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Jarocińska
TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ
Kotlin

Nowe Miasto

Wyższe

Zamykanie

podatki

budżetu

Wyższe

o 20 % stawki
podatku od środków transportowych uchwalili kotIińscy radni. Zadecydowali
też o zmianie opiat targowych. "P'rzedtem trzeba
było płacić od rodzaju stoiska, teraz - od każdego zajmowanego faktycznie metra kwadratowego" - powiedział wójt gminy.
Wlaśc iciele motorowerów zaplacą w 1997 roku - II
zł. Za samochód osobowy w zależnośc i od pojemnośc i
silnika - trzeba będzie uiścić
opiaty: 58 zł (do 900 cm'
włączn i e), 108 zł (pO\vyżej
900 cm' do 1300 cm' włącz
nie), 138 zl (powyżej 1300
cm' do 1500 cm' włącznie),
2 I 6 zł (powyżej 1500 cm' do
1600 cm' ).
Dokończenie

na str. 5

Wigilia
dla samotnych
Ponad dwadzieścia osób
z
nami spędzało Wigilię. Cały
czas czekamy na wszystkich, którzy nie chcą spę
dzać tego wieczoru samotnie. Zapraszamy na wspólną wieczerzę, 24 grudnia o
godzinie ł9°O, do Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Jarocinie.
zapowiedziało, że będzie

Spotkanie wigilijne organizujemy wspólnie z Jarociń
skim Ośrodkiem Kultury,
Warsztatami Terapii Zajęcio
wej i JA-Radiem. Chcemy,
aby w tym dniu wszyscy
mogli być szczęś liwi i nie
czuli si, samotnie. W Wigilię
będziemy czekać na Ciebie z
opłatkiem, gorącym karpiem
i prezentem.
Dokończenie

na str. 13
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Sesja Rady Gminy, która odbyła
11 grudnia, dotyczyla przede
wszystkim spraw budżetowych.
Uchwalono zmiany w budżecie na
1996 r., określono stawki podatku od
nieruchomości, podstawy naliczania
podatku rolnego, opiat za wodę i
ścieki oraz wysokość opłat za przedszkola w 1997 r.
się

Budżet tegoroc zny po stronie
dochodów zwię kszono o 49,3 tys. zł.
Na sumę lę zlożyły s i ę m.in. dotacje
na zasiłki i zakupy inwestycyjne w
Ośrodku Pomocy S połecznej (część
kwoty potrzebnej na zakup samochodu) oraz zwiększenie subwencji na
oświatę.

Dokończenie

na str. 3

Jarocin

Oświatowe

zadowolenie
Jarocińscy radni pozyt}wnie ocenili
funkcjonowanie szkół i przedszkołi
w latach 1.995 -1996. Nie zgłosili też
zastrzeże n do działalności Samorządowej Administracji Szkół i
Przedszkoli, jak również do prac
remontowych, prowadzonych w
placówkach oświatowych. Komisja
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu zaproponowała m. in. wprowadzanie programu " Czysta szkoła fi,
a także "wykup" przez gminę lub
przejęcie mieszkań nauczycielskich
pnezZGM.

W roku szko lnvm 1995 /96 na
lerenie gminy Jarocin funkcjonowało
osiemnaście szkół podslawowych. w
których uc zyło s ię 64 I 3 dzieci. W
bieżącym roku szko lnym iSlnieje
s iedemnaście szkól podstawowych
(ze względu na bardzo małą lic zbę
uczniów zlik",idowana została filialna
SP w Cząszczewie), do których
uczęszcza 6278 uczniów.
Dokończenie na str. 3

Następny numer "Gazety J~rocińskiej"
s ecjalnym Dodatkie S· ątecznym

7

oraz programem telewiz;ojn m
S zedaiy od 21 rud ia 1996 r.
Ogłoszenia na ostatni w tym roku numer
"Gazety" przyjmowane będą
do czwartku 19 grudnia.

Dute opady śniegu w nocy z soboty na niedzielę i mróz spowodowały, te na chwilę zawitała
zima. Okazję skrzętnie wykorzystały dzieci i na wszystkich górkach pojawili się saneczkarze.
FOTO Stachowiak

Czy zdążą przed

rdzą?

Nikt nie wie, ile może kosztować remont jarocińskiej pływalni.
Wiceburmistrz Kowalski mówi: osiem, piętnaście, a może sto pięćdziesiąt
miliardów starych złotych - zależy, kto czego sobie zażyczy.
Codziennie na obiektach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji pojawia się prawie pół tysiąca
ludzi. Pływalnię krytą odwiedza 300 - 400 osób,
w hotelu ,,Jarota" nocuje średnio 20 gośc i najczęściej kierowców, na bocznym boisku
każdego popołudnia gra w piłkę kilkunastu
chłopców. Mimo tego że obiekty MOSiR-u są lak
licznie odwiedzane, większość jarociniaków nie
wie, w jakim sianie się znajdują.

lo nikogo nie obchodzi - zauważa jeden
z bywalców pływalni . Obiekty MOSiRu rzeczywiście pełne są kontrastów.
Grunlownie odnowione pokoje hotelowe wygl ądałyby bardzo zachęcająco,
gdyby nie przyniszczona po śc iel na
lóżkach.
Dokończenie

na str. 9

- Zbudowali podjazd dla niepelnosprawnych

i wstawili nowe drzwi, a że dach się może zawalić.

Pożyczkowe

operacje

Umowę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki na
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację
Witaszyc podpisali w ubiegłym tygt;>niu z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska w Kaliszu burmistrz i skarbnik gminy.

800 tys. zł pożyczki na
realizację inwestycji w Witaszycach. Kwota ta
będzie wypłacana w ciągu najbliższych trzech lat.
Jeszc~e w lym roku gm ina Jarocin otrzyma z
WFOS 300 tys. zł. W przyszłym roku fundusz
pożyczy 100 tys. zl, a w 1998 roku 400 tys. zł. Po
spłacen iu połowy kredytu istnieje moż liwość
umożen ia dals zych 400 lyS . zł. B,dzic lo
uzależnione od lenninowości prac budowlanych
i prawidlowośc i splaty już olrzymancj kwoly.
J e\łnocze ś ni e władze gm iny wystąp ił y do
WFOS z wnioskiem o umożenie polowy pożyczki
(150 tys. zł), klóra została zaciągnięta w 1995 roku
na budowę kolektora sanitarno - deszczowego
" Południe". Pięćdziesiąt procent pożyczonycn
300 tys. zł zostało JUż spłacone.
Gmina

zaciągnęła

VWPolo
Odbiór
natychmiastowy

MROCZKOWSKI
AUTORYZOWANY DEALER
vw IAUDI

,...~.,_,.._=-------------

Nr 51 . str. 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,

20

grudni ~

1996 r.

====~==~~-=
--==~=
-~=
- ==~=c.~=: INFORMACJE=
i. ~______~~~~~~====

URODZENIA

KRONIKA
POLICYJNA

Mateusz Zapędowski
Bartosz Wyrwa
Mateusz Wróblewski
Karolina Rzepczyk
Adrian Góralczyk
Amelia Kaczmarek
Krzysztof Banaszak
Joanna Lysiak
Robert Kubiak
Mikolaj Cieślak
Alicja Gościni a k
Filip Dolny

o9

grudnia włamano się do sklepu
obuwniczo - sportowego w pasażu
handlowym przy ul. Barwickiego
w J aroci nie. Skradziono czajnik bezprzewodowy, radiomagnetofon, koszulki sportowe i spodenki gimnastyczne. Straty w wysokości 1600 zł
poniósł Stanisław M .

Marietta G/odek
Andrzej Pawlaczyk
Barbara Zielonka
Dawid Szymcza k

Dzieó Seniora połączony z tradycyjnym opłatkiem członków kola Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wCielczy , odbył się 15 grudnia.
W imprezie uc zestniczył przedstawiciel zarządu Miejsko - Gminnego PZERiI - Andrzej Baranek oraz kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaroci-

nie - Ireneusz Hemmerling, Na spotkaniu zaprezentowano s przę t rehabilitacyjny. W imprezie uczestniczyło 45 osób,
które brały udział w drobnych konkurencjach sportowych: rzucano lotkami,
strzelano z wiatrówki. Na chwilę przybył
także Gwiazdor i obdarował uczestników spotkania drobnymi upominkami.
Gn)

O II grudnia nieznani sprawcy skradli dwa tra nsformatory separacyjne
ze stacji kolejowej PKP w Jarocinie.
Straty oszacowano na 800 zł.

ZGONY
Maria Krawczyk I. 68 (Witaszyce)
Marian Hudak I. 61 (Wilkowyja)
Henryk Józeflak I. 62 (Jarocin)
Maria nna Kubicka I. 91 (Jarocin)
Helena Cyfert I. 86 (Witaszyce)
Florian Slaboszewski I. 76 (Jarocin)
Waleria Górska I. 60 (Jarocin)
Stefan Nowaczyk I. 55 (Jarocin)
Franciszek Kmiecia k I. 82 (Osiek)
Wł a d ysł aw Burdelak I. 77 ( Stę
gosz)
zmarłych składamy

spotkanie

O Dzień póżniej z podwórza restauracji "Podmiejska" w Witaszycach
skradziono rower Jubilat koloru bordowego, należący do Jerzego G. Straty oszacowano na 270 zł.

Żaneta Wiśniewska

Rodzinom

Opłatkowe

wyrazy

współczucia

ŚLUBY
20 grudnia
Wojciech Orz/owski (Jarocin) - Katarzyna Winiarska ( Bytów)
Henryk Drobiń s ki (Wolica Pusta)
Katarzyna Ponied z i a łek (Rad lin)

BEZ PRACY
13 grudnia w jarocińskim urzędzie
pracy zarejestrowa nych było 5.623
hezrobotnych . W ciągu tygodnia 7~re
jestrował y s i ę 72 osoby. Spośród 82
wyrejestrowanych 31 podjęło pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
pracowników do działu eksportu (w
JFM) ze znajom ościąj9Z. niem . i ang.,
techn o loga przemysłu drzew nego , zoo technika lub lekarza weterynarii,
pracowników fi zycznyc h (do Rybha ndu), sprzedawcy, nauczycieli wf i jęz.
an g., mechan ika sa mochod ów cięża
rowych, sek retarki ze znajomością jęz.
ang., s pa waC7.a z uprawni en ia mi COl ,
spawaczy - monlcrów z uprawnien iami spa wania elektrycznego, pracow-

nik a transportu wew n ę tr zn ego z uprawnienia mi do obslugi ż urawi a , l;:tpiccfa , ba rmana , referent a do spraw finansowych i kadr, rzeź nika, murarza,
malarza , kierowcy kat. CE z uprawnieniami do rozwożenia gazu, spawacza z uprawnieniami d o spawa nia elektrycznego, ko nstruktora maszyn
z wyższym wyk ształceniem , fotografa ,
deałera firmy handlo wej, kelnera .
Gn)

O Tego samego dnia wSzczonowie
(gm . Żerków) do chlewni Wojciecha
C. dwóch nieznanych sprawców.
Ogłuszyli trzy św inie, po czym dwie
załadowali na samochód i odjechali.
W trakcie kradzieży mężczyźni zwią
zali i zak neblowali właściciela gospodarstwa. Straty - 600 zl.

FOTO Stachowiak

O 12 grudnia w Annapolu kierująca
fiatem 126p Anna G . na łuku drogi
wpadła w po ś li zg i zde rzyła się czoło
wo z samochodem dostawczym multicar. Jego kierowca - Ryszard P. dozn a ł lekki ch ura zó w nogi.
O W tym sam ym dniu w Jarocinie
z podwórza posesji przy ul. Szubianki
nicznani sprawcy skradli samochód
Mercedes koloru wi ś niowy metalic
wraz z dokumenta mi (nr rejestracyjny
KPG 5455). Straty w wysokości 50
tys. zł poniósł Przemysław G. Gn)

Informacje pochodZI{ Z Komendy
Rejonowej Po!iL1'; w Jarocinie.

DYŻURY APTEK
Do 22 g rudni a d yżur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka "Flos Rosae"
(Jarocin, ul. Wrocławska 9, tel. 47-2358). Od 23 do 29 grudnia dyżurować
będzie apteka "Bratek" (Jarocin , os.
Konstytucji 3 Maja 30, tel. 47-16-20).
Apteka "Remedium" czynna jest
w każdą niedzielę i święto w godz.
14.00 - 18.00 (Jarocin, ul. św. Ducha
14, tel. 47-15-50).

I SZKOŁA RODZENIA .I
Środ y god z. 13.00 - 15.00; Przedszkole nr 3 - Ja roci n, ul. Batorego.
Zajęcia hczpła tn e, prowadzi położna
Kazim iera Pacia ,
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53·2\)) JOIIf OClt\, ul T KOŚCiuszki 88

teI..+.u\O-62) 47·37-80, 47-15-31
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Justyna NaplOl1IJ, Aleksandra Pita/czyi(. (z-ca redaktora
naczelnego), Piotr PlO(fO'NiCl (redaktor naczelny)

STALE WSP6tPRACUJĄ: les.zek Bajda, Izabela
Bc.J:ow5ka, Iwonw C lriloik, Grazyna C)'CMerska (KoeIir:),
Halina Curry (Nowe MIUto), Pl2omysł.Jw Janlu::Nr.'slu .

Z TARGOWISKA
1,80

sum

.

7,80

karp

mąka

tonowa

mąka

wroclawska

mączka

zLemniaczana

1,30
1,25
2,25 do 2,95

cukier

2, 15 do 2,20

ryż

1,90 do 2,00

olej kujawski

3,40 do 3,75

majonez

1,80 do 2, 10

kawa "Astra "

2,40 do 2,60

jajka

3,80 do 4,50
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,<

: ,,~"-,lvYA

seler

1,00

marchew

0,30 do 0,50

cebula

0,30 do 0,80

picczarki

3,50 do 4,00

7jemniaki

0,25

kapusta szt.

0,20 do 1,00

pietruszka

0,80 do 1,20

buraczki

0,40 do 0,50

J arociniacy
W komputerze
Dane osobowe czterdziestu pięciu
mieszkańców gminy Jarocin
wprowadzono do ewidencji komputerowej. Prace trwały trzy miesiące .
Komputeryzację Wyd z iału Spraw
Obywatel sk ich Urzędu Gminy i Miasta w Jarocinie zako ńczono w ubiegłym
tygodniu . Przez trzy miesiące sprawdzano , uaktualniano i wprowadzano
do bazy danych dane osobowe miesztysięcy

kańców .

Stworzenie kart osobowych mieszm. in , tworzenie list
wyborców przed wyborami.
(rr)
kańców ułatwi

Nowy szlak
Nowy szłak turystyczny, prowadzą
cy terenami łeśnymi wokół miasla zo.:
stał wytyczony i oznakowany staraniem działaczy jarocińskicgo oddziału
P'ITK.
Szlak ten ma cha rakter krajoznawczy i spacerowy, przyhli 7~jący najatrakcyjniejsze przy ro dnicze zabi tki naszego regi o nu. Odcink i prowadzące
po mi eści e p ozwa l ają przyjezdn ym na
poznanie ciekawych za bytków. Szlak
wy z naczają biało-czerwo n o-b iałe znaki umieszczone na drzewach, slupach
i bud ynkach .
(in)

Iwona Ka sprzak, Anna Konieczna, Anna Ko pra s, FłJoIek ,
Agmeszka Pllarcz'(k, Jerzy SlachOWlak, Andrzej StaSiak
(Jiuaczewo), Fran ciszek Tomczak (Nowe Miasto), Pawel
W itwicki, Renata Zawal

PUNKTY PRZYJMO WA NIA OGlOSZEtit J al3Cl e<NO vi
Ka liska 4A, tel 3A, czynn e caty dZlefl, NO'....e Miasto ul
Poznań s ka 40, lei, 76 A, od W10 rku do !ooboty
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Oświatowe

zadowolenie
Dokończenie

ze ser. 1

Do dzialających dwunastu przedszkoli chodzi 1129 dzied (o 16 więcej
niż w ub.r.). W .I·zkalach podstawowych
zatrudnionych jest 399 nauczycieli (o
jednego mniej niż w roku 1995/ 96).
W porównaniu z poprzednim rokiem
zwiększyla się o 5 % liczba pedagogów
z wyższym wykształceniem, ale jest 10
tylko 55,9 % kadry. W przedfZkolach
nauczyciele z wyższym wykształceniem
stanowią 21,5 % ogólu ( w roku ubiegIym - 11 %). Nadal najwięcej "przedszkolanek" ukończylo studium nauczycielskie (69 %). Prawienie zmieni/a się
liczba nauczycieli studiujących zaocznie.
W roku kalendarzowym 1995/ 96
zajęcia
pozalekcyjne , finansowane
przez Kuratorium O.YWialy IV Kaliszu,
realizowano w czternastu "podstawówkach " , w wymiarze 103 godzili tygodniowo. Od I września ·br. do końca
grudnia zajęcia pozalekcyjne prowadzone są II' pięmastu szkolach, ale
w wymiarze tylko 72 godzin tygodniowo. Wedlug szacunków SASiP-u
powinno być uruchomionych 120 godzili tygodniowo takich zajęć, co wiąże
się z kosztem ok. 85.000 zl. Subwencja
oświatowa nie przewiduje pokrycia kosztów zajęć.
- "Największym problemem, utrudniającym należyte funkcjonowanie pla-

cówek oświatowych, są mieszkania
w szkolach i przedszkolach, których

jest trzydzie.iei jeden" - stwierdził dyrektor SASiP-u, Marek Idziak. Radny Bogdan Udzik zaproponował w imieniu Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu - przejęcie przez
ZGM mieszkań nauczycielskich znajdujących się w odrębnych budynkach
(poza budynkami szkół i prLedszkoli).
Zwrócił się też do Zarządu Miejskiego
o przygotowanie "pilotażowego projektu polegającego na zaplaceniu, za
zrzeczenie się najmu lokalu mieszkalnego i opuszczenie go w uzgodnionym
lerminie, lym najemcom , którzy zajmują lokale mieszkalne w budynkach
szkól i przedszkoli". - "My mamy
gospodarować racjonalnie. Dlatego,
zamiasl za miliard dobudowywać slo
metrów kwadratowych, można odzyskać 50 - 60 metrów kwadratowych,
zajmowanych obecnie przez mieszkania nauczycielskie" -. mówił radny Bogdan Udzik i dodał: - "Koszty ogrzewallia,jakie ponosi szkola w przypadku
zych mieszkań, sq nienormalnie wysokie. Wystarczy policzyć koszt opalu,
jakijest zużywany, a niejest pokrywany przez wplywy czynszowe, a będzie
my wiedzieć, o Jakie pienilIdze chodzi.
Przecież te mieszkania nie mają odręb
nych kotlowni, po prosIu ogrzewa się
calą szkolę.
Komisja wnosiła również o uwzglę
dnienienie w przyszłorocznym budże
cie wydatków na cele inwestycyjne
w oświacie na poziomie lat ubiegłych,

Zamykanie
Dokoń czenie

ze slr.l

Po stronie wydatków budżet zwięk
szył się o 49,3 tys. zł. M.in. wzrosły
środki na zakup materiałów dla szkół,
samochodu oraz kserografu dla OPS.
Po wprowadzeniu zmian, dochody
budżetu wynosić będą 7.0/6,1 tys. zł,
a wydatki zamkną się kwotą 7.406,9
tys. zł. Pozostałe uchwały dotyczyły
Spraw finansowych, które bedą rzutoWać na budżet 1997 roku. Stawki
podatku od nieruchomości podniesio-

budżetu

no średnioo 20%.1 tak od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych właściciele będą płacić 0,18
zł, a od I m' powierzchni związanej
z działalnością gospodarczą - 6,0 zł.
Podstawą do naliczania podatku
rolnego jest średnia cena skupu żyta
za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy. Uchwałą rady
cenę tę obniżono z 34,88 zł do 30,16 zł
za 1 q i od tej kwoty będzie w przyszłym roku naliczany podatek rolny.
Za wodę z wodociągów zbiorowych

JANINIE BANASZAK
•
•
•
•
•

Szczęścia, zdrowia, łaski nieba
- tego w życiu Ci potrzeba
Więc życzymy Nasza Miła, abyś długo jeszcze żyła
Żadnych zmartwień nie doznała
nas wszystkich Wciąż kochała

Z okazji 50 rocznicy urodzin
życzą

Mama, córki z rodzinami, siostra z rodziną

a więc co najmniej w wysokości 500 600 tys. zł. Natomiast radny Kazimierz Łucza k, podczas debaty budże
towej, stwierdził: - "Bylem zwolennikiem wczesnego przejęcia szkól. Dlatego dziśjestem za wlaściwym wykorzystywaniem subwencji oświatowej. Nie za
rozpasaniem inwestycyjnym w oświa
cie." Komisja opowiadała s ię też za
dodatkową kwotę na uruchomienie
godzin pozalekcyjnych. - "Tak będzie
wygląda/o to miasto i ta gm~na za 10,20
lat, jak oświata dzisiaj. Srodków na
zajęcia pozalekcyjne w subwencji lIie
ma. a/e na lo gmina musi dać" - mówił
radny Paweł Leonhard. Radny Jan
Grzesiek zwrócił uwagę na braki
w wyposażeniu szkół w sprzęt dydaktyczny - kserokopiarki, telewizory,
magnetowidy.
Członkowie komisji oświaty postulowli również przygotowanie i wdrożenie na rok 1997 przez SASiP, w porozumieniu z dyrekcją placówek
oświatowych ,
programu "Czysta
szkoła".
Projekt
przewidywałby
wprowadzenie do szkół nowych technik sprzątania, zmian organizacyjnych oraz zdyscyplinowania pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości. - "Przedszkola są czyste,
nalomiaSI szkoly brudne. Dziecko idzie
z przedszkola do szkoly ijest przepaść"
- zauważał radny Bogdan Udzik .
Funkcjonowanie placówek oświa
towych, a także działalność SASiP-u
zostały ocenione pozytywnie. Podkreśl ano, że zostały osiągnięte cele zakladane przez samo(Ząd przy podejmowaniu decyzji o wcześniejszym
przejmowaniu szkół przez gminę.
Stwierdzono także, iż remonty p lacówek były wykonywane w ostatnim
roku z wysoką efektywnością.
ROBERT KAŹMlERCZAK

będziemy płacić

0,80 zł za l m'. Rów0,80 zł będzie kosztowało odprowadzenie l m' ścieków do urzą
dzeń kanalizacyjnych.
Stawki za korzystanie z przedszkoli
zostały, podobnie jak inne opiaty,
podniesione oniecałe 20 %. Za 5godzinny pobyt dziecka w przedszkolu rodzice będą płacić 19 zł miesięcz
nie, za 7 i więcej godzin - 23 zl.
Wójt Aleksander Podemski poinformował o zakończeniu zadań inwestycyjnych przewidzianych na ten rok gazociągu w Kruczynie, drugiego etapu kanalizacji i odcinka wodociągn
(ul. Słoneczna i Jarocińska) w Nowym
Mieście oraz trwających pracach wykończeniowych w sali gimnastycznej
w K1ęce i ukończeniu budowy sali
gimnastycznej w Kolniczkach. - Mamy teraz do czynienia z gorączką koń
czącego się roku i zamykaniem budżetu
- powiedział wójt na zakończenie swego wystąpienia .
W dyskusji radni i sołtysi podnosili
m. in. kwestie postępowania wobec
nie spłaconych przez mieszkańców
opłat za podłączenie do ka nalizacji,
telefonizacji gminy oraz ewentualnych
zmian godzin oświetlenia ulicznego.
Na zakończenie obrad przewodniczący rady, Czesław Jarecki podzięko
wał zebranym za udział w pracy samorządu or az życzył dobrego Nowego
Roku.
(he)
nież

JAROCIN
- Zarząd Miejski zaopiniował pozytywnie wnioski Komisji Budżetowej dotyczące budżetu na 1996 rok, a także
wn iosek Komisji Statutowo - Regulaminowej w sprawie nadania tytułu
"Honorowego Obywatela Jarocma".
- Spotkanie wigilijne członków i sympatyków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbędzie
się 17 grudnia o godz. 9.00 w Domu
Dziennego Pobytu w Jarocinie (ul. T.
Kościuszki 27, wejście od ul. Paderewskiego).

KOTLIN
- Na 18 grudnia zaplanowano posiedzenie Komisji Planu Gospodarczego
i Finansów. Dzień później zbiorą się
członkowie Komisji Zdrowia, Oświa
ty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Obie komisje będą rozmawiać o wysokości przyszłorocznego podatku od
nieruchomości oraz o zmianach w budżecie na 1996 rok. Komisje ustalać
będą też plany pracy na przyszły rok.

ZABAWY
- 28 grudnia o godz. 20.00 rozpocznie
się na sali w Mieszkowie " Maraton
muzyczny". Do godz. 4.00 wystąpią
zespoły Flesh i Axel. Jak zapowiadają
organizatorzy, przybędzie także św.
Mikołaj z prezentami.
- Rada R odziców przy Szkole Podstawowej w Roszkowie organizuje zabawę karnawałową w dmu 11 stycznia. Bilety w cenie 45 zł od pary do
nabycia codziennie w SP w Roszkowie, (tel. 47-28-91), ul. Leśna 9 do
!lodz. 15.00. Do tańca przygrywać
będzie zespół "Nocny Kwartet" .

ŻYCZENIA
Za pośrednictwem "Gazety" życzenia
przekazali:
- Zuchom, harcerkom, harcerzom, instruktorom i seniorom Hufca ZHP
w Jarocinie oraz wszystkim przyjaciołom harcerstwa - Komendant Hufca
ZHP, hm Jan Mucha.
- Kombatantom i podopiecznYJ:ll koła
Związku Kombatantów RP l byłych
Więźniów Politycznych w Jarocinie Za(Ząd Koła,

- Firmom, szkołom, osobom prywatnym, którzy w mijającym roku udzielili pomocy - dyrektor, wychowawcy
i wychowankowie Domu Dziecka
w Górze.
(rr, ja)

Wycieczka
emerytów
Pierwszą w Nowym Roku imprezę turystyczno - krajoznawczą organizuje Zarząd Oddzialu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i InwaUdów. Trasa wycieczki poprowadzi do Wrocławia.
Vczestnicy zwiedzą m. in. Rotundę
Panoramy Racławickiej oraz Muzeum
Modelarstwa. Szczegółowych informacji o imprezie udziela i zapisy przyjmuje'
biuro Oddziału PZERiI w Jarocinie, ul.
T. Kościuszki 15 a w każdy wtorek
i piątek w godzinach od 9.00 do 12.00.
Wycieczka odbędzie się 15 stycznia . (in)

Nowe Miasto

Spotkanie z rolnikami
Spotkanie członków Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej woj. poznańskiego
z rolnikami odbył o s i ę 10 gru dnia w Nowym Mieście. Wład ze Izby reprezentowali:
prezes Józef Waligó ra , gospodaruj ący na
JO ha w Dominowic koło Ś rody o raz
Marian Wulkiewicz z Chwa l ęci n a i Krzysztof Kona rkowski lI! Skorac7.cwa, wybrani
delegatami wgminie Nowe Miasto. Obok
kilkunastu rolników 7. oko licznych wiosek
w spotkaniu uC7..cstniczyli przedstawiciele

Gospodarstw Rolnych Skarbu Państwa
w Chociczy i Wolicy Nowej oraz wój t
Aleksander Podemsk i i Przwoon i L-zący Ra-

podkomisjami ogrodni<.:lwa i nasiennictwa), produkcji zw i crąccj, do spraw oświa 
ty, postępu i doradztwa roln iczego, kobiet
i wiejskiego gospodarstwa domowego,
młodzieży , kultury i spo rtu a także do
sp raw socja ln o - bytowyc h i ubezpieczeń
społecznych oraz ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej. Powstała także komisja nadzwy<...'zajna w celu rewind ykacji
majątku

po byłej Wielkopolskiej Izbie Ro-

lniczej utworzonej jesZcze w czasach zaborów i działającej w okresie międzywojen
nym.
(ocz)

tzw. drogi pierwszej k olejności odśnie
- W tym roku z pieniędzmi jest
jeszcze gorzej niż Ul zesz łym roku. My

drogi

nie mamy nawe t sprzętu na miejscu
i dopiero po wystąpieniu zjalViska możemy go .~ciągl1ąć . Na reakcję na drogach glównych, np . św . Dl/cha, l'liepoclleglości mamy 3 godz iny od wystąpie
nia zja wiska , a na mniejszych drogach
6 godzin- wyjaśnił Zygmunt Kowalski,

żania .

- "Na dzieó dzisiejszy środków na
miasta i gminy nie zabraknie" - zapewnia Andrzej Słowiński,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. Mniej optymistyczną opinię
na temat tegorocznego budżetu wyraża
Zygmunt Kowalski, kierownik Obwodu Drogowego w Jarocinie, zajmujące
go się oczyszczaniem dróg krajowych
i wojewódzkich.
Drogi w gminie i mieście odśnieżane
są przez firmę Zygmunta Kowalskieodśnieżanie

Przegląd problematyki. dla k tórej powolano komisje wskazuje, że Poznań."ka Izba
Rolnicza zamierza zajmuwa,~ się wszystkimi
ważniejszymi dziedzinami gospodarki wiejskiej. Prezes J. Waligóra przedstawił dziesiątki konkretnych spraw, które Izba już
podjęła tub podejmie IV najbliższym czasie.
Zjego wypowiedzi oraz dyskw,ji wynika, że
Izha może .\'{Q(; się autefll)'czflym samorządem rolniczym, który w komaklach
z władzami pml.l'twowymi hędzie rzeczowym
i reprezefltują cym interesy wsi partnerem.

dy Gm iny Czes ł aw Jareck i.
Celem zebrania było .zaprezentowanie
półrocznej d z i ała ln ości izby i jej program
na najbli ższe lata. Wybory do Po z n ańskiej
Izby Rolniczej przeprowadzono 2 czerwca
a już 21 lego miesi.,ca odbyło się pierwsze
walne zebra ni c. na którym powołano wła
d7C oraz 12 kum isji prublemowych. Delegaci z gminy NowI.! Miastu działają w ko misji do spraw restrukturyzacji ro lnictwa
oraz integnlcji z Uni q Europejską. Są też
komisje: do sp raw ekonomiki i marketingu, ustawodawstwu, produkcji roślinnej (z

EUGENłUSZ

***

L IS TY

Rada Nadzorcza

przedstawi!: stanowisko Burmistrza Gminy i MiaslO Jarocin dotyczą
ce listu Jarocińskiego Klubu Przedsiębio
rców i Handlowców IV Jaro cinie opublikowanego IV "Gazecie Jarocińskiej"
w dniu 29 listopada 1996 roku - dotyczą
cego zglo.\'zenia p/'zed~·tawiciela Klubu do
Komisji Prze targowej na opracowanie
Stralegii Rozwoju Gminy .
I. Propozycja udzialu UJ komisji na opracowanie Strategii jest spóźniona . Zarzą d Miejski powolał czlonkciw komisji przetarJ{owej wcze.~niej - odbyła już
kilka spolkwl i z akończy swoje prace
w dniu 7 stYl:znia 1997 roku.
2. Jarucińsk i Klub Przedsiębiorczości
i Handlowcó w z pewnością wlączony
zusłanie do prac dotyczących upracowania Strategii. O fakcie tym Pan
Prezes - Romuald S lyszyński zostanie
o.\'(}hi.\:cie powiadomiony w odpowiednim termhlie.
up. Burmistrza
mgr inż Zdzisław Regulski
naczelnik w)' działu

Okręgowej

Spóldzie-

szczonej w "Gazecie Jarocińskie" w rybryce "Halu Gazeta", a Ul szczególno';c;j
kwestionowania sytuacji finansowej na.cej Spóldzielni oraz użycia niewybrednych słów wohec wielce .\·zwlOwlmego
przez czlanków Spółdzielni Prezesa Spóldzielni inż . M ariana /dziaszka.
Przewodnicz ący Rady Nad7,orczcj
Miczysław

Giertych

FELIETON

Utopić

miliardy
Kilka miesięcy temu napisałam felieton, w którym krytykowałam podejście wladz do inwestycji w gminach .

z

WSZYSTKIM
którzy dzielili z mimi smutek, żal; okazali pomoc i serce
za modlitwy, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
którzy brali udział w ostatnim pożegnaniu
mojego k ochan ego Męża, naszego Ojca i Dziadka

t

p.

Henryka Józefiaka
serdeczne

podziękowanie składa

żona

z córkami

kierownik Obwodu Drogowego w Jarocinie.
W obrębie zwa rtej zabudowy miast
i wsi obowiązek usuwania śniegu i lodu spoczywa na właścicieł ach posesji.
D o tychczas istnia la także konieczność
uprzątania rów nież połowy jezdni. zostało zaskarżone przez rzecznika
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CZARNY

In; l\1leczllrskiej Ul Jarocinie wyraża oburzenieformą i rre.\:ciq wypowiedzi zamie-

Pragn ę

ś.

Białe

go "Uslugi projcktowe, nadzoru
i konserwacji dróg". W pierwszej kol ejności oczyszcza się te o d u żym znaczeniu dojazdowym, np. do zakładów
pracy i na trasach aut~b usów komunikacji miejskiej. - Akcję ze sprzętem
prowadzi się jednak na drogach utwardzonych, () nawierzchni a~i(1ltowej. Plany mogą pokrzyżować intensywne opady .\:tl iegu, ale HI takiej sytuu(ji bur-

mi.\·Irz ma prmvo

.{ciągnąć sprzę t

z inAndrzej
Słowiński , naczelnik W ydziału Gospodarki Komunalnej.
Na drogac h krajowych i wojewódzkich od trzcch lat nie ma podziału na

nych jednostek -

s twierdz ił

Wkró tce po tym usłyszalam , że nie
m am racji, na niczym się nie znam ,
a do tego czepiam się niepotrzebnie.
Postanowilam, że nic będę już więcej
pi sać podobnych tekstó w i narażać
s i ę. Wyt. walam w postanowieniu, aż
do teraz. Miara się przebrała. Oto
bowiemjarociń sk ie wladze chcą " utopić" kilka miliardów sta rych zlotych.
"To pić" będą niedaleko naszej rzeczki
- Lipinki. Obok, na placu przy ulicy
św. Ducha, ma bowiem powstać parking. W stęp ny koszt inwestycj i oszacowano na siedem miliardów sta rych
złotych . W przyszlym roku na ten cel
przeznaczono trzy miliardy. Tak więc
za " drobnii s um kę " Ja rocin będzi e
mial kolejny pu sty parking. Skąd
wiem,
ju ż

że

p usty? W cen trum mia sta

są

dwa i często świec::! pustkami.
Rozumiem, że miasto chce zarabiać
na tym, że kierowcy muszq gdzieś
zostaw i ć swoje samochody . W więk 
szości .miast ni c budujc s i ~ jed nak
w tym t.:e lu parkingów za kilka m iliardów. Wyko rzys tuje s i ~ natomi;!st
miejsca, w których d o tej pory kierowcy pozostawiali swoje samochody za
darmo. W tak im P OZIlilT1iu została

p raw obywatelskidl i IV związku z tym
ukazała :J'ię nowa ustawa, która będzie
obowiązY JVala od stycznia przyszłego
roku - powi edzi ał Andrzcj Slowiński.
Obowiązek oczyszczania ze śniegu
chodników pod ległych l;minie spoczywa na firmje "Eltrans" .
W Wyd ziale Gospodarki Komun alnej zapew nin o, że tej. zimy na pewno
miasta nie pawi.nn y zaskoczyć warunki pogodowe. - MieszkGllcY być może

nie są przYKu fowani do zimy. N1iasto
nie zabezpiecza piasku do posypywania
chodnika. Zinw jest co roku i łudzie
powinnijuż o tym wiedzieć
wał naczelnik.

LIDIA

- podsumo-

SO KOWłCZ

wprowadzona strcfa ograniczonego
postoju . W niektórych miejscach stoj ą
panowie, którzy pobierają opiaty za
parkowanie. Dlaczego w Jarocinie na
ulicy kard. SI. W yszyńskiego nie ma
jeszcze takiego c zł ow iek a? Pewnie dlatego, że będziemy mieli no wy parking.
Nie bę dziem y mieli za to pływ a lni ,
nowego sprzę tu na glo śnieniowego
w Jarocińskim Ośrodku Kultury i róż
nych innyc h bardziej potrzebnych rzeczy, na które nic ma pie ni ędzy.
Zapytacie, co zrobić z placem? Pomyslów będzie z pewnością wiele. Tymczasem jeden mi szy bko wpadl do
glowy. W maju na Rynku powstal
ogródek piwny, a że lato było mokre
tego roku , pom yśla no o du żym na miocie. Na miot ni e pa sowa ł jed nak do
starych kamieniczek. Co stoi na przc~
szkodzi e, żeby namiot postawić
w przyszłym rok li na p lacu? Pewna
jestcm. że wiele osób da za to wiele
pi eniędzy, bo interes b~dzie lepszy n i ż
na Rynku . Nic wi~c nic trzcba w łożyć.
a wyciągnąć można wicie. Miejsca
parkingowe przed nami otem mog,!
być platne.
BEATA

FRĄCKOWIAK

I Wyższe
Dokończenie

ze sIr. J

Za ciągniki ro lnicy płacić będą 36 zł
(pojemność do 4000 cm3 ) lub 86 zł
(po wyżej 4000 cm3 ).
Podw yższo ne zostały również stawki podatku od posiadania psów.
Rad ni ustalili 16 zł (od pierwszego
psa), 19 zł (od drugiego) i 22 zł (od
trzeciego i k ażdego na s t ęp nego).
"Nam c-hodzi tylko (I lo - podkreślil
wójt, Wa lenty Kwaśniewski - żeby się
p.ly nie wałęsa/y i żeby byly zaszczepioIle " . Warto zaz naczyć, że w gminie
Ko tlin tylko w blo kach placi s ię za
k ażdego posiadanego psa. W gospodarstwach rolnych zwolnione są z podatku dwa psy, w budynkach jednorod zinnych - jeden.
Kotlińscy radni obniżyli średnią cen~ skupu żyta z 34,88 zł za I kwintal na
31 ,00 zl. Stawka ta posłuży do obliczenia wymia ru podatku rolnego za
1997 rok. Dotychczasowa cena wynosiła 23,60 zł i obowiązywała cały rok.
Nowe inwestycje
Wójt gminy, Walenty Kwaśniewski
przedstawił projekt budżetu na rok
1997. Jednym z poważniejszych zadań

Choinkowy
interes
Małą choinkę można w tym roku
kupić już za \3 lI. Kara la wycięcie

w ł esie drzewka bez zezwolenia wynosi
do 50 lI.
W tym roku po raz pierwszy Nadleśnictwo Jarocin nie prowadzi detalicznego' handlu choinkami. ' Sprzeda74
dla prywatnych odbiorców zajmują
się okoliczne leśnictwa , np. Cząsz
C?.ew, Roszków oraz jeden punkt
sprzedaży w Jarocinie. W tym roku
zostanie wyciętych 500 choinek, z czego 300 sztuk znajdzie się w tym właś
nie punkcie sprzed aży. Wyci nkę rozpoczę to 12 grudnia. Najczęściej ścina
s i ę drzewka sześcio- lub siedmioletnie.
- Drzewka te rosllą na specjalnych

podatki
będzie budowa szkoły podstawowej
w Woli Książęcej. W projekcie zapisane zostały ponadto takie inwestycje,
jak budowa drogi Z Magnuszewic do
Wilczy oraz drogi przy ulicy 15 Sierpnia w Kotlinie. Część środków przeznaczona ma być na s trażackie garaże
w Wysogotówku i Twardowie. Gazyfikacja Kotlina, a także telefonizacja
Twardowa, Woli K s iążęcej i Wysogotówka - to kolejne planowane inwestycje. Prawdopodob nie uda się także
zb udować chodnik w Magnuszewicach oraz utwa rdzić plac w Sławosze
wie.

Albo droga, albo telefony
Za ujęciem w projekcie budżetu na
1997 rok telefoni zacji Magnuszewic
opowiadał się sołtys wioski, Zenon
Szymczak. Przek onywał, że Telekomunikacja zobowiązała się rozpocząć
zakładanie telefonów już wkrótce. "o'iwiadczono mi, że do 31 grudnia
1997 roku będzie głośno w Magnuszewicach, bo zadzwoni te JOD telefonów
(. ..)
Odmienne zdanie na temat telefonizacji Magnuszewic prezentował radny, Feliks Jankowski. "Bardzo chda/-

plantacjach, np. pod liniami energetycznymi lub na takich glebach. które
utrudniają dalszy wzrost świerków mówi Stanisław Wiłczyński , zastępca
nadleśniczego. - Dokonujemy też tzw.
cięć pielęgnacyjnych . gdy w jakimś
miejscu trzeba wycią ć świerk UJ okresie
letnim, zdarza się pozostawić go do

bym, żeby te telefony były. Widzę
jednak,jakie są możliwości gminy. Wychodzi na to, Że trzeba skreślić drogę
z M agnuszewic do Wilczy albo telefony. Moim zdaniem najpierw powinniś
my zrobić drogę i tak samo powiedzieliby inni mieszkańcy wsi".

N a dwóch nogach
Swoją opinię na temat telefonizacji
podkotlińskiej wioski wyraził teź wójt
gminy. "Jak lU st oję , nie wierzę, że
teJefony w Magnuszewic:ac:h zadzwonią
na koniec roku. Życzy/bym sobie, żeby
tak by/o, ale muszę chodzić po tej ziemi
no dwóch nogach i nie chciałbym na
czterech (. .. ) Pan ma info rmację taką,
że nie ma sprawy, że jest planowana
rozbudowa centrali i te 100 numerów
dla Magm/szewie s ię znajdzie. Ja wiem
natomiast, że jest planowana rozhudowa ('entrali w Kotlinie o JOD numerów,
a starych wniosków z samego Kotlina
leży 140. Nawet te w Kotlinie nie będą
za/a/wiane"

Wykupione

długi

Sytuację

jarocińskiego ZZOZ-u
i plany reorganizacji oddziałów szpitalnych przedstawił radny Kazimierz
Jazgar. Poinformował on zebranych,

Bezpieczne Miasto

Poznaj
dzielnicowego

.~wią t.

Ceny choinek wahają się w granicach od 13 zł do 70 zl. Za pierwszą ze
stawek można kupić świerczek w wysokości do 90 cm. Za 70 zl otrzymamy
drzewko mierzące w granicach od
5 do 10 metrńw . W okresie przedświątecznym znacznie wzrasta ilość
krad zieży choinek w lasach. Jak zapewnił Stanisław Wilczy ński - wzmożo
no ilość kontroli, aby zapobiec temu
procederowi. Straż leśna za bezpra wne wycięcie choinki ma prawo na łożyć
mandat w wysokości 50 złotych. (ls)

FOTO Stachowiak

że zadłużenie ZZOZ-u wynosi obecnie
ponad II miliardów starycli złotych.
"Długi wykupił podobno jakiś bank
z Wroc/awia. Teraz będzie ściągaJ dla
siebie wszystkie refundacje za leki i inne
pieniądze, jakie uzyska szpital. Dochodzi do tego, że z naszych podatków
bogacimy banki i taka pani Gronkiewicz- Waliz nie zarabia 20 milionów - co
by jej Ila pewllo starczyło - ale 200 a/bo
i 300 milionów" - stwierdzil kotliń ski
radn y.

Kotlin w Internecie
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli
uchwałę dotyczącą nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kotlinie. Wyrażono też zgodę na spr zedaż nieruchomości w Magnuszewicach (byłej własności kółka
rolniczego). Szczegółowo zostaly
określone zasady dotyczące odpłatno
ści za usługi opiekuńcze.
W trakcie
posiedzenia przewodniczący rady JózefSzymcndera poinformował, że Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolska zamierza przyłączyć się do sieci
Internet. Gmina Kotlin - członek stowarzyszenia - płacić będzie w związku
z tym wyższą o około 30% składkę.
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

Dzielnicowy rejonu nr f i Konstytucji
3 Maja oraz ulioe - Hallera, Wrocławska
(od Hallera do Powstańców Wlkp.).
Starszy sierżanI Sławomir Stasiak
UL 30.03.1967 r. w Jarocinie
żona M ałgorzata; syn Adam (I rok);jest
absolwentem Technikum Mechanicznego w Jarocinie; w Policji pracuje od 1991
L od początku jako dzielnicowy; ukoń
czył Szkołę Podoficerską w Słupsku ;
interesuje s ię motoryzacja i turystyk ą;
kontakt telefoniczny: 47-27-02 w. 217.
Dzielnica, którą nadzoruję j est pod
wzglę dem obszaru jedną z mniejszych
w Jarocinie. Ze względu na to, że więk
szość, to osiedla mieszkaniowe. wys tępuje
tutaj duże skupisko ludności. Większośc
dokonywanych przestępstw, 10 kradzieże
z włamaniami do samochodów i piwnic.
Plagą stały się ostatnio kradz ieże rowerów górskich. W porównaniu z innymi
rejonami, jest lUlaj więcej kradz ieży samochodów. Sporo klopotów sprawiają
nam chuligafzskie wybryki m/odzieży .jak
cho ciażby częste wybijanie szyb na przySIankach aUlObw:owych na ulicy Wro cławskiej. Niebezpiel:znu dla mieszkańc:ow
jesl także brawurowa jazda kierowców na
tej ulicy.
(kp)

P.u."A~roSERWIS

A.K.RUSZCZVŃSCY

AUTORYZOWANY DEALER

CENTRUM DAEWOO
SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
62-023 Robakowe IliGądek . ul. Krótka 4
trasa Poznań - Kórnik. tel.ltax (0-61) 171-216

FOTO Stachowiak

• FSO - POLONEZ CARO. TRUCK. CARGO
• OAE\i\QO • TICO. NEXIA. ESPERO
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 LAT
• AlCE KONSORCJUM
- RATY NtEOPROCENTOWANE
'LEASING
'MONTA2INSTALACJI GAZOVIIYCH
, AUTOSERlMS oferuje także wymianę

,~=n~M~~~g'88~ U~~YCH

, NA MIEJSCU REJESTRACJA

I UBEZPIECZENIA

Rozmowa z IGNACYM MOSIEM - honorowym kustoszem Muzeum Literackiego
Henryka Sienkiewicza, który w niedzielę gościł w Śmiełowie podczas wieczoru
poświęconego pisarzowi

oryginał

Niepospolity
Pochodzi pan z Wielkopolski,
z Ostr7..cszowa w województwie kalis~
kim. Jakie wspomnienia zachowal pan
z dzieciństwa i młodości?
Urodziłem
się
w 1917 roku
w Ostrzeszowie. Tam też chodziłem
do szkoły elemenlarnej i do renomowanej lzw. ćwiczeniówki. Byla lo
szkol a płatna, gdzie przygotowywano
mnie do nauki w gimnazjum. Ale
w gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego byłem tylko rok. Ciężko mi było
z nauką malematyki. Pewnego dnia
nauczyciel wczwał mnie do lablicy,
a ja powiedziałem mu, że nie umiem.
"Idż , ly ośle'" - stwierdził wtedy profesor. Wledy wziąłem leczkę i odszedłem z gimnazjum. Poszedłem uczyć się
zawodu kupca do Ostrowa Wielkopolskiego. Bylem subiektem w domu
towarowym .
Niedlugo potem wybuchla wojna ...
J ak pan przeżyl okupację?
W nocy na rowerze ucieklem aż do
Grójca. Z rodziną miałem się spotkać
w Zduńskiej Woli, ale wszyscy mi
gdzieś poginęli. Przez Wisłę się już nic
przeprawiałem. Mosty były zerwane,
a ja nic umiałem pływać. Wróciłem
więc do Wielkopolski, do Ostrowa.

PRASA

Dom na Kościelnej I S zastałem w takim stanie, jak w momencie gdy go
opuszczaliśmy. Paliły sięjcszcze świa
tła ,

a na stole s tało sple śniałe jedzenie
i nakrycia od kolacji. Niedługo polem
wysiedlono nas z tego domu, z którego wyszło ha slo powstania przeciw
zaborcom pruskim. Niemcy przyszli
zaraz na początku i kazali zdjąć tablicę upamiętniającą ten fakt. Wciąg
nęliśmy ją na podwórko, aby ją przechować , ale zaraz przyszła żandar
meria z żądaniem jej oddania. Mieszkałem u brata, pracowałem w magazynie handlowym, ale zameldowany
byłem nadal w Ostrzeszowie. Ktoś
jednak musial donieść, gdyż pewnego
dnia przyszedł Niemiec i pytał się
o mnie w pracy. Chwyci lem tylko
szybko wartościowy koc z wielbłą
dziej welny na rękę i zabrano mnie do
ratusza. Myślałem, że będę bity, ale
oni zbierali pojedyncze osoby i wywieź li nas do Skalmierzyc Nowych.
Udało się jedoak panu uratować.
W jaki sposób?
Ludzi transportowano potem do
Kielc, ale ja uciekłem już ze Skalmierzyc. Nie podobało mi się w starej
szkole, w której nas umieszczono. Nie

DONOSIŁA

Szanownemu Pal'lstwu powiatu Pleszewskiego donoszę niniejszem
uprzejmie, re się osiedliłem w Nowem mieście n. W. jako

budowniczy studzien.
się do budowy studzien dla gorzelni i fabryk
t. d.
Zelazne i drewniane pompy mam zawsze w zapasie na składzie.
Swidrowania celem dochodzenia gruntu do cegielni i wody także
wykonywaun.
O łaskawe zlecenia upraszam listownie lub ustnie.

W

szczególności

polecam

mącżki i.

Teodor Strutz.
Nowe miasto n. W. obok apteki
"Tygodnik Powiatowy dla pow. pleszewskiego"
Nr 51, 20 grudnia 1873,r.
MiiW%:ffi:r$$$#r$${f.%M~ff%M;~;m;d

"Ostatni Poganin" na pomoc
Staraniem mlE"Jsklej sekcji pomocy
Dzieciom I Mlodztety w Jarocinie w
czwartek 16 bm. w sali kina MVlctoria"
zostanie wyswietlony int eresujący
egzotyczny film pl. .Oslatni Poganin· jak
wiadomo nakręcony w niesłychani e

się

trudnych warunkach, ilustrujący nieznaIle dziwy egzotyki wysp hawajskich czy
pacyfiku. Czysty zysk przeznacza

. Vlctrorla "

na

zimową.

akcję dOżY'.... iania

Chcąc

tedy

spełnić

dzieci.
dobry uczynek"

oby\<łatelskll miłoScl bliźniego przyjścia

z

pomocą

zawczasu

najbiedniejszym nale!y
w bilet na
czwartkotoJ)l seans tv kinie

zaopatrywaC~ię

interesujący

"Gazeta Jarocińska "
Nr 99, 12 grudnia 1937 r.

głębin

WfM{M~~f%M;MM#@

Obwieszczenie
W ZWIązku z zarządzenie m Bi Ufa
Odszkodowaó Wojennych przy Prezydium
Rady Ministrów zdnia 22 . 11 . 45 r., wzywa
s ię wszystkich Polaków, powracających z
terenów niemieckich i ziem okupowanych ,
do składania swoich spostrzeżeń i informacyj, dotyczących wywiezionego mienia
polskiego prL..eZ okupanta do Niemiec oraz
do różn ych innych krajów europejskich, w
Starostwach Powiatowych wzg l ędnie

Zarządach miast Wydzielonych ( W Referałach Szkód Wojennych).

lnformatorLY

liczyć mogą

na

wyplatę

zna l eźnego w wypadku pomyślnego
wyn iku rewindykacji na wylączncj podstlłwic ich donicsic!'l

Za Wojewodę:
(-) Dr Z iel ińsk i
Naczchlik Wydzialu
"Gazeta

Powiału Jarocińskiego"

Nr 16, 25 grudnia 1945 r.

wiedziałem też,

co to wszystko znaczy,

więc zwiałem. Kożuszek przerzuciłem

przez plot. Inni zagadali Niemca, kióry nas pilnował. Autobusem wróciłem
do Ostrowa, ale nie mogłem zostać
tam długo.
Zaczął więc pan się ukrywać ...
Blisko Jarocina mój wuj, kuzyn

Ignacy Mo.~ podczas pobytu w Śmie/owie
FO TO SwcJwwiak

mojego ojca, miał w Magnuszewicach
wielkie stawy i młyn. Byłem tam bardzo długo. Pomagałem w żniwach i na
ściernisku skaleczyłem się w nogę.
Musialem pojechać do lekarza do 00brzycy. Ciocia dała mi kucyka i "biedkę " . Kiedy chciałem mu zapłacić za
zabieg, okazało się, że nie muszę, gdyż
byłem zaopiniowany przez moją ciocię i dziedziczkę Magnuszewic, panią
Żychlińską. Ona była dla mnie bardzo
dobra i źyczliwa . Wróciłem do Ostrzeszowa i stamtąd przerzucono mnie do
tzw. Generalnej Gubernii. Po drodze
byłem także na Jasnej Górze w Częs
tochowie, gdzie podzi,kowałem Matcc Bożej za ocalenie.
W Magouszewicach poznał pan Radolinów. Jak doszło do spotkania?
U wujka były . duże stawy, wi,c
pływałem tam na łodzi. Kiedyś ciocia
mnie woła: "Igo przyjeżdżaj!". Kiedy
podpłynąłem do upustu, zobaczylem
ludzi na koniach. Ciocia powiedziała ,
żebym uważał, bo to są niemieccy
książęta. Powiedziałem zaraz cioci, że
ja ich potopię. - Nie rób lego. bo to
dobrzy ludzie. To są Radoliny - powiedziała ciocia. Jeden z tych dwóch
młodych ludzi już na połowie stawu,
zadal mi pytanie. - Pan nietute/"y zapytał. - Nietu/ejszy - odpowiedziałem. Zapytał mnie co tutaj porabiam.Jestem z lVizytą u cioci - wyjaśniłem. Pan nie chłopski - znów zapytal Radolin. - Chłopski l Ojciec był ch/op. matka
kobieta - stwierdziłem. Odpowiedział
mi, że jestem dowcipny, ale zadał mi
kolejne pytanie. Tym razem o to, czy
się przypadkiem nie ukrywam. Zagrałem wtcdy wielkiego artystę i roześmiałem się. Zapytałem, czy wyglą-

dam na bandziora albo na złodzieja,
abym musiał się ukrywać. - No nie.
proszę pana. Ale dzisiaj wielu Polaków
musi si~ ukrywać - wyjaśnił jeden
z książąt. Wtedy zadałem mu pytanie,
czy uważa , że Polakom ukrywającym
się z powodów politycznych należy
pomagać. Ten drugi odpowiedział mi ,
że jak najbardziej. W swoich okolicach nie mieli stawów, a chcieli zaży
wać kąpieli. Obydwaj chłopcy mówili
zresztą pi ęk ną polszczyzną. Przecież

oni byli od wieków Polakami, skoligaconymi z najlepszymi rodami. Opinia
o nich mówi, jak słyszałem , że nigdy
niczego złego nic zrobili. Do dziś
utrzymuję kontakt z dwiema ich siostrami, które mieszkają obecnie w Bawarii ..
Czy zna pan Jarocin?
Tak i bardzo mi s ię lO miasto podoba, szczególnie wasz rynek. Nie byłem
na koncertach, bo taka muzyka mi nie
odpowiada ..
Jak doszlo do powstania pańskich
zbiorów związanych z osobą wielkiego
pisarza, Henryka Sienkiewicza?
Po wysiedleniu znalazlem się w Kielcach. Rodzinę wielkiego pisarLa poznalem przez mojego przyjaciela, Bolesław a Cybulskiego. Został on po
śmierci swego ojca administratorem
włości sienkiewiczowskich w Oblęgor
ku. Bywałem w dworku i tam zostałem
przedstawiony synowi pisarLa, Henrykowi Józefowi. Poznałem także córkę Jadwigę Sienkiewicz, póżniejszą
panią Kornilowiczową. Zrobiła ona
na mnie duże wrażenie swoją skromnością i wielką dobrocią. Przyszłajed
nak chwila dość tragiczna. Mój przyjaciel Boleslaw Cybulski i Henryk Józef Sienkiewicz zostali aresztowani
przez gestapo. Udało mi się ich wykupić. Kontakt z Niemcem ułatwił mi
krawiec Józef Majuszak, wysiedlony
do Kiclc z Żerkowa, czyli z Ziemi
Jarocińskiej. Udalo mi się wydostać
Boleslawa. Byla ustalona suma w zło
cie, ale poczciwy Majuszak nie dał jej
Niemcom, tylko coś im uszył. Przyjechała do mnie żona, Zuzanna. Sienkiewicz z żalem, że jej mąż nadal
siedzi, a wkrótce miał iść transport do
Oświęcimia. Znów zwrócilem się do
krawca, aby skontaktował mnie z Niemcem. Za uwolnienie zażądał złota
i dwóch futer. Sienkiewicz miał wyjść
o 17.00. Kiedy minęła wyznaczona
godzina a jego nie było pomyślałem,
że mnie oszukali. Ale po godzinie
20.00 zjawiła się pokojówka doktora
Zakrzewskiego z informacją, że pan
Sienkiewicz wyszedł z gestapo. Pomimo godzin y policyjnej pojechałem na
rowerze do Oblęgorka , aby powiadomić rodzinę. Nazajutrz wyjechał pociąg do Oświęcimia. Wdzięczny syn
pisarza podarował mi pierwsze wydanie "Quo vadis" i od tej książki zaczęły
się moje zbiory.
W maju przyszłego roku będzie pan
obchodził 80. rocznicę urodzin. Jak
podsumowałby pan te lata?
Sam o sobie mówię, że jestem oryginałem i człowiekiem niepospolitym.
W moim życiu wszystko mi się udawało. Nie mógł mi nikt ani nic przeszkodzić. Nawet w PRL-u szli mi na
rękę , ze względu na osobę wielkiego
pisarza, Henryka Sienkiewicza.
Rozmawiała LIDłA SOKOWłCZ

Nie wszystkie dzieci marzą o lalce Barbie i bajecznie kolorowych klockach
lego. Przedszkolaki chcą w tym roku dostać w prezencie gwiazdkowym również
bułkę i buty zimowe. Najmłodsze, na szczęście wierzą jeszcze w Świętego
Mikołaja.

:Święty Gwiazdor nadchodzi
I

JUSTYNA NAPIERAJ
Ju ż od począ tku grudni a w przedszkolu mówi się najpierw o Mikołaju
a potem o Gwiazdo rze. Ten czas

poświęca się Świę to m B ożo narodze

niowym. Dzieci w przedszkolach mówią o tradycji, potrawach wigilijnych. W "Jarzębince" starszaki pieką
nawet pierniki. Dyskutują też o prezentach, o roli taty w domu przed
świętami , o pracach domowych. Organizowane S'! ba Iiki z udziałem
Gwiazdora albo Świętego Mikołaja.

Z pomponem i bez

- u nas

Miko/aj

się

nie pokazuje -

mówi Eugenia Weber, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 w Jarocine.
Dzieci wiedzą , iż Mikołaj wkłada
prezenty w buty, które dzień wcześ
niej muszą wyczyścić. W przedszkołu
umieszczone są napisy dotyczące Mikołaja oraz przygotowany świątecz
ny wystrój hołu. - Wszystkie cjzieci są
przygotowane na nadejście Swiętego
Miko/aja. Jest wielka/rajda, bo dzieci
po przyjściu do domu znajdująprezen
ty w bucie. Miko/aj jest nicwidzialny
i wklada prezenty do bUf ÓW, natomiast
pokazuje się Gwiazdor i przychodzi
z upominkami - mówi Eugenia Weber. W przedszkołu nr 7 problem

Gwiazdora i Mikołaja został więc
rozwią zany. Dzieciom nie myl ą się te
dwie postacie. Problem ten istnieje
natomiast w Publicznym Przedszkolu nr 6 Jarzę binka"w Jarocinie. -

l(tórego.i~anka,już po dniu św. Mikolaja, Micha/ zapy tal " Kiedy wreszcie
, przyjdzie Święty Gwiazdor?" - mówi

tata 4-letniego malca. Dzieci z "Jarzębinki" maj ą kłopot z odróżnie
niem Mikołaj a od Gwiazdora. -

Święty Mikolaj ma czerwony płaszcz,
Worek, czerwoną czapeczkę - mówi
malec. - A Gwiazdor ma czapkę z po"'ponem, a Mikolaj nie ma - twierdzi

inny cztcrolatek. Sześciola tki nie potrafiły podać żadnych różnic między

obiema postaciami . Nie tylko jednak
maluchy maj ą taki problem. OkaZUje
się, że same nauczycielki przedszkola
nie potra fi ą określić ani Mikołaja ani
Gwiazdora. - Powiem szczerze, że
sama nie wiem, czym oni się od siebie
różnią. Gwiazdor przychodzi! zawsze
Ila Wig ilir , a Święty Mikolaj by/
r; grudnia. W felewi~ji jednak teraz
mówi sir o Świę tym Mikolaju, który
rÓwnież zjawia się 24 grudnia. WproWadza się niepotrzebne zamieszanie,
i dzieci lIie do końca rozumieją o kogo
właściwie chodzi - mówi Iwona Paw-

łak ,

na uczycielka w przedszkolu nr 6.

- Wszystkiemu winna telewizja - twierdzą zgodnie nauczycielki . Co roku
albo Gwiazdor albo Święty Mikołaj
odwiedza przedszkola. Młodsze
dzieci wie rzą jeszcze w te postacie. -

By /y zapatrzone w Miko /aja, wystraszone śledzi/y każdy jego ruch - mówi

pani Iwona. Renata

Anłczak

dodaje:

- Szybko IV tym dniu jedzą śniadanie ,
bo wiedzą , że zza okien Miko/aj patrzy na nie i za chwilę przyjdzie do nich.

Starsze dzieci już nie tak łatwo oszukać. - Niektóre od razu pozna/y po
glosie

swoją panią.

Chyba jest 10
rodziców. Większość jednak
i tak wierzy i hoi się Gwiazdora wpływ

mówi Beata Majkowska, wicedyrektor Publicznego Przedszkola nr
6 "J a rzębinka" w Jarocinie.

Komputer i bulka
w wielu przedszkolach dzieci "pi-

Musi

być

zabawka

można spełnić niemal każ
dziecięce życzenie gwiazdkowe.

Dzisiaj

de
Sklepy z zabawkami notuj ą przed
świętami zwielokrotnione obroty.
Półki skłepowe uginają się od wielokolorowych przedmiotów. Od kilku
lat kupuje się to samo: lalki Barbie,
klocki lego, puzzle, maskotki, domki
dla lalek, kolejki , samochodziki , rakiety ... Przed każdą Gwiazdką wprowadza się do sprzedaży zabawkę ,
która okazuje się hitem sezonu. W zeszłym roku były to sterowane samochodziki, w tym - umięśni ona postać
. hemana z długimi włosami. - lm jest
on brzydszy, tym lepiej -

tłum aczy

Weronika Radowicz, właścicielka
sklepu z zabawkami " Gemini".
Rodzice kupuj ą różnie: zabawki
najtańsze i najdroższe. - Powodzeniem cieszą się przede wszystkim te
drobiazgi, które kosztują w granicach

już

wybrane przez ich pociechę - mówi

Anna Branicka, współ właścicielka
sklepu " Koala" w Jarocinie. Gwiazdka jest dla wielu dzieci jedyną okazj ą w ciągu roku, żeby dostały zabawkę. Opinię tę potwierd zają zarówno
sprzedawcy jak i nauczycielki
w przedszkolach. - W Dzień D ziecka
przeważnie

dajemy im jakieś słodycze,
a/e prawdziwych zabawek - nie - mówi

Weronika Radowicz.

Lalki i samochody
- Kiedyś 10 by/o zupełnie inaczej.
Ludzie nabywali dużo więcej zabawek,
niż teraz. Kupowa/o się nie tylko na
Gwiazdkę, ale równ ież na .iw. Miko/aja i na Dzień D ziecka - mówi Maria

Luczak, sprzedawczyni w dawnym
Domu Dziecka, mieszczącym się
przy ulicy Śródmiej skiej w Jarocinie.
Kupowało si ę masowo różne prezenty. Podstawą były samochody dla
chłopców i lalki dla dziewczynek. Byly to zabawki prostsze, mimo to
dzieci chyba bardziej niż dzisiaj o nie
dba/y - mówi pani Maria. Nie było

zabawek na baterie, tylko nakręcane
na kluczyki. Dzieci n aprawdę bardzo
się cieszyły . Często proszono sprzedawczynie, by upominki były dyskretnie zapakowane. Chodziło o to,
żeby dziecko, które przyszło na zakupy z rodzicem, nie wiedziało, co jest
w zawiniątku. W latach osiemdziesiątych sprzedawało się wiele drewnianych i plastikowych klocków, samochodów strażackich, wywrotek,

szą"

listy do Gwiazdora. Z reguły
w nich prośbyolałki,
rakiety, komputery czy nawet buty
i sukienki. " Narysowane" listy trafiaj ą do przedszkolnej skrzynki pocztowej . W zeszłym rok u były wysłane do Świętego Mikołaja mieszkającego w Laponii. Po Nowym Roku roku przysła ł do "Jarzębinki "
pozdrowienia. - Właściwie po tych
znajdują się

obrazkach można poznać sytuację
materialną rodziców. Jeżeli w domu
jest dostatek, to dzieci malują zabawki. W innym wypadku, na obrazkach
znajdują się części garderoby. Często
maluchy zdają sobie sprawę z tego, że
rodziców nie stać na drogie prezentytwierdzi Eugenia Weber. - W ty m
rokujedno z dzieci narysowalo bulkę,
a i/l/le buty - mówi Beata Majkows-

ka.

Najczęściej

jednak przedszkolaki
o tradycyjnych, co nie znaczy
tanich prezentach. - Chcia/bym domarzą

stać bajkę

o Królu L wie i samochód
z lego - mówi czterolatek. - A ja
dostanę czolg i rakietę, no i takie tam
"pierdo/ki " - przechwala się inny.

Dziewczynka w kitkach poważnie
wypowiada swoje życze nie: - Chcialabym mieć prawdziwe nożyczki, że
bym mogla wycinać kolorOIvanki. Jej
rówieśniczki są już

mniej orygina lne.
lalki Barbie, domek,
puzzle. Chłopcy marzą o komputerach, " ludzikach do zabawy", " prawdziwych plecakach do szkoły" oraz
C h cą dostać

kalkułatorze.

20, 30 złotych. Rzadziej kupowane są
drogie prezellly - powyżej stu zlotych-

informuje pani Weronika. W tym
roku zakupy rozpoczęły s ię nieco
wcześniej. Pierw szą o kazją były mikołajki. Okazuje się, że rodzice bardzo pow ażnie traktują dzień Święte
go Mikołaja. - Już nie wystarczy/o,
jak przed laty, podaro wać kilka s/odyczy. W tym roku musial być to chociaż
niewielki prezent - zabawka - twierdzi

sprzedawczyni. Nawet najprostsze
i zarazem najtańsze zabawki też
sprzedają się dobrze. - Tradycyjne
prezenty to klocki, kolejki, plastikowe
samochodziki. Jakie.i roboty, samochody na radio, 10 jesf ciągle coś
nowego - mówi Weronika Radowicz.

Po prezent do sklepu rodzice przyzwyk le sami. - Nieraz mama

chodzą

i tata przyprowadzają dziecko i wtedy
co chciałoby dostać od Gwiazdora w tym roku.
Za kilka dni rodzice kupują zaba wki

proszą, żeby samo pokazało,

zestawów " ma ła fryzjerka" i "mały
lekarz", gier planszowych.
Zdaniem sprzedawców za bawek,
dwadzieścia , trzydzieści lat temu
dzieci o wiele bardziej cieszyły się
z prezentów. Szczególne upominki
zapamiętuj ą na całe życie . - Pamię
tam,

że

rodzice

już parę

dni przed

"Gwiazdką" uprzedzali m nie i trójkę
mego rodzeństwa o tym, żebyśmy nie

liczy li na prezenty. Zanadto się tym
nie przejęliśmy, bo w domu nigdy się
przelewalo . Jakież bylo nasze zdziwienie, gdy po k olacji wigilijnej rodzice
poczęstowali mnie i brata dużymi "cukierkam i ". Po odwinięciu papierków
okaza /osię, że są to zegarki. Już żaden
prezent tak bardzo mnie nie ucieszył,
jak lV/a.inie ten - wspomina p i ęćdzi e
sięc i o l etn i mężczyzna.

Trzydziestokilkuletnia kobieta przypomina sobie
smak poma rańczy sprzed lat: - Te
dzisiejsze już tak nie pachną, jak te,
które dostawalam w dziecińst wie. By/y przepyszne.
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Odwołany koncert '!~~~mrA<~' ~i~~M~S!~!~~:~
Nie

odbył się

zapowiadany koncert
BIG CYC. DwunasIego grudnia, w Jarocińskim Ośrodku Kultury
o godzinie 19,00 mial rozpocząć się
występ lej grupy. Punklualnie o tej
godzinie zespól wyszedł nie na scenę,
lecz z domu kultury.
Powodem takiej decyzji była, zdaniem muzyków, zbyt mała ilość sprzedanych biletów. Wykupiono sto pięć
dziesiąt kart wstępu. Liczono na co
najmniej dwieście .
Pierwszy, z Gdańska do Jaroci na
przyjechał wokalista zespołu Krzysztof Skiba, który jako jedyny nie pochodzi z Ostrowa, lecz z Łodzi. O godzinie 17.40 na an tcnie JA-Radia odbyła s i ę z nim krótka rozmowa, którą
przeprowadzil szef muzyczny rozgło
ś ni - Hieronim Ścigacz. Artysta. jak
zawsze, byl w dobrym humo rze i sprawial wra żenie przygotowanego do występu. Na zakończenie, jeszcze raz,
oficjalnie zaprosił sluchaczy na koncert.
Na miejscu okaza la s ię, że pozostali
czło nk owie zespołu nie wynieś li nawet
instrumentów ze samochodu . Publiczność nic zos tała wpuszczona na sa l ę
i w holu niecierpliwie czekala na decyzję. Podjąl j ą lider grupy, basista - Ja',,",połu

Sklepy
w święta
Sklepy spoży",cze i przernysiowe bę
ol warte w ostatnią niedzielę
przed świętami - 22 grudnia.
Placówki "Zgody" otwarte b,dą
w Wigili ę: SpOŻyWC7.e do godz. 15.00,
przemysłowe do 14.00. W l Święto
. wszystkie sklepy "Zgody" będą zamknięte. Czynne jak w niedzielę będą
sklepy spożywcze w drugi dzień świąt.
27 grudnia otwarte będą jak w robocze soboty, a przemysłowe do godz.
16.00, a dzień póź niej - dwie godziny
krócej. W sylwestra wszystkie placówki "Zgody" pra cować będą o dwie
godziny krócej. W Nowy Rok sklepy
będą zamknięte.
(jn)
dą równi eż

PŁYTY

GIPSOWOKARTONOWE-

RUSZT STALOWY
. I AKCESORIA
y SZPACHLOWE

HURT-DETAL
ul.

63 - 200 JAROCIN
28
tel. 473 058

WĘGLOWA

cek J ędrzejak, który wraz z perkusistą
- "Jerrym", opuścił budynek JOK-u.
Więcej ochoty do występu przejawiali
gitarzysta - Roma n Lechowicz i Krzysztof Skiba, którzy próbowali organizatorom wytłumaczyć za istniał ą sytuację·
Pieni ądze

za bilety, które w przed10 złotych, zoktóra przybyła na imprezę, nic kryła rozczarowania. Wszyscy liczyli na to, że koncert jednak się odbędzie .
Przypomnijmy, że w tym roku grupa otrzymała platynową płytę za longplay " Z gitarą wś ród zwierząt " i zajmuje drugie miejsce (po Varius
Manx) pod względem ilości sprzedanych płyt i kaset. W plebiscycie miesięcznika "Tylko Rock", utwór "Makum ba" wybrany zostal przebojem
roku . Natomiast czytelnicy "Gazety
Jarocińskiej" w plebiscycie "Podsumowanie Ro(c)ku" wybrali "Z gitarą
wś ród z wierzą t " płytą roku.
(kp)
sprzedaży kosztowały

stały zwrócone. Młodzież,

*

Ale jaja! W kategoriach rozumowych tego chyba wy tłumaczyć się nie
da . Mówią , że kied y nie wiadomo o co
chodzi, 10 zazwyczaj chod zi o pienią
dze. Warunki wy s tęp u , jakie uzgodni li o rga niza torzy i muzycy są ich
tajemnicą. Gdyby je poznać , może
dałoby się wyjaśnić dlaczego, bez następstw dokuczliwych dla umawiają
cych si~ stron, koncert mógł zostać
zerwany. Osobną sprawą jest to, że
w 25-tysięcznym mieście położonym
w najbardziej p.odobno cywilizowanej
dzielnicy Polski , na ko ncert gwiazdy
przychodzi mniej osób niż na niejedno
wesele, a na premierowym filmi e kino
zieje pustką. Z drugiej strony widać,
że Big Cycowi sukces uderzył do gl0wy. Luz, z którego kapela słynie, jest
tylko m an ierą. Jarocin - mianowany
kiedyś polską stol i cą rock and rolla,
atry butów stołeczności nie posiada .
Big Cyc - okrzyknięty megagw i azdą
rocka - świeci św iatłem odbitym. Od
błyszczącyc h niklem monel.
HIREK $

Liga
bilardowa
Rozgrywki ligi

pooł

bilarda Ziemi
Jarocińskiej rozpoczną się na początku
stycznia,
Do ligi pool bila rda Ziemi Jaroc iń s 
kicj mag,! zgłasza ć ::> i ę trzyosobowe
reprezentacje loka li . w których znajduje się stól bilardowy. Zgło sze nia ,
które można składać do 27 grudnia
w biurze ogłoszeń i sekretariacie " Gazety", winny zawierać nazwiska graczy, a także ad res i numer telefonu
kapitana drużyny .
Spotkanie organizacyjne kapitanów druzyn odbędzie się 30 grudnia
o godz. 18.00 w barze "Fax" (Jarocin ,
ul. Jagiellończyka), tel. 401 - 258.(rr)

kiewicza gościło znawców i wielbicieli

twórczości autora ''Trylogii''.

Na zaproszenie kustosza muzeum,
Andrzeja Kostołowskiego, w niedzielny wieczór przybyła do Śmielowa Anna Surzyńska - Blaszak, ki erownik Muzeum Literackiego H. Sienkiewicza w Poznaniu . Wyjątkowym
gościem wieczoru był honorowy kustosz tejże placówki, Ignacy Moś, który sam o sobie mówi, że jest "am-

b d
S' k' . "P d'
asa orem len lewIcza. o arował on Andrzejowi Kos tołowskiemu
cztery książki , m. in. "W pustyni
i w puszczy" oraz monety wydane
z okazji Rocznic Sienkiewiczowskich.
Program wieczoru składał się
z dwóch części. Pierwszą wypełnił
wykład Anny Surzyń s kiej - Bła szak,
poświęcony wielkopolskim kontaktom pisarza. - W 1899 roku , na Irasie

Wyróżnienie

dla Witaszyc
Na I Ogólnopolskim
Twórczości

Przeglądzie

Dziecięcej

o Tematyce
Ekologicznej, który odbył się w Krotoszynie Zespół Taneczny "Fantastik"
ze Szkoly Podstawowej w Witaszycach zdobył wyróżnienie,
Organizatorem imprezy, która
miała miejsce '7 grudnia. hył Krotoszyński Ośrodek Kultury. Patro nował jej Wyd z iał Oświaty Urzędu
Gminy i Miasta w Krotoszynie, który ufundował szereg nagród.
Przeg ląd mi a l na celu zaprezentowanie dorobku a rtystycznego poświ~co
nego zagadnieniom ochrony środo
wiska przyrodniczego, popularyzację
dzialalności ekologicznej poprzez rożnorodne formy oraz wymianę dośw iadczeń i pom ysłów w zakresie
twórczości dziecięcej.

goszczący nas dziś, Śmielów. Przejazd
byl zaplanowany tZIV. me todą dysz·
lawą, czyli od majątku do majątku .
J tak też trafii pisarz do palacu na cale
trzy dni. W innych miejscach byl on
zadręczany kompleme~(ami. Pobyt I
tuta] byl dla S,enkIew,cza relaksem. I
Po dwunastu latach przysiał do pani
Che/~owskleJ bardzo serdeczny lts~ ,
w. ~torym. napIsal, ;e chelOłby powroelC do goscmnego Smlełowa. ale sprawy połl/yczne na to me pozwalają·
Tuzajobiecal synkowi Chelkowskiego,
że w przyszlości napisze powieść dla
dzieci. Co prawda wiadomo. że takie
deklaracje skladalw wielu domach , ale
przynajmniej slowa dOlrzymał pisząc
"W pustyni i IV puszczy" - powiedziała Anna Surzyńska - Blaszak. W dru- ~
giej części wieczoru odbył się koncert I
muzyki polskiej, z czasów wspolezesnych Sienkiewiczowi, czyli z przeło- I
mu XIX i XX wieku.
(ls)

Prezentowano dorobek plastyczny, piosenkarski oraz widowiska muzyczno-taneczne. W tej osta tniej kategorii Zespól Taneczny " Fantastik "
ze Szkoły Podstawowej w Witaszyeach , repreze ntujący gminę i miasto
Jarocin, uzyskał wyróżnienie w postaci okolicznościowego dyplomu
oraz nagrody pieniężnej w wysokości
100 zł . Od wielu lat' opiekunem i instruktorem zespołu jest Grażyna Kalmucka - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Witaszycach. Po przyjeź
dzie z Krotoszyna powiedziała mię
dzy innymi:- Jeslem bardzo zadowolona z występu naszych dzieci, które
daly z siebie wszystko, ahy wyslęp byl
ciekawy. Uzyskaliśmy satysfakLjonujqce wyrónienie, gdyż nie przyznawa-

no

żadnych

I

numerowanych .miejsc.

Najlepszy ch po prostu nagrodzono równorzędnymi wyróżnieniami.

Tego typu niezwyc zajna impreza
w Krotoszynie była orga nizowana po
raz pierwszy i miała chrakter otwarty.
(lb)

l

Nie utajniajcie obrad .
Polskie Centrum Monitoringu WolPrasy zaapelowało do organów
samorządowych o zaniechanie praktyk
utajniania obrad. Jednoczdnie zwrilcilo się do wladz legislacyjnych o wydanie
precyzyjnych przepisów w tej sprawie.
"Utajł/ianie obrad j(~st dy.\kus)~ille
Ul kOl1tek.\:cie .';tatu/owych zadUII orności

gallów samorządowych związanych
z ill/eresem spolecz no,~c i lokalnych" wyjaśnia

Centrum . PC MWP uwa ża
leż, iż "prakty ka utajniania obrad organów samorz ądowych koliduje z obowiązujqr:,:ym prawem, ponieważ godz i
IV idee jawności i swobodnego dOSlr!PU
do i~rormacji wynikające z prawa pra"owego oraz artykulu 10 Europejskiej

KomvellLji o Ochronie Prali' Czlowieka
i PodslalVowych Wo/no.vci". W z aję
tym stanowisku podkreśla się również
że unonnowania prawne dotyczące
jawn ości obrad sa morzą du terytorialnego są mało jasne i ułomne . zwła sz
cza w kwestii prawa dziennikarzy do
otrzymywan ia i przeka zywa nia infor-

I

J

I

macji .
W ostatnim czasie kilkakrotnie
unicmo~liwi ano dziennikarzom obscrwowa me obrad rad miejskich, m. iIf' 1
w Ostródzie i w Przemyślu. Kilka
tygodni temu t akże w J arocinie zostało utajnione posiedzenie Komisji
Promowania Dzi ała ln ości Gospodarczej i Zapobiegania Bezrobociu. (rr)

Dokończenie

ze str. 1

pokojami kontrastują teżcho
dniki i lampy w holu, pamięta
jące z pewnością oddanie hotelu do użytku . Podobnie jest z szatniami. Nowe kafelki, wieszaki, ła
weczki, prysznice i ubikacje przystosowane są dla osób niepełnospra
wnych - a prowadzi do nich obskórny, wąski korytarz.
W najgorszym stanie jest pływal
nia. Na szczęście jej użytkownicy nie
widzą skorodowanej konstrukcji
podtrzymującej dach. - Ja tam tylko
dwa razy nadepnąlem i coJnąłem się.
Jedna zgnilizna! - mówi radny Stefan
Roguszczak. - Tam całe płaty rdzy
odlatują . Za Kowalsk iego na wierzchu popryskali czymś czarnym bitumicznym. J co to dala? Trzeba to
najpierw oczyścić. Eksperci zapewniają co prawda, że na razie strop się
nie zawali , ale może to być tylko
kwestią kilku lat. Jeśli remont nie
zostanie wykonany, od przyszłego
sezonu pływalnię trzeba będzie zamknąć. - Ekspertyza została zrobiona pod koniec sierpnia i co do tej pory
zarząd zrobil? - denerwuje się radny
Roguszczak.

Z

poprzedni jego dyrektor - Henryk
Kowalski jest teraz wicebunnistrzem. - MOSiR ma w budżecie okola
miliarda /la remont. Stanowczo za
mało - ale na początek wystarczy.
Przynajmniej na 10, co planowane
jest na 1010 w ramach zabezpieczenia
konstrukcji dachowej - broni się wiceburmistrz. Zaprzecza też jakoby
władze miasta zbyt opieszale starały
się o środki z Totalizatora. - Sięga
się po te pieniądze z taką intensywnością, na jaką nas stać i jak jest to
możliwe. ( .. .) My wystąpimy z wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek
majednak osiem stron rubryk, które
trzeba wypełnić i do każdej dołączyć
stosowny dokument - mówi Henryk
KoV:alski.

Na listopadowym spotkaniu z lu-

Sportowego. Środki te są rozdysponowywane centralnie (przez radę,
której senator Sikorski jest człon
kiem) na budowę i remonty obiektów sportowych, przy czym w pierwszym rzędzie dotowane są pływal
nie kryte. Na ich remont można
dostać kwoty sięgające nawet do 50
% kosztów całkowitych . Senator
Sikorski niepokoił się, dlaczego jarocińska pływalnia nie skorzystała
jeszcze z takiej możliwości . - Ja się
dziwię. że tak późno zaczęto się starać - mówił. - W SłupU w zeszłym
roku też tak było: ni stąd ni z owąd
pod koniec roku wypadl remont.
I tam reakcja była natychmiastowa.
Wystąpienie senatora poruszyło
pracowników MOSiR-u . - Tak
wiedział, jakby wystarczyło naplsac
wniosek i powiedzieć: dajcie nam
pieniądze - denerwuje się Krzysztof
Królak kierownik obiektów sportowych - a przecież, żeby dostać
pieniądze z Warszawy, trzeba naJpierw zgody radnych na zainwestowanie w obiekt dwóch trzecich kosztó w. Ani kierownik obiektów sportowych, ani dyrektor MOSiR-u Maciej Łączny nie są pewni poparc~a
radnych . - Co roku piszemy o duże
pieniądze i co roku nam się te pienią
dze obcina. Tylko jeden radny nas
popiera, no może dwóch: SteJan ~o:
guszczak i Marek Jankowiak - mowl
Łączny. Stefan Roguszczak brom
pozostałych radnych: - Nie wiedzą ,
co jest grane. Przecież ekspertyzy
nikt nie widzial. Łączny ją dostał,
przekazal zarządowi i zarząd trzyma
u siebie.
Przy rozdziale środków MOSiRowi nie pomogło nawet to, ze

Po-.

ładna pościel.

W przeciwieństwie do hotelu dochodów MOSiR-owi nie przynosi
ani pływalnia, ani boisko. Za wynajęcie dużej płyty wraz z szatnią MOSiR pobiera sto złotych. Zdaniem kierownika obiektu nie wystarcza to na utrzymanie nawierzchni i opłacenie energii i wody. Kiedy boisko udostępnia się miejsco-

żna.

Na trzy lata nikt by na pewno nie
takich środków. Tu
wszystko jest moje. od łyżeczki począwszy - mówi Marek Jankowiak.
Twiedzi, że drugą umowę podpisał,
bo mu powiedziano, że to formalność, że tak trzeba. Zapewnia jednocześnie, że pomiędzy nim a dyrekcją
MOSiR-u nie ma żadnych nieporozumień. - To niejest sprawa zatargu,
tylko wyszedl ten mankament. że
jestem radnym. Żeby nikt nie mówił,
że została sprawa zalatwiona po znazaimveslOwał

jomości. Miałempropozy,ję, żejeżeli
zrezygnuję z

radnego. to mi przedłużą
bez niczego.
Dyrektor Łączny twierdzi, że dla
MOSiR-u korzystniejszy byłby ponowny przetarg. - Pozwoliłoby to
umowę

ALEKSANDRA PILARCZYK
Piętnaście
pięćdziesiąt?

dźmi kultury i sportl! senator Stanisław Sikorski przypominał o moż
liwości uzyskania dotacji na remont
pływalni ze środków Totalizatora

jednak na remont
pokoi hotelowych. - Głównym naszym żródłem dochodu jest IlOtel.
Dlatego ja nie moglem w 1995 roku
wszystkiego pakować w pływalnię
krytą. bo hotel był w stanie krytycznym - tłumaczy. Pokoje hotelowe są
systematycznie odnawiane i wyposażane.
Dyrektor zapewnia, że
wkrótce pojawi się w nich też nowa,

Czy zdążą przed rdzą?
czy sto

Pieniądze czekają

zdobyć kierował

Wniosku z pewnością nie da się
wypełnić, nie mając projektu i kosztorysu remontu pływalni . Kiedy kosztorys będzie gotowy - nie wiadomo. Jak twierdzi dyrektor MOSiRu, w tegorocznym budżecie nie ma
na to pieniędzy. Nikt więc nie wie
nawet w przybliżeniu, ile remont
mógłby kosztować. - Będzie obejmował bardzo szeroką gamę i może
kosztować - według moich wstępnych
szacunków - 8 miliardów, 15 miliardów, a może kosztować i 150 miliardów - mówi wiceburmistrz. Jego
zdaniem wszystko zależy od tego,
jakie pomysły będzie się realizować.
Senator Sikorski jest .zdumiony sumami podanymi przez bunnistrza. W takim razie rÓŻne kwoty chodzą mówi. - Ja słyszałem O 2.6 miliarda.
Nowy basen kosztuje około trzydziestu pięciu miliardów.
2,6 miliarda wystarczyłoby na zabezpieczenie stropu pływalni. I wiceburmistrz, i przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu _
Bogdllll Udzlk są zdania, że nie
można poprzestać na remoncie dachu. Radny Udzik twierdzi, że MOSiR-owi przydałyby się także inne
inwestycje. - Dot}Chczas dyrektor
nie przedstawił jednak kompleksowego prOjektu rozwoju ośrodka. Przewodniczący komisji kultury nie czuje się odpowiedzialny za taki stan
rzeczy. - Myśłę. że to jest sprawa
między dyrektorem MOSiR-u a Zarządem Miejskim. Zarząd jest zobowiązany do sprawowania nadzoru
nad gminnymi jednostkami, a dyreklor z kolei powinien sygnalizować
zarządowi wszystko. co jest potrzebne - mówi.

Kto ma

płacić?

Maciej Łączny zapewnia, że o remoncie pływalni myślał od począt
ku. Pieniądze, które mu się udało

wym zakładom czy organizacjom,
z opłatami jest jeszcze gorzej. - Zrobiliśmy turniej zakładowy i poprosiliśmy o mole wplaty. to zaraz były
oddźwięki do burmistrza. dlaczego
bierzemy pieniądze - żali się KrzysztofKrólak.
Najwięcej dokładać trzeba do pły
walni. Maciej Łączny przyznaje, że
przychodzi na nią znacznie więcej
osób niż dwa, trzy lata temu. Obawia się jednak, że podwyżka cen
biletów mogłaby wielu amatorów
pływania
skutecznie zniechęcić.
Obawy dyrektora potwierdzają
nauczyciele, przychodzący z uczniami na basen. - Już leraz dla wielu
rodziców to jest za drogo i załatwiają
dla dzieci zwolnienia. Jak ktoś ma
trójkę i za każde musi zapłacić 8 z/...

urealnić cenę

- mówi - Poza tym.
z tym. który wygra przetarg, sporzą
dzę taką umowę, w której będą zagwarantowane godziny otwarcia restauracji. Teraz lokal zamykany jest
o godzinie osiemnastej. Osoby uczę
szczające na basen skarżą się, że nie
mogą po pływaniu napić się herbaty
czy kawy . Podobnie z gośćmi hotelowymi. Dyrektor Łączny przyznaje, że jeśli chodzi o zorganizowane
grupy, to Marek Jankowiak zawsze
jest gotów nie tylko otworzyć lokal,
ale nawet negocjować cenę. Gorzej
z pojedynczymi klientami. - Dla
dwóch herbatek czy kaw nikt nie
będzie trzymał personelu, bo to się nie
op/aca - broni się Marek Jankowiak.

Dla ducha czy dla

~ankamentradnego
Źródłem dochodu dla MOSiR-u
jest też wydzierżawienie restauracji.
Ale i w tej kwestii pojawiły się nie
lada problemy. i Markiem Jankowiakiem - aktmilnym dzierżawcą,
trzy lata temu ówczesny dyrektor
Henryk Kowalski podpisał bowiem ... dwie umowy. Pierwszą na
dziesięć, a drugą na trzy lata. - Ja
uważam, że pierwsza umowa jest wa-

ciała

W Radzie Miejskiej ta sama komisja zajmuje się i kulturą i sportem.
- W Jarocinie wydaje się dużo pienię
dzy na kułturę, a za mało na sport.
Powinno się te wydatki zrównać.
Gdybyśmy tu mieli trzech instruktorów do pracy z młodzieżą, to moglibyśmy działać - mówi Maciej Łącz
ny. Podobnego zdania jest radny
Roguszczak. Twierdzi, że w budże
cie znalazłyby się fundusze dla MOSiR-u. - Pieniądze trzeba ściągnąć
z JOK-u - miliard zlotych. bo tam
poszło niepotrzebnie pięć miliardów;
z biblioteki trzeba ściągnąć pienią
dze. bo są tam niepotrzebne; i nie
wiadomo po co już teraz daje się na
Skarbczyk trzysta pięćdziesiąt milionów. Z takim projektem radny Roguszczak wystąpił na obradach Komisji Budżetowej . Jego wniosek został odrzucony. - Uważam za zly
pomysł - komentuje Bogdan Udzik żeby zabierać pieniądze przeznaczone na kulturę, czyli na JOK, muzeum
i biblioteki. Radny Udzik twierdzi,
że funduszy na sport trzeba szukać
gdzie indziej: - Być może mają rację
ci. którzy twierdzą, że gmina inwestuje zbyt wiele.

ORZECHOWSKIE 'ZAKŁADY
PRZEMYSŁU SKLEJEK
62-322 Orzechowo, ul.

Miłosławska

13

~

ZaOR
TO INACZEJ

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

OFERUJĄ:

~

... sklejki suchotrwałe i wodoodporne
(wym. 213 x 125)
... sklejki bakelizowane - szalunkowe
(wym. 213x 125)
ORZECHOWO
... sklejki profilowe
... sklejki boazeryjne
(wym. 210 x 127)
... płyty stolarskie suchotrwałe zwykłe
(wym. 244 x 122)
... płyty stolarskie oklejane okleinami naturalnymi
(wym . 244 x 122)
... płyty stolarskie obłogowane płytą pilśniową
... płyty wiórowe suchotrwałe
(wym. 410x 183, 244x 122, 183x 160)
... płyty wiórowe oklejane okleinami naturalnymi
(wym. 244 x 122)
... deszczułki posadzkowe lity i mozaikowe
dąb ,

(gat.

~

~

dóż życzenia świąteczne na antenie JA-Radia
SPECJALNY ŚWl.,\TECZNY KONCERr ŻYCZEŃ
25 gmdnia w samo południe
Teraz zapłacisz tylko 5 zł

Uwaga!
cIeśli l""dziesz chcial, osoba. do której lriemjesz życzE:nia,
zostanie o tym powiadomiona
Biuro Ogłoszeń : Jarocin, Rynek - Ratusz, tel. (0-62) 47-23-14

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Tel-Poż-System

"ISKRA" Sp. z o. o.

ul. Krańcowa 15, 6 1-022 POZl13Il
teL/fax (0-61) 77-04-16, tel. 76-22-61
ODDZIAŁ

JAROCIN

ul. Poznańska l, tel. (0-62) 47-43-38

buk, brzoza)

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

... okleiny

ZAPRASZAMY!

d opracowania analiz zagrożenia pożarowego , instrukcji bezpieczeń

rJrJ!Jri1rJł:ff)l~WB rJrJ

stwa pożarowego , instrukcji składowania

P Rl YC HODHI A

..".------.,.....ANALITYCZNO-TERAPEUTYCZNA
. ,.,..."...
-

LABORATORIUM ANALITYCZNE CZYNNE:
wtorki,

piątki ,

pozostałe

-

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

Fizykoterapia - EKG
Gabinet Zabiegowy
Gabinet Lekarski

- (badania wstępne. okresowe,
kiero'NCÓw, kontrolne)

~
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Konsultacje
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I

reumatologiczne I ortopedyczne
Możliwość rejestracji telefonicznej

-

LJ....

Konkurencyjne ceny!
Najnowszy sprzęt!

BICOM - to nie cud •••
• mówi pani Joas ia. Bieom • fo =espo ł r,,:-qd=eli phu /eka ,.sJ:j nadzór, laory pomógł pcwróc;ic mi do
/10ntlalflcgo tycia. poz walające na k(17)'sfanie z dobra IIQ/LU)' w okresie win.my i uroków pięknego lora.
Z a!erguL a w sz czególnnści z pyłkownicą w okresie wiO$'~v i /c/(Q m ę,;~yłam ~ię pr:e= piąć lat. Miałam
w.ykonyw(me lesty skórne i byłam cały c:as /1!c:!Otld , lec: objawy =aws=e wiQSłI'l powf'/Jcały. N.l dłu=s:c
-rpacery poprzednin wychodziłant zawsze w c."Zasie des=C:LI parasolem lub wkrótcL' 1'0 deszc::u, kiedy w
powietr:!u było najnmiejs=e stęzell ;e pylkńw. Obecnie po lempl; odc:ulającej B/COM-elli. którą IIkO/iqlanl
jesie n ią ubieg łego roku. pne-rtały mnie dręc::yc : IIjJorc:ywe karary, Iwpadowe hcholllfł. :(/Ik(/II)' naJ',
ł:awre m e, obrzęki .fpojó'H!ek oraz ~'wiorJowstręr, D=ij polec:om gabmet w KonimI!. nJl cs=c:ą'-)' ,~ię pr.y III.
Poz/lanskie}: wqsthm Cierpiącym na uc-:ulenie I imll.' J'(:hor:ema,

=

Co to jest BICOM i na czym polega terapia?
nICOM Jes! lo zeslaw aparatury rodem z M o nachium, ~ IuŻilcy do tel1lpli blUreLonansowcj zwanej
metod" BRT Terapii! la OpLt!f1I ~i~ na wyKorzyslilnlu ...... Iasnych drQ,iln elektromilg:netyc7J1ych pilCJ cnla, gdzie
za p omoc" elektrod punkt(lW)'c h zblenl ~ I ę info rmaCj e l okr e~lunyc h punktów I: lala I odpOW iednI!)
przelwulZQ.nC zostaj~ sklcrowane d<J pacjenta Wyrownuj.\": poZiom cnergLL W mll!Jscdch CMI'\'ch prl)'::,plcsl.a
$I~ powrot do .....drowla DZieJe ,~I~ to dlalego. gd}'z orgamzm człOWieka, Jak kazdy LYW" olgamzm. }C~I
"Odłem energu - w tym clektromagne!yczneJ. a takze odbiorcą tCJze cnergu z ZCwTl.ltrz.
1'rz)' plzeprowadza nlu te rapii BRT nie ,,-,licea 5i ~ odstawlama leków, an~ ogrilnlc:r.an ill zab ll':S')w
zlecollych przez leka rzy p r owadzących. wręcz przCC1WnH! bardzo częst o 7~llccll :;!ę W1Zyty u lekarzy
spcejabstów, z ktOryml l powodzemem udaje Sl« wspólpracowac
Melod,l blore7.onans()· ... ą leczy Się. uzyskUjąC dUlC rezullaty, \A.lclc pr~ewlck lych schorzcn pIk bole
ml!;:sni. bOle re'J.malyo:zne. st any zapalne gurnyl:h w-0g oddeeho\\')'l:h, 7~lhw7.eflLa uk ła du "nllelllJ, chorl)!w
WIZWOWC zo l ądka I dwunastmcy. wszel kie stan~' deprcs\'Jllc I nel'\\'icowe or,łZ szcreg Innyc h ~hQ l lcr'l.
ktoryc h h.llilJ nie spo.~6h wym i enić
Wykonujemy be7.bolesne lesty alc:rgLcUlc I oOczuiema w zakre~ le 270 alcrgcnow
Przyjęcia

w Jarocinie - w soboty. Przychodnia OTL. ul. Zadszna
ReJestrucja i informacja telefoniczna codziennie od lO n d o 1811
(0-62) 64-56-22 lub (0-62) 57 -57-50

materiałów,

planów obrony

przeciwpożarowej

D projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożaru,

stałych

urządzeń gaśniczych '

D

przegłąd, konserwację, naprawę

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

N a ostatnich targach Investcity, gminy prezentujące swój dorobek "licytowały
się" swoimi dochodami na głowę mieszkańca, udziałem inwestycji w budżetach
czy pozyskanymi z zewnątrz dużymi inwestorami. W budżecie Jarocina na rok
1997 nie brakuje na pewno jednego - wielkich inwestycji.

Budżet

A.D. 1997
PIOTR PIOTROWICZ

Projekt gminnego budżetu trafił do
radnych już przed li stopadową sesją
rady miejsk iej. Również w jej programie przewidziano pierwszą dyskusję nad kierunkami gminnych wydatków w nadchodzącym roku. Nie była
\ ona ani

długa,

ani owocna. Pewnie

dlatego, że najwi ększe boje o to, na co
wydać przyszloroczne pieniądze toczą
s ię zwyk le w czasie obrad komisji. Nie
trzeba też za pominać o tak zwanych
naciskach lobbystycznych i ewentualnych układach pomiędzy radnymi,
gwa ra ntujących wzajemne poparcie
preferowanych przez poszczególne
osoby projektów.

Prezenty od Sejmu
Sejm Rzeczpospolitej intensywnie
w tym roku nad uregulowaniami prawnymi, mającymi wpływ na
finanse gmin. Najpierw zamrożono
praktycznie rzecz biorąc waloryzację
maksymalnych stawek podatkowych,
które ostatecznie są ustalne przez gminy. Potem nie zgodzono się na zwięk
szenie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na
sku tek protestów środowisk samorzą
dowych 6 grudnia parlament zmienil
ustawy, które w ewidentny sposób
ograniczały wpływy do kas samorzą
dów. W ostatni piątek znowelizowaną
ustawę podpisał prezydent.
Nowe przepisy przewidują mniej
więcej 20-procentowy wzrost maksymalnych stawek podatkowych i powodują, że wpływy do gminnych kas
będą większe, niż te, które wynikały
z ustawy lipcowej. Oznacza to, że
w roku przyszłym realne obciążenie
mieszkańców podatkami pozostanIe
bez zmian. Mimo wszystko ewidentny
brak stabilności ustawodawstwa spowodował , że gminom bardzo trudno
przychodziło konstruowanie projektów budże tów na rok przyszły.
pracował

Winien i ma
Zapewne właśnie ta sytuacja spowodowała , że w projekcie budżetu
Jaroci na zakładano jedynie siedemnastoprocentowy wzrost dochodów gmlny. Teraz, po podpisaniu przez prezydenta znowelizowanej ustawy przychody gminy powinny ulec zwiększe
niu i podana w projekcie budżetu
kwota raczej wzrośnie.
Ogółem dochody gminy mają się
zamknąć kwotą 29.893.000 zł (ponad
298 młd starych złotych), wydatkl
33.923.000 zł. Projekt przewiduje, że

w porównaniu do roku 1996 wydatki
wzrosn,ą o 8,4%. Tak więc w budżecie
jest "dziura" wynosząca ponad 4 mln
zł ( 40 mld st. zł) . Niedobór po stronie
wydatków ma zostać sfinansowany
długoterminową pożyczką w kwocie
ponad 3,5 mln zł oraz nadwyżką budżetową z ubiegłych lat.

Oczyszczalnie
- największe zadanie
Według

tygodnika "Wprost", najwydatki inwestycyjne w Polsce, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ma gmina Polkowice. Wynoszą nieco ponad 709 zł. W Jarocinie,
przy założeniu, że w mieście i gminie
jest 45 tys. mieszkańców, wynoszą
one 220 zł na osobę. Na liście "Wprostu" prowadzą głównie gminy górnicze
i przygraniczne. Jarocin, niestety, nie
należy do żadnej z tych kategorii.
większe

więc równocześnie realizowane dwie
budowy, które według wstępnych założeń będą

docelowo

koszt owały

ok.

27 mln zł, jeśli nie nastąpią gwałtowne

ruchy cen. To bardzo dużo. Czy Jarocin na to stać? Zapewne radni znają
najlepiej odpowiedź na to pytanie.
Niepokój wzbudza jednoczesna realizacja tych zadań. Oczywiście dochodzą do tego nakłady związane z budową kolektorów sanitarnych .
Od inwestycji ekologicznych nie ma
odwrotu. Jest to warunek konieczny
prawidłowego rozwoju, dbałości o ży
cie naszych następców. Jednak w kontekście choćby budowy zbiornika
w wodnego w Raszkowie niepokój
budzi tak dramatycznie duża · inwesty
cja w Witaszycach. Może przecież
dojść do sytuacji, że brak podstawowego zabezpieczenia zrzutu ścieków
w okołicach tego właśnie zalewu spowoduje jego znaczne zanieczyszczenie.

rzymich kwot pieniędzy na nowy parking, podczas gdy w centrum istnieją
dwa, nie w pełni wykorzystane parkingi prywatne, nie jest wprowadzona
płatna strefa postoju, nie ma możliwo
ści ruchu, choćby tylko przejazdowego, przez rynek, a Straż Miejska nie do
końca w sposób skuteczny reaguje na
łamanie przepisów postojowych, jest
chyba nieporozumieniem.

Wydaje się, że te pieniądze mogą
wydane lepiej i z większym pożyt
kiem. Ponadto nie wiadomo tak naprawdę , czy trzcba przykrywać rzeczkę za wielkie pieniądze. Może łatwiej
wykupić ziemię sąsiad uj ącą z przyszłym parkingiem od strony ul. Wodnej? Z pewnością będzie bezpieczniej
dla pojazdów wyjeżdżających z przyszłego parkingu.
być

Pieniądze

u ludzi

W kolejnych załącznikach do projektu budżetu można przeczytać, że zaległości z tytułu wpłat podatku od
środków transportowych (w całości
wpływają do gminnej kiesy) wyn oszą
ponad 508 tys. zł. , a ogółem wierzytelności gminy wynoszą ponad 1,4 mln
złotych .

Zaległość w podatku od środków
transportowych powstała w jednym
z najwcześniej skomputeryzowanych
wydziałów . Może dobrze by się stało,
gdyby w nowe komputery i programy
w urzędzie zainwestować tyłko te pieniądze, które u'da się ściągnąć z zaległego podatku. Byłby to z pewnością
element mobilizujący. Teraz, niezależ
nie od innych okoliczności, zarząd
pragnie oprzeznaczyć na ten cel 100
tys. zł.

Codzienne koszty

Według uzasadnienia, jakie zarząd
miejski przedstawił radnym, udział
inwestycji w budżecie miasta i gminy
wynosi 9.877.500 zł, co stanowi
28,2% ogółu wydatków. Gdyby jednak od kwoty wydatków odjąć subwencję oświatową (związaną z przeję
ciem przez gminy szkół podstawowych) oraz dotację celową na zadania
zlecone z zakresu administracji rządo
wej, to okazuje się, że udział inwestycji wyniesie nieco ponad 48%. Znaczna część gminnych inwestycji, bo
ponad 3,5 mln zł zostanie pokryta
z zaciągniętej pożyczki długotermino
wej. Dlatego warto nieco dokładniej
przyjrzeć się kierunkom inwestowania w roku 1997.
Największy udział w ogóln8j kwocie inwestowanych przez gminę pieniędzy mają oczyszczalnie w Ciświcy
i w Witaszycach. W roku 1997 planuje
się wydanie na obie budowy odpowiednio prawie 5,ł mln złi 1,74 mln zł. Są

I stąd ju ż krótka droga do końca snu
o pięknych terenach wypoczynkowych dla Jarocina. Podobne obawy są
formułowane również w Urzędzie
Wojewódzkim, który jest głównym
inwestorem w Raszkowie.
Nie ma

również

odwrotu od inwes-

W całości
3,25 mln zł, a w roku
przyszłym na ten cel zostanie przeznaczonych 1,2 mln zł.
Oprócz wątpliwości formułowa
nych przy okazji inwestycji w Witaszycach, największe budzi rozbudowa
kosztem 700 tys. zł parkingu przy ul.
św. Ducha. W 1997 roku gmina planuje wydać na ten cel 300 tys. zł. Za tę
kwotę uda się najprawdopodobniej
wykonać przykrycie Lipinki umożli
wiające wyjazd z nowego parkingu.
Niestety nie ma dotąd całościowego
opracowania, które pozwoliłoby na
dobre rozwiązanie ruchu kołowego
w centrum miasta. Wydawanie olbtycji w

składowisko śmieci.

będzie kosztować

Warto też zapoznać się z kwotami
przeznaczonymi na bieżącą działal
ność gminy. W przyszłym roku Straż
Miejska będzie kosztowała około 300
tys. zł , co stanowi niespełna dwunastoprocentowy wzrost. Z kolei koszty
utrzymania rady miejskiej wzrosną
016,8%
Największy wzrost wydatków jest
przewidziany w działach rolnictwo
(o 75, l %), kultura i sztuka (o 24,5%)
oraz oświata i wychowanie (o 19,2%).
Niestety z dostępnych dokumentów
trudno się zo rientować na co będą
wydawane środki , jakie mają otrzymać MOSiR (200 tys. zł) oraz JOK
( 500 tys.zł). Wypada mieć tylko nadzieję, że dyrekcje obu tych jednostek
przed stawiły radnym szczegółowy zakres swych wydatków oraz długoter
minowe plany rozwoju i działania.
Praktycznie rzecz biorąc nie ulegają
zwiększeniu sumaryczne wydatki z tytułu dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy. W roku bieżącym mają
wynieść 3,6 mln zl, w nadchodzącym
3,7 mln zł.
Budżet jest najważniejszą i jednocześnie najtrudniejszą uchwałą rady.
Trzeba często "godzić wodę z ogniem".
uchwaJą

Można

wierzyć,

że

radni

taki plan przychodów i wydatków, który naprawdę będzie realizował najważniejsze potrzeby samorządu.

WALDEMAR GELDNER od dwóch lat sołtysuje Łowęcicom - niewielkiej wsi w gminie Jaraczewo. W domu
jest gościem, ciągle coś załatwia - jak nie dla s iehie, to dła wsi.

Sołtys, strażak
Czy trudno zostać sołtyse m w Łowęci
cach?
Ponad dwadzieścia lat mieli ś my tego
samego so łty sa, przyszedł czas na zmi an ę . Trudno z rezygnować po tylu latach
działalno ści, dlatego rozumiem rozterki
mojego poprzednika. Do wybo rów stan ęło ki lku kandydatów. Każdy się garnąl - tym bardziej, że wszyscy wiedzieliś 
my, że ni e odbiera my funkcji dawnemu
so łt ysow i , ponieważ chce się wycorać.
Czym m oże się pochwalić miod y soltys?
Na wszyslko brakuje runduszy. Ło
węcice to nie jest jedyna wioska w gminic. Inne t.eż mają swoje pot rzeby_ Mimo
to udało się nam w znacznej części
poprowadzić wodociąg do wsi. Łowęci
ce Lo taka dziwn ie położona miejsco-

i sportowiec

chcieli wp l acać pieniędzy - jak słysze li
o wodzie, zamykali drzwi. Jestem człon
kiem nowego komitetu i wiem, ile trzeba
cierpliwości i zrozumienia, żeby przekonać do sprawy. Jednak nie mogę narzekać, jeś li chodzi o wspóln ą pracę na
rzecz wsi, nigdy mi nie odm ówiono.
Jak to jest z ty m wyjątkowym poloże
niem Lowęcic?
To bardzo skomp lik owa ne. Nasza
wioska jesl jednolita i jeśli ktoś szuka
domostwa może je łatwo wedł ug numerów odna l eić. Sprawa kompli kuje się
jeżeli poszuk iwany jest mieszkaniec Poręby, bo Poręba jest wszędzie - dokoła
Łowęcic. Numery s i ę mieszają - jeden
dom w Porl'bie. następny w Wojciechowie, a zaraz za nimi podwórze m.j esz kań
ca Łowęcic. Szkoła w Wojciecho wa jesl
w naszej wiosce, my chodzimy uo sklepu
w Wojciechowie i korzystamy z sali
wiejskiej u naszych sąsiadów.
Powiedział pan, że łAwęciec to nie
jedyna wieś w gminie. Jak ocenia pan
podzial środków z gminnego budżetu .
Niby jest lO po równo, ale jednak
zawsze bliższa koszula ciału. Wiele zależy od aktywnośc i radnych. N ie c hcę
nikogo krytykować, a le często uczestniczę w obradach rady i bardzo żałuję,
że sołtysi nie mają prawa gło s u. Może
wtedy mógłbym coś wywalczyć dla nas,
gdyż nikt inny tego nie zrobi. Przydałby
się chodnik we wsi, bo kiedy jest mokro

pobocze staje s i ę grząsk i e. Czekamy też
na utwardzenie dróg dojazdowych na
pola. To drobne rzeczy, ale ułatwiłyby
wszys tkim życi e . I s t o tną sprawąjest skuteczne ograniczenie pr~dkoścj w okolicy
szkoly, o które dawno ju ż postulujemy.
Ustawiony tam znak niewiele daje.
Pana solect wo jest wsią rolniczą. Jak
żyją tutaj ludzie?
Gospodarstwa są przeważnie kilkuhektarowe. Nie zapewni a to wysokich
dochodów, ale jeśli mądrze się rolnik

Rozmowa zMARłĄ RACZKOWSKĄ - kierownikiem Gminnego Ośrod
ka Pomocy Społecznej w Kotlinie

Czy przedstawienie zaświadczeń
o dochodach wystarczy, by otrzymać
pieniądze z opieki?
Do wniosku należy d olączyć przyczynę, np. bezrobocie czy zaświad
czenie od lekarza. Ale to nie znaczy, że
wszyscy pieniąd ze otrzymają. Ustawa
mówi, że jeżeli rodzina nie wspólpracuje przy rozwiązywa niu swoich problemów życiowych to jest lo pods tawą
do odmowy przyzna nia świadczeń.
Kto k~rzysta l pomocy spolecznej?
Cały wachlarz osób: bezrobotni, rodziny wielodzietne, osoby niepelnosprawne, matki samotnie wychowują
ce dzieci, rodziny niepelne, rodziny
dotknięte alkohlizmem. Wszystkie
osoby, które mają problemy, mogą się
do nas zgłosić.
Ludzie sądzą, że pomoc to tylko
pieniądze, a to jest niepra wd a. Nasza
praca to także zała twianie spraw urzę
dowych , np. w sądzie czy odwiedziny.
Dawniej bylo tego więcej , bo mniej
osób było nastawionych na konsumpcję. A leraz każdy od drzwi mówi:
"daj", "daj " .
Czy takie sytuacje często się zdarza-

wość. Jeste śmy wci ś nięci między Porębę

a Wojciech owo. Kiedy mój dziadek był
tULaj wójtem, na sza wioska i Wojciechowo to była jedność. Dlatego jeszcze teraz
wiele robimy wspólnie. Między jnnymi
tę wodę. Du że popa rcie mieliśmy ze
stro ny radnego Jan usza Idczaka.
Brakuje wam wody w studniach. Jak
propozycja wodociągo wania , która wiąże
si ę z dużymi kosztami, zostala przyjęta
przez gospodarzy?
D opiero, kiedy była susza, niektó rzy
przekonali się , jak wyglądają zasoby
wody w ich studniach. Mu s ieli śmy rozwiązać poprzedni komitet wodociągo
wania. -Były nieporozumienia, ludzie nic

Lepsze nastawienie
Od 14 września obowiązują zmiany
w uslawie o pomocy spolecznej. Czego
one dotyczą?
Zasadnicza zmiana dotyczy nowego określania kryterium dochodowego uprawni ającego d o świadczeń pieni ężn ych. Do tej pory kryterium dochodowym była najniższa emerytura.
Jeśli dochód czterooso bowej rodzin y
by ł niższy od kwoty l 2.800(4x 320 zł),
to rodzina miala prawo d o świadczeń .
Teraz, po o bliczeniu dochodu gwarantowanego, kwota wyjściowa dla tej
samej rodziny wynosi 725 zł . Na skła
daj ącego wniosek przypada 250 zł, na
d zieci powyżej 15 lat i współmałżonka
- po 175 zł (na dzieci poniżej 15 lat 125 zl). Tak więc granica obniżyła s i ę
i dużo osÓb, które do tej pory korzystały z po mocy, odpadnie.
Na jaką pomoc mogą liczyć osoby,
które nic zakwałifikują się do pomocy
bezzwrotnej?
Osoby, które nic spełnią kryterium
dochodowego, mogą liczyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach na
pomoc częściowo lub całkowicie
zwrotną . Będzie możliwość uzyskania
pomocy zwrotnej na wydatki powstałe

w wyniku zdarzenia losowego. Ale to
też nie jest tak , że k ażdy , kto nie
za kwalifikuje si ę to dostanie taką pomoc. Chodzi tu, np. O przewlekłą
chorobę i gdy w danej chwili zabraknie komuś pieniędzy -lo może przyjść.
Czego dotyczą inne zmiany?
D o zada ń o bowiąz kowych włączo
no pokrywa nie wydatków za świad
czenia zdrowotne i utworzenie fun~
duszu gminnego. Coraz więcej osób
nie jest ubezpieczonych i gmina jest
zo bowiązana do pokrycia wydatków,
np. za pobyt w szpitalu . Zapis o utworzeniu funduszu to po le d o popisu dla
R ady G miny, która może sobie ustalić program pomocowy dla mieszkań
ców gmin y. W tak im programie może
być przyznawan ie zasiłku celowego
na przykład na zak up o palu w okresie
zimowym.
Co oznacza wprowadzenie renty socjalnej?
Kiedyś były zas ił ki sta łe d la róż
nych osób, np. dla inwalidów I i II
grupy przed ukończe niem 18 rok u
życia. Teraz nazwano to rentą socja ln ą. Zmieniono okreś lenie i poszerzono krąg osób, które m ogą korzystać
z tej ronny pomocy.

Waldemar Ge/dner

~

so/tys Lowęcic
FOTO StacholViak

ją?

Coraz częściej. Ludzie przechodzą
sa mych siebie. Tak się nauczyli, jak po
narkotyki. Pi szą po trzy wnioski,
a gd y m ówię, że to za dużo wniosków
t.o są krzyki.
A pr.lccież jak ktoś chce pracować,
to pracę znajdzie, ch oćby pod ziemią·

rzą dzi nie jest źle. W rolnictwie obserwuje sil' ok res przestoju. Wielu gospodarzy nie inwestuje, bo nie wiedzą , co
będzie dalej . Ceny s ię wah ają , koszty
ros ną. Naj ważniejsze, 7..eby utrzy m ać rodzin ę. Może na stępne lata rozj aś nią sy-

tuację·
Jeśli rolnicy mi eszkają w takiej zwartej
zabudowie ja k w Łowęcicach nietrudno
o konflikty. Macie miejscowych "samych
swoich"?
Tak j ak w szędzie zdarzaj ą s ię zatargi
międzys ąs i edzkie, ale szybko mijają. Nie
ma poważ nych konfliktów. C ho ć wiem,
że mil'dzy nicktórymi trwają wieloletnie
pretensje i co jaki ś czas sąsiedzi powiedzą sobie, co m yś lą , a potem nastl'Puje
cisza, aż do następnego razu. Nikt nie
biega z widłami o palce na miedzy.
Czy dla rolnika z Lowęcic ważna jest
Iylko praca?
Dla każdego rolnika praca jest najwa ż ni ejsza, jed nak jest jeszcze czas wolny, nie mniej isto tny. Mamy zespół ludowy. Mo że nie jest tak slaw ny i bogaly jak
inne, ale jego członkowie mają satysrakcję z tego, co robią i uwe selaj ą każdą
wiej s ką uroczystość. Nie którzy rolnicy
na leżą do Ochotniczej Straży Poża rnej nasza jednostka o trzymała niedawno
sztandar. Bierzemy ud zia ł w zawodach
strażackich, szkoleniach i kursach. Mamy też drużyn , pi łki n oż n ej , która rozgrywa du żo meczy i odnosi sukcesy. Sam
należę do piłkars k iego zesp ołu oldbojów. J eś li chodzi o tradycję - podt rzymujemy zwyczaje wielkanocne. Grupa blisko dwudziestu przebierańców - z konikami i diabłami na czele chodzi po
domostwach. Przy tej ąkazji uzbieramy
parę drobniak ów do strażackiej kasy.

Rozmawiała

ANNA KONIECZNA

Ale jak się nastawia na "nie" to dostaje zasiłek dla bezrobotnych, u nasmniej czy więcej i caly dzień jest w domu. l na czarnO też sobie dorobi.
A w oświadczeniu o dodatkowych
dochodach bez zaj ą kni ęci a pi szą: " nie
posiad am" .
Co chciałaby pani przekazać podopiecznym ośrodka w Kotlinie?
Ludzie mogliby przychodzić z lepszym nastawieniem, które nie powinno być roszczeni owe. Przecież jesteś
my tu po to, by pomagać. r jeszcze
jedno: wniosek jest ważny od chwili
udokumentowania, czyli dołączenia
zaświadczenia o dochodach netto
i przyczynie.
Od 14 listopada Gminny Ośrodek
Opieki Społecznej zosta/ przeniesiony
na pierwsze piętro budynku Banku
Spółdzielczego w Kotlinie. Co dala ta
przeprowadzka?
Teraz mamy dużo miejsca i - przede
wszystkim - odpowiednie zabezpieczenie całej d o kumentacji. Przeprowadzka była konieczna, bo mamy dostać
z ministerstwa komputer i kserokopiarkę. Tam byśmy się z tym nie
zmieściły.
Pomieszczenia odnowił
Urząd Gminy. Wyposaże nie, nowe
meble zostały zakupione ze środ ków
przeznaczonyc h na utrzyma nie ośrod
ka. Mam y też nowy num er lelefonu:
40-54· 83.
Rozmawia/a
GRAŻYNA CYCHNERSKA
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Rocznicowe wspominki
Zorganizowane przez Kolo Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarspotkanie gwiazdkowe bylo nie tylko okazją do świątecznych
wspomnień, ale przede wszystkim do uczczenia rocznicy powstania kola
w Jarocinie oraz wprowadzenia stanu wojennego.
ność"

Spotkanie zorganizowane zostało
w czwartkowy wieczór, czyli w przedd:ticń rocznicy stanu wojennego.
Z malym opóźnieniem obchodzono
także w tym dniu 7. rocznicę istnienia
koła, które zalożono w październiku
1989 roku. Inicjatorem, a później także wieloletnim jego przewodniczącym
byl Czesław Witkowski. W pierwszym
zebraniu, które mialo miejsce 21 paź
dziernika, u czes tniczyło 18 osób. Obecnie koło liczy 77 członków. - Przykro

Opłatek

stwierdzić,

ale w ciągu 7 lat istnienia
kola zmarly 24 osoby. (. . .) ROlacja
czlonków jesl dość duża, jedni odchodzą

z

własnej

woli, innych zabiera

.'mierć,ale nowych osób ciągle przyby-

wa. Zarząd kola odwiedzi przed świę
tami te osoby, klóre ze ~vzględH na wiek
czy stan zdrowia nie są IV stanie kOIltaklowQ(~ się z nami - stwierdzi ła Wła
dysława

Urbaniak, przewodnicząca
Kola Emerytów i Rencistów NSZZ
" Solidarność" w Jarocinie. Od sześciu

u Amazonek

Oficjalne otwarcie jarocińskiego Klubu Amazonek mialo charakter
bardzo rodzinny. Byly pączki, wspólny śpiew i opłatek.
Wiele ciepłych slów oraz życzeń
skierowali do Amazonek goście zaproszeni na oficjalne otwarcie KA.
Powitała ich główna inicjatorka i organizatorka klubu - położna Hanka
Szmańda. Wśród gości zna lazły się
między innymi Amazonki z Krotoszyna i Ostrowa. Byl także zastępca burmistrza Henryk Kowalski oraz naczel nik wydzialu gospodarczego w Urzę
dzie Miasta i Gminy - Zdzislaw Regulski, który zapewni I o przychylności
władz samorządowych wobec Klubu
Amazonek.

" Wielko.ić zagadnienia, jak i strach
przed nowolwar em spowodowały, że

patrzy się zupełnie inaczej na ludzi,
którzy zosIali dotknięci 1'1 chorobą stwierdził Stanisław Spychał, dyrektor
jarocińskiego ZZOZ-u. - Jeszcze nie
tak dawno s10wo: rak , bylo najwięk
.<zym lobu . Nikt nie chdal się zdradzić,
że choruje na raka. Sama świadomość
choroby nowotworowej może spowodo·
wać załamanie psychiczne. Po 10 , żeby

do lego nie doszło. zoswł stworzony len
klub".
Genealogię

Amazonek przypomniał Wojciech Maniszewski, ordynator

oddziału ginekologiczno - położnicze
go . "Mitologiczne wojowniczki obcinaly sobie piersi, żeby być dokladniejszymi w strzelaniu, bardziej waleczny m. Właśnie l ej waleczności szczególnie życzę wszystkim paniom. Życzę leż
wiary w to, że można przezwyciężyć
chorobę"·

W kolejnym spotkaniu KA

wzięła

udział również przewodnicząca

poklubu, Krystyna Wechmann, a także rehabilitantka Dorota
Owczarek oraz psycholog, doktor
Małgorzata Adamczak. " W swoim
-,rodowisku - tłumaczyła Amazonkom
psycholog - możecie się spolkać ze
zdziwieniem, z próbą podważania waszych działań , z takimi komentarzamiznań skiego

nawet IV rodzinie - jak: "Po co będziesz
do lego klubu chodzi/a? Tam ty lko
c.agle będziecie mówily o chorobie " .
W poznańskim klubie i wszyslkich innych - zapewniała Małgorzata Adamczak - o chorobie rozmawia się ma/o.
Roz!nawia się natomiast o tym, jak
sobie ra~zić z chorobą. w jaki sposób
oSlQgnąc sprawność i dalej ją podtrzymywać".

(ald)

lat biuro koła mieści się w JOK-u.
Do m Kultury udostępnia tak że sal,
na comiesięczne spotkania. Odbywają
si ę one zawsze w pierwszy czwartek
mies iąca. Natomiast zarząd mo żna
zastać w biurze w każdy poniedzialek.
- Przez ostatnie lata nie bylo wcale
o nas slychać. My j ednak je.' ldmy
wśród społeczellslwajarociliskiego, ży

jemy codziennością, zapraszamy w nasze szeregi. Liczymy. że wzorem lat
ubieglych. kto" kto ma dużo, podzieli
się z nami. Jednym słowem liczymy na
sponsorów - powiedziała Władysława
Urbańczyk. Kolo organizuje nie tylko
zebrania, ale także spotkania towarzyskie, wieczorki, a w okresie leLnim
wiele wycieczek.
Drugim powodem spotkania była
15. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. - Każdy, kto tego dnia wlączyl

radio, byl zdziwiony ciszą panującą
welerze. Następne godziny niosly inne
niespodzianki: internowania, demobilizację. zmilitaryzowanie. Ciężko by/o
się z tym pogodzić. Każdy z nas co,
w tym dniuprzeżyl ijU/ro mija 15 lat od
lego dnia - rozpoczęła Władyslawa

Urbaniak. Niektórzy z czlonków koła
brali także czynny udzial w działa
niach konspiracyjnych - Mój .'yn w pokoju na górze pisal ulotki zawsze w samo poludnie, bo w nocy mój dom byl
pod obserwacją policji. Oni myśleli. że
nas złapią w nocy , a my zalatwialiśmy
le sprawy wtedy, gdy byl największy
ruch , gdy robotnicy szli na obiad i wracali z niego - wspomina Waleria Kacz-

marek. Wspomnienia poświęcone początkom stanu wojennego zakończyło

stwierdzenie: nigdy więcej, bo ten ból
i strach zostają.
Spotkanie nie ograniczylo się tylko
do wspominania tego, co minęlo.
W miłej , prawie rodzinnej atmosferze
Czeslaw Witkowski bawił panie swoimi zagadkami i dowcipami. Wspólnie
odśpiewa no kilka pieśni oraz wysluchano nastrojowych wierszy. - Musimy s ię jednak częściej spolykać, ho nie
umiemy dobrze razem .~p iewać - stwier-

dzono na

zakończenie.

(Is)

Wigilia
dla samotnych
Dokonezenie ze str. J

Zapraszamy wszystkich, którzy nie
samotnic spędzać tego najpięk
niejszego wieczoru w roku. Tych, którzy nie mają domu i tych, którzy żyją
w czlcrech ścianach samotnie. Tych,
którym wydaje się, że jedynym ich
przyjacielem jest strzykawka lub butelka. Być może właśnie tego wieczoru
znajdziecie prawdziwych przyjaciól.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
razem z nami usiąść prą stole. Dla
wszystkich starczy miejsca ...
Prosimy, aby osoby, które już dziś
zdecydowały się spędzić z nami Wigilię , zawiadomily nas o tym. Jeśli ktoś
mieszka w okolicy Jarocina lub z przyczyn zdrowotnych nie może o włas
nych siłach przyjść do Warsztatów
Terapii Zajęciowej prosimy również
o powiadomienie nas. Nasz telefon
i adres: tel. 47-47-47, 47-15-31 , redakcja " Gazety Jarocińskiej", ul. T. Koś
ciuszki 8b, 63-200 Jarocin.
Redakcja
chcą

Tomasz Graiek
AGENT HANDLOWY
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SZVVEDZKIE
PODŁOGI·

LAMINOVVANE

IEiIDI
KOMANDOR
DRZVVI PRZESUVVANE
DO ZABUDOVVV
SZAF I VVNĘK
ŚRODA TEL. 0-667 545-24
Święty 'Miko/aj odwiedzil szkoly" przedszkola. Rozdawał również prezenty dzieciom

w Siedlieninie.
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Października

1

Gościniec

"WaIcerek"

<8>HARDBIT

ZAPRASZA NA ZABAWY KARNAWAŁOWE

Autoryzowany Dealer

w każdy piątek i sobotę

C;~.ilńli;

Muzyka zespołów

"Trio Luz", "Centrum", "Razem"
oraz dyskoteka
Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i grupowe
Tel. 47-28-18
(559/91)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA

ZAKłAD USŁU G TECH NICZNYCH w

S.A.~

POZNAN IU

~

WIELKI ŚWIĄ'I'ECZNO-NO}VOROCZl\'Y
KONKURS DlA KI,ffilVfOW TP S.A.
OD 9 DO 31.XIl.96 r.
OSOBY DOKONUJĄCE ZAKUPU
POWYŻEJ KWOTY 100 Zl
.
BIORĄ UDZIAl W LOSqWANIU NAGROD.
LOSOWANIE NAGRÓD
10.01.1997 r.

ODBĘDZIE SIĘ

W JAROCINIE ul. Kosciuszki 8b
tel. Q·62 47·15·81
W PLESZEWIE Plac Wolnosci 3a
tel. Q·62 42·47·73

"

ALFA" i

"

OMEGA"

w centrum Jarocina
Jarocin. ul. Śródmiejska 17
tęl. (Q·62) 47·24·45
mają

(prawie) wszystko,
czego Ci trzeba na święta:
• choinki żywe i sztuczne
• fantastyczne ozdoby
oraz dużo pod choinkę ... .
Zaparkuj samochód!

KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE

KOMPLEKSOWA
KOMPUTERYZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW
ODDZIAŁ

JAROCIN
ul.Śródmiejska 14

Tel: 47-23-65

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

~TJLłJ

Qlfle

~ TJLłJ ~l(tEJ)6'W I I(I~1(6'W

~ TJLłJ ~ZI(6t
.. TANIO .. SOLIDNIE"

MIŁO

..

Tartak
OFERUJE TARCICĘ
sosna, topola. olcha. brzoza
oraz konstrukcje dachowe

Ceny konkurencyjne
Słupca.

ul. Pyzderska 25

tel. (0-63) 751-338

DRZlNl

O.KNA ·
ZPCV

P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN

Ks.

St. Wyszyńskiego
II piętro. pokój 15

4

pn. - pt. 9 00_ 16 00

tel. (0-62) 47-32-91 w. 45
62-320 MIŁOSŁAW
Dz. Miloslawskich 2
tel. (0-66) 38-24·31

Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż

na raty

Henryk Szymański

Firma Szy mańscy

"POL\NOS"

-

"POL\NOS" -

Autoryzowany Dealer

"POL\NOS"

Witaszyce , u l. Zatorze 18
(przy

CEN'TRUM DAEWOO

głów n ej

bramie "Le nw it u ")

tel. (0 -6 2) 40 1-209
Wita szy ce , A l. Wolnoś c i 42

SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW

,

• Polonez Caro, ATU , Truck
• DAEWOO TICO, NEXIA, ESPERO

•
•

Super atrakcyjne systemy ratalne
- do 5 lat oprocentowanie 9,9 %
Montaż instalacji gazowej
Montaż urządzeń przed kradzieżą, znakowanie pojazdów
Przy zakupie samochodu na klienta czeka niespodzianka

SZEROKI ASORTYMENT

NAWOZÓW
• W CENACH FABRYCZNYCH
HYDRO SZCZECIN

KĘDZIERZYN, PUŁAWY, TARNOBRZEG

SALETRZAK 360 ,SALETRA AMONOWA 360 ,MOCZNIK 460 ,-

•••

NAJTAŃSZY CEMENT
350 PORTLANDZKI Z DODATKAMI
JUŻ OD 133,00 + VAT

•••

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

Serdecznie zapraszamy
62-415 Pyzdry, ul. Mostowa 6, tel. (0-63) 768-462, fax 768-439

:

ZAPRASZAMY

:

SKŁAD OPAŁOWY
będący pod patronatem

CENTRALI 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 mi eś ci si ę na terenie

Cukrowni i Rafinerii "W1TASZVCE" S.A.
63·230 Witaszyce, ul. Kolejowa 19'
tel. 401.106 wewn. 254

__

~__S_P_R_ZE_D_A_Ż__~I ~I~ K_U_P_N_O~. __~·~.I
Sprzedam: ośmioczęściowy robot kuchenny - w tym krajalnica,
maszynka do mięsa. Tel. 47-40-06.
(4245/R/96)

Tanio sprzedam organy CT-395,
4 oktawy. Jarocin, ul. Malinowskiego 3.
Tanio sprzedam nowy kieszonkowy odtwarzacz kompaktowy
"Sony" - wielofunkcyjny, ze słu
chawkami; stan idealny. Tel. 47-2303.
(4151/R/96)
Sprzedam: ciągnik C-385 lub zamienię na mniejszy; ford fiesta 1990 r. , diesel; nysa - 1979 L; płng
PHX pięcioskibowy, na siłowni
kach. Tel. 716-311 Borek Wlkp.
(4353/R/96)

Sprzedam gitarę elektryczną "Aster". Jarocin, Wrocławska 58/3.
(4168/R/96)

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

I

MOTOR"ZACyJNE '

1

Sprzedam audi 80 B-4, rocznik
1992 (grudzień), sprowadzony
w całości, I właściciel; ABS, szyberdach, c. zamek. Adres w biurze
ogłoszeń.

Sprzedam: hyundai 1500 GLS
pony, rok prod. 1991. Tel. 401-106
w. 270; po godz. 16.00. (426S/R/96)
Opel omega 2.6i, 1992 L, ABS,
klima, webasto. Tel. 47-27-62.
(4278/R/96)

Sprzedam fiata 126p FL, rok
prod. 1989. Jarocin, ul. św. Ducha
43; po godz. 16.00.
(42'5/R/96)

Sprzedam poloneza, 1990 L, cena
do uzgodnienia, stan dobry. Góra,
ul. Nowowiejska 19.
Sprzedam: toyota corolla r. 90,
1,3 I, 113 tys. km, szary metalik,
liftbach, 5 drzwi, szyberdach, katalizator, ekonomizer, stan bdb. Tel.
(43251R/96)
47-36-35.
Sprzedam ladę 1500 S, rok prod.
1982. Raszewy 6 (szkoła), 63-210
Żerków.

(4J26/R/'6)

Sprzedam audi 80 1.8S, rok prod.
1991, tel. 47-32-69.
(432J/R/96)
Sprzedam fiata 125p I. 5, rok
prod. 1977. Stefanów 7/2. (433I/R/'6)
Sprzedam FSO 1500, rok
1980/81. Wilkowyja, ul. PowsL
Wlkp. 69.
(411VR/96)
Sprzedam poloneza 1500, rok
1986. Ludwinów 70, gm. Żerków;
po 15.00.
(4111/R/96)
Sprzedam: fiat 126p FL, czerwony, rok produkcji 1993 r . Łowę
cice 30.
(41141 R/9.)

RENAUll MEGANE
(lASS\(

Sprzedam fiata 126p, 1985 r.,
nowe opony. Witaszyce, ul. Żuż
lowa 15.
(4339/R/'6)
Sprzedam fiata 126p FL, rok
produkcji 1988. Suchorzewko 37.
(4343/R/96)

Sprzedam: fiat 126p, 1989, stan
b. dobry. Gizałki, ul. Kaliska 48,
tel. 411-184.
(4J44IR/96)
Sprzedam: polonez 1500, rok
prod. 1986, biały, skrzynia 5. Witaszyczki 24A.
(43561R/96)
Sprzedam fiata 125p, składak
1994 L, cena 1.300 zł. Stęgosz 78.
(4357/R/96)

Sprzedam: tarpan - rok 1986,
sześcioosobowy, skrzynia plastik
lub zamienię na osobowy (fiat
126p). J-cin, ul. Wrocławska 68/4.
(4358/R/96)

Sprzedam: skoda 120L - grudzień 1988 L Jarocin, ul. Waryńs
kiego 1/15, tel. 47-44-20. (4JGlIR/96)
Sprzedam fiata 125p, r. produkcji 1984, przebieg 67 tys. km. Tel.
(436VR/96)
47-33-09.
Sprzedam: fiat 125p, rok 1982.
(4JWR/96)
Radlin 71.
Sprzedam żuka, stan dobry. Tel.
(4JWR/96)
Mieszków 75.
Sprzedam alfa romeo 1.7, rok
1993, czarny metalik, ABS, centralny zamek, elektryczne szyby, szyberdach, wielopunktowy wtrysk
paliwa, przebieg 67 tys.; cena 21
tys. Jarocin, ul. K. Wielkiego 7.
(4366/R/96)

Sprzedam skodę felicję - czerwiec
'95. Tel. 47-22-56; po 16.00.

I" NIElhJCHÓM9~~1 ,-:1

NOWA

KOLEKCiA REliAULT

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

sprzedaży

ROONYIOSlT

KREDYTU

L!I
......ULT

A8siltance
,~" 'I .'

24h

0-22622·24-02

Kalisz, ul. lódzka 69
tel. (0-62) 64-50-90, 64-50-80

SZEJK· Serwis - Gołuchów - Kalisz
tel. (0-62) 61-70-14

@
RENAULT
TO PEŁNIA lYCIA

Sprzedam działkę pod budowę 0,75 ha ziemi, w Cielczy; cena przystępna lub zamienię na samochód.
Wiadomość: Radliniec 13. (4284/R/96)
Sprzedam wolno stojący dom
w Książu Wlkp., ul. Łąkowa 2; tel.
do Śremu (0-667) 366-73.
Kupię dom parterowy, wolno
stojący (może być też do remontu)w Jarocinie lub okolicy. Tel. 47-1704.
(4336/ R/96)
Sprzedam mieszkanie 75 m2,
w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej .
Informacja: tel. 40-52-49 w godz.
8.00 - 15.00.

F:·,;

'IROI:-~I·CZ~,' J~', ~;' I

Sprzedam ciągnik ursus C-330,
ursus C-385, pług czteroskibowy
Fortschritta, przyczepę 3,5 t (sztywna). Lubinia Mała 14. (4256/R/96)
Przyjmę ziemię do rekultywacji.
Sprzedam klacz 2-letnią. Golina,
Jaroeińska 35.
(4330/R/")
Sprzedam niemiecki ciągnik Me
Cormick 523 - stan bardzo dobry.
Rusko 81.
(431S/ R/96)
Sprzedam ciągnik Zetor 72-45.
Twardów 38, gm. Kotlin. (41451 R/96)
Sprzedam: siewnik zbożowy
" Poznaniak II" , śrutownik bijakowy bez silnika, kopaczkę do ziem-

przyczepkę

niaków,

do przewozu
mieszalnik pasz mokrych
dla trzody, beczkę 2.000 l do wody.
Par"ew 35, gm. Kotlin. (4340I Rl96)
Sprzedaż: premiksów "Sano",
śruty sojowej, mączki mięsno-kost
nej, mieszanek paszowych , superkoncentratów "Sano". Potarzyca,
ul. Wyzwolenia 58; czynne od 8.00
do 20.00.
(620/ 96)
Poszukuję ziemi do wyd zierża
wienia - od 2 do 10 ha; na korzystnych warunkach. Siedlemin, ul.
Pienki I.
(435VRlOó)
Sprzedam ciągnik C-360. Gola
(4'''O/Rl'6)
49, gm. Jaraczewo.
Sprzedam jalówkę cielną . Tel.
47-20-29.
(4371 / R196)
Sprzedam krowę . Łuszcza nów ,
ul. Długa 106.
(417VRl96)
Sprzedaż kur jednorocznych cena 2,50 zł za I sz!. Boguszyn, ul.
Śremska 32, tel. kom. 090/ 610791.
(.m/ Rl'6)
zwierząt ,

ROŻNE
Plantacja drzewek choinkowych
zaprasza. Wola K siążęca 29, gm.
Kotlin. Ceny producenta! ('W / RI'6)
Video filmowanie - Panasonic. Jarocin, ul. Chrobrego 89, tel.
090/ 608-250.
(4244/Rl96)
Naprawa telewizorów, magnetowidów. Graczyk, os. Konstytucji
3 Maja 28/23 , tel. 47-10-22; cały
dzień.

I

(4241VR/96)

Dostawa i montaż żaluzji okiennych - poziomych , pionowych i rolet wewnętrznych. Zamówienia:
Sklep"A - Z", Rynek 7, tel. 47-2654 lub 47-20-11.
(432V Rl96)
Wideofilmowanie - Panasonic M9000, sterco. Andrzej B o rowiń ski,
Jarocin, ul. Wrocławska 4, tel. (062) 47-17-99 .
(619/96)
Malowanie, tapetowanie, kafelkowanie. (0-667) 22-326. (4354/ R1'6)
Okazja! Przecena obuwia zimowego. Butiki - róg Wrocławskiej ,
Hallera.
(43I>31R196)

PRACA
Pomogę w podjęciu atrakcyjnej
samodzielnej pracy osobom inteligentnym, ambitnym, sprawnym;
samochód , telefon. Kontakt osobIsty, tel. 57-72-73.
(39I7/ R196)
Inform acja jak zostać dystrybutorem kosmetyków Oriflame. Tel.
(0-64) 38-31-55 .
Firma " Kodak Ekspress" zatrudni fotografa amatora - znajo mość
obróbki zdj~ć (zapewniamy przyuczenie na labora nta). Inform acja
w sk lepie " Marko", Rynek 8, tel.
47-3 1-50.
("<O/ Rl96)

LEKARSKIE

]

Iwona Udzik, lek. med. polożnik
ginekolog, przyjmuje w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17.00
- 19.00. Gabinet: Jarocin , os.

Konstytucji 3 Maja 18 (pierwsze
od ul. Wrocławskiej) . Moż
liwa rejestracja telefoniczna: codziennie w godz. 20.00 - 22.00, tel.
47-24-81.
SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - USG - OSTEOPOROZA - SONOMAMMOGRAFIA - KRIOTERAPIA NADŻE
REK (zamrażanie) -lek. med. Andrzej Pajdowski, specjalista ginekolog-położnik. Przyjęcia: poniedzi ałek , środa i czwartek 16.00 - 20.00,
soboty 8.15 - 10.00. Rejestracja
telefoniczna: 47·28-35. Badania
USG - I) ciąży, 2) ginekologiczne
głowicą dopochwową z pustym pę
cherzem moczowym, 3) również
ocena jajeczkowania w niepłodno
ści , 4) sonomammografia (piersi),
5) szyi i tarczycy, 6) jamy brzusznej, 7) jąder (dokumentacja zdję
ciowa bad a ń) . PRACOWNIA
USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne także codziennie
rano od ponied zi ałku do soboty bez wcześniejszej rejestracji - od
8.1 5 do 10.00 (badania USG również w domu pacjenta); Jaroci n, ul.
Parkowa 1/20. OSTEOPOROZA
- badanie i ocena stanu ukladu
kostnego. Cena badania - 30 zl.
Przyj~cia, bez rejestracji - poniedziałki 16.00 - 17.00, w Poradni dla
Kobiet Przychodni Rejonowej
w Jarocinie, ul. Hallera. INFORMACJE - tel. 47-28-35. W przypadkach pilnych - kontakt: telefon
komórkowy 090/ 605-125.
GABINET DERMATOLOGI-.
CZNY, lek. med. Anna Pajdowska dermatolog-wenerolog, przyjmuje
wtorki i pi ątki 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, spccj. radiolog, lek. med. Tomasz Schreiber,
lek. med. Andrzej Pajdowski - sonomammografia oraz biopsje piersi
pod kontrolą USG. Przyj ęcia (bez
rejes tracji): środy od 14.00 do
16.00, soboty od 11.00 do 12.00.
Cena kompleksowego badania - 70
zl (Ba nk Spóldzielczy w Jarocinie
udZIela nieoprocentowanego kred Ytu z przeznaczeniem na badania
mammograficzne); Jaroci n, ul. ZacIszna (Przychodnia OTL). InformacJc telefoniczne: 47-28-3 5 lup
tel. kom. 090/ 605-125.
USG SERCA - lek. internista
Aleksander Jachniewicz z oddział u
kardiologii Wojewódzkiego Szpitala w Kaliszu; przyjęcia w sobo ty
o godz. 17.00 (cena badania 30 zł);
przychodnia OTL - Jarocin, ul.
Zaciszna.
USG JAMY BRZUSZNEJ (dokumentacja zdjęciowa badań) - lek.
med. specj~lista chorób wewnętrz
ny~h Mana Suwalska; przyjmuje
w srody 16.00 - 17.00, Przychodnia
wejście

Rejonowa, pok. nr 10, Jarocin , ul.
Hallera.
GABINET OKULISTYCZNY lek. okulista Alina Budzyńska; Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia : wtorki i czwartki od 16.00 do 17.00.
Pilne przypadki codziennie; tel. 4715-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY -lek. ginekolog i polożnik Wlodzimierz Budzyński - badania okresowe i wstępne; Jarocin, ul. Długa
29. Przyjęcia : poniedziałki i środy
od 16.00 do 18.00; tel. 47-15-13.
Lek. med. A. SHARIFI - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób narządu rucbu; przyjęcia: poniedziałki , czwartki 16.00 - 17.00, os. Polna, ul. Siewna 2.
(3<S7/ R196)
GABINET STOMA TOLOGICZNY, lek. storn. JOANNA
PRZYMUSIŃSKA.

Przyj ęcia:

38, tclef. 47-22-61 ; pilne przypadki
- telef. domowy 47-12-04. (4302/R/06)
BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE KONTROLNE PRACOWNIKOW i KIEROWCÓW, PORADY LEKARSKIE - lek. ROMAN OWCZARZAK, specjalista
medycyny przemysłowej, internis·
ta. Jarocin, ul. T. Kościuszki 16a
18.00, tel.
(Jafo), wtorki 17.00
domowy 47-21-19.
(4J67/R196)

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści szpitali
poznańSkiCh

Jarocin, ul. Wrocławska 928
(wejście od strony osiedla)
~ GlNEKOLOG-POŁOŻNIK(USG)
lek. med. Andrz~ CHOJNICKI
piątek

DERMATOLOG
lek. med. Alfred HESS
wtorek 1600 - 17 00

~

NEUROLOG
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16 00 - 17 00

~

UROLOG
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 1400 - 15"

~

CHIRURG-ONKOLOG
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota rn:ca 1300 - 1400

wtorki, czwartki 16.00 - 18.00; Jarocin, ul. Wodna 22, tel. 47-27-83.
(4QI2IR/9ń)

Gabinet Ginekologiczny - lek.
med. Malgorzata Gronowska - specjalista ginekolog-polożnik. Przyję
cia: wtorki 17.00 - 18.00; Jarocin,
ul. Woj. Polskiego 49, tel. dom
47-28·63, tel. praca - szpital Ostrów
(0-64) 36-24-31 w. 268. (J57O/RI%)
GABINET LECZENIA BÓLUlek. med. Pawel Sosióski; porady
ogólne, leczenie bólu ostrego i przewlekłego, wizyty domowe . Jarocin,
ul. Hallera 9, pok. II , środy 17.0018.00; Żerków , ul. Mickiewicza 25,
wtorki i czwartki 17.00 - 18.00; tel.
domowy47-34-19 Jarocin. (4077/ R/'6)
RADOSŁAW BAHŁAJ - INTERN1STA, Jarocin, Siedlemiń s
ka 4, środy . 17.00 - 19.00; EKG,
wizyty domowe. Tel. 47-12-1 0, 47(4216/Rl96)
34-51.
SPECJALISTYCZNY GABINET LARYNGOLOGICZNY lek. med. Tadeusz Nowak, ordynator, specjalista otolaryngologii;
przyjmuje dzieci i dorosłych - po
godz. 15.00. Jarocin, Moniuszki
2B, tel. 47-21-3 5.
('2S01R1%)
GABINET OK ULISTYCZNY KOMPUTEROWE
BADANIE
WZROKU, dobieranie soczewek
kontaktowych; lek. med. Hanna
Marczuk - Zielińska, okulista.
Przyjęc i a: wtorki i czwa rtki 16.00 18.00, pi ą tki 16.00 - 17.00. Ja roci n,
ul. Słoneczna 8, telcf. 47- 14-05.
(4301/ R/96)

SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNY - lek.
med. K. MAŁECKI, SPECJALISTA GINEKOLOG -POŁO ŻNIK;
przyjęcia: Jarocin , os. Konstytucji
3 Maja 37 (blok przy obwod nicy od
str. Witaszyc), wtorek i czwartek
16.00 - 18.00. Możliwość rejest.
telef. 47-12-04 (dzień wcześniej , po
20.00).
(430V Rl96)
GABINET NEUROLOGICZNY, lek. med. B. ŁYSIAK-MAŁE
CKA - NEUROLOG;
przyjęcia: środa, piątek 16.00 18.00; Jarocin, ul. Wrocławska

1600 - 18

~

~

REUMATOLOG
lek. med . Ireneusz KIZER

środa

1600 - 1700

(42UIRl96)

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
JAROCIN
UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)
Przyjmują specjaliści

z klinik

poznańskich

w zakresie:

• chorób wewnętrznych i kardiologii
poniedziaJek 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej TYKARSKI
• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniedziaJek 15.30 • 17.30
Jek.med. Aleksandra KROKOWICZ
• ginekologu i po102rjclwa, oo<ologii
\\taeł< lS.I> - 18.30
sobota:
telefonezneuzgodnienie 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARKWIlZ
• chirurgii dziecięcej
\\torek 17.00 - 18.00
lek. med. Jerl:f HARASYMCZUK
lub
lek. med. Miroslaw MARKWtTZ
• ortopedii dziecięcei i dorosJyóh
choroby kolana , urazy sportowe
środa 15.30 • 17.30
lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI
• chirurgii ogólnej, ZyI i tętnic
I i III środa miesiąca 15.30 - t7.3O
dr med. Grzegorz OSZKINIS
• chorób oczu
czwartek 15.30 • 17.30
dr med, Andrzej STYSZYŃSKI
• chorób sk6ry dzieci i dorosJych
piątek 15.30 • 11.00
lek. med. Małg.orzata LULA
•

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

(42391RJ96)

inż. Wiesław Jaśkowiak

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

TELEFONY KOMÓRKOWE

TERAZ lESZCZE TAN/El
Telefon w 2 dni!
ceny stare (netto):

ceny nowe (netto):

999, - +

AktywiłCJił

999,·

+ "ktywdCjd 6Z0,'

NOKIA 440

1499,-

+ "ktywd/Cd 6Z0,-

/499, - + dktyw"cjd 10,-

NOKIA 450

ZI99,-

+ dktywdCjd 6Z0,-

Z/99,- + dktywdCjd /0,-

NOKIA 7Z0

1850, -

+ dktyw"cjd 6Z0,-

1850,- + dktywdCjd /0,-

999,-

+ dktywdCjd 6Z0,-

999,- + dktywdCj.t /0,-

MOTOROLA ZOOO NF 1999,-

+ dktywdCjd 6Z0,-

1999,- + "ktywdi:j.t /0,-

BENEFON

+ dktywdCjd 6Z0,-

/999, - + dktywdCjd / 0,-

ERIC550N

MAXON II DELUX

1999,-

• do podanych cen

należy doliczyć

10,-

Spółka

FAMOT Pleszew S. A.

w Pleszcwie, ul. Fabryczna 7

ZATRUDNI
&-inżynierów

mechaników o specjalności budowa maszyn, technologia obróbki skrawaniem
I:<Ftechników mechaników o specjalności obróbka skrawaniem
I:<Fmonterów obrabiarek sterowanych numerycznie
l'Iroperatorów obrabiarek sterowanych numerycznie
Oferujemy:
I:<Fbardzo interesującą pracę
JFdobre wynagrodzenie i warunki pracy
W"możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
G"'możliwość rozwoju zawodowego i awansu
Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o przysłanie ofert na adres
FAMOT Pleszew S. A.
63-300 Pleszew, uł. Fabryczna 7
(Dział Kadr)
lub kontakt osobisty z Działem Kadr
tel. (0-62) 422-517 w. 109

22 % podatku VAT

HURTOWNIA WARZYW i OWOCÓW

"MONIKA~~

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.
Jarocin, ul.

Dąbrowskiego

6, tel. 0-62/473-937

ROLETY, PARAPETY

16Ęj

ImJ

ul.

OKNA DACHOWE
BRAMY GARAŻOWE

Wrocławska

informuje,

że

114a, tel. 090/615-452

w okresie

hurtownia

przedświątecznym

będzie

czynna

od 18 do 20.12 w godz. 7.00 - 19.00
21,22,24.12 w godz. 7.00 - 13.00
23.12 w godz. 7.00 - 13.00
Przyjmujemy zamówienia na owoce krajowe i cytrusy
Wystawiamy faktury VAT
Wszystkim Klientom Zdrowych i Wesołych Świąt
oraz

Szczęśliwego

Nowego Roku 1997!

I
(622/96)

Jarocin, al. Niepodległości 26 (biurowiec GaPOLU)
tel. (0-62) 47-20-79 w. 47

Wielka promocja aluminiowych grzejników
CALIDOR

REWELACYJNA CENA

NOWA DYSKOTEKA W JAROCINIE!!!
Night Club "Palermo" - Jarocin, ul. Brandowskiego 7
Drink Bar czynny:

pono - cZW. od 17.00 do 1.00
pt. , sob., niedz. od 17.00 do 3.00

Dyskoteki:

piątek,

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 kolekcja EKAPLAST - 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.
N a życzenie towar dowozimy bezpłatnie do domu klienta.
ZAPRASZAMY
00

pono - pt. w godz. 8 -17

00

,

wszystkie soboty 9

00

-

13

00

sobota, niedziela od 19.00 do 3.00

PIERWSZA DYSKOTEKA (OTWARCIE)
I i II święto (25 i 26.12.1996)
ZAPRASZAMY!

(558/96)

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 przegląd instalacji gazowych

ZAPRASZAMY
Wystawiamy faktury VAT

(682196)

Jarocin, u!. Marcinkowskiego 17, tel. 47-24-54

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

Hurtownia przy ul. Polnej

•

POLECA W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY

ZYWEGO KARPIA
ZAPRASZAMY

Okazja
Grzegorz Genderka
zam, Osiek 2, 63-242 Mieszków

oferuje do sprzedaży
STYROPIAN
ce na 1 m3 - 78 ,00

zł

+ 7 % \\1
Tel. kom órkowy 090/ 615-919
(S8 51 96)

Wypożyczalnia

Kaset Video
A , Rajczewski
Jarocin, Moniuszki 37

• oferuje.
BARDZO ATRAKCYJNE
FILMY (NOWOŚCI)
w najniższych cenach

Zapraszamy

800

,"<6/Rl96)

INFOLINlA 800 to numer Twojej
firmy, pod który za darmo mogą
dzwonić klienci lub pracownicy finny
będący na delegacji. Klienci zyskują
nieodpłatne połączenie i infonnacje
o Państwa towarach i ushlgach,
frrma zaś szybki zwrot
zainwestowanych pieniędzy
i znaczne zwiększenie obrotów.
Już dzisiaj Twoja fmna może
skorzystać ze sprawdzonych
i powszechnie stosowanych
metod pozyskiwania Klientów.
... KLIENT TO DOCENI!

' ZATRUDNIĘ

KUCHARZA
z

doświadczeniem

Gości~iec "Walcerek"
Tel. 47-28-18

(593/98)

ZABAWA
KARNAWAŁOWA
Sala Cechu - Jarocin
Dnia 4.01.1997 r.
Gra i śpiewa "CENTRUM"
Cena zaproszenia
wraz z konsumpcją - 60 zł
Sprzeda!

zaproszeń :

1) Biuro Cechu
2) Jarocih. ul. Waryńskiego 7110
Informacje i rezerwacja stolik6W

tel. 47-38-82

(4JlIgIRlIle)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

ZAKł:AD TELEKO MUNIKAC JI W

KALISZU

~
~

I~IINFOLINIA 800

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE
POD NUMEREM
0-800 60877 KALISZ

. sukces na

całej

linii!

Zrób Sobie Prezent pod choinkę
SAMOCHÓD NA RATY
nowy lub używany

AUTOELEKTRONIKA
mgr inż. Jacek Sopniewski
Żerków, ul. Słowackiego 2, teł. (0-62) 403-134

wykonuje uslUKi:
•
•
•
•

komputerowe poszukiwanie kodu radioodtwa rzaczy samochodowych
rozblokowywanie oraz naprawa komputerów wtrysku pojazdów
komputerowa diagnostyka oraz naprawa pojazdów z wtryskiem benzyny
a uto ryzowa ny montaż autoa la rmów, immobiliserów oraz
centra lnych zamków
(4249/ R/96)

DEALER CENTRUM

CAEW(X)®

Polmozbyt Ostrów Wielkopolski ~J~
ul. Poznańska 30
~ ..
tel. 36-11-48, 38-01-10
PELNA GAMA KOLORÓW I WYPOSAŻENIA

PROMOCJA
JUŻ ZA 34.800

SAMOCHODU

ESPERO

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!'!

Proponujemy samochody dostawcze: Lublin, Żuk,
Polonez Truck, Caro, Citroen - 15
Raty, leasing, komis - rozliczenie używanego pojazdu w cenie
nowego, ubezpieczenia na miejscu. Każdy kupujący otrzymuje
ponadto 2-tygodniowe wczasy dla 2 osób

Skorzystaj z okazji
Zapraszamy do salonów, auto komisu
i stacji kontroli pojazdów
Ostrów Wlkp., ul. Poznańska 30, tel. 38 0110
Ostrzeszów, ul. Wojska' Polskiego 21, tel. 30 22 33

okres kredytowania - do S lat
wielkość kredytu
-l S-krotne wynagrodzenie netto
Efektywne oprocentowanie miesięczne kredytu
- do l roku 1,24 %
-do2lat 1,27%
- do 3 lat
1,33 %
-do 4 lat 1,40%
-do S lat
1,47%
Szczegółowe

informacje w Oddziale WBK SA
w Jarocinie tel. 47-27-21 wew. 18

Oddzial, ul.

Kilińskiego

2a, 63-200 JAROCIN, fax (62) 47 24 58, tel. (62) 47 27 21

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU
RACHUNKÓW BANKOWYCH
W NBP O/OKRĘGOWY KALISZ
U rząd
ulegają

Skarbowy w Jarocinie infonnuje, że od dnia 1 stycznia 1997 roku
zmianie numery rachunków bankowych w NBP O/Oktęgowy w

Kaliszu:

dotychczasowy numer ważny do 31.12.96 r.

nowy numer od 1.01.97 r.

25029-68-222-1

10101195-68-222-1

25029-68-222-2

10101195-68-222-2

25029-68-222-3

10101195-68-222-3

25029-68-222-5

10101195-68-222-5

25029-68-222-7

1011;)1195-68-222-7

25029-68-223-0

10101195-68-223-0

25029-68-223-1

10101195-68-223-1
(43411R196)

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

POLMOZBYT
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

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

oferuje:

POLECA w sprzedaży samochody FIAT:
- FIAT 126 w szerokiej ofercie
- CINQUECENTO w szerokiej gamie
wyposażeniowej
silnikowej i wyppsażeniowej
- UNO z silnikami 1.0 i 1.4 w szerokiej - CINQUECENTOVAN(dostawczy)
- PuNfO
ofercie wyposażeniowej
- UNOVAN(dostawczy)
- BRAVO, BRAVA
OFERUJEMY różnorodne formy sprzedaży:
• w cenach fabrycznych
• zagotówkę
• na raty bez poręczycieli (wpłata 10 % - 60 rat)
• w leasingu (wszelkie [onnalności załatwiamy na miejscu)

* ZŁOTO * SREBRO *

ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godzinach 8"" _ 16""

* ZEGARKI * UPOMINKI *

Wszystkim naszym aktualllym
i prżyszłym klielltom życzymy
wesołych świąt Bożego Narodzellia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 1997

Montaż instalacji gazowych
Syców, ul. Oleśnicka 1, (0-6475) 2916

PRACOWNIA

ZŁOTNICZA

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

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

Karnawał we włosach
Mówi się, że włosy są jak rama obrazu. Wypielęgnowane wlosv dobrze
dobrana fry~ura - spraw~aj~, 7,c twarz staje się bardziej intercsuj~ca. Nie
wystarczy pIękna kreaCja I dobry makijaż, by zrobić wrażenie na balu
karnawałowym. Bez odpowiedniej fryzury nasze starania pójdą na marne.
W tym roku modne są fryzury
z końca lat 50. i począt ku 60. Fryzurki
są przede wszystkim gladkie, przy skórze. Długie wlosy czesze się w fantazyjne'koki, krótkie powinny mieć przedłużony tył.
Karnawałową fryz urk ę można

uat-

rakcyjnić wpi~ciem treski. Dzięki niej

nawet maj ąc niezbyt długie wło sy mosobie pozwolić na finezyjnego
koka. Pomocne mogą być także wszelkiego rodzaju podkladki do koczków,
kt ó re dodają im objętości, a także
sztuczne ozdoby - kwiaty, koka rdki
. itp. Fryzurę wykończa s ię przy użyc iu
że lu z brylantyną. Można też 7.3Stosować najnowszy preparat firmy K eune
- bryla ntyn~ w sprayu. D zi ęki nicj
nawet najba rdziej zniszczone włosy
będą wygl"dać pięknie. Brylantyna
w sprayu nie usztywnia fryzur y, bez
problemu się wyczesuje . Włosy robią
niesamowite wrażenie .
. Naj ważn iejsza jest pielęgnacja
W okresie jesieni i zimy nasz ogranizm
silniej niż kiedykolwiek reaguje na
stresy, zanieczyszczone POwietrze, czy
złe odżywianie . Po.dstawą jest prawidłowe mycie włosów. Należy delika tnie
masować skórę głowy, używa ć szamponu o od powiednim skład zie i pH
(najlepiej 5, 5), oraz spłukiwać je l etni ą
wodą. Zbyt intensywne masowa nie
skóry głowy oraz splukiwanie gorącą
wodą wzmaga wydzielanie łoju , przez
co włosy szybciej się przetłuszczają.
Należy je myć tak często, jak trzeba.
Włosy , które przys parzają nam problemów, czyli suche, łamliwe, zniszczone i z łupieżem można skuLecznie
pielęgnować używając kosmetyków
z profesjona lncj serii firmy Keune.
W skład serii wchodzi szampon do
wio sów, odżywka, maska, ampułki
i peeling do włosów. Kuracja powinna
trwać okolo 10 tygodni.
Wlosy znisaLone trwałą ondulacją
i częstym farbowaniem można doprowadzić do dobrej kondycji, ale trzeba
na to poświęcić trochę czasu. Wspani ałym preparatem, który bardzo intensywnie nawilża włosy , jest tzw.
wlos w płyni e z profesjonalnej serii
" Welli" - Lifetex. W swoim sk ładzie
za wiera kera tynę , podstawowy budulec włosa , który bardzo intensywnie
go odżywia i regeneruj e. Preparat ten
jcst dostępny wył,tcznie w salonach
kosmetycznych.
.
Częstym problemem Sit rozdwajają
ce się końcówki . Naj skutcczn iejszą
metodą zlikwidowa nia tego defektu
jest regul a rn e obcinanie końcówek .
M oż n a zas tosować specjalny preparat
profesjonalnej linny Kcune, który
sprawia, że końcówk i wygl ądaj ą jak
zdrowe. Preparat dz iała jednak d oraź
nie i po ko lej nym myciu trzeba go
nałożyć ponownie.
żna

Piękny

kolor włosów, niepowtarzapolysk, to n ajczęści ej zasługa zastosowania farby lub szamponu koloryzuj ącego. W sklepach dostępnych jest wiele różnych środków
do barwienia wio sów , jednak istnieje
obawa, że efekt może nie być zadowalający . Najbezpieczniej jest farbować
wlosy w salonie fryzjerskim przy uży
ClU profesjonalnych preparatów. Na
przyklad naj nowsza setia farb "WelIi" jest boga ta w składniki pielęg
nacYJne, w 100 % pokrywa siwe wlosy, nadaje im połysk i ma bardzo
bogatą paletę barw. Dla osób które
obawiają się zmiany koloru ';'łosów
na stałe najlepszym wyj ściem jest uży
cie szamonu koloryzującego, który
zmywa się po 6 - 8 tygodniach.
lny

odcień ,

AGNIESZKA PILARCZYK
Konsultacja: Renata Witkowska - Salon Fryzjerski Izabeli Borkiewicz

Pierwszy
bal
Już najwyższy czas, by pomyśleć
o studniówce - pierwszym prawdziwym balu! Jest to wydarzenie jedyne
w swoim rodzaju, dlatego trzeba się
do niego sIarannie przygotować.

Jeszcze kilka lat temu obowiązu
stojem była biała bluzka i czarna spódniczka. Teraz wszystko się
zmienilo. D o puszczalne są nawet
paski i kropki. Zwykle jednak dziewczęta wybierają gładkie suknie. Co
proponuje moda? Każdy znajdzie
coś dla siebie. W zależności od upodobań może to być kobieca mini
podkreślająca zgrabną figurę lub
spokojniejsza długa kreacja. Najmodniejsza, choć niezbyt popularna, jest długość do po lowy kola na
lub tuż za kolano. Dodatkiem mogą
być mankiety i kołnierz w białym
kolorze lub bardziej awa ngardowe na przy kład "łacia te" . Pięknie prezentują się zwiewne szale. Uroku
dodaje oryginal na biżu teria .
Dla dziewczyn. którym za leży na

kreacja zam ówiona u projektanta .
W Jarocinie, w sklepie " SZOK"
możn a zamawiać s ukienki z kolekcji
M a ri i Lupy . Sukienki proponowane
przez Marię cechują sig prostotą
kroju, są to. dł ugie wąskie kreacje
pDdkreśl ające sy l wetkę. Oryginalne
dekoldy i długi e rozporki sprawi ają,
że sukienki są bardzo kobiece. Jednak najwięk szą atrakcją są ręcznie
malowane wzory .
Agu

jącym

wyjątkowym

wyglądzie najlep szą,

ale dość kosztowną propozycją , jest

"SZOK"

Fol. R.

Kaźmierczak

~

MAGIA
IMION
EW A - ta, co obdarza życiem
Golębica - ptak darzony szacunkiem już w starożytnej Grecji jako
symbol Afrodyty. W czasach chrześ
cijańskich, szczególnie bi a ły, był utoż
samiany z prostotą, uczciwości ą i czy-

stościa.

Właśnie gołąb jest totemem zwieo pięknym imieniu Ewa.
To kobiety zdecydowane, pracowite,
nieco " chmurne" i zazdrosne, lecz
przy tym posiadające bezmiar czuloŚCI i miłości.
Są introwertyczkami, stąd skłonności
do zamykania się w bogactwie swoich
rzęcym pań

wewnętrznych odczuć.

Są. bardzo pewne swojej wartości,
o SIlnej, zdecydowanej woli, przy tym
zupelnie
pozbawione
egoizmu.
W ~zi ałaniu uparte i konsekwentne,
choc porażki sprawiaj ą im przykro ść,
me POwstrzymują ich poczynań . Czę
sto Pozwalają sobie na przegranie
kilku potyczek, po to, aby wygrywać
bItwę ·

Na uka nic s prawia im problemu, są
ucze nnicami. Fascynuj ą
Je 7-"JI'CIa, w których prócz wiedzy,
t.rLeba dawać dużo z siebie.
Fakt, ze biblijną pramatką byla Ewa,
prz~ nosl na nie silny instynkt macierzy~s kl. LubIą zawody, w których
maJ~ kontakt z dziećmi ludżrni chorylm: mo gą być lekarza~i pielęgniark~ml , nauczycielkami.
'
Nlc" s~ marz~cie lkami , realnie stąpają
po ZIemI, kt ora właśnie dla nich ods ł ama wszystkie tajemnice. Mają intelIgenCJ I' ana lIt Yczn ą, kórą umi ejęt
Ole wykorzystują, Ole ufaj ąc in tuicji.
W u~zucl ach są za bor cze, a le to wyp.ł~wa ~.chęcl .ochranIama innych nie
zas posIadama? czy pOczucia władzy.
SLaran llle dobl.erają przyjaciół którym są bezgramczme wierne i oddane.
Ich kodeks moralny może budzić
~zor?w>,ml

zdziwienie swą s u rowoś.ci ą, lecz harm onijnie uzupełnia tę wyrafinowaną
osobowość

Ewy są obdarzone dużą żywotnością
L d OS konałym zdrowiem. Wszystkie
przyjemności i wszystkie popędy są
rner~ze~walm~ związane z miłośćią; te
p.ame WIedzą, Jak ~zerpać radość z ży
cl.a pełnego oddama, potrafi ą kochać,
me oczekującmcze go w zamian. SprawIaJą wrazeOla, ze wszystko przychodzi im bez wysiłku, choć tak naprawdę , muszą walczyć o utrzyma nie swojej pozycji.
Bardzo interesujące kobiety, tak czaruj ące, jak kwitnąca czereśnia - drzewo mądrości i życia.

ADAM - "ten, ktory tworzy"
Leopa rd - częsty symbol dzikości ,
agresywności ; natomiast w Antyku
ląc~ono go ze światłem porannego
słonca, nosicielem siły i płodności.
Bardzo wiele symboliki Leoparda, jest
t~ałą cechą charakterologiczną panow noszących biblijne imię - Adam.
To skomplikowane osobowości mające silną skłonność do zamykania
w swoim wnętrzu i dokonywania radyka lnych osądów . Są bardzo subiektywni. Nie u znaj ą kompromisów, wychoWI7Hc tych chłopców należy pamlętac, ab~ poprzez zbytni ą tolerancję
me stah SIę ty ranami, jak ich totem
leopard. W życiu kieruj ą się żelazną
logIką stąd pewna sztuczność ich zachowań i sądów oraz z upełny brak
d yplomacji .
Dumni i despotyczni , częs to ki eruj ą
SIę zasadą - "wszystko a lbo nic", bar..
dzo czuli na porażki . W ich życi u
wazn ą rolę .odgrywa przyjaźń , stara nme dobIerają przyjaciół i są im wierni.
Jed na k zbytnia zaborczość, prowadząca do pełnego podporządkowania
sobIe partnera, w przypadkach skrajnych, moze d op rowadzić do rozpadu
najbardZIej obIeCUjącego związku.
Jako dzieci są bardzo zdyscyplinowani i, co może zas tanawiać, wymagają
również tej dyscypliny od innych. Pra-

cują kierując s i ę jasno określon ym
dysponując żywą, chłodną,
analityczną inteli gencją · Dlatego lubią zawody zw i ąza ne z medycyną,

celem,

wojskiem i handlem.
T o panowie obdarzeni wielką uczuciowością, nawet jeśli okazuj ą ją z rezerwą. Mają doskonał ą pamięć szczególnie w sferze uczuć, nie zapominaj ą
nigdy ani o tym, co im zrobiono
dobrego, a ni o wyrządzonych krzywdach.
Najbardziej charakterystyczną cechą
ich osobowości jest nieskazitelna moralność - norm y postępowani a są stałe
i niezmienne. Wierni mężowie, choć
ich nieznajomość psychiki kobiet powoduje, iż często wykazują maniery
jaskiniowca. Lubią życie towarzyskie,
lecz kompletny brak dyplomacji, częs
to wywołuje mniejsze lub większe
skandale.
Starość nie jest dla nich żadną granicą,
ogromna żywotność i zmysłowość,
doskonałe zdrowie (mimo wszystko uwaga na serce) sprawia, iż będ ąc
z nimi nie dostrzega się upływu czasu.
Ludzie o bardzo silnym charakterze,
mężczyźni wysokiej klasy.
Trzeba ich uważnie nadzorować
szczególnie w okresie mlodzieńczym:
ale Jak tu nadążyć za leopardem?
Oprac. Saba

We50lych Świąt

Jarocin , ul. Wąska 10
czynne w godz. 10.00 - 18.00
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JA-Radiowa Lista Przebojów
(notowanie 45 z dnia 14 grudnia 1996 r.)
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 sobotę między
Słuchaj nas na 96.8 MHz lub 71.09 MHz.
Korespondecję, głosy do JA-Radiowej Listy Przebojów prosimy kierować

17 00 a 1900 .

CODZIENNIE

Wiadomości

od 10,00 do 18.00 co

godzinę;

(sobota

10.00 - 17.00)
uZ drogi" - informacje dla kierowców: 10.55, 12.55,

14.55 , 16.55
PIĄTEK

(20 XII)

.

i PONIEDZIAŁEK (23XII)
9.00 -14.00 Moje przedpołudnie , w tym: 9.20
Prawnik radzi, 9.30 · Wyłączamy ... ?" - informacje o wyłączeniach prądu, 9.40 Kursy walut,
9.45 Przegląd prasy, 11.10 Konkurs z JARadiem , 13.10 - 14.00 "Impreza" - informator

kunuralny, 14.00 - 16.00 blok Słuchaj uchem
a nie brzuchem Iw tym: 14.15 Ryzyk-fizykinformacje z giełdy, kursy walut, 15.30 - 16.00
Jeśli mamy - to zagramy]: 16.00 - 19.00 JAGram .. Twoje Radio - informacje i muzyka, w
tym: 16.30 Prawnik radzi (powtórzenie) , 18.05
"Wyłączamy ... ?" - informacje o wyłączeniach
prądu

PIATEK (20.XII)

10.45, 12.15, 13.45 Rozbij skarbonkę JA-Radia ,
12.30 Policja radzi, przypomina, ostrzega, 18.0719.00 Muzyczna eksplozja - Wszystko o muzyce
polskiej - audycja Piotra Owczarka

1. Un-break my heart
- Toni Braxton (LaFace/Arista/BMG)
2
2.1 wszystko się może zdarzyć
- Anita Lipnicka (Pomaton EMI)
1
3. Telephone Tears
- Kevin Brown ( Hannibal Records)
4. Coś optymistycznego
- Kasia Kowalska (Mercury)
5, Politician's little nightmare
- She's China (Koch Intemational)
5
6, Niekochani
- J. Steczkowska (Pomaton EMI)
4
7. E-bow the lełter
~ R.E.M . (Warner Musie)
8
8. Underwater
- Midnight Oil (SprinVCol umbia)
10
9. Kiedy powiem sobie dość

9.00 - 16.00 B .I.G.O.S. - Bardzo Interesująca
Generalnie Odlotowa Sobota, 12 .10 - 13.00
w kuchni - gotuj razem z nami, 13.1014.00 Taśma - informacje i muzyka filmowa audycja Joanny Ścigacz, 14.10 - 16.00 MIKSERmagazyn w zasadzie muzyczny· zarządzany
przez Hieronima Ścigacza i Patrycję Urbaniak (w
nim m. in. : "Radio "MACHINA" przed świętami ,
płytowe nowości, Boże Narodzenie - źródłem
natchnienia dla muzyków]; 16.05 -17.00 Hieronim
Ścigacz prezentuje Na żywca Kanadyjkę w Paryżu
(Celine Dion) 17.05 - 19.00 JA-Radiowa Lista
Przebojów (46) - prowadzą Adaś Martuzalski i
Hirek Ścigacz

NIEDZIELA (22X1I)
9.00 -12 i 13.07 -14.00Niedzielne Przebudzanki;
12. 10 . 13 .00 "JA.Radełko" . audycja dla
najmlodszych słuchaczy; 15.10 - 16.00 Koncert
życzeń, 16 .10 - 18.00 PLN - Popołudniowe
Leniuchowanie Niedzielne z Aśką i Waldkiem,
18.05 - 19.00 Sportowe JA - informacje sportowe
przekazują Sławek Wloszczyk i Anita Skup
PONIEDZIAŁEK (23.XII)
10.045, 12.15, 13.045 Rozbij skarbonkę JA-Radia,
18.07 - 19.00 przedświąteczne "Pozdrowienia" ąudycja Konrada Dziennika

WTOREK (24XII)
9.00 ·14.00 Moja

przedpołudni •.

w tym: 11 .10

Wigilijny konkurs dla dzieci z atrakcyjnymi
nagrodami; 12.10ahlńc:z w kuchni· o potrawach

wigibjnych: 14.00 - 16.00

Słuchaj

uchem a nlo

brzuchem, w tym: 15.30 Jeśli mamy, to zagramy;
16.10 Koncert kolęd; 17.10 Znacie to pOsłu
chajcie - audycja Sławka Mikołajczaka, w której
świątecznie śpiewają gwiazdy rock and rolla z
Elvisem Presley'em na czele. W ciągu dnia: Z
mikrofonem w Waszych domach

ŚRODA (25.XII)
9.00 -14.00 Moje przedpoludnie, w tym: 11.10.
Konkurs świąteczny z atrakcyjnymi nagrodami;
12.10 Gwiazdkowy koncert tyczeń; 14.00 do
16.00 Słuchaj uchem a nie brzuchem, w tym:
15.30 Jeśli mamy, to zagramy; 16.00 - 16.00 JA
Gram - Twoje RADIO; 18.05 Po wielkim dachem
nieba· świąteczna specjalna audycja ojca
Oktawiana Spottka. W ciągu dnia - osoby znane i
lubiane będą mówić o tym, jak spędzają święta .

CZWARTEK (26 XII)
9.0014.00 Moje przedpołudnie, w tym: 11 .10
"Odgadnij kto śpiewa świąteczne piosenk ( konkurs gwiazdko\yy, w którym każdy wygrywa;
12.10 Dwóch na jednego - przepytywan ie
senatora Stanistawa Sikorskiego na tematy
osobiste; 14.00 - 16.00 Słuchaj uchem a nie
brzuchem w tym : 15.30 Jeśli mamy, to zagramy;
16.00- 18.00 JA Gram - Twoje RADIO ; 18.07 19.00 Wieczór rockowy Pawia Michaliszyna w
wydaniu świątecznym : Chuck Mangione ·Chi!dren
of Sanchez". W ciągu dnia - osoby znane i lubiane
będą mówić o tym, jak spędzają święta

1 10
6

6

1 14
4 8
3

8

7 11
10 6

16 16

- Subway (Izabelin Studio/Polygram)
11. Pomyśl o mnie
-E. flatIoseMcz(Izabe);,~)
12, Jeśli chcesz
- Maanam (pomaton EMI)
13. Tyle chciałbym ci powiedzieć
- Zdrowa Woda (Columbia)
14.2 Wicky
- Hoover (Columbia)
15. Key West Inłennezzo

12 12
7

6

4

3 11

29 29

3

28 25
13

9 9

- John Mellencamp (Mercury)
16. Star

- Bryan Adams (A&M)

- O.NA (Columbia)
10. Grosz w kieszeni

5 10

5

30 30

17. W świetle dnia
- Mafia (ZicZac)
14 14
18. It I could talk I'd tell you
~ The Lemonheads (TAG/Atlanłic)
1717
19. Zabić siebie
- Yokashin (BMG)
23 4
20. Zmrok
- Renata P"emyk (Columbia)
2626
21. You must love me
- Madonna (Warner Brothers)
32 32
22, Blackberry
- The BIack Crows (f>rnaican Reco«Irgl) 24 24
23. Krzyczę - jestem
- O.N.A. (Columbia)
15 6
24, Piosenka bardzo optymistyczna
- S. Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
(pomaton EMI)
20 1
25. Dobra dobra dobra
- Golden Life (ZicZae)
18 3
26. O papierkach
- K. Nosowska (Ho!Mercury)
37 37
27, Mówią. że miłość mieszka w niebie
- Maanam (pomaton EM I)
25 5
28 . Rotterdam or anywhere
- The Beautiful South (Go! Discs Ltd.) 11 5

7
11

- N. Kukuiska (Izabelin StudioJPo!ygram)
30. Love is the power
- Michael Bolton (Columbia)
31 . Urodzeni jesienią
- Pod Budą (pomaton EMI)
32. 1can't help my selt
- The Kelly Familly (Kei-life)
33, Dziki, dziki
- Pivo (BMG)

34. Chlld
- Mar!< Owen (RCA BMG)
4
4
6

39.ANGEL

11

- Simply Red (Warner Musie)
40. No more alcohol

7

w tym tygodniu (20 - 26.12.1996)
dnia (odpOWiednik power play) możesz uslyszeć po "Wiadomościach"
codziennie o 9.05, 10.05, 12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.05, a W sobotę O 9.05, 10.05,
11.05,12.05,13_05,14.05 i 15.05.
Telefonując lub pisząc do nas z doniosłą informacją, Iż któraś z tych lub innych
granych przez nas piosenek bardzo ci się podoba, oddajesz swój głos na nią do J-

sprawiasz

radość

sobie, znajomym oraz

wybranemu artyście, ponadto zarabiasz niespodziankę.
PIĄTEK

20.12> 2 BECOME 1 - SPICE GIRLS

(Virgin)
Można sądzić, że

te z Wjglądu łagodne cztery
blade twarze j jedna mocno opalona są takie, jakimi
się mienią: pikantne , pieprzne, ostre. W muzyce
jednak reprezentują miękki, papowy styl. Kilka
miesięcy temu jeszce nikomu nieznane, dziś
zaliczają się do największych gwiazd muzyki pop.
Kolejny singiel z ich albumu "Spice· , dostępnego
od kilku tygodni, zawiera zaśpiewanąaksamitnymi
głosami, nastrojową, spokojną piosenkę świetnie
hannonizującąz atmosferą świąt Bożego Narodzenia. Po świętach ta ballada też będzie się podobać.

SOBOTA 21.12> I UWIERZ MI· MUCHA (Eurocom Musie)
Wydawca płyty podaje, że MUCHA poderwała
się do lotu na początku 1995 roku w Olsztynie.
Pon ieważ zespól składa się w trzech piątych z
doświadczonych muzyków występujących w
znanej słuchaczom formacji HARLEM, która
jeszcze tego lata występowała w Letnim Muzycznym Ogródku JA-RADIA, mniemam, że MUCHA,

ma wcale. Gdzie słońce świeci zawsze. Gdzie
niebo jest błękitne. Powiedz mi, czy pamiętasz?
Swięta sprzed kilku lat. Siedzieliśmy jak ja przy
oknie, wina nie brakło nam. " - to nasza piosenka
dnia.
ŚRODA 25.12> NASZE ŚWIĘTA - RYSZARD

po

WOLBACH & ROSE 15 BLACK (Agencja "1"/Sludio"i")
Znany wam lider i wokalista grypy Harlem,
mając na uwadze fakt, te MUCHA skupiająca jego
kolegów z zespołu od l eciała w kierunku rocka,
znalazł spokój ducha w Inowrocławiu, gdzie jest
najmłodsze studio nagrań w kraju. Tam jako gość
niezwykle utalentowanego, działającego od dwóch
lat zespołu przygotował materiał, którego próbka
niniejszym okazywana w radiu jest zapowiedzią
jego solowej płyty. Kompakt dysk ma ukazać się
w polowie przyszłego roku. Będzie jak znalazł na
przyszłe święta, chociażby ze względu na tę
piosenkę, która kończy się slowami: ~ I nie martw
się co będzie dalej, przecież wiesz, że kocham cię
jak życie, które w swej mądrości wie, że już za rok

inną muzykę

nit HARLEM, jest

już

NIEDZIELA 22.12> LOVE IS THE KEY OF C •
BEUNDA CARUSLE (Chrysalis)
Piękny,

czysty wokal Belindy można było
podziwiać w wielu piosenkach, które stały się
przebojami na całym świecie. ~ Heaven is a place '
on Earth" (Niebo to takie miejsce na Ziemi), ~C ircle
in the sand" (Krąg na piasku), K(We want)THE

SAME " (Chcemy TEGO SAMEGO)

są

chyba

największymi. Ta piosenka ma szansę być równie .
wielkim przebojem jak tamte, czy już nowe: "Always breaking my heart" (weią! łamiesz mi serce)
czy "In too deep' (Zbyt głęboko) z najnowszej płyty
"A Woman and a Man". Płytę współtworzyli: Rick
Nowels, Per Gessle znany z duetu Roxette i Niek
Be9gs , którego byc może niektórzy pamiętają z

~~~~UD~fii~~;" 1a2~o~~~ ~t~iEBIE BRAK
- KASIA KOWALSKA (Mercury)
Nie ma wąt pliwosci, że kolejny singie l
pochodzący z płyty " Czekając na .. '- spodoba się
nie tylko fanom Kasi Kowa lskiej ale wszystkim,
którzywoląnastrojowo, romantycznie i poetycznie.
Utwór "Tak mi ciebie brak" jest po prostu piękny a
śpiew Kasi ro zgrzewa wychłodzone serca. Ładna
buzia (o czym można się przekonać po zakupie
materiału za tytu łowanego jak wyżej), ładna
melodia, ładne słowa. Można chcieć więcej?

WTOREK 24.12> WINTERY FEELlNG - JESSE
WINCHESTER (Stony Plain)

19

1 14

NOWOŚĆ

34 28

4

35 17 11
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

2

NOWOŚĆ

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

l'IAŻ'lWCA (sobota 20 grudnia godz. 16.07)

Kanadyjka w

Paryżu

Celine Dion a raczej jej muzyka ma
w Polsce. co jest faktem

niezwykłe wzięc i e

raczej zaskakującym. W tegorocznych
plebiscytach muzycznych przeprowadzanych w Polsce i za granicą Celine Dion
znów plasuje się w ścisłym gro n ie najpopularniejszych i najwybitniejszych popo-

Jesse jest z pokolenia ~dzieci kwiatów", które
w przeciwieństwie do obecnej generacji nie
uznawało przemocy, zalecało uprawianie miłości
zamiast rzemiosła wojennego, które jest najgrupszym wynalazkiem ludzkości . By uniknąć wcielenia
do oddziałów walczących w Wietnamie, opuścił
ciepłą Luizjanę i osiadł w Kanadzie. Tam powstał
prawie cały jego repertuar, obecnie wznowiony na
6 płytach. Wzruszające gorzko-słodkie teksty,
chwytliwe linie melodyczne to cechy utworów
Jesse'a. Nagrywało i nagrywa je wielu wybitnych
artystów, na przykład Elvis Costello, Joan Baez,
Tim Hardin. " Widzę srebrzyste niebo. Płatki śniegu
spadają. Siedzę sobie przyoknie. Pióro zaciskam
w dłoni. Brzmi to trochę zimowo - zrozumieć musisz
mnie. Jesteś gdzieś tam daleko. Gdzie śniegu nie

rozwodzie z pozostałymi harlemowymi kotegami muzykami. Warto jeszcze dodać, że 40 minut
muzyki podzielonej na 9 utworów na płycie
MMucha" wyprodukowanej przez Leszka Kamiń
skiego nae przedstawia wagi muszej.

która gra

3

NOWOŚĆ

2
10

29.Dloń

się współautorem J~RLP,

8

36 36

- SU99S (WEA)

Piosenkę

RLP, stajesz

22 13

31 31

40 40

35. Dance into the IJght
- Phil Collins (Face Value)
36. Sitting on the top ot the world
- Amanda Marshall (Epic)
37. Nie chcę litości
- Lady Pank (Starling)
38. Last night
-n. Vet (LaFace/Arista/BMG)

19

Piosenka Dnia w JA-Radiu

SOBOTA (21 XII)
Zatańcz

2

na kartkach pocztowych na adres redakcji: JA-Radio, uJ. T. Kościuszki SB,
63-200 Jarocin.
Głosować można również telefonicznie , pod nr (0 ~62) 47-15-31 codziennie w godz. 151JG do 16D'l.
Głosy mogą byt oddawane tylko na piosenki prezentowane w JA-Radio
(sorry!).

przyjdą święta."

CZWARTEK 26 .12> SANECZKI - TRZECI
ODDECH KACZUCHY (Musie Voice)
"Zimowa ~ kompozycja wybrana spośród 10
zna komitych bezpretensjonalnych piosenek
wydanych kilka dni temu jako pozycja fonograficzna "PIRACI" przez łódzką firmę Musie Voice.
Trzeci Oddech Kaezuchy powstał piętnaście lat
temu i od razu został przypisany do nurtu tak
zwanej piosenki studenckiej. Mieli kilka ogólnokrajowych przebojów: "Kombajnista", ~ To ja ~
Manitou·, ·Pytania syna poety". Glos męski , teksty
i kompozycje to sprawka Andrzeja Janeczko.
Wokal żeński robi Maja Piwońska , ksywka "Tina
Turner", z zam~owanja żona Andrzeja Janeczki.
Oboje lubią życie wiejskie, ale tylko od wiosny do
póżnej jesieni. Na zimę przenoszą się do Łodzi.
Saneczki w mieście? Czemu nie?

-RONESSA

wych wokalistek

świata.

Objawiona

światu

w pierwszym kwartale 1996 roku nowa

kolekcja 16 piosenek zatyt~owana ~ Falling
into you", dotychczasowych fanów utwierdziła , a nowicjuszy przekonała, że Celina
Dionowa znakomitą piosenkarką jest. Aż.

trudno

uwierzyć , że

jeszcze

sześć

lat temu

Celine byla znana dobrze chyba tylko
mieszkańcom jej rodzinnego Quebec'u.
Przełom w jej karierze nastąpił wraz z

wydaniem w 1991 roku plyty 'Unison" _
zawie rającego

wielki przebój "Where Does

My Heart Beat Now". Kolejny album "Celine
ugruntował sukces poprzedniego. Ale
najbardziej przekonywująco brzmią piosenki
Celine Dian śpiewane w języku francuskim.
Plyta z takimi piosenkami mająca podwójny

Dion-

Iytuł: "The FrenchAlbum" - 'D'Eux", okazała
się być najlepiej sprzedającym się franCUSkojęzycznym produktem fonograficznym

w historii muzyki (5,2 milionów egzemplarzy).
D la

artystki

śpiewanie po

francusku jest

zawsze powrotem do jej korzeni, sprawia jej
ogromną satysfakcję. Nie dziwię się, zawsze
mi się wydawało, że język francuski lepiej
niż angielski oddaje niektóre emocje. Na

koncertowej płycie qUve in Paris" zebrano
głównie piosenki ze wspomnianego juZ
albumu ~D'eux~ wykonane jesienią ubiegłego
roku w słynnym Zenith Theatre w Paryżu.
W tym roku Celine Dion znów podróżuje:

w marcu występowała w Australii, wiosną i
latem przemierzała Słany Zjednoczone,
jesienią dotarła

do Europy. Praca, którą
wykonuje, zapewne jest ciężka, ale dla niej
stanowi sens życia.
BAR·RONESSA
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KSIĄŻKA

Sokół

i pasja
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To, co rodzi s i ę pomiędzy pustułką
a głównym bohaterem Billym Casperem nie jest typową relacj ą człowiek
- zwierzę· Tu raczej oboje są partnerami. - Ludzie lubią zwierzgta domowe, z którymi mogą sig zaprzyjaźnić.
które mogą ro zpieszczać i na które
mogą krzycze.' ... A le mnie to nie obchodzi. Mnie wystarczy, że mogę patrzeć na niego i wypuszczać go. Niech
inni mają swoje króliki i koty , i gadają

Książka
Barry'ego Hinesa, pt.
"Kes" jest historią o ogromnej pasji, ce papugi. To nic w porównaniu z sokoktóra potrafi zmieniać ludzi, i o przyja- lem. Ta ludzko - zwierzęca przyjaźń
źni, dzięki której życie nabiera innego
opa rta jest na wzajemnych przecisensu.
. wieństwach. Pustułka jest dumna
Czytelnik, biorąc do ręki książkę, i nieza leżna , "jakby zadowolona
spodziewa się, że pierwszą rzeczą,jaką z własnego piękna i siły", a Casper
uczyni narrator, będzie wyjaśnienie, mizerny, wiecznie miotający się pokim lub czym jest tytułowy "Kes". Nic między domem i szkołą.
bardziej złud nego. Narrator rozpoPisklę zrodziło w Billym zainteresoczyna od znanego nam " bólu" poran- wa nie sokolnictwem, które przerodzinego wstawania. Opisane wydarzenia ło się w prawdziwą pasję. Kes zaczął
nie są niczym tak naprawd ę ważnym, nadawać sens życiu Billa, które nie
ol proza codziennego życia. Dopiero należało do najłatwiejszych: rozbita
po kilkunastu stronicach dowiaduje- rodzina, brak ojca, matka spędzająca
my się o Kesie. Jest to po prostu noce z mężczyznami, kłopoty ze szkogatunek sokola - pustułka, którą lą i prawem. Otoczenie równ ież nic
oswoil bohater.
potrafi zrozumieć tego, co czuje Billy.

TEATR

Opera ...
zbyt wielka
"Opera za trzy' grosze" Bertolda
Brechta odniosła wiele sukcesów na
całym świecie. Na stałe zagościła w repertuarze teatrów muzycznych.
Kaliska inscenizacja " Opery za
trzy grosze" jest wielkim, a może
nawet zbyt wielkim przedsięwzięciem
dla tego teatru. Decyduj ąc si ę na
wystawienie musicalu. trzeba przede
wszystkim uwzględnić umiejętności
wokalne aktorów. Już w pierwszych
Scenach łatwo dostrzec, iż nic wszyscy a rtyści je posiadają . Jak w każdym
musicalu w przed stawieniu nie zalirakło tańca. Jednak te sceny budzą
dość dużo zastrzeżeń. "Opera za trzy
grosze" zbyt mocno osadzo na jest
w okresie międ zywojennym , reżyser
nie zaktua li zował wielu współczes
nych wątków.

z głównych ról w sztuce
gościnni e zagrał Wojciech W ysocki
(Mackie Majcher), który - oględnie
mówiąc - nie powalił wid zów na
kolana. Nieźl e obok gwiazdy wypadły kaliskie aktorki, między innymi
Agnieszka DzięcieI ska (Polly Peachum) i Monika Szalaty (J oanna
Kn ajpiarka). Akcja musicalu w niektóryc h partiach dialogowych staje
się monotonna, by nie rzec nudna.
Tempo wtedy zmniejsza się, dla tego
wid zowi trudno wysiedzieć przez
2 godziny i 40 minut.
Na szczegó ln ą uwagę w kaliskiej
" Operze za trzy grosze" zasługuje
scenografia. Wiesław Olko wykazał
się pomYSłowością i dobrą znajomością klimatu sztuki.
Całe przedstawienie nie należy do
zupełnie nieudanych. Zapewne nie
zachwyca widza żadnym nowatorskim spojrzeniam na sztukę, ale moż
na je obej rzeć ..
IWONA NOWICKA

Traktuje soko/ajak maskotkę: "Pyta- czy jest lagodny. Też pytanie! Jest
po prostu wytresowany. Alejest groźny
i dziki i nic go nie obchodzi ... I dlatego
jest taki piękny."
Książka to opowieść o zwyczajnym
nastolatku, którego życie staje się ciekawsze dzięki PASJI. Nie jest to zainteresowanie na pokaz. Wi ąże się raczej
z ciężką pracą, poświęceniami , a dopiero później rodzą się efekty. Wtedy
Billy'ego rozpiera duma wewnętrzna.
Dzięki pustułce czuje się silniejszy,
zrywa z towarzystwem o chuligańs
kich nawykach.
Książka zawiera także ciekawe obserwacje. Liczne są opisy ptasich obyczajów, a zarazem narrator potrafi
ukazać niezmienne, od czasu powstania książki , czyli od 1968, realia szkolnej egzystencji. "Nikt z nauczycieli
nigdy nie pomyśli, że to może być ich
wina ( .. .) lm się zdaje, że mają zawsze
racjg . Nie przejmują się nami, bo my

ją,

NOWOŚCI
KSIĄŻKOWE

mi~dzy narodowego "

4. A. Wolter i in . "Prawo cywilne:
zarys"
5. " Dziecko w św i ecie ludzi i przedmiotów"
6.1. Majchrzak " Wprowadzenie
dziecka w świat pisma"
7. H . O lechnowicz "Wyzwalanie aktywności"

8. P. Zimhardo "Psychologia i życi e"
9. A . Moir "Płeć mózgu "
10. E. Nęćko " Proces twórczy"

FILM

NOWOŚCI

FILMOWE

"Czekając

na

miłość"

Obyczaj, USA (1995 r.l, 118 min.,
Forest Whitaker, wyst.: Whitney
HoustOD, Angela Basett, Loretła DeviDe, Lela Rochon, dystr. Imperial
Whitney Houston bardzo szczodrze
została obdarzona przez matkę na turę: uroda, talent, niepowtarzalny głos ,
dzięki którym zdobyła miliony fanów
i zarobiła mnóstwo pieniędzy.. Potem
kolejny sukces - udany debiut aktorski
(" Bodyguard "). To był s trzał w dziesiątkę: naturalna i świeża podbiła serca widzów i krytyków. Jej kolejny film
"Czekając na miło ść" o kaza ł się także
sukcesem. Ciepły , wz ruszaj ący , ale
także pogodny film o przyjaźni czterech kobiet, o ich roz terkach uczuciowych i zawodowych, potrzebach miło
ści i akceptacji.
Obraz ten pows tał na podstawie
powieści Terry Mc Milan. Świetną
muzyk ę skomponował Kenneth " Babyface" Edmonds, a bohaterki stworzyły niezapomniany kwartet.

reż.

JOANNA ŚCIGACZ
Agnieszka Dzięcielska (Pol/y Peachum) i Wojciech Wysocki (Mackie Majcher).
Fot. Arek Szymański

LIDIA SOKOWICZ

Biblioteka Pedagogiczna
Jarocin, ul. Kościuszki 15 A
I. Z. Ba uman " Socjologia"
2. M. Kallas " Historia ustroju Po lski
x-xx w."
3. L. Amonowicz " Podręcznik prawa

Jedną

Bertold Brecht "Opera za trzy grosze", reż. Jan Buchwałd. Kalisz. Premiera czerwiec 1996.

jesldmy w TVc i można nas traktowa ć
byle jak. ( .. .) I tylko ciągle spoglądają
na zegarki, żeby zobaczyć, ile jeszcze
czasu pozostalo do końca lekcji. Mają
nas dosyć i my mamy ich dość ... " Na
swojej drodze spotyka tylko jednego
naprawdę zangażowanego w s woj ą
pracę nauczyciela, pana Farthinga.
On też potrafi docenić wagę pasji
i pięk no pustułki.
"Kes" nie jest jednak historią nieprawdopodobną. Nie zawiera nierea lnych opowieści o cudownej przemianie Billy'ego Caspera. Niemożliwe są
tylko pragnienia BiIly'ego, który
chciałby jeść domowe po siłki, mieć
prawdziwy dom z obojgiem rodziców,
ale za to bez brata. Każdy jest chyba
do tego przyzwyczajony, więc trudno
jest docenić coś, czego nam nie brak .

Film jest dostępny w wypożyczalni
kaset wideo w kinie "Echo"

KJNO "ECHO"
Ja rocin, ul. Gołębia 1
"Belfer"
21 grudnia - godz. 19.00
22 grudnia - godz. ł 6.30
23 grudnia - godz. 19.00
Cena biletu 5 zł
WYPOŻYCZALNIA KASET

(Kino "Echo")
73 15 " The Quest" - akcja
73 19 "Uprowad zo ny: Lot 285" sens.
73 10 " Komando " Grom" - sens.
73 12 " Stan zagrożenia " - sens.
7313 " Sabotaż" - sens.
73 14 " M orderstwo pierwszego stop-

nia" - sens.
731 1 " Bi ały K i eł II " - przyg.
73 18 " Sierżant Bilko" - kom.

-=W Dodatku Świątecznym
cztery strony
poświęcone
płytom,

filmom
i książkom

nh

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Wymarzony czas na podejmowan ie ważnych decyzji życ iowych.
Jesteś o krok od szczęścia . Jeżeli masz
już dom i rodz inę, dopiero teraz je
docenisz. Bardzo pomyślny będzie
początek przyszłego tygodnia. Zadbaj,
przy okazj i, o spokój i zdrowie. Przełóż
wszystkie spotkania. Pomyślny dzień niedziela.

11-"
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BARAN (21 1\I - 19 IV)

Tydzień nie będzie łatwy. Na

szczęś cie

do Twoich przyjaznych
gwiazd dołączą gwiazdy Twojego
partnera i wpierać Cię będą w każdej
życi owej sprawie. Myśl o relaksie i
zdrowiu, zajmij się sobą i nie spiesz z
decyzjami. Do wszystkich problemów
staraj się podchodzić z optymizmem.
Pod koniec tygodnia poczujesz poprawę w pracy i finansach. Pomyślny
dzień - wto rek.
BYK (20 IV - 20 V)
Będziesz myśleć wy l ącznie o
mi lo śc i. Nie pozwól, by ro zproszyły
C i ę drobiazgi. Nie możesz przec i eż
ana l izować każdego ruchu ukochanej
osoby. Nadchodzące dni będąsprzyjaly
Twojej twórc zośc i , a dolączy do tego
doskonala passa finansowa. Do końca
roku najwięcej energii musisz wi~c
poświęcić pracy. Sukcesy zapewnione.
Pomyślny dzień - piątek.
\..{
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BUŹNIF,TA(21 V-20VI)
To Twój dobry okres. Na początku tygodnia, z wyjątkiem wtorku,
możesz wygrać znaczną sumę na loterii
a lbo na gieldzie. Może uda s i ę te ż
zawrzeć pomyślną tran sakcję czy
podpi sać korzystną umowę. Skoncentruj s ię na fin ansac h. Pod koniec
tygodnia poświęć więcej czasu najbl i7..szym. Sobotę przeznacz wy łąc znie
na . odpoczynek. Pomyślny dzień

II

poniedziałek.

~

RAK (21 VI - 22 VII)

~ Towarzyszyć Ci będą myśli o
przemijaniu. Musisz bardzo uważać, by
nie s powodować wtedy wypadku.
Dobra aura dla finansów. Zaczniesz też
triumfalną wspinaczkę po drabinie
zawo dowej ka ri ery. Powodzenie w
milości. Wie le zdarzy s ię w Twoim
życiu osobistym. Jednak nie spiesz s ię
z decyzjam i i podejmij je dopiero pod
koniec przyszlego tygodnia. P omyśl ny
d zi eń - środa.

..o

LEW (23 VII - 22 VIII)
Gwiazdy i Planety będą C ię
wsp ierać na drodze do sukcesu. Odczujesz podziw i milość . Twoje samopoczucie będ zie więc doskonale, co nie
pozos tan ie bez w pł ywu na karierę.
Zielone światlo w pracy! Możes: liczyć
na wsparc ie przyjaciól i najbliższej
rodzin y. Zaufaj zwłaszcza Strzelcom,
Kozi orożcom i Lwom. Pomyś lny d z ień
- sobota.

Ul.

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW

• złota
• sprzętu RTV
• audio-video, itp.
Wyprzedaż

nie odebranych zastawów
po atrakcyjnych cenach

fi

WAGA (23 IX - 22 X)
W tym tygodniu sprzyjać Ci
będą Planety - zbierz więc sily i rozwiąż
wreszc ie problemy osobiste. Nie
postępuj chaotycznie. Nie pozwól nieść
się tylko uczuciom. Niewykluczone, iż
popadniesz w lekką depr esję. Na
szczęście nie zapominasz całkiem o
rzeczywistości. Dlatego - koniecznie na
początku tygodnia zajmij się finansami.
Pomyślny dzień - czwartek.

_

Poziomo: I) krLew owocowy, 8) lokal z ruletką, II) monarchini, król(
12) skąpy strój plażowy, 13) wytwarza przedmioty ze skóry, 14) okres kosz
traw, 15) ptak lowny, 18) film w odcinkach, 22) przepływa przez Weronę,
uprawniony do głosowania, 26) o jasnych włosach, 27) rewia, parada, 30) ski
pajda, 34) masz ją przed sobą, 37) polska kopalnia soli, 38) mur, przegroda,
pojazd starożytnych Rzymian, 40) nieświadomość. ignorancja, 41) wJ
ceramiczny, 42) należy kuć póki gorące.

m
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SKORPION (23 X - 21 XL)
W tym tygodniu jak najwięcej
czasu i uwagi pośw i ęć finansom.
Odczuje sz poprawę sytuacji. Ale
ważnych decyzji nie podejmuj w środę
i piątek. Nie zaniedbuj najbli ższych.
Niedługo o s iągniesz równowagę i
harmonię uczuć . Dzięki kontaktom z
osobami spod znaku Wagi i Wodnika
wszystkie Twoje sprawy, nie tylko
osob iste , potoczą się dobrze , bez
specjalnego v.'Ysiłku z Twojej strony.
Pomyślny dzień - środa .
. " STRZELEC (22 Xl - 21 XII)
)(. - Na początku tygodnia koniecznie znajdź czas na odnowienie starych
kontaktów. Przyda Ci się pomoc
dawnych przyjaciól i najbliższych.
Szczególnie możesz liczyć na osoby
spod znaku Panny, Lwa i Wodnika.
Karierą i finansami zajmij s ię dopiero
pod koniec miesiąca. Teraz .wycisz s ię
maksymalnie, j eś li nie chcesz zepsuć
tego , co już udało Gi się osiągnąć.
Pomyś lny dzień - wtorek.
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KOZIOROŻEC (22 XII - 19 I)
W najbli ższych dniach poświęć
więcej uwagi swojemu związkowi.Ale
pamiętaj, nikt nie lubi krzy ków i
d yrygowani a. W drugiej połowie
tygodnia spostrzeżes7~ że wysiłek, jaki
wk ładasz w pracę, zaczyna przynosić
efekty, a Twoja sytuacja finansowa
poprawi się zdecydowanie. Uważaj na
drodze! Weekend s pędż z książką.
Pomyślny dzień - niedziela.

.-'YY\ WODNIK (20 I - 18 II)
.-'YY\ Jeże li jesteś w stałym związku
z osobą spod znaku Barana, Wagi,
Bliźniąt lub Strzelca, możesz przeżyć
niespodziewaną miłość. Ważne decyzje

podejmuj dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Ale pamiętaj , rozstania
nigdy nie są przyjemne. Może uda się
ich uniknąć. Zachowaj jednak spokój już niedługo zobaczysz wszystko w
innym świetle. Pomyślny dzień
sobota.

'.1..1
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RYBY ( 1911- 20 III)
Bardzo dobry czas na podróże i
spotkanie, nic tylko s łużbowe. Początek
tygod nia - 10 wiele spraw linansowych
i zawodowych, które nabiorą rozp,du.
N ic ulegaj chw il owym nastrojom.
Także w milo śc i , zwłaszcza jeśl i jesteś
w zw i ązku z Wagą, Skorpionem lub
Baranem. Przypływ energi i mo że
wywołać niepotrzebne konflikty.
Uważaj! Pomyślny dzieli - v.1orek.
MERKURY i WENUS

Pionowo: 2) potocznie o policjancie, 3) tarcza Zeusa lub kabaret. 4) t,
lub wieczko do słoika, 5) tytoń w proszku, 6) naukowiec, erudyta, 7) żona ~
8) zbroja osłaniająca pierś i plecy, 9) szelest, 10) zwierzę futerkowe,
obozowisko pod gołym niebem,l 16) kość klatki piersiowej, 17) z butląna p1c
i płetwami na nogach, 19) era, czasy, 20) państwo z Bombajem, 21) pika, d
23) można się od niego odbić, 24) warcaby lub chińczyk, 27) na czele zac;
28) bohater "Potopu", 29) nudziarz, maruda, 3 1) słuszno ść, 32) skala, wy]
33) przejście na wyższe stanq\visko, 34) w nim samochód, 35) drewniany st
taboret, 36) oblicze, buzia.

Litery z pól pon'umerowanyc h w prav.'Ym dolnym rogu, napisane od I d,
- przysłowie polskie.
Oprac. PIOTR WARCZY"

utworzą rozwiązanie

Rozw i ązanie krzyżówki pro
prLes l ać lub przynieść wraz z kup'
do biura ogłoszeń (Jarocin, Ry]
Ratusz) do 27 grudnia. Spośród ]l
dlowych rozwiązań wylosowan,
staną dwie nagrody pieniężne (2:
10 zł) oraz nagroda rzeczowa (kaset'

Hasło :

Lilera prawa powin!1G być
wy/ączol1a z alfabell/.
Nagrody wylosowali:
PAULINA KOWALCZYK
- Stramnice 9a (25 zł),

g,.c- - - - - - - - -

MIROSŁAWA KOZŁOWSKA

- Twardów 77c (10 7J),
MACIEJ ,REBELSKJ
- Podlesie 2/1 (koszulka).
Po odbiór nagród prosimy s ię
do biura ogloszeń (Jarocin,
Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.

zglo s ić
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