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TYGODNIK ZIEMI J AROCIŃSK I EJ

Przywitamy
Nowy Rok

Wigilia dla
samotnych

Szampa n em, mu zy ką i
sztucznym i ogniami będzie
my w ita ć N owy Ro k n a
jaro cińs kim Rynk u.

Po n a d dw a d z i eś ci a osó b za powiedzia lo, że hędzie z na m i sp ędzalo Wigilię.
Caly czas czekamy lI a wszystkich. kt ór zy
nie chC<! spędzać tego w ieczoru sa m otnie.
Z"p rasza m y na wspó l ną w ieczerzę, 24
grudnia o godzi nie 19'~, do Warsztatów
Terapi i Zaję cio wej w Ja r ocinie.

Zabawa rozpocznie s i ę w
Sylwestra o godz. 22 00 . Na
wszystkic h c zekać będą li cz·
ne niespodzianki . Na pewno
od b ę d z i e sit:; no woroczna

loteri a z ciekawy mi nagroda mi.

Być mo że

b, dz ie my

mog li

n a pić s i~

grzanego

piwa. Ale przede wszystkim
rozgrzewać będzi e nas taneczna m uzy ka . Tym razem
b ę dą to przeboj e wybra ne
przez prezenterów JA-Radia,
którzy poprowadzą całą imprezę. Radio będzie tmnsmitowało przyw itanie Nowego
Roku na Rynku.

J araczewo

Wodociągi

pod kontrolą
Na przedostatniej w
tym roku sesji jaraczewscy
radni obradowali nad projektem przyszłorocznego
budżetu. Przyjęli uchwaly
dotyczące pomocy społecz
nej. Wysłuchali też sprawozdania z kontroli gminnych
wodociągów.

W programie sesji znalazły s i ę trzy uchwaly dotycz ące zmian w z asadach
d ziałania Gminnego Ośrodka
Pomocy Spolecznej. Jedna z
ni ch dotyczył a zwrotu wydatków na ś wi ad czenia lecz-

nicze, pomoc
zasiłki

pisy

rzeczową oraz

celowe. - Nowe prze-

wprowadziły

znacznie

mniejsze minimum dochodowe - wyjaśni a la radnym Bernadetta Soltys iak, kierownik
GOPS-u.
Dokończenie na str. 3
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Spo tk a nie w igilijn c organ iz uj e my
wspólnie z J aroci ń s k i m Ośrodkiem Kul tury,
Wa rszta ta mi Te ra pii Zaj,ci owej i JA Radiem. Chcemy, aby w tym dn iu wszyscy
mogii być szczęs li w i i nie czul i s i ę samotnie.
W Wi giliO; będ z i e my czekać na C ieb ie z
opł atki e m , gorącym karpiem i prezentem.
Dokończenie na str. 3

Kolędy

i

opłatek
Zaproście mnie do s tołu
zróbcie mi miejsce między wami. (.. .)
Zaśpie wamy wspólnie stare bliskie p ieśni
a potem usadowieni wygodnie w skórzanych fotelach
zasłuchamy się w fortepianowe pasaże.
Tu za drzwiami podle i samotnie
zaproście mnie do stołu.

U roezyste spotkanie świąteczne polączo
ne z opłatkiem wigilijnym odbędzie się 21
grudnia o godz. 17" w Jarocińskim
Ośrodku Kultury.
W spotkaniu wezmą udzi ał chóry K. T.
Barwickiego i Ca ntum Concinumm oraz
orkiestm dęta działająca oprzy JOK-u. W
koncercie kolęd zaprezentują się również
Dziecięcy Zespól Pieśni i Tańca z Potarzycy
"Snutki", zespól "CODA", dzieci uczące się
w k ó łku przy JOK-u. Rozstrz ygni ę t y
zostanie konkurs Bożonarodzeniowy dla
szkól podstawowych, a Szkoła Podstawowa
nr 5 w Jarocinie zaprezentuje przedstawienie
jasełkowe. Wszystko to będzie się odbywało
w sali widowiskowej JOK-u. Później, w
holu zaplanowano wspólny opłatek.

Sylwester za

W . Szymanowicz

Niech nikt Tego Wieczoru nie czuje się samotny, a Święta
Bożego Narodzenia niechaj upłyną w zdrowiu i pogodnej
atmosferze
Redakcja "Gazety Jarocińskiej"

każdą cenę

VWPolo

Wolnych miejsc w lokalach organizujących Sylwestra pozostalo już
niewiele. Tych, którzy postanowili, że w ten sposób spędzą "szampańską"
noc, nie zraziła żadna cena.
N ajtańsze imprezy sylwestrowe organizowane są w wiejskich domach kultury,
w św ietlic ac h OSP. W Jarocin ie ceny
wahaj ą s ię średnio od 120 do 170 złotych.
Właściciele lokali twierdzą, że to nie jest
wygórowana suma. ,. Ty le samo koszlO wal
Sy lwester trzy lata temll - mów i Barbara
Michalak, właśc ic ielka "Warszawianki" . W tym roku lIa wielkie zyski lIie liczymy .
Wręcz dokładamy do tej imp rez )'. Ale llldzie
nic w życ iu nie mąją weso łego. a więc niech
chociaż teraz s ię pobawią ".
.Iarocin iacy naj częściej re.zerwują sto liki
dl a s ześciu, ośm iu lub dzies ięc i u osób. Są
tez w i ę k sze " pac zki" . .. Jes t lias oko la
d wudziestu i/ajnie, że udało nam sięjeszcze
zaklepać duży stół " - mó\\~ P iotr. Zdarza si ę
ró" n iez, że bilet jest ,,·y kupowany przez
j ed n ą lub d la jedn ej osoby ... Taka pani

kupi/a bilet dla swojego brata. Mówi/a, że
on nie ma dziewczyny i jest bardzo samotny.
Zg/osi/ się też do nas j eden pan, który będzie
sam siedział przy stoliku. Miody, przystojny,
ma . tak na oko - około trzydz iestu lat. Jes t

do

wzięcia,

a

więc

warto

s ię 'wybrać "

-

namawia jedna z organi zatorek "sylwestrowego szal eństwa" .
Najtaniej - bo już za 12 złotych - spędzić
mo ż n a Sy lwes tra w N o wy m Mi eś Ci e.
Dyskot ekę w Gminnym Ośrodku Kul tury
organizuje tam Ochotnicza S tmż Pożarna .
"Mamy j eszcze wo ln e miejsca i gorąco
wszys tkich zap raszamy. W bufecie będzie
m ożn a zaopatrzyć s ię w napoje. chipsy,
paluszki. Być może lida 110m s ię zorganizować kielbasę, bigos i hot·dogi" - mówi
jeden ze strażaków.
Dokończenie na str. 5

Odbiór
natychm iastowy
MROCZKOWSKI
AUTORYZOWANY DEALER
vw I AUDI

Zaniemyśl ,

ul. Poznańska 5

tel. (0-667) 570·97, fax (0-667) 575-13
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PO LI CYJ NA

I '
J oanna Sze r ej
Weronika Rogozińska
Dawid Martuzaiski
Anna Kolasińska
Agnieszka Molecka
Sebastian Mikołajczak
Szymon Link
T
W
k
omasz asza:
Ewelina
Przy
bylska
Zuzanna Szymlet
Adam Szybiak

Paweł Maćkowiak

na luku drogi nie zachowała ostro-

Dzieli później w Cielczy ford sierra, którym kierował Czesław Z.
zderzył się czołowo z fiatem 126p.
Kierowca "malucha"
Kazimierz
P. doznał obrażen ciała i został
przewiezion v do szpitala.

17 grudnia w Jarocinie na ul.
W'
OJS k a P o I s k'lego T omasz P . k'lerując "maluchem" najprawdopodob..
ł
k'
,
'h ł
~leJ
zasną z; .ler~wm~ą: zJec ~,na
ewy
d
pasjez nI I Z erzykslę z na Jhezzającym z naprzecIwasamoc 0dem syrena bosto, którym kierował
Bogdan W. Kierowca fiala doznał
obrażeli ci a ła.

J

Witaszyczki Robert S. jadący
oplem corsą hamując, wpadł w poś li zg, zjechał na lewy pas i zderzył się
z "maluchem". Kierowca fiata 126p
- Leszek G. doznał obrażen ciala.
15 gr udnia w Jarocinie na ul.
zatrzymano Bronisława W., który próbował włamać
sil' do forda taunusa na l eżącego, do
Jarosława P. Straty oszacowano na
950 zl.

w tylne koło ciągnika ursus. Obrażen ciała doznała kierująca i pasażer " malucha".
Q

W tym samym dniu na ul. św.
Ducha w Jarocinie . Na gorącym

Q

doszli złodzie;e chcieli skraść ksia.,
żki , zegarek i inne przedmioty o łącznej wartości 300 zł.
Q W nocy z 17 na 18 grudnia w Tar-

cach włamano siędo sklepu spożywczo - monopolowego. Skradziono i
wódkę , wino, papierosy i inne artykuły o wartości 1050 zł na szkodę
Alicji F.
d .
Q 18 gru ma w Jarocinie przy ul.
Moniusz ki w godzinach rannych
nieznany sprawca włamał sil' do
forda cscorta. Skradł radioodtwa- l
rzacz panasonic wartości 500 zł.
Straty poniósł Robert K.
(jn)
Informacje pochodzą z Komendy
Rejonowej Policji l1' Jarocinie

Q

Wrocławskiej

Jan Rzepceki l. 83 (Rusko)
Wacław Biskupski l. 93 (Lisew)
Stanisław Nalcziński l. 50
(Przybysław)

Aleksander Pawełka l. 59
(Nowe Miasto)
Leokadia Tomczak l. 82
(Chromiee)
Marian Rurek l. 86
(Nowe Mias to)
Tadeusz Ludwiczak l. 64
(Nosków)
Kazimiera Mikołajcwska l. 63
(Tarce)
Stanisław Kosmaisk i l. 8ł
(Jarocin)
Weronika Osiałkowska I. 84
(Cieleza)
Jan Antczak l. 42 (Jarocin)
Janina Skrzypek (Goli na)
składamy

C. jadąc fiatem 126p

żności, wpadła w poślizg i uderzyła

Q 14 grudnia n a drodze Jarocin

ZGONY

Ałicja

12 grudnia do jarocińskiego oddziału WBK Urząd Pocztowy wpłacił banknot o nominale 20 zł, który
zatrzymano do ekspertyzy.

Q

Aleksandra Konieczna
Adam Mielcarzewicz
Katarzyna Adamkiewicz
Mi c hał Pawlak
Maciej Szulc

Dzień później w Prusach (gm.

Jarocin)

Q

Magdalena Nagorzycka
Agnieszka Szymendera

Rodzinom zmarłych
wsp61cl.ucia

Q

wyraz)'

==Ś=LU=B=Y=='

=1

25 grudnia
KrzY'/lOft\o rberciak (Do isk) - Beat a
V/c;grLy nek ( Pa rlll:hów)
Mare k Micha lak (Tororów Nowy)
- Grażyna Guźtlzioł (Paruchów)
Karo l Sharif< (Dobieszczyzna) - Monika Wosinska (Jarocin)
Rafal Stroitiski (Dę bno) - Hanna Talbierz (Radlin)
21! grudnia
Grzegorz Pawlilczy k (Żerków) - Katarzyna Wolniak (Żerków)
Mariusz Kowakzy kiewicz (lzbiczno)
- Ileata Maleszka (ł_owl'cice)
Jaro sław Rożek (Racendów) - A leksandra Handke (Jarocin)
M ariusz Kora siak (Jaroci n) - Renata
Walorczyk (Jarocin)
Marcin Sikorski (Jarocin) - Kinga
Relewicz (Jarocin)
Marek Zwierzchlewski (Sierszew)
Bogumiła Wałęsiak (Jarocin)
Miro s ław Sip (Ciekza) - Sylwia Kaczmarek (Jarocin)
31 grudnia '
Piotr Sukiennik (Chrzan) - Magdalena Górzna (Wolica Nowa)

'SZKOŁA RODZENlAI
Środy godz. 13.00 - 15.00; Przedszkole nr 3 - Jarocin, ul. Batorego.
Zajęcia bezpłatne , prowadzi połoma
Kazimiera Pacia.

li

16 grudnia na skrzyżowaniu
ulic św. Ducha i Żerkowskiej Kazimierz R. kierując samochodem żuk
nie zachował bezpiecznej odłegłości
i uderzył w stara, którym jechal
Marek G. Kierowca żuka doznał

I

OFERTY PRACY

1

19 grudnia w jarocińskim urzędzie
pracy za rejestrowanych było 5.649
bezrobotnych. W c i ągu tygodnia zarejest rowało się 75 osób. Srośród 31
wyrejestrowanych 18 podj ęło prac,.
Rejonowy Um!d Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
pracowników do działu eksportu (w
JFM) ze z naj OlTIllści" jęz. ni em . i ang.,
technologa przemysłu drzewnego (w
Pniewach z mieszkan iem). zoo technika lub lekarzu \vctcrynarii. pracowników lizycLnych (do Rybhanrlu),
sprzedawcy, naucLycjcli
i jęz. ang ..
mechanika samochodów ci'rżaro
wych , sek relar ki ze z n ajomoś~ią)ęz :

Przyjdź, Święty Mikołaju
Przedstawienie mikołajkowe dła rodziców zaprezentowały przed św iętami
sześciołatki z przedszkola nr 6 "Jarzę
binka" w Jarocinie.
Premiera inscenizacji dla wszystkich przedszkolaków z "Jarzębinki"
odbyła 6 grudnia. Po raz drugi starszaki wystąpiły dla rodziców. Dzieci
miały na sobie kostiumy i czapki wykonane z materialu i kolorowej bibuły
- przygotowane pod okiem nauczycielek.
Małuchy rozpoczęły od piosenki
"Przyjdź do nas Święty Miko,łaju",
w której pro siły O prezenty. Później
zastanawiały się , czy wicrzyc w Mikołaja: "Jak tu wierzyć? Ja nic wierzę"
- przekonywał y przedszkolaki. Doszły
do wn iosku, że " przecież prezenty

kupuj ą rodzice", Rodzice mogli tei
wysłuchać bajki o koziołku . Dzieci
z wielkim zaangażowaniem wyrecytowały wiersze i zaśpiewały piosenki
z" Akademii Pana Kłeksa" Jana Brzechwy. Było też kilka piosenek z repertuaru Majki JeŻows kiej . Całość zakon~'Zyła się odśpiewaniem kolędy
"Wśród nocnej ciszy". Każdy rodzic,
chciał zobaczyć swoją pociechę
występującą w przedstawieniu, kupował zaproszen ie, które kosztowało
2 zl. - Za pieniądze zebrane ze sprzeda-

który

ży zapro,\'Zeil . na dzisiejszą imprezę

chcemy zakupić slroje dla dzieci z kólko I
tanecznego i teatralnego - powiedziała
prze, d inscenizacją Beata Majkowska, I
zas tępca
dyrektora Państwowego
Przedszkol a nr 6 "Jarzębinka" w Jarocinie.
(jo)

wr

ang..

spawacza

z

UpraWI1lCllIaml

C02, spawaczy - mon terów z uprawnieniami spawania elektrycznego,
pracow nika transporlu \\lcwI1« lrznego z uprawni eniami do obsługi żura
wia. tapicera, referenta do spraw finansowych i kadr, rzeżnika, murarza,
kierowcy kat. CE . spawacza z uprawnieniami do spmvania elektrycznego,
konstruktora maszyn z wyższym \. . yksztcdccnicITI, fotografa, dealera firmy handlowej, kelnera, tec hników
- elektryków, inżyniera budowlanego,
murarzy i stolarzy .
(jn)

re

Sze,feio/alki z

"Jarzębinki" śpiewajq piosenkę
Iii. .. __

fi

Iwona Kasprzak, Anna Konieczna, Anna Kopras-FijołeJl: ,
Agnieszka Piłarczyk, Jeay SlachO'Niak, AndaeJ Stasiak
(Jaracze-.w), Franciszek Tomczak (Nowe Miasto), Pawel
Witwicki, Renata Zawal
ADRES REDAKCJI:
63-200 JarOCin, ul T Kościuszki 88
teI.I!ax(0-62J47-37-60,47-15-31
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Dokończenie ze str. J
- Dochód wielu osób przekroczy tę kwotę
i uniemożliwi korzystanie z naszej pomocy.
A przecież są przypadki niespodziewanych
i dużych kosztów, jakie trzeba czasem ponieść w związku z /eczenim czy rehabilitacją.
Uchwala określa, W jakim procencie w stosunku do wie/kości przekroczonego minimum, można korzY:"ltJ': wtedy z pomocy
GOPS-u - referowała kierowniczka ośrod 
ka.
Druga uchwala poddana pod glosowanie na sesji w Jaraczewie reguluje zasady
pn.:yznawania prawa do korzystania
z usług opiekunczych, odpłatności i zwalniania za nie.

~

Wigilia
l dla samotnych
Dokończenie

;I

• 1

ze str. I

Prosimy, aby osoby, które już dziś zdecydowały się spędzić z nami Wigilię , 7..awiadomiły nas o tym. Jeśli ktoś mieszka w okolicy Jarocina lub z przyc-lyn zdrowotnych
nie może o własnych siłach przyjŚĆ do
Warsztatów Terapii Zajęciowej prosimy
również o powiadomienie nas. Nasz telefon
i adres: tel. 47-47-47, 47-15-31, redakcja
"Gazety Jarociilskiej", ul. T. Kościuszki
8b, 63-200 Jaroci n.
Redakcja

Ostatnia z uchwał zawiera program pomocy społecznej, który ma być realizowany do 2000 roku. Nakłada on na pracowników GOPS-u między innymi obowiązek
podjęcia inicjatyw przeciwdzialających alkoholizmowi i likwidujących bariery architektoniczne.

Wodociągi
Na

kontrolowane

środowej

sesji jaraczewscy radni
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Handlu i Usrug z przeprowadzonej analizy
kosztów utrzymania i produkcji wody.
Radni dowiedzieli się o ilości i przyczynach
awarii, które spowodowały duże ubytki
wody. - Najczęściej przyczyną awarii jest
stara sieć wodociągowa. Jednak były też
wypadki zbyt p/ytko wkopanych rur i przy/ączy zak/adanych przez samych użytkow
ników we własnym zakresie. Ponadto występują liczne nadużycia. Ludzie pobierają
wo~ z hydrantów. Są to pobory pozalicznikowe, za które nikt nie placi - stwierdził
Antoni Sobaak, przewodniczący komisji.
W sprawozdaniu umieszczono również
wytyczne do regulaminu premiowania
konserwatorów sieci wodociągowej na terenie gminy. Komisja za leciła liczne kontrole sieci i hydrofornii oraz opracowanie
skutecznego systemu kar i premii dla odbiorców.
wysłuchali sprawozdania

(ak)

Radzenie O bezrobociu
Nikt z czlonków Rejonowej Rady
Zatrudnienia nie potrafol udzielić jedIIOzoacznej odpowiedzi na pytanie. jak
zwalczać bezrobocie.
Posiedzenie Rejonowej Rady Zatrudnienia odbyło się 18 grudnia
w Rejonowym Urzędzie Pracy w Jarocinie. Głównymi tematami podejmowanymi przez radę było powołanie
trzeciego liceum ogólnokształcącego
w Jarocinie, analiza pożyczek udzielonych przez RUP w 1996 roku i program zwalczania bezrobocia.
PierWszym problemem, jakim zajęła się

Liga
bilardowa
Rozgrywki ligi pool bilarda Ziemi
Jarocińskiej rozpoczną się na początku

stycznia.
Do ligi pool bilarda Ziemi Jarocińs
kiej mogą zgłaszać się trzyosobowe
reprezentacje lokali, w których znajduje się stól bilardowy. Zgłoszenia,
które można składać do 27 grudnia
Wbiurze ogłoszeil i sekretariacie "GaZety", winny zawierać nazwiska graCZy, a także adres i numer telefonu
kapitana drużyny.
Spotkanie organizacyjne kapitanów druzyn od będzie się 30 grudnia
o godz. 18.00 w barze "Fax" (Jarocin,
ul. Jagielloilczyka), tel. 401 - 258.
(rr)

rada, było utworzenie nowego liceum
ogólnokształcącego na terenie Ziemi
Jarocińskiej. O potrzebie powstania
takiej szkoły mówił dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych nr I Krzysztof
Lełunan. Członkowie rady jednogłoś
nie przyjęli projekt uchwały następu
jącej treści: Ze wzgłędu na sytuację na
rynku pracy oraz możliwości ZSZ nr
I w Jarocinie. Rejonowa Rada Zatrudnienia uważa za celowe powolanie,
w ramach swojego działania. LO z możliwością nauczania integracyjnego.
Projekt uchwały zostanie skierowany

do wojewody kaliskiego celem uzyskania akceptacji.
W dalszej części obrad wymieniono
poglądy dotyczące zmniejszenia bezrobeia w naszym regionie. W tej sprawie głos zabrał przewodniczący Ko-

SPROSTOW ANIE
W gronie odznaczonych działaczy
LZS-u, którzy zostali uhonorowani
na uroczystości z okazji 50 rocznicy
powstania związku był równtez
- oprócz osób wymienionych w artykule " Pół wieku sportu wiejskiego"
- Marek Jankowiak. Były działacz
LZS-u w Jaraczewie. Na uroczystości
w ostrowskim domu kultury odebrał
on jubileuszowy medal pięćdziesięcio
lecia.
(rak)

JAROCIN

*

Zarząd Miejski podjąl uebwalę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jarocinie na prowadzenie targowiska. Ustalono
też wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej. Zarząd zdecydowal również o podwyższeniu cen biletów wstępu do Muzeum
Regionalnego w Jarocinie - normalnego do
I zl, ulgowego do 0,5 zł.
- Świąteczny turniej pool bilarda odbędzie
się w barze " Róża" (przy amfiteatrze) od
27 do 29 grudnia. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody. Symboliczne wpisowe
i zapisy przyjmuje bannan .

ŻERKÓW

*

16 grudnia obradowali radni z komisji
planowa nia i finansów. z komisji gospodarczej oraz społeczno-socjalnej. Dyskutowano nad zmianą stawek opłat za pobór

Koncert
kolęd

wody z gminnych wodociągów oraz za
odprowadzanie ścieków. Przedmiotem posiedzenia były też podatki - od nieruchomości, od środków transportowYch oraz
od opiat lokalnych.
- Na 23 grudnia zaplanowano sesję rady
gminy. Rozpocznie się ona o godzinie
11.00, w Szkole Podstawowej w Żerkowie.
- 22 grudnia w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Raszcwach wrganizowana zostanie wigilia dla ludzi samotnych.
Rozpocznie się o godzinie 13.00.

JARACZEWO

*

19 grudnia Związek Kombatantów RP
i Bylych Więźniów Politycznych - człon
kowie koła w Jaraczewie zorganizowali
spotkanie wigilijne z udziałem władz gminy. Na spotkaniu 14czlonków koła zostalo
uhonorowanych odznaczeniem Weterana
Walki o Niepodleglość.
23 grudnia w czwartek obradowala
komisja rewizyjna, która analizowała realizację wniosków zgłaszanych na sesjach
Rady Gminy.
30 grudnia radni z Jaraczewa zbiorą się
na ostatniej w tym roku sesji, podczas
której zostanie poddany pod glosowanie
przyszłoroczny projekt budżetu. Radni
przedyskutują również wysokość diet dla
sołtysów biorących udzial w posiedzeniach
Rady Gminy.

*
*

KOTLlN

Chór uczniów i absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego w Jarocinie wystąpi
z koncertem kolęd w sobotę 11 stycznia
o godz. 17.00 w auli LO. Cbórem będzie
dyrygować Agnieszka Gniatczyk.
(gc)

misji Promowania Działalności Gospodarczej i Przeciwdziałania Bezrobociu Lech Szymczak. - Nasze działania
idą w tym kierunku, aby pobudzać do
działałności gospodarczej tych, którzy
mają pieniądze- mówił. Jednak na pytanie, postawione przez przewodniczącego rady - jak zwalczać bezrobocie nikt z zebranych nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Na posiedzeniu dokonano również
analizy pożyczek udzielonych w bieżą
cym roku. Kierownik Rejonowego
Urzędu Pracy Krystian Baraniak
stwierdził, że w roku bieżącym , na
podjęcie działalności gospodarczej,
udzielono trzynaście pożyczek, z czego dziewięć w gminie Jarocin, dwie
w gminie Jaraczewo i po jednej w Żer
kowie i Kotlinie. Jak poinformował
Krystian Baraniak, w chwili obecnej
do urzędu nie wpłynęły wnioski
o udzielenie kredytów.
BEATA KAROLAK

*

30 grudnia w poniedzialek kotlińscy
radni zbiorą się na ostatniej w tym roku
sesji Rady Gminy. Zaplanowano rozpatrzenie projektów uchwa ł dotyczących m.
in. wysokości stawek podatków od nieruchomo ści. Radni uchwalą też plan pracy
rady w następnym roku. Podjęta zostanie
uchwała o zmianie budżetu na 1996 rok .

NOWE MIASTO

*

Na 24 grudnia zaplanowano ostatnie
uroczyste posiedzenie Rady Gminy Nowe
Miasto. Radni przyjmą uchwałę o zmianie
budżetu na 1996 rok, spowodowane zwięk
szoną subwencją dla gminy. Spotkanie
zakończy się wspólnym oplatkiem.

ZABAWY

*4

stycznia Kolo Wędkarskie przy RSP
w Kotlinie organizuje wieczorek taneczny
o godz. 20.00. Zagra zespól RONDO.
Bilety w cenie 25 zł (bez konsumpcji) do
nabycia po wcześniejszej rezerwacji.

ŻYCZENIA

*

Życzenia za pośrednictwem "Gazety·'

przekazali:
arMieszkańcom

Ziemi Jarocińskiej - ZaRejonowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Jarocinie
rząd

(rr, akr, rak, jn)

Spółka Akcyjna

Energetyka

REJONOWY ZAKL4D ENERGETYCZNY
JAROCIN
6l-200 JAROCIN ul Batorego 26 !d. «().62) 47-21-37 fax «().62) 47-29-01

Zdrowych, radosnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 1997 Roku
wszystkim swoim Klientom
~czy

. Rejonowy

Zakład

Energetyczny Jarocin
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POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Śródmiejska 33, tel. 999, 47-22-39
SZPITAL REJONOWY
ul. Szpitalna 1, tel. 47-30-51
DYŻURY APTEK
Do 22 grudnia dyżur nocny w godz.
20 .00 - 8.00 pelni 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).
Od 30 grudnia do 5 stycznia dyżur
przejmie apteka "Bemex" (Jarocin,
Rynek 13, tel. 47-26-56)

KOMENDA REJONOWA POLICJI
ul. Kościuszki 29, tel. 997, 47-27-02 , 4727-03 , 47-22-41
STRAŻ POŻARNA

ul. Śródmiejska 32, tel. 998, 47-25-46 ,
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, ul.
Powstańców Wlkp. 2, tel. 47-15-26
POGOTOWIE GAZOWE
ul. sw. Ducha 118, tel. 47-28-73
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
ul. Poznańska 26, tel. 47-30_80
ul. Kasprzaka 1a, tel. 47-34-87

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
ul. Batorego 26, tel. 47-21-37
INFORMACJA PKS
tel. 47-28-29
INFORMACJA PKP
tel. 47-30-30
KOMUNIKACJA MIEJSKA
24,12,96 - autobusy kursują tak, jak
w soboty robocze
25.12.96 - autobusy nie kursują
26.12.96 - autobusy kursują tak, jak
w niedziele i swięta
27,12,96 - autobusy kursują tak, jak
w niedziele i święta (bez
linii "J")
28,12,96 - autobusy kursują tak, jak
w niedziele i swięta (bez
linii "J")
29.12.96 - autobusy kursują tak, jak
w niedziele i święta
31.12.96 - autobusy kursują tak, jak
w soboty robocze
01,01.97 - autobusy nie kursują
PUNKTY WETERYNARYJNE
Gabinet i Pogotowie Weterynaryjne, ul.
Poznańska 1a, dyżur pod nr tel. 47-27-20
Miejska Lecznica dla Zwierząt , ul.
Poznańska 1a - czynna całą dobę , tel.
47-22-21

Tomasz Grajek
AGENT HANDLOWY

nll PERGO
S Z \N'EDZ KIE
PODŁOGI

LAMINOVVANE

I~I

KOMANDOR
DRZVVI PRZESUVVANE
DO ZABUDOVVV
SZAF I VVNĘK
ŚRODA TEL. 0-667 545-24
ul. 20 Października 1

ZATRUDNIĘ

KUCHARZA
z

doświadczeniem

Gościniec

"Walcerek"
Tel . 47-28-18

PHG "BEM"
Jarocin, ul. Mickiewicza 4

ZATRUDNI
REFERENTA
ds. finansowych i pracowniczych

Tel. 47-27-74

WYPOŻYCZALNIA
KASET VIDEO KINO ECHO

24.12.96- czynna w godz. 11.00 -17.00
25.12.96- nieczynna
26.12.96- nieczynna
27.12.96- czynnawgodz.11.00-21.00
28.12.96- czynnawgodz. 11.00-21.00
29.12.96- czynnawgodz.12.00-21.00
30.12.96- czynnawgodz.11.00-21 .00
31.12.96- czynnawgodz.11.00-17.00
01.01,97- nieczynna
Kasety wypożyczone na trzy doby odpłatność za jedną dobę.
GODZINY OTWARCIA
PLACÓWEK HANDLOWYCH
SHP "ZGODA"
22 grudnia większość sklepów spożywczych i wszystkie przemysłowe
czynna do godz. 14.00,
24 grudnia sklepy spożywcze czynne
do godz. 15.00, przemysłowe o godzinę
krócej
25 grudnia wszystkie sklepy nieczynne
26 grudnia sklepy spożywcze czynne
ja w niedzielę, przemysłowe nieczynne
27 grudnia sklepy spożywcze czynne
jak w sobotę roboczą, przemysłowe do godz 16.00
28 grudnia sklepy spożywcze czynne
Jak w wolną sobotę, przemysłowe - do
godz. 14.00
31 grudnia - sklepy spożywcze czynne
o 2 godz. krócej, przemysłowe do godz.
16.00
1 stycznia - wszystkie sklepy nieczynne
KOŚCIOŁY - MSZE ŚWIĘTE

®

ORIGINAL

~'vI'1ł7E~ZNY

KOŚCIÓŁ P.W. CHRYSTUSA

KRÓLA W JAROCINIE
spowiedż sw. - sobota21 .12.96 wgodz.
8.00 - 9.30 i 15.00 -18.30
24.12.96
Pasterka o godz. 24.00
25.12.96
msze św. o godz. 6.45, 8.00, 9.30,
11.00,12.15
26.12.96
msze sw. o godz. 6.45, 8.00, 9.30 ,
11.00, 12.15,18.30,
msza za stary rok - 31 .12.96 godz.
17.00
1,01 ,96
msze św. o godz. 6.45, 8.00, 9.30,
11.00,12.15,18.30
,
KOŚCIÓŁ
00. FRANCISZKANÓW
W JAROCINIE
spowiedź św.

sobota - 21.12.96 w godz. 6.00 - 9.00 i
16.00 - 20.00
niedziela -22.12.96 na każdej mszy św.
poniedziałek - 23.12.96 w godz. 6.00 9.30 i 15.00 - 20.00
wtorek - 24.12,96 w godz. 6.00 - 9.30 i
15.00 -17.00
24.12.96
Pasterka o godz. 24.00
25,12,96
msze św. o godz. 7.00, 9.00 , 10 .30,
12.00, 16.30
26.12.96
msze sw. o godz. 7.00 , 9.00 , 10 .30,
12.00,16.30,18.30
31 .12,96
msza sw. za stary rok o godz. 18.30
1.01.97
msze św. o godz. 7.00 , 9.00 , 10.30,
12.00, 16.30,18.30
KOŚCIÓŁ P.W, ŚW, MARCINA
W JAROCINIE
24.12.96
Pasterka o godz. 24.00

25.12,96
msza św. o godz. 12.30
26,12,96
msze św. o godz. 6.00 i 12.30
1.01.97
msza o godz. 12.30

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JERZEGO
W JAROCINIE
spowiedź sw. - piatek 20.12.96 w godz.
6.30 - 9.30,14.30 -16.00,16.30 -18.30
24.12.96
Pasterka o godz. 22.30
25.12.96
msze sw. o godz. 7.30, 8.30, 9.45,
11.15
26.12.96
msze św. o godz. 7.30 , 8.30, 9.45,
11.15, 18.30
31.12.96
msza za stary rok o godz. 18.30
1.01,97
msze św. o godz. 7.30, 8.30, 9.45,
11 .15
KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MARII
MAGDALENY
W JARACZEWIE
24.12.96
Pasterka o godz. 24.00
25 i 26.12.96
msze sw. o godz. 7.30, 9.30 i 11 .15
31.12.96
msza sw. za stary rok o godz. 17.30
1,01.97
msze św. o godz. 7.30, 9.30 i 11.15

KOŚCIóŁ

P.W. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WŻERKOWIE

spowiedź św. - sobota 21.12.96 w godz.
9.00 - 11.00, 12.30 - 14.00 i 15.00 17.00
25 i 26.12.96
msze św. o godz. 9.00, 10.30, 11.30,
16.30
31.12.96
msza sw. za stary rok o godz. 18.00
1.01 ,97
msze św. o godz. 9.00, 10.30, 11.30 i
16.30

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KAZIMIERZA
W KOTLINIE
24.12.96
Pasterka o godz. 24.00
25,12,96
msze św . o godz. 10.30 i 16.00
26.12.96
msze św. o godz. 8.00,10.30 i 16.00
31.12.96
msza sw. za stary rok o godz. 17.00
1.01,97
msze św . o godz. 8.00, 10.30 i 16.00

KOŚCIÓŁ pW. ŚW. TRÓJCY

W NOWYM MIEŚCIE
24.12.96
Pasterka o godz. 24.00, W ChociczY O
godz. 22.00
25.12.96
msze św. o godz. 8.30, 11.15, W
Chociczyo godz. 9.45
26.12.96
msze św . o godz. 7.00, 8.30 i 11.15, W
Chociczy o godz. 9.45
31.12.96
msza św. za stary rok 18.15, w Chociczy o godz. 17.00
1,01,97
msze św. o godz. 8.30 i 11 15, W
Chociczy o godz. 9.45 i 17.00

Sylwester za każdą cenę
Dokończenie

ze str. l

Za 70 złotych zabawić można się
będzie w Żerkowie, w budynku dział

kowców. Impreza przygotowywana
jest dla czterdziestu par.
Sylwestra organizuje też po raz ko. lejny LZS w Noskowie. Wstęp kosztuje 75 złotych od pary. 160 osób
bawić się będzie w towarzystwie zespołu Forte. W' menu znajdzie się
między innymi: szynka, śledź, bigos
i kiełbasa. Organizatorzy zapowiadają
dodatkowe atrakcje - skecze i różnego
rodzaju konkursy. Panie wykażą się

z.
~o

5,

swoją sprawnością

5,

w wykonywaniu fistrojach balo-

kołków, oczywiście w

wych - mówi Aleksandra Figan z noskowskiego LZS-u.
Będzie też - jak zawsze - loteria
Z główną wygraną (wartości 300 zł)
w postaci kompletu wypoczynkowego
- plastikowego stołu i kilku krzeseł.

5,

Syrena w Żerkowie
95 złotych to cena sylwestra organizowanego przez OSP w Gminnym
Ośrodku Kultury w Żerkowie. Bilety
zostały wykupione już w październi
ku. Wszystkie zaproszenia wezmą
udział w losowaniu nagród. Do tańca
przygrywać będzie zespół Sezam.
O północy, na powitanie Nowego Roku zawyją syreny. Strażacy przygotowują na sylwestrową noc bogate menu . Będzie schab w galarecie, pyzy
z sosem, flaki, mnóstwo zakąsek

l,

I

i świeże ciasto. Na pewno nikt głodny
nie wyjdzie - zapewnia jeden z or-

Medalion z indyka

ganizatorów.
110 złotych zapłacą amatorzy sylwestrowej zabawy, którzy wybiorą się
do Restauracji Turystycznej w Kotlinie. Menu przygotowywane dla
osiemdziesięciu osób to między innymi kotlety schabowe oraz zimny
bufet w postaci szynki i schabu w galarecie. Są jeszcze wolne miejsca.

Podobnie jak w innych lokalach
sylwester w sali jarocińskiego Cechu
rozpocznie się o godzinie 20. Pół godziny później podana zostanie pierwsza kolacja - medalion z indyka, sałat
ka meksykańska, surówka pekińska,
ziemniaki pure, groszek z marchewką
i ryż. Będzie też zimny bufet, czyli

Sylwester na statku
Już

dawno

skończyły się

bilety na

nietypową imprezę przygotowywaną

przez jarocińską Victorię. Sylwester
w stylu morskim czeka na czterdzieści
par, które wybrały ten lokal. Jego
właściciel wystąpi tym razem jako
kapitan statku. Wystrój wnętrza,

wszelkie dodatki, ubiór obsługi nawią
do morza - podkreśla Jan
Raczkiewicz. - Na jednej ze ścian namalowany będzie widok otchłani morskiej. Ma to stwarzać wrażenie, jakby
uczestnicy imprezy byli na statku. Na

zywać mają

stołach zagości rum. Kuchnia przygotowuje morskie menu - medalion z dorsza, kapitański kotlet, a także owoce
morza - prawdopodobnie małże, krewetki. Wszystkich niespodzianek wła
ściciellokalu nie zdradza. Ludzie chcą

zaskakiwani, nie mogę o wszystkich dodatkowych atrakcjach mówić
przed balem - tłumaczy Jan Racz-

Darowizna pod choinkę?

i I

i

W tym roku po raz ostatni można obdarować krewnego lub znajomego
odliczenia od dochodu z tytułu darowizny.

dokonać

"Od przyszlego roku nie będzie odliczeń z tytlu darowizn przekazanych na
rzecz osób fizycznych" - informuje Wiesława

Krysiak, kierownik dzialu podatku dochodowego od osób fizycznych
W Urzędzi e Skarbowym w Jarocinie.
W bieżącym roku podatkowym, tak jak

w ubiegłym

można obdarować osobę
fizyczną , prawną czy jednostkę orga';'l:
zacyjną

nie posiadającą osobowoscl
prawnej. Z wyłączeniem jednak osób
prowadzących - wskazaną w ustawie
podatkowej - działalność gospodarczą
(np. wytwarzanie wyrobów tytonioWych).
Odliczeniu podlega jednak tylko darowizna przekazana na cel wskazany
W ustawie. Z tytułu darOWIzn pneznaczonych na cele: naukowe, naukoWo-techniczne, oświatowe, oświato
Wo-wychowawcze, kulturalne, kultury
fi zycznej i sportu, ochrony zdrowia
I pomocy spolecznej, rehabilitacji zaWodowej i spolecznej inwalidów, wspierania inicjatyw spolecznych w za kresie
budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi
w wodę - do 15 % dochodu podatnika.
Natomiast odliczenie z tytułu darowizn
na ccle: kultu religijnego i na działal
no ść charytatywno - opiekuńczą , bezpieczeństwa publicznego, obrony naro-

dowej, ochrony środowiska, dobroczynne, na cele związane z budownictwem mieszkaniowym samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz
na ich wyposażenie i utrzymanie - 10
% dochodu podatnika. Łączna kwota
odliczeń na wymienione cele nie może
przekraczać 15 % całego dochodu podatnika.
Dokonanie darowizny musi być
udokumentowane aktem darowizny,
czyli umową między darczyńcą a obdarowanym. "Najlepiejjeszcze. aby ob-

darowany posiadal dowody wplat czy
inne rachunki potwierdzające wykorzystanie darowizny na określony cel" przypom ina Wi esława Krysi ak, kierownik działu podatku dochodowego od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Jarocinie. Odliczenia z tego
tytułu jednak nie może dokonać darczyńca, na którym ciąży obowiązek
alimentacyjny względem obdarowanego. Spoczywa on przede wszystkim na
krewnych w linii prostej (np. na rodzicach, dzieciach) oraz rodzeństwie. Rodzice mają obowiązek alimentować
dzieci do chwili osiągn ięcia przez nie
zdolności do samodzielnego utrzymania się .
IZABELA BUKOWSKA

lokalu. Kuchnia zaoferuje ponadto
panierowanego kurczaka, bigos cygański, bankietową kiełbasę i zimne
zakąski.

schab w galarecie, faszerowana pieczeń, krojone wędliny, śledzie woleju,
śledziowe rolmopsy , galaretka z kurczaka i przeróżne koreczki. O 23.00
podana zostanie kawa i ciasto. Po
noworocznych toastach goście wypiją
barszcz - mówi Aleksandra Mikołaj
czak, księgowa. - Potem zjedzą drugą
kolację - golonkę lub udka z kurczaka
(do wyboru) oraz kapustę zasmażaną
z grochem i grzybami. W cenę biletu
- 140 złotych - wliczony jest szampan
i pół litra wódki dla każdej osoby.
Impreza w Cechu przewidziana jest
dla sześćdziesięciu par, jest jeszcze
kilka wolnych miejsc. Bilety - za 150
złotych - można też jeszcze dostać
w Jarocie. Sylwestrowa zabawa organizowana jest tam dla trzydziestu
par. W menu znajdą się: flaki , kotlet
de volaille, surówki, barszcz oraz zraziki w sosie myśliwskim. Na wszystkie
panie czeka również specjalna niespodzianka.

być

kiewicz.

zależy od
tego, czy koledze uda się upolować
kilka saren - mówi żona właściciela

ta jest w menu. - Wszystko

Sarny i bigos

cygański

Bilety w Warszawiance - za sumę
150 złotych - rozeszły się dosłownie
w ciągu godziny. Zabraklo miejsca
nawet dla nas - przyznaje właścicielka
lokalu, Barbara Michalak. - Będziemy

musieli przystawić sobie gdzieś dodatkowy stolik. Menu nie jest jeszcze do
końca ustalone. Prawdopodobnie
znajdzie się w nim zupa chińska, kilka
gatunków mięsa, szynka i kurczak
w galarecie oraz galantyna. Na sylwestrowych gości czekają też nagrody,
a wśród nich złoty pierścionek.
Night Rider oferuje sylwestra za
160 złotych od pary. Imprezę poprowadzi DJ, ale - jak zapewniają or'
ganizatorzy - nie będzie to dyskoteka,
tylko bal. Jedna z atrakcji zawar-

Wolnych miejsc - brak
Wszystkie bilety wykupiono już na
imprezę

sylwestrową

organizowaną

w sali Technikum. Tutaj bawić się
będzie ponad dwieście osób. Mieliśmy

tylu

chętnych, że

byśmy

zapelnili -

jeszcze

drugą salę

stwierdziła

pracownica warsztatów działających przy
szkole. Bilety kosztowały 120 złotych
od pary. W cenę wliczone są między
innymi dwie kolacje. Będzie golonka,
kapusta, udka i barszcz.
Najdroższego sylwestra spędzą ci,
którzy bawić się będą w Walcerku. Od
pary płacono tam 300 złotych . Wolnych miejsc - mimo najwyższej wokolicy ceny - już nie ma. Bogata kuchnia,
konkursy, fajerwerki o północy - to
tylko niektóre atrakcje przygotowywane dla siedemdziesięciu par. Do
tańca przygrywać mają dwa zespoły.
Warto dodać, że działalność gościńca
- po okresie remontu - wznowiona
zostanie właśnie tą imprezą. Zapewne
goście będą mile zaskoczeni nowym
wystrojem wnętrza Walcerka.

* * *
Każdy

z organizatorów sylwestrowych bali i zabaw przyznaje, że
stara się - w lepszy lub gorszy sposób
- przyciągnąć gości. Albo ceną, albo
oryginalnością imprezy, menu lub dodatkowymi atrakcjami. W ubieglym

roku zrobiliśmy sylwestra w stylu chińs
kim. Niektórzy chcą przeżyć co.i nadzwyczajnego. Inni po prostu chcą się
pobawić i 10 wszystko trzeba połączyć
- mówi Jan Raczkiewicz.
O północy wystrzelą w niebo petardy. Odpalone zostaną też fajerwerki. Jednak nie wszędzie. Do tej pory
robiliśmy te wszystkie zimne ognie i inne wybuchy. Ale w tym roku nie będzie
żadnych, bo i tak nikomu się nigdy nie
chce wychodzić na zimno - mówi jedna

z organizatorek sylwestrowej zabawy.
ANNA KOPRAS-FIJOLEK

p.u.H.AU1Oc;ERWIS
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RUSZCZVŃSCY

AUTORYZOWANY DEALER

CENTRUM DAEWOO
SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
62-023 Robakowo klGądek. ul. r<rótka 4
trasa Poznań - Kórnik. tel.lfax (0-61) 171-216

• FSO - POLONEZ CARO, TRUCK, CARGO
• DAEWOO· nco, NEXJA. ESPERO
• SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY
RATALNE DO 5 LAT
• AlCE KONSORCJUM
- RATY NIEOPROCENTOWANE
• LEASING
• MONTAż INSTALACJI GAZOWYCH
• AUTOSERWS oferuje także wymianę
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• NA MIEJSCU REJESTRACJA
I UBEZPIECZENIA
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działy Renata i Mariola z Kotlina . "Tylko tUlaj wspólnie bawi się cala sala.
Wszyscy stają się w ielką rodziną" - dodały. Rodzinną atm osfe rę imprezy oraz jej
n aturalność zgod nie podkreślali wszyscy
uczestnicy. "Lubię się bawić. Lubię się
też trochę powygłupiać i dłatego bardzo
mi się lu podoba. Ta biesiada jest bardzo
naturalna, a nie sztuczna jak u Górnego"
- s tw i e rd ził Lechosław z Poznania.
Podobnego zdania był wodzirej - Lech
Krychowski . Prowadził bie s iadę bardzo
swobodnie i dał się nawet namówić na
rodzinny duet. Zaśpiewał " Mariannę "

Drugie świniobicie
w taki sposób biesiadował Oleksy z Ałganowem, to nic dziwnego,
mu coś ważnego powiedzieć. W trakcie wspaniałej zabawy
wszystko może się zdarzyć. Podczas drugiej biesiady pt. "Świniobicie
u Jana" - restauracja Victoria zamieniła się w wiejską zagrodę z wielkim
drewnianym paśnikiem, a prawie sto osób połączyło się w jedn ą, biesiadną
Jeżeli

że mógł

rodzinę·

Mimo że była 10 dopiero druga edycja
biesiady - "Ś winiobicie u Jana", wieść
o imprezie rozeszła się daleko poza Jarocin. Bilety sprzedały się w mgnieniu oka,
a zarezerwowali je goście między innymi
z \Varszawy, Poznania, K rotoszyna
i Plcszewa.
"Pomysł biesiady powstał dzięki Gazecie Jarm.:iliskiej" - powiedział Jan Raczkiewicz (właściciel resta uracji Victoria),
orga nizator imprezy. " We fragmentach
z przelJwojenllych gau/ znalaz/em informację o tradycyjnych świniobiciach.
Przed ka ż dymi .~więlami. na wsi odbywało
si(~ rylHallll:! ~winiob i cie. polqi.'zone z próbowaniem mięsa i zabawą. Pomyślalem.
dlaczego tego nie wykorzy.\·lać?"
Kilka minut po dwudziestej, 99 osób,
które dosta ł y się na imprezę , przywitał
Lech Krychowsk i pełniący honory Pana
Domu. Stoly zastawione były typowymi
potrawami. Do bardzo smacznego, wiejskiego chleba podano równ ie smaczny
sma lec ze skwarkami . Do tego smakosze
znaleź l i s łoje pe ł ne kiszonych ogórków
oraz placek z kruszonką. Ale niejed zenie
bylo najwa ż niej sze . W szyscy czeka li na
rozpoczęci e śpiewów . Przedświ ąteczn ą
biesiadę ro zpoczę to

oknami
nęły

ko l ędą.

Choć za
ze st u gardeł pły
"Lato , lalo", "Obozowe

był o mroźno,

pieśni:

'

.-

tango", " Hej sokoły" i wiele, wiele
innych Nikogo nie trzeba było na maw i ać do wspólnego śpiewania. W tak t
granych przez grupę CENTR UM utwo rów biesiad nicy początkowo kołysali
s i ę, by po chwili zacząć s i ę bardziej
poruszać. Wszyscy chwytali s ię za r ęce.
Kółk a, węże i co tylko bawiący się mogli
wymyśl ić . Cał a sala wi rowa ła . "Takiej
imprezy jak ta, nigdy nie widzialam.
Wolę tu przyjść niż na zabawę " - stwierdzila Ania.
W przerwach mi ędzy śpiewa nymi sekwencjami na stołach pojawiały si, kolejne potrawy. W szystkie przygo towane
według starej receptury jaraczcwskiego
rzeźnika Stanisława Bieguna. A czego
tam nie było. Żur staropol ski, świeżon
ka, szynki, balerony, ki szki , wą trobi a
ny. Największą atrakcją kulinarną była
jednak kiełbasa przyrządzana na oczach
biesiadników.
Jedzenie cieszyło ciala, a wspólny
śpiew - dusze. Rozbrzmiewa ły kolejne
pieśni znane z domowych spotkań:
"G ł ęboka studzienka". " Bando, bando" , " Pły ni e Wi sla. płynie ". Sto obcych
sobie osób połąc zy ło się w j edną śpiewa 
jącą rod zin ę· "Przysz łyśmy się tu pobawić, bo chcemy wrócić do tradycji. Zobaczyć jak bawili się nasi rodzice" - powie-

Pieniądze

Stare
i sztuczne ognie do końca roku
M i eszkańcy

Jaraczcwa będą mogli poi zobac-Lyć pokaz sztucznych ogni 29 grudnia na rynku.
Przy choince będzi e można wz i ąć
udział w koncercie kolęd. Późn iej organizatorzy - GOKSiT oraz Rada Sołec
ka w Jaraczewie - zapow i adają pokaz
fajerwerków. Początek o godz. 18.30 na
jaraczewskim rynku.
Na podobnej imprezie będzie można
się spot kać o pólnocy w Sylwestra. Również wtedy mieszkańcy zobaczą pokaz
sztucznych ogni.
(as)
słucha ć kolęd

Starymi banknotami będzie można
płacić tylko do 31 grudnia.
Od nowego rok u placówki handlowe
nie będą przyjmować sta rych pieniędzy.
Na l eży się ich pozbyć do końca tego
roku. Jeś Jj w portomentce zost aną nam
stare banknoty - będzie je mOŻna wy·
mieniać jedynie w bankach na terenie
calego kraju. Równ i eż do 3 1 grudnia
tego roku będą ważne znaczki pocztowe
z cena mi w starych złot yc h .
Od I styc-Lnia 1997 roku będą obowią
zywać już wyłącznie nowe pieniądze.

On)

ze swoją có r ką. "To jedyna i niepowtarzalna impreza. Trzydz ieści 101 prowadz ę
konferansjerkę i tylko pogratulować organizatorowi pomysłu. Obcy ludzie siedzą
obok siebie. trzymając się za ręce . Ja też
pochodzę z Iych okolic i spotkalem tu
osoby bliskie memu sercu: moją profesor
z technikum. kolegę, który dzi.~ jest mistrzem swiata w podnoszeniu ciężarów. Jest
to impreza, którą warto kontynuować"
- podsumował.
Obecni na biesiadzie "Świniobicie
u Jana", żegn ając się, obiecywali spotkać się na na stęp nej przed Wielkanocą.
PRZEMYSŁAW

SZESZULA

dla Ani

267 złotych zebra6 uczniowie Szkoły
Podstawowej w Komorzu dła Ani Mareckiej, która przebywa już w Stanach
Zjednoczonych i czeka na skomplikowaną operację·

Pieniądze dla Ani zbierano kilka dni .
Komi sja, w sklad której weszli opiekun
PCK - Maria Mikołaj czak, opiekun
Samorzą du Uczniowsk iego - Mariola
Zawal oraz uczen nice: Monika O stojs-

PRASA

ka i Karolina K asprzak, podliczyła
zebraną go tówkę 16 grudnia. CałoŚĆ
została już przekaza na na konto Ani.
- "Myślę, że te pieniądze wystarczą
i bardzo się przydadzą. Chciałabym, aby
Ania była takajak my. aby Jej życie było
wesołe i żeby wszystkim się cieszyła
- powiedzi ała jedna z ucze nnic biorąca
udzia ł w akcji.

On)

DO-NO-SIŁA

Cukry na drzewka w wle lkJm wyborze. toruńskie pierniki i
rozmaite podarki stósowne n a gwiazdkę poleca

L. Klaużyński.

__

__

Cukiernik w Jarocinie.

__ __

____

"Tygodnik powiatu pleszewsklego"
Nr 98, 6 grudnia 1884 r.
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Nr 99, 12 grUdr'lla 1937 r.
~~~Mi'iW~(<<~,

Serdeczne podziękowanie
Lekarzom - J . Stechlińskiemu, J . Jasiakowi
Personelowi Przychodni Rejonowej w Witaszycach,
którzy nieś li pomoc i ulgę w cierpieniu
Księdzu proboszczowi S. Szymańskiemu
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek, żal
zamówili msze święte, odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku
zło żyli wieńce i kwiaty na grobie

ś.

t p. Heleny Cyfert
składa

Rodzina

VIa nadchobqce ŚW. 13o:iego Vlarod:zenia
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ciasto, pierniczki różnego gatunku i jakOści . Pozalym stale świeże
pieczywo, torty. biszkopty

fJ.kle,.,.I. Jl'lelk"pe11lk.
.llIrllCllI- ulica Pleszewska nr 7
A więc chcąc uniknąć zmartwień i pracy zamawiamy WSZyscy
w Cukierni Wielkopolskiej ciasta, torty, pierniki makowce .. po
cenach przystępnych dla wszystkich.
Zamówione pieczywo dostarczamy do domu.

właściciel

",.Iec Fr.IKU.ek
Jarocin

"Gazela Powlatu JarOCh\&kiego"
Nr ~&, 25 grudnia 1946 r.

Na plebanii w Górze ciasto piernikowe zarabia się już w czerwcu - według
receptury mamy księdza proboszcza. W Rusku Gwiazdor pod czerwonym
płaszczem nosi sutannę. U proboszcza w Witaszycach do wieczerzy zasiada
ponad dwudziestoosobowa grupa samotnie mieszkających parafian.

Wigilia na plebanii
ANNA KONIECZNA
przy stole wigilijnym zbierają się
ludzie sobie najbliżsi - rodzina. Dla
księd za proboszcza tą rodziną jest
jego parafia . Zdarza się jednak, że na
plebanii wigilię ksiądz proboszcz spożywa zupełnie sam. W domach rozsianych po pa rafii również są ludzie
samotni, jednak bardzo im trudno
przestąpić próg tego przykościelnego
domu.
Takie samotne Wigilie spędza
ksiądz proboszczjednej z podjarocińs
kich parafii . - Czlowiek w podeszlym
wiekl/, takjakja, niewielejuż potrzebuje. Mieszkam sam i żywię się u sąsia
dów - mówi.
Święta dla księdza proboszcza są
raczej męczące . - Zbyt dużo pracy
- służby. Już przygotowania - posługa
II' konfesjonale 1/ siebie i sąsiadów,
wymaga wytrwałości. Zaz wyczaj przed
Wigilią przyjeżdża ktoś z rodziny
i przygotowuje potrawy na wieczerzę ·
Czlowiek w moim wieku nawet jeść zbyl
dużo nie może, więc nie mam wygórowanych wymagari - mówi ksiądz proboszcz.
Jego zdaniem Wigilia to bardzo
rodzinne święto. Każdy krząta się wokól swoich spraw. a on nie chce się
narzucać . Nie ma ko mu też zorganizować parafialnego spotkania przy opła
tku dla ludzi samotnych. Choć - znając swoich parafian - proboszcz wątpi,
czy ktoś przyznalby się do tego, że nie
ma dok'ld pój ść w ten szczególny

.ipiewania ko/~d - mówi ksiądz dziekan. - W moim domu by lo zawsze dużo
kolęd. W tak dużym gronie można
nieźle pokolędować. Nie mamy dużo
czasu, bo w Witoszycach są dwie pasterki - pierwszajuż o 22.00 , więc obowią
zuje nas dyscyplina - dodaje proboszcz
z Witaszyc.

Gwiazdor w sutannie
Prawdziwie rodzinna jest wigilia
proboszcza Józef Miko/ajczak na plebanii w Rusku. Tradycję
takich wieczerzy pamięta ze swojego
domu. - Cala nasza rodzilla Wigilię
spędzola na wsi u dziadka - wspomina
proboszcz. - Z tamtych lat pamięta
niesamowity klimat, Gwiazdora, śpie
wanie kolęd i dzielenie się opłatkiem
- również ze zwierzętami w gospodarstwie dziadka.
księdza

św . Mikołajem i rozdawał skromne
upominki. - Tę rolę odegralem również
na innej plebanii. Przed rozpoczęciem
spalkania tamtejszy ksiądz proboszcz
scharakteryzowal mi każdego uczeslnika wigilii. Kiedy wszedłem 1\1 przebraniu i kolejno zdradzalem upodobania księży - nie ukrywali zdziwienia
moją wiedzą na ich temal - wspomina
proboszcz.
Święta Bożego Narodzenia dla księ
dza Mikołajczaka są również okazją
do przemyśleń i przeżyć religijnych.
- Zastanawiam się . jakie znaczenie tak naprawdę - ma w polskiej tradycji
dodatkowe nakrycie na wigilijllym stole. Każdy je stawia, czy jednak nie jest
10 miejsce dla nikogo? Czy tak naprawdę chcemy przyjąć osobę spoza rodziny
na naszą wigilię ? Sam nie jestem wolny
od wątpliwości - stwierdza ksiądz Mikołajczak.

Jedyna taka wigilia
Na plebanii u ks. dziekana Stanis-

dwadzieścia osób. Wigilijną kolację
przygo towują członkowie zespołu

charytatywnego, który dziala od kilku
lat w Witaszycach. - Pierwsze takie
.\lJOlkanie mieli.~my trzy lata temu IV salce katechetyczll~i. Każde następne odbywa/o się już na plebanii. W dużej
jadalni rozstawiali.imy stól. na klórym
stawiane hyly kolejno tradycyjne potrawy - a więc kluski z makiem, karp,
groch z kapuxtą , barszcz i pierogi wspomina ksiądz Szymański.
Zespól charytatywny w Witaszyeach składa s ię z emerytowanych nauczycieli. Każda z pa ń w Wigilię może
wykazać się swoimi umiejętnościami.
Potrawy podawane na plebanii są
przygo towywane w domach i przynoszone na tę szczególną kolację.
Przed skosztowaniem pierwszej potrawy ws zyscy dzielą się oplatkiem
i 'Iuchaj'ł Ewangelii - najczęściej wedlig św. Łukasza'."" Kiedy wxzyscy najed4 się do syta można przystąpić do

Świąteczny zając
Ksiądz Roman Cichoń jest kapelanem Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Wojciechowie, proboszczem Cerekwicy, Boguszyna i Poręby . Mimo
że plebania jest duża - w tym roku
pozostanie pusta w wieczór wigilijny.
Proboszcz spędzi wigilię u jednej z rodzin w swojej parafii. - Kiedy zostalem
tu proboszczem, próbowałem zgromadzić na plebanii ludzi samotnych. Nie"tely nie bylo chęmych. Podczas kolędy
pytalem ,jak wyglądala Wigilia u Iych
osób - okazolo się. że spędzili ją u rodziny lub sąsiadów. R ozumiem tych ludzi
; nie chcę się narz ucać ze swoim towarzystwem.
Ksiądz proboszcz Cicboń Wigilię
i święta spędzi bardzo pracowicie,
pelniąc posługę w każdym z trzech
kościołów parafialnych - odprawiając
trzy pasterki.
Mimo że Bractwo Kurkowe z Wojciechowa strzela tylko do kura, jednak
na świątecznym stole kapelana znajdzie się upolowany zając - dar od
jednego z myśliwych.

*

wicc7.ór.

ława Szymańskiego w Witaszycach
zbiera się w wigilijny wieczór blisko

wania kolęd. Towarzyszyła temu zawsze gra na różnych instrumentach.
To zasługa ojca, który bacznie pilnował muzycznej edukacji swoich
dzieci.
Dla księdza Lisieckiego duże znaczenie mają Wigilie, które przeżył
w czasie wojny. - Podziwiam moich
rodziców. klórzy mimo ciężkich czasów
pOlraflli slWorzyć nas/rój prawdziwych
rodzinnych 'wiąt. w klórych nie jest
najważniejsza strona materia/na. Wydaje mi się. że teraz zbyt duże znaczenie
nadaje się oprawie zewnęlrznej 'wiąl.
Nie przeżywa si~ ich duchowo. Dla
mnie le ,więla są przede wszyslkim
szczególnym doświadczeniem wewnęt
rznym.

Jak sam mówi, teraz rolę dziadka
dla rodziny zaczyna pe/nić on sam.
M ieszka na wsi, plebania jest duża,
więc rodzina zjeżdża się do Ruska.
- Je"t kilka pokoleli , są male dzieci,
więc wszystko nabiera sensu. Nadal
przygolowujemy sobie prezenty. Teraz
takie bardziej praktyczne i na zamówienie. Jesl Gwiazdor, wspólne śpiewa
nie kolęd i tradycyjne dania na stole.
Kolację przygotowuje moja mama i Iy lko ona zna tajemnh:ę wybornego smaku wszystkich potraw - z karpiem na
czele - stwierdza ksiądz Mikołajczak .
Wigilijne spotkanie z rodziną parafialną w Rusku ksiądz organizuje 24
grudnia na porannej mszy św. Wtedy
są życzenia i dzielenie się opłatkiem.
Proboszcz z Ruska wspomina czas,
kiedy jak o wikariusz został zaproszony do .parafii pod wezwaniem św.
Mikolaja . Tamtejszy proboszcz zo rganizowal dla księży spotkanie opłat
kowe na począ tku Adwentu. Ksiądz
Mikołajczak byl na takim spotkaniu

Receptura na pierniki
Wigilię

na plebanii w Górze spożywa
dwie osoby - ksiądz proboszcz ijego
gospodyni. - W czasach , kiedy moja
gospodyni mialajeszcze bliską rodzinę ,
spędzala święta w domu. Teraz pozostalajej Iylko plebania, gdzie pracuje od
wielu lat - mówi ksiądz TadeusI Łisie
cki - proboszcz Z Góry.
Zanim zostal księdzem , każdą Wigilię spędzał w domu , teraz jest inaczej. - Zawsze może się zdarzyć, że klOŚ
będzie", pOlrzebie - sakramem pokuly,
oplalki. Muszę też odprawić pas/erkę.
ZOSlaję więc na miejscu.
Na plebanii w Górze potrawy wigilijne przyrządza się wedlug przepisów
mamy księdza proboszcza. Zdaniem
księdza , pani gospodyni świetnie gotuje, jednak takich pierników jak
w domu - nigdzie nie jadł.
Z domu rodzinnego ksiądz proboszcz wyniósł również tradycję śpi e-

ją

Parafiajest wspólnolą wiernych. Jednak często ludzie samotlli - szczpgólnie w malych miejscowościach nie czujq
się HI tej wspólnocie akceptowani - ni,
są pewni, czy pu,\'le nakrycie przy stole
jest przeznaczone wla,~nie dla nich,
Czasem samotni są tak że księża, Dobrze byloby, gdyby plebanie byly lakim
miejscem, w którym w czasie Wigilii
wszyscy są razem .

PL YTY GIPSOWO-

KARTONO~~
RUSZT STAL~\'

It.~ułUA

HURT-DETAL
63 - 200 JAROCIN
tel. 473 058

ul. WĘGLOWA 28

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

Gościniec

"Walcerek"
ZAPRASZA NA lABAWY KARNAWAŁOWE
w każdy .piątek f sobotę

POLMOZBYT

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

Muzyka zespołów "Trio Luz", "Centrum", "Razem"
oraz dyskoteka
Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i grupowe
~

47 -28 -18

(559/96)

POLECA w sprzedaży samochody DAEWOO:
- POLONEZ CARO
- CITROEN C- 15
w szerokiej gamie silnikowej
- TICO
- POLONEZ ATU
- NEXlA
w szerokiej gamie silnikowej
- ESPERO
- POLONEZ TRUCK
- ŻUK w szerokiej gamie nadwozi
w wersji STANDARD, LB, DC
- LUBLIN w szerokiej gamie nadwozi
i szerokiej gamie silnikowej
SPRZEDAŻ:

• ~~~~~znLc~~~~,~~~a~~ _ _ _ _ ~ _ _

w likwidacji
w Jarocinie, ul. Wrocławska 46 tel. 47-26-94,47-24-79

w

ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godzinacb 800 - 1600
Wszystkim naszym aktualnym
i przyszłym klientom życzymy
wesołych świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 1997

ogłasza

NIE OGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
położonej przy ul. Wrocławskiej 46
działka 1183/ 7 o powierzchni 1211 m' zabudowanej budynkiem
magazynowym o pow. 458 m 2 wyposażonym w inst. elektryczną, C.O .,
wod.-kanaliz.

KW 1072

Cena wywoławcza - 80.000 zł -I- VAT, w tym grunt 19.3807.1
Oferty z proponowaną ceną nal eży sk ładać w biurze Spółdzieln i , w zamkniętej kopercie. Należy równi eż wpła cić wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej. T ermin składania ofert i wpłaty wadium upływa 10 styczni a
1997 r. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.
Rozpatrzenie ofert n astą pi w ciągu 3 dni roboczych . Wadium przepada na
rzecz sp rzedającego, j eże li wybrany ofere nt uchyli się od zawarcia umowy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przeta rgu bez podania przyczyn oraz
prawo prowadzenia dodatkowych rokowań .
"POLVVOS"

•

"POL\lVOS" •

TICLICOBAM
Od 16 grudn ia 1996 r . świ~teczDa promocja
1000 PLN Da wszystkie Polooezy Cuo i Alu

wysokości

_ OKAZJ'A.

I'

głównej

oferuje do

STYROPIAN

+

(685198)

Słupca,

tZ'

ul. Pyzderska 25

(O - 63) 751 - 338

Wyposażenie Łazienek

Płytki

ceramiczne

SZEROKI ASORTYMENT

NAWOZÓW
• W CENACH FABRYCZNYCH •
HYDRO SZCZECIN

gresy. czeskie. wloskie, opoczy~skie
ścienne, Opoczno, hiszpańskie, włoskie
i innych producentów
.
podłogowe, Opoczno, Hiszpan)a, Włochy
boazerie PCV, listwy wykończeniOwe
klej, masę wyrównawCZą
fugi - aż w 28 kolorach
listwy ścienne, progowe, antYPoślizgowe
narzędzia płytkarskie

KĘDZIERZYN, PUŁAWY,

Akcesoria lazienkowe

•
•

350 POR(LANDZKI Z DODATKAMI
JUZ OD 133,00 + VAT

•••

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

silikony w r6żnych kolorach
wanny , brodziki, kabinY w różnych
rozmiarach
.
zlewozmywaki - różne typy I rOzmiary
podgrzewacze elektryCZne przepJywowe
baterie _ chrom białe , złote ltd.
ceramikę sanit~mą - białą i kolorową
nowe komplety łazienkowe - chrom biale,
chrom złoto , itd., różne kolory
szafki łazienkowe - różne i też kOlorowe
lustra kryształowe
,
różne dodatki do kompletow w różnych
kolorach
i wiele innych towaróW

Prowadzimy sprzedaż hurtową przy więkSzych zakupach
oraz sprzedaż ratalną

WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY
W PEŁNYM ASORTYMENCIE

ZAPRASZAMY

ICeny konkurencyjne I

Gdy chcesz wyposażyć w stylu nowoczesnym łazienkę, udaj
się do tego sklepu, gdzie kupisz następujące rzeczy:

POLECAMY:

:

**

Jarocin, ul. Długa 5 (boczna od św. Ducha)

tel. (0-62) 401 -209
Witaszyce , Al. Wolnosci 42

•••

**

sosna
topola
olcha
brzoza
oraz konstrukcje dachowe

Od A do Z

bramie "Lenwitu")

NAJTAŃSZY CEMENT

**

sprzedaży

cena l m 3 -78,OOzł
7 % VAT
Tel. komórkowy 090/ 615-919

"POLVVOS"

TARNOBRZEG
SALETRZAK 360 ,SALETRA AMONOWA 360 ,MOCZNIK 460 ,-

TARTAK
OFERUJE TARCICĘ

Zan1.. ,Osiek 2
63-242 MIESZKÓW

Witaszyce, ul. Zatorze 18
(przy

~ c'"j-~

Grzegorz Genderka

ZAPRASZAMY

:

od poniedziałku do piątku 900 • 17
w każdą sobotę 900 - 1300

00

(627 ~

Wszystkim naszym Klientom ~
indywidualnym i zbiorowym 7,
dJodo
oraz współpracujqcym4J Odo
Firmom, Urzędom i Instytucjom,
najlepsze życzenia Świąteczne oraz pomyślności
w NOWYM ROKU 1997
składa w imieniu pracowników
Zarząd Spółdzielni Hand1owo-ProdukcY,jntj
"Zgoda" w Jarocinie

~

ORZECHOW$KIE,. 2AKŁAOY

..

s.A_~

'PRZEMYSŁU SK~EJEK

_; 62~3~2.0rzechowo, ul:,Miłosław,ska 13
telefony Orzechowo (0-66) 384-091,384-081, 363462, telex 0412213 pl
telefax (0-66) 363-548, Dzia/ Handlu - tel. 382-061 wew. 377, 353
Marketing - tel. wew. 242

OFERUJĄ:
Q

TELEKOMUNIKACJA POLSKA
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH W POZNANIU ~

Q

Q

Q

Q

Q

ul. Kościuszki 8b
leI. 0-62 47-15-81
W PLESZEWIE Plac Wolności 3a
leI. 0-62 42-47-73

Q
Q

Q

(j(jZriJ1lt:D;w~~(j(j

Q

P RZ YC HODNI A

ANALITYCZNO-TERAPEUTYCZNA

Q

&

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

ZAPRASZAMY!
ZAPRASZA OD 12 LISTOPADA
-

LABORATORIUM ANALITYCZNE CZYNNE:
wtorki, piątki, soboty
. godz. 8.00 - 10.00
pozoslałe dni tygodnia - godz. 14.00 - 16.00

-

Fizykoterapia - EKG
Gabinat Zabiegowy
Gabinet Lekarski

~

.,

U U

II----=:J~

TO TUTAJ

~

............. "

/'

Konsultacje
reum_tologlczne I ortopedyczne

UIroIIG

LJ

ILi="UlU.TUU

Kk

rejestracjI telefonIcznej

'
r
on urencY)ne ceny.
N ajnowsty sprtęt!

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.
fa,.ocf~J :ECl!..ąbrowsfde..gtL6,-_ tel. p....6..21j7}::2.3?

ROLETY, PARAPETY

I~

ImI

OKNA DACHOWE
BRAMY GARAŻOWE

,;~/>- :,.~1)- ,;<
1'- ';.~/). . . /I)·~ ;1'~

Henryk Szymański

Autoryzowany Dealer

.... : - - - ,

- (badania wstępne, okresowe, '@J ~I,-====:::::;~==
kierowców, kontrolne)
--, ~-- j ..........,

MożlIwość

Firma Szymańscy

CENTRUM DAEWOO

~,~

SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW
• Polonez Caro, ATU , Truck
• DAEWOO TICO, NEXIA, ESPERO
Tanieją:

• Polonezy o 10 mln
• NEXIA
o 20 mln
• 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

;<
1'_)"1:'-

,z okazji nadchocl&ących

Swiąt Bożego Ylarodzenia

oraz
Vlowego JRoku 1997
wsgystl~im na~ym Klientom
życzymy wsgelkiej pomyślności

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

SPRZEDAŻ
Sprzedam zestaw glośnikowy Rondo 300. Kotlin, ul. Norwida 7, tel.
40-56-06.
('317/ RI%).
Sprzeda m szczeniaki rottweilery.
Informacja - ul. Bema 33/ 4 lub tel.
47-15-89; po 15.00.
(4J80/ R/ 96)
Sprzeda m: odtwarzacz z możliwoś
nagrywania " Orion", sprawną
technicznie pralkę automatyczną
"Wiatka" (150 zl). Tel. 47-15-69. -

cią

Sprzedam samochód polonez - rok
1988, rejestracja 1989 i opryskiwacz
ciągnikowy. Wieczyn 70.
(442&1 R196)
Sprzedam lożeczko dziecięce - 50
zl, biblioteczkę - 30 zł , 2 duże materace z łóżka piętrowego po 100 zl za
sztukę, pólkotapezan i kosz do junaka. Tel. 47-40-20.
(44JO/ Rl 96)
Sprzedam: nissan primera - r. p.
1995, ciągnik C-360 - r. p, 1990.
Radliniec 18.
(44)1 / R196)
Sprzedaż

(4395/R/ 96)

kapusty kwaszonej - 40
gr/ kg. Grzegorz Bilski , J a rocin, ul.
Glinki 55.
('437/ Rl96)

Sprzedam wózek widlowy " Buł
gar" 1,6 lo ny, spalinowy (perki s),
1989 r., ga7.0wy 1,6 tony. Lisew
l.
(4397/ R/96)

Sprzedam nowy magnetofon Technics RS-TR 575 i nowy wzmacniacz
Sony TA-F 245R. Tel. (0-62)
47-32-85 (wieczorem).
(444l / Rl 96)

Okazyjnie sprzedam mieszkanie
w blo ku, M-5, 70 m 2 , wysoki sland ard. Sprzedam samochód VW passat, rok prod. 78, poj. 1.3, w bardzo
d o brym sla nic. Jarocin, ul. T. Koś
ciuszki 32/ I.
(4l 99/ Rl96)
Sprzeda m maszynę rotacyjną , przetrząsaczo-zgrabiarkę , prasę ciągniko
vą

niskiego zgniotu, dachówkę cez rozbiórki. Wola Ksi ążęca

nentową

125.

Sprzedam kasę (nie fi s kalną) , markizę 6 m , szeroką. Tel. 47-26-96 do
15.00, po 17.00 - 40-55-80.
(626/96)
Sprzedam plyty obornickie - nie
używane. Tel. 47-26-96 do 15.00, po
17.00 - 40-55-80.
(6W 96)
Sprzedam suknię ślubną z trenem.
Rozmiar 38 - 40; cena 600 zł. Pa nienka 55.
(44 12/ Rl9b)
Sprzedam komputer [BM 386, 40
MH z. 4 RAM , HDD 220, monitor
ko lorowy - tan io . Tel. 47-39-76.
(441 5/ R/ 96)

Sprzed a m organy Casio CTK- 200
(na gwarancji). Ale ksandrów 12/8,
63-040 Nowe Mi asto n/ W. (44 IK1 R196)
Sprzeda m komputer [BM 286/ 20
MH z HDD 47. IBM 486 DX 2/ 66;
amplituner Technicsa , kolumny 110
W. Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja
10/ 20.
(44i9/ Rl 96)
Sprzedam pianino. Tel. 47-36-50.
(4425/ R/96)

Sprzed a m iuka, śrutownik , dmukultywator. Witaszyce, ul.
Rosza rnic7.a 4.
(44n / Rl96)

chawę,

Państwu

Sprzedam fiata 125p 1.5, rok prod.
1988, z malym przebiegem. Łobez 42.
(4394/ R/96)

Sprzedam fiata 126p 650, rok
prod. 1983. Góra, ul. Zaleska 34, tel.
73 .
(4l96/ Rl96)
Sprzedam fiata 126p, 1989 r. Kotlin, ul. Śniadeckich 6; po 15.00.
Sprzedam: opel kadett 2.0, GSI,
rok 1988, czarny - tanio. Tel.
47-36-54.

Sprzedam: fiat 126p, rocznik 1978,
silnik 1985. Potarzyca, Wyzwolenia
23 .
(443l1R1%)
Opel vectra 1.8i, rok prod. 1991,
zloty metalik. Tel. 47-21-13; wieczo(4434/ R/96)
rem.
Skoda felicia l.3i , rok prod. 1996,
czerwona. Jaraczewo, Ja rocińska 82,
(4415/ Rl96)
tel. 33.
Sprzedam renault clio 1.2, rok produkcji 1992, 5-drzwiowy, szyberdach. Telefon 47-21-21.
(44l8/ Rl96)
Sprzedam FSO 1500, 1985. Tel.
(44l 9/ Rl96)
47-35-20.
Sprzedam: ford fiesta XRZ lAi,
1987. Tel. 47-28-52.
(44l9/ Rl96)
Sprzedam fiata 126p, 1983 r., stan
dobry. Cerek wica Stara 20. ( 157/ RJ/ 96)

(4402/ 1</ 96)

MOTORYZACYJNE

Sprzeda m komputer " Commodore
ticki. Witaszyce, ul. Ko lejowa 33; po
godz. 16.00.
(' ' 'S/ Rl96)

Sprzedam seata ibizę, rok prod.
1990, poj. IA50, 5-drzwiowy. Jarocin, ul. Wrocławska 223a. (4J9V Rl96)

KUPNO
Skup - renowacja staroci: meble,
zegary, obrazy, porcelana, lampy,
milita ria , wagi, że l az ka, 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.

(440I/ Rl 96)

64" , s l acj ę dys ków, d yskietki, 2joys-

Sprzedam: peugeot 309, poj. 1124
cem, katalizator, 5-drzwiowy, metalic, rok 1991/ 1992 - cena 17,2 tys. zl.
Tel. (0-62) 40-53-56.
(4l91 / Rl96)

Sprzedam: toyota corolla r. 90, 1,3
I, 113 tys. km, sza ry metalik, liftbach,
5 drzwi , szyberdaeh, katalizator,
ekonomizer; stan bdb. Tel. 47-36-35.
(432S/ R/96)

Fiata 125p, rok prod . 1980 - sprzedam lub zamienię na fiata 126p.
Żerków, ul. Słowackiego 10, tel.
403-209.
(440l/ Rl96)
Sprzedam: opel astra kombi , 1994
r. Wilkowyja, ul. Polna 8, (4404/ Rl96)
Sprzedam tanio : fiat 126p, rok
prod. 1989, I rej . luty '90. Zam.
Zakrzew 79.
(4406/Rl96)
Sprzedam: fiat 126p, 1979 - z koń
ca. Jarocin, ul. Nyska 2 (Ługi).

Sprzedam fiata 126p, 1985 r. Gola
I 53 .
( I58/ RJ/ 96)
Sprzedam części do fiata 126p.
Jaraczewo, ul. Golska 35. (159/ RJ/ 96)
Sprzedam: fiat 126p, rok produkcji
1978; eena do uzgodnienia. Nosków,
ul. Okrężna 52.
(4440/Rl96)
Sprzedam: polonez, 1981 , karoseria zmodyfikowana, stan b. dobry.
Jarocin, ul. Wojska Polskiego 69/ 7,
tel. (0-62) 47-22-48 w. 329; po 15.00.
(444 1/ R/%)

(4407/ R/96)

Sprzedam dacię 1300, rok 1982
- stan dobry. Nowy Świat , ul. Waledowskiego 38.
(.409/ Rl96)

Sprzedam poloneza 1.6 GLE, 1993
r. Ko1niczki 19, Nowe Miasto nlWartą.

(444 V Rl96)

Sprzedam: polonez 1.9 GLD, rocznik 1992, przebieg 32.000 km. Jarocin, ul. Wł. Jagiełły 14.
i4316/ R/9')

Sprzeda m fiata cinquecento 700,
rok 94, Tel. 47-33-22.
(4414/ Rl96)

Sprzedam fiata 125 1.5, rok prod.
1977; cena - 850 zł. Wilkowyja, ul.
Pows!. Wlkp. 35.
(4444/ Rl96)

Sprzedam fiata 126p, 81 r. Potarzyca, ul. Wyzwolenia 50. ("' Kl Rl96)

Sprzedam
fiata
1976/ 77. Jarocin, ul.

Sprzedam: fiat 126p, rok prod.
1982. Chwalęcin 30.
(444I/ Rl96)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1978.
Zalesie 29, gm. J a raczewo. (4379/ RI" )
Sprzed a m: fiat 126p, 77 - stan
dobry; cena d o uzgodnienia. Chwalęcin 13, gm. N owe Miasto niW.
(4J 82/ R/9(, )

Pilnie sprzeda m: fiat 126p, rok
prod . 1980. Wysogo tó wck 16, gm.
K o tlin .

(4J H3/ K/W,)

Sprzeda m: VW pasat kombi 1.6 D,
1982. Tel. 47-38-33. Jarocin, Targo wa 18/ I.
(4m / R/O')
Sprzeda m samochód polonez
1500, rocznik 1983. Cząszczew 18.
(4386/ R/96)

Sprzedam fiata 126p, rocznik
1988. Cieleza, ul. W'lska I. (4JWRl 9ó)
Sprzedam 126p - 16,5 mln , rok
prod . 198 1; za mienię na 125p. Witaszyee, ul. Podlesie 2, Z . Żurek.
(4) 'KIIR/96)

Kochanym Rodzicom
ROZALII i JANOWI SZYMENDEROM

z Lubini Malej
Z OKAZJI ZŁOTYCH GODOW
zdrowia i radosnych chwil na dalsze lata
oraz
doczekania kolejnych wspaniałych rocznic
życzą

dzieci z rodzinami

1500,
8A.

(4416/R/96)

Pilnie sprzedam fiata 126p, r. 77
oraz izotermę do stara 200. Janusz
Kunsztowicz, C hwa l ęcin 13, 63-041
Chocicza.
(441 K1 R196)
Sprzedam golfa I, s kładak , w metaliku. Wola K s iążęca 59. (4421/ Rl96)
Sprzedam samochód polonez - rocznik 1986, skrzy nia 5-biegowa
+ hak lub zamiana na mniejszy.
Jarocin , ul. Wrocławska 73/ II.
(442 2/ Rl 96)

Sprzedam samochód fiat 126p,
1990r. Mirosław Michalak, Wronów
30, gm. Gi z ałki.

Sprzedam ladę - rok 1976. Jarocin ,
Kasprzaka 20.
(4447/ RI'Ib )
Alfa Romeo I. 7ie, 1993, c. 711mek ,
szyberdach, ABS, elektryczne szyby.
Cena - 2 1.000 zł. Jarocin . ul. K.
Wielkiego 7.
Sprzeda m: opel kadett 1.7D,
XlI.90, srebrny metalic, WSpomaganie kierownicy, radio-magnet., zabezpieczenie, stan idealny. Tel.
47-15-50 lub 47-16-50.
(4449/ Rl96)

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam pilnie fiat 125p, rok pr.
1980, silnik i blacha po remoncie.
Mieszków, ul. Osiecka 2. (44l VRl96)

Firma poszukuje hali o k. 80 m 2 ,
wraz z placem utwa rdzonym. Tel.
47-22-77.
(6 12196)

Sukienki komunijne

najęcia lokalu na sklep - w ści słym

gotowe i szyte
na zamówienie

Firma handlowa poszukuje do wycentrum
57-03-93.

Jarocina .

Tel.

(0-62)

poleca

Odstąpię pomieszczenie na sklep
- os. Konstytucji 3 Maja 31. [nf.
Wojska Pol. 69/ 6, Jarocin.

Barbara Kostuj
Jarocin, ul. św. Ducha 5

Sprzedam ziemię - 3.500 m 2 , pod
zabudowę lub zamienię na samo-

W

od 20 stycznia 97 r.

ciągłej

sprzedazy
suknie 'Iuhnc
welony t strOiki

oraz Wiązanki kOll1ul1Ijne
(4290/ R/96)

Sprzedam: VW polo coupe, poj.
1.0, r. prod. 1991 , biały, przebieg 71
tys. km. Jarocin, gen . Bema 3, tel.
47-27-94.
(4446/ Rl 96)

Fiat 126p FL, rok 1991, wersja
eksportowa. Prusy 25; po godz.
16.00.
(" " "' Rl 96)

już

dużo

125p
Zajęcza

(<<5OI IV OG)

chód. Telefon 47-11-19 Jarocin.
(44 10/R/ 96)

Sprzedam dzialkę przy ulicy Polnej
w Jarocinie. Szczególowe inrormaej.
w sklepie przy ul. Dlugiej 5, Jaroc;] .
(44 17/ ./96)

~__R_O_L_N_IC_Z_E___~I
Sprzedam: siewnik zbożowy " Poznaniak TI ", śrutownik bijakowy bez
silnika, kopaczkę do ziemniaków,
przyczepkę do przewozu zwierząt,
mieszalnik pasz mokrych dla trzody,
beczkę 2.000 I do wody. Parzew 35,
gm. Kotlin .
(4J49/ R196)
Sprzedaż: premiksów " Sano", śru
ty sojowej, mączki mięsno-kostnej ,
mieszanek paszowych, superkoncentratów " Sano". Potarzyca, ul. Wyzwolenia 58; czynne od 8.00 do 20.00.
(6201%)

Poszukuję

ziemi do wydzierżawie
nia - od 2 do 10 ha; na korzystnych
warunkach. Siedlemin, ul. Pienki I.

c==

PRACA

]

Informacja ja"'os . d
rem kosmetyków tac ystrybuto(0-64) 38-31-55.
'1nflame. Tel.
Firma "Kodak Eksprc"
dni fotografa amatora - zn. zatr~:
obróbki zdjęć (zapewniamy r;!0sc
czenie na laboranta). Informat
w sklepie " Marko", Rynek 8, t~1.
47-31-50.
(4J401R1%)

Przyjmę kierowcę
tel. 401-326.
Przyjmę pomoc kucbenną - tel.

401-326.

(4420/RI%)

Poszukuję

opiekunki do dziecka.
Tel. 47-38-95 od godz. 9.00 do 14.00.
(4423/ Rl96)

(43SYRl96)

Sprzedam

jałówkę

47-20-29.

cielną.

Sprzedaż kur jednorocznych - cena
2,50 zł za I szt. Boguszyn, ul. Śrems
ka 32, tel. kom. 090/ 610-791.
(4373/ R/96)

Sprzedam
Lisew 44.

krowę

wysoko

cielną .

(43151 R1%)

Sprzedam przyczepę 4,5 tony,
D-47B, wywrotkę; stan bardzo dobry . Strzyżewko 18.
(4J84/ R/96)
Sprzedam ciągnik C-40 11 z dużą
Cerekwica Stara 37. (4387/ R196)

kabiną.

Sprzedam ciągnik C-330, rozrzutnik obornika "Tandem" - do remontu. Witaszyce, ul. Cmentarna 2.
(44 13/R/96)

Sprzedam czeski ciągnik ogrodniczy z osprzętem. Siedlemin, ul. Głów
na 8.
(44J6/Rl96)
Sprzedam krowę cielną i dwiejałów
ki cielne. Bieździadów I , gm. Zer(4448/ RI%)
ków.

RÓŻNE
Wideo filmowanie
Panasonic
M-9000, stereo. Andrzej Borowiński ,
Jarocin, ul. Wrocławska 4, tel. (0-62)
47-17-99.

(619/ %)

Malowanie, tapetowanie, kafelkowanie. (0-667) 22-326.
(43S4/Rl96)
Czyszczenie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej - Top Cleano Tel. 47-32-43.
(4381/Rl96)
Bramy garażowe uchylne - wykonanie i montaż. Tel. 47-33-91.
(44OOIRI%)

Wynajmę mieszkanie z garażem
lub połowę willi (3 pokoje) - w Jarocinie. Zatrudnię inż. budownictwa
(0-61)
z uprawnieniami. Tel.
(62Y96)
76-47-05.
Fajerwerki, petardy, rakiety, wulkany, rzymskie ognie. Jarocin, ul.
Wiślana 30 (Ługi); po godz. 15.00.
(4411/RI %)

Język niemiecki - nauczyciel. Tel.
'"m. (0-62) 47-36-50.
(442Y Rl96)

·;r.tkarstwo, szpachlowanie, malowa,;y montaż plyt gipsowo-kartonO 'Jarocin, ul. Prądzyńskiego
8.
("29/ R196)

u1.

'. " :1

Tel.

('l71 / R196)

go badania - 70 zł (Bank Spóldzielczy
w JaroClU1c udziela nieoprocentowa_ wlekłego, wizyty domowe. Jarocin
nego kredytu z przeznaczeniem na ul. Hallera 9: pok. II , środy 17.00
badama mammograficznc); Jarocin, - 1 8.00;.Żerkow, ul. Mickiewicza 25,
ul. Zac1szna (Przychodnia OTL). Jn- Wtork1 I czwartki 17.00 - 18.00' t I
formaCje telefoniczne: 47-28-35 lub domowy 47-34-19 Jarocin. (407?:RI: ;
tel. kom. 090/605-125.
RADOSŁA W BAHŁAJ -INTERVSG SERCA - łek. internista Alek- NISTA, Jarocin, Sied1emińska 4, śro
sander.. Jachniewicz z oddziału kar- dy 17.00 - 19.00; EKG, wizyty domodlOlogn WOjewódzkiego Szpitala we. Tel. 47-12-10, 47-34-51. (42J6/Rl96)
w,Kallszu; PTZ)'Jęcla w soboty o godz
SPECJALISTYCZNY
GABInQ~ (cena badania 30 zł); przychod~ NET LARYNGOLOGICZNY _ lek
L - JaroclD, ul. Zaciszna.
~~. Tadeusz Nowak, ordynator, spe:
men!ac.jiM~ BRZUSZNEJ (doku- cjslista otolaryngologii; przyjmuje
specjalist8'ClOwa badań) -lek. med
dZieCI. I dorosłych - po godz. 15.00
ńa Suwalska" wewnętrznycb Ma: Jarocin , Moniuszki 2B, tel. 47-21-35:
(42SOIRl96)
16.00 - 17.00, hvjmuje w środy
wa, pok. nr 10, Jal')dnia RejonoBADANIA WSTĘPNE, OK REGABINET OKUL~~1. Hallera. SOWE, KONTROLNE PRACOWIek. okulista Alina BudzYi'~NY _ NIKÓW i KIEROWCÓW PORA
cin, ul. Długa 29. Przyjęcia'~ro_ DY LEKARSKIE - lek. ROMAN
i czwartki od l6.00 do 17.00. >-i OWCZARZAK: ~peCJallsta medycyprzypadki codZlenme; tel. 47-15-1. ~i przem~słowcJ~ IDternista. Jarocin,
KOSC1uszkl 16a (Jafo), wtorki
GABINET GINEKOLOGICZNY .;
0- 18.00, tel. domowy 47-21-19.
_ lek. ginekolog i polożnik Włodzimierz Budzyński - badania okresowe NO
(43671 Rl96)
iwstępne ;Jarocin :u~.Długa29 .P rzy- NY, I~_'!:. PSYCHIATRYCZ_
jęC1a: pomedZlałk11 srody od 16.00 do
Węglowa ,HOTERAPEUTYCZ_
18.00; tel. 47-15-13.
47-32-42.
Paweł Jerzycki, ul.
Lek. med. A. SHARTFI - chirurg,
BADANIA ~cja telefoniczna
specjalista w rehabilitacji chorób na- SOWE i KONTRL
14393/ R196)
rządu ruchu; przyjęcia: poniedzialki,
RADY LEKARSKIE~ OK REczwartki 16.00 - 17.00, os. Polna, ul. CZYŃSKA, lekarz medytz POSiewna 2.
(3487/Rl96)
internista. Przychodnia Rl;'PGABINET LECZENIA BÓLU - w Jarocinie, gabinet nr 12, codz,lek. med. Paweł Sosiński ; porady od godz. 15.45; tel. 47-36-36, ,
ogólne, leczenie bólu ostrego i prze- domowy 47-36-50.
(44241R196)

Iwona Udzik, lek. med. poIoż
nik-ginekołog, przyjmuje w każdy
poniedzialek i czwartek w godz.
17.00 - 19.00. Gabinet: Jarocin, os.
Kon stytucji 3 Maja 18 (pierwsze wejście od ul. Wrocławskiej). Możliwa
rejestracja telefoniczna: codziennie
w godz. 20.00 - 22.00, tel. 47-24-81.
SPECJALISTYCZNY
GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - USG - OSTEOPOROZA - SONOMAMMOGRAFIA
- KRIOTERAPIA NADŻEREK (zamrażanie) - lek. med. Andrzej Pajdowski , specjalista gi nekolog-polożnik.
Przyjęcia:

ponied ziałek ,

środa

i czwartek 16.00 - 20.00, soboty 8.15
- 10.00. Rejestracja telefoniczna:
47-28-35. Badania USG - l) ciąży, 2)
ginekologiczne głowicą dopochwową
z pustym pęcherzem moczowym, 3)
również ocena jajeczkowania w niepłodności, 4) sonomammografia
(piersi), 5) szyi i tarczycy, 6) jamy
brzusznej, 7) jąder (dokumentacja
7.djęciowa badań). PRACOWNIA
USG i GABINET GINEKOLOGICZNY czynne tak że codziennie rano
od poniedziałku do soboty - bez
wcześniejszej rejestracji - od 8.15 do
10.00 (badania USG również w domu pacjenta); Jarocin , ul. Parkowa
1/20. OSTEOPOROZA - badanie
i ocena stanu układu kostnego , Cena
badania - 30 zł. Przyjęcia , 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 DERMATOLOGICZNY, lek. med. Anna Pajdowska
- dermatolog-wenerolog, przyjmuje
wtorki i piątki od godz. 16.00 do
18.00. Zabiegi dermatologiczne - elektrokoagulacje, leczenie ciekłym
azotem . Jarocin. ul. Parkowa 1/20,
tel. 47-28-35.
MAMMOGRAFIA - diagnostyka
i leczenie chorób sutka, lek. med.
Maria Siuda - Fizek, specj. radiolog,
lek. med. Tomasz Scbreiber, lek. med.
Andrzej Pajdowski - sooomammografia oraz biopsje piersi pod kontrolą
USG. Przyjęcia (bez rejestracji): śro
dy od 14.00 do 16.00, soboty od
11.00 do 12.00. Cena kompleksowe-

J-

M-DENT

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

Jarocin, ul. Al. NiepodlegŁości 35a
tel. 47-24-40

-oferuje:-

•

kompleksowe leczenie stomato logiczne
• zabiegi w narkozie
in• wszczepy śródkostne
planty
(439a1Rf96)

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI

specjaliści szpitali
poznańskich
Jarocin , ul. Wrocławska 928
(wejście

~

DERMATOLOG

NEUROLOG

~

UROLOG
lek. med. Artur KUtAKOWSKl
wtorek 1400 - 1530

~

~

CHRURG - ONKOLOG

lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m-ca 1300 _ 1400

REUMATOLOG

lek. med. Ireneusz KlZER
środa 16"" - 1700
(<ł2N1

zakresie:

poniedziałek

15.30 - 17.30

dr med. Andrzej TYl<ARSKI
• chorób USZlI, nosa, gardła i krtani
poniedziałek

15.30 - 17.30

lei<. med. Alek.andra KROKOWlCZ

• ginekologii i poIotr«:twa, Óokologii
v.taek 15.30 - 18.30
sobota:
talefoni:zne uzgoct1looie 47-28-17
Go med. Ewa NałłAK-MARKWIlZ
•

chirurgu

dziecięcej

wtorek 17.00 - 18.00
lei<. med. J«zy HARASYMCZUK
lub
lek. med. Mirosław MARKWITZ

• ortopedii dziecięcej i dorosłych
choroby kolana, urazy sportowe
śtoda

lek. med. Alfred HESS
wtorek 16"" - 1700
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16"" - 1700

poznańskich w

• chorób wewnętrznych i kardiologii

od strony osiedla)

~ GllEKOLOG -POŁcID.I< (lISG)
lek. med. Andrz~ CHOJNlCKl
piątek 1600 - 18
~

Przyjmują specjaliści

z klinik

15.30 - 17.30

lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI
•

chin.rgi ogOlnej, ~ i tętnic

I i III

środa miesiąca

15.30 -17.30

dr med. Grzegorz OSZKlNIS

• chorób oczu

=~~ ~~SZYŃSKI

• chorób skóry dzieci i dorosłych
p;.pt< 15.30 - 07.00
lek. med. Malgorzata LULA
• chorób nerek, pęche!2a,
prostaty i jąder
piąte!<

15.30 '- 17.00

lek. med . . - LULA

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

* ZŁOTO * SREBRO *
* ZEGARKI * UPOMINKI *

al. Niepodległości 26 (biurowiec GOPOLU)
tel. (0-62) 47-20-79 w. 47

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

-----------------------®
Copy Partrd'
to dobry p,dner
.. OPIARKI
MINOLTA

. =-

3 lata gwarancji
na wszystkie modele!
Materiałv

eksploatacvjne,
profesjonalnv serwis

ZAPRASZAMY
Capy Partner S .C., Poznań, os. Piastowskie 98
TEl'/FAX 061 791 791. T[1. 090611311
Ostrów W1kp. T[1. 064 36 87 06

Wielka promocja aluminiowych grzejników
CALI DOR

REWELACYJNA CENA
A oprócz tego:
• rwy i kształtki miedziane
• rwy i kształtki PCV, NIBCO
• kotły gazowe i junkersy
• ogrzewacze przepływowe na prąd
• bogaty wybór ceramiki sanitarnej
• baterie: białe, chrom, złoto, mat
Nowa kolekcja EKAPLAST - chromi złoto
Przyjdź i zrealizuj zakupy jeszcze w tym miesiącu, a
skorzystasz z ulgi remontowej.
Pamiętaj - 2.547 zł możesz przeznaczYć na zakupy w/w
armatury zamiast płacić fiskusowi.
Oferujemy zakupy na raty.
Na życzenie towar dowozimy bezpłatnie do domu klienta.
ZAPRASZAMY '
pono - pt. w godz. 800 _1700, wszystkie soboty 900 - 13 00.

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

•

ARTYKUŁY:

MINOLTA

~TJLI' ~'fle
~ TJLłł ~/(19Ó\Ji , /(,~/(6\Ji

DEALER

~ TJLłł ~Z/(ót

int. Wiesław Jaśkowiak
63-200 Jarocin, ni. Żwirki i Wigury 3
tel./fax (0-62) 47-30-47
tel. kom. 090/607-350

.. TANIO .. SOLIDNIE" MIŁO ..

TELEFONY KOMÓRKOWE

Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Żerkowie

TERAZ lESZCZE TAN/El
Telefon w Z dnI!
ceny stare (netto):

ceny nowe (netto):

999.-

+ AktywAC,", 620.-

999,- + Aktyw..c,", 10,-

NOKIA 440

/499,-

+ Aktyw..cJ.t 620, -

/499,- + Aktyw..c,", 10,-

NOKIA 450

2199,-

+ Aktyw..cJ.t 620,-

2199, - + Aktyw..c,", 10,-

NOKIA 720

1850,-

+ ..ktyw..c,", IUO,-

1850,- + ..ktyw.tcf.t 10,-

ERICSSON

999, -

+ Aktyw..cf.t 620,-

MOTOROlA 2000 HF 1999,-

+ Aktyw..cf.t 620, -

1999,- + Aktyw.. c,", 10,-

BENEFON

+ ..ktyw.. cjd 620,-

1999,- + ..ktyw..cjd 10,-

MAXON II DllUX

1999,-

999,- +

dldywołCjd

• do podanych cen nalety doliczyć ZZ % podatku VAT

10,-

ul.

Kościelna

14

COFERUJE DO SPRZEDAŻY 12,84 ha LASU)
Działki Nr 16/2 i Nr 16/3 położone w miejscowości Ludwinów
Księdze Wieczystej Nr 12083
Pow. 3,85 ha - sosna (wiek 20 lat)
Pow. 3,94 ha - sosna (wiek 50 - 60 lat)
brzoza (wiek 30 - 40 lat)
Pow. 4,96 ha - sosna (wiek 30 lat)
d
Operat szacunkowy ww. lasu dla osób zainteresowanych.i' o
wglądu w siedzibie Zarządu GS
,628(96)

zapisane w

Rolnicza

Spółdzielnia

Produkcyjna

"Solidarność"

pr<JI Salonie Kosmetycznym autoryzowanym przez firmę

w Radlinie, gm. Jarocin

"BABOR"

ogłasza

oznaczonych nr działki 130/4 i zapisanej w KW nr 19.764
Ccna wywoławcza wynosi 5.000 zł za l ha.
Przetarg odbędzie się w dniu 3.01.1997 r. o godz. 11.00 w biurze RSP
Radlin.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium
w kasie Spółdzielni w terminie do dnia 3.01.1997 r. godz. 10.30,
w wysokości 5 % ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę,
która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu,
pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał , od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni osobiś
cie lub pod numerem telefonu - Mieszków 16, w godzinach 8.00 - 15.00.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

(631/96)

NIE BIEGAJ CD SKLEPU DO. SKLEPU!;
żywe

i sztuczne
ęzego potrzeba na i pod cho
:. dogodny parking

znajdz'iesz W jednym miejscu

makijaże

i fryzury sylwestrowe
zaprasza
od poniedziałku do piątku 900 - 1900 , w soboty 900 - 1400

poleca

PRZETARG NlEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ GRUNTÓW
o powierzchni 52,92 ha
położonych w miejscowości Chrzan, gm. Żerków

• choinki

~
SALON FRYZJERSKI WELLA

CENY PROMOCYJNE TYLKO DO KOŃCA ROKU
Polecamy solarium i możliwości zakupu kosmetyków
I. Borkiewicz, Jarocin, ul. T. Kościuszki 12/4 (l

piętro),

tel. 47-29-22

Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w Żerkowie

Bliższe szczegóły

do omówienia w biurze
Telefon nr 403-008

Zarządu

GS
(628/96)

Biuro Rachunkowe Alicji Idziaszek
SKŁADA SWOIM OBECNYM i PRZYSZŁYMKiIENTOM

SERDECZNE ŻyCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
Biuro świadczy usługi w zakresie prowadzenia:

•
•

ksiąg rachunkowych
ksiąg przychodów

•

i rozchodów
ewidencji przychodów
• ewidencji VAT
oraz sporządzania :

O deklaracji podatkowych
O deklaracji na ubezpieczenia społeczne
O rocznych zeznań podatkowych
Zapraszamy

Adres: Jarocin. ul. Kasprzaka nr 28 (obok szkoly nr 5)
(4370/R/96)

DRZ"".
OKNA

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

Gwarancja Montaż
Transport
Sprzedaż

na raty

ZIMA NA PEWNO BĘDZIE!
Uszczelnianie okien metodą rowkową

uszczelkami z wysoko gatunko.~ej

gumy EPDM i silikonu produkcji
_ szwedzkiej firmy AS varnamo
Gummifabrik
_ polskiej AI8 Knurów

OGRZEWANIE DROŻEJE!
~-

Na

żywca

Piosenka Dnia w JA-Radiu

(sobota 28.12.1996 godz. 16")

Koncert
na trzy fortepiany
i kilka gitar
Polscy dziennikarze muzyczni, kiedy
chcieli szczególnie dogryźć muzykowi,
tym bardziej gdy przebywal na zagranicznym kontrakcie, pisali, że grał do
kotleta, a więc powinien ze wstydu zapaść
się pod ziemię. Tymczasem Bardzo
Ważne Osobistości rock'n 'rolla nie
uchylają się od występów w kołach
gastronomicznych. W Stanach Zjednoczonych AP i w Kanadzie koncertowanie
w licznych tam klubach, które nie są
niczym więcej jak ekskluzywnymi restauracjami ze sceną albo z salą widowiskową, jest na porządku dziennym. Niektóre
z takich koncertów słają się wydarzeniami
artystycznymi, których ranga wykracza
poza środowisko klubowe. Za takie
uchodzi występ trzech nasłynniejszych
pianistów w historii rocka w głośnym
(rzeczywiście i w przenośni) klubie
Starville (Gwiezdne Miasteczko) w
Nowym Orleanie (Luizjana). Chodzi o
Fatsa Domino i jego przyjaciół: Jerry Lee
Lewisa i Ray Charlesa. Na nich lista
przyjaciół ·Grubasa" się nie kończy .
Trzeba wspomnieć chociażby o Ronnie'm
Wood 'zie - gitarzyście the Rolling Stones,
który w towarzystwie wielu innych znakomitych muzyków świetnie się bawi
graniem. Występ odbywa się w atmosferze nieustającego aplauzu licznie
zgromadzonej raczej zamożnej publiczności. Występ został sfilmowany i byl
prezentowany z powodzeniem przez
światowe stacje telewizyjne. Prawie 60
minut radosnej rock and rollowej zabawy
nie jest dostępne na płycie, ale dźwięk
odtworzony ze ścieżki filmowej , pomimo
pewnych mankamentów, powinien oddać
wiele z atmosfery tego koncertu.
BAR·RONESSA

Piosenkę dnia (odpowiednik power play) możesz usłyszeć po "Wiadomościach"
codziennie o 9.05, 10.05, 12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.05, a w sobotę o 9.05, 10.05,
11.05,12.05,13.05,14.05 i 15.05.
Tełefonując lub pisząc do nas z doniosłą Infonnacją, iż któraś z tych lub Innych
granych przez nas piosenek bardzo ci się podoba, oddajesz swój głos na nią do JRLP, stajesz się współautorem J-RLP, sprawiasz radość sobie, znajomym oraz
wybranemu artyście, ponadto zarabiasz niespodziankę.
PIĄTEK

PANK

27.12> W TWOICH OCZACH - LADY

(Sta ~ ing)

PONIEDZIAŁEK 30.12> I'M NOT GIVING YOU
UP - GLORIA ESTEFAN (Epic)

Święta Bożego Narodzenia trwają co prawda
Od czasu 'N)'dania albumu ~ Dr Beat" w 1985
d\ya dni, ale zamieszanie z nimi związane trwa dwa
roku Gloria Estefan wydała 15 płyt uhonorowanych
miesiące. W ramach pracwykonywsnych na całym
statusem ·platynowych-, a jej 17 utworów na
świecie na rzecz wielbicieli tych, jak się mówi,
brytyjskich lisła ch przeboj6w dosłało się do
najpiękn iejszych świąt w roku, znana nie od dzisiaj
pierwszej dziesiątki . Mężem Glorii jest Emilio
grupa pod kierownictwem Jana Borysewicza JEstetan _ dwukrotny laureat nagrody Grammy.
Janusza Panasewicza przepracowała wiele
Płyta wDesliny", z kt6rej wybrana została ta
piosenka, promowana byla wcześniej przez piękny
dniówek i nocek przy produkcji 8 rozgrzewających
serce zimowo-gwiazdkowych utwor6w . Wydane
utwór "Reach" śpiewany tego roku podczas
zostały na płycie ·Zimowe graffrti". Z tego albumu
Olimpiady w Atlancie. Jej największym życiowym
wybraliśmy dla was, drogą losowania, właśnie tę
wyzwaniem _ jak m6wi Gloria _ był występ w
piosenkę · Dlaczego poprzez losowanie? Bo
Watykanie w obecności papieta . Przyakompaniawszystkie utwory na tej ptycie mają wyrównany
mencie 60-osobowej orkiestry zaśpiewała wtedy
poziom.
"Mas alla" - balladę o altruistycznej milości.
SOBOTA 28.12> ZIEMIA OBIECANA - CLOSCiekawe, czy jej kolejna piosenka spotka się z
TERKELLER (Izabelin Studio)
uznaniem słuchaczy?
Dopiero w czwartym dniu po urodzinach Anji
WTOREK 31 .12 > NO WOMAN, NO eRY _
Orthodox gramy ten kawałek, kt6ry jest naszym
FUGEES (Refugee Camp) _(Ruff House Recordsl
wkładem w og61nopolskie obchody tej istotnej
Columbia)
Od czasu debiutu w 1884 roku trio FUGEES
rocznicy. Samej Anji mote takiej satysfakcji , jaką
mogą mieć jej fani , nie sprawimy, bo w stolicy
cieszy się nieslabnącym powodzeniem wśród
słyszalni nie jesteśmy . Utwór wchodzi w skład
amatorów czarnej muzyki. Apogeum popularności
albumu ·Cyjan· , z którego pochodzi tegoroczny
Fugees osiągnęli chyba w tym roku. Ich tegoroczny
wielki przebój Closterkellera ·Władza" .
album wThe Score" zna lazł ponad 8 milionów
NIEDZIELA 29.12> ANIME (ROU) - MASSIMO Dl
nabywców, a w samej Polsce sprzedano ponad
CATALOO (Epic)
100 tysięcy nośników, czyli płyt kompaktowych i
Wydany wiosną 1995 roku album Massimo
kaset.
Tak właśnie brzmi rhythm and blues końca
Di Cataldi "SIAMO NATI LIBERI " (Urodziliśmy się
dwudziestego stulecia. Trochę się zmienił od lat
wolni) był jedną z nalepiej sprzedających się płyt
pięćdziesiątych
, kiedy zaczął się kształtować jako
we Włoszech. Współpracy z nim nie odmówili tacy
styl. Ta specjalna zremiksowana wersja utworu
piosenkarze i kompozytorzy jak Renato Zero
Mar1eya,
nagrana jest wspólnie ze Stevem
Boba
(czytaj: Dzero), Enrico Ruggeri czy słynny Eros
Marleyem.
Ramazzotti. Muzyka Massimo oi Cataldo jest
ŚRODA 1.01> CALlFORNIA - TOM PETTY & THE
przyjazna dla środowiska a jej koloryt jest
HEARTBREAKERS (Warner Bros.)
wypadkową rocka, popu i włoszczyzny. I nie Inaczej
Tom Petty i Łamacze Serc są nie tylko znani
jest z noy..ym albumem "ANIME" (Dusze), z którego
ale, co ważniejsze, lubiani. Polska mote nie jest
jest wyjęta ta piosenka . Na walorach muzyki
najszczęśliwszym przykładem uznania dla jego
Massimo Di Catard; poznał się słynny senegalski
sztuki, jednak tak zwany świat zachodni, a ostatnio
supergwiazdor muzyki Youssou N'oour i zaprosił
nawet wschodni, sądząc po pirackich wydaniach
Włocha do swojego studia w Dakarze . Oto co
płyt , twardo utrzymuje, że muzyka Tomma Petty
wyszło z tej współpracy.
jest wysoko notowana u zwolenników tak rwanego
normalnego grania. Wyr6:Łnieniem dla Toma Petty
było zapro!lZenie do eremerycznej grupy Travelling Wilburys, którą poza nim stanowili Roy
Orbison, Bob Dylan , George Harrison i Jeff Lynne.
Piosenka, pochodzi ze ścieżki dŹ'Niękowej filmu,
który pojawi się w kinach w styczniu. Tytuł płyty i,
jak sądzę , filmu: "She's the one"(Ona jedna
jedyna). Jest w nim 15 typowych dla Petty'ego i
dla amerykańskiego rocka relaksowych piosenek,
takich jak ta.

DWOJE NA J EDN EGO
nowy program w JA-Radiu

ludzie znani i mniej znani,
lubiani i mniej lubiani mówią o sobie
Zapraszają

Beata

Frąckowiak

ich

senator

i Piotr Piotrowicz

gościem będzie

Stanisław

Sikorski,

który powie m. in. o swoim dzieciństwie, kobietach,
tajemnicach, polityce i muzyce

25 XII - I święto, godz. 1200

Sylwester i Nowy Rok w JA·Radiu
• JA-RADIOWA LISTA PRZEBOJÓW ROKU 1996
we wtorek, 31 grudnia, od 1900 do 22 00 , a potem ..

.... "Noc, w której wszystko

się może zdarzyć" ...

• Koncert Życzeń Noworocznych
(środa ,
opłata

za

PROGRAM

w tym tygodniu (27 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997)

1 stycznia, 014 10 )
życzenia - tylko 5 zł

(w biurze og/oS2:eń ,Gazety Jaroci ń skiej', Rynek, Ratusz, tel. (().62 ) 47-23-1 4, do wtortu 31 .XII godz . 1200)

Tak niewiele trzeba, by

komuś sprawić przyjemność.

CZWARTEK 2.01> MARINA, MARINA - SANTIAGO JIMENEZ, JR. (Watermelon Records)
Santiago Jimenez junior jest człowiekiem
wypełniającym muzyczną misję , do czego ma
przyrodzone pray.tO, jako młodszy syn pana o tym
samym nazwisku , tyle , te seniora - jednego z
pionierów teksasko-meksykańskiego (w skrócie
TEX-MEX) stylu gry na akordeonie. Wraz ze swym
starszym i słynny m bratem 'Flaco Jimenezem popularyzatorem tego stylu , Santiago Jr. reprezentuje znajdujący licznych wielbicieli w Europie nurt
muzyczny zwany conjunto. Będąc po urokiem
illuzyki swego ojca , Santiago konsekwentnie
podąża wytyczonym przez niego szlakiem. W 1993
był nawet nominowany do nagrody Grammy za
nalepsze nagranie meksykańsko"amerykańskie .
Skomponowany wiele lat temu przez Manuela
Guerrero utwór co jakiś czas wraca w nowych

opracowaniach.

BAR·RONESSA

96.8 MHz 71.09 MHz

CODZIENNIE
Wiadomości od 10.00 do 18.00 co godzinę;

(sobota 10.00 - 17.00)
"Z drogi" - informacje dla kierowców: 10.55,
12.55, 14.55. 16.55
PIĄTEK (27XII). PONIEDZIAŁEK (30XII).
CZWARTEK (2.1)
9.00 - 14.00 Moje przedpołudnie . w tym: 9.20
Prawnik radzi, 9.30 " Wyłączamy .. . ?" ~ intor·
macje o wyłączeniach prądu, 9.40 Kursy walut,

9.45 Przegląd prasy. 11 .10 Konkurs z JA"Impreza" - informator
kulluralny. 14.00 - 16.00 blok Słuchaj uchem
a nie brzuchem Iw l)'m: 14.15 Ryzyk-fIZYk informacje z giełdy, kursy walut, 15.30 - 16.00
Jeśli mamy - to zagramyj; 16.00 - 19.00 JARadiem, 13.10 -14 .00

Gram wTwoje Radio - informacje i muzyka, w

l)'m: 16.30 Prawnik radzi (powt6rzenie). 18.05
"Wyłączamy ... ?"

- informacje o wyłączeniach

prądu

PIĄTEK (27XI1.1995)

10.45,12.15. 13.45 Rozbij skarbonkę JA-Radia,
12.30 Policja radzi, przypomina, ostrzega, 18.07
- 19.00 Muzyczna eksplozja· WSzystko o
muzyce polskiej - audycja Piotra Owczarka

SOBOTA (28.XII.1995)
9.00 - 16.00 B.I.G.O.S. - Bardzo Interesująca
Generalnie Odlotowa Sobola, w tym : 12.1013.00 Zatańcz w kuchni - gotuj razem z nami,
13.10 - 14.00 Taśma - informacje i muzyka

filmowa -audycja Joanny Ścigacz, 14.10-16.00
MIKSER - magazyn w zasadzie muzyczny zarządzany przez Hieronima ŚCigacza i Patrycję
Urbaniak (w nim m. in.: "Radio ~ MACHINA· na
Nowy Rok, Rymy i rytmy , Rockujący rhythm 'n 'blues czyli tryptyku o George'u Thorogood'zie & the Destroyers część pierwsza);
16.05 - 17.00 Hieronim Ściga~ prezentuje Na
lywca Fatsa Domino i jego przyjaciół w
nowoorleańsk im klubie Starville; 17.05 -19.00

JA-Radlowa lisia Przebojów (47) - prowadzą
Adam Martuzalski i Hirek Ścigacz

NIEDZIELA (29.XII .1995)
9.00 - 12 i 13.07 - 14.00 Niedzielne Przebu.
dzankl; 12.10 -13.00 " JA-Radełko" - audYCja
dla najmłodszych słuchaczy ; 15. 10 - 16.00
KoncerUyczeń . 16.10 - 18.00 PLN - Popołud
Aśką i
Waldkiem: 18.05 - 19.00 Sportowe JA -

niowe Leniuchowanie Niedzielne z

informacje sportowe przekazują Sławek

Wloszczyk i Anila Skup.
PONIEDZIAŁEK (30.XII.1996)

10.45. 12 . 15 , 13.45RozbijskarbonkęJA-Radia.
18.07 - 19.00 "Więcej czadu" - audycja
młodzieżowa Magdy Leder i Edwarda Roszyka
o " połowinkach " i " studniówkach ~ .

WTOREK (31.XII.1996)
9.00 -12.00Moje przedpołudnie . wl)'m: 11 .10
Sylwestrowy konkurs dla wszystkich (z atrakcyjnymi nagrodami); 12.10 Zatańcz w kuchni "Nie tylko bigos ~ - przygotowujemy małe

przyjęciesylweslrowe: 13.00-17.00Ćwlczenla

przed

zabawą

w l)'m: 15.30

Jeśli

mamy, lo

zagramy; 17. 10 Znacie, to posłuchajcie .
audycji Stawka Mikołajczaka wydanie syl·

~f~I~";,:; ~~ci~}E~L~:~J:~ie~g~
ROKU 1996 poprowadzą Adam Martuzalski i
Hirek ŚCigacz . Od 22.00 Wszystko .Ię moi.
zdarzyć ...
W ciągu dnia: SYLWESTROWY ŁĄCZNIK.
Każdy kto nie ma skonkretyzowanych planów
na wieczór sylwestrowo-noworoczny, może
zatelefonować do prezentera programu i
oferować za pośrednictwem JA-RADIA, na
ten wiecz6r, swoje towarzystwo bądż jako

organizator, bądź jako uczestnik imprezy.

SROuA (1 .1.1997)
9.00 - 14.00 Noworoczne Przebudzankl14 .1 0
Noworoczny koncert tyczeń; 15.10 Popołud
niowe Leniuchowanie Świąteczne z Aśką i
Waldkiem: 18.05 Po wielkim dachem nieba specjalna audycja noworoczna oj ca Oktawian"

Spottka
CZWARTEK (2.1.1997)
.aty I
12.30 Giełda pracy; 17.07 - 18.00 l8.07 _
na.troJe - lworzy Marek szymor."l.tyna
19.00 Wieczór rockowy Pawła '

o clągntków

*
*

I

r1

maszyn IOIJlIczych

sprzedaż:

ogrzewacze gazowe (polskie, hi szpańskie)
lodówki
maszyny do szycia

kuchnie gazowe
pra lki

*

Pro wadzimy

*

*

Zamówienia telefonicme - tel. 403-250
DOSTAWA I MONTAŻ URZ,\DZEŃ W DOMU KLIENTA GRATIS!
Korzystne ceny, krótkie terminy realizacji
Dla odbiorców bezpłatny przegląd instalacji gazowych

~

OFERUJE

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

ZAPRASZAMY
faktury VAT

p P H U "MARKO"

S C

zaprasza

DO NOWO OTWARTEJ HURTOWNI
...,. Płyty wiórowe
.." Płyty pilśniowe ,,Alpex" Karlino
"".. Rozkrój pod wymiar
",r
Akcesoria meblowe, fronty MDF
W" Meble na zamówienie, kuchnie

Poszukujemy producentów do

współpracy

E>EALER CENTRUM

63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 3
Tel. (0-62) 47-12-14

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

AUTOELEKTRONIKA
mgr

inż.

Żerków,
~

Wykonuje
•
•
•
•

Jacek Sopniewski
ul. Słowackiego 2

PROMOCJA

(0-62) 403-134

JUŻ ZA 34.800

usługi:

komputerowe poszukiwanie kodu radioodlwarzaczy samochodm\Ajch
rozblokm\AjWanie oraz naprawa komputerów wbysku pOjazdów
komputerowa diagnosiyka oraz naprawa pojazdÓI!.' z wbyskiem benzyny
autOlyzowany montaż autoalarmów. immobiliserów oraz cenrralnych za·
mków
[4249/R/96)

BICOM - to nie cud ...
_ m6wi pani Joasia , Blco m _ /O :cspół ur.ąd:eli pll.s Iel:ar!lki nad:6 ,., który pomógł pOl'l'rocI6 mi do
rl orma/Il.:go ::yCU1. Jlo:: ...m !aJqct! lIG ko,.=y.~lani l! :: dobra lJaWI':'-' I< okreSie 'K'JO,)',~)I IllfOków PIf;I.:/Il'>to lala
Z alergią, (/ w :'-:I,..-:egó /IIOSC! ;; pylkownicq Ił' okrc~ie 'Klon!y i Ima /IIl,!c::y/am Się pr.:e;; )Jl/Jc lal. _I-.'Jiałam
~O'ly\\.'(l'!C res/y ,fkóme

I

byłam cały c:as /ec::o/Ja. lec: obja "H~' :OWs:'C \\.'w.nfą pm1'l"acal)". N a dh,:s=c

spacery popr.cdnio wycluub!am ::::nn-:e w casie des:c:u :: /,M,lSO/CnI lub \\.krOtce po deS:'-:II. hcd)' w
pOWICl";!1

D6.EW0C)®

by/o /Jajnm//!i'O;c s(~e llie pyH.:ów, Obecllie po terapiI odc::u/a)ącf!J 8lCOM-cm, którą ukOlic:::yłan/

)csicmq ubieg/cen rol.:ll, pr:esraly mmC dręc::)'(.': upo,,-:)''''(' kmm)'. /J.111,ldo\\. L· kIeJWIlIO, ;;ar.hll1y no.\

ł::aWll!mC, obr::ęh spojaM'cJ: onr:: :.~1{IIło w..slrft. D=jj polecam gabli/C! " . ;':ommC'. nrie.cc:ą0 ·

:'"If

Co to jest BICOM i na czym polega terapia?
OICOM Jest to ustaw aparatury rodem z Monachium, słuzący do lerapil bl Ol"CZOLltlnSOwcj zwanej
metodą BRT . Terapia la opiera się: na wykorzystaniu własnych drgań elekuomagnctycznych pacJenta, gdZlc
za p omo(.:ą elektrod punk towych zbiera się: informacje z okrdlonych punktów CIała L o dpowiednio

przetworzone zoslaJą skierowane do pacjenla Wyró....nuNc pozIOm enerSJ I w nm:Jscilch chor)'ch przyspiesza
się: powrót do Wrowia. DZIeJe się: to dlatego, gdyz organ izm człOWi eka, jak kazety 7:yWy orgam2'm. Jest
źr6dłem energii. w tym elektrOmagnetycznej, a także odbiorcą tej7..e enerwl z zewnątrz.
Przy przeprowadzamu terapii BRT me uleca SIę: odstawiania leków, ani ograniczania ubiegów
zleconych prze z lekarzy prowadzących, wręcz przeciwnie bardzo czę:sto zaleca się: wlZ)1y u lekarzy
spccjalisLÓw, z którymi z powodzeniem udaje się: współpracować .
Metod.q biorezonansowlIleczy s i ę:, uzyskując duu: rezu ltaty. wiele przewlck'r(.:h sch orLeń Jak: bóle
mię:!ni. bóle rewnatyczne, SIMy Zflpalne górnych dróg oddechow'ych, z.nbur.ł.Cnia układu kr,v·cnia, choroby
wrzooowe żołądka i dwunastnicy. wszelkie stany depres)jne i nerwicowe oraz szereg innych schorzen,

Pn.yJęda w Jarocinie - w soboty. Przychodnia O TL. ul. Zaciszna

ReJ es tral;:ja i informacja telefoniczna codziennie od 10" do lS "
(0 -62) 64-56-22 lub (0-62) 5 7-57- 50

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

pr.:y III.

Po::nalishc}. \\. .f:)'srhm clerpiqcym nn IIcu/enie i mne SdlOr:<'I1Ia.

których tutaj me sposób ....:ymicruć.
Wykonujemy bezbolesne testy alerSlczne I odczulenia w zakreSie 270 alergenów

SAMOCHODU

Raty, leasing, komis· rozliczenie używanego pojazdu w cenie
nowego, ubezple~zenla na miejscu. Każdy kupujący otrzymuje
ponadto 2-tygodmowe wczasy dla 2 osób

Skorzystaj z okazji
Zapraszamy do salonów, auto komisu
i stacji kontroli pojazdów
Ostrów Wlkp., ul. Poznańska 30, tel. 38 01 10
Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 21, tel. 30 22 33
Montaż instalacji gazowych
Syców, ul. Oleśnicka 1, tel. (0-6475) 2916

f\f>

BA RAN (2 1111 - 19 IV)
Nic daj s i ę wziąć na l itość i nie
,
,,,mawiaj so bie, że powin i eneś postąpić
tak. jak dyktuje C i serce. W sporze z
bylym partnerem kieruj s i ę wylącznie
\v ł a s n ym interesem. a nawet... wyrachowan ie m i ego izmem. Tylko nieustępliwość sprawi, żc nie zostan iesz
oszukany . M i łe ges ty wobec znajomych zaowocują wspó ln y m ba lem
ka rn awa lo wy m. Pom yślny dzie ii -

ś roda.

V
U

BYK (20 IV - 20V)
Najbl i ższe dni pelne będązaska
kujących i nietypowyc h niespodzianek .
Zb ieraj s ily , żeby je pr ze trwać z
uśmiechem, bez obrażania się . Nie
7.amartwiaj s i ę również problcrnami ze

wspólnikiem (wspólpracown ikiem).
Porozmawiaj z nim. Naj lepi ej po
up rzedniej interwencji Kozio r ożca.
\Jiebawem klo poty miną. Pomyś l ny
Jzień - poniedziałek.

rr

BLlŻNłĘTA (2 1 V -20VI)
.łuż

na poc zątku tygodn ia zaczną

jak i eś małżeń skie niesnask i. Zdobądź się na spokój i spróbuj przeczekać.

si,

czwartku możesz, za sp rawą
Strzelca, zn al e żć s i ę w dość niezręcznej
i przykrej sytuacj i. Wy brniesz z niej
jednak, a le ogranicz kontakty z owym
Wod ni czkiem, a także ze znajomym
Strzelcem. Pomyślny dzieli - piątek.

Wszystko, co dotyczy spraw osobistych, potoczy się po T wojej myśli.
Także dalsza zn ajomość z Rak iem. W
tej kwestii zaufaj insty nktowi ... Gwiazdy za lecają t eż wi,kszy dystans do
rzeczyw i s tości. Pomyśln y dzien sobota.

fi

WAGA (23 IX - 22 X)
Z zarobionych teraz p ieniędzy
_
na wakacje zimowe p rz~znacz tylko
część. Reszta bowiem potrzebna C i
będzie po po w roci e. Zacz nij także
przym ierzać s i ę do nowego zawod u. W
tej kwesti i odwag i doda C i bard zo
ko nkre tna roz mo w a z Panną. Do
swoich projektów postaraj s i ę przekonać domowników, a le n ic ukrywaj
przez nimi nękających C i ę wątp l i wości
i ro zterek. Pomyś l n y d zi eń - ponie-

RAK (21 VI - 22 VII)
Radosny, euforyczny nastrój, w
jakim z najdzie sz się w przyszłym
tygodniu, sprawi, że rozruszasz całe
towarzystwo lub domowników. Około
połowy tygodnia zainteresują s ię Tobą
jakaś Rybka. Ta przygoda pochłonie
C ię na kilka weekendów karnawałowych. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, możesz spodziewać się dodatkowych pieniędzy. Pomyślny dzień -

~

środa.

..oc..

LEW (23 VII - 22 VIII)
U
Teraz skoncentruj się wyłącznie
na własnych sprawach . Oznacza to
również, że powinieneś liczyć przede
w szystkim na s ie bie. Inni C i nie
pomogą, mimo że obiecują. Jeś l i s ię
jednak solidnie zabierzesz do pracy,
rezultaty będą wspaniałe. A i satysfakcja du ża, że osiągnąl eś ws zys tko
samodzielnie. Pomyślny dzień - wtorek.

I
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PANNA (23 VIII - 22 IX)
Twoje długie kłopoty ze zdroi wiem właśni e się kończą. Jeś li zamierzasz wyjec hać na zimowy urlop, to
n ajlepszą porą bę d z i e jednak luty.
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Udanych zakupów
w Nowym Roku 1997
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Poziomo: 4 ) świecący el eme nt elektronic zny , 10 ) kos iarz, żeniec , II)
lub utwór dramatyczny, 12) co ś doskonałego, 13 ) ukocha~a ,
bugdanka, 14) wyższa uczelnia, 15) denuncjacja, potajemne os karże nie, 18) kobieta
mająca kwalilikacje i uprawnienia do leczenia chorych, 2 l ) ajer, 23) porcja,
kawalck ryby, 24) dwuże,islwO, 27) aromatyczny napój alkoholowy, 30) skrzydlata
zlodziejka, 33) w niej grobowiec famona, 34) zwole nni k klerykal izmu, 35) bok
statku, 36) nie w ierzy w Boga . 3 7) pracownicy gaze ty, 38) pełna, otyla Iigura.
ni eszcz~śc i c

m.

SKORPION (2 3 X - 2 1 XI)
Okolo czwartku nareszcie dowiesz s ię czegoś ciekawego o osob ie,
która ostatnio bardzo Cię interesuje. Nie
od rzec zy by ł oby też za m ówić pod wójny partnerski horoskop. Pomoże C i o n
le piej z ro z um i eć zacbowanie o'y"cj
osóbki. W najbliższych dniach czeka
Cię p od r óż w interesach, " l akże
relaksujące spotkanie w gronie bliskich
i lubianyc h osób. Pomyś lny d z i eń środa.

./l STRZELEC (22X I-21 XII )
' " - Rod z ina jest dl a Cieb ie waż
niej sza, ni ż sądziłeś . Przestań więc tak
bardzo przejmować s i ę s prawami
zawodowy mi, nic bierz do domu
żadnych prac zleconych . Po prostu
pobądź z najbliższymi. Odpoczynek
wyciszy Twoje napięcia. Poszukaj też
duchowego zbliżeni a z Baranem. Ta
przyjaźń okaże się cenna. Pomyślny
dzień - sobota.
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KOZIOROŻEC(22 XlI- 19 I)
Pod koniec tygodnia nastąpią
jakieś wydarzenia, które mocno Tobą
wstrząsną. Mimo to doskonale poradzisz sobie sam, bez pomocy rodziny
czy przyjaciół. Początek przyszłego
tygodnia przyniesie chłód uczuciowy w
stosunkach z partnerem. Zaczniesz się
nawet zastanawiać, czy warto utrzymywać ten związek. Nie rezygnuj zbyt
łatwo. "Wszystko się może zdarzyć ... ".
Pomyś lny dzień - wtorek.
"""" WODNIK (20 I - 18 II)
"""" Postaraj się w tym tygodniu nie
wszczynać żadnych awantur. Możesz
bowiem kogoś głęboko zranić, a on Ci
tego nic zapomni i zrewanżuje się przy
najbliższej okazji. Pohamuj s ię w ięc!
J a kie ś drobne nieporo z umienia z
Bliżniętami. Zachowaj spokój . Poznasz
te ż bardzo sympatycznego Koziorożca,
który za pros i Cię na kolację ... we
dwoje. Pomyślny d zień - sobota .

1.1

RYBY ( 1911- 20 III )
Wszystko ułoży loby s i ę teraz
wspania le, gdybyś nie byl tak bardzo
zaj ę ty kłopotami rodzinny mi . N ie
martw s i ę jednak. Los ześ l e Ci jeszcze
jedną szans,. Musi sz ją wyko rzys tać w
c iągu trzech, czterech dni - inaczej

7T:.

znów przt.!padnie. Naucz

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

>i

KRZYlUWKA :NR'~291
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działek.

Około

<5;i

>

s ię również

odmawiać w sytuacjach, gdy zgoda i
z by tni a ul eg lo ść god zą w Twoje
osobiste interesy. Pom yś lny dzień środa.

MERKURY i WENUS

Pionowo: I) wróg równouprawnieni a kobi el, 2) autor, kompozytor. 3) czlonek
lawy sądowej, 4) żebrak , n,dzarz, 5) Spokojny lub Indyjski, 6) błyszcząca lkanina
j edwabna, 7) tapczan, so la, 8) pochodze nie, rodowód, 9) zmniejszan ie czegoś do
minimum, 16) dziura, 17) plomyk, isk ra, 19) napój z Jamajki , 20) solenizantka z
12 XII, 2 1) dwie szyny, 22) trotyl, 25) przygnębieni e, melancholia, 26) glupiec,
ba Iwan, 28) najem, d z i erżawa, 29) krótka pieśń operowa, 30) zlot czarownic, 31)
.
przykrycie stolu, 32) drapieżna ryba wód Ameryki Środkowej i Płd.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 28,
- przysłowie.
Oprac. PIOTR WARCZYŃSKI

utworzą rozwiązanie

Rozwiązan ie krzyżówki

prosimy
lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek Ratusz) do 27 grudnia. Spośród prawidłowych rozwiązań wylosowane zostaną dwie nagrody pieniężne (25 zł i
10 zł) oraz nagroda rzeczowa (kaseta).
prze słać

Hasło:

Klamstwo bywa logiczniejsze
niż prawda.

Nagrody wylosowali:
TADEUSZ KUBASIK
- ul. św. Ducha 36/2 (25 zł),
RENATA MATUSZEWSKA
- Nosków, ul. Koście lna 8 (10 zł),
DANUTA KOWALCZYK
- Stramnice 9a (koszulka).
Po odbiór nagród prosimy s i ę
do biura ogłoszeń (Jarocin,
Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.
zgłos ić
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