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UpadłPOM
We wtorek. 3 grudnia Sąd Rejonowy (Wydział Gospodarczy) w
Kaliszu ogłosił upadłość POM- u
Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjuego Sp. z 0.0. w Jarocinie.
POM jest zadłużony na około
cztery miliardy starych zlotych. Z
wnioskiem o oglosze nie upa dłości
wystąpił sam dłużnik , a uzasadnieniem
było zaprzestanie placenia należnosci .
Głównymi wierzycielami są Urząd
Skarbowy w Jarocinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie
Wlkp., oraz Urząd Gminy i Miasta w
Jarocinie . Syndykiem masy upadłości
sąd ustanowił Stanisława Bohowicza,
natomiast czynnosci sędziego komisarza zlecił Sądowi Rejonowemu w
Jarocinie.

Piętnaście

lat

po wojnie
Piętnaście lat temu o godz. 6 00
gen. Jaruzelski zakomunikował
Połakom, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego ogłosiła na terenie
całego kraju stan wojenny.
Dziś

data 13 grudnia, niewielu
osobom kojarzy się z tymi wydarzeniami. Czas leczy rany ... Niektórzy
chcieliby jak najszybciej zapomnieć
tamte dni . Z kolei dla pokolenia
dzisiejszych nastolatków to zamierzchła historia.
Trzeba jednak pamiętać , że bez
ofiar stanu wojennego nie byłoby
dzisiejszej Polski.
W artykule Roberta Każmierczaka
"Gorycz zwycięstwa" (str. 7), wracamy do tamtych dni , wzbogaceni o
współczesną refleksję.

Wieczór
z Sienkiewiczem '
Wieczór słowno _ muzyczny
zwi:lzany z obchodami Roku Sienkiewiczowskiego odbędzie się 15
grudnia w śmiełowskim pałacu .
W programie wieczoru przewidziano opowieść o pobyc ie Sienkiewicza w Wielkopolsce, którą wygłos i
Ąnna Surzyóska - Blaszczyk. Odbę 
dzie sir; również recital muzyki polsk iej. Wystąpią: Iwona Hossa (sopran),
Miroslaw Dlużnik (baryton), Boże n a
Bi a ł ecka (fortepian). Cał ość po pro\\'adzi Tadeusz Szantruczek. Początek
o godz. 1700 .
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Zerkó
Gmina Żerkó", może pochwalić się
najłepszą gospodarką finansową
spośród kilku gmin znajdujących
na Ziemi Jarocińskiej.

się

Dane opubliko.wane zosta ły przez
Wojewódzki Urząd Statys tycz ny w
Kaliszu. Spośród 58 gmin województwa
kali skiego tyl ko 6 - międ zy innymi
Kalisz, Żerków i Gizałki - osiągnęło w
ubiegłym roku dochód powy żej 500
złotych na jednego mieszkańca. Żerków
znalazł się również w dziewiątce gmin,
które wydały więcej niż 500 złotych na
mieszkańca.

Bardzo często w statystykach podaje
się - mającą świadczyć o operatywności
samorządów - wielkość środków budże

towych przeznaczonych na inwestycje w
stosunku do całości budżetu. W skali
województwa dane te wynoszą 21,6 %.
Żerków osiągnął 41 ,8 %, Kotlin - 41 ,3 %,
Jarocin - 23,5 %, Jaraczewo - 9,8 %.
Kwota wydatków inwestycyjnych
przypadających na jedną osobę wyniosła
średnio w województwie 99 złotych na
mieszkańca, w gminie Żerków - 255 zł
(drugie miejsce w województwie), w
gminie Jarocin - 104' zł, w Jaraczewie 46 zł, w Kotlinie - 138 zł.
W żerkowie więcej inwestowano w
statystycznego mieszkańca niż wpłacił
on do gminnej kasy w formie podatków
indywidual nych.

Pół

To, czy Mikołaj jest jeden, czy jest ich wielu, nadal pozostaje tajemnicą. W Jarocinie
byl jednak widziany w wielu miejscach m. in. na Rynku.
FOTO Stachowiak

Bezpieczne miasto

Miasto
jak rodzina
Nieskuteczność w działaniu
połicji - to jeden z zarzutów, jaki

przedstawiono na posiedzeniu Komisji Administracji Samorządowej,
Porządku Publicznego i Opieki
Społecznej, które odbyło się 6 grudnia w Ratuszu.
Tematem piątkowego posiedzenia
komisji było omówienie programu
" Bezpiecz ne Miasto" . Spotkanie
rozpoczęło się od sprawozdania

wieku LZS

" U Raczkiewicza" w Jaraczewie zebrało się wyłącznie męskie towarzystwo.
Było oficjałnie - hymn państwowy, przemówienia, odznaczenia i trochę historii.
Było też wesoło - spotkania po latach, wspomnienia, życzenia i śpiewy.
. Na jubi leusz 50 - lecia Ludowych Zespołów Sportowych obchodzony w
Jaraczewie stawiło się ki lkudziesięciu działaczy. Od 1948 roku
tworzyli oni kolejne ogniwa organizacji sportowej na terenie gminy.
mm\Onąsobotę W

Dokończenie

Krzysztofa Nadery, Komendanta Rejonowego Policji w Jarocinie z działał
ności policji w ciągu ostatnich jedenastu
miesięcy. Jednak większość czasu
poświęcono omówieniu probłemów
związanych z wychowaniem dzieci i
młodzieży.

Dokończenie

na str. 11

Czy zagra Big Cyc?
12 grudnia o godz. 19 00 w sali
widowiskowej JOK odbędzie się koncert zespołu Big Cyc. W chwili oddawania "Gazety" do druku sprzedano 30
biletów. Według organizatorów - JOK-u
- aby koncert się odbył, trzeba sprzedać
co najmniej 200 biletów.
Czyżby po raz kolejny w "stolicy
polskiego rocka" trzeba odwołać
koncert gwiazdy?

VWPolo
Odbiór
natychmiastowy ·

na str. 4

MROCZKOWSKI
AUTORYZOWANY DEALER
VW IAUDI

Zani emyśl , ul. Poznańska 5
tel. (0.Q67) 570-97, fax (0-667) 575-13

KRONIKA
POLICYJNA

URODZENIA

1

Pamela Krzyżaniak
Estera Kubiak
Mateusz Zwierzchlewski
Filip Paszkiewicz
Krystian Halas
Piotr Ochowiak
Nicola Maćkowiak
Mikolaj Rosińki
Szymon Slaboszewski
Martyna Holko
Sandra Kujawa

ZGONY
Józef Nowak I. 79 (Wojciechowo)
Pelagia Dzier/a I. 87 (Gola I)
Jan Marczewski I. 68 (Slawoszew)
Ignacy Banaszak I. 88 (Wyszki )
Franciszek H a lajda I. 67 (Żól
kó w)
Wikto ria Piekarska I. 76 (Raszewy) .
Piotr Mizerny I. 90 (Lubinia Mala)
Kazimierz Adamczak I. 67
(C hrzan)
Stanislaw Smolare k I. 65 (Chocicza j
J a n Gościniak I. 82 (Utra ta)
Marianna Reimann I. 94 (Boguszyn)
Anastazja Wojtkowiak I. 87 (Jarocin)
Antoni Pietrowiak I. 84 (Bachorzew)
Czeslaw Jankowski I. 86 (Witaszycc)
Zofia Sm ulka I. 91 (Golina)
M aria Każmierczak I. 59 (Zalesie)
Jan Genstwa I. 48 (Jarocin)
J ózef Świdurski I. 71 (Cielcza)
Franciszek Paszek I. 75 (Golina)
Czeslaw Figaj I. 68 (Jarocin)
Rodzinom zma rłych składamy wyrazy
wspólczucia
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6 grudnia w jarocińskim urzędzie
pracy zarejestrowanych bylo 5.633
bezrobotnych. W ciągu tygodnia zarejestrowały się 162 osoby. Spośród
65 wyrejestrowanych 35 podjęło pracę ·

Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie dysponuje ofertami zatrudnienia
dla pracowników do d ziału eksportu
(w JFM) ze znajomością j ęz. niem.
i ang. , technologa przemysłu drzewnego, zootechnika lub lekarza weterynarii, technika laboranta, pracowników fi zycznych (do Rybhandu),
sprzedawcy, nauczycieli wf i jęz. ang.,
mechanika samochodów ciężaro
wych , sekretarki ze znajomością jęz .
ang. , spawacza z uprawnieniami
C02, spawaczy - monterów z uprawnieniami spawania elektrycznego,
pracownika transportu wewnętrzne
go z uprawnieniami do obslugi żura 
wia, tapicera, barmana , referenta do
spraw finansowych i kadr, rzeźnika,
murarza,- malarza, kierowcy kat. CE
z uprawnieniami do ro zwożenia gazu.
(jo)

* 2 grudnia w Roszkowie niezna-

ny spra wca skradł Kazimierzowi D.
fiata 126p (nr rejestracyjny KLL
1778). 5 grudnia porzucony samochód odnaleziono w Jarocinie.
3 grudnia w Łobzie (gm. Jaraczewo) na skrzyżowaniu dróg kierują
cy fiatem 126p Jacek K . nic ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadzi! do zderzenia z żukiem , którym
kierował Jan W. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala.
Tego samego dnia w Mieszkowie przy ul. Dworcowej włamano się
do sklepu spożywczo - przemy słowe
go, skrad ziono alkohol i papierosy.
Straty w wysokości 804 zł poniósl
Jerzy D.
4 grudnia włamano się do kawiarni " Dziupla", należącej do
Urszuli P. Skradziono pa pierosy i inne drobne przedmioty wartości 80 zł.
Dz ień później na trasie Jarocin
- Gizałki kierujący samochodem ford
transit Rysz.ard P. na zakrl'cie zjechał
na pobocze i wpadł do rowu . Obrażeń
d ozna I pasażer i kierowca auta.
Tego samego dnia na trasie Tarce - Grab kierujący opłem manta
Piotr M. na łuku drogi wpadl w poślizg i uderzył w skarpę rowu. Obrażeń ciala w postaci urazu kręgo
słupa doznala pasażerka.
Również w ubiegły czwartek
w Bachorzewie Jan G. kierując samochodem renault wpadl w poślizg i uderzył w skarpę przydrożnego rowu.
Obrażcń ciala doznała pasażerka.
6 grudnia w Jarocinie z parkingu nies trzeżonego przy dworcu kolejowym skradziono fiata 126p należą
cego do Rafała W. (nr rejestracyjny
PNW 0408, kolor czerwony).
(jn)

*

*

*

Ania poleciała na operację
pocznie się o godz. 9.30 w sali ZSZ nr
I w Jarocinie. Każda z drużyn zobowią
zała się wpłacić po 20 zł. Po złotówce
zapłacą ci, klórzy turniej będą chcieli

Dzięki pieniądzom jarociniaków, 8-letnia Ania Marecka mogla w środę II
grudnia wylecieć do Chicago na skomplikowaną operację.

Na leczenie Ani zbierano pieniądze
niemal wszędzie: w jarocińskich zakła
d· ch pracy, szko łach , różnych instytucjach. Niedawno prawie 250 z ł przekazali
radni, a w ubieglą- niedzielę przedstawiciele PCK kwc'S towali na rzecz Ani pod
kościołami. W tej ostatniej akcji udało
się zebrać 3.753,62 zł.
Ju ż w najbłiższą sobot ę odbędzie się
kolejna impreza, z której całkowity dochód przekazany zostanie na konto Ani.
Hałowy Turniej Piłki Nożnej , do którego zgłosiło się osiem drużyn (m. in.
policji, księż y , strażaków, wojska), roz-

zobaczyć.
Ania u rodz ił a się bez rączek i jest
uczennicą drugiej klasy S zkoły Podsla-

wowej nr 5 w Jarocinie. Wiele czynności
wykonuje nóżkami. Dzięki dobrej woli
jarociniaków już w środę mogła wylecieć
do Chicago na skomp lik owaną operację
stawów biodrowych i wydłuiania nóżki .
Pieniądze pozwolą dziewczynce i jej maice na sfinan sowanie podróży i pobytu
w Stanach Zjednoczonych. Leczenie Ani
potrwa od trzech miesięcy do pół roku.
Szczęśliwa drugoklasistka sama wykonała l a ur k ę i napisala wierszyk z podziękowaniem dla tych wszystkich osób,
dzięki których pomocy mogla udać się
na operacj~.

Z TARGOWISKA

" Zycie jesl piękne.
gdy żyć się umie
gdy jedno serce
drugie rozumie
Dz iękuję·

Ania Marceka"

*

Klub
Amazonek

*

Ofiejałne otwarcie Kłubu Amazonek
odbędzie się 12 grudnia o godz. 11.00
w budynku dawnego przedszkola nr I,
przy ulicy Wrocławskiej 39.
W Jarocinie powstal Klub Amazonek - kobiet, które maj"ą amputowane
piersi . Organizatorki zapraszają na
spotkania w KA wszystkie panie, którym za leży na wlasnym zdrowiu i są
zainteresowane zapobieganiem chorobie nowotworowej.
(akl)

*

*

Złote

Inlormacj e pochodzą z Komendy
Rejonowej Policji w Jarocinie.

I

niedziele

DYŻURY APTEK

W dwie niedziele przed świętami bę
dzie można zrobić zakupy w sklepach
Jarocina.
15 i 22 grudnia czynne będą sklepy
branży spożywczej i przemysiowej
spółdzieln i " Zgoda". W pierwszą zlolą ni edzielę placówki przernysiowe
czynne będą od godziny 10,00 do
ł4.00. Wszystkie placówki czynne bę
dą w następną niedziel, - 22 grudnia;
sklepy przemysłowe do godz. ł4 . oo,
sklepy spożywcze do 14.00, a niektóre
do 16.00020.00. W sobotę 2ł grudnia
wszystkie placówki "Zgody" pracowaly będą jak w dni powszednie, Gn)

Do 15 grudnia dyżur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka "Convallaria" (Jarocin, ul. Wolności 7, tel.
47-25-63). Od 16 do 22 grudnia dyżu
rować będzie apteka "Fłos Rosac"
(Jarocin, ul. Wroclawska 9, leI.
47-23-58).
Apteka " Remedium" czynna jest
w każdą niedzielę i święto w godz.
ł4.00 - 18.00 (Jarocin, ul. św. Ducha
14, tel. 47-15-50).
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ŻERKÓW

Swiec brak
We wszystkich jarocińskicb parafiach od tygodnia nic można już kupić
świec "Caritasu", z których dochód
przeznaczony jest na wigilijną pomoc
najuboższym.

Do parafii dotarła niewielka, jak na
zainteresowanie społeczne, ilość . Do
sprzedaży w każdej z nich było po dwa
kartony świec - czyli, jak poinformo·
wał proboszcz Stanisław Adamski,
niecałe 50 sztuk. Wszystkie zostały
rozkupione l. grudnia, w pierwszą
niedzielę Adwentu, najczęściej w ciągu
jednej, dwóch mszy. Niestety nie ma
nadziei na to, aby w najbliższym czasie
świece

"Caritasu"

można było

zaku-

pić

w kościołach. Opłaty, które były
pobierane na cele charytatywne,
kształtowały się bardzo różnie. W koś
ciele u 00. Franciszkanów można je
było nabyć za 3 zł. W parafii św.
Marcina ustalona cena była niższa
o 50 gr, czyli wynosiła 2,50 zł. Jedynie

w kościele pod wezwaniem Chrystusa
Króla wysokość datków nie była
określona, świece można było nabyć

za dowolną opłatą. Zainteresowanie
zakupem świec jest nadal duże. Wiele
osób chciałoby wspomóc szlachetny
cel, a przy okazji ozdobić wigilijny
stół ładną świecą. "Caritas" najwidoczniej tego nie przewidział, przeznaczając na każdą z parafii tak małą
liczbę świec.
(]s)

Zimą

mógłby się podzielić opłatkiem. Właś

nie

dłatego

w tym roku organizujemy
wspólną dla

24 grudnia o godz. 19.00

wszystkich wieczerzę wigilijną.
Pomysł narodził się dawno. Nie
wiedzieliśmy tylko kto się do nas przyłączy i gdzie będziemy mogli zorganiZować spotkanie. Okazało sie, że ludzie, którzy na co dzień pracują dla
innych, również ten wyjątkowy wieCzór chcą spędzić współnie z osobami,
które do tej pory wigilie spędzały
samotnie. Pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej użyczają nam swego
"domu", ludzie z Jarocińskiego 0ś
rodka Kultury przyjdą by wspólnie
z nami zaśpiewać kolędy. Będzie więc
j ak w domu , jak w wielkiej rodzinie.
Zapraszamy wszystkich, którzy nie
chcą samotnie spędzać tego najpięk-

rząt.

- 6 grudnia oddano do użytku kolejny
odcinek kanalizacji na os. Ługi w Jarocime.

do Zakopanego

Mimo że ferie zimowe jeszcze daleko, w Jaraczewie już trwają przygotowania do wakacyjnych wyjazdów.
Jedną z atrakcyjnych propozycji
miejscowej szkoły podstawowej jest
zimowisko w Zakopanem. Dzieci spę-

Wigilia dla samotnych
W taki wieczór nikt nie powinien być
sam, nikt nie powinien płakać i myśleć
o tym, że nic ma już nikogo z kim

JAROCIN
- 5 grudnia Marian Sikorski, przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie,
uczestniczył w zjeidzie delegat ów Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolska w Poznaniu.
- Burmistrz Paweł Jachowski spotkał się
z trzydziestoosobową grupą rolników,
którzy zajmują się unasiennianiem zwie-

niejszego wieczoru w roku, tych, którzy
nie mają domu i tych, którzy żyją
w czterech ścianach samotnie, tych,
którym wydaje się, że jedynym ich
przyjacielem jest strzykawka lub butelka. Być może właśnie tego wieczora
znajdziecie prawdziwych przyjaciół
wśród ludzi. Zapraszamy wszystkich,
którzy cbcą razem z nami usiąść przy
stole, podzielić się opłatkiem i wspólnie
z&śpiewać kolędy. Dla wszystkich starczy miejsca ...
Prosimy, aby osoby, które już dziś
zdecydowały się spędzić z nami Wigilię zawiadomiły nas o tym. Jeśli ktoś
mieszka w okolicy Jarocina lub
z przyczyn zdrowotnych nie może
o własnych siłach przyjść do Warsztatów Terapii Zajęciowej prosimy również o powiadomienie nas. Być może
uda nam się zorganizować transport.
Nasz telefon i adres: tel. 47-47-47,
47-15-31, redakcja "Gazety Jarocińs
kiej" , ul. T. Kościuszki 8b, 63-200
Jarocin.
(red)

dzą

dwa tygodnie w górach - od l do

I l lutego. Organizator - Szkolny
Związek

Sportowy zapewnia ciekawy
program pobytu. Przewiduje między
innymi wycieczki z przewodnikiem,
zajęcia na basenie i zwiedzanie Zakopanego.
W zimowisku wezmą udział uczniowie z wychowawcami szkół podstawowych gminy Jaraczewo. Koszt obozu
wynosi dla nich 250 zł. Ponieważ są
jeszcze wolne miejsca organizatorzy
zapraszają dzieci spoza gminy. Jednak
wtedy koszt obozu - bez dotacji zwięk
sza się do 400 zł. Informacji o zimowisku w Zakopanem udzielają nauczyciele wychowania fizycznego w poszczególnych szkołach lub przewodniczący SZS w SP Jaraczewo.

«1

(rak)

- 16 grudnia odbędzie się posiedzenie
komisji planowania i finansów _ Równocześnie obradować będą radni z komisji
gospodarczej oraz spoleczno-socjalnej.
- Na 23 grudnia zaplanowano sesję rady

gminy. Rozpocznie

się

ona o godzinie

11.00.
- 21 grudnia w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Raszewach zorganizowana zostanie wigilia dla ludzi samotnych.
- "O powieść wigilijną" wedlug Dickensa
obejrzeć będzie można w sobotę, 21
grudnia. Inscenizację przygotowuje kół
ko teatralne i taneczne, działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury w żerko
wie. Początek przedslawienia o godzinie
19.
- 22 grudnia odbędzie się w GOK-u
"Wieczór z kolędami ".

JARACZEWO

- W miniony

poniedziałek ,

na ostatnim

posiedzeniu przed sesją, zebraly się komisje Rady Gminy. Obradowały nad
projektem budżetu na rok 1997 .

KOTLIN
- 10 grudnia odbyła się przedostatnia
sesja Rady Gminy w tym roku. Przedstawiono projekt budżetu na 1997 rok.
Podjęte zostały uchwały w sprawie nadania slatutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie; podatków
od środków transportowych i od posia dania psów; wysokości stawek opłaty
targowej. Omówione byly również zmiany w budżecie na 1996 rok.
NOWE MIASTO
- Podczas środowej sesji Rady Gminy

zaplanowano omówienie spraw dotyczących podatku od nieruchomości , podaku rolnego, opIat za przedszkola.
Rozpatrzone zostaną też zmiany w budżecie na 1996 rok.
(rr, akf, rak, jn)

Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna

.

REJONOWYZAKŁAD ENERGETYCZNY
JAROCIN

63-200 JAROCIN ul. Batcrego 26

tel. (062) 47-21-37 fiIx (062) 47-29.0 l

Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarocinie informuje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscowościach:.
- m. Wiraszyce: w dniu 20. t2.19OO r., w godz. 700 -16""
- Zaklad Ceramiki Budowlanej
- Al. Wolności od nr 18 do nr 37
- ul. Roszarnicza
- ul. Ceglana
- Ośrodek Zdrowia
- ul. Kolejowa nr l, 3, 6
- ul. Okólna

Rejonowy Zakiad Energetyczny przeprasza za utrudnienia wynikające z przerw w

Zmiana w "Gazecie"
Bogdan Udzik, współzałożyciel "Gazety Jarocińskiej", zrezygnował z uczestniczenia w pracach zespołu redakcyjnego.
Przed sześcioma laty najpierw
Wspólnie przegadaliśmy o " Gazecie"
wiele nocy (i dni). Potem pracowaliś
my, aby " Gazeta Jarocińska " stała się
ważm! częścią

naszego

życia.

Z pew-

nością lak się stało.

W ci'/gu ostatnich dwóch la t Bogdan rzadziej angażował się w pracę
w "Gazecie" . Przede wszystkim więk
szy zakres obowiązków zawodowych
i spolecznych uniemożliwiał taką, jak

na początku aktywność. Jednak zawsze spotykaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, co zrobić, a by nasza
" Gazeta" była lepsza.
Fakt wymazania nazwiska Bogdana ze stopki redakcyjnej jest z jednej
strony zabiegiem formalnym. Z drugiej jednak kończy niewątpliwie niezwykle ważną epokę w życiu "Gazety
Jarocińskiej". Spośród trzech osób,
które ją zak ładały w roku 1990, pozos tała tylko jedna.
Mamy jednak nadzieję, że Bogdan
nadal będzie nas odwiedzal i wspomagał życzliwymi radami.
Piotr Piotrowicz

dostawie energii elektrycznej.

- - - -- -- - - -

DOSTAWA GAZU PROPAN BUTAN
Z . H.U ROMAR - Roman Wieliński
ul. 700-lecia 15. 63-210 Żerków, tel. 403-250
Prowadzimy

sprzedaż:

.. kuchnie gazowe
. . ogrzewacze gazowe (polskie, hiszpańskie)
.. pralki
. . lodówki
. . maszyny do szycia
Zamówienia telefoniczne - tel. 403-250
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEN W DOMU KliENTA GRATIS!
Korzystne ceny. krótkie terminy realizacji
Dla odbiorców bezpłatny przegłąd instalacji gazowych
ZAPRASZAMY
Wystawiamy f-ry VAT

(5921961

Nr 50. str, 4

la . Nasza Spóldzie/nia również uczest-

L 15 TY
Szanowny Stały Czytelniku
"Halo, Gaz.eta"

niczy

z rubryki

Patiska wypowiedź zarówno w swej
fo rmie. jak i w treści, jest obraźliwa.
Nie zna Pan spraw wolnego rynku
i spóldzielczości mleczarskiej.
Okręgowa Spóldzielnia Mleczarska
w Jarocinie nie ma obowiązku konsultowania ani podawania do publicznej
wiadomo.ki zmian cen i gramatury
swych produktów. Dla informacji podam , że maslo o wadze 227 g bylo
produkowane już w 1994 roku.
Rozpocząl Pan bardzo niebezpieczną grę. rozpowszechniając klamliwe
informaćje o zlej sytuacji finansowej
zakladu. Pragnr stwierdzić, że Spóldzielnia miala i ma bardzo dobrą
kondyćję finansową . wydając wiele
miliardów (starych zlotych) na inwestycje. Ponadto terminowo regulujemy
należno.{'ci wobec budżetu państwa
i wobec dostawców. Członkowie, których Spóldzielnia zrzesza 1200. korzystają z uslug tej Spóldzielni od 110 lat.
Spóldzielnia należy do najstarszych
zakladów Jarocina. jak i calej Wielkopolski. Służy ona mieszkańcom ~si.
d/a których stanowi pewne miejsce
zbytu swych produktów i jedno ze
źródel utrzymania. Wspiera działal
no,(;(: kulturalną na wsi i w miej~cie .
W Polsce produkcja masła jest wysoce
nieoplacalna. W naszej Spóldzielni,
przy obecnych cenach skupowych,
koszt produkcji l kg wynosi okolo 11
zl. zaś cena zbytu.jaką można uzyskać
na rynku, to około 7.5 zl. Różnice
w wysokości 3,5 zl pokrywają spół
dzielcy z kasy Spóldzielni. Stąd szeroko zakrojona kampania reklamowa
w telewizj i zmierzająca do zwiększa
nia zain/ere.'Wwan ia konsumpcją mas-

-

lV

tym

przedsięwzięciu.

Ceny artykułów mleczarskich, podobnie jak i innych produktów rolnych. są cenami sezonowymi i ulegają
ciągłym zmianom w zależnosci od
pory roku. Jeżeli Czytelnika irytują
nasze wyroby, mam jedną radę - nie
kupować ich. Na rynku jarocińskim
znajduje się bowiem wiele artykułów
mleczarskich. pochodzących z innych
spółdzielni. Wśród nich jest zapewne
mleko i maslo o interesujących Czytelnika gramaturach. Wyjdzie to na
dobre Czytelnikowi, jak i konsumentom z Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, dla których nie starcza naszych
produktów , a gdzie zyskaly one i ciąg
le mają wielkie uznanie.
W swej wypowiedzi Czytelnik poniżyl w opinii p ublicznej i narazil na
utratę zaufania potrzebnego dla dane-

Pół
Dokończenie

ze str. l

Przewodniczący

R ady Gmin nej
Zrzeszenia LZS - Jan Tomczak w wystąpieniu , które dotyczyło historii
LZS-u, wspomnial o roli Rady Gminnej zrzeszającej poszczególne koła.
- Od momentu, kiedy powstola Rada,
znacznie ożywila się działalność poszczególnych zespolów. Łatwiej też było rozwiązać problemy finansowe zw ią
zku - wspomniał przewodniczący. Sukcesem Rady była wysoka w skali
kraju - II pozycja w ocenie jej działal
ności. Natomiast koło LZS Jaraczewo zajęlo dziesi ątą pozycję w konkurencji wszystkich zespołów w Polsce.

--

t p.

skład a

rodzina

Wszystkim, którzy zamówili msze św., złożyli kwiaty
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
zmarłej

CzesIa wy
serdeczne

tp.
Rogozińskiej

podziękowanie

składają

dzieci

W ostatnim n"merze "G.J. ". w rubryce "Halo Gazeta" użyto w stosunku
do Prezesa OSM Jarocin sformulowań uznawanych powszechnie za obraźliwe . Pragnę oświadczyć, że nie
pochodz iły one od naszej redakcji,
a byly fragmentem wypowiedzi jednego z Czytelnikó w, na co posiadamy
dowody. Szczerze ubolewam nad tym
faktem i przepraszam Pana Prezesa.
Podobne zdania, niezależnie od tego ,
że wypowiadane są w stanach emocjonalnych i nie są sygnowane przez
redakcję, nie powinny znaleźć się na
naszych lamach. Mam nadzieję, że
Pan Prezes wybaczy nam ten bląd.
Jednocześnie pragnę poinformować,

,

że

osoba, która udzielila tej wypowiedzi naszej "Gazecie" również przeprasza Pana Prezesa.

***

Piotr Piotrowicz
Redaktor Naczelny "G.J."

wieku sportu wiejskiego

Kazimierza Adamczaka

ś.

Marian Idziaszek
prezes Okręgowej Spóldzielni
Mleczarskiej w Jarocinie

go s Ianowiska oraz prowadzenia dz ia-

Serdeczne podziękowanie za opiekę dr. W. Stemplewskiemu
i pe rsonelowi Przychodni Rejonowej PKP, D elegacji PKP Stacji
Rejonowej Jarocin, Księżom M. Mietlinskiemu, K. Grobelnemu,
wszystkim, którzy dzielili z nami smutek, żal; okazali pomoc i serce
za modlitwy, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
którzy brali udział w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego wuja

ś.

lalno:}ct gospodarczej na terenie mias-

ta Jarocina i całego kraju nie tylko
mnie, ałowieka, który w spółdzielczo
.{oci mleczarskiej przepraco wał wiele
lat, a zjarocińską mleczarnią związa
ny jestem od 1970 roku. ale poniżył
Pan rÓwnież samą spóldzielnię, jej
zalogę oraz ludzi w niej zrzeszonych.
Dlatego też żądam przeprosin dla
Spóldzielni i mojej osoby na lamach
"Gazety Jarocińskiej" w terminie do
końca grudnia 1996 roku z podaniem
nazwiska i imienia Czytelnika.
W przeciwnym wypadku zado.ićuczy
nienia szukał będę na Sali Sądowej.

o

sukcesach i twórczej pracy działa
czy z Jaraczewa mówił też Lucjusz
Wasilewski, przewodniczący Rady
Wojewód zkiej LZS, - Z 326 zespolów
działających na terellie województwa,
Jaraczewo jest w ścisłej czołówce i zawsze tak bylo - stwierd ził przewodniczący. Jego zdaniem nie należy zapominać o tym, jaką rolę za wsze speł
niały LZS-y na polskiej wsi. - Począt
kowe trudności bardzo konsolidowały
mlodych ludzi. Oni sami starali się
o teren pod boisko i doprowadzali je do
porządku. Grali we własnych butach
i spodenkach. To byl czas na wspólne
spotkania, na spędzenie wolnego czasu.
Polą czen ie przyjemnego z po żytecz 
nym , bo ćw iczyli tężyz nę, uczyli się żyć
w zespole. Razem walczyli i odpoczywali - mówil Lucjusz Wasilewski.
wspomnial o tym, żc dzięki ludziom
stowarzyszonym w LZS-ie powstawaIy nowe świetli ce na wsiach , mlodzi
ludzie przyłączali się do każdej inicj a tywy, prowa dzącej do poprawienia
warunków życia na wsi.
Obećnie na terenie gminy J araczewo działa w ra mach LZS - 13 zespołów, z których większość gra w pił
kę no ż ną, Należą do nich przeważnie
mężczyźni . W pięćdziesięcioletniej historii LZS-u kobiety to rzadkość.
Podczas uroczys tości w Jaraczewie
najaktywniejszym działaczom rozdano Medale Zasłużonego dla LZS-u ,
oraz medale specjalnie bite z okazj i
jubileusz u pięćdziesięciolecia. Były też
złote, srebrne i brązowe odznaki.
Szczególnie wyróżniony zos tal Henryk Dąbrows ki . Akademicki Mistrz
Po lsk i w boksie, który karierę sportową rozpoczynal w LZS Wojciechowo, oraz dlugoletni - były przewodnicZl!CY Rady Gminy Rady Gminy
- Józef Hclik .
Wój t Maciej Pielarz z l oży ł działa
czom LZS-u życzenia i podkreślii znaczenie ich pracy w rozpowszechni aniu
idei sportowej rywa lizacji i zes połowe
go dzialania.
Glównym organizatorem obchodów jubileuszu był GOKSiT. Zaproszeni goście otrzymali biuletyny,

w których opracowana została historia poszczególnych kół LZS-u gminy Jaraczewo. Materialy i zdjęcia do
publikacji przygotował Jan Tomczak,
Janusz Idezak i Tomasz Twardowski.
Spotkanie w Jaraczewie zakończylo
się poczęstunkiem i lampką s7.ampana. W tracie można bylo obejrzeć
wystawę pucharów, dyplomów i medali zdobytych przez.poszczególne kola.
Podobna uroczystość odbyła się 22
listopada w ostrowskim domu kultury. Spotkanie było okazją do wrę
czenia odznaczeń najbardziej zaslużo
nym LZS-om. Otrzymalo je wielu
dzia łaczy i sportowców LZS w Jaraczewie: Brązowy Krzyż Zasługi - Jan
Raczkiewicz, Srebrną Odznak ę U rzę 
du Kultury Fizycznej - Roman Skrzypczak, Meda le 50-lecia za zasługi dla
sportu i turystyki otrzymali: wójt Maciej Pielarz, Jan Tomczak, M arian
Biegańs ki , Ja n Figan, Jan Raczkiwicz,
Rom an Skrzypczak, Jak Kniat, Janusz Idczak , Ewaryst Ratajczak i Andrzej Stasiak . Odznaczeni zosIali też
inni działacze LZS Ziemi Jarociń sk iej .
Brązową Odznakę UKF otrzymal Jacek Tomczak, Trener judoków, jak
równi eż Jan Wyzujak, Andr7..ej Borkiewicz, Stanislaw Markiewicz, K rzysztof Kró lak , Zbigniew Kużd żał,
Adam Klimcza k o raz Lech Fajerski
dostali medale "Zasłu żo n y dzialacz
LZS".
(rak, as)
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Spotkanie lewicy
o braku reakcji SLD na inwektywy ze strony prawicy, stronniczości
Telewizji Polskiej oraz aktualnej sytuacji kraju rozmawiano podczas
spotkania ministra stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Marka Siwca
z mieszkańcami Jarocina. 27 listopada.
Spotkanie z jarociniakami było
ostatnim punktem wizyty posła w Jarocinie. Wcześniej spotkał się z wła
dzami miejskimi, był też gościem redakcji "Gazety Jarocińskiej" i JA-Radia.
Spóźniony o prawie pół godziny
minister przybył do świetlicy spółdzie
lni mieszkaniowej, gdzie czekała już
spora grupa jarociniaków - zwolenników SLD. - Zbliża się czas rekapitulacji tej kadencji parlamentu, gdzie
będziemy musieli jasno powiedzieć co
zrobiliśmy, a czego nie i dlaczego - roz-

począł

Marek Siwiec, po czym wylisprawy, wokół których będzie się
toczyć naj bliższa kampania do parlamentu. Do sukcesów koalicji zaliczył wzrost go,podarczy i zmniejszenie bezrobocia. Kolejnym powodem
do dumy byłoby, według Siwca,
uchwalenie konstytucji jeszcze w bieżącej kadencji Sejmu. Do porażek
natomiast zakwalifikował niemoż
ność przeciwstawienia się "zajad/ości
i zacieklo.ici części polskiego spoleczeństwa, które mówi w imieniu waszym, naszym i swoim". W dalszej
czył

części

i widzimy niemal codziennie, a naszego

okazję

spotkania mieszkańcy mieli
porozmawiania z ministrem.
Wiele pytań dotyczyło sprawy złego
traktowania prezydenta i w ogóle lewicy przez liderów ugrupowań z prawej strony sceny politycznej. Publiczność oburzała s ię na brak jakiejkolwiek reakcji na częste z ich strony
inwektywy. - Dlaczego dajecie sobą tak
szargać? - pytał wzburzony mężczyz
na. - Jestdmy przeciwnikami agresji.
Jeśli ktoś wrzeszczy, to nie myśli. Uważam, że my jesteśmy formacją myślącą
- odpowiadał Siwiec. - Potępienie musi
wyjść ze strony spolecze/lstwa.
Wiele osób chciało się podzielić
z ministrem Siwcem spostrzeżeniami
dotyczącymi aktualnej sytuacji w kra:
ju. Mówiono o niedopuszczalności
niedawnego strajku policjantów.
Przybyłym nie podobała się również
dyskusyjna niezależność telewizji polskiej: - Pana Olszewskiego slyszymy

prezydenta tylko migawkowo - twierdził sołtys Witaszyc. - Prezydent pokazuje się tylko wtedy, kiedy ma coś do
powiedzenia - odpowiadał Siwiec.
Podnoszono również sprawę konkordatu. Sprawie Kościoła, jego "wtrąca
nia się do wszystkich spraw państwo
wych" jak to określił jeden z przybyłych, poświęcono najwięcej czasu spotkania.
Część problemów Marek Siwiec
obiecał przekazać kompetentnym instytucjom. Zapewniał, że już na wiosnę przyjedzie do Jarocina na podobne
spotkanie. - W tej sali jeszcze tyle osób
nie było - stwierdził z zadowoleniem
minister Siwiec na zakończenie spotkania z mieszkańcami Jarocina. - Bylo, bylo. gdy przyjechal Oleksy - odpowiedziały mu głosy z sali.

Poznaj
dzielnicowego
Dzielnicowy Rejonu nr fi (Tumidaj)
- ulice: Bema, Batorego, Bolesława
Śmiałego, Glinki, Chrobrego, Jagiełły,
Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego,
Leszczyce, Leśna, Łokietka, Malinowskiego, Mieszka l, Podchorążych, Prą-

FOTO StachowWk

Oszustwo w biały

n
<,

,-

dzień?

j.

"Czuję się pokrzywdzony jako człowiek i plantator, potraktowano mnie
jak oszusta" - powiedział Jan Silski, właściciel najcięższego buraka na
Święcie Burola w Kotlinie.
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Na tegorocznym "Święcie Burola"
komisja zdyskwalifikowała największy
okaz buraka, który ważył 12,5 kg. Jego
hodowcą był Jan Silski z Woli Książęcej.
Członkowie komisji przekroili buraka w poprzek i orzekli, że miał zbyt
szybki przyrosl. Właściciel oddał buraka
do laboratorium cukrowni w Witaszycach i okazało się, że zawartoŚĆ cukru
Wynosiła 5,8%. Dyrektor cukrowni
w Witaszycach wyjaśnia: "Zgodnie z polską normą burak cukrowy powinien zawierać minimum 16 % cukru. Burak
cukrowy ma powyżej /4 sloi. Ten burak,
Jak mi wiadomo, mial 8 czy 9 sloi. Mogla
/0 być nasiono przekrzyżo wane".
Jan Silski jest zdumiony taką oceną
dyrektora. "Buraka wY/JOdowałem z niemie(,.'kiego nasienia. które kupi/em w cukrOwni w Wilaszycach. Mam dowody zakupu. siewu" - wyjaśnia Jan Silski. "Jeden
z moich buraków mial nawet 8,1 kg,
U~lawiof1o go na wadze jako okaz", Rolnik tWierdzi,że w tym roku odstawił do
cukrowni 28 ton Lakich buraków. Dyrektor zaprzecza, że cukrownia mogła
przyjąć 28 ton buraka niecukrowego.
Zdaniem dyrektora okaz, który stoi na
Wadze w cukrowni Witaszyce, był spraWdzony i .iest cukrowy. Jan Silski nadal

czuje się pokrzywdzony. "Jeśli komisja
miala rację, to cukrownia mnie oszukała,
wydając zly siew" - mówi. Twierdzi, że
jeśli siew był niedobry, to nagrodę w wysokości 16 milionów starych złotych
powinna mu wypłacić cukrownia w Witaszycach.
(in)

dzyńskiego. Piastowska, Piaskowa, Sło
wackiego, Sobieskiego, Skłodowskiej.
Świerczewskiego, Traugutta, Wojska
Polskiego, Wodna, Zygmunta Starego,
św. Ducha (prawa strona), Brandowskiego, Poniatowskiego, Długa, Gorzeń
skiego, Jannarczna, Karwowskiego, Kirchnera, Taczaka, Wypoczynkowa, Zapłocie.

Sierżant Jarosław Żebrowski

ur. 30.01.1967 r. w

Różanie

(woj. ostro-

łęckie)
żona Anna;

I dziecko (syn) w wieku
3 lat; interesuje się muzyką Uest człon
kiem Orkiestry Dętej przy Domu Kultury w Jarocinie); absolwent Technikum
Mechanicznego w Różanie; w Policji
ukończył Szkołę Podoficerską w Szczytnie; w latach 1991-96 pracował w Plutonie Prewencji KRP Jarocin; w maju 1996
r. objął stanowisko dzielnicowego w tutejszej jednostce.
Kontakt telefoniczny: 47-27-02 w. 217.

"Dzielnica. którą nadzoruję jest. pod
względem obszaru jedną z większych
w mieście (druga po Ługach). Ponieważ
większość zajmują tutaj osiedla domków
jednorodzinnych, dlatego

(:zęsto występu

jąproblemy sąsiedzkie. włamania,

a także

kradzieże

L-

:ż

JUSTYNA NAPIERAJ

FOTO StachowWk

samochodów. Ostatnio, na
przyklad. wystąpiły rakie przypadki na
parkingu przy kościele 00. Franciszkanów. Na pewno największą za/e tą lej
dzielnicy jest male skupisko obiektów
handlowych, brak imprez kulturalnych
(dyskoteki. koncerty) i co za tym idzie,
mniej chuligańskich wybryków."
(kp)

A.K.RUSZCZYŃSCY

p.u.HAU1Oc;ERWIS

AUTORYZOWANY DEALER·

CENTRUM DAEWOO
SPRZEDAŻ I SERWIS SA'~OC:HODO\/łl
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M!A:SY SZPACHLOWE
HURT-DETAL

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

63 - 200 JAROCIN
ul. WĘGLOWA 28
LeI. 473 058

62-023 Robakowo klGądek. ul. Krótka 4
trasa Poznar\ - Kórnik . tel.ltax (0-61) 171-216

- FSO· POLONEZ CARO. TRUCK.
• DAEWOO - TICO. NEXIA. ESPERO
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 LAT
- AlCE KONSORCJUM
- RATY NIEOPROCENTOWANE
-LEASING
• MONTAż INSTALACJI GAZOWYCH
* AUTOSERWS oferuje także wymianę
*
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• NA MIEJSCU REJESTRACJA
I UBEZPIECZENIA
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Zostań modelką

i modelem Wielkopolanin
roku

Świat mody od zawsze fascynował młodych ludzi. Dziewczęta marzą,
by tak jak sławne modełki prezentować na wybiegu wyszukane kreacje,
a chłopcom wydaje się, że praca modela jest interesująca, szczególnie ze
względów estetycznych.,.

Jak zostać modelką, modelem? Jest
kilka sposobów. Jeśli "coś" potrafisz,
możesz od razu skontaktować się z agencją i wyrazić chęć współpracy. Trzeba
jednak liczyć się z tym, że pracownicy
agencji poproszą o zaprezentowanie
swoich umiejętności i przedstawienie dotychczasowych osiągnięć..
Można
wziąć udział w 7Ajęciach kursu lub szkoły dla modelek i modeli, albo sprawdzić
się w jakimś konkursie. Jakim? Może to
być konkurs dla modelek - tu jednak
startują zwykle osoby, które już coś
pot rafią , albo konkurs piękności. Dziewczyny startujące w organizowanej
przez "G.J." "Dziewczynie Roku" mia·
ły komfortowe warunki, gdyż do finału
przygotowywały się przez dwa miesiące .
W tym czasie mogly opanować sztukę
ładnego poruszania się i potem od razu
pracować na wybiegu. Zwykle jednak
przygotowania do konkursu trwają krócej, około tygodnia. To za mało by
poznać wszystkie szt uczki prezentowa·
nia strojów. Udział w takim konkursie
daje jednak pewien obraz tego, jak może
wyglądać praca na wybiegu, otrzymuje
się propozycje, nabiera pewności siebie.

PRASA

My proponujemy inny sposób na
"Gazeta JaroAgencja Mody
"Avaogarde" organizują konkurs dla
osób, które chcą pracować na wybiegu,
Nie będzie tu wygranych i przegranych.
Zależy nam na wyłonieniu grupy osób,
które chcą sprawdzić się w roli modelki,
modela i ułatwić im to zadanie. Mogą się
do nas zgłaszać dziewczęta i chlopcy,
którzy ukończyli 15 lal. Wystarczy wypelnić kupon zgłoszeniowy - można go
otrzymać w sklepie "SZOK" (uL Wąska
10).
Na co mogą liczyć osoby biorące
udział w konkursie? Wszyscy będą mieli
okazję spotkać się z choreografem
z agencji mody "Avangarde", dowiedzieć się, jak od podszewki wygląda
praca modelki, a także nauczyć się podstaw chodzenia , Poza tym przyznamy
kilka nagród. Dziewczyna i chłopak ,
którzy· zdaniem jury - mają najwięcej
predyspozycji do pracy na wybiegu
otrzymają bezpłatny kurs dla modelek
i modeli organizowany przez Agencję
Mody "Avangarde". Poza tym chlopcy
mogą otrzymać nominacje do finału
wejście do świata mody,
cińska" oraz poznańska

DONOSIŁA
.~

f55rttrW

regionalnych wyborów " Mister Poland"
(warunek: ukończone 18 lat i wzrost
min. 175 cm) oraz do konkursu "Chło
pak Zimy" . Dziewczynom przyznamy
nominacje do finału "Dziewczyny Zimy" - konkursu organizowanego przez
AM "Avangarde" oraz do finału regionalnych . wyborów Miss Nastolatek
i Miss Polski. Poza tym wybrane osoby
wezmą udział w sesji zdjęciowej i tym
sposobem zdobędą pierwsze zdjęc ia do
ponfolio .
Na zgłoszenia czekamy do końca grudnia, Jeśli chcesz sprawdzić czy masz
szansę na pracę jako modelka czy modeł
- zgłoś się do nas!
(ap)

Już po raz szósty mieszkańcy Wieł
kopolski mogą wybierać Wielkopołani
na Roku.
Plebiscyt co roku ogłaszany jest
przez regionalną rozgłośnię w Poznaniu Radio Merkury, Zabawa dotyczy
osób, które zasłużyły się szczególnie
w 1996 roku, zrobiły coś ponadprzeciętnego, pożytecznego dla regionu,
miasta i miejscowości lub środowiska
w którym żyją. Kandydatury ludzi,
którzy zasługują na szacunek i uznanie powinny być zgłaszane pod numerem telefonu 0-61 658-288, lub listownie pod adresem: u. Berwińskiego 5,
60-765 Poznań.
(jn)

Koncert akordeonistów
Sławomir Moch i Leszek Serafinowski - akordeoniści wystąpili podczas
trzeciego koncertu z okazji XX -łecie
Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarocinie.
Koncert odbył się w wieczór mikołajkowy w auli Państwowego Ośrodka
KształCenia
Bibliotekarzy. Wziąl
w nim udział akordeonista Sławomir
Mach - absolwent PSM w Jarocinie
i Akademii Muzycznej w Łodzi. Towarzyszył mu Leszek Serafinowski na
akordeonie guzikowym, Duetowi
akompaniował zaprogramowany keyboard.
Muzycy zagrali standardy świato
wej muzyki rozrywkowej. Zaczęli od

francuskiego walca "Pod dachami Paryża", Potem były tanga, polki i walce
- wszystko znane i lubiane od wielu
pokoleń. Zebrani w auli s łuchacze
nagradzali każdy utwór gromkimi
brawami. - Taką muzyką, jaką zagraliśmy dzisiaj, chcemy propagować
akordeon - powiedział po koncercie
Sławomir Moch. - Ten instrument nie
nadaje się na wielkie sale koncertowe,
Dobrze go się slucha IV malym gronie,
wledy akordeonowa myzyka rozrywkowa trafia o wiele latwiej do odbiorców. Razem z Leszkiem Serafinowskim tworzy duet pod nazwą "Akordeon Vivace".
(jo)
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Obwieszczenie
(35) PosiedzicieJi gruntów w Jarocinie, C i świcy, Siedlell1inie i Goleniej.
którym należy się od powiatu wynagrodzenie za odjęcie użytku gn.ll1!ów
j ode branie gruntu do budowli żwirówki z Jarocina do Koimina,
uwiadorniam niniejszem . ze te naleZytości zostały do wypłaty przez kasę
budowni c7..ą w Jarocinie zaasygnowane i odebrane byc mogą·

Wyj ę tą

z tego jest j ed nak

należyto':;ć małżonków

pl

Okoniewskich

Go l eni ćj.

Pł es zew,

dnia 18. Listopada 1854.
Król.

Raci ca

Zicmiallski.
"Tygodnik Powiatu Pleszewsklego"
Nr 48, 2 grudnia 1854 r.
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Podziękowanie

za

intensywną zbiórkę

pismo p. Szutczyka
Soltysa Gromady Tacza nów II w
sprawie zbióm XIII Tygo<lnla L. o. r. r.
Uwzględniając

ogłaszam

wyniki tej zbiórki w \.\IY1:ej
wymienionej gromadzie.
Zbiór1Ul prze prowadzona wysiłkiem

p. Szulczyka JakO SOltysa da la wynik
nadspodziewanie wysoki. zebrano
40,63 zl. czyli ok.oło 42 % zbiórl<.i w
gminie:
Z przyj e mnością na tym miejscu
stwierdzam. że praca społeczna
doorze zorganizowana daje zawsze

Sołtysów tak wlaSnie rozumiał swoje
stanowisko , inne z upełnie byłoby
obJicze naszych organizacji społe ·
cznych.
Panu SZlllczykowi Sołtysow i Gm·
mady Tacza nów II składam poctzię:·
Imwanie za dobre wyniki zbiórh.i na
Xllt tydzie,; L.O. r.r. Prezes
Rożankowski

całej

Starosta powiatowy

pl

la

p(

n~
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Slawomir Moch (z lewej) i Leszek SerafinOM/ski zagrali ntljslynniejsze szlagiery
rozrywkowej muzyk; światowej.
FO TO Stachowiak
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Przebieg meczu pi/ki nożnej rozegranego
w dniu 2 grudnia 1945 r,
W ostatnią nied7j clę drużyna K. K. s.
" Polonia" rozegrała mecz pilki noZn ej \V
Srodzie, z tamtejszym Klubem Sportm.\')'m

«Polonia"

Był

tą drużyną

to trzeci mecz rozegra ny

Z

w roku 1945 . Po ostatnim
prlegraniu w Jarocinie 8:0 drużyna sredzka
przygotowała s ię do spotkania należyc ie.
W 14 minutach w zamieszaniu podbramkowym uzyskują pierwszą bramkę. Po lej
bramce dru ży na K. K. S. po pi-rkn ym
przeboju u zys kują wyrównan ie, lec z w
kilka minut później za podyktowaną rękę
obroncy K. . 1\.. :S. ~roda uzyskują drugą

Pl
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W

"Informator Powiatu Jarocińskiego"
Nr 50, 24 grudnia 1936

dobre wyniki i gdyby kaidy z pp .
~,.{~~~f'::.w.-jj{~Y/.'

SI

w XIII Tyg. L. O. P. P.

bramkę ,

krótko przed koilOCIll pi~nvsz~j
polowy trzeci ą. Po zmian ie stron , grę
przyjm uje Jarocin, który tez prLXZ 25 minut
nic sc hodzi Z pola przeciwnika , czego
owocem były dwie pi ęk nie v.rypracowallc _
bramki. Na 5 minut prLCd kOllCCl11 sędzia
z nie wiadomyc h przyczyn , dyktuje rz ut
wo lny na bramkę K. K. S., któ ry jc:dcn z
g raczy st rzela do pU!:itej bramki . Zw):cięstwo KI. Sp. " Polonia " za\vdzivc zyć
m07Jla sędziem li
" Gazeta Powiatu
Nr 14,

~

Jaroclńskiego"

gruanla
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naszej grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Antypaństwowe, wywrotowe działania sił wrogich socjalizmowi zepchnęły społeczeństwo na krawędź
wojny domowej. Bezprawie, samowola i chaos rujnują gospodarkę, obezwład
niają kraj, narażają suwerenność i byt biologiczny narodu.

czul s ię w po rządku " - twierdzi związ

kowiec, który wycofał się kilka lat
temu z działalności. - "Wierzy/em , że
dążymy do lego, iż Połska będz ie 1I0rmalnym krajem. Po wprowadzeniu slanil

wojennego b_, lem zalamany. W 1989
wróciła .

roku wiara

Gorycz

zwycięstwa
ROBERT KAŹMIERCZAK

Pani Regina wstała wcześnie. Wyjez córką do ciotki do Poznania.
O siódmej wyszla z domu. - " Kolo
poczty zIamai mi się obcas przy kozażdżala

ku , ale uie było czasu na powrót. ZadlOdzimy na dworzec, a lam wielkie
pustki. Na dworcu w Poznaniu lo samo .
Jakiś patrol policyjny i to wszystko.

Ciolka mieszkala /la Głogowskiej, prawie zaraz przy dworcu. Pukamy. Cisza.
Ktoś palrzy przez wizjer. Brzdęka lań
cuch przy drzwiach, slychać dźwięk
przekręcanego klucza. - "W imię Ojca,
Syna i Ducha Świętego ... Regina,jak Iy
lU przyjechalaś" - pylala ciotka. "Pociągiem ... " - odpowiedzialam spokojnie. - .,Jezus Maria, przecież jest wojna ... Nic nie slyszalaś? Jaruzelski w te- .
lewizji ciągłe gada ... " - IllImaczyla bez
przerwy żegnając się. - "Jaka wojna"
- pytałam. Dopiero wtedy ciolka mi
powiedziala, co się stało. Wróciłam do
Jarocina. W domu siostra czekała .
Przywiozła mi ze wsi mąkę. - "Dobrze
.'c/lOwaj, bo wojna będzie."

Znak pokoju
General Jaruzelski pierwszy raz
przemawiał o godzinie szóstej rano:
"Zwracam się do wszystkich obywateli
- nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie lej musimy sprostać, dowieść. że
"Pułski jesteśmy

warci!". Później nie
"Teleranka" . - ,,0 wprowadzeniu
Sianu wojennego dowiedziałem się dopiero w ko,'ciele. Było to dla mnie
wielkim zaskoczeniem. Wledy pomyś
było

Jałem. że za długo na wolności już nie
pobędę"

- wspomina jeden z ówczesnych liderów jarocińskiej " Solidarno-

ści". Prosi o zachowanie anonimowo-

ści - "Nie chą robić z siebie bohatera ".

Przyszli szesnastego grudnia wieczorem. SkOliczył się s ię " Dziennik Telewizyjny" . - .,Jak leraz patrzę, było /O
na pograniczu czarnego humoru. Weszlo trzech uzbrojonych milicjalJlów. Powiedzieli. że ka::dy Iliebaczny ruch lo
Strzal bez oS Irzeż{'lliu. Kiedy mnie wyprowadzali HI kajdwuu.:h, zauważyłem,
Że przed dom em asyslOwo!O k olejnych
trzech milic.jalltów z bronią. WszysTko
na ocz ach malych dzieci... Zawieźli
łnnie do Os trowa, później do Glogowa.
Rot/z inu dopiero po tygodniu dowiedZiala się, gdz ie prz ehy wam. ,.

Tadeusz Zawisła, w roku 1981 działaCZjarocińskiej "Solidarności ". wró-

cił do Polski z RFN dwunastego grudnia. - "Gdybym wiedzial, co się w kraju
szy kuje . nie wiem. co bym zrobi/...
Wszyslk im dawali azyl polityczny , ale
mi o to nigdy nie chodzi/o " - przyznaje.
Dzień później jechał do Wilkowyi
odw iedzi ć matkę. W autobusie spotkal brata . - " On dzialał więcej. Mówi-

lem mu, aby się gdzie~: zamelinował.

W poniedziałek przyszło Irzech z aulomalem. Zabrali go.. Nie wiedzieli,
dokąd jadą i po co. Któryś z obslawy
wyjąl pis/Olet i bawi! się nim w samochodzie. Zatrzymali się lesie. Tenzpistoletem wykrzyknął: " Teraz uciekajcie, skurwysyny!" Grozi!, że ich wystrzeła. Brat Tadeusza Zawisły - Jerzy
siedział kilka miesięcy. Teraz mieszka
w Kanadzie.
Wszyscy zgodnie stwierdzają, źe
naj trudniej było w okresie świąt Boże
go Narodzenia. Ciągła niepewność
rozwoju sytuacji. - "Przed oknami
więzienia jeździły czolgi. Puszczano
pogłoski, że wywożą do Rosji. Ale
pamiętam też mszę w Boże Narodzenie
w obozie odosobnienia. Ksiądz powiedział: "Przekażcie sobie znak pokoju ".
Calowali się wszyscy , a wiedzieliśmy,
że są wśród nas esbecy. Widzieliśmy
wtedy ich nielęgie miny" - wspomina
jeden z internowanych. Siedział najdłuźej z działaczy "Solidarności " województwa kaliskiego.

Pozory
Rada Państwa zniosła stan wojenny 22 lipca 1983 roku. Zwolniono
prawie wszystkich internowanych.
Ustalono procedurę ujawniania się
działaczy podziemnych. Jednocześnie
sporą część restrykcji prawnych stanu
wojenngo wpisano do normalnego
kodeksu karnego. - "To były Iy lko
pozory. Esbeckie melody byly nadal
stosowane. Nieklórzy odczuli je dopiero p o s tanie wojenny m " - twierdzi
ówczesny dzialacz zwią zku.
W lutym 1985 roku Tadeusz Zawisła zos ta ł osk arźony o rozpowszechnianie ulotek na terenie Wytwórczo
- Usługowej Spółdz ieln i Pracy w Jarocinie i " wywoływanie niepokoju publicznego lub rozruchów". - "Byliśmy
na delegacji we
siałem

w

Wro cławiu.

skłepie IIlo tkę.

Tam do-

Sprawa cala
by się skoń czyła, ale przyjechalem do
firmy i pokazalem ją kilku osobom.

W ulolce bylo wezwanie do slrajku
Ale nie by ła to informacja, o klórej ludzie nie wiedzieli. Słu
chało się przecież Wolnej Europy . PÓŹ
niej ulotkę schowałem do kieszeni w koszuli. Po jakimś czasie do mojego biura
weszło dwóch esbeków. Mieli lak dokładne informacje, że od razu wyjęli
ulotkę z kieszeni. Zabrali mnie na
komendę na zeznania . Następnie rewi~
zja w domu - dwóch esbeków. Pobrali
mi wszyslkie nie/ega/ne wydawniclwa.
Chcieli też zabrać marki i dolary, które
miałem. "Na jakiej podHawie?" - pytalem. W końcu tylko spisali numery"
- wspomina Tadeusz Zawisła. - "Na
drugi dzień esbecy zjawili się w domu
generałnego.

znowu. Ja siedziałem w areszcie. Żona
była z dziećmi. Żądali wydania pienię

dzy i grozli jej pobiciem ...
Stanisław Kończalik był jednym
z członków Zarządu MKZ w Jarocinie, delegatem na zjazd "Solidarności". W stanie wojennym internowany. W listopadzie I 985 roku został
ponownie oskarżony. 27 grudnia odbyła si~ rozprawa przed Kolegium ds.
Wykroczeń przy Naczelniku Miasta
i Gminy. Obwiniony został o to, że "w
okresie od listopada 1984 roku do 8 lislopada 1985 roku w Jarocinie, na os. T.
Kościuszki umieści! na balkonie budynku administrowanego przez Spółdziel
nię Mieszkaniową Lokatorsko - Włas
nościową w Jarocinie rysunek . nie mając zgody zarządzającego Iym budynkiem. "Kolegium uznało obwinionego
winnym popełnienia zarzucanego czynu. Stanislaw Kończalik został ukarany m. in grzywną w wysokości 25 tys.
zł, a w razie nieuiszczenia grzywny,
kara miała być zamieniona na pięć
dziesiąt dni aresztu. - "Wywieszalem
najpierw flagi: narodową, Maryjną
i papieską, późlliej ar/a w korollie, a na
koniec obraz z krzyżami gdG11skimi.
Afądrali było wówczas bardzo wielu ,
takjak dzisiaj. Ale odważnych nie by/o.
Patriotyzm w ludziach jakby umar/.
Przed moim blokiem d"żo ludzi z "obrabiarek " chodzilo do roboty. Chciałem,

aby się budo wali, żeby wiedzieli, iż

nie trzeba

u/egać"

- mówi

Stanisław

Kończalik.

Dziś , pytani o ocenę swej działalno
ści, zgodnie twierdzą , że było warto.
- " Był to chyba najtrudniejszy okres

w moim życ:'-u. ale psychicznie człowiek

później się

okresu dojrzewania. Pewnie przeminą ...

Szkoda Iylko, że ezlowiekOlvi ży
cie ucieka, a do wlaścŻlvego porządku
jeszcze dałeko ".
Zgadzają się też, źe konieczne było
rozliczenie osób sprawujących · władzę
do 1989 roku. Wspomin"jąc okres
represji bez zastanowienia podają nazwiska funkcjonariuszy SB, członków
kolegium, "nadgorliwych" dyrektorów zakładów pracy. - "Rozliczenie
nie jesl równoznaczne z ukaraniem.

Pewnych ludzi należało odsunąć już na
samym początku, lakże tu w Jarocinie
i okolicy. Tak,jak zrobili Czesi. Trzeba
bylo zablokować ich na dziesięć lat.
Uklady byłyby już porozbijane. A tak
dawna wladza polilyczna sprawuje w/adzę ekonomiczną i faktycznie krajem
trzęsą. Nikomu z glowy wlos nie spad/.
Należało powiedzieć glośno 10, co się
o nich wie, że niewiaściwie postępowali.

To powinno
ści"

-

być

podane do wiadomo-

mówią.

Obecnie wielu z działaczy jarocińs
kiej "Solidarności" lat osiemdziesią
tych nie angaźuje się politycznie. Jedni
uważają, że juź nie warto. - "Chciał
bym tylko zobaczyć swoją teczkę i dowiedzieć się, klo na mnie donosi/. Podejrzenia pewnie by się pOlwierdzi/y.
Wtedy Iyłko chciałbym spolkać go na
rynkll i przywalić mu IV pysk. On
wiedzialby za co" - mówi dawny związ
kowiec. Inny pyta: - "Po co to odkrywać?" Po chwili dodaje: - "Muszę
sif trochę od tego wszystkiego oderwai:,
nabrać dyslansu. Może i siły przyjdą

znowu do dz iałania , bo /O jeszcze nie
koniec. A/e chyba jeszcze nie czas ... "
*Fragmel1l Proklamacji Wojskowej
Rady Ocałel/ia Narodowego

WYDZIERŻAWIĘ

POMIESZCZENIE
- ok. 30 m 2
na

Jeszcze nie koniec

ale

okazala, że zos laliśmy oszukani. Odwaga s/aniała ijednoslki dorwały się do
koryta. Dogadali się . Nasze ulice, ich
kamienice. A "Solidarn" ,''; " była lakim
pięknym ruchem ... " - mówi inny działacz. Przyznają, że największą gorycz
przeżyli we wrześniu 1993 roku i po
zwycięstwie wyborczym Aleksandra
Kwaśniewskiego. - "Są lo takie bóle

cichą działalność handlową

w dobrym punkcie Jarocina
najchętniej

z telefonem

Wiadomość:

Środa Wlkp. tel. (~7) 54!)"2ł

Zbiórka kontrowersji
Przeprowadzona przez harceny wrześniowa zbiórka pieniędzy na szpital wzbudziła wiele kontrowersji. Mimo
że organizatorzy akcji zostali zgłoszeni do tytułu Jarocinianina Roku, nie czują się usatysfakcjonowani.
Pomyslodawcą zorganizowania
kwesty był Jarosław Zaradny, komendant II Związku Drużyn . - Pracuję w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego. My.iI
o przygotowaniu akcji zrodziła się
podczas rozmów z klientami. Dowiadywałem się, czego w ZZOZ-ie brakuje. Wiele osób kupujących baseny
i kacz ki sanitarne mówiło, że to dla
mamy, cioci lub wujka, którzy są
w szpila/u. KIOŚ inny opowiedzia/, że ,
by przewieżć starszą osobę, musia/
najpierw przenie.ić z wózka inwalidzkiego mężczyznę bez nóg - opowiada
Jarosław Zaradny.
Pieniądze na zakup sprz~tu do
jarocińskicgo szpitala zbierali harcerze z dwu istniejących w naszym
mieście organizacji: członkowie Hufca ZHP - II Środowiskowy Zwią
zek Drużyn Harcerskich i Starszoharcerskich " KAMIKADZE"
i OH " RODŁO". Do akcji przyłą
czył się Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża . - Pomoc PCK
by/a niezbędna ze względu na uprawnienia do organizowania kwest ulicznych. Poza tymjeszcze przed zbiórką

pieniądze

mog/y wp/ywać na konto
- mówi Zaradny.

Po

pieniądze

Zbiórkę

do lekarzy

pieniędzy

rozpoczęto

w pierwszych dniach września. Zaplanowaną na 15.00 kwes t ę uli czną,
poprzedziły "odwiedziny" w zakła
dach pracy, mniejszych i większych
firmach Ziemi Jarocińskiej. W niedzielnej kweście ulicznej wzięło udział
około stu pięćdziesięciu harcerzy. Trzeba podkre.iIi,', że udział w akcji był
dobrowolny. Przy/ączyli się do niej
tylko ci harcerze, którzy sami się zg/osili - zaznacza Robert Wencek, komendant
"RODŁA".
Młodzież
w mundurach wspierali członkowie
szkolnych kół PCK . Kwestowano od
godziny 7.00 do 19.00. - Zbieranie
pieniędzy nie jest rzeczą latwą. Więk
szość osób po usłyszeniu, że jest to
kwesla na szpilal, chętnie wrzuca/a
pieniądze do skrzynki. Spotka/em się
jednak również z komentarzami nieprzyjemnymi. Ktoś pytał: na co harcerzyki znów żebrzecie? Ktoś inny ZQproponowal: idźcie po pieniądze do
lekarzy - opowiada Robert Wencek.

HURTOWNIA SZKŁA UŻYTKOWEGO

"MARKAZ"
ul. Sienkiewicza

63-230 WITASZVCE
tel. (0-62)401-106w. 239

Poleca:
• najwyższej jakości szklo formowane ręcznie
ozdobne, kolorowe - w wielu atrakcyjnych wzorach
i fasonach
• szklo formowane automatycznie
szklanki, kieliszki, kutle, komplety stołowe gładkie
i zdobione
• ozdoby i oświetlenie choinkowe
Produkcji :
• KHS "KROSNO" S.A.
• HUTYSZKLA "JÓZEFINA"
• HUTYSZKLA"MAKORA"
• FIRMY "STYLMARK"
Jakość, atrakcyjność i szeroki asortyment nadaje s ię na wszystkie
okazje w formie prezentów ślubnych, imieninowych i

okolicmościowych.

Ceny konkurencyjne
Zapraszamy do naszej hurtowni
Hwtownia położonajest naprzeciw restauracji "Podmiej ska"
około 200 m
Czynna: pn. - pl. 900 - 1700 , sob. 900 - 13 00

Wysokość wpłat była różna. - Dużo
by/o dziesięcioz/otówek i monet pięcio
zlolOwych. Rzadziej do puszek wrzucano dwudziestoz/otówki, ale i niewiele
hy/o monet mniejszych niż zlotówka
- informuje Jarosław Zaradny. Mieszkańcy pięciu gmin: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto i Żerków,
na terenie których prowadzono zbiórkę, ofiarowali na szpital 74 18 złotych
i 73 grosze.

żacze powietrza. Być może jeszcze je
otrzymamy - informuje ordynator oddziału Paweł Eliasz. - Sprzęt, który
mial być zakupiony, obejrzalam wcześ
niej. Jestem bardzo zadowolona. Ssak,
który otrzymaliśmy. można wykorzysIywać nie tylko w karetce, ale wszędzie,
gdzie jest dostęp do prądu. Zgodnie
z zamówieniem przekazano pogotowiu
także aparaty do mierzenia ciśnienia
- mówi Maria Lisiceka.

Końcowy

niesmak

Wrześ niową akcję

7-"równo organizatorzy,jak i przedstawiciele ZZOZ-u
uznali za udan ą . - Harcerze i cz/onkawie PCK zebrali największą kwotę,
jaką dotychczas otrzymaliśmy z podobnych zbiórek. Akcja by/a wspaniala.
M lodzi ludzie wykazali dużą inicjatywę
w chodzeniu, zbieraniu. A wszystko to
Sprzęt na zamówienie
z myślą o ludziach chorych - ocenia
Od początku ustalono, że szpitalo- dyrektor Spychał. Chęć dalszej współ
wi zostanie przekazany sprzęt, a nie pracy z harcerzami zadeklarował też
gotówka. - Chcieli./my, hy ludzie, któ- w imieniu PCK prezes Zarządu Rejorzy wrzucają pien iądze do puszek, mo- nowego. - Wspó/praca uklllda/a sie
gli wejN: do .,·zpilala i zobaczyć, co za bardzo dobrze. WSlępnie ustaliliśmy, że
nie kupiono. Uznaliśmy leż , że należy kolejną taką akcję przeprowadzimy
kupić sprzęt najbardziej podl"lawowy,
w maju - mówi Tadeusz Zajdler. Hara dla pacjenlów niezbędny - informuje cerze dostrzegają raczej ni edociągnię
Zaradny . To, jaki sprzęt byłby przy- cia. - Nie wszędzie dotarliśmy. W przydatny na poszczególnych oddziałach, szlości musimy dok /adniej podzielit' reuzgadniano z pracownikami ZZOZ-u. jon akcji - zauważa Robert Wcncek.
- Rozmawia/em z personelem, na przy- . Kontrowersje wzbudzil fakt, że
klad z ordynatorem oddzialu ginekolo- sprzęt zakupiono w wypożyczalni,
giczno - polożniczego, z pielęgniarką w której pracuje jeden z organizaiorów. - O tym, że zakupy zoslaną zrobiooddzialową chirurgii mpkiej - mówi
Tadeusz Zajdler, prezes Zarządu Re- ne IV wypożycza/ni przy ul. Szubianki,
jonowego PCK. W planie zakupów nie decydował Jarek. Byla /O decyzja
PCK - wyjaśnia Robert. - Kupowaliś
uwzględniono także. potrzeby Pogotowia Ratunkowego. - Prosiłam o ssak my w wypożyczalrti, bo tam jest najtanie). Nie widzę powodów , by jeździć
i aparaty do mierzenia ciśnien ia. Unikdo Kalisza lub Poznania i wydawać
nęliśmy więc sytuacji, IV której trzeba
by bylo brat' to, co kto.! przydzieli- dodatkowe pieniądze. Różnice w ceinformuje Maria Lisiecka, kierownik nach sprzętu są bardzo duże. Za rowepogotowi a. Za zebra ną kwotę zaku- rek treningowy dla dzieci w sklepie
piono chłodziarki, nawilżacze powiet- sportowym trzeba by zap/acie nawet
rza, wózki inwalidzkie, baseny i ka- o kilkaset tysięcy drożej - informuje
Tadeusz Zajdler.
czki sanitarne, ciśnieniomierze, poZbiórka pieniędzy wzbudziła kontduszki lecznicze i inne urządzenia do
rowersje również w środowi sku harrehabilitacji. Sprzęt przekazano do
cerzy. - Komendam nie jesl zadowoloszpitala i pogotowia .
ny, że moja drużyna zo rganizowała
Dyrektm szpitała Stanisław Spyakcję. Stwierdzi!, że jest to plagiat
chał twierdzi , 7'<: to, czy przekazano
zbiórki ubieg/orocznej i że komenda
sprzęt czy gotówkę nie było najistotw tym samym czasie też chciala przeniejsze. - Jest 10 decyzja tych, którzy
prowadzic' podobną akcję - tłumaczy
organizują akcję. My możemy ty lko
Zaradny. Zdaniem Roberta Wencka
dziękować. Wola/bym jednak, aby
postawa taka świadczy o ograniczaniu
w przyszłości to, co zostanie zakupione. swobody w ZHP. - Drużyna ma pelne
uzgadniać również ze mną lub moim
prawo do organizowania akcji. Komenzastępcą. Z kim.i, klO ma na uwadze
da hufca nie powinna absolutnie tego
potrzeby ca/ego szpitala. Chodzi o lO, zabraniać. Tym bardziej, że byla lo
że w ca/ej naszej biedzie potrzeby poakcja na cel charytatywny - stwierdza
szczególnych oddzia/ów nie są równe.
komendant " RODŁA ". Obydwaj zaTym razem zebrano tak dużą sumę, że znaczają. że wśród harcerzy biorących
udalo się obdzielic' wszystkich - mówi udział w zbiórce pozostał pewien niedyrektor. - Piertiądze też by/yby dobre, smak. - Harcerz nie powie, że jest
gdyż moglibyśmy uregulować nasz
niezadowolony, że zbiera/ pieniądze,
dlug. Mamy problemy naprzykladz za- a nie zoslalo lo docenione - mówi
kupem środków dezynfekcyjnyc·h. Fir- Robert. - Faktem jednak jest, że ani
my nie chcqjuż czeków, tylko gOlówkę nasza drużyna, ani "RODŁO " nie
- dodaje.
otrzymaly od ZZOZ-u podziękowań.
Na oddział dziecięcy przekazano Niejesl /O istolne dla nas, ale dla dzieci,
poduszki przeciwodłeży nowe i rowe- które staly z puszkami i zbiera/y pienią
rek treningowy. - Otrzymane poduszki dze - dodaje Zaradny.
IWONA CJFśLAJ(
by/y zamawiarte. Prosi/em też o nawi/-

l

Jaka gmina
Włodzimierz Lęcki,

wojewoda poznański gościł w gminie
Nowe Miasto 2 grudnia. Po spotkaniu z władzami gminy
i "Herbapolu" udzielił "Gazecie" wywiadu.

*

Jest pan gospodarzem województwa i ma wgłąd w życie szeŚĆ
dziesięciu kilku gmin poznańskiego.
Jak pan postrzega i ocenia na ich tle
naszą gminę?

Nowe Miasto uważam za ba rdzo
a na którym jest miejscu, to trudno ocenić. Jestem prze·
ciwny wszelkiej klasyfikacji. Każda
gmina ma swoją specyfikę i swoje
Uwarunkowanie. Dla Nowego Miasta szansą było przejęcie na włas
noŚĆ i prywatyzacja " Herbapolu" .
dobrą gminę,

Uważam,

że

działania

podjęte

Wzwiązku z tym, były trafne i przysporzyły gminie określonych dochodów. Nie zmarnowaliście tych pieniędzy i wzbogaciliście infrastrukturę·

*

W ostatnich latach w Nowym

Mieście trzeba było także inwestoWać w drogi określane jako wojewódzkie. Ze środków gminy wyasfaltowano na przykład drogę Nowe
Miasto - Woliea Kozia. Czy można
liczyć, że na drogi wojewódzkie znajdzie się więcej środków z fuoduszy
wojewódzkich?
Niestety, mogę odpowiedzieć tylko bardzo pesymistycznie. W najbliższyc h latach na pewno nie na·
stąpią tu żadne inwestycje. Nakłady
na drogownictwo, które otrzymujemy w ramach budżetu wojewódzkiego , są tak małe, że nie wystarCZają nawet na bieżące remonty tych
dróg, które są najbardZiej uczęsz
CZane. Od ośmiu lat nie zbudowaliś
my ani kilometra nowej drogi i myś
lę, że w najbliższych latach nie zbudujemy. Dzisiaj rozpatrywaliśmy
projekt budżetu na przyszły rok,
który jest relatywnie o 30% mniejSzy ni ż poprzedni. Co do dróg, jest
to najtrudniejszy problem, najbardZiej pesymistyczne rokowania.
Trudna sytuacja dotyczy nie tylko
dróg. Na naszym terenie obserwujemy katastrofalny stan większości
Pałaców i dworów, Te, które nie
mają właścicieli, jak w Dębnie czy
Szypłowie, popadają w ruinę. Pałac
\V Chociczy, jeszcze w dobrym stanie,jeśli nie znajdzie nabywcy, może
Spotkać podobny los. A poza koś
ciolami w Dębnie i Nowym Mieście
ZOstało nam niewiele zabytków . To
SWoisty dramat - wiadomo, że część
dWorów i pałaców skazana jest na
zagładę . Uważam , że takich obiektów nie powinno się w ogóle wpisyWać na listę zabytków. Trzeba zrobić pewną selekcję - na bardziej
I mniej wartościowe. Na te najcenniejsze n a l eżało by zagwa rantować
dotacje. Mamy w województwie ponad 200 dworów i pałaców , z którYch tylko dwadzieścia parę jest
\V dobrym stanie. Reszta to wielki
dYlemat dla konserwatora. Są w reJestrze zabytków i nic więcej.

*

Mówi pan, panie wojewodo,
o obiektach bardziej i mniej wartoś
ciowych. Myślę, że trudno byłoby
o całkiem obiektywne kryteńa. Na
przykład pałac w Boguszynie na pewno nie jest obiektem klasy zerowej,
ale dla tego terenu ma dui.e znaczenie. Związany z zasłużoną rodziną
Sczanieckich, w łatach zaborów był
ostoją połskości. Żał patrzeć, jak
popada w ruinę. No i mieszka w nim
kilka rodzin.
Jest to sytuacja bez wyjścia . Tym
ludziom prędzej czy póżniej trzeba
będzie dać mieszkania zastępcze, bo
to się zawali. Ale rozwiązanie optymalnego tu nie ma. W potrzebie
są o wiele bardziej wartościowe zabytki. N a przykład wiem, że w coraz
trudniejszej sytuacji jest pałac
w Śmie/owie, który jest oddziałem
Muzeum Narodowego i gdzie potrzebna jest kolejna renowacja. I na
to też nie ma pieniędzy. Podobnie
pałac w Rogalinie od ośmiu lat jest
remontowany i nie ma pieniędzy,
żeby ten remont skończyć.

Powiem rzecz niepopularną - gmina Nowe Miasto nie ma dużych
szans na rozwój turystyki . Ludzie
w swoich wojażach poszukują rzeczy wielkich. Takich, które mogą
być określane przedrostkiem "naj"
- naj starszy, największy, naj grubszy,
najgłębszy . Jesteście gminą typowo
rołniczą. 20% lasów, które macic, to
niedużo. Urocza rzeka Warta to
dużo, a jednocześnie mało. Wbrew
niektórym opiniom uważam , że dla
naszego województwa jako całości
turystyka będzie stanowiła margines działalności. Najpierw będzie
przemysł, potem rolnictwo, potem
długo, długo nic i później dopiero
turystyka. Do organizacji zaplecza
turystycznego przywiązujemy dużą
wagę, bo trzeba stworzyć miejsce dla
rekreacji mieszkańców tego regionu. Stąd staramy się rozwijać Siera-

ków, rozpoczynamy tworzenie dużego ośrodka campingowego dla
mieszkańców południowej Wielkopolski w Dolsku. Ale to też nie
przyniesie dochodów, raczej będzie
my do tego dokładać.

*

Nie mając szans w turystyce,
dość biedne rolnictwo,
dmuchać i chuchać musimy na "Herbapol" i te niewielkie zakłady, które
powoli, ale powstają .•.
Tak, na pewno. I doradzałbym
posiadając

nawiązanie bliższej współpracy roł

ników z " Herbapolem" . żeby uprawa jakiegoś "zielska" mogła przynosić dochód. Dla małych gospodarstw byłaby to może szansa.
Część ludzi musi się przebranżowić,
ale ci, którzy pozostaną na gospodarstwach, mogliby czerpać pewien
dochód z upraw zielarskich dła "Herbapolu".

*

Panie wojewodo, jest pan znany jako turysta, krajoznawca i autor
wielu przewodników. Jak pan ocenia
szanse Nowego Miasta jako jako
gminy nadwarciańskiej? Co myśłeć
o rozwoju turystyki na tym terenie?

Wojewoda poz1lllńJki wizytuje

oczyszczalnię ścieków

w Nowym

Mieście

FOTO Stachowiak

Jaki powiat, jakie województwo
Na wywiad z wojewodą Włodzimierzem Lęckim było stosunkowo niewiele czasu, ale w trakcie jego pobytu
w gminie często wracała kwestia reformy administracyjnej. W czasie toczącej się obecnie walki o powiaty i kształt
przyszłych województw warto przytoczyć wypowiedzi wojewody poznańskiego na ten temat.
Uważam, że powiat samorządowy
może w zdecydowany sposób usprawnić działania administracji, a w rezultacie ułatwić życie mieszkańcom . Dowodzą tego choćby względy historyczne . okres dwudziestolecia między

wojennego a nawet PRL-u do 1975 r.
Dziś w okresie swobód demokratycznych i możliwościach kreowania wła
snego oblicza, powiat pozwoliłby na
zintegrowanie wielu działań, np. w zakresie oświaty ponadpodstawowej,
służby zdrowia, geodezji, budownictwa, nadzoru budowlanego. W gminach nie ma dobrych służb budowlanych. bo nie ma kadry. Na szczeblu
powiatu można by to już właściwie
zorganizować. ( ... )
Nie wiadomo, jak duże będą po·
wiaty. Wiele przemawia za tym, że
powinny być jednostkami większymi
obszarowo. Powiat jarociliski ma
szanse być większym powiatem, Jarocin jest silnym ośrodkiem. Pozostaje
pytanie, co z powiatem pleszewskim?
Dyskusyjny jest też problem powiatu
średzkiego, który położony jest mię-

dzy dwoma mocnymi ośrodkami , ja·
kimi są Śrem i Września. Ale z drugiej
strony nie wyobrażam sobie nieistnienia pow. średzkiego. Jednak czynnik ludzki jest tu bardzo istotny. (... )
Osobiście nie jestem zainteresowa·
ny zmianami układu administracyjne.
go w zakresie województw. Uważam,
że Poznańskie jest małe, ale dobre
i niekoniecznie musimy się tym dobrem dzielić z innymi. Te województwa,
których stolice są w tzw. miastach
metropolitalnych, siłą faktu są uprzy·
wilejowane - problem dostępu do nauki, służby zdrowia, kultury ...
Z drugiej strony, jeśli mamy 'wejść
do Unii Europejskiej, stajemy przed
wymogiem regionalizacji. Spełnione
muszą być trzy podstawowe wymagania. Po pierwsze regiony muszą mieć
własny budżet. Obecnie budżet wojewódzki jest tylko częścią składową
budżetu państwa. Po drugie musi być
parlament regionalny, pełniący co najmniej funkcje opiniodawcze, nie byłby
on władzą ustawodawczą. I wreszcie
przywódca regionu musi być wybierany przez ten parlament.

Muszę powiedzieć, że proces centralizacji postępuje. Coraz więcej ministrów zachowuje sobie pewne fundusze, a później w ciągu roku trzeba
jeździć, prosić, wyszarpywać je dla
województwa. ( ...l
Tylko z tytułu prywatyzacji odprowadziliśmy w tym roku do budżetu
centralnego ponad 874 mld zł. To, że
prywatyzowaliście " Herbapol" jako
gmina, to było dobre, bo pieniądze
zostały tu. A ja muszę cały zysk z prywa tyzacji przekazać do budżetu pańs
twa i województwo nie z tego nie ma.
Później każdy grosz trzeba wydzierać.
Na przykład w tym roku, po wielu
bojach dostałem 20 miliardów dla
Gniezna na przyjazd papieża.
Obserwując sposób zarządzania,
widzę że wojewodowie domagają się
coraz większych uprawnień. Ja zaś
chętnie pozbyłbym się większości administracji specjalnej. Doprowadzono
na przykład do tego, że każde województwo ma własne PIH-y. W skali pię
ciu wielkopolskich województw trzeba było zatrudnić 70 osób.
Rozmawiała i opracowala
HALINA CZARNY

Rozmowa z MACIEJEM KOSTKĄ - prezesem Zarządu Wojewódzkiego i Regionalnego Związku MIodzieży Wiejskiej "Wici"

Działacz

optymistyczny

W Radlinie, skąd pochodzi, niewiele wiedzą, o tym czym się zajmuje.
Sam określa siebie jako człowieka poświęconego innym - działacza.
prezesem Związku
Młodzieży Wiejskiej?
Nie wiem, czy łatwo. Na pewno nie
zostaje się nim przypadkowo, z ulicy.
Należę do związku kilka lat. Pokazały
one kim jestem, co mogę zrobić dla
wiejskiej młodzieży - może nie tylko
wiejskiej, bo młodzi ludzie z miasta też
należą do "Wici". Mam nadzieję, że
moja działalność przynajmniej związ
kowi nie zaszkodziła. Może o tym
świadczyć fakt, że to trzecia kadencja
mojego prezesowania.
ZMW to sposób na życie, przypadek
czy konieczność?
Pochodzę ze wsi. Widziałem monotoniI' życia, zwłaszcza ludzi młodych.
Zacząłem s ię rozglądać za czymś ciekawszym. Spodobało mi się to, co robi
"Wici". Skrzyknąłem sporą grupę
młodych w Radlinie i założyliśmy koło. To było siedem lat temu. Organizowaliśmy przede wszystkim imprezy
rozrywkowe i sportowe. Nie było nam
łatwo , nie mieliśmy sali, było tylko
boisko. Po pewnym czasie zostałem
powołany do służby wojskowej. Tam
uległem wypadkowi i byłem jakiś czas
na rencie inwalidzkiej. Po wszystkich
Czy

łatwo zostać

przejściach wróciłem

do Radlina i do

naszego związku .
Czy w pana wsi pozostało coś z tamtych lat?
Pozostało i to coś bardzo znacznego - zbudowaliśmy świetlicę. Mło
dzież przepracowała społecznie przy
budowie 2 tys. godzin. W jeszcze nie
skończonej
sali zorganizowaliśmy
największe w historii dożynki. Jest
wiele miłych wspomnień i zawartych
przyjażni. Martwi mnie tylko to, że
teraz związek w Radlinie nie działa.
Nie ma pan następcy w Radlinie?
A może to po prostu typowy obraz
bierności wśród wiejskiej młodzieży?
Młodzi ludzie na wsi widzą potrzeby aktywności, która jest przyczyną rozwoju każdej społeczności.
Jednak muszą się znaleźć ludzie, którzy potrafią zmobilizować innych.
Wszyscy potrzebują motywacji i może
zabrzmi to dziwnie, ale oczekują korzyści. Nie zawsze musi to być materialny zysk - są rzeczy, których nie
można przeliczyć na pieniądze - przyjaźń , właściwie spędzony czas, poznawanie ciekawych miejsc, innych krajów. Nasz związek jest stowarzysze-

Rozmowa z BŁAŻEJEM GARBOWICZEM - laureatem Olimpiady
Wiedzy Rolniczej w Jarocinie

Jestem przeciętniakiem
Mieszka w Sławoszewie. Uprawia 13 hektarów ziemi. Ma trzydzieści
lat, żonę Alicję i dwóch synów.
Olimpiada w Jarocinie to przypadek, świadomy wybór, chęć zdobycia
nagrody czy też sprawdzenia się?
Zdecydowanie to ostatnie. Oddał
bym wszystkie nagrody, żeby być
w Marszcwic. To dopiero będzie sprawdzian. Je~tem ciekaw, ile warta jest
moja wiedza. W takiej olimpiadzie
uczestniczę kolejny raz. Nigdy nie
zdobyłem pierwszego miejsca, zawsze
jakoś tak ocierałem się o nagrody.
Wynika z tego, że dążyl pan do
sukcesu kilka lat. Pewnie przed przyjazdem do Jarocina obłożył się pan książ
kami.
W ogóle się nie przygotowywałem.
To jest właśnie najbardziej ekscytują
ce, żeby sprawdz ić, co się ma w g ł owie,
co zostało ze szkoł y, czego nauczylem
s ię od ojca. Skończyłem szkol, w Marszewie. Na dalszą naukę może zabrakło

mot.ywacji,

troje, ale to mnie ojciec szykował na
gospodarstwo - przeznaczenie. Przyznaję - próbowałem innych zajęć, ale
jakoś tak nic mi nie odpowiadalo.
Chyba nie lubię mieć szefa.
Teraz jest pan szefem dla samego
siebie. Trudno kierować tak dziwnym
zakładem jak gospodarstwo.
Wszystko zależy od punktu widzenia, a ten, jak pani wie, od miejsca

zaproponować?

Wiem, że słowo program organizacji bardzo źle się kojarzy. Powiem
więc, że bardziej aktywna młodzież
proponuje tej mniej aktywnej, żeby

FOTO Stachowiak
przyłączyła się

do wspólnej zabawy.
Można się bawić i uczyć języków,
można uczestniczyć w olimpiadach
sprawdzających wiedzę z różnych
dziedzin. Można znakomicie spędzić

siedzenia. Jestem przeciętniakiem, ale
cierpliwym. Nie mogę swojego sukcesu uzależniać tylko od własnych
możliwości. Równie ważna jest polityka wobec rolnictwa. To, co robią
kolejni ministrowie, tak wygląda, jakby nie znali realiów i opierali się na
rzeczywistości z księżyca. Bawią się po
prostu. Najgorsze jest jednak to, że nie
ponoszą konsekwencji za opłakane
skutki tej zabawy. W takich warunkach ciężko cokolwiek zaplanować,
na czymś polegać.
Rolnicy mają jednak swoje organizacje, mogą się bronić. Powstały Izby
Rolnicze.
Nic mi to nie mówi. Ich kompetencje są tak niejasne, a kandydaci do
dzisiaj nie wiedzą, co robić. Nie byłem
na wyborach do izby, bo nic miałem
na kogo glosować. Jednak to niezupeł
nie wina tych ludzi. Musi zmienić się
mentalność.
przemawiają za
na trzynastu hektarach ziemi
postanowił pan budować przyszłość
swojej rodziny?
Jajestem optymistą. Myślę , że w rolnictwie jest przyszłość dla ludzi mło
dych, poważnie traktujących wieś. Nie
dla tych , którzy zostają tylko po to,
żeby uciec przed wojskiem, dla tych
którzy handlują samochodami , albo
wi ększą część czasu sPl'dzają u "ba uera" za zachodni(~ granic(~. Ws tąpimy
do Uni Europejskiej, a wtedy wszystko jest możliwe. Karty zostaną powtórnie rozdane. Wtedy zupełnie kto
inny może okazać się dobry.

A jakie argumenty

tym,

może chęci.

Jak to się dzieje, że młody człowiek
podejmuje decyzję pozostania na ojco\t'iźnie? Zycie na wsi nie jest przecież
latwe.
Wszystko chyba mieści się w tym
słowie - ojcowizna. Było nas w domu

niem bardzo naturałnym. Nie prowadzimy naboru na silę i nie mamy
chwytliwych haseł. Z trzydziestu kół
- z poprzednich czasów - teraz zostało
niespełna dziesięć. Wcale nie uważa
my tego za klęskę.
Mówił pan o korzyściach, na które
liczy mJodzież - co związek może jej

FOTO StachowUJk

że

czas na wyborach miss, na festynach,
a nawet na szkoleniach, czy praktykach zagranicznych. Organizujemy
"Akcję lato" - są to wyjazdy wypoczynkowe dzieci do naszych ośrod
ków. Prowadzimy współpracę z mlodzieżą w Holandii i Niemczech. Przeprowadziliśmy cykl "Niedzielnych spotkań na wsi".
Dobrze posłuchać, że mJodzi łodzie
na polskiej wsi mają tyle różnych moż
liwości, jednak nic widać, żeby licznie
z nich korzystali.
Niektóre rzeczywiście nie są przeznaczone dla większej grupy, ·ale to
tylko ze względu na ograniczone moż
liwości finansowe związku i samej
młodzieży. Wyjazdy zagraniczne na
przyklad są dofinansowane przez nas,
ale w niewielkim stopniu. Resztę musi
zapłacić wyjeżdżający - nie wszystkich
na to stać.
Mówi pan cały czas o związku - a jaki to był rok dla Macieja Kostki?
Przede wszystkim był pracowity.
Taki stan rzeczy jest mi chyba już
pisany. Ja poświęciłem się tej pracy.
Mam bardzo niewiele czasu dla siebie,
praktycznie nie mam swojego życia,
jeszcze nie zalożyłem rodziny i wiem,
że jeśli przyjdzie mi wybierać - decyzja
nie będzie łatwa. Tym bardziej, że
mam coraz poważniejsze zobowiąza
nia wobec zw.iązku. Nie można niczego zaniedbać, albo się wycofać i zostawić ludzi, z którymi się pracowało.
Poza tym ja rozpatruję to w kategoriach pasji. Po prostu lubię to robić.
Rozmawiała

ANNA KONIECZNA

Zatem czeka pan na nowe możliwo
w przyszłość.
Chyba tak jest, ale nie do końca.
Nie mam zamiaru bezczynnie czekać.
W miarę moich możliwości próbuję
inwestować. Na razie pomyślałem bardziej pod kątem konsumpcyjnym dobudowałem pokaźną część domu.
Takie było życzenie mojej żony. Bardzo się spieszyłem - chciałem, żeby
chrzest naszego drugiego syna odbył
się już pod nowym dachem. Oprócz tej
inwestycji przede wszystkim chciał
bym dokupić ziemi, co nie jest takie
proste, bo ziemi nic ma. Również
produkcja wymaga ukierunkowania,
a za tym idą potrzeby nowych budynków, maszyn. Wiem, że te zmiany są
niezbędne , jednak zależą od możliwo
ści finansowych . Zobaczymy jak to
będzie wyglądalo. W tej chwili w gospodarstwie produkuję wszystko, co
przynosi dochód. Na polu buraki ,
ziemniaki, zboża, warzywa i truskawki. W chlewni trzy maciory hodowa·
ne w cyklu zamkniętym. Trzodę karmi ę w sposób tradycyjny. Wychodzę
z założenia, że moja świnia powinna
zjeść wszystko. Jednak w przyszłości
nie widzę trzody w moim gospodarstwie. Może będzie to bydło opasowe,
może zupeł ni e inne kierunki. Nie potrafię powiedzieć. Tak wygląda dziś
całe rolnictwo - jedna wielka niewiadama.
ści i z optymizmem patrzy

Rozmawiała

ANNA KONIECZNA

I
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Tajemnicza budowa
Mieszkańcy

rzeźnia,

której

ulicy Pnemyslowej

boją się, że

powstaje tam kolejna

sąsiedztwo może być uciążliwe.

Zaniepokojeni mieszkańcy usiłowa
li dowiedzi eć się w Urzędzie Rejonowym, jakie jest przeznaczenie tajemniczego budynku i kto jest jego właś
cicielem. - Oficjalnie podaje się, że to
będzie

sklep. Jednak wygląd budynku
lemu zaprzecza - /rollt zdobi para dużych drz wi j rampa podjazdowa. Nie
przypuszczam żeby wlaściciel pallosił
koszty tylko po to, żeby udziwnić archileklurę tego budynku. Cała sprawa
jest podejrzana. Pracownicy nie chcą
powiedziec', kto j esl ich pracodawcą

- stwierdza Krzysztof Gąsiorowski ,
szef Zakładu Kształcenia Zawodowego sąsiadującego z placem budowy.
Zakład Ksz tałcenia Zawodowego

prowadzi dzia ła lność edukacyjną.
W czasie, kiedy są tutaj kursy zawodowe do siedziby przyjeżdża wiele
osób. Kierownictwo zakładu obawia
się o zabezpieczenie otoczenia przed
ewentualnym negatyw nym wpływem
nowej placówki. - Nie mamy nic przeciwko lej budowie, chcemy tylko wiedzieć, kto będzie naszym sąsiadem,
a właśnie lV związku z Iym wyniknę/y
jakieś problemy, co lIie jest rzeczq
naturalnq. D/aczego niklIlie chce
udzielić informacji, klo jesl w/aścicie
lem budowy i jaka działalność będzie
tutaj prowadzona? - pyta szef ZKZ-u.

Jego zdaniem budowa nie spełnia
wymagań określonych przez przepisy

budowlane. - Zgodnie z prawem na
każdym

placu budowy powinna znajdować się lablica informacyjna, a na
niej umieszczone między innymi nazwisko właściciela, inwestora. nadzór budowlany i przeznaczenie obiektu - mó-

wi

Gąsiorowski.
Właścicielem

budowy przy ul. PrzeAndrzej Ginłrowicz - pośrednik w handlu wyrobami mięsny
mi. A w powstającym budynku będzie
nie tylko sklep, ale przede wszystkim
pomieszczenia do przechowywania
mięsa i wędlin .
Na placu budowy znajduje się wymagana tablica informacyjna - jednak
przyklejono ją z tyłu przyczepy stoją
cej przed budynkiem i jest zupełnie
niewidoczna.
Gintrowicz podkreśla, że nie miał
kłopotów z uzyskaniem pozwoleń tak budowlanych, jak i sanepidowskich. Jedyny warunek, który musiał
spełnić, żehy nie wstrzymano przygotowań do budowy, to nazwanienowemysłowej jest

Uważam, że należy len program kon- powiedział na zakończe

Bezpieczne Miasto

tynuować"

Miasto jak rodzina
Dokończenie

ze str. 1

Dyskusja na ten temat była tak
radny Paweł Leonhard pona sali, rezygnując z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odhywało się
w tym samym czasie. Uważa on, że
duże znaczenie w bez pieczeństwie
miasta, które będzie procentowało
w przyszłości , ma wychowanie mło
dzieży, i że szczególną rolę odgrywają
tu rodzice. 'Takie będz ie na;'ze miasto,
go rąca , że

został

jakie sq nasze rodziny" - stwierdził
Paweł

Leonha rd . Dodał jeszcze, że
rodzice są zainteresowani programem
" Bezpieczne Miasto" . "Jestem za Iym,
by na wywiadówkach czasami uczeslniczy/ipolicjanci. OC'Zy wi.icie tacy, którzy mają do lego predyspozycje, bo
przecież nie każdy potrafi nawiązać
konIakt z m/odzieżq czy z dziećmi. Za
wychowanie odpowiedzialni są rodzice ,
jednak muszą mieć wsparcie w szkolach, a także w policji. Doradztwo
fachowe musi być maksymalnie szerokie". Jako koordynator Zespołu do

spraw Rodziny i Patologii Społecznej
stw ierdził, że spotkania z rodzicami są
dużo ważniejsze, niż na przykład ,
z komitetami osiedlowymi. Ze stanowiskiem Pawła Leonharda nie do koń
ca zgodził się przewodniczący komisji
Konrad Krzynowek, twierdząc, że
szkoły osłabiły realizację podstawoWych zadań wychowawczych. "Fak-

tycznie, nu rodzinie ciąży len podstawowy kierunek kształtowania. Jednak
szkoła nie może umyć rąk, udawać, że
nie widz i problemów związanych z wychowaniem. Niech da jakieś a/ternatyWne

ro z wiązanie ".

Przewodniczący

Konrad KrzynoWek poruszył tak że ważny problem
odjazdów uczniów po sko ńczonych
zajęciach szko łnych . Obecni na spotkaniu stwierdzili, że młod zież, która
kończy późno lekcje, musi czasami
długo czekać na autobus, co stwarza

okazję

do nieodpowiednich zachoRadn y Paweł Leonhard uznał, iż
za to powinni być odpowiedzialni
dyrektorzy szkół, z czym ponownie
nic zgodził się przewodniczący Krzynowek.
Obok problemów związanych
z oświatą i wychowaniem, poruszono
temat dotyczący działalności policji.
Już na samym początku swego sprawozdania, komendant jarocińskiej
policji Krzysztof Nadera poinformował, że województwo kaliskie jest jednym z czterech najbezpieczniejszych
województw w kraju, i że w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano
spadek ilości przes tępstw kryminalnych. Stwierdził także, że na pewno
nie pogłębiła się bariera pomiędzy
policją a społeczeństwem. Jednak nie
można jeszcze powiedzieć, że poprawiła się współpraca między nimi.
Głównym zarzutem, jaki przedstawiono na spotkaniu, była nieskuteczność w działaniu policji. "Na rynku
wań.

nie.
Mniej optymistycznie wyraził się
natomiast przewodniczący Konrad
Krzynowek. "Jeżeli nie będzie przeło
żenia na gremia .vpoleczne. to praca
urzędu i policji je.fI bezskuleczna. Nie
możemy wówczas mówić o programie
"Bezpieczne Miaslo". To nie jesl program na jeden rok, e/ekly przyjdq za
parę lal ".
KRZYSZTOF PlLARCZYK

mięsnym. - ·Wydawalo mi się to bezpodstawne, ale
postawiono taki wymóg i musiałem go
spelnić. Właściwsze byloby naz wać lo
hurtowniq, jednak - zgodnie z wymaganiami - jesl sklep mięsny. Myślę, że
właśnie z lego powodu wyniknę/y pewne
nieporozumienia - twierdzi Andrzej

go ohiektu - sklepem

Gintrowicz.
Właściciel rozpoczął prace budowlane w czerwcu. W budynku będzie
kilka komór chłodniczych, zaplecze
do mycia pojemników, pomieszczenia
socjalne, biurowe i niewielki sklep. Na
placu umieszczon" tak zwany odtłusz
czalnik - zbiornik na wodę użytą do
mycia pojemników i inny - na ścieki
powstające przy myciu samochodów.
Zdaniem właściciela budowa nie zostanie zakończona przed końcem roku. Jej koszt przekroczy 100 tysięcy zł.

- Taki budynekjesl niepozorny,jednak
pochlania ogromne pieniqdze. Przygotowywałem się do lej inwestycji przez
dłuższy czas. POlrzebne sq w-,zystkie
zabezpieczenia. izolacje - niczego nie da
się oszukać - mówi właściciel. - Jestem
pewien , że nie zaszkodzi to otoczeniu.
Nie będzie przykrych zapachów i zallieczyszczeń. Mięso i wędliny będq lUlaj
tylko na czas przejściowy - na bieżąco
rozwożone do sklepów nie mogq za/egać II' chlodniach. W Iym jesl również
mój inleres. Zajmuję się Iym biznesem
nie od dzisiaj, mam sprawdzonych producentów i odbiorców. Nigdy nie bylo
problemów z nieświeżym towarem - za-

pewnia Gintrowicz.

(rak)
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NlmA
sklep muzyczny

jesl grupa młodzieży, klóra zachowuje
się agresywnie. Jesl wezwana policja,
klóra przyjeżdża samochodem , a oni
się z nich wyśmiewają. Robiq z policjantów warialów" - stwierdził radny

Baranek . "Uważam. że w środmieściu
powinno być więcej palroli policji"

- dodał. Komendant Nadera oznajmił
iż procedura karna faworyzuje czasami oskarżonych, a osoby pokrzywdzone stawia w gorszym położeniu.
"Przepisy prawne nie pozwalają na
brulalne działanie. Dla ludzi, klórzy
nie są zorientowani w prawie. wygląda
na 10 , że policjant nie umie się zachować. Jednak tak nie jesl." Dodał
także, że nie może zwi~kszyć ilości
patroli w centrum miasta kos ztem
innych dzielnic.
Obecny na spotka niu burmistrz Paweł Jachowski oznajm ił, że Rada
Miejska przekaże na realizację programu " Bezpieczne Miasto" 3 tys.
złotych. "Idziemy w dobrym kierunku.

PI:. YTY NA ZAMÓWIENIE
TO CO LUBISZ

NAJTANIEJ
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Dziewczyna na medal
Anita Crchl została wicemistrzyPolski mIodziczek w judo! Tym
samym przeszła do historii jako pierwsza zawodniczka Ipponu Jarocin,
która wywalczyła medal.
nią

7 grudnia, w tydzień po jarocińs
kich mistrzo stwach Pol ski mIodzików w judo , o tytuły mistrzyń
Po lski wc Wrocławiu walczyly rnło
d ziczki . Prawo startu w mistrzostwa ch u zys ka ły dwie reprezentantki
Ipponu J arocin - Anita Grehl
w wad ze 42 kg i Joanna Szymankiewicz w wa d ze 32 kg, T rener
J ace k Tomcza k przed finała mi p o
c ic hu liczył na to, że Anita sta n ie na
podiu m . Lo s u śmi echn ął się d o
mlodcj jaroci nian k i, bo wiem nie
m u s iał a s t a w ać do wa lki w pierw szej run dzie. Dla niej mistrzostwa
rozpoczęły s i ę w drugiej run d zie.
Pierwszy pojed ynek jest zawsze
n ajw a ż niej szy, a A nita rozpoczęł a
dobrze, Poko nała przed czasem
groźną zawodniczkę Gwa rdii Olsztyn. W kolejnej walce zmi erzyła si ę
z ry wal ką z Truso Elbl ąg i p o raz
drugi zeszla z mat y ja k o zwycięż-

Następny p ojedynek d ecyo awansie do finału. Grehl
miała za przeciwniczkę ba rdzo dobrą zawodniczkę Gwardii Warszawa , Zaczęła niezbyt dobrze, gdyż
rywalka uzyska ła n a d nią znaczną

czyni.

dował

przewagę

punktową ,

wykonuj ą c

trzykrotnie techniki, zaliczone
przez sędziów na juko, Anita nie
za łamała si ę ta kim obrotem sprawy. W poprzednich dwóch walka ch, kt ó re rozs trzygnęł a na swoją
korzyść w końcówkach, udowodniła , że d ysp o nuje d o brym przygotowa niem kondycyjnym i dużą odporności ą ps ychiczn ą . Potwierdziła tę opini ę równi eż w tym ważn ym
m o mencie, N a siedem sekund
przed k ońcem walki chwyciła przeciwniczkę za pas i rzuciła n a ippon.
W tej 'c hwili pierwszy medal w histo rii j arocińskiego judo, wywalczon y przez k o bi etę , s t ał s ię fakte m. D o walki o złoto Grehl przys tąpiła rozluź niona i łatwo, przed
czasem uległa utytułowanej już reprezenta ntce Gwa rdii Bielsko Bi a ł a, któ ra u z nana zost a ła za najlepszą zawodniczkę mi strzostw,

Dwa gole "Nauczycieli"
W niedzielę na stadionie MOSiR-u
odbył się pojedynek piłkarski pomiędzy
liderami ligi zakJadowej, drużyną
ZNP, a zespolem Victorii. Mecz zakończył się remisem 1:1, a dochód ze
spotkania przekazano na konto Warsztatów Terapii Zajęciowej .
Dru żyna " Na uczycieli " wys t ąp iła
w os ł a bi o nym skład z ie (z "jedenastki", która regula rnie wystę powała
w lidze zak ł ad owej przeciwko Victo ri i
zagra ło siedmiu piłk a rzy), mimo to
za prezent owała s i ę lepiej, ni ż ka ndyda ci do gry w A klasie. Piłkarzom
Victorii nie po m ogła tak że o bec n oś ć

składzie czwórki za wodników
Solidarności Radlin, a także gracza
trzecioligowej Astry Krotoszyn - Miros ława Czajki, Po pierwszej połowie
dru żyna ZNP prowadziła I :0. Gola
zdo był, po indywidualnej akcji w 32
min. , Wojciech Pawło wski. Po przerwi e Victoria stwo rzyła kilka sytuacji,
po kt órych wyni k powinien s tać się
korzystn y dla tego zespołu . Ta k si ę
jed na k nie sta ł o. W i d ząc nie poradn ość rywali " Nauczyciele" strzelili
gola samo bójczego i mecz za kończył

*

W VI kolejce s potkań w lidze okrę 
go wej mę żc zyzn Victoria pokonał a
w To po li Małej Skrę-Polfę 13:5. Po
pierwszych grach singlowych i deblach jarociniacy prowadzili już 6:0
i w miejsce Wi śniewskiego do gry
ws zedł T omcza k, Punkty dla zwycięz
ców zdobyli: L Toboł ski 3, M. T yra-

wiem, czy tak udany rok się jeszcze
powtórzy" - stwierdził rozpromieniony Jacek Tomczak.
(pwjt)

Smółka

się

remisem.
(pwmd)

kowski 3, T. Nagły 2, M. Tomczak '
2 oraz deble Na gł y/ To bol s ki i Tyra kowskilWi śniewski .

*

Zak ończyły się rejonowe rozgrywki
dru ży nowe szkół podstawowych w tenisie st o łowym . O a wa ns do fin ału
rywa li zował o osiem zespołów dziewcząt oraz piętna ście drużyn chłopców.
Jarocińs k i rejon w finałach reprezentować będą : wś ród dziewcząt (ki

VII -VIII) SP Wilkowyja (Reder, Roszak) oraz (kI. V-VI) SP 4 Jarocin
(Nowaczyk, Wiś niewska) i SP Golina
(M a rgas, Szymkowiak); wśród chłop
ców (ki. VII-VIII) SP 4 Jarocin (Kostrzewa, T omczak) oraz (kI. V-Vł) SP
Wilkowyja (Migacz, TroińGki) i SP
4 Jarocin ( Frąckowiak, Smułka) .

Gwiazdkowe
pływanie
23 grudnia na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Jarocinie odbędą się zawody pływac
kie dła dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
Zawody rozpoczną się o godz,
10,00, Zgłoszenia do udziału w imprezie należy s kładać do dnia 21 grudnia na krytej pływa lni w godz. 7,00
- 20.00, (tel. 47-31-04).
(pwkk)

najlepszy

Arkadiusz Smółka, wychowanek LKS
Tarce, a obecnie zawodnik Mazovii Ciechanów, zwyciężył w łX Memoriałe Ryszarda Baury w podnoszeniu ciężarów,
Zawody te odbywają się w Ostrowie
Wlkp, ku czci tragicznie zmarłego w wypadku samochodowym byłego zawodnika Stali Ostrów Wlkp. W tym roku
miały one bardzo silną obsa dę. Startowało bowiem szesnastu sztangistów,
w tym brązowy medalista olimpijski
z Atla nty Andrzej Cofalik oraz srebrn y
medalista olimpijski z Barcelony Krzysztof Siemion, Ostrowskie zawody są
bardzo specyficzne dla sztangistów, bowiem rywalizują oni nic w poszczególnych kategoriach wagowych, ale o najlepszy wynik w kl asyfikacji OPEN (tzw.
punktacji Sinclaira), W tak prowadzonym rankingu medalistów olimpijskich

w ich

Pingpong i kosz
W łV kolejce spotkań UJ ligi tenisa
stołowego kobiet Victoria Jarocin wysoko pokonała Włókniarza Łódź 8: I.
Punkty dl a Victorii wywalczyły :
Iwona T o bolska 2, Marze na Wyderkiewicz 2, M onika Hybiak l , R óża
Konkolewska I o raz deble Hybia k/ T o bo lska i Konk olewskal Wyderkiewicz.

J o anna Szymankiewicz wygra ła
w mistrzos twac h jedn ą walkę , a n a s tepną przegra/a, O sta tecz nie zaję 
ła dziewi ąte miej sce,
Srebrny
medal
wywalczony
przez Anitę Grehljest ó smym krąż
kiem zdobytym w tym roku przez
judoków Ipponu , "Medal Anity /O
kropka postawiona nad "i". Nie

pogodził aktualny mistrz Polski (indywidualn y i w drużynie) Arkadiusz Smółka ,
Na pomoście w Ostrowie Arek (waga 70
kg) wyrwał 140 kg i podrzucił 180 kg,
W tym sezonie Smółka wywalczył wszystko, co było do zdobycia w kraju . Chyba
tylko fa kt, że ma dopiero 21 lat s prawił,
że nie pojechał na igrzyska olimpijskie
do Atlant y, choć przed olimpid ą znajd o wał s i ę w kadrze. Jest ta kże aktu alnym posiadaczem wszystkich rekord ów
Polski juniorów.
Na pomo ście w Ostrowie staną ł także
jedyny zaproszony prlez orga nizatorów
weteran - Andrzej Borkiewicz. Mistrz
świ a ta weteranów spi sał się bardzo dobo
rze, zajmując dziesiąte miejsce w stawce
szesnastu zawodników i bijąc rekord
Polski weteranów w wadze 76 kg, wyni(pwab)
kiem 11 2,5 kg.

udziału

w mistrzostwach uprawnione
osoby, które mieszk ają na terenie
miasta bądź gminy Jarocin, pracują
tutaj lub się uczą.
(pwmt)

Pingpongowe
mistrzostwa

są

20 grudnia w sali gimnastycznej
Szkoły

Podstawowej nr 4 w Jarocinie
miasta i gminy

odbędą się mistrzostwa
w tenisie stołowym,
Zawody roz p ocz n ą

s ię

o godz.

zos taną
w czterech kategoriach: kobiet, męż
czyzn do lat 20, mężcz y zn d o lat 40
i mężczyzn powy żej 40 roku życia . D o

17.00, a przeprowadzone

*

W Mikstacie odbył s ię I wojewódzki
turniej klasyfikacyjny żaków , w którym wystartowa li młod zi pingpon giści
UKS Czwórka. Sebastian Kęd zi o r
uplasowa ł sic na miejscu 7-8, a Ulka
Wiśniewska , Mi chał Kę d zior i Marcin
Kęd zior podzielili miejsca 9-12 .

*

Bardzo dobrze spisały się w l rundzie rozgrywek o awans do finału
wojewódzkiego szkół ponadpodstawowych koszykarki ZSZ ł Jarocin.
Na półmetku zajm uj ą one pierwszą
lokatę w tabeli , W swoich wys tępach
pokonały one kolejno: LO Kępn o
38:33, ZSZ Koźmin 51 :36, LO Jarocin
43:40 oraz ZSR Opatówek 40:27, N ajlepszą snajperką zespołu jest A , Rapczyńska, która zdobyła 63 pkty. Zespół prowadzi I. Tobolska.
(pwmt)

Zweryfikowane
tabele
Kaliski Okręgowy Związek Piłki
Nożnej ogłosił zweryfikowane tabele
poszczególnych kłas rozgrywkowych
po rundzie jesiennej.
W rund zie jesiennej dobre wyniki
osiągnę l y młodzieżowe zespoł y Victorii . Juniorzy młodsi przew o dzą sta wce siedmiu drużyn. Ta kże zespół
klasy Mich a ło wicza prowadzi w tabeli, Nieco sła biej wied7j e się tra mpkarzom, któ rzy wśród sześciu zespołów zajmuj ą trzecie miejsce.
(pweb)

Ostatnia kolejka
W najbliższy weekend drużyny, biorące udział w rozgrywkach amatorskiej
ligi koszykówki, rozegrają ostatnią serię spotkań eliminacyjnych,
W sobotę, 14 grudnia, spotkają się :
o godz. 17.00 Pociski i Center-Fiesta,
o godz, 18,00 Legion Nowe Miasto
i Jets, o godz. 19.00 Skauci i Młodzi
Gniewni. W nied ziel ę o godz. 10.00
FNFM zmierzy się z Nietomnymi ,
a o godz. 11 ,00 Młodzi Gniewni spotkają się z Legionem Nowe Miasto .
(pwmd)

ZAPRASZAMY
do nowo otwartej
HLRTOWNł

CHOINKI
OZDOBY

SKŁAD OPAŁOWY
pod patronatem

Niskie ceny

wKatowicach

RAJSTOP,
SKARPET
ł BłELIZ~\'
Jarocin, ul.

Wrocławska

Pasaż

Jarocin
przy ul. Barwickiego 7
(4307/ R/96)

46

(w podwórzu Prodexu)
Od 9.00 do 16.30

(4294/ R/ 96)

Sprzedam

HURTOWNIA
OWOCÓW I WARZYW ~

"MONIKA"

FIAT 125p

ul.

rok prod. 87
skrzynia 5-biegowa,
silnik poloneza

Wrocławska

114

PRZEDŚWIjJTECZNE
18 - 21 od 7.00 do 19.00
21 , 22, 24 od 7.00 do 13.00
23.12 od 7.00 do 19.00

Wolica Pusta 56a
(4321/R/96)

Węgla

Przyjmują specjaliści

Z.\TRl D\I:

z klinik

- akwizytorów Ixzedstawicieli
handlowych

Oferujemy:
- wynagrodzenie prowizyjne
od sprzedaży
- po okresie próbnym
możliwość zatrudnienia
na umowę o pracę
-

operatywności

znajomości branży
doświadczenia handlowego

Tel. (0-62) 401-106
wewn. 254

JAROCIN

S.O.S. (}

Do nowo otwartego

tel. 47-37-00, 47-31-17

GABNETh
STOMATOLOGICZl'I.'EGO
1.apraszają

Hu~ownia

przy ul. Polnej
POLECA W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY

ŻYWEGO KARPIA
zł/kg

1.

• konsult. ortodont:yczna
Czynne: pono • pl. 16.00 - 22.00

sob. 9.00· 15.00
Jllrocin, ul.

Kościusz ki

w zakresie:

• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniedziałek 15.30 - 17.30
lek.med. AleksandraKROKOWICZ
• girekoiogii i poIo2ricIwa, orkoIcgii
_15.~-18. ~

sobota:
tełefonezne uzgodn"n" 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARKWITZ

• chirurgii dziecięcej
wtorek 17.00 - 18.00
lek. med. Jerzy HARASYMCZUK
lub
lek. med. Mirosław MARKWlTZ

• chirurgii ogólnej, ty! i tętnk:
I i III środa miesiąca 15.30 - 17.30
dr med. Grzegorz OSZKlNIS
•

chorób oczu
czwartek 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej STYSZYNSKI

•

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

Poznania

Swiadczymy pclt::n zakres usi ug:
• stomatologia zachowawcza
• protetyka
• chiruroia

Możliwo

ZAPR,II. SZAMY

lek:uze

poznańskich

• chorób wewnętrznych i kardiologii
poniedziałek 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej TYKARSKI

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

(42921R196)

CENA DETALICZNA do dnia 18.12.96 r. - 6,80

JAROCIN
UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)

S.A.

Wymagamy:

ZAPRASZA
W DNI

Zenon Roszyk

Centrali Zbytu

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

12u, leI. "7 -27-92

• chorób nerek, pęcherza,
prostaty i jąder
piątek 15.30 - 17.00
lek. med. Jacek LULA .

rejcsu(/c),/ tclefOnlC=I1U
{J.81Q1R/88

ORZECHOWSKIE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU SKLEJEK
62-322 Orzechowo, ul.

Miłosławska

13

telefony Orzechowo (0-66) 384-091, 384-081, 363-462, telex 0412213 pl
telefax (0-66) 363-548, Dział Handlu - tel. 382-061 wew. 377, 353
Marketing - tel. wew. 242

OFERUJĄ:
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

sklejki suchotrwale i wodoodporne
(wym. 213 x 125)
sklejki bakelizowane - szalunkowe
(wym. 213x 125)
ORZECHOWO
sklejki profilowe
sklejki boazeryjne
(wym. 210x 127)
płyty stolarskie suchotrwale zwykle
(wym. 244 x 122)
płyty stolarskie oklejane okleinami naturalnymi
.
(wym. 244 x 122)
płyty stolarskie oblogo wane płytą pilśniową
płyty wiórowe suchotrwale
(wym . 410 x 183, 244 x 122, 183 x 160)
płyty wiórowe oklejane okleinami naturalnymi
(wym . 244 x 122)
deszczulki posadzkowe lity i mozaikowe
(gat. dąb, buk, brzoza)
okleiny

ZAPRASZAMYl

Jarocin, al.

Niepodległości

26 (biurowiec GOPOLU)

Wielka promocja aluminiowych grzejników
CALI DOR

REWELACYJNA CENA
A oprócz tego:

• rury i kształtki miedziane
• rury i kształtki PCV , NIBCO
• kotły gazowe i junkersy
• ogrzewacze przepływowe na prąd
• bogaty wybór ceramiki sanitarnej
• baterie: białe , chrom, złoto, mat
Nowa kolekcjaEKAPLAST - chrom i złoto
Przyjdź i zrealizuj zakupy jeszcze w tym miesiącu, a
skorzystasz z ulgi remontowej.
Pamiętaj - 2.547 zł możesz przeznaczyć na zakupy w/w
armatury zamiast płacić fiskusowi.
Oferujemy zakupy na raty.
Na życzenie towar dowozimy bezpłatnie do domu klienta.
ZAPRASZAMY
pono - pl. w godz. 8 00 _17 00 , wszystkie soboty 900 - 13 00

13 grudnia 1996 r.
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Związek

tnal

Nauczycielstwa Polskiego

Szkół Zawodowych nr 1 w Jarocinie
ul. Wojska Polskiego 66
zaprasza do auli szkolnej na

przy Zespole

oferuj e w ciąglej

WIECZOREJ{ SYLWES'iROWY~,:

przy zespole "NOCNY KwARTET" l
~

-

-

~-~

---"--

~--

---~...

.......~.......

piątek,

oraz

PPHU "MARKO" sc
zaprasza

święto (25 I 26.12.1996)

ZAPRASZAMY!

(1558196)

®

Copy Partner

to dobry partner
KOPIARKI
MINOLTA
:I

**

DO NOWO OlWARTEJ
HURTOWNI

I
~

Płyty wiórowe

*

Płyty pilśniowe "Alpex" Karlino

**

Rozkrój pod wymiar
Akcesoria meblowe, fronty MDF
Meble na zamówienie, kuchnie
współpracy

Poszukujemy producentów do

63-200 JAROCIN, ul.

3 lata gwarancji
na wszystkie modele!

\~

artykuły

t/ aparaty telefoniczne
t/ domofony

sobota, niedziela od 19.00 do 3.00

Ma

sprzed aży:

!

Jarocin, ul. Brandowskiego 7
Drink Bar czynny: pono- cZW. od 17.00 do 1.00
pt. - so. - niedz. od 17.00 do 3.00
Dyskoteki:

Sklep firmowy
63-200 Jarocin, ul. Rynek 6, leI. 47-2 1-40

elektrotechniczne
t/ artykuły papiernicze i biurowe
t/

Informacja, karty w s tępu· tel. 47· 29-38
u pani Genowefy Włoch· Warsztaty Szkolne, ul. Wojska Polskiego 66

PIERWSZA DYSKOTEKA (OTWARCIE) I i II

""' __, ,",

Przemysłowa

3

Tel. (0-62) 47-12-14

Materiały

eksploatacyjn e,
profesjonalny serwis

i

..

..

Capy Partner

ZAPRASZAMY

S.C., Poznań,

os. Pias towskie 98

. fELo/FAX 06/791 791; TEL. 0906//321
Ostrów Wlkp. TEL. 064 36 87 06

MINOLTA
DEALER
(j(j!iriJIJwJw~(fł(jr;

p RZ YC HODNI A

ANALITYCZNO-TERAPEUTYCZNA
JAROCIN, ul. Marcinkowskiego 15, tel, 47-22-62
ZAPRASZA OD 12 LISTOPADA
-

LABORATORIUM ANALITYCZNE CZYNNE:
wtorki .

piątk i .

soboty

pozostaje dni tygodnia

_
_

- godz 8 00 - 10.00
. godz. 14.00 - 16 .00

Fizykoterapia - EKG
Gabinet Zabiegowy
Gabinet Lekarski

wstępne,

- (badania
ok resowe,
kie rowców, kontrolne)

~

=~ '
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~
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Kons ultacje
.
reumatolog iczne i ortopedyczne
Moźliwość rejestracji telefonicznej

~ IFi
...-.

LiI I ;=z..

U II.." ......

.
KOllkllreIU)'lll e (:eny!
Nujllow.\'ZY ·'1,rzę(!

DZ'~MJ wynlu~czY WEJ~~ DO ~I(LE'P"

1~
ud I)(mied::ialku do piąlkll - II' god:. (oP" - J 7}IJ, UJ .who/y - II' god::, 9"" - 13//"
do na.cego punktu spr:eda::y - .Jaroci" . ul. ]lo:l1wiska I (l1't;#cie od III. Kas:rcmOll'c./)
IcUfax (IJ-('2H 7- 15-51/ub 09(}16/~-~55
_-

R~r\CZyl

To osta\",a

C.h~'~~;~U\I'

oohCl "j'C LaKuPY o
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OGUMIENIE

różnych typów
i rozmiarow do :

O samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych
O ciągników i maszyn rolniczych

Kredyt

OFERUJE

SKŁAD

OGUMI EN

Jarocin, ul. Marci

NOWA ATRAKCYJNA
forma kredytów konsumpcyjnych
Okres kredytowania - do 3 lat
Wielkość

- l O-krotne wynagrodzenie
netto kredytobiorcy

kredytu

(małżeństwo może występować

jako kredytobiorca
Efektywne oprocentowanie

miesięczne

łączny)

! 6Z-800.KALISZ

kredytów:

~.UL. WYS~IAŃSKIE!iÓ 24

1,19 %

- do l roku

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

- do 2 lat

1,24 %

- do 3 lat

1,33 %

Tel-Poż-System

"ISKRA" Sp. z o. o.

ul. Krańcowa ' I 5, 6 I -022 Poznań
teL/fax (0-61) 77-04-16 , tel. 76-22-61
ODDZIAŁ

uL

Poznańska

JAROCIN
l, teL (0-62) 47-15-51 wew. 5

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE
OCHRONY. PRZECIWPOŻAROWEJ:

ZAPRASZAMY

D opracowania analiz zagrożenia pożarowego, instrukcji bezpieczeń
stwa pożarowego , instrukcji składowania materiałów, planów obrony
przeciwpożarowej

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
Oddzial , ul. Kililiskiego2a, 63-200 JAROCIN. fax (62) 472458. tel. (62) 47272 1

OKAZJA
Grzegorz Genderka

Firma handlowa
POSZUKUJE LOKALU

zam. Osiek 2, 63-242 Mieszków

o powierzchni
70 m2 - 100 m2

oferuje do

sprzedaży

STYROPIAN
+ 7 % VAT

w okolicach Rynku
ulicy Śródmiejskiej

cena l m 8 -78,OOzł

lub

Tel. komórkowy 090/ 615-919

Ośrodek

Szkolenia KierowcÓw
Grzegorz Kaczmarek

*

Uwaga!

*

NowoŚĆ!

*

(555I")

Okazja!

Poważna firma polska zleca

z powierzonego

materiału

Uczciwość i so lidność to ich dewj ....a

ROZPOCZĘCIE KURSU
NA PRAWO JAZDY kat. A, B

HIT ROKU 1996

ul. Wrocławska 15

Zapisy : Ludwinów 11 gm. Żerków
lub w dniu rozpoczęcia kur~~2551R/96)

*

PRACĘ CHAŁUPNICZĄ

zaprasza na

w dniu 13. 12.1996 r. o godz. 16.00
w Jarocinie, w ZSZ nr 2

I.

Wrocławskiej

Tel. 47-13-47

(585/96)

D projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożaru, stałych
urządzeń gasniczych
O przegląd, konserwację, naprawę
• podręcznego sprzętu gaśniczego· sieci
hydrantów· stałych urządzeń gaśni
czych CO" tryskaczowych , zraszaczowych • automatycznych systemów
sygnalizacji pożaru· instalacji odgromów, uziomów· instalacji antywłama
niowych
D zabezpieczenie ogniochronne drewna,
tkaniri i wykladzin oraz stali w klasie
odporności ogniowej F 0,5 do F 4,0
D sprzedaż hurtową i detaliczną
• armatury przeciwpożarowej· podręcz
nego sprzętu gaśniczego (agregaty,
gaśnice , węże , koce itp .) • znaków ewakuacyjnych , przeciwpożarowych, informacyjnych i ostrzegawczych

To poważ.na praca dla każ.dt:go, osobiście
sprawdzi li smy tę fi nntr
Za robki od 1.000 do 8.000 złotych na miesiąc
Firma oferuje nagrodtr dla każdego pracownika ale po podpisaniu umów i podjęciu
pracy, \\.'tooy jest gwumntowana
Mate riał do pracy po olrLymani u znaczka za
4,50 nowych zło t ych

"INVEST - SIL VER"
Skrytka pocztowa 2, 73-234 Lasko

~ Gościniec

HWALCEREK"

ZAPRASZA NA ZABAWY KARNAWAŁOWE
I<W' w każdy piątek i sobotę
Muzyka zespołów "Trio Luz", "Centrum", "Razem"
oraz dyskoteka
Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i grupowe
Tel. 47-28-18
(559/")

SPRZEDAŻ
Sprzedam wzmacniacz SU-VZ 320
Technics; po godzinie 19.00. 63-230
Witaszyce, ul. Aleja Wolności 3.
(4166/R/96)

Sprzedam: trabanta - 1984, do remontu lub na części; rozsiewacz nawozu "Bąk" lejowy, przystawkę pasową
do ciągnika C-360, hydrofor 300 l.
Szymanowice 77 , gm. Gizalki.
(4216/R/96)

Sprzedam piec węglowy z wężow
nicą - nowy, tanio. Pięczkowo, ul.
Miloslawska 13, gm. Krzykosy.
(4221/R/96)

Sprzedam: ośmioczęściowy robot
kuchenny - w tym krajalnica, maszynka do mięsa. Tel. 47-40-06. (4245/ R/96)
Sprzedam
47-17-40.

rower

górski.

Tel.

(4247/ R/96)

Sprzedam organy Roland E 16 - na
gwarancji. Orzechowo, ul. Rzeczna 2,
gm. Miloslaw.
(4254/R/96)
Sprzedam piaskownię + gospodarstwo - razem 9 ha. Wiadomość: Magnuszewice 81.
(4261/R/96)
Sprzedam organy Weltmeister ze
wzmacniaczem i kamerą poglosową,
gitarę bas Jolanę ze wzmacniaczem,
łóżko piętrowe. Witaszyce, ul. Mickiewicza l , tel. 401-254. (4262/R/96)
Sprzedam: wiertarkę do drewna,
dwa tunele foliowe + piec i komin.
Witaszyce, ul. Piaskowa 10.
(4264/R/96)

Sprzedam 14 sz!. grzejników (panele) - rozmiar 168/67. Jarocin, ul.
Traugutta 9/2, tel. 47-29-68.
(4267/R/96)
Sprzedaż kur jednorocznych - cena
3,50 zł za I szt. Boguszyn, ul. Śremska
32, tel. kom. 090/610-791. (153/RJ/96)

Sprzedam: fiat 126p, r. 1985, alternator, zapalanie kluczykiem. Jarocin,
ul. J agiell ończyka 16.
(4153/R/96)
Sprzedam fiata 126p, 1983 r. (z
grudnia). Mieszków, Dworcowa 27.
(4160/ R/96)

Sprzedam cinquecento 700, rocznik
1993. Cerekwica Nowa 2 (Ośrodek
Wychowawczy); w godz. 16.00
- 18.00.
(4217/ R/96)
Sprzedam: mitsuhishi galant 2.4,
metalic - brąz, rok produkcji 1987,
ABS, katalizator, elektryczne opuszczanie szyb, ustawianie lusterek, szyberdach. Tel. 47-21-66.
(4220/R/96)
Sprzedam fiata 125p w dobrym
stanie, rocznik 1981. Chocicza, os.
40-lecia PRL 2/ 4.
(4224/ R/96)
Sprledam fiala 126p, rocznik 1986,
stan dobry. Kruczyn 5, gm . Nowe
Miasto niW.
(4227/ R/96)
Sprzedam: ford escord lA CLX,
1991, czerwony, przebieg 69 tys. Radlin 63, tel. Wilkowyja 15; w dni powszednie.
(4228/R/96)
Sprzedam: fiat 12Sp, rok 1981. Raszewy 11/9, gm. Żerków. (4229/R/96)
Sprzedam: polonez - biały, 1.6, rocz.
88; silnik górnozaworowy nysa,
przeb. 60 tys. km + podwozie kpI.
Żerków, Słowackiego 6, tel. (0-62)
403-228.
(4230/R/96)
Sprzedam fiata 12Sp na części - rok
(4232/R/96)
1976. Osiek 29.
Kupię wartburga lub dacię. Jarocin,
ul. Prośniana 52.
(4233/ R/96)
Fiat 126p rok pr_ ł 982/83, czerwony. Nowe Miasto nlWartą, ul.
Strzelecka 22.
(4234/R/96)

Sprzedam poloneza, rok 1980, hak
Stęgosz 101.
(4237/R/96)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1984; cena
1.650 zl. Tel. (0-63) 768-487.

+ silnik.

Sprzedam fiestę 1.1 , pięciobiegową,
katalizator, 3-drzwiowa, czerwona,
1991 L , przebieg 44 tys. km. Tel. (0-62)
418-62 5'.

(42i2/R/96)

Sprzedam: fiat panda, 1987, poj . 835
cm3, kość sloniowa. Tel. (0-64)
25-21 -33 .
(4274/ R/96)
Sprzedam opla omegę, rok 88, stan
bardzo dobry. Jarocin, ul. Bolesława
Krzywoustego l (Tumidaj).
(4275/ R/96)

Sprzedam fiala 126p, rok produkcji
1986. Roszków 10, 63-200 Jarocin.
(4277/ R/96)

Opel omega 2.6i, 1992 L , ABS,
klima, webasto. Tel. 47-27-62.
(4278/ R/96)

Sprzedam
auta
powypadkowe
z RFN: honda civic 1.5i, rok 1994,
czerwona, uszkodzone drzwi i błotnik
tył, cena 23.000 zł; honda prelude 2.0i,
rok ł989, brąz metalik, uszkodzona
prawa lampa + przytarty zderzak,
cena 14.000 zl; VW golf m, rok 1992,
granat metalik, uszkodzony lewy bok,
cena 21.000 zl; suzuki swift 1.3, rok
1992, czarny, uszkodzony prawy bok,
cena 14.000 zł; ford sierra, rok 1988,
biały, przytarte prawe drzwi pod listwą, cena 14.000 zł. W/ w auta są
sprawne technicznie; cło , podatek
- opłacone, kupujący zwolniony
z opłat skarbowych. 63-040 Nowe
Miasto, Strzelecka 22A11, tel.
090/6 13-369.
(4280/R/96)
Sprzedam: nissan micra, 86 r., ł .0,
kat.; cena 10 Iys. zł. Jarocin 47-35-45.
(4281/R/96)

Sprzedam przyczepkę samochodową. Mieszków, Rynek 13. (4282/R/96)
Sprzedam fiata 126p, rok pr. 1992
i 1994. Lubinia Mala 23a. (4283/R/96)

(4242/ R/96)

Sprzedam fiata 126p FL, rok prod.
1989. Jarocin, ul. św . Ducha 43; po
godz. 16.00.
(4285/R/96)

Sprzedam: fiat 12Sp, rok 1986, po
remoncie; ciągnik C-330. Galązki 30,
gm. Koźmin.
(4276/R/96)
Sprzedam piec używany centralnego ogrzewania. Siedlemin, Glówna 48.

Sprzedam junaka z koszem + drugi
do malowania. Cielcza, ul. Łąkowa 3.

Sprzedam: fiat ńtmo l.l , 5 biegów,
81 r. Mieszków, Dworcowa 7.

(4304/R/96)

(4246/ R/96)

Sprzedam działkę budowlaną - ul.
Leszczyce, Jarocin; trzy krowy, pięć
jalówek, dwa cielaki. Witaszyczki II
(Farmer).
(4316/R/96)

KUPNO

(4286/ R/96)

Sprzedam fiala 126p 650 FL, rok
prod. ł 990. Siedlemin, ul. Potarzycka
(4287/ R/96)
4.

Sprzedam fiata 126p, rocznik 1992.
19, tel. 47-23-97; po 17-tej.

Cząszczew

(4252/R/96)

Sprzedam poloneza 1.6 GLE, r. 94.
Mieszków, ul. J arocińska 24c.
(4253/R/96)
Kupi ę:

Skup - renowacja staroci: meble,
zegary, obrazy, porcelana, lampy, militaria, wagi , żel azka , młynki itp. Mogą być zniszczone. Jarocin , ul. Wodna
17, tel. (0-62) 47-4 ł -44 od 8.00 do
20.00, tel. dom. (0-62) 47-17-60 do
późnych godzin nocnych.
Sk upzlomu metali nieżelaznych. Jaroci n, Wrocławska 108. Nowe, najwyższe ceny.
(4043/ R/96)

IMOTORYZACYJNEI
Sprzedam audi 80 B-4, rocznik 1992
(g rudzi eń), sprowadzony w ca łości ,
[ właściciel; ' ABS, szyberdach , c. zamek. Adres w biurze ogłoszeń.
la

(4243/ R/96)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1988. Cerekwica Stara 16, gm. Jaraczewo .

Sprzedam: fiat 126p, rok 1984. WoKsiążęca 109, 63-220 Kotlin.
(4134/ R/96)

polonez 1.6 GLI z małym
przebiegiem, rocznik 94/95, lakie r
metalizowany. Tel. 47-10-21.
(4257/ R/96)

Sprzedam: hyundai 1500 G LS pony, rok prod. 1991. Tel. 401-106 w.
270; po godz. 16.00.
(4261</ R/96)
Sprzedam fiata 126p, 1990 r. i hyundai 1300, 1991 r. l a raczewo, ul. larocińska 13/ l , tel. 27.
(154/ RJ/ 96)
Sprzedam fiala 126p, 1993 r., skła
dak. Tel. 47-19-51 w. 64. (1 55/ RJ/ 96)
Sprzedam: fiata 126p, rocz. 1980,
nowy akumulator. Wola Książęca 22.
(4269/ R/96)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1983, stan
dobry; okazja - tanio. Jarocin, Wrocławska 156.
(4270/ R/96)
Sprzedam: polonez 1.9 GLD , rocznik 1992, przebieg 32.000 km. Jarocin, ul. Wł. Jagiełły 14.
(427 1/ R/96)

Sprzedam: polonez, 1981 r., silnik
1990 r., karoseria częściowo zmodernizowana. Jarocin, ul. Wojska Polskiego 69/7, tel. (0-62) 47-22-48 w.
329.
'
(4288/ R/96)
Sprz.edam: ford transit, 1990 r., diesel, przedłużany, raz podwyższony ,
oszklony, hak, wspomaganie. Tel.
47-15-87 (po 16.00), Jarocin, ul. Bema
33/22.
(4289/ R/96)
Sprzedam fiata 12Sp. Witaszyce, ul.
Okólna 14b lub wiadomość tel.
423-607.
(4291 / R/96)
Sprzedam 4 opony zimowe Gislaved
185/ 65 R 14, stan b. dobry. Tel.
472-470.
(4293/ R/96)
Sprzedam: fiat 12Sp, 1984 r. Jarocin, ul. św. Ducha 120/8 (blok przy
urz. celnym).
(4295/ R/96)
Sprzedam fiata 126p, rocznik 1988.
Cieleza , ul. Wąska I.
(4296/ R/96)
Sprzedam polonezB, 1990 r., cena do
uzgodnienia, stan dobry . Góra, ul.
Nowowiejska 19.
Sprzedam: fiat 126p, 1995 L , elegant lub zamienię na poloneza caro.
Raszewy 30, gm. Żerków. (4297/ R/96)

Sprzedam audi 80 1.600, rok 1977,
28 mln lub zamiana. Żerków, ul. Mickiewicza 4/ l .
(4298/ R/96)
Poszukuję garażu w okolicy Paderewskiego, Wrocławskiej. Tel. 47-22-95.
(4299/ R/96)

Sprzedam: mercedesa 123 2AD,
1978 r. lub zamienię na 126p, 125p
oraz fiata 126p, 1981. Jarocin, ul.
Zajęcza 8A.
(430J/ R/96)
Sprzedam 126p, r. 1976 - do remontu i 1985 r. - SI. dobry. Dobieszczyzna
133.
(4306/R/96)
Sprzedam samochód polonez, rocznik 1986, skrzynia 5-biegowa + hak
lub zamiana na mniejszy. Jarocin, ul.
Wrocławska 73/ 11 .
(4308/R/96)
Sprzedam fiata l2Sp, rocz. 1986,
silnik poloneza, skrzynia - 5 biegów.
Mieszków, ul. Radliniecka 5, tel.
090/ 602-729.
(4309/ R/96)
Sprzedam auto: opel kadett I. 7D,
XIL90 r. , srebrny metalic. Tel.
47-15-50.
(431O/R/96)
Sprzedam fiala 126p, rok prod.
1977, stan dobry; cena do uzgodnienia. Nosków, Okrężna 42. (43111R/96)
Sprzedam: seat ibiza, poj. 903, rok
1989. Jarocin, leI. (0-62) 47-36-46; po
(4312/R/96)
godz. 15.00.
Sprzedam: ford sierra 2.3D, L p.
grudzień 83, stan b. dobry. Informacja
po godz. 19.00 przez cały tydzień,
a w niedzielę przez cały dzień - Jarocin,
ul. Marcinkowskiego 8. (4313/ R/96)
Sprzedam opla kadetta 1.3S, rok
prod. 1981. Dobieszczyzna 108, gm.
Żerków.

(43 15/ R/96)

Sprzedam w bardzo dobrym stanie
połoneza 1500, rocznik 1983. Zakrzew
28.
(4317/R/96)
Sprzedam poloneza, ł 983 r. , 5-biegowa skrzynia, ala rm. Jarocin, ul.
Kasprzaka 27.
(4318/R/96)
Sprzedam: ford escort 1.6, benzyna,
1986 r., ABS, 5-drzwiowy, 5-biegowy.
Jarocin, Jarmarczna 8; po godz. 19.00.
(4319/ R/96)

Sprzedam: opel kadett 1.6D, stan
idealny, rok 1986. Panienka 13.
(4323/ R/96)

Sprzedam FSO 1500, rok produkcji
1987. Zerków, ul. Mickiewicza 7.
Sprzedam: loyota corolla r. 90, 1,3 l,
I \3 tys. km, szary metalik, Iiftbag,
5 drzwi, szyberdach, katalizator, ekonomizer, stan bdb. Tel. 47-36-35.
(4325/ R/96)

Sprzedam: luk AlI , diesel skrzyniowy, rok produk. 1993; cena do uzgodnienia. 63-200 Jarocin, ul. Szubianki
20, tel. 47-28-97.

INIERUCHOMOŚCII
Sprzedam działki budowlane w Witaszycach, ul. Żużlowa. Kontakt: tel.
(0-36) 718-498 ; po 19.00. (J940/R/96)
Kupię dom jednorodzinny lub do
wykończenia - Jarocin lub okolice.
Telefon: 47-15-68.
(4156/R/96)
Sprzedam dom wCielczy - ul. Wąska 15.
(4222/R/96)
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własności owa w Jarocinie os. Kości u szki 4, posiada 3 wolne
pomieszczenia o powierzchni 14 m2
każde wyposażone w centralne ogrzewanie, polożone w Jarocinie przy uL

Wrocławskiej 108. Informacja: tel.
47-34-38 w. 40.
(586/96)
Oddam sklep w dzierżawę - Miniszew. Wiadomość w sklepie (po 14.00)
lub w GS Żerków.
(4279/ R/96)
Sprzedam dzialkę pod budowę
- 0,75 ha ziemi, w Cielczy; cena przystępna lub zamienię na samochód.
Wiadomosć: Radliniec 13. (4284/ R/96)
Okazyjnie sprzedam mieszkanie - 75
m2, I piętro. Informacja: tel. 47-25-66.

(4314/R/96)

Sprzedam

dzialkę budowlaną

z rozw Jarocinie. Wiadoul. Dunajecka 9.

poczętą budową
mość,

ROLNICZE
Sprzedam krowę wysoko
Bielejewo I, gm. Jaraczewo.

47-20-11.
cielną.

(4218/ R/96)

Sprzedam kombajn ziemniaczanoburaczany "Bolko". Cieleza, ul. Sienkiewicza 7.
(4223/ R/96)
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
(423J!R/96)
Zalesie 51.
Kupię gospodarstwo rolne wolno
stojące lub po lasem. Może być do
remontu. Pilnie. Oferty skladać w B.

O.

Szukam pracy. Wynajmę lokal na
sklep lub hurtownię. Cieleza, ul. Jarocińska 45.
(4258/ R/96)
7 grudnia 1996 r. na ul. Paderewskiego zostały zgubione dokumenty
(dowód osobisty, prawo jazdy, ksią
żeczka wojskowa) na nazwisko: Wieslaw Skupniewicz, os. Konstytucji
3 Maja 1/11.
Czyszczenie dywanów, tapicerki samochodowej
" Kiircher".
(0-62)
47-19-00 w. 17, Wilkowyja, ul. Piaskowa 17.
(4300/ R/96)
Dostawa i montaż żaluzji okiennych - poziomych, pionowych i rolet
wewn~trznych. Zamówienia: Sklep
"A - Z", Rynek 7, tel. 47-26-54 lub

(4235/R/96)

Sprzedam czeski · ciągnik ogrodniczy z osprzętem. Siedlemin , ul. Glówna 8.
(4240/ R/96)
Sprzedam ciągnik C-328, stan b.
dobry. Szczonów 7, gm. Żerków; po
(4241 / R/96)
godz. 15. 15.
Sprzedam pszenicę (okolo I tony).
Cieleza, ul. Sienkiewicza 2. (4251 / R/96)
Sprzedam ciągnik ursus C-330,
ursus C-385, pług czteroskibowy Fortschritta, przyczepę 3,5 t (sztywna).
(4256/ R/96)
Lubinia Mala 14.
Sprzedam dojarkę. Dobieszczyzna
114.
(4259/ R/96)
Sprzedam przyczepę rolniczą 3,5
t (nowe opony, niemiecka) - 2,5 tys. zl.
Jarocin 47-35-45.
(4281/ R/96)

ROŻNE
Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej. Ul. Moniuszki 24/2, tel. 47-30-64, 47-33-86.
(4087/ R/96)

Hurtownia spożywcza "Darwie"
przyjmuje zamówienia na paczki świą
teczne. Jarocin, ul. Brandowskiego 7,
tel. 47-37-16.
(549/ 96)
Wynajmę miejsca na postawienie
kiosków - pawilonów w organizowanym pasażu handlowym lączącym ulicę Poznańską z targowiskiem. Zgloszenia kierować: ul. Poznańska II lub
(4136/R/96)
tel. (0-62) 47-27-32.
Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej - Top Clean, tel. 47-32-43.
(4213/ R/96)
Plantacja drzewek choinkowych zaprasza. Wola Książęca 29, gm. Kothn.
Ceny producenta!
(4215/ R/96)
Videofilmowanie - Panasonic. Jarocin,
ul.
Chrobrego
89,
tel.
090/ 608-250.
(4244/ R/96)
Naprawa telewizorów, magnetowidów. Graczyk, os. Konstytucji 3 Maja
28/23, tel. 47-10-22; cały dzień.
(4248/ R/96)

(43221 R/96)

PRACA
Pomogę w podjęciu atrakcyjnej samodzielnej pracy osobom inteligentnym , ambitnym, sprawnym; samochód, telefon. Kontakt osobisty, tel.
57-72-73.
(3917/ R/96)
Informacja jak zostać dystrybutorem kosmetyków OriOame . Tel.
(0-64) 38-31-55.

Poszukuję do pracy mężczyzny do
lat 30-stu w charakterze obsługi drink
baru. Oferty proszę skladać: Jarocin,
ul. Brandowskiego 7.
Szansa dla osób, które ze względu
na stan zdrowia nie mogą podjąć pracy
fizycznej . Informacja: ul. Wroclawska
77/ 9, 63-200 Jarocin.
(4305/ R/96)
Zatrudni ę osobę; wymagania: prawo jazdy kat. B, pelna dyspozycyjność, operatywność, mile widziana
znajomość branży wędkarskiej. Tel.
47-28-90.

LEKARSKIE
Iwona Udzik, lek. med. poloż
nik-ginekolog, przyjmuje w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17.00
- 19.00. Gabinet: Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 18 (pierwsze wejście
od ul. Wrocławskiej). Możliwa rejestracja 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 glowicą dopochwową z pustym
pęcherzem moczowym, 3) również
ocena jajeczkowania w niepłodności ,
4) sonomammografia (piersi), 5) szyi
I tarczycy, 6) jamy brzusznej, 7) jąder
(dokumentacja zdjęciowa badań).
PRACOWNIA USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne także codziennie rano od poniedzialku do
soboty - bez wcześniejszej rejestracji
- .od 8:15 do 10.00 (badania USG
rowmez w domu pacjenta); Jarocin,
ul. Parkowa 1/20. OSTEOPOROZA
- badanie i ocena stanu ukladu kostnego. Cena badania - 30 zł. Przyjęcia,
bez rejestracji - poniedzialki 16.00
- 17.00, w Poradni dla Kobiet przy-

chodni 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. Andrzej Pajdowski - sonomammografia
oraz biopsje piersi pod kontrolą USG.
Przyjęcia (bez rejestracji): środy od
14.00 do 16.00, soboty od 11.00 do
12.00. Cena kompleksowego badania
- 70 zl (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.
USG SERCA - lek. internista Aleksander Jachniewicz z oddziału kardiologii Wojewódzkiego Szpitala w Kaliszu; przyjęcia w soboty o godz. 17 .00
(cena badania 30 zl); przychodnia
OTL - Jarocin, ul. Zaciszna.
USG JAMY BRZUSZNEJ (dokumentacja zdjęciowa badań) - lek. med.
specjalista chorób wewnętrznych Maria Suwalska; przyjmuje w środy 16.00
- 17.00, Przychodnia Rejonowa, pok.
nr 10, Jarocin, ul. Hallera.
GABINET OKULISTYCZNY lek. okulista Alina Budzyńska; Jarocin,
ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwartkiod 16.00do 17.00. Pilne przypadki
codziennie; tel. 47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY
-lek. ginekolog i polożnik Wlodzimierz
Budzyński - badania okresowe i wstęp
ne; Jarocin, ul. Dluga 29. Przyjęcia:
poniedzialki i środy od 16.00 do 18.00;
tel. 47-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Wojciech Maniszewski - ORDYNATOR, specj. położnik-gineko
log; przyjmuje: wtorki, czwartki godz.
16.00 - 17.00. Jarocin, ul. Kasprzaka
9, tel. 47-25-37.
(2905/ R/96)
Lek. med. A. SHARIFI - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób narządu ruchu; przyjęcia: poniedzialki,
czwartki 16.00 - 17.00, ós. Polna, ul.
Siewna 2.
(3487/ R/96)
GABINET STOMATOLOGICZNY - lek. storn. LUDMIŁA BIADASZKIEWICZ; przyjęcia: Jarocin, ul.
Kwiatowa 17, poniedziałek i środa
16.30 - 18.30; tel. domowy 47-29-45,
w godz. przyjęć 47-14-24. (3824/ R/%)
GABINET STOMATOLOGICZNY, lek. storn. JOANNA PRZYMUSIŃSKA. Przyjęcia: wtorki, czwartki
16.00 - 18.00; Jarocin, ul. Wodna 22,
tel. 47-27-83.
(40 121 R/96)
UCZULENIOWCY: testy, odczulanie, 270 alergenów, bezboleśnie,
komputerowo - aparatem BICOM;
rejestracja i informacja - od 10.00 do
18.00, tel. (0-62) 64-56-22 lub
57-57-50; przyjęcia w soboty - Jarocin,
przychodnia OTL.
CHORUJESZ? Porzuć zmartwienia, jesteśmy dla ciebie; rewelacyjna

aparatura profesora Brogemana, aparat BICOM. Leczymy wszystkie trudne schorzenia; rejestracja i informacja
od 10.00 do 18.00, tel. (0-62) 64-56-22
lub 57-57-50; przyjęcia w soboty - Jarocin, przychodnia OTL.
RADOSŁAW BAHLAJ - INTERNISTA, Jarocin, Siedlemińska 4, śro
dy 17.00 - 19.00; EKG, wizyty domowe. Tel. 47-12-10, 47-34-51.
(4236/ R/96)

MARLENA BAHŁAJ - GABINET
STOMATOLOGICZNY, lasero terapia biostymulacyjna chorób zębów
i jamy ustnej. Tel. gab. 47-34-51 , tel.
dom. 47-12-10.
(4236/R/96)
SPECJALISTYCZNY GABINET
LARYNGOLOGICZNY - lek. med.
Tadeusz Nowak, ordynator, specjalista
otolaryngologii; przyjmuje dzieci i doroslych - po godz. 15.00. Jarocin,
Moniuszki 2B, tel. 47-21-35.
(4250/ R/96)

GABINET OKULISTYCZNY KOMPUTEROWE
BADANIE
WZROKU, dobieranie soczewek kontaktowych; lek. med. Hanna Marczok
- Zielińska, okulista. Przyjęcia: wtorki
i czwartki 16.00 - 18.00, piątki 16.00
- 17.00. Jarocin, ul. Sloneczna 8, telef.
47-14-05.
(4301/ R/96)
SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNY - lek. med. K.
MAŁECKI, SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK; przyjęcia: Jarocin , os. Konstytucji 3 Maja 37 (blok
przy obwodnicy od str. Witaszyc),
wtorek i czwartek 16.00 - 18.00. Moż
liwość rejest. telef. 47-12-04 (dzień
wcześ niej, po 20.00).
(4J02lR/96)
GABINET NEUROLOGICZNY,
lek. med. B. Ł YSIAK-MALECKA NEUROLOG; przyjęcia: środa, pią
tek 16.00 - 18.00; Jarocin, ul. Wroclawska 38, telef. 47-22-61; pilne przypadki - telef. domowy 47-12-04.
(4302lR/96)

Lek. med. GRZEGORZ SZYMCZAK - SPECJALISTA CIDRURG;
gabinet: al. Niepod leglości 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgło 
szenia tel. 47-36-00. GASTROSKOPIA (badanie przełyku, żolądka
i dwunastnicy), czwartki 16.00 - 18.00;
ul. Hallera 9, pokój 7; rejestracja do
gastroskopii: tel. 47-36-00. (4320/R/96)

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści szpitali
poznańskich

Jarocin , ul. Wrocławska 926
(wejście od strony osiedla)
9 G1NEKOLOG-POŁożNlK(USG)
lek. med . Andrz~ CHOJNICKI
piątek

1600

-

18

9 DERMATOLOG
lek. med . Alfred HESS
wtorek 16 00 - 1700

9 NEUROLOG
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 1600 - 17 00
9 UROLOG
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 14 00 - 15'"
9 CHIRURG-ONKOLOG
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m-ca 1300 - 14 00
9 REUMATOLOG
lek. med. Ireneusz KIZER
środa

1600

-

1700

(42156/Rl96)

I:Y
•
•

PRZEDSIĘBIORSTWO

sportowy

a tlasy • rowery treningowe • wspinacze
wiosla treningowe • urządzenia wieloczy nnościowe •

I:Y
•
•

Sprzęt

Sprzęt

RBB · Sial s.c.

ha ntle

rehabilitacyjny

wózki inwalidzkie • balkoniki • kule
glukometry • ciśnieniomierze • pampersy dla dzieci i doroslych
Wypożyczanie

oraz

PRODUKCYJNO-UstUGOWO-HANDLOWE

sprzedaż

63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 83
tel. (0-62) 47-22-98, fax (0-62) 47-37-18
tlx 465205

Przyjmie do pracy:
- INŻYNIER KONSTRUKTOR TECHNOLOG

RATY BEZ OPROCENTOWANIA
Wypożyczalnia Sprzętu

Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego
Jarocin, ul. Szubianki 21, tel. (0-62) 47-33-33
Czynna: pll - pt 10.00 - 18.00, SD 10.00 - 14.00 (52" '"

do wdrożenia nowej ciekawej produkcji
lir:::encyjnej. Szkolenie VI Niemczech .
Fożądana znajomość j. niemieckiego,
marketingu , obsługi komputera.

- INŻYNIER KONSTRUKTOR TECHNOLOG

HURTOWNIA PAPIERNICZA
F.H.P.U.

"VISATOS" S.c.

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

na stanowisko kierownika produkcji obróbki
skrawaniem . Produkcja głównie na zachód.
Pożądana znajomość j. niemieckiego
i obsługi komputera.
NIE BIEGAJ OD SKLEPU DO SKLEPU I

ARTYKUŁY

o

~ 1)L4

choinki żywe i sztuczne
czego potrzeba na i pod cho
o dogodny parking

o,w.szvstko.

Q,,,e

~ 1)L4 ~/(LE'PÓW' /('~/(ÓW
~ 1)L4 ~Z/(ót
... TANIO'" SOLIDNIE'"

MIŁO

...

SKŁAD OPAŁOwY
będący

pod patronatem

CENTRAL. ZBYTU WĘGLA S.A. w Katowicach
serdecznie zaprasza osoby prywatne jak i

przedsiębiorstwa

do zakupów

Oferujemy:

Oferowany przez nas opał jest wysokiej jakości, w cenach kopalnianych.
Informujemy, że dla osób fizycznych prowadzimy sprzedaż ratalną poprzez Bank
Rozwoju Cukrownictwa O; Witaszyce .
Skład Opałowy mieści się

na terenie

Cukrowni i Rafinerii "WITASZYCE" S.A.
63~230 Witaszyce, ul. Kolejowa 19
teł. 40 l ~ l 06 wewn. 254

AUTOELEKTRONIKA
mgr

inż.

wykonuje
•
•
•

Prezydium Zarządu JKS "Victoria"
w Jarocinie
zwołuje

Jacek Sopniewski

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

Żerków, ul. Słowackiego 2 tel. (0-62) 403-134

•

Tanio!

usługi:

komputerowe poszukiwanie kodu radioodtwarzaczy
samochodowych
rozblokowywanie oraz naprawa komputerów wtrysku
pojazdów
komputerowa diagnostyka oraz naprawa pojazdów
z wtryskiem benzyny
autoryzowany montaż autoalarmów, immobiliserów
oraz centralnych zamków
!4249/ R1ge)

które

l tona z przywozem
950.000 zł

odbędzie się

16 grudnia 1996 r.
o godz. 17.00

w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jarocinie
Prosimy o przybycie wszystkich członków

Tarce - Osiedle 29a
63-200 Jarocin ("WR/'"

Zarząd

Klubu " Victoria"
(41191R/96)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA

S.A.~

ZAKŁAD USŁUG TECHN ICZNYCH W POZNANIU ~

WIELKI ŚWlĄTECZNO-NO}VOROCZNY
KONKURS DLA. KLIENTOW TP SA.
OD 9 DO 31.XII.96 r.

FIRMA "ROLMEX"

OSOBY DOKONUJĄCE. ZAKUPU
POWYżEJ KWOTY 100 ZŁ
.
BIORĄ UDZIAl W LOSOWANIU NAGROD.
LOSOWANIE NAGRÓD
10.01 .1997 r.

Witaszyce, ul. H. Sawickiej 5

ODłłJ;DZlE SIĘ

W JAROCINIE ul. Ko'ciuszki 8b
tel. 0-62 47-15-81
W PLESZEWIE Plac Wolno'ci 3a
tel. 0-62 42-47-73

poleca
NAWOZY
W CENACH FABRYCZNYCH
PASZE,SUPERKONCENTRATY
10%,15%
Saletrzak l t
Salmag 1 t
Saletra AM 1 t
Mocznik 1 t

Polifoski
NPK 8-24-241 t
NPK 6-20-30 1 t
NPKMg 15-15-15-2 1 t
NPKMg 5-16-24-8 1 t
Fosforan amonu 1 t
PK 11:22 1 t
Ekomixy, ekoplony (Kielce)
Soja, lizawki dla bydła
Automaty paszowe i poidła
Prowit "T" i "LP"
Mieszanka "L" 100 kg
Mieszanka "PW" 100 kg
Mieszanka "PP" Grower 100 kg
Mieszanka "PT-1" 100 kg
Mieszanka "PT -2" 100 kg
Mieszanka "T-2" 100 kg
Mieszanka "B" 100 kg
Pasze granulowane dla drobiu

-

340,00
370,00
360,00
480,00
615,00
580,00
535,00
550,00
790,00
391,00

Urząd

Skarbowy w Jarocinie

podaje do publicznej

wiadmności,

że

dnia 20.12.1996 r. o godz. 11.00
w pomieszczeniach należących do J. i G . Swędrowskich
w Gizałkach, ul. Krótka 1

_""lfltl m41ł_
I LICYTACJA
NASTĘPUJĄCYCH RUCHOMOŚCI
1. Szafa do szuszenia makaronu DSC Teidrom - szt. 2
wartość szacunkowa 7.840,00 zł za l szt.
2. Maszyna do produkcji makaronu LAMANFARRINA - szt. 2
wartość szacunkowa 2.940,00 zł za l szt.
3. Schładzarka ELEKTRLUX - szt. 1
wartość szacunkowa 7.000,00 zł
Zajęte ruchomości można oglądać

w dniu 20.12.1996, w godz. od

10.30 do 11.00.

Wadium w wysokości 10 % wartości szacunkowej należy wpłacać
poborcy skarbowemu w miejscu przeprowadzenia licytacji
(4238/R / 96)

-

72,00
78,00
78,00
72,00
63,00
64,00
64,00

Komornik Sądu Rejonowego
rew. I w Jarocinie
zgodnie z art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 15 stycznia 1997 r. o godzinie 13.00
w Sądzie Rejonowym w Jarocinie przy Aleji Niepodległości 15 (w sali nr 12)
odbędzie się

11 UC\ T.\.C.J.\ '\IERl CHO\IOŚCI

Zapraszamy

położonej

Czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.30
w soboty od 8.00 do 14.00

Gwarantujemy załadunki

OFERUJEMY
TOWAR NAJLEPSZEJ JAKOŚCI
(590/ 96)

Sprzedaż

w Jarocinie, ul.

licytacyjna

Wrocławska

nieruchomości

58

obejmuje:

l) grunt o p owierzchni 11,75 ha
2) pawilon handlowy o pow. 1050 m '
3) utwardzenie terenu
Nieruchomość została oszacowana na łączną kwotę 497.773,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartoiei tj. 331.848,67 zł.
Przystę pujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokoiei 49.777 ,30
zł, przelać ją na konto komornika: PKO Jarocin 25612-4385· 136-1 , najpóźniej w dniu
licytacji lub gotówkowo w kancelarii komornika godzjnę przed licytacją
(42251R/96)

13 grudnia 1996 r.

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.
Jarocin, ul. Dąbrows..kiego 6, tel. 0-62/473-937

ROLETY, PARAPETY

ł6Ę;J

PROMOCJA

1m1

JUŻ ZA 34.800

SAMOCHODU

ESPERO

OKNA DACHOWE
BRAMY GARAŻOWE

"POL\NOS" •
Zakład

"POL\NOS"

•

"POL\NOS"

Produkcyjno - Handlowy

Nowa rewelacyjna oferta DAEWOO:
- Polonez CARO i ATU - z silnikiem ROVERA i DIESLA
Auto Casco i OC - gratis oraz radioodtwarzacz f. DAEWOO
- Polonez CARO, ATU oraz NEXIA
Auto Casco i OC - 50 % zniżki
- ESPERO - 5000 TANIEJ!!!

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

POLECAMY:

Proponujemy samochody dostawcze: Lublin, Żuk,
Polonez Truck, Caro, Citroen - 15

Skorzystaj z okazji
Zapraszamy do salonów, auto komisu
i stacji kontroli pojazdów

SZEROKI ASORTYMENT
NAWOZÓW
W CENACH FABRYCZNYCH
HYDRO SZCZECIN
KĘDZIERZYN, PUŁAWY, TARNOBRZEG
SALETRZAK 360,SALETRA AMONOWA 360 , ~
MOCZNIK 460 ,-

Ostrów Wlkp. , ul. Poznańska 3D, tel. 38 01 10
Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 21 , tel.· 302233

NAJTAŃSZY CEMENT

Raty, leasing, komis - rozliczenie używanego pojazdu w cenie
nowego, ubezpieczenia na miejscu. Każdy kupujący otrzymuje
ponadto 2-tygodniowe wczasy dla 2 osób

•••

350 PORTLANDZKI Z DODATKAMI
JUŻ OD 133,00 + VAT

Montaż instalacji gazowych

Syców, ul.

Oleśnicka

•••

1, (06475) 29 16

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

PRACOWNIA

WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

ZŁOTNICZA

A. J. KOTECCY
63-200 Jarocin, ul. Krótka 2, tel. 47-24-74
oferuje:

:

* ZŁOTO * SREBRO *
* ZEGARKI * UPOMINKI *

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

POLMOZBYT

ZAPRAS ZAMY
10.00 - 18.00
oraz stoisko w D.H. ROLNIK - I piętro

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

(56~

lAL SYlWISTIOWY
Dom Kolejarza NIGHT;e~

19

• Wspaniała zabawa przy najlepszej muzyce ostatnich 30 łat
• Pełna konsumpcja
• Losowanie upominków noworocznych
<0\
• Stoliki od 4 do 12 osób
sala na 30 osób
•
•

Wstęp tyłko od 18 lat
_

łub

~

7

.~ .
.'

Zaproszenia dwuosobowe w cenie 16Ó,OO zl "
do nabycia codziennie w DK Nigltl Rit/er
Al. Niepodległości 21, w gotl" 19.00 - 24.00

Rezerwacja miejsc oraz informaCja pod nr tel. 47-36-84, wewn . 390

ZAPRASZAMY

.·

63-800 GOSTYŃ. ul. Wrocławska 140a
tel. (0-65) 720-035, 720-042, fax (0-65) 720-072
POLECA w sprzedaży samocbody DAEWOO:
..
- POLONEZ CARO
- CITROEN C-15
w szerokiej gamie silnikowej
- TICO
- POLONEZ ATU
- NEXI A
w szerokiej gamie si lnikowej
- ESPERO
- ŻUK w szerokiej gamie nadwozi
_ POLONEZ TRUCK
w wersji STANDARD. LB. DC
- LUBLIN w szerokiej gami e nadwozi
i szerokiej gamie silnikowej
OFF.RUJEMY różnorodne rormy s PrLed.ży:
• w cenach fabrycznych
• za gotówkę
• na raty bez poręczycieli (wplata 10 % - 60 rat)
• w leasingu (wszystk ie formalności zał atwiamy na miej scu)
ZABEZPIECZoI.MY:
• serw is gwarancyjny i pogwarancyj ny
• 1ll0llHlŻ instalacji gazowej w rmnach gwaran cj i
• badan ia techniczn e pojaz<lów
• szeroki asortyment części zamiennych i akcesorii

ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godzinach 81" - 161"

~

Nr 50, str. 21
:1tIHf~_~

inż. Wiesław Jaśkowiak

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

TELEFONY KOMÓRKOWE

ogłas z a

NIE OGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY
NA WYDZIERŻAWIENIE
POMIESZCZEŃ STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ
O łącznej powierzchni 207 m 2
n a k tóre składają się:
W' kuchnia z wyposażeniem
..,. pomieszczenia magazynowe
..,. pomieszczenia socjalne
Najemca oprócz prowadzonej na własny rachunek działalności
handlowej (bufet, kiosk spożywczy itp .) zobowiązany będzie przygotowywać nieodpłatnie dla pracowników JAROMY herbatę, kawę,
mleko, także posiłki regeneracyjne w sezonie jesienno-zimowym.
Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 250,00 zł (w tym
V AT) i będzie zmieniał się wraz ze zmianą podatku od nieruchomości.
Zużycie czynników energetycznych rozliczane będzie wg wskazań
przyrządów pomiarowych.
Oferta powinna zawierać:
1. Krótką informację o oferencie orazjego zamierzeniach w stosunku
do przedmiotu najmu.
2. Propozycję czasu, najaki oferent pragnie wydzierżawić stołówkę.
3. Uprawnienia najemcy do prowadzenia okreŚlonej działalności.
Oferty pisemne prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przetarg-stołówka" w terminie 14 dni od daty ukazania się
ogłoszenia, pod adresem:

Dział

JAROMA SA

Polityki

63-200 Jarocin Al.

Płac

i Zatrudnienia

Niepodległości

34

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w ciągu 7 dni po
terminu składania ofert.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również
prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przy·
czyn.
upływie

MOZAIKA
PARKIETOWA
•
•

6-kątn a

korek

na siatce

ścienny

podłogowy

i

Wytwórnia Mozaiki
"OSIEWICZ" sc
Gola ki Jaraczewa
63-233 Jaraczewo
Tel. 47-19-61 w. 145
tel. kom. 090/ 608-064
(62319&)

p P H U " JAR-EKO'·
tel. (0-62) 47-13-58
SKUPI KAżDĄ ILOŚĆ
MAKULAlURY MIĘKKIEJ
(kslą;.Jti, gazety. akta itp.)

Punkt Skupu MakulatuIy
JAROCIN
uL Śródmiejska

32 (rzeźnia)

Piątek 8.00 . 15.00
Sobota 8.00 . 13.00

Najwyższe

ceny!
(5501 96 )

PW JAROSZ

TERAZ lESZCZE TAŃSZE
Telefon w 2 dni!
ceny nowe (netto)'

ceny stare (netto):

ER/CSSON

999,-

+ .ktyw.cjA 6Z0,-

999,· +

~.cjA

10,'

NOK/A 440

/499,-

+~.t/a

6Z0,-

1499,· + .ktyw.t/a 10,-

NOK/A 4SO

ZI99, -

+

~.cjA

6Z0,·

ZI99,- +

~.cjA

10,-

NOK/A 7Z0

18SO,-

+ ~.c'" 6Z0, -

18SO,- +

~dCjA

10,·

999,-

+

~.cjA

6Z0,-

999,- + atywdcjA 10,·

MOTOROlA ZOOO NF 1999,-

+

~.cjA

6Z0,·

1999,- + atywdcjA 10,-

1999,-

+

~.cjA

6Z0,-

1999,- + atywdcJ,. 10,-

MAXON ff OUUX

BENEFON

• do podanych cen naloty doliczYć 22 % podatku V AT

DRZ\NI

SKLEP

"ROŚLINKA"

OKNA

ul. św. Ducha 43A
czynny 10.00 - 18.00
sobota 10.00 - 13.00

Z · PCV

/1J'(''''ad: i,")'

P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. St. Wyszyńskiego 4
II piętro , pokój 15
pn. - pt. 9 00_ 16 00
tel. (0-62) 47-32-91 w.A5
62-320 MIŁOSŁAW
Dz . Miloslawskich 2
tel . (0·66) 38· 24·31

Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż

na raty

•
•
•
•
•
•
•
•
•

'lw :. ('dCl ~:

pil spalinowych " Dolmar"·
pil elektrycznych
sprzętu ogrodniczego
elektronarzędzi ., Makita·'
(wiertarki, szlifierki itp.)
ziemi ogrodniczej
węży ogrodniczych
doniCzek
kosiarek elektrycznych i spalino·
wych
ukladów tnących do pil spalino·
wych (prowadnic, lańcuchów)

Prowadzimy sprzedaż na raty
i za gOlówkę
." RI
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JA-Radiowa Lista Przebojów

PROGRAM

(notowanie 44 z dnia 8 grudnia 1996 r,l

96.8 MHz 71.09 MHz

Uwaga! Cyfry podane z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim
tygodniu .

najwyższą pozycję

na

liście , liczbę

tygodni na

liście .

JA-Radiowa Lista Przebojów prezentowana jest w każdą sobolę między
17°C a 191X1 • Słuchaj nas na 96.8 MHz lub 71 .09 MHz.
Korespondecję, głosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować

CODZIENNIE
Wiadomości od 10.00 do 18.00 co godzinę;
(sobola 10.00 . 17.00)
·Z drogi" • informacje dla kierowców: 10.55,
12.55, 14.55, 16.55

P!Ą'''F" (13.x11)
PONIEDZIAŁEK

- CZWARTEK

(od 16 do 19.XII)
9.00 ·14.00 Moje przedpołudnie , w tym: 9.20
Prawnik radzi, 9.30 ~ Wyłączamy ... ?" - informacje o

wyłączeniach prądu ,

Przegląd

9.45

9.40 Kursy walut,

prasy , 11 .10 Konkurs z JA-

Radiem, 13.10 -14.00 "Impreza" - informator
kulturalny, 14.00 - 16.00 blok Słuchaj uchem
a nie brzuchem [w tym : 14.15 Ryzyk·fizyk .
informacje z giełdy, kursy walut. 15.30 -16.00
Jeśli

mamy • lo zagramYl: 16.00 - 19.00 JA-

Gram - Twoje Radio - informacje j muzyka , w
tym: 16.30 Prawnik radzi (powtórzenie), 18.05
· Wyłączamy ... ?- - informacje o wyłączeniach
prądu

IĄ r~
(13.XII)
10 . 45,12 . 15,13 . 45RozbijskarbonkęJA-Radia,

1. I wszystko się może zdarzył
-A Lipnicka (Pomaton Emi)
1
2. Un-break my heart
- Tony Braxton (LaFace/Arista/BI'v1G ) 6
3. Coś optymistycznego
- K. Kowalska (Mercury)
4. Niekochani
- J. Steczkowska (Pomaton EMI )
3
5. Politician's littte nightmare
- She's China (Koch International)
6. Telephone Tears
- Kevin Brown (Hannibal Records)
7. Pomyśl o mnie
- E. BartosieoM::z (1zabełi1~) 4
8. E-bow Ihe lelter
- REM (Warner Musie)
9. Key West Intermezzo
- John Mellencamp (Mercury)
10
10. Underwater
- Midnight Oil (SprinUColumbia)
15
11 . Rotterdam ar anywhere
- The Beautiful South (Gol Oiscs Ltd.) 9
12. Grosz w kieszeni
- Subway (Izabelin Studio.Polygram) 18

19.00 JA-Radiowa Lista Przebojów (45) -

prowadzą Adaś Martuzalski i Hirek Scigacz

NIEDZIELA (15.x1l)
9.00 - 12 i 13.07 - 14.00 Niedzielne Przebudzanki: 12.10 - 13.00 "Raz dwa trzy, teraz
myl" - audycja dla młodszych nastolatków;

15.10 - 16.00 Koncert tyczeń , 16.10· 18.00
PLN • Popołudniowe Leniuchowanie Niedzielne z Joanną i Waldemarem, 18.05 - 19.00
Sportowe JA - informacje sportowe przekazują
Sławek Włoszczyl<

i Anna Skup.

PONIEDZIAŁEK (16.XII)

10.45,12.15,13.45 Rozbij skarbonkę JA-Radia,
18.07 - 19.00 "Więcej czadu" . audycja
Magdy Leder i Edwarda Roszyka.

młodzieżowa

Autorzy zajmą się fenomenem świąt Bożego
Narodzenia i tak zwanym · Sytwestrem"

WTOREK (17.XII)
12.30 Gietda pracy, 17.10 - 19.00 Znacie to
posłuchajcie

- aUdycja Sławka Mikołajczaka

6

5

1 13
3

7

4

7

3 10
7 10
10

4

15
5
18

6
3

10.45, 12.15. 13.45 Rozbij skarbonkę JA-Radia,
18.07 - 19.00 Pod wielkim dachem nieba audycja o. Oktawiana Spottka
, 'k' (1S.XII)
12.30 Giełda pracy, 17.07 - 18.00 Klimaty I
nastroje tworzy Marek Szymoniak ; 18.07 19.00 Wieczór rockowy Pawła MIchalIszyna
'NYpełni muzyka grupy Yes.

10
13
18

10

9

27. T.. sh
12

5

20 20

- Suede (Nude Records)
28. Tyle chciałbym ci powiedzieć
- Zdrowa Woda (Columbia)
29. Jeśli chcesz

21 18 12
25 25

w tym tygodniu (13 - 19.12.1996)
Piosenkę dnia (odpowiednik power play) możesz 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,
11.05,12.05,13.05,14.05115.05.
Telefonując lub pisząc do nas z doniosłą infonmacją, iż któraś z tych iub innych
granych przez nas piosenek bardzo ci się podoba, oddajesz swój glos na nią do J-

RLP, stajesz się współautorem J-RLP, sprawiasz radość sobie, znajomym oraz
wybranemu artyście, ponadto zarabiasz niespodziankę.
PIĄTEK 13.12> RUMBA O GITARZE - ACID
FLAMENCO (Radio Mer1<ury S.A.)
Piątek

trzynastego? W taki dzień może by(:
tylko taka piosenka . Trochę melancholii, dużo
optymizmu, porywający rytm i interesująca
melodia. Młoda wielkopolska grupa daje próbkę
swojej muzyki z pogranicza flamenco, popu i
rocka. Takiej muzyki jest więcej na ich albumie
zatytułowanym po prostu "Acid Flamenco·, który
jest w dystrybucji Poltonu.

SOBOTA 14.12> STEP BACK - H-BLOCKX
(SlngSlnglBMG)
Po sukcesie singla "How do you feel- HBlockX podlizują się swoim licznym polskim
fanom kolejnym, przebojowym singlem wyjętym
z najnowszego albumu zatytułowanego "Discover
my soul". Mimo, że zespól ma dopiero pięć latek
tycia sporo już namieszał w rockowym półświatku
Niemiec i Polski, która po swoim zachodnim
sąsiedzie zajmuje drugie miejsce w ilości
sprzedanych płyt tej grupy. Zespół dość często
koncertuje w naszej ojczyźnie; ostatnio grał w
lipcu na Festiwalu Rocka w Sopocie.

NIEDZIELA 15.1 2> MODLITWA· KASIA
KOWĄLSKA (WaR Disney record5lllMG dzi,kl
uprzejmości

SRODA (18.XII)

- O.N.A (Columbia)
13 6
16. Kiedy powiem sobie dośt
- O.N.A (Columbia)
22 22
17.11 I could talk I'd tell you
- The Lemonheads (TAGIAtlantic)
24 20
18. Dobra dobra dobra
11 3
- Golden Ufe (ZicZae)
19. 1 can't help myself
- The Kelly Familly (Kel-Ufe)
14 1
20. Piosenka bardzo optymistyczna
- S. Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
(Pomaton EMI)
16 1
21. O nas
- K. Nosowska (Ho! Mercury)
19 19
22. Dłoń
- N. KukuIska (Izabetin StudioJPołygram) 27 13
23, Zabić siebie
- Yokashin (BMG)
23 4
24. Blackberry
- The Błack Crows (American Recordings) 29 29
25. Mówią, że miłość mieszka w niebie
- Maanam (Pomaton EMI)
17 5
26, Zmrok
- R. Przemył< (Columbia)
3333

Piosenka Dnia w JA-Radiu

SOBOTA (14.XII)
Zatańcz w kuchni - gotuj razem z nami, 13.10
- 14.00 Taśma - informacje i muzyka filmowaaudycja Joanny Ścigacz, 14.10 -16.00 MIKSER
- magazyn w zasadzie muzyczny - zarzą
dzany przez Hieronima Ścigacza i Patrycję
Urbaniak [w nim m. in.: grudniowe ~ Radio
"MACHINA' , nowości plytowe, WĘZŁY mają
fobie czyli historii the Kinks odcinek IV]; 16.0517.00 Hieronim Ścigacz prezentuje Na ływca
kanadyjskich koryfeuszy rocka: RUSH ; 17.05-

9

13.2 Wlcky
- Hoo\'er (Columbia)
14. W świetle dnia
- Mafia (ZicZac)
15. Krzycz, • Jestem

12.30 Policja radzi, przypomina, ostrzega, 18.07
- 19.00 Muzyczna eksplozja - Wszystko o
muzyce polskiej - aUdycja Piotra Owczarka

9.00 · 16.00 BJ.G.O.S. - Bardzo Interesująca
Generalnie Odlotowa Sobota, 12.10·13.00

1

na kartkach poczto'łYj'ch na adres redakcji: JA-Radio, ul. T. Kosciuszki 88,
63-200 Jarocin.
Głosować motna również teleronicznie. pod nr (0-62) 47-15-31 codziennie w godz. 1500 do 16".
~osy mogą być oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio
(sony!).

Polygram Polska)
Niedawno piosenką dnia był utwór "God help
the Outcasr w wykonaniu boskiej (jak mówią w
Ameryce) Bełte MidIer. Teraz, ta sama piosenka
z tekstem Antoniego Marianowicza zaśp iewana
przez jedną z naszych najlepszych piosenkarek,
siara się o wzg lędy nieczlJłych słuchaczy, którzy
reagują tylko na ruchome obrazki, zresl".ą bardzo
piękne składające się na wspan iały film -ozwonnik z Notre Dame". Ten rysunkowy film nie jest

~~~Ł~llmmrmtffiH.!E_. _""

._ :":,~~i!~J~~g

przeznaczony tylko dla dzieci. Doskonała
animacja i takaż oprawa muzyczna stworzona
przez panówAlana Menkena i Stephena Schwartza, laureatów Oskara za muzykę do filmu
~Pocahontas " są wystarczającą rekomendaCją

kolejnego przeboju wytwórni Walta Disney'a.
PONIEDZIAŁEK 16.12> LA PASSIONE SHIRLEY BASSEY (E.sIW••t)

Ze Shir1ey Bassey wielką gwiazdąjest nikogo
przekonywać chyba nie trzeba. Słuchacze nieodporni na muzykę zapewne pami ętają poruszający śpiew Shirley w wielkim przeboju szwajcarskiego duetu YELLO "Rhythm divine~. Teraz
wspaniały głos Shir1ey Bassey można podziwiać
w piosence skomponowanej przez Chrisa Rea 'ę
do ścieżki dźwiękowej filmu ~La PassioneM
Nieprawdopodobne jest by ktokolwiek ze
słuchaczy widzial ten film. Natomiast bardzo
prawdopodobne jest to , %:e wielbiciele Chris'a
Rea'i mają już w swoich zbiorach kolejną,
niezwykłą płytę. Nie wiem jak film. ale muzyka
do niego jest wspaniała!
WTOREK 17.12> 24 ZACHODY SŁOŃCA -

FIREBIRDS(lnterscope/MCAlBMG)
Zima tak na dobre jeszcze się nie zaczęła, a
my - jej na przekór - proponujemy wam prawdziwie wiosenną w klimacie piosenkę zespołu
Firebi rds, pochodzącą z niedoeenion ego chyba
albumu -Kolory" . Tytuł płyty oddaje wciąż mało
poznaną przez kochających łagodne d źwięki
paletę brzmień zespołu , który kilka m ies ięcy temu
umieścił na listach przebojÓW takie piosenki jak :
~- Harry· czy "Niedoczekan(.
ŚRODA 18.12> WHEN I OlE -NO MERCY(MCI/
SMG Arioła)
Tytuł sugeruje stany ostateczne . Nie jest
jednak aż tak źle . To jest bardzo nastrojowa
piosenka o uczuciach. Po prostu o milosci. Ta
ballada zostala skomponowana przez Franka
Fariana - człowieka, który zarobił duże pieniądze
mając nosa, kiedy decydował się lansować Boney
M i Eruption. Ale trio No Mercy zostało odkryte
przez samego ... Prince'a podczas występu w

- Maanam (Pomaton EMI)
30. Star
.- Bryan Adams (A&M)
31. love is the power
- Michael Bolton (Columbia)
32. You must love me
- Madonna (Warner Brothers)
33. Wszystkie chwile
- Magma (Mercury)
34. Dance Into the light
- Phil CoUins (Face Value)
35. Slttlng on the top ot the world
- Amanda Marshall (Epic)
36. Angel
- Simply Red (Warner Musie)
37. O papierkach
- K. Nosowska (Ho! Mercury)
38 . Zatrzymaj czas
- A Maciąg (ZieZac)
39. Love to love you
- The Corrs (143Il.AVAlAtlantic)
40. Child

- Ma.. Owen (RCA BMG)

35 35
31 31

2

39 39

2

3434
40 40
28 28 3
26 17 10
NOWOŚC
NOWOŚC

31 12 11
37 26

.LIWAllAl
Głosować można anonimowo, ale lepiej podać
swoje nazwisko I adres, bo w trakcie listy będziemy
losowane będą nagrody.

DLA ZUZI
która urodzHa się niewidoma
i potrzebuje 100.000 dolarów
na pokrycie kosztów
przeszczepu rogówki,
uczniowie szkoly podstawowej nr 2
w Jarocinie za naszym
pośrednictwem przekazali 142 zł.
W wystawionej w redakcji JA-Radia
skarbonce znależliśmy 154 zł 92 gr.
Obydwie kwoty, łącz n ie 296 zł 92 gr,
wpłaciliśmy na konto
PBK SA OfTorun
nr 368618-82817-170-4

RUSH
jeden Z najbardziej
efektownych koncertowo
zepD/ów na świecie

"NAŻVWCA"
w sobotę 14 grudnia o 16°'

~QHQDY
DQ

N!EDA
- sklep z

muzyką·

w JA-Radiu Jarocin
ul. T. Kościuszki 8b
od g oo _ 1700
JEDYNY TAKI SKLEP
W MIEŚCIE

~~~i~~o ~~~~~~'5~~~I~iŚ~e~ ~~~~Ci~
COTTON CAT (Cat)

złóż życzenia świąteczne

na antenie JA-Radia
SPECJALl\TY ŚWIĄ1ECZNY KONCERT ŻYCZEr\r
25 gnt<lnia w samo południe
Teraz zapłacisz tylko 5 zł
Uwaga!
Jeśli będziesz chciał,

Biuro

Ogłoszeń:

osoba, do kt.ńrej kierujesz życzeniu. zostullie o tpll powiadomiona

Jarocin - Rynek - Ralusz, leI. (0-62) 47-23-14

Colton Cat to Aneta i Kuba . Ona jest
on - matematykiem. Od kilku lat
teksty do wykonywanych przez
siebie piosenek. Styl. który prezentują moznaby
określić jako folk-rock. Oboje mają słabość do
kota, któremu na imię Kłębuszek . Kot Ów
przyczynił się do nadania duetowi ~ kocier nazwy.
Piosenka ma wiele wspólnego z amerykańskimi
produkcjami folk-rockowymi lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych . Inspiracje balladami
irlandzkimi są równie%: słyszalne . Miłego s łu 
chania!
-RONESSA

5

NOWO$C

anglistką,

j(Ornponują i piszą

Mw- 'łI'Ip6ltwonye. z Iiomd ltMIIol

.Radio może być treści41;ycitl.
:' JA-(TwoJe)-~DIO .

WYSTAWA

Śmierć

w muzeum

alnej, czuje się jednak respekt i szacunek wobec majestatu śmierci.
Na wystawie w największej liczbie zgromadzono portrety trumienne, które byly gatunkiem specyficznym tylko dla sztuki polskiej i nie
pojawiały się nigdzie poza obs7..arem dawnej Rzeczpospolitej. Jest to
gatunek typowy dla sztuki baroku.
Nie spotykany wcześniej w malarstwie polskim. Pojawia się dopiero
w XVII wieku. Kryterium oceny
portretów trumiennych bylo podobieństwo . Malowano je w sposób
jak najbardziej realistyczny, aby oddawaly cechy osobowe postaci po-

Z ruchliwej i gwarnej ulicy Poznania przenosimy się w świat, w którym króluje śmierć i przemijanie.
Dzieje się tak za sprawą najnowszej
wystawy w Muzeum Narodowym
w Poznaniu, pt. "Vanitas". Portret
trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych".
Gdyby nie strażnicy przy wejściu,
przewodnicy oraz liczne grupy mło
dzieży, można by sądzić, że oto
trafiliśmy na czyjś pogrzeb. W glównej sali muzeum odtworzono tzw.
castrum doloris. W centrum ustawiono trumnę z portretem zmarlego. Obok trumny znalazły się inne
przedmioty związane z pogrzebem
i motywem śmierci . Na podlodze
leżą dwie czaszki, z boku wyeksponowano zbroję husarza i koński
rząd oraz pulpit z mszałem. - Caslrum doloris bylo miejscem, które
w trakcie pochówku mieścilo trumnę
z cialem zmarlego. Nie jest to jednak
rtretowanej . - Na pewno najzllamierekollstruk(jajakiego.~ historycznego
castrum doloris. Jesl to wizja artys- nitszym zabytkiem prezentowanym
tyczlla Ryszarda Kaji oparta na prze- na wystawie jesl pierwszy por/ret
kazach hislOryczl1ych - wyjaśnia Ale- trumicnny, który de facto pOrlretem
ksandra Sobocińska , rzecznik praso- trumiellnym llie by /. Jeslllim pOrlrel
wy muzeum. Drugim tak niezwyk- Stefana Batorego z J586 roku , klóry
Iym elementem wystawy jest sposób nie ma jeszcze charakterystycznego
prezentacji sarkofagu Sędzi woja wielokątnego ksztaltu. Ale byl on
Czarnkowskiego, który pokazany jako pierwszy zawieszony podczas
jest jakby w rekonstrukcji krypty pogrzebu Stefana BalOrego na trumgrobowej. Niesamowite wrażenie nie - stwierdza Aleksandra Sobociń
ska. Prezentowane są przede wszyspotęgują na pewno umieszczone za
zaslonami zakapturzone postacie tkim portrety szlachty polskiej, ale
mnichów oraz lacińskie śpiewy za- . pojawiają się obrazy przedstawiają
konne. Te dwa elementy ekspozycji ce mieszczan , obcokrajowców lub
na pewno wywierają na zwiedzają innowierców. Na wystawie znalazły
cych ogromne wrażenie. Mimo się także obrazy o tematyce wanitatywnej , czyli "tańce śmierci", przedświadomości, że jest się w sali muze-

KSIĄŻKA

Uciekinierka
Jej życie było jedną, wielką ucieczką. Przed presją, jaką wywierali
na nią surowi i apodyktyczni rodzice, uciekła w pisanie. To jej nie
wystarczyło. Uciekla z domu. Na
ulicę. Została prostytutką. Ale to me
był koniec. Przed prostytucją uciekla w narkotyki. Nic wiedziała , że
nigdy jej się nie uda uciec. NIe
można uciec przed życiem. Nie moż
na uciec przed sobą .
.
Evelyn Lau, córka chińskich eOllgrantów mieszkających w Kanadzie, mając sześć lat postanowiła, że
zostanie pisarką. Pisala od zawsze,
wygrywając nawet małe konkursy
literackie. Jej pierwszą książką jest
"Uciekinierka" (Pamiętnik dziecka
Ulicy). Opis dwóch lat, które autorka spędziła na ulicy. Nie można
obok tej książki przejść obojętnie.
f.l.istoria czternastoletniej dziewczyny zagubionej w nieznanym jej dotąd świecie, pelnym brutalności
i wulgarności. W świecie narkotyków, prostytucji, wrogości i nie-

szczerości . Historia, która tym bardziej porusza, że wymyśliło ją życie.
Autorka nie próbowała napisać
wielkiej powieści. N ie chciała upięk
szać swego życia. Opisała bardzo
szczegółowo swe przeżycia, swą
"drogę do piekła". Nie bała się
obnażyć siebie. Nie chciała napisać
jeszcze jednej bajki o niegrzecznej
dziewczynce, która zostaje dobrą

stawiające zmarłych na marach oraz
epitafia z kościolów. Można także
obejrzeć m. in. przedmioty z trumien, fragmenty ubioru nieboszczyka, trumnę i koronę egzekwialną
oraz szaty liturgiczne ozdobione
motywem trupiej czaszki i piszczeli
Ekspozycja jest na pewno warta
obejrzenia nie tylko ze względu na
jej walory historyczno - poznawcze
ale . i z powod u jej unikatowości
- Jest 10 na pewno największa wystawa prezentowana w Polsce dotycząca tego tematu. Zgromadzono ponad 500 obiektów z terenów polskich
z muzeów, kościolów, klasztorów

';

REPERTUAR
TEATRALNY
Poznań , ul. 27
Biuro Obsługi

grudnia 8/ 10
Widzów - tel. (0-61)

52-05-41

"Don Kichote"
II i 12 grudnia - godz. 19.00
13 grudnia - godz. 11.00
"Sie kochamy"
13 i 14 grudnia - godz. 19.00

uBaUadyna"
17 grudnia - godz. 19.00
18 i 19 grudnia - godz. 11.00
20 grudnia - godz. 19.00
"Ptasiek"
18 i 19 grudnia - godz. 17.00

"Dekarneron"
30 grudnia - godz. 19.00
31 grudnia - godz. 18.00

NOWOŚCI

FILMOWE
Wszystkie niemalże obiekty zostaly
specjalnie na potrzeby wystawy zakonserwowane. Udało sir ściągnąć
obrazy z Galerii Lwowskiej, czyli 10
co pozostalo z terenów dawnej Rzeczpospolitej. Wystawa byla przygotowywana przez autorkę, Joannę Dziubkową , wiele Jat - podsumowuje Aleksandra Sobocińska.
Wystawa będzie prezentowana
do dziewiątego marca w Muzeum
Narodowym w Poznaniu, przy Alejach Marcinkowskiego 9. Muzeum
czynne jest przez sześć dni w tygodniu, oprócz poniedziałków . Bilety
wstępu kosztują 2 zł - ulgowy i 3 zł
- normalny. W piątki można wystawę zwiedzać za darmo.
LIDIA SOKOWICZ

królewną. Chciała napisać prawdę
choć wiedziała, że zostanie zaszuf-

ladkowana jako "pisarka - prostytutka". Chciała i napisala, mimo że
wymagało to ogromnej odwagi. I to
jest największą zaletą tego utworu
W tej książce rządzi chaos. Szczegółowe

KINO "ECHO"
Jarocin, ul. Golębia l
"Fenomen"
10 i II grudnia - godz. 19.00
12 grudnia - godz. 17.30
Cena biletu 5 zł
"Striptease"
12 grudnia - godz. 20.00

Cena bi lem 6

Cena biletu 5

NOWOŚCI
KSiĄżKOWE

z krótkimi, suchymi

notatkami. Po kilku kolejnych
dniach pojawiają się tygodniowe
przerwy. Chaos i brak ciągłości. Ale
takie wlaśnie bylo życie autorki
Wielodniowe ciągi narkotyczne
przerywane momentami opamięta
nia. Brak celu i ciągłe uciekanie. Od
narkotyków, od prostytucji, od pisania, od ludzi, od siebie.
Książka ta nie ma końca , bo
trudno za taki uznać epilog, dopisany na siłę, przez autorkę. Nie ma
końca, bo nie skończyło się życie
bohaterki pamiętnika. Ono toczy się
dalej. Ona żyje dalej i wciąż walczy
ze sobą o siebie. Nie wiadomo, jak ta
walka się skończy. Czy uda się Evelyn Lau osiągnąć spokój i harmonię
wewnętrzną· Nie wiadomo, ale trzeba mieć nadzieję, że jej się uda
Trzeba mieć nadzieję! [ trzeba przeczytać tę książkę .

PRZEMYSLAW SZESZULA

zł

(Kino "Echo")
7299 "Zbyt wiele" - kom.
7304 " Pan domu" - kom.
7306 " Wampir w Brooklynie" - kom.
7300 "Zostawić Las Vegas" - obycz.
7301 "Zmuszony zabijać" - sens.
7302 "Oblicze zla" - sens.
7305 " Polska śmierć" - sens.
7303 " Polisa na śmierć" - sens.
7308 " Zdrada" - sens.
7309 "Mrocznyaniol" - sens.
7310 "Przynęta" - sens.

opisy poszczególnych dni

przeplatają się

zł

"Czas zabijania"
13 i 14 grudnia - godz. 19.00
15 grudnia - godz. 16.30

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
Jarocin, ul. Kościuszki lSA
I. A.
Nalaskowski
"Niepokój
o szkołę"
2. "Odmiany myślenia o edukacji"
3. "Edukacja alternatywna"
4. "Antropologiczne podstawy wychowania"
5. M. Chomczyńska-Mi li szkiewicz
"Polubić szkołę"

6. E. Perrott "Efektywne nauczanie"

7. U. Hoff "Europa Oświecenia"
8. A. Colton "Chemia nieorganiczna
9. R. Morison "Chemia organiczH

na"
10. "Polska na przestrzeni wieków"
II. Z. Kołaczyk " Rachunkowość
przedsiębiorstw"

C'\(l

BARAN (21 III - 19 IV)
,
Dbaj o swoją miłość, szczególnie jeśli jest to osoba spod znaku Panny,
Byka, Wagi albo Skorpiona. Nadchodzi
wspaniala aura dl a uczuć. Bez obawy
o przyszlość może sz te raz po dj ąć
najważniejsze decyzje życiowe, także
te dotyczące sfcry uczuciowej. Motto
tygodnia: Z nadzieją w przyszlość.
Pomyśl n y dzieli - sobota.

\..t'
U

BYK (20 IV - 20 V)
W nadchodzącym tygo dniu
wiele przeszkód stanie przed Tobą.
Masz sza ns~ wypróbować swój charaktcr i si l ę przebicia. Ciesz się tym, co
masz. Pomocną dloń wyciągną starzy
przyjaciele, zwlaszcza ci spod znaku
Raka, Sko rpiona i Strzelca . Wiele
spraw osobistych wyjaśni s i ę. Mono :
Wierność starych przyjaciół. Pomyś lny
dzień - środa.

II BLI:lMĘT

A (21 V - 20 VI).
Przez najb h"..5zy okres staraj S I ę
myśl eć wylącznie pozytywnie. Rozsą
dek pomoże Ci rozwiązać problemy
osobiste. Poszukaj towarzystwa osób
spod znaku Raka i Ryb. Unikaj konfliktów z partnerem . Myśli o przemijaniu, jakie C ię nawiedzą, niebawem
miną. Zadbaj o re laks. Tyd zień upłynie
Ci w klimacie umiarkowanym. Pomyślny dzień - środa.

(},:\ RAK (2 I VI - 22 VII)
Wi e le gwiazd skup i się nad
Tobą, cO sprawi, że trwać będzie Twój
dobry okres. Dokonasz największego
odkryc ia naukowego, napiszesz naj l epszą książkę (ew. wypracowanie),
namalujesz najpi ękniej szy obraz. Być
może o dkryjes z tak że se ns życ ia.
Skonce ntruj s ię na sprawac h partnerstwa. Przy sprawach finansowych odlóż emocje! Pomyślny dzień - piątek.

~

LEW (23 VII - 22 VIII)
W tym tygodniu wiele za le żeć
od Twojej aktywności . Wykaż
s ię in wencją w sprawach zawodowych
i finansowych. Energia zainwestowana
w finanse przyniesie Ci o lbrzym ią
satysfakcję. Czeka C ię pasmo sukcesów osobistych. Skieruj swą uwagę ku
osobom spod znaku Byka i Wagi. Ale
we wszystkim, co robisz, zachowaj
umiar . Motto: Um iar prowadzi do
Z\lI)'c i ęstwa. Pomyślny dzień - czwartek.
będ zie

~
1I,f

PANNA (23 V III - 22 IX)
W najbliższym okresie zamroź
swoje inwestycje. Nie wyznaczaj sobie
w tym czasie nowych zadań. Nie myś l

UBIERZ

SIĘ

Z

KLASĄ

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

o rozwodzie lub rozstaniu. Staraj się
być jak najwięcej w ruchu. Mimo tyc h
ograni czeń zaczyna się dla Ciebie
pomyślny okres. Masz szansę wznieść
s i ę na szczyty rozwoj u duchowego i
intelektualnego. Molto: M i lość przyćmiewa wszystko. Pomyślny dzień wtorek.

.fi W AGA (23 IX - 22 X)
__

PrLep rowadź d OJlębną ana li zę

własnej

duszy. Czy to, co teraz czujesz,
to milość, czy ambicja? Pa mi ętaj,jeżeli
chcesz być kochany, kochaj! Bądź ze
sobą szczery. Wystrzegaj s ię blędu,
uważaj na finanse! Pod koni ec przyszlego tygodnia zajmij s i ę wyłącznie
prac ą. Każdy Twój krok wspiera
olbrzymia energia gwiezdna. Pomyślny
dzień - środa .

Poziomo: l ) ma wierzyciela, 7) d ział medycyny, l I) podrzędny poeta, 12)
solenizantka z 9 XII, 13) zdrobnienie od "lala", 14) winowajca lub inicjator, 15)
kra ina św. Mikolaja, 19) instrument muzyczny podobny do lutni, mandolina, 23)
ukryte bogactwo, 26) tragarz na stacji, 27) kobieta na koniu, 28) igno rant,
analfabeta, 31) c ienki, mocny sznurek, 35) sentencja, myś l , 39) zysk, dochód, 40)
osoba, fi gura, 4 I) chodzi we ś nie , 42) poważanie, szacunek, 43) kon trola,
przeszukanie, 44) mala arkada.

m
II L.

SKORPION (23 X - 21 X I)
Sprób uj przelo żyć wszys tkie
ważne decyzje na początek przyszłego
tygodnia. Spodziewaj s i ę s ukcesów
graniczących z cudem . Pami ę taj, że
Twoja i tak zawsze silna energia może
teraz pr zy pominać wybuch ki lku
wulka nów naraz. Przeló ż wszel ki e
spotkania. Grozi Ci chaos uczucio'lI)' .
Unikaj s potkań sercowyeh z osobą spod
swoj ego z naku . Pomyślny d z ień sobota.
. " STRZELEC (22 XI - 21 XII)

)<. - Spotkaj się z ('sobą, którą kochasz. Skup s ię na tym, co zapewni Ci
bezpieczny byt. Smi a lo podejmuj
ryzyko . Sukces w wyn iku wygranej na
giełdzie albo udanej transakcji gwarantowany. Osoby wolnego s tanu
powinny tecaz pomyś łrć o założeniu
rodziny, a te, które wolne nie są, szukać
zbli że nia z partnerem. Motto: Ryzyko
lubi śmiałych. Pom yś ln y dzień niedziela.

VL

KOZIOROŻEC (22 XII - 19 I)
Pamiętaj, że ostatnio Twoim
największym problemel" są stosunki z
rodz i ną, ze wspólmałżonkiem , ze
stalym partnerem, ze wspólnikami i
ko legami . Poświęć im czas w tym
tygodniu. Masz teraz SzallSę odnaleźć
siebie w gęstwinie uczuć. Aż do końca
przyszlego tygodnia wys trzegaj s i ę
podejmowania decyzj i. Przelóż wszystkie spotkania, a samochód zostaw w
gardżu. Po myśl ny d zień - piątek .

Pionowo: I) pracuje w lesie, 2) wypoczynek, wczasy, 3) cesarz i podpalacz
Rzymu, 4) piękno, uroda, 5) mały chlopiec ze skrzydlami, 6) worek do spania, 7)
mahometanizm, 8) bon, kartka, 9) rodzaj skrzyżowan i a, 10) meksykański sukulent,
16) kminkówka, 17) strach, lęk, 18) córka rybaka z piosenki, 20) ryba akwariowa
z rodziny piel ęgnicowatych, 21) cukierek z rulonika, 22) pomieszczenie, lokal,
23) może byćjedynakiem, 24) mocne, jasne piwo górnej fenmentacji, produkowane
w Anglii, 25) zbiornik w samochodzie, 29) duża rzeka syberyjska przepływająca
przez Omsk, lewy doplyw Obu, 30) część, procent, 31) myli się tylko raz, 32) jar,
wąwóz, 33) część złotego, 34) papieska korona, 35) wyspa lub część Poznania,
36) hobby, 37) port w południ owej Szwecji , 38) klamra spinająca mury.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od I do 34,
- aforyzm Stefana Kisicłewskiego.
Oprac. PIOTR WARCZYŃSKI

utworzą rozwiązanie

op

~

WODNIK (20 I - 18 II )

~ Masz już prawie za sobą rok
zmagań ,

st resów, malyc h i dużych
jednak jeszcze niczego nie
rozstrzygaj. Możesz popelnić blędy nie
do naprawienia. Pamiętaj , ze Twój partner może mieć zgoła ir. l C rozumienie
szczęścia osobistego. Motto: Decyzje
mo gą poczekać . Pom yś ln y dzieli wtorek.
kłopotów.

l.l
7\.

RYBY(19ll-20111)
Twoje o pi ekuńcze gw iazdy
będą silnie oddzialywaly na kontakty z
rodziną i partnerem. Naj bard z iej
harmonijne związki m i eć b,dziesz ze
Skorpionem i Rybami. D'a osób samotnych jest to \lI)'marzo ny CllIS na podjęcie decyzji o śl ubie . Niedl ugo za uważysz, że pomimo krytycznego stosunku
do siebie i do innych, kochasz i ooczuwasz sz częscic. Pomo że C i \V tym
optymizm. Pomyś l ny dzień - czwartek.
MERKURY i WENUS

Rozwiązanie krzyżówki

prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogloszeń (Jarocin, Rynek Ratusz) do 20 grudnia. Spośród prawidlowych rozwiązań wylosowane zostaną dwie nagrody pieniężne (25 zł i
10 zł) oraz nagroda rzecwwa (koszulka).
przesłać

I nie potrzebni, są stale potrzebni.
Nagrody wylosowali:
JERZY ZWIERZCHLEWSKI
- Jarocin, ul. Barwickiego 4/2 (25 zl),
ANNA ŻUREK
- Dobieszczyzna 79 (10 zł),
ARTUR WYRWAS
- Potarzyca, ul. Spółdzicłcza 14 (koszulka).
Po odbiór nagród pros im y s i ę
do biura ogłosze ń (Jarocin ,
Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni .

zglo s ić
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