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"Snutki"
w Dortmundzie
Dziecięcy Zespół Pieśni

i
Tańca "Snutki" Z Potarzycy
brał udział w festiwału polonijnym "Polacy wśród nas"
odbywaj"cym się w Dortmundzie.

PARASOLE NIEPOTRZEBNE
Ponad dwustu turystów ze szkół podstawowych i średnich wzięło
w V Rajdzie pod Parasolami. Puchar wójta gminy Jaraczewo
zdobyła drużyna z Bachorzewa.
udział

"Snutki" by ły jednym z trzynastu zespołów wystepujących 9
i 10 Iistopada na polonijnym
festiwalu w Dortmundzie.
Dokończenie

na str. 11

Piłkarze

dla dzieci
Drużyny Fe l'ołudnie United z Jarocina i KKS Biały
Orzeł z Koźmina rozegrały
mecz towarzyski. Uzyskane
podczas imprezy 425 zl zostaną przekazane Domowi Dziecka w Górze.
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Organizatorem spotkania,
które odbyło się 17 listopda na
stadionie MOSiR, była Organizacja Harcerska "RODŁO". Pomysł rozegrania meczu i
przekazania pieniędzy dzieciom
wyszedł od zawodników FC
Południe United. My, jako dmżyna, zajęliśmy się organizacją.

- mówi Robert Wencek, komendant OH "RODŁO" .
Dokończenie

na str. 4

Konkursowa
biesiada
Pięć

Ziemi

zespolów ludowych z
Jarocińskiej wzięło

udział w Biesiadzie Folkloru
Ziemi Kaliskiej zorganizowanej
16 i l7 listopada w Sycowie.

Podczas dwóch dni przesluchań konkursowych wystąpiło
łącznie 35 solistów i zespołów
ludowych. Jedną z dwóch głów
nych równorzędnych nagród
otrzymał Zespół Pieśni Pieśni i
Tańca

"Snutki" z Potarzycy,
który był oceniany w kategorii
zespolów obrzędowych. Za
widowisko pl. " Poniedziałek
dyngusowy" "Snutki" uhonorowane zostały nagrodą Ministra
Kultury i Sztuki oraz kwotą w
wysokości 250 zł. Nagrodę 1250
zł otrzymał zespół "Noskowiacy" . Na biesiadzie wystąpiły
również "Ciświczanki" , "Potarzyczanki" i "Golinianki" .

Uczestnicy rajdu musieli pokonać trasy
od 15 do 20 kilometrów. Każda grupa
zwiedzała miejscowości na wybranym
przez siebie szlaku i obserwowałajesienną
pogodę. Parasole w tym roku nie przydały
się - na szczęście nie padało .
Po długim marszu w sobotnie popołud
nie wszyscy dotarli do bazy noclegowej

FOTO Slachowiak

mieszczcej się w szkole. Na podwieczorek
każdy uczestnik rajdu otrzymał gorącą
pomidorówkę. Później odbyły się konkursy sprawnościowe. Po kolacji młodzież
miała jeszcze dużo sił, więc zorganizowano dyskotekę .
Dokończenie

na sIr. 11

Żerków

Pieniądze

w dwóch bankach

Największe emocje na ostatniej sesji
wzbudził wybór drugiego banku, w
którym ulokowane zostaną gminne
pieniądze. W trakcie dyskusji wzywano

nawet ...

archanioła

Gabriela.

Aktualnie gmina posiada jeden rachunek podstawowy - w Banku PKO BP.
Propozycja, żeby otworzyć drugi rachunek
podstawowy w Banku Spółdzielczym we
Wrześni z fil i ą w Zerkowie, spotkała się z
krytyką Krzysztofa Brożka. który ape lował
do pozostałych radnych o nieprzyjmowanie uchwały. "Co stanęło u podstaw
powierzenia gminnych pieniędzy Bankowi
Spółdziełczemu z Wrześni? Czy zaproponowalijakieś specjalne wanmki. żeby nas
zachęcić do tego? Nie wiem, IV jaki sposób
pan przewodniczący nabrał do niego
zaufania (. . .)" Brożek przypomniał
radnym, jak kilkanaście miesięcy temu
doszło do upadku żerkowskiego banku
spółdzielczego i ile gmina na tym straciła.
"Ja sam swoim głosem przyczyniłem się
do tego. że wcześniej go wybraliśmy. Już
wtedy chodzily s lu chy, że 011 cienko
przędzie. Mimo to zostawili.imy tam konto.
Argumenty były takie, że jak wycofamy
swój wkład, to bank padnie i wzrośnie
bezrobocie. No i zafundowaliśmy sobie

wałkę z bezrobociem za 2 miliardy. bo tyle
straciliśmy, gdy bank upadł. Ale mówiło
się wtedy, że jakby bank miał paść. /O
dostaniemy cynk i szybko się wycofamy".
Krzysztof Brożek uparcie zachęcał rad-

nych do korzystania z
banku państwowego.

Apetyt
na świadectwa
Świadectwo udziałowe kupione w PKO za 20 złotych można
od ręki sprzedać za sześć, siedem
razy tyłe. Niektórzy liczą na to,
że - z chwilą wejścia świadectw
na giełdę - ich cena wzrośnie
jeszcze kilkanaście razy.
Sprzeda ż Powszechnych Świa
dectw Udziałowych NFI zakończy s ię
22 listopada. Na tyd z ień przed tym
terminem w jarocińskim oddziale PKO
znacznie wzrosla liczba klientów
kupujących św iadectwa. Kolejka zanim dotrze do okienka - robi kilka
zakrętów i trudno ustalić , gdzie s ię
końc zy . - Już nie mam wyboru. Muszę
stanąć. bo nie wiadomo. czy julro nie
będzie jeszcze gorzej - mówi ostatni z
oczekujących. Swiadectwo kupione w
PKO za 20 zł można od ręki sprzedać
za sześć, siedem razy tyle. Nikt nie chce
przepuśc ić takiej okazji. - Wydawanie
świadectw przebiega bez zakłócel; komentuje Aleksander Woźniak, naczelnik Wydziału Kasowo-Skarbowego - Jeśli klienci stoją tylko w hołu i
są na bieżąco załatwiani, to nie widzę
problemu. Naczelnik podkreśla, że w
innych oddziałach PKO sytuacja jest
znacznie gorsza: - W Kaliszu - pomimo
że ich oddział ma większe możliwo.ici.
jest bardziej nowoczesny - ludzie stoją
na ulicy. Trzeba bylo uru chomić
dodatkową kasę.
Dokończenie

na str. 5

usług wyłącznie

Dokończenie

na str. 3

Jaraczewo

Mogilnik
do poprawki
Skażona woda ciągle jeszcze nacieka
do pustego zbiornika po starym mogilniku w Niedźwiadaeh. Zdaniem specjalistów, oprócz legalnego składowiska
przeterminowanych środków ochrony
roślin w pobliskim lesie znajdują się
miejsca dzikich wysypisk.
Składowisko przeterminowany ch
pestycydów i stniejące ponad dwadzieścia
lat w Niedźwiadach zostało opróżnione.
Prace przy tak zwanym mogilniku rozpoczęly się w połowie sierpnia i trwały do
końca października.
Dokończenie

na str. 5

NAJNIŻSZA CENA

UPUSTY, RATY

Nr 47, str. 2
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URODZENIA
Adam K arolczak
Miłosz Witczak
Agata Kozłowska
Joanna U rna
Weronika Flett
Wiesława Nowicka
Dalia Grodzka
Ba rtosz Becela
Krystian Jezierski
Szymon G rzesznik
Albin Wiza
Aneta Górska
Anna Potocka
Anita Pawłowska
Agnieszka Szulc

O 9 listopada przy ul. Piaskowej w Jarocinie włamano się do fiata 126p
Krzysztofa C. Skradziono dwa głoś
niki i gaśnicę o wartości 130 zł.
O Tego samego dnia w Sławoszewie
Sebastian T. ijego dwaj koledzy pobili Piotra S" który d oznał złamania
nosa i ogólnych potłuczeń.

O W nocy z 9 na 10 listopada w Kotlinie włamano się do fiata 126p należącego do R afała K. Skradziono radioodtwarzacz o wartości 200 zł.
O Tej samej nocy \v Jarocinie przy ul.
Sportowej włamano się do fiata 126p
należącego do Krzysztofa A. Skradziono radioodtwarzacz o wartości 45

ZGONY
Adam Drożdżyński l. 70 (Rusko)
Antonina Łabędzka l. 83 (Twardów)
Fra nciszka Idziaszek l. 92 (Gąsiorów)
Otylia Minierska l. 72 (Stęgosz)
Wiesła wa Janiszewska l. 32(Nowe Miaslo)
Kazimierz Kłosowski l. 58 (Jarocin)
Józefa Więcek l. 61 (Golina)
Ignacy Świdurski l. 84 (Łobez)
Wojciech Kubis l. 67 (Ludwinów)
Kryslyna Cichowlas l. 70 (Jarocin)
Henryk Blaszczyk l. 61 (Cieleza)
Sta nisław Kujawa l. 56 (Potarzyea)
Marianna Jędraszak l. 86 (Osiek)
Julianna Kasałka l. 83 (Potarzyea)
Regina Marchwiak l. 61 (Jarocin)
Stanisław Kowalski l. 56 (Jarocin)
zmarłych

Rodzinom

o Tego samego dnia na pływalni kry-

KRONIKA
POLICYJNA

składamy

wyrazy

współczucia

ŚLUBY
23 listopada

Krzysztof Wojtczak (Zakrzew)
- Elżbieta Szymczak (Witaszyce)
Tomasz Mikołajczak (Radlin)
- Irena Dobroś (Radlin)
And rzej Marciniak (Roszków)
- Izabela N icke (Roszków)
Tomasz Andraszak ' (Radlin)
- Gabriela Andrzejczak (Cielcza)
Tomasz Sice i ński (Jarocin)
- Agnieszka Rogala (Ja rocin)
Roman Kaźm ierczak (Kruczynek)
- Małgorza ta Hudziak (Bieździadów)
Jacek Bazant (Jarocin)
- El żbieta St udzińska (Jadwigów)
Sylwes ter Matuszczak (Sko raczew)
- Ilona Bierła (Chwalęcin)
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O Również z soboty na nie dzielę w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego
włamano się fiata 126p należącego do
Aliny M, Skradziono rad ioodtwarzacz o wartości 300 zł,
O II listopada w miej scowości Sucha
(gm. Żerków) na skrzyżowaniu dróg
kierujący oplem vectra Radosław M.
nie u stąpił pierwszeństwa przejazdu
i zderzył się z polonezem, którym
jechał Tomasz P. Rannych zosta ł o
czterech pasażerów poloneza i kierowca opla.

15 listopada w j a rocińskim urzędzie
pracy zarejestrowanych było 5.504
bezrobotnych. W ciągu tygodnia zarejest rowało się 80 osób. Spośród 51
wyrejestrowanYGh 42 podjęło pracę .
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
malarza - tapeciarza, murarza - tynkarza, kierowcy kat. CE, księgowej,
sprzedawcy w kwiaciarni, barma na,
kierowcy cięża r ówki, suszarnika, anglisty, operatora kopa rki -ładowarki ,
operatora obrabiarek numerycznych,
wy taczarza, frezera, szlifierza, tapicera.
(jn)

DYŻURY

APTEK

~

dzieci z rodzinami
(3979/ R/96)

O Tego samego dnia w jarocińskim
oddziale WBK wpłaco n o banknot
o nominale 100 zł, ktpry zatrzymano
do ekspertyzy. Wpłata pochodziła od
jednej z jarocińskich hurtowni,
O 13 listopada na ul. Moniuszki w Jarocinie kierujący fiatem 126p pija ny
Sławomir W. na prostym odcinku
drogi zjechał na lewy pas jezdni i doprowadził do zderzenia z jelczem, Obrażeń doznał pasażer " malucha" - D ariusz S.
O Tego samego dnia w Roszkowie
5-letnia Kla udia J. pod nieobecność
rodziców bawiąc się w stodOle przy-

mąka tortowa
mąka wroclawska
mączka

ziemniac7.ana

ł,25

2,15 do 2,20

ryż

ł ,85

majonez

1,70 do 2,05

do 2,00

czekolada "Alpejska"

1,20do 1,40

olej kujawski

3,50 do 3,60

kawa ltAstra"

2,40 do 2,70

jajka

3,80 do 4,50

Do 24 listopada dyżur nocny
w godz, 20.00 - 8.00 pełni apteka
"Aspirynka" (Jaroci n, ul. Hallera 14,
tel. 47-24-34). Od 25 listopada do '
J grudnia dyżurować będzie ap teka
"Remedium" (Jarocin, ul. św. Ducha
14, teL 47-15-50).
Apteka " Remedium" czynna jest
ró wnież w ka żdą niedzielę i święto
w godz. 14.00 - 18.00.

PoUenaTAED

3.20

Ariel

3,80

Vizir

3,20

Dosia

1.55 do 1.60
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O Tego samego dnia w Jarocinie
w sklepie na ul. Hallera nieznana
kobieta pod pozorem robienia zakupów na przyjęcie weselne przywłasz
czyła sobie a rtykuły drobiars kie na
łączną kwotę 1069 zł.
O Również w ubiegły piątek w Jarocinie na ul. Poznań sk iej nieznany m,ż
czyzna kierujący mercedesem uderzył
w tył jadącego w tym samym kierunku
fiata l 26p. Obrażeń ciała doznała pasa żerka "malucha",
O 16 listopada w Jarocinie na ul. Niepodległości włama no się do komórki
Zygm un ta M. Skradziono rower górski, ponton, akum ulator i namiot.
Straty oszacowano na 1140 zł.
(jn)

InformaLje pochodzą z Komendy Rejonowej Policji w Jarocin ie

W Jarocinie powstał Klub Amazonek - kobiet, które mają amputowane
piersi.
Organizatorki za pra szają na spo tka nia w ](A wszystkie ko biety, które
zainteresowane są za pobieganiem
chorobie nowotworowej . Oficjalne otwarcie Klubu Amazonek odbędzie się
13 grudnia o godz. 11.00 w budynku
dawnego przedszkola nr l , na ul.
Wrocławskiej 39.
(akf)

REDAKTOR TECH NICZNY: Marek Olejn iczak
KOŚCi uszki

O 15 listopada w Jarocinie na targowisku zatrzymano dwóch obywateli
Ukrainy, którzy posiadali 110 litrów
spirytusu bez znaków akcyzy.

Klub Amazonek

Halina Czarny (Nowe Miasto), Przemysł aw Jankowski
Iwona Kasprzak, Anna Konieczna , Anna Kopras -F ljolek
Agnieszka Pilarczyk, Jerzy SlachowJak, Andrzej StaSiak
(Ja racz6'M:l), FranCiszek Tomczak (Nawe Miasto). Paweł
W itwiCki, Renata Zawal
ADRES REDAKCJI :

O 14 listopada w Pogorzelicy (gm.
Żerków) włamano się do kurnika
i skradziono 27 kur i 4 koguty. Straty
w wyso kości 200 zł poniósł Zdzisław
A,

Chóry parafiałne diecezji kaliskiej
zaśpiewają dla uczczenia świętej Cecylii 24 listopada w parafii św, Marcina
w Jarocinie.
W uroczystej mszy św" która rozpocznie się o godz. 16.00 w kościele
św. Jerzego, wezmą udzi ał chóry z Jarocina, Zerkowa, Pleszewa, Kalisza
oraz orkiestra z Dobrzycy . Po mszy
każdy chór wykona jeden dowolny
utwór.

2,25 do 2,95

cukier

wiązała jeden koniec szn urka do pasa,
a drugi do belki , Gdy skoczyla z wysoko śc i ok. 1,5 metra sznurek zawi nął się
jej na szyi, co spowodowało utratę
przytomności . Przewieziona do szpitala następnego dnia zmarła.

Chóry
dla Cecylii

1,30

PROSZKI

KARPIŃSKICH

~~

zł.

O 12 listopada w Jaraczewie kierujący
fiatem l26p Jerzy T. skręcając w lewo
wymusił
pierwszeństwo
przejazdu
i doprowadził do zderzenia z polonezem, którym kierował Jerzy H. Kierowca i pasa żer " malucha" zosta li ranni.

BEZ PRACY

BARBARY i JANA
~,~e.

tej w Jarocitiie skradziono dwa pi erś
cionki, złoty łańcuszek oraz zegarek
należący do Róży K. Straty oszacowano na 300 zł, Kradzieży dokona ła
17-letnia Edyta D ,
W okresie od 9 do II listopada w Mieszkowie włamano się do piwnicy przy
ul. Dworcowej, skąd Danucie F. skradziono dwie wiertarki o wartości 130
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Pi~niądze W dwóch bankach
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ze str. J

Inne stanowisko wyrażał natomiast
Ireneusz Mi1:crny z Sierszewa. "To nie
będzie żadne przestępstwo, jeżeli otworzymy rachunek w ES-ie. Przecież tylko
lam rolnicy m ogą dostać jakieś preferencyjne kredyty(. . .) ". Burmistrz podkreś
lił, że podjęcie uchwały nie jest jednoznaczne z otwarciem konta, daje tylko
taką możliwość. Przede wszystkim natomiast ma ułatwić pracę sołtysom. "Ja też
nie widzę przeciwskazań, żeby nie zaufać
bankowi z Wrześni - stwierdził ,Stefan
Izydorczyk z Antonina. - Nie ma pewnego banku, ryzyko zawsze istnieje". Kilku radnych podk reślało, 7-<: Bank Spół
dzielczy jest bliższy rolnikom. "Poza tym
tu jest dOj:ć komfortowo, jeśli chodzi
o obslugę - powiedział radny Wincenty
Bogaclyk. - WP KO są warunki archaiczne. Ja nie będę stal z kilkoma tysiącami
zlotych w kolejce pod schodami, bo jak
jesl więcej ludzi. lo lam właśnie trzeba
sIać". Niektórzy radni tłumaczyli, że oni
sami te ż m ają swoje prywatne konta
w BS-ie. "Ale ryzykować groszem publicznym nam nie wolno - oponował Brożek. - Swoim - proszę bardzo. Bank
palistwowy jest pewny i nie padnie, alejak
ktoś powie, że lak nie jest - kontynuował
Brożek - to choćby sam archaniol Gabryel
go przekonywał, nie przekona, bo lamten
jest nieprzemakalny na argumenty". ~ Inni radni opowiadali s ię za bankiem spół-

dzielczym, n'awet jeśli nie można mieć
stuprocentowej pewności, czy będzie
działał pmwidłowo. "Czy pan jest pewien - pytał Brożka jeden z sołty sów - że
pana przedsiębiorstwo nie padnie?"- "Ale
lo jest moje przedsiębiorstwo i IV razie
czego ja dam dupy, a nie pan " - odpowiedział Krzysztof Brożek.
Uchwałę przyjęto przy jednym głosie
przeciwnym i trzech wstrzymujących się
od głosu.
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

Iw SKROCIEl
JAROCIN
- Bunnistrz Paweł Jachowski, podczas
posiedzenia Sejmiku Samorządowego
Województwa Kaliskiego, interpelował
o wypłacenie wynagrodzenia dla osób,
które zasiadały w komisjach wyborczych podczas wyborów do izb rolniczych. Wojewoda kaliski poinformował:
że żadnych środków finansowych na ten
cel nie przyzna.
- Zarząd Miejski, na swym posiedzeniu
13 listopada, zaopiniował projekt Rady

Kotlin

Święto Burola
W Wielkopolskim Święcie Burola
Kotlin '96 planowanym na 30 listopada
udzial zapowieclzial m. in. wicepremier,
minister rolnictwa i gospodarki żyw
nościowej Roman J agieliński.
W tegorocznych dożynkach buraczanych udział weźmie stu pięćdzie
sięciu najlepszych plantatorów bura ka cukrowego, a także dystrybutorzy
środków ochrony roślin. W ramach
imprezy odbędą się konkursy na największego buraka cukrowego oraz
wiedzy o sposobach uprawy tej roś-

Żerków

liny. Zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie środków
ochrony roślin i nasion.
Święto Burola rozpocznie się
o godz. 13.00 prezentacją środków
ochrony roślin i nasion. Dwie godziny
póżniej odbędzie się Koncert Dożyn
kowy, w którym przewidziano występy m. in . zespołu akordeon owego,
najlepszego kabaretu wiejskiego w Polsce "Kociuby" z Sycowa . Zabawa
buraczano - andrzejkowa zakończy
tegoroczną edycję Wielkopolksiego
Święta Burola.
(jn)

opowiedział się

Wyższe

czynsze

Żerkowscy radni wyrazili zgodę na
clziesięcioproccntową

podwyżkę

stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz socjalnych. Stawki te obowiązywać będą od kwietnia pnysz/ego
roku.
Maksymalna stawka za l m' powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
wynosić będzie 70 groszy w mieście
i 60 groszy w gminie. "Te stawki i lak
będą jeszcze obniżone ze względu na
standard mieszkań" - stwierdzila Ewa
Antkowiak, sekretarz urzędu gminy.
Radny Tomasz Leonhard z Lubinii

Małej zaproponował podwyższenie
opłat jeszcze o 10 groszy. "Jed/litylko

wygodnie sobie mieszkają, a drudzy
muszą się starać O mieszkania. Jeśli
uchwalimy wyższe oploty. będzie wię
cej pieniędzy dla gminy i większa bę
dzie odpowiedzialność ludzi. którzy
mieszkają w tych lokalach, a nie zadali
sobie trudu ani wykupienia , ani wybudowania mieszkania. By/by lo również
krok do normalności, a nie do fundowania sobie lenistwa na dalsze lala.
Gmina nie dokladalaby ciągle do tych
ludzi. którzy caly czas są nieporadni".
Za systematycznymi podwyżkami

ŻERKÓW

- Od 25 listopada do 8 grudnia można
zwiedzać w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury wystawę prac artystycznych
wykonanych przez osoby niepełnospra
wne. Wystawa czynna jest w godzinach
od 8.00 do ł 8.00.
- Podczas ostatniej sesji radni wyrazili
zgodę na zac i ągnięcie długoterminowej
pożyczki w wysokości 200 tysięcy zło
tych (2 miliardy starych złotych) na
dokończenie budowy kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej ŻCrków-Żółków.

natomiast radny Ire"Jd/i podniesiemy
opłaty, możemy stracić jeszcze więcej,
bo nam w ogóle nie zaplacą. 80 % ludzi,
którzy mieszkają IV tych lokalach, to
ludzie biedniejsi. Lepiej podnosić po
Irochu. a stale". Ewa Antkowiak
ostrzegła radnych, że w momencie
wprowadzenia wysokich podwyżek
stawek za czynsz, wzrosną w gminnym
budżecie koszty związane z wypłaca
niem dodatków mieszkaniowych.
Wówczas radny Leonhard wycofał
swój wniosek.
(aId)
neusz Mizerny.

:j

Miejskiej w sprawie stawek podatku od
tmnsportowych na rok 1997.
Opłaty wzrosną średnio o 10 %. Zarząd
prL)'jął też projekt budżetu na 1997 r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. W piątek 15 listopada projekt
został przekazany przewodniczącemu
Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- 24 listopada o godz. 15.00 rozpoczną
się obchody 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadziaku.
środków

«7

- 2llistópada, z okazji Dnia bez papierosa odbędzie się w DobieszczYŹllie wiec,
w czasie którego rozstrzygnięty zostanie
między innymi konkurs plastyczny. Jego
hasło związane było z problematyką
szkodliwości palenia tytoniu.
NOWE MIASTO
- 20 listopada będzie obradował zarząd.
Tematem spotkania będzie budżet gminy na rok 1997, którego projekt zarząd
przyjął na poprzednim posiedzeniu.
JARACZEWO
- 19 i 20 łistopada odbędzie się posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego i rol!llctwa. Radni opracuj ą regulamin dla
konserwatorów sieci wodociągowej.
W drugim dniu obrad uczestniczyć będą
specjaliści konserwatorzy sieci.
- 23 listopada Kolo Łowieckie nr 27
"Ostoja" w Jaraczewie obchodzić będzie
50 - lecie istnienia. Uroczystości rocznicowe odbędą się w GÓrn:.
KOTLIN
- W gminie trwają zebrania wiejskie,
podczas których mieszkańcy poszczególnych wiosek zgłaszają propozycje zadań
do zrealizowania w budżecie na 1997
rok.
(rr, akf, ic, rak, jn)

Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna
REJONOWY, ZAfAstJ>c7~ERGETYCZ~

63-200 JAROCIN ulllalmJgo 26

lei. (062) 47-21-37 lBx (062) 47-~1

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

Jackowi Kow'a lskiemu
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa

Redakcja

- m. Jarocin:

w dniach 25.11.1996 r. do 27.11 .1996 r. w godz. 8 00 _15 00
-

ul.
ul.
ul.
ul.

Batorego, Podchorążych, Słowackiego, Malinowskiego
Lesna od nr 1 do nr 8
Chrobrego od nr 1 do nr 15
Prądzyńskiego nr 5,8, 10

- m. Cząszczew w dniach 28.11 .1996 r. do 12.12.1996 r. w godz. 8 00 _1500
- m. Wi/aszyce: w dniach 28.11.1996 r. do 30 11 .1996 r w godz. 800 -1500
- Al. Wolnoscl od nr 18 do nr 30
Bloki Cegielni Witaszyce .

Remont

OŚWietlenia

- m. WitaszyczJci: w dniach 2.12.1996 r. do 6.12.1996 r. w godz. 800 _15 00
- Al. Wolnoscl od nr 1 do nr 17a
Remont oświetle n ia
ReJono~y Zakł~~ Energetyczny przeprasza za utrudnienia wynikające z przerw w
dostaWIe energII elektrycznej.
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L I= S=T=Y===,J Radni
Na lamach "Gaze/y Jarucillsk iej"
niejednokrOInie zamieszczlIne hyly arty kl//y stawiające w z/ym ślI'iet/efimkc
j Otlowanie Rejonowego Urzędu Pracy
w Jarocinie. D/atego l eż , gdy w dn iu
dzisiejszym musia łem za/a / w ić lam
.\prawę, targały mną mieszane uczucia.

Ku mojemu zdziwieniu opuszcza/cm
urząd mile zaskoczony. Po pierwsze,
uprzejma p ani IV pokoju numer II zareje.Hro wala mnie po godzinie /4 .00 bez
większYl;h lrudno.~ci. Na grzel:z n ą moją
pro.~bę, za k ilka minut o trzymałem za-

.\:wiadczenie , k tóre pi/nie by/o mi poLrzebne w celu llutycIu1iia.\·to wego
przedłożenia na U A M Ul Poznaniu
przez t:órkę d/a uzyskania stypendium.
Wiem , że na tak ie zaświadczen ia trzeba
zwykle czekać kilka dlli.
~ Proszę o zamieszczenie rnojego spostrzeżen ia. Niech chociaż ono będzie
drohną rekompen satą za wiele go rzk ich
s/ów , których li! ostatnim czasie nie
oszt:zędzon o

pracownikom RUP w Ja-

rocinie.

Czytelnik
i nazwisko
znane redakcji)

(i mię

r.....;;c

na

podarstw, a przypuszczalny koszt budowy wynosi 7 tys. zł.
Trzecią oczyszczalnię , która jest

dzenia tego typu na miejsc u.

w stanie rozbudowy zainteresowani

Trzynastcgo listo pada l7-osobowa
grupa radnych udala s i ę najpierw do
Un iejowa w województwie ko niń s 
kim, s k ą d pojechala do Ozorkowa
kolo Łęczycy, gdzie prezes fi rm y
" Wodnik" na przykładzie dzialającej
j u ż od roku niewielkiej oczyszczalni
typu SBR-5 omówil zasad y jej dzialania . Zaletami tej oczyszczalni są calkowicie za uloma tyzo wane u r.ląd ze
nia oczyszczają c e ści eki, bezawaryjność oraz stosunkowo niewielki koszt
produkcji i m o n ta ż u .
Wś ród radn ych byli m ieszkańcy
Cerek wicy i Poręby , gdzie gospodarstwa usytuowa ne są w l uźnej zabudowie. Tam zalecane są male przyzagrodowe oczyszczalnie typu "Toma"
o przep u s towości ok. 3 metrow sześ
cienn ych na dobę instalowane na istniej ących szambach. Taką wlaśnie
oczyszczalnię możn a bylo zo baczyć
w Grodnikach. Urząd zenie może

ogl ą d a li

S erdeczne podziękowanie Lekarzom, Pielęgniarkom
K s. P iotrowi z param św. Marcina, Rodzinie, Sąsiadom,
Znajomym, Delegacjom oraz wszystkim, którzy okazali
współczucie, zamówili Msze św. , złożyli kwiaty i odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku moją drogą ŻOnę, kochaną
Mamę , Teściową i Babcię

t

p.

Reginę Marchwi~k
składa

mąż

z

dziećmi

Panu d r . Tom aszowi Malinowskiemu oraz pielęgnia rkom
serdeczne podziękowa nie za
tros kli wą opie kę i ciepłe słowa w ostatnich dniach życia
mojego M ęża , nas zego Ojca i Dziadka

o d dzia łu we wnętrznego męs kiego

ś.

t

p.

He~ryka Błaszczyka
s kł a d a

żona

z

dziećmi

Ws zys tkim, którzy dzielili z nami smutek, żal; okazali pomoc
i serce za modlitwy, intencje mszalne, złożon e wieńce i kwiaty
którz y brali udział w ostatnim pożegnaniu mojego kochanego
Mę ża , nas zego Ojca i Dziadka

ś.
Henryka
serdeczne

t

p.

Błaszczyka
podzię kowanie
s kł a d a

żona

z

oczyszczać ścieki

dobę .

Temat dzialania oczyszczalni śc i e·
ków zainteresowal radnych podczas
ostatniej sesji do tego stopnia, ze po.
sta nowili obejrzeć już pracujące urzą·

-.---

ś.

wyjeździe

dziećmi

dwóch, trzech gos-

w Mod lnie kolo Ozorkowa .
ona w przyszłości obslu gi wać
120 osób . Ostatnim etapem rekonesansu radnych gm iny Jaraczewo, bylo
obejrzenie kontenerowej oczyszcza lni
typ u " Wodni k CN P" o przepustowości ok. 40 metrów sześciennych na
Może

Piłkarze

roz waża li

za insta lowanie

przyjechala na wlasny koszt. - Za wodlIicy KKS Bia/y Orze/ llie ty lk o chę lllie
zgodzili się z agrać , ale i przekazali na
rzecz Domu Dziecka w Górze 100
z /o ty ch - inform uje Robert Wencek.

dla dzieci
Dokoń czenie

Ra dni

tego urządze ni a przy przyszlej Szkole
Podstawowej w Rusku.
Wedlug za pewn ie ń wójta Macieja
Pielarza i prezesa łódzki ego "Wodnika", budowa sieci oczyszczal ni róż
nej wielkości na terenie brm iny, przy
wsparciu róż ny ch fund acji, pochlonl'laby zaledwie 30 procent warto ści calego przed si ęwz i ęc i a. Os t a t ecz n ą decyzj ę pod ejm ą radni. Prezes "Wodnika" Janusz Fijalkowski zac h ęca l radnych do wspólpracy , li t akże namawial do powoIania gminnych slużb do
obslugi wodociągó w i kanalizacji, segregacji odpadów i odzysku surowców
wtórn ych.
(as)

ze str. 1

Kibice, którzy przyszli w nied zielę
na stadion, pIaciIi zlo tówkę za bilet.
Tyle samo kosztowal los loterii fantowej. Wśró d nagród wiele było
przedmiotów o dużej wartości: kurtki,
koszule, buty. Stadion zostal ud ostę p
niony bezplatnie. Druży n a z Koźmina

Łącznie w czasie imprezy uzyskano
kwotę 425 zł. W tym 205 zl ze sprzedaży biletów i 120 zl za losy oraz 100 zł
ofiarowane przez dru ży nę go ści . '
- Uważam, że spotkan ie by/o bardzo
udane. Chóa/bym podziękować wszy st-

kim sponsorom, k tórzy p om ogli w jego
zorganizowaniu - mówi ko mendant
"RODŁA ".
(ic)

Serdeczne podziękowanie lekarzom i pielęgniarkom z oddziału
wewnętrznego za opiekę, księżom, rodzinie, sąsiadom ,
znajomym, delegacjom wszystkim, którzy okazali współczucie,
zamówili Msze św., złożyli kwiaty i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

ś.

t

p.

Marię Kałmucką
s kłada

rodzina

Serdeczne podziękow a n ie personelowi oddziału a n estezjologii
i intens ywnej te rapii s zpitala w Jarocinie oraz w s zystkim,
którzy okazali współczucie, zamówili msze ś w ., złożyli kwiaty
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ś.
Krystynę

t

p.

Cichowlas

składa

Rodzina

Ks. prob. z Radlina, p . organiście, delegacjom, sąs iadom ,
znajomym, rodzinie i wszystkim, którzy uczes tniczyli
w ostatniej drodze naszej drogiej Mamy, Teściowej , Babci
i Prababci

ś.

t

p.
Marii Wielinskiej
za ofiarowane Msze św. , modlitwy, z łożone wień ce i k w ia ty
serdecz ne podziękowanie
s kł adaj ą

córka i synowie z rodzinami

22, list~~ada t 996 r.
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Apetyt na świadectwa
dzą głównie

Dok0l2czenie ze sIr. 1

Aleksander Woźniak nie chce ujawnić, ile świadectw sprzedano w jarocińskim oddziale PKO. Twierdzi, że
dane te na żądanie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych zostały objęte tajemnicą. Przyznaje jednak, że
zainteresowanie świadectwami było
cały czas duże . Potwierdza też, że
wielu chcących zakupić te papiery
Wartościowe odchodzi spod okienka
z kwitkiem. Dzieje się tak, gdy dane
w przedstawionym dowodzie osobistYm nie zgadzają się z danymi w komputerze. - Zakwestionowane dowody
osobiste to prQlvdziwa zakala! Pocho~
lIłBa

z

Urzędu

Gminy i Miasta

w Jarocinie. Aktua{nie w rejestrze od
l października mam okolo 200 spraw,
których z powodu nieprawidłowości
\1.1 dokumentach nie możemy załatwić .
Nieprawidlowości te polegają na blęd
nym PESELU, blędnym numerze dowodu, błędnym imieniu czy nazwisku ...
- informuje naczelnik. Osoby, które
mają nieprawidłowości w dokumentach, są rejestrowane w jarocińskim
oddziale PKO. Przysługuje im jeszcze
dziesięciotygodniowy okres wydawania świadectw - ale wtedy już na
szczeblu wojewódzkim. Przedtem
oczywiście urzędy gmin muszą dokonać sprostowań w dokumentach.

W J aroeinie były przypadki klientów - którzy chcieli zakupić świadect
wo powtórnie. Nie zawsze wiązało się
to z ich nieuczciwością. - W jednym
wypadku osoba zaczęła nawet pisai:
oświadczenie, że nie odebrała .hviadectwa - mówi Aleksander Woźniak. Kiedy j ednak sięgnąlem do archiwum
iprzedslawilem pełnomocnictwo, stwierdziła: To nie możLiwe, żeby mój siostrzeniec odebrai. W drugim przypadku
oszustwo było ewidentne. - U nas
wydaliśmy świadectwo - relacjonuje
naczelnik - ale ponieważ dowód osobisty nie zastal ostemplowany, klient spróbowal jeszcze raz w Pleszewie. Nie
wiedział, że informacja o pobraniu
świadectwa trafiła do sieci komputerowej. Oddział pleszewski PKO przekazał sprawę organom ścigania.

li!<

Mogilnik do poprawki
Dokmlczenie ze str. l

Ze starego zbiornika wydobyto
około 66 ton pestycydów i opakOWaJl ,
które zostały umieszczone w 4D6 beczkach. Ustawione w jednym z trzech
zbiorników pojemniki wielokrotnie
zaizolowano. Zdaniem specjalistów
Wtrakcie prac na rnogilniku nie wyni-

knęły żadne sensacje. - GS otrzymywal
środki ochrony roślin z rozdzielnika.
Ponieważ IV pobliżu nie ma sadów,

pestycydy -,zly do mogilnika - stwierdza
dr Andrzej Siłowiccki z Instytutu
Ochrony Roślin w Sośnicowicach.
Są powody, dla których ekipa z Soś
nicowic wróci jeszcze do Niedźwiad.
- Wielką nieji-asobliwością można nazwać jakt zakopywania na dziko pestYcydów poza terenem mogilnika. Teraz wiemy, że takie rzeczy miały miejsce ,ponieważ naciekająca woda do miej,':capo starym mogilniku wykazuje wlasciwo,{:ci skaż one - twierdzi Andrzej
Siłowiecki.

Prace przy starym mogilniku dodo odkrycia czystych pokładów ziemi , dlatego pracownicy instytUtu IwicrdZi[ , że źród ł o skażenia
znajduje s i ę poza jego terenem . - Prace
POWinny by(: kOlllynuowalle. Z lego
pOWodu wys(lijJili.{:my o dofinansowanie
kOntraktu w Niedźwiadach. Wró cimy
prOwadziły

tam. kiedy otrzymamy pieniądze . Dlalego część sprzętu zos/ala na miejscu
- u soltysa na podwórzu - mówi dr

"Sfilcowana" pani

Środki , które zoslały zastosowane,

aby

zabezpieczyć główne źródło

ska-

Siłowiecki.

żenia

Poza zbiornikiem z przepakowanymi pestycydami na terenie nowego
obiektu mogilnikajest miejsce składo
wa nia skażonej ziemi. Zebrano jej
około pięciu ton. Hałda zalega zbior-

jako
- Najwagniejsze, że zabezpieczy li cale
lo świństwo, bo baliśmy się o wodę do
picia - mówi Zygmunt Gendera.
Ekipa z instytutu spotkała się z dobrym przyjęciem w Niedżwiadach. Gdyby.imy wszędzie spotkali się z takim z rozumieniem, byłoby nam () wieJe
łatlVi~j - twierdzi dr Siłowiecki. Na
terenie gminy Jaraczewo oprócz tego,
że wszyscy chcieli wiedzieć, co chcemy
robić i w jaki sposób im pomóc - nie
spotkaliśmy sprzeciwów. Choć niezupelnie - byla taka pani, którą naz waliśmy
"sfilcowana". Upierała się żebyśmy te
wszystkie odpady zabrali sobie do Soś
nicowic, bo i lak mamy lt-"szystko zatru te 'więc niewiele stracimy - wspomina Siłowiecki.
Mogilnik w Niedźwiadach był pierwszym, który oczyszczano w programie finansowanym przez fundusz
PHARE. - Sam program i sprzę t spisa!
się .~wił:!lnie. Jednak najważniejszym
ogniwem byli ludzie - zgrani, zaan gażowani i kompetentni - stwierdza dr
Andrzej Siłowiecki.

nik, w którym pod wpływem czynników atmosferycznych będzie ulegała samooczyszczeniu.

zwinięcia
Teren mogilnika jest zdrenowany.
System studzienek i zbiornik kontrolny, w którym zbiera się woda z całego
obiektu jest systematycznie sprawdzany. - Jesteśmy w Niedźwiadoch
kilka razy w miesiącu. Prowadzimy
badania i kontrolę wszystkich procesów, jakie z achodzą na terenie obiektów - mówi Stanisław Stobiccki z in- '
stytutu w Sośnicowicach.
Nowy obiekt wraz z pustym miejscem po dawnym mogilniku jest ogrodzony i oznakowany. Szef ekipy z Sośnicowic p owie rzył pieczę nad tym
terenem so łt ysowi Niedżwi ad . Zygmunt Gendera pilnuje przede wszystkim sia tki ogrodzeniowej, ponieważ
zdaje sobie sp ra wę. że zawsze komuś
może się ona ' ·przydać" .

Niedżwiadach zaakceptowali
wystarczające mies z kańcy wsi.

w

W ostatnim tygodniu sprzedaży
świadectw uaktywniły się także "koniki", zbierające żniwo na chodniku,
przed odziałem PKO. Jeśli w oddziale
placi się za świadectwo 125 złotych,
oni dają o pięć złotych więcej. Aleksander Woźniak potwierdza, że bank
przegrywa z taką konkurencją. - Nie
mamy na 10 wplywu . Próbowaliśmy
intenveniować poprzez właściwe organa. Przyszli i usunęli ich spad oddzialu,
a ci tylko przeszli na drugą stronę.
"Koniki" są w prawie. Ich dzialalność
nie jest opodotkowana.
Różne informacje krążą na temat
sposobów zarabiania na świadect
wach. Jedni podobno wynajmują się
i skupują papiery za cudze pieniądze,
inni inwestują sami i czekają na wejś
cie na giełdę albo jeżdżą do Niemiec,
gdzie za świadectwo można dostać 400
marek (około 700 złotych). Same ';koniki" wypowiadają się niechętnie na
temat swojej działalności. Zaprzeczają
jednak skwapliwie, że ich ktoś wynajmuje. - Naczytała się pani prasy - mówi
jeden z nich . - Ja kupuję dła siebie
i wchodzę z tym na giełdę . Każdy może
wziąć pożyczkę i przyj.ić tu kupować .
To jest jednak pewne ryzyko.
Nie wszyscy gromadzący świadect
wa mają ochotę stawać pod PKO.
Docierają więc bezpośrednio do osób,
o których wiedzą , że nie wykupią
papieru. - Początkowo odstępne 10 było
pół litra albo kilkaset zlotych. Na tych
papierach to jestem dziś dużo do przodu
- chwali się młody mężczyzna. Jego
zdaniem po wejściu na giełdę świadec
twa udziałowe podrożeją jeszcze kilkanaście razy.
Są tacy, którym w pozyskiwaniu
świadectw pomaga rubryka ogłoszeń
" Gazety Jarociriskiej" . Ostatnio ukazywał się tu anons: Oddam samochód
za 6 świadectw NFI i telewizor kolorowy z pilotem za 3 świadectwa. - Czasem rodz ina nie wie, co zrobić z kilkoma
świadectwami. Pomyślałem więc, że lo

może być

dla niej atrakcyjne - mówi
Twierdzi, że zainteresowanie ofertą było duże. - Bylo też
kilka telefonów od osób, które pytaly,
czy 10 taki żart· śmieje się.
Sporo osób jest zainteresowanych
spieniężeniem swoich świadectw. Jedni potrzebują gotówki na jakiś wymarzony zakup, inni po prostu na
opał czy na jedzenie. Tych ' ostatnich
trudno będzie przekonać, że ze sprzedażą świadectw warto poczekać.
ogłoszeniodawca.

ANNA KONIECZNA

ALEKSANDRA PILARCZYK

Siatka do

PUHAU!OS ERWIS

A.K.RUSZCZYŃSCY

AUTORYZOW ANY DEALER

CENTRUM DAEWOO
SPRZEDAŻ l SERWIS SA~!OC:HO IDÓ\"'I

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

62-023 Robakowo k/Gądek . ul. Krótka 4
trasa Poznań· Kórn ik. tel.lfax (0-6t) t7t-216

• FSO - POLONEZ CARO. TRUCK. CARGO
• DAEWOO - TICO . NEXIA. ESPERO
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 LAT
• AlCE KONSORCJUM
- RATY NIEOPROCENTOWANE
• LEASING
• MONTAZ INSTALACJI GAZOWYCH
* AUTOSERIMS oferuje także wymianę
używan ych samochoąów n1;i nowe!
• KOM IS SAMOCHOOOW UZYWANYCH
, NA MIEJSCU REJESTRACJA
I UBEZPI ECZ ENIA

Uratowany zabytek
Oficynka przypałacowa jest pierwszym fragmentem zabytkowego
zespołu pałacowo - parkowego w Dobrzycy, w którym zakończono praee
konserwatorskie. Uroczystość ich ukończenia odbyła się 7 listopada.
Otwarcia wyremontowango obiektu dokonał wojewoda kaliski Eugeniusz
Maleeki.
Wojewoda zlożyl podziękowania se·
natorowi Grzegorzowi Woźnemu , który
spośród parlamentarzystów kaliskich
wlożyl najwięcej starań w pozyskanie
środków na odrestaurowanie pałacu .

- Senator jest lakim naszym wytrychem
do ka.> mini,"erialnydl - żartował. Padly
również slowa pochwaly pod adresem
obecnego dyrektora pał acu Michala Ka-

ralusa.
1'0 części o f,cjalnej zebrani

gośc ie

zwiedzili palac, w którym prowadzone
są prace remontowe, ZaCZl'to od sali na
pi ę trze , której autorami są artyści wloscy, Najprawdopodobniej zostali ściąg
ni,ci do Dobrzycy przez jej fundatora ,
Augustyna Gorzeńskiego - adiutanta
i przyjaciela króla Sta nislawa Au gusta
Poniatowskiego , Podziwiano salon narożny z przepięknymi sztukateriami,

Zwiedzono równ i eż sa lę zwaną portretową , gdyż zalożycie l i fundator palacu,
wspomniany już Augustyn Gorzeński ,
zgromadzi I w niej swego czasu portrety
królów polskich,

PRASA

Jak poinformowal Michal Karalus,
jedno z pomieszczeń palacowych przeznaczone zostanie w przyszłości na bibliotekę i będzie nosić imię hrabiego
Zygmunta Czarneckiego, wlaściciela
Ruska, znakomitego bibloma, wlaści
ciela ponad dwunastu tysięcy woluminów, który w ł890 roku nabyl Dobrzycę
dla swego syna,
Na razie nie wiadomo, kiedy uda się
zakończyć remont dobrzyckiego palacu, Wojewoda kaliski planuje ze swej
rezerwy w prlYszlym roku na ten cel
przekaZAĆ okolo dwa miliardy starych
złotych , zaś ministerstwo powinno dać
- zgodnie ze swym zobowiązAniem
- osiem miliardów na dalsze prace konserwatorskie.
Eugeniusz Malecki przyznal, że renowacji powinny być poddane takie inne
zespoly pałacowe Ziemi Kaliskiej . Zapewnil, że postara się również o. środki

finan sowe na remont pałacu w Smielowic, Nie będzie to jednak kwota, o jaką
wnioskował kustosz śm i el owski cgo pa-

DONOSIŁA

W mieście JAROCINIE urządziłem
parową fabrykę maszyn, lejarnią

metalu
i warsztat do reparacyl maszyn.

Również utrqmuję tam

ZUpeblY skła d waz;elkłch maszyn i narzędzi rólniczych.
pn;dkie, akuratne t r.l..ctelne v.-ykonanie powierzonych mi prac i złecel'l,
upraszam o ł askawe poparcie mego przedsiębiorstwa .
Przyrzekając

o. Ro~der,

FOTO Stachowiak
lacu, Andrzej Kostolowski, - Ja nie chcę
odpllścić SmielolVa - powiedzial wojewo.
da. - W przyszłym roku na pewno coś tam
zrobimy, ale nie w takim zakresie. jak
w Dohrzycy , W kotJcu prawo budietowe
też obowiązuje i ja nie mogę tak sobie Ila
dowolne placówki prz eznaczać środków",
(rpa)
W rokll 1998 przypada dWlIsetna rocznica urodzilJ Adama Mickiewicza. Dzięki
Wieszczowi Śmie/ów jest jednym z naj-

ważniejszych

miejsc na Z iemi

Jarocińs

kiej. Warto, by o tej rocznicy pamiętali
nie tylko muzealnicy. Pamię ta wojewoda
Malecki, ale dobrze by się chyba stalo,

gdyby kustoszom .~mielowskiego muzeum

pomogly też samorządy z Ziemi Jarocińs
kiej. Smie/ów jest niepowtarzalny z wielu
powodów i trzeba umieć lo wykorzysta,,:,
W przeciwnym wypadku znowu trzeba
będzie się rumienić.

PIOTR PIOTROWICZ

Nauczyciele i uczniowie
Wspólnym koncertem nauczycieli
i uczniów zainaugurowano obchody
XX-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w ,Jarocinie.
Występ

uczniów i nauczycieli
muzycznej wypełni lo dziesięć
utworów z różnych epok, Koncert
rozpoczął walc Johanna Straussa na
szkoły

z akompaniamentem fortepianu oraz
trio gitarowe. Koncert zakończyła
" Polka Wesołka " w wykonaniu duetu saksofonowego: Jacka Węglarza
- nauczyciela i Sławomira Napierały
- ucznia z akompaniamentem fortepianowym Zbigniewa Obary, Całą
uroczystość
prowadziła
Dorota

Fabryka maszyn w KrolOSzynic. Filia w Jarocinie.
Wypotyczalnia paroweao pługa l maszyn.
" Pleschener Krelsblattes"

Nr 88, 12 listopada 1884 r.
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Komunikat.
Si~d z iba urzędow a

Komisarza Ochron)'
Lasów na powiaty:jarociilski, gCtit)'liski. kypil'lski,
krotOSZ)11Ski, I~szczy ńsk i. ostrowski. rawid:.i.
sr\:dzk.i i śr~m ski. pneniesiollR zostala :r. dlli..::m 2.
X. br. z Krotosl}l1a do Jarocina .
W związku z powy7-"zym Komisarl Ochrony
Lasów ini. A.. ZiemiaJlski . przyjlllowa~ będzie

interesantów w s pra wac h h::ś ny c h z wyżo::j
w)11lit:llionych powiatów w k.ażdy ponie!dzialek w

godzinach

ul7..ędO\vych

w biurze

SW )111 lllajdują

cym s ię w gmachu Starostwa Powiatow\!:go IV
Jarocinie!.

Starosta Powintow y
w z. Pąl..'Zk.icwicz
L. 17/15/36
wic\:starostil .
"Informator Powiatu Jaroclrisktego"
Nr 44. 6 listopada 1936 r.

o nieodpowiedzialnych
przewodniczących

ich

żenujących

I S/I1utn~
Z nałam

końcu

takiego pr7..c wodniczącl!go URN.
umarza l chlapom dostaw)·
a potem Sc'l m pisal podania do
powiatu, ze, ro lnikowi X czy Y pad ly św in i c i
trzeba przyznai: UlU ul gI,?, mim o. ;lI..! rolnik
spr/....::da\~iłl żywiec na woln)'m rynku 7..arahiając
na t)lII gOlh~ pil..!lliądze .
W GRN C h wa l ~ci ll pow . Jarocin stWierdzono. lJ! ..glowa"gmmadyudzic llllulg tylko s woilll
Zll<lJolll),m - rolnikom , c hocin ~. mieli oni ~lll c
1ll07J iwoSci po h. .mu. by wywiązać się zplanó". l
tak na prl.ykJ.ad pn)'znal ulglf nie byle jakiemu
bogaczowi bo aż 79-hck..tarowemu gospodar/..owi.
~I!al o tego. Przo::wodn icząl.::)' wydał tri)· zaswiadC7.cnia na wolnorynkową sprLCdaż 33 ton 7.hoża .
W Chwa l ęcinic byli chlopi, któr.l)' mieli poważlle
trudnoSci z r~łi:r.acją dostaw obowiązkowych. ale
-.-:i nie zuajdowali pomocy. gd)"t nic dawali
klóry za

w ó dk~

obowiązkowe.

GRN

wyczynach

FOTO Slachowiak

..wesołej kariery"
łapówek. Kiedys przcwodlli..: z.,\I.::~· ZlIalAzł si.,: na
punk..:ie skupu i odby ł IlIl Slęp UH...:ą ..gospod.aroSką'·
z jt.::dllym rolnikiem (nazwisko IJlun..:
redakcji). Oto jak wyg l ąda ła ta rom!Owa :
rO"llllowę

• Prz)"wlclhScIC 7.b ozc dla państwa ?
- Ano - rr7.)'w to zlcm

_;\ cn h"d7.IC 7 l\"\\."cem. trzeba

Sl~

WV\\'uIZ:IC

- Na ftI7..IC me mog~
. :-Jo 10 Ja wam po mogę I\lcJcdncmu JUż 7~,la\wllcm
Postaram Sl~ zc:by inn\" roi nIl.: rrn'w lo zl sztul.:"
ponadp lanową, pr;o:c:rwci S i ę nil wasz plan l b"dzlC
,",,'511"·slko W porZ.ldku 7...goda·' Tylko ~d7.H: 10 trnc h~
kosztować, bo trzeba ....yrÓWTIilCrÓ7.Illcc w cenach
..\.le prt....:wodn i czą..:y nil! zd ąiy l ,.7..nlatwic··

transakcji - ktos go " wsypal". że kombinuje .
Sprawa znala7Ja si y w prokuratur!:c . .laki ~"'<i7j\!
jej k.onie..: - zoba..::zymy.
"Gazeta

Poznańska "

Nr 265, 7 listopada 1958 r,

cztery

ręce

w wykonaniu Iza beli
- nauczyciela i Katarzyny
Szmidel - uczennicy. Zaraz potem,
rozbrzmiało trio sk rzypcowe, w którym zagra li : Zbignicw Obara - dyreklOr szkoly, Ryszard C hmielewski nauczyciel i Monika Barcińska - absolwentka szkoly, Największe brawa
otrzymały jednak poc7.ą tkującc pianistki - najmłodsze uczest niczki wtorkowego wieczoru: Joanna Kołack a
i Olga Węelewska. Obie grały ze
swoją nauczycielką - Agnieszką Konarczak na cztery ręce. Póź niej moż
na było również usłyszeć duet fletowy
Skrąpck

Chlopocka , nauczycielka szkoły, Milośnikami muzyki poważnej okazali
si ę burmistrzowie Jarocina - Pawel
Jachowski i jego zas tępca - Henryk
Kowa lsk i, którzy również przybyli
na koncert.
Aula
Państwowego
Ośrodka
K ształceni a Bibliotekarzy nie pomieści ła wszystkich przybyłych na wtorkowy koncert. Wielu słuchaczy stalo
w drzwiach sali, Organizatorzy byli
zaskoczeni tak wielkim powodzeniem imprezy. Następny koncert,
który odbędzie się 26 listopada, postanowiono zorganizować w JOK-u,
(jn)

Rozmowa z JANUSZEM BARAŃSKIM -Jarocinianinem Roku '96

siąt

koncertów w ciągu roku. Jak na
amatorskie, to jest liczba
astronomiczna. Najbardziej jednak
lubimy grać u siebie. Jest to przecież
nasza publiczność. Ona jest do nas
przyzwyczajona, wie, czego może od
nas oczekiwać. Miłe są też koncerty
dła najmłodszych. Dzieci wspaniale
reagują. Przychodzą po autografy,
robią sobie z nami zdjęcia. To się
moim akordeonistom podoba. Na
mnie największe wrażenie wywołują
koncerty grane dla dzieci niepełno
sprawnych.
Czy jest jakieś miejsce, gdzie
chciałby pan wystąpić łub osoba, dła
której chciałby pan zagrać? Jakie jest
zespoły

Normalna totalna robota
Jak przyjął pan wiadomość o przyznaniu właśnie panu tytułu Jarocinianina Roku '96?
Jestem bardzo szczęśliwy z przyznianja mi tytułu Jarocinianina Roku, może to nawet kogoś razić, że
jestem taki szczęśliwy. Gdybym nie
otrzymal tego tytułu , to i tak byłbym
już zadowolo ny z tego, że zostałem
zgłoszony do takiego konkursu. Jest
to dla mnie bardzo ważne, choć nie
najważniejsze na świecie. Bardziej
za leży mi na tym, żeby koncert - np.
w przedszkolu - był udany.
Jeśli chodzi o sam konkurs, to
Uważam , że jest to świe tna sprawa.
Zwła szcza w takich m a łych miastach
jak Jarocin , gdzie ludzie powinni być
Zauważani, Nie mam tu na myśli
siebe. Są jednak osoby, które robią
ekstra rzeczy w różnych dziedzinach
i czasami tylko przez zwyk łą skromność nic potrafią tego sprzedawać.
Znam ludzi, którzy wcześniej dostali
ten tytuł. Oni po kazują , że nie tylko
pieniądz rządzi ich działalnością·
Można robić fajne rzeczy, nie licząc
na jakąkolwiek zapłatę.
W uzasadnieniu werdyktu, kapituła
podkreśliła, że dzięki pana staraniom
"w małej miejscowości powstał zespól
•akordeonowy, który jest znany i uznaWany w całej Polsce( ... ) Kapituła
zwraca też uwagę na działalność łau
reata w zakresie popułaryzowania
akordeonu i muzyki akordeonowej" •
Jak pan to robi, że na koncert akordeonowy w Kotlinie przychodzi pięćset
osób?
.
Zawsze powtarzałem, że potrafię
czekać. W tej pracy trzeba micć cierpliwość. Właściwie po tych pierwszych
latach, widząc nieliczną widownię,
mógłbym

zrezygnować,

spakować

Swoje J7.eczy i wyjechać stąd. M yś
lałem wtedy, 7... nic ma dla kogo grać.
Do Kotlina przyjeżdżały już pewne
osoby, które obrażały się i odjeż
dżały, bo natychmiast chciały mieć
efckty. Tak się jednak nie da. Ja
umiałem czekać i wierzyłem, że kiedyś będzie inaczej. Wiedziałem , że
muszę przeko nać lud zi do tego, co
robię. Powoli to się udawało.
Muzyka jest pana wiełką pasją.
lGedy tak naprawdę przestaje to być
hobby, a zaczyna się praca?
Praq jest wtedy, kiedy mam
Zacząć próbę z zespołem młodzieżo
'Yym i nie chce mi się nawet wyjść
z domu. Tak było w sobotę, na
Początku listopada, kiedy młodzież
z najstarszego zespołu zjechała do
domów i poprosiła mnie, żebym ,robił próbę . Potem pomyślałem , że skoro dawno się nie widzieliśmy, to może
tę próbę przegadamy , co czasami się
Zdarza. Oni jednak chcieli wtedy
grać. Zacz~łem więc próbę i po jakimś czasie praca stała się hobby.
Prowadzi pan trzy zespoły, uczy
indywiduałnie gry na akordeonie i instrumentach kławiszowych w Spo~cz-

nym Ognisku Muzycznym w Kotlinie.
Ma pan też zajęcia w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Jarocinie.
Oprócz tego daje pan mnóstwo koncertów. Jak w takim razie wygłąda
pana dzień pracy?
Mój dzi eń pracy jest niezmiernie
intensywny. Jednocześnie muszę powiedzieć, że wcale nie jest taki ciekawy. To jest normalna, taka totalna
robota . W muzyce się nie da inaczcj.
Niejest to praca atrakcyjna. Z reguły
codzienniezaczynam zajęcia o godz.
7.30. Mam parę lekcji, w zależności
od tego jak dzieciom pasuje plan
w szkole. Na dobre zaczynam jednak
o godzinie dwunastej i kończę najwcześniej o 20 .15, z tym że mam
półgodz i nną przerwę na obiad. Mam
też dwie godziny zajęć w warsztatach
w Jarocinie, na które zwykle dojeż
dżam "stopem" . Zajęcia w pracowni
muzycznej z osobami niepełnospra
wnymi bardzo lubi ę , praca z tymi
dziećmijest naprawdę ekstra. Jedyną
rzeczą, która mnie męczy są ciągłe
dojazdy. Faktemjednakjest, że rzadko mam wolny czas. Zgadza się,
mam bardzo dużo pracy i Bogu
dziękuję , że ją w ogóle mam . Najlżej
szym dniem jest dla mnie środa .
Niekiedy zazdroszczę memu ojcu,
który jest emerytem. On na wszystkó
ma czas. M oja żona jednak twierdzi,
że ja nie usiedziałbym za długo w jednym miejscu. I ma rację.
Pana praca to w znacznej mierze
działalność społeczna, za którą nie
otrzymuje pan wynagrodzenia. Za co
i od kogo dostaje pan pieniądze?
Jestem zatrudniony przez Kaliskie
Towarzystwo Muzyczne. Ogólnie
rzecz ujmując pen sję mam "oświ ato
wą", nie są to więc wielkie pieniądze.
Najlepszy dowód, że nie jeżdżę żad
nym samochodem. Mam zamiar dopiero kupić jakiegoś starego " maluszka" . Niejestem w stanie zarobić na
dobry wóz. Zresztą dżentelmeni
o pieniądzach nie mówią. Muszę
przyznać, że były okazje, które, dzisiaj wydaje mi się , przepuściłem.
W grę wchodziły większe pieniądze .
Takie momenty ma jednak każdy
człowiek . Żona mnie w takich chwilach pytała : "Czy rzeczywiście zgodziłbyś się wyjechać". Oczywiście, że
nie. To jest więc takic udawanie
przed samym sobą.

Czy w takim razie koncerty przynodochody? Przecież jest ieb
coraz więcej.
Dwa razy wygraliśmy "Swojskie
kłimaty", za które dostaliśmy po 15
milionów zł. Wtedy kupiliśmy pulpity. Kilka lat temu nagraliśmy kasetę· Z jej sprzedaży wzbogaci li śmy się
o kolejny sprzęt. Tam, gdzie jest to
możliwe, staramy się za rabiać. Więk
szość jednak koncertów dajemy za
darmo. Naszą działalność finansuje
w dużej mierze RSP w Kotlinie.
szą jakieś

Czy władze gminne Kotlina
sują się pana dzialalnością?

intere-

Powiem tak: coraz częściej spotykamy się z przejawami sympatii ze
strony władz Kotlina. Sytuacja znacznie się poprawiła. Chyba udowodniliśmy po prostu pewne rzeczy.
W tym roku zorganizowaliśmy festiwal, w którym gmina w sposób
znaczący finansowo brałajuż udział.
Swoją pracę w Kotlinie rozpoczął
pan 13 lat temu. Przez ten czas wyszkolił pan wielu uczniów. Ilu z nich
kontynuuje swoją edukację muzyczną?

pana marzenie zawodowe?

Nie spodziewałem się tak zaskakupytania. Mam wiele maJ7.eń.

jącego

W małym Kotlink na koncerty akordeonistów przychodzi r:awet kilkaset osób
FOTO Stachowiak

W tej chwili w ognisku uczy się
ponad dwadzieścioro dzieci. Cykl
nauki, podobnie jak w szkołe muzycznej, trwa sześć lat. Przez te kilkanaście lat nazbierało się już kił
kadziesiąt osób, które ukończyły ognisko. Z tym, że całą kadrę nauczycielską tworzę tylko ja. Część moich
absolwentów jest już w średnich
szkołach muzycznych. Są i tacy, którzy studiują wychowanie muzyczne
i dostali się na akademie muzyczne.
Gdy moi wychowankowie zaczęli
studIować, to był dla mnie pewnego
rodzaju doping, żebym i ja w końcu
skończył studia. Wcześniej nie miałem na to czasu. Trzy razy składałem
dokumenty na akademię muzyczną .
Dwa razy nie pojechałem na egzaminy i odesłano mi papiery z powrotem
do domu. W końcu żona powiedziała , że jak nie pojadę na uczelnię, to
łudzie nie będą się do mnte odzywać .
Więc za trzecim razem podszedłem
do egzaminów. Od dwóch lat jestem
absolwentem Akademii Muzycznej
w Poznaniu. Myślałem nawet o doktoracie. Tym bardziej, że moja żona
w przyszłym roku będzie bronić pracy doktorskiej z historii sztuki. Zdradzę pani, że ja egzamin historii sztuki
zdałem na studiach najsłabiej.
Który koncert ,,"spomina pan najmiłej?

Było wiełe fantastycznych wystę
pów. Nie potrafię wyszczególnić żad·
nego. W tej chwili dajemy kilkadzie-

Może to

dziwne, ale ja mam jeden cel.
nasza muzyka zawsze się
podobała, żebyśmy nie musieli się
wstydzić tego, co robimy. Najważ.
niejsze, żeby publiczność nas słucha
ła. Chciałbym również, żeby jak najwięcej moich ludzi szło na studia
muzyczne, aby nie rozstawali się
z muzyką, która jest ich pasją.
Jest pan niezmiernie zapracowany,
często przebywa pan poza domem.
Jak znosi to pańska rodzina?
Gdyby nie nastawienie mojej żony,
to nie wiem, w którym miejscu swojej
działalności byłbym w tej chwili. Żo
na jest bardzo przychylna mojej pracy. W wielu momentach jest moim
dopingiem , krytykiem, doradcą. Razem ze mną przeżywa każdy koncert.
Tylko ona powie mi, jaki naprawdę
był występ: udany czy nie. Rodzina
dość często towarzyszy mi w koncertach. Wiem jednak, że nie bardzo
lubią ze mną gdzieś dał ej wyjeżdżać.
A to dlatego, że jestem wtedy bardzo
zajęty. Co innego, gdy jedziemy
z koncertami nad morze - rodzina
jedzie ze mną. Sam nie pojechałbym.
Dla mnie pewne godziny, dni, święta
są świętościami, których po prostu
nie dam sobie zabrać. Chciałbym
poświęcić rodzinie więcej czasu, niestety nie zawsze to jest możliwe.
Chcę, żeby

Rozmawiała

JUSTYNA NAPIERAJ

ZAKŁAD

PAMIĘTASZ

KSZTAŁCEMA

TĘ REKLAMĘ?

Produkcyjno - Handlowa
"PRODEX" w likwidacji w Jarocinie

IV JAROCINIE Ul. PRZEMYSillWA3

Tydz ień temu powiedzie l i śmy Ci.
gdzie możesz kupić

organizuje kursy :
,.. BHP I ppoi. dla:
- pl'3coda w ców,

- osób

REWELACYJNE
KOLEKCJE

ul.

kif'l'ujących pracownikami
un~dz('ń <»ektro-

energelyclnych

MŁODZIEŻOWE

~ACJ(

(up nwuit"lli.

.hmów '6 J J 96 o

SEP)

Md=.

J 5~

WZIfUI ( ~ I'RZVJMUJf

Biuro ZKZ • 11/ 1!Odz. od S'" do 16'"

Jeszcze ich nie widziałeś?

t.l. (0·62) 47 -32. 61

Alicja Sohczyk
Jarocin, uL Polna 25a, teI. (O-62) 47-31-13

poleca

DRÓB i WYROBY
DROBIARSKIE

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

46, 63·200

tel. 47·26·94, 47·24·79

Jarocin,

PRZETARG NlEOGRANICZONY-NA SPRZEDAż
~ NIERUCHOMOŚCI

---=-

f:::-:- . pOłożOnej ~ -~:-W~oc!~'.!S-k!ej ~ =-

*
*
*

księga

Nowo otwarta
hurtownia drobiu

NA NASZYCH KLIENTÓW
CZEKAJ/) NIESPODZIANKI

Wrocławska

ogłasza

> E kspolatacji
RO:/l0C:!lL'U!

Zapraszamy
codziennie od 8.00 do 16. 00

wieczysta W 1072

działka nr

1183/ 5 . powierzchnia 652 m', zabudowana budynkiem
administracyjnym dwukondygnacyjnym. pow. zab. 268 m' (c.o .. wod.-kan.)
cena v.ywolawcza 48.000,
działka 1183/ 7 . powierzchnia 1211 m'. zabudowana magazynem. pow.
zab. 458 m'. wyposażony w instalację elektr .• wod.-kan .. c.o .. rok bud. 1967
cena v.ywolawcza 100.000.samochód towarowo·osobowy Nysa Towos 522. rok prod. 1991
cena v.ywolawcza 4.500,
Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.1996 r. o godz. 11.00 w siedzibie JsP-H
"PRODEX" w Jarocinie.
Przystępujący do przetargu 7.obowi'V.ani są do wpłacenia wadium w IM,ISQkości 10
%ceny "'jM/OIawczej. najpóźniej na l godz. przed przetargiem, do kasy JsP-H "PRODEX"

w Jarocinie.
Zastrzega się prawo unieuminienia przetargu bez podania przyczyny.

PRACOWNIA KRAWIECKA

"Twój Styl"
Jarocin. ul . Św.

• meble stylizowane
• meble dziecięce
.. meble biurowe

*
**
*

]ll7.)'jmują specjaliści

'płaszcze męskie

Specjalność zakladu
kuchnie na wymiar u klienta
ze sprzę tem pod zabudo wę typ Euro
(535/96)

(3974/R/1iI6)

regaly
sypia lnie
wyposaże ni e sk lepów

JAR OC IN
UL. SIENKI EWICZA 14
(50 m od d worca PKS)

Ducha 40/4 lp.

zamówienia
na
....przyjmuje
-.;.....______
-'",u.....
i damskie (z
flauszu)
suknie ślubne i wieczorowe
garsonki
spódnice - spodnie
Ceny konkurencyjne
Czynna od pono do pt.
od godz. 14.00 do 18.00

•
•
•

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

•

• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniędziałek

sobota:
telefoniczne uzgocnienie 47-<!:<-t 7

•

Ceny konkurencyjne
Zapraszamy do naszej hurtowni
Hurtownia położona jest naprzeciw restauracji " Podmiejska"
okolo200m
Czynna : pn . - pl. 900 - 17 00 • sob. 900 - 130<1

chirurgii dziecięcej
wtorek 17.00 • t8.00
tel<. med. Jerzy HARASVMCZUK
lub
tek. med. Mirosław MARKWlTZ

•

okolicznościowych.

ginekologii i poIotnictwa. onkol,,"ii
"'erek 15.30 • t 8.30

dr med. Ewa NO'NAK-MARKWITZ

"MARKAZ"

Jako sć, atrakcyjność i szeroki asortyment nadaje s ię na wszystkie
okazje w formie prezentów ś lubny c h , imieninowych i

t 5.30 • t 7.30

•

•

ortopedii dziecięcej i dorosłych
choroby kolana , urazy sportowe
środa t 5.30 · 17.30
lek. med . Krzysztof RUSZKOWSKI
chirurgii ogólnej. 2)4 i tętnic
I i III śroca miesiąca t 5.30· t7.3O
dr med. Grzegorz OSZKINIS
chorób oczu
czwartel< 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej STVSZVri!SKI

•

chorób skóry dzieci i dorosłych
piątek 15.30 • 17.00
lek. med. Małgorzata LULA

•

chorób nerek. pęcherza .
prostaty i jąde r
piąte k 15.30·17.00
lek. med. Jacek LULA

S.O.S. {}

STO:\1ATOl ,OGICl.Nł:GO
zapnlsza j ~t

Il'karzr

1. P OI Jl<łnb,

Świadczy m y pclCIl 7.~1 k n;s uslug:

• stomatologia za c how:łWC1.a
• pi'otetyk;,
• chiru l'gia
• kon sult. or todo ntyczna
CzytuJe: pono • pl. 16.00 - :!2.00
sob. 9.00 · 15.00
Jn rodll. ul . KlIsciu szki 12n, leI. -'7 ·27·92
MO:!I\\"(i /"e-jl..l.\fl"(/90 rclejÓl1Ic=lI{/

lei<. med.Aleksandra KROKOWICZ

HURTOWNIA SZKŁA tJŻYTKOWEGO

Poleca:
• najwyższej jakości szkło formowane ręcznie
ozdobne, kolorowe - w wielu atrakcyj nych wzorach
i fasonach
• szkło formowane automatycznie
szkłanki, kieliszki, kufle, komplety stołowe gładkie
i zdobione
• ozdoby i oświetlenie choinkowe
Produkcji:
• KHS "KROSNO" S.A.
• HUTYSZKLA "JÓZEFINA"
• HUfYSZKLA "MAKORA"
• FIRMY "STYLMARK"

chorób \'VeWJ"lętrz nych i kardiologii
pon iedziałek t 5.30 • t 7.30
dr med. Andrzej TYKARSKI

{J939IR/~

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści szpitali
poznańskich
Jarocin . ul. Wrocławska 928
(wejście od strony oSiedla)
~ GlNEKOLOG.POŁOżNIK(USG)
lek. ,med. An drzej CHOJNICKI
piątek 16 00 • 1800
~

DERMATOLOG
lek. med . Alfred HESS
wtorek 1600 • 1700

~

NEUROLOG
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 1600 • 1700

<:> UROLOG
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 1400 - 1530
~. CHIRURG· ONKOLOG
lek. med. Grzegorz URBAN SKI
II i IV sobota m·ca 1300 • 1400

> REUMATOLOG
lek. med. Ireneusz KllER
(366SJRJ96)

c
n
J

GAIIINE'lll

z klinik poznańs kic h \\' l..akn'si'l·:

•

ul. Sienkiewicza
63-230 WIT ASZYCE
tel. (0-62) 401-106 W. 239

1)0 nowo o twal'logo

p

1533/961

(530/ 96)

wykonuje indywidualnie
według życzeń klienta :

II
II

Jarocińska Spółdzielnia

ZAWODOWEGO

środa 16 00 .170\>

ł

I

Na jednej z ulic, w centrum miasta,

młoda

kobieta

została

schwytana przez

mężczyznę.

Świadkami tego wydarzenia było kilka osób. Mimo stawianego oporu, udało mu się siłą
przyprowadzić ją

przez

do domu, gdzie

została zgwałcona.

Policja

została

powiadomiona dopiero

samą poszkodowaną.

Bezpieczny Jarocin
KRZYSZTOF PILARCZYK

n
)

Opisana sytuacja wydarzyła się nalecz, na szczęście, nie w Jarocinie. Ale i w naszym mieście każdy
może być świadkiem takiego zajścia.
Jak wtedy się zachować?
prawdę,

v.
7

Bezpieczne Miasto

H

W marcu, na terenie miasta, została przeprowadzona ankieta, która
dotyczyła zagrożeń i poczucia bez-

o

-

6J

!!I

pieczeństwa

wśród

mieszkańców.

Ankieta była rozprowadzona przez
uczniów LO na osiedlach Konstytucji 3 Maja, Kościuszki, IOOO-lecia
oraz przy ulicy Kasztanowej. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że mieszkańcy odczuwają

zagrożenia i chcą zaangażować się
w akcje, które pomogą w 7~pobiega
niu przestępstwom. Jedną z tych akcji jest BEZPIECZNE MIASTO.
Decyzję o rozpoczęciu realizacji programu podjęto 29 kwietnia, na posiedzeniu Komisji Administracji Samorządowej ,
Porządku
Publicznego
i Opieki Społecznej. Osobą odpowiedzialną za realizację programu z ramienia policji jest Kierownik Referatu Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji w Jarocinie - komisarz
Bernard Piechowiak - "Jest to program zainicjowany przez policję, ale
bardzo mocno wspierany przez burmistrza i czlonków rady". Na realizację
przedsięwzięć
" Bezpiecznego
, Miasta" Rada Miejska przeznaczyła
50 milionów starych złotych. "Jest to
program dlugofalowy. Takie dzialanie
"Bezpiecznego Miasta" nie jest krótkie, policyjne. To jest dzialanie zainicjowane przez policję, celem pobudze-

nia spoleczeńsll1la, zainteresownia go

tymi problemami, żeby to ono go
realizowalo. To nie policja prowadzi
"Bezpieczne Miasto". Policja w nim
tylko uczestniczy" - mówi komisarz
Piechowiak.

Pomoc Sąsiedzka
w ramach "Bezpiecznego Miasta"
realizowany jest profilaktyczny program " Pomoc Sąsiedzka". Polega on
na bliższym póznaniu się mieszkań
ców osiedla, dzielnicy, budowaniu
Wzajemnego zaufania między nimi.
Mają w tym pomóc międ zy innymi
Spotkania komitetów osiedlowych
z przedstawicielami policji oraz organów samorządowych. Oprócz tego
rozprowadzane są ulotki , nalepki na
klatkach schodowych oraz plakaty
informujące. "Jedllak najważniejsze
jesllO, aby każda osoba znala swojego

dzielnicowego" - twierdzi Komendant Rejonowy Policji w Jarocinie
- komisarz Krzysztof Nadera.
Dzielnicowi pracują w ramach Referatu Dzielnicowych. Kierownikiem referatu jest komisarz Bernard
Piechowiak. Głównym zadaniem
dzielnicowego jest utrzymywanie
stałej więzi z mieszkańcami, które
ma polegać między innymi na okresowych odwiedzinach. "Marzeniem
byloby docierać do każdej rodziny.
Ale wiadomo, z przyczyn ogólnych
jest to

niemożliwe."

- mówi komen-

dant Krzysztof Nadera. "Ważne jes t,
aby każdy znał osobiście swojego
dzielnicowego. Często zdarza się, że
czlowiek majakiś problem,jednak boi
się z tym przyjść na komisariat, bo po
prostu nie wie, do kogo ma

się

zwró-

cić".

Podobnego zadania jest komisarz Piechowiak. "Nie będę ukrywał,
ie liczymy szczególnie na wspólpracę
z mediami - z gazetą, z radiem. Już od
paru tygodni, IV piątki, odbywa się
w radiu rozmowa z policjantem, na
okre.ilony temat. JeJli sluchacze będą
zainteresowani, gotowi jesteśmy prowadzić dyżury przy Ielefonie w czasie
audycji ". Program "Pomocy Sąsie
dzkiej " nie został stworzony w Polsce. Jest już od wielu lat, z powodzeniem, realizowany w innych krajach.
Miedzy innymi w Wielkiej Brytanii,
Holandii, Niemczech. Nasz system
" Pomocy Sąsiedzkiej" został opracowany na podstawie znanego
w świecie projektu "Neighbourhood
Watch". " Został on dostosowany do
potrzeb w naszej rzeczywistości, bo
przecież mentalność ludzi IV Polsce
jest inna niż IV krajach zachodnich
- mówi komisarz Piechowiak. - Wielu
mieszkańców nie zna nawet swoich

najbliższych sąsiadów. Dlatego nic
dziwnego, że boi się udzielać informacji, gdy popelnione ZaSIanie przestępstwo. Taka sytuacja powoduje, że
sprawcy cZUJą się pewllIeJ

Od "drogówki"
do administracji
Obowiązki

dzielnicowego nic koń
na znajomości z obywatelami.
Zajmuje się także nadzorowaniem
środowisk zagrożonych, tzn. grup
kryminogennych, młodzieży, należą
cej do subkultur młodzieżowych,
których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych ludzi oraz rodzin
patologicznych. Dzielnicowy prowadzi także szeroko pojęte rozpoznanie I
policyjne, które powinno dostarczać
wiadomości na temat osób, które
czą się

prowadzą

działalność

przestępczą

grupy przestępcze. Może
również, na zlecenie sądu lub prokuratury, sporządzać okresowe wywiady na temat osób, które miały postępowanie warunkowo umorzone
lub zostały przedterminowo zwolnione z więzienia. Zdarza się też, że po
zgłoszeniu przestępstwa prowadzi
śledztwo. Oprócz tego pełni normalne służby patrolowe. " Staramy się,
aby czynil to we własnym rejonie,
aczkolwiek nie zawsze jest to moż
liwe " - twierdzi komendant Nadera.
- "To czlowiek, którego zakres obowiązków sięga od ruchu drogowego,
poprzez prewencję i sprawy kryminalne, do zajęć administracyjnych"
lub

tworzą

Rower osobisty
Plagą

ostatnich lat stały się krarowerów. Jest to tym bardziej
dokuczliwe, że odzyskanie go jest
dzieże

praktycznie niemożliwe. Dlatego
w ramach "Bezpiecznego Miasta"
wprowadzone zostanie znakowanie
rowerów. "To nie jest pomysl, który
my wymyśliliśmy. To rzecz, którajesl
już upowszechniana w kilku miastach
- mówi komendant Nadera. - W naszym województwie najszerzej była
robiona w Kaliszu, IV zeszłym roku na
terenie Pleszewa". Znakowanie pole- .
ga na wybiciu, na ramie roweru,

numeru z dowodu osobistego jego
posiadacza. W ten sposób będzie
można w każdej chwili sprawdzić czy
osoba, która dysponuje rowerem,
jest jego właścicielem. Oprócz tego,
rower taki będzie posiadał nalepkę
"Rower Znakowany". "W Jarocinie
planujemy to zrobić na wiosnę przyszlego roku, jeszcze przed okresem
komunijnym , gdy ten rower jest najczęstszym prezentem" - mówi komendant Nadera. Rowery będzie można
znakować w sklepach, w momencie
zakupu.

Poznaj dzielnicowego
Jarocin podzielony jest na szesc
dzielnic. Do tego dochodzą jeszcze
cztery dzielnice wiejskie. W pierwszej
są wsie Cielcza, Mieszków, Osiek,
Cząszczew, Radlin, Kąty, w drugiej
Roszków, Wilczyniec, Prusy, Zakrzew, Brzostów-Ceramika, Dąbro
wa, Golina, Potarzyca, Roszkówko,
Siedlemin, Stefanów, w trzeciej Witaszyce, Witaszyczki, w czwartej AnnapoI, Bachorzew, Hilarów, Kadziak, Łuszczanów, Tarce, Wilkowyja. Oprócz tego są jeszcze dwie dzielnice w Jaraczewie, trzy w Żerkowie
i dwie w Kotlinie, w których komisariaty podlegają Komendzie Rejonowej Policji w Jarocinie. "Nie ma dzielnic zupelnie odmiennych. Inna jest
specyfika na wsi, inna w starej zabudowie i j eszcze inna w nowej - mówi
komendant Nadera - ale problemy
wszędzie są podobne".
Od

*

następnego

numeru prezentosylwetki wszystkich
dzielnicowych. Prezentację rozpoczniemy od przedstawienia Kierowni- .
ka Referatu Dzielnicowych - komisarza Bernarda Piechowiaka oraz dzielnicowego Rejonu Stare Miasto.
wać będziemy

NOWO OTWARTY

LOMBARD
oferuje

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI PIENIĘŻNE POD ZASTAW:
• złota • sprzętu RTV • audio-video • AGO • itp,
Jarocin, ul. Targowa 2 (40 m od ul. św. Ducha)
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agroda dla mrówek

I

Tylko cztery drużyny harcerskie wzięły udział w li Przeglądzie
Piosenki Harcerskiej "Czwórka '96". Nagrodę główną otrzymała
12. drużyna harcerska "Śpiewające mrówy" z Tych.
W tym roku koncerl mogli obej rzeć
nic tylko harcerze. W sobotn ie popołudnie w .l OK-u zj"wiło s i ę wiele osób
- zarówno młodzieży, jak i starszych,
przyszły także całe rodzin y. Głównym
organizatorem imprezy b y ła 4. jarocińska Dru ży na Han.:erska im. Szarych Szeregów. Patron a tem honoro wym objął i mprezę burmistrz Jarocina
Pa weł Jachows ki i on też był fundato re m nagrody dla zwycięzców
przcghldu. - Fes/iwol drużyn zos tal
zorganizowany z okazji dwunastej rocz-

nicy powstallia naszej drużyny . rundusze uzyskali/,my od sponsorów, którzy bezinteresownie starają się pornagaL: w promowaniu piosenki harcerskiej
- powiedział Tomasz Hejduk, druży
nowy i orga ni za tor imprezy. W jury
zasiedli m. in. Jan Mucha z hufca ZHP
Jaroc in, Henryk Kowalski - zastę pca
burmistrza oraz Bogusław Harendarczyk, który przewodniczył obradom.
W przeglądzie wzięły udział tylko
cztery drużyny - 436. i 437. z Poznania,
12. z Tych i 3. z Jarocina - zorgani7Acji

"Rodło".

- Wla.idwie zglosily się Irzy
a jedna z Tych przyjechała
bez wcześniejsze) zapowiedzi. 1140że się
wydawać, że lo zhyt ma/o , ale te sprawy lIie .\'ą zależne od !las, czyli organizatorów. Zapewniliśmy wszystko,
ale i to nie zaclwcilo drużyn - skomendru żyny,

RUSZT STALOWY
I AKCESORIA

lV ięcjest

to

IV jakiś

sposób z wiqzalubimy ,\pieWaL~ i stąd
ten przymiotnik .' ",\'jJiclvajlicc" - wyja ś
nila Edyta Braś, drużynowa z Tych.
Na widowni podzielono si ę na zwolenników i przeciwników nowo ści
w sposobie prezentacji piosenek harcerskich. - J edna z drużyn pOZlllJlTskich
zachowywała się jak ze.\pó/ młodzieżo
wy. a nie jak {JrużyllG Iwn:erska. Co
prawda za.~'PielVali "Stokrotkę", ale
ona brzmiała tak jak piosenk.i w felewizji - stwierdziła niezadowo lona dziew-

ne z pracą . A

że
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Zani emyśl . ul. Poznań ska 5
leI. (0-667) 570-97. fax (0-667) 575-13

poznańska drużyn a

ha rcerska,
na Ratajach, o trzymała nl grodę publiczności. Wokalistce druży
ny przyzna no s pecjalną nagrod~ dyrektora JOK -u , czyli zaproszenie na Vll
Przegl ąd
Piose nki
Młodzieżowej
"Śpiewajmy wszyscy".
W rywalizacji z drużyną z Tych
przegrała przede wszys tkim rcprczen-.
tująca Jarocin 3. jarocit\ska drużyna
harcerska. - Wokalnie nie wiele od<1ę
powala od drużyny tyskiej, ale kwesria
stroju i kOllcowego przygotowania za J
działająca

Że

l
p

Tomasz I-I ejduk. Na zbyt małą
wykona wców i piosenek narzekali nic tylko lud zie zgromadzeni na
wid ow ni , ale i sa mi wykonawcy. Kon cer! 1/0 pewno byl ZbY l sk romny .
M óglby być większy , ale i rak drużynie
licz bę

organizatorów należą się duże brawa,
za same chęci - stwierdzano na

już

widowni.
Zwycięzcami

zosta la 12. tyska druharcerka im. Olgi Drachonowskiej-Małkowskicj " Śpiewające mrówy". Jarociński przegląd jest trzecim
konkursem , w którym uczestniczyła.
Dwunastoosobowa grupa składała się
z dziewczą t od czwartej klasy szkoły
podstawowej do pierwszej szkoły śre
dniej. - Świadomo.fć lego, że nasze
.'piewanie podoba się komuś, jest dla
nas największą nagrodą - stwierdziła
harcerka ze zwycięskiej drużyny. - Pożyna

"Ta-

tarSIwo w spódnicach", pOlem mialy
być "Śpiewające ciupagi", ale obie
nazwy wzbudz ały ,\'miech, Stwierdziły
śmy, że mrówka jest symbolem pracy,
a my. jako harcerze przyrzekamy. że
będziemy sil/ŻyĆ Bogu. Ojczyźnie i bliź-

FOTO Stachowiak
prc
czynka w mundurku zucha. Harcerki
z drużyny tyskiej również krytycznie
wypowiadały się na temat takich nowości. - Tradycjajesl tradycją i powinniśmy ją podtrzymywać. Nie wszędzie
musi się wdzierać nowoczesno.~ć - powiedziały. Taka zmiana spodobała się
jednak młod zieży, gdyż to właśnie

ważyła

tyska z nie~
wielką przewagą wygrala ren przegląd
- wyjaśnił przewod niczący jury, Bogusław Harendarczyk. Zadeklarował, że
będzie się starał, aby w przyszłym
roku był to kilkudniowy festiwal.
na tym,

że drużyna

Isk,

me;
wl
- ni

sie<
"St
ren
L

LIDIA SOKOWICZ zp.
ey
nin

Jaraczewo

MASY SZPACHLOWE

437.

tował

czątkowo miałyśmy nazywać się

PL YTY GIPSOWOKARTONOWE
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Niepo(d)legli do rana
Dla uczczenia Świ~ta Niepodległości
w gminie Jaraclcwo zorganizowano tur-

niej strzelecki i akademię. Przy ognisku
raczono się gorącymi kiełbaskami popijając je herbatą l rumem.
Uroczystości

z okazji 78. rocznicy
odzyskania ni epod ległości odbyly się
w gminie Jaraezewo w niedzielę, 10
listopada. Dełegacje z całej gminy zebrały się przed świetlicą wiejską w Woj-o
ciechowie. Władze samorządowe reprezentował wójt Maciej Piełarz, radni
oraz sołtysi. Przybyli również kombatanci i byli więźniowie polityczni, st rażacy, młodzież szkolna.
Gospodarzem legorocznych uroczystości było Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wojciechowa. Przyjechali także
bracia ze Śmigł a, Krotoszyna, Borku
i Śremu. Zgromad zo nych gości powitał
prezes KBS w W ojciechowie - Janusz
Idczak . Ok o lic z nościowy rcrerat wygłos ił przewod ni czący Rady Gminy Stefan Grzelak . Uczni owie drugiej klasy Szkoły Pod stuwowej w J araczewie
za prezentowali montaż sło wno - muzyczn y. Po akademii. wszyscy uczestnicy
obc hodów Świę la Niepodległości prze-

maszerowali - w towarzys twie orkiestry
dętej

bie.

z Zerk owa - do kośc i ola w Porę

Mszę

k s iąd z

w intencji ojczyzny

Roman

odpraw ił

Cichoń.

W god~inach poludniowyc h otwarty

został Strzelecki Turniej Niepodległoś
ciowy. Do Tarczy Ni e podległościowej
najlepiej st rzelał łgnacy Stangret z Jaraezewa, natomiast do T a rczy Brackiej
i Towarzyskiej - Zdzisław Szrajbcr
z Borku. W strzelaniu do kura zwyci ę ży ł Jacek Ksoń z K BS w Wojciechowie.
Ogło szen i e wyników i wręcze ni e pu ~
charów oraz nagród rzeczowych odbyło si ę na sa li w Wojciechowie. Do
wczesnych godzin rannych do tańca
przygrywal zespół Jana Tomczaka.
(as)

ren
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Młodzi

poeci nagrodzeni

Prawie dwi eście wierszy wpłynęło na
konkurs literacki o honorowym krwiodawstwie, który był adreso"'any do dzieci
i młodzieży.
Wiersze o krwi oceniło w ubiegłą
srodę jury, w skład którego weszli m. in.
prezes za rządu rejon owego PCK - Tadeusz Zajdler, kierownik jarocińskicgo
oddziału PCK Maria Ochowiak, honorowy krwiodawca - Czes ław Nawrot
oraz uczennice LO.
Uczniowie z drugiej kategorii wiekowej ( II - 15 lat) nadesiali najwi ęcej - 97
prac. Najmlodsi, w wieku 7 - 10 lal
napi sa li 7S wierszy . Tylko 11 wierszy
ułoż y ła młodzież. Jury miał o problem
Z wyłonieniem najlepszych prac, zw ł asz
cza w Ilajmlod szej katego rii , gdzie zapreze ntowan o bard zo wyrównan y poziom.

Najlepszy wiersz w najmł odszej grupie wiekowej napisała Daria Zielińska
(SI' nr l). Kolejne miejsca zaję li : Krzyszlof Figaj (SP nr I), Artur Nawrot (SP
Kotlin), Joanna Waszak (SP nr 2).
W śr ód uczni ów wieku 11 - 15 lal pierwszym miejscem wyró żni o no K atarzy nę
Wlodarczy k (SP Góra). Na drugim
i trJ:ccim miejscu zna leźli s i ę: Dominik
Kalmueki (SP nr 5) oraz Michał Parysek
(SP Kotlin). PierwS7-C miejsce w katego·

zJ

gd,
się

naj
Ud·

da:

ny,

Cle

leg

,

"je
sie
się

nil

dla

SZe

riimlod zieżywwi eku 1 6 -1 8 lat zdobyła

lo ·

Agnieszka Karliti ska (L iceum Ekonomieznc), drugie - Anna Picszak (ZS R
Tarce), trzecie - Katarzy na Mikolajc·
wicz (LO Jarocin).
Nagrody wręczone zos tanfł oso bom,
klóre zajęł y pierwsze miejsca podczas
uroczystego spo tkania dawców krwi 20
listopad a.
(jn>
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a Żerków

1-

~Tańsze

przedszkole

;h
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Dobieszczyźnie będą
n, płacili miesięcznie za ich pobyt - oprócz stawki żywieniowej - dwadzieścia
'" złotych.
ę'

ia

Projekt uchwały, ustalającej odpłat

a! ność za pobyt dzieci w przedszkolu,

.,

wzbudził wśród żerkowskich

radnych
kontrowersje. "Trzeba się zastanowić
- .powiedział radny Krzysztof Brożek
z Raszew - jaką rolę spełnia to przedszkole w Dobieszczyźnie. Je.iIi jest tylko dla elity, dla jakiegoś biznesmena,
który zarabia 500 milionów, to gmina
Powinna wyjść na zero, a nie dokładać
do interesu. Je.iIi przedszkole jest dla
ludzi, którzy mają trudne warunki, to
łtwze wartoje dotować. Przecież dziec-

~==~-~
Żerków
"Snutki"
'Y Dortmundzie Nowe działki
i pożyczka

,j

~k~ ~~!~:~!,~1~:;~~b~ł~i~~~:~i'~~~:
rem festiwalu w Dortmundzie.

I-

(jn)

;j

"

;: Parasole
~ niepotrzebne

i)

szkole przetrwało. Powstał oddział
"starszaków'\
czyli
"zerówka".
Wszystko było dobrze do momentu,
kiedy dzieci było akurat tyle, że zawsze był jeden oddział dzieci młod
szych i jeden - "starszaków". W tym
roku sytuacja się skomplikowała .
"Nagle wyskoczył w Dobieszczyźnie
wyż demograficzny'· - tłumaczyła Ewa
Antkowiak. Władze samorządowe zaproponowały dyrektorce utworzenie
jednego oddzialu zerowego w szkole.
N a to nie zgodzili się jednak rodzice
między innymi ze wzgłędu na złe warunki sanitarne w szkole. "Zaczęly się
przepychanki. W końcu uciśnięto wszystkie dzieci w przedszolu i stwierdzono,
że jakoś to będzk - kontynuowała Ewa
Antkowiak. - O dziwo, nawet delegatura na to przystala ".
Ze względu na niedostosowanie się
do zaleceń zarządu gminy, dyrektorka
przedszkola otrzymała we wrześniu
karę w postaci upomnienia. Rodziców
natomiast systematycznie informowano, że już wkrótce wprowadzona zostanie podwyżka opłat za przedszkole.
Nikt się tym - zdaniem Ewy Antkowiak - podobno nie przejął. Kiedy
jednak okazala się, jak wysokie są te
nowe opiaty, rodzice się zbuntowali.
Nie wyrazili też zgody na kolejną

propozycję zarządu,

żeby przemesc
dzieci do sióstr salezjanek. "Protestowała nawet taka malka, która
w kościele siedzi ze z łożonymi rękami
i udaje wielką pobożną" - powiedział
jeden z radnych.
Zgodnie z nową uchwałą , przyjętą
na ostatniej sesji, rodzice płacić będą
- w zależności od czasu pobytu i zakresu usług przedszkolnych, z jakich
dziecko korzysta - 20 zl (za 5 godzin)
i 30 zł (za 9 godzin). Oprócz tego
rodziców zobowiązano do uiszczania
kwot pokrywających w calości stawkę
żywieniową wyliczoną co miesiąc
przez dyrektora danej placówki. "Dziskjsza uchwala - wyjaśniła Ewa Antkowiak - to jest pewien kompromis
zaproponowany tylko na ten rok. PÓŹ
niej, przed następnym naborem, wszystko się zmieni".
Na sesję do Żerkowa przyjechała
z Dobieszczyzny delegacja nauczycielek i rodziców, która przedstawila
radnym wniosek o przeznaczenie czę
ści pieniędzy z przyszłorocznego budżetu na rozpoczęcie budowy lub rozbudowy szkoły w wiosce.

Kolejny

w

część

ANNA KOPRAS-FIJOLEK

Dokohczenif:1 ze sir . I

Patronat nad imprezą obj,li m. in.
rk POlskie Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Ambasador Polski w Nie,d Ihczech. Przegląd zespołów odbył się
,_ W piątą rocznicę podpisania polsko
-niemieckiego traktatu o dobrym są,e ~Iedztwie i przyjaznej współpracy.
n 'Snutki" wróciły z Niemiec z pucharem uczestnictwa.
Za występ w Dortmundzie zespół
Z z Potarzycy otrzymał obietnicę pomo7ł cy finan sowej w organizowanym letnim obozie. "Snutki " pojadą tam ra-

,-

ko, które nie uczęszcza do przedszkola
jest kalekie".
Sekretarz gminy, Ewa Antkowiak
wyjaśniła, jak doszło do stworzenia
w Dobieszczyżnie "przechowalni"
dzieci. Do przedszkola uczęszczają
tam przede wszystkim sześciolatki.
"Parę lat temu kwalifikowala się ono
do rozwiązania, ponieważ była za mala
liczba dzieci. Wtedy - biorąc pod uwagę
zlą sytuację lokalową szkoly - przenieś
lLimy oddzial zerowy do budynku
przedszkolnego ". Dzięki temu przed-

________________________

Dokończenie ze

sIr .

1

Drugiego dnia rajdowcy wyruszyli
z Jaraczewa przez Łobez do Góry,
gdzie mieści ł a się meta. Tu ~ozpoczęła
Się prawdziwa rywalizacja o miano
najlepszej drużyny. Młodzież brała
Udział w konkursach wiedzy: o zasadach zdobywania odznak turystycznYch i krajoznawczych, o gminie JaraClewo i o rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
". W południc jury dokonało oceny
)esiennych parasoli". W tym konkur:
sle oryginałnymi pomysłami wykazah
SIę uczniowie z Jaraczewa. Po losowaniu upominków i przyzna niu nagród
dla najlepszych uczestników w poSZCzególnych konkurencjach, nastąp'
ło Wręczenie nagrody głównej. Puchar
Wójta Gminy Jaraczewo otrzymała
dru ży na z Bachorzewa, za nią upl aso~vali s ię ucz ni owie z Dobicszczyzny
I GOliny.
. 7 grudnia odbędzie s ię rajd zim owy.
rYm ra zem mił oś ni cy pieszych węd
rÓWek spotkaj-a się w Woli Książęcej.
.
(in)

Na ostatniej sesji

żerkowska

rada
podjęła decyzję między innymi O przystąpieniu do aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwzględnione
zostaną
wnioski
o ujęcie działek pod budowę kopalni
gazu i gazociągu (w Chrzanie i Stęgo
szyj, boiska sportowego w Chrzanie
oraz na potrzeby żwirowni.
Przyjęto też jednogłośnie uchwałę

pobliżu głównego oharza (trzeci
rząd po prawej stronie) na grób sierżanta Romana Strzyżyńskiego - żoł

ślad

nierza 13 batalionu strzelców, urodzonego 24 lipca 1914 roku w powiecie
W walkach zginął on 12
maja 1944 roku.
Zdaniem rozmówczyni cmentarz
nie jest już tak starannie utrzymywany
jak dawniej. Niektóre napisy na pły
tach nagrobnych stają się nieczytelne
i wymagają szybkiego odnowienia.

jarocińskim.

Przebywający niedawno na cmentarzu wojennym na Monte Cassino we
Wloszech uczestnicy pielgrzymki
z Witaszyc zwracali uwagę na groby
poległych. Jedna z uczestniczek Mirosława Matysiak przypadkowo trafiła

(łb)

dotyczącą

zmiany określenia zasad
zbywania lokali mieszkalnych stanowiących wlasność gminy. Sprzedaż
tych domów może nastąpić jedynie
w przypad ku jednoczesnej sprzedaży
wszystkich lokali znajdujących się
w budynku. Jeśli do tego dojdzie,
gmina gwarantuje bonifikatę 'w wysokości 20 % ceny danego lokalu.
Jednogłośnie
przyjęto
uchwałę
upoważniaj ącą zarząd do wydzierża

wiania gruntów soleckich sołtysom na
czas trwania ich kadencji. Ustawa
o samorządzie terytorialnym uprawniała wyłącznie radę do zawierania
umów dzierżawnych. Żerkowska rada przekazała swoje uprawnienia
w tym zakresie za rządowi_
(akt)

FOl. M. Marysiak

Ostatnie prace na
Mamy już za sobą zbiór owoców
i warzyw oraz prace porządkowe wykonane na działkach, w sadach i ogrodach. Warto jednak pamiętać o przygotowaniu gleby na zimę, wykonując
głębokie przekopy.
W yją tk owo sprzyjająca tegoroczna
a ura jesienna umożliwiła spokojny
zbiór owoców i warzyw. Działkowcy
wykorzystywali również pogodę na
wykonywanie prac pOTZ>jdkowych.
Niestety wiele poletek uprawnych
straszy brakiem wykonania przekopu
jesiennego. Niektórzy rozmówcy

działkach

twierdzą wręcz, że jest to zbyteczne,
gdyż właściwe rezultaty osiąga się tyl-

ko przez kopanie wiosenne. Tymczasem prawda jest zupełnie inna, gdyż
głęboki jesienny przekop ma poważne
znaczenie ekologiczne dla roślin uprawnych i nie tylko. Przekop wykonan y
w tzw. ostrej skibie, przykrywa resztki
roślinne.
powoduje
spulchnianie
i przewietrzanie gleby. Jednocześnie
zabieg ten umożliwia gromadzenie się
wody opadowej. Przekop wykonany
na terenie pochyłym w poprzek kierunku spadu zapobiega erozji (nisz-

czeniu) gleby. Dzięki temu ważnemu
zabiegowi agrotechnicznemu giną
młode siewki oraz niektóre kiełkujące
nasiona chwastów.
Wykonując ostatnie prace porząd
kowe warto pamiętać o pozostawieniu
w niektórych miejscach liści. Ma to
zwłaszcza dużc znaczenie w sadach
znajdujących się w pobliżu zadrzewi eń, z których mogą przenikać zaskrońce i jeże szukające schronienia
na zimę_ Zwierzęta te są nie tylko
gatunkami chronionymi, ale również
sp rzymierzeńcami człowieka w zwalczaniu szkodników.
(lb)

Zapis wyrzucania za drzwi
We wtorek zebrala się Komisja Promowania Dzialalności Gospodarczej i Zapobiegania Bezrobociu. Czterej
radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej Gedyni, którzy dotarli na posiedzenie) - Andrzej Baranek, Marian
Michalak, Stanislaw Podeszwa i Lech Szymczak nie zgodzili się na obserwowanie obrad przez dziennikarza
"Gazety", Roberta Kaźmierczaka. Dzień wcześniej przewodniczący komisji - Lech Szymczak wyraził zgodę na
udzial dziennikarza w posiedzeniu.
Przedstawiciel naszej "Gazety" i reporterka JA-Radia - Agnieszka Matusiak zarejestrowali przebieg dyskusji
z czlonkami komisji na temat odmowy udzielenia zgody na uczestniczenie dziennikarzy w obradach. Poniżej
przedstawiamy, z niewielkim i skrótami, przebieg tej rozmowy.
Ma ri a n Michalak - Panie przewodnidecydllje komi;ja czy
ty lko przewodniczący? Bo komisja to

czą cy, jak /O jest-

jest glos większości, a nie glos przewodniczącego .

Lech Szymczak - Ja wyrazilem zgodę
jako p rze wodniczący ...
M .M. - To trzeba przedtem poprosić
o zdan ie ez/onków komisji.
L.Sz. - Jakie jest więc zdanie komisji?
Andrzej Baranek: - lu zdania nie mam,
bo nie wiem HI jakiej sprawie'!
M.M. - Uczestnictwa pana Każmier
czaka w posiedzeniu komijji? Mam po
prostu zastrzeżenia do sposobu przedstawiania naszej pracy na ostatnim
posiedzeniu komisji.
L.Sz. - To proszę teraz nie nagrywać.
Robert Kaźmierczak - Wolalbym jednak lO nag rywać.
M.M. - Wobec legII poz wolimy sobie na
obecn ość tylko nas. Pana poprosimy
później.

R.K. - Posiedzenie musialoby

więc

zo-

sIać utajnione.
M.M. - Jes t rzecz taka, że komisja ma
prawo do odbywania swoich posiedzeń
w swoim kręgu. D/alego uważam, źe
mamy do tego prawo i chcemy pewne
rzeczy przedyskutować .
L.Sz. - Dlaczego jestlytul " Za plecami
dziewic"? To jllż j est pewien wniosek
z naszej k omisji. To nie jest przedstawienie ty lko toku obrad k omisji, ale
wyciąganie jakichś wniosków.
R.K. - Ty tul wynika z wypowiedzi
przewodniczącego
Rady Miejskiej
w Żerkowie.
L.Sz. - Pan przewodniczący rady w Że
rkOlvie nie byl na komisji. Więc nie
należalo przyjąć do lego arty kulu takiego lylUlu.
(. ..)
L.Sz. - M y,imy rozmawiali też na lemal
etalów w urzędzie i o pracownikach,
którzy nabyli uprawnienia emery talne.
(. . .) Tego tematu pan w ogóle nie IIjąl.
/)/aczego ty lko jest wybiórczo? Jeż eli
j est się na posiedzeniu, należy przekazać przebieg posiedzenia.
( ... )
M.M. - Ten arlykul nie pOlllaga w lą
czeniu pewnydl dziala/i, ale wręcz dzieli
gminy. Dlatego proponuję jeszcze raz
odczytanie artykulu HI naszym gronie
i wtedy poąk(: ie stw'ownych decyzji.
A.B. - .la ,iie znanI lego artyk.ulu.
M .M. - Pros zę o obel.;no.vć tylk.o komisji.
Stanislaw Podeszwa: - Przeczyta,:, bo
jedni nie przel.;zy/ali .. .
M .M. - Przepraszam . czy len wniosek

może być przegłoso wany?

(. ..)
S.P. Prasa powinna rzetelnie informować o tym cO bylo na komisji! O wszyslkim!

M.M. - Proponuję wniosek o utajnienie
obrad komisji. Panie przewodniczący .. .
L.Sz. - Kto jest za? J a się wSlrzymllję·
Za utajnieniem obrad glosowali radni
Andrzej Baranek, Marian Michalak
i Stanislaw Podeszwa.
A.B. - Musimy sobie najpierw wyjaś
co jesl IV tym artykule. Ja nie
czytałem i nie wiem.
L.Sz. - Proszę zaprolOkolować, że komisja głosowala w jprawie utajnienia
dyskusji na temat arlykulu, który ukazal się w "Gazecie Jarocińskiej", pt .
"Za płecami dz ie wic". Wniosek przeszedl trzema głosami.
nić,

Po glosowaniu dziennikarz zastal
wyproszony z sali obrad. W tym czasie
radni zapoznawali się z artykulem
i podjęli decyzję o dalszym trybie posiedzenia.
L.Sz. - Myśmy przeanalizo wali arlykul, który uważamy. nie odzwierciedlaj
cuhici posiedzenia. Nie hyl tylko lemat dotyczący opracowania planu specjalnego z walczania bezrobocia, ale
również byla informacja pana burmistrza na temat pracowników. klórzy są
zatrudnieni w urzędz ie i j ednostka ch
podleglych. Chcieliśmy, aby podano
nam Iych praco wników, którzy nabyli
uprawnienia emerylalne ( .. .). Ten temai nie zosIal w ogóle uwzględniony
w artykule. A uważam , że ten temal byl
bardzo ważny, bo chcemy stwarzać
miejsca pracy w różny sposób.
R.K. - Dzisiejsze posiedzenie j esl więc
utaj nione dlalego . że len temat nie
zostal uwzględnio ny?
L.Sz. - Po prOSili mialo być wszystko I
Nie wybiórcze stanp wisk o. Po to pan
nagrywal, aby przedstawić spoleczeńs
twu całoJi:, a nie wybiórcze tematy.
R.K. - Jaki jest powód IItajnienia dzisiaj ohrad?
L.Sz. - Powiedzialem już - nieohiektywne przed vta wienie posiedzenia.
( .)
R.K. - Na jakiej podstawie prawnej
posiedzenie zostalo ulOjnione?
L.Sz. - Media powinny pelnić rolę
służebną społeczellslwu , a nie kłócić
spo/eczel1s1Illo.
R.K. - Może po pros Iu komisja u waża .
że media powinny slużyć radnym?
L.Sz. - Najak iej podwawi" takie st wierd=enie?
R.K . - A 110 jakiej pod,tawiejesl pana
stwierdzenie. że nie slużymy .~'Poleczeli
s twu?
L.Sz. - Tell artyklll pokazal. Sk lócil
pa"ju ż gminę Jarocin z innymi gmillami.
R.K. - Dlaczego pan twierdzi, że 10 ja
sklóci/em gminy, skoro to ja rocińscy
radni zdecydowali z panem Baraniakiem, że program speljalny zos tanie
przygotowany ty lko dla gminy Jarocin?

L.Sz. - Je.iIi dyskutOlvali.imy na temat
programu specjalnego dla absolwentów, to czy pan sobie wyobraża, żeby
tylko byli absolwenci z gmillY Jarocin.
Automa/ycznie będą absolwenci z calego rejonu. Nie mo żna wybiórczo ... M ówimyo absolwentach, którzy k Oli czą na
terenie Jarocina .
R.K. - Na zakończenie posiedzenia podsumowywał pan, że program zostanie
przygotowany tylko dla gminy Jarocin,
gdyż inne samorządy - jak slll'ierdzono
- nie chcą partycypować w kosz lach
wspólnych dziala/i.
L.Sz. - Mówili.imy, że należy dokonać
rozeznania. Jeżeli nie będzie wspóldzialania innych gmin, nie będą dlcialy się
włączyć, to będziemy zmuszeni opracowywa ć ten plan we wlasny m zakresie.
Druga rzecz - nie wyobraźam sobie,
żeby np. gm ina Jaraczewo m ogla realizować laki plan nie mając podmiotów
gospodarczych. Będzie opraco wany
plan, ale on musi być realizo wany przez
podmioty gospodarcze.
R.K. - Je,iIi panllważa, że co.i w lek.icie
zostało !Jformu/owane niepoprawnie ,
czy zostala napisana nieprawda, dlaczego radni nie wystosowali do "Gazety" sprostowania.
L.Sz. - W tej chwili mamy przygotowane stanowisko, klóre zostanie przekazalle do " Gazety Jarocińskiej". Jeśli
..Gazeta " nie zechce tego naszego slanowi.,ka wydrukować doslownie, wtedy
przekażemy je do i/lIIej gazety.
R.K. - Czy pan prze wodniczący moźe
powiedzieć, w jakieJl sytllacjach obrady
komisji mogą być IItajnione?
L.Sz. - W tej chwili jest lO decy zja
komisji. (:. .) Takich py tań proszę lIie
zadawać. To nie jest iSlotna sprawa.
Zdecydowaliśmy, że będziemy dyskutować le sprawy. To nie ma nic wspólnego z prawem prasowym. Mamy też
prawo obradować we własnym zakresie. Proszę wobec tego. jdli przyjdz ie
kto.i inny z gazety, proszę bardzo.
Może /lawet ucze.\·lniczyl: w lej chwili.
Pan podpadl nam jllż kilkakrotnie.
Agnieszka Matusiak (JA-Radio) - Je.ili
przedstawideI gazety czy radia nie podoba się pallu. lo nie może już uczeslniczyl:?
L.Sz. - Nie nie podoba. ale nierzele/llie
przedwawia fak ty.
R.K. - Panie przewo dniczą cy, przez
dwa i pól rokll dzialania tej rady, do
redakcji gazely nie dOJarlo ani jedno
sprostowanie , wyja.{-nicllie ze strony radnych, dotyt:zql.;e relacji z se.\ji czy
komi.lji.
L.Sz. - Pan jestlla ka żdej sesji. Dlaczego pan lIie przekaz"je faktów z Iych
sesji. Na przyklad bylo sprawozdanie
na lemat działania Komisji Komuna/nej. ( ...) N ieklórzy ludzie mogli mieć

dowody, że cośjestlliep rawidlowego, że
coś niesłusznie by/o skomunalizowane.
Dlaczego w Iym temacie nie podaliście
nic? Inne k omisje leż zdawały sprawozdanie. Macie pretensje, że samorząd
chce organizować informalor. Przecież
jeśli lakie informacje są, które nie oddają dllcha sesji, no to niestety .. .
R.K. - Dlaczego więc pan nigdy lego nie
zglaszalw piśmie do redakcji, nie wyjaśnial?

L.Sz. - Może jllż skończymy, bo ja mam
posiedzenie ... Je.~:1i nie ma informatora
samorządowego,
spoleczeńslwo w

należy

informować

sposób rzelelny, aby
spolecze/islll'O wiedzialo, jakie sprawy
się dzieją na sesji. Pali I ylko wybiórczo
sensacyjne wiadomości podaje.
R.K. - Pan uważa, że radni mają m onopoł na ocenianie, czy informacja j est
rzetelna czy nie?
L.Sz. - Zaraz, m onopol...
A.M. - Trudno podać rzetelną informację, jeśli wyprasza się z sali.
L.Sz. : Mamy dowód na osWtnim posiedzeniu. Powiedzieli.\·my, żejeśli sprawa będzie wyjaśniona . nie mamy sprawy, żehy przedslawiciel prasy brai
IIdzial. Gdyby "Gazeta" pokazywala
wszystkie elC/nellly waŻne dla spolecze/i slwa , nie byloby problemu.
R.K. - Panie przewodniczący, ja mam
tylko obawy, że k omll.i czasy s ię pomy lily .
L.Sz. - Jakie czasy?
R.K. - Takie postępowanie może i by lo
doplIszczalne przed 1989 rokiem. Teraz
mamy wołność sło wa i wolną prast: .
Mam więc prośbę, aby pan przewodniczący podal podstawę prawną IIwjnienia dzisiejszych obrad.
M.M. (podając przewodniczącemu
Statut gminy) . Panie prze wodniczący,
artykul 87 proszę przeaytać.
L.Sz. - "Posiedzenie komiJ}i z wolllje
przewodniczący komisji z własn ej inicjatywy, bądź też na wniosek przewodniczącego rady lub 11 3 .. . " Który!?
M .M. - 87 anyku/.
L.Sz. - " W posiedzeniach k omisji mogą
brać IIdzial prze wodniczący organów
wykonawczych , j ednoslek pomocni- '
czych oraz inne osoby nie będące czlonkarni kom;,,}i, jeżeli ich obecność j esl
pożądana ze względu na problematykę
posiedzenia. Pr zewodniczący może
udzielać im glosu w dyskusji, nie biorą
jednak udzialu w glosowaniII. " JeSI
podany arlykul. Ja jako przewodniczą
cy poz wolilem na IIczestnictwo , ale komisja podjęla decyzję i miala prawo
taką decyzję podjąć .

Dziennikarze opuścili sa lę obrad. Po
chwili na korytarz wyszedł przewodniczący komisji - Lech Szymczak i poinformowal:
Ł . Sz.

- Posiedzenie nie jest tajne, a/e

u ważamy, że zgodnie z paragrafem 88
możemy sprawę prowadz ić we wlasny m

gronie. A dlaczego tak uważamy? Pon ieważ .'Iq pewne sprawy kOlllrowenyjne - 10 jest spra wa podalków. Będzie
dużo takich przeciw i za. N ie clu:ieliby.rmy, aby pewne sprawy, k tóre będą
korz)'slIIe, byly przedstawione, a które
niekorzystne , nie b ędą przedstawione.
R.K. - Na jakiej więc podstawie nie
możemy uczestniczyl: w posie(lzcniu ,
jeśli /lie zostało ono ulajllione?
Ł. Sz. - Nie utajnione, ale komi~ja może
dz ialać we wlasnym gronie na podstawie paragrafu 88. Komisja przeglosowala . że mamy obrado wać we wlasnym gronie.
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Natomiast w Smiełowie nie obchodzono rocznic. - My zajmujemy się
Mickiewiczem. Od Sienkiewicza są inni
Poznań, Mi/osław, Śmie/ów i Rogalin - to wielkopolskie miejscowości, w których bywał Henryk Sienkiewicz_
specjaliści, ot L'hoćby w pozllmlskim
W 1996 roku - Roku Sienkiewiczowskim, odbywały się tutaj wystawy i urocz!,stości poświęcone pisarzowi.
//luzeum. Ale niewykluczone, że na końcu tego roku albo początku następnego
poslOrarny
się zorganizować wieczór
zaangażowal,
ale
ich
drogi
się
rozeszły
sprzymierzeńca
tutejszej
ludności.
był
Pierwszym z miast Wielkopolski,
bardzo istotny - twierdzi Anna Surzyń po.;więcony pisarzowi, połączollY może
do którego przyjechał Sienkiewicz - opowiada Anna Surzyńska - Blazjakimś koncertem lub odczytem - wyska - Błaszak.
w 1880 roku był Poznań. Podczas szak, kierownik Muzeum Literackiejaśnił Andrzej Kostołowski, kustosz
Najbliższe Jarocinowi muzeum potrzydniowego pobytu spotykał się go Henryka Sienkiewicza w Poznaświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi muzeum im. Adama Mickiewicza
w hotelu " Bazar" z reprezentantami niu. Po trzecim dniu pobytu w Miłos
w Śmiełowie.
mieści się na Starym Rynku w Pospołeczeństwa Wielkopolski i odwieławiu , Sienkiewicz udał się do Śmieło
Od 15 listopada do końca roku
znaniu, w narożnej kamienicy, pod
dził Gniezno. W 13 lat później przyjewa. Po wizycie w pałacu pozostało
numerem 84. Jest to placówka bardzo można ogl ądać w muzeum w Poznakilka listó\~, które pisarz nadesłał do
chał do Rogalina na zaproszenie Edniu wystawę upamiętniającą 80. rocznietypowa. Powstała dzięki wysiłkom
właścicieli Śmiełowa , Chełkowskich.
warda i RÓŻy Raczyń sk ich.
nicę śmierci Henryka Sienkiewicza.
W 1899 roku Sienkiewicz został Po 1905 roku, od chwili ukazania się jednego człowieka - Ignacego Mosia, Przez cały czas można zwiedzać stałą
który obecnie jest honorowym kus- ekspozycję, na którą składają się m.
zaproszony na uroczys tość odsłonię listu otwartego do cesarza Wilhelma
toszem muzeum. - Pan Moś teraz już in. liczne drobiazgi należące do Siencia w Miłosławiu, pierwszego na zie- II , Sienkiewicz nie bywał już w Wielnie oprowadza. tylko wita wycieczki,
miach polskich pomnika Juliusza Sło kopolsce. Dla pruskiego zaborcy stał
kiewicza i jego rodziny: noże do lismów; kilka słów, ale caly czas pracuje tów, linijka i binokle pisarza, relikwackiego, w 50. rocznicę śmierci poe- - się "persona non grata" . Mimo zei wzbogaca zbiory. Jest takim dobrym
ty. Twórcą tcgo pomnika hył Włady rwania bezpośredniego kontakt u
wiarz. Wśród eksponatów można
ducIlem naszego muzeum. - wyjaśnia obejrzeć zdjęcia pisarza i jego rodziny,
s ław Marcinkowski, artysta pochoprzez cały czas włączał się w działal
pani kierownik. - W tym roku, Ilasza listy i rysunki oraz wydania książek
dzący z Mieszkowa, a fundatorem
ność na rzecz Wielkopolski . - O zaindziewięcioosobowa grupka przygotow kilkudziesięciu językach. Jedną
Józef Kośc ieiski. W Miłosławiu spot- teresowaniu Sienkiewicza wielkopolswala 52 wystawy w terenie. Ze względu z najciekawszych książek jest "Quo
kimi sprawami świadczy ankieta "Prukał pisarz, pochodzącą z Zielnik koło
na rok wiele szkół zainteresowało się vadis" z pozytywką, polskie wydanie
sy i Polska", która miala wpłynąć na
Środy, Marię Radziejewską , nazywatym pisarzem. Bardzo dużo z nit.:h z 1927 roku. - Wszędzie tępimy stwierną "czwa rtą Marią w życiu pisarza" ,
rząd pruski. Bronił dzieci strajkujących
przyjmuje w tym roku Sienkie·wicza za dzenie , że Sienkiewicz otrzyma/nagro- Jak zawsze Sienkiewicz musiał się we Wrześni i w szkołach poznGlJskich.
dę Nobla za "Quo vadis". To jest
Jego nazwisko było znane i te listy , patrona. Henryk Sienkiewicz jest barzakochać. Będąc w Miloslawiu upatdzo popularnym patronem; nadaje się absurd, gdyż nigdy nie otrzymał narzyl sobie tę piękną Wielkopo/ankę . które publikował. były jednak bardzo
dla wszystkich jako wzorzec Iliekłopot grody za tytul, ale za wybitne zasługi
Sial do niej listy. bardzo poważnie się poważnie traktowane. Jego głos, jako
w twórczości epickiej - wyjaśni ła Anna
liwy . .
Surzyńska - Błaszak. Największym
Również w Jarocinie starano się
skarbem muzeum jest kopia z brązu
uczcić rocznice pisarza. Do końca
maski pośmiertnej Henryka Sienkiewrześnia trwała w filii dziecięcej Miejwicza. Odlew prawej dłoni oraz maskę
skiej Hihlioteki Publicznej wystawa
pośmiertną wykonał Franciszek Ksazorganizowana przez poznańską pla- wery Black.
cówkę.
W
Miłosławiu
w
dniu
21'wrzeDwunastu kombatantów zostało ubonorowanych odznaką "Weteran
LIDIA SOKOWICZ
śnia ludzie zebrali się pod pomnikiem
Walk o Niepodległość"_ Uroczystość odbyla się 8 listopada w ramach
Słowackiego, aby przypomJuliusza
Rok 1996 przyjęło się nazywać Rokiem
obchodów Narodowego Święta Niepodleglościnieć pobyt pisarza. Mowę, którą wySienkiewiczowskim ze względu na
głosił przed la ty tu Sienkiewicz, w tym
Posiedzenie zarządu kola Związku tach wojny i O trudach odbudowy
przypadające trzy rocznice: 150 lat od
roku odczytaljego wnuk. W Poznaniu urodzin, 100 od powstania "Quo vadis"
Kombatantów RP i Byłych Więźniów zniszczonego kraju. - Aktywność wa4
października
miała
miejsce
specjałna
i 80 od śmierci pisarza.
Politycznych w Jarocinie zorganizo- sza niech będzie przykładem dla pokowano w Domu Dziennego Pobytu. lenia, które nie zawsze rozwnie aktywność weteranów. dla których miłość
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
Miejskiej Marian Sikorski. Srebrne
burmistrz Paweł Jachowski i przewod- ojczyzny i jej obrona były zawsze najważniejsze w ich życiu - stwierdził
odznaczenia przyznane przez ministra
niczący Rady Miejskiej Marian Sikorburmistrz Pawel Jachowski, składając
Obrony Narodowej wręczył pułkow
ski. Dekoracji kombatantów dokonał
życzenia odznaczonym.
nik Eugeniusz Pałysa, komendant
prezes koła Henryk Rykowski. Do tej
Odznaczeni zostali :
Wojskowej Komendy Uzupełnień
pory w jarocińskim kole odznaczono Edward Biskup, Feliks Dąbkiewicz,
Trzynastu osobom wręczono w Ratu- z Kalisza. Uroczystość odbyła si ę
57 kombatantów, którzy walczyli Kazimierz Dziewiątka, Jan Furmaszu
srebrne odznaki za zasługi dla w Ratuszu.
w czasie II wojny światowej.
niak, Edward GoguIski, Teodor MaSrebrne odznaczenia otrzymali:
obronności kraju.
Spotkanie było nic tylko okazją do cioszczyk, Edward Marciniak, StanisSrebrne odznaczenia przyznawane Łucja Cieślak (Łowęcice), Stanisław
wręczenia odznaczeń, ale i do rozław Sikora, Tadeusz Sikora, Tadeusz
i Teresa Gnorek (Wilkowyja) ,Czesław
są rodzicom, których co najmniej
mowy przy kawie. Wiele miejsca po- Stawikowski, Marian Straburzyński,
trzech synów służy w wojsku . Aby i Gabriela Grygie! (Cerekwica Stara),
Czesław Wachowiak.
(Is)
świ ęcono także wspomnieniom o laStanisław i Maria Kaczmarek (Stę
otrzymać złoty order trzeba wychogosz), Kazimierz i Hełena Rybezyńscy
wać dla armii więcej niż czterech synów. Obok nagrodzonych w uroczys- (Gola), Kazimierz i Jadwiga Grygiel
(Nosków), Zdzisław Kruszyk (Jarotości wzięli udział burmistrz Paweł
Jachowski i przewodniczący Rady cin), Irena Żelek (Roszkówko). (Is)

Weterani odznaczeni
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PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAż CIĄGNIKA URSUS C-355
rok produkcji 1974, cena wywoławcza 2.940 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 1996.12.05. o godz. 10.00 w biurze Gospodarst·
wa Pomocniczego w Tarcach.
Biorący udział w przetargu powinni wplacić Wadium w wysokości 10 % ceny
u.ywolawczej . w biurze Gospodarstwa, najpóźniej na godzinę przed roz·
poczęciem

przetargu.

Ciągnik można oglądać

w dniu 1996. 12.03.
ZSR Gospodarstwo Po mocnicze w Tarcach zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
("WAl",

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

POLMOZBYT
ZAKtAD USŁUGOWO-HANDLOWY
63-800 GOSTYŃ, ul. Wroclawska 140a
tel. (0-65) 720-035. 720-042. fax (0-65) 720-072
POLECA w sp'"l.Cdaiy samochody FIAT:
" FIAT 126 w szerokiej oferc ie

" CINQUECENTO w szerokiej gamie
sjlnikO\v~i i wyposażeniowej
" UNO z silnikami 1.0 i l A w szerokiej " CINQUECENTO VAN (dostawczy)
" PUNTO
ofercie wyposażeniowej
" BRAVO.BRAVA
- UNO VAN (dostawczy)
OFERUJ EMY różnorodne fonII)' s prLCdaży:
• w cenach fab l)'cznych
• za got ówk~
• na raty bez poręczycieli (wplata 10%" 60 rat)
• w leasing u (\\'szclkic fonna lności za ł at wi amy na miejscu)
ZABEZPIECZAMY:
• serwis gwarancyj ny i pogwarancyjny
• mo nt aż instalacji ga7.owej
• badani a techn iczne pojazdów
• sz~roki asortyl1li.:llt cz<;Śt.: i Z3111icnnych i akccsorii
wy posaż~n(owej

MINOLTA
DEALER

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

ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godzinach 8'''" 16'"

Firma

ARTYKUŁY

Pyzdry, ul. Mostowa 6

~ 1)Lłł

QtfJe

~ 1)Lłł ~/(LEPÓW

Szymańscy
tel. (0-93) 768-462, fax (0-93) 768-439

CENTRUM DAEWOO

t /(t(X/(ÓW

SPRZEDAż NA RATY I ZA GOTÓWKĘ

~ 1)LI' ~Z/(ót
.. TANIO" SOLIDNIE ..

MIŁO

..

przy zakupie niespodzianka
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Espero. NEXIA. TICO
Polonezy Caro. Atu
Polonezy Tru ck różnego rodzaju
SERWIS SAMOCHODOWY
gwarancyjny i pogwarancyjny
montaż gazu
znakowanie pojazdu
montaż alarmów

POŻYCZKI

GOTÓWKOWE
1,32 % miesięcznie

**

Przyj azn a obsluga
Minimum fo rm a ln ości

WYSTARCZY, ŻE MASZ
STAŁY DOCHÓD R E NT Ę LUB
E M ER YT U R Ę

(min . 420

zł)

CZ YNNE od /11.00 du / 6.30
(!l19/ 96

Jedyny taki UKS
Od stycznia tego roku przy Zespole Szkół Zawodowych Dr l w Jarocinie dzia~a Uczniowski Klub Sportowy "Technik". Jest on jednym
z zaledwie trzech UKS-ów istniejących w województwie kaliskim w szkołach ponadpodstawowych, a jedynym o profilu lekkoatletycznym.
Od czasu gdy Maciej Konieczny
w ZSZ nr l jako
nauczyciel wychowania fizycznego,
lekkoatletyka stala się w szkole wiodącą dyscypliną sportu . Jednakże
w ciągu roku dla uczniów szkół
ponadpodstawowych organizowane są zaledwie trzy imprezy lekkoatletyczne na stadionie. Aby zaś móc
startować w zawodach wyższej rangi niż mistrzostwa województwa,
trzeba reprezentować barwy jakiegoś klubu. "Chcialem dać moim pod- ·
opiecznym możliwo.<ć sprawdzenia
swych umiejęmości w rywalizacji
z najlepszymi lekkoatletami w kraju"
- mówi Konieczny. - "Dlatego w momencie, gdy zaczęlo powstawać wiele
uczniowskich klubów sportowych,
wspólnie z Martą Pawlowską i Wojciechem Grzybkowskim zaproponowaliśmy utworzenie U KS-u przy
ZSZ nr l ". Pomysł ten poparł dyrektor szkoły Krzysztof Lehmann. On
także zaproponował nazwę "Technik". Nawiązuje ona do poprzedniej
nazwy szkoły - Technikum Drzewne
- i podkrcśla wzajemne związki. 2 I
stycznia 1996 r. odbyło się walne
zebranie klubu, na które zaproszeni
zaczą ł pracować

zostali rodzice zarówno zawodników, jak też innych uczniów szkoły.
Wybrano pi,cioosobowy zarząd,
ktorego prezesem został Czesław
Przedpełski. "Mieliśmy 'pore problemy z rejestracją klubu. ale w kOI/CLI się udalo" - wspomina Konieczny. W statucie klubu bodaj najważ
niejszy jest punkt mówiący o tym, że
członkami klubu mogą być także
zawodnicy nie związa ni ze szkołą,
bez względu na wiek.
UKS "Technik" zgłosił w Polskim Związku Lekkiej Atletyki
trzydziestu trzech zawodników.
Dotychczas jedynym trenerem był
Maciej Konieczny. Prawdopodobnie pomagać mu będzie Wojciech
Pawłowski , który zajmie się sprinterami i skoczkami w dal. Trenerzy
pracują społecznic.

Pierwszym i jednym z najważniej
szych wydarzeń w krótkiej historii
klubu było zakwalifikowanie się
w marcu Tomasza Pietrzaka do
finału mistrzostw Polski w biegach
przełajowych. Zajął w nich 72 miejsce na 120 sta rtujących , zdobywając
dla klubu pierwsze punkty (punktowało pierwszych 80). "Dzięki To-

Dwa medale plus
Dwa srebrne medale wywalczyli za. wodnicy Ipponu Jarocin w finale Ogółnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego kadetów w judo. Zdob)'1i je Slawomir Tomczak i Krzysztof Tryk.
Zawody odbyly s i ę w Płocku, a startowało w nich ośm iu zawodników
Ipponu. Sławomir Tomcza k i Krzysztol'Tryk dotarli do finału , ałe minimalnie przegrali walki o złoty medal.
Tryk uległ " na punkty" Golusowi
z Czarnych Bytom. Tomczak zaś
przegrał przy remisie niejednogłośną
decyzją s,dziów. Szanse na brązowy
medał miało trzech kolejnych judoków l ppon u - M aciej Walczak, Art ur
Łagod ziń ski i Michał Piotrowiak .
Wszyscy jednak przegrali i zajęli pią
te miejsca. W punktacji drużynowej

drużyna

""

Ippon zajął drugie miejsce, ustępując
Czrnym Bylom tylko dwoma punktami.
W rankingu Polskiego Zwią zku
Judo zarówno Sławomir Tomczak
jak też Krzysztof Tryk zajęli pierwsze miejsce w Polsce. Tym samym
uzyskali klasę spo rtową.

*

Wspaniały sukces odniosła drużyna
kadetów Ipponu Jarocin, która we
Wrocławiu wywalczyla srebrny medal
drużynowych mistrzostw Polski,
W walce O awans do finału judocy
Ipponu stoczyli pasjonujący pojedynek z AZS-em Wrocław, zwyciężając
5:4. W finale Ippon uległ Czarnym
Bytom 2:4.
(pwjt)

mkowi "Technik" po raz pierwszy
na arenie krajowej" przyznaje trener. W maju "Tecanik" wziął udział w otwartych mistrzostwach województwa kaliskiego
w lekkiej atletyce, zdobywając w tej
imprezie dzi ewięć medali (I zloty,
3 srebrne, 5 brązowych). W tym
samym miesiącu "Technik" wystartował w pierwszej rundzie ogólnopolskiej ligi juniorów w l.a. Druga
runda odbyła się we wrześniu, a po
obu jarociń ski klub sklasyfikowano
na 13 miejscu w stawce 16 ekip.
W czerwcu klub uczestniczył w mistrzostwach makroregionu juniorów
ijuniorów młodszych. Pierwszy medal w 7Alwodach tej rangi wywalczyła dla klubu Emilia Kubiec, zajmując trzecie miejsce w skoku
wzwyż. Zawodnicy U KS " Technik"
startowali w mityngach kwalifikacyjnych, w których można było uzyskać prawo startu w indywidualnych mistrzostwach Polski. Na jednym z takich mityngów skoczek
wzwyż Tomasz Szybiak wypełnił minim,um B, pozwalające pełnić funkcję rezerwowego w finałach mistrzostw Polski. "Gdyby nie znalazlo
się w Polsce dwudziestu czterech skoczków, którzy uzyskaliby minimum
A, to Tomek wziąlby udzial w mistrzostwach " - tłumaczy Konieczny.
Tym zakończył się pierwszy, bogaty
okres startowy lekkoatletów.
Wakacje poświęcone były , na
przygotowania do drugiego okresu.
zawodnicy UKS " Technik" przebywali na obozie przygotowawczym
w czeskim Jabloncu. "Jest lO mię
dzynarodowa baza przygotowawcza
lekkoatletów , podobnie jak w Pol,ce
Spala. W cza,ie naszego pobytu przebywa/y tam również mlodzieżowe reprezenLacje Kataru i Arabii Saudyjskiej" - wyjaśnia Maciej Konieczny.
W tej miejscowości do dyspozycji
lekkoatletów pozostaje stadion z tartanową bieżnią , hala, również z tartanem, a także wspaniałe górskie
szlaki i jezioro. "Wszystko to za

pokazał się

Runda podstawowa rozgrywek w Amatorskiej Lidze Koszykówki zbliża się do
końca. Przed ostatnią kołejką kilka
drużyn zapewniło już sobie awans do
rundy pucharowej.
Oto wyniki: Inter Elkan - Skauci II
52:56 (w spotkaniu dwóch najlepszych
druży n ubi egł orocznych rozgrywek lepsi okazali s ię ponownie mistrzowie
ligi), Witbud - Nietomni 6ł:1 7, Pociski - FN FM 27 :3 I, Intcr Elkan - Le-

gion Nowe Miasto 49:40, Witbud Center-Fiesta 64:54 (Witbud okazał
Się lepszy w pojedynku o pierwsze
rrueJsce w grupie 11), Jets - Młodzi
Gm~wm_ 62:32, Skauci 11 - Argus
Semce )9:54. Przed os tatnią kolejką
w grupIe l prowadzą samodzielnie
Skauci II Pleszew przed lnter Elkanem oraz Jetsami i Argus Service, zaś
w grupIe 11 samodzielnie prowadzi
WItbud przed Center-Fiestą . Do fazy
finałowej awansuJ'l po cztery najlepsze druzyny z obu grup. Najbliższy
mecz w hdze odbędzie s ię w czwartek
21 listopada o godz. 19.00, a zagrają
oruzyny lnter Elkanu i Argus Service.
(pwmd)

PAWEŁ

WITWICKI

Dźwigali za Niepodległą
12, 14 i 15 listopada w Tarcach
zawody w podnoszeniu cięża
rów dla uczczenia rocznicy odzyskania

odbyły się

niepodległości.

W kategorii dziewcząt Uuniorki)
lokaty zajęły: waga 42 kg - I.
Aneta Sobczak; 54 kg - I. Edyta
Dylewska; 59 kg - I. Jolanta Zdunek;
64 kg - l. Karolina Stawska; 70 kg - I.
Julia Kołaczkowska, 2. Dorota Antczak; 83 kg - I. Emilia Jańczak , 2.
Krystyna Kuczyńska. Najlepsze wyniki osiągnęły Aneta Sobczak i Edyta
Dylewska.
W rywalizacji chłopców - młodzi
ków najlepiej w poszczególnych wagach spisali się: 42 kg - I. Michal
Musiałck ; 46 kg - I. Adam Dudek; 50
kg - I. Marek Wlazik, 2. Łukasz
Grygiel; 54 kg - I. Nikodem Kowalczyk; 59 kg - I. Remigiusz Pasternak ,
2. Arkadiusz Grześkowiak; 64 kg - I.

czołowe

Koszykówka
na finiszu

znacznie mniejsze pieniądze niż w polskich ośrodkach sportolVo - wypoczynkowych" - stwierdza trener. "Na
tym zgrupowaniu przebywał z klubem pierwszy zawodnik nic zwiazany ze szkołą - Marcin Raczkiew·icz.
Zdecydował on się przenieść z Orkanu Ostrzeszów do jarocióskiego
klubu.
Drugi okres startowy nie był tak
bogaty w sukcesy . Tylko jedna reprezentantka klubu wzięła udział
w mistrzostwach Polski młodzików
w Krakowie. Była to Małgorzata
Kołodziej, która pobiegła w sztafecie
4 x 100 m, firmownej mianem reprezentacji województwa kaliskiego. Pierwszy rok startowy klubu
UKS Technik zakończył udział
w otwartych mistrzostwach Ostrowa Wlkp., gdzie podopieczni Macieja Koniecznego zaj,li dwa pierwsze,
dwa drugie i jedno trzecie miejsce.
Obecnie w kl ubie trwają przygotowania do halowych mistrzostw Polski, które odbędą się w lutym przyszłego roku.
Od początku d ziałalności klub
jest jednostką samofinansującą. Nie
otrzymuje dotacji. Udział w zawodach pokrywany jest ze składek
członkowskich, a przede wszystkim
z pieniędzy otrzymywanych od
sponsorów. "Ogromną pomocą sluży nam glównie prezes Przedpelski.
Gdyby nie jego zaangażowanie ,
a także dyrektora Lehmanna. to
UKS nie móglby istnieć" - ocenia
Maciej Konieczny. Opłaty startowe
są coraz wyższe, więc wkrótce pieniądze sponsorów mogą nie wystarczyć. Dotychczas nie było problemów ze sprzętem, co jest głównie
zasługą prezesa klubu. "Mamy zamial' prowadzic niewielką dzialalonośc gospodarczą. Między illnymi
planujemy zorgallizować "Bal Sportowca" - zdradza Konieczny. Klub
liczy także na to, że jego osiągnięcia
zostaną docenione przez władze
miejskie.

Sebastian Weber, 2. Emil Ratajczak;
70 kg - I. Paweł Paluszek; 99 kg - I.
Piotr Kordus. Spośród młodzików
najlepsze wyniki osiągnęli Remigiusz
Pasternak i Sebastian Weber.
Wś ród juniorów prym wiedli: 50 kg
- I. Marcin Zawisła , 2. Krzysztof
Pawłowsk i; 54 kg - I. Sławomir Nowacki; 59 kg - l. Paweł Lewandowski, 2.
Tomasz Nowak; 64 kg - I. Bartosz
Błaszczyk , 2. Wojciech Bogaczyk; 70
kg - I. Dariusz Stefaniak, 2. Hubert
Hałas; 76 kg - I. Tomasz Wojtkowiak,
2. Krzysztof Mikołajewski ; 83 kg - l.
Jacek Ciejka, 2. Jerzy Filipiak; 9 I kg
- I. Adam Majchrzak, 2. Adam Stodolny, 3. Sławomir Grucha!a; 99 kg - I.
Wojciech Majdziński; 108 kg - I. Radosław Niedzielski; + 108 kg - I. Marcin Drzewiecki. W punktacji OPEN
zwyciężył Pawel Lewandowski przed
Tomaszem Nowakiem i Bartoszem
Blaszczykiem.
(pwab)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1993. Ka-

SPRZEDAŻ

mień 4/ I, gm. żerków.

Sprzedam: ford mondeo 2.0,
XI1.1994, pełne wyposażenie; kadłub
jacbtu MAK 747, nowy. Tel. (0-62)

('883/R/96)

Sprzedam cinquecento 700, rocznik
1995. Jarocin, ul. Sportowa I/ lO, tel.
47-39-21 ; po godz. 18.00.

Sprzedam poloneza, rok 1980; Nissan Datsum, rok 1981. Łobez 4.
(141/RJ/ !l6)

(lm/Rl96)

(J884/Rl 96)

Tanio! Fiat 125p, 82 r., kombi oraz
inne poleca: Autokomis - Jaraczewo,
(I4 3/ RJ/ 96)
ul. Kaliska 4A, tel. 3A.

kapusty szatkowanej oraz
ziemniaków. Szpera, Witaszyczki
I (Slowików).
(3860/ Rl96)

Sprzedam fiata 126 FL, rok prod.
1986. Mieszków, ul. Osiecka 33.

Sprzedam poloneza caro 1.6, 92. Tel.
090/6 11-675.
(J948/R/96)

Sprzedam wó,.ek dziecięcy, maszynę
do szycia, pice kaflowy. Zalesie 23, gm.

Sprzedam: fiat 126p, rok 1990. Sla(J888/Rl96)
woszew 51, gm. Kotlin.

Jaraczewo.

Sprzedam: fiat 126p, rok 1986.
Śmiełów 14a112, gm. Żerków .

47-39-39.
Sprzedaż

(3!193/R/96)

Sprzedam komputer Amiga 500
oraz videomonitor Commodore 1084S.
Tel. 42-41-22.
(J903/RI%)
Sprzedam tanio meblościankę. Jarocin, ul. Wroclawska 58/3. (J907/ R196)
Sprzedam
nianą, brąz.

bramę ga ra żową drew- za 112 ceny. Tel. Jarocin

47-27-91.

(J911 / R196)

Sprzedam kompresator powietrza
z silnikiem trzycylindrowym robura;
silnik dwucylindrowy, nowy, robura;
peugeota 305 lub 7.amienię na fiata
126p. Łobzowiec 37, kolo Jaraczewa .
(l 44/RJ/%)

Sprzedam okna z demontażu - dwui trzyskrzydlowe. Bruczków 45, gm.
Borek .
(J94I1R/%)
Sprzedam niemiecką maszynę do
pisania " Erika" - stan idealny. Jarocin, Batorego lal 4.
(J946/R/96)
Sprzedam komputer UMC 286 A T,
walki stalowe średn . 100 mm. Informacja po godz. 15.00; tel. 401-246.
(39711R/96)

Sprzedam: peugeot 306 XR, poj.
1600 cm J , S-drzwiowy, XII.93 r. oraz
grzejnik olejowy 1500 W. Tel. (0-66)
38-22-29 Mi/oslaw.
(J990/Rl96)

(3887/ R/96)

(3RII9/R/96)

Sprzedam fiata 126p, 85 r.
(do
malowania). Witaszyce, ul. H. Sawickiej I.
(J890/ R/96)
VW derrby r. prod . 80 - sprzedam.
Jarocin, ul. Moniuszki 38/ 35, tel.
47-42-04; po 20 .00.
(J891/ Rl96)
Sprzedam: fiat 126p, 1992 r., czerwony, radio. Jarocin, Wroclawska
156.
(JR941 R1%)
Sprzedam: fiat 126p, r. 1982. Żólków 42, gm. żerków .
(J895/R/96)
Sprzedam: fiat tempra 1.90, r.
prod. 1992; cena do uzgodnienia. Prusy 5.
(J896/Rl96)
Sprzedam: fiat 126 bis 89/ 90 i 1981.
Bachorzew 59a, tel. 47-34-83.
(J897/ Rl96)

Sprzedam: fiat 125p, rok 1981 ; tanio. Kotlin, tel. 40-55-09. (J901/ R/96)
Sprzedam zaporożca, r. 88; cena ok.
600 zł . J-n, K. Wielkiego 85. (J904/ R/96)
Sprzedam fiata 126p, r. 89 . Kotlin,
ul. Poznańska 8.
(J905/ Rl96)
Tanio części do VW LT 28 2.70.
Przybyslaw 6/3, gm. Żerków.
(J906/Rl96)

KUPNO

·1

Skup - renowacja staroci: meble,
zegary, obrazy, porcelana, lampy, militaria, wagi, żelazka, młynki itp. Mogą być zniszczone. Jaroci n, ul. Wodna
17, tel. (0-62) 47-4'1-44 od 8.00 do
20.00, tel. dom.

(o.62) 47·17-60 do póżnych

godzin mX:llych.

Kupi ę skrzynię
ściówki.

posuwów do gruboTel. 47-3 I -67 (wieczorem).
(395J/ łV96)

IMOTORYZACYJNE I
Sprzedam: opel ascona 1.60, rok
1986. Chocicza, ul. Śremska 6/5.

Sprzedam 126p; 1979 r. - tanio lub
na 126p 1986/ 87 (za doplatą). Nosków, ul. Kościelna 8.

zamienię

(J909/ R/96)

Sprzedam: ford eskort 1300, benzyna + gaz, 82 rocz. Jarocin, Rzeczy(J91O/R/96)
pospolitej 1/5.
Sprzedam: lada samara, 1988, 71
tys. km , biala. Tel. 47-14-20. (J921/R196)
Sprzedam: ford fiesta 1.1, 93 r., 3drzwiowy, katalizator, przyciemniane
szyby, uchylane tylne szyby, garażo
wany, 28 tys. km. Tel. (0-667) 515-14
wew. 21; do 15.00.
Sprzedam: citroen axel 12 TRS 1.3,
rok 1986, 5 biegów. Jarocin, ul. Moniuszki 2B, tel. 47-21-35 . (J923/R/96)

Sprzedam fiata uno 60S, rok prod.
1986. Cielcza, ul. Nowa Sa. ('949/IV96)
Tarpan-rokprod.198I,silnikFSO
1500 (na gaz). Góreczki 1211, gm.
Koźmin.

(3951/R/96)

Sprzedam: opel kadett - XII. I 990,
5 drzwi; sprowadzony w calości (na
(J951/ Rl96)
kolach). Tel. 47-17-30.
Sprzedam VW golf rok 1987, biały,
poj. 1.6 turbo diesel oraz aluminiowc
felgi z oponami 15x195x50. Jarocin,
os. Konst. 3 Maja 21111. (J954/ R/96)
Sprzedam mercedesa 123 2.40,
1978 r., sI. dobry; cena do uzgod.
(J955/R/96)
Jarocin, ul. Zajęcza 8A.
Sprzedam: fiat 126p, r. prod. 1990.
Solec Wlkp., Sportowa 3, gm. Krzykosy.
(J9l6/Rl96)
Sprzedam fiata 126p, 8 I r. , po remoncie. Potarzyca, ul. Wyzwolenia
50.
(J9l81R196)
Sprzedam fiata 126p, rok 1978 - tanio. Golina, Dworcowa 28. 0959/R196)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1984. Bachorzew 63 ; po 16.00.
(J881/ R/96)

Sprzedam: fiat 126p, r. prod. 1985,
stan dobry. Dębno 18, gm. Nowe
Miasto.
(J9241R/96)
Sprzedam fiata 126p, rok produkcji
(J925/ R/%)
1994. Wolica Pusta 27.
Sprzedam peugeota 305, po kolizji.
Adres w biurze ogloszeń. (J926/Rl96)
Sprzedam forda sierrę poj. 1.6, rocznik 1983, S-drzwiowy. Potarzyca,
ul. Wyzwolenia 59.
(1928/R/9.)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1979. Pa18, gm. Jaraczewo . (J9l0IRl96)

rzęczew

Sprzedam: fiat 126p, rok 1986/ 87.
Cielcza, ul. Sienkiewicza 18. (J9J5/ R/96)

14.00.

(3983/ R196)

Sprzedam: volkswagen transporter
1.6, rocz. 1980, chlodzony powietrzem, benzyna + gaz. Jarocin, ul.
Dąbrowskiego 8/ 3 lub ul. Wrocławska 46.
(3984/ R196)
Sprzedam skodę 110, rok 1976. Nowe Miasto, Bednarska 3. (J98S/ R/96)
Sprzedam: opel ascona 1.6S, rok
prod. 85/86. Witaszyce, al. Wolności
19.
(J987/ R196)
Sprzedam fiata 125p kombi. Jarocin, ul. K. Wielkiego 46.
(J988/ R/96)
Sprzedam PF 126p, r. prod. 85. J-n,
ul. Wroclawska 58A11.
(J989/ R196)
Tanio sprzedam fiata 126p, r. prod.
1982. Jarocin, ul. Targowa 14/ 6; po
15.00 (3994/ R/96)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1984. Jarocin, ul. Świętokrzyska 26 (Ługi).
()99YRl96)

Sprzedam nysę skrzyniową , rocz.
(J996/R/96)
1996. Tel. 47-24-80.
Sprzedam tanio: polonez 1.5, 1983 r.
Jarocin, Wroclawska 56/1 , tel.
47-33-80.
(J997/ R/96)

INIERUCHOMOŚCI I

Sprzedam fiata uno 60S, rocznik 9 I.
Jarocin, ul. Chrobrego 76. (J961/R/96)

SprLedam działki budowlane w Witaszycach, ul. Żużlowa. Kontakt: tel.
(0-36) 718-498; po 19.00.
(J761/R/96)

Sprzedam nissana micrę 1984/ 85,
poj. 1000 cm' . Jarocin, ul. Piaskowa
1Il7.
(3905/ R/96)

Sprzedam działkę 0,75 ha - w Cielczy. Wiadomość: Radliniec 13, 63-040
Nowe Miasto.
(J82()jRl96)

Sprzedam: renault 19 GTS, rok
1991, bogate wyposażenie. Wilaszyce,
(0-62) 401-J56.
ul. Żużlowa I a, tel.
(J%6IR/96)

Sprzedam: ford escort 1.80, 1990 r. ,
cena 145 mln. Jarocin, ul. Wroclawska
223.

Wydzierżawię
dzialalność

lowa 2A.

(J968/ Rl96)

Sprzedam: golf U, r. 1986, stan
idealny, pelna dokumentacja. Kotlin,
(J9701R196)
ul. Śniadeckich 17.
Spr~edam:

fiata 126p, 80/81, po
remoncie blachy, do lakierowania.
Mechanika - Blacharstwo, Wilkowy(J971/Rl96)
ja, Brandowskiego 21.
Sprzedam: skoda 105S, rocznik
1983. Jarocin, ul. Jesienna I I.
(397J/R/96)

Opel kadett I.3S, 88 r. , zielony
metalik, 5 drzwi. Jarocin, ul. Parowo(J975/ R/96)
zownia 5/ 10.
Sprzedam fiata 125p, rok 1982. Dę
bno S, gmina Nowe Miasto. (J976/R/96)
Sprzedam fiata 125p, rok p. 1980,
czerwony, po remoncie. żerków , ul.
Slowackiego 10, tel. 403-209. (197i/Rl96)

pomieszczenia na
- 70 m'. Jarocin, ul. Węg
(J85J/RI%)

Sprzedam dzialkę budowlaną - 624
m', z rozpoczętą budową , w Jarocinie,
osiedle Polna. Wiadomość: Jarocin,
osiedle T. Kościuszki 1125.

(J967/ R196)

VW passat 1.60, 1982 r., nowy
silnik. Tel. (O.fi2) 47.3S-33, l -dn, Śniadeckich 13.

(3829/ R/96)

Sprzedam auta powypadkowe
z RFN: renault clio 1.2 RN, 1991 rok ,
błękit, metalik , uszkodzony lewy bok
- cena 13.000 7,1 (koszt naprawy 1.500
zl); .w golf 1.6 diesel, 1990 rok,
.5 drzwi, szyberdach, uszkodzony
przód (prawa strona) - cena 14.000 zl
(koszt naprawy 1.500 zl); fiat tempra
1.9TD, 1992 rok, blękit , metalik - cena
15.500 zl (naprawa 2.700 zl), poobijany (cło + przywóz wliczone w cenę
auta). TcL 090/613-369, Nowe Miasto, Strzelecka 22A1 J.
(90/ RN M/ 96)

Sprzedam fiata 126p, rok prod_
1989. Roszków, ul. Leśna I; po godz.

(3898.1R/96)

Kupię

mieszkanie w bloku - w Jarocinie; 3 pokoje; parter lub l piętro. Tel.
(0-66) 361-6 1I; po ł6.00.
(J8991R196)
Kupię działkę w Jarocinie. Tel.
47-16-50; po 18-tej.
(391 1/ R/96)

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną w Żerkawie. Tel. 403-087; po

15.00.

(J91J/R/96)

Sprzedam korzystnie lub zamienię
na samochód I ha ziemi z przeznaczeniem na działki budowlane - wCielczy
przy drodze do Radlina. Infonnacja:
leI. (0-667) 555-96 lub 57-201 (wieczorem).
(J914/R/96)
Sprzedam mieszkanie wlasnościowe
75 m' - w Jarocinie prą ul. Wrocławs
kiej. Informacja: tel. 40-52-49 w godz.
8.00 - 15.00.
(529/ 96)
Sprzedam działkę budowlaną 1000
m', uzbrojoną - w centrum Kotlina.
KoUin, ul. Sienkiewicza I. (J964/Rl96)

ul. Nowa l. (39821R/96)

Zamienię mieszkanie 47,S m', IV p.
- na mniejsze l, II p. Jarocin, os. T.
Kościuszki 5/21 , tel. 47-16-77.

- okazja: mercedes 208,
1981 r. , benzyna + gaz; tanio. Tel.
(536/96)
47-37-82.

Okazyjnie sprzedam mieszkanie 75
m' , I piętro. lnf. : 47-27-66.

Sprzedam: fiat 126, r. 79;
na cena.

CieIc7~a,

Spr~edam

przystęp-

(398WR/ 96)

I

Sprzedam pól domu wŻerkowie
- stare budownictwo (woda, gaz, kanalizacja). Tel. (0-62) 47-39-92.
(3998/ R/ 96)

Sprzedam dzialkę - rozpoczęta budowa; osiedle Polna. Tel. 42-28-13 w.
235 od 8.00 do 15.00.
(4000/ R/96)

ROLNICZE
Sprzedam: zbieracz liści buraczanych, przystawkę do kopaczki (do kopania buraków). rozsiewacz nawozu
" Bąk", dojarkę 2-konwiową " Alfa
Lawal" (malo używaną) , mieszadło
250 I do urabiania karmy dla świń.
Wszystko w dobrym stanie. Suchorzewko 17, gm. Jaraczewo.
("" / 1U9G)
Sprzedam przyczepę 4 t (niska),
1988 r. i ciągnik MF-255 lub za mienię
na mniejszy. Witaszyce, ul. Cmentarna 2.
(JRRO/ R/ 96)

R_Ó_Ż_N~E~~I LI__L_E_K_AR
__S_KI_E__~

L -_ _ _

Audio-Video-Film: videofilmowanie S-VHS, VHS; hurt kaset audio
i video. Ja rocin, ul. Kasztanowa
6/ 12.
(l592/R/96)
Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej. Ul. Moniuszki 24/ 2, tel. 47-30-64, 47-33-86.
(1196/R/96)
Kurs prawa jazdy kat. AB - otwarcie
15.11.96 o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie; zapisy 15,
19, 22, 26 ' listopada 1996 o godz.
17.00.
(lHW R/96)
Usługi ślusarskie, tokarskie, kowalskie; faktury VAT. Grembowski, Obra Stara 21 , gmina KOŻlTIin Wlkp.
(5 201 %)

Udziel alT!. korepetycji z j. angielskiego. Jarocin, Zyg. Starego 12.
(3900/ R/96)

Żerków , ul. Kolejowa II poleca

Sprzedam I ha ziemi na wsi. Suchorzewko 38, gm. Jaraczewo. (lSS I/ R/96)

kwalifikowane drzewka owocowe
i ozdobne. Telefon 403-110. (l9 IR/ R/96)

Sprzedam ciągnik Ursus U 902.
Slawoszew 51 , gm. Kotlin. (lH"II R/96)

Naprawa telewizorów, mag~ etowidów - Graczyk, os. Konstytucji 3 Maj a 28/ 23, l e I.
(0-62)47. 10-22; ca ły cJzico.

Sprzedam jalówkę wysoko cie ln ą
lub krowę . Brzostów 22, gm. Jaraczewo.
(31)()!V R/ 96)
Sprzedam kro,,'y na wycieleniu . Jar"czewo, ul. Jarocińska 29, tel. 129.
(3919/ R/9f.)

Sprzedam krowę wysoko cieln ą . Łu
szczanów, ul. Łąkowa 40. (l9' 0/ 1U96)
Sprzedam krowę wysoko cielną . Lisew 50, gm. Żerków.
P921/ R/96)
Sprzedam kombajn buraczany Z 413
i prasę K 442. Kaszuba, Trzemeszno
28 , tel. Rozdrażew 184.
(l929/ R/96)
Uwaga rolnicy! Polecamy nawozy
sztuczne w cenach fabrycznych: saletra amonowa , saletrzak, polifoski (trzy
rodzajc), mocznik , salmag, polimag,
fosforan amonu (super gr mg,
PK-fosf-potas). Witaszyce, ul. H . Sawickiej 5.
(532/ 96)
Sprzedam ciągnik C 40 II z dużą
ogrz.ewan ą kabiną
części zamienne.

+

Ccrekwica Slara 37, gm. Jaraczewo.
(3947/ R/96)

Sprzedam: kombajn ziemniaczany
" Anna" , plug 5-skibowy, kosiarka rotacyjna czeska, wyslodki buraczane
- suche, gra nulowane. Tokarów 8, gm.
Nowe Miasto.
(3957/ R/96)
Sprzedam klacz - gniada, źrebna,
4-letnia. Potarzyca, ul. Wyzwolema
50.
(l95S/ 1U96)
Sprzedam rozrzutnik obornik~ je?noosiowy - stan dobry oraz eJ~gmk
C-36O, rok 1980. Chwal kaw" KoscIelne 90.
(l96<11R/96)
Sprzedam dojarkę " Alfa Lawal"
oraz 0,25 ha ląki. Suchorzewko 37.
(396 1/ R/96)

Sprzedam 2 kozy roczne, nie dojne.
Wyszki I, 63-220 Kotlin . (l911/ IV ' 6)
Sprzedam: Ursus C-360, 1986 r. ,
kabina do C-360 " Sokółka " , wąskie
kola uprawowe do C-360. Raszewy
30.
(l 980/ R/ 96)
Sprzedam cielaka (byczek) . Adres
(l991/ R/96)
w biurze agloszeli .

(3933/ R/96)

Zespól muzyczny " Konkret" - M.
Pilarczyk , T. Kubiak. Ul. K. Wielkiego 63.
(J934/ R/96)
Transport - żwir i ziemia; ład ow16 t. Tel. 40-33-38.
IJ93S/ IU96)

n ość

Gotowanie zupterem - bezplatna
prezentacja + prezent. Tel. 40-33-38.
(393H1 IV 96)

Czyszczenie dywanów, wykladzin:
tapicerki meblowej I samochodowej
- Top C1ean; tel. 47-32-43. (l94l!R/96)
Najtańsze choinki sztuczne kupisz
w sklepie z od zieżą z importu przy ul.
Poznańskiej II w Jarocinie. (3.50/ Rl 96)

KARCHER - czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. (0-62) 47-27-32. (39501R/96)
Szukam
świadków
zdarzenia
z 29.07 .96 po godz. 20.00, na parkingu
PKP, między policjantami i siedzą
cym w samochodzie mazda 626 (PWZ
3186). Maćkowiak , Środa Wlkp., ul.
20 pażdzi ernika 38F/ 5.
(39S I/ R/96)
Plytkarstwo, szpachlowanie, malowanie, montaż płyt gipsowo - kartonowych. Jarocin, ul. Prądzyńskiego
8.
(l99l! IU96)
Poszukuj ę osoby z wolnym biletem
PKS. Sklep " Kodak", ul. Kościuszki
4.
(3999/ R/96)

PRACA
Poszukuję chemika - tecbnologa.
Tel. 47-23-47 od 9.00 do 16.00. (526/96)
Pomogę w podjęciu atrakcyjnej samodzielnej pracy osobom inteligentnym, ambitnym, sprawnym; samochód, telefon. Kontakt osobisty, tel.
57-72-73.
(lmI Rl96)

Do rosnącej liczby bezrobotnych :
Uczciwy za robek dła upartych! Winkler Box 16,63-200 Jarocin . (3922/ IU96)
Przyjm ę kierowcę na trasy międ zy
narodowe z pra kt yką minimum 3 lata
na samochodach ci ężarowych (ciąg
nik z naczep ą) oraz mechanika samochodowego. Ko ntak t po godz. 17-tcj
(codzienn:e) - tel.
(0-6') 401 · 106 w. 26•.

Iwona Udzik, lek. med. polożnik-ginekolog, przyjmuje w każdy poniedziałck i czwartek w godz. 17.00
_ 19.00. Gabinet: Jarocin, os. Konstytucji3 Maja 18 (pierwsze wejście od
ul. Wroc\awskiej). Możliwa rejeslracja telefoniczna: codziennie w godz.
20.00 _ 22.00, tel. 47-24-81.
SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNI

CZY - USG - OSTEOPOROZA SONOMAMMOGRAFIA - KRIOTERAPIA NADŻEREK (zamraża
nie) - lek. med. Andrzej Pajdowski,
specjalista ginekolog-położnik . Przyjęcia : poniedziałek, środa i czwartek
16.00 - 20.00, soboty 8.15 - 10.00.
Rejestracja telefoniczna : 47-28-35.
Badania USG - l) ciąży, 2) ginekologiczne głowicą dopochwową z pustym
pęcher zem moczowym, 3) równi eż
ocena jajeczkowania w nieplodn ości,
4) sonomammografia (piersi), 5) szyi
i tarczycy, 6) jamy brzusznej , 7) jąd er
(dokumentacja zdjęci owa bada ń).
PRACOWNIA USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne także codziennie rano od poniedzialku do soboty - bez wcześniej szej rejestracji - od
8.15 do 10.00 (badania USG równ ież
w domu pacjenta); Jarocin, ul. Parkowa 1/20. OSTEOPOROZA - badanie i ocena stanu ukladu kostnego.
Cena badania - 30 zl (w październiku
i listopadzie - 25 zł). Przyjęcia, bez
rejestracji - poniedzialki 16.00 - 17.00,
w Poradni dla Kobiet Przychodni Rejonowej w Jarocinie, ul. Hallera. INFORMACJE - tel. 47-28-35. W przypadkach pilnych - kontakt: telefon
komórkowy 090/ 605-125.
GABINET DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska - dermatolog-wenerolog, przyjmuje wtorki
i piątki od godz. 16.00 do 18.00.
Zabiegi dermatologiczne - elektrokoagulacje, leczenie ciekłym azotem. Jarocin, ul. Parkowa 1/20, tel. 47-28-35.
MAMMOGRAFIA - diagnostyka
i leczenie chorób sutka, lek. med. Maria Siuda - Fizek, specj. radiolog, lek.
med. Tomasz Schreiber, lek. med. Andrlej Pajdowski - sonomammografia
oraz biopsje piersi pod kontrolą USG.
Przyjęcia (bez rejestracji): środy od
14.00 do 16.00, soboty od 11.00 do
12.00. Cena kompleksowego badania
- 70 zł (Bank Spółdzielczy w Jarocinie
udziela nieoprocentowanego kredytu
z przeznaczeniem na badania mammograficzne); Jarocin, ul. Zaciszna
(Przychodnia OTL). InformaCje telefoniczne: 47-28-35 lub tel. kom.
090/ 605-125 .
GABINET OKULISTYCZNY lek. okulista Alina Budzyńska; Jarocin,
ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwa~
rtki od 16.00 do 17.00. Pilne przypadki
codziennie; tel. 47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. ginekolog i polożnik Wlodzimierz
Budzyński - badania okresowe i wstęp
ne; Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęci a:
ponied zialki i ś rod y od 16.00 do 18.00:
tel. 47-15-1 3.

GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Wojciech Maniszewski - ORDYNATOR, specj. polożnik-gineko
log; przyjmuje: wtorki, czwartki godz.
16.00 - 17.00. J arocin, ul. Kasprzaka
9, tel. 47-25-37.
(290S/ R/96)
Lek. med. A. SHARIFI - cłńrurg,
specjalista w rehabilitacji chorób narządu ruchu; przyjęcia : poniedziałki,
czwartki 16.00 - 17.00, os. Polna, ul.
Siewna 2.
(3m/ R/9')
Gabinet Ginekologiczny - lek. med.
Malgorzata Gronowska - specjalista
ginekolog-położnik. Przyjęcia: wtorki
17.00 - 18.00; Jarocin, ul. Woj. Polskiego 49, tel. dom 47-28-63, tel. praca
- szpital Ostrów (0-64) 36-24-31 w.
268.
(3S10/R/96)
Wojciech Kiljańczyk - LEKARZ
CHORÓB PSYCmCZNYCH i NERWIC; Jarocin, ul. Hallera 9 (Przychodnia - gabinet 31), wtorki 17.00
- 18.00.
(114l! RI 96)
LARYNGOLOG - lek. med. Andrzej Ciapala; przyjmuje codziennie po
godz. 17.00, wtorki po 18.00. Jarocin,
Marcinkowskicgo 19A, tel. 47-23-07.
(J8 10/R/%)

GABINET STOMATOLOGICZNY - lek. storn. LUDMIŁA BIADASZKIEWICZ; przyjęcia: Jarocin, ul.
Kwiatowa 17, poniedzialek i ś rod a
16.30 - 18.30; tel. domowy 47-29-45,
w godz. przyjęć 47-14-24. (lS24IR/96)
BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE i KONTROLNE oraz PORADY LEKARSKIE - E. SKRZYPCZYŃSK.A, lekarz medycyny pracy,
internista. Przychodnia Rejonowa
w Jarocinie, gabinet nr 12, codziennie
od godz. 15.45; leI. 47-36-36, tel. do(lS40/R/96)
mowy 47-36-50.
GABINET OKULISTYCZNY KOMPUTEROWE
BADANIE
WZROKU, dobieranie soc7.cwek kontaktowych; lek. med. Hanna Marcznk
- Zielińska, okulista. Przyjęcia: wtorki
i czwartki 16.00 - 18.00, piąlki 16.00
- 17.00. Jarocin, ul. Słoneczna 8, teJef.
47-14-05.
(l862/1U'6)
Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny - lek. med. Krzysztof Malecki,
specjalista ginekolog-położnik; Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37 (przy
obwodnicy), tel. 47-12-04; przyjmuje:
wtorki i czwartki 16.00 - 18.00.
(J870/Rl96)

GABINET NEUROLOGICZNY,
lek. med. B. LYSIAK-MAŁECKA NEUROLOG;
przyjęcia: środa, piątek 16.00 - 18.00;
Jarocin, ul. Wrocławska 38, tclef.
47-22-6 I; pilne przypadki - telef. do(3R1I/ Rl 96)
mowy 47-12-04.
RADOSŁAW BAHLAJ -INTERNISTA; Jarocin, ul. Siedlemiń ska 4,
środy 17.00 - 19.00. EKG, wizyty
domowe. Tel. dom. 47-12-10, gabinet.
47-34-51.
(l969/ R/96)

Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALISTA CHIRURG ;
gabinet: al. Nicpodległości 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wizyty domowc: zgloszenia tel. 47-36-00. GASTROSKOPIA (badanie przełyku , żolądka
i dwunastnicy), czwartki 16.00 - 18.00
ul. Hallcra 9, po kój 7; rejestracja dv
gastroskopii: tel. 47-36-00. (1992/ R/' 6)

Salon Fryzjerski "WITOLD"
JAROCIN, ul. WąSka 7, teL (Q..;62)" 47-12~79

Witold NJtWROClq i Agnieszka TOWAREK"

-

KREDYT RATALNY

MEBLE

Jaroc ińska

zapraszają

ul.

*

*

DO KORZYSTANIA Z USŁUG FRYZJERSKICH
W CENACH PROMOCYJNYCH
także z Inożliwością
bez uprzedniego zam.ówienia
Od

poniedziałku

w

do

piątku

sobotę

w godz. 9.00 - 18.00
8.00 - 12.00
"8851R1"'"

-

PLACÓWKI OFERUJĄCE ZAKUP TOWARÓW W SYSTEMIE RATALN YM
WBK SA

Fabryka Mebli S.A.
WJkp. 1. Jarocin

Powstańców

P .P .H. "Sigma" Wojciech Czajka
SA1vI - ul. Wojsk., Polskiego. Jarocin
P.H.U. "Meble" Tadeusz Steinmetz, Andrzej Stcinmetz
ul. Ban vickiego 9, Jnrocin

Sklep Przemys ł owy Helena Ciszewicz
ul. ks. Rymurkiewicza 1. Kotlin

Finn<l "Raczkiewiez"
uL GolskH L JaTaCZeW()
Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Hand lowo-Uslugowe
Tel - Poż-System "ISKRA" Sp. z o. o.
ul . Kralicowa l:i. (, 1-022 Poznali
Icl./tax (0-(, I) 77-04 -1 6. le I. 76-22 -6 1
ODDZIAŁ

ul.

Poznańska

JAROCIN
I, tel. (0-62) 47-1 5-51 wew. 5

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
U opracowania analiz zagrożenia pożarowego, instrukcji bezpieczelisiwa pożarowego. instru kcji składowania materiałów, planów obrony
przeciwpożarowej

[l

ARTYKULY GOSPODARSTWA DOMOWH;O, RTV I INNE
Z.U.H. "Świ atowid" Marian Cicslak
ul.

POZJlańs ka

:2. Jmocin

S.H.P. "Zgoda" Sklep "Wszy,tko dla domu" - Rynek
ul. K ilińsk i ego. SAM - ul. Wojsk<l Polskiego. Jmoc in

P.H.U. "Tytem"

Miros ław

Mickiewicz i Eugeniusz y lick iewicz

Rynek \ Jarocin

P.H. "Uszczelko" Mirosław Sawicki
ul. Targowa. Jaroci n
Hurt ownia Nasienno-Ogrodnicza "Jam as" Magdalena Król-Leman ik
ul. św. D ucha, Jarocin

projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożaru, stałych
"Zurtech" Z akład Us ługowo-H a ndl owy Elektroniki lviiroslaw
ul. Wrocławska 16, Jarocin

urządzeli gaśniczych

U

"Romeb" Roman Bluszczyk
Rynek 26. Mieszków
.

przegląd , konserwację , naprawę

• podręcznego sprzętu gaśniczego' sieci
hydrantów' stałych urządzeli gaśni
czych CO" tryskaczowych , zraszaczowych • automatycznych systemów
sygnalizacji pożaru • instalacji odgromów, uziomów' instalacji antywłama
niowych
U zabezpieczenie ogniochronne drewna,
tkanin i wykładzin oraz stali w kłasie
odpo rn ości ogniowej F 0,5 do F 4,0
[l sprzedaż hurtową i detaliczną
• armatury przeciwpoża rowej' podręcz
nego sprzętu gaśni czego (agregaty,
gaśnice , węże, koce itp.) • znaków ewakuacyjnych , przeciwpożarowych , informacyjnych i ostrzegawczych

Gęściak

Sklep RTV Adcla Dajez.1k
ul. sw. Ducha, Pleszew
"Telmax" - Rynek. ul. Staszica. Jarocin
SPRZEl)AŻ SAMOCHODÓW

P.H.O. "Autosen vis" Anna
ul. Wrocławska 68, Jarocin

Ruszczyńska

i J.:azimierz

Ruszczyński

P.I-I. u. "Szejk" S.C. Zbi gniew Nowaczyk i Urszul n Nowaczyk
Go łu c h ów

"AS - Automobile" Spó łka z o. o .
ul. hlOtOSZyfl,kn 18. Ostrów Wlkp.
PrLedsiębior,stwo

ul.

Pozna ń ska

Pmi.stwowc "Polmozbyt"
30. Ostrów Wlkp.

Auto-Komis Janusz lvlaciejewski
ul. Dv,rorcowa. Jarocin

~HARDBIT

Aut o~ r.:.omis P.H. "Uszczdka"
ul. TnrgO\vn. J nroc in

Autoryzowany Dealer

C;~.;IriiIiSG

SAMOCHODOWE

URZĄDZENIA

tvlec hanik .. Pojazdowa J.:rzysztof

KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE

KOMPLEKSOWA
KOMPUTERYZACJA
PRZEOSI ĘBIORSTW

t<lJR1WT

GAZOWE

Kwaśniewski

ul. O limpij, ka 8. Jnroein

KOMP UTERY
P.I-l. lI. "Vega" Irena Worobiec
ul. Daszyńskiego 13. Plesze\\'
Tadcll'tz Minta
ul. Pozna ńsk a. Jnrocin

ZAI'HASZAMY 1)0 W f W SKLEPÓW

ODDZIAŁ

JAROCIN
ul.Śródmiejska 14

Tel: 47-23-65

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
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ZIMA NA PEWNO

-

BĘDZIE!

Uszczelnianie okien metodą rowkową
uszczelkami z wysoko gatunkowej
gumy EPDM i silikonu produkcji:
- szwedzkiej firmy AS Varnamo
Gummifabrik
• polskiej AIS Knurów

OGRZEWANIE DROŻEJE!

v=--

POSIADAMY

(W ciągłej sprzedaży
i na zamówienie ./
•

•
•

•
•
•
•

bramy
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
ościeżnice na każdą grubość muru
schody (dąb, buk)
rolety,

NOWA KOLEKC.A REHAUL"

slupy (dąb, buk)
tralki (dąb, buk)
poręcze (dąb, buk)

* Oferujemy fachowy

montaż

Z.P.M. ZAROX
WlTASZVCE
ul, Cmentarna 88

(524/96)

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

ROCZNY KOSZT

KREDYTU

L!i
IlENAULT

Aaaiatance

2łh'
0-22622·24,,((2

ZATRUDNI

W"

@

.".. kierownika zakladu z praktyką
W' wykwalifikowanych wędliniarzy
..,.. ubojowców i wykrawaczy

RENAULT

KONTAKT

TO PEŁNIA zydA

telefoniczny lub osobisty
~

(0-667) 515-60
GRAFIKA KOMPUTEROWA & SKŁAD KOMPUTEROWY
WIZYTÓWKI· FOLDERY. KALENDARZE. ZNAKI FIRMOWE
FOTOGRAFIA REKLAMOWA I TECHNICZNA

PRZEDSIĘBIORSTWO

"STAL-BUD" s .C.
63-700 Krotoszyn, os, Sikorskiego 416
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 (KPeS Krotoszyn)
• elewacje typu SIDING
• panele boazeryjne (POLSPAN . Szczecinek)
• cement, wapno, gips

_,

~~l~O~~S~~C~,~zal:::~::::::YCh.
O clągl1lkow I maszyn loll1lczych

~

OFERUJE

~

~ NISKIE CENY

~ DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI
~ ZAPEWNIAMY TRANSPORT

NA PLAC BUDOWY

ZAPRASZAMY

SKŁAD

OGUMIENIA

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

Zakład Blacharsko-Dekarski
63-200 Jarocin, ul. Poniatowskiego 7
w

"POL'WOS" •

PRZECIWWILGOCIOWE
Z BLACH NIERDZEWNYCH

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

po naj niższych cenach
Tel. 47-27-91

WIELKA

POLECAMY:

PROMOCJA

TYLKO U NAS

NAJTAŃSZY CEMENT

JUŻ ZA

350 PORTLANDZKI Z DODATKAMI

JUŻ OD 133,00 + VAT

MOŻESZ KUPIĆ

•••

KUCHENKĘ • PRALKĘ • LODÓWKĘ • ZAMRAŻARKĘ • i inne
DOGODNE RATY BEZ ŻYRANTÓW
SKLEP ,,EL-MAX" S.c.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

JAROCIN, RYNEK 12 lobok opieki)
(5221')1)1

40 0/0 - 50 0/0

OKNA

)

od 20.11 do 30.11.96

ZPCV

Sklep "Tania"

P.H.U. MONOPLAST

. Jarocin , ul.

Wrocławska

WĘGIEL

DRZ\NI

PRZECENA
(

"POL'WOS"

Produkcyjno - Handlowy

wykonuje i montuje
kanałach komillO\vych

WKŁADY

527196)

"POL'WOS" •

Zakład

114

Zapraszamy
(JS44IRJ96)

:

63-200 JAROCIN
Ks. St. Wyszyńskiego 4
II piętro , pokój 15
pn. - pt. 9 00 _ 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 w . 45
62-320 MIŁ'OSŁAW
Dz. Miloslawskich 2
tel. (0-66) 38-24-31

MOZAIKA PARKIETOWA
6 - kątna na siatce
korek ścienny i podłogowy

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

W

WYSOKOKALORYCZNY

PEŁNYM

ASORTYMENCIE

ZAPRASZAMY

~

FI A T

Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż

na raty

UKLADANIE PL YTEK

DARIUSZ JACKOWlAK
Jarocin, ul. Kościuszki 71/2
Niska, promocyjna cena
Solidne wykonanie

Z okazji promocji nowego modelu

(623/91)

(37WR/ge)

Fiat Marea

I

Urząd

Skarbowy w Jarocinie

podaje do publicznej

że

,

wiadomości,

dnia 2 grudnia 1996 r. o godz. 12.00 w hali POM-u
w Jarocinie przy ul. Św. Ducha 120 odbędzie się

I LICYTACJA AGREGATU CHŁODNICZEGO DWM "COPELAND"

I

rok produkcji 1987, wartość szacunkowa 73.500 zl

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

ZAPRASZAMY DO SALONU

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.
Wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej należy wpła
cić w kasie Urzędu najpóźniej na godzinę przed licytacją ·
(J9J1IR/9ł)

r

,,--

-----

tel. 5310 18

NOWO OTWARTY
PROFESJONALNY SALON FRYZJERSKI

inż. Wiesław Jaśkow ial,

63-200 Jarocin, ul. Żwirki i Wigury 3
(el.lfax (0-62) 47-30-47
leI. kom. 090-607 -350

przy profesjonalnym salonie kosmetycznym BABOR
specjalizuj ącym s ię

w naj nowszych

światowych metodach odmladzania

TELEFONY KOMÓRKOWE

zaprasza od 25 listopada:
pn. - pt. 9.00 - 20.00, sob. 9.00 - 14.00
Ceny promocyjne do

końca

TERAZ lESZCZE TAŃSZE
Tel efon w Z dni!

roku

Polecamy solarium i możliwość zakupu kosmetyków

999,-

LRICSSON

I. Borkiewicz, Jarocin, T. Kościuszki 12/ 4 (I p.), tel. 47-29-22
(3945/ R/96)

KOMUNIKAT
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o. o. w Jarocinie

NOKIA 440

1499,-

NOKIA 450

2199,-

NOKIA 720

1850,-

999,-

MAXON II DELUX

MOTOROLA 200 HF 1999,-

1999,-

BLNLFON

uprzejmie informuje,
• do podanych cen

dnia O1.12.1996 r. obowiązują nowe ceny za pobór wody
i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych :

należy doliczyć

ZZ % podatku VAT

że od

- DOSTAWA WODY
- ODBIÓR ŚCIEKÓW

_ 1,00 złza 1 m'
1,00 zł za l m'

Zmiana cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków
spowodowana jest rosnącymi kosztami wynikającymi ze wzrostu
cen energii, paliw, materiałów, usług i podatków.
Przepraszamy Odbiorców za wszelkie przerwy w dostawie wody
spowodowane awariami sieci i urządzeń wodociągowych oraz
wyłączeniami energetycznymi.
("""

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.
Jarocin•. 1fLDCJ,IJrowsJdego. 6! ~el. 0-62/473-937

ROLETY, PARAPETY

I~ OKNA DACHOWE
i~ BRAMY GARAŻOWE

,()lłlllNtE 1 LfI '()~ tE ~ '()OQYlllIłU IIIY'PO~IłŹE NtE
'()O ~IIIO"łł tlł~tENEI{ III eÓŹNY ~'PO~ÓQ

ARMATURA INSTALACYJNA
WOD.-KAN., GAZ., C.O.
P.P.H.U. !J~ s.c.
(hurt i detal)
OFERUJE:
grzejniki aluminiowe konwektorowe (w cenie jllż od 21.00 zl)
Oraz grzejniki panelowe
piece gazowe i c.o. " Celtik ", " Świebodzice", "TarlIs"
miedź instalacyjna (złączki, kształtki, rllry - pełen asortyment)
PCV· " Wawin " - bogaty asortyment
wanny, brodziki, kabiny natryskowe, zlewozmywaki, baterie.
bogaty wybór
przepływowe ogrzewacze wody - SIEMENS, KOSPEL

pompy

~.o.,

naczynia wyrównawcze, wodomierze, manometry,

termomarwmetry, głowice DANFOSS
szeroka óferra ceramiki łazienkowej typu : lImywalki,
postumenty, bidety, pisuary, miski ustępowe, kompakty

ZAPRASZAMY
IId
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Zapraszamy do współpracy instalatorów

GWARANTUJEMY:
raty (WBK. LUKAS) . be: żyrantów
bezplatny transport zakupionego fowaru
fachową IIpr:ej/llq obsłllgę
rabaty d/a STAI. l'CH KLlENTOW

I

JA-Radiowa Lista Przebojów
96.8 MHz 71.09 MHz

(notowanie 41 z dnia 16 listopada 1996 r.)
Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim
tygodniu, najwyższą pozycję na liście, l iczbę tygodni na l iście.
JA-Radiowa Lista Przebojów prezentowana jest w każdą sobotę między
1700 a 1SOO. Słuchaj nas na 96.8 MHz lub 71 .09 MHz.
Korespondecję, głosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować

C

::lZIENNIE
Wiadomości od 10.00 do 18.00 co godzinę ;
(sobol a 10.00 -17.00)
· Z drogi ~ - informacje dla kierowców: 10.55,
12.55.14.55,16.55
Piosenka dnia - 9.05, 10.05. 12.05, 13.05,
15.05, 16.05, 17.05;
w sobolę: 9. 05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05 , 15.05;
PIĄTE!' PONIE i'IAŁEK-C

::1<

'lAI{
(22. 25 - 28.XI)
9.00 - 14.00 Moje Przedpołudni e, w tym : 9.20
Prawnik radzi , 9.30 ·Wyłączamy .,, ? ~ - informacje o wyłącze niach prądu, 9.40 Kursy walut,
9.45 Przegląd prasy, 11 .10 Konku rs z JARadiem , 13.10 - 14.00 "Impreza" - informator

kulturalny, 14.00 - 16.00 Słuchaj uchem a nie
brzuchem , w tym: 14.15 Ryzyk-fizyk - informacje z giełdy , kursy walut , 15.30 -16.00 Jeśl i

mamy - to zagramy, 16 .00 - 19.00 JA-Gram Twoje Radio - informacje i muzyka. w tym :
16 .30 Prawnik radzi (powtórze nie), 18.05
" Wyłączamy .. .?" - informacje o wyłączeniach

1. r wszystko może si ę zdarzyć
- Anita Lipnicka (Pomaton EM I)
2
2. Coś optymistycznego
- Kasia Kowalska (Mercury)
1
3. Dobra dobra dobra
- Golden Life (lic Zac)
3
4. Piosenka bardzo optymistyczna
- S. Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
(Pomaton EMI)
3
5.2 wicky
- Hoover (Columbia)
6
6. Mówią, że miłośi: m ieszka w niebie
- Maanam (pomaton EM I)
5
7 . Rotterdam ar anywhere
- The Beauliful South (Go!Oiscs Ltd.) 12
8. Ten sen
• Varius Manx (Zic Zac)
7
9. NIekochani
11
- J. Steczkowska (pomaton EMil
10. Pomy śl o mnie
- Edyta Bartosiewicz
(Izabelin Sludio/Polygram)
14
11. Krzyczę" jestem
- O.N.A (Columbia)
10
12.1 can't help myselt
- The Kelly Familly (Kei-life)

13. Dłoń

1

6

1 10
3

7

1 15

5

6

7
2 13

9 4
10

7

6 12

1 10

- N. Kuku\sJ(a (Izabelin StudiolPołygram) 1 5 13
14. E-bow the letter

4

na kartkach pocztowych na adres redakcji: JA-Radio, ul. T. Kości USzki BB,
63-200 Jarocin.
Głosowa ć można r6wniet telefonicznie, pod nr (0-62) 47-15-31 codzłennkt w godz. 1500 do 1600 ,
Glosy mogą być oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio
(sorry!).

16 13 7
- RE.M (Warner Musie)
15. Gniew i żal
5 7
- Marek Kośdkiewicz (lic Zac)
16. Zabić siebie
13 4 7
- Yokashin (BMG)
17. Politician's liWe nightmare
- She's Chin a (Koch łntem ationa l)
20 17
18. Telephone tears
- Kevin Brown (Hannibal records)
28 18
19. O nas
24 19
- Nosowska (Ho!Mercury)
20.1' I c ould talk I'd tell you
- The Lemonheads (TAGJAtlanlic)
39 20 3
21 , Trash
- Suede (Nude Records)
22 19
22. Zatrzymaj czas
- Agnieszka Maciąg (Zic Zac)
17 12
23. He liked to feel it
18 7 9
- Crash Tesl Oummies (Arista)
24 , Unbreak my heart
- Tony Braxlon (LaFace/AristalBMG) 40 24
25. Key West Intermezzo(1 saw her first)
- John Mellencamp (Mercury)
36 25 2
26. Sitting on the top of the wond
- Amanda Marshall (Epic)
25 17 7
27. Kasanova
- K.A.S.A (BMG)
19 3 10
28. Underwater
- Midnight Oil (Sprint/Columbia)
34 28 2

29. Fear 15 the enemy ot love
- Sweetmouth (RCA)
30. Love to love you
- The Corrs (143JLAVAlAtlantic)
31 . Kiss lonery goodbye
- Stevie Wonder (Motown)
32, Po co ci?
- Grata T. (Pomaton EMI )
33. If it mak:es you happy

31 29

4

39 30

2

28 28

21 21

4

- Sheryl Crow (A&M)
34. Stranger In Moscow

26 lO

7

- Michael Jackson (Epic)
35. Ascension don't ever wonder
- Maxwell (Columbia)
36. Cudownie jest
- O! La! Lal (Koch Intemational)
37. Runaway
- The Com; (143 recordsA.ava records)
38. Groszki i róże
- Firebirds (Izabelin StudiolPolygram)
39. KIlIIng me softly with his song
- Roberta Flack (Atlantic)
40. Ciągle pada
- Ltzar (BMG Ariola)

30 21
27 27 lO
37 36
32 32

4

38 38

2

33 21
3540

lIWA!lAl
Głosować mo.tna anonimowo, ale lepiej pod a ć
swoje nazwisko i adres, bo w łrakcie listy będzie m y
losowane będą nagrody.

_iW'_&!l!!i'Jil!i\i!_~_~~~

prądu

PIĄ T'"

JA-Radiowa Piosenka Dnia

(22.xI)

12.30 Policja radzi, przypomina, ostrzega, 18.07
- 19.00 Muzyczna eksplozja - Wszystko o
m uzyce polskiej - audycja Piotra Owczarka,
Rozbij skaJtx>nkęJA-Rad ia:

10.45, 12.15, 13.45

T

S080 I (23.XI)
9.00 - 16.00 B.I.G.O.S. - Bardzo Interesująca
Generalni e Odlotowa Sobota, 12. lO - 13.00
Zatańcz w kuchni - gotuj razem z nami, 13.10
- 14.00 Taśma - informacje i m uzyka filmowaaudycja Joanny Ścigacz , 14.10 - 16.00 Mikser
- magazyn w zasadzie muzyczny - audycja
H ie ronima Ścigacza (w nim m. in.: Rad io
"MACHINA-, Wybierz sobie muzykę - Propozycje, Nowości płytowe, Trzydziestopięcioletnia

historia The Kinks); 16.05 - 17.00 Na żywca :
"Przedstawienie trwa" - ko ncert QUEEN przedstawia Hieronim Ścigacz; 17.05 - 19.00

JA-Radiowa Lista Przebojów (42) - prowa dzą
Adam Martuzalski i Hieronim Ścigacz

NIEDZIELA (24.XI)
9.00 - 14.00 Niedzielne Przebudzanki ; (wtym:
12. lO - 13.00 JA-" Radełko " - audycja dla
najmłodszych słuchaczy);

Koncert

tyczeń ,

łudniowe

15. 10 - 16.00

16.10 - 18.00 PLN - Popo-

Leniuchowanie Niedzielne z

Joanną i Waldemarem , 1 B.05 -19.00 Sportowe
JA - informacje sportowe - audycja Sławka
Wloszczyka

PONIEDZIAŁEK (25.XI)
18.07 - 19.00 " Pozdrowienia " - audycja
skarbonkę

Konrada Dziennika, Rozbij

JA-

Radia: 10.45. 12.15. 13.45
WTOREK (26.XI)
12.30 Giełda pracy, 17. lO - 19.00 Znacie to
posłuchajcie - audycja Sławka Mikołajczaka

ŚRODA (27.x1)
18.07 - 19.00 ' Pod wielkim dachem nieba" audycja o . Oktawiana Spotteka, Rozbij skarbonkę

JA-Radia: 10.45, 12.15. 13.45

rockowy

Pawła

MIchalIszyna (Ten Years

After)

,

4

m

WANT!~
kandydaci na prezenterów
JA-Radia Jarocin
o zainteresowaniach
ogólnych I pewnej
dozie odwagi

Piosenkę dnia (odpowiednik power play) możecie usłyszeć po "Wiadomościach"
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, 14.05 115.05_ Warto dodać, chociaż każdy słuchacz chyba to już
wie, że piosenki są kandydatkami do JA-RADIOWEJ LISTY PRZEBOJOW. Pisząc, albo

do nas, te ta czy Inna piosenka wam się podoba, stajecie się współautorami
LISTY. A poza tym, zawsze czekają na Was całkiem wartościowe niespodzianki ,

telefonując
PIĄTEK

22 .11> JEŚLI CHCESZ - MAANAM

(Pomaton EMI)
Jeżeli po dwóch p oprzed n ic h si ng lach
pochodzących z płyty ~t6żko" nie macie jeszcze o
niej wyrobionego zdania, to dzięki trzeciemu będzie
to zapewne możliwe . Ale fakty mówią nie tylko za
siebie ale za płytę. Już ma status złotej . Możliwe
że za k ilka naście tygodni osiągnie pozycję płyty
platynowej.

SOBOTA 23.11> FLAI/IENCO I BLUES - TADEUSZ NALEPA (Mercury)
Większość utworów Tadeusza Nalepy miała
teksty pisane przez nierzeczywistego członka
zespołu Breakoul , lubelskiego poetę Bogdana
Loebla. Teraz TN pisze nie tylko muzykę , teksty
także . Flamenco jest na początku , a potem już tylko
blues. Wcale nie smutny, raczej bardzo nastrojowy.

NIEDZIELA 24.11> EMBARRAS - IRENA SANTOR I EDYTA G6RNlAK (Pomaton EMI)
Prawdziwa Dama śpiewała ju.t z Pawłem
Kukizem , że "nie ma dzikich piat" Wyszło to
całkiem dobrze. Współczes ne gwiazdy polskiego
rocka idą w ślady swoich zachodnich kolegów,
takich jak chciatby Bono z U2, kt6rzy uważali za
zaszczyt występowanie w duecie z Frankiem
Sinatrą. W warunkach polskich chyba tylko Pani
Irena mote się równać z tamtą Osobą. Walc
~ Embarras· uważa ny jest za najbardziej znaną
polską piosenkę współczesną, dlatego ś piewa go
z Panią Ireną chyba najbardziej znana za g ranicą
piosenkallia polska Edyta G6miak. W każdym
razie o tego co obydwie panie zrobiły uszy nie bolą.
A poza tym pod niektórymi względami w ukocha- .
nym naszym kraju zaczyna być normalnie.
PONIEDZtAŁEK

25.11> CHILD - MARK OWEN

(RCA BMG )

CZWARTEK (28 XI)
12.30 Giełda pracy , 18.07 - 19.00 Wieczór

~D.~2!HM ·

w tym tygodniu (22 - 28.11.1996)

Maili ONen to przecież jeden z tych przystojnych, wysportowanych chłopakÓW z Take That
- papowej kapeli, której płyty rozeszły się po świecie
w ilości kilkunastu milionów egzemplarzy. Take
That nie istnieje, natomiasl najpopulamiej szy jego
członek nie próżnował. Te i inne piosenki zasiały
stworzone w studiachAbbey Road , gdzie nagrywali
the Beatles. Ptosenka jest ciepła j delikatna. To
jakby zapowied1: atmosfery Świąt, przez wielu
uwatanych za naj piękniejsze w roku.

WTOREK 26.1 1> O PAPIERKACH - NOSOWSKA (Mercury)
Ta piosenka jest tet nastrojowa, jakby
przeznaczona na długie , jesienne wieczory.
Pochodzi z ze znanej i uznanej już płyty "Puk Puk".
Dajemy ją już od rana, aby do wieczora można
było w niej zasmakować i domagać się od nas
abyśmy ją grali po zmroku tak długo aż nadejdzie
wiosna.
ŚRODA 27.11> AWA AWA - WES (Saint George
recordslSony Musie)
Ludzie uzaletnieni od telewizji na pewno

og l ąda li

ostatni festiwal w Sopocie. na którym
Deep Forest. Ale nie wszyscy

wys tąpił zespół
wiedzą,

te wykonawca naszej dzisiejszej piosenki

dnia i wokalista zespołu Oeep Forest lo ta sama
osoba. Wes Madiko przed stawia się swoim
pierwszym autorskim singlem promującym album
•Awa Awa". Autentyczny ludowy artysta z Kamerunu spopularyzowany w Europie dzięki francuskiemu p ia niście Michelowi Sanchezowi jest w
stanie przemówić do kaŻdej duszy wrażliwej na
piękno nimaletnie od tego skąd on pochodzi.

Jesteśmy

w Internecie
Od 12 li stopada tego rok u JA RADIO JAROCIN j est dostępne w
sieci INTERNET, której liczba użyt
kowników na świecie a zatem i w
Pol sce rośn ie w tempie lawinowym.
Je że li maszdo niej dostęp, to nie wahaj
s ię się wejść do JA-RADlA nie ruszając
s i ę z [otela, a raczej sprzed swojego
komputera. Z któregokolwiek zakątka
świata zechcesz się z nami zapoznać,
nasz adres w sieci INTERNET jest taki:

sobo-online_com/ja-radio

CZWARTEK 28.11> RAINS OF 62 -IAIN MATTHEWS (Watermelon records)
lain Matlhews był członkie m oryginalnego
składu legendarnej brytyjskiej folk rockowej kapeli
Fairport Convention, która pozostawiła po sobie
dziesiątki niezwykłej urody utworów. lain Matthews
za co by się nie wziął, czy będzie to muzyczny
standard , cry napisana przez niego piose nka, robi
to doskonale. Osiedlił się w Auslin (Teksas), ale
pozostaje członkiem brytyjskiego zespołu Plainsong oraz amerykariskiego komponująceg o i
ś piewającego tria Ihe Hamiłton Pooł. 010 przez
laina Matthewsa napisana i wykonana poezja
oprawiona w ta ką muzykę, te nawet nieznajomość
angielskiego nie przeszkadza, by ją pol ubi ć.

RONESSA

ZUZIA
urod ziła się niewidoma. Aby widzieć
musi zostać poddana operacji prze-

szczepu rogówki w Stanach Zjednoczonych. Koszt operacji jest ogromny - 100.000 dolarów. Możesz
pomóc Zuzi wpłacając pieniądze w
naszej redakcji lub na konto PBK
S.A. oddział Toruń 36 86 18-82817170-4 z dopiskiem "Dla Zuzi".

OFERTA SPECJALNA
Prasa wysokiego stopnia zgniotu Z-S11
z aparatami wiążącymi
niemieckiej finny RASSPE SOLINGEN typ 6004
(nr 1 na świecie)
• Wiąże bezusterkowo sznurami z tworzyw sztucznych i sizalu
dowolnej grubości
Prasa o 300 kg lżejsza od tradycyjnej i ze 100 uderzeniami
tłoka na minutę
Cena w ofercie specjalnej 157 mln starych złotych, z dostawą
do klienta - obowiązuje tylko do końca 1996 r.

22 listopada 1996 r. =---c:-::--:------=:-:::::--

=".. .....::.;.. ",=.:. '=
;;".'T~
· ..:..:...::::.==-~=--_I NFORMATOR
L="

I

TEATR
Teatr Nowy
na nowo

- Przebudowę Teatru Nowego zaplanowano na najbliższe 3 - 4 lala,
Pierwszy etap rozpocznie się w czerwcu
1997 roku. Mimo remontu i prac budowlanych teatr, a w szczególności Scena
Nowa nic przerwą swojej dzialalności
- zapewnił Eugeniusz Korin, dyrektor
poznańskiego teatru.
Obecnie zmieniany jest dach na budynku i pomieszczenia znajdujące się
na strychu. Na tym na razie prace
zosta ną zakończone, a powróci się do
nich w czerwcu przyszlego roku. Podział prac na odcinki odległe w czasie
jest konieczny ze względu na eksploatacjI' Icatru , ale też ze względów finansowych. W ramach pierwszego etapu,
w ciągu ok . 4 - 5 miesięcy zosta nie
przebudowana część przeznaczona
dla widowni. - Dz ięki lenw widz będz ie
móglsiedzieć normalnie. a nie z kolanami \łIci.~lIięfymi Hl oparcie. Ta zmiana
nie tylko nie spowoduje zmniejszenia
liczhy miejsc, ale wręcz odwrolllie - wyja śnil Eugeniusz Korin. Obecnie liczba miejsc kształtuje się w granicach od

IPLEBISCYT I

300 do 320. Po zmianie sala pomieści
ok . 350 - 360 widzów. Zostanie także
przebudowane zaplecze sceny , która
będzie przez lo glębsza i szersza. Przy
okazji trzeba także dokonać wymiany
instalacji, np. rur ołowianych. Sam
budynek liczy !OD lat. Od samego
początku był ściśle związany ze sceną ,
gdyż mieści I się tutaj teatr o dość
dwuznacznie brzmiącej po połsku nazwie: " Dom Uciech".
Drugi etap nastąpi dopiero po roku, czyli w czerwcu 1998 roku. Zostanie wtedy dokonana przebudowa
frontow ych pomieszczeń teatru i foyer. Trzeci i ostatni zaplanowano na
lalo 99 roku, ale może rozpocząć się

PŁYTA!

KASETA

Wielka Rewolucja
Przemykowa
Choć płyta nosi tytuł "Andergrant" , muzycznie jest wyjściem z podziemia, a zarazem penetracją obszarów, których Renata Przemyk jeszcze
nigdy nie odwiedziła. Klimat niby pozostał ten sam, choć chwiłami trudno
go rozpoznać.
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pod koniec roku poprzedniego.
Wtedy lO zmienione zostanie zaplecze
i sala prób. Zapowiada się, że teatr
w XXI wiek wejdzie calkowicie odnowiony. Wcześniej jednak, bo w sezonie 1998/ 99 teatr będzie obchodził
75-lecic islnienia.
Projekt całości zostal przygotowany przez pracownię prof. Józefa
Chmiela z Gdańska, jedyną w Polsce
zajmującą się pracami dla teatrów.
Dyrektor Korin wyraził nadzieję, że
koszt pierwszego etapu zamknie się
sumą 20 mld starych złotych. Wladze
teatru rozpoczęly starania o wsparcie
finansowe ze strony polsko - niemieckiej fundacji. Otrzymano także po-

twierdzenie ze strony Urzędu Wojewódzkiego, co do wsparcia finansowego pierwszego etapu.
Gdyby wszyscy członkowie partii
mieli świadomość i moralno.vć Tadeusza Lamnickiego, to nie musielibyśmy
zm ieniać ustroju - podsumował Eugeniusz Korin sprawę braku akceptacji
wyższych władz na nadanie teatrowi
imienia lego wybitnego aktora. Jak
wiadomo poznański teatr był jego
ostatnim miejscem pracy. W 1992 roku zmarł w Poznaniu, podczas prób
do "Króla Leara" w Teatrze Nowym.
Dyrektor ma nadzieję, że dojdzie jeszcze do zmiany decyzji, gdyż jego zdaniem poznański teatr, jak żaden inny,
zaslużył na ten zaszczyt.
LIDIA SOKOWICZ

B~dzie to p/y/a garażowa, awangardowa, dziwna . zaskakująca - zapowiadała "Andergrant" Renata Przemyk .
Zapowiedź spelniła w stu procentach. Przede wszystkim jednak zadziwiła. O o rygin alności dziel Renaty
nie trzeba chyba nikogo przekonywać, Ale najnowsza płyta jest w dodatku ekstrawagancją w stosunku do

pozostał, nawet jeśli chwilami jest
zmieniony prawie nie do poznania.
Znalazlo się leż miejsce dla kilkusekundowych żarlów muzycznych,
stanowiących jakby lączn iki mil'dzy
kontrastującymi
kompozycjami.
Z trzasków starej płyty wylania się
wysoko "wyciągany" glos - coś mię
dzy Ordonką a szaleństwami Niny
Hagen, Dziwne porównanie, ale
w końcu dziwna jest też ta plyta,
pelna tajemniczości, jakby niedokoń
czonych sugestii. A to także za sprawą tekstów Anny Saranickiej , przyjaciółki Renaty, Zapewne tylko te dwie
damy do końca rozumieją wyśpiewy
wane strofy. Reszcie, czyli nam, pozostawiają swobodę interpretacji.
A to już jest bardzo wiele,

szu lek. Wyniki opublikujemy w dodatku świątecznym " Gazety".
Głównym sponsorem plebiscytu
jest firma Sony Musie Entertainment
Polska.

ROBERT KAŹMJERCZAK

*

PODSUMOWANIE
RO(C)KU
Po raz pierwszy proponujemy Czytelnikom muzyczne podsumowanie roku
1996. Przez trzy tygodnie będziemy
drukować na lamach Informatora Kulturalnego "Gazety" kupon, na którym
Czytelnicy mogą zglaszać swoje muzyczne typy.
Plebiscyt zostanie rozslrzygnil'ty
w czterech kategoriach, wśród wykonawców polskich i zagranicznych: wokalistka roku, wokalista roku, zespół
roku i płyla roku.
Spośród osób, które do 7 grudnia
nadeślą swoje głosy, zostanie rozlosowanych kilkadziesiąt kaset magnetofonowych, płyt kompaktowych i ko-

Aby ułatwić Czytelnikom wybór,
w każdym numerze będziemy podawali Iypy znanych prezenterów radiowych, muzyków i ludzi związanych
z branżą muzyczną .
W tym tygodniu typuje Ryszard
Gloger - szef muzyczny Radia " Merkury":
Kraj:

O WOKALISTKA: Agnieszka
Chylińska

O WOKALISTA: Andrzej
.

Piaseczny

O ZESPOŁ: O.N.A.
D PŁYTA: " Bzzzzz" - O.N,A.
Świat:

D WOKALISTKA: Dalbello
D WOKALISTA: Eddie Vedder

O ZESPÓŁ: Metallica
D PŁYTA: "No Code" - Pear! Jam

~ Jarocińska
g -- ..- t-SWłAT

POLSKA

-

jej wcześniejszych dokonań , Przede
wszystkim pojawił się instrument,
dotychczas nieobecny w albumach
artystki - gitara elektryczna, To właś
nie gitarowe riffy w wykonaniu Jacka
Królika wniosly " to coś" nowego.
I gitara chyba będzie . wizytówką
" Andergrantu", Taki pewnie też byl
zamysł samych twórców, gdyż na
jednym z singli promujących płytę
znalazła się piosenka "Zero (odkochaj nas)" , w której brzmienie gitary
przeszywa niczym piorun ciemne niebo. Ale to nie jedyne nawatorstwo.
Tylko Kobieta zajęła się również osobiście produkcją nagrań. Do odważ
nych "Andergrant" należy, Ze "sIarego" składu zespołu został .basista
Tomasz Kupiec, Po prosIu Wielka
Rewolucja Przemykowa (i zarazem
Październikowa - płyta ukazała się 28
października).

p ly ..

... .. .... ... ...... .
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"Andergranl" nie jest mimo wszystko zupełnie "oderwany" od poprzednich wytworów Renaly Przemyk. Artystka nie porzuciła w kąt
akordeonu i nie odstawi la kontrabasu - nadal dominują nad innymi
instrumentami. Mimo wielu różno
rodnych nastrojów, klimat - do którego zdążyła nas przyzwyczaić - także

RENATA PRZEMYK "Andergrant"; Sony Musie:
Rabbit Polka I; Listonosz z /liebios;
Zmrok; Renata I; Mój anie/e; Rozamullda; R enata 2; Andergrant; Nie
ucluwaj że; Aż po grób; Zero (Odkochaj 1/as) ; Dogonić kota; Renata 3;
Każdy trochę jest potrzebny; Ba jeśli
tak ma być; Rabbi/ Polka 1/.

. NOWOŚCI
FILMOWE
KINO "ECHO"
Jarocin, ul. Gołębia l
"Złodziej z Bagdadu"
22 listopada - godz, 8.15, 10.00, 17.00
23 listopada - godz. 17,00
24 listopada - godz, 16.30
25 listopada - godz. 8.15, 10,00, 17.00
Cena biletu 5 zł
Bilety zbiorowe dla szkół 3 zl

WYPOŻYCZALNIA KASET
(Kino "Ecbo")
7267 " Na żywo" - sens.
7262 " Hakerzy" - sens.
7272 "Gdzie forsa Noreen" - sens.
7265 "Spisek" - sens.
7264 " Rozpruwacz" - sens.
7269 "Wlóczęga" - thriller
7271 "Najeźdźcy" - sf
7270 "Gniazdo szatana" - horror
7263 " Koniec niewinności " kom.-obycz.
7266 "Zawód: pan młody" - kom,
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BARAN (2 1 !li - 19 IV)
,
N ie wkraczaj w cudze konnikty.
Te sprawy nic powinny C i ę obchodzić.
N ie dotyczą przecież ani Ciebie, ani
Twoich bli skich. N iech inni wiodą
swoje nigdy nic kończące się spory. Nie
bierz w tym udziału! Nawet,jeś li masz
naj lepsze intencje, chcesz pogodzić
zwaśnionych i wykazać, że sprawy są
nicwarte kłótni. Bądź o s tro ż n y !!!
Pomyś lny d z ień - środa.

V
U

BYK (20 IV - 20 V)

Zbli żaj ą s ię sprzyjaj ące dni do
"')'cgzckwowania swoich praw zarów-

no w prac y, jak i w domu. Jeś li
zabierzesz s i ~ do tego spryt nie, masz
du że szanse powod ze nia. Zyskasz
w'ledyo wie le w i ~cej czasu i swobody,
niż mialeś dotychczas. A będzie Ci to
potrzebne, aby wyj ść naprzeciw nadchodzącej przygodzie. Pomyś lny dzid!
- poni edzialek.

HLlŹNIĘTA (2 1 V - 20 VI)
Poczucie nudy, beznadziejności
i monotonii ) niosące ze sobą spowolnienie podejmowanych d zi ałań i obniżenie nastroju, skończy s i ę ju ż pod
koniec tego tygodn ia. Wydarzy s i ę
bowi e m coś niespodziewanego, co
natychmiast rozwieje szarość i pustkę.
Wytrwaj w i ęc jeszcze tro szeczkę, a
potem porwie Cię wir przyjemnych
wydarzelJ . Pom yś l ny dzień - piątek.

II

~ RAK (2 1 VI - 22 VII)

~ Jeśli chcesz uzyskać ułgi podatkowe , musisz w końcu pomyśleć o
zgromadzeniu odpowiednich rachunków pozwalających na odpisy. Może
zdążysz jeszcze prze prowadzić niewielki remoncik, wym i enić kuchenkę
gazową czy wannę lub kupić obl igacje ... A najlepiej porozmawiaj z kimś,
kto dobrze s ię na tym z na i potrafi
doradz i ć. Pomyślny d zi eń - ś roda.
LEW (23 VII - 22 VI II)
Chyba warto, abyś zastanowił
s ię nad uregul owaniem wszystkich
swoich d ługów i finansowych zobowi ązań. Jeże l i myśłi sz teraz o zac i ąg
ni ęc iu wi ększej pożyczki, to najpierw
rozważ, czy aby na pewno jest Ci ona
niezbędna oraz czy dasz radę s placić j ą
w wyznaczonym termini e. Weż pod
u wag~ , że może się wydarzyć coś

nieoczek iwanego.
wtorek.

Pomyś lny dzień

-

pora. Nie podejmuj jednak pochopnie

żadnych decyzji. Naj pierw zorientuj

s ię, jaki procent od Twoich wkładów
oferują różne banki. Potem dowiedz s i ę,
co mają do zap roponowania firmy

ubezpieczeniowe . Dopiero potem
ul okuj pieni ądze - tak aby przyniosły
Ci zysk. Pomyślny dzi eń - sobota.

.n.

WAGA (23 IX - 22 X)
Twoje uczuciowe rozterki, które
Cię znowu ogarnęł y i nę kaj ą od nowa,
są jak p owracająca Ja la. Niby niezbyt
burLIiwa, ale przecież niszcząca. Lepiej
byłoby zaróvmo dla Ciebie, jak i dla
Twojego pa rtne ra podjąć w kOłlc U
os tatec zną decyzję d otyczącą tego
związku. Rozważc ie jeszcze raz wszystkie za i przec iw i ... zdecydujcie s i ę II
Pom yś l n y dzień - poniedzialek.
_

ZAPRASZAMY

żółtod zi ób, młokos ,

m

SKORPION (23 X - 2 1 XI)
Krytykować i potępiać potrafi
I na ogól im mniej wiemy, t)'m
c zęściej to robimy. Sztuką jest natomiast zro zumi eć i s próbować wybaczyć . Do tego trze ba prawdziwego
c harakte ru i trudnej umi ej ę tności
samokontrol i. J eże li będ z iesz o tej
prawdzie pamiętać w nadc hodzących
dniach, zys kasz ogromne uznani e i
lit.

każdy.

wewnę trzn ą sa tys fakcję. Pomyś ln y
d zi eń - środa.

. " STRZELEC (22 XI - 2 1 XII)

]f. - To prawda, nie masz podanego
wszystkiego jak na tacy. Mus isz s i ę
sporo namozol ić, by os iągnąć znaczącą
pozycję w pracy i w życ iu osobistym.
Za to końcowy,: h e fektów wielu Ci
zazdrości . I tym razem nie trać otuchy
i odczekaj spokojnie. Wszystko wyjaśni
się samo i to, czego s ię nieco obawiasz,
nie nastąp i. Tymczasem spotkaj się z
przyjaciółmi . Pomyślny dzień - sobota.

VL
'P

Pionowo: l) nagus, 2) główka szpilki, 3) naczy nie do kąpieli, 4) kuzyn ka
jelenia, 5) towarzysz, kompan, 6) smutek, żal po kimś, 7) lenni k, 8) go rzkawy
napój , 9) mówca, orato r, 10) n arząd wytwarzający mocz, 16) może być o pracę,
17) pospolity owad, 18) oświata, 20) lewatywa, 21 ) dusznica, dychawica, 22)
zatyczka, 23) władca dawnej Rosj i, 24) najni ższy głos męski, 25) ptak' wod ny,
29) kraj po dl egły władzy emira, 30) zdanie, osąd, 3 1) nielegalny pasaże r na statku,
32) godło górników, 33) coś w starym stylu, 34) stolica Japon ii, 35) kurtka
dżokej ska, 36) mało znac7.ąca rola, epizod, 37) wzór, model, 38) motyw dekoracyj ny.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napi sane od I do 20,
- przysłowi e.
Oprac, PIOTR WARCZYŃSKI

utworzą rozwiązanie

KOZIOROŹEC (22 XII - 19 I)

J eśli potrzebujesz rady, to zwróć

Ro związanie krzyżówki

s ię

do osób pewnych, o czystych
intencjach i uc zc iwyc h za miarach
wobec Ciebie. Przede wszystki m nie
szukaj rady u obcych, a zwłaszcza u
wśc i b skic h sąs i adó w. Pami ętaj, że
łatwo mo żesz trafić na ludzi zawistpopchną Cię do podj ęcia
niero zważnyc h de cyzj i i b ę d ziesz
potem mocno ża łować. Pomyślny dzień

nyc h, którzy

- wto rek.
Ao'Y\ WODNIK (20 l - 18 11 )
Ao'Y\ Uważaj na wypad ki. Jeśli pro-

RYBY (19 11 - 20 III)
A mo że byś tak wykro ił trochę
czasu dla siebie? Dobrze zrobił by Ci
krótki wyjazd za miasto. Choćby na
grzyby. Przydało by Ci s ię przed zimą
nieco świe żego powietrza i ruchu~
którego ostatnio masz zdecydowanie za
ma ło. I absolutnie nie wybie raj s i ę sam .
Towarzystwo miłych osób dostarc zy Ci
wrażeń i poprawi Twój, kiepski ostatnio, nastrój . Pomyś lny d zi eń - środa.
MERKURY i WENUS

prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogloszeń (Jaroc in, Rynek Ratusz) do 29 listopada. Spośród prawidłowych rozwiązań wylosowane zostan ą dwie nagrody pieniężne (25 zł i
10 zł) oraz nagroda rzeczov.'3 (koszulka).
przesłać

Hasło :

Kl ytykowac, latwo.

two~ć

trudno.

Nagrody wylosowali:
MARCIN MAZURKIEWICZ
, Jarocin, ul. Kazimierza Wlk. 33 (25 zł),
DOROTASTYŚ
- Dobieszczyzna 61a (1OzJ),
GENOWEFA STEMPLEWSKA
- Magnuszewice 107 (koszulka).

wadzisz samoc hód, staraj s i ę w tym
Po o dbi ór nagród pro s imy s i ę
tygodniujeżdzi ć szczególnie ostrożnie.
zg ło s i ć do biura og l osze ń (Jaroc in,
B ędzie miał trudnośc i z koncentracją. - Rynek - Ratusz) w c i ąg u dwóch tygodni.
Nie naruszaj więc zakazów ograniczających p r ęd ko ść i nie wymuszaj
pierwszeństwa przejazdu. Osoby nie
zmotoryzowane równie ż powinny być
bardzo u wa żne przy przechodzeniu
przezjezdni ę. Pomyś l ny dzie" - sobota.

li
T\

ul. Targo'tla 2

7) stary, zasłużony żo łnierz, 11 ) klam ra '
12) dawniej dom publiczny, 13) członek \"yższej izby
parlamentu, 14) osoba pozbawiona zdolności mówienia, 15) davme w ierzchnie
okrycie noszone przez c hłopów, 19) pani doktor, 23) pasterz wołów lub owiec,
czaban, 26) rodzaj zbroi z kółek, 27) mu zyka instrumentalna skomponowana jako
wstęp do opely, 28) amortyzator, 31) gra w karty, 35) nac zynie szklane na na lewkę,
39) zbo że siane j es i enią, 40) osoba o gwałtownym charakterze, porywcza, 41)
występuje sam, 42) rodzaj pochyłego pisma drukarskiego, 43) zabawka polegająca
na podrzucaniu w górę, a następnie łapaniu szpuli na sznurku, 44) instrument dęty.
I'oziomo: l)

łąc ząc a pięc i o li ni e,

