik kopeów "Wulkan" i siekacz czySzC7-ąco-tnący do buraków. Chwalów 5, gm. Żerków. (3163/ Rl96)
Sprzedam pług 3-skib., brony 3 i kultywator z urządzeniem uprawowym.
Wojciechowo 92.
(l199/ R196)

Sprzedam fiata 126p, rok prod. 1988.
Żerków, Wojska Polskiego I. (l702/Rl96)

Audi<rVideo-Film: videofilmowanie
S-VHS, VHS; hurt kaset audio i video·
Jarocin, ul. Kasztanowa 6/ 12. (3192/Rl96)

Sprzedam: fiat 126p, rok prod. 1986;
cena do uzgodnienia. Twardów 42, gm.
Kotlin.
()7Ol/ Rl96)

Wydzierżawię zakład produkcji bieUzny. Zapewniam częściowy zbyt. Tel. inr.
(0-66) 362-853.
(374l/Rl96)

~ listopada l ~~ti
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Dostawa i montaż żaluzji poziomych,
pionowych i rolcl wcwn,trtnych. Zamówieni a: J-n, sklep "Od A do Z", Rynek
7 lub telefon 47-20-11 , 47-26-54.
(3745/ R/96)

Wypożyczam lawetę .

Tel. 47-35-45.
(J75-VR/96)

Denominacja wag elektronicznych
z legali zacją do 1998; tcrmin jednodniowy. (0-61) 338-008. Kupię również uży
wane wagi elektronicznc.
(J769/RI '6)
Żerków,

ul. Kolejowa II poleca kwalifikowane drzewka owocowe i ozdobne.
Telefon 403-110.
(J7741R196)
Samochód za 6 świadectw NFI i telewizor kol. + pil. za 3 NFI. Jaraczewo,
tel. 3A, ul. Kaliska 4A.
Czys7,czenie dywanów, tapicerki meblowcj i samochodowej. Ul. Moniuszki
2412, tel. 47-30-64, 47-33-86. (J7%1R1%)
Odstąpię sklepik z kasetami na osiedlu

Konstytucji 3-go Maja 31; czynsz 40 zł
miesi ęcznie. Jarocin, Wojska Polskiego
69/6.
(38021 Rl96)
Korepetycje z matematyki - szkoła
podstawowa, średni a i WSB. Tel.
47-40-31.
(380J/ Rl96)

Pomogę

w podjęciu atrakcyjnej

samodzielnej pracy osobom inteligentnym, ambitnym, sprawnym; samochód,
'clefon . Kontakt osobisty, tel. 57-72-73.
(3613/ RI%)

Zatrudnię na korzystnych warunkach
naszynistów offsetowych. Poznań (przy
licidzie Franowo). Telcfon (0-61 )
'7-40-68.
(505196)

LEKARSKIE
Iwona Udzik, lek. med. poloinik-gine.olog, przyjmuje w każdy poniedzialek
czwartck w godz. 17.00 - 19.00. Gabiet: Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 18
)ierwsze wejście od ul. Wrocławskiej).
~ożli wa rejestracja telefoniczna: coziennie w godz. 20.00 - 22.00, tel.
7-24-81.
SPECJALISTYCZNY GABINET
;INEKOLOGICZNO-POLOŻNI
=ZY - USG - OSTEOPOROZA - SO~OMAMMOGRAFIA - KRIOTERA?IA NADŻEREK (zamrażanie) - lek.
ned. Andrzej Pajdowski, specjalista ginewlog-położnik. Przyjęcia: poniedziałek,

;roda i czwartek 16.00 - 20.00, soboty
3.15 - 10.00. Rejestracja teictoniczna:
47-28-35. Badania USG - l) ciąży, 2)
ginekologiczne glowicą dopochwową
z pustym pęcherzem moczowym, 3) również ocena jajeczkowania w niepłodno
ści , 4) sonomammografia (piersi), 5) szyi
i tarczycy, 6) jamy brzusznej, 7) jąder
(dokumentacja zdjęciowa badań). PRACOWNIA USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne także codziennie
rano od poniedzialku do soboty - bez
wcześniej szej rejestracji - od 8.15 do
10.00 (badania USG również w domu

OGŁO SZ ENI A DROBNE""'~"...,....,....".,-==-"""'="~-,----,,---

pacjenta), Jarocin, ul. Parkowa 1/ 20.
OSTEOPOROZA - badanie i ocena
stanu ukladu kostnego. Cena badania
- 30 zl (... paidzierniku i listopadzie - 25
zI). Przyjęcia , bez rejestracji - poniedzia!ki 16.00 - 17.00, w Poradni dla Kobiet
Przychodni Rejonowej w Jarocinie, ul.
Hallera. INFORMACJE - tel. 47-28-35.
W przypadkach pilnych - kontakt: telefon komórkowy 090/ 605-125.
GABINET DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdo ... ska - dermatolog-wenerolog, przyjmuje wtorki
i piątki od godz. 16.00 do 18.00. Zabiegi
dermatologiczne - elektrokoagulacje, leczenie ciekłym azotem. Jarocin, ul. Parkowa 1/20, tel. 47·28-35.
MAMMOGRAFIA - diagnostyka i leczenie chorób sutka, lek. med. Maria
Siuda - Fizek, specj. radiolog, lek. med.
Tomasz Schreiber, lek. med. Andrzej
Pajdowski - sonomammografia oraz biopsje piersi pod kontrolą USG. Przyjęcia
(bez rejestracji): środy od 14.00 do
16.00, soboty od 11.00 do 12.00. Cena
kompleksowego badania - 70 zł (Bank
Spóldzielczy w Jarocinie udziela nieoprocentowanego kredytu z przeznaczeniem na badania mammograficzne); Jarocin, ul. Zaciszna (przychodnia OTL).
Informacje telefoniczne: 47-28-35 lub
tel. kom. 090/ 605-125.
GABINET OKULISTYCZNY - lek.
okulista Alina Budzyńska; Jarocin, ul.
Długa 29. Przyj ęcia: wtorki i czwartki
od 16.00 do 17.00. Pilne przypadki codziennie; tel. 47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY lek. ginekolog i położnik Włodzimierz
Budzyński - badania okresowe i wstępne;
Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: poniedziałki i środy od 16.00 do 18.00; tel.
47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Wojciech Manisze...ski - ORDYNATOR, specj. położnik-ginekolog;
przyjmuje: wtorki, czwartki godz. 16.00
- 17.00. Jarocin, ul. Kasprzaka 9, tel.
47-25-37.
('905I Rl9.)
Gabinet Ginekologiczny - lek. med.
Małgorzata Grono ...ska - specjalista ginekOlog-położnik.
Przyjęcia:
wtorki
17.00 - 18.00; Jarocin, ul. Woj. Polskiego 49, tel. dom 47-28-63, tel. praca
- szpital Ostrów (0-64) 36-24-31 w. 268.
(3287/ R/96)

GABINET PSYCHIATRYCZNO PSYCHOTERAPEUTYCZNY, lek.
med. Paweł Jerzycki, ul. Węglowa I;
rejestracja
telefoniczna
47-32-42.
(ml/RI%)

Lek. med. A. SHARlFl - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób narządu
ruchu; przyjęcia: poniedziałki , czwartki
16.00 - 17.00, os. Polna, ul. Siewna 2.
(3487/ R/96)

GABINET LECZENIA BÓLU - lek.
med. Paweł Sosiński; porady ogólne,
leczenie bólu przewlekłego , wizyty domowe. Jarocin, ul. Hallera 9, pok. II ,
środy 17.00 - 18.00; Żerków, ul. Mickiewicza 25, wtorki i czwartki 17.00
- 18.00; tei. domowy 47-34-19 Jarocin.
(34921 R/96)

BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE i KONTROLNE oraz PORADY
LEKARSKIE - E. SKRZYPCZYŃS
KA, lekarz medycyny pracy, internista.
Przychodnia Rejonowa w Jarocinie, gabinet nr 12, codziennie od godz. 15.45;
tel. 47-36·36, tel. domowy 47-36-50.

SPECJALISTYCZ~E

GABINETY LEKARSKIE
JAROCIN
UL. S IEN KIEWICZA 14
(50 m od d w orca PKS)
Pnyjmują specjaliści

z klinik

(JS09/ RI%)

UCZULENIOWCY: testy, odczulanie, 270 alergenów, bezboleśnie, komputerowo - aparatem BICOM; rejestracja i informacja - od 10.00 do 18.00, tel.
(0·62) 64-56-22 lub 57-57-50; przyjęcia
w soboty - Jarocin, przychodnia OTL.
CHORUJESZ? Porzuć zmartwienia,
jesteśmy dla debie; rewelacyjna aparatura profesora Brugemana 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; przyjęcia w soboty - Jarocin,
przychodnia OTL.
Lek. med. ortopeda Przemysław Kęsa
- przyjmuje: piątki od 17.00 do 18.20,
USG niemowlęce od godz. 18.20; Jarocin, ul. Karwowskiego 32. ('657/ Rl96)
RADOSLA W BAHLAJ - INTERNISTA; Jarocin, Siedlemińska 4; środy
17.00 - 19.00, tel. 47-12-10, 47-34-51;
EKG, wizyty domowe.
(J687/ RI%)
GABINET
NEUROLOGICZNY,
lek. med. B. LYSIAK-MALECKA NEUROLOG; przyjęci a: środa, piątek
16.00 - 18.00; Jarocin, ul. Wrocławska
38, telef. 47-22-61; pilne przypadki - telef. domowy 47-12-04.
(J7I9/ Rl96)
GABINET OKULISTYCZNY
KOMPUTEROWE
BADANIE
WZROKU, dobieranie soczewek kontaktowych; lek. med. Hanna Marczuk Zielińska, okulista. Przyjęcia: wtorki
i czwartki 16.00 - 18.00, piątki 16.00
- 17.00. Jarocin, ul. Słoneczna 8, telef.
47-14-05.
(J72J/ Rl96)
Ziołolecznictwo zaprasza w każdą sobotę od 10.00 do 17.00. Jarocin, ul.
Staszica 31.
(l74 I/ Rl 96)
Wojciech Kiljańczyk - LEKARZ
CHORÓB PSYCHICZNYCH i NERWIC; Jarocin, ul. Hallera 9 (Przychodnia - gabinet 31), wtorki 17.00 - 18.00.
(37431 Rl96)

BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE UCZNIÓW, PRACOWNIKÓW
i KIEROWCÓW, PORADY LEKARSKIE - lek. med. ROMAN OWCZARZAK, specjalista medycyny przemysłowej , internista. Jarocin, ul. T. Kościu
szki 16a (JFO); wtorlci godz. 17.00
- 18.00. Tel. dom. 47-21-19. (J7611R196)
Lek. med, GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALISTA CHIRURG;
gabinet: al. Niepodległości 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgłosze
nia tel. 47-36-00. GASTROSKOPIA
(badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy), czwartki 16.00 - 18.00; ul. Hallera
9, pokój 7; rejestracja do gastroskopii:
tel. 47-36-00.
(377O/Rl96)
LARYNGOLOG - łek. med. Andrzej
przyjmuje codziennie po godz.
17.00, wtorki po 18.00. Jarocin, Marcinkowskiego 19A, tel. 47-23-07. (3810/Rl96)

Ciapała;

poznańskich

w zakresie:

• chorób wewnętl2nych i kardiologii
poniedziałek t5.30 - 17.30
dr med. Andrzej TYKARSKI
• chorób uszu, nosa, gardla i krtani
poniedziałek t 5.30 - 17.30
Ieł<.med.Aleksandra KROKOWICZ
• girekologii i poIoZnictwa, ori<ologii
_
15.30 - t8.30
sobota:

telefoniczne uzgochenie 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARKWITZ
• chirurgii dziecięcej
\'o1Q(ek 17.()() - 18.()()
lek. med. Jeny HARASVMCZUK
lub
lek. med. Mirosław MARKWlTZ
•

ortopedii dziecięcej i doroslych
choroby kolana, urazy sportowe
środa 15.30 - 17.30
lek. med, Krzysztof RUSZKOWSKI

• chirurgii ogólnej, tył i tęink:
I i III środa miesiąca 15.30 - 17.30
dr med. Grzegorz OSZKINIS
•

chorób oczu

czwartek t5.30 - 17.30
dr med. Andrzej STVSZVŃSKI

• chorób skóry dzieci i doroslych
piątek 15.30 - 17.()()
lek. med. Małgorzata LULA
• chÓrób nerek, pęcherza.
prostaty i jąder
piątek 15.30 - 17.()()
lek. med. Jacek LULA

,6851R196

5.0.5.°

Du nowo orn:artego

GABINElU
STOMATOLOGIC7.1'1EGO
zapras7..ają

lekarze

l

IlOlll a nia

Swiadczymy pełell zakres llslug:
• stomatologia znchowawcza
• protelyka

• chil'urgia
• ko nsult. ortodontyczna
CZ)nn~ :

JRrocin, ul.

pon . . pl. 16.00 - :!1.00
w b. 9.00 . t 5.00
Kościuszki 12a, tel. -47-27-92

,ło.lo:;/ nl'a r ej estracjo

tc/cfol1lc: no
(37&4 /RI96

URZĄD

GMINY I MIASTA W JAROCINIE
infonnuje

Sprzedaż Materiałów Budowlanych i Przemysłowych

Transport Ciężarowy
Waldemar Wesołek
63-041 Chocicza, ul. Mickiewicza l
tel. bezpośredni kom. 090605-307
tel. centr. (0-667) 511-21 wew. 97 Chocicza
oferuj e:
NAJfAŃszy CEMENT WZ+ WORKI ORYGINALNE GÓRAŻDŻE
WAPNO HYDRATYZOWANE GÓRAŻDŻE
• BETON KOMÓRKOWY ( SIPOREX )
• STOLARKA BUDOWLANA
• WĘGIEL
• NAWOZY
Ponadto w sprzedaży:

O ogłoszeniu

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI TRANSPORTOWE
SAMOCHODEM MARKI "STAR"
dla potrzeb zimowego utrzymania dróg i ulic
na terenie miasta i gminy w Jarocinie
na zimę 1996/97
Ogło szenie o przetargu znajdUje się w gablocie przy
Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w
Jarocinie, Al . Niepodległości 10- przy pokoju nr 58 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru
w Wydziale Gospodarki Komunalnej - pokój nr 58 .

• gipsy
• papa
• lepik
• dysperbit, abi zolc
• kleje ATLAS
• styropian #2, #3, #4, #5
• welna mineralna
• eternit szary
• eternit kolorowy
• cegły klinkierowe
• cegla pełna

CZEKAMY NA OFERTY!

Kredyt,

PRZY ZAKUPIE NASZYCH TOWARÓW
ŚWIADCZYMY USŁUGI TRANSPORTOWE

NOWA ATRAKCYJNA
forma kredytów konsumpcyjnych

OKNA, DRZWI PCV i AL UM.
.farocin, ul.

Dąbrowskiego

Okres kredytowania - do 3 lat

6, tel. 0-62/473-93,7
Wielkość

kredytu

- lO-krotne wynagrodzenie
netto kredytobiorcy

ROLETY, PARAPETY

i~ OKNA DACHOWE
I~ BRAMY GARAŻOWE

(małżeństwo może występować

jako kredytobiorca

łączny)

Korzystne oprocentowanie

ZAPRASZAMY

inź. Wiesław Ja śkowiak

63-200 J a rocin , ul. Żwirki i Wigury 3
tel./rax (0-62) 47-30-47

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
Oddział ,

ZAKŁAD

uJ.

KiłiJiskiego

2a, 63-200 JAROCIN. fax (62) 472458. leJ. (62 ) 47272 1

ELEKTROMECHANICZNY

"zwÓ ... "
Jarocin, ul. Woj. Polskiego 37

~

ZAPRASZAMY
do lIaszego pUllktu usług kserograficZllych
w Urzędzie Rejonowym
w JAROCINIE
wysoka jakoj'ć kopii

krótki czas oczekiwania

.. grzejniki żeliwne szamotowe
900W, pow. ogrzewcza 16 m'
.. termowentylatory 220 V,
3 kW, pow. ogrzewcza 35 m'
.. termowentylatory 380 V.
6 kW, pow. ogrzewcza 60 m'
.. przezwajanie silników elektrycznych
(500/9 G)

Gospodarstwo Rolne
Skarbu Państwa w Chociczy
,min. Nowe Miasto a/ Wart.. woj. poza.tiskle

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

~1)L~

Q,,,e

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

~ 1)L~ ~/(LE'J)Ó\łl , /('IX/(Ó\łl

~ 1)LI' ~Z/(ót
.. TANIO .. SOL/DNIE ..

tn&ł
oferuje w

ciągłej sprzedaży :

artykuły

elektrotechniczne
t/ artykuły papiernicze i biurowe
t/

MIŁO

Sklep firmowy
63-200 Jarocin , ul. Rynek6 , tel. 47-21-40

..

oraz

Zakład Handlowo· Usługowy RTV "ELEKTRONIC';l
Jarocin, ul. Wrocławska 9 (obok apteki) oraz ul. Targowa 2
z dniem 22.10.96 r.

I WPROWADZlt.RTVPROMOCYJNĄ
SPRZEDAŻ J
systemie ratalnym
SPRZĘTU

W

t/ aparaty telefoniczne
t/ domofony
U.d zielamy premii towarowych przy zakupie o wartości

Firma
Pyzdry, ul. Mostowa 6

Pierwsza wplata już od l zl. Okres spłat rat od 3 miesięcy do 2 lat
Możliwość zakupu: rolnicy, renciści i emeryci
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

powyżej

50 zł

Szymańscy
tel. (0~3) 768-462, fax (0~3) 768-439

CENTRUM OEAWOO
SPRZEDAŻ NA RATY I ZA GOTÓWKĘ

ZAPRASZAMY codziennie w godz. 9.00 - 18.00
soboty 10.00 - 13.00
(48 5/96)

Espero, NEXIA. TICO
Polonezy Caro, Atu
Polonezy Truck różnego rodzaju
SERWIS SAMOCHODOWY

Środowiskowy Dom Samopomocy Raszewy 56
63·210 Żerków, tel. 403-123

przy zakupie niespodzianka
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

gwarancyjny i pogwarancyjny
mon taż gazu
znakowanie pojazdu
montaż alarmów

ogla=

PRZETARG NIEOGRANICZONY ----.,

Zapraszamy

NA STAłĄ DOSTAWĘ NASTĘpUJĄCYCH ARIYKUŁÓW

**

* *

**

warzywa
mięso i przetwory mięsne
nabiał
pieczywo
artykuły chemiczne

*

Wielkość

dostaw· potrzeby 24 mieszkańców
Oferty cenowe należy składać do dnia 15 listopada br. w siedzibie ogloszenioda·
WOJ
.
(J73&1R196)

RYNBK 3 _ JAROCIN

• art.

wypo.,·u Żen;a

:fclnitomego.

i kuc/nri "p. :

- bnterie ła zienkowe i kuclwłUle

POLMOZBYT

- kabil/Y Hatryskowe, brodziki
- \\InIJl/y, zl ewoz /IIywa ki

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

- Illiski IIstfpowe. kOli/pakty

63-800 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 140a
teL (0-65) 720-035, 720-042, fax (0-65) 720-072

- umywalki, posllllllem y

POLECA w SIII7.edllŻy samochody FIAT:

- FIAT 126 IV szerokiej ofercie

- CINQUECENTO wszerokiej gamie
silni.kow~i i "~-Vosaże nio"ej
- UNO z silniklUlu J.(l i lA w szerokiej - CINQUECENTO VAN (dOSk1wcly)
ofercie ,,~']Xlsażc niowej
- PUNTO
- UNO VAN(dostawczy)
- BRAVO. BRAVA
"yposa żeniowej

OFER{)JEMY rolnorodne fonny SIJrLCdllŻ~':
•

• 7<1 gotówkę

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
montaż instalacji gazowej
badania techniczne pojazdów
szeroki asortymenl części zamiennych i akcesorii

• artykuly instalacyjlll! wod.-kull. -KUl.

• jUIlkersy, bojlery, elektryczlle przep ływowe
oJ:rzewacze wody
• zumki atestowune, zwykle

i okucia budowlane
• narzędzia ręczlle

KASY FISKALNE
SPRZEDAŻ, OPROGRAMOWANIE, SZKOLENIE, SERWIS

AUTORYZOWANY // --DEALER
/

ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godzinach 8

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH
00 _

16

00

I(t'" - I R'"

• grzejlliki, kotly i osprzęt C.O .

• mI raty bez poręczycieli (\\-vlata 10 % - 60 raI)
• w leasingu (wszelkie fonnalności 7~1latwiamy na miejscu)
7ABEZl'IECZAMY:

•
•
•
•

pi~ tek

sobot. 10"' ·1 4"

PROPONUJEMY w dużym wyborze i małych cenach:
ła zienek

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

• w cenach fabrycznych

poniedzialek .

63-200 Jarocin. ul. Pozn ań ska 2
tel. (0-62) 47-25 c31 tel.lfax 47-11-03

"POLVIIOS" •

"POLVIIOS" •

Zakład

•

"POLVIIOS"

PRZEDSIĘBIORSTWO

Produkcyjno - Handlowy

"STAL-BUD" s .c.
63-700 Krotoszyn, os. Sikorskiego 4/6
tel. (0-64) 250-800, fax (0-64) 250-049

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

OFERUJE SZEROKĄ GAMĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
• blachy dachowe w cenach producenta (RANILLA - Finlandia)
• styropian

POLECAMY:

• ceramika budowlana w cenach producenta (KPeB Krotoszyn)
• elewacje typu SIDING
• panele boazeryjne (POLSPAN - Szczecinek)

NAJTAŃSZY CEMENT

• cement, wapno, gips
<? NISKIE CENY

350 PORTLANDZKI Z DODATKAMI

<? DOGODNE WARUNKI PŁATNOSCI
<? ZAPEWNIAMY TRANSPORT

JUŻ OD 133,00 + VAT

NA PLAC BUDOWY

ZAPRASZAMY

•••

FI A T

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL

W

:

WYSOKOKALORYCZNY

PEŁNYM

ASORTYMENCIE

ZAPRASZAMY

ASKLEPY:

T

~

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

ELEKTRYCZNK
Krotoszyn, uL Koźmińska 17, tel. (0-64) 542-73
Ostrów Wlkp., Rynek 30. tel. (0-64) 36-4 1-58

OŚWIElLENIE.
Krotoszyn, ul. Koźmińska 17. tel. (0-64) 542-74

\i!
i.
'!I!!'

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU
Ostrów Wlkp., ul. Kaliska 13

Oferujemy w ciągłej sprzedaży 4.000 pozycji z branży elektrycznej

~HA..RDBIT

c;pTi,.,;; us®

Autoryzowany Dealer Firmy

Z okazji promocji nowego modelu

Fiat Marea
specjalna obniżka cen samochodów
Cinquecento Suite.
Każdy kupujący Fiata 126 lub Cinquecento 900
otrzyma radioodtwarzacz gratis.
Proponujemy atrakcyjne ceny
w sprzedaży gotówkowej i ratalnej.

· ZAPRASZAMY DO SALONU
tel. 53 10 18

-KOMPUTERY
-OPROGRAMOWANIE

( . ZAPRASZAMY

)

do nowo otwartego

- KASY FISKALNE

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

PERFUMERYJNO"" DROGERYJNEGO
Jarocin,

Kilińskiego

7 (naprzeciwk o WBK)

Pn. - pl. 9.00 - 17.00, sob. 10.00 - 13.00

_8::;1~;,;~.;~.::;,~a_,d_a_19..::.9='?1='~~=I=__:;;;.. '-:'::_::;_= :'__:;:;:'_:=__:;:':="'="'"=__:;;;'":=.!=::.;"
- : ::
'=
__:. .: =.. .:..::"'_=."::,:"_=" ROZ MAITO Ś CI""',:,""::::'.:.7
7.ó~:· C:~=.;~:,:,.;;-7.• '7,""~LC.'7~.-".-,-.---,-~--~-:--~=
~~ ~~~~:~ ~~; .2~

Pełne

blasku
Spojrzenie bez blasku, przekrwione białka, sińce i worki pod oczami
nie dodają nam uroku. Najlepszym
lekarstwem jest sen, wypoczynek
i unikanie zadymionych miejsc. Można też stosować okłady i płukanki.
Jeśli zauważymy na powiekach
obrzęk, to może to być oznaką przemęczenia albo chorób nerek, serca,
zaburzeń krążenia . Aby złagodzić
obrzęk

można

stosować

okłady

Mieszkać
Dokończenie

z poprzedniego numeru

Drzwi wejściowe do budynku logóln odos tępnych pomie szczeń użytk o 

wych o raz do mieszkań powinny zapewniać dogodne warunki ruchu również osobom niepełnosprawnym. Szerokość drzwi wejści owych nie może
więc być mniejsza niż 0,9 m, a wysokość progów w drzwiach nie może
przekraczać 20 mm . Drzwi wewnętrz
ne musz~ mieć co najmniej 0,8 m szerokości i w ogóle nie mogą mieć
progów - to zasadnicza zmiana w stosunku do wcześniej obowiązuj ących
przepisów. Wejścia do budynku powinno się wyposażać w elektryczne
oświetlenie zewnętrzne. Wymóg ten
nie dotyczy jedynie budownictwa zagrodowego i rekreacyjnego. Przepisy
wymagają też zabezpieczenia budynków przed nadmiernym dopływem
chłodnego powietrza - przez stosowanie przedsionka (tzw. wiatrołapu) albo innych rozwiązań , które jednak nie
mogą utrudniać ruchu.

Elewacja
Elementy elewacji nie

mogą

Leczenie zapachem
Aroniaterapia to leczenie zapachem. Jest to jedna z najszybciej
rozwijających się dziedzin medycyny
niekonwencjonalnej.
Olejki eteryczne pochodzenia roś
linnego mają wszechstronne działa
nie. Leczą wszelkie bóle, zaburzenia
pracy serca, niskie i wysokie ciś
nienie krwi, cellulitis, żylaki, otyłość, zatrucia pokarmowe, kamicę
dróg moczowych, zaburzenia okresu menopauzy, astmę, bronchit, grypę, grzybicę, egzemy, trądzik. Po-

wygodnie i bezpiecznie

Drzwi i wejścia do budynków

wić uciążliwości czy zagrożenia.

z esencji herbacianej , na przemian
ciepłe i zimne.
Przekrwione i podrażnione oczy
to wynik niedoboru witamin i przepracowania, Najlepszym sposobem
na ten defekt jest płukanie oczu
naparami świetlika, chabru i kopru
włoskiego przy pomocy specjalnego
naczynka. Można też zakraplać
oczy roztworem soli fizjologicznej.
Ciężkie powieki, to znak, że oczy
są zmęczone i potrzebują relaksu.
Oczy odpoczywają, gdy patrzymy
daleko przed siebie przez kilka minut albo zamykamy je i w tym czasie
wykonujemy krążenie gałkami oczn ymi .
(ap)

stanoDoty-

czy to zwłaszcza budynków znajdują
cych się w bezpośrednim sąsiedztwie
ulicy. Ze względów bezpieczeństwa
wejście do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji należy
ochraniać podcieniem lub daszkiem
o głębokości co najmniej ł m w stosunku do płaszczyzny drzwi wejścio
wych. Daszków, balkonów oraz stałych i ruchomych osłon przeciwsłone
cznych (markiz) nie wolno umieszczać
niżej niż 2,4 m od poziomu chodnika,
a od strony jezdni należy pozostawić
nic oslonięte pasmo ruchu szerokości
co najmniej I m. Wszyscy posiadacze
lokali uży tkowych powinni pamiętać,
Że wystawy sklepowe i gabloty reklamowe nic mogą być wysunięte poza plaszczyznę ścian budynk u więcej
niż 0,5 m. J ednocześ nie musi być zachowana uży tkowa szerokość chodnika wy nosząca min. 2 m. Ponadto
oświ etle ni e wystaw oraz reklalTIy nie
mogą oś l epiać przechodniów i kierow-

ców lub być uciążli we dla
ników budynków.

użytkow

Kraty
Kraty w otworach okiennych i balkonowych powinny być wykona ne
w taki sposób, by uniemożliwić wspina nie się po nich do pomieszczeń
położonych na innych kondygnacjach, Ponadto mu szą one spełniać
wymogi określone w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej, czyli
otwierać się do środka. Często zapomina się , że zamontowanie krat zewnętrznych jest traktowane przez
prawo jako roboty budowlane prowadzone na zewnątrz budynku - a więc
wymaga to pozwolenia na budowę.

Balustrady i okna
Balustrady przy schodach, pochyl-

I

MAGIA
IMION

LIDIA równowagi
Sandra

ucieleśnienie

Klementyna,

Te panie to zrównoważone charaktery, w sposób obiektywny potrafią
ocenić każdą sytuację. Działają cicho, skrupulatnie rozgryzając każdy
temat, niczym myszka - ich totem
zwierzęcy. W sposób bezkompromisowy okazują złość czy też dezaprobatę· Niepowodzenia nie wywołu
ją w nich przygnębienia lecz po prostu drażnią. Długo pielęgnują w zakamarkach swej duszy złość czy nienawi ść, Spokojnie oczekując sposobneJ okaZJI do wyrafinowanej zemsty.
Są 'bardzo ruchliwe i przedsiębiorcze,
nie bardzo ufają nauce, tym bardziej,
że ich błyskotliwa wyobraźnia w połączeniu z niesamowitą pamięcią ,
podsuwa Im wiele różnych rozwią
za ń każdego problemu. W kontaktach z ludżmi wykazują niespotykaną wręcz intUICJę, od pierwszego wejrzema potrafi ą dokonać właściwej
oceny. W yko nują zawody stewa rdesy, antykwa riuszki, nauczycielki, odnoszą sukcesy także prowadząc wła
sne przeds iębiorstwa. Inteligencja

niach, port-fenetrach, balkonach
i loggiach powinny mieć wysokość
i wypełni enie płaszczyzny zapewniają
ce skuteczną oc hronę przcd wypadnięciem , zwłaszcza małych 'dzieci.
W budynkach jednorodzinnych minimalna wysokość balustrady mierzona
od wierzchu poręczy to 0,9 m, a bezpieczny prześ wit lub wymiar otworu
między elementami wypełnienia balustrady - maksymalnie 0,12 m, Z tych
samych względów odległość między
górną krawędzią wewnętrznego podokiennika (parapetu) a podłogą powinna wyno sić co najmniej 0,85 m dotyczy to budynków do wysokości
25 m.
Materiał opracowany przez specjalistów miesięcznika "l\tJura tor" - ul. Rakowiecka 41, lok. 13, 02-521 War' ,"zawa, tel. ( 0-22) 49-]3-26 lub

mocne

są też

w walce 7. wypadaniem
i z łupieżem. Zapobiegają
one starzeniu skóry i likwidują zmarszczki. Do tego celu poleca się
preparaty sporządzone na bazie
olejku różanego. Są to: mleczko,
tonik, mydło . Olejek lawendowy ma
działanie antyseptyczne. Pomaga
też w leczeniu oparzeń, dzi ała uspokajająco i przeciwbólowo. Olejki:
cytrynowy, rozmarynowy i sandało
wy pomagają w przypadku niewyspania i kaca. Lekarstwem na ozięb
ło ść seksua lną jest olejek rozmarynowy i geraniowy. Natomiast eukaliptusowy, jałowcowy i rozmarynowy leczą reumatyzm i artretyzm,
Olejek grapefruitowy pomaga w odwykowym leczeniu narkomanów ,
Olejki stosuje się zew n ętrzni e I,
w postaci masaży i kąpieli oraz ,,'
poprzez wdychanie. Najlepiej nadają się do tego inhalatory i kominki
aromaterapeulyczne.

włosów

Oprac. (mh)

48-76-/1

analityczna pozwala dostrzec im każ
dy szczegół i dokonać właściwego
wyboru. Głęboko skrywają zbytni ą
uczuciowość, wrażliwość i skłonność
do wyra finowanych marzeń . Jeżeli
chodzi o zdrowie, lekceważą sobie
wszelkie symptomy zbliżającej si ę
choroby wychodząc z założenia, że
"jakoś to będzie". Słabe punkty to
nerki, płuca i dokuczliwe bóle głowy,
łatwo się przeziębiają, źle znoszą braki snu. :Żyją bardzo intensywnie,
dzieląc czas i energię między pracę
a rodzinę, sprawiając przy tym wrażenie, że wszystko przychodzi im bez
trudu. Jak by było tego mało, uwielbiają prowadzić dom otwarty, budząc podziw szykiem, inteligencją
i miłym uśmiechem. Wizerunek tak
wspaniałej kobiety kłóci się z wizerunkiem małej , wystraszonej myszki.
Pamiętajmy jednak, że myszy to odwieczne ryzykantki, ani się obejrzysz,
jak ści ągną ci z talerza najba rdziej
smakowity kawałek sera.

BOGDAN -ten, który szuka i August, Cezary, Jonasz
To panowie zrównoważeni , opanowani, z dużą siłą przebicia. Ich
świat opiera się na prostych zasadach, wystarczy rozumieć i kochać,
aby być szczęś liwym. Są ekstrawertykami , zawsze otwarci , szczerzy
w poglijdach i pełni spontaniczności.

Emocje, w ich

uporządkowanym

świecie , budzą

kontakty z lud źm i
- jak wampiry (ich totem zwierzęcy)
czerpią z nich olbrzymie zasoby energii.
Fascynuje ich psychologia i medycyna, to filozofowie poszukujący
w świecie myśli "człowieka uniwersalnego". Błyskotliwy umysł w połą
czeniu z fenomenalną pamięcią czyni
z nich światłych pisarzy, charyzmatycznych pedagogów lub przenikliwych polityków.
Ten typ osobowości nie kieruje się
intuicją, " płodny " umysł jest gwarancją osiągnięcia sukcesu w każdej
dziedzinie. Ci panowie rygorystycznie przestrzegają norm morahiych,
co gwarantuje im pełną równowagę
umysłową . Zadziwiać może ich ży 
wotność i doskonałe zdrowie. Jeżeli
prowadzą regularny tryb życia, nie
grożą im żadne poważniejsze schorzenia. W życiu uczuciowym dążą do
pełnej stabi lizacji, co z kolei wzmaga
skuteczność ich działań . Lubią życie
towarzyskie i trafnie dobi erają sobie
przyjaciół i znajomych. Ci panowie
wciąż ana l izuj ą swoj ą psychikę d ążąc

do jej doskonalenia. Choć bliscy ideałowi , jak każdy poszukiwacz mogą
zboczyć w niewłaściwym kierunku,
lecz wrodzona uczciwość powoduje,
iż w każd ej chwili gotowi są wrócić na
właściwą drogę·

Oprac. SABA
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ROGRAM
96.8 MHz 71.09 MHz

JA-Radiowa Lista Przebojów
(notowanie 39 z dnia 2 listopada 1996 r.)
Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim
tygodniu, najwyższą pozycję na liście, liczbę tygodni na liście.
1700

CODZIENNIE
Wiadomosci od 10.00 do 18.00 co godzinę ;
(sobota 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, 15.05;
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK
Rozbij skarbonkę JA-Radia - 10.45, 12.1 5,
13.45
PIĄTEK

Policja radzi, przypomina ostrzega - 1230
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOŁUDNIE,
9.20 Prav.nik radzi, 9.30 " Wyłączam y.,,?"
- infomJacje o wylączeniach prądu, 9.40
Kursy walut, 9.45 Przeg ląd prasy, 11.10
Konkurs z JA-Radiem , 13.10 - 14.00
"Impreza" - informator knlturalny, 14.0016.00SŁUCHA.J UCHEM A NIE BRZUCHEM, 14.15 Ryzyk-fizyk - informacje z
' gieldy, kursy walut, 15.30 - 16.00 JeW
mamy - to zagramy, 16.00 - 19.00 JAGRAM - TWOJE RADIO - informacje i
muzyka, w tym: Prawnik radzi (powtórzenie), 18.05 " Wyłączamy. ,,?" - informacje
o wylączeniach prądu
PIĄTEK (8 listopada)
18.00 - 19.00 Muzyczna eksplozja Wszystko o muzyce polskiej - audycja
Piotra Owczarka
SOBOTA (9 listopada)
9.00 - 16.00 B,I.G.O.S. - Bardzo Interesująca Generalnie Odlotowa Sobota,
12.10 - 13.00 Zatańcz w kuchni - gotuj
raze m z nami, 13.10 - 14.00 Taśma informacje i muzyka filmowa - audycja
Joanny Ścigacz, 14,00 - 16.00 MIKSERmagazyn w zasadzie muzyczny - audycja
Hieronima Ścigacza (W programie tn. in.:
"MACHINA" w Mikserze", FINAL CONFLlCT, IQ, TWELFTH NIG HT - malo
znani mistrzowie art-rocka); 16,00 - 17,00
Hirek Ścigacz przedstawia audycję NA
ŻYWCA : Rolling Stone - KEITH RICHARDS i " Kosztowne Wina" na koncercie; 17.00 - 19.00 JA-RADIOWA
LISTA PRZEBOJÓW (40) - prowadzą
Adam Martuzalski i Hieronim Ścigacz
NIEDZIELA (10 listopada)
9,00 - 14,00 NIEDZIELNE PRZE BUDZANKI; ( w tym: 12.10 - 13.00 JA"RADEŁKO" - audycja dla najmłodszych
słuchaczy); 15.10 - 16.00 Koncert tyczeń,
16,00 - 18.00 PLN - POPOŁUDNIOWE
LENIUCHOWANIE NIEDZIELNE - z
J oanną i Waldemarem 18.00 - 19.00
Sportowe JA - informacje sportowe audycja Sławka Włoszczyka
PONIEDZIAŁEK (II listopada)
18,00 - 19.00 Pozdrowienia - aud'ycja
'Konrada Dziennika
WTOREK(f2Iistopada)
12.30 Giełda pracy, 17.00 - 19.00 Znacie
to posłuchajcie - audycja Sławka Mikołajczaka

ŚRODA (13 listopada)
18.00 - 19.00 Pod wielkim dachem nieba
- audycja o. Oktawiana Spotteka
CZWARTEK (14 listopada)
12.30Giełdapracy,18,OO-19.00Wiec-l.Ór

rockowy Pawła Michaliszyna (Encyklopedyczny bubel)

na kartkach pocztowych na adres redakcji: JA-Radio, ul. T. Kości uszki 8B,

63-200 Jarocin.
Głosować można również

JA-Radiowa Lista Przebojów prezentowana jest w każdą sobotę między
a 19 00 . Słuchaj nas na 96.6 MHz lub 71.09 MHz .
Korespondecję, glosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować

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

codziennie w godz. 1500 do 1600 •
Głosy mogą być

oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio

(sorry!).
1. Coś optymistycznego
(Izabelin Studio/Polygram)
16 16 5
29. What's up with that
- Kasia Kowalska (Mercury)
4 4 8
15. Kasanova
• ZZ Top (BMG)
14 4 13
2. Piosenka bardzo optymistyczna
- KAS .A (BMG)
11 3
30. Fear is the enemy of love
- S. Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
16.lf it makes .you happy
- Sweetmouth (ReAl
39 39
(Pomaton EMI )
2 1 13
- Sherył Crow (A&M)
10 10
31. Rise
3.1 wszystko może się zdarzył
17. E-bow the letter
- Ziontrain (China Records)
11 10
-Anita Lipnicka (Pomaton EMI)
13 13 4
- R.E.M (Warner Musie)
32. Po to jesteś na świecie
18 13 5
4. ł can't help myself
18. NIekochani
- Maanam (Pomaton EMI )
17 l 9
- The Kelly Fam illy (Kei-life)
- J. Steczkowska (Pomaton EMI)
20 20 3
33. Runaway
5. Gniew i tal
19. Politician's Little Nighbnare
- The Corrs (143 record:sA.ava recoois) 40 40
- Marek Kościkiewicz (Zic Zac)
-She's China (Koch International) 19 19
34. Rotterdam or anywhere
6. Dobra dobra dobra
20. Dłoń
• The Beautiful South (GolDiscs Ltd.) N 34 1
- Golden Life (Zic Zac)
- N. Kukuiska (Iz.ctle*l~) 33 33 2
35. let me liye
7. Ten sen
21. Stranger in Moscow
- Oueen (Parlophone)
29 3 12
- Varius Manx (Zic Zac)
2 11
- Michael Jackson (Epic)
25 24 4
36. The power of dream
8. Krzyczę - jestem
22. Po co ci?
35 26 8
- Celine Dian (Columbia)
- O.N.A (Columbia)
6 10
- Grata T. (Pomaton EMI)
3434
37. Kiss lonely goodbye
9.2 Wicky
23. Sitting on the top of the world
- Stevie Wonder (Motown)
N 37
- Hoover (Col umbia)
9 9 4
- Amanda Marshall (Epic)
17 17
38. Sny nocy letniej
10. Zabić siebie
24. Trash
- Amirian (Mercury)
30 30 3
- Yokashin (BMG)
5
- Suede (Nude Reeords)
32 19 7
39. If I could talk I'd tell you
11. Mówią, że miłość mieszka w niebie
25. O nas
- The lemonheads (TAG/Atlantic) N 39 1
- Maanam (Pomaton EMI)
12 12
- Nosowska (HoIMercury)
28 26 4
40. So much to say
12. Zatrzymaj czas
26. Groszki i róże
- Dave Matthews Band (RCA)
38 13 8
- Agnieszka Maciąg (Zic Zac)
15 15 6
- Firebirds (Izabeijn studiolPołygrcm) 29 24
lIlIl.AllAl
13. He liked to feel it
27. Killłng me softly with his song
• Crash Tesl Dummies (Arista)
14 7 7
- Roberta Flaek (Atlantie)
23 21 6
Głosować moZna anonimowo. ale lepiej podać
14. _
Pomyśl
o mnie _ _&'1&_
28. Ascenslon
don't _
ever wonder_ _
swoje nazwisko
i adres,
_
.&_
_
_
_ bo wtrakcie listy będziemy
• E. Bartosiewicz
- Maxwell (Columbia)
27 27 8
losowane będą nagrody.

JA-Radiowa Piosenka Dnia
w tym tygodniu (8 - 14.11.1996)
piątek (8.11~> "Zmrok" - RENATA PRZEMYK
(Columbia)
Wprawdzie piosenka jest jakby zaprog[amowana przez jej twórców na godziny póżnopopołudniowe , ale stwierdziliśmy tu w radiu, te
grana przed południem brzmi równie pięknie.
Renata Przemy!< w najwy1.szej formie. Drugi singiel
z.iei no-..vego albumu "Andergrant". którego nie mieć
na wlasnosc, jest po prostu wstyd.
sobota (9.11» "In my dreams" - LlNDA PERRY
(Interscope/RockstarlMCA records)
Pamiętacie gigantyczny przebój ~What's up"
zespołu 4 Non Blondes sprzed 3 lat? Sukces tej
piosenki mial miejsce głównie ze względu na
interpretację lindy Peny obdarzonej wspaniałym ,
mocnym głosem. Unda sprawdza się teraz "na
swoim"; jej indywidualny album ~ In f1ight" dostępny
będzie od poniedziałku 12.11. Mamy nadzieję, że
wybrana z niego piosenka spodoba się Wam tak
samo jak nam - radiowcom.
niedziela (10.11» "Your secret loYe" -lUTHER
VANDROSS (Epic)
luther Vandross wielokrotnie dowiódł, że jest
supergwiazdą muzyki popularnej lat dziewięćdziesiątych. Jego najnowszy album ' Your secret
love" zapewne znów znajdzie ljcznych nabywców.
Z tej właśnie płyty singie! tytułowy, który tylko
odpornym na muzykę nie będzie się podobał
poniedziałek (11.11» "Czy wiesz... " - KRYSTYNA JANDA (Columbia)
Tego nie można nie zauważyć! Jedna z
najlepszych polskich aktorek śpiewa bardzo
popularną w latach sześćdziesiątych piosenkę
znaną pod tytułem "Nie wiem czy to warto" Ta i
kilka innych piosenek z przełomu lat 60-tych i 70-

tych odświetonych przez Krystynę Jandę znajduje
się na ścieżce dźwiękowej filmu "Matka swojej
matki" reżyserowanego przez Roberta Glińskiego.
wtorek (12. 11~> "Beautiful goodbye" -Amanda
Marshall (Epic)
W Kanadzie robi się dużo doskonalej muzyki.
Amanda Marshall nie pozostaje w tyle za B'ryanem
Adamsem, Neilem Youngiem, Amosem Garrettem . lanem i Sylvią Tysonaml, Davem Masonem. Słuchała dużo bardzo różnej muzyki, zanim
zaczęła tworzyć własną. odpowiednią dla każdego
nie zatkanego ucha. ~P iękne.., pożegnanie" jest
świadectwem wielkiego talentu Amandy.
środa (13.11» "LOYłł is the power" - MICHAEL
BOlTON (Columbia)
Michael Bolto~ p~tr~fi . ~I~tego jego pop~edni
album sprżedał Się w IlosCI ponad 5 milionów
egzemplarzy. Artyście dał wymierne korzyści
materialne, a jego fanom estetyczne. Tego samego
motna spodziewać się po nowej płycie ~This is the
time - the Christmas Album" zawierającej znane
tematy 'gwiazdkowe' oraz ten dodatkowy prezent
dla słuchaczy.
czwartek (14,11» "This ls forthe loyer In you"
- BABYFACE (Epie)
Pisanie świetnych piosenek dla Boyz II Men,
Toni Braxton, Mariah Carey, Erie'a CIaptona ,
Celiny Dian'owej, Arethy Franklin, Whitney Houston łudziet Madonny nie wystarczało Kennethowi
Edmondsowi. Jako wokalista i instrumentalista
"Sabyface" poddaje się Waszej ocenie.Album tego
wszechstronnego artysty zatytułowany 'The Day"
jest w obiegu bd kilkunastu dni. A to piosenka
zachęcająca do zapoznania się z całą zawartością

POMÓŻCIE' ZUZI

Zuzia, któr~ urodziła się niewidoma nadal czeka na pomoc. Musi
zostać poddana operacji przeszczepu
rogówki w Stanach Zjednoczonych.
Koszt operacji jest ogromny 100,000 dolarów. Pieniądze można
wpłacać w naszej redakcji lub na
konto PBK S.A. oddz iał Toruń 36
86 18-82817-170-4 z dopiskiem
"Ola Zuzi",

MARCIN
DANIEC

_ A _ _ _:w_
_
płyty.

10 listopada, niedziela
godz. 1700 i 20"
Kępno, kino "SOKOLNIA"

~
RONNIE

"Mikser" (sobota 9.11 od 14"' do 16"')

art

progr~sywny

Organizatorami koncertów są:
Radio SUD
- Agencja Artystyczno-Reklamowa
"ARRSUD"

to nie tylko Marillion
Haseł FINAL CONFL1CT, TWELFTH
NIGHT, czy IQ próżno szukać w polskich
edycjach rozmaitych encyklopedii rockowych. Chyba tylko IQ dostrzegane jest
przez niektórych autorów. A przecież
FINAL CONFL1CT i TWELFTH NIGHT
a także IQ należą do ekskluzywnego klubu
najznamienitszych fonnacji rocka progresywnego. zwanego również art rockiem,
działających w latach osiemdziesiątych,
Wymienione tu zespoły w niczym nie
ustępowały takim tuzom jak MariUion, czy
Pendragon, wCią2 bardzo popularnym w
Polsce. Właśnie dlatego, że Final Conflict
albo Twelfth Night a nawet IQ w istocie
nie funkcjonują w świadomośc i entuzjastów nurtu progresywnego, w najbli7..szym
wydaniu MIKSERA znajdzie s ię solidna
dawka muzyki tych zespołów.

WYBIERZ SOBIE MUZYKĘ

SPONSORZY KONCERTU
1. ·SOGU US-BłS"

z ~ k.

Kępna

2."SANGAZBUD". Kępno
3."MITRONłC", K~no

Już od

tej soboty (9 listopada) w czasie
audycji "Mikser" jej autorzy przedstawiać
będą trzy zróżnicowane rodzajowo propozycje prezentowane na antenie JA-Radia
pojedYliczych płyt lub monografii jednego
wykonawcy. Może się zdarzyć zestaw:
b1uesJcountty/folk. Albo heavy metalirock
elektronicznyljazz. Albo jeszcze inny.
Propozycja, która uzyska największe
poparcie słuchaczy zostanie zrealizowana
w "Mikserze" za tydzień między 15" a 16 00 ,
Możesz wybrać odpowiadającą Ci muzykę
telefonując na nume r 0-62147-17-47 w
sobotę między 1600 a 17 00 , lub 0-62/47-1531 od poniedziałku do soboty między 10"
a 14 00 • Spraw sobie odrobinę przyjemności!
RONNIE

4."FRANKPOl',

Słupnia

k.

Kępna

5. FilTT1a "KRZYSZTOF". Krężlo:owy k. Kępna
6."STOlMEB". SltJpnia k. Kępna
7: 0REWBUO", CzelTT1in k. BraUna
8.'TARSTOl". Gola k. Bralirla

8. ·SANDłAN".

Kępno

10.·AUTO-SERVICE", Bl"alirl
11 .0rganizacja Reklamy Handlowej oraz Informacj i
Handlowej i U5!ugowej, Baranów k. Kępna
12."HUBERTUS', Kępno i Baran6YI
13."BUDOMAl', Ostrzesz6-.v
14.Auto-Handel-Komis 'TopCar' , K~pno - Chojęcin
15.'las i ogród', Kępno

PATRONAT MEDIA.LNY:
1 "Gazela Jarocińska"
2 ·Ziemia WieruszowsU"
3. RadioWteluń
4

JA·Radio Jarocin FM

5. 'Głos Kępna"
6 Radio SUO Kępno
7. Telewizja Kablowa ·PROMAX" z 0att0'N3 \oVIkp
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PłYTA/KASETA

Trzy razy
Maryla
Trudno by/oby mi

się zdecydować,

którą płytę wybrać: tę

z "Ma/goś
ką", "Dziś prawdziwych Cyganów
już nic ma" i "Jadą wozy kolorowe"
czy tę z "SING-SING", "Kolorowymi jarmarkami" i "Gejszą nocy".
A może trzecią, na której znalazla się
"Polska Madonna", "To już było",
"Niech żyje bal" i "Remedium"?
Wydanie antologii bylo pomyslem Maryli Rodowicz. - Chciałam,
by młodz ież poznała moje starsze
przeboje, żeby wiedziała, że .ipiewałam coś jeszcze oprócz kilku os/atnich piosenek. Poza tym wiele utworów nigdy wcze/miej nie było nagranych liG płytę kompaklOwą - mówiła
podczas spotkania w Krotoszynie.
Na płytach jest prawie sześćdzie
siąt piosenek . Autorami tekstów są
, najwięksi: Agnieszka Osieeka, Jonasz Kofta, Jan Wołek , Adam Kreczmar, Wojciech Młynarski . Równ ie slawne są nazwiska kompozyto-

TEATR
Tańcz

póki

możesz

Lubisz teatr wymykający się tradycyjnym definicjom teatrologów? Lubisz teatr otwarty, w klórym aktorzy
wychodzą do publiczności? Lubisz teatr, w którym scenogralia, gra świateł,
mówi więcej niż słowo? W którym
milczenie poraża bardziej niż histeryczny krzyk'! Jeżeli tak, 10 wybierz si,
do poznańskiego Teatru Ósmego
Dnia. Mimo wielu nagród na między
narodowych festiwalach, .,ósemki"
nadal są mało znane w Polsce.
W czwartkowy wieczór wybrałem
się na przedstawienie pt. "Tańcz póki
możesz". Spektakl rozpoczą ł si,

FILM

"Przed
egzekucją"
Dramat, USA (1995 r.j, 11 2 min.,
reż. T im Robins, wys!.: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, dystr.
ITI HOME VIDEO
Filmy, które mówią o kondycji
" moralnego
kręgosłupa"
spo/cczeństw na leżą do naj trudniejszych
w realizacji i w odbiorze. " Przed egzekucją " , którego reżyserem jest znakomity aktor - Tim Robbins ("Skaza-

rów: Andrzej Korzytiski, Katarzyna Gacrtner, Seweryn Krajewski,
Andrzej Sikorowski. A wszystko
\1./ fantastycznym wykonaniu Maryli - artystki , która bawi i wzrusza od
prawie trzydziestu lat. Śpiewa
o sprawach wielkich i codziennych,
dotykających nas wszystkich lub
swoich osobistych.
Antologia to nie tylko przegląd
niekwestionowanych
przebojów.
Trzy płyty tworzą doskonały portret artystki ciągle tej samej, a jednak zmiennej. Przykładem niech bę 
dzie drugi krążek, na którym nagrano "Gimnastykę" , " Szparkę Sekretarkę" i wykonywany z zespołem "Różowe czuby" utwór " Dentysta - Sadysta" .
Ja jednak w zimne jesienne wieczory najchętniej posłucham " Do
łezki lezka ", "Hej, żeglujże żegla
rzu", "Przytul mnie" i innych ciepłych , nastrojowych piosenek. Maryla Rodowicz zapowiedziała już wydanie aneksu do antologii. Będzie to
czwarta płyta . Złożą się na nią ballady mało znane, których nie objęla
antologia.

Maryla
Rodowicz
o ...
... koncertach charytatywnych
Nie chciałabym mówić o sprawach
górnolotnych, o potrzebie serca. Ale
to właśnie tak jest. Gdyby artysta nie
miał serca, to nie byłby artystą.

...optymizmie
Polega on na zaakceptowaniu siebie. Aby lubić cały świat, trzeba najpierw po lubić siebie. Optymizm
odziedziczyłam też w genach, po ma-

rnie.

...mężczyznach
Chłopcy są delikatniejsi, wrażliwsi
od kobiet. Są bardziej prostolinijni,
łatwiej ich zranić, omotać i oszukać.
Są co prawda kobiety, które lubią się
męczyć i płakać . Ja też lubię się zadręczać w miłości.

IWONA CIEśLAK
Wszys tkie części antologii Maryli
Rodowicz można kupić w Skłepie
Muzycznym "U Wojtka" (Jarocin,
ul. Mickiewicza).

•..miłości

w momencie otwarcia drzwi do ciem-

kim nie jesteś, musisz przejść przez to,
czym nje jesteś". Idą w nieznane.
W stronę ciemności . Ich drogę przerywają nieme krzyki i histeryczne szepty.
Znajdują też momenty ukojenia,
uspokojenia. Wtedy uśmiechają się ,
przytulają się do siebie. W końcu
nikną w ciemności. Pojawiają się nadzy, bezbronni, nieruchomi. Kręcą się
na kole życia. To już prawie koniec .

nej sali teatralnej. Aktorzy czekali na
widzów i zapraszali ich na wolne
miejsca. Widownia otoczyła zaimprowizowaną scenę z trzech stron. Czwarta strona kusiła czernią i pozorną
pustką . Artyści usiedli przy malych,
okrągłych stolikach. Z głośników są
czyła się transowa muzyka. Po chwili
czworo bohaterów spektaklu opuści
ło swe ciepłe krzesła i rozpoczęło
wędrówkę , która ma swój jeden, moż
liwy koniec. Wędrówkę zwaną Ży
CIEM. Każdy z nich szedł sam, a le
przecież szli w jednym kierunku. Musieli się spotkać . Każdy coś przeży l.
Każdy coś stracił. Każdy czegoś szukal. Zrozumieli, że aby coś stracić
trzeba najpierw to posiadać. By przestać kochać, trzeba kogoś pokochać.
łdą i na drodze znajdują nieznane.
Odkrywają je, by niczego nic zgubić,
by wszystkiego doświadczyć . Jak mówi jeden z nich: "żeby stać się tym,

ni na Shawshank", " Gracz") należy
niewątpliwie do obrazów, które wyzwolą w nas wiele emocji. Ja czułam
przerażenie, oburzenie, wstręt, współ

czucie, wzruszenie ...
Scenariusz powstał na podstawie
głośnej powieści "Dead man walking", którą napisała zakonnica Hełen Prejan. Przedstawiona tu historia
nietypowej przyjaźni, jaka połączyła
siostrę zakonną i mordercę dwójki
nastolatków, oczekującego w celi
śmierci na wyrok , wstrząsa autentyzmem i nieuchronnością tego, co ma
nastąpić. Wiemy, że przestępea jest
okrutny i bezwzględny , że należy go
zgładzić , by nigdy już nikogo nie
SkrzYWdził , ale kiedy zrozumiemy, że
za chwilę zostanie pozbawiony życia

Generalnie miłość kojarzy mi się
euforią, ale i udręczeniem . Jestem
osobą strasznie zazdrosną i zwracam

z

uwagę

na każde spojrzenie. A mąż?

Mąż przyzwyczaił się do p olegiwania
na kanapie i chyba lubi len spokój,
gdy jestem w trasie.

... dzieciach
Najmłodszy synek, ten dziewięcio
letni, jest takim maminsynkiem . Za
każdym razem, gdy wyjeżdżam , ze
Izami w oqach pyta, czy może pojechać ze mną. Myślę , że warto poświęcić karierę dla dzieci. Tak naprawdę , to kobiety powinny zajmować się właśnie wychowywaniem dzieci.

. .. wolności
Naprawdę wolna czuję się w samochodzie (Porsche). Tylko wtedy jestem
całkiem sama . Nigdy nikomu nic pożyczam swojego samochodu. Czasami
tylko mężowi.

... muzyce
Słucham
także ostrej

bardzo dużo. Ostatnio
muzyki, zespołów jak Rage Against The Machine, Led Zeppelin, Deep Purple, Metallica. Moje
dzieci to kupują i każą mi słuchać.
Chodzę też na koncerty. Bardzo żału
j" że nie byłam na Tinie Turner - śpie
wałam wtedy w Sopocie. Tina jest
moją wielką ido l ką . Ogólnie jestem na
bieżąco. Lubię wiedzieć, co jest grane.

...ciuchach
Specjalnie
założyłam
spodnie
"dzwony" . Śpiewam przecież wiele
piosenek z lat siedemdziesiątych. Bluzkę kupiłam w sklepie łunduskim za
śmieszne grosze. Kiedyś szyła dla mnie •
Aleksandra Laska. Teraz już w ogóle
nie szyje, a poza tym drogo ceni swoje
pomysły.

Rozmawiała IWONA CIESLAK
~

NOWOŚ CI

Ga sn~ światła. Wędrowcy wspinają
się na piramidę· Zapa lają lampki . Ogniki migocą. Cisza. Lampki powoli
gasną. Aktorzy wracają do swych stolików. Wraca transowa muzyka. To
tango. Artyści tańczą nieporadnie.
Ale taticzą - póki mogą.
Życie to długa podróż, niesamowita
podróż .

Więc

taticz, póki możesz.
PRZEMYSLA W SZESZULA

. ,~

FI LM OWE
KINO "ECHO"
Jarocin, ul. Golębia l

"Twister"
8, 9, l2, 14 listopada
10, II listopada
13 listopada
Cena biletu 6 zł

- godz. 19.00
- godz. 17.00
- godz. 16.00

Teatr Ósmego Dnia, Poznań. "Tańcz
póki możesz". 24.10.1996.

"Podwójna świadomość"
9 listopada
- godz. 17.00
10 listopada
- godz. 15.00
Cena biletu 5 zl

za pomocą zastrzyku precyzyjnie wykonanego przez maszynę, coś w nas
mówi "nie"! Po filmie dręczyło mnie
wiele pytań, a zakodowane w pamięci
Obrazy spędzały sen z powiek. Nadal
nie potrafię odpowiedzieć sobie na
pytanie: Czy należy wykonywać karę

"N amiętności n
12 listopada
13 listopada
Cena biletu 5 zl

śmierci? Sądzę, . że państwo również
znajdą się w podobnej sytuacji. Wydaje się, że to właśnie było zamierzeniem
reżysera, bowiem po obejrzeniu tego
filmu nikt nie pozostanie obojętnym.
Niesamowita gra pary Susan Saran~on - Sean Penn, wspaniala muzyka,
s:-"Ietme zrealizowane zdjęcia składają
SIę na len rewelacyjny i poruszający
obraz.

JOANNA SCIGACZ
Film jest dostępny w wypożyczalni
kaset wideo w kinie "Echo".

f

- godz. l7.00
- godz. 19.00

Państwowy Ośrodek

Kształcenia

Bibliotekarzy

i Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
zapraszają w dniu
21 listopada 1996 r, o godz. 16.30

NA SPOTKANIE AUTORSKIE
w auli

pałacu

z p rof. dr h ab.
C zesławem Łuczakiem
Wstęp

wolny
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BARAN (21 111- 19 IV)
, . Rozmowa ~ Panną na P?czątku
tygodnia spowoduJe, że poczuJesz SI<;
si lny i m ądry. Chyba musicie częściej
s i ę s potykać! Nawał pracy może
doprowadzić do tego, że zapomnisz o
obietn icy danej już dość dawno komuś
bliskiemu. Najwyższy czas na rea lizację obietn ic r Pan na Baran wysyla
s trzały w fata lnym ki e run ku!!! Pomyślny dz i eń - sobota.

V
U

BYK (20 IV - 20V)
Owocne kontakty z cudzoziemcami. Będzie teraz czas, by poświęcić
się bez reszty życi u towarLyskiemu i
podróżom. Kontakty z lud źmi wpłyną
na rozszerzenie Twych zawodowyc h
moż liwośc i. W sobotę - inte resujące
odwiedziny kogoś, na kim bardzo Ci
za leży. Trzymaj ze Skorpionem. Pomyś lny dzieli - niedziela.
BLIŹNI ĘT

(21 V - 20 Vl)
]I To j eden z Alepszych
tygodni
Twego

życia .

Z najdz iesz uznanie
wpadniesz na ciekawy
który zaowocuje w przyszło

prze lożon ego,
pom ysł,

ści. Więzy krępujące Twą dziala lność,
przestaną

teraz istnieć. Może przeszCi infekcja pogrypowa. Łykaj
więc witaminy i mikroe lementy. Pomyś l ny dzieli - wtorek.
kadzać

~ RAK (2 1 VI - 22 VII)

~ Pewne Planety będą starały się
powstrzymać Twoj ą inicj atywę, ale jej
nie zlikw iduj ą. Rozp ę d z i sz się w
przyszłym tygodniu; teraz ofi aruj swój
czas najb liższym, którzy Twej pomocy
bardzo potrze bują. Ryby czekaj ą na
wi adomość - jak zwykle zapomni ałeś !!!
Popracuj nad swoją pa mi ęc i ą. Pomyślny d zień - piątek.

mo

.n.

WAGA(23 IX - 22X)
Satysfakcj a z dokonanych zamierzeń sprawi, że zechcesz troc hę
odpocząć. Pomyś li sz o zorgani zowaniu
miłego spo tka n ia z k i m ś, n a kim
naprawdę bardzo Ci zależy. Niestety,
na czaruj ący weekend musicie jeszcze
troszeczkę poczekać. Chyba, że sce-

_

neri ę

LF.W (23 V II - 22 VIIl)
U L lnów rozp~d i nowe sytuacje.
Gwiazdy nic pozwolą Ci na smutek i
n iepotrze bne reneksje . Cze ka Cię
wspólpraca z ważnym i l ud źmi i dużo
spotkari. W końcu tygodnia ktoś zechce
odebrać C i Twą " d z iałk ę " w pracy,
wi.:;c zdecydowanie na to nie pozwól.
Ważn y dla Ciebie - bery l, któ ry daje
zwyci~stwo w walce. Pomyslny dzie ri
- czwartek.

' ~
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DRZlNl
OKNA
ZPCV

P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. St. Wyszyńskiego 4
II piętro, pokój 15
pn.-pt. 9 00 _ 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 w. 45
62-320 MłŁOSŁAW
Dz. Miłosławskich 2
tel. (0-66) 38-24-31

Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż na raty

Poziomo : l ) w/ada morzami , 8) p ięśc i a rz, I I) marzyciel, idea lista, 12)
interesam, petent, 13) kuglarz, paj ac, 14) prze l ożony, zwierzchnik, 15) wi.e lka
flota wojenna, 18) orszak, świta, 22) herb przed stawi ający serce ludzkie przeszyte
strzałą,i\k szak, 25) n i ec hęć, odraza, 26) urzęd uj e w nim attache, 27) przyłącze nr e
s ię, wz i ęc i e ud ziału , 30) ziomek, rodak, 34) biała b ro ń na karabin ie, 37)
zdobywczyni nagrody, 38) fi glarka lub zadanie szaradziarskie, 39) kostucha, 40)
rze mi eś lni k pracuj ący pod kierunkiem majstra, 4 I ) gawędzi arz, opowiadacz, 42)
dawniej szczególne względy, grzecznośc i.

lata zaaranżujesz \v swoim pokoju

- i wieczór wspominek gotowy! Intryg ujący - BYK. Pomyślny dzie ń poniedzia łek.

III

SKORPION (23 X - 21 XI)
W początkach tygodnia zrobisz
dos konały interes, który da Ci prolity
w przysz lo ści . W końcu tygodnia czeka C ię Twój wielki "występ", takijak i zdan,a s ię naprawd~ kilka razy w
życiu ! Dasz s o bie św i e t n i e r a d ę .
Powodze ni a! P ami~ t aj jed nak, że
sukcesy są kró t ko t rwa łe i zwaracaj
uwagę, by Twa g ł owa zosta la na
miejsc u. Pomyś lny dzi eń - czwartek.
. " STRZELEC (22 Xl - 2 1 X II )
Czas na przem yś l e nie spraw
o sobi styc h i podj ęc i e wł aśc iwy ch
d z i ałań. Poprawy fin ansowej szukaj na
drodze wykorzystania swych wspaniałych zdo ln ości organizacyjnyc h. W
pracy - jeże li umiesz li czyć, licz tylko
na siebie. Twój szc zęś li wy kami e ń diame nt - da Ci d użą przewagę nad
wrogami. Pomyś lny dzieri - niedziela.
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'ANNA (23 vm - "'Xl

"-I' p",,"j~, ,,~., "","'yw ~'.,-

klej energII kosmIczneJ . B~dzlesz
niezależny i zdolny do odrobien ia
za legi ości z ub ieglego tygodnia. Po
Twojej myś li zaczn ą s i ę teraz wyjaś niać
sprawy, na któryc h już dawno postawileś krzyżyk. Planuj razem ze Strzelcem. Może coś i nteres ującego z tego
wyjdzie?! Pomyślny dzień - środa.

KOZIOROŻEC(22 X li - 19 I)
Zn i echęcen ie , ro zdrażni e n ie i

brak motywacji dzia łan ia mogą w tych
dniach stać s i ę przyczy ną fa łszywego
kroku, którego lepiej by ł oby ni c
popelniać. Weź ki lka dn i url opu i po
prostu od pocznij . W czwartek miłe
wieści od przyjaciól poprawią Twój
nastrój . Rak naprawdęj est Ci życzl i wy.
Pomyś lny dzieri - czwartek.
WODNI K (20 I - 18 li )
Mus isz mieć w tym tygodniu
z nakomitą ko n dy cj~ psych i czn ą. Potrzeb na będzi e pomoc dla przyjac i ó ł ,
którzy przyjad ą po dobrą radę i slowo.
Twój genial ny finansowy plan jeszcze
s i ę teraz nie powiedzie, ale j u ż powinn i ście ro bi ć do n iego przy mi a rki.
Wodnik przypomni Ci o ważnej obietnicy. Pomyślny dzie ń - sobota.
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RYBY(l9l1- 20 lIl)
W ty m tygodniu po darujesz
sobie odrobinę luksusu i kupisz wreszc ie to, o czym od dawna marzyłe ś !
Poprawi si ę Twój nastrój, poczujesz się
bardziej dowartościowany i nie zmart·
wi C i ę chwilowa szczupłość Twego
portfe la. Dla niektórych Ryb - niezbyt
mił a wiado m ość o poczynaniach ich
kochanych pociech. Pomyś lny dzień niedziela.

T'\.

MERKURY i WENUS

Pionowo: 2) zamek bł yskawi czny, 3) "zmora aktora", 4) truicowała z i głą, 5)
kobieta kłótli wa, megiera, 6) imię męs kie (30 .x), 7) część trąbki lub klarnetu, 8)
z piasku lub ciasta, 9) morskie skorupiaki dzies i ęc i onogie, 10) osoba nowo ~brana
na j akieś stanowisko, 15) przej śc ie na wyższe stanowisko, 16) b r ały napoJ, 17)
mi ały j ą kiedyś także że lazka, 19) potocznre o sze fowej, przełożonej, 20) dZlkr
karp, 21) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, 23) typ fryzury, 24) piwo
angie lskie, 27) talizman, maskotka, 28) młode kro wy, 29) tkanma wełm ana o
jednostronnym połysku, 3 1) skrawek lądu na morzu, 32) belka podtrzymUjąca
krokwie dachu, 33) w parze z ogierem, 34) żona pana WołodYJowskIego, 35)
potocznie o po licjancie, 36) w mit. gr. - wiatr po łudniowo-zachodni .
Litery z pól ponumerowanych w prawym rogu, napi sane od l do 28, utworzą
- myśl Philippe D ćsto uchcs .
Oprac. PIOTR WARCZYŃSKI

rozw i ązani e

ROZW~Ą'ZANIE

KRZYZÓWJ1 NR ·282
Haslo:
Rzeki nie znająpuwro rów.
Nagrody wylosowali :
S YLWIA L ABU SZ EW SKA
- Jarocin, uL Świ erczewsk i ego 2/1 (25 zl),
IZABELA KRÓL
- Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 13/14 (10 7J),
JA KSA J AN INA
- Żółków I, N\\'. Ia (koszul ka).
Po odb ió r nag ró d pros im y s i ę
do b iura og ł os ze ri (Ja roci n,
Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni .

zgł os i ć

Rozw i ąza ni e krzyżówki

prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogłoszeń (Jaroc in, Ry nek Ratusz) do 15 li stopada. Spośród prawidłowych rozw i ązań wylosowane .zostaną dwie nagrody pi eniężne (25 zł i
10 zI) oraz nagroda rzccwwa (koszulka).
przes ł ać
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