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Żerków

Nowe drogi
z gminnego
w 1997 roku
żerkowscy radui na drogi.
Najwięcej pieniędzy

budżetu przeznaczą

O inwestycjach, które zrealizowane
zostaną w następnym roku, dyskutowali

w ubi egłym tygodniu żerkowscy radni
z dwóch komisji: do spraw działalności
gospodarczej oraz planowania i finansów. Prawdopodobnie znajdą się środki
finansowe na drogę z Prusi nowa w
ki e run ku Grabu o raz z Lgowa do
Szczonowa. " W planach na rok /997
jest/eż odcinek od wysypiska śmieci IV
Brzóslkowie do Śmie/owa, z Przybys/ulViu do Antonina, a także "mala
obwodnica" w Żerkowie /qczqca ulicę
Cmentarnq z drogq w kienmku Bieź
dziadowa" - stwierdził Andrzej Bajaczyk, przewo dni czący rady gminy.
Prawdopodobnie w budżecie gminy
Żerków znajdą się również środki na
gazyfikację Brzóstkowa i dokończenie
kanalizacj i Żółkowa.

Droższe

Zakład

JANUSZ BARANSKI
JAROCINlANINEM ROKU '96
JANUSZ BARAŃSKI - organizator życia kulturalnego w Kotlinie - został Jarocinianinem Roku '96.
ten przyznała Honorowa Kapituła w ubiegłą środę. Uroczystość nadania godności odbyła się w
Święto Niepodłegłości w siedzibie redakcji "Gazety Jarocińskiej".
SZ8nej na sIr. 3
Tytuł

mleko

W ja rocińskich sklepach można
kupić dwa rodzaje mleka w woreczku. Kosztują tyle samo, ale różnią się
pojemnością·

Od zeszlego tygodnia czytelnicy
do "Gazety" i z oburzeniem
infonnują, że jaroeińska mleczarnia
wprowadzila podwyżkę ceny mleka.
Dokończenie na str. 3
dzwonią

,
Swięto Niepodległości Uzdrawiani

Pokaz sztucznych ogni i pr~ejazd ułanów były największym i atr~kcjami
obchod6W-tegorocznego Narodowego Święta N iepodległości. Jarociniacy byli
zadowoleni, 'że w programie poza poważnymi rocznicowymi uroczystościami
znalazły się też weselsze akcenty. O obchodach Święta Niepodległości na Ziemi
Jarocińskiej piszemy na str. 7.

muzyką
Jubileuszowe Prezentacje
Artystyczne Dzieci i Młodzieży
NiepełnosjJrawnej rozpoczęły się
mało

optymistyczne. W dniu
uroczystego otwarcia dzieci usły
szały o kłopotach finansowych
organizatorów.
Na

trwającą

od 4 do 9 listopada
ponad sześć
dzies ięciu uczestników. Wśród nich
byli również ci, którży śpiewali podczas
pierwszyehjarocińskich prezentacji. W
czas ie koncertów konkursowych i
wielkiej gali niepełnosprawnych artystów dopingowali rodzice, opiekunowie,
przyjaciele. Pub! iczność bawiła się przy
bardzo różnym repertuarze: od Presley'a i CIaptona przez Maanam, Dwa
plus Jeden po Shazzę i piosenki ludowe.
impre zę przyjechało

Dokończenie

na sIr. 8 i 9

NAlNIŹSZA CENA

UPUSTY, RATY
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Pa trycja Ignasza k
M a leusz Michałkiewicz
Pa tryk Kaczmarek
Stefania Stemplewska
Łuk asz M igacz
A neta Derwich
Prze m ysł aw Przybylsk i
Mi ko laj Ba rtcza k
Roksana To mczak
Ewa G ładc za k
M a łgo rza t a Teodorczyk

się

do pi wnicy Witolda K. i skradziono
rower górski o warto;ci 300 z ł .
* 5 listopad a w Wysogotówku (gm.
Kotl in) wła m a n o s i ę do sklepu s pożyw
czego. Skradziono 50 butelek wódki,
papierosy, artykuly s p oży w cze i chemiczne. Wartość strat - 1000 z ł , na sz kodę
G S w Kotlinie.
* Tego samego dni a w Za lesi u (gm.
J araczewo) z nie usta lonej przyczyny na

Mariann a M icha lak L 9 1 (Nosków)
Franciszka Maz urk iewicz 1. 76 ( Że 
rk ó w)
R a fał Jakubowski L 24 (Raszewy)
Jó zef M icha la k L 71 (Żólk ów)
Jan Karl i ń s ki L 7 1 (Chrzan)
Tadeusz Hoffma nn L 64 (Alek sandró w)
Józefa Szymczyszyn L 76 (Jarocin)
Sta n i sław Wa rdc ńs ki l. 52 (Wilko wyja)
M a ria Wie łiń s k a L 88 (Radl in)
Władysław Majusia k l. 58 (Osiek)
Helena G ościniak L 88 (Witaszyce)
Rodzinom zmarłych skladamy wyrazy współczucia

ŚLUBY
16 listopada
Krzysztof Hajdner (Ka niew) - Ha nna
Roszak (St rzyże w ko )
And rzej Ko walski ( Bi a ł o blat y) - Lucyna M a rccka (Stęgosz)
M aciej Czapla (Ki cin) - Bea ta Parus
( Klę k a)

Tomasz Wałk ows k i (Jarocin) - Sabina
Woj taszak (Ja rocin)
Wa ldema r Żurek (Ja rocin) - Ro mana
Bogaczyk (Jarocin)

BEZ PRACY
7 listopada w jarocińskim urzędzie
pracy zarejestrowanych było 5.475 bezrobotnych. W ciilg u tygod nia zarejestrowa ło s i ę 99 osó b. S p oś ród 36 wyrejestrowanych 32 podj ęl o pracę.
Rej onowy U rzą d Pracy w Jaroci nie
d yspo nuje ofertami za trud nieni a d la
kierowcy kat. C E, technika ccramika,
eko no mi sty z wyższ ym wy k szt a łce 
niem i znaj o mości ą języ ka angielskiego, elektronika z wyższy m wy k sz t a ł
ceniem ze zn aj o m o śc i ą a ngielski ego.
a ngli'sty, eko nomisty - spccja listy do
spra w a naliz fi~ ansowych , tcchnika
mecha nika na stan o wi sko po mocnika
maszy ni sty, opera to ra kopa rki T-J74,
o perato ra o brabia rek numerycznych
rzeź nik a,

Inwestycje w oświacie

* 4 listopada w Witaszycach włamano

ZGONY

o raz masarza -

Żerk ó w

'KRONIKA
POLICYJNA

URODZENIA

kierownika

sklepu, spawacza, frezera , szlifierza,
ha nd lowca, ma la rza budo wla nego ,
betoniarza , ta picera , fryzjera.
(jo)

po lu Emilii M. wybuchl p oża r w stogu
slomy. Straty oszacowano na 2 tys. zł.
* 6 listopada w Raccndowie (gm.
Kot li n)jadący rowerem bez oświetleni a
Henryk S, z o s ta ł pOl r ącony przez fi ata
126p, Samochód odj ec h ał z miejsca wypadku , Rowerzysta doz nał lekkich obraże ń

*

cia la.

M ięd zy

6 a 7 listopada nieznany
z korytarza piwn icznego
przy ul. Kośc i u szki 80 plyt styropia nowych wartoici 282 zl, n a le ż ącyc h do
Ryszarda K,
* 7 listo pada w Jaroc inie przy ul. Wojska Polskiego Wł a d ys ł a wa K , nagle weszła na jezdni ę i zos ta ła po tr ąco n a przez
sprawca

s k ra d ł

fiata ł26p . Pi eszą z obra7..eni ami ciał a
przewieziono do szpi tala.
* W nocy z 7 na 8 Ji slo pa da w ł a m a n o
s i ę do kios ku zn ajduj ące g o s i ę w Przychodni Rejonowej w Jarocinie. Skradzio no artykuły s po ży wcze i chemiczne
wa rt ośc i 250 zł .
* Tej samej nocy z ul. Wa ry ń s kiego
w Jarocinie skradziono fi ata 126p (nr
rejestracyj ny K LH 9(59) kolo ru czerwonego.
(jn)

Illfo rmacje pochodzą z K.om endy Rejonowej PoliL}i IV Jarocinie.

ITELEFON ZAUFANIA I
Anonimowych Alkoholików 47- 15-22,
czynny w

poni ed z i ałki

i

ś ro d y

o d god z.

18.00 do 21.00.
W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Jarocin, ul. T .

K ości uszk i

16,

leI. 47-22-45; czynny w każdy czwa rlek
od godz. 16.00 do 17,00. M ożn ako r zys 
l ać z po rad psychologa, pedagoga i logoped y.

I SZKOŁA RODZENIA I
Ś rody godz. 13.00 - 15.00; Przedszkole nr 3 - Jarocin , ul. Ba to rego. Zaj ęc ia
bez pła tn e , prowadzi po ł oż n a Kazimiera
Pacia .

gJarocińska
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Rozbudowa szkoly w Dobieslclyżnic,
problem toalet i ogrzewania - to

także

tylko kilka tematów omawianych na posiedzeniu Komisji Społeczno-Socjalnej
Rady Miejskiej.
W gminie Żcrków znajduje si ę jedenaśc i e sz k ół podstawowych. W DobieszC"".lyż ni c

wa runki na ucza ni a

są

podo bno,

najgo rsze . Wszystko wskazuje na to. że
w przyszlym roku inwestycja rozbudowy placówki znajdzie s i ę w planie
budżet owym . Zgodnie z wnios kiem zło
ionym przez czło nków K o misji Spoleczno-Socjalnej być może wybudowana zosla nie też sala gimnastyczna.

już

Zda niem czło nk ów ko misji wc wszyst-

kich placówkach, w których z naj duj ą si ~
jeszcze piece ka Oowe, nal eżał o b y wy mieni ć

je na centra lne ogrzewanie. W wios-

DYŻURY APTEK
Do 17 łi s topada d yż ur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka "Bcmex" (Jarocin , Rynek 13 , tel. 47-26-56). Od 18 do 24
listopada dyż urować będ zi e apteka " Aspirynka" (Jarocin, ul. Hallera 14, tel.
47-24-34),
W każdą nied z i el ę i świę t o w godz.
14,00 - 18.00 czynna jest aptcka "Remedium" (J a rocin, ul.

św.

Ducha 14, tel.

47-1 S-50).

Z TARGOWISKA

·E
seler

0,80 do 1,20

marchew

0,30 do 0,50

cebula

0,4Q do 0,80

pomidory

1,50 do 3,00

zicmniaki

0,20 do 0,30

kapusta SzL

0,40 do 1,00

pielmszka

1,00 do 1,20

kalati or szl.

0,50 do 1,50
0,50

buraczki

I; -, .

OWOCE

pomarallcze

3,00 do 3,50

CylI)11y

3,gO do 4,00

banany

1,90 do 2, 10

j ablka

0,50 do 1,40

orzechy

2,00 do 3,00

mak

63-200 Jarocin , uj. T. Kościu sz ki 8B
teł ..tax (0-82) 47·37.eo, 47-15-31

Leszek B ajda, IZabela

Bukow5ka, lwcniil Cirillk. Gratyn. Cychne t5ka (KDtIin),

zo s t a ły

kach, któ re

zgazyfik owane,

s zk o ły zos ta n ą podłączon e

do sieci ga zo-

wej.

Kolej nym tematem był problem toalet. W niektó rych szkoł ac h z n ajdują s ię
one poza budynkiem. Człon k ow i e komisji złożyli wniosek o w y po sażen i e placówek oświ a towyc h w ubikacje wewn ę trz
ne. "Zapropo n o ul{lhśmy tei , aby w przyszłym b udżecie gminy uwzględnio ne zoSIa/Y środki na po trzeby slu ż by zdrowia
i szkól ponadpodsta wowych - mówi Regina U rbańczy k , przewodni cl..ąca komi sji.
- Wll ioskolVa/;.~my o poszerzenie funduszu
M iejsko-Gm innego Ośro,Ika Ku/lury
Sporlu , Tury sty k i i Rekreacji IV Żer
kowie , Chodzi fl am o lIw:g/ędniellie
IV dz ia/a /l1oś ci o,~}rodka sportu d/a dorosIych ".
(akf)

Bez
•
papIerosa
Konkursy rysunkowe, krLyżówki, po-

gadanki - przygotowywane

są l

okazji

kolejnego "Dnia bez papierosa" ,
Dzie ń bez papicrosa obchodzony bę
dzie 21 listopada pod h as łe m " Rzuć
szk oła ch
między innymi

palenie razem z nami" . W
odbęd ą s ię

z tej okazji

konkursy na

hasła

antynikotynowe oraz

konkursy, w których trzeba

będ z ic uło

żyć frasz k ę , a fo ryzm lub tekst piosenkj
na tema t a ntynik o tynowy. Dla uczniów
przygo to wywa ne są ró wnie* pogada nki
na tema t szkodliwośc i palenia : Wszystkie imprczy o rga ni z uj ą szko lne hi gienis-

tki.
W Ko tlin ie higienistki wraz z

...'"" ::'

7,00

piel ęg 
niarkami z tamtejszego oś rodka zdrowia
zorgani z ują przemarsz ucz niów manifestujących modę na niepalenie. W ognisku spalo ne zo s ta ną atrapy papierosów ,

(raf)

Spotkanie
sybiraków
Sympatycy i członkowie Związku Sybiraków w Jarocinie będą mogli się spotkać

podczas zebrania laplano",'ancgo na
6 grudnia.

Spotk anie rozpocznie s i ę O godz.
10.00 m szą świ ~ tą za zm a rłych i żywyc h
sybira ków w k ości el e Chrystusa Króla ,
Póź ni ej, w Domu Katolickim prą ul.
Kościu sz ki , zebra ni będą rad zić m . in .
nad uzyskan iem po mocy fina nsowej
z fundusz u ko mbata nckiego .

(jn)

Halina Cu my (Nowe Miasto), P f2 e ml'5ław JankOW$ki.
Iwona Kaspf2ak. Ąn na Konieczna, Anna Kopras.Fljo/ek,
Agnieszka Pllarczyk, Jef2y Stachow;ak, And f2ej Stasiak
(Jaraczev.o), Fr.m ciszek Tomczak (Nowe Miasto), Paweł
WItWIcki, Ren ata ZawaJ
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J arocinianin Roku '96 Iw SKRÓCIE!
Dokończenie

ze str. l

Poniedziałkowa uroczystość

zgro-

madziła, oprócz Janusza Barańskie
go, również pozostałych kandydatów,
którzy w tym roku pretendowali do
tytułu JiIrocinianina Roku. Niestety
nie przybyli wszyscy. Byli obecni
członkowie kapituły - laureaci tytułu
z lat poprzednich i redaktor naczelny
"Gazety". Przybyly władze miejskie
Jarocina i Żerkowa, radni Ziemi
Jarocińskiej oraz posel Ziemi Kaliskiej Jerzy Koralewski. Po raz pierwszy w historii przyznawania tytułu
Jarocinianina Roku uroczystość
transmitowalo JA-Radio.
W tym roku czytelnicy "Gazety" zgłosili do tytułu Jarocinianina
Roku '96 jedenaścioro kandydatów.
Laureat - Janusz Barański jest zało
życielem Społecznego Ogniska Muzycznego w Kotlinie. Dzięki niemu
powstał zespół akordeonowy, który
jest uznawany i przyjmowany z entuzjazmem w całej Polsce. Koncertował już w wielu miejscach. Dwukrotnie gościł w telewizyjnym programie "Swojskie klimaty". Tegoroczny laureat jest także organizatorem festiwalu akordeonowego, który odbywa się w Kotlinie. "Kapituła
zwraca uwagę na działalność laureata w zakresie popularyzowania akordeonu i muzyki akordeonowej. Swą
pasją potrafi zarazić wielu ludzi,
a w szczególności dzieci i młodzież"
- napisano w uzasadnieniu werdyktu.
Piotr Piotrowicz przypomniał nazwiska dotychczasowych laureatów
tego honorowego tytułu, który
przyznawany jest od 1991 roku najpierw przez redakcję, a później przez

honorową kapitułę. - Staramy się
zawsze doceniać osoby, które · nie
wykonują tylko obowiązków postawionych na danym stanowisku, ale
robią coś więcej. Coś, co później daje
efekt dla naszego i przyszłego pokolenia. To może być też wzór do
naśladowania i warto przypatrywać
się pracy tych ludzi, ich osiągnięciom

pnie wręczył Januszowi Barańskie
mu dyplom i pamiątkowy medal.
Odczytał też protokół z posiedzenia
kapituły. Zgromadzeni w redakcji
goście przyjęłi jej decyzję brawami.
List gratulacyjny tegorocznemu laureatowi wręczył burmistrz Jarocina.
- Cieszy mnie bardzo przyznanie wlaśnie panu tytulu. Są to dowody, że

ŻERKÓW

- W ubiegłym tygodniu odbyło się
posiedzenie komisji planowania i finansów oraz komisji do spraw dzi ałal
ności gospodarczej. Przedmiotem dyskusji były zadania, które zrealizowane
mają zostać w roku następnym .
- Kilka dni temu oddano do użytku
wodociąg w Lubinii Małej i Sierszewie. Koszt inwestycji - łącznie z budową hydrofomii - wyniósł około LO
miliardów starych złotych.
- Na 14 listopada zaplanowano sesję
rady gminy oraz posiedzenie zarządu,
podczas którego ma zostać przyjęty
budżet na 1997 rok.

i temu, czym zajmują się na co dzień.

Jarocin powinien

W czasach, kiedy postawy spolecznikowskie nie zawsze mogą być naśladowane, przyjęliśmy zasadę przy
wyborze Jarocinianina Roku, że ten
tytul przyznawany będzie przez dotychczasowych posiadaczy tej godności. Mam nadzieję, że kolejny Jarocinianin Roku powiększy tę grupę
i razem z nim będziemy mogli wskazywać osoby godne naśladowania powiedział Piotr Piotrowicz. Nastę-

ponieważ coraz częściej te tytuly
otrzymują osoby spoza Jarocina mówił burmistrz Paweł Jachowski.
Głos zabrał również poseł Jerzy Koralewski: - Wielkie gratulacje należą
się "Judymom" naszego spoleczeńst
wa - stwierdził. Lampką szampana
wzniesiono toast na cześć Janusza
Barańskiego. Sam laureat nie krył
wzruszenia z przyznanego tytułu.
- Znacznie pewniej czuję się wtedy,
kiedy prowadzę koncert i są w pobliżu

moi

Droższe

mleko
Dokończenie

ze str. I.

- "Sprytnie to zrobili - denerwuje się
młoda kobieta. - Na pierwszy rzut oka
nikt nie zauważy różnicy, bo placi się
tyle samo, a tylko torebki sq mniejsze".

Żerków

Capstrzyk
na rynku

Marian Idziaszek, prezes jarocińskiej
mleczarni twierdzi jednak, że droższe
mleko - w woreczkach o zawartości
900 ml - pochodzi z Koźmina'. - "Owszem, my to mleko rozprowadzamy, ale
to wszystko - mówi. - Cena jest regulowana i zostala ustalona przez mleczarnię koźmińskq. Nasz wyrób nadal jest
w litrowych woreczkach i starej cenie".
Nie każdy zauważył wprowadzoną
podwyżkę. Ci, którzy już o tym wiedzą, wyśmiewają antyreklamę koź
mińskiej mleczarni. - "Nie wiem, czemu ma /O slużyć'- mówi jedna z klientek regulująca właśnie rachunek za
mleko. - Wcześniej czy później wszyscy
i tak się zorientujq. Ja już się nie dam
oszukać".
(raf)

stać się

akordeoniści.

powiatem,

Bardziej jednak

lubię gra,: niż zdobyć się na powiedze-

nie kilku słów, zwłaszcza, że tytul,
którym mnie państwo obdarowaliś
cie, jest ogromnym zaszczytem - powiedział tegoroczny laureat tytułu
Jarocinianin Roku.
Uroczystość była okazją do porozmawiania z laureatem, jak również zwiedzenia siedziby redakcji.

JUSTYNA NAPIERAJ

SKLEP

JARACZEWO
- ł21istopada odbędzie się posiedzenie
zarządu, którego tematem będą propozycje stawek podatków.
NOWE MIASTO
- Przetarg na sprzedaż nieruchomości
rolnej zabudowanej (budynku byłej
szkoły podstawowej w Kruczynie) odbędzie się 20 listopada o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy. Do sprzedaży zostanie też wystawiona działka
niezabudowana położona w K1ęce.
(rr, akf, rak)

Zaśpiewają

harcerze
Przegl.d PioseDki Harcerskiej "Czwórk.
'%" odbędzie się w Jarocinie od 15 do 17
listopad•.
zaprezentują

swoje piosenld

w Jarocińskim Ośrodku

Kultury 16 lis-

Harcerze

topada w godz. 18.00 - 21.00. Na

wymar-

szem sprzed Miejsko-Gminnego Ośrod
ka Kułtury na rynek. Wiązanki kwiatów
pod pomnikiem poległych złożyłi m.in.
kombatanci, strażacy, delegacja szkół
podstawowych. Hymn państwowy,
a później capstrzyk odegrała strażacka
orkiestra dęta.
(akf)

Poszukiwani
J arociniacy
Przygotowuję do

druku tekst o ludziach,

wywodzą się z Ziemi Jarocińśkiej
j mogą się poszczycić swymi osiągnięciami,
cieszą się uznaniem i popularnością
w miejscu. w którym mieszkają. Wszystkie

które

osoby I które mogą mi w tym pomóc pro~

o kontakt.
ANNA KOPRAS - FIJOLEK

przegląd

- poza występami na scenie· złożą się także
harcerskie ognisko. świecowisko, konkursy i apele.
(h)

'1frfJ.\~I

RYNEK 3 • JAROCIN

Przy akompaniamencie slHŻllckiej orkiestry dętej uczczono w Żerkowle Swięto
NiepodłegłOŚCi.
Uroczystość rozpoczęła się

JAROCIN
- Na posiedzeniu Zarządu Miejskiego,
które odbyło się 6 listopada, analizowano projekt budżetu na ł997 r. ze
szczególnym uwzględnieniem zadań
inwestycyjnych. Bogdan Kuberka dyrektor POM sp. z 0.0. zapoznał
Zarząd z sytuacją ekonomiczną spółki. Wobec pogarszającej się kondycji
finansowej przedsiębiorstwa , został
zgłoszony wniosek o jego upadłość.
Sprawę rozpatrzy 3 grudnia Sąd Gospodarczy w Kałiszu.

Zapraszamy
poniedziałek· piątek 10 •

1 1

1J1

-

18

sobota 10'" - 14'"

PROPONUJEMY W iluism wyborze i I1Ulłych, cenach:
• art. wyposażenia .,.aniJJJ.m~go,
łazienek i kuchni np.:

• baterie łazienkowe i kuchenne

• grzejniki, kotły i (},"przęt C.O.
• artykuły insl4/4cyjne wod.-kan.-gaz.
• junkersJJ bojlery, elektryczne przepływowe

• kabiny natryskowe. brodziki

· wanny, zlewozmywaki
• miski

ustępowe.

ogrzewacze wody
• Z/lmJci atestoN'ane, zwykle

kompakry

• umywalki, postumenty

i okucia budowlane

•

narzędzia ręczne

Potrzebna prawica
Publikujemy tekst dostarczony redakcji przez Leszka Dąbrowskiego
przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Związkowego NSZZ
"Solidarność" w Jarocinie. Chcielibyśmy, aby był to jeden z głosów
w dyskusji dotyczącej aktualnej sytuacji politycznej na naszym terenie. Do
dyskusji zapraszamy wszystkie ugrupowania działające na Ziemi Jarociń

-

skiej.
Ostatnie wybory do Sejmu, jak i do
tendencje i sympatie lewicowe na terenie
całego
województwa
kaliskiego,
a w Jarocinie w szczegó lności. Jeden
z dziennikarzy " Polityki" , z którym
samorządu, unaoczniły wyraźne

miałem okazję rozmawiać użył

nawet
"czerwony Jarocin",
a województwo kaliskie określił jako
" zagłębie lewicy" . Przyczyny tego stanu rzeczy były oczywiście różnorodne
i złożone. Zadecyd owała o tym w pieokreślenia:

KOMUNIKAT
Zarządu

Miejskiego Jarocina

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na żw ir i piasek na terenie
gminy Jarocin, w celu stworzenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96),
osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym możliwości ubiegania się o koncesję na wydobywanie tych kopalin, Zarząd Miejski
zamierza dokonać ana lizy potrzeb i możliwości występujących w tym
zakresie na terenie gminy Jarocin.
W związku z PO"' yższym wszyscy właściciele gruntów, na których
występują udokumentowane złoża żwiru lub piasku, zainteresowani
taką działalnością, proszeni są o skladanie wniosków o zmianę sposobu
użytkowania gruntu z przeznaczeniem na powierzchniową ekspłoatację
kopalin.
Po przeprowadzeniu analizy zlożonych wniosków Zarząd Miejski,
na mocy art. 31, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415), wystąpi do
Rady Miejskiej z wnioskiem o podjęcie uchwaly o przys tąpieniu do
sporządzenia kompleksowej zmiany miejscowego pląnu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin we wszystkich
uzasadnionych przypadkach.
Wnioski należy złożyć do dnia 15 grudnia br. w Wydziale
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzęd u Gminy
i Miasta w Jarocinie, pok. 50 - al. Niepodleglości 10,63-200 Jarocin.

Za Zarząd
BURMISTRZ
Gminy i Miasta
gr inż. Paweł Jachowski

Urząd

Skarbowy w Jarocinie

podaje do publicznej wiadomości.
że dnia

13:12.1996 r. o godz. 12.00

na placu przy ulicy Wrocławskiej 225. odbędzie się

I

I LICYTACJA
SAM. MARKI POLSKI FIAT 126

I
ISPROSTOWANIEI

nr rej . KLK 6252, rok prod . 1984
wartość szacunkowa 2.800.00
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej .
Wadium w wysokości 10% wartości szac unkowej należy wpla cić

rwszej kolejności niechęć do rządów
prawicowych, zagubienie w realiach
rodzącego się wolnego rynku, obawy
przed skutkami prywatyzacji i coraz
trudniejszego rynku pracy. Sympatii
nie zyskiwała sama prawa strona sceny politycznej w kraju, skłócona i nastawiona na rozliczanie przeszłości,
zamiast ofert różnych propozycji
uzdrawiająch
gospodarkę.
Obawy
przed szybkim wejściem w realia pozornego kapitalizmu wyzwoliły falę
niechęci ze strony emerytów, robotników i osób pracujących w sektorze,
umownie określonym " budżetówką".
Powstało przekonanie, że ludzie rekrutujący się z realiów socjalistycznych potrafią logiczniej funkcjonować
na stanowiskach kierowniczych i urzę
dniczych. Partie, stowarzyszenia,
związki zawodowe o lewicowym nastawieniu , potrafiły te wszystkie elementy skutecznie wykorzystać poprzez samoorganizację, szybszy przepływ informacji i niezłą popularyzację
głoszonych haseł. Schody zaczęły się
dopiero w trakcie praktycznej realizacji założeń programowych, zarówno
w skali ~raju, jak i w skali poszczególnych społeczności lokalnych .
Monolit władzy prowadzi zawsze
do błędów i wynaturzeń . Władza funkcjonuje skuteczniej, je7.eli zdaje sobie
sprawę z istnienia silnej konkurencji ,
ga binetu cieni na wszystkich poziomach zarządzania. Rozumieją to doskonale społeczeństwa demokratyczne
wicIu państw europejskich , dbające
o równowagę polityczną pomiędzy
rządzącymi a opozycją. Nie ma bowiem zdrowszej sytuacji, niż istnienie
silnej opozycyjnej konkurencji, oferującej w każdej chwili alternatywny
program rozwiązania problemów społecznych i systematycznie sprawdzają
cej i oceniającej poczynania prawne,
gospodarcze i społeczne opcji sprawującej ak tualnie władzę. Świadomi dobrodziejstw takiego stanu rzeczy są nawet rządzący , wspierający opozycję,
jeśli traci ona wplywy i popularność.
Szczegółnie jest to ważne w organizmach środowi sk lokalnych, a więc na
szczeblu gminy i województwa.
Stawiam przeto tezę, że i w Jarocinie, zaistniała potrzeba zbudowania
silnej prawicy, jako siły alternatywnej
dla środowisk lewicowych i opcji rzą
dzącej miastem i gminą. I nie jest to
działanie wymierzone przeciwko ludziom lewicy, wśród którychjest wiełu
kompetentnych i odpowiedzialnych
ludzi, posiadających swoje wizje rozwiązywania problemów spolecznych,
a więc zmiejszenia bezrobocia, iniczadań
inwestycyjnych,
jowania
umniejszenia kłopotów służbie zdrowia, szkolnictwie, rolnictwie, itp. Jest

w kasie Urzędu najpóźniej na godz. przed licytacją·
(J8.WR/96)

Królem polowania w tarzeckich lasach, zorganizowanego przez koło
" Darz Bór" w Jarocin ie w dniu św.
Huberta, zostal Roman Szczepański
- a nie Szczepaniak , jak błędnie podaliś
my w poprzednim numerze. Przepraszamy.

to

także

dla ich dobra, aby paralelnie
alternatywne programy rozwiązania najbardziej nabrzmiałych
problemów gospodarczych i społecznych w mieście i gminie.
Zmusza to bowiem do wysiłku i prób
przekonania o słu szności własnych
propozycji.
W Jarocinie prawica praktycznie
nie istnieje. Czas, aby zacząć próbę jej
budowania. Wymaga to przyciągnię
cia młodych ludzi , przedstawiciela różnych środowisk zawodowych, a więc
wszystkich tych, dla których przestały
być ważn e różne meandry polityczne
z przeszłości. Prawica musi się skupić
wokół problemów codziennych przeciętnej rodziny, gdyż stabilnością i dobrobytem rodzin buduje się trwałość
i stabilność państwa. Prawica powinna pokazać szanse rozwojowe dla miasta i gminy z wykorzystaniem wszelakich walorów naturalnych, kwalifikacji łudzi , możliwości tkwiących w substancjach upadających zakładów pracy, w inwestowaniu w ludzi. Społe
czeństwo lokalne trzeba przekonać, że
prawicy nie należy utożsamiać tylko
z nie zawsze najmądrzejszymi wypowiedziami niektórych polityków prawicowych, ale przede wszystkim ze
zdrowymi zasadami życia rodzinnego,
zbiorowego, zchrześcijańskim pojmowaniem jednostkowego szczęścia,
miejsca i roli we własnej "małej Ojfunkcjonowały

czyźnie",

Tylko w sytuacji silnej opcji prawicowej i silnej lewicy, w sprzecznoś
ciach, polemikach, w alternatywnych
programach działania upatruję szansę
na dynamiczny rozwój różnych sfer
ekonomicznego, społecznego, socjalnego, kulturalnego i oświato wego oddziaływania.

W zdrowej konkurencji rodzą się
zawsze dobre r.a:czy.
Od działaczy i sympatyków o prawicowym nastawieniu oczekiwać
przeto należy , aby opuścili swoje gabinety i przedłożyli swoje oferty, propozycje, programy. Czas korzystny ku
temu nadchodzi wraz ze zblil.ającą się
kampanią wyborczą do Sejmu, a następnie do władz samorządowych .
Ludzie naszego miasta muszą zaś
zrozumieć, że od ich przedstawicieli
w Sejmie i w samorządzie zależy ich
życie codzienne, a więc to, czy będą
mieli pracę , jakie będą płacić podatki,
czy służba zdrowia i szkoły będą funkcjonować skuteczniej. Czy wszystko
to, co dzieje się wokół nas będzie
służyć 'szaremu człowiekowi, czy też
tyłko wybranym grupom społecznym.
Czas, aby zarówno lokalna lewica, jak
i lokalna prawica stworzyły swoje elity
myślące i ciągnące; gdyż mol.e z tego
wyniknąć wiele dobrego dla mieszkańców gminy, dla ożywienia środo
wisk gospodarczych i społecznych.
Nie ma zaś nic gorszego jak chaos
i bezwład , gdyż .przypadkowi ludzie
i koniunkturalne nastawienia będą
w sprawach kluczowych dla nas samych decydowały bez nas.
Rzucam przeto ha sło! W Jarocinie
potrzebna jest doskonale zorganizowana prawica, jako gwarant demokracji!
LESZEK DĄBROWSKI

Za plecami dziewic
Specjalny program walki z bezrobociem będzie opracowywany tylko dla gminy Jarocin. Tak uzgodnili na
wspólnym posiedzeniu kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Jarocinie - Krystian Baraniak i jarocińscy radni
z KOniisji Promowania Dzialalności Gospodarczej i Zapobiegania Bezrobociu. Pozostałym gminom zanucono,
iż nie chcą partycypować w kosztach wspólnych przedsięwzięć.
Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Promowa nia Działalności Gospodarczej i Przeciwdziałania Bezrobo·
ciu kierownik Rejonowego U rzędu
Pracy '-'-rystian Baraniak informował
jarocińskich radnych o możliwościach
opracowania specjalnego programu
walki z bezrobociem. Dotychczas
w województwie kaliskim jest on'realizowany tylko w gminie Gizałki. Przepisy o programach specjalnych pre·
miuje projekty przygotowane dla kilku gmin, a zwłaszcza ponadrejonowe.
Im program obejmuje większy teren,
tym większe są możliwości na pozyskanie dla jego realizacji dodatkowych
środków finansowych. Polityka rządu
preferuje opracowania dla osób pozostających bez pracy mniej niż dwanaś
cie miesięcy . Radni opowiedzieli się
więc, aby progra m objął przede wszystkim bezrobotnych absolwentów, których w jarocińskim RUP jest zarejestrowanych ponad trzystu: - "Jeśli po
ukOllczeniu szkoty absolwent nie znaj-

duje pracy, /O przyzwyczaja się do jej
braku" - mówił Lech Szymczak, przewodniczący komisji.
Krystian Baraniak poinformował
również, że możliwe jest nieuzyskanie
dodatkowych środków na prowadzone przedsięwzięcie. Jednak wówczas
mogłoby być ono finansowane z funduszu aktywnych form' zwalczania
bezrobocia, którym dysponuje RUP.
Można jednak przekazać oa ten cel
nie więcej niż 10 % zasobów funduszu. Radni próbowali dowiedzieć
się, ile w tym roku jarociński urząd
pracy otrzymał pieniędzy na opłaca
nie aktywnych form zwalczania bezrobocia. - " Dokladnie nie powiem.
Okolo 169 miliardów -10 są zasi/ki plus
środki na aktywne formy zwalczania
bezrobocia " - informował Krystian
Baraniak .' Podana kwota wywołała
zdziwienie rad nych . - ,, 16 miliardów!"
- poprawiał kierownika zastępca burmistrza Henryk Kowalski. Szef RUP
potwierdził dane burmistrza, jednak

Pięciolecie
Od pięciu lat osoby starsze, samotne
i o niewiełkich dochodach spotykają się
w Domu Dziennego Pobytu w Jarocinie. Tutaj codziennie jedzą obiady, tu
też spędzają święta i osobiste uroczystości.

Domu

rodka Pomocy Społecznej, który nadzoruje od strony merytorycznej i dofina nsowuje działalność Domu Dziennego Pobytu oraz radny Andrzej Baranek. Wśród gości byly instruktorki
ze ŚrodowiSkowego Domu Samopo-

nalegań radnych - nie potrafił
ile z tych pieniędzy stanowią
środki na aktywne formy zwalczania
bezrobocia.
Kierownik Krystian Baraniak tłu
maczył, że nałeży uzgodnić , na jakim
terenie program miałby być realizowany. - "Chcemy brać wszystkie gminy
z rejonu. A mamy już doświadczenia , że
gminy ościenne nie chcą partycypować
w kosztach " - mówił radny Andrzej
Baranek. - " W niczym!" - dodał kierownik RUP. - "Fundacja zdrowia, cenlrum przedsiębiorczo.ici - wszyscy godzili się na wszy'slko, ale złotówek nikl nie
chciał dać. ( ... ) Poruszyłem tę sprawę,
bo chodzę na zebrania i widzę Iych
panów, którzy przyjeżdżają z ościen
nych gmin i Iylko chcą roboty publiczne, dzielić się forsą. Tylko capnąć - za
przeproszeniem pieniądze. Kiedy mają
dać, 10 nie dają lIic. Jeśli ma to (program specjalny - przyp. red .) objąć
wszystkich. 10 pewnie spełznie to lIa
niczym" - wyrażał swoje obawy radny

- mimo
podać,

wać szczególnie aniołowi z długimi w/osami, czyli pani Ewie Kunz. Za lO, że
() nas pamięta, że możemy się tu ~jJoty
kai:, że dom iSlniejejuż pięć lal - mówił.
Przy kawie i ciastku wspominano początki Domu, rozmawiano o planach
na kolejne lata. - Przychodzę tu od
początku.

Jestem zadowolona. Persobardzo mi/y i życzliwy - ocenia
Regina Guszczak. - Czasem brakuje
Iych, co już nie przychodzą. Brakuje też
wspólnych śpiewów, zajęć. Coraz wię
cej osób przychodzi tylku na ' obiad
- dodaje . Nie proponowano zmian
w funkcjonowaniu domu, wszyscy wyrażali na tomiast nadzieję, że dom bę
dzie istniał jak najdłuż'ej. Choć spotkanie trwalo krótko, wystarczyło czasu na tańce. Akompaniował instruktor WTZ Bogdan Kolanowski. (ic)
lICI jest

Andrzej Baranek. - "Mam taką obawę.
chcą, z drugiej zachowują sięjak laka dziewica" - dodał
kierownik RUP.
Kończąc dy skusję nad przygotowaniem planu zwalczania bezrobocia
przewodnicz<!cy komisji Lech Szymczak zalecał, aby urząd pracy dokona!
analizy grupy bezrobotnych absolwentów i przeprowadził konsultację
ze wszystkimi gminami należącymi do
rejonu Jarocin. Wówczas Krystian
Baraniak przytoczy! dane dotyczące
"udziału"
poszczegółnych
gmin
w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w jarocińskim RUP. 64
% bezrobotnych z rejonu Jarocina
zamieszkuje w mieście i gminie Jarocin, prawie 16 % w mieście i gminie
Żerków, 12 % w gminie Jaraczewo
i 9 % w gminie Kotlin. lnformacja ta
przekonała jarocińskich radnych, aby
przystąpić do opracowywania programu tylko dla gminy Jarocin i nie
przeprowadzania konsultacji z innymi
gminami.
Przedsta wiciele władz pozostałych
gmin rejonu jarocińskiego byli zaskoczeni uzgodnieniami radnych z Jarocina i kierownika RUP. - "Na pewno
byśmy byli zainteresowani lakim programem . Ograniczanie go Iy lko do Jarocina jes/... nie chcialby m lego nazywać po imielJ.iu. W:<zyscy mamy podobne problemy i myślę, że należaloby lO
przeanalizować w szerszym gronie.
W ogóle program j esl dla lias czymś
nowym, 'wcześniej nie spotkałem się
z propozycjami w lej sprawie. A zarzuly
jarocińskich radnych i pana Baraniaka
uważam za nieodpowiedzia/ne" - stwierdził Maciej Pielarz, wójt Jaraczewa.
Zdziwienie postanowieniami wyraził
tcż Andrzej Bajaczyk - przewodniczą
cy Rady Miejskiej Żerkowa, członek.
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Kaliszu: - "Sprawa organizowania
prograł1'lU nie mo że zos tać rozegrana
tylko wJedllej gmillie. KOllieczna jest
konsultacja z innymi samorządami.
Pan Baraniak powinien o tym wiedzieć.
Przecież urząd pracy jesl rejonuwym.
Nie można tego załatwić za naszymi
plecami".

Z jednej strony

POH.AUlOS ERWIS

Jubileusz uczczono 8 listopada. Gości witała Anna Mycek, kierownik
Domu. Na spotkanie przyszli przedslawiciele władz: burmistrz Paweł Jachowski i przewodniczący Rady Miejskiej Marian Sikorski. Obecni byli też
współtwórcy placówki : Ewa Kunz
kierownik Miejsko - Gminnego OŚ-

mocy i przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej - Ireneusz Hemmerling i Bogdan Kolanowski.
Lampką szampana wznoszono toast za kolejne lata istnienia placówki.
W imieniu grupy "wcześnie urodzonych" wystąpił czł onek za rząd u Domu Jan Frankowski. - Chcę podzięko-

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
62-023 Robakowo k1Gądek. ul. Krótka 4
trasa Poznali - Kórnik , tel.llax (O-S1) 171-216

ROBERT KAŹMłERCZAK

A. K.
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• FSO - POLONEZ CARO. TRUCK, CARGO
, DAEWOO - TICO. NEXIA, ESPERO
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 LAT
• AlCE KONSORCJUM
- RATY NIEOPROCENTOWANE
• LEASING
• MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
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o lasach, wilku i Wałęsie
"Podglądałam" pracę leśników, życie

internowany

Wałęsa

i gdzie

odpoczywał

Na sesję Polskiego Stowarzyszenia
Prasy Lokalnej zorgan i zowaną w Bieszczadach pojechałam po ra z drugi.
Z leśnikami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w K rośnie spotkali ś my s ię rok temu w Czarnej. Tym
razem zaproszono nas do Nadleśnict
wa Tuszyma i Bircza.

U bobrów i tarpanów

w Bieszczady wyruszamy z Tarnowa, gdzie gościł nas dyrektor Hotelu "Tarnovia". Dzięki niemu odpoczęli śmy po całon ocnej podróży. Po
krótkiej konferencji i naradzie prowadzonej przez prezesa Zdzislawa Srokę,
"przejmują " nas leśnicy. Ruszamy
w drogę do Tuszymy. W stęp ujemy do
Przecławia, by zwiedzić zamek należą
cy niegdyś do potomków Mikołaja
Reja. Wczesnym popo łudni em zaczyna padać deszcz - nasz towarzysz na
całe trzy dni. Na " le śn ą kolację" przygotowaną na terenie Nad leś nictwa
Tuszyma docieramy o zmroku. Przed
autoka r wychodzi stadko tarpanów.
Za chwi l ę, z aparatami fotograficznymi w ręku , biegniemy na bezkrwawe polowanie. Konie sprawiają wrażcnie oswojonych. Podchodzimy na
odległość dwóch metrów. Błyskają la-

Naczelnik

tarpanów
Gierek.

bobrów.

mpy. Tarpany odchodzą. Wyruszamy
do "siedziby" bobrów. Wid oczność
nie jest zbyt dobra: zmrok i mgła. Las
i wzgÓf7.a wyglądają grożnie. - Uwaga
na jamy. Są one prawie niewidoczne •
a glębokie - słyszę ostrzeżenia naszych
przewodników. Zauważamy coraz
więcej śladów obecności bobrów: ścię
te i obgryzione drzewa,jamy, wreszcie
tama. Samych bobrów nie zobaczyli ś
my. - Bobry zostaly przeniesione na
nasz teren. Nie uda się nam zobaczyć
muflonów. Jest już zbyt późno. Proszę
pilnować. by nikt nie zblądz il. Rano
znaleź libyśmy go martwego, oczyw iś
cie ze strachu - mówi jeden z leśników.
Przemok nięci gromadzimy się wokół
ogniska. Późnym wieczorem docieramy do Wojtówki .

Nie tylko o wilku
Na drugi dzień zaplanowano pobyt
w kilku rezerwatach. Wędrówki po
lesie uniem oż liwi a nam deszcz.
Z okien autokaru, i w czasie krótkich
postojów, obserwujemy efekty pracy
leśników. - Corocznie w Nadleśnictwie
Bircza dokonuje się odnowień i zalesień
110 terenie 200 do 400 ha. Trzeba
dokonać zalesienia gruntów porolnych,
a jednocześnie zabezpieczyć bazę żero-

W gablocie

Najcenniejszym eksponatem wystawy numizmatycznej pl.
,,78. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę", był
jeden z najpiękniejszych medali poświęconych Józefowi Pił
sudskiemu. Został on wykonany ze szczerego złota. Ze
względu na bezpieczeństwo nie umieszczono tej pozycji
w katalogu.
Wystawa została zorganizowana
w poniedziałkowe popoludnie, w holu
ratusza z okazji rocznicy odzyska nia
niepodleglości. Organizatorem imprezy było Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, koło w Witaszycach. Eksponaty zostaly wypożyczo n e od jarocińskich numizmatyków i z odd z iału
z Kalisza. Jednym z ciekawszych jest
medal wydany w 20. rocznic~ zgonu
Józefa Pilsudskiego. - W 1955 rok" za
po,\'il~dallie leKo m edalu można by/o
zos tać zeslallym . do Ro.\ji. To by ly
czasy niepewne, ale mimo In wy bilo na
pamiątkę len okoliczn ościowy medal
- powiedzial Sławomir Ślachctka , prezes Koła w Witaszycach. Przedstawiono także pamiątkowe ordery i odznaczenia wojskowe . Jeden z pokazanych na wystawie krzyży to odznaka
za wa lki z bolszewikam i 1920. Jego
posiadanie było niebezpieczne w okresie powojenym . - Na wystawie znalazl
się też pamiątkowy medal wybity

w 1988 roku, hl 70. rocznicę Powstania
Wielkopolskiego. Wtedy bylo 13 egzemplarzy dla żyjących pows/GI/Ców
z lerenu Ziemi Jarocińskiej. Dzisiaj
żyje jllż /ylko dwóch - wyjaś nił prezes
Kola .
Unikatowa wśród eksponatów nie
związanych ściś l e z numizmatyką, jest
reprodukcja kartki z 1919 rok u przedst aw i ającej powitanie Józefa Piłs uds
kiego najarociń s kim dwo rcu. Jednym
z żyj'lcych do dziś świadków tego
wydarzenia jest Antoni Durczak. Możn a było zobacz yć kartki pocztowe
wydane jako pamią tka skladki na
pierwSz,1 gos podę dla żołnie rzy polskich w 19 I9 ro ku. W sum ie wydano
je w liczbie 100 egzemplarzy .
- Nasze kolo towarzystwa numizmatycznego chcialo dolożyć swoją malą .
skromną wystawf, liczącą 43 eksponaIy. aby upiększyć /ę calq uroczyslO,ić
- pods umował wys tawę Sławomir Śla
chetka.
(]s)

Zobaczyłam,

gdzie

mieszkał

wą dla z wierzyny lownej - mówi Zbigniew Kopczak n adleśniczy Nadleśnic
twa Bircza. Tematy odbudowy lasu,
gospodarki leś nej , walki ze szkodnikami oraz z kłusownikami i złodziejami
drewna są najczęściej porusz".ne
w czasie konferencji prasowej w Birczy. Na nasze pytania odpowiada zas tępca dyrektora RDLP w Krośnie
Tadeusz Kowalewski. Bardziej niż "oficjalne" wypowiedzi zapamiętam
prowadzoną z nim rozmowę w czasie
jazdy autokarem. Opowiadania o walce z pasożytami drzew słuchal iśmy
z wypiekami na twarzy, jak podczas
lektury dobrego kryminału. Przez cały
czas towarzyszą nam, poznani już
w ubiegłym roku, rzecznik prasowy
generalnej dyrekcji Sławomir Trzaskowski, oraz rzecznik RDLP w Kroś
nie Krzysztof Kamiń ski. KiJka osób
wykorzystuje obecność senatora Ryszarda Ochwata i pyta go o ochronę
ś rodowiska na innych terenach. Podobnie jak w roku ubieglym rozmowy
dotyczą też odstrzału wilka. W czasie
spotkania ogląd a my dwa filmy. Jeden
o życiu lasu, drugi o wilkach. - Wilk
w ciągu roku zjada okola j ednej tony
mięsa. Jego ofiarami są j elenie. sar"y
i dziki. W ciągu nocy może przebiec 40
kilometrów - z obyczajami drapieżnika
zapoznaje nas Krystyna Czubówna,
lektorka drugiego filmu. Po chwi li
głównym bohaterem filmu staje się
mieszkaniec bieszczadzkiej wioski zaatakowany przez wilka . Swoje opinie
na temat od strzału wilka prezentują
też l eśnicy i naukowcy. Wczasiejednej
konferencji nic ud ało si ę wyjaśnić
wszystkich problemów, odpowiedzieć
na wszystkie pytania. Rozmowy kontynuowano wiec~orcm , przy ognisk u,

Tam, gdzie Gierek i Wałęsa
Jedn ą z atrakcji pobytu na Pogórzu
Przemyskim jest zwiedzanie ośrod
ków wypoczynk owych Arłamów
i Tr.ójca. Hotel ArIamów, niegd yś zamknięty ośrodek Urzędu Rady Minislrów, teraz nie wyróżni a się standardem. - Wokól tego ośrodka zawsze
krqżyly legendy . Opowiadano o krysztalowych klamkach. O lune/ach. którymi nwi lla przejśc.: na strol1ę ówczesnego
Związku Radzieckiego. O.irodek byl
slrzeżony przez woj sko Ul sile j edllej
kompanii. LudIlO,~l.: okolicznych wiosek
z ostała wysiedlona. Po domostwach pozostaly ty lko sady. Najczęstszymi goś
ćmi są my:Hiwi. M oż na lu tak ż e uprawiać wiele .~'P0rlów. Atrakcyjllo,(Oi: hotelu podno.,ifakl. że tUlaj byl interno wany Lech Walęsa - opowiada jeden
z leśników. Przechodzimy do pokoju
zajmowanego niegdyś przez byłego
prezydenta, teraz dostępnego dla
wszystkich.

Polskie Stowarzyszenie
Prasy Lokalnej
Jeszcze ciekawszy jest ośrodek
"Trójca" . Trzy góralskie chaty, których właścicielem jest Urząd Rady
Ministrów. Wchodzimy do jednego
domku. Tu niegdyś wypoczywał Edward Gierek. W każdej chacie są pokoje jedno- i dwuosobowe. Piękne sale
kominkowe wyposażono w proste,
drewniane meble. Równie proste jest
uf74dzenie piwnicy zbójnickiej. Scbodzimy do niej po nietypowych scbodach. Strome stopnie prowadzą
w głąb potężnego drzewa. Ze wzniesienia, na którym położo na jest Trójca,
rozciąga się piękna panorama. - O,irodek /Worzyl i kierowal nim pulkownik
Kazimierz Doskaczyński. Rozpoczę to
od budowy plo/u zaporowego dlugości
stu kilometrów. Og rodzono teren okolo
dwudziestu tysięcy hektarów. Ponieważ
glówną atrakcją by ly polowania. doprowadzono do nadmiernego rozmnożenia j eleni i dzików. Zwierzyna la
dokonywala ogromnych zniszczeń .
rodek islnial kilkana,kie lat. ale j ego
piętno zostanie na kilkadziesiąt. Jelenie
zniszczyly najmlodsze pokolenie drzew.
Las zastal okaleczony - opowiada Sta-

0.,-

nisław Rębisz, zastępca oaleśni czego
Nadleśnictwa Birc7.a. W Trójcy polowali między innymi Tito, Gisca rd d'Estaing i jego brat, Erich Honecker
i kuzyn królowej E lżbiety.

W

ciągu

***

trzech dni zaledwie "doproblemów bieszczadzkich lasów i ich mi eszkańców . Widzieli śm y efekty pracy leśników, a jej
metody poznaliśmy tylko w teorii.
Mimo to padla propozycja kolejnej
wizyty. Jak stwierdził dyrekto r Kowalewski , spotkania te mają przybli żyć
problemy
bieszczadzkich
lasów.
Wsk a?.ać, żc wiele opinii powstaje
w oparciu o mity, niejednokrotnie
krzywdzące i bezpodstawne. Kilka dni
u gośc i nnych gospodarzy i w urokliwych miejscach wystarczylo mi, bym
"zaraziła si ę" Bieszcza dami i doceniła
pra cę lud zi w zielonych mundurach.
O tym, że leśnikiemjest s ię zawsze lub
wcale, przekonalam się w c?.asie ki lku
małych zda rzeń: gdy mój rozmówca
niespodziewanie znikał , by w tłumi e
znaleźć zbląka nego " robaka" i wyni eść go do lasu ( Wiesz , biegacze są
chronione. a mogli go zadeptać), gdy
jego kolega ostrożnie wynosił na
strych skaleczonego nietoperza ( Tam
będzie mial spok ój) . Dla nich wszyscy
mieszkańcy lasu są tak samo ważni .
tknęli śmy "

Iwona

Cieślak

Pokaz sztucznych ogni i przejazd ułanów były największymi atrakcjami
obchodów tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości. Jarociniacy byli
zadowoleni, że w programie poza poważnymi rocznicowymi uroczystościami
znalazły się też weselsze akcenty.

, ,

NIEPODLEGLA RADOSC
LIDIA SOKOWICZ
Tegoroczne uroczystości z okazji o wiele więcej jest dzisiaj alrakcji niż
78. rocznicy odzyskania przez Pol- jutro. Co prawda dziś jest niedziela,
skę niepodległości odbyły się z jedale ś więlO - dopiero julro - powienodniowym wyprzedzeniem, w nie- działy panie obserwujące defiladę.
Drugą z atrakcji tego dnia był na
dzielne popołudnie - 10 listopada.
pewno pokaz fajerwerków. Z głoś
Już na godzinę przed rozpoczęciem
defilady mieszkańcy miasta zbierali ników popłynęła muzyka Vivaldiego i zaraz nad ratuszem pojawiły się
się wokół Parku Zwycięstw a. Nikt
nie zwracał uwagi na przygotowują różnokolorowe ognie. Każdy nowy
ce się poczty sztandarowe. Wszyscy wystrzał witany był radosnymi
czckali na pojawienie się jeźdźców okrzykami. - Ale sztuczne ognie moz 15 Pułku Ułan ów Poznańskic h . Co żna zobaczyć w Sylweslra albo samemu kupić . A ulana albo kon ia nie
j ak i ś czas nerwowo spogl ąda li na
zegarki. - Czy te konie już szly? można mieć - powiedział jeden z wi- pytali ci, którzy dopiero przyszli. . dzów nadal zaaferowany prezentaKiedy wreszcie ułani pojawili się na cją ułanów.
Zgodnie z charakterem Święta
ulicy Śródmiej skicj, wszyscy odetchn~li z ulgą . Jeźdźcy ustawili się
Niepod l egłośc i obchody nie ograniw szyku, tuż za orki est rą dętą. - Jak czyły s ię ty łk o do rozrywek. Żoł
ma być pulk ulalIów, to wyobrażam nierzom walczącym o niepodłegłość
sohie grupę staruszków, z szablami poświęcon o uroczysty apel polegprzy boku. A ci to są mlodzi chlopey Iych. Odprawiono także mszę świę
i w dodatku bez uzbrojenia - stwier- tą w intencji Ojczyzny, a harcerze
dził jeden z oczek ujących. Zadowowyruszyli z kwiatami do miejsc palone były za to dzicwczyny, które nie mięci . W apelu i mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny wzię
zw raca ły uwagi na uzbrojenie.
Taj emn iczą różnią pomi ędzy stali udzial przedstawiciele władz sanem faktycznym a powszechnymi morządowych, delegacje kombawyobrażeniami
wyjaśnił Tomasz
tantów, związków zawodowych
i organizacji spolecznych oraz harWieliński , prezes Kaliskiego Związ
ku Hodowców Koni. Okazało si ę, że cerze. Nabożeństwo w kości ele pod
j eźdźcy na koniach wcale nie są
wezwan iem Chrystusa K róla uświe
wojskowymi . - Ci IVspólcze.Vni kawa- tniły orkiestra dęta i chór im. K. T.
lerzy.\:ci to są synowie pracowników Barwickiego, który po raz pierwszy
stadniny ogierów IV Gnieźnie. Dyrek- wystąpił z nowym dyrygentem. tor Jan DU/czak prowadzi tę grupę W Iym roku mi/lęlo 105 lal od 1'0wSiania chóru. Zawsze, o czym .Iwiaulańskiej mlodzieży - powied zia ł prezes. - Dzisiejsza impreza pelni rolę dezą kroniki, brai on udzial w uroprezentacyjną ,
aby przypominać , czystościach patriolycznych, z przeszczególnie mlodzieży , jak to wyglą rwą na okresy obu okupacji. Jesl
dalo. Te mundury , to nie jest pelne więc hardzo milo, że w/adze zaprawyposażenia ulanów z 1939 roku. Tu
szają nas na uroczystości. Nasz nowy
hy musialy być kulbaki, szable lub dy rygent, Agnieszka Konarczak jest
lance oraz oglawia na konie. His- osobą młodą, a dzięki niej próby
loryczne slroje wraz z calą historią teraz są bardzo dobre - stwierdziła
tego pulku mają poznańscy komba- Emilia Zdrojowa, prezes chóru.
tanci, ale oni na takie dni jak dzisiej- Msza nie zgromadziła jednak zbyt
szy nie mogą lego wypożyczyć w te- wielu osób. Szczególnie starsi ludzie
ren. Grupę tworzyło siedmiu jeźdź byli oburzeni tym brakiem patriotyców na ogierach rasy wielkopols~ zmu i religijności . - Może, gdyby
kiej. Początkowo konie szły spokoj- msza by/a od rana , lO więcej osób by
nie, ale na dźwięki miejskiej orkiest- przyszło. A może powinna być msza
ry dętej niektóre zaczęły wierzgać, polowa na Ry nku - przypuszczano.
- Zdenerwowaly się biedactwa - sły
W grupkach po zakończonych
uroczystościach wymieniano uwachać było w tłumie.
Ludzie z wielkim entuzjazmem gi, na temat tego, co wydarzyło się
wypowiadali się na temat obcho- w ramach święta. - Dzisiaj było tak
dów. ~ Przyjazd tych chlopaków na fajnie, prawie tak, jak na mikolajki
peW/lO uświe mil uroczysto.lć. Tlumy albo sylweslra - wyrażały swoją opiludzi wyszly /la ulicę, żeby to zoba- nię nastolatki . Pochlebne oceny wystawila organizatorom większość
czyć - stwierdza li. Niektórym nie
zebranych na Rynku. Próbowano
podobał s ię pomysł przeniesienia
terminu obchodów Dnia Niepodle- także wyjaś nić przyczyny dużej popularności obchodów. - Ludzie magłości. - Szkoda, że uroczysTo.lci zostaly wyprzedzone o j eden dzień. ją naprawdę dosyć smęcenia

i "wyciągania poleglych " - stwier-

dzali mieszkańcy. Podkreślali , że
w tym roku nie wiało nudą. - Część
artystyczna nie była ponura, składała
się z tańca i piosenek, a co najważ
niejsze była krótka - dodawano.
W poniedziałek , 11 listopada
w Jarocinie nie odbywały się już
uroczystości o charakterze patriotycznym. Atrakcją tego dnia miała
stać się degustacja rogali. Na długo
przed godziną dwunastą łudzie gromadzili się na Rynku, Rozglądali się

Nawet funkcjonariusze

s traży

funkcjonariusze straży miejskiej, ale
i oni byli nieskuteczni w starciu
z dziecięcym żywiołem. Czterysta
sztuk rogali znikJo w ciągu niecalych
dziesięciu minut. - Najpierw dzieciaki rzucają się jak oszalałe, a potem
rogale walają się po ziemi - gorszyli
się starsi ludzie. Ludzie czeka łi na
to, co będzie się działo po degustacji.
- Dalej niech się cOś dzieje, bo jak nie
to idziemy na piwo - denerwowali się
ojcowie. Niestety nic nie wskazywało na to, że przewidziano jeszcze
jakieś atrakcje. Z głośników płynęła
głośna muzyka, która zakłócała
mszę świętą odbywajacą się w koś
ciele św. Marcina. - Mogliby dać
sobie spokój z tym jazgotem. Trudn o
jesl się skupić na modlitwie wśród
dyskotekowych rylmów - mówili wychodzący z kościoła. Wielu ludzi
było przekonanych, że cała degustacja była zaplanowana tak, a by odbyła się po mszy świętej . - To leraz
chyba będą dawać te rogale. Jak je
po.lwięcili na mszy, to leraz wyniosą
w koszykach z kościoła i je porozdają

miejskiej byli nieskuteczni

IV

starciu z

dziecięcym ży wiolem

FOTO Stachowiak

i obchodzili wokół ratusz. - Gdzie
mają być te rogale? Jak pisali, że na
Rynku, /O chyba nie będą rozdawać
w kO.lciele - zastanawiało się starsze
małźeństwo, - Ty leż polujesz na
rogale? - rozpoczynali rozmowę znajomi . Większość dorosłych na Rynku, to rodzice, których " przyprowadziły" tu dzieci. Dodatkową zachętą
do spaceru była piękna, słoneczna
pogoda. - Przyszliśmy zobaczyć Iylko, co się dzieje na Rynku, a nie
dlalego, że połaszczyliśmy się na te
darmowe rogale - mówili niektórzy,
Większość zebranych, a na pewno
wszystkie dzieci, niecierpliwie oczekiwała jednak na rogaJe. Atmosfera
znacznie się ożywiła, kiedy ustawiono w podcieniach ratusza cztery
stoliki. Zaczęły się tworzyć kolejki.
- Weź Edylkę za rękę, bo ją potem
wypchną i nie dOSianie rogala. Co za
brak kultury! Pchają się, jakby nigdy
rogali nie jedli - denerwowali się
rodzice. Chłopacy zaczynałi przyjmować zakłady o to, ile ciastek uda
im si ę zabrać z kosza. Kiedy wreszcie poj awiły się dziewczyny z koszami rogali, rozpoczę to szturm na stoliki . Nad akcją rozdawania czuwali

- stwierdziła z nadzieją starsza pani.
- Trzeba bylo wybrać: albo msza za
radnych albo darmowe rogale - wyjaśnił jej lepiej zorientowany. Takich
osób, które zawiodły się było więcej.
Rozdeptany ciasto obok jednego ze
stolików był jedynym świadectwem
degustacji. Ludzie dość szybko wyszli z Rynku. Pozostały tylko dzieciaki, które bawiły się, zeskakując że
sceny.

HURT-DETAL
63 - 200 JAROCIN
ul. WĘGLOWA 28
tel. 473 058
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Akademia dla tej, co nie z....
Jarocińskie

Dokoń czenie

.a • • ·_.a

obchody Narodowego

Święta Niepodległości zostały zainau-

dzo się denerwuje. Chce wypaść jak
najlepiej. Wie, kiedy robi błędy .
Przed kon certem byl przeziębiony
i balam się, że glos mu się zalamie.
Wszystko poszlo jednak dobrze

gurowane już w czwartek, 7 listopada,
w Czytelni "Pod Ratuszem" spektaklem zorganizowanym przez Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy.

- oceniła mama reprezentuj ącego
Ja rocin Witka. Państwo Rosada
sp~d zili w JOK-u trzy dni , mimo że
da ta koncertu ga lowego zbiegła s ię
z ważną rod zinn ą uroczystości ą .
La ureatowi ubi egłoroczych prezentacji Sławkowi Gram a le kibicow a ł tata . - Slawek hardzo przeżywa

Mlodzież

z POKB zaprezentowała
m o nt aż slowno - muzyczny "Ta, co
nie zginę ła ", złożon y Z utworów poetyck ich i pi eś ni patriotycznych, które
towarzyszyly Polakom w drodze do
niepodłcglosci. Utwo ry przeplatane
były n arracją h i s t o ryczną, wz bogaca j ącą ca l ość o doda tkowy walor - dydaktyczny.
Spektak l mia l cha rak ter kameralny,
i uczestniczy lo w ni m k il kadziesi ą t
osób, głów n ie m l odzi eż .
(pm)

wyst ęp. Colą noc nie spal. On hardzo
lubi .ipie lVać . W domu siuclIo ponad
stu kaset. Nie umie czytać i pisać,
więc rozpoznaje je po ok/adkach
- mówi Marian Gramala. - Sam
wybralem piosenkę. Pani Ewa Micllalak trochę mi pomagala - dodaje

INVES TCITY '96

DONOSIŁA

PRASA

Aukcya.

(41 81

Z powodu wyptowadzen la s i ę s przed a wać bę d ę przez pu bll czną
li cytacyą n ajwięcej daj ącemu i zago tową zaraz zapłatę
W Poniedziałek t.j.

dnia 19. t. m. i r.
C uki erni ą

tu w Jarocinie przed
kuchenne.

rozmaite meble machoniowe I brzo7.owe

i

spr zę ty

J . Celichowski.
" Tygodnik Powiatu Pleszewsklego"
Nr 45, 10 łlstopada 1866 r.
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RESTAURACJA
ANTONI GI.ÓWNY
Jarocin. ul. Św. Ducha 4.
z okazji

Poświęcenia

Lokalu

dnia 21. listopada br. urzą '
dzam dla moich Gośc i i Sympatyków

w

sobotę

WIECZOREK
na który wszys tkich życ zliwych mi Gości
jaknajuprzej mniej zapraszam
Podawa ne

b ę dą już

GOSPODARZ.

od rana:

wyrobu kiszki. kieł
basa z kapustą. nogi wieprzowe. mięso z kotła. flaki i zając pieczony oraz dobrze pielęgno

Jarocin
wystawiony
Targi lnvcstycyjne Miast Połskich
INVESTCITY '96 rozpoczną się w Poznaniu wc wlorek ł 9 listopada i potrwają cztery dni. Wśród wystawców
swoją ofertę inwestycyjną przedstawi
również gmina Jarocin.
Na targach lNVESTC łTY '96,
w pawilonie 23, przedstawiciele miast
i związków gminnych zapreze ntują
oferty inwestycyjne i koor eracyjne,
poszukując partnerów dla swoich lokalnych przeds i ęwzięć. Targi są okazją do nawiązani a kontaktów z tirmami wyspecjalizowanymi w rozwią
zywaniu zagadni eń komunalnych od
za rządzania i organizacji, doradztwa
czy poś rednictwa . W ostatnim dniu
lNVESTC ITY '96 zostaną ogłoszone
wyniki konkursu na najlepszą ofertę
inwestycyjną miast polskich . Organizatorem targów jest Związek Miast
Polskich.
(rr)

własnego

wa ne PIWA. WINA i WÓDKI.
KONCERT RADJOWY.
"Gazeta Jarociriska"
Nr 47, 19 listopada 1937r.
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PREZES KLUBU EKSPORTERÓW

T

miano

I ~ly jaroc i ńskie

zakJady plFlemyslowe nal("ht do

słynnego

Klubu Eksporterów,
na

grupuj ącego potentatów w pnxJukcji na rynki z,agraniczn(". Spośród nich
" prezesa" ~aslu g uj(' bt"z wąlpi("nia .Ja l'ocinska Fabł')'ka Obl'abiar1."k

Ja rocit'tskie frezarki

C i CS1.ą się dos k onal ą

renomą na 7~granicznych ryn1mch. Około 40 proc.
produkcji wę dnlj e do ponad setki krajów n.1

wszystkich kontyne ntach. Odbiorcy - a S<1 wsród

ni ch potent ac i w
podkrcś l aj ą

prze m yś l e

obrab iarkowym

solidarnie jedno: znakomi tą jakość
maszvn z Jarocina.
\li yek5portowaliSmy do tej pory ponad 4~5 tys.
frezar ek do okolo 120 kraj ów swiata - mów i
kierownik działu handlowcgo Stanislaw Marciniak. Na pr7.eszk0d7ie zw iększaniu eksportu stoją
trudne warunki produkcyjne. Prakt yc711ie rzecz

T

ze str. l

rema była wyczuwalna zwła
szcza w czasie koncertów
konkursowych. - Witek bar-

b i o rąc .

prac uje my

ju ż

powytej proj ekto!vej

zdo lności produ kcyjnej . Mimo tego os i ągam y
rOCDle przyrosty produkcji r7.ęd u 13 - 17 proc.
Zanilil podjęt e zosta ną dccyqe o ewe ntunlnej

rozb udo wie pr zc d s i ~b i o r s t wa . szu ka s i ę w
r ozw i ąz..'1I1 . Aby zw i ę k szyć
produ kcj~ podpisano niedawno um ową kooperacyjną ze Z w iąz ki c m Rad zieckim. Ko ntrakt
opi ewający na 3 mln ru bli b.;dzic realizowany ju ż
od roku 1977 . Przyniesie to korzy ści obydwu
stronom .
"Gazeta Poznańska"
6 listopada 1974 r.

Ja roci nie inn ych

Kwesta
na Ruandę
Kwesta uliczna dla mieszkańców Burundi i Ruandy poszkodowanych w wojnic domowej zorganizowana zostanie
17 listopada.
Sytuację okolo półtora miliona
uchod źcó w z plemion Hutu, którą do
tej pory zajmowali obozy we wschodnim Zairze, Mi~d zynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża uznał za katastrofę hum a nitarną. Dlatego teź choć
symbolicznie mieszkalicy Jarocina bę
dą mogli pomóc tym ludziom, wrzucając pieni ądze do puszek , które ł 7
listopada będ a wystawione przed
wszystkim kościolami.
Pieniądze moźna również wpłacać na
konlo: 352415-2714-132 WBK 0 / Jarocina, z dopiskiem "Ruanda". (jn)

Slawek. Jego tata , pod o bnie jak
inni rodzice, nie m ó gł o pa nować
wruszenia. - Zawsze przeżywam ta-

kie spotkania. Slmvek ma rodze/lstwo - starsze siostry . My.llę jednak,
że dzieci takie , jak on, kocha się
chyba najbardziej - mówi , i za kamerą

ukrywa spływające łzy.
Ja rocin re prezentowa ły też Natalia Roszak , Kasia Frąszczak , K a rolina Grodzka i Konrad Szatny.
Wykonawcy byli zadowoleni ze
swych wy stępów . Podkreś lali jednak , że nagrody nie są ważne. -

Nie liczę na nagrodę. Najważniejsze
jest, że możemy śpiewać i się bawić
- stwierdza Witek . Dla Karoliny
Grodzkiej , która publiczności i jurorom za prezentowała wiersz tegorocznej noblistki Wisławy Szymborskiej , prezentacje były wielkim
świętem . Na czas imprezy przypadł
d zień jej dwudziestych pierwszych
urodzin. Publiczn ość wypełniająca
sa lę widowi s kową na stoj ąco odśpiewała dla niej " Sto la t".
Największe

gwiazdy

Zapowiadanym przez organizato rów gościem specjalnym była
Małgorzata Ostrowska. Sobotni
ko ncert galo wy ro zpoczął się wystę pem solistki Lombardu . - Wiel-

kie przeboje tego zespolu są znane
raczej opiekunom i rodzicom , a nie
dzieciom. Zauważylam , że bardziej
czekają na występ swoiell k olegów
niż g wiazdy - oceni a jedna z o piekunek.
Tego dnia gwiazd na scenie było
wiele. Był nią niepelnosprawny
Zbyszek Szczerek, który - że by wys tąpić - nocą sam przyjechał
z Kielc . Był nią też ośmiol etni Sebastian Pogorzelski z Poznani a, któ ry
podczas poprzednich prezentacji
poruszał si ę na wózku , a tcraz sam
wchodził na scen~ . N i espod ziankę
przygotowano dla Joasi I'iłarows
kiej. D ziewczynce, która nic tylko
śpi ewa , a le i pisze wiersze i kompo nujc, przekaza no wydrukowa ne
w Jarocinie zeszyty z jej poezją ,
Brawa wi ęk sze ni ż znan a piosenkarka otrzymywał Leszek Lewczuk
z Nowych Bielic. Po wykonaniu
"Skóry" , wbrew regulaminowi
koncertów konkursowych , Leszek
śpiewał na bis. Kilkakrotnie wy-

KULTURA
scenę w czasie gali. - Leszek jest maskotką prezentacji.
Wszyscy go lubią. On nie tylko
śpiewa, ale jest zawsze pod sceną
i dodaje odwagi innym - mówi opie-

chodzi! na

kująca si, nim Ewa Chmielarz
uczennica liceum . Niepełnospraw
ny Leszek, który na co dzień opiekuje się dziećmi z Domu Pomocy
Społecznej, nie potrafił powiedzieć,
dlaczego jest ulubieńcem publiczności. Powtón:y! wi<;c podpowiedzi
przyjaciół: Jestem dobry, kocbają
mme.

Od sceny do toalety
Jak co roku, dzi ećmi niepełno
sprawnymi opiekowała się mło
dzież

z jarociń skich

szkół średnich.

- Przyszlam po raz pierwszy. I wcale
nie jest tak źle. Mówili w szkole, że
j est to ciężka i trudna praca. A jest
wspaniale - ocenia Dorota z ZSZ nr
2. Przemek Kozłowski z LO był już
na poprzednich prezentacjach.
W tym roku opiekował się dziewczynką poruszającą się na wózku.

- Poprzednio zajmowałem się chłop
cem. Asię polubi/em bardziej. Jest
wspaniała i ma wielkie poczucie humoru. Z dziećmi niepelnosprawnymi
mam konIakt także przez Warsztat
Terapii Zajęciowej - mówi Przemek. Ewa Chmielarz całe dnie spę
dzała z Leszkiem. - Poznałam go już
w zeszłym roku i teraz sama go

wybralam. Ma wspanialy charakter,
jest pogodny i dla wszystkich życz
liwy - opowiada Ewa. - Luhię Ewę,
lubię ładne dziewczyny - wtrąca Leszek. - Ewa zabrala mnie do swojego
domu, bylo fajnie - dodaje. Dwunastoletnia Klaudia Szulc z Poznania również była zadowolona z pomocy starszych kolegów. - Są bar-

dzo mili. Cieszę się, że się poznaliś
my. Będziemy do siebie pisać - zape-

Na przedpołudniowym spotkaniu
był obecny burmistrz Jarocina Paweł Jachowski. - Na temat waszej
imprezy otrzymalem żartobliwy
"donos ". Mam nadzieję, że będzie
cie się wspaniale bawić. A gdy bę
dzie bardzo źle, to zapraszam do
mnie. Klopoty to moja specjalność
- u spokajał uczestników. Temat
finansów wrócił w czwartek,
w dniu pierwszego koncertu. Przed
jego rozpoczęciem dyrektor Harenda rczyk powiedział, że Państ
wowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepelnosprawnych nic chce pomóc imprezie . - Staraliśmy się

o 400 milionów, ale potem zaniżyliś
my koszty do 200 milionów. W pią
tek o godzinie piętnastej dowiedzieliśmy się, że fundusz odmówił nam
udzielenia dotacji. Będziemy jeszcze
starali się o pomoc poznańskiego
oddziału PFRON-u, _ który może

nie korzystano z pomocy dwu rehabilitantek, Zofri Lateckiej i Doroty
Cybok. - Jesteśmy tu codziennie od

rana do wieczora. W ciągu dnia
z /laszej pomocy korzysta okolo
dwudziestu do trzydziestu osób. Robimy najczęściej masaże rozluźnia
jące, są tu też materace do ćwiczeń.
Każdy może polożyć się, odpocząć
- m ówi Zofia Latecka zjarocińskiej

poradni rehabilitacyjnej. Pomocy
doraźnej

udzialała

pielęgniarka

Monika Stefaoiak z Ośrodka Zdrowia w Dobieszczyźnie. Zgłaszano
się najczęściej z bó lami głowy i żo
łądka, drobnymi skaleczeniami.
Dziękowano Wujkowi Haremu
za zorganizowanie spotkania, za
pomoc, "za wszystko". Piosenki
dedykowano też grupie CODA,
Cioci Lidce Kalinowskiej i zespoło
wi akompaniującemu. Dzieci wrę
czały prezenty, rodzice i opiekuno-

ustalonej kolejności - mówi mama
chlop<;a z zespołem Downa. Problemem był przewóz osób na wózkach inwalidzkich. - Mamy chłopca
na wózku.
zwykłego

Ciężko jest go wsadzać do
autobusu - stwierdzają

wolontariuszki. Potwierdza to mama Klaudii Szulc. - Oczywiście tru-

dno jest jeździć z dzieckiem na wózku zwyklym PKS-em. Ale my już
jesteśmy przyzwyczajeni - mówi,
- Ogólnie jest chyba gorzej, próby
i koncerty się przeciągają i wszyscy
są zmęczeni. Za to jedzenie u pana
Raczkiewicza jest teraz zdecydowanie lepsze - mówią wieloletnie uczestniczki Prezentacji.
Najwięcej publiczności przyciąg
nął koncert galowy. W sobotę do
JOK-u przyszli żołnierze zjarocińs

kiej Jednostki Wojskowej. - O kon-

cercie dzieci niepelnosprawnych powiedzial nam kapitan Mazurkie-

Uzdrawiani muzyką
IWONA CIEŚLAK
przyznać kwotę do 200 milionów.
Pojadę tam nawet osobiście. Zabiorę różne materialy, które pokazują,
że jest to impreza dla dzieci, a nie

robiona "pod publiczkę " - mówi
dyrektor H a rendarczyk. Podczas
organizacji p oprzednich prezentacji JOK nie miał problemów z uzyskaniem dofinansowania. Według
Bogusława H arendarczyka wpływ
na taką odmowę funduszu mogły
mieć kłopoty z rozliczeniem podobnych imprez w innych miastach .

wie kwiaty . Chwalono wybudowany przed wejściem podjazd dla
osób na wózkach. Wielu uczestników podkreślało , że najbardziej
lubią prezentacje w Jarocinie. - Tu

jest najlepiej. Wspaniala atmosfera,
wszyscy się bawią. Nam się tu podoba - twierdzą członkowie zespołu
Kameleon ze Stargardu Szczecińs
kiego. - Są bardzo dobre warunki

zakwaterowania. Mamy z synem
pokój dla siebie. Okolice Żerko wa
są bardzo piękne - mówi Barbara
Bankowska, mama Wojtka .
Najwięcej zastrzeżeń budził sposób organizowania codziennych
pró b. - Pogodajest ladna, poszlibyś

my na spacer. Nie wiem jednak,
kiedy syn będzie mial próbę , Nie ma

wicz. Kto chcial, mógł przyjść. Mi
bardzo podoba. Gdyby byla potrzebna nasza pomoc, na pewno bym
się zglosił - stwierdza starszy szeresię

gowy Tomasz Dąbrowski. Jego kolega nie ukrywa, że była to także
okazja do wyjścia poza koszary.
Do końca koncertu dotrwało
niewiele osób. - Nie rozumiem , jak
można robić

tak dlugi koncert dla
Przyszliśmy przed
szesnastą. Jest strasznie gorąco,jes
teśmy zdrowi a nie możemy wytrzmać tylu godzin. Jest już dwudziesta trzecia! - mówi wychodzący
dzieci chorych.

w trakcie koncertu mieszkaniec Jarocina. Gala zakończyła się o pół
nocy.

Rada Artystyczna V Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Jarocin '96
składzie : Elzbieta Borowińska , Agnieszka Konarczak, Janusz Barański ,
Romuald Gruchaiski, Piotr Lenartowicz, Piotr Piotrowicz, ks. Tadeusz
Kaczmarek, Andrzej Podsadny - przyznała następujące nagrody:
Wyróiniene: Leszek Lewczuk, Małgorzata Piasek, Zbyszek Szczerek, Jacek
·Treplo, Grażyna Srodecka, Witold Rosada, Damian Mośkowiak , Małgorzata
Frankowska.
Wyróżnienie specjalne: Dariusz Lach
Nagroda - nagranie kasety: Jacek Kozłowski , Darek Tabiś, KJystyna Lach,
Anna Karasińska, Justyna Kulińska
Wyróżnienia dła zespołów: Zespól " Sloneczni", Grupa Regetów, Zespó ł
"Podz.amek", Zespól " Poznań", Zespół " Kamełeon"
Wyróżnienia "ZlOI)'ch K1Uczyfl: Jakub Tón, Sebastian Porz.egowski, Joanna
Piłarowska, Alicja Kieltyka, Natałia Roszak
Nagroda "Gazety Jaroem.kier: Sebastian Porz.egowski
Nagroda JA-Radia Jarocin: Przemysław Gładyszek
Nagroda zespołu akompaniującego: Przemyslaw Gladyszek, Malgorzata Piasek
Nagroda Andrleja Podsadnego: Zbigniew Szcz.erek
Nagroda Tomasza Biemackiego: Roben Kozlowski
Nagroda Krystyny Zdunik za debiut: Jarosław Treplo
Nagroda - wczasy w pensjonacie "U Ełżbiel)·fl w Chlapowie: Przemysław
Biniak, Jarosław Treplo, Natalia Roszak , Przemyslaw Gladyszek, Grazyna

w

w czasie Prezentacji uczczono urodziny Karoliny Grodzkiej z Jarocina
FOTO Stachowiak

wnia Klaudia. Pracę wolo ntariuszy
docenia Bogusław Harendarczyk,
dyrektor JOK-u . - Mlodzież jest
wspaniała.
Poświęcają dzieciom
wiele czasu. Są z nimi wszędzie: od
sceny do toalety. I to jest bardzo
ważne - podkreślał.

Kłopoty

to moja specjalność

O problemach finansowych dyrektor JOK-u mówił już we wtorek.

Podczas Prezentacji wielokrotnie
odczytywano listę sponsorów,
dzięki którym się one odbyły .

Trochę

dobrze,

trochę źle

Organizację tegorocznych prezentacji oceniano różnie . Opinie
pozytywne wygłaszano nawet ze
sceny, negatywne - nieśmiało w korytarzu lub toalecie, z zastrzeże
niem, że było wiele plusów. Chęt-

Śródecka
Wyróżnienie

za recytację wiersza: Karolina Grodzka

Dar' dla serca
Aparat EKG o wartości d~iesięciu tysięcy nowych złotych przekazał
szpitałowi inspektorat PZU Zycie S.A. w Kaliszu. Jarocińska placówka
służby zdrowia jest pierwszą w województwie, która otrąmała pomoc
rzeczową z tzw. funduszu prewencyjnego.
W imieniu fundatora sprzęt przekazał Lucjan Słomian, dyrektor inspektoratu w Kaliszu . - Ze względu
na szeroki zakres działalność ubezpieczeniowej zbieramy odpowiednio
dużo środków finansowych, które pozwalają nam nie tylko na zabezpieczenie wypłat i dzialalności , a w czę
ści także na wykorzystanie ich dla
potrzeb społecznych, np. na zakup
sprzętu dla szpitala w Jarocinie - powiedział Lucjan Słomiano Działal
ność fundu szu prewencyjnego nie
ogranicza się wyłącznie do wspierania lecznictwa. Wspomagane finansowo są między innymi także zadania z ratownictwem drogowym, chemicznym , górskim, morskim i lądo
wym , poprawą bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
Nowa aparatura typu ASCARD
3 w znacznym stopn iu usprawni
diagn os tyk ę chorób serca. - Zrobili
państwo wiele dobrego d/a pacjentów
przekazując ten aparat, gdyż sclwrzenia kardiologiczne, układu krąże
nia są przodującymi chorobami poza

nowotworami i urazami. A im szybciej będzie się diagnozować i leczyć ,
tym większy będzie efek t - podkreślił

Stanisław Spychał, dyrektor ZZOZ
Jarocin,
Krzysztof Ochman, ordynator
oddziału wewnętrznego przedstawił

dane dotyczące zachorowań na serce, !lo ść hospitalizowanych w zeszłym roku na obu oddziałach wewnętrznych, jak podaje ordynator,
wynosi la 1850 pacjentów, a w tym
roku 1570, z czego do listopada było
już 75 zawałów serca i 535 przypadków choroby niedokrwiennej serca,
Stanowi to ponad 30 % liczby pacjentów. - lIo,ić wszystkich EKG wy-

i główną inicjatorpowstania jarocińskicgo KA jest
Hanka Szmańda, położna z Poradni
dla kobiet. "Jestem mi/e zaskoczona
i zarazem szczęśliwa, że wreszcie do
tego dasz/o . Chciałahym , żeby tu
bylo rodzinnie. Żeby przychodziły do
nas nie tylko te panie , które są po
mastektomii, ale także te, którym
zależy na własnym zdrowiu i chcą się
nauczyc' same badać piersi. Uważam
zresztą , że jl/ż w szkołe podstawowej
powinna się uczyć dziewczynki samokontroli " - mówi Hanka Szmańda.

Stanowi to wydatek rzędu 1000 zł.
Istnieje jednak możliwość złożenia
wniosku do PZU , o pomoc finansową na wózek , jako uzupełnienie
otrzymanego sprzę tu . - Jako ten,

zestaw do reanimacji. Ze strony
Unii padło zapewnienie, że na po- który nadzoruje bezpośrednia służbę
czątku roku szpital zostanie zaopatzdrowia w województwie ka łiskim,
rzony w aparat HolLera, czyli urzą przyjechałem podziękować darczyń
dzenie do EK G dwudziestoczterogodzinnego. Dzięki staraniom dyre- com, aby wiedzieli, że my takie gesty
kcji zakupiono także głowicę kar- traktujemy bardzo poważnie, Chciał
diolologiczną do ultrasonografii, bym, aby jarocińska placówka za
i od kwietnia wykonuje się UKG parę lat wygłąda/a jak szpital przelomu XX i XXI wieku - podsumował
serca.
Kazimierz Kościełny, wicewojewoda
Dodatkową potrzebą zw iązaną
z nowym nabytkiem jest koniecz- kaliski.
noŚĆ zakupu wózka dla aparatu.
LIDIA SOKOWJCZ

- mówił KrzysztofOchman. - Dzięki
tej aparaturze możemy dalej wykotesty wysi/kowe, których od
listopada poprzedniego roku wykonaliśmy przeszło 200. Rohi/Limy je
aparaturą szwedzko - japO/Iską, którą otrzymammy z Unii Wiełkapolan ,
ale ponieważ aparat japoński trochę
nywać

W Jarocinie powstał Klub Amazonek - kobiet, które mają amputowane
piersi. Na spotkanie przyszło kilkanaście jarocinianek. One pierwsze
przełamały barierę nieśmiałości i wstydu.
Organizatorką

zeszłym roku szpital otrzymał
dzięki Unii Wielkopolan specjalny

W

konywanych w szpitalu wynosi około
6 tysięcy w skali rocznej na wszystkich oddziałach, w sumie wykonuje
się ok. 12- 15 tysięcy w skali rocznej
na populacji 70 tysięcy, Aparatura,
którą dysponujemy, niestety bardzo
często się psuje, Wiele istnieli ludzkich odchodzi nam i to niepotrzehnie

Amazonki wJarocinie
ką

szwankuje, więc ten dar spadl nam
jakby z nieba - dodał.

ch u, wstydu. Szczególnie u tych
pań , które są długo po operacji,
ukrywają swoją chorobę.

"One nie
o tym wiedziała.
Zostaly dzisiaj w domu, ale na pewno
wcze.iniej czy później przyjdą do nas.
W Poznaniu niektóre kobiety przychodzi/y po trzy razy pod furtkę
i dopiero za czwartym razem wchodzi/y".
chcą, żeby sąsiadka

Wielka szansa
Początki

polskiego ruchu na
rzecz kobiet po mastektomii sięgają
1987 roku, kiedy to powstał pierwszy w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii "Amazonki ". Obecnie jest
ich kilkanaście na terenie całego
kraju. Kluby Amazonek pomagają
kobietom w uzyskaniu protez. Organizują też turnusy rehabilitacyjne
dla kobiet po mastektomii. KA za-

FOTO Slachowiak

lekarza, masz szansę nie
putowanej piersi".

mieć

am-

Na Zachodzie coraz więcej kobiet
poddawanych
jest
operacjom
oszczędzającym.

"To j est

możliwe,

jeśli uda się wyłapać kobiety z

rakiem
w pierwszym stadium choroby, kiedy
j eszcze nie są zajęte węz/y chlonne.
Lekarz może wtedy zaproponować
pacjentce zabieg oszczędzający" twierdzi jedna z Amazonek. Polega
on na tym, że wyłuskuje się tylko
guz, a pierś jest zachowana , Kobieta
zostaje wyleczona w 100 %, bo rak
nie zdąży jeszcze dokonać spustoszeń w organizmie.

Strach przed rakiem
Większość

kobiet nie zgłasza się
na badania piersi. Jak same twierdzą ; boją się, że lekarz może wykryć
raka, "Pięć lat temu ja też myśła/am,

Przed problemem nie da się uciec.
Kobiety same skazują si, na cierpienie rezygnując z badań , z profilaktyki. Zdarza się, że nawet jeśli guz
jest już wyczuwałny w dotyku,
strach przed diagnozą lekarza bierze
górę. "Widziałam - mówi Krystyna
Wechmann - jakie wielkie grzyby
potrafią

sohie wyhodować inteligentne i wykształcone kobiety. Nieraz
z tych grzybów cieknie ropa".
Zmniejszyć

cmentarz

Wykryte zmiany w piersiach nie
zawsze okazują się rakiem złośli
wym, Często są to różne torbiele,
cysty, włókniaki , tłuszczaki, które
można wyleczyć. Przeszło połowa
kobiet w Polsce umiera, gdyż w porę

nie zgłosiły się na badania. Wtedy,
kiedy można jeszcze było przepro-

Na pierws7-c spotkanie jarocińs
kich Amazonek zaproszona została
Krystyna Wechmann, wiceprezes
Federacji Klubów Kobiet po Mastektomii , przewodnicząca poznańs
kiego KA oraz Dorota Owczarek,
rehabilitantka z Centrum Onkologii
w Poznaniu i po znańskiego Klubu
Amazonek przy "Fundacji Społecz
nej " Ludzie dla Ludzi". "Gdy za-

jmują się również uświadamianiem

kładalam

Klub IV Poznaniu, IW pierwsze spotkanie przyszło kilka pOlI -

społeczeństwa

na temat wczesnego
wykrywania i leczenia raka piersi.

wiedziała , co to jest mammografia
i nie interesowała si, tym. "Podobnie

cji mówię: "Uczesz się ładnie, wymaluj i u.imiechnij. To nie j est koniec
świata, Musisz cieszyc' się każdym
dniem".

wspomina Krystyn a Weehmann . -

"Liczy się otwarto,ić, wymicllla do,iwiadczell - podkreśla przewodnicząca poznań skiego KA. - To, że
kobiety mówią : "Jestem po clrorobie" i uświadamiają sąsiadkę: "Idź
na tę mammografię, zgłoś się do

by/o z pewną dziennikarką IV Poznaniu - wspomina przewodnicząca
tamtej szego klubu. - Kiedy ,wmawiałam ją. żeby napisała o KA, nie
zainteresowało jej lO. Trzy miesiące
później spotkalam ją w szpita/II. By/a
już po amputacji piers;".

Oficjalne otwarcie jarociń s kiego
Klubu Amazonek odb,dzie s ię 13
grudnia o godz. 11.00 w budynku
dawnego przedszkola nr l.
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

Tym hardziej jestem więc zaskoczona, że IV Jarocinie już dzisilljjesl ich
ki/kana.icie ". Zdaniem przewodniczącej

poznarlskiego klubu najważ
niejsze jest przełamanie bariery stra-

że

ten problem mnie nie dotyczy

- przyznaje Krystyna Wechmann.
-

Byłam kobietą zdrową ,

wysportoTrenowalam na pływalni,
Osiem lat wyczynowo wiosłowałam,
W ogóle nie spodziewałam się, że
mogę zachorowa(.: - ani mama, ani
babcia nie miały raka ". Krystyna nie
waną,

wadzić operację ,

"Mamy aspiracje,
ten cmentarz umierających na raka piersi" - stwierdza
żeby zmniejszyć

Krystyna Wechrnann .
Jako przewodnicząca poznańs
kiego Klubu Amazonek, pomaga
innym , "Każdej kobiecie po amputa-

***

"On - heros, mędrzec, nauczyciel - Lenin" - mówiła z przejęciem kilkunastoletnia dziewczynka jeszcze 10 lat temu podczas akademii z okazji Wielkiej
Rewolucji Październikowej. Dzisiaj wspomina to ze śmiechem.

Wstydliwa rewolucja
czasy. Dzisiaj na kościele widnieje napis " Witamy naszego pasterza". Wtedy , na scenie JOK-u zawieszano hasła
socjalislyczne. Przecież nie mogło być
"Szcz r.ić Boże".

Rewolucjonista
honorowym gościem
w Jarocinie obchody rocznicy
Wielkiej Rewolucji Paźd ziernikowej
organizowane byly wszędzie - od

Artyści Z Sewastopola
Centralne uroczystości obchodów
rocznicy rewolucji odbywały się
w JOK-u. Któregoś roku do Poznania
przyjechali artyści z Sewastopola.
Wówczas jeszcze Jarocin na leżał do
województwa poznańskiego, więc
ściągnięto radzieckich pieśniarzy do
Jarocina. - Każdego roku przyjeżdżali
artyści Estrady Poznańskiej. Zakłady
wykupywaly dla swoich pracowników
bilety /la wystrpy i zawsze dom kułtury
w takie dni był pełen - wspomina były
dyrektor JOK-u. Inaczej pamięta takie akademie jeden z ówczesnych dyrektorów szkoły: - Gdy było wiadomo

ności - wspomina instruktorka . Z perspektywy czasu wydaje nam się lO
śmieszne. Wtedy jednak to robili.imy,
bo tak było Irzeba, lak nam kazali

- dodaje inna.
Dla pracowników JOK-u w zasadzie nie było różnicy, czy organizują
akademię z okazji rocznicy rewolucji,
z okazji 8 marca czy też robią jakiś
Kłaniam się rosyjskiej
czapką do ziemi,

JUSTYNA NAPIERAJ

o obchodach 7 listopada nie chcą
dzisiaj mówić zarówno ich organizatorzy jak i uczestnicy_ Niechętnie wracają do tych dni. - Po co pani do tego
wraca? - pyta były dyrektor Jarocińs
kiego Ośrodka Kultury. - Takie były

mogłam wystąpić i pokazać się publicz-

nie zatwierdzała "góra", przecież nie
my - mówią zgodnie pracownicy

·JOK-u.

Lenin jak malowany
Zanim akademia ku czci rocznicy
rewolucji październikowej doszła do
skutku, cały jej program musiał być
wcześniej ustalony. - Mowy nie było
o zmianie choćby jednego wyrazu
w wierszu, piosence czy haśle tworzą
cym scenografię - twierdzą pracownicy

JOK-u. Na eksponowanym miejscu
tejże scenografti znajdowała się podo-

rewolucji

po polsku:
radzieckiej sprawie,
sprawie ludzkiej,
robotnikom, chłopom i wojsku.
(...)
Grób Lenina - prosty jak myśl,
myśl Lenina - prosta jak czyn,
czyn Lenina - prosty i wielki
jak Rewolucja. ( ... )
przegląd.

Wówczas piosenka radziecka była modna i młodzież ją śpiewała
przy niemal każdej okazji. - Dłatego

programy akademii niewiele się od .,iebie różniły - twierdzą zgodnie.

już, że

Wali się front. Wali
To siedemnasty rok .
Czerwona
rozjaśnia

łuna

się

tron.

ze wszech stron

carski mrok.

Już z " Aurory" wystrzal padl,
wybchnąl już Październik,

na Palacowym placu ślad
przebiegającej czerni. (.. .)
Już z " Aurory" wystrzal padl,
odeg rzmiał pokoleniom
na calą Rosj ę, cały świat:
Zwycięstwo! Wolność! LENIN!
przedszkoli począwszy, przez szkoły
wszystkich slopni , na komitccie powiatowym PZPR s kończywszy_ W zakładach pracy była to okazja do nadania odznaczeń. W szkołach już kilka tygodni wcześ niej dzieci uczyły się
wierszy rewolucyjnych polskich i rosyjskich. 7 listopada był bardzo uroczystym dniem. Chodziło się na róż
nego rodzaju spotkania, odczyty, akademie "ku czci". - W liceum corocznie
odbywa/y sir IV tym dniu akademie,
które organizo wane byty pod patronatem Toworzyslw{( Przyjaźni Polsko Radz ieckiej. Zaangażowane były UJ to
I'IIsycys /ki i poloniJ/ki - mówi dyrektor

Liceum Ogó ln okształc,!ccgo w Jarocinie. - Pamię tam, że był zapraszany
na'wet uczestnik rewo/ul.)i. Ten pan
mieszkal w Witoszycach. Również
w szkołach podstawowych nie zapominano O rocznicy rewolucji . - Nie
miałam wówczas tej .<wiadomości, że
robie co.~, z c:ego wszYSl.y naokolo się
wy'<:miewają - mówi była uczestniczka

szkolnych akademii. Nie tylko na akademiach ku czci rewolucji paździer
nikowej recytowała ze wzruszeniem
poe zję . - Mówilani wiersze, .~piewałam
piosenki. Jaki.~ czas później proszono
mnie , uby rn recytowała lIa wieczornicy
solidarno,~ciowej. Robi/am 10, co lubiłam. Brałam udzial HI konkursach prozy
i poezji radzieckiej, za co później pojecha/am na obóz pionierski do Charkowa.

sala widowiskowa nie będzie
pelna, lo szybko sprowadzano żołnie
rzy z pobliskiej jednosIki wojskowej.
Na nich zawsze można było liczyć

- mówi były dyrektor. - Żołnierzami
zawsze się sztukowa/o puste miejsca

-

śm ieją

sil' pracownice JOK-u.

Lista obecności przy wejściu
- Jednego roku musieliśmy powysyna uroczystą akademię
IV JO K-u. Prz)' U'ej.~ciu bi/eler oddziera/ kawa/ck zaproszenia. W len sposób
by lo wiadoll/o, kro przyszedł, a kw nie
lać zaproszenia

- wspomina pracownica JOK-u. To
było ukryte sprawdzanie obecności .
Nierzadko jednak robiono to oficjalnie. - Musieliśmy pndpisywać listy obeeno.iei - twierdzi były dyrektoT szkoły
ponadpodstawowej w Jarocinie.
Podczas takiej akademii pierwsze
miejsca zawsze zajmowali sekretarze

parlii, egzekutywa, dyrektorzy zakladów pracy i wszyscy ci, którzy po
prostu musieli tam być. Akademię
rozpoczyna lo wygło szenie referatu
okolicznościowego prlez pierwszego
sekretarza_ Program artystyczny musiał być zaakceptowany przez komitet. - Oczywiście. że wszystko koniecz-

On - heros, mędrzec, nauczyciel
- Lenin,
To on nas blaskiem świtów opromienił

To on, to Lenin rzeki kobietom: _
"Śmiało
na światło wyjdźcie dnia jasnego.
Wiedzcie, gdzie matek silnych, dzielnych mało
nie masz i kraju tam wolnego".
Słowa te jak pioruny biły
i serca z zachwytem gorzały.
Ciemnoty wieki się skończyły,
światłem zajaśniał Wschód nasz cały (...)

Podcza.s akademii ku czci l'eWolucji
Tecytowaly wiersze.

październikowej

dzieci z

pnejęciem

tańczyły , śpiewały ,

bizna Lenina - duża , zakrywająca całą
- Pamiętam, że same malowaly - -

kotarę .

śmy jego głowę parę dni. Ciągle

wymy.i-

łałyśmy,

co by mu tu jeszcze domało
oczywi,'cie nigdy naszych planów
nie zrealizowałyśmy - twierdzą instruktorki JOK-u . - Za moich czasów nikl
nie ma/owal Lenina, ajuż na pewłJo nie
wać.

}a - oburza się były dyrektor. Oprócz

podobizny Lenina, salę trzeba było
udekorować czerwonymi flagami i hasłami w stylu: "Idee Wielkiego Paź
dziernika wiecznie

żywe". Często

wy-

mowna pozos ta wała sama data - 7 listopada 1917. - My.imy po prostu wykonywa/i swoją pracę. Jak len stolarz,
który ma zrobić krzesło. lak do naszych
obowiązków należa ło zorganizowanie
akademii. Śpiewaliśmy , recytowałiśmy
wiersze, wykonywaliśmy dekoracje twierdzi pracownica JOK-u . - A ja
śpiewałam: "Taczanka, ach taczanka,
Rostowianka, /woją duszę rwie . pięknej
armii ly.f kochanka, cztery kola, wichry
Iwe ... ", dalej nie pamiętam. Znaliśmy
lakie piosenki, bo przecież braliśmy
udział IV przeglądzie piosenki radzieckiej. Ja byłam zadowołona, że w ogółe

Radzieccy oficerowie
w Jarocinie
W latach siedemdziesiątych co roku
do Jarocina zapraszani byli radzieccy
oficerowie stacjonujący w Legnicy. Po
części oficjalnej, czyli zwiedzeniu któregoś z przodujących zakładów produkcyjnych oraz spotkaniu z młodzie
żą szkolną, następowała część nieoficjalna, o której niewielu jarociniaków
wiedziało. - Radzieckich żolnierzy z,,pras?ano do dworku w podjaroeitiskiej
Słupi - twierdzi były sekretarz. - Na
takim spotkaniu, w którym brali udzial
wszyscy "ważni", częstowano przede
wszyslkim spirylusem.

***

Czasy akademii ku czci rewolucji
Dzisiaj świę
towana jest niepodległość; po jarociń
skim Rynku maszeruje kawaleria uła
nów, słychać salwy honorowe, odbywają się apele poległych i msze święte.
Zmieniają się czasy i święta, zmieniają
też sposoby obchodzenia ważnych
dni ...
październikowej odeszły.

Chwila nieuwagi i dochodzi do tragedii. Do końca września br. w wypadkach
na Ziemi Jarocińskiej dziewięć osób zginęło, a sto czterdzieści odniosło
obrażenia.

,-

Smierć

na drodze
IZABELA BUKOWSKA

Systematycznie wzrasta liczba
wypadków drogowych. Na terenie
l';min: Jarocin, Kotlin, Jaraczcwo,
Zerków w 1994 r. było ich 78, rok
później - 92, a w 1996 już I06!
Wzrasta także ilość kolizji , tzw.
"s tłuczek", mimo że według podkomisarza Romana Borkiewieza,
kierownika Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego z K RP w Jarocinie,
nie wszystkie są zgłaszane policji.

Gaz do dechy

i

sześciu

dziesięciu

pieszych, a w bieżącym
kierujących i lrzech pie-

szych.
"Cierpią niewinni"
Według informacji przekazanych
przez Andrzeja Roszaka, ordynatora oddziału chirurgicznego w jarocińskim szpita lu, około 37 % wszystkich chorych na tym oddziale stanowią ofiary wypadków drogowych. "Czas hospitalizacji zależy od
rodzaju urazu. Dążymy do tego, aby
byl on jak najkrótszy, bo przecież
wiadomo, jaka jest sytuacja finansowa naszego szpitala - mówi doktor
Roszak. - Ponadto na ilość poszkodowanych mają wplyw warunki atmosferyczne. Najgorszy jest okres
j esienny, wtedy liczba chorych się

W lipcu tego roku w Mieszkowie
doszło do wypadku, w którym zginęły na miejscu 3 osoby. Kierowca
samochodu
osobowego
jechał
z nadmierną prędkością i w momencie wyprzedzania zderzył się czoło
wo z ciężarówką. "Najniebezpieczzwiększa."
ni~jszajesl wiodąca przez nasze wojeW szpitalu przebywa najwięcej
wództwo Irasa kalowieka. Zwlaszcza
odcinek do Mieszkowa i z Mieszkowa osób z obrażeniami średnimi, takido Cielczy. Kierowcom się po prosIu mi jak złamania, rany, potłuczenia .
wydaje, że la drogajest bardzo szero- "Przechodziłam na przejściu dla pieka." - mówi Prokurator Rejonowy szych kolo "Rolnika " , na zielonym
Adam Wróblewski. Trasa jest dob- świetle i najechal mnie samochód.
rze ozna kowa na, mimo to dochodzi Bylo więcej osób, aleja szlampienvna niej do tragedii. Potwierdza to sza od lej strony,-gdzie on jechal.
podkomisa rz Borkiewicz - "Na tej Upadlam i nie pamiętam, co bylo
lrosiejesl najwięcej wypadków i koli- dalej. Ocknęlam się dopiero, gdy
zji drogowych, toteż kierujemy na nią pochyliI się nade mną lekarz z pogotOlvia. Mam skomplikowane zlamawifkszo.ić naszych slużh. Można ponie /logi i pięciu żeber." - relacjonuje
lViedzieć. że obecnn,\:l policjantów
starsza kobieta. Wypadki nierzadIIpl)'lI'a /la kierujących pozylywnie.
ko powodowane są przez nietrzeż
Chociażby odcinek kilku kilometrów
wych kierowców. "Jechaliśmy sapl'~ejeżdżająprawidlowo." W prok uralurze oraz na komendzie policji mochodem prawidłowo, z naprzeciww Jarocinie zgodnie twierdzą , że od kajechal pijany kierowca, który spolat główną przyczyną wypadków wodowal czolowe zderzenie. Sprawdrogowych jest nadmierna pręd ca wypadku to miody chlapak. Mial
we krwi 2.8 promila alkoholu. Razem
kość . Kolejne to nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieudzielanie picr- z nim jechal kolega, klóry doznal
urazu kręgoslupa i po trzech dniach
wszelistwa przejazdu.
Do wzrostu liczby wypadków zmar! w szpitalu. W naszym samoprzyczynia się również nietrzeźwość chodzie jechaly cztery osoby - wszysuczestników ruchu drogowego. Pro- cy przeżyliśmy. Najbardziej poszkokurator Adam Wróblewski przy- dOIVanąjestemja, choc siedzialom IIQ
znaje, i ż ostatnio nie było drastycz- tylnym siedzeniu za kierowcą. Donych przykład ów prowadzenia po- zna/um złamania prawej ręki i prawej
jazdów w stanie nietrzeźwo ści. "Cie- flogi, a na lewej nodze mam rane
kGlli vm zjawiskiem jest, że nie/rzeź wi szarpaną. - opowiada poszkodowajeżJżą \~loll1o. M i~~o (o powodują na.
wypadki. ho mają opóżniony refleks." - dodaje. Zdaniem podkomi- "Baba za kierownicą"
sarza Borkiewicza wypadków i koliPowszechnie utarło si ę, że kobiezji drogowych spowodowanych ty są ratalnymi kierowcami. Natoprzez osoby będące po s pożyciu miast, zdaniem prokuratora Wróba lkoholu jest z roku na rok coraz lewsk iego , nie jest to prawda, gdyż
mniej. Odzwierciedlają taki stan sta- zarówno wśród kobiet jak i męż
tystyki policyjne. W 1995 r. wypadki czyzn, są dobrzy kierowcy, ale też
drogowe spowodowało w stanie nie- i beznadziejni. " Może czasem ktoś
trzeźwości czternastu kierujących
puka się w glowę i mówi - baba wolno

jedzie. Duża prędko.ić naprawdę niewiele daje, bo nawet wyprzedzając
kilka samochodów możemy w pewnym momencie utknąć w korku . Kobiety powodują proporcjonalnie
mniej wypadków, a to dlatego, że
jeżdżą wolniej i ostrożniej. "- dodaje
prokuratoL

Sprawa u prokuratora
Spowodowanie wypadku drogowego, w którym osoby odnoszą obrażenia ciała, jest przestępstwem.
Sprawcy "pociągani" są do odpowiedzialności karnej. Za nieumyśl ne
uszkodzenie ciała lub rozstroju
zdrowia innej osoby czy spowodowanie poważnej szkody w mieniu
grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolności. "Je.ili jest to niewielkie
uszkodzenie ciala, nie ma rażącego
naruszenia przepisów ruchu drogowego, po prostu drobna nieuwaga, 10
postępowanie warunkowo się umarza. Sprawa nie trafia do sądu."
- mówi prokurator Adam Wróblewski. Jeśli następstwem wypadku jest
śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub
ciężki rozstrój zdrowia innej osoby,
to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lal.
J eże li jednak sprawca wypadku byl
w stanie nielrzcźwosci , grozi mu od
roku do 10 lat więzienia. Tak samo
jest w przypadku ucieczki z miejsca
wypadku. "Oczywi.icie. sprawcy wypadku w stanie nietrzeźwości grozi
lIie Iylko kara pozbawienia walIIości,
ale automatycznie wnosimy o zakaz
prowadzenia pajazdów na 5 - 7 lat .
A lo oznacza konieczność ponownego
zapisallia się na kurs prawo jazdy."
- wyjaśnia prokurator Wróblewsk i.

Mandat albo kolegium
Kolizja drogowa , tzw. s tłuczka,
traktowana jest jako wykroczenie
drogowe. Ogółem w bL popełniono
4lys. 327 wykroczeń. Najczęściej do
kolizji dochodzi w ruchu miejskim.
"Tam, gdzie nie ma n/7ar, lo uczestnicy mogą się dogadal' /la miejscu . Ta
praktykajesl przez lias akceplowana.
a lIawet pożądalla. Wtedy mamy czas
na pdważniejsze sprawy." - przyznaje podkomisarz Borkiewicz. Ilość
kolizji zgłaszanych na policję s ię
zmniejsza . W 94 r. - 146 kolizji, w 95
r. - 137, a w br. - 132. "Z tego można
wnioskować , że coraz więcej ludzi się
dogaduje. Zrozumieli, że oprócz tego,
iż ktoś ponosi straty materialne, to
jeden z tych uczestników, a w przypa-

dku wspólwiny - oboje spotykają się
w kolegium ." - sugeruje podkomisarz . Policja wymierza mandaty w wysokości od 10 zł do 500 zł.
"Te niższe mandaty są stosowane
wabec pieszych. Wykroczenia popelniane przez kierujących stwarzają
z reguly większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Oczywiście ten
górny pulap jest stosowany rzadko."
- informuje Roman Borkiewicz.
Bardzo często kierowane są wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń.
"W każdym przypadku zgłoszonej
kolizji kierujemy wniosek do kolegium. Co prawda przepisy prawne
dopuszczają możliwość potraktowania mandatem, ale uczestnicy kolizji
nierzadko wzajemnie się oskarżają
i nie wiadomo, kto jest winny. Ponad10 stosujemy taką praktykę także
dlatego, by uniknąć pomylek." - mówi podkomisarz. Sprawa "idzie" do
kolegium również w przypadku zatrzymania przez po l icję osoby kierującej
pojazdem
mechanicznym
w stanie nietrzeźwości. Nielrzeźwi
mają odbierane prawo jazdy. "Zdarzają się przypadki, że kierujący ma
powyżej 3 promili alkoholu we krwi."
- dodaje podkomisarz Borkiewicz.
później

Pieniądze

z PZU?

Straty materialne ponoszone są zarówno w wypadkach jak i kolizjach
drogowych. Pojawia się więc kwestia odszkodowania. "W przypadku
drobnej kolizji drogowej, teoretyczlIie wystarczy spisać oświadczenie,
Izn. pisze je sprawca, że w danym
dniu i o takiej godzinie spowodowal
wypadek, w wyniku którego uszkodzeniu uleglo .. . ". - mówi Jerzy Suszczyński dyrektor Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Jarocinie.
Oczywiście oświadczenie takie jest
przedkładane w firmie, w której jest
ubezpieczony sprawca. "Warlo.ić
wyplaconego odszkodowania zależy
od wartości naprawy uszkodzeń. Mamy podpisane porozumienia z 15 warSZlatami samochodolVymi w Jarocinie. Jeżeli samochód zostal1ie oddal1y
do naprawy w jed/lym z Iych warsztQlÓW, 10 poszkadolVany odbiera naprawiony i nie interesuje go sprawa
.finansowa, bo bezpośrednio rozlicza
się PZ U. W przypadku, gdy poszkodowany odda aulo do naprawy \11 warsztacie, który nie ma podpisanego
porozumienia, 10 przedstawia nam
rachunki. " - poucza dy rektor PZU.
Sprawa si ę komplikuje, gdy sprawca
niejest ubezpieczo ny nawet obowią7.kowo .
"Je.\'! powolany Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny i w takich wypadkacll z niego jest wyplacane odszkodowanie . .Jednakże IV praklyce lo
wszystko bardziej jest skomplikowane i różnie to wygląda. " - podsumowuje Jerzy Su szczyń s ki , dyrektor
PZU.

***

Wszystkie dane slatystyczne obejokres trzech
roku.

mują odpowiednio
kwartałów z danego

zumieniu dla społeczeństwa szedł zaWS7.c z pomocą finansową instytucjom
i organizacjom społecznym.
Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta S. Zapłacie wiązało się
ze 100-leciem działalności firmy "W.
Ziemniewicz" w Jarocinie, której był
on współwłaścicielem i kierownikiem. Także działalność na polu gos.podarczym została wzięta pod uwagę
przypomnieć.
w zestawieniu zasług: w ostatnim 25leciu doprowadzi! on, istniejącą od
Okruchy z przesz/ości
roku 1835 Firmę do niebywalego rozkwitu, powiększając ją do najpow8Ż
niejszej hurtowni w powiecie i okolicy_
Przez nabycie cegielni parowej w Witaszycach nie tylko wyrwał poważną
placówkę z rąk niemieckich, udoskonalil ją według reguł najnowszej techniki, umożliwiając w ten sposób zbyt
towarów ceramicznych w dalekiej
i szerokiej Polsce i nawet za granicą,
EUGENIUSZ CZARNY--- przez co rozniósł sławę firmy jarocińs
kiej.
.
mistrza Czesława ' Łukomskiego
Pierwszy raz honorowe obywatels- "Jedn ość", oddzialów powstańczych
Dla podkreślenia znaczenia godtwo miasta Jarocina nadano Zbig- i formacji Wojska Polskiego staca przed objęciem tego urzędu przez ności honorowego obywatela, u arEdmunda Rogalskiego.
~Iewowi hrabiemu Gorzeńskiemu jonującch w mieście. Angażowal się
tysty malarza M . Poznańskiego zaT . Jachowski był wieloletnim rad- mówiono okolicznościowy dyplom,
')strorogowi. Uczyniły to władze także w działalność samorządu miejl!Ucjskie pierwszej kadencji, wyłonio skiego w pierwszych latach niepodnym i działaczem samorządowym . który wręczyła delegacja radnych
Ile w wyborach 1919 r. Stosowne ległości. Wybrany radnym w 1919 r.
Na inauguracyjnym posiedzeniu Ra- i członków magistratu na czele z bur~ Ichwały podjęły: Magistrat w dniu
wszedl w skład Magistra tu, a w 1922 dy Miejskiej, ·które odbyło się 10 mistrzem E . Rogalskim .
r.,
po ustąpieniu Jana Figuy, przez
.~O września a Rada Miejska 20 liskwietnia 1919 r. został wybrany przeAby zilustrować czym był tytuł
IOpada 1920 r. Prowadzący kronikę dwa miesiące pełnił obowiązki burwodniczącym. W następnej kadencji
honorowego obywatela dla otrzymuIlliasta Jan Piętka odnotował, że ak- mistrza.
uzyskał mandat do Sejmiku Powiatojącego tę godność, można raz jeszcze
Uroczystości jubileuszowe odbyły
lero tym chciano uczcić w sposób
wego a później ponownie powierzo- odwołać się do kroniki Jarocina,
się 4 grudnia 1927 L , adeno mu obowiązki Przewodniczącego w której zapisano: Radca Zapłata był
cyzją o uhonorowaniu ks.
Rady Miejskiej.
wzruszony i niemal miallzy w oczach
I.
Niedżwiedzińskiego,
Ostatni raz przed wojną godność gdy Bunnistrz wręczył mu dyplom_
Magistrat i Rada Miejska honorowego obywatela nadano Pełen emocji odpowiedział, że będzie
podjęły 22 i 28 listopada.
w 1935 r. Stefanowi Zapłacie. Właś pracował nadal dla dobra miasta naOkazją do nadania hociwie należy napisać radcy Zapłacie, szego. W trakcie uroczystości wręczy
norowego obywatelstwa bo fakt pełnienia przez niego nieprze- li oboje pp_ Zapłatowie do rąk Burmiskolejnym osobom były rwanie od 1919 r. funkcji ławnika trza 1.000 zł na biednych miasta".
obchody dziesięciolecia w Magistracie sprawił, że tytułu tego
Rozliczenie wydatkowania tej'
odrodzenia państwa pol- używano powszechnie. Podejmując kwoty opublikowano w "Gazecie Jaskiego. Władze Jarocina jednomyślnie decyzję o uhonorowa- rocińskiej". 300 zł wyplacono bezpopostanowiły jednocześnie
niu S. Zapłaty brano pod uwagę jego średnio naj uboższym, 300 zł przekaprzypomnieć i uczcić policzne zasługi dla miasta. W uzasad- zano Towarzystwu św. Wincentego
wstanie u zarania niepod- nieniu do uchwały władz miejskich a Paulo, 200 zł Towarzystwu "Cariległości samorządu miejswymieniono konkretne przykłady. tas" a 200 zł Związkowi Pracy Obykiego. Polski samorząd Najpierw wyszezególniono działal watelskiej Kobiet na dożywianie
miasta budowano od ność w samorządzie miejskim. Pisa- ubogich dzieci w szkołach publiczpodstaw i ak tem tym od- no, że pan radca Zapłata będąc od nych.
dano hołd osobom, które początku istnienia Polski bez przerwy
H onorowe obywatełstwo miasta
ławnikiem służył Magistratowi zatę pionierską dzialalność
było najwyższym wyróżnieniem, jawsze światłą radą i da lej, że w krytycz- kie mogły przyzn ać władze Jarocina.
podjęły. 3 maja w sali
ratusza odbyło się wspól- nej chwili dewaluacji pieniężnej przy- W ciągu dwudziestolecia międzywo
ne posiedzenie Magistra- szedł Miastu z pomocą finansową tak, jennego tylko pięć razy skorzystano
tu i Rady Miejskiej, na że Gmina mogła spłacić swoje długi z tej możliwości. Czyniono tak nie
którym dyplomy honoro- zagraniczne. W da lszym ciągu wska- dlatego, że nie było osób zasługują
wych obywateli miasta zywano ofiarność, którą stale okazy- cych na uhonorowanie. Starano się
otrzymali Franciszek Ba- wał dla ludności ubogiej miasta Jaro- raczej utrzymać wyjątkowy charakcina i podkreślano, że w pełnym zro- ter tej godności.
siński i Tomasz Jachowtb'gnrew hrahw Gorzeńsk, _ Ostroróg. Pierwszy Honoski, przez wiele lat zasiaIDlVy OhywllIe[ m/ll\la Jarocina ( ze zbIOrów Muzeum
daj ący wc władzach lokaRcguma/Ilego IV JaroclIIw)
lnych.
. F. Basiński był: jedynym
Polakiem
wchod7.ącym w skład
'~jgodniejszy komendanta jarocińs
f~gO oddziału powstańczego w W.na- os,cmnastoosobowej rady miejskiej
'I~ Jego zasług dla miasta i w ogóle przed 191 9 r. Odegral ważną rolę
'~O/o wskrzeszenia Polski. Przygoto- w. okresie przejmowania przez Pola~an o okoliczności owy dyplom a spc- kow wladzy w Jarocinie. Cieszyl się
~alnie wybrana delegacja udała się do duzym autorytetcm w radzie wybraar>.ec i tam uroczyście wręclyła go neJ JUZ po odrodzeniu Rzeczypospohtej. Do 26 wrześ nia 1919 r. burj'ąbiemu Gorzeilskiemu.
. Po raz drugi po t, formę wyróż mistrzem Jarocina byl formalnie,
atUia si,gni,to po siedm iu latach. wybrany w 1907 L Juliusz Albert
Wollenberg. Faktycznie od listopada
Odność honorowego obywatela
~adano wtedy księdzu Ignacem u 1918 r. obowiązki związane z tym
~cdżwied zińskiemu, który byl pro- urzędem I?ełnił F. Basiński. Jego funS?.czem parafii św. Marcina. W ten kCJę okreslano Jako ławnik przy bur~sób chciano uświetnić jubileusz mistrzu. On też 10 pażdziernika 1919
l. -'ecia kaplaństwa tego powszech- L W imieniu władz miasta witał Na~~t szanowanego w mieście duszpas- czelnika Państwa Józefa Piłsudskie
~~a. l<s. l. Niedźwiedzi ński od p.ier- go, który zatrzymał się na jarocińs
f~Ch dni, gdy w 1917 r. oSIad} kim dworcu. F. Basiński ponownie
arocinie włączył się w nurt dzlałan zastępował burmistrza pod koniec
Dyplom Honorowego Obywatelstwa dla Stefana Zaplaty (ze zbiorów Muzeum Regional~rlOdowych i niepodległościowych: 1924 i w pierwszych miesiącach 1925 nego w Jarocinie)
r ro. in. kapelanem orgamzaCJI r. Miało to miejsce po śmierci bur-

W statucie gminy Jarocin przewidziana jest możliwość nadawania tytułu
Honorowy Obywatel Jarocina. Sprawa przyznania tej godności znalazła się
w porządku obrad przygotowanym, na ostatnią, XXX Sesję Rady Miejskiej pod
koniec października. Ustanowienie tytułu honorowego obywatela nawiązuje do
okresu II Rzeczypospolitej, gdy władze samorządowe Jarocina nadawały go
osobistościom zasłużonym dla miasta. Tradycja ta ma już ponad 75 lat i warto ją

Honorowi obywatele Jarocina

GRAFIKA KOMPUTEROWA Be SKŁAD KOMPUTEROWY
WIZYTÓWKI' FOLDERY. KALENDARZE. ZNAKI FIRMOWE
FOTOGRAFIA REKLAMOWA I TECHNICZNA
Urqd Gminy i Miasta w Jarocinie inlonnuje, że wszyscy podatnicy podatku od
nieruchomości otnymają lonnularze "Wykaz nieruchomości" celem ich wypelnienia zgodnie z objaśnieniami.
Wykazy z terenu miasta naleiy zwrócić w tenninie 7 dni do Wydzialu
Finansowo-Budżetowego tul. Urzędu, pokój 60 (I piętro) , a z terenu v"si będą
odbierane w solectwie przez pracowników Wydzialu Finansowo-Budżetowego
w terminie ustalonym przez Sołtysa.
W związku z nowelizacją przepisów dotyczących naliczania podatku od
nieruchomości na rok 1997 zmianie ulegl podzial gruntów na:
a) grunty związane z dzialalnością gospodarczą
b) użytki rolne ","",orzystywane na cele rolnicze - do któ".,h zalicza się użytki
","",orzystywane dla celów produkcji roślinnej, zwierzęcej, wafZ\M'Iliczej,
a także roślin ozodobnych oraz sadownictwa
c) grunty pozostale - do któ".,h zalicza się grunty pod zabudową, podwórza,

"

"

"

Zarząd

(38SVR/96)
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tJREZĄDREJONOWY.

W JAROCINIE"
w związku ze zbliżającym się
okresem zimowym przypomina
o

obowiązku

szczególnego zwrócenia uwagi

NA STAN TECHNICZNY
INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH
oraz sprawdzenie ich

szczelności

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo
budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) obowiązek wykonania
okresowych przeglądów i kontroli, między innymi instalacji
gazowych, spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów
budowlanych.
Kontrole powinny być przeprowadzone przy współudziale
osób posiadających kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji
urządzeń gazowych.
.
W wykonaniu polecenia Wojewody Kaliskiego służby Nadzoru Budowlanego przeprowadzą kontrole posiadania przez
właścicieli i zarządców aktualnych protokołów potwierdzają
cych szczelność instalacji gazowych.
(386J/Al96)

*

UKŁADANIE
PŁYTEK

*

DARIUSZ JACKOWIAK
Jarocin, ul.

Kościw,zki

7l 2

NISKA, PROMOCYJNA CENA
SOLIDNE WYKONANIE
(J734/R/96)

KOMPUTEROWE
PRZEPISYWANIE
TEKSTÓW
PRACE DYPLOMOWE
i inne
Skanowanie zdję ć
i rysunków (kolor)
Wydruk grafiki w kolorze i'
Jarocin, Waryńskiego 1/45 ~
tel. (0-62) 47-20-28
II

(0-62)
Fax

KOMPUTERY· DRUKARKI· AKCESORIA 47-37-83
Szymańscy

Firma

tel. (0-63) 768-462, fax (0-63) 768-439

Pyzdry, ul. Mostowa 6

CENTRUM DAEWOO
SPRZEDAŻ NA RATY I ZA GOTÓWKĘ

Espero, NEXIA, TICO
Polonezy Caro, Atu
Polonezy Truck różnego rodzaju
SE~SSAMOCHODOWV

Pny zakupie niespodzianka
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Miejski w Jarocinie

OGŁOSZENIE

Tel.

47-31-81

.-

nieużytki.
Każdy właściciel, samoistny posiadacz jest zobowiązany do rzetelnego wypeł
nienia deklaracji, biorąc pod uwagę zalączone obj aśnienia w wykazie. Nad·
mieniam, że rolnicy (podatnicy podatku rolnego) nie wykazują budynków
gospodarczych lub ich części związanych z gospodarstwem rolnym z v..yjątkiem

pkt. 3 wykazu.
Zgodność wypelnienia wykazu nieruchomości ze stanem faktycznym będzie
podlegala kontroli finansowej.
Za niezgodne podanie danych będących podstawą do wymiaru podatku od
nieruchomości grozi kara z Ustawy karno - skarbowej z 26X1971 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 1984 r., nr 22, poz. 103 z póz. zm.l

.. ..

..

gwarancyjny i pogwarancyjny
montaż gazu
znakowanie pojazdu
montaż alarmów

Komornik Sądu Rejonowego
rew. I w Jarocinie
zgodnie z art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 18 grudnia 1996 r. o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym
w Jarocinie przy al. Niepodległo ści 15 (w sali nr 12)
odbędzie się

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
położonej w Jarocinie przy ul. Pszennej 2
Sprzedaż licytacyjna nieruchomo ści obejmuje:
grun t, budynek brykieciarni, kotłownia, kurniki , budynek
gospoda rczy, budynek magazynowo-gospodarczy, ogrodzenie
prefabrykowane betonowe, studnia głębinowa, drogi i place
utwardzone betonem.

N i eruch omosć została oszacowana na łączną kwotę:475 . 839,OO zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowa ni a, tj.
356.879,25 zł.
Przys tępujący do licytacj i zobow i ązany jest złożyć rękojmię w wysokości 47.584,00 zł.
{",SUR(96)

Komornik Sądu Rejonowego
rew. I w Jarocinie
zgodnie z art. 953 i 955 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18
grudnia 1996 r. o godz. 13.30 w S"dzie Rejo nowym w Jarocinie przy al.
N i epod l egłości 15 (w sa li nr 12)
odbędzie sir

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
położonej

w Jarocinie przy ul. Wybudowanej 19

Sprzedaż

licytacyjna ni e ruchomości obejmuje:
grunt. budynek mieszkalno-handlowo-gast ro numi czny, ga rażowy . kotlownia nr 2, łącznik do przebieralni warzyw + 2 szklarnie, budy nek
socja ln y, wiata na opa ł w budowie, kotłownia stara, budynek hydroforni
w budowie, zbiornik ppoż.. , kotłownia przy hydroforni, ro zmanżalnik
pomidorów - szk la rni a, bud ynek mieszk<llny przy ww. r ozmn aża ln iku,
budynek mieszkalny wolno s tojący, budynek gospoda rczy, budynek
silosów, budynek pr/...etwórni , zbiorn iki bezo dpływowe - 3 szt., ogrodzen ie
prefabrykowane beto nowe, stud nia głębinowa, utwardzenie terenu.
Nieruchomosć zosta ła oszacowana na hłczm~ kwotę : 716.350,00 zł.
wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 537.262,50 z ł.

Cena

Przystępuj"CY

7 1.635,00

z ł.

do licytacj i zobowi"zany jest

złożyć rękojmi ę

w

wysokości
(:JB5B/A/96)

r.

!j

Kolendowicz - piłkarz przyszłości
W pierwszych dniach października w Polsce odbywał się turniej eliminacyjny piłkarskich mistrzostw Europy
drużyn do lat 16. Polacy po zwycięstwie nad Norwegią i Walią oraz remisie ze Szkocją znaleźli się w finałach tej
imprezy. Spory udział ma w tym sukcesie Robert Kolendowicz - wychowanek klubu MOS Chocicza.
Robert grał w piłkę, ku uciesze
swego ojca - wielkiego sympatyka
futbolu, od naj młodszych lat. Już od
II klasy Kolendowicz występował
w drużynach szkolnych, prowadzonych przez Alfreda Polusa i Mirosławajanickiego. W 1991 rokujedenastoletni chłopak po raz pierwszy
powołany został do kadry wojewódzkiej i wyjechał na wielki turniej
j piłkarski do Bilbao w Hiszpanii.
••Grały tam zespoły z całego świ ata,
~?mię<lzy innymi z Brazylii-:;
1- W ł994 roku Robert Kolendoi wicz, będąc piłkarzem MKS MOS
: Chocicza, został powołany na konI sultacje kadry narodowej do lat
i piętnastu. Dzięki temu Mirosław
Janicki wygrał zakład - w 199 1 roku
\ ( założył się bowicm z koleżanką ze
• szkoły o to, że Robert zostanie reprezentantem Polski.
W tym samym roku utalentowany sportowiec z Chociczy został
w Krakowie, wspólnie z kolegami
z kadry województwa poznań skie
go, wicemistrzem Polski. Sukces ten
. powtórzył W 1995 roku podczas turnieju rozgrywanego w Kaliszu.
Z bardzo dobrej strony pokazał się
na turnieju w Kolonii (Niemcy),
gdzie został królem strzelców.
Rok 1995 stał się dla niego ważny
równ i eż zc względów pozasportowych. W maju uk ończył bowiem,
z dobrymi wynikami , szkołę podstawową. Musiał zatem wybrać sobie n ową szkołę. Stało się także
jasne, że a by nadał rozwijać swe
umiejętności musi zm i enić klub. Interesował się nim osobiście Roman
Jakóbc7.ak - trener Lecha Poznań.
Opiekunowie z Chociczy jednak dobrze znali Romana Łosia , który

i

kilkakrotnie prowadzil zajęcia z pił
karzami z Chociczy. Znał on umiejętności Roberta i chciał , aby grał
on w powstającej szkółce piłkarskiej
w Szamotułach, w której miał zostać
trenerem. " Postanowiliśmy
wspólnie z Roberta rodzicami. że
najlepiej będzie, jeśli pozostanie pod
opieką trenera Łosia. Wiemy. że jest
to jeden z najlepszych trenerów mło
dzieżowych w Polsce. Potrafi zadbać
o dyscyplinę i prowadzi zajęcia in-

mniej przez rok powinien grać zjuniorami. Później pewnie odejdzie, bo
interesI4ą się nim Amica Wronki
i Górnik Zabrze. Zainteresowany był
także Bayer Leverkusen, ale za granicę nie powinien zbyt prędko wyjechać" - uważa Polus. "Kiedyś Pele.
czy Lubański w wieku 16 lat debiutowali w reprezenta<ji, ale pi/ka nożna
jest teraz zupełnie inną grą. Większą
rolę odgrywa przygotowanie si/owe,
dlatego sądzę , że Robert nie jest
jeszcze gotowy do gry z senioram!"

dywidualne z zawodnikami. W takiej
zaś masie zawodników,jaka przewija
się przez drużyny Lecha talent Roberta mógłby zaginąć" - tłumaczy Alfrcd Polus. Kolendowicz został więc
zawodnikiem szkółki piłkarskiej
z Szamotuł i uczniem tamtejszego
liceum. Ma tam zapewnione doskonałe warunki i fachową opiekę.
Dwa razy w roku przechodzą bardzo dokładne badania w akademii
wychowania fi zycznego. Na podstawie tych badań trenerzy wiedzą
nawet ile w danym wieku zawodnik
będzie mierzył i ważył.
Rok obecny obfituje w sukcesy
sportowe. Robert bardzo udanym
meczem przeciwko drużynie Niemiec ugruntował swoją pozycję
w kadrze prowadzonej przez Jana
Pieszkę. W Pucharze Deyny Kolendowicz nie tylko zos tał królem
strzelców, ale też najlepszym napastnikiem i najlepszym zawodnikiem
turnieju. Po zawodach o puchar
Syrenki uznano go za najlepszego
zawodnika reprezentacji Polski. No
i wreszcie awa ns z drużyną do finałów mistrzostw Europy.
Turniej kwalifikacyjny odbywał
się w Polsce, ale za faworytów uchodzili Norwegowie. Tymczasem już

Rekordy Borkiewicza
Wysoką formę utrzymuje' mistn świata weteranów w podnoszeniu

ciężarów - Andrzej Borkiewicz. Po zwyc~ęstwie w turnieju mistrzów
Ił Białogardzie dobrze zaprezento~a.ł Sl~ w mistr~ostwach Polski
lZS-ów, a ostatnio zwyciężył w turrueJu mIstrzów w Zychlinie.

W mistrzostwach Polski Zrzeszenia
lZS w Więcborku Borkiewicz startował w wyższej niż dotychczas kategorii wagowej 76 kg. Mimo to zdołał
Pobić rekordy Polski weteranów w tej
~ategorii wagowej, osiągając wyntkl
97,5 kg w rwaniu, 117,5 w podrzucIe
1215 kg w dwuboju. Dało mu to piąte
~iejsce. W kategorii do 91 kg wystąpIł
Inny weteran z Tarzec - Paweł Burkiewicz, zajmując szóstą pozycję·
'Iv mistrzostwach udzial wzięli takze
dWaj podopieczni Andrzeja Borkiewi~Za. Obaj startowali w wadze 54 kg.
PaWeł Lewandowski znalazl się na
POdium , zajmuj cIe trzecie miejsce z wynikiem 170 kg w dwuboju. Tomasz
NOwak był szósty (145 kg). Ca ła
clwórka zawodników z Tarzce moze

w pierwszym meczu nasza reprezentacja pokonała Skandynawów 4: l.
W tym spotkaniu Robert gola nie
strzelił, ale klasę pokazał w następ
nym, przeciwko Szkocji. Zdobył
dwie bramki, którc godne były tego ,
aby je pokazać w telewizyjnym
"Sport - telegramie". Szkoci jednak
także wbili dwa gołe i aby awan-

uznać konfrontację z najlepszymi seniorami w kraju za udaną. Andrzej
Borkiewicz, który w mistrzostwach
wziął udział ponownie po 22 latach
(wówczas stanął na podium), i Paweł
Burkiewicz udowodnili ,'że są jeszcze
w stanic nawiązać walkę z młodszymi
rywalamI, a Paweł Lewandowski i Tomasz Nowak, mimo braku doświad
czenia w tego typu startach, potwierdzili, i ż są sztangistami utalentowanymi. Dzięki tym wynikom LKS Tarce
w klasyfikacji drużynowej zajął siód-

me mieJsce.

Rewelacyj nie spi sał się AndrLej Borkiewicz w Międzyna rod owym Turnieju Mistrzów w Żychlinie . Prawo
startu w tych zawodach mieli tylko
medaliści mistrzostw świata wetera-

awans. Wychowanek MOS-u Chcicza był szczególnie zadowolony. Został królem strzelców turnieju i najlepszym piłkarzem w polskiej druży
nie. "Przyszłoroczne mistrzostwa
Europy w Niemczech powinny wypromować Roberta" - twierdzi Polus.
Po tak udanych występach niektórzy twierdzili, że Robert powinien już spróbować swych sił w rywalizacji z seniorami. Widziełi
w nim zawodnika pokroju Marka
Saganowskiego, który zrobił szybką
karierę w I lidze i natychmiast wyjechał za granicę. Opiekunowie Roberta wierzą jednak, że trener Łoś jest
człowiekiem odpowiedzialnym i nie
pozwoli mu na zbyt szybki debiut
w ekstraklasie. "Jeszcze przynai-

- dodaje Mirosław Janicki.
Fachowcy są zdania, że Robert
może być świetnym piłkarzem. Podziwiają

Rober Kolendowicz (po prawej) z
z reprezentacji

kolegą

sować, Polacy musieli pok onać Wałię. Także w tym spotkaniu Robert
potwierdził swoją klasę, zdobywając
pierwszego gola. Potem goście strzelili sobie jeszcze bramk, samobójczą
i nasi piłkarze mogli świętować

nÓw. Tym razem Borkiewicz wystartował w swej "normalnej" kategorii
wagowej - 70 kg. Dźwigając bez obciążeń psychicznych sztangista z Tarzec niemal w każdym podejściu poprawia! rekordy Polski . W rwaniu już
w drugim podejściu wyrównał dotychczasowy rekord, wynoszący 100 kg,
a w trzecim poprawił na 102,5 kg.
Znakomicie rozpoczął podrzut, bo już
w pierwszym podejściu podniósł cię
żar wyższy od rekordu Polski - \12,5
kg. Potem dźwignął jeszcze 117,5 kg
i wreszcie 120 kg! W dwuboju olimpijskim osiągnął zatem rezultat 222,s" kg
(dla porównania do zdobycia złotego
medalu mistrzostw świata Borkiewiczowi wystarczyło 207,5 kg). Wyniki
te pozwoliły naszemu sztangiście zająć
trzecie miejsce w punktacji OPEN
tych zawodów (za J anem Święcickim
z Legii Warszawa i Henrykiem Dueskauem z Gromu Więcbork, którzy
atakowali rekordy świata). Pomost
w Żychlinie jest szczęśliwy dla Borkiewicza, gdyż w ubiegłym roku ustanowił tam rekord Europy w II grupie
wiekowej. Obecnie występuje w starszej - III grupie.
(pwab)

szybkość,

przebojowość

i zaawansowanie techniczne Kolendowicza. Mirosław Janicki uważa,
że szybkość jest cechą wrodzoną,
natomiast umiejętność radzenia sobie w sytuacjar.h "jeden na jeden"
zawdzięcza Robert trenerowi Polusowi, który często w meczach krzy'
czał do Kolendowicza, aby sam starał się przeprowadzić i zakończyć
akcję. Alfred Polus, mówiąc o technice Roberta, wskazuje na fakt, Że
jego były podopieczny wiele grał
w turniejach halowych, gdzie przeprowadzał akcje od wlasnej bramki
do bramki rywali. Zaznacza jednak,
7.0 Robert ma jeszcze spore braki
i wielka kariera dopiero przed nim:
"Piętą A chillesową Roberta jest gra
głową. Sporo może jeszcze poprawić,
jeśli chodzi o grę prawą nogą i grę
kombinacyjną. Spore rezerwy ma
chyba także w motoryce i sile. bo do
tej pory piłkę traktował l ylko jako
zabawę, a tereaz dopiero staje się ona
jego celem życiowym . Przyszłość powinna należeć do niego".
PAWEŁ

WITWICKI

Szczęśliwa

"trzynastka"
6 listopada w Ostrowie Wlkp. odpierwsza seria spotkań w lidze szkół ponadpodstawowych w pił
ce ręcznej chłopców.
była się

Bardzo dobrze w pierwszym pojedynku zaprezentowała się drużyna
Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, która pokonała zespół Technikum Kolejowego z Ostrowa 21:19.
Najlepszym zawodnikiem meczu
był Waldemar Gołębiak, który zdobył dla jarocińskiego LO 13 goli.
(pwjt)
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Sprzedam trabanta - 84 rejestrowany' do remontu lub na części,
rozsiewacz nawozu "Bąk" lejowy,
przystawkę pasową do C 360. Szymanowice 77, 63-308 Gizałki.

Sprzedam: polonez 1500, .rok
1987. Lubinia Mała 79, gm. Zerków.
P'I&lRl96)
Sprzedam fiata 126p, rok 1987.
Cie\cza, ul. Nowa 39.
(3'WRl96)
Sprzedam fiata 126p, rok prod.
1986. Jarocin, ul. Maratońska 9.

Sprzedam komputer 486 DX (80
MHz, 8 MB RAM, HDD 520 MB,
monitor mono SVGA). Jarocin, ul.
(J815/R/96)
Kasztanowa V 18, tel. 47-14-69.
Sprzedam komputer Amiga 500 Sprzedam kurczaki brojlery - na
(3822'R/9ó)
ubój. Józef Janiszewski, Skoraczew I MB RAM, modulator TY, ok.
lla (kolo Panienki), gm. Nowe 130 dyskietek , myszka z podkład
Sprzedam: fiat 126p, 1988 (autoką, 2 joysticki, magazynek Amiga,
(3679/Rl96)
Miasto n/Wartą.
alarm). Klęka 49.
(382 5/ Rl96)
Sprzedam ciągnik - ładowarkę oryginalne gry i programy. Tel.
Sprzedam: polonez 1500, rok
(141/ RJ/ 96)
"Białoruś",
typ
budowlany. 47-19-51 w. 83.
1986. Ludwillów 70, gm. Żerków;
(37821R196)
(0-667) 22-650.
po 15.00.
(382&1R196)
Sprzedam wagę sk lepową i oszkSprzedam: opel asc,!na 1.6D, rok
1986. Chocicza, ul. Sremska 6/5.
loną chłodziarkę . Jarocin, ul. Kar(3829/Rl96)
wowskiego I V I.
Skup - renowacja staroci: meble,
Sprzedam fiata 126p, rok 1985.
Sprzedam tanio wózek dziecięcy zegary, obrazy, porcelana, lampy,
w dobrym stanic. Nowe Miasto, ul. militaria, wagi, żelazka, młynki itp. Łuszczanów, ul. Polna 6-(25); po
15.00.
(3833/Rl96)
Sosnowa 9.
p8I9/ Rl96)
Mogą być zniszczone. Jarocin, ul.
Sprzedam typ: VW 1300, rok
Sprzedam piec gazowy CO-19,8- Wodna 17, tel. (0-62) 47-41-44 od
0,4/ E, wiszący (nqwy) ze Świebo 8.00 do 20.00, tel. dom. (0-62) prod. 62 lub za mi enię na fiata 126p.
dzic. Jarocin, ul. Sródmiejska 16; 47-17-60 do późnych godzin noc- Jarocin , Kasztanowa 3/ 6. (3839/ Rl96)
(382 3/Rl96)
od 17.00 do 20.00. .
nych.
Sprzedam ładę samarę - rok 1990.
Tadeusz Krymarys, Cerekwica
Sprzedam: ford mondeo 2.0,
Nowa 37.
(3"'3/ R196)
Xł1.l994 , pelne wyposażenie ; kadMOTORVZACv.JJWE:
lub jachtu MAK 747, nowy. Tel.
Sprzedam fiata 126p, rok 1988.
(0-62) 47-39-39.
(3827/R1'O)
/Jaraczewo, ul. Topolowa 3/ I I.
Sprzedam fiata 126p, r. 1993
(3~441 R/96)
Sprzedam pustaki żużlowe, wib- (+ wyposażenie inwalidzkie - grarator elektryczny do produkcji, tis). Jarocin, ul. Malinowskiego 3a.
Sprzedam: fiat 126p, 1985 L Kotspawarkę elcktryczną. Jarocin, ul.
(3'''/Rl96)
lin, tel. 40-55-22.
(37WRl96)
Okrężna 31.
(3R34/Rl96)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1979;
Sprzedam: VW passat, poj. 1800, cena do uzgodnienia. Bachorzew
Sprzedam większą ilość buraczbenzyna, rok prod. 1991, kol. bia- 65; I?o godz. 16.00.
(3846/Rl96)
ków czerwonych. Sucha 7, gm. żer
ły, bezwypadkowy, sprowadzony
. ków.
(31139/ R/96)
Sprzedam: fiat 12Sp, rok 1975.
w całości , pierwszy właściciel. Tel.
Parzew 32, gm. Kotlin. (3847/ Rl96)
Sprzedam przepływowy podgrze- (0-62) 47-21-66.
(3785/ Rl96)
wacz do wody - na gwarancji, nie
Sprzedam fiata 126p, rok PL
Sprzedam: fiat 126p, rok 1977,
używany (nowy); Simens 21 kW.
1993; cena do uzgodnienia. Jarostan dobry; cena do uzgod. Radlin
Grzegorz Spychała, Strzyżcw 32.
cin, Podchorążych 26; po 15.00.
72.
(3814/Rl96)
(3850/ R/%)
Sprzedam tanio gn:ejniki "fafiSprzedam:
fiat
l500p,
rok
1984.
ry". Nowe Miasto, ul. Słoneczna 6.
SprzedalI].: fiat 12Sp, rok 1989.
Żerków, ul. Moniuszki 7. (381 5/ Rl96)
(3ł1S4/ R./'J6)
Chocicza, Sremska 50. (385l/ RI")
Sprzedam: fiat cinquecento, 1993
Sprzedam maszynę rymarską, duSprzedam: polonez 1600, rok
ży ponton. Tel. Żcrków 403-098; po L Jarocin, ul.. Wojska Polskiego
1990; szyberdach. Rusko 55, gm.
102.
(3816/Rl96)
godz. 20.00.
(38WRl96)
Jaraczewo .
(3 859/Rl96)
Sprzedam: fiat l 26p, rok 1979.
Sprzedaż kapusty szatkowanej
Pilnie sprzedam: fiata 126p, L p.
oraz ziemniaków. Szpera, Witaszy- J-n, os. Konstytucji 26/8, tel.
1982. Jarocin , ul. Targowa 14/ 6.
(3ł161/R/96)
czki I (Słowików) .
p86OlRl96)
47-40-83.
(3817/Rl 96)

I

-I

UWAGA HANDLOWCYI
Chcesz wyposażyć swój sklep?
Atrakcyjne meble sklepowe firmy

studło~~s.e.

możesz kupić w pawilonie meblowym

"KROMEX"
Krotoszyn, ul. bp. Kozala 4 (dawniej Pleszewska), tel. 25-74-73

ZAPRASZAMY!

NOWO OTWARTY SKLEP

"WOMAKO"
ul. Kościelna 4
oferuje
.&. urządzenia i akcesoria spawalnicole
"'elektrody, druty. luty
... pneumatyka

.... śr uby ,

gwoździe; narl~d zia

artykuły

i inne

Sprzedam: ford escort 1.3, rok
1986/87, w Polsce od 1994 r. Wyszki 6.
(3864/Rl96)
Sprzedam poloneza 1600, rok
prod. 1991, stan idea lny. Ruskie
Huby 55, gm. Jaraczewo. (3869/Rl96)
Sprzedam: opel kadett I.3S, 1986
L
Jarocin, os. 1000-lecia 3/ 36.
(38721R/96)

Sprzedam: kombi 12Sp, 1978 L,
sprawny, wartość ok. 1.500 zł; simson skuter, 1990 r., wartość ok.
1.400 zł. Jarocin 47-38-62. (3'76/Rl96)
Sprzedam: fiata 12Sp, rocznik
1975. Jarocin, uj . Jagiełły 10.
(3ł17H1R/96)

Sprzedam F 126p, 1986 L , stan
idealny, garażowan·y. Ługi 6,
k/Książa Wlkp.
( I40/RJ/ 96)

Sprzedam działki budowlane
w Witaszycach, ul. Żużlowa. Kontakt: tel. (0-36) 718-498; po 19.00.
(3761/R/96)

Kupię działkę budowłaną lub dom.

Tel. 47-23-47 od 9.00 do 16.00.
(3788.1R/96)

Sprzedam działkę 0,75 ha - w Cielczy. Wiadomość: Radliniec 13,
63-040 Nowe Miasto.
(3'W Rl96)
Kupię małe mieszkanie - w Jarocinie (2 pokoje + kuchnia). Tel.
47-25-31; od 7.00 do 15.00.
(382WR/96)

Sprzedam butik przy ul. Hallera
w Jarocinie . Wydzierżawię pomies7.czcnie w Zerkowie lIa działalność
gospodarczą.
Tel.
47-11-47.
(3R38/ Rl96)

Wyd zierżawię pomieszczenia na I
działalność
Węglowa

- 70 m2. Jarocin, ul.
2A.
(3853/Rl96) I
~

ZIMA NA PEWNO BĘDZIEI ~;.
Uszczelnianie okien metodą rowkową
uszczelkami z wysoko gatunkowej
gumy EPDM i silikonu produkcji:
- szwedzkiej finny AB vamamo
Gummifabrik
- polskiej AlB Knurów.

OGRZEWANIE DROŻEJEI

V---

metalowe

Zapraszamy pll. - pt. od 9.00 do 17.00
sob. od 9.00 do 13.00

UDZIELAMY RABATOW
(521 / ~

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.
.-I~in; ul.B(.lbrowskiego 6, tel. 0-62/473-937~

ROLETY, PARAPETY

I~

ImI

OKNA DACHOWE
BRAMY GARAŻOWE

Firma

zbożowo

- młynarska

oferuje do sprzedaży
wszystkie typy
MĄKI,

a

także

KASZY
prowadzi

skup

zboża

POŻYCZKI

GOTOWKOWE
1,32%

miesięcznie

Prqjazna

obs ługa

Minimum /nrmalności
WY STARCZY,ŻE MA SZ STAŁY DOCHÓD
RENT Ę

Jarocin, ul. Szubianki 8
1507/ 91)

Lun E MERYT URĘ
(min . 420 zł)

PHU "Chrobry" S.C.
Jarocin, uJ. Wąska 7
Czynne od 10.00 do 16.30
(611191)
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Sprzedam dzialkę - 508 m', zabu( dowa bli źniacza, osiedle Polna,
- Wi adomość : Jarocin , uL Wrocław;) ska 250.
(3877/R/'6)

~

[

ROLNICZE

6

Uwaga rolnicy! Polecamy nawo'. zy sztuczne w cenach fabrycznych:
>l saletra amonowa, saletrzak, polifoski (trzy rodzaje), mocznik, salmag,
,- Polimag, fosforan amonu (super gr
I11g, PK -fosf-potas). Witaszyce, ul.
5) B. Sawickiej 5,
(50V'6)
k Sprzedam chlodziarki konwiowe
I. do mleka - 200 l, 40 l i dwie 60 l.
') Brzóstków
30,
k/Żerkowa ,
(2IB I / łV96)

n
>,

Tanio sprzedam slomę żytni ą pra6) sowa ną· Annapol 29.
(38WR/96)
Sprzedam 20 t mieszanki zbożo 
Wej. Oferty wraz z ceną kierować
na adres B. O.
13H49/R/96)
e Sprzedam przyczepę 4 t (niska),

~ię88 ~';li c~;i~~z~F~~~a~~~::m~~:

1l. Cm en tama 2.
6)

l. [

')
13,
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(1RW Rl96)

ROŻNE
Czyszczenie dywanów, tapicerki
eblowej i samochodowej. Ul.
oniuszki 24/ 2, tel. 47-30-64,
7-33-86.
(3796/RI'6)
kurs prawa jazdy kat. AB - otwarieI5 . 11.96ogodz.17.00,w Szkole
odstawowej nr 4 w Jarocinie; zaisy 15, 19, 22, 26 listopada 1996
godz. 17.00.
(mSlRl'G)
Język niemiecki - nauczyciel. Tel.
0111 . (0-62) 47-36-50.
("411R/'6)
USlugi ślusarskie, tokarskie, koalskic; faktury VAT. Grembowki , Obra Stara 21 , gmina Koźmin
Ikp ,
(520/96)
Po szukuj ę używanych mebli do
klepu , Tel. 47-36-29.
13851/ 1(196)
.Zabudowy grzejników, liczników,
riewodów; drobne meble, odna'ianie mebli. Tel. 47-30-57,
(3868/R/96)

ł<omputeropisanie . Jarocin, Kasp-

ka 25, po 16-tej,
(3K7J/R/%)
' Samochód za 6 świadectw NFI
telewizor kol. + pil. za 3 NFI.
~raczewo , tel. 3A, ul. Kaliska 4A.

LEKARSKIE .
Iwona Udzik, lek. med. położ
k-ginekolog, przyjmuje w każdy
niedziałek i czwartek w godz,
.00 - 19,00. Gabine t: Jarc.::i n, os.
Onstytucji 3 Maja 18 (pierwsze
ejścic od ul. Wrocławskiej). Moż
a rejestracja telefoniczna: colCnnic w godz. 20.00 - 22,00, tel.
-24-81.
SPECJALISTYCZNY GABItT GINEKOLOGICZNO-POŻNICZY - USG - OSTEOPOZA - SONOMAMMOGRAĄ - KRIOTERAPIA NADŻE
k (zamrażanie) - lek. med. Andi Pajdowsl!.i, specjalista g,inekog-położnik. Przyjęcia: pODledzta-

:.c...;
" '=' --=
-~~

OGtOSZ ENlA

łek, środa

i czwartek 16,00 - 20,00,
soboty 8,15 - 10,00. Rejestracja
telefoniczna: 47-28-35 . Badania
USG - 1) ciąży, 2) ginekologiczne
głowicą dopochwową z pustym pęcherzcm moczowym, 3) również
ocena jajeczkowania w niepłodności , 4) sonomammografia (piersi),
5) szyi i tarczycy, 6) jamy brzusznej, 7) jąder (do kumentacja zdjęciowa badań), PRACOWNIA
USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne także codziennie
rano od poniedziałku do soboty
_ bez wcześniejszej rejestracji _ od
8, 15 do 10,00 (badania USG równicż w domu pacjenta); Jarocin, uL
Pa rkowa 1/20. OSTEOPOROZA
- badanie i ocen a stanu układu
kostnego, Cena badania - 30 zl (w
październiku i listopadzie - 2S zł).
Przyjęcia, bez rejestracji - po nied ziałki 16.00 - 17,00, w Poradni dla
Kobiet Przychodni Rejonowej
w Jarocinie, uL Hallera, INFORMACJE -tel. 47-28-3 5, W przypadkach pilnych - kontakt: telefon
komórkowy 090/ 605-125.
GABINET DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska
- dermatolog-wenerolog, przyjmuje
wtorki i piątki od godz, 16.00 do
18.00, Zabiegi derma tologiczne
- elektrokoagulacje, leczenie ciekIym 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. Przyj ęcia (bez
rejestracji): środy od 14.00 do
16,00, soboty od 11.00 do 12.00.
Cena kompleksowego badania - 70
zl (Ba nk Spółdzielczy w Jarocinie
udziela nieoprocentowanego kredytu z przeznaczeniem na badania
ma mmograficzne); Jarocin, ul. Zaciszna (Przychodnia OTL), Informacje telefoniczne: 47-28-35 lub
tel. kom. 090/ 605- 125.
GABINET OKULISTYCZNYlek. okulista Alina Budzyńska ; Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęc ia: wtorki i czwartki od 16,00 do 17.00.
Pilne przypadki codziennie; tel.
47-15-13,
GABINET GINEKOLOGICZNY -lek. ginekolog i polożnik Wło
dzimierz Budzyński - badania okresowe i wstępne; Jarocin, ul. Dluga
29. Przyjęcia: poniedziałki i środy
od 16.00 do 18,00; tel. 47-15-13 .
GABINET GINEKOLOGICZNY, lek. med. Wojciech Maniszewski - ORDYNATOR, specj. położ
nik-ginekolog; przyjmuje: wtorki,
czwartki godz, 16,00 - 17.00, Jarocin, ul. Kasprzaka 9, tel. 47-25-37.
(2905/ R/96)

GABINET PSYCHIATRYCZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNY, lek. med. Paweł Jerzycki,
ul. Węglowa l; rejestracja telefoniczna 47-32-42.
(ml/ R/'6)
Lek. med. A. SHARIFI - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób
narządu ;uchu; przyjęcia: ponie-
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działki ,

czwartki t6 ,00 - 17,00, os ,
Polna, ul. Siewna 2.
(3487/ R/96)
SPECJALISTYCZNY GABINET LARYNGOLOGICZNY, lek
med. Tadeusz Nowak - ordynator,
specjalista otolaryngologii; przyjmuje dzieci i doro słych po godz,
15,00. Jarocin, Moniuszki 2B, tel.
47-2 1-35.
-(35'8/ R/'G)
Lek. med. ortopeda Przemyslaw
Kęsa - przyjmuje: piątki od 17,00
do 18,20, USG niemowlęce od
godz. 18,20; J arocin , ul. Karwowskiego 32.
(3657/ R/%)
RADOSLA W BAHLAJ - INTERNISTA; Jarocin ; Siedlemińsk a 4;
środy 17,00 - 19,00, teL 47-12-10,
47-34-51 ; EKG, wizyty domowe.
(36R7/ R196)
LARYNGOLOG -lek. med. Andrzej Ciapala; przyjmuje codziennie
po godz. 17.00, wtorki po 18,00,
Jarocin, Marcinkowskiego 19A,
tel. 47-23-07.
(3S1O/RI'6)
GABINET STOMATOLOGICZNY _ lek. stom. LUDMILA
BIADASZKIEWICZ; przyjęcia:
Jarocin, uL Kwiatowa 17, po niedzialek i środ a 16.30 - 18.30; tel.
domowy 47-29-45, w godz. przyjęć
47-14-24 ,
(3824/ R/96)
BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE i KONTROLNE oraz PORADY LEKARSKIE _ E. SKRZYPCZYŃSKA, 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.
("WR/96)
GABINET OKULISTYCZNY _
KOMPUTEROWE
BADANIE
WZROKU, dobieranie soczewek
k
k
h l k
d H
onta towyc; e . me.
anna
Marcznk - Zielińska, okulista.
Przyjęcia: wtorki i czwartki 16.00
- 18.00, piątki 16.00 - 17,00. Jarocin, ul. Słoneczna 8, telef. 47-14-05,
13i6VR/'6)
Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALIST A CHIRURG; gabinet: al. Niepodległości
6, wtorki 16.30 - 17.30, Wizyty
domowe: zgłoszenia tel. 47-36-00.
GASTROSKOPIA (badanie przełyku ,
żolądka
i dwunastnicy),
czwartki 16.00 - 18.00; ul. Hallera
9, pokój 7; rejestracja do gastroskopii : tel. 47-36-00.
(J""I RI")
Specjalistyczny Gabinet Ginekologiezny -lek. med. Krzysztof Małe
cki, specjalista ginekolog-polożnik;
Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37
(przy obwodnicy), tel. 47-12-04;
przyjmuje: wtorki i czwartki 16.00
(mO/R/ " )
- 18,00.
GABINET NEUROLOGICZNY, lek. med. B. LYSIAK-MALECKA - NEUROLOG; przyjęcia:
środa, piątek 16.00 - 18,00; Jarocin,
uj. Wrocławska 38, telef. 47-22-61 ;
pilne przypadki - telef. domowy
47-12-04.
(""IRI'6)

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści szpitali

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

poznańskich

JAROC)N
UL SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)

Jarocin, ul, Wrocławska 926
(wejŚCie od strony osiedla)

Przyjmują specjaliści

~ GlNEKOLOG-POtOŻNlK(USG)

z klinik

lek, med. Andrzej CHOJNICKI
piątek 16 00 - 18 00

•

~

DERMATOLOG
lek, med, Alfred HESS
wtorek 1600 - 1700
~ NEUROLOG
dr med, Marek PIETRZAK
czwartek 1600 - 17 00
~ UROLOG
lek, med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 14 00 - 15"
~ CHIRURG-ONKOLOG
lek, meq, Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m-ca 13 00 - 1400 '
~ REUMATOLOG
lek. med, Ireneusz KIZER
środa 16 00 - 1700
(386811WS

Do nowo otwartego

S.O.S. O

GABINE1lJ

S'1'OMATOLOGICl1'IEGO
zapl'aszają

poznańskich

w zakresie:

chorób wewnętrznych i kardiologii
ponied2ialek 15.30 - 17,30
dr med. Andrzej TYKARSKI

• chorób uszu, nosa, gardla i krtani
ponied2ialek 15,30 - 17,30
lek.med.Aleksandra KROKOWICZ
• ginekologii i pąIa2nictwa, orkologii
v.torek 15,3:) - 18,3:)
sobota:
telefoniczne uzgodnienie 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARK'IVITZ
•

chirurgii dziecięcej

v.torek 17,00 - 18.00
lek. med. .lerzy HARASVMCZUK

lub
lek. med,

Mirosław

MARKWITZ

• ortopedii dziecięcej i doroslych
choroby kolana, urazy sportowe
środa 15,30 - 17.30
lek, med. ~rzysztof RUSZKOWSKI
• chirurgii ogólnej, t)l i tętnic
I i III środa miesiąca 15,30 - 17,30
dr med. Grzegorz OSZKINIS

lekarze z Poznania

Swiadczymy pełen zakres usług:
• stomatologia zachowawcz.a
• pl'Olctyka
• chiJ'ul'gia

• konsult ortodontyczna
Czynne: pono - pl. 16.00 • 22.00
",b. 9,00 . 15,00
Jarocin, ul. Kościuszki I2B, tel. 47-27-92

M02Jiwa rejestracja telefoniczna
{ J7&4/1W6

•

chorób oczu
czwartek 15.30 - 17,30
dr med. Andrzej STVSZVŃSKl

• chorób skóry dzieci i dorosłych
piątek 15,30 - 17.00
lek. med. Małgorzata LULA
•

chorób nerek, pęcherza,
prostaty i jąder
piątek 15.30 - 17,00
lek. med. Jacek LULA

PRZEDSIĘBIORSTWO

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

"STAL-BUD" S.c.
63-700 Krotoszyn, os. Sikorskiego 4/6
tel. (0-64) 250-800, fax (0-64) 250-049
OFERUJE SZEROKĄ GAMĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
• blachy dachowe w cenach producenta (RANILLA - Finlandia)
• styropian
• ceramika budowlana w cenach producenta (KPCB Krotoszyn)
• elewacje typu SIDING
• panele boazeryjne (POLSPAN - Szczecinek) .
• cement, wapno, gips
~

NISKIE CENY .

<i DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI
~

IflPIUlSlflMY
do naszego punktu usług kserograficznych
w Urzędzie Rejonowym
w JAROCINIE

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
NA PLAC BUDOWY

ZAPRASZAMY

wysoka jakaść kopii

krótki czas

oc~ekiwania

ZAKŁAD

KRAWIECKI
"HANNA"

J~rocin, ul. Podchorążych 4
poleca swoje u sł u g i w zakresie:
I
Xszyóc k()nfekcji t..Iamskicj na zamówienie I

klienta z materiałów własnyc h
Xsuk icnk i. garsonki - wizytowe
JCspixl nicc, spod nie
pla!V:cl.c, kurtki z nauszu
Krótkie term iny, modne fasony

'

:x

Zapraszamy ", god:. /O .OU - IX.(){)
od fXmicdzitJlku do pią/ku

Emerytom i rencistom

zakład

udziela rabatu
138741R196)

Posiadamy
w

ciągłej sprzedaży

i na zamówienie
rłl· rol ety,

t.:"i'l·drzw i

bramy
zewnętrzne

t3rośc i eż ni ce

NOWA

i

wewnętrzne

każdą grubość

mu ru

w ·sc hody (dąb, buk)
w ' s lu py (dąb, buk)
",rtralki (dąb, buk)
",r poręcze (d ąb. buk)

KOLEKCJA RENAULT

Wszystkie samochody z Nowej'
Kolekcji Renault standardowo
wyposażone są w poduszkę
powietrzną i ubezpieczenie OC.

na

Oferujemy fachowy montaż

ROCZNY KOSZT

Z.P . M . ZAROX
Witaszyce
ul. Cmentarna 8B

KREDYTU

[!)

DRZlNl

OKNA

......ULY

As.latance
III.

24h
0.22622·24-02

RENAULT
TO PEŁNIA lYCIA

ZPCV
P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. st. Wyszyńskiego 4
II piętro. pokój 15
pn. - pl. 9 00_ 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 w .' 45
62-320 MIŁOSŁAW
Dz. Miloslawskich 2
tel. (0-66) 38-24-31
Gwarancja Montaż
Transport
Sprzeda:t na raty

i5 listopada 1996 r.
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PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

POLMOZBYT

*
*

ZAKŁAD USŁUGOWOcHANDLOWY

roślin

63-800 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 140a
tel. (0-65) 720-035, 720-042, fax (0"65) 720-072
POLECA w sprzedaży samochody DAEWOO:
- POLONEZ CARO
- CITRof:N C-15
w szerokiej gamie silnikowej
- TICO
- POLONEZ ATU
- .NEXIA
w szerokicj gamic silnikowej
- ESPERO
- POLONEZ TRUCK
- ZUK w szerokiej gamie nadwozi
- LUBLIN w szerokiej gamie nadwozi
w wersji STANDARD, LB, OC
i szerokiej gamic silnikowej
OFERUJEMY różnorodn e formy sprzedaży:
• w cenach fabrycznych
• Zlł gotówkę

• na raty bez poręczycieli (wplata 10 % - 60 rat)
• w leasingu (wszystkie fonnalności załatwiamy na miejscu)
Z>\RE7PIECZAMY:
• serwis gwarancY.iny i pogwarancyjny

•

montaż

Szczegółowe

informacje uzyskać można w naszych placówkach:
Kalisz, ul. Warszawska 63a. tel. 67-20- 27
Jarocin, ul. Wrocławska 33. tel. 47 -30-98

instalacji gazowej w ramach gwarancji
c7..ęści

ZAP~SZAMY

je

osoby prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 1995 r. o ochroni e roślin
uprawnych (Dz. U. Nr 90. poz. 446)
- osoby stosujące środki ochrony roślin w produkcj i towarowej
- osoby stosujące i nabywające środki ochrony roślin zaliczone
do I i II klasy toksyczności
muszą być przeszkolone i posia dać świadectwo (art. 35. ust. 2.
art. 26. ust. 1)
- sprzedaż środków ochrony roślin wymaga uzyskania koncesji
(art. 23. ust. 1)

Państwowa

Inspekcja Ochrony Roślin
Wojewódzki Inspektorat w Kaliszu

• badania lechniczne pojazdów

• szeroki asortyment

UWAGA
rolnicy. ogrodnicy i osoby stosujące środki ochrony

zamiennych i akcesorii

CODZIENNIE w godzinach 8

00

-

00

16

KASY FISKALNE ASPRZEDAŻ, OPROGRAMOWANIE, SZKOLENIE, SERWIS
SKLEPY:

AUTORYZOWANY
DEALER

T

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

ELEKTRYCZNE:
Krotoszyn, ul. Koźmińska 17, tel. (0-64) 542-73
Ostrów WIkp., Rynek 30, tel. (0-64) 36-41-58
OŚWIETLENIE:

Krotoszyn, ul. Koźmińska 17, tel. (0-ó4) 542-74

BIURO

USŁUG

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

INFORMATYCZNYCH

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

Oferujemy W ciągłej spizedaży 4.000 pozycji z branży elektrycmej

MOZAIKA PARKIETOWA

NOWO OTWARTY

6-kątna

korek

na siatce
i podłogowy

ścienn y

Wytwórnia Mozaiki
"OSIEWICZ" s. c.
. Gola kI Jaraczewa
63-233 Jaraczewo
Tel. 47-19-61 w. 145
teł. kom. 090/ 608-064

oferuje

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI PIENIĘŻNE POD ZASTAW:
• złota • sprzętu RTV· audio-video • AGO • itp.

(523IfMI)

Jarocin, ul. Targowa 2 (40 'm od ul. św. Ducha)

Zarząd Gminy
Mieście D. Wartą

w Nowym

tel. 57 - 06 - 01

N ajniżs2;e

<;~!!y.L_

'.-

ogłasza

PRZETARG USTNY NłEOGRAN I CZONY
NA SPRZEDAŻ Ni ŻEJ
WYMIENIONYCH NmRUCHOMOŚCI
1) Ni e ruch omość rolna zabudowana (budynek byłej szkoły podslawowej) położo na
wc wsi Kruczyn. Oznaczona numerami
działe k 185 i 231 o powicr.lchni łącznej 2.23
ha . Powiertchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 145.9 m2, budynku gospodarczego - 85,2 m2. Ce na wywoławcza nieruchomości - 25.000 zł.
2) Dzi ałka niezabudo wa na połowna we wsi
KI ~ka, oznaczona geodezyjnie nr 31/9
o powicrlchni O, l 155 ha, pr.lCZnaczona
w planie zagospodarowania pr.....cstrzcnnego gminy Nowe Miasto pod zabudow~
mieszkaniową jednorodzinną z usługami.
Cena wywoławcza - 3.407 zł .
Przyst~pujący do przetargu wbowiąz.any
jest do wpłacenia w kasie Urzędu Gminy
wadium w wysokości 10 % ceny wywolawczej.
Pr.retarg odbędzie się dnia 20 listopada 1996
r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Nowym Midcie n. Wartą przy ul. Pozna...
tiej 14, pokój • 12.
(lttRNMl88)

WIELKA

PROMOCJA

©@!l(Q)~g:~[M ~ ~

TYLKO U NAS

Okręgowa Spółdzielnia

JUŻ ZA

Mleczarska

w Jarocinie
ogłasza

ZAMIAR ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI
na

MOŻESZ KUPIĆ

KUCHENKĘ • PRALKĘ • LODÓWKĘ • ZAMRAŻARKĘ • i Inne
DOGODNE RATY BEZ ŻYRANTÓW
SKLEP ,,EL-MA)(N s.c.

JAROCIN, RYNEK 12 łobokoptekil

Sprzedaż Materiałów Budowlanych i Pnemysłowych

Transport Ciężarowy
Waldemar Wesołek
63-041 Chocicza, ul. Mickiewicza l
tel. bezpośredni kom. 090 605-307
tel. centr. (0-667) 511-21 wew. 97 Chocicza
oferuje:

NAJfAŃSlY CEMENf LUZ + WORKI ORYGINALNEGÓRAŻJYŻE
WAPNO HYDRATYZOWANE GÓRAŻDŻE
• BETON KOMÓRKOWY ( SIPOREX )
• STOLARKA BUDOWLANA
• WĘGIEL
• NAWOZY
Ponadto w sprzedaży:
• gipsy
• papa
• lepik
• dysperbit, abizole
• kleje ATLAS
• styropian #2, #3, #4, #5
• welna mineralna
• eternit Szał y
• eternit kolorowy
• cegly klinkierowe
• cegla pel na

PRZY ZAKUPIE NASZYCH TOWARÓW
ŚWIADCZYMY USŁUGI TRANSPORTOWE

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

Q'fle

~ PLłJ ~/(I.9Ó\Ji , 1('~I(Ó\Ji
~ PLłJ ~Zl(ót
.. TANIO" SOLIDNIE ..

MIŁO

którą składa się:

użytkowania
własności

wieczystego gruntu o powierzchni 1500 m'
budynku zlewni mleka o powierzchni użytkowej

162,6 m'
(1522/'M)

~PLłJ

l. prawo
2. prawo

..

Nieruchomość położona jest w miejscowości Rusko, gmina Jara.'
czewo. Nieruchomość oznaczona jest jako 'działka gruntu nr 208:
i zapisana w księdze wieczystej KW nr 1036, prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Jarocinie. Aktualnie trwa pos tępowanie o wyłączenie
nieruchomości do odrębnej księgi wieczystej .
Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 22.526,00 zł - zgodnie,
z wyceną rzeczoznawcy majątkowego.
Oferty, zawierające dokładne dane składającego ofertę wraz z ceną
oraz sposobem i terminem zapłaty, należy składać do dnia 30.11.96·
w siedzibie Spóldzielni przy ul. Wrocławskiej 53, 63-200 Jarocin .
Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni w Jarocinie
- tel. (0-62) 47-35-77.
W terminie do dnia 10.12. 1996 roku Spóldzielnia powiadomi
wybranego oferenta o przyjęciu oferty lub przcka7..c zaproszenie do
dalszych rokowań .
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn tego odstąpienia. Oferentów, których oferty nie
zostaną przyję te , Spóldzielnia nie będzie odrębnie o tym powiadamiać .
(518191)

6},200

ul.
TEl.IfAX

29

(062) 47

n

~~~~~z/y~~:
ciężarowych
dO:~WCZYCh" PI

OGUMIENIE

JAROciN

WiOSENNA

O samochodów osobowych,

i
O ciągników i maszyn rolniczych

77

~

OFERUJE

SKŁAD

OGUMIENIA

Jarocin, ul. Marcinkowskiego 17, tel. 47-24-54
"POL\lVOS" •

~
i&l:QijBŚtcllaC'v'ine kanały

kablowe

~

odgromowych
~1PItr,'7A, rozdzielnie n/n wv~:om_~va' zamówienia
- osprz'ęt linii napowietrznych - linki AC , AFL,
. kable ASXSn
Dystrybutor firmy Legrand, Luka System

~" Poznlń
- '

j."Y)<':Ql
" '::.

~Jc-'

)

TĄRGOWY

ul.......
Poznlńlk.
.
-, _ ...

\

-.-

,/;

FI A T

•

"POL\lVOS"

IIPOLWOS II

~

~

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

~•

POLECAMY:

i
~

~

NAJTAŃSZY CEMENT

~

~

,

~\,"
~ ~D~
~~~

ZApRASZA codziENNiE .
od 8.00 do 22 .00
sObOlyod 8.00 do 16.00

•

"POL\lVOS"

Zakład Produkcyjno - Handlowy

·

~

• 350 PORTLANDZKI Z DODATKAMI ~

~~

"

JUŻ OD 133,00 + VAT

~

•••

~

I~ WĘGIELNAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
•

WYSOKOKALORYCZNY

i
~

to

"
•
:

W PEŁNYM ASORTYMENCIE

ZAPRASZAMY
JAROCIN UL. JORDANA 28
TEL. 47 2518

Z okazji promocji nowego modelu

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

ZAPRASZAMY DO SALONU

~

l 5 list"pada 1996' rl

JA-Radiowa Lista Przebojów
96.8 MHz 71.09 MHz

~~~~;r~~OWYCh

JA-Radiowa Usta Przebojów prezentowana Jest w każdą sobotę między
1700 a 1900, Słuchaj nas na 96.8 MHz łub 71.09 MHz.
Korespondecję, głosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować

Głosować moZna również telefonicznie. pod nr (0-62) 47-15-31
codziennie w godz. 15l1l:I do 16C1t1 •
Głosy mogą byt oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Ra
(sorry!).

1. COŚ OPTYMISTYCZNEGO
- KasIa Kowalska (Mercury)

CODZIENNIE
od 10.00 do 18.00 co godzinę;
(sobota 10.00 - 17.00)
Wiadomości

"Z drogi" - infonnacje 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;
PIĄTEK, PONłEDZIAŁEK, ŚRODA
(15, 18, 20. Xl)
Rozbij ska rbonkę JA-Radia: 10.45, 12.15,
13.45
PIĄTEK (l5.x1)
Policja radzi, przypomina, ostrzega: 12.30
PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK -CZWARTEK
(l5,18-2I.XI)
9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOŁUDNIE ,
wtym: 9.20 Prawnik radzi, 9.30 "Wyłącza
my ... ?" - in formacje o wyłączeniach prądu,
9.40 Kursy walut, 9.45 Przegląd prasy,
II.lO Konkurs z JA-Radiem, 13.10 - 14.00
"Impreza" - informator kulturalny, 14.0016.00SLUCHAJ UCHEM A NIEBRZUCHEM, w tym: 14.15 Ryzyk-fizyk informacje z giełdy, kursy walut, 15.30 16.00 J eśl i mamy - to zagramy, 16.00 19.00 JA-GRAM - TWOJE RADIO informacje i muzyka, w tym: 16.30 Prawnik
radzi (powtórzenie), 18 .05 "Wyłącza
my ... ?" - informacje o wyłączeniach prądu
PIĄTEK ( 15.Xl)
18.07 - 19.00 Muzyczna ekspłozja W szystko o muzyce polskiej - audycja

Piotra Owc7.arka
SOBOTA (16.x1)
9.00 - 16.00 B.I.G.O.S. - Bardzo Interesując. Generałnie Odlotowa Sobota,
12.10 - 13.00 Zatańcz w kuchni - gotuj

razem z nami , 13.10 - 14.00 Taśma informacje i muzyka fiJmowa - audycja
Joanny Ścigacz, 14.10 - 16.00 MłKSER
magazyn w zasadzie muzyC1.ny - audycja
Hieronima Ścigacza (w nim m. in.: RADIO
"MACHINA", Wybierz Sobie Muzykę,
nowości płytowe); 16.05 - 17.00 NA
ŻYWCA: Koncert, którego nic było -

przeboje różnych artystów w wersjach
koncertowych · przedstawia Hieronim

Ścigacz; 17.05 - 19.00 JA-RADIOWA
LISTA PRZEBOJÓW (41) - prowadzą
Adam Martuzalski i Hieronim Ścigacz
NłEDZIELA (17.xI)
9.00 - 14.00 NIEDZIELNE PRZE BUDZANKI;(wtym: 12.10- 13.00 Raz, dwa,
trzy teraz my - audycja dla młodszych ,
nastolatków); 15 .10 - 16.00 Koncert
tyczcń , 16.10 - 18.00 PLN - POPOŁUDNIOWE LENIUCHOWANIE NIEDZIELNE z Joanną i Waldemarem, 18.05
- 19.00 Sportowe JA - informacje sportowe
- audycja Sławka Włoszczyka
PONIEDZIAŁEK (18.xł)

18.00 - 19.00

"Więcej

czadu" - audycja
młodzieżowa Magdy Leder i Edwarda
Roszyka, której tematem wiodącym są
tatuaże. .
WTOREK (l9.XI)
12.30 Giełda pracy, 17.10 - 19.00 Znacie
to posłucbajcie - audycja Sławka Miko-

2.1 WSZYSTKO

1 1

9

3 3

5

MOŻE SIĘ ZDARZYĆ

- A. Lipnicka (Pomaton EMI)

(Izabelin StudioJPolygram)

- S. Wierzcholski
i Nocna Zmiana Bluesa

- R.E.M (Warner Musie)
17. ZATRZYMAJ CZAS

2114

4. DOBRA DOBRA DOBRA
- Goldon L~e (ZicZac)
6 6 6
5. MÓWIĄ, ŻE MIŁOŚĆ MIESZKA W NIEBIĘ

- Agnieszka Maciąg (Zic Zac)
18. HE LlKED TO FEEL IT
- Crash Test Dummies (Alista)

- Maanam (Pomalon EMI)

19.KASANOVA

6.2 WICKY

11 11

5

.

- K.A.S.A (8M?)

- Hoover (Columbia)
7. TE~ SEN
.
- Vanus M31)X (ZIC Zac)
8. GNIEW I lAL
- Marek Kościkiewicz (lic Zac)

9

9

5

2 12

9. I CAN'T HELP MYSELF

- The Kelty Familly (Kei-life)
10. KRZYCZĘ - JESTEM
- O.N.A (Columbia)
11. NIEKOCHANI
• J. Sleczkowska (Pomaton EMI)
12. ROTIEROAM OR ANYWHERE
- The Beaułiful South
(Go!Discs ltd.)
13. ZABIĆ SIEBIE
- Yokashin (BMG)
14. POMYŚL O MNIE
- E. Bartosiewicz

14 14 6

4

1

9

a

6 11

- Michael Jackson (Epic)

17 13

6

13 7 8

:U.

15

35. CIĄGLE PAD'"

23. IF I COULD TALK 1'0 TELL YOU
- The lemonheads (TAG/Atlantic) 39 39
24. o NAS
- Nosowska (Ho!Mercury)
25 25

25. SITIING ON THE TOP OF THE WORLD

34 34

- Amanda Marshall (Epic)
26.IF IT MAKES YOU HAPPY
- Sheryl Crow (A&M)

23 17

37. CUDOWNIE JEST
_ Ol La! La! (Koch International)

38. GROSZKI I RÓŻE

5
6

10

4

6

- Maxwell (Columbia)
- Stevie Wonder (Motown)

15.11> Angel· SIMPLY RED (Warner

wersja przeboju Arethy
Franklin z 1973 roku. Równo rok po wydaniu
ich piątego albumu "Life" i w dwunastym roku

ich kańery. SIMPLY RED powrócili z wypełnioną
największymi

przebojami paczką zatytuowaną
~ Greatest Hits" przeznaczoną dla osób poszukujących miłych, stosunkowo niedrogich
prezentów gwiazdkowych.
sobota 16.11> the boy trom Ipanema ~

CRY5TAL WATERS (AntillesNerve)
We wczesnych latach sześćdziesiątych
nowa fala muzyki brazylijskiej, głównie za
sprawą pieśniarza i gitarzysty Joao Gilberto
podbiła zachodni świat. Tradycyjna samba
przerodziła się w bossa novę . Amerykańscy
jazzmani jak Stan Getz czy Herbie Mann
kolaborując z Brazylijczykami Joao i Astrud
Gilberta, w latach SD-tych wprowadzili ją na
światowe listy przebojów. Teraz dzięki nowym
gwiazdom muzyki, takimjakC.W. historia może
się powtórzyć. Kupując płytę z tym utworem
pomnażasz fundusz walki z AIDS!!

nl_lela 17.11> Groszwkleszenl·SUBWAY
(Izabelin StudiolPolygram)
"Dach nad głową, but na nogęl i w niedzielę
po kościele dłonie NieI Na stół wnoszą ros6I .. .1
kocham cię " Takie są potrzeby tyciowe

nanatora. który jest jak widać osobą nieskomplihołdującą

'tradycyjnym wartościom ' . Crf może być lepsza
pklsenka na niedzielę? Może trafi do przekonania tym, którzy ustawicznie za czymś gonią.
No tak, ale tacy raczej nie słuchają piosenek.

18.11> Star - BRYAN ADAMS

(A&M)
Kolejny singiel z bardzo dobrze przyjętego
albumu '18 til I die". Ma atrakcyjną linię
melodyczną j interesujące przesłanie : wDroga
jest długa i kręta J ale nie poddawaj się J nie
oglądaj się za siebie J Nie oczekuj zbyt wiele I
ale nie rezygnuj I Przecież każdy chce wygrać
z Iosemlkażdy ma marzenia I Wszystkim nam
marzy się szczęśliwa gwiazda ". Na kłopoty piosenka B.A!
wtorek 19.11> Tyle chciałbym ci powiedzieć

. ZDROWA WODA (Columbia)

ł2.30Giełdapracy,18.07-19.00Wieczńr

ma

PRESENT (Cooking Vinyl)
Muzyka alternatywna jest RZEKĄ z wieloz których chyba najbardziej

dopływami,

NOWOŚ

NOWOS

o

NOWOS -

NOWoS< c •.

16 10
28 27

28. KI5S LONELY GOODBYE

Odświeżona

poniedzIałek

_ Firebirds
(Izabelin StudiolPolygram)
39. lOVE TO lOVE VOU
_ The Corrs (143IlAVAJAtlantic)
40. UNBREAK MY HEART
- Tony Braxton
(LaFace/Arista/BMG)

27. ASCENSION DON'T EVER WONDER

Music)

A zarazem

NOWOŚ

4

37 37

codziennie o 9.05, 10.05, 12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.05, a w sobotę o 9.05,10.05,11.05,
12.05,13.05,14.05115.05. Jasne,że każda jest propozycją doJA-RADIOWEJ USTY PRZEBOJÓW.

pogodną.

re

3ł81

3

w tym tygodniu (l5 - 21.11.1996)

i

3~

_ Lizar (BMG Ariela)
NOWOŚ
36, KEYWESTINTERMEZZO(ISAWHERFI~!
_ John MeUencamp (Mercury)
NOWOŚ

24 19

k~

-'k

33.KILLlNG ME SOFTLYWITH HIS SONG
~~~~~~:~E~lIanIIC)
27 21
_ Midnight Oil (SprinVColumbia)

!

51 ~

21 21

- Sweetmouth (ReA)
30 30
32. RUNAWAY
. The Coos(143 recordsA.ava recoo:!s) 33 33

Piosenkę dnia (odpowiednik power play) możecie usłyszeć po "Wiadomościach"

kowaną

NOWOŚ

12 12 7

JA-Radiowa Piosenka Dnia
piątek

29. TELEPHONE TEARS

8

31. FEAR IS THE ENEMY OF LOVE·

18 18 4
2

Kościuszki

30. STRANGER IN MOSCOW
15 15

20_ POUnCIAN S UTTLE NIGHTMARE
- She's China (Koch International) 19 19
21. PO CO CI?
- Grata T. (Pomalon EMI)
22 22
22. TRASH

. Suede (Nude Records)

na adres redakcji: JA-Radio, ul. T.

- Ke'Vin Brown (Hann ibal records)

- N. Kukuiska
16. E.BOW THE LETIER

rockowy Pawła Mich.fiszyna (KING
CRIMSON)

ŚRODA (20.x1)
18.07 - 19.00 Pod wiełkim dachem nieba
- audycja o. Oktawiana Sponka
CZWARTEK (2I.XI)

(Iza~lin StudiolPolygram)
15. DŁON

3. PIOSENKA BARDZO OPTYMISTYCZNA

Zazwyczaj bardzo ciepłe, czasem rubaszne, zawsze sympatyczne, najlepsze w towarzystwie piwa piosenki Zdrowej Wody do
niedawna dostępne były tylko na kasetach . Ktoś
wreszcie dostrzegł walory tej muzyki i od
kilkunastu tygodni jest już pierwszy CD zespołu,
z którego po dobrze przyjętym singlu "Kochaj
mnie, kocha( 'NYjęto drugi, obiecujący więcej
miłych doznań przy słuchaniu całego albumu.
środa 20.11> Montreal - the WEODING

łajczaka

~

(notowanie 40 z dnia 9 listopada 1996 r,)
=i!.u~~;;==jn~r~~i~,Z~=j~~~
. le~~O~~\~~~WPOPrzednjm

znane to FOLK. ETHNIC. ROOTS ROCK,
COUNTRY, ROCKABILLY, PUNK. HARO
CORE. Teraz popłynął nią działający od

dziesięciu z górą lat brytyjski ŚLUBNY PREZENT. Próbka PREZENTU ·"Zadzwoń do mnie.

gdy będziesz już w Montrealu~ - jest melodyjna,
pog.odna i rytmiczna, toteż systematycznie
dyskopolonizowanym biesiadnikom - wesel-

Gło~wać ':'l0.t~a anonimowo, a.le .Iepiej p,?d bo"
swoJe nazwISko I adres, bo w trakCie listy będzjel1 F~ .
losowane będą nagrody.
~

WANTI~

kandydaci na prezenterów ~
JA-Radia Jarocin
Zainteresowania sportowe t'
mile widziane

:=======11"Z UZ IA
urodziła się niewidoma.Abywidzieć

~:~a~o~:~~:~~j ~~p~~~ania i tańczenia

musi zostać poddana operacji prze-

czwartek 21 .1t> KIedy powiem "oble dość •
O.N.A. (Columbia)

szczepu rogówki w Stanach Zjednoczonych. Koszt operacji jest ogrom-

b:r~~~,S~~~~h::~~)~~~r:aj::eon~~i~:~

za
bardzo szczerych napisanych przez siebie

~~k:~~:e ~~d~~z6~~d~~"'~~ u~:e~i~~~iengaj:

lepszy?) kawałek z płyty "B = " aulorstwa
Mlodej Dziewczyny i czterech Dużych już

il

ny - 100.000 dolarów. Możesz
pomóc Zuzj wpłacając pieniądze w ~.

naszej redakcji lub na konto PBK f'"
S.A. oddzialToruń 36 8618-82817- (
170-4 Z dopiskiem "Dla Zuzi".
~.

~C~h~ro~Pro~w~.~~~~~~~~R~O~N~N~IE~~~~~~~!!!!~~!!!!~~~
~MIKSER
- ~
(16.11.1996 od 15" do 160<»
2. LEE AARON - album "Some girls do
Kanadyjka, która należy do elitarneg ~
J ed na z t rzec h
klubu wolwlis/ek me/alowych. W Europi 1ll
Słucliacze raczej nie kwapią się z
pisaniem czy telefonowaniem do radia. Z
morza powściągliwości wyłaniają się co

jakiś czas osoby, którym udaje się przczwycieżyć wrodzoną albo nabytąnieśmiałość i
ujawnić swoje skryte pragnienia. Kilka

takich osób stwierdziło, te nie byłoby im
przykro, gdyby w sobotę - dniu z reguły
wolnym od pracy mogły usłyszeć tak zwane
obszerne fragmenty jakiejś wybranej płyty,
albo dłuższe , bogato ilustrowane muzyką

wypracowanie poświęcone ulubionemu a
nawet zupełnie nieznanemu artyście.
Sugestię tę wzięliśmy sobie do serca i w
ubie g łym tygodniu w ramach audycji

M IKS ER przedstawiliśmy zasady plebiscytowego wybierania sobie muzyki. Zeby
jakoś zapanować nad żywioł em (muzycznym) zdecydowa liśmy się dać trzy

propozycje. raczej mało znane, co nie
znaczy mało atrakcyjne:
I, QUEEN IDA & Her Bon Temps
Zydeco Band - ałbum "On A Saturday
Night" (W sobotnią noc).

Gwiazda pierwszej wielkości muzyki
zwanej zydeco, prze!Jyconej afro-karaibskim synkopowaniem, europejsk4 melodyk4
z akordeonowym "napędem ". Najbardziej
ek.H_ytująca regionalna muzyka Ameryki,
doskonala na wszelkie okcaje.

gdzie najczęściej Wys/fpuje. zyskał b,
większą popularność niż w kraju ojczyslJ'i1 al
Barwa głosu, środki »yrazu, lemperame. Oj
powodują. że porównuje się ją do JaTJ~ E
Joplin; Pat Bena/ar. Metal w jej wykonani
jeSl melodyjny bliski .•rylis/yce MSG. Sco a'
pions, Bon Jovi.
d.
3. ELVIN BISHOP - ałbum "TUłS ;
p
Shume"
,
'
. !"n1
Jak wielu muzyko w zaczął od kOlekCJ :
nowania ply/. W jego przypadku blues
ll'jlCh. Nas/ępnym krokiem było kupieni :
gitary. "Nie umiałem tańczyć a bardzo mni e1
kręcily laski. Czymś rrzeba bylo impon~c
wać". Nie on jeden mial Jakie problem; !'t
Sporkal Paula Burrerjielda - póżni~ h,
legendarnego harmonijkarza. Kręcąc SI al
kolo niego, wszedl w środowisko. Mud o'
Wa/ers. Howlin' Wolf, Hound Dog Tay/O] j
i inni stali się kolegami. Dziś adepci bialegtfn
bluesa zabiegają o sra/us kolegów Alvind (

ł

r,

Trzy osobistości, trzy płyty. Muzyk
która nie wchodzi jednym uchem i wychO
dzi drugim. Propozycja, która znaj dz i '"
największe poparcie zos tanie przed f
stawiona w sobotę 16 listopada między I.~ &
a 16". Wybierz sobie muzykę dzwoniąc'
62/47-15-31 do piątku 15.Xł godz. 15".
ROHIIłI

Po wygaszeniu

św i ateł publiczność

mu siała czekać jaki ś

Najnowsza premiera "Balladyny"
Teatrze Polskim w Poznaniu Z8widzów. Okrojona literacko
reżysera stala w opozycji do
Juliusza Slowackiego, naumyśl
ignorując zawarte w nim

czas na rozpoczę
cie przedstawienia. Właściwa akcja
poprzedzona zost ała bowiem śpie
wem streszczaj ącym temat sztuki.
Gdy wreszcie unios ła się kurtyna,
ukazała się scena powleczona gra natowym płótnem, z zawieszonytni czarnymi zasłonami oraz atrapa przedstawiająca ogromny gł az - na kół
kach. W takiej oto scenerii Kirkor
zwi crzał się zc swych rozterek sercowych pustelnikowi. O ile jednak
książę ubrany był w koslium stylizowany na strój wladcy, o tyle postać
puslelnika wywolała zdziwienie. Pomimo wskazówek zawart ych w tekś
cie. że mamy do czynien ia ze starcem,
pustelnika zagral rnJody aktor ostrzyżony na jeża , ubrany w szary ortalionowy ko~binezon i buty - tzw.
traktory. Również reżyserska wi zja
wyglądu Ba lladyny mijala s i ę z tckstem. Wzmianka Kirkara o zaplataniu
warkoczy skierowana do krótko obciętej aktorki wywołała śmiech pub-

IPŁYTA/KASETAI

Mistrzyni
gry
FILM

Nie padalem i nie padam na kołana
przed muzycznymi dokonaniami Celine Dion. Szczytem moich marzeń nigdy
też nie bylo obejrzenie jej występu "na
żywo". Kilkanaście dni temu ukazała
się plyta "Live A Paris". Album przekonal mnie, że - przy raczej obojętnym
moim stosunku do tego rodzaju muzyki
- nie Dudziłbym się na koncercie Kanadyjki, a przynajmniej nie wyszedlbym
po pierwszych trzech piosenkach.
Celine Dian należy obecnie do najpopularniejszych piosenkarek na
świecie. W ciągu ostatnich 32 miesięcy
sprzedala się trzydzieści milionów egzemplarzy jej plyt. " D ' Eux" byl najlepiej sprzedającym się fra ncuskojęzy
cznym albumem w historii muzyki
(ponad 5 mln egzemplarzy). Wydana
w tym roku płyta " !-'alling Into You"
osiągnęla pierwsze miejsce na liście

czuly i wraż
odnajdujc ko\Z"aKUHlIla w tej roli
SIrcep ), na malej i samolnej
jesl rewelacyjny i nie mniej
na pewno w bardziej wyrafinosposób) inlrygujący niż przyj poże racz serc niewieścich
Banderas.
Easlwood znowu podbił moje
JOANNA ŚC IGACZ
f'ilm jesl doslępny w wypożyczalni
wideo w kinie "Echo".

liczności. Malka obu sióstr Aliny
i Balladyny, o której mówi się, że jest
jak goląbka siwa, zosIala zagrana
przez aktorkę, która nie tylko nie
miala nic wspólnego z siwizną, ale
i byla zbyt rnJoda. Pochylenie sylwetki
i sposób mówienia - jakby zdziecinnialy, nie byly chyba dość przekonywające.

Trudno powied zieć , co reżyser Dorota Lataur chciała osiągnąć, stając niejako przeciw temu, co widnieje
w oryginalnym lekscie. Przedstawicnie jako lekturę szko ln ą obejrzą na
pewno dzieci i rnJodzież. Trudno im
chyba będzie wychwycić te elementy,
w których Słowacki miał inną wizję
postaci. Zasadnicze zmiany w konstrukcji akcji polegają na zniwełowa
niu do minimum wątku, który można
nazwać politycznym . Zmniejszono
takżc iłość bohatcrów, us uwając postacie drugoplanowe, np. dzieci lub
delegację zdobytego miasta.
Niestety, pozbawiono także sztukę
calej baśniowości i niezwyklości . Goplana grana przez Irenę Lipczyńską to
już

nie nimfa wodna, a raczej zC:tzdros-

BilIboardu, a nabylo ją już ponad
milionów fanów Celioc.
Znakomicie zostal przyjęty jej koncert
w paryskiej Olimpii, a zdjęcie artystki
zna lazło się na pierwszcj stronie tygodnika " Time". Kończy się rok i jakby
dla ukoronowania sukcesów ostatnich
mies ięcy 28 pawziernika na rynku
pojawił się krążek " Live A Paris",
będący zapisem koncertów Kanadyjki
w osIawianym Zenith Theatre w Paryżu, w październiku i listopadzie 1995 r.

jedenaście

Muzyka stanowi potwierdzenie typlyty. W tamte jesienne wieczory
sala Zcnith Theatre Paryż naprawdę
tętniła życiem . A mogloby się wydawać, że Celinka - śpiewając romantyczne pioseneczki omilości - może
zaproponować jedynie spokojny, nastrojowy recital dla zakochanych par,
wyznających sobie w ciemno ściach : Je
t'aime.
Na dobry początek piosenka ''J'Attendais" przyjęta owacyjnie, podobnie jak " Deslin". Tr.leci utwór i niespodzianka - " The Power Of Love"
- przypomnienie wielkiego przeboju
sprzed lat Jannifer Rush. Slychać pierwsze dźwięki, a widownia jakby nie
dowierzala - jedynie slabo slyszalne
wyrazy entuzjazmu. Kiedy jednak Celine kończyla piosenkę, salę teatru
wypelnila burza braw i jęków przeję
cia. Dlatego jakby na otrzeźwienie
żywiołowe.
prawie rock'n'rollowe
utwory "Regarde-Moi" i slandard
"River Deep, Mounlain High". l lak
już jest do końca. Kilka minut uspokojenia, melancholii, aby po chwili
nastąpila eksplozja porywających rytmów. Przy superprzebojach - "Je Sais
Pas" i "Pour Que Tu M'Aimes Encore" następuje pelna ekstaza.
Francuzi'chyba kochają taką muzykę szczególnie. Kiedy jeszcze piosenki
są wykonywane w ich języku , opanowuje ich szaleństwo. Kłaszczą, śpie
wają razem z Celine, która objawia się
iako sprawczyni doskonalej zabawy.
Swietnic bawi się z publicznością,
a publiczność z nią. Wydaje się, że
przy. takiej muzyce wszystko jest od
początku do końca starannie zaaranżowane. Jeśli więc kilkunaslosekundowe
improwizacje,
wplecione
tułu

na . i humorzasta kochanka, postać
nasiąknięta erotyzmcm, ale pozbawionym aury tajemnicy. Przynajmniej
jednak byla to rola utrzymana w tcj
konwencji do końca. B aśniowość "gasiły" także utrzymane w szarościach
kostiumy duchów leśnych: Skierki
i Chochlika , autorstwa Oli Pionki.
Tytulowa bohaterka, postać kreowana przez Halinę Chmielarz,
w przedstawieniu uka zana zostala jako osoba raczej obląkana niż podstęp
na zbrodniarka. Więk szość postaci,
zarówno kobiecych jak i męs kich, jest
mdla, pozbawiona życia, obrazkowa.
Pojawiają się na scenie, mówią swoje
kwestie i znikają. Brakuje akcji, nawet
scena zabójstwa Ałiny wypadla jakoś
niemrawo. Nicco oŻY'ł.'ienia i śmiechu
wprowadzają sceny pomiędzy Skierką
(Artur Pierściński), C hochlikiem
(Wojciech Chorąży) a Grabcem (Waldemar Obloza).
LIDIA SOKOWICZ
Juliusz Slowacki: Balladyna, reż. Dorota Latour, Teatr Polski w Poznaniu

w utwór rozmowy z publicznością, są
też tylko ścicś lc wyrcżyscrowanymi
fragmentami , lo Celine Dionjest mistrzynią gry, a pozę lrudno odróżnić
w jej przypadku od naturalnego zachowania. Może trzeba więc zobaczyć
to na żywo, nawet jeśli niejest się co do
tego przekonanym w stu procentach .
ROBERT KAŹMJERCZAK
CELJNE mON "Live A Paris"; Columbia/ Sony Musie 1996:
J'Artendais; Destin; The Power Oj
Love: Regard-Moi: River Deep, Mountain High; Uli GarolI Pas eommes Les
Autres (Ziggy ); Les Darniers Serom
Lers Premiers; J'Irai OÓ Tu Iras: Je
.~ ";s Pas; Le Ballet: Prire Paiere: Pour
~ .. e Tu MAimes Encore: QUOII" On
N 'a Que L 'A noour, Vole; To Love You
More.

NOWOŚCI

FtLMOWE
KINO "ECHO"
Jarocin, ul. Gołębia

ł

"Dzień niepodległości"

13 listopada - godz. 21.15
14 listopada - godz. 16.00 i 21.15
Cena biletu 6 zł
"Diabolique"

15 i 16 listopada - godz. 19.00
17 listopada - godz. 16.30
Cena biletu 5 zł

WYPOŻYCZALNIA KASET

(Kino "Echo")
7244 " Pociąg z forsą" - sens.
7255 "Tajna broń " . sens.
7248 " Dziwne dni" - sr

7258 "Żyl eta" - sf
7253 " Człowiek. któryaresztowal Eich·
mana" - sens.

7250
7242
7252
7260
7254
7261
7247

"Siedem" - thriller
"Szamanka" - psycholog.
"Dentysta" . horror
"Drzwi do piekla" . horror
" Milioner w spodenkach" . kom.
"Anioł stróż" . kom.
"S.bnna" - melodramat

442 " Ekologiczna scx bomba" - erot.

życic towarzyskie. Pomyślny dzień
środa .

n'h

C\/l

BARAN (21 J11 - 19 IV)
Zadbaj o atmosferę w domu.
Ktoś z bliskich może mieć poważne
kłopoty i czeka na serdeczność i radę.
Jeże li - zajęty sobą i swoimi sprawami
- nie zwrócisz na to dostatecznej uwagi,
możesz m i eć późn iej duże problemy ze
zdobyciem utraconego zaufania. Nie
rób dużych zakupów w tym tygodniumogą okazać się nieudane!!! Pomyślny
dzień - piątek.

__I .

"\./' BYK (20 IV - 20 V)
U Przestań wreszeie robić wszystko za innych. I tak nie doczekasz się
wd z i ęcz no śc i . W pracy zaczniesz
uchodzić za osobę naiwną, a w domu
uznają, że to Twój obowiązek. Dobra
pora na zaję cie s ię s obą i swoimi
sprawami. Mo że wybierzesz s ię na
niewinną randkę lub sprawisz sobie coś
szał owego??? - po prawi Ci to samopoczucie. Pomyślny dzień - niedziela.

rr

BLlŻNIĘTA (21 V - 20 VI)

Nie angażuj s ię tak bardzo w
sprawy innych ludzi, bo może zostać
Ci to poczytane za wścibstwo . Okazy-

wanie zainteresowania i chęci niesienia
pomo cy nie jest równoznaczne z
bezpardonowy m dopytywaniem s i ę o
szczególy dotyczące cudzych spraw.
Nic musi sz wszyst kie go wiedzieć.
Pomyś l ny dzi eli - czwartek.

~ RAK (21 VI - 22 VJI)

~ A może przestalbyś wreszcie
wojować ze wszystkimi na około?
Okaz tylko nieco w i ęcej zrozumienia i
życzliwości, a wkrótce zobaczysz, że
doc zekasz s i ę pomocy i prawdziwej
serdecLno~ci. Ludzie nic są tacy źli. Na
pewno warto zaprzyjaźnić s i ę z kimś,
kto umie być lojalny i ma podobne
zainteresowania. Taka osoba jest blisko
i czeka! Pomyś lny dziel1 - sobota.

.ol.

LEW (23 V II - 22 VIII)
U
Powinieneś zacząć sam dbać o
swoje interesy. Tego prLecież nikt za
Ciebie nie zrobi . Może dobrze by było
poprosić sze fa o podwyżkę lub porozmawiać z nim o pro blemach, z j aki mi
się borykasz podczas wykonywania
powierzonych C i niedawno nowych

NIE CZYTAJ
TEJ REKLAMY
jeBli nie c hce5z 5ię dowiedzieć,
gdzie może5z kupić

REWELACYJNE
KOLEKCJE
MŁODZIEŻOWE
Przyjdź!

Już

-

od 15 listopada '96

5~ak

mocJa cJfa )}J~~V"lScJ~l!CV1
NA PIERWSZYCH KLIENTÓW
CZEKAJĄ NIESPODZIANKI

Jarocin , ul. Wąska 10
czynne w godz. 10.00 - 18.00

PANNA (23 Vlll - 22 IX)
11"f W pracy poczujesz się dotknięty
drobnymi nietaktami ze strony serdecznych d otąd kol egów. Zastanów s i ę
jednak, czy nie nadużyłeś ich zaufania
i c ierpli wości. Może zbyt wiele próbowałeś przerzucić na barki innych?
Nieporozumieniajednak szybko miną,
o ile sol\dnie przeanalizujesz swoje
postępowanie. Pomyślny dzień - poniedziałek.

Poziomo: 4) dra pi eżnik z rodziny lasicowatych, 10) tragarz na dworcu,
bohater opowiadania H. Sienkiewicza, 12) wynalazca dynamitu,
mańkut, 14) uchodźca, 15) człowiek surowych zasad, 18) bylina o jadalnych pęc
przysypywanych ziemią, 21) bezpośredni podział j ądra komórkowego bez podl
komórki, 23) nazwa parlamentu w Szwecji, 24) wynajmuje coś od kogoś,
wyraz utworzony prLCz przestawienie liter lub sylab w innym wyrazie, 30) drza
33) zasady i praktyki ascetów, 34) uprawia wspinaczkę w Tatrach, 35) rzekI
Francji, lewy doplyw Sekwany, 36) ćwierć godzi ny, 37) laureat nagrody imil
wynalazcy z 12 poziomo, 38) można ją komuś przyszyć.
tytułowy

fi

WAGA (23 IX - 22 X)
Nie rezygnuj pochopnie z żad
nej nieoczekiwanej propozycji. Bez
wzgłędu na to, czy będzie to tylko
zaproszenie do kina, czy oferta podjęcia
jakiego ś ważne go zadania . Zanim
odmówisz, dobrze prze myśl wszystkie
za i przeci w. Mas z s poro intuicji i
powini eneś odwoływać s i ę do niej
częściej . Pomyś l ny dzień - niedziela.

m
lit.

SKORPION (23 X - 21 XI)
Szansa na sukces ! Jeśli się tylko
pos ta rasz i wyw iążesz z trudnych
zadań , jakie poj awią s i ę przed Tobą zostaniesz n aprawd ę doceniony. Może
to szybko zaprocentować nie tylko
uznaniem, a le i po dwy żkę . Warto
popracować. Na od poczynek przyjd zie
czas póżniej. Nie za niedbuj też kondycji fi zycz nej . Pomyślny d zie ń ..torek.
) ( ' STRZE LEC (22 XI - 2 1 XII)
Nie dawaj s i ę tak łatwo ponosi ć
emocjom. Zachowaj umiar i opanowan ie. Drobne złoś l iwości nie powinny
wywolywać tak gwałtownych reakcji.
Jeże li nie będziesz potrafii się wyciszyć, to na dluższą met~ nikt z Tobą
nie wytrzyma. J es teś przecież osobą z
dużą dozą trzeźwego rozsądku, wa rto
wi ęc, abyś s ię do niego odwolywał.
Pomyś l ny dzi eń - piątek .

'Ja

KOZIOROŻEC (22 XII - 19 I)
Dobrze by bylo, abyś wykazal
sporo rozwagi oraz pewnośc i siebie .
Czeka Cię bowiem burzliwa przygoda,
która w za le żności od tego, jak s ię
zac howasz, mo że przerodzić się w
przyjażń lub prysnąć jak bańka mydlana. W pracy, staniesz przed trudnym
zadani e m . Zródłem kłopotów będą
jednak współpracownicy, a nic Twój
brak doświadczenia. Pomyślny dzień czwartek.

""""'"

""""'" WODNIK (20 1- 1811)
Nie poddawaj s ię tak łatwo złym
nastrojom i nic izoluj s ię od ludzi. Są
Ci życzliwi i na pewno będą chcieli
pomóc czy podeprLeć radą. Nie lekceważ żadnej, nawet jeś li z początku
wyda się niemo ż li wa do realizacj i.
Słuchanie to trudna sztuka, ale bardzo
użyteczna. Naucz s ię jej, a nie będziesz
żałować. Pomyś lny dzień - środa.
RYBY (19 11 - 20 III)
Nie jest to raczej dobl)' okres na
dro ne miłostki i bujne życie towarzyskie. Na tym polu gwiazdy Ci nie
sprL)'jają. PI7.eczekaj zlą passę, zajmując
s ię tymczasem rozwojem wewnętrz
nym. Oddaj s i ę lekturze lub zacznij się
uczyć czcgoś nowego. Może jaki ś
niezbyt dlugi kurs? Zwróć też uwagę
na to czy ktoś bli ski nie spodziewa s ię
Twojej pomocy. Pomyślny dzień -

li

poni edziałek.

MERKURY i WENUS

Pionowo: I ) j eden ze sportów zimowych, 2) s prząta sale szpita lne i
chorych, 3) s il a, moc, 4) rezultat, 5) bucha lteryj ne "winien",
amery kaJiski reżyse r i ak tor ("Manhattan"), 7) bezwyznaniowość
w ulk ani czny w Turcji a lbo klub sponowy z Erewani a, 9) uczeń
średni ch, 16) z wora, klamra, 17) medal, odznaczenie, 19)
końcowych częśc i dwu wy razów, 20) chińczyk lub szachy,
ropucha, 22) imę CembrzyJis ki cj , aktorki polskiej, 25) epopej a
26) zapalenie ropne torebki wlosa, furunkul, 28) znakomi ty
regionu, 29) pracuje w kopalni, 30) dotyk lub węch, 3 1) czlowiek znlarly
gwałtown ą, nicnaturdlną, 32) grecka bogini z sową.
Litery z pól ponumerowanyc h w prawy m do lnym rogu, napisane od I do
- przysłowie.

utwo17.ą rozwiąza ni e
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KRZYŻÓWKI

NR' fa

Haslo:

W pięknym ciele - cnoty niewiele.
Nagrody wylosowali:
MAŁGORZATA RZEPKA
- Gola 8 (25 zł),
KAZIMIERZ PAWŁOWSKI
- Michalów 17 (10 zł),
B'ARBARA KOWAŃDY
- Jarocin, ul. św. Ducha 42/18 (koszulka).

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

