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Wigilia dla
samotnych
Kilkanaście osób przy
szło na wieczerzę wigilijna
dla samotnych, którą orga
nizowały wspólnie Warsz
taty Terapii Zajęciowej,
JOK, JA-Radio i „Gazeta
Jarocińska”.
Spotkaliśmy się 24 grud
nia o godz. 1900w Warszta
tach Terapii Zajęciowej.
Ksiądz z parafii Chrystusa
Króla odczytał fragment
Pisma Świętego mówiący o
narodzinach Jezusa. Wszy
scy dzielili się opłatkiem i
życzyli sobie lepszych dni.
Wieczerza była taka, jak w
domu. Nie było dwunastu
potraw, ale nikt nie odszedł
stamtąd głodny. Na spot
kanie przyszedł przewod
niczący Rady Miejskiej w
Jarocinie - Marian Sikorski.
Razem ze wszystkimi śpie
wał kolędy. Atmosfera była
ciepła i jak wiele osób stwier
dziło - rodzinna.
Mimo że spodziewaliśmy
się więcej osób, uważamy, że
lego typu spotkanie jest bar
dzo potrzebne i nr. pewno w
przyszłym roku zorgani
zujemy je ponownie.
Na str. 7 publikujemy
relacją z Wigilii dla osób
samotnych.

Podatki
uchwalone
Dla radnych Ziemi Ja
rocińskiej koniec grudnia
był pracowitym okresem.
Zatwierdzano podatki, do
konywano ostatnich zmian
w budżetach.
.Spotkania opłatkowe i
noworoczne poprzedzone
były przyjęciem szeregu
uchwał. Dokonywano zmian
w budżetach na 1996 rok,
zatwierdzano budżety na rok
1997. W Jarocinie - nie bez
dyskusji - dokonano reorga
nizacji rady. Powołano osiem
stałych komisji, które zgod
nie z nowym statutem rozpo
częły pracę od 1 stycznia.
Relacje z grudniowych
sesji zamieszczamy na str. 3,
5 i <).
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- SKLEP Z MUZYKĄJarocin, ul. T. Kościuszki 8B

MROŹNY SYLWESTER

fe s tiw a l
Jarocińscy radni zgodzili się, aby
Festiwal Muzyki Rockowej Jarocin ’97
odbywał się na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Produ
centem festiwalu będzie firma Viva Art
Musie - organizator w rześniowego
koncertu Michaela Jacksona w Polsce.
Jeszcze pół godziny przed podpisaniem
umowy z producentem tegorocznego
Festiwalu Muzyki Rockowej nie było
wiadomo, czy impreza będzie mogła się
odbywać na stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Podjęta przed dwoma
laty uchwała Rady Miejskiej akceptowała
organizowanie festiwalu w Jarocinie pod
warunkiem przeniesienia obiektów festi
walowych poza centrum m iasta. Po
przeprowadzonych rozmowach z oferen
tami, chcącymi organizować festiwal,
Fundacja Kultury Jarocin zwróciła się do
rady o zmianę swojego stanowiska.
Dokończenie na str. 9

Wielu jarocirtiaków, mimo mroźnej nocy zdecydowało się przywitać Nowy Rok na
Rynku. Był szampan, grzane piwo i wino. Najwięcej emocji wzbudziły sztuczne ognie,
które rozświetlały niebo jeszcze długo po północy. Zebranych rozgrzewała też muzyka
nadavsana przez JA-Radio.
Fotoreportaż z nocy sylwestrowej na str. 12 i 13
FOTO Stachowiak

H onorow y O byw atel

Jarocina
Antoni Durczak otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Jarocina”.
Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego wyróżnienia odbyła się 30 grudnia
w jarocińskim Ratuszu.
Tytuł Honorowego Obywatela przy
znano po raz szósty w historii miasta, a po
raz pierwszy po wojnie. Wyróżnienie to
nadaje się osobom wybitnym i szczególnie
zasłużonym dla Gminy Jarocin. Wniosek
w sprawie nadania tytułu „Honorowego
Obywatela Jarocina” Antoniemu Durczakowi został podpisany przez grupę 25
radnych i złożony do Biura Rady Miejskiej
22 sierpnia 1996 r.
„Jest pan filarem mostu pomiędzy
tamtym, a odrodzonym samorządem
miasta i gminy Jarocin " - powiedział
burm istrz Paweł Jaehowski. witając
Antoniego Durczaka na uroczystości.
Przewodniczący Rady Miejskiej - Marian
Sikorski po przeczytaniu uzasadnienia do
uchwały w sprawie nadania tytułu “Hono
rowego Obywatela Jarocina”, wręczył
laureatowi dyplom i medal, przedsta
wiający herb Jarocina. - „Przyjmują ten
zaszczytny tytuł z ogromną radością i
wdzięcznością. Jakoś nigdy nie myślałem,
że znajdą się ludzie, którzy zapragną mnie
wyróżnić w ten sposób” - powiedział
wzruszony laureat.
Antoni Durczak urodził się w 1904 r.
w Jarocinie. W administracji samorzą
dowej pracuje od 1920 roku, a już w 1925

roku otrzymał nominację na „stałego,
dożywotniego urzędnika miejskiego”. Jako
urzędnik pracował do 1969 roku. Po
przejściu na emeryturę został zatrudniony
w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców
Domów, gdzie w niepełnym wymiarze
godzin pracuje do chwili obecnej.

FOTO Stachowiak

Świąteczny konkurs
Konkurs o tradycjach i zwyczajach
Świąt Bożego Narodzenia zorganizo
wany przez Szkołę Podstawową w
Potarzycy i JOK został rozstrzy gnięty 20
grudnia. Wygrała go jarocińska „trójka”.
Honorowy patronat nad konkursem
objął burmistrz Jarocina - Paweł Jachowski. Zadaniem konkursu było kultywo
wanie tradycji Bożonarodzeniowych. Były
to prezentacje sceniczne, wymieniano w
tym zakresie dośw iadczenia między
uczestnikami.
W konkursie wzięło udział 11 szkół
podstawowych z jarocińskiej gminy.
Składał się z czterech części: ubieraniania
choinki wykonanymi własnoręcznie
ozdobami, wykonania kartki świątecznej,
wiedzy o tradycjach Bożonarodzeniowych
oraz krótkiego programu grup kolędni
czych. Każdy minikonkurs był osobno
oceniany i punktowany. W pierwszym
zwyciężyała SP 3 w Jarocinie, w drugiej i
trzeciej konkurencji najlepsza okazała się
SP z Cielczy. W konkursie kolędniczym
zwyciężyła SP 4 w Jarocinie. Za zwy
cięstwo w poszczególnych konkursach
szkoły otrzymały nagrody książkowe
ufundowane przez burmistrza. Wyniki
poszczególnych konkursów wpłynęły na
klasyfikację generalną. Pierwsze miejsce
w całym konkursie zdobyła SP 3 w
Jarocinie, za co otrzymała 240 zł. SP w
Golinie uplasowała się na drugiej pozycji
(180 zł), trzecie miejsce uzyskała SP w
Cielczy (120 zł).
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U R O D ZE N IA
Miriam Jóźwiak
Izabela Glapa
Przemysław Musielak
Miłosz Frąszczak
Adam Walczak
Bartosz Wyrwa
Tomasz Waszak

ZG XO N Y
Czesław Tuiaza 1. 6L (Witaszyce)
Brunon Dajewski 1. 82 (Jarocin)
Marian Smoliński 1. 60 (Komo
rze, gm. Żerków)
Pelagia Uglanica 1. 89 (Zakrzew)
Tadeusz Jakubiak 1. 59 (Jarocin)
Stefania Stenzel 1. 72 (Jarocin)
Leon Markiewicz 1. 79 (Jarocin)
Mieczysław Szczepaniak 1. 64
(Cielcza)
Franciszek Kuś 1. 91 (Brzostów)
Franciszka Szmaciarz 1. 87 (Nos
ków)
Ignacy Hybiak 1. 91 (Panienka)
Antoni Grygiel 1. 85 (Kotlin)
Maria Książyk 1. 85 (Klęka)
Katarzyna Kaczor 1. 82 (Chocicza)
Leon Mikołajczak 1. 73 (Kru
t y ń ) ________________________
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy
współczucia

ŚLUBY
4 stycznia
Rafał Borowski (Nosków) - Jelena
Kriwiecka (Brześć)
Tomasz Czerniak (Chrzan) - Hanna
Witczak (Jarocin)
Antoni Zakrzewski (Raczek) - Beata
Celak (Jaraczewo)
Jacek Maryniak (Sławoszew) - Mał
gorzata Pasternak (Wola Książęca)
Rafał Rybka (Chrzan) - Joanna Jakrzewska (Chrzan)

K R O N IK A
P O L IC Y JN A
19 grudnia w Jarocinie przy ul.
Węglowej usiłowano skraść fiata 126p
należącego do Józefa W. Niedoszły
złodziej zaniechał kradzieży ze wzglę
du na zabezpieczenie uniemożliwiają
ce uruchomienie samochodu.
Tego samego dnia wpłacono do
banków w Jarocinie dwa banknoty
o nominale 100 zł, które zatrzymano
do ekspertyzy. Pierwsza wpłata z uta
rgu sklepowego wpłynęła do WBK,
natomiast do oddziału PKO pienią
dze wpłacił mieszkaniec Jarocina.
'k 20 grudnia w Jarocinie włama
no się do samochodu Fiat 126p zapar
kowanego na parkingu przy ul. św.
Ducha. Grażynie K. skradziono 60
kaset magnetofonowych na sumę 60
zł.
iy Tego samego dnia w Jarocinie
włamano się do seata toledo zapar
kowanego na plebanii przy ul. ks.
kard. Wyszyńskiego. Skradziono ra
dioodtwarzacz wartości 400 zł należą
cy do Krzysztofa M.
■A" Również 20 grudnia w Jarocinie
przy ul. Śródmiejskiej wybiło szybę
w sklepie spożywczym należącym do
Gizeli K. Straty oszacowano na 500
zł.
23 grudnia w Jarocinie w miesz
kaniu na os. 1000-lecia policja za
trzymała Roberta K., który wytwa
rzał narkotyki ze słomy makowej.
Tego samego dnia w Jarocinie
na ul. Wojska Polskiego usiłowano
skraść samochód. Mercedes należący
do Marii K. Samochód był zabez
pieczony, a niedoszły złodziej uszko
dził zamek u drzwi i stacyjkę.

Do 5 stycznia dyżur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka ”Bemex”
(Jarocin, Rynek 13, tel. 47-26-56). Od
6 do 12 stycznia dyżurować będzie
apteka ”Aspirynka” (Jarocin, ul.
Hallera 14, tel. 47-24-34).
Apteka ”Remedium” czynna jest
w każde święto i niedzielę w godz.
14.00 - 19.00 (Jarocin, ul. św. Ducha
14, tel. 47-15-50).

TELEFON ZAUFANIA
Anonimowych
Alkoholików
47-15-22, czynny w poniedziałki
i środy od godz. 18.00 do 21.00.
W Poradni Psychologiczno - Peda
gogicznej, Jarocin, ul. T. Kościuszki
16, lei. 47-22-45; czynny w każdy
czwartek od godz. 16.00 do 17.00.
Można korzystać z porad psycho
loga, pedagoga i logopedy.

Informacje pochodzą z Komendy Re
jonowej Policji w Jarocinie.

O FE R TY PRACY
30 grudnia w jarocińskim urzę
dzie pracy zarejestrowanych było
5.704 bezrobotnych. W ciągu tygod
nia zarejestrowało się 102 osoby.
Spośród 28 wyrejestrowanych 19
podjęło pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jaroci
nie dysponuje ofertami zatrudnienia
dla pracowników do działu ekspor
tu (w JFM ) ze znajomością jęz.
niem. i ang., technologa przemysłu
drzewnego (w Pniewach z mieszka
niem), zootechnika lub lekarza we
terynarii, pracowników fizycznych
(do Rybhandu), sprzedawcy, nau
czycieli wf i jęz. ang., mechanika
samochodów ciężarowych, sekreta
rki ze znajomością jęz. ang., spawa
czy, spawaczy - monterów z upraw
nieniami spawania elektrycznego,
pracownika transportu wewnętrz
nego z uprawnieniami do obsługi
żurawia, tapicera, referenta do
spraw finansowych i kadr, rzeźnika,
murarza, kierowcy kat. CE, kon
struktora maszyn z wyższym wy
kształceniem, fotografa, dealera fir
my handlowej, kelnera, techników
- elektryków, inżyniera budowlane
go, murarzy i stolarzy, księgowy
referent (z gr. inwalidzką).
(jn)

SZKOŁA RODZENIA
Środy godz. 13.00 - 15.00; Przed
szkole nr 3 - Jarocin, ul. Batorego.
Zajęcia bezpłatne, prowadzi położna
Kazimiera Pacia.

Z TA R G O W IS K A

mąka tortowa

1,30

mąka wrocławska

D Y ŻU R Y APTEK

25 grudnia w Mieszkowie wła
mano się do fiata uno zaparkowanego
przed salą OSP. Skradziono radioodt
warzacz i kurtkę. Straty w wysokości
240 zł poniósł Przemysław S.
'k Tego samego dnia w Witaszycach na poddaszu pijalni piwa Dawid
W. pobił Antoniego R., wybijając mu
cztery zęby.
ję 26 grudnia w Jarocinie na ul.
Wrocławskiej jadący fiatem 125p Ste
fan C. wymusił pierwszeństwo przeja
zdu i zderzył się z oplem kadetem,
którym kierował Piotr G. Obrażeń
doznały dwie pasażerki fiata.
^ Dzień później w Jarocinie przy
al. Niepodległości nieznany sprawca
po wybiciu kawałkiem płyty chodni
kowej szyby, włamał się do kiosku
spożywczego i skradł 5 dropsów Mentos o wartości 6 zł. Łączna wartość
strat - 86 zł, na szkodę Danuty J.
Tego samego dnia w Goli (gm.
Jaraczewo) wybuchł pożar, prawdo
podobnie z powodu zwarcia w in
stalacji elektrycznej. Spaliła się chlew
nia zlokalizowana na terenie prywat
nego gospodarstwa rolnego Andrzeja
W. Spaleniu uległo pokrycie dachowe
i 10 przyczep słomy. Straty oszacowa
no na 10 tys. zł.
★ 29 grudnia w Jarocinie przy al.
Niepodległości nieznany sprawca po
wyłamaniu kraty i wybiciu okna wła
mał się do pomieszczenia gospodar
czego dyskoteki znajdującej się w Do
mu Kolejarza. Skradziono alkohol
i papierosy wartości 1000 zł. Straty
poniósł Maciej C.
(jn)
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1,25

mączka ziemniaczana

2,25 do 2,95

cukier

2,15 do 2,20

ryż

1,85 do 2,00

olej kujawski

3,40 do 3,75

majonez

1,80 do 2,10

czekolada "Alpejska"

1,00 do 1,20

kawa "Astra"

2,45 do 2,50

jajka

3,80 do 4,50
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Od kilkunastu dni jeździ po Jarocinie autobus komunikacji miejskiej nr „ 7 ” z napisami
propagującymi honorowe krwiodawstwo. Reklamę na ,,emce” wykonał nieodpłatnie Marek
Sikorski, właściciel firm y „Simar" z Jarocina.
FOTO Stachowiak

K a s p rz a k , A n n a K o n ie c z n a , A n n a K o p ra s -F ijo le k ,
Agnieszka P ilarczyk. J erzy S tachow iak, Andrzej S tasiak
(Jaraczew o), H ieron im ścig a cz, F ranciszek T om czak
(N ow e M iasto), P a w eł W itw icki, R enata Z awal

PUNKTY PRZYJMOW ANIA OGŁOSZEŃ: Jaraczewo, ul
Kaliska 4A, tel 3A, czynne cały dzień; N ow e Miasto, ul
Poznańska 40, tel. 76A, od w torku d o soboty
O B S ŁU G A KO M PUTERO W A: D ariusz Fijolek

R ED AKTO R TECHNICZNY: M arek O lejniczak
AD R ES R ED AKCJI:
63-200 Jarocin, ul. T Kościuszki 8B
tel/Tax (0-62) 47-37-60, 47-15-31

W YDAW CA: Agencja R eklamowo-W ydawmcza "ALDUS',
Jarocin, ul. M arcinkowskiego 17

R E D A G U J E Z E S P Ó Ł : B e a ta F rą c k o w ia k . J a c e k
K a lisza n (sekreta rz re d akcji), R obert Każm ie rcza k,
Justyna N apieraj. Aleksandra Pilarczyk (z-ca redaktora
naczelnego), P iotr Piotrow icz (redaktor naczelny)

DRUK: D rukarnia Poznańska Sp. z o o , 60-164 Poznań,
ul. Z ięb icka 16, skr poczt. 186, 60-969 Poznań 2. te l
(0-61 )6 89 -51 7

W SPÓ ŁPR AC U JĄ: Leszek Bajda, Izabela B ukow ska,
Iw ona C ieślak, Grażyna C ychnerska (Kotlin), H alina
Czarny (Now e M iasto), P rzem ysław Jankow ski, Iw ona

BIUR O O GŁOSZEŃ: 63-200 Jarocin, Rynek, Ratusz, tel
47-23-14, kierow nik R egina B łaszak Czynne codziennie
900 - 1600, sobota. 10°"-12™ _____________________________

R edakcja nie od pow iada za treść reklam , ogłoszeń,
ru b ry k : " L is ty " i "H a lo , G a z e ta " A n o n im ó w m e
p u b lik u je m y M a te ria łó w n ie z a m ó w io n y c h n ie
z w ra c a m y Z a s trz e g a m y s o b ie p ra w o s kra ca n ia i
adiustacji te kstów oraz zm iany ich tytułów

Redaktor prowadzący:
Aleksandra Pilarczyk
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Kotlin

Dobrze zarządzana
Nietypowo rozpoczęła się poniedziałkowa sesja Rady
Gminy Kotlin. Wójt Walenty Kwaśniewski wręczył radnemu
Marianowi Żurkowi okolicznościowy dyplom z okazji dwudziestopięciolecia pełnienia przez niego funkcji sołtysa Twardowa.
- "Pan Żurekjest sołtysem jak tylko
pamiętam - powiedział Walenty
Kwaśniewski. - Ze względu na to, że
równo siwieliśmy, z niekłamaną radoś
cią wręczam ten skromniutki dyplom
w imieniu Rady Gminy i Zarządu
życząc przede wszystkim zdrowia”.
Marian Żurek podziękował za wyró
żnienie. - ”Lata lecą... Służę społe
czeństwu Twardowa, naszej gminy
ijakoś się udaje. Raz lepiej, raz gorzej,
ale staram się zawsze jak najlepiej"
- mówił.

Ostatnie uchwały
Ostatnia w tym roku - XXI Sesja
Rady Gminy Kotlin poświęcona była
podatkom i zmianom w budżecie.
Większością głosów podjęta została
uchwała ustalająca wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nierucho
mości. Na poziomie roku 1996 miesz
kańcy gminy Kotlin będą płacić po
datki od budynków mieszkalnych
i od pozostałych budynków. Podatek

od budowli nadal wynosi 2%. Pozos
tałe stawki podwyższono.
Kolejna uchwała dotyczyła wyso
kości inkasa podatku od nierucho
mości, podatku rolnego i podatku
leśnego, które wynosić będzie śred
nio 7% od zainkasowanej kwoty.

Mielenie pieniędzy
Skarbnik Irena Antczak przedsta
wiła zmiany w budżecie na rok 1996.
Dochody zostały zwiększone m.in.
dlatego, że gmina otrzymała środki
z Agencji Restrukturyzacji i Modrenizacji Rolnictwa oraz dlatego, że
zwiększono subwencję i sprzedano
” agronomówkę” . Po zmianach do
chody budżetu wynosić będą
4.877.441 zł, a wydatki 4.952.956 zł.
- "W zmianach budżetowych zginą
łem dokładnie. - przyznał wójt - [...]
W tym roku cały czas mielimy w tych
pieniądzach. Ale z tego mielenia pie
niędzy wyszła nam dotacja z Agencji,
mniej więcej 3 miliardy złotych.

Stawki podatku od nieruchomości w 1997 roku
w gminie Kotlin
od budynków mieszkalnych lub ich części

0.20 zł od 1 m kw. powierzchni u2 ytkowej

od budynków lub ich części związanych z działalnością,
gospodarczą inną niz rolnicza lub leśna

9.60 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

4,00 zł od 1 m kw. powierzchni u2ytkowej

od pozostałych budynków lub ich części

1,72 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej

od budowli

2 proc. ich wartości

od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niz
rolnicza lub leśna

0,34 zł od 1 m kw. powierzchni

od użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw
rolnych

0,01 zł od 1 m kw. powierzchni

od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

2 zł od 1 ha powierzchni

od pozostałych gruntów

0,02 zł od 1 m kw. powierzchni

I chcę panom radnym powiedzieć, że
gdyby nie ta dotacja, to miny nasze
byłyby dzisiaj zupełnie inne, bo gmi
na wchodziłaby w nowy rok ze zobo
wiązaniami” .
Jednogłośnie uchwalono plan pra
cy Rady Gminy na 1997 rok. Przyjęto
również plany pracy poszczególnych
komisji rady.

Niewiele interpelacji
Najzacieklej radni dyskutowali
w punkcie poświęconym interpelac
jom i wolnym głosom. Radny Hen
ryk Orczyk zwrócił uwagę na to, że
w Kotlinie w soboty sklepy są za
mknięte o godz. 12.00. - "A gdy jadę
w teren: Twardów czy Wola Książęca

Podwyżki odrzucone, budżet przyjęty
Ostatnia w starym roku sesja Rady Gminy Jaraczewo odbyła się 30 grudnia. Przyjęty został
budżet, chociaż najbardziej radnych zaskoczyła propozycja Ministerstwa Finansów dotycząca
zwiększenia stawek podatków.
Sesja złożona była z dwóch części
- roboczej i uroczystej, w której zna
lazło się miejsce na toast i życzenia
noworoczne.
W ostatniej chwili poszerzono po
rządek obrad o dodatkowy punkt
mówiący o zmianie uchwały w spra
wie wysokości podatku od nierucho
mości. Pismo z nowymi stawkami
proponowanymi przez Ministerstwo
Finansów dotarło do jaraczewskiego
urzędu w dniu sesji i zaskoczyło
wszystkich radnych. Tuż przed posie
dzeniem, w trybie pilnym zebrał się
Zarząd, który zaproponował niezna
czne podwyżki podatku od nierucho
mości, nic przychylając się tym sa
mym do wniosku ministerstwa,
wnioskującego nawet o 30 % pod
niesienie jego wysokości. Podczas se
sji radny Bronisław Kaczmarek za-

# Z okazji
40-tej rocznicy ślubu
Rodzicom, Teściom i Dziadkom
STEFANII i WŁADYSŁAWOWI
PAWLAKOM

serdeczne życzenia
od synów z żonami '$$’ <5$l
i wnucząt IP’
(447o/rv%>

proponował, by nie zmieniać wyso
kości podatku, ustalonego już na
poprzednich posiedzeniach rady.
W wyniku głosowania wszyscy radni
przychylili się do tego wniosku, od
rzucając projekt Zarządu. Wójt Ma
ciej Pielarz nie był zadowolony z ta
kiego obrotu sprawy. Stwierdził, że
później i tak nieuchronne okaże się
podniesienie podatków i to o znacz
nie większy procent.
Najważniejszym w tym dniu proje
ktem uchwały był budżet. Nie prze
widziano nad nim żadnej dyskusji.
Radni przytłaczającą większością
przyjęli uchwałę budżetową na 1997
rok, przy dwóch głosach wstrzymu
jących się. Przewidziano w niej do
chód na poziomie 6.327.173 zł. Wy
datki przewidziano na poziomie
6.650.306 zł. Dotacje dla gminnych
jednostek organizacyjnych ustalono
w wysokości 530.948 zł. Określono
też kwotę 250 tys. zł, do której zarząd
gminy samodzielnie może zaciągać
zobowiązania. Ustalono też diety dla
sołtysów za uczestnictwo w sesjach
i komisjach, w wysokości dwukrot
nej diety pracowniczej - 16.40 zł.
Na zakończenie tej części posie
dzenia radny Janusz Idczak wysunął
wniosek o wystąpienie poprzez Wo
jewodę Kaliskiego do Prezydenta RP
o odznaczenie wójta Macieja Pielarza Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski. Propozycja ta
spotkała się jednogłośnie z aprobatą.
Później, w części uroczystej, przy
lampce szampana, przewodniczący
Rady Gminy - Stefan Grzelak złożył
radnym i przybyłym sołtysom życze
nia noworoczne. Za szczególne osią
gnięcia za zasługi dla gminy Jaracze
wo odznaczono pamiątkowymi me
dalami Mariana Sipurzyńskiego [Ze
nona Błaszczyka. Odznakami za za
sługi dla gminy Jaraczewo uhonoro
wano Teresę Jankowską, Piotra Szy
szkę, Kazimierza Lindeckiego, Miro
sława Maćkowiaka, Jana Tomczaka,
Jana Łabędzkiego oraz księdza Ro
mana Cichonia.
ANDRZEJ STASIAK

to są otwarte" - żalił się. Wójt Walen
ty Kwaśniewski nie potrafił znaleźć
rozwiązania problemu. - ”Kwestia
zaopatrzenia to kwestia konkurencji.
Każda instytucja - spółdzielcza czy
prywatna musi wiedzieć, wjakim świę
cie żyje, na jakich warunkach działa.
Wydaje mi się, że w gminie przydałby
się sklep otwarty 24 godziny. "
Radny Orczyk mówił też o braku
oświetlenia na ul. Poznańskiej - od
Powstańców Wlkp w stronę spółdzie
lni. - "Cierpię z tego tytułu okropnie
- zapewniał wójt - bo lampy leżą
w piwnicy urzędu równiutko rok, ale
nie potrafiłem się dogadać z Ener
getyką. A jak się dogadałem z nimi, to
natknąłem się na drogowców i powie
dzieli, że musimy mieć dokumentację,
aby postawić slupy na ul. Poznańskiej
. I tak nam ten rok bez tych lamp
zszedł". O oświetleniu ulicznym mó
wił również radny Frąszczak z Wy
szek. - "Polowa wioski świeci się całą
noc, a połowa gaśnie" - zauważał.
Walenty Kwaśniewski wyjaśnił, że
nowe lampy mają założone zegary
astronomiczne, które dają obniżkę
ceny energii elektrycznej o 33 %.
W związku z tym tam, gdzie są zegary
lampy, świecą się całą noc.
Kolejny raz wróciła na sesję spra
wa sygnalizacji świetlnej na ul. Po
znańskiej. - ” Wnioskuję,aby w nowym
roku powrócić do sprawy sygnalizacji
świetlnej przy ulicy Poznańskiej i Rymarkiewicza. Uważam to za sprawę
pilną" - powiedział Marian Żurek.
Z radnym zgodził się wójt. - ” Poznań
ską z roku na rok będzie jeździć więcej
samochodów. Bez tego światła się nie
obejdzie - czy my chcemy, czy nie.
Pisaliśmy już w tej sprawie a od
powiedzi nie ma żadnej. Myślę, że
z panem przewodniczącym zrobimy
sobie wycieczkę do Poznania i spróbu
jem y coś załatwić."
Tradycyjnie, ostatnia sesja w roku
zakończyła się składaniem życzeniem
i spotkaniem przy lampce szampana.
Grażyna Cychnerska

Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna
REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY
JAROCIN
63-200 JAROCIN ul. Batorego 26

tel. (062) 47-21-37 fex (062) 47-29-01

Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarocinie informuje o planowanych przerwach
w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscowościach:
- m. Osiek

w dniach 8.01.1997 r. do 9.01.1997 r., w godz. 800-1500
- od nr 5 do nr 42

Rejonowy Zakład Energetyczny przeprasza za utrudnienia wynikające z przerw w
dostawie energii elektrycznej.
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Samochodem... po chodniku
Stawki podatku od środków trans
portowych będą wyższe w 1997 roku od
ubiegłorocznych o około 15 %. Zarząd
Miejski proponował najpierw wzrost
dziesięcioprocentowy, jednak ostatecz
nie poparł propozycję Komisji Komu
nalnej, która opowiedziała się za zwięk
szeniem stawek do 15 % ”ze względu
na zły stan dróg”.
W porządku obrad listopadowej
sesji Rady Miejskiej w Jarocinie było
przewidziane uchwalenie stawek po
datku od środków transportowych,
które miały wzrosnąć w stosunku do
ubiegłorocznych o około 10 %. Pro
jekt uchwały wycofano. Ponownie ra
dni wrócili dó niego 20 grudnia. Wów
czas Zarząd Miejski, po uwzględnie
niu uwag Komisji Komunalnej, doty
czących złego stanu nawierzchni dróg,
zaproponował podatki wyższe o 15
%. - Na posiedzeniu Komisji Komunal

L I S T Y
Jestem pasażerem autobusów PKS
już od wielu lat. Dojeżdżam codziennie
do pracy z okolic Jaraczewa. Niestety
coraz powszechniejsze jest chamstwo
prezentowane przez młodzież w auto
busach. Nie ma już takiej sytuacji, jak
dawniej, gdy młody człowiek ustępował
miejsca starszym. W wypadku kobiet
było to normalne. Ostatnio usłyszałem,
jak siedemnastolatek zapytany przez
babcię, czy nie mógłby ustąpićjej miejs
ca, bo jest chyba dżentelmenem, od

nej porównywaliśmy stawki z innymi
gminami i pojawiła się myśl, że można
podwyższyć ten podatek jeszcze
o 5 % (czyli do poziomu o 15 % wy
ższego od ubiegłorocznego - przyp.
red.). Z tego uzyskujemy około 657
tys. zł, które mają być przeznaczone na
chodniki na wsi i w mieście - wyjaśniał
Marian Józwiak, przewodniczący
Komisji Komunalnej.
Rada przyjęła propozycję stawek
zdecydowaną większością głosów.
Przeciw był tylko radny Jan Grzesiek,
a dwóch rajców wstrzymało się od
głosu. - Widzę możliwości zamknięcia
budżetu w dotychczasowych docho
dach gminy. Wzrost stawek podatów
o 10 % zapewniał to. (...) O dziwo był
on szykowany pod pełen projekt budże
tu, czyli było to przemyślane. Więc
poszły jakieś sprawy nie do końca
uzasadnione i wyjaśnione - zauważył
radny Jan Grzesiek i dodał: - Myślę,

że samorząd poszedł na łatwiznę. Wy
sokie podatki - łatwo się dzieli. Łatwo
można pieniążki wydawać, a nie pat
rzeć po gospodarsku.
Zwiększenie stawek było motywo
wane złym stanem nawierzchni dróg.
Na zarzut, iż "dodatkowe” pieniądze
uzyskane od kierowców i tak nie będą
przeznaczone na drogi, ale zostaną
przekazane na naprawę i budowę cho
dników, Marian Józwiak odpowie
dział: - Pojęcie drogi obejmuje jezdnię
i chodnik. Można też powiedzieć, że
kierowcy również jeżdżą po chodni
kach. Dzisiaj na przykład widziałem,
jak policja "ładowała" za to mandat
koło urzędu gminy.
(rr)
Stawki podatków w ogłoszeniu na
str. 16

STOP

Kolędy
I fajerwerki
Koncert kolęd oraz pokaz sztucz
nych ogni odbył się w ostatnią niedzielę
starego roku na jaraczewskim rynku.
Najpierw zaśpiewały dzieci. Zapre
zentowały kolędy w nowoczesnym
stylu, przygotowane przez instrukto
rów Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki - organizatora nie
dzielnego wieczoru. Współorganiza
torem była Rada Sołecka Jaraczewa.
Później tłumnie zebrani wokół choinki
mieszkańcy gminy podziwiali ilumi
nacje sztucznych ogni.
(as)

KLATKA

powiedział rozpierając się wygodnie na
fotelu: "Babciu, dżentelmeni są, ale
miejsc nie ma". Poza tym, przy wsiada
niu do autobusu starsi ludzie nie mają
szansy. Najpierw muszą to zrobić mło
dzi. Bez żenady odpychają nawet ko
biety w ciąży. Staruszkowie mogą po
tem usłyszeć tylko zdania podobne do
zacytowanego wyżej i jeszcze na doda
tek - parę niecenzuralnych słów. Może
najwyższy czas, aby szkoły zajęły się
takimi podstawami wychowania. Jak
widać, w domu nikt tego nie uczy.
Stały czytelnik
z Jaraczewa

Serdeczne podziękow anie wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
kochanej Żony, Mamy i Babci
ś. t p.

Lucjanny Gmurczak
składa
rodzina
S e rd e c z n e p o d z ię k o w a n ie za opiekę m edyczną dr K. Tabace,
księżom parafii żerkow skiej, krew nym , znajom ym oraz wszystkim ,
którzy dzie lili z nami sm utek, żal, za m o d litw y, in tencje mszalne,
złożone k w ia ty i w ieńce, tym którzy brali udział w ostatnim
pożegnaniu naszego kochanego męża, ojca i dziadka

Ś. t p.

M a rian a A b ra m o w ic za
składa
ż o n a , s y n o ra z s y n o w ie z r o d z in a m i

Jarocińscy radni: Jan Sójka - przewodniczący nowo utworzonej Komisji Rolnictwa
(pierwszy z lewej) i Marian Karliński - członek komisji.
Pot. R. Kaźmierczak
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Gry komisyjne
Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stron
nictwa Ludowego podzielili między siebie przewodnictwo
większości komisji Rady Miejskiej w Jarocinie. Składy
osobowe komisji ustalono na sesji 20 grudnia.
W lutym ubiegłego roku uchwalono
Statut Gminy Jarocin, nazywany kon
stytucją gminy, który m. in. określa
organizację i kompetencje Rady Miej
skiej, tryb zwoływania sesji, sposób
podejmowania uchwał. Radni, przyj
mując Statut, powołali osiem stałych
komisji Rady Miejskiej, które rozpo
częły prace od 1 stycznia 1997 r.
Pracę w Komisji Rewizyjnej zade
klarowało siedmiu radnych, a będzie
im przewodził Lech Szymczak (SLD),
który był przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej także przed zmianami.
Szefem Komisji Spraw Społecznych

Nowe Miasto

Wigilijna
sesja
Ostatnia sesja w starym roku Rady
Gminy w Nowym Mieście trwała nieca
łe czterdzieści minut i miła uroczysty
charakter. Dokonano również zmian
w budżecie.
Sesja okazała się konieczna, kiedy
do gminy dotarły środki z racji zwięk
szenia subwencji ogólnej oraz zwrotu
kwot wypłaconych przez gminę rol
nikom z racji ustawowych zwolnień
z podatku rolnego i leśnego. By wpro
wadzić te środki do budżetu, koniecz
na była uchwała Rady Gminy. Radni
przyjęli ją jednogłośnie. W rezultacie
budżet zwiększono o kwotę 39.111 zł.
Pieniądze te w całości postanowiono
przeznaczyć na kanalizację Nowego
Miasta.
W wyniku zmian, jakie nastąpiły
w ostatnim czasie w ustawie o podat
kach lokalnych, określających ich dol
ną i górną wysokość, rada zmuszona
została do skorygowania niektórych
stawek podatku od nieruchomości,
gdyż przyjęte na poprzedniej sesji były
niższe niż przewidziała ustawa.
Sesja odbywająca się w dzień wigi
lijny zakończyła się dzieleniem opłat
kiem i życzeniami. Radni i sołtysi oraz
wszyscy obecni na sali otrzymali też,
przywiezioną poprzedniego dnia
z drukarni, książkę pt. "Żerków i No
we Miasto nad Wartą", wydaną w se
rii Wielkopolskiej Biblioteki Krajo
znawczej.
(hc)

Spotkanie
Sybiraków
Spotkanie opłatkowe Sybiraków od
będzie się 10 stycznia.
Sybiracy, ich rodziny oraz człon
kowie Koła więźniów Politcznych
spotkają się w kaplicy przy kościele
Chrystusa Króla w Jarocinie o godz.
10.00.

i Porządku Publicznego wybrano Sta
nisława Podeszwę (SLD). W głosowa
niu wygrał z Konradem Krzynowkiem - dotychczasowym przewodni
czącym Komisji Administracji Samo
rządowej, Porządku Publicznego
i Opieki Społecznej, której to więk
szość zakresu działania przejęła właś
nie komisja spraw społecznych. Nowo
powołana Komisja Organizacyjno Prawna, pod przewodnictwem Czes
ława Robakowskiego (SLD)., będzie
się zajmowała m. in. sprawami będą
cymi do tej pory w kompetencji dora
źnej Komisji Statutowo - Regulami
nowej, kierowanej również przez Cze
sława Robakowskiego. Radna Jolan
ta Mejzińska (Unia Wielkopolan) po
zostanie przewodniczącą Komisji Bu
dżetu. Marian Józwiak (Forum Sa
morządowe) będzie prowadził obrady
Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, a Leszek Baj
da (Jarocin 2000) Komisji Gospoda
rki Przestrzennej i Rozwoju Gospo
darczego.

Największe zaskoczenie na sesji wy
wołał fakt niepowołania na stanowis
ko przewodniczącego Komisji Oświa
ty, Kultury, Sportu i Rekreacji jej
dotychczasowego szefa - Bogdana
Udzika. W wyniku tajnego głosowa
nia zdecydowano, iż komisji będzie
przewodniczył radny PSL-u - Jan
Grzesiek.
Przy tworzeniu statutu wiele kont
rowersji wzbudziło wyodrębnienie
Komisji Rolnictwa. Za jej powoła
niem opowiadali się prawie wyłącznie
radni PSL i SLD. Ich oponenci propo
nowali włączenie zagadnień dotyczą
cych rolnictwa do zakresu prac Komi
sji Gospodarki Przestrzennej i Roz
woju Gospodarczego. Ostatecznie
Komisję Rolnictwa utworzono, a na
jej przewodniczącego wybrano Jana
Sójkę (PSL), który dopiero w dniu
wyboru zdecydował się na udział
w pracach tej komisji. Oprócz niego
członkami komisji zostali: Jan Grze
siek, Ryszard Kołodziej (obaj PSL),
Marian Sikorski (SLD) i Marian Karliński (KW "Miastu i Wsi”).
(rr)
W jarocińskiej Radzie Miejskiej po
działy partyjne były widoczne tylko na
początku kadencji samorządu - kiedy
wybierano przewodniczącego rady,
burmistrza, powoływano komisje. Póź
niej nie nastąpił wyraźny podział na
rządzących i opozycję. W skład Za
rządu Miejskiego weszli radni ze wszys
tkich opcji.
Minęło dwa i pół roku i okazało się,
że kiedy dochodzi do głosowań decydujących o obsadzie "stolkow”, wjarocinsiej radzie skutecznie działa koalicja

SLD - PSL, wspomagana przez "Spół
dzielców” i - cichaczem - głosem podob
no prawicowego radnego.
Nikt z koalicjantów nie zgłaszał
wcześniej zastrzeżeń do sposobu kiero
wania komisjami przez Konrada Krzynowka i Bogdana Udzika. Niespodzie
wanie, przy okazji reorganizacji komi
sji, przeowdniczący "przepadają"
w głosowaniach. Ich miejsca zajmują
radni SLD i PSL - przez większość
uzani zapewne za lepszych szefów ko
misji. Swój zawsze lepszy, ale tego nikt
nie powiedział.
Wśród jedenastu członków Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
jest aż sześciu nauczycieli. Żaden z nich
nie zdecydował się na przewodniczenie
komisji. Będzie nią kierował Jan Grze
siek - rolnik - bankowiec (spółdziel
czy). Jakich fachowców w dziedzinie
kultury ma Polskie Stronnictwo Ludo
we udowodnił minister Zdzisław Podkański. Należy mieć jedynie nadzieję,
że profesjonalność w PSL rośnie wraz
z obniżaniem się stopni na drabinie
partyjnej.
Tworząc Komisję Rolnictwa (pre
zent SLD dla PSL?), radni nie do
końca wiedzieli, czym będzie się ona
miała zajmować. ,, Wielką Niewiado
mą" tworzą czterej rolnicy plus przewo
dniczący rady. Zapewne już niebawem
kierujący komisją - Jan Sójka przed
stawi program pracy tego gremium,
gdyż był ostatnio tak zapracowany, że
nie miał nawet czasu zapisać się do
komisji, której został przewodniczą
cym. Uczynił to dopiero kilkadziesiąt
minut przed wyborem.
ROBERT KAŹMIERCZAK

stanie kanalizacja sanitarna Żółkowa.
Być może starczy też pieniędzy na
wyremontowanie kilku gminnych
dróg: z Żerkowa do Śmiełowa, z Prusinowa do Żernik, z Przybysławia do
Antonina i z Lgowa do Szczonowa.
W projekcie budżetu zaplanowano
też wykonanie nowego oświetlenia
oraz budowę ulic w Żerkowie: Tar
gowiska, Wyspiańskiego i Cmentar
nej. Żerkowska rada przychyliła się do
rozpoczęcia inwestycji rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Dobieszczyź
nie jednocześnie zakładając przepro
wadzanie remontów innych szkół.
Wiele kontrowersji wzbudziła
uchwała dotycząca podatku rolnego.
Po ostrej dyskusji większość opowie
działa się za niepodwyższaniem do
tychczasowej stawki. Wyniesie ona
tyle, ile w drugim półroczu 1996 roku,
czyli 30 zł za kwintal.
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

Żerków

N iższe podatki
O piętnaście procent wzrośnie od
1997 roku podatek od środków trans
portowych. Stawka podatku rolnego
wyniesie natomiast tylko 30 zł za kwin
tal - tak zadecydowali na sesji żerkowscy radni.
Jeden z punktów obrad dotyczył
zmiany wysokości stawek za pobór
wody z gminnych wodociągów. Usta
lono, że za 1 m3 "ryczałtowcy" za
płacą w 1997 roku 1 zł, a odbiorcy
indywidualni - 65 groszy. Ustalona
została też opłata za ścieki wprowa
dzone do sieci kanalizacyjnej przez
wszystkie podmioty (poza gospodarstw am i do m o w y m i). In sty tu c je
i przedsiębiorstwa płacić będą w na
stępnym roku wyższą stawkę - 1 zł za
1 m3 ścieków. Podmioty gospodarcze
wprowadzające do sieci kanalizacyj
nej ścieki szczególnie uciążliwe dla
środowiska (na przykład masarnie)
uiszczać będą opłatę w wysokości 2 zł
za 1 m3 ścieków. Stawka ryczałtowa
w wypadku gospodarstw domowych
nie zmieniła się i wyniesie miesięcznie
1,50 zł od jednego domownika.
Żerkowscy radni uchwalili wyższe
o 15 % podatki od środków transpor
towych .
W trakcie sesji przyjęta została też
uchwała dotycząca podatku od nieru
chomości. W budynkach mieszkal
nych za metr kwadratowy trzeba bę
dzie płacić 0, 26 zł. ”Zwiększyliśmy
stawkę dotyczącą sklepów - 8 zł od

metra kwadratowego - przyznał czło
nek żerkowskiej rady. - Nie zmieniły
się natomiast opłaty dotyczące rzemieś
lników, instytucji i przedsiębiorstw.
Wynosić będą nadal 7 zł”. Opłatę od
pozostałych budynków lub ich części
ustalono w wysokości 1,72 zł.
Radni przyjęli też wstępnie projekt
budżetu na 1997 rok. Przed ostatecz
nym jego przyjęciem, pojawić się ma
jeszcze wiele zmian. W wykazie inwes
tycji znalazło się między innymi do
kończenie pierwszego etapu kanaliza
cji deszczowej w Dobieszczyźnie oraz
gazyfikacja Brzóstkowa.
Prawdopodobnie zakończona zo-
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A. K. RUSZCZYNSCY

AUTORYZOW ANY DEALER
SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW:
• FSO - POLONEZ CARO, TRUCK, CARGO
• DAEWOO - TICO, NEXIA, ESPERO
k a t o w /ce

G ądki

/

* SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY RATALNE DO 5 LAT
* AICE KONSORCJUM - RATY NIEOPROCENTOWANE
* LEASING
* MONTAŻ INSTALACJI GAZOWYCH
* AUTOSERWIS oferuje także wymianę używanych
samochodów na nowe
* KOMIS SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
* NA MIEJSCU REJESTRACJA I UBEZPIECZENIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
62-023 Robakowo k/Gądek, ul. Krótka 4
trasa Poznań - Kórnik
tel. (0-61) 171-216. 170-610, fax (0-61) 170-609
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Walcerek czynny
Uroczystym toastem na cześć właścicieli i wystawnym obiadem dla
kilkudziesięciu zaproszonych gości, po ponad rocznej przerwie, wznowił
swą działalność Gościniec Walcerek.
Prawie rok temu Walcerek, stano
wiący dotąd własność gminy, został
sprzedany za ponad dwa miliardy zło
tych małżeństwu Zofii i Karolowi
Sionkowskim z Poznania. Prawie od
zaraz nowi właściciele rozpoczęli pra
ce remontowe w obiekcie. Gościniec
by! w strasznym stanic technicznym.
Praw ic wszystko kwalifikowało się do

wymiany. Nie wiem, czy gdybyśmy
dokładnie znali cały zakres prac, zde
cydowalibyśmy się na jego kupno - mó
wiła w sobotę właścicielka Walcerka.
Nowi gospodarze dokonali wymiany
instalacji grzewczej, elektrycznej, wo
dnej. Odremontowano wszystkie toa
lety i łazienki. Został całkowicie zmie
niony wystrój wnętrza restaura-

cji. Wzbogacono również wyposaże
nie kuchni, choć państwo Sionkowscy
pozostawili stary piec opalany węg
lem. Według kucharzy właśnie na ta
kich piecach, opalanych węglem i drew
nem można ugotować najlepsze potra
wy - twierdzi Zofia Sionkowska.
W gościńcu będzie 21 miejsc noc
legowych w pokojach dwu, trzy i czte
roosobowych. Jest też jeden aparta
ment. Pięć pokoi dwuosobowych ma
łazienki, pozostali goście muszą ko
rzystać ze wspólnych ubikacji i łazie
nek na piętrze. Jednak w każdym
pokoju jest estetyczna umywalka z lu
strem, co stanowi wzbogacenie wypo
sażenia w porównaniu ze stanem po
przednim. Cena noclegu wynosi od 85
zł za pokój dwuosobowy z łazienką do
150 zł za największy, czteroosobowy.
Szefem kuchni jest Grzegorz Maj
chrzak. W dniu otwarcia gościom za
serwowano krem pieczarkowy. Danie
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główne stanowiło dla zaproszonych
nie lada dylemat. Podano tak ogrom
ny wybór mięs i dodatków, iż tylko
całotygodniowa głodówka mogła
umożliwić spróbowanie wszystkiego.
Zapewne ocena poszczególnych dań
jest sprawą indywidualną każdego
smakosza, ale na pewno znakomity
był schab ze śliwką - jednocześnie
soczysty i kruchy. Wysoko można też
ocenić udziec cielęcy, nieźle przypra
wiony i dobrze upieczony. Z przy
stawek najbardziej smakowite były
brokuły, a surówka z selera z orzecha
mi włoskimi mogła zadowolić każde
podniebienie. Z win podano Sofię, ale
niestety dostępne na rynku roczniki
tego niegdyś znakomitego trunku nie
są najwyższych lotów.
Właściciele Walcerka zapowiadają
już teraz atrakcyjne zabawy w stycz
niu, co przy krótkim w tym roku
karnawale powinno zapewnić duże
zainteresowanie jarociniaków.
(rp)

Witaszyce

Jasełka dla rodziców

FOTO Stachowiak

PRASA DONOSIŁA
Tęgą mamkę poszukuje się.
Bliższe u exped. tygodnika.
‘‘Tygodnik powiatowy dla powiatu pleszewskiego"
Nr 3, 16 stycznia 1875 r.

Baczność Karnawał!!
najtańsze źródło zakupu:
serpentyn, confetti, ozdób
do kotyljona i poloneza, różnych masek balowych i t. p.

KSIĘGARNIA
Rynek 2.

POLSKA

JA N A MAJEROW ICZA
JAROCIN ul. Krakowska 5. Filja
“ Jarociński Orędownik Powiatowy"
Nr 2, 8 stycznia 1931 r.

J a ro c in ro k u 1 9 9 0
Oglądam kolorowy plan miasta. Te zielone linie, to właśnie nowe zadania.
Architekt miejski inż. Stefan Knasiecki snuje wizję bardzo odważną i
przyszłościową.
więc między ulicami Wojska Polskiego, Wroc
ławską i Wolności zaznaczono na planie
oryginalne rozwiązanie handlowo-usługowe,
żespół punktowców na wspólnej podstawie koła
•okrąglaka. W górnej części będą mieszkania, na
Jole - nowoczesne, przestronne magazyny, sklepy
;pecjalistyczne i punkty usługow e, szybkie
adłodalnie, bistro i restauracje.
Projekt je s t śm iały, w ykraczający poza
łrzyjęte normy, bowiem nie buduje się dotychczas
\ miastach powiatowych wyższych domów, niż
)-kondygnacyjne. Ale...
Jarocin ma gleby wysokiej klasy. Jest więc

A

ekonomicznym i gospodarczym obowiązkiem
budowanie miasta w górę tak. aby oszczędzić jak
najwięcej hektarów dla rolnictwa. Dlatego myśli
się o blokach 11 -piętrowych.
Drugim punktem - centrum usługowym i
turystycznym Jarocina przyszłości będzie stary
rynek. Postanowiono skorzystać z poznańskich
doświadczeń i przekształcić go w deptak - raj dla
turystów. Tutaj powstaną hotele i domy nocle
gowe. sklepy z. artykułami sportowymi i pamiąt
karskimi, szybkie bary i restauracje.

“ Gazeta Poznańska"
4 stycznia 1974 r.

Sześciolatki z przedszkola w Witaszycach zaprezentowały przedstawienie
„O narodzinach Chrystusa”. Dzieci
z wielkim przejęciem recytowały wier
sze i śpiewały kolędy. Występ zorgani
zowany został specjalnie d!a rodziców.
Przedstawienie jasełkowe wysta
wiono przed świętami w Domu Socjal
nym w Witaszycach. Występ sześcio
latków mogli obejrzeć zarówno ich
rodzice jak i zaproszeni goście. Przy
byli między innymi: ksiądz dziekan
Stanisław Szymański, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Witaszycach Ryszard
Jacek oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Sikorski. Przedsta
wienie przygotował Dariusz Pawlak,
katecheta w przedszkolu w Witaszy
cach.
Rozpoczęło się odśpiewaniem kolę
dy „Wśród nocnej ciszy”. Po odsłonię
ciu kurtyny na scenie ukazały się dzie
wczynki przebrane za aniołów oraz
pasterze. - Na środku sceny dzieciątko
Jezus ułożone na sianie. Po bokach
dzieci, które wcieliły się w rolę św.
Józefa i Matki Boskiej. To wszystko,
a także kolędy dawało szczególny na
strój - mówiła mama sześcioletniej
Kasi. Oprócz dekoracji największe
wrażenie na oglądających wywarły
stroje aniołków. - Dziewczynki ubrane
były w białe szaty i skrzydła wykonane
z tektury i bibuły - mówił Dariusz

Pawlak. Na scenie pojawiało się coraz
więcej małych aktorów. - Do żłóbka
przybyli między innymi ubrani w piękne
szaty trzej królowie, żołnierze a także
zakonnice i ksiądz - opowiadał Dariusz
Pawlak.
- Być może bardziej przeżywam
przedstawienie niż moja córeczka. By
łam zaangażowana w naukę wierszyka,
wyszukałam dla niej kostium, a gdy
recytowała, bałam się, aby nie pomyliła
tekstu - mówiła mama Asi. Przed
stawienie zakończyło się wspólnym
odśpiewaniem kolędy „Pójdźmy
wszyscy do stajenki” .
Po występie maluchów głos zabrali
zaproszeni goście. - W imieniu grona
pedagogicznego chciałam podziękować
mojemu byłemu uczniowi za przygoto
wanie tak wspaniałego widowiska. Mu
szę przyznać, że tego typu przestawie
niejasełkowe w Witaszycach mam oka
zję oglądać po raz pierwszy - mówiła
Janina Kwiatkowska, emerytowana
nauczycielka.
Ksiądz dziekan Stanisław Szymań
ski przyznał, że przedstawienie było
bardzo ciekawe i ładnie przygotowa
ne. - Mam nadzieję, że będzie mogła je
obejrzeć większa ilość osób - mówił
dziekan.
Na jego prośbę przedstawienie zo
stało powtórzone w drugi dzień świąt
podczas mszy świętej dla dzieci w koś
ciele w Witaszycach.
(rrz)

Zostań modelką
i modelem

W naszym konkursie nie ma wy
granych i przegranych, ale uczestnicy
mogą liczyć na nagrody - nominacje
do finałów regionalnych wyborów
Miss Polski i Miss Polski Nastolatek,
Mister Polski. AM „Avangarde” za
prosi także jedną osobę do udziału
w kursie dla modelek i modeli.
Zainteresowane osoby zapraszamy
na pierwsze spotkanie, które odbędzie
się 3 stycznia o godz. 18.00 w siedzibie
redakcji „G. J.” (ul. T. Kościuszki 8b).
Dajcie się odkryć!
(ap)

Wszystkie osoby, które chciałyby
spróbować swych sił w zawodzie mo
delki i modela powinny się do nas
zgłosić. Uczestnicy konkursu będą
mieli okazję poznać choreografa z po
znańskiej Agencji Mody „Avangardc”, dowiedzieć się jak należy się
ładnie poruszać i prezentować stroje
oraz jak wygląda od podszewki pokaz
mody.
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- To nie zastąpi rodzinnego stołu, ale przynajmniej przez chwilę czujemy się
wszyscy jak jedna rodzina - mówi pan Jan - człowiek znikąd, albo, jak kto woli
- z Polski. Siedzi przy stole z tymi, którzy tak jak on mieszkają na dworcu
i z tymi, którzy mają dom, ale nie mają rodziny.

Jak jedna rodzina
----------------------------------------------------Pierwsi goście przychodzą do War
sztatów Terapii Zajęciowej przed
dziewiętnastą. Siadają przy jednym
końcu stołu. Uśmiechnięci, rozgada
ni - znają się z Domu Dziennego
Pobytu. - Tam mieliśmy wigilię wczo
raj. Było kilkadziesiąt osób. Tutaj
przyszli tylko ci, którzy siedzieliby

dzisiaj sami - tłumaczy pani w okula
rach. Znają się od pięciu lat i wszyscy
zgodnie twierdzą, że czują się jak
jedna wielka rodzina.
Jest jeszcze pan z brodą. Siedzi
przy innym stole, zdała od reszty.
Milczy. Pani w fioletowym sweterku
zajmuje krzesło na drugim końcu.
Potem przychodzą inni. Przy stole
nie ma prawie wolnych miejsc, więc
już nikt nie siedzi sam. Z głośników
cichutko ”sączą” się kolędy. Ksiądz
odmawia modlitwę, wszyscy łamią
się opłatkiem i żvczą sobie lepszych
dni.

Jedzenie
- na to pan z brodą czekał najbar
dziej. Teraz pochyla się nad miską
kapusty z fasolą i je - jedna łyżka,
druga. Jest bardzo skupiony, niechęt
nie odpowiada na pytania. - Bardzo
smutno...- mówi nie przerywając je
dzenia. - Przeżywam ten dzień. Jestem
samotny - kolejna łyżka. - Matka
mieszka 400 kilometrów stąd. Żona
mnie zostawiła. Opróżnia miskę i się
ga po następną - z kapustą z grzyba
mi.
Podobno mieszka w stodole, ale
mówi. że niedawno dostał mieszka
nie od burmistrza. Ile lat jest sam?
Cisza. Zastanawia się. - Może sześć
- odpowiada. Teraz je rybę. Potem

BEATA FRĄCKOWIAK ------------

ciasto. Śpiewa kolędę i obiera man
darynkę. Jeszcze jabłko i znów man
darynka.

Mieszkam z bratową,
ale ona ma dosyć swoich gości, gdzie
ja bym tam jeszcze miała się pchać.
Przyszłam tutaj - mówi pani w fiole

towym sweterku. Męża nie ma, dzie
ci też. ”Pewnie to i dobrze - tłumaczy
- bo gdzie na tę biedę jeszcze dzieci
mieć”. Ubiegłą wigilię spędziła sama,
przed telewizorem. - Płakała - włącza
się do .rozmowy sąsiadka. - Nie.
Gdzieżby - oburza się kobieta. Sma
kuje jej wszystko. - W domu tego nie
mam. Dla jednej osoby się nie opłaca
- mówi. Sąsiadka od wigilijnego stołu
też nic nie gotowała. Dzieci ma w Po
znaniu. Tłumaczy, że nie mogła do
nich jechać, bo dom by się wyziębił.
- Rodzina się rozjechała. Nikt nie
został - opowiada. Pierwszy raz w ży
ciu wyszła w ten dzień z domu. Byłabym sama, a przecież tradycją
jest, żeby w Wigilię być razem - mówi.
Pan, który siedzi przy innym stole od
ośmiu lat nic spędzał z nikim Wigilii.
- Jestem wdowcem. Nigdy nie robiłem
dla siebie wieczerzy. Kupiłem śledzia,
jadłem co bądź. Ucieszył się, kiedy
usłyszał, że wreszcie nie będzie tego
wieczoru sam. Chciał nawet zapłacić,
choć emerytury nie ma zbyt wiele.
Dzisiejszy wieczór jest po raz pierw
szy od tylu lat radosny. Może śpie
wać z innymi kolędy i dzielić się
opłatkiem. Dawno nikt nie składał
mu życzeń w Wigilię. Nie lubi samo
tności, ale nie narzeka. Kiedy mu
smutno gra na harmonijce. Teraz też
gra - kolędy. A wszyscy śpiewają.

Człowiek znikąd
spóźnia się. Trzy dni wcześniej przy
szedł do redakcji prosić o ciepłą
odzież. Był brudny, nie ogolony,
w ręku trzymał dwie obszarpane sia
tki z pustymi butelkami. Nie chciał
przyjść na Wigilię. - Gdzie ja tam
taki brudny
i śmierdzący - mó
wił.
Przyszedł.
Umyta, ogolona
twarz i trzy nowe
reklamówki. Zo
stawia je w kącie,
tak by widzieć. To
cały
dobytek.
Mieszka na dwor
cu, a właściwie
w wagonach, bo
z dworca wyrzuca
ją SOK-iści. Nie
je, nie pije. Siedzi.
- Chce mi się spać.
Potwornie chce mi
się spać. W wago
nach jest tak zim
no, że po dziesięciu
minutach się bu
dzę. Jestem taki
zmęczony.
Wy
kończę się, ja się
wykończę - trzęsie
się. Mówi, że mieFOTO Stachowiak
szkał nad mo
rzem. Z żoną się
rozwiódł. Wyjechał. Nie wracał kilka
miesięcy, więc żona wymeldowała
go. Tak się zostaje bezdomnym. To
było sześć lat temu. Dowodu nie ma,
innych dokumentów też. Mieszkał to
tu - to tam. W kilku przytułkach,
w schronisku brata Alberta. - Zimą
nigdzie nie ma miejsc. Zresztą wszę
dzie jest rejonizacja. A ja? Kiedy pyta
ją skąd jestem - mówię: znikąd, z Pol

ski jestem, bo przejechałem Polskę
wzdłuż i wszerz - opowiada. Żyje ze
zbierania butelek. To waluta: 10 bu
telek - herbata, 20 - zupa. Twierdzi,
że jest inżynierem, skończył politech
nikę w Gdańsku. Pracy się nie boi
- umie zrobić wszystko. Mówi praw
dę? Tylko on to wie. Prawdą jest, że
spać mu się chce. Może dziś, w taki
dzień SOK-iści pozwolą zostać w po
czekalni?

Mój adres - dworzec
zaczyna swą opowieść starszy męż
czyzna w marynarce. Przyznaje, że
zna „człowieka znikąd” , ale od razu
zastrzega, że nic go z nim nie łączy.
- Tamten pije denaturat, więc ja go
unikam - mówi. - Teraz dopiero się
dowiedziałem, że to człowiek z wy
ższym wykształceniem. Jak on mógł
się tak stoczyć? Ja nigdy nie miałem
tak wysokiej pozycji. I opowiada całe
swoje życie. Rodziny nie ma. Żona
się z nim rozwiodła, syn umarł w 1989
roku. To był najgorszy rok, a właś
ciwie od tamtego czasu wszystkie są
najgorsze. Twierdzi, że jakiś ewan
gelicki ksiądz odebrał mu dom. Więc
żyje na dworcu, ale w Kaliszu ma
mieszkanie. Tyle, że nie ma na prąd,
ogrzewanie, gaz i wodę. Więc nadal
pozostaje dworzec. Myje się w urzę
dzie skarbowym albo w urzędzie mia
sta. - Czasem to się brzydzę samego
siebie, bo człowiek brudem zarasta.
Teraz pomaga mifundacja z Ostrowa,
więc może będę mógł zamieszkać u sie
bie - mówi. Cieszy się, bo od niedaw
na pracuje na parkingu. Dwa razy
w tygodniu. Za każdy dzień dostaje
9 zł. - Mógłbym mieszkać w domu
starców, ale dokąd serce bije, nogi
chodzą i umysł pracuje, trzeba wyko
rzystać energię. Dlatego cieszę się, że
pracuję. To daje mi wsparcie i siłę
- twierdzi. Praca daje też pieniądze.
Więc on nie przelicza herbaty na
butelki. Ale liczy każdy grosz. Taki
kubek wody kosztuje 20 groszy, a he
rbata 50. No właśnie herbata. Nie
może jej pić tyle ile by chciał, bo nie
starcza pieniędzy. - Piję tutaj jak
smok. Potrafię wypić litr herbaty na
jedno posiedzenie. Proszę pani, ja jes
tem spragniony J a k człowiek na Saha
rze - mówi. Opowiada długo o sobie.
Śpiewa ze wszystkimi kolędy i próbu
je każdej potrawy. - Takiej wieczerzy
to ja nie jadłem od 1989 roku. To
będzie dla mnie pamiątka na cały
następny rok - mówi. Zamawia kolej
ną herbatę.

Wigilię dla osób samotnych i bezdomnych zorganizowali:
” Gazeta Jarocińska”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ja
rociński Ośrodek Kultury i JA-Radio.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli, aby
w ten najpiękniejszy dzień w roku nikt nie czul się samotny.
Firmie "RYBHAND” za ufundowanie karpi,
Grażynie Kaźmierczak, Hance Marciniak, Marianowi
Kaźmierczakowi - właścicielom Baru FIESTA - za przygo
towanie wigilijnych potraw
Arturowi Śmigielskiemu - za perfekcyjną sztukę kulinarną
Adamowi Martuzalskiemu - za wszelkie warzywa niezbęd
ne do przygotowania wieczerzy
Spółdzielni Handlowo - Produkcyjnej "ZGODA” - za
doskonałe słodkości
Firmie ”WIKING” - za znakomite przetwory z ryb
Zdzisławowi Gurzyńskiemu - za wyśmienity chleb
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Wigilia, W igilia...
...j a k w D o m u
Około czterdziestu osób, głównie sa
motnych i o bardzo niskich dochodach,
uczestniczyło w Wigilii zorganizowanej
przez Dzienny Dom Pomocy w Jaroci
nie.
W poniedziałek, 23 grudnia, przy
wigilijnym stole zasiedli przede wszy
stkim stali bywalcy. Około trzydziestu
osób ze względu na chorobę nie mogło
przyjść i dla nich siostry PCK zabrały
potrawy wigilijne do domów. - Jedze
nie, w tym także na wieczerzę wigilijną
finansują nasi bywalcy. Dotacje z bu
dżetu gminy dostajemy na utrzymanie
domu i place - wyjaśniła Hanna Mycek,
kierownik Dziennego Domu Pomocy.
- Ta Wigilia jest największym prze
życiem dla osób, które są tu po raz

pierwszy - powiedziała jedna z uczest
niczek. - Spotkałam jednego pana,
który mówił mi, że nie ma domu, bo go
eksmitowali, więc mu powiedziałam,
aby przyszedł do nas na 15.00. W War
szawie i Poznaniu organizuje się wie
czerze dla bezdomnych, a taka jedna
osoba nie mogłaby przyjść tutaj na
Wigilię? Dla wielu osób była to jedyna
okazja, aby zjeść wspólnie wieczerzę
i nie czuć się samotnym. - Jestem
bardzo zadowolony. Panuje bardzo mi
ła atmosfera, ludzie są bardzo fajni.
Jest to pierwsza moja Wigilia od pięciu
lat - stwierdził starszy mężczyzna.
- Cieszę się, że się tutaj znalazłem. Co
prawda człowiek tęskni za rodziną, ale
jest, jak jest.

Większość osób uczestniczyła już
kilkakrotnie w takich Wigiliach. Są
szczęśliwi, że mają z kim spędzić ten
wieczór. Niechętnie mówią o swojej
sytuacji, nie chcą w tak uroczystej
chwili powracać do codziennych pro
blemów. Niektórzy uczestniczą w wie
czerzy, mimo że mają własne rodziny.
Podczas dzielenia się opłatkiem ży
czono sobie przede wszystkim zdro
wia. - Czas Wigiliijest czasem spotkań
rodzinnych i dlatego w imieniu swoim
i pana burmistrza życzę państwu, aby
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do tego domu przychodzili nie z konie
czności albo się najeść, lecz aby znaleźć
tu ciepło rodzinne, przyjaciela, czyli
atmosferę domu rodzinnego - powie
dział wiceburmistrz, Henryk Kowal
ski. Ireneusz Hemmerling, kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
stwierdził, że w obecnych, trudnych
czasach najważniejsze są radość
i zdrowie i tego też życzył uczestnikom
Wigilii. Zaprosił ich także na dzień
następny - na wieczór do Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Na wieczerzy po
dano tradycyjne potrawy wigilijne: zu
pę rybną, kapustę z grzybami, makiełki, pieczonego karpia. Dla osób ucze
stniczących w wieczerzy przygotowa
no także paczki ze słodyczami.
(ls)

...pierwsza w Raszewach
Zupę pieczarkową, kapustę z fasolą
i smacznego karpia przygotowano na
pierwszą wigilię w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Raszewach.
Wspólnie śpiewano kolędy i - przy
opłatku - składano sobie życzenia.
Wigilię zorganizował MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żerkowie oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy w Raszewach. ”Zapro
siliśmy naszych podopiecznych z terenu
całej gminy. Jest ich tutaj dzisiaj kilku
nastu” - powiedziała Elżbieta Idziaszek, kierowniczka ośrodka. Przy sto
le zasiadł też ksiądz dziekan Kazimierz
Radzikowski, burmistrz Janusz Jajczyk, a także mieszkańcy Środowis
kowego Domu Samopomocy.
Jeszcze przed rozpoczęciem uroczy
stej wieczerzy, ksiądz dziekan poświę
cił niedawno oddany do użytku budy
nek. "Dobrze się stało, że ten dom

powstał właśnie w Raszewach - stwier
dził Kazimierz Radzikowski. - Cieszy
my się, że możemy służyć tym wszyst
kim, którym życie płata niespodzianki,
a zdrowie podupada. Dla nich jest to
wielka sprawa znaleźć tutaj dom, ro
dzinny dom i milą atmosferę. To jest
właśnie to, co nas cieszy, to, co się
nazywa miłością bliźniego”.
Podczas wigilii z koncertem kolęd
wystąpiły uczennice Szkoły Podsta
wowej w Żerkowie oraz rodzeństwo:
Renata, Piotr, Marek i Robert Ab
ramowicz z Raszew. ’’Dobrze, że przy
szłam - powiedziała w trakcie wiecze
rzy Maria Żurawska z Żerkowa. - Ba
rdzo mi się tu podoba. Człowiek między
ludźmi pobędzie, porozmawia, trochę
się rozerwie. Ja nie chcę się poddać,
chcę być wśród ludzi. Nam, starym
osobom, samotnym, potrzebny jest
kontakt z innymi”.
(akt)

FOTO Stachowiak

FOTO Stachowiak

... j a r o d n i a k ó w
Tradycyjnie już Jarociński Ośro
dek Kultury przygotował spotkanie
wigilijne połączone z opłatkiem dla
mieszkańców Ziemi Jarocińskiej.
Występowali mali artyści ze szkół
podstawowych, śpiewały jarocińskie
chóry. Było bardzo uroczyście.
Choinki w holu domu kultury,
ozdobione przez uczniów szkół pod
stawowych, a także konkursowe pra
ce plastyczne o zimie i świętach przy
pominały, żc to koniec grudnia. Wy
strój sceny również był świąteczny.
Królowała oczywiście choinka.
Na trzy dni przed Wigilią w JOK-u
zjawili się obaj burmistrzowie, radni,
członkowie Zarządu Miejskiego,
przedstawiciele duchowieństwa. Sta
wili się też rodzice i dziadkowie wy
stępujących w tym dniu dzieci. Wie
czór rozpoczęła orkiestra dęta, która
zagrała kolędy. Chwilę później wy
szedł dyrektor Jarocińskiego Ośrod
ka Kultury, który złożył życzenia
wszystkim przybyłym. Dalej wystę
powały dziewczęta z zespołu ” Borowinki” . Były ubrane w białe pelery
ny, które w tańcu naśladowały płatki
śniegu. Śpiewały też piosenkę o Świę
tym Mikołaju, który puka do ich
drzwi i ” spełni każde życzenie i sny” .
Przedstawienie jasełkowe zaprezen
towały dzieci z kółka teatralnego

działającego przy Szkole Podstawo
wej nr 5 w Jarocinie, przygotowane
pod okiem Haliny Chudak-Kostrzewskiej. Była więc i Maryja, Dzieciąt
ko, Aniołowie, Józef, Trzej Królo
wie. Młodzi aktorzy wspólnie zaśpie
wali kolędę ”Cichą noc” . Później
zaprezentowały się dziewczęta uczą
ce się śpiewać w kółku działającym
przy JOK-u. Na scenie pojawiły się
również ” Snutki” - Dzięcięcy Zespół
Pieśni i Tańca w Potarzycy. W pięk
nych strojach z różnych regionów
Polski dzieci zaprezentowały tańce
i zaśpiewały piosenkę ludową. Był
nawet wiersz ułożony przez chłopaka
poruszającego się na wózku inwali
dzkim i przez niego wyrecytowany.
Na zakończenie tej części spotkania
kilka piosenek zaśpiwała jarocińska
grupa ” Coda” .
W holu domu kultury miała miejs
ce druga część uroczystości. Tam
życzenia świąteczne złożył prewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie
- Marian Sikorski, burmistrz Paweł
Jachowski. Śpiewały jarocińskie chó
ry Cantum Concinuum i K. T. Barwickiego, przygrywała też dęta or
kiestra. Wówczas to można było
przełamać się opłatkiem, złożyć ży
czenia i zaśpiewać wspólnie kolędę.
(jn)
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AKTUALNOŚCI
Dokończenie ze str. 1
adni z Komisji Oświaty, Kul
tury, Zdrowia i Sportu przy
gotowali projekt uchwały
uchylającej wcześniejsze zapisy. ”Po
dwuletniej przerwie istnieje realna
szansa reaktywowania Festiwalu Mu
zyki Rockowej w Jarocinie w kształcie
organizacyjnym spełniającym warun
ki postawione przez Radę Miejską”
- stwierdzono w uzasadnieniu do pro
jektu uchwały. Zapisano też, iż ”wg
założeń festiwal będzie przyjazny dla
miasta i jego mieszkańców, akcepto
wany przez uczestników i samofinan
sujący się.” Zgoda na organizację
festiwalu na obiektach MOSiR-u
miałaby dotyczyć jedynie Jarocina
’97.

R

Wylewanie dziecka
z kąpielą?
Na sesji Rady Miejskiej 30 grudnia
projekt uchwały wzbudził wiele kont
rowersji i spowodował burzliwą dys
kusję. Wypowiadali się prawie wyłą
cznie przeciwnicy organizacji festi
walu na stadionie MOSiR-u. - "Na
osiedlach 700-lecia i 1000-lecia sytua
cja jest taka, że połowa mieszkańców
zgadza się na festiwal, połowa jest
przeciw. Mieliśmy tyle czasu, aby spo
kojnie zebrać opinie. Należało zrobić
zebranie i tym ludziom wytłumaczyć,
o co konkretnie chodzi. (...) M y tu
podejmiemy decyzję. Jeśli bym gloso
wał za, to jakby wpadli do mnie, to nie
wiem, co by było. Nie bierzmy tego

przeciw przyjmowaniu uchwały. "Obserwujemy wzrost agresji w społe
czeństwie. Tego typu muzyka nie ła
godzi obyczajów. Nie powiem też, że
wzmaga agresję, ale wśród dwudziestu
tysięcy ludzi na pewno będzie znaczna
grupa, która przyjedzie nie z zamia
rem słuchania muzyki. Prawda jest
taka, że mieszkają na naszym terenie
ludzie, którzy czują się zagrożeni ze
strony tych przyjezdnych” - twierdził
radny Paweł Leonhard. Konrad
Krzynowek, zastępca przewodniczą

- O, Will Promotion, przepraszam
i ta druga, która mi się ciągle
zapomina...
- Vip Art.

Powrót do tradycji
Koncepcja artystyczna festiwalu
będzie zapisana w aneksie do umo
wy, który zostanie sporządzony do
końca stycznia. Na konferencji pra
sowej poinformowano jedak, że pro
ducent nie zrezygnuje z organizacji

Viva festiwal
ROBERT KAZMIERCZAK
cego rady przypominał zapis
w uchwale sprzed dwóch lat, mówią
cy, iż festiwal nie będzie finansowany
przez miasto. - "Wrzucenie dwudzies
tu tysięcy przybyszów na stadion ob
ciąży budżet gminy. Murawę trzeba
będzie odnawiać, ponaprawiać chod
niki. Po każdym festiwalu trzeba było
też remontować amfiteatr. Co z po
kryciem kosztów ponoszonych przez
szpital, policję? Słyszymy, że ma być
dozwolona sprzedaż alkoholu. Gdzie
tu bezpieczeństwo mieszkańców? (...)
Nie wmawiajmy sobie, że jest to kul
tura. Mamy do czynienia z subkul
turami i nikt nie zagwarantuje, że nie
wystąpią one przeciw sobie, że nie
dojdzie do okupowania miasta, rynku.

Fol. Archiwum

jako radni na swoje barki. Będą pytali:
jak głosowałeś, nie słyszysz!? Tak było
już poprzednio. (...) Dlatego, że nie
było żadnej debaty na tych osiedlach
będę głosował przeciw uchwale” - wyjaśniał radny Stefan Roguszczak. Podobnie tłumaczył swoje stanowisko
radny Marek Jankowiak. Na ich wypowiedzi zareagował zastępca burmistrza Henryk Kowalski. - "Wiadomo, że są zwolennicy i przeciwnicy
festiwalu. Robienie zebrania spowoduje, że spotkają się i podyskutują. Ale
decyzja i tak musi zapaść w radzie.
My, u1imieniu wyborców, musimy tę
trudną decyzję podjąć, w interesie calej społeczności lokalnej.” Część radnych wskazywała inne argumenty

Podjęto działania mające na celu wy
łonienie producenta. Czyli najpierw
zgodziliśmy się na kroki prowadzące
do organizacjifestiwalu, a terazjesteś
my gotowi złożyć to na ołtarzu popula
rności”. Zastępca burmistrza Henryk
Kowalski zauważył: - ”Wiemy, że
wśród młodzieży "Jarocin” funkcjo
nuje jako hasło kultowe. To jest coś
niezwykłego, podniosłego. M y może
my to sprzedać.”
Radny Marian Józwiak złożył
wniosek, aby głosowanie przeprowa

Proszę bardzo, festiwal można robić
poza miastem, z pełnym zabezpieczeniem. Jeśli znalazł się organizator, to
niech też on znajdzie pieniądze na
pokrycie kosztów. ”
Natomiast do przyjęcia uchwały
namawiał między innymi radny Bogdan Udzik - dotychczasowy przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu. - "Sukces festiwalu w 1997
roku gwarantuje możliwość przeniesienią później imprezy poza miasto,
Dlatego chciałbym, abyście państwo
wzięli to pod uwagę i uzyskali kompromis. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą (...) Rada powołała przecież
Fundację Kultury Jarocin, organ który miałby organizować festiwal.

dzić imiennie. Propozycja ta nie zo
stała jednak przyjęta. Ostatecznie,
w jawnym głosowaniu, za uchwałą
mówiącą: ”Dopuszcza się organizo
wanie do roku 1997festiwalu na tere
nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji w Jarocinie - stadion, z wyłą
czeniem amfiteatru w parku” głoso
wało piętnastu radnych. Pięciu
wstrzymało się od głosu, a sześciu
było przeciw, w tym Jan Grzesiek
- nowy przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Festiwalowe tajemnice
Głosowanie przeprowadzono tuż
przed godziną czternastą. Pół godzi
ny później prezes Fundacji Kultury
Jarocin - Bogusław Harendarczyk
podpisał umowę z producentem
FM R Jarocin ’97 - firmą Viva Art
Musie. Umowa jest tajna. - ”Ujaw
nione będą tylko te elementy, które
strony - zarząd fundacji i producent
- uznają za stosowne” - poinformował
na konferencji prasowej zastępca
burmistrza Henryk Kowalski, będą
cy jednocześnie przewodniczącym
Rady Fundacji. - "Myślę, że jest to
naturalne, bo umowy handlowe gene
ralnie zawierają klauzulę poufności.
Dlatego proszę nie szukać, broń Boże,
tutaj sensacji. Wiele elementów or
ganizacyjnych, artystycznych, części
finansowych będziemy ujawniali” mówił szef Viva Art Musie - Marek
Szpendowski. Prezes fundacji Bo
gusław Harendarczyk tłumaczył po
wody wyboru Viva Art Musie. ”Rozmowy były prowadzone z trzema
firmami. Wysoki poziom rozmów,
znajomość tematu, profesjonalizm
sprawiły, że tylko z tą firmą postano
wiliśmy podpisać umowę, która za
spokaja interesy Viva Art Musie ifun
dacji”. Jeszcze na konferencji praso
wej prezes Bogusław Harendarczyk
nie był pewien, czy może podać także
pozostałych zainteresowanych orga
nizacją festiwalu. Dopiero kiedy Ma
rek Szpendowski i zastępca burmist
rza skinęli przyzwalająco, próbował
wymienić nazwy firm. Udało mu się
to dopiero z pomocą szefa Viva Art
Musie.
- Will Production, tak?
- Will Promotion...

konkursu dla zespołów amatorskich.
Marek Szpendowski ujawnił też, że
prowadzi rozmowy, mające na celu
sprowadzenie na jarociński festiwal
przynajmniej jednej gwiazdy zagrani
cznej. - "Wiadomo, że festiwal będzie
powrotem do najlepszych tradycji”
- powiedział Henryk Kowalski. Głó
wna scena zostanie usytuowana na
stadionie. Prócz niej na polu namio
towym będzie tzw. mała scena. Nie
ma jeszcze opracowanego planu bez
pieczeństwa podczas imprezy. Pro
ducent nie rozmawiał na ten temat
z policją. Marek Szpendowski zape
wniał jednak, że podejdzie do pro
blemu bardzo poważnie.
Szef Viva Art Musie ujawnił rów
nież, że już od dawna prowadzi roz
mowy z potencjalnymi sponsorami
festiwalu. Budżet imprezy zostanie
określony dopiero po ustaleniu for
muły organizacyjnej i artystycznej. "Chcemy, aby festiwal istniał na nowo
przez kilka lat. Dlatego zależy nam,
aby od strony organizacyjnej i artys
tycznej był to dobry festiwal, ale też,
aby zakończył się sukcesem finanso
wym. (...) Chyba po raz pierwszy
w historii festiwalu istnieje możliwość
odnowienia umowy. Rozmawiamy
o kilku latach współpracy. Myślimy
o inwestowaniu w pewnym zakresie
pod ten festiwal, który odbywał się tu
przez piętnaście lat, a inwestycje z nim
związane były prawie żadne” - stwier
dził Marek Szpendowski i dodał:
- ”W założeniu jest to impreza komer
cyjna i chcemy, aby przyniosła ona
zyski. Czy uda się to już w pierwszym
roku? Trudno powiedzieć. Chcielibyś
my, aby tak było". Na pytanie, kto
dopłaci, w razie ujemnego bilansu
finansowego imprezy szef Viva Art
Musie odpowiedział: - ”Cała odpo
wiedzialność finansowa spoczywa na
mojej firm ie”.
Przedstawiciele fundacji i Marek
Szpendowski zapewnili, że więcej in
formacji na temat tegorocznego fes
tiwalu dostarczą na następnej kon
ferencji prasowej, która odbędzie się
pod koniec stycznia. Wówczas mogą
być już znani sponsorzy imprezy,
a także zagraniczne gwiazdy. Opra
cowana będzie też koncepcja artys
tyczna Jarocina '91.
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Dziecięcą widownię rozbawiło rów
nież niezłe wykonanie "Kaczki dzi
waczki”, "Zosi samosi", "Samo
chwały” i "Ptasiego radia".
Prawdziwie świąteczny nastrój
przywołał szkolny zespół muzyczny,
grając powszechnie znane kolędy.
Nadszedł w końcu najbardziej
oczekiwany przez najmłodszych
moment. Dźwięk dzwonka oznajmił
przybycie najważniejszego gościa te
go popołudnia - Świętego Mikołaja.
Każdy z wychowanków Domu
Dziecka otrzymał upominek przy
gotowany przez uczniów poszczegó
lnych klas. Zanim jednak dzieci ode
brały świąteczne podarki, musiały
zapewnić św. Mikołaja, że w ciągu
mijającego roku były grzeczne. M a
luchy nie miały problemów z od
powiedzią. Starszym wychowan
kom św. Mikołaj jednak nic uwie
rzył i zgodnie z tradycją wymierzył
rózgi.
Trudno powiedzieć, czy upomin
ki były spełnieniem marzeń, ucznio
wie nie znali przecież wcześniej
"swoich” dzieci. Niektóre z prezen
tów przygotowano w oparciu o za
sadę: on (ona) ma tyle samo lat co ja,
a ja chciałbym dostać... Najmłod
szym chyba największą radość spra
wiły pluszowe zabawki. Prawdziwą
furorę zrobił duży różowy słoń
z podniesioną na szczęście trąbą.

Kilkuletni Pawełek z wypiekami na
twarzy pokazywał wszystkim swój
nowy samochód "z prawdziwym
napędem". Starsze dzieci rozpako
wywały paczki w zaciszu swoich
pokoi. W tym roku ponoć najpopu
larniejszymi upominkami był walk
many i kasety. Nie wiadomo, czy
przygotowane prezenty sprawiły ra
dość wszystkim dzieciom, może nie
zawsze udało się trafić w ich gusty,
ale jeżeli chociaż kilkoro z nich
roześmiało się na widok pluszowego
zwierzaka, czy książki, to cała akcja
ma sens.
Przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego przekazali na ręce
dyrektora placówki pana Eugeniu
sza Urbańskiego - zakupione przez
Warsztaty Szkolne plecaki, piórni
ki, maskotki, zeszyty oraz zebraną
przez uczniów odzież. Opiekun Sa
morządu - Zbigniew Rychter - prze
kazał świąteczne życzenia wycho
wankom i pracownikom Domu
Dziecka w Górze. Poinformował
również, że i w tym roku wśród
młodzieży przeprowadzono zbiórkę
pieniędzy na ufundowaną 9 lat temu
książeczkę mieszkaniową dla sześ
cioletniej wówczas wychowanki.
Cała kwota wkrótce zostanie wpła
cona na konto. Dziś jest ona uczen
nicą szkoły średniej i myśli o kon
tynuowaniu nauki po maturze.
Przedświąteczne spotkanie powo
li dobiegło końca. Młodzież niechęt
nie opuszczała gościnny Dom Dzie
cka w Górze. Zapewniono, że na
stępne spotkanie musi odbyć się
wcześniej niż za rok, może nawet już
w styczniu.
DOROTA GROMADA

chów. Wygaszone światła i muzyka
naprawdę robiły wrażenie - stwierdził
jeden z widzów.
Sztukę idealnie przystosowano do
potrzeb "małego” amatorskiego teat
ru, a zarazem także do możliwości,
jakie daje pomieszczenie ośrodka kul
tury. Wystawienie jej na typowej sce
nie, takiej np. jaką posiada JOK,
spowodowałoby zapewne, że straciła
by wiele ze swej kameralności. Przed
stawienie obejrzało kilkadziesiąt
osób, w różnym wieku. - Takiego
przedstawienia mógłby pozazdrościć
niejeden teatr i to nie tylko szkolny.
Najważniejszejest to, że komuś chce się

to robić, i że w Żerkowie cokolwiek się
dzieje - mówiono po przedstawieniu.
Losy tego przedstawienia nie skoń
czą się bynajmniej na jednej przed
świątecznej prezentacji. - Piątego sty
cznia wystawimy "Opowieść wigilijną’’
w Wilkowyi, a dwunastego w Brzóstkowie. Obydwa przedstawienia odbędą
się w kościołach, o godzinie szesnastej.
W planach mamy jeszcze jedną miejs
cowość, ale na dzień dzisiejszy to nie
jest nic pewnego - wyjaśnił Kasper
Ekert. Jest więc jeszcze okazja, aby
zobaczyć, jak wygląda dickensowska
opowieść w interpretacji zespołu z Że
rkowa.
LIDIA SOKOWICZ

Gwiazdka w Domu Dziecka
Był prawdziwy Święty Mikołaj z siwą brodą i w czerwonym płaszczu. Były świąteczne życzenia i prezenty. Był
też koncert kolęd. Zabrakło tylko śniegu za oknem, ale przecież nie można mieć wszystkiego.
Wc wtorek 17 grudnia Dom Dzie
cka w Górze odwiedzili uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych nr
2 w Jarocinie. Te przedświąteczne
wizyty mają wieloletnią tradycję.
Tym razem do placówki w Górze
przyjechała blisko 30-osobowa gru
pa młodzieży. Tegoroczne spotka
nie miało inną nieco oprawę niż
zazwyczaj. Oprócz świątecznych
upominków przygotowano też krót
kie przedstawienie oraz koncert ko
lęd.

Na początku zaprezentowano
spektakl pt. "Dziwna klasa", na
który złożyły się najbardziej znane
wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy.
Uśmiech na twarzach najmłodszych
widzów wywołały kostiumy mło
dych aktorek. Z przykrótkich spód
niczek, wyciągniętych z lamusa gra
natowych szkolnych fartuszków
oraz nienaturalnej wielkości piegów
na policzkach nie można się było nie
śmiać, nawet jeżeli był to śmiech
przyprawiony odrobiną ironii.

FOTO Stachowiak

O p o w ie ś ć w ig ilijn a
” Dzisiejszy wieczór na pewno nie należał do straconych” - mówiły
osoby wychodzące z amatorskiego przedstawienia, pt. "Opowieść wigilij
na” , zrealizowanego przez ośrodek kultury w Żerkowie.
Sztuka została wystawiona w sobo
tni wieczór, 21 grudnia. W przedsta
wieniu udział wzięła kilkunastoosobo
wa grupa dziewcząt z Żerkowa i oko
lic. - Wykonawcami są dzieci w wieku
od 9 do 15 lat oraz młodzież z klas
pierwszej i drugiej szkół średnich. Pró
by odbywały się wieczorami, dwa razy
vr tygodniu, przez okres około dwóch
miesięcy - powiedział Kasper Ekert,
reżyser spektaklu, a zarazem autor
scenariusza i scenografii. - Na razie nie
było zainteresowania ze strony chłopa
ków. Obsadzenie wszystkich ról dzie
wczętami nic wpływało jednak na od
biór sztuki. W głównej roli, jako Scrooge wystąpiła Marta Stawieraj. W po
stacie duchów odwiedzających skąpca
wcieliły się: Danuta Kłakulak, Monika
Marciniak i Martyna Paprzycka. Po
mocnika Scroogeki zagrała Magda
Wielińska. Młode artystki bardzo po
ważnie traktowały udział w przedsta
wieniu. Wśród osób odtwarzających
role drugoplanowe warto wspomnieć
Annę Rogacką i Milenę Sokowicz, któ
re zaprezentowały się jako starsi pano
wie, kwestujący na rzecz ubogich.

Zaskoczeniem było już samo sięg
nięcie po "Kolędę prozą, czyli wigilij
ną opowieść o duchu" Karola Dic
kensa. Temat ten bywa chętnie wyko
rzystywany i przetwarzany przez film
i telewizję, jednak w przedstawieniach
szkolnych ustępuje on tzw. jasełkom.
- "Opowieść wigilijna" zawiera tego
typu przesłania, które w dzisiejszych
czasach są aktualne i bardzo potrzebne
nam wszystkim - stwierdził reżyser
przedstawienia. Sztuka nie rozgrywa
ła się na oddzielonej od widowni
scenie. Widzowie znaleźli się w sa
mym centrum scenicznych zdarzeń.
Część dekoracji była stała i przed
stawiała wnętrze sypialni i kancelarii,
a inne elementy były wymieniane
w trakcie trwania sztuki.
Adaptację zaopatrzono także w po
lskie realia. Podczas wieczerzy wigilij
nej rodzina pomocnika Scrooge’a
śpiewa kolędy typowe dla naszej kul
tury i dzieli się opłatkiem, składając
sobie życzenia. Nie ma ani słowa
o puddingu czy indyku. Nikomu ta
zmiana na pewno nie przeszkadzała,
a raczej czyniła opowieść bliższą wi
downi. - Strasznie zrobiło się w mo
mentach przed pojawieniem się du
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KALENDARIUM

Co się wydarzyło w 1996 roku
STYCZEŃ
• Biskup kaliski ks. Stanisław Napie
rała bierze udział w spotkaniu
opłatkowym pracowników jaro
cińskiej służby zdrowia, oświaty,
urzędu gminy i radnych.
• 17-letnia jarocinianka Agnieszka
Hodema zostaje Dziewczyną Roku
1995.
LUTY
• 14 lutego o godz. 9.00 rozpoczyna
nadawanie JA -Radio Jarocin.
Utworem “Love Me”, z repertuaru
Elvisa Presleya, w wykonaniu Rity
Chiarelli, JA-Radio wita słuchaczy
w Dzień św. Walentego. Pierwszą
audycję prowadzi szef muzyczny
rozgłośni - Hieronim Scigacz.

JA-Radio rozpoczęło nadawanie pro
gramu 14 lutego o godz. 900.
FOTO Stachowiak

•

18 lutego odbywa się w Polsce
referendum uwłaszczeniowe. W
żadnej z gmin Ziemi Jarocińskiej
frekwencja nic przekracza 30 %.
Także w całym kraju w referendum
nie bierze udziału wymagane ponad
50 % uprawnionych do głosowania.
Oznacza to, iż wynik referendum
nie jest wiążący.

MARZEC
• W Jarocińskim Ośrodku Kultury
odbywa się piąty już z kolei Prze
gląd Piosenki Młodzieżowej “Śpie
wajmy Wszyscy” ( l - 3 marca).
• 20 marca gości w Jarocinie Woj
ciech Cejrowski - Naczelny Kow
boj III Rzeczypospolitej.
• 28 marca ksiądz biskup Stanisław
Napierała spotyka się z uczniami
klas czwartych i gronem pedago
gicznym Liceum Ogólnokształcącego.
• 29 marca w JOK-u odbywa się
koncert Czesława Niemena. Artysta
odwiedza redakcje “Gazety Jarociń
skiej” i JA-Radia.
KWIECIEŃ
• Wojewódzkie Prezentacje Teatralne
Dzieci i Młodzieży odbywają się w
JOK-u od 17 do 19 kwietnia.
• 26 kwietnia w JOK-u występuje
Michał Bajor. Artysta gości w Jaro
cinie na zaproszenie “Gazety Jaro
cińskiej” i JA-Radia.

MAJ
• Burmistrz Jarocina Paweł Jachowski i wójt Jaraczewa Maciej Pielarz
uczestniczą w IX Ogólnopolskiej
Konferencji Prezydentów, Burmi
strzów i Wójtów, która odbywa się
w Poznaniu 17 i 18 maja. Honoro
wym gościem obrad jest Prezydent
RP Aleksander Kwaśniewski.
• W dniach 24 - 26 maja odbywa się
VI Międzynarodowy Przegląd Pio
senki Dziecięcej “Rytm i Melodia”
Jarocin ’96.
• 25 maja - 2 czerwca - Dni Ziemi
Jarocińskiej.
CZERWIEC
• W Dniu Dziecka burmistrz Jarocina
Paweł Jachowski przekazał uje symboliczny klucz do bram miasta na ręce
Agnieszki Wąsińskiej, uczennicy
Szkoły Podstawowej w Wilkowyi
-burmistrzowi wybranemu przez
Dziecięcą Radę Miejską. Młodzi
radni, podczas obrad 1 czerwca
podejmują kilka uchwal, które
przekazują “dorosłej radzie miejs
kiej”.
• 2 czerwca, w ramach Spotkań
Śmiełowskich, odbywa się wieczór
autorski Tadeusza Konwickiego.
• 14 czerwca wojewoda kaliski Euge
niusz Małecki wmurowuje kamień
węgielny pod budowę części biolo
gicznej oczyszczalni ścieków w
Cielczy.
• Grupa dzieci z Żerkowa wraz z
opiekunami i delegacją władz
samorządowych udaje się do za
przyjaźnionej gminy Gasselte
(Holandia).
• 28 czerwca powstaje jarocińskie
ogniwo Ruchu Odbudowy Polski.
LIPIEC
• Ksiądz Stanisław Szymański, pro
boszcz Witaszyc, zostaje mianowany
dziekanem dekanatu jarocińskiego.
• 5 lipca koncertem zespołu Zdrowa
Woda zostaje zainaugurowany
Letni Ogródek Muzyczny “Gazety
Jarocińskiej”, JA-Radia i Browaru

Krotoszyńskiego. W lipcu i sierpniu
występują także: Closterkeller,
Continental Singers, Dżem, Hopsa,
Harlem, Sway, Nocna Zmiana
Bluesa, Renata Przemyk, Hot Water.
16 lipca nad Jarocinem i okolicą
przechodzi huragan.

•

•

12 października Hanna Suchocka
składa wizytę w redakcji “Gazety
Jarocińskiej”.
W Raszewnch zaczyna działać
pierwszy w województwie kaliskim
Środowiskowy Dom Samopomocy
Społecznej.
Powstają jarocińskie struktury
Akcji Wyborczej “Solidarność”.

LISTOPAD
• 11 listopada - uroczystości i impre
zy z okazji Święta Niepodległości.
• Janusz Barański - organizator życia
kulturalnego w Kotlinie, założyciel
Społecznego Ogniska Muzycznego,
twórca znanego w Polsce zespołu
akordeonowego - zostaje wybrany
Jarocinianinem Roku ’96.

FOTO Stachowiak

•

19 lipca Jarocin nawiedza Figura
Matki Boskiej Fatimskiej.

SIERPIEŃ
• Jarocińscy radni i urzędnicy go
szczą w Veldhoven (Holandia)
i Libercourt (Francja).
• 15 sierpnia w Dobrzycy obcho
dzone jest Święto Zielarza.
WRZESIEŃ
• W czasie inauguracji roku szkol
nego w Szkole Podstawowej nr 3 w
Jarocinie zostaje oddany do użytku
nowy pawilon i boisko sportowe.
• W Jarocinie składają rewizytę Ho
lendrzy z Veldhoven. Goszczą
także w redakcji “Gazety Jarociń
skiej”.
• 50 lat istnienia obchodzi Koło
Łowieckie “Jeleń” w Jarocinie.
• 29 września odbywają się w woje
wództwie kaliskim wybory do Izb
Rolniczych. We wszystkich gmi
nach Ziemi Jarocińskiej frekwencja
przekracza wymagane 20 %. Wyni
ki referendum umożliwiają utwo
rzenie Izby Rolniczej.
PAŹDZIERNIK
• 5 października - szósta rocznica
powstania “Gazety Jarocińskiej”.

“Babę zesłał Bóg...” - Renata Przemyk
Fot. R. Kaźmierczak

•

Hanna Suchocka była drugim premie
rem goszczącym w redakcji “Gazety’’.
Przed rokiem odwiedził nas Waldemar
Pawlak.
Fot. R. Kaźmierczak

FOTO Stachowiak

•

•

Pod hasłem “My też możemy się
śmiać” odbywają się V Ogólno
polskie Prezentacje Artystyczne
Dzieci i Młodzież}’Niepełnospraw
nej Jarocin ’96.
31 listopada i 1 grudnia odbywają
się w Jarocinie Mistrzostwa Polski
Młodzików w Judo. Gościem zawo
dów jest mistrz olimpijski w judo
Paw'eł Nastula.

GRUDZIEŃ
• 1 grudnia, w pierwszą niedzielę
Adwentu, powstaje dekanat żerkow'ski. Dziekanem zostaje ks.
Kazimierz Radzikowski.
• 15 grudnia w pałacu śmiełow'skim,
w- ramach Roku Sienkiewiczow
skiego, odbywa się wieczór słownomuzyczny.
• 24 grudnia, po raz pierwszy w' Jaro
cinie, organizowana jest wigilia dla
bezdomnych i samotnych. Orga
nizatorami są: Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Jarociński Ośrodek
Kultury, JA-Radio i “Gazeta Jaro
cińska”
• Antoni Durczak zostaje, szóstym w
historii, honorowym obywatelem
miasta Jarocina.
Oprać. PIOTR MARCHW1AK
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Sylwester ’96

Bilety na Sylwestra w
właścicielka restauracji.

Warszawiance rozesziy

Za pięć dwunasta na Sylwestrze w Brzostowie.

Czy ''Yictorią ’ kołysało? Opinie są różne.

Wypijmy za Nowy Rok! Restauracja "Targowa”

Dowódca MS "Yictorią" Jan Raczkiewicz schodzi z most
ka kapitańskiego.

Kapitan wręcza główną nagrodę loterii - kuchenkę mikrofalową.
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FOTOREPORTAŻ

Smakosze piwa witali Nowy Rok w ”Róży "...

...i ”U Żurka”.

Żerkowiacy bawili się w Domu Strażaka.

Nie zabrakło również burmistrza Żerkowa z małżonką.

Mimo mrozu wielujarocimakow przyszło na Rynek, by podziwiać pokaz sztucznych ogni.

Nr 1; str. 13

Nie wszyscy tego dnia mogli się dobrze bawić. Oddział chirurgii męskiej wjarocińskim
szpitalu.
Zdjęcia FOTO Stachowiak
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WSPOMNIENIA __________

Święta wśród ruin
Dla niektórych wspomnienia z okresu świąt zbiegają się z pamięcią o rozstrzelanych lub aresztowanych
członkach rodziny. Innym okupacyjne Wigilie kojarzą się z ludzką życzliwością, dobrocią, poświęceniem...
Ci, którym udało się przeżyć woj pani Wanda. - Od zniemczonego
nę, pamiętają dobrze nie tylko at Polaka kupiliśmy trochę żyta. Ziar
mosferę świąt, ale i potrawy, które no gotowaliśmy, a potem kręciliśmy
spożywali w czasie wieczerzy wigilij je także w maszynce od mięsa. Mama
nej. - Gdzieś na polu wygrzebaliśmy upiekła z tego chleb, żeby chociaż
ziemniaki, mimo że było to karane jego nam nie brakowało. Nie mieliś
rozstrzelaniem. W domu mama nata my na wigilię nawet śledzia...
rła tych ziemniaków i zrobiła nam
placki. W wieczór wigilijny usiedliś Ludzie byli życzliwsi
my sobie i po cichu nuciliśmy kolędę.
Nie było dwunastu potraw, tylko
Brakowało nawet chleba, więc
śledź, którego trzeba było dzielić "po nie było mowy o prezentach. Opłat
żydowsku". Było to bardziej oblizy ków i pasterek nie było ze względu
wanie niż dzielenie - wspomina pan na to, że księża polscy zostali już
Konstanty. Dla większości Polaków wtedy wywiezieni przez Niemców.
w czasie okupacji zestaw wigilijnych - W Lesznie proboszczem był jeszcze
potraw ograniczał się do śledzia Polak, więc otrzymaliśmy od niego
- zamiast karpia, makiełek, zupy opłatki. Mimo że było bardzo przy
- najczęściej grzybowej, klusek, Chle kro, dzieliliśmy się nimi, życząc so
ba pieczonego z dodatkiem dyni, bie, aby ta wojna jak najszybciej się
placka z marchwi czy placków ziem skończyła - opowiada pani Waleria.
niaczanych tzw. lantrotów pieczo
Starsze osoby mówią, że w czasie
nych na blasze pieca węglowego. wojny ludzie byli życzliwsi. Twier
- Trzy wigilie były dla nas bardzo dzą, że nie zdarzało się, aby każdy
trudne, bo ojca Niemcy zabrali do żył tylko dla siebie - szkoda tylko, że
więzienia. Płakaliśmy z mamą i śpie po to, aby okazali sobie trochę
waliśmy kolędy. Na wieczerzy były współczucia i zrozumienia, musiało
makielki i śledzie - stwierdza pani zdarzyć się coś lak okrutnego, jak
Kazimiera. Wielu innym brakowało wojna. - Z biegiem czasu zorganizo
nawet tych prostych potraw. - Na waliśmy tajne harcerstwo i na Wigi
zbierałam kolb kukurydzy, które po lię szykowaliśmy paczki, wysyłając
tem kręciłam w maszynce, a mama je do lagrów. Każdy przyniósł do tej
upiekła z tego placek - wspomina paczki, co mógł. Przede wszystkim
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cebulę, ze względu na panujący tam
szkorbut. Ja natomiast pracowałam
u gestapowca, który był bardzo dob
rze zaopatrzony w bieliznę, a więc
zabierałam to, co mogłam: skarpety,
kalesony. Kiedy on wyzywał, to mu
mówiłam, że gdyby byl dobrym gos
podarzem, to by ten strych zamknął.
Ale w duszy prosiłam Boga, aby
Niemiec nie zamknął, bo bym nie
miała skąd wziąć. Potem to wszystko
pakowałyśmy i wysyłaliś
my do lagrów - dodaje
pani Waleria.
Niektóre z dzieci, nie
rozumiejąc do końca
grozy sytuacji, buntowa
ły się przeciw brakowi
choinki lub gwiazdora. W okolicy byl lasek sos
nowy, więc pomyślałam,
że zrobię sobie sama cho
inkę z gałązek. Ale gdy
poszłam do lasu spotka
łam tam młodych Nie
mców z "Hitlerjugend".
Oni byli starsi ode mnie
i mieli także takiego czte
rolatka. I ci chłopacy
chcieli mnie bić, dlatego
że nie chciałam powie
dzieć temu małemu "Guten Tag". Ze strachu po
wiedziałam to "dzień dobry", żeby
mnie tylko puścili. Odechciało mi się
od razu sosny i w ogóle wszystkiego.
Przyszłam do domu wystraszona ijuż
nigdy nie chciałam ubierać choinki
- wspomina pani Wanda. W nie
których domach, szczególnie na wsi,
ze względu na małe dzieci zachowy
wano tradycje. - Mieliśmy małą cho
inkę, upiekłam trochę pierników,
gdyż mój syn byl wtedy bardzo mały.
Śpiewaliśmy kolędy, ale bardzo ci
cho, aby ktoś nie usłyszał i nie do
niósł. W pierwszą Wigilię ludzie tak
jakoś sobie nie ufali, bo każdy liczył,
że wojna się ju ż skończy. Dopiero
potem ludzie okrzepli, pozbyli się
złudzeń co do rychłego końca okupa
cji, a wtedy było wiadomo, co można
przy kim powiedzieć - wspomina
pani Helena.
Dziś wystarczy wybrać się do
sklepu, aby kupić wszystko, czego
potrzeba na święta. - W domu stara
łam się odkładać już od września
wszystko, co potrzebne było do przy
gotowania wieczerzy. Oszczędzałam
cukier i margarynę z przydziału. Pó
źniej, kiedy wywieziono nas do lag
rów, to już wcale nie mieliśmy wigilii.
Jedzenie było takie, jak zawsze. Tyl
ko my wspominając, że właśnie tego
dnia jest święto, składaliśmy sobie
życzenia - mówi pani Janina.

Szpitalny bigos

Ś R O D A TE L. 0-667 5 4 5-2 4
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Stosunkowo najlepiej, mieli ci,
którzy przebywali w szpitalach woj
skowych. - To były moje pierwsze
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święta z mężem i pierwsza w ogóle
gwiazdka żołnierska, w szpitalu
w Kutnie. Stoły były nakryte prze
ścieradłami jako serwetami. Pod te
obrusy włożyliśmy sianko. To była
naprawdę tradycyjna Wigilia. Był
barszcz z uszkami i kapusta z grzyba
mi, kluski z makiem. W tej gromadzie
nie odczuwało się, że jest wojna.
Zaczęliśmy od łamania się opłatkiem
i życzeń. Po Wigilii zaczęliśmy śpie
wać kolędy. Mieliśmy także choinkę,
ubraną oczywiście ozdobami typu
słomka, bibułka. Była także paster
ka, na której ksiądz kapelan udzielił
ślubu żołnierzom. Na mszę przyszli
także niemieccy wartownicy i gdy my
śpiewaliśmy po polsku "Cicha noc,
święta noc”, to oni w tym samym

momencie odśpiewywali kolędę po
niemiecku - wspomina pani Maria.
Nawet gdzieś daleko od kraju
starano się stworzyć choćby namias
tkę świąt. - Jedną z Wigilii spędziłem
w szpitalu w Schleswig - Holschtein.
Alfred Czerwony zdobył gdzieś kapu
stę, którą potem gotował przez ty
dzień. Na koniec podlał ją winem.
Każdy z nas odkładał z otrzymywa
nych paczek nieco wędliny, aby mieć
dodatek do kapusty. Bigos wyszedł
naprawdę pyszny. Jedliśmy nie tylko
sami, ale wiele osób nim częstowaliś
my. Bigos myśliwski byl główną po
trawą tej wieczerzy, uzupełnienie sta
nowiło jedzenie szpitalne oraz to, co
zostało nam z paczek - opowiada
Roman Idziak. Wojenne Wigilie da
wały pole do popisu ludzkiej zarad
ności. Ktoś, kto był obrotny zawsze
potrafił coś załatwić. - Wigilie w cza
sie wojny mimo wszystko były bardzo
miłe, bo przygarniałem bardzo dużo
ludzi. Na Wigilie w Kielcach przyj
mowaliśmy wysiedlonych. Stół byl
bogato zastawiony. Pomagałem tym,
co nie dawali sobie rady, bo ja miałem
zawsze szczęście do pieniędzy i jako
kupiec byłem zawsze obrotny - mówi
Ignacy Moś.
Dla wielu jest to naprawdę trudne
do wyobrażenia, że święta mogą
odbywać się bez dwunastu potraw,
prezentów, choinki. W czasie Wigilii
w tym roku można wyrazić prag
nienie, aby już nigdy więcej, nie
powtórzyło się zło wojny i okupacji.
LIDIA SOKOWICZ
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sport:

Gwiazdki w wodzie
Prawie sto dzieci uczestniczyła w Gwiazdkowych Zawodach Pływackich dla
szkół podstawowych, które odbyły się 23 grudnia na krytej pływalni MOSiR-u.
Zawody zostały zorganizowane
przez szkółkę pływacką, działającą
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Re
kreacji w Jarocinie, oraz Urząd Gmi
ny i Miasta w Jarocinie. W imprezie
mogli uczestniczyć wszyscy ucznio
wie szkół podstawowych, którzy sta
rtowali w poszczególnych katego
riach wiekowych.
Zawody stały na wysokim pozio
mie. Wszyscy uczestnicy potrakto
wali występ bardzo poważnie. Naj
lepszym przykładem tego był start
dziewcząt klas czwartych, w którym
Michalina Kalisz przepłynęła ponad
połowę basenu, mimo że wyścig zo
stał przerwany po falstarcie innej
zawodniczki. W połowie dystansu
wyrwała się z rąk kolegi, który wsko
czył do wody, aby ją zatrzymać.
Skuteczny okazał się dopiero chwyt
za nogi pływaczki. Wyścig przepro
wadzono później, jednak Michlina
była zbyt zmęczona i zajęła trzecie
miejsce. Równie emocjonujące były
pozostałe wyścigi. Czasami o kolej
ności decydowały setne sekundy. Na
grody dla zwycięzców wręczali za
stępca burmistrza Henryk Kowalski,
dyrektor MOSiR-u Maciej Łączny
oraz trener szkółki pływackiej Wi
told Bierła.
Po zakończeniu zapowiedziano
zorganizowanie podobnych zawo
dów w czasie ferii zimowych,
kl. I - For przeszkód - (dziewczęta) 1.
Marta Kulka 2. Kamila Sobolewska
3. Dorota Wojtysiak; (chłopcy) 1.
Piotr Kniol 2. Szymon Pecyna 3.
Tomasz Andrzejczak; kl. II - 25
m (styl grzbietowy) - (dziewczęta) 1.
Angelika Zaremba 2. Julia Piotro
wicz 3. Joanna Kubiak; (chłopcy) 1.
Piotr Sikorski 2. Łukasz Blaszka 3.
Miłosz Banasiak - 25 m (styl dowolny)
- (dziewczęta) 1. Agnieszka Matkow-

Po zawodach...
na hamburgera
21 grudnia w Poznaniu odbył się
coroczny Gwiazdkowy Turniej Judo.
W zawodach wzięło udział 120 dzie
wcząt i chłopców z 6 klubów. Oto
miejsca wywalczone przez reprezen
tantów Ipponu: chłopcy: 30 kg - 1.
Karol Kruszczak; 33 kg - 1. Krzysztof
Świgoń; 36 kg - 3. Maciej Uniejewski;
39 kg - 3. Sławomir Woźniak; 42 kg
- 1. Jakub Kaźmierczak, 2. Wojciech
Tomczak, 3. Łukasz Józefiak; 46 kg
- 1. Michał Wyrwiński; 50. kg - 1.
Marcin Idziaszek; 55 kg - l. Tomasz
Kiełb; 60 kg - 3. Piotr Ruszkiewicz;
dziewczęta: 48 kg - 2. Anna Walczak.
W punktacji klubowej zdecydowanie
zwyciężył Ippon Jarocin. Po turnieju
trenerzy, podobnie jak w roku ubieg
łym, zaprosili swych podopiecznych
do restauracji Mc Donalds.
(pwjt)

ska (jedyna uczestniczka w tej kate
gorii, startowała z chłopcami); (chło
pcy) 1. Mateusz Szczepaniak 2. Ad
rian Parchera 3. Robert Zaremba; kl.

ny) - (dziewczęta) 1. Benita Trzeciak
2. Aneta Matela 3. Michalina Kalisz;
(chłopcy nie startowali) ki. V - 50
m (styl dowolny) - (dziewczęta) 1.
Katarzyna Kubasik 2. Anna Terenz
3. Krystyna Musiałek; (chłopcy) 1.
Maciej Smoczyk 2. Miłosz Gołąbek
3. Maciej Kolański; kl. VI (styl dowo
lny) - (dziewczęta) 50 m - 1. Katarzy
na Katona 2. Izabela Pilarczyk 3.
Kamila Kolańska; (chłopcy) 100

Różani
bilardziści
Andrzej Nowak z Witaszyc wygrał
Świąteczny Turniej Pool Bilarda, który
odbywał się od 27 do 29 grudnia w jaro
cińskim barze „Róża”.
W turnieju rywalizowało trzydzies
tu dwóch bilardzistów. Po dwóch
dniach rozgrywek eliminacyjnych,
w niedzielę 29 grudnia wyłoniono
zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął
Andrzej Nowak z Witaszyc, a na ko
lejnych miejscach uplasowali się jarociniacy: Waldemar Walendowski, To
masz Bitner i Karol Biskupski.
Najlepsi bilardziści otrzymali od
sponsora zawodów - Mariana Pasz
kiewicza nagrody pieniężne, a także
koniaki i szapmany ufundowane przez
bar „Róża” .
(rr)

Świdurski

trzeci
FO TO Stachounak

III (styl dowolny) - (dziewczęta) 25
m - 1. Magda Kulka 2. Anna Bara
niak 3. Sylwia Wojtaszyk; (chłopcy)
50 m - 1. Maciej Orzeszyński 2.
Mikołaj Zachman 3. Paweł Henzler;
(styl grzbietowy) - (dziewczęta) 25
m - 1. Olga Kałużna 2. Beata Pilar
czyk; (chłopcy) 50 m - 1. Maciej
Błaszczyk 2. Hubert Monia 3. Dawid
Glinkowski kl. IV - 50 m (styl dowol

ni - 1. Mateusz Krysztofiak 2. Sebas
tian Jakubiak 3. Adam Ermanowicz;
kl. VII - VIII (styl dowolny) - (dziew
częta) 50 m - 1. Kamila Blaszka 2.
Dagmara Kowalska 3. Katarzyna
Skrzypek; (chłopcy) 100 m - 1. Da
mian Olejniczak 1.00.36! (najlepsi
pływacy osiągają wyniki w granicach
48 sekund) 2. Jarosław Regulski
1.03.79 3. Norbert Pecyna
(repik)

Pingpongistki o II ligę
Tenisistki Victorii ambitnie i jak
dotychczas skutecznie walczą o awans
do II ligi.
W ostatnich spotkaniach pierw
szej rundy rozgrywek III ligi Victoria
pokonała w Jarocinie Start Włoc
ławek 8:3 (punkty dla Victorii: R.
Konkolewska 3, M. Binek 2, I. To-

Liga
w ćwierćfinałach
Zakończyła się runda eliminacyjna
rozgrywek Amatorskiej Ligi Koszykó
wki.
Ostatnie spotkania grupowe nie
miały już zasadniczego znaczenia dla
układu tabeli. W grupie I zwyciężyli
Skauci II, a kolejne miejsca zajęli: 2.
Inter Elkan, 3. Jels, 4. Argus Service,
5. Młodzi Gniewni, 6. Legion Nowe
Miasto. W grupie II wygrał Witbud
Nowe Miasto, wyprzedzając kolejno
Center-Fiestę, Nielomnych, FNEM
i Pociski.
W ćwierćfinałach zmierzą się:
Skauci II z FNEM, Inter Elkan z Nietomnymi, Jets z Center - Fiestą, Argus
Service z Witbudem Nowe Miasto.
(pwmd)

boiska 1 oraz deble Hybiak/Tobolska 1 i Konkolewska/ Wyderkiewicz
1) oraz w Zgierzu tamtejszy UKS 8:4
(punkty: R. Konkolewska 2, M. Bi
nek 2, I. Tobolska 2 oraz deble
Binek/Tobolska 1 i Konkolews
k a / Wyderkiewicz 1). Po pierwszej
rundzie Victoria zajmuje drugie miej
sce w tabeli. Cztery czołowe zespoły
walczyć będą o dwa premiowane
awansem miejsca.
W g ru d n iu zdecydow any sp a 
dek form y i zarazem sp ad ek w ta 
beli zanotow ali pingpongiści Victorii. N ajpierw zaledw ie zrem iso
wali 9:9 z Wegą Kalisz (punkty dla
Victorii: M. W iśniew ski 3, Ł. To
bolski 2, M. T yrakow ski 2, A.
R udnicki 1 oraz debel R udnick i/T o b o lsk i 1), a następ n ie prze
grali 8:10 w O strow ie z T ajfunem
III (punkty: M W iśniewski 3, A.
R udnicki 2, Ł. T obolski 1, M. T y
rakow ski 1 oraz debel N agły/W i
śniew ski 1). N iepow odzenia te
spow odow ały, że V ictoria znalaz
ła się na piątym m iejscu w tabeli
ligi okręgow ej.
W Łowiczu odbył się II strefo
w y turniej klasyfikacyjny mło-

Wojciech
Świdurski,
biegacz
TKKF-u Trucht Jarocin, zajął trzecie
miejsce w tradycyjnym Biegu Sylwest
rowym, który odbył się w niedzielę
w Poznaniu.
Bieg Sylwestrowy, mimo dokucz
liwego mrozu, zgromadził nad Maltą
około 250 uczestników. W biegu głów
nym, rozgrywanym na dystansie oko
ło 11 km świetnie spisał się Wojciech
Świdurski, który uplasował się za
dwójką znanych niegdyś biegaczy
- Aleksandrem Ziobro i Januszem
Stańczakiem. Występ ten był praw
dziwym podsumowaniem bardzo uda
nego dla zawodnika Truchtu sezonu.
(pw)

dzików w tenisie stołow ym . D ob
rze spisali się w nim re p re z en 
tanci UK S C zw órka Jarocin.
Św ietny w ystęp zanotow ał A rtu r
Migacz, k tó ry w ygrał k ilka poje
dynków z zaw odnikam i rozsta
w ionym i w tu rn ie ju (m iędzy in 
nym i pokonał n u m er 2 turnieju).
A rtu r p rzeg rał dopiero w półfina
le i zajął p iąte m iejsce w śród 32
pingpongistów . D obrze rów nież
zagrały H anna W iśniew ska (6
m iejsce) i Józefina Now aczyk
(9-12 m iejsce). Ta tró jk a zapew 
niła sobie udział w III strefow ym
tu rn ie ju klasyfikacyjnym . Ł u
kasz S m ułka i Jo a n n a Kozłow ska
zajęli m iejsca w trzeciej dziesiąt
ce.
(pwmt)

N IE D Z IE L A
1 g °5

.

1 9 00

ff . O t M i i ,

S P O R TO W E JA

Nr 1. str. 16

3 stycznia 1997 r.

© G ŁO SZEŃ

Uchwała Nr XXXiI/242/9S Rady M iejskiej w Jarocinie
z dnia 20 grudnia 1996 r.
w spraw ie w ysokości staw ek
podatku od nieruchom ości

Uchwala Nr XXX!/241/96 Rady M iejskiej w Jarocinie
z dnia 20 grudnia 1996 r,
w spraw ie w ysokości staw ek podatku
od środ ków transportow ych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.
1, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261 i Nr 89,
poz. 401) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 zm. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr
21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600 oraz z 1996 r. Nr 91 poz. 409) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1
Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości w następujących
wysokościach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,24 zł
2) od budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
9,23 zł
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej
4,80 zł
4) od pozostałych budynków lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej
1,87 zł
5) od budowli
2 % ich wartości
6) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną
niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
związanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni
0,28 zł
7) od gruntów
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r. Nr 1 poz. 3 oraz
z 1996 r. Nr 91, poz. 409) wykorzystywanych
na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni
0,01 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
1,00 zł
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
0,02 zł

§2
1.

Oprócz zwolnień zawartych w ustawie zwalnia się od podatku od nieruchomości:
świetlice wiejskie, remizy OSP i świetlice ogródków działkowych.
2. Zwolnienia, o których mowa w ustępie 1 nie stosuje się, jeżeli w nieruchomościach
prowadzona jest działalność gospodarcza w części zajętej na działalność
gospodarczą.
§3
1. Zarządza się na terenie wsi pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa i jako inkasentów określa się sołtysów.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4 % od zainkasowanych
kwot.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Jarocinie.
§5
Traci moc uchwała nr XXI/155/95 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29.12.1995 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§6
Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 1
i Miasta oraz w lokalnej prasie.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 1997 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Sikorski

Przedsiębiorstwo ELTRANS
Wywóz Nieczystości Stałych
J a ro c in , ul. G lin k i 15, te l. 47-37-66
informuje, że w związku ze wzrostem kosztów świadczonych usług

PODWYŻSZA CENY WYWOZU
NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
z pojemników SM 110
Cena wywozu nieczystości stałych z pojemników na terenie miasta od
15 stycznia 1997 r. będzie wynosiła 3,25 zł; poza terenem miasta - 3,50 zł.

§1
Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych w
następujących wysokościach:
1.od motorowerów
12 zł
2.od motocykli z silnikiem o pojemności skokowej:
a) do 50 cm3włącznie
22 zł
b) powyżej 50 cm3 do 350 cm3 włącznie
36 zł
c) powyżej 350 cm3
164 zł
3.od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej:
a) do 900 cm3 włącznie
56 zł
b) powyżej 900 cm3 do 1300 cm3 włącznie
104 zł
c) powyżej 1300 cm3 do 1500 cm3włącznie
132 zł
d) powyżej 1500 cm3 do 1600 cm3włącznie
208 zł
e) powyżej 1600 cm3 do 1800 cm3włącznie
324 zł
f) powyżej 1800 cm3 do 2000 cm3włącznie
546 zł
g) powyżej 2000 cm3 do 2500 cm3 włącznie z wyjątkiem
samochodów marki “Warszawa"
842 zł
h) od samochodów marki “Warszawa”
132 zł
i) powyżej 2500 cm3
994 zł
4.od samochodów osobowych:
a) z silnikiem nie charakteryzującym się pojemnością skokową
262 zł
b) z napędem elektrycznym
54 zł
5.od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych
do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia łącznie
z miejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc
208 zł
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc
380 zł
c) powyżej 30 miejsc
834 zł
6.od samochodów ciężarowo - osobowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) do 2 t włącznie
132 zł
b) powyżej 2 t
208 zł
7.od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
o ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:
a) do 0,5 t włącznie
132 zł
b) powyżej 0 ,5 1 do 1 t włącznie
208 zł
c) powyżej 1 t do 2 t włącznie
242 zł
d) powyżej 2 t do 4 t włącznie
304 zł
e) powyżej 4 t do 6 t włącznie
414 zł
f) powyżej 6 t do 8 t włącznie
490 zł
g) powyżej 8 t do 10 t włącznie
726 zł
h) powyżej 10 t do 12 t włącznie
954 zł
i) powyżej 12 t
1200 zł
8.od samochodów specjalnych
208 zł
9.od ciągników balastowych
952 zł
10.od ciągników rolniczych z silnikiem o pojemności skokowej:
a) do 4000 cm3włącznie
36 zł
b) powyżej 4000 cm3
84 zł
11.od przyczep i naczep:
a) campingowych
36 zł
b) o ładowności do 0,5 t włącznie
30 zł
c) o ładowności powyżej 0,5 t do
1 t włącznie 44 zł
d) o ładowności powyżej 1 t do 5
t włącznie
58 zł
e) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie
138 zł
f) o ładowności powyżej 20 t
242 zł
g) pozostałych
208 zł

§2
Zwalnia się od płacenia podatku od środków transportowych samochody
Ochotniczych Straży Pożarnych i pojazdy straży miejskiej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Jarocinie.
§4
Traci moc uchwała Nr XXI/158/95 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia
1995 r. w sprawie zwolnień i obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i Miasta oraz w lokalnej prasie.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 1997 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Sikorski
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM

Sprzedam fiata 126p - rok prod.
1985, pierwszy lakier. Wola Książęca
16.

samochodowych, dywanów i tapicerki
meblowej. Tel. 47-27-32. (4487/R /96)
Audio-Video-Film: videofilmowanie
S-VHS, VHS; hurt kaset audio i video.
Jarocin, ul. Kasztanowa 6/12, tel.
(0-62) 47-42-86.
(4490/R/96)

S przedam ta n io pralkę automa
tyczną Polar Superautomat PS 663S
Bio - stan dobry. Jarocin, ul. Kasz
tanowa 2/18. Tel. 47-14-69.

Sprzedam fiata 125p - rok prod.
1977, nadwozie 1986 r., silnik polone
za, skrzynia 5. Wola Książęca 16.

Sprzedam suknię ślubną z trenem.
Rozmiar 38 - 40; cena 600 zł. Panienka
(4412/R/96)
55.

Sprzedam: VW golf, r. 77. J-cin, ul.
Brzozowa 2.
(4478/R/96)

PRACA

Sprzedam poloneza 1.6 GLE, r.
prod. X.1994 lub zamienię na fiata
126p. Tel. Chocicza 79. (4479/R/96)

Pomogę w podjęciu atrakcyjnej pra
cy osobom inteligentnym, ambitnym,
sprawnym - samochód, telefon. Kon
takt osobisty tel. 47-11-91, 47-37-16
W godz. 12.00 - 16.00.
(4475/R/96)

Sprzedam tunel foliowy wraz z cent
ralnym ogrzewaniem oraz rury czarne
2 cale. 63-200 Jarocin, ul. Wybudowa
na 19.
(4464/R/96)

Sprzedam: fiat 125p 1500, rok pro
dukcji 1981; cena 1050,00 oraz piec
CO 2,6 m. Żerniki 55, gm. Żerków.
(4465/R/96)

Sprzedam atrakcyjną suknię ślubną.
Stęgosz 29A.
(4476/R/96)
Sprzedam dalmatyńczyki - szczenię
ta. Wilkowyja, ul. Powstańców Wlkp.
25.
(4481/R/96)
Sprzedam fiata 126p - rok 1990
i ciągnik MF 255 - rok 1989. Sierszew
24.
(4482/R/96)

KUPNO
Skup - renowacja staroci: meble,
zegary, obrazy, porcelana, lampy, mi
litaria, wagi, żelazka, młynki itp. Mo
gą 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.

(4477/R/96)

Sprzedam skodę 120,1984 r. produ
kcji. Jarocin, ul. Brdowa 21 (Ługi
- naprzeciw JFM).
(4480/R/96)
Sprzedam: zastawa 1100, rok 1982.
Jarocin, Bema 35/15.
(4483/R/96)
Sprzedam tanio fiata 126p, rok pro
dukcji 1980; stan dobry. Żółków II,
mieszkanie 20/2, Rutkowski.
(4488/R/96)

Sprzedam: ford sierra, rok 1988,
serwisowany, central, zamek; suzuki
swift, rok 1992.12.10 - do lakierowa
nia; honda prelude 2.0 EX, rok 1989, c.
z., el. szyby, el. szyberdach, wsp. ukł.
kierów., ABS, drzwi kompletne, pra
wa strona; ford sierra model 1985.
Nowe Miasto tel. 090/613-369.
(l/R N M /97)

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie 75 m2,
I piętro. Informacja: tel. 47-25-66.
(4466/R/96)

MOTORYZACYJNE
Sprzedam części do fiata 126p.
Jaraczewo, ul. Golska 35.
(159/RJ/96)

Sprzedam: fiat 126p - rok 1983.
Żerniki 24, gmina Żerków.
(4451/R/96)

Sprzedam: fiat 125p kombi, rok
1987. Tel. 090/605-384. (4461/R/96)
Sprzedam 126p - 77 r., (5 min) i 126
- 82 r. (20 min). Łowęcicc 17.

Sprzedam działkę przy ulicy Polnej
w Jarocinie. Szczegółowe informacje
w sklepie przy ul. Długiej 5, Jarocin.
(4417/R/96)

Zamienię nowy parterowy domek
jednorodzinny (120 m2 + 60 m2 piw
nica; gaz, kanalizacja, 97 r. - telefon)
- na mieszkanie własnościowe w Jaro
cinie + dopłata; lub sprzedam. Klęka
22; od 18.00 do 20.00. (4458/R/96)
Sprzedam mieszkanie 62 m 2,1 pięt
ro. Informacja: tel. 47-25-66.
(4466/R/96)

(4462/R/96)

Sprzedam: VW jetta 1.3 benz.,
1980/81, stan b. dobry. Wilkowyja,
Ul. Os. Zdrój 21.
(4463/R/96)
Sprzedam: fiat 126p, rok prod. 83.
Ludwinów 11, gm. Żerków.
(4467/ R/96)

Sprzedam: fiat 126 el ” Elegant”,
rok prod. 96. Pyzdry, ul. Prusa 6; tel.
(0-63) 768-216: po godz. 15.00.

ROLNICZE
Sprzedam kurczaki brojlery na
ubój. Skoraczew 11A, koło Panienki,
gmina Nowe Miasto; Józef Janiszew
ski.
(4456/R/96)
Sprzedam przyczepę samozbierającą. Sebastianowo 27, gm. Książ.
(4457/R/96)

(4468/R/96)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1988. No
wa Wieś 3/7, gm. Gizałki; tel.
411-460.
(44-71/ R/96)
Sprzedam: ford escort 1.4, biały,
4 drzwi, nie rejestrowany, nie uderzo
ny, rok 1988. Tel. 47-19-51 wew. 116;
Góra, ul. Dworcowa 2. (4472/R/96)
Sprzedam: ford escort 1.6, rok prod.
1988, pięciodrzwiowy; do uzgodnie
nia. Cielcza, ul. Sportowa 11.
(4473/R/96)

Sprzedam: opel kadett 1.7D, XI 1.90,
srebrny metalic, wspomaganie kiero
wnicy, radio-magnet., zabezpieczenie,
stan idealny. Tel. 47-15-50 lub
47-16-50.
(4449/R/96)

RÓŻNE
Bramy garażowe uchylne - wyko
nanie i montaż. Tel. 47-33-91.
(4400/R/96)

Zaginął pies - jamnik szorstkow
łosy. Wiadomość: tel. 47-42-83.
(4469/R/96)

Wypożyczam przyczepę samocho
dową; instalatorstwo elektryczne, re
monty mieszkań. Tel. (0-62) 47-40-47.
(4484/R/96)

Korepetycje z j. niemieckiego - nau
czyciel.'Tel. 47-36-50. (4486/ R / 96)
KARCHER - czyszczenie wnętrz

LEKARSKIE
Iwona Udzik, lek. med. położnik-ginekolog, przyjmuje w każdy po
niedziałek i czwartek w godz. 17.00
- 19.00. Gabinet: Jarocin, os. Kon
stytucji 3 Maja 18 (pierwsze wejście od
ul. Wrocławskiej). Możliwa rejestra
cja telefoniczna: codziennie w godz.
20.00 - 22.00, tel. 47-24-81.
SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNI
CZY - USG - OSTEOPOROZA SONOMAMMOGRAFIA - KRIOTERAPIA NADŻEREK (zamraża
nie) - lek. med. Andrzej Pajdowski,
specjalista ginekolog-położnik. Przy
jęcia: poniedziałek, środa i czwartek
16.00 - 20.00, soboty 8.15 - 10.00.
Rejestracja telefoniczna: 47-28-35.
Badania USG - 1) ciąży, 2) ginekologi
czne 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 zdjęciowa badań).
PRACOWNIA USG i GABINET GI
NEKOLOGICZNY czynne także co
dziennie rano od poniedziałku do so
boty - bez wcześniejszej rejestracji - od
8.15 do 10.00 (badania USG również
w domu pacjenta); Jarocin, ul. Par
kowa 1/20. OSTEOPOROZA - ba
danie i ocena stanu układu kostnego.
Cena badania - 30 zł. Przyjęcia, bez
rejestracji - poniedziałki 16.00 - 17.00,
w Poradni dla Kobiet Przychodni Re
jonowej w Jarocinie, ul. Hallera. IN
FORMACJE - tel. 47-28-35. W przy
padkach pilnych - kontakt: telefon
komórkowy 090/605-125.
GABINET DERMATOLOGICZ
NY, lek. med. Anna Pajdowska - dermatolog-wenerolog, przyjmuje wtorki
i piątki od godz. 16.00 do 18.00.
Zabiegi dermatologiczne - elektrokoagulacje, leczenie ciekłym azotem. Ja
rocin, ul. Parkowa 1/20, tel. 47-28-35.
MAMMOGRAFIA - diagnostyka
i leczenie chorób sutka, lek. med. Ma
ria Siuda - Fizek, specj. radiolog, lek.
med. Tomasz Schreiber, lek. med. And
rzej Pajdowski - sonomammografia
oraz biopsje piersi pod kontrolą USG.
Przyjęcia (bez rejestracji): środy od
14.00 do 16.00, soboty od 11.00 do
12.00. Cena kompleksowego badania
- 70 zł (Bank Spółdzielczy w Jarocinie
udziela nieoprocentowanego kredytu
z przeznaczeniem na badania mam
mograficzne); Jarocin, ul. Zaciszna
(Przychodnia OTL). Informacje tele
foniczne: 47-28-35 lub tel. kom.
090/605-125.
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USG SERCA - lek. internista Alek
sander Jachniewicz z oddziału kardio
logii Wojewódzkiego Szpitala w Kali
szu; przyjęcia w soboty o godz. 17.00
(cena badania 30 zł); przychodnia
OTL - Jarocin, ul. Zaciszna.
USG JAMY BRZUSZNEJ (doku
mentacja zdjęciowa badań) - lek. med.
specjalista chorób wewnętrznych Ma
ria Suwalska; przyjmuje w środy 16.00
- 17.00, Przychodnia Rejonowa, pok.
nr 10, Jarocin, ul. Hallera.
GABINET OKULISTYCZNY lek. okulista Alina Budzyńska; Jarocin,
ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwa
rtki od 16.00 do 17.00. Pilne przypadki
codziennie; tel. 47-15-13.
SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNY - lek. med.
Włodzimierz Budzyński, specjalista gi
nekolog i położnik, badania okresowe
i wstępne; Jarocin, ul. Długa 29. Przy
jęcia: poniedziałki i środy od 16.00 do
18.00; tel. 47-15-13.
Lek. med. A. SHARIFI - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób na
rządu ruchu; przyjęcia: poniedziałki,
czwartki 16.00 - 17.00, os. Polna, ul.
Siewna 2.
(3487/R/96)
Gabinet Ginekologiczny - lek. med.
Małgorzata Gronowska - specjalista
ginekolog-położnik. Przyjęcia: wtorki
17.00 - 18.00; Jarocin, ul. Woj. Pol
skiego 49, tel. dom 47-28-63, tel. praca
- szpital Ostrów (0-64) 36-24-31 w.
268.
(4019/R/96)
GABINET PSYCHIATRYCZNO
PSYCHOTERAPEUTYCZNY,
lek. med. Paweł Jerzycki, ul. Węglowa
1; rejestracja telefoniczna 47-32-42.
(4393/R/96)

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNY - lek. med. K.
MAŁECKI, SPECJALISTA GINE
KOLOG-POŁOŻNIK; przyjęcia: Ja
rocin, os. Konstytucji 3 Maja 37 (blok
przy obwodnicy od str. Witaszyc),
wtorek i czwartek 16.00 - 18.00. Moż
liwość rejest. telef. 47-12-04 (dzień
wcześniej, po 20.00).
(4454/R/96)
GABINET NEUROLOGICZNY,
lek. med. B. ŁYSIAK-MAŁECKA NEUROLOG;
przyjęcia: środa, piątek 16.00 - 18.00;
Jarocin, ul. Wrocławska 38, telef.
47-22-61; pilne przypadki - telef. do
mowy 47-12-04.
(4454/R/96)
Gabinet Stomatologiczny - lek.
storn. B. Królak; Jarocin, ul. Słonecz
na 10; czynny: wtorki, czwartki 17.00
- 19.00. Lakowanie zębów u dzieci
i dorosłych.
(4455/R/96)
BADANIA WSTĘPNE, OKRE
SOWE i KONTROLNE PRACOW
NIKÓW, UCZNIÓW i KIEROW
CÓW oraz PORADY LEKARSKIE
- E. SKRZYPCZYŃSKA, lekarz me
dycyny pracy, internista. Przychodnia
Rejonowa w Jarocinie, gabinet No 12,
codziennie od godz. 15.45 (tel.
47-36-36); tel. domowy 47-36-50.
(4485/ R/96)

LARYNGOLOG - lek. med. And
rzej Ciapała; przyjmuje codziennie po
godz. 17.00, wtorki po 18.00. Jarocin
Marcinkowskiego 19A, tel. 47-23-07.
(4489/R/96)
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O G U M IE N IE

Gminna Spółdzielnia „SCH"

O samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych
O ciągników i maszyn rolniczych
O FE R U JE

m

!

M

&

J

w Kotlinie

Tartak
OFERUJE TARCICĘ

W Y D Z IE R Ż A W I

sosna, topola, olcha, brzoza

lu b S P R Z E D A

oraz konstrukcje
dachowe

M AG AZYN

SKŁAD #GUMIENI^®^
Ja ro cin , ul. M a rc in k o w s k ie g o 17, tel. 4 7 -2 4 -5 4
S PEC JALISTYC ZN Y
G ABIN ET LEKARSKI
specjaliści szpitali
poznańskich
Jarocin, ul. Wrocławska 92B
(wejście od strony osiedla)
❖ GINEKOLOG-POŁOŻNIK (USG)
lek. med. Andrzej CHOJNICKI
piątek 16“ - 18”
❖ DERMATOLOG
lek. med. Alfred HESS
wtorek 16“ - 1 7 "
❖ NEUROLOG
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 1 6 " - 1 7 "

ZBO ŻO W Y
Powierzchnia użytkowa
986 m 2

Ceny konkurencyjne
Słupca, ul. Pyzderska 25
lei. (0-63) 751-338

ZIMA NA PEWNO BĘDZIE!
Uszczelnianie okien metodą rowkową
uszczelkami z wysoko gatunkowej
gumy EPDM i silikonu produkcji:
- szwedzkiej firmy AB Varnamo
Gummifabrik
-.polskiej AIB Knurów

OGRZEWANIE DROŻEJE!

SALON FRYZJERSKI

WELLA

przy Salonie Kosmetycznym autoryzowanym przez firmę

„B A B O R ”
poleca makijaże i fryzury karnawałowe
zaprasza
od ponied ziałk u do piątku 900 - 190(), w soboty 9°" - 1400

63-200 Ja ro cin
ul. Z a g o no w a 39

Polecamy solarium i możliwości zakupu kosmetyków
Jerzy Gendek

I. Borkiewicz, Jarocin, ul. T. Kościuszki 12/4 (I p iętro ), tel. 47-29-22

-A UROLOG
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 1 4 " - 1530
❖ CHIRURG-ONKOLOG
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m-ca 1 3 " - 1 4 "
!j ❖ REUMATOLOG
lek. med. Ireneusz KIZER
środa 1 6 " - 17“
|
(4266/R/96

S P E C JA L IS T Y C Z N E
G A B IN E TY L E K A R SK IE
JA R O C IN
UL. S IE N K IE W IC Z A 14
(50 m od d w o rca PKS)
Przyjmują specjaliści
z klinik poznańskich w zakresie:
• chorób wewnętrznych i kardiologii
ooniedziałek 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej TYKARSKI
• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniedziałek 15.30 - 17.30
iek-med. Aleksandra KROKQWICZ
•

INFOLINIA 800 to num er Twojej
firmy, pod który za darmo m ogą
dzwonić klienci lub pracownicy firmy
będący na delegacji. Klienci zyskują
nieodpłatne połączenie i informacje
0 Państwa towarach i usługach,
firma zaś szybki zwrot
zainwestowanych pieniędzy
1 znaczne zwiększenie obrotów.
Już dzisiaj Twoja firma może
skorzystać ze sprawdzonych

ginekologii i położnictwa, onkologii
wtorek 15.30 -18.30
sobota:
telefoniczne uzgodnienie 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARKWITZ

• chirurgii dziecięcej
wtorek 17.00 - 18.00
lek. med. Jerzy HARASYMCZUK
lub
. lek. med. Mirosław MARKWITZ
• ortopedii dziecięcej i dorosłych
choroby kolana, urazy sportowe
środa 15.30 - 17.30
lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI

i pow szechnie stosow anych
m etod pozyskiw ania K lientów .

• chirurgii ogólnej, żył i tętnic
I i III środa miesiąca 15.30 - 17.30
dr med. Grzegorz OSZKINIS
• chorób oczu
czwartek 15.30 - 17.30
dr med. Andrzej STYSZYŃSKI
•

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

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

...KLIENT TO DOCENI!
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W KALISZU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
POD NUMEREM
0-800 60877 KALISZ

IN FO LIN IA 800 - sukces na c a łe j linii!
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C o p y P a rtn e r"
to dobry partner
K O PIAR KI
' M IN O L T A
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W y p o s a ż e n ie Ł a z ie n e k
Od A d o Z
Jarocin, ul. Długa 5 (boczna ob św. Ducha)
Gdy chcesz wyposażyć w stylu nowoczesnym łazienkę, udaj
się do tego sklepu, gdzie kupisz następujące rzeczy:
Płytki ceram iczne

3 lata gwarancji
na wszystkie modele!
Materiały
eksploatacyjne,
profesjonalny serwis

44

*

A kcesoria łazienkowe

ZAPRASZAMY

Copy Partner s.c., Poznań, os. Piastowskie 98
T E L ./F A X 061 791 791, TEL. 09061(321
Ostrów Wlkp. TEL. 0 6 4 36 87 0 6

gresy, czeskie, włoskie, opoczyńskie
ścienne, Opoczno, hiszpańskie, włoskie
i innych producentów
podłogowe, Opoczno, Hiszpania, W łochy
boazerie PCV, listwy w ykończeniowe
klej, masę wyrównawcza,
fugi - aż w 28 kolorach
listwy ścienne, progowe, antypoślizgowe
narzędzia płytkarskie
silikony w różnych kolorach
w a n n y , b ro d z ik i, k a b in y w ró ż n y c h
rozm iarach
zlewozm ywaki - różne typy i rozmiary
podgrzewacze elektryczne przepływowe
baterie - chrom, białe, złote itd.
ceramikę sanitarną - białą i kolorową
nowe kom plety łazienkowe - chrom białe,
chrom złoto, itd., różne kolory
szafki łazienkowe - różne i też kolorowe
lustra kryształowe
różne dodatki do kom pletów w różnych
kolorach
i wiele innych towarów

Prowadzim y sprzedaż hu rto w ą przy w iększych zakupach
oraz sprzedaż ratalną

MINOLTA

ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku 900 - 1700
w każdą sobotę 900 - 1300

DEALER

(627/96)

SK Ł A D O PAŁO W Y
b ęd ący

pod

p a tro n a tem

CENTRALI ZBYTU WĘGLA S.A. w Katowicach
serdecznie zaprasza osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa do zakupów
Oferujemy:

1. WIAŁ WĘGLOWY k i Ha
2 . WĘGIEL KOSTKA PŁUKANA
3 . WĘGIEL GRUBY ORZECH
Oferowany przez nas opał jest wysokiej jakości, w cenach kopalnianych.
Informujemy, że dla osób fizycznych prowadzimy sprzedaż ratalną poprzez Bank
Rozwoju Cukrownictwa O/Witaszyce.
Skład Opałowy mieści się na terenie
Cukrowni i Rafinerii WITA SZYCE" S.A .
6 3 -2 3 .0 W itaszyce, ul. K olejow a 19
te l. 4 0 1 - 1 0 6 w ew n. 2 5 4
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OGŁOSZENIA
inż. Wiesław Jaśkowiak
63-200 Jarocin, ul. Żwirki i Wigury 3
tel./fax (0-62) 47-30-47
teł. kom. 090/607-350

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
REJON TELEKOMUNIKACJI W JAROCINIE

informuje Szanownych Klientów, iż od 1 stycznia 1997 roku PKO S.A.
będzie pobierać prowizję za wpłaty rachunków telefonicznych.
Placówka Handlowo-Usługowa mieszcząca się w budynku
Telekomunikacji Polskiej S.A. przy ul. T. Kościuszki 8B przyjmuje wpłaty
' za rachunki telefoniczne bez pobierania dodatkowych opłat.
Placówka Handlowo-Usługowa czynna w godz.
Poniedziałek - Piątek
7.00-17.00
wszystkie soboty
9.00-13.00

TELEFONY KOMÓRKOWE

TE R A Z JESZCZE TANIEJ
Telefon w 2 dni!
ceny stare (netto):

ERICSSON

ceny n o w e (netto):

999 ,-

+ aktywacja 620 ,-

999 ,- + aktywacja 10,-

NOK/A 4 4 0

1499 ,-

+ aktywacja 620 ,-

1499 ,- + aktywacja 10,-

NOKIA 4 5 0

2199 ,-

+ aktywacja 620 ,-

2199 ,-+ aktywacja 10,-

NOK/A 720

1850 ,-

+ aktywacja 620 ,-

1850 ,- + aktywacja 10,-

999 ,-

+ aktywacja 620 ,-

999 ,- + aktywacja 10,-

MOTOROLA 2 0 0 0 HF 1999 ,-

+ aktywacja 620 ,-

1999 ,- + aktywacja 10,-

BENEFON

+ aktywacja 620 ,-

1999 ,-+ aktywacja 10,-

MAXON U DELUX

1999 ,-

TP S.A. życzy wszystkim Klientom zadowolenia
ze świadczonych usług

AUTOELEKTRONIKA
m g r inż. J a c e k S o p n ie w sk i

* do podanych cen należy doliczyć 22 % podatku VAT

Ż erk ó w , ul. S ło w ack ieg o 2, tel. (0-62) 403-134

ORZECHOWSKIE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU SKLEJEK
62 -3 2 2 O rze c h o w o , ul. M iło s ła w s k a 13
telefony Orzechowo (0-66) 384-091, 384-081, 363-462, telex 0412213 pl
telefax (0-66) 363-548, Dział Handlu - tel. 382-061 wew. 377, 353
Marketing - tel. wew. 242

O F E R U J Ą :

^
^

^
^
&

^

^

sklejki suchotrwałe i wodoodporne
(wym. 213x125)
sklejki bakelizowane - szalunkowe
(wym. 213 x 125)
ORZECHOWO
sklejki profilowe
sklejki boazeryjne
(wym. 210 x 127)
płyty stolarskie suchotrwałe zwykłe
(wym. 244 x 122)
płyty stolarskie oklejane okleinami naturalnymi
(wym. 244 x 122)
płyty stolarskie obłogowane płytą pilśniow ą
płyty wiórowe suchotrwałe
(wym. 410 x 183, 244 x 122,183 x 160)
płyty wiórowe oklejane okleinami naturalnymi
(wym. 244 x 122)
deszczułki posadzkowe lity i mozaikowe
(gat. dąb, buk, brzoza)
okleiny

ZAPRASZAMY!

ę

w y k o n u je usługi:

J

♦

k o m p u te r o w e p o s z u k iw a n ie k o d u r a d io o d tw a r z a 
czy sam o ch o d o w y ch
♦ r o z b lo k o w y w a n ie o ra z n a p r a w a k o m p u te r ó w w t r y 
s k u p o ja z d ó w
♦ k o m p u te r o w a d ia g n o s ty k a o ra z n a p r a w a p o ja z d ó w
z w tr y s k ie m b e n z y n y
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1 Przedsiębiorstwo Prodykcyjno-Handlowo-Usługowe

Zenon Krawczyk
Oferuje w cenach producenta:
-

osprzęt elektroinstalacyjny
kable; przewody, złącza kablowe
o p ra w i oświetleniowe biurowe, przemysłowe, uliczne
źróbte.światła ,
rurki elektroinstalacyjne, kanały kablowe
osprzęjt instalacji odgromowych
szafy sterownicze, rozdzielnie n/n wykonywane wg zamówienia
- osprzęt linii napowietrznych - linki AL, AFL,
kable ASXSn
Dystrybutor firmy Legrand, Luka System

SUK IENK I KOM UNIJNE
A
W
/ .

GOTOW E I SZYTE NA ZAM ÓW IENIE
już od 20 stycznia 1997 r.
poleca

Barbara Kostuj
Jarocin, św. Ducha 5

W ciągłej sprzedaży SUKNIE ŚLUBNE
welony i stroiki oraz wianki komunijne
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ROZMAITOŚCI U l

Budować taniej
Wydatki na cegłę, wapno, tapetę, drzwi i wieie innych można odliczyć
w ramach ulgi mieszkaniowej. Jej górny limit wynosi 64.400 zł.
Odliczenie przysługuje w okresie
obowiązywania ustawy podatnikom,
którzy nie korzystali z niego w latach
poprzednich albo nie wykorzystali go
w całości.
Ulga obejmuje koszty budowy
własnego domu czy zakupu miesz
kania. Obejmuje również koszty wy
kończenia mieszkania w nowo wybu
dowanym budynku, ale poniesione
przed zasiedleniem tego mieszkania.
Do wydatków na cele mieszkaniowe
związane z budową budynku zaliczyć
można również koszt projektu.
Odliczeniu podlegają też wydatki
poniesione na wkład budowlany lub
mieszkaniowy do spółdzielni miesz
kaniowej. Jednakże nic dotyczy to
wkładu mieszkaniowego wynikające
go z przekształcenia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu na
spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu. W uldze tej mieszczą się leż
wydatki na nadbudowę i rozbudowę
budynku na cele mieszkalne oraz na
przebudowę strychu, suszarni lub
przystosowania innego pomieszczę-

Dzwony!!!
I znów do łask wróciły spodnie ”dzwony” .
Nie są wprawdzie tak szerokie jak niegdyś,
ale są. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że
wspaniale prezentują sylwetkę. Płaski
brzuch, krągłe biodra i szczupłe uda - jeśli to
są atuty twojej sylwetki - noś dzwony!

Oczywiście nieśmiertelne są czarne spod
nie, ale hitem ostatnich tygodni są spodnie
w kratkę. Nie powinny być one zbyt długie.
Można odnieść wrażenie, że są troszkę
przykrótkie - tak właśnie ma być! Wykona
ne są z elastycznych tkanin lub lejących
materiałów. Prezentują się naprawdę rewe
lacyjnie!
Agu

"SZOK"

FoL R- Kaźmierczak

nia na cele mieszkalne.
W ramach tej ulgi można sobie na
przykład odliczyć nie tylko wydatki
na cegłę czy cement, ale również na
wykładzinę, boazerię czy tapetę, jeśli
zostały poniesione przed zasiedle
niem mieszkania, domu. Po zasied
leniu te wydatki też mogą być od
liczone, ale w ramach ulgi remon
towej. Nie odliczamy natomiast ko
sztów wyposażenia domu, a więc
wydatków na lampę, lustro do ła
zienki, meble, itp.
Niektórzy zastanawiają się, co jest
korzystniejsze: wybudowanie domu
w ciągu roku i odliczenie całej kwoty
ulgi czy też budowanie domu w ciągu
kilku lat. - W zależności od możliwo
ści finansowych - podatnik może wy
korzystać przysługujący limit u’ jed
nym roku bądź rozłożyć wydatki na
budowę na kilka lat - wyjaśnia Wies
ława Krysiak, kierownik działu po
datku dochodowego od osób fizycz
nych w Urzędzie Skarbowym w Ja
rocinie. - Jednakże w każdym roku
podatkowym nie można odliczyć wię
cej niż ustalony limit, np. podatnik do
roku 1995 poniósł wydatki na budowę
w kwocie 51.100 i jeśli kontynuuje
budowę to w 1996 może odliczyć sobie
jeszcze 13.300 zł, czyli do ustalonego
limitu 64.400.”
Budowa własnego budynku wieloro
dzinnego z przeznaczeniem mieszkań
na wynajem
Z tego tytułu właściciel kamienicy
czynszowej może odliczyć sobie
kwotę do 64.400 zł tyle razy, ile
mieszkań jest w tym budynku do
wynajęcia. Podobnie jak w ubiegłym
roku nie przysługuje oddzielna ulga
na zakup gruntu pod budowę kamie
nicy.

Paznokcie
z klamrami
Można zapobiec wrastaniu pazno
kci, nawet gdy nie pomaga już pedicu
re.
Defekt usuwa się za pomocą spec
jalnych klamer, wyglądających jak
białe paseczki. Zabieg trwa pół godzi
ny. Paznokieć zeszlifowuje się, obtłuszcza i nakleja klamrę, odpowied
nio dobraną do jego kształtu. Przy
twierdzona klamra ściska paznokieć
i zapobiega wrastaniu w skórę. Klam
ra pozostaje na paznokciu do momen
tu zrostu. Jeżeli wrastanie paznokcia
nie było zaawansowane, to skutki
powinny być zniwelowane już po jed
nym założeniu klamry. Paznokieć
z klamrą może być lakierowany, ale
po nałożeniu bezbarwnego podkładu.
Nie wolno jednak używać acetonu.
Zabieg jest bezbolesny. Korzystać
z niego mogą zarówno kobiety jak
i mężczyźni.
(b)

Zakup gruntu pod budowę bu*.,
ijlo a remontowa
mieszkalnego
„Wydatki na rem ont. tnoderni7.aqę
Odliczenie dotyczy nie tylko kosz f
lub mieszkania podlegają od
tów zakupu gruntu, ale także prawa llCf nu: wysokości 2457 zl. Jed
wieczystego użytkowania gruntu pod nak, aby s-y
ć z ulgi trzeba
?x j 50 gr.
budowę domu. Wysokość tego od wydać co najmu.. ^
dokona
liczenia nie zmieniła się. Ustala się ją Ponadto uprawniony'.
mnożąc 350 m2 przez faktycznie za nia odliczenia kosztów reiuxntu do
płaconą cenę 1 m2 gruntu. Doku mu czy mieszkania jest podatnie po
mentem dokonanego zakupu jest siadający do niego tytuł prawny.
umowa kupna w formie aktu nota Ulga przysługuje więc właścicielowi,
rialnego. Dlatego też w cenę nabycia osobie zajmującej lokal na podstawie
wlicza się opłatę notarialną i skar decyzji administracyjnej, umowy
bową. Prawo do tego odliczenia użyczenia, najmu, dzierżawy, itd.
przysługuje tylko raz w czasie obo przykładowo można odliczyć koszty
wiązywania ustawy o podatku do zakupu farb, lakierów, klejów, tera
koty, glazury, wykładziny (ale przy
chodowym.
twierdzonej!), wanny, piecyka elekt
Spłata zadłużenia spółdzielni miesz rycznego. Nie podlegają natomiast
kaniowej z tytułu zaciągniętych kre odliczeniu wydatki na zakup pędzli,
dytów na budownictwo mieszkaniowe
karniszy, kontaktów, itd.
W bieżącym roku górny limit z te
Wszystkie wydatki na remont czy
go tytułu wynosi 12.880 zł. Podatnik modernizację muszą być udokumen
może odliczyć poniesione wydatki na towane fakturami VAT lub rachun
spłatę kredytu, jeżeli spółdzielnia kami uproszczonymi (od podatni
mieszkaniowa zaciągnęła kredyt do ków VAT).
31 maja 1992 r.
IZABELA BUKOWSKA
Przy nadbudow ie, rozb u d o w ie budynku oraz przebudow ie
strych u , czy p rzysto so w a n iu in n e g o pom ieszczenia na cele
m ieszkalne, m ożna o d liczyć w ydatki na:
1. Wykonanie dokumentacji technicznej,
w tym:
- ekspertyzy
- projektu technicznego
- uzyskanie zgody i decyzji
2. Wykonanie robót ziemnych i funda
mentowych w tym:
- wykopów obiektowych wraz z
wywozem i przywozem urobku
- konstrukcji fundamentów i ścian
fundamentowych
3. Wykonanie robót konstrukcyjnych,
w tym:
- ścian zewnętrznych nośnych,
działowych
- stropów
- przewodów wentylacyjnych i spali
nowych
- dachu z pokryciem
4. Wykonanie robót wykończeniowych,
w tym:
- tynków, gładzi, szpachli ścian i sufitów

- podłoża i posadzek
- stolarki i ślusarki
- robót malarskich i wykładzino
w ych
5. Wykonanie izolacji:
- termicznych
- przeciwwodnych i wilgociowych
- dźwiękochłonnych
6. Wykonanie robót zewnętrznych, w
tym:
- elewacji
- obróbek blacharskich
- rynien i rur spustowych
- gzymsów, daszków i balkonów
- krat i obudowy logii i balkonów
7. Wykonanie instalacji wewnętrznych
i przyłączy:
- sanitarnych, wod.-kan., c.o.
- gazowych
- elektrycznej
- telefonicznej podtynkowej
- systemów grzewczych

P lastry ananasa
Ananas ma kształt stożkowaty,
więc gdy go kroimy plastry mają różną
średnicę. Ale gdy kupimy ananasa
w puszce, wszystkie są tej samej wiel
kości. A to dlatego, że owoc poddany
jest niemal całkowicie zmechanizowa
nej obróbce.
Maszyna może przerobić nawet 120
ananasów na minutę. Usuwa ona
stwardniałą zewnętrzną powłokę i wy
cinając walec z soczystego owocu ob
cina jego wierzchołek i spód oraz
wycina rdzeń. Inne urządzenie zeskrobuje z łupiny pozostały miąższ, który
przerabia sic na drobną kostkę lub
sok.
Tak spreparowane walce ananaso
wego miąższu są sprawdzane na taś
mie produkcyjnej przez pracowników,
usuwających pozostałości łupiny i in
ne zanieczyszczenia. Następnie owoce
dostają się do maszyny tnącej, która
kroi je w plastry. Pakowacze dokład
nie sprawdzają plastry i całe wkładają

do puszek. Uszkodzone, przeznaczo
ne są na kostkę. Puszki zalewa się
syropem lub sokiem ananasowym, na
stępnie nakłada denka i zamyka próż
niowo. Potem, poddaje się sterylizacji
termicznej pod ciśnieniem w kotłach.
Wreszcie puszki chłodzone są wodą
lub powietrzem, opatrywane etykiet
kami i wysyłane w świat.
Najwięcej ananasów uprawia się na
Hawajach, Filipinach, w Tajlandii,
Malezji, na Tajwanie, w Kenii i na
Wybrzeżu Kości Słoniowej.
W ciągu trzech lat jeden krzew
ananasowy rodzi dwa owoce, każdy
o wadze ok. 2,2 kg. W celu ułatwienia
zbioru wywołuje się kwitnienie zbioru
wszystkich krzewów jednocześnie,
stosując opryski regulatorem wzrostu.
Dzięki temu wszystkie owoce dojrze
wają mniej więcej w tym samym czasie
- między czerwcem a wrześniem.
Na podst. ”Jak to jest?” oprać.
AGNIESZKA PILARCZYK

HOROSKOP
T

BARAN (21 III - 19 IV)
Raczej nie obiecuj sobie zbyt
wiele po znajomości z Lwem. To miły
człowiek, ale nie spełni Twoich oczeki
wań i nadziei. Osobę spod tego znaku
poznasz już pod koniec tygodnia. W
weekend uda Ci się znaleźć trochę
więcej czasu na relaks. Staraj się
odpocząć, ale... nie przed telewizorem.
Pomyślny dzień - sobota.
BYK (20 I V - 20 V)
\~s Około czwartku zaczną się
problemy finansowe. A ich przyczyną
będzie Twoja lekkomyślność. Możesz
to jeszcze odwrócić, pod warunkiem,
że nie pozwolisz omotać się Kozioroż
cowi. Uważaj też na to, co mówisz.
Wszelkie niezbyt przemyślane wypo
wiedzi mogą przysporzyć Ci sporo
kłopotów. Pomyślny dzień - poniedziałek.
BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
Nareszcie uda Ci się zarobić
przyzwoite pieniądze. Przeznacz je na
coś naprawdę potrzebnego, bo kolejny
większy zastrzyk finansowy czeka Cię
dopiero późną w iosną. Jeżeli myślisz o
zorganizowaniu spotkania z przyjaciół
mi, nie zapomnij o Wodniku. Na
początku przyszłego tygodnia możesz
zabłysnąć wszędzie tam, gdzie liczy się
szybki refleks oraz inteligencja. Po
myślny dzień - niedziela.
■V RAK (2! VI - 22 VII)

..v>* Nawet szalona miłość nie uspra
wiedliwia zaniedbywania pracy. Na
początku tygodnia otrzymasz ostatnie
itrzeżenie. Lolej
ie: bordynacja
może doprowadzić do utraty stano
wiska. Ukochanej osobie dobrze zrobi,
jeśli przez kilka dni potrzymasz ją na
dystans, a sam zajmiesz się pracą.
Pomyślny dzień - piątek.
ęO
LEW (23 VII -22 VIII)
G Zawierając tę z pozoru atrakcyj
ną, lecz w gruncie rzeczy mocno
niepewną transakcję, podejmujesz
poważne ryzyko finansowe. Dlatego
jeszcze raz sprawdź wiarygodność
przyszłych wspólników i zasięgnij
porady prawnej. Pamiętaj, że wątpli
wości Skorpiona okażą się w pełni
uzasadnione. W sobotę koniecznie
wybierz, się gdzieś. Pomyślny dzień czwartek.

D R ZW I
OKNA
Z PCV
P.H.U. M O NO PLAST
6 3 -2 0 0 JA R O C IN
Ks. St. W yszyń skie g o 4
II piętro, pokój 15
pn. - pt 900 - 1600
tel. (0-62) 47-32-91 w. 45
62-320 M IŁO S Ł A W
Dz. M ifosław skich 2
tel. (0-66) 38-24-31
G w a r a n c ja M o n ta ż
T ra n s p o rt
S p r z e d a ż n a r a ty

WU PANNA (23 VIII - 22 IX)
»IJf Propozycja, jaką na początku
tygodnia złoży niezbyt łubiany znajo
my, okaże się niezwykle dla Ciebie
korzystna. Nie sugeruj się zatem swoją
antypatią i dobrze przemyśl sprawę.
Około piątku możesz spowodować
konflikt w rodzinie. Nie obawiaj się
jednak dezaprobaty bliskich. Twoje
racje sąo wiele ważniejsze... Pomyślny
dzień - poniedziałek.
n
WAGA (23 IX - 22 X)
r.-.TT.intn W tym tygodni u potrzebny Ci
jest przede wszystkim spokój i czas na
zastanowienie. Bliska Ci osoba czuje
się ostatnio niedowartościowana albo
wręcz odrzucona. Dlatego zachowuje
się tak histerycznie. Spróbuj szczerze
porozmawiać. Od poniedziałku zabierz
się do pracy. Sukces sprawi, że nabie
rzesz do siebie zaufania i poczujesz się
nieco lepiej. Pomyślny dzień - środa.
SKORPION (23 X - 21 XI)
W interesach oraz w miłości
zaufaj pierwszemu wrażeniu. Im głębiej
zaczniesz bowiem analizować sytuację,
tym większych doszukasz się wad czy
usterek. A wówczas stracisz jedną z
lepszych okazji w tym roku. Cokolwiek
by się jednak działo, nie trać głowy
ani... pieniędzy. Nie przyjmuj też
oferowanej Ci niby z serca pomocy.
i
Pomvślnv dzień - czwartek.
|
^ 3 STRZELEC (22 XI - 21 XII)
J**
Twoją szansa będzie poznanie
nowych ludzi lub odnowienie kontak
tów z grupą dawnych przyjaciół. W ich !
gronie poznasz wspaniałego towarzy |
sza zimowej wyprawy w góry. Nie i
przyjmuj na siebie nowych obowiąz
ków. Ciesz się życiem, a około soboty
wizytą, która urozmaici Twoje życie.
Bądź konsekwentny w dążeniu do celu.
Pomyślny dzień - niedziela.

KRZYŻÓWKA NR 292
Poziomo: 1) u lekarza, 7) częsty gość, 11) bunt, powstanie, 12) kobieta,
przeciwko której wniesiono pozew, 13) wyższy rangą oficer, 14) z pustego i on
nie naleje, 15) wokół głowy świętego, 19) zapobiega ściekaniu wody z parapetu
na ścianę, 23) frazes, komunał, 26) krótka informacja, wiadomość, 27) wodociąg
wraz z podporami, 28) kierunek, tendencja, 31) późna odmiana jabłoni, 35) bez
dozoru, bez opieki, 39) aspiracja, dążność, 40) pokrywa i naprawia dachy, 41)
zamieć, zadymka, 42) jeden z organów wewnętrznych, 43) metoda badania
polegająca na rozłożeniu danej całości, 44) słynny wodospad.
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KOZIOROŻEC (22 XII -19 I)
Przyda Ci się nieco dyplomacji.
Napięcia, jakie od pewnego czasu
nabrzmiewały w Twojej rodzinie,
wybuchną gwałtownie około środy.
Możesz im zapobiec namawiając
partnera na spokojną, konstruktywną
rozmowę. Jeżeli to możliwe, wybie
rzcie się na kilkudniowy urlop. Wolne
Koziorożce mogą spodziewać się
oświadczyn. Pomyślny dzień - ponie
działek.
WODNIK (20 I - 18 II)
Wielką miłość masz w zasięgu
ręki. Nie obawiaj się - kocha cię, jest
przyzwoity (a), uczciwy(a). Niemniej
dobrze by było zmienić nieco swój im
age. Zrobisz wrażenie na wszystkich.
Konflikt z Bykiem lub Wagą rozgorzeje
już we wtorek. Będzie dotyczył intere
sów albo Twego stosunku do pracy.
Pomyślny dzień - piątek.
\L

RYBY (19 11-20 III)
Wkrótce zauważysz przypływ
pewności siebie, wzmocnienie zdol
ności i talentów. Nie przegap więc tego
czasu i pomagaj losowi ze wszystkich
sił. Możesz się teraz ubiegać o odpo
wiedzialne stanowisko. Otrzymasz je!
Jeśli zdecydujesz się na pracę w innej
firmie, też Ci się powiedzie. Pod koniec
tygodnia ważne spotkanie z Baranem.
Pomyślny dzień - czwartek.
7

y

MERKURY i WENUS

Pionowo: l ) gaduła, pleciuch, 2) tytuł władców rzymskich, 3) muza poezji
miłosnej, 4) szlak, wytyczona droga, 5) zniewaga, 6) do otwierania drzwi, 7) stale
podmokły teren, 8) do kąpieli, 9) Sofia, słynna aktorka włoska, 10) prosty człowiek,
16) pływa w barszczu, 17) śmietanka towarzyska. 18) cieńsza od liny, 20) mała
czarna lub ptak, 21) chybiony strzał, 22) skra, ognik, 23) batog, bykowiec, 24)
zaprzeczenie, 25) porządek, 29) praca, harówka, 30) gałgan, hultaj, 31) drzewo
iglaste, 32) naród, 33) nosze, 34) miano, 35) dziki karp, 36) orator, prelegent, 37)
pisze wiersze, 38) podziałka.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od l do 24,
utworzą rozwiązanie - myśl Cycerona.
Oprać. PIOTR WARCZYŃSKI

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWEK NR 2 9 0 i 2S1
Hasło: Gdy nowy-rok w progi,
to stary w nogi.
Nagrody wylosowali:
MARIA ANDERSZ
- Lowęcice 38 (25 zł),
BARBARA CIEMNIAK
-Dąbrowa35 (10zł),
TOMASZ SZYMAŃSKI
-Jarocin, ul. Barwickiego 5a (kaseta).
Hasło: Podróż nie tuczy,
lecz rozumu uczy.
DANUTA SZURYGAJŁO
- Jarocin, ul. Sportowa 3/39 (25 zł),
LUCJAN LEWANDOWICZ
- Siedlemin (lOzł),
CZESŁAWA ANDRZEJCZAK
- Lobzowiec 7 (kaseta).

Po odbiór nagród prosimy się
zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin,
Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy
przesłać lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek Ratusz) do 10 stycznia. Spośród prawi
dłowych rozwiązań wylosowane zo
staną dwie nagrody pieniężne (25 zł i
10 zł) oraz nagroda rzeczowa (kaseta).
X ------------------------------------------------------

