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„Konsol”
kontroluje
Ponad czterdziestom a
mandatami ukarali pracow
nicy „Konsolu” pasażerów
„emek” - dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie po pierwszym
dniu działalności firmy na
terenie Jarocina.
(rz)

Uniwersytet
w Jarocinie
Jarocin może w przy
szłości stać się miastem
uniwersyteckim - powie
dział rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, profesor Stefan
Jurga, który gościł w' Jaro
cinie.
Czwartkowe spotkanie
burmistrza - Pawła lachow
skiego, dyrektora Państwo
wego Ośrodka Kształcenia
Bibliotekarzy - profesora
Mariana Walczaka i profe
sora Stefana Jurgi - rektora
poznańskiego uniwersytetu,
było kolejnym etapem roz
mów w sprawie utworzenia
ośrodka zam iejscow ego
UAM-u w Jarocinie.

(Is)
W ywiad z prof. Stefanem
Jurgą na str. 10

Ferie
na mecie

ROCZEK JA-RADIA
Kilkaset osób przyszło na jarociński
rynek, by skosztować urodzinowego
tortu JA-Radia. Bilety' na urodzinowy
koncert zespołu PIERSI zostały w y 
przedane dwa dni przed imprezą.
JA-Radio obchodziło swoje pierwsze
urodziny 14 lutego - w Dzień Zakocha
nych. Już od godziny siódmej rano (po raz
pierwszy w tym dniu rozgłośnia zaczęła
nadawać dwanaście godzin) prezenterzy
zapraszali na urodzinowe przyjęcie. O
szesnastej na rynku zgromadził się kilku
setosobowy tłum. Wszyscy chcieli spróbo
wać urodzinowego ciasta. Pod sceną, na
której stały dwa pięciopiętrowe torty,
zrobił się tłok. Ludzie pchali się i nikt nie
chciał cofnąć. Kapela znad Baryczy, która
stała przy scenie, musiała na chwilę
przerwać występ.
Dokończenie na str. 3
Fotoreportaż na str. 12
Rozmowa z Pawłem Kukizem na str. 13

M a r y ja w k o sza ra c h
Setki ludzi zgromadziły się przed kościołem oo. Franciszkanów, aby
powitać przybywający w czwartek do Jarocina wizerunek M atki Bożej
Hetmanki Żołnierza Polskiego.
Msza święta w kościele św. Antoniego
poprzedziła uroczyste przeniesienie obrazu
do sali widowiskowej jarocińskich koszar.
Do kościoła wizerunek Maryi został
wniesiony przy dźwiękach orkiestry dętej,
z towarzyszeniem pocztów sztandarowych
kościelnych i kombatanckich. Obraz
Maryjny powitali przedstawiciele żołnie
rzy, rodzin wojskowych, młodzież oraz

Reprezentacja szkoły
podstawowej w Noskowie
wygrała wielki finał kon
kursów wakacyjnych, które
przeprowadzano w czasie
ferii w szkołach na terenie
gminy Jaraczewo.

proboszcz parafii garnizonowej św.
Zygmunta, ksiądz kapitan Krzysztof
Górski. - Nasza parafia nie ma własnego
kościoła, jest to raczej wspólnota perso
nalna. Niektóre praktyki religijne odby
wają się w izbie modlitwy na terenie
jednostki. Przy innych kwestiach, np.
ślubu, wypożyczamy albo jeden z kościo
łów jarocińskich, albo odprawiamy
nabożeństwo na Świętej Górze w Gostyniu,
gdzie je s t mój macierzysty kościół wyjaśnił ks. Krzysztof Górski.
Dokończenie na str. 3

Supermarket w Jarocinie

Koniec drobnego
handlu?
W drugiej połowie marca otwarty
zostanie w Jarocinie supermarket. Ceny
towarów mają być tam najniższe w
całym mieście. Z tego też powodu
megasklep już dziś ma równie gorących
zwolenników, co przeciw ników.
„Na początku to pewnie każdy tam
pójdzie, chociażby z ciekawości. Ja sam
pewnie też się wybiorę” - mówi jeden z
jarocińskich handlowców. - „Ciekawe
tylko, co się stanie ze „Zgodą”. Mogą ją
całkiem d obić” - komentuje pomysł
stworzenia superm arketu inny „pry
waciarz”.
Dokończenie na str.

7

P o c z t a z a t r z e c im r a z e m ?

Ponad osiemdziesięcioro
dzieci dowieziono autokarem
na salę gimnastyczną Ośrod
ka Wychowawczego w Cerekwicy. Odbył się tam finał
imprez organizowanych w
czasie ferii zimowych przez
Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Jaracze
wie. I*’kipa GOKSiT-u ze
swoim programem w ciągu
dwóch tygodni odwiedziła
sześć szkół podstawowych na
terenie gminy.
D o k o ń c z e n ie n a str. 6

Kilkuset jarociniaków szturmowało scenę, z której dziennikarze JA-Radia częstowali
urodzinowym tortem
FOTO Stachowiak

Nowo w yrem ontowana poczta będzie oddana do użytku do połowy
marca. Zapewniają o tym zarówno naczelnik poczty w Jarocinie, ja k i
dyrekcja w Kaliszu.

FOTO Stachowiak

W ubiegły poniedziałek parę minut
przed godziną piętnastą, kiedy na poczcie
panuje największy ruch, czynne było tylko
jedno okienko. Kolejka klientów ustawiła
się aż na schodach. Ludzie byli zniecierpli
wieni. bo na domiar złego obsługiwano
bardzo wolno. - Widocznie druga pani
gdzieś wyszła, może do ekspedycji na
piętro poszukaćjakiejś przesyłki. Wówczas
rzeczyw iście oczekiwanie może się

znacznie wydłużyć. Minimum dwa okienka
są zawsze czynne. Inaczej to nie mogli
byśmy już w ogóle działać. Ponadto nikt
niejest zadowolony, kiedy musi czekać. My
zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są to
warunki odpowiednie, no ale jest remont tłumaczy Emilia Lis naczelnik Urzędu
Pocztowego w Jarocinie.
D o k o ń c z e n ie na str. 5

INFORMACJE

U ROD ZEN IA
Katarzyna Walczak
Przemysław Żurek
Szymon Maryniak
Karolina Kmieciak
Ewelina Korasiak
Amanda Pawlicka
Sławomir Wechterowicz
Łukasz Błaszczyk
Adrian Tobolski
Szymon Tomaszewski
Kamila Jankowska
Joanna Jazgar
Małgorzata Filipczak
Patryk Kubala
Miłosz Pawlaczyk
Michał Parus
Eryk Kowalewski
Joanna Zaworska

ZGONY
Antoni Czekalski 1. 84 (Kurcew)
Łucja Patelczyk Ł 77 (Golczewo)
ian Kor/yniewski 1. <71 (Cielcza)
Stanisława Szpecijt 1. 84 (Góra)
Zofia Gadzińska i. 68 ( Wilkowy ja)
Krystyna Bohm - Duda 1.68 (Jarocin)
StefaniaStyśl. 83 (Komorze, gir. Żerków)
Helena Kubiak i. 73 (Jarocin)
Prakseda Pacholska 1.90 (Tarce)
Agnieszka MikołajczakŁ 84 (Potar/yca)
Aniela Wiśniewska 1.67 (Wilkowyja)
Anna Kędzia f. 80 (Jarocin)
Mieczysław Banaszak 1. 75
(Magnuszcwice)
Antoni Miśkiewicz 1.89 (Woiica Pusta)
Kazimierz Zaworski 1.38 (IGiiczynek)
Marcin Zenker 1. 49 (Chromieć)
Jadwiga Michalak 1. 86 (Chrzan)

Rodzinom zmarłych
składamy wyrazy współczucia

RYNEK PRACY
14 lutego w jarocińskim urzędzie
pracy zarejestrowanych było 6.075
bezrobotnych. W ciągu tygodnia
zarejestrowało się 4 1 osoby. Spośród
69 wyrejestrowanych 34 podjęło pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
pracowników do działu eksportu (w
JFM) ze znajomościąjęz. niem. i ang.,
nauczyciela wf, referenta do spraw
finansowych i kadr, murarza, kierowcy
kat. CE, konstruktora maszyn z wyż
szym wykształceniem, dealera firmy
handlowej, murarzy i stolarzy, technika
elektronika, stolarza meblowego,
techników łączności lub techników
elektroników (absolwenci szkoły w
1996 roku), kierowcy kat. C ze znajo
mością jęz. niemieckiego, kierowcy akwizytora, specjalisty do spraw
marketingu, elektryka, sprzedawcy
(absolwenta 1996 r.), technika ceramika
lub technika automatyka, specjalisty do
spraw płacowych (z grupą inwa
lidzką), sekretarki (absolwentki 1996 r.
że znajomościąjęz. angielskiego), (jn)

SZKOŁA RODZENIA
Środy godz. 1300-1 5°°; Przedszkole
nr 3 - Jarocin, ul. Batorego. Zajęcia bez
płatne, prowadzi położna Kazimiera Pacia.

K R O N IK A
PO LIC YJN A
□ 10 lutego w Jarocinie na ul.
Wrocławskiej z niestrzeżonego parkin
gu nieznany sprawca skradł Wojcie
chowi L. trabanta 601. (nr rejestra
cyjny: KZE 2757). Straty oszacowano
na 1500 zł.
□ Dzień później w Jarocinie kie
rowca poloneza trucka Sławomir D. na
łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył
w słup oświetleniowy. Obrażeń ciała
doznał pasażer Jerzy B.
□ 1 1 lutego w Jarocinie na ul.
Kościuszki włamano się do samochodu
honda civic należącego do Mariana Z.
Skradziono radioodtwarzacz Pioneer
wartości 800 zł.
□ Tego samego dnia w Jarocinie na
ul. Kasztanowej Mieczysławowi Ch.
skradziono rower górski Wheeler-800
koloru fioletowy' metalic.
□ Również 11 lutego w Jarocinie
na ul. Wojska Polskiego włamano się
do sklepu papierniczego Pawła O.
Skradziono książki o tematyce kom
puterowej, dyskietki, głośniki, modem,
gry i inne akcesoria komputerowe.
Wysokość strat oszacowano na 2 tys. zł.
□ 12 lutego w Jarocinie na ul.
Zamkowej nieznany sprawca po wybi
ciu szyby w oknie wystawowym,
włamał się do sklepu spożywczego i
skradł papierosy wartości 400 zł.
□ Dzień później w Jarocinie na ul
Wrocławskiej nieznany sprawca skradł
Izabeli P. rower górski (koloru fioleto
wego) pozostawiony przed księgarnią.
□ 13 lutego w Jarocinie na ul. św.
Ducha nieznany sprawca włamał się do
samochodu ford transit Michała M.
Skradziono radioodtwarzacz Chlyser.
□ Tego samego dnia w Jarocinie na
Rynku z samochodu ford escort niezna
ny sprawca skradł radioodtwarzacz
Pioneer.
□ 15 lutego w Jarocinie na ul.
Wrocławskiej Renacie J. skradziono

KLUB AM AZONEK

rower damski.
□ Tego samego dnia w Jarocinie na
ul. Dworcowej nieznany sprawca
uszkodził samochód isuzu należący do
Elwiry Z. Auto było zaparkowane na
niestrzeżonym parkingu. Straty oszaco
wano na 300 zł.
(jn)
Informacje pochodzą z Komendy
Rejonowej Policji w Jarocinie.

Nowe Miasto

Władze „Gucia”
wybrane
Podczas zebrania sprawozdawczo
- wyborczego koła PZW „Cuć” w
Nowym Mieście podsumowano czte
roletnią kadencję. Wybrano też nowe
władze do 2000 roku.
Praca zarządu skupia się ostatnio na
przygotowaniu 50-lecia koła, jak
również oraganizacji konkursów węd
karskich, ochronie i utrzymaniu wód.
Zarząd koła prowadzi też całoroczną
klasyfikację na najlepszego wędkarza.
W ubiegłym roku został nim Łukasz
Błaszczyk.
Po udzieleniu absolutorium zarzą
dowi wybrano nowe władze koła.
Prezesem został Wojciech Świerkowski, przewodniczącym sądu organiza
cyjnego - Stefan Walkiewicz, natomiast
przewodniczącym komisji rewizyjnej Andrzej Pawelczyk. Delegatem na
zebranie sprawozdawczo - wyborcze
okręgu poznańskiego wybrano Fran
ciszka Tomczaka. Ustalono również
terminy zawodów na ten rok.
Podczas dyskusji podkreślano coraz
większą czystość wód. Jest to spowodo
wane wybudowaniem oczyszczalni
komunalnej w Nowym Mieście oraz
oddaniem do eksploatacji pod koniec
tego roku nowej oczyszczalni zakładowo-komunalnej w Klęce.
(FT)

Policja
poszukuje
Komenda Rejonowa Policji w
Jarocinie poszukuje właściciela lub
użytkownika samochodu, prawdopo
dobnie fiata 126p, zaparkowanego w
nocy z 8 na 9 lutego w okolicy sali OSP
w W ilkowyi, gdzie odbywała się
dyskoteka. Z auta skradziono radio
odtwarzacz i kolumny głośnikowe
samochodowe.
Policja poszukuje również właści
ciela lub użytkownika fiata 125p koloru
pomarańczowego (lub podobnego)
zaparkowanego w nocy z 2 na 3
stycznia w Jarocinie na os. Konstytucji
3 Maja przy blokach 1,3,4 bądź przy'
ul. Wrocławskiej (obok d. pawilonu
meblowego). Z fiata skradziono aku
mulator sucho ładowany w białej
obudowie.
Właściciele skradziontych przed
miotów m ogą je odebrać w KRP
Jarocin, pokój 342.
(jn)

W ycieczka
emerytów
Pierwsza wiosenna wycieczka
członków i sympatyków Polskiego
Związku Emerytó, Rencistów i Inwa
lidów wJarocinie odbędzie się 12 marca.
Trasa imprezy poprowadzi po
terenach historycznej Wielkopolski i
Ziemi Sieradzkiej. Uczestnicy wyciecz
ki odwiedzą Muzem Historii i Prze
mysłu w Opatówku, Szczytniki i
Iwanowice. Kolejnym etapem wyciecz
ki będzie Warta z Muzeum Miasta i
Rzeki Warty.
Szczegółowych informacji o wycie
czce udziela biuro odddziału PZERiI w
Jarocinie, ul. Kościuszki 15 a, w każdy
wtorek i piątek w godz. 90<)- 12°°.
(j)

W każdy drugi piątek miesiąca
przewodnicząca Klubu Amazonek
pełni dyżur telefoniczny pod numerem:
47-30-07 (w godz. od 13°° do 16°°).

D YŻU RY APTEK
Do 23 lutego dyżur nocny w godz.
2 o°‘>. 800 pełni apteka „Aspirynka”

(Jarocin, ul. Hallera 14, tel. 47-24-34).
Od 24 lutego do 2 marca dyżurować
będzie apteka „Remedium” (Jarocin,
ul. św. Ducha 14, tel. 47-15-50).
Apteka „Remedium” czynna jest
też w każdą niedzielę i święto w godz.
14°°- 18t,(

J a ro c iń s k a
GODMK ZICMI „ARCC Ki
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AD R ES R ED AK CJI:
63-200 Jarocin, ul T Kościuszki 8B
tel7fax (0-62) 47-37-60; 47-15-31
R ED AG U JE Z ES PÓ Ł:
(s e k re ta rz r e d a k c ji),
Napieraj, Aleksandra
nego), Piotr Piotrowicz

Marianna i Franciszek Gajewscy, Józefa i Edm und Grześkowiakowie, Julianna i Jan
Krysztofiakowie, Rozalia i Franciszek Leśni, Władysława i Marian Nowakowie, Stanisława
i Stanisław Tomaszczakowie oraz Genowefa i Leon Zielińscy obchodzili w USC iv Kotlinie
50-lecie pożycia małżeńskiego
FOTO Stachowiak
F ijo łe k, A g n ie s z k a P ila rc z y k . L id ia S o k o w ic z . Je rzy
S tach ow iak, A n d rze j S ta sia k (Ja ra cze w o ), H ieron im
Ś cig acz, F ra n cisze k T o m cza k (N ow e M ia sto ). P a w eł
W itwicki, R enata Zawal

PUNKTY PRZYJM OW ANIA OGŁOSZEŃ: Jaraczewo, ul.
Kaliska 4A, tel. 3A, czynne cały dzień; Nowe Miasto, ul
Poznańska 40. tel. 76A, od w torku do soboty.
O B S ŁU G A KO M P UTE RO W A: D ariusz Fijołek

REDAKTO R TECHNICZNY: Marek Olejniczak
W YD AW CA: Agencja R eklamowo-W ydawnicza "ALDUS",
Jarocin, ul. Marcinkowskiego 17

B eata Frąckowiak, Jacek Kaliszan
R o b e rt K a ż m ie rc z a k , J u s ty n a
Pilarczyk (z-ca redaktora naczel
(redaktor naczelny)

D R U K : D rukarnia Poznańska Sp z o.o., 60-164 Poznań,
ul Ziębicka 16, skr. poczt 186, 60-969 Poznań 2, tel. (06 1 )68 9-51 7

W SPÓ ŁP R A C U JĄ : Leszek Bajda. Izabela Bukowska,
G rażyn a C yc h n e rs k a (K o tlin ), H a lina C z a rn y (N ow e
Miasto). Iw ona K asprzak, Anna Konieczna, Anna Kopras-

BIUR O O G ŁO S ZE Ń : 63-200 Jarocin, Rynek, Ratusz, tel.
47-23-14, kierownik: R egina Blaszak C zynne codziennie:
S00- ^ 00, sobota: lO 00- ^

R edakcja nie odpow iada za treść reklam , ogłoszeń,
rubryk: "Listy" i "Halo, Gazeta". Anonim ów nie publikujemy
M ateriałów nie zam ówionych nie zwracam y. Z astrzegamy
sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zm iany
ich tytułów.

R edaktor prowadzący:
A nna K opras-Fijołek

Maryja w koszarach

W S K R Ó C IE

JA R A C ZE W O

J A R O C IN
Dokończenie ze str. 1

Wieczorną mszę świętą w czwartek
odprawił wraz z proboszczami jaro
cińskich parafii, ksiądz major Zdzi
sław Krajza, który specjalnie przybył
z Warszawy. Kazanie wygłosił ksiądz
major Dariusz Kowalski, proboszcz
garnizonu Bydgoszcz, który wraz
z księdzem majorem Józefem Srogoszem, proboszczem garnizonu Poznań
prowadził dwudniowe nauki misyjne
podczas nawiedzenia. Obraz Maryj
ny, który przybył do jarocińskiej jed
nostki będzie nawiedzał wszystkie ko
szary wojska polskiego. Swoją perygrynację rozpoczął w ubiegłym roku
we Wrocławiu, w pierwszą niedzielę
adwentu. Do Międzynarodowego

Kongresu Eucharystycznego, który
odbędzie się w tym mieście, ma od
wiedzić cały teren Śląskiego Okręgu
Wojskowego.
Do Jarocina wizerunek Matki Bo
żej Hetmanki przybył ze Śremu. W so
botę, po uroczystym pożegnaniu, ob
raz odjechał do Głogowa. Przed kon
gresem eucharystycznym nawiedzi też
Gniezno. - Jest to kopia obrazu jasno
górskiego Matki Boskiej Częstochows
kiej, którego oryginał znajduje się w ar
senale w Częstochowie. Oryginał ma
sukienkę, tzw. metaloplastykę, i na niej
znajdują się ordery, podarowane przez
ludzi, którzy otrzymalije za męstwo na
polach bitew - powiedział ksiądz pro
boszcz parafii św. Zygmunta.
(ls)

R o c z e k J A -R a d ia
Dokończenie ze str. 1

Dzieci wyrywały sobie tacki z cias
tem, kłóciły się i popychały. Podobnie
było, gdy dziennikarze JA-Radia za
częli rozdawać kalendarze. Rozdano
ich ponad czterysta i nie dla wszyst
kich wystarczyło, tak jak i tortu. - Na
wet gdyby było dwadzieścia takich tor
tów, zabrakłoby. Ludzie zjedliby jedną
porcję i wracaliby - śmiała się jedna
z kobiet. Tort, który upiekła cukiernia
rodziny Vogt z Pleszewa, rzeczywiście
musiał być dobry, bo niektóre dzieci
mimo potwornego ścisku decydowały
się na powrót pod scenę i dokładkę.
Zimno i silny wiatr sprawił, że ludzie
rozeszli się, gdy zabrakło tortu. Wielu
jednak przyszło o godzinie 20.00 na
koncert zespołu PIERSI i Kapeli znad
Baryczy.
Biletów na imprezę zabrakło na
dwa dni przed jej rozpoczęciem. Do
JOK-u przyszła nie tylko młodzież, ale
również rodzice. Okazało się, że muzy-

ka Kapeli znad Baryczy koresponduje
z tym, co grają PIERSI. Były zresztą
momenty, gdy obydwa zespoły wy
stępowały wspólnie. Na scenie przy
biesiadnym stole (jak na urodzinowe
przyjęcie przystało zastawionym dob
rym wiejskim jedzeniem i gorzałką)
zasiedli nie tylko muzycy. Prezentem
i niespodzianką było to, że na począt
ku imprezy wylosowano trzy osoby,
które cały koncert mogły biesiadować
z zespołami przy jednym stole.
PIERSI, mimo problemów z na
głośnieniem, dał naprawdę bardzo
dobry koncert. Utwory brzmiały jak
na płytach. Zespół zagrał nie tylko
nowe kawałki (np. ”Maryna”, ”Zośka”), ale również bardzo stare utwo
ry, jak chociażby "Kujawiak” . Był też
oczywiście "Ajron men” i "Paranoid”. Utwór ”Leżę” Kukiz zaśpiewał
na siedząco. Wtórowało mu kilka
dziesiąt osób, które położyły się przed
sceną. Elementów happeningowych
oraz biesiadnych było więcej. Publicz-

Spotkanie
z profesorem

Wyższa
cena
gazety
Od tego numeru wzrasta o 10
groszy cena „G J” . Wprowadzona
po pół roku od ostatniej, podwyżka
uwzględnia przede wszystkim infla
cję.
Istotny wpływ na podjęcie przez
nas tej decyzji ma uwolnienie cen
paliw, a także styczniowe podwyżki
cen nośników energii elektrycznej
i cieplnej. Poza tym firma „Arathos”, która dostarcza nam dodatek
telewizyjny od 1 stycznia br. również
podniosła jego cenę.
Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy
zrozumieją smutne prawidła ekono
miczne i nadal pozostaną z nami.

(red.)

Spotkanie z profesorem Czesławem
Królikowskim, wykładowcą Politech
niki Poznańskiej, odbędzie się 21 lute
go w auli LO w Jarocinie.
Profesor Czesław Królikowski Jest
z pochodzenia jarociniakiem, ukoń
czył tutejsze liceum ogólnokształcące.
W latach siedemdziesiątych pracował
w Ministerstwie Oświaty i Szkolnict
wa Wyższego. Dzisiaj wykłada na
wydziale elektrycznym Politechniki
Poznańskiej. O swojej karierze nau
kowej i politycznej opowie na piąt
kowym spotkaniu z młodzieżą, które
go organizatorem jest Stowarzyszenie
Absolwentów Liceum Ogólnokształ
cącego w Jarocinie. Początek o godz.
17.00.
(jn)

- Zarząd Miejski na posiedzeniu 12
lutego zaopiniował uchwalę Rady
Miejskiej w sprawie zaciągnięcia po
życzki w wysokości 500 tys. zt z Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo
wiska. Pieniądze zostaną przeznaczo
ne na rekultywację i rozbudowę wysy
piska odpadów stałych. Zarząd wyra
ził też pozytywne opinie na temat
innych projektów uchwał rady, m. in.
w sprawie utworzenia komisji ds. roz
wiązywania problemów alkoholo
wych i w sprawie likwidacji filialnej
Szkoły Podstawowej w Cząszczewie.
Zaakceptowane zostały również
uchwały, na mocy których zostaną
powołane komisje konkursowe, mają
ce wyłonić dyrektorów szkół i przed
szkoli.
ność z zachwytem wysłuchała popiso
wego numeru Pancza Młodszego ”Ti amo” . Potem na scenę weszła
Kapela znad Baryczy i wspólnie za
śpiewano "Gorące słońce Casablan
ki” . Bis był jeden - bardzo ostry
i z przytupem. Kukiz zaśpiewał jeszcze
raz "Kujawiaka” i "Rodzinę słowem
silną” . Po takiej dawce pogo ludzie,
słaniając się na nogach, odeszli w spo
koju do domów.
Obchody rocznicy JA-Radia spon
sorowali: Inter - Elkan, Jarocińskie
Fabryki Mebli SA, Zakłady Przemys
łu Owocowo - Warzywnego "Kotlin”
w Kotlinie oraz firma Polwos. Opl)

- W poniedziałek 17 lutego odbyło się
posiedzenie Zarządu, na którym roz
ważano oferty przejęcia części mająt
ku Młodzieżowego Ośrodka Wycho
wawczego w Cerekwicy. Członkowie
Zarządu opracowali materiały do
konkursu na kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia. Zarząd omawiał
również ofertę przystąpienia gminy,
jako udziałowca do giełdy kaliskiej.
- 19 lutego odbyła się sesja Rady
Gminy. Omawiano koncepcje budo
wy oczyszczalni ścieków w gminie
Jaraczewo. Dyskutowano nad budże
tem Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska na 1997 r. oraz przyjęciem
regulaminu pracy i powołaniem komi
sji konkursowej wyłaniającej kandy
datów na dyrektorów szkół i przed
szkoli. Radni przyjęli plan pracy po
szczególnych komisji.
- W niedzielę 23 lutego o godz. 10.00
w Noskowie rozpocznie się Zimowa
Spartakiada Dzieci i Młodzieży.

ŻERKÓW
- Dwudniowe szkolenie na temat środ
ków ochrony roślin organizuje dla
rolników Zakład Doskonalenia Za
wodowego w Jarocinie. Początek
szkolenia -19 lutego o godzinie 10.00.
- 21 lutego o godzinie 10.00 w Gmin
nym Ośrodku Kultury odbędzie się
drugi etap konkursu wiedzy o parkach
krajobrazowych. Wezmą w nim udział
uczniowie szkół podstawowych z tere
nu gminy. Konkurs zorganizował Ze
spół Parków Krajobrazowych w Po
znaniu oraz Gminny Ośrodek Kul
tury. Zwycięska - pięcioosobowa dru
żyna - pojedzie na dalsze eliminacje do
Poznania.

(rr, rak)

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

tel.(062)47-21-37

fax (062) 47-29-01

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

w dniu 22.02.1997 r., w godz. 800-1500
- Zakład Ceramiki Budowlanej
- Aleje W olności
- ul. Roszarnicza
- ul. Ceglana (Ośrodek Zdrowia)
- ul. Kolejowa nr 1, 3, 6
- ul. Okólna
- ul. Słupska (gospodarstwo, bloki, pałac, strażnica, pawilon
handlow y)
- ul. Zaplocie
- całe osiedle przy ul. Sienkiewicza
w dniu 1.03.1997 r., w godz. 800-1500
- osiedle przy ul. Hanki Sawickiej
- ul. Stawna
- ul. Piaskowa, osiedle przy ul. Piaskowej
- ul. M ostowa
- ul. Szkolna
- ul. W iatraczna
- ul. Kolejowa do PKP
- ul. Cukrownicza
- ul. Michała
- ul. Żybura

Niezależnie od ww. wyłączeń, w dniach od 22.02.97 r. do 1.03.97 r., będą
występowały przerwy w dostawie energii elektrycznej codziennie w godz. 7 00 - 8 30
oraz w godz. 1500 - 1600 związane z przełączeniami.
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od ZE może nie dojśó do wyłączeń w
podanych powyższych terminach. Za utrudnienia wynikające z przerw w dostawie
energii elektrycznej - przepraszamy.

L IS T Y
W związku z artykułem "Gineko
lodzy bez grzechu’’, chciałabym wyra
zić swoje poglądy na ten temat.
Jestem uczennicą Liceum Ekonomi
cznego wJarocinie, mam 17 lat ijeszcze
jestem smarkulą. Nie znam życia ludzi
dorosłych, ale własne zdanie już mam.
Wojciech Maniszewski w tym ar
tykule twierdził: ”dzisiaj są środki,
które w stu procentach gwarantują ko
biecie możliwość regulacji zachodzenia

h; ciążę’’. Wnioskuję z tego, że kobieta,
która ma być zgwałcona powinna zao
patrywać się chociażby w prezerwaty
wę i przed gwałtem kazać ją założyć
facetowi, bo może mieć problem z usu
nięciem ciąży. Ginekolodzy nie chcą
usuwać nawet ciąży, która zagraża
matce. Czy oni pomyśleli, jak będzie
(w najgorszym wypadku) traktowane
to dziecko przez ojca? Czy będzie ono
kochane, czy znienawidzone, bo ode
brało mu żonę? O czym będzie myśleć
panna, która patrzy na owoc gwałtu?
Młoda niewinna kobieta czy taka sma

Serdeczne podziękowanie
za opiekę medyczną Pani Doktor Zofii Tomczyk
Pielęgniarkom za niesienie ulgi w cierpieniu
Ojcom Franciszkanom, Rodzinie, Sąsiadom, Delegacjom, Znajomym
oraz wszystkim, którzy okazali współczucie, zamówili msze św.,
złożyli kwiaty i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Naszego Kochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka
ś. t p.

WACŁAWA PATERKĘ
sk ła d a
R o dzina

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze mego męża
ś. t p.

KAZIMIERZA ZAWORSKIEGO
z Kruczynka

Adres i nazwisko
do wiadomości redakcji
★
★
★
Mieszkańcy Slupii, nie pozwólcie so
bie, aby wasza wieś miała zginąć z ma
py. Byłem kiedyś jej mieszkańcem rów
nież jak i wy, i serce mnie boli że, ze
Słupi zrobiliście sobie Wolę Książęcą.
A przecież Słupia jest starszą wioską.
Dziadkowie i pradziadkowie opowiada
li, że legenda mówi, że Słupia była
kiedyś miasteczkiem wiele lat i przez
trzęsienie ziemi zniknęła. Dzisiaj jest
wsią ładną, ma park i stary zabytkowy
pałac, który jeszcze kilka lat temu się
rozpadał i nie było komu go wyremon
tować. Znalazł się wreszcie człowiek,
który tym pałacem i parkiem się zainte
resował i doprowadził do porządku.
Teraz, gdy jadę do Slupii, widzę, że
pałac wygląda jak nowy i park jest
uporządkowany, jestem bardzo z tego
zadowolny. (...)
Myślę, że ten, kto postarał się o od
nowienie parku i pałacu, zainteresuje
się, by Słupia była Słupią. Również
starsze pokolenie powinno mieć tę am
bicję, aby nazwa wioski pozostała. Sta
rajcie się, abyście mieli swojego sołtysa,
dbajcie o swoją miejscowść, aby nazwa
Słupia nie zniknęła z mapy. Boli mnie
jeszcze, że starsi ludzie mówią, że ”u
nas u! Woli Książęcej’’ zrobiono to czy
owo, a sami pochodzą ze Slupii. Nie
można o swojej rodzinnej wsi zapom
nieć.

Nazwisko i adres
do wiadomości redakcji

za złożone wieńce, kwiaty i intencje mszalne
wyrazy wdzięczności i podziękowania
składa
żo n a z rodziną

Serdeczne podziękowanie
Rodzinie, Księżom, Delegacjom, Sąsiadom, Znajomym
wszystkim, którzy okazali współczucie,
zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ś. t p.

Stanisława Grobelnego
składa
żona z dziećmi

Serdeczne podziękowanie
ks. prefektowi Andrzejowi M ilianowi, ks. proboszczowi z Wilkowyi
Rodzinie, Znajom ym , Delegacjom i wszystkim,
którzy okazali współczucie, zamówili msze św., złożyli kwiaty
i uczestniczyli w ostatniej drodze naszej kochanej Mamy
ś. t

rku/ajak ja? (...) Dlaczego domy dziec
ka są przepełnione? Na ten jeden temat
nasuwa się tak wiele pytań.
Nie jestem ir ciąży, pochodzę z rodzi
ny katolickiej, u- której życie płynie
harmonijnie, ale uważam, że w wypad
ku gwałtu i zagrożenia życia kobiety,
ciąża powinna być usunięta.

p.

Zofii Gadzińskiej
składają
córk i i syn z. rodzinam i

Z Jaraczewa
do Zakopanego
Ponad
siedemdziesięcioosobowa
grupa dzieci i młodzieży z gminy Jara
czewo pojechała w czasie ferii do Zako
panego. Zwiedzali okolicę, jeździli na
nartach i pływali. Po dziesięciu dniach
zadowoleni wrócili do domu.
W czasie wycieczek dzieci zwiedziły
Dolinę Chochołowską i Kościeliską.
Były nad Morskim Okiem i na wycie
czce w Słowacji, gdzie największą at
rakcją była Jaskinia Bielska.
Ponieważ przy szkole było lodowis
ko, uczestnicy zimowiska wiele czasu
poświęcali jeździe na łyżwach. Innym
ulubionym sportem była jazda na nar
tach i pływanie w basenie Centralnego
Ośrodka Sportowego.
Oprócz awarii autokaru, jaka miała
miejsce tuż przed wyjazdem pobyt
w Zakopanem przebiegał bez prze
szkód. - Żadne dziecko nie zachorowa
ło i wszyscy byli zadowoleni - nawet
umawiali się na wyjazd w przyszłym
roku - podsumował Teodor Grobelny,
dyrektor szkoły w Jaraczewie.
Każdy uczestnik za jedenastodniowy pobyt w Zakopanem płacił 250 zł.
Oprócz tego wyjazd dofinansowało
kilka instytucji - Gminny Zespół Eko
nomiczno - Administracyjny Szkół
- 5.800 zł, Szkolny Związek Sportowy
- 5.000 zł i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej - 1.650 zł. Z tej ostatniej
kwoty korzystało dwanaścioro dzieci,
których rodzice nie mogli zapłacić
pełnej kwoty za wyjazd.

(rak)

Pływalnia dla niepełnosprawnych
Bezpłatne zajęcia na basenie, tur
nusy rehabilitacyjne, pomoc przy zaku
pie sprzętu dla niepełnosprawnych - ta
ką działalność zapowiadają Warsztaty
Terapii Zajęciowej w nowym roku.
W każdy piątek od 16.00 do 18.00
w salach WTZ odbywają się zajęcia
z małymi, niepełnosprawnymi dziećmi
i zajęcia metodyczne dla rodziców.
Instruktorzy omawiają przede wszyst
kim problemy związane z funkcjono
waniem rodziny, w której żyje niepeł
nosprawne dziecko. W prowadzeniu
zajęć pomagają wolontariusze trze
cich i czwartych klas ogólniaka.
W siedzibie Towarzystwa Walki
z Kalectwem osoby niepełnosprawne
mogą ubiegać się o dofinansowanie,
a w szczególnych przypadkach cał
kowite sfinansowanie kosztów zaku
pu sprzętu rehabilitacyjnego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. - Nie wszy
scy wiedzą o tym, jakie prawo do
pomocy im przysługuje. Właśnie środki
na zakup sprzętu są jednym z nich.
Żeby je uzyskać: należy złożyć odpowie
dni wniosek. Jeśli spełni się wymagania,
wtedy koszty zakupu sprzętu pokrywa
Towarzystwo Walki z Kalectwem -

stwierdza Ireneusz Hemerling, kierow
nik WTZ.
Jedną z form przywracania spraw
ności są turnusy, z których raz w roku
mogą korzystać osoby z I, II i III
grupą inwalidztwa. W tym roku są one
organizowane dla dzieci w Wągrowcu
(14-27 kwietnia) oraz dla dorosłych
w Mrzeżynie (14 - 28 września). Pobyt
w znacznej części zostanie sfinansowa
ny przez PFRON. Dzieci w czasie
turnusu będą pod opieką rodziców
i instruktorów WTZ. Zgłoszenia nale
ży składać osobiście w siedzibie warsz
tatów.
Pom oc instruktorom WTZ w pracy
z niepełnosprawnymi świadczą różne
instytucje. Między innymi Miejski Oś
rodek Sportu i Rekreacji w Jarocinie,
gdzie w każdy piątek i niedzielę mię
dzy 16.00 a 18.00 niepełnosprawni
mogą, za okazaniem karty wstępu,
bezpłatnie korzystać z zajęć na base
nie.
Instruktorzy WTZ przygotowują
blok imprez sportowo - rekreacyj
nych, które zamierzają przeprowadzić
na basenie 2 marca. Chętni mogą
jeszcze zgłaszać swój w siedzibie WTZ
osobiście lub telefonicznie.

(rak)

21 lutego 1997 r. _____________________________________
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Droga reklama

sowane do urzędu. Praktycznie, jak
usłyszą kwotę - rezygnują. Stwierdzają,
że jest za drogo - mówi Słowiński.

Nieoficjalnie mówi się, że tylko jedna trzecia reklam w Jarocinie
ustawiona jest zgodnie z prawem. Pozostałe stoją nielegalnie. Większość
właścicieli firm twierdzi, że ze względu na duże ceny ustawienie reklamy
w pasie drogowym jest dla nich nieopłacalne.

Na rogu ulicy Wodnej i Wojska
Polskiego miała powstać tablica re
klamowa. Architekt miejski, w czasie
posiedzenia Zarządu nie wyraził zgo
dy na jej ustawienie. - Chcę, aby
reklamy były usystematyzowane. Po
winna być ustalona wielkość. Reklama
ma "przyciągać” klienta, a nie go od
pychać. Powinna być estetyczna - mó
wi Jarosław Krawczyk, architekt miej
ski. Słowiński twierdzi że, architekt
miejski ma opracować projekt tablic
reklamowych na terenie gminy. - Wte
dy firma, której wniosek został od
rzucony Jeżeli zechce, będzie mogła się
również reklamować - mówi Słowiński.

Nikt nie potrafi dokładnie powie
dzieć, ile tablic reklamowych jest w Ja
rocinie. Faktem jest, że każda firma
chciałaby mieć dużą reklamę - naj
lepiej przy głównej trasie lub też w cen
trum miasta. Niestety na reklamę
z prawdziwego zdarzenia stać tylko
niewielu. Niektórzy, chcąc pozyskać
klienta, sami wypisują treść na róż
nego rodzaju tablicach. Niejednokrot
nie taka reklama nie tylko straszy, ale
także stanowi zagrożenie dla ludzi
(tablice są niedokładnie przymocowa
ne).

Przelicznik - etylina
Najwięcej pieniędzy trzeba zapłacić
za reklamę ustawioną w pasie drogo-

wym oraz na gruncie należącym do
Urzędu Miasta i Gminy Jarocin. Podstawą do obliczenia opłaty za re
klamę jest cena etyliny o najwyższej
liczbie oktanowej. Minimalna wyso
kość opłaty za reklamę nie powinna być
niższa niż trzydzieści litrów a mak
symalna pięćset litrów etyliny - mówi
Andrzej Słowiński, naczelnik Wydzia
łu Gospodarki Komunalnej. A więc
za metr kwadratowy reklamy usta
wionej na miesiąc musimy zapłacić od
49 złotych do 825 złotych plus dwudziestodwu procentowy podatek VAT.
Zdaniem Andrzeja Słowińskiego jest
wielu chętnych, którzy chcieliby usta
wić reklamę swojej firmy. - Przycho
dzą od czasu do czasu osoby zaintere-

też, a większe bardzo rzadko - mówi
Słowiński.
Każda reklama - podświetlana lub
też trwale związana z gruntem - wyma
ga otrzymania z nadzoru budowlane
go pozwolenia na budowę. Jak twier
dzi Jarosław Krawczyk, pozwolenia
na budowę nic wymagają tylko obiek
ty małej architektury. - O tym, co jest
obiektem małej architektury, a co nim
nie jest, decyduje wydający pozwolenie
na budowę Urząd Rejonowy. To, że coś
nie wymaga pozwolenia na budowę, nie
znaczy, że nie musi być zgłoszone do
nadzoru budowlanego. Tylko Urząd
Rejonowy może stwierdzić, czy dana
reklama wymaga takiego pozwole
nia,czy też nie - mówi Krawczyk.
Reklamujący bardzo rzadko przy
chodzą do urzędu zgłosić ustawienie
reklamy. - Muszę przyznać, że w ostat
nim czasie tych pozwoleń wydaliśmy
bardzo mało - mówi Henryk Zalewski,
inspektor w wydziale budownictwa
w Urzędzie Rejonowym w Jarocinie.
Jeżeli reklama szpeci, zagraża prze
chodzącym ludziom lub też postawio
na jest nielegalnie - inspektorzy mogą
wydać nakaz przymusowej rozbiórki.
Obecnie za pozwolenie na budowę
trzeba zapłacić 100 złotych. Projekt
reklamy powinien być uzgodniony
z architektem miejskim. - Mamy różne
możliwości oddziaływania, jak te re
klamy mają wyglądać. Jeżeli znajdują
się na gruncie prywatnym, to nie mamy
wpływu na projekt czy też kolor re
klamy. Sytuacja jest inna, jeśli dotyczy
reklam znajdujących się w strefie
ochrony konserwatorskiej - tu mamy
wpływ, nawet jeżeli chodzi o estetykę
reklam - mówi Jarosław Krawczyk.
Zgodę na postawienie reklamy na
gruntach gminnych musi wyrazić rów
nież Zarząd Miejski. - Jeżeli Zarząd
zaopiniuje pozytywnie, wtedy ustala się
cenę i spisuje umowę - mówi Andrzej
Słowiński. Twierdzi również, że całą
kwotę za reklamę trzeba wpłacić z gó
ry. - Na przykład, jeśli ktoś chce usta
wić reklamę na dwa lata, to z góry musi
zapłacić za cały ten okres od razu
- kontynuuje Słowiński.
Najtaniej reklamę można ustawić
na gruncie prywatnym. Pod warun
kiem, że właściciel zgodzi się na niższe
stawki, niż te w urzędzie.
RENATA ZAWAL

Estetyczne reklamy

Od drzwi do drzwi
W 1996 roku ustawiono w Jarocinie
tylko dziesięć reklam na gruncie nale
żącym do gminy. - Najczęściej właś
ciciele firm ustawiali reklamy o powie
rzchni metra kwadratowego. Mniejsze

Poczta za trzecim razem?
Dokończenie ze str. 1
Pierwotnie pocztę w Jarocinie pla
nowano ponownie otworzyć po re
moncie 15 października ubiegłego ro
ku. Później, Józef Grubski, zastępca
dyrektora Rejonowego Okręgu Po
czty w Kaliszu powiedział "Gazecie”,
że być może nastąpi to jeszcze przed
Gwiazdką. Z podawaniem jakichkol
wiek terminów był wówczas bardzo
ostrożny. Dzisiaj dyrektor Grubski
jest bardziej zdecydowany: - W pierw
szej dekadzie marca, albo do połowy
miesiąca będzie poczta otwarta. Głowy
bym jednak nie dał, bo przecież wszyst
ko może się wydarzyć. Ten termin jest
jednak bardziej pewny niż poprzedni
- twierdzi Józef Grubski. Podobnego
zdania jest pani naczelnik poczty. Przez cały czas prowadzimy remont. Ja
też ze swej strony uważam, że powinniś
my w pierwszej dekadzie, a najdalej do
połowy marca ruszyć z normalną pracą.
Jesteśmy w trakcie przenoszenia apara
tów telefonicznych i wszystkiego, co
zostało przeniesione na czas remontu.
Będą podłączone komputery, co wyma
ga uruchomienia całej sieci z tym zwią
zanej. Musi być czas na przeszkolenie
pracowników.
W tej chwili cała działalność poczty
prowadzona jest w prawym skrzydle
budynku. Panuje ciasnota i bałagan
- paczki i przesyłki polecone są poroz
rzucane na podłodze i biurkach. Re
mont widoczny jest przy okienkach
kasowych. Na suficie i ścianach wido
czne są ślady układania nowej instala
cji elektrycznej. Za plecami jednej
z kasjerek w miejscu, gdzie kiedyś były
drzwi teraz zamurowano wejście. Jest
brudno, brzydko, w powietrzu unosi
się kurz. Taki stan rzeczy pozostanie

do zakończenia prac związanych
z uruchomieniem nowo wyremonto
wanej części poczty. - Niestety nie
mamy technicznych możliwości, żeby
poprawić jakoś warunki świadczonych
przez nas usług w tej chwili. Jedno
okienko już tak obudowaliśmy, że mu
sieliśmy jedną prowizoryczną ladę
przeciąć, żeby zrobić jakieś wyjście.
Niestety nic już nie da się rozszerzyć.
Do końca będziemy musieli tak wy
trwać - twierdzi pani naczelnik Lis.
Wcześniej próbowano przenieść dzia
łalność poczty do szkoły naprzeciwko
i do Cechu Rzemiosł Różnych w Jaro
cinie. Pomysł ten jednak nie spotkał
się z akceptacją, chociaż w innych
miejscowościach, np. w Koźminie po
czta funkcjonowała na czas remontu
budynku w innym miejscu.
Naczelnik poczty w Jarocinie ze
zdziewiniem przyznaje, że nie otrzy
mała żadnych zażaleń od klientów.
- Nie docierają do mnie skargi związa
ne z funkcjonowaniem urzędu poczto
wego. Muszę powiedzieć, że nasze spo
łeczeństwo jest wyrozumiałe, bo prze
cież wszyscy się męczymy, zarówno
klienci, jak i pracownicy. Jestem
wdzięczna za tę wyrozumiałość - mówi
Emilia Lis.
Po remoncie planuje się otworzyć
pięć okienek kasowych i jedno infor
macyjne. Nie zmieni się liczba praco
wników zatrudnionych na sali opera
cyjnej. Co prawda będą dwa stanowi
ska więcej, ale nie oznacza to, że
wszystkie będą zawsze otwarte. - Re
mont nie wpływa na stan etatów - twie
rdzi Emilia Lis. Może dojść więc do
takiej sytuacji, w której mimo otwar
cia dodatkowych stanowisk, dwa
z nich nie będą czynne.
W tej chwili oprócz kupna znaczka,
wysłania paczki i wpłaty pieniędzy, na

poczcie można też nabyć rajstopy,
podpaski czy papierosy. - Statut Po
czty Polskiej pozwala na taką działal
ność. Wprowadziliśmy więc to i my,
żeby w niektórych miejscowościach nie
likwidować poczty. W ten sposób doda
tkowo zarabiamy. Nie zwalniamy czę
ści załogi, jak inne zakłady pracy z bra
ku pieniędzy. Z tytułu handlu mamy
około 20 procent naszych przychodów.
Gdyby tę sytuację odwrócić, można
powiedzieć, że te dwadzieścia procent
pracowników musiałoby odejść. W wy
remontowanej poczcie chcemy rozdzie
lić działalność handlową od operacji
kasowych - twierdzi Emilia Lis.
Do otwarcia wyremontowanej po
czty zostało już niewiele czasu. Miej
my nadzieję, że trzeci termin planowa
nego zakończenia prac, zostanie do
trzymany.
JUSTYNA NAPIERAJ

H i)
A u r

DAEWOO
ERUIS

A. K. RUSZCZYNSCY

AUTORYZOWANY DEALER
SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW:
FSO - POLONEZ CARO, TRUCK, CARGO
DAEWOO - TICO, NEXIA, ESPERO
Katow ice

' 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
UWAGA! Przy zakupie POLONEZÓW upusty 1000 zł, OC i NW gratis, AC - 2,75 % wartości pojazdu
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Ferie na mecie
Dokończenie ze str. I

W każdej wyłoniono najlepszych
zawodników w poszczególnych kon
kurencjach i to właśnie oni znaleźli się
w wielkim finale w Cerekwicy. Dzie
ciom kibicował wójt gminy Jaraczewo

Maciej Pielarz.
Punktację i regulamin konkursów
ustalili organizatorzy. Zadaniem dzie

ci było zaprezentowanie swojej spra
wności fizycznej i pomysłowości.
Uczestnicy kulali piłkę w stronę krę
gli, którymi były plasikowe butelki
z wodą mineralną, rzucali ringo do
celu i lotką do tarczy. Duże emocje
wzbudził slalom z balonami, wyścig
kelnerów i sztafeta złożona z elemen
tów wszystkich konkurencji.

21 lutego 1997 r.

Silffillill!

Kiedy prowadzący Jan Tomczak
zapowiedział zawody w rzucie piłecz
ką pinpongową do celu z największym
zapałem zaczęli tę konkurencje
uczniowie z Noskowa, którzy w ogól
nej klasyfikacji już wtedy byli na pier
wszym miejscu. Jednak rekordową
ilością celnych rzutów popisał się Ad
rian ze szkoły w Jaraczewie.
Jednym z punktowanych elemen
tów każdej drużyny była prezentacja
przebierańców. Najwyżej oceniono
strój Joanny Kubiak, która przebrała
się za klauna i Waldka Nawrockiego
jako businesswoman. Kolejne miejsca
zajęli: Kuba Dąbrowski - papierowy
stworek, Magda Kaczmarek - anioł
i Michał Wdowczyk jako diabeł.
Po zakończeniu każdej konkurencji
dzieci ścisłym kręgiem otaczały Lucy
nę Michalak, która zapisywała punkty
i czuwała nad prawidłowym przebie
giem zawodów. Uczniowie znali regu
ły konkursów ponieważ w Cerekwicy

obowiązywał ten sam program, który
przedstawiano wcześniej w poszczegó
lnych szkołach. - Jest fajnie, ale u nas
w szkole było trochę lepiej, przyszło
dużo dzieciaków i kibicowali nam stwierdziła uczennica z Noskowa.
Na zakończenie ogłoszono wyniki
i rozdano nagrody. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna ze szkoły w Noskowie,
drugie w Jaraczewie, trzecie w Woj
ciechowie i następne - w Górze, Goli
i Rusku.
Każdy uczestnik zabawy wyjechał
z Cerekwicy z upominkiem. Były przybory szkolne, zabawki i słodycze. Na
grody zostały zakupione z funduszy
GOKSiT-u i kasy gminnej. W sumie
na program imprez zimowych w gmi
nie Jaraczewo przeznaczono 1000 zł.
Program imprez dla dzieci przewi
dywał również kuligi, jednak brak
śniegu uniemożliwił tę formę zabawy.

(rak)

Rachunki dla niepełnosprawnych
Wójt Maciej Pielarz kibicował uczestnikom wyścigu kelnerów

FOTO Stachowiak

P R Z E D L A T Y P R A S A D O N O S IŁ A
Walne zebranie
o d b ę d z ie s ię

d n ia 12. L utego 1894 r.
o p irw sz e j g o d z in ie p o p o łu d n iu w h o t e l u p. B a s iń s k ie g o

Porządek

obrad:

1.
2.

S p r a w o z d a n ie z a r z ą d u z p r o w a d z e n ia i n te r e s u z a ro k 18 9 3 .
P o tw ie rd z e n ie b i la n s u i p o d z ia łu z y sk ó w , o r a z p o k w ito w a n ie z a r z ą d u n a w n io s e k
k o in is y i rew iz y jn e j.
3. W y b ó r k a s y e r a .
4. W y b ó r w ic e p re z e s a i d w ó c h c z ło n k ó w R a d y N a d z o rc ze j w m ie js c e w y s tę p u ją c y c h .
5. U c h w a le n ie w y n a g r o d z e n ia d la R a d y N a d z o rc ze j.
(>. W n io s k i c z ło n k ó w b e z u c h w a ł.
J a r o c i n , d n ia 2 7 . S ty c z n ia 1894.

Kasa Pożyczkowa
i Oszczędności wJarocinie,
Spółka zapisana z nieograniczoną
poręką.

Rada Nadzorcza.
X. A. Obst,
p r z e w o d n ic z ą c y .

"Jarotschiner Kreisblattes”
2 lutego 1894 r.

- W sp a n ia ła R eduta. Zapowiedziany przez Kolo Przyjaciół Sceny bal
maskowy czyli Reduta, odbyła się w ubiegłą sobotę na sali Bursy. Salę napełniło
nadzwyczaj wiele gości z miasta, okolicy i dalszych miast. Bawiono się wspaniale, przy
pięknie przybranej różami sali. Maski i maseczki były bardzo efektowne i liczne, za co
czterem wybrańcom los przysądził nagrody. Muzyka śremska bardzo dobra. Bufet
dzierżawiony przez p. llildcbrandta był bogato zaopatrzony. Wszędzie było rojno i gwarno.
Około godziny 23-ciej zjechali cyganie z budą w siwka zaprzężoną. Podziwiano
siwka, który spokojnie, zręcznie i elastycznie kroczy! po bardzo śliskiej podłodze bursy.
Bawiono się ochoczo i w milej harmonji do rana. Mimo, że się już. dawno szarzylo, nie
widać było na uczestnikach znurzenia ani też ubytku gości
na sali. “Gazeta
4 Jarocińska
, .. . „
^
Nr 12, 9 lutego 1928 r.

Ogłoszenie 3
S tw ie rd z o n o , że w p o s ia d a n iu o s ó b p ry w a tn y c h z n a jd u ją s ię b u ty g u m o w e , b ę d ą ce
u p rz e d n io w ła s n o ś c ią p rz e d s ię b io rs tw , j a k p rz e tw ó rn ia ln u . z a k ła d y m ie js k ie itp.
W z y w a się d o z w ro tu tychże b u tó w za p o k w ito w a n ie m d o 26. 2. 1945 r. w S ta ro stw ie
P o w ia to w y m p o k ó j nr. 9.
J a ro c in , d n ia 2 1 . lu te g o 19 4 5 r.
S t a r o s t a Po w ia t o w y
( - ) P io sik
“Orędownik Urzędowy na powiat jarociński”
L. d z . 2 4 2 /4 5 . III.
Nr 1, 22 lutego 1945 r.

Składając deklaracje podatkowe za
1996 r. rachunki z apteki przydadzą się
przede wszystkim podatnikom, upraw
nionym do odliczenia od dochodu wyda
tków na cele rehabilitacyjne.
Wydatki te dotyczą nie tylko podat
nika będącego osobą niepełnospraw
ną, ale też podatnika, na utrzymaniu
którego są osoby niepełnosprawne.
W ramach tej ulgi odliczamy koszty
opłacenia przewodnika dla osób nie
widomych 1 i II grupy inwalidztwa
oraz osób z niepełnosprawnością na
rządu ruchu zaliczonych do I grupy
inwalidztwa. Maksymalnie do kwoty
915 zł.
Również wydatki na utrzymanie
psów przewodników przez osoby nie
widome można odliczyć w wysokości
915 zł rocznic.
Odliczenie do 915 zł przysługuje
także na wydatki związane z używa-

niem do przewozu osób niepełnospra
wnych na niezbędne zabiegi lecznicze,
samochodu osobowego należącego do
osoby niepełnosprawnej, bądź podat
nika mającego na utrzymaniu taką
osobę.
Ulga z tego tytułu obejmuje również
wydatki na zakup leków dla niepełno
sprawnych. Jest to ulga miesięczna,
przysługująca w wysokości stanowią
cej różnicę między faktycznie ponie
sionymi wydatkami a kwotą 61 zł.
Przykładowo: kwotą faktycznie wy
datkowaną jest 100 zł, od niej odej
mujemy 61 zł, a uzyskaną kwotę - 39 zł
możemy odliczyć.
Wszystkie wydatki na cele rehabili
tacyjne podlegają odliczeniu tylko
wtedy, gdy pochodzą z kieszeni podat
nika i w żadnej formie nic były mu
zwrócone.
(ib)

Otwarta
szkoła

Relikwie
w W ilkowyi

Kilkadziesiąt osób - ósmoklaistów
i ich rodziców przyszło na Dzień Ot
wartej Szkoły pod koniec stycznia do
ZSZ nr 2 w Jarocinie.

Relikwie św. Wojciecha przybędą do
kościoła parafialnego w Wilkowyi
w sobotę 22 lutego o godzinie 15.00.

Dyrektor szkoły Wojciech Florczyk
i kierownik praktycznej nauki zawodu
Eugeniusz Marciniak przekazali ós
moklasistom szczegółowe informacje
o kierunkach kształcenia oraz warun
kach przyjęcia. Każdy otrzymał bez
płatny informator. Można było rów
nież zwiedzić warsztaty szkolne i pra
cownie odzieżowe. Efekty prac absol
wentów szkoły zaprezentowano na
wystawie dyplomowej. Wyświetlono
także film o historii szkoły.
Od 1 września w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Jarocinie zostaną
uruchomione trzy nowe kierunki: te
chnik mechanik o specjalności spawa
lnictwo i technik mechanik urządzeń
przemysłu spożywczego - obie na pod
budowie 8-klasowej szkoły podstawo
wej oraz po 3-letniej szkole zasad
niczej - technik bhp.
(in)

W uroczystości uczestniczyć będzie
ks. dr Teofil Wilski - biskup pomoc
niczy kaliski, który udzieli także sak
ramentu bierzmowania. Nawiedzenie
relikwii św. Wojciecha odbywa się
w ramach obchodów 1000 - lecia jego
męczeńskiej śmierci i obejmuje wszyst
kie kościoły, którym św. Wojciech
patronuje. Kulminacją obchodów bę
dą uroczystości w Gnieźnie podczas
tegorocznej pielgrzymki Ojca Święte
go do Ojczyzny.
Program nawiedzenia wilkowyjskiej parafii obejmuje całonocne czu
wanie zakończone pasterką o godzinie
24.00. W niedzielę, po uroczystej su
mie o godzinie 12.00 nastąpi pożeg
nanie relikwii, które zostaną odwie
zione do Sanktuarium św. Wojciecha
w Cieszecinie k. Wieruszowa, (pm)

21 lutego 1997 r.

Dokończenie ze str. 1
Supermarket - ”M&S Wega” - mie
ścić się będzie na ulicy Wrocławskiej,
w dawnym pawilonie meblowym. Ot
warty zostanie już 20 marca. Aktual
nie trwają prace remontowo-adaptacyjne. Nowy właściciel - jednocześnie
dealer Opla - postanowił wydzielić
część pawilonu na salon samochodo
wy. Supermarket zajmie powierzchnię
860 metrów kwadratowych. Znajdą
się tu artykuły spożywcze i przemys
łowe. ”Będzie chemia i artykuły gos
podarstwa domowego. W sumie trzy
naście tysięcy pozycji” - mówi Maciej
Jakubowski, właściciel firmy ”Wega” .
- Koszt otwarcia supermarketu szacu
je się - łącznie z towarem - na dwadzie
ścia miliardów starych złotych. ”Kapi
tał- podkreśla Jakubowski - jest wyłą
cznie polski”.
Zakupy w supermarkecie mają być
tanie. Przynajmniej tak zapowiada
Maciej Jakubowski. - ”Posiadamy
własną hurtownię. Kupujemy towar
bezpośrednio od producenta. Mogę
więc zapewnić, że ceny będą najniższe
w Jarocinie. Nasze wiodące hasło to:
”Kup taniej, zwracamy pieniądze”.
W nowym sklepie znajdzie pracę
- łącznie z ochroniarzami - około
czterdzieści osób z Jarocina i okolic.
"Nie znamy jeszcze załogi, ale już dziś
gwarantujemy, że będzie to najmilsza
załoga w całym Jarocinie” - zapewnia
Jakubowski.

Promocje i degustacje
Supermarket będzie czynny praw
dopodobnie do godziny 21.00 - "Nie
wiemy jeszcze, czy od 9.00 czy od 6.00
rano. Na pewno jednak otwarty będzie
w niedziele i święta” - mówi Maciej
Jakubowski. Właściciel megasklepu
planuje przeprowadzenie sondy wśród
mieszkańców Jarocina na temat go
dzin otwarcia i rodzaju poszukiwane
go towaru. - "Jeśli będzie trzeba - po
szerzymy asortyment. Możemy też zro
bić sklep całodobowy”.
"M&S Wega” przystosowany zo
stanie do potrzeb osób niepełnospra
wnych. Oprócz odpowiednich podjaz
dów, wyznaczonych miejsc na parkin
gu i udogodnień, wewnątrz pawilonu,
w sklepie znajdą się specjalne wózki,
które ułatwią niepełnosprawnym do
konywanie zakupów. "Mamy też inne
niespodzianki dla naszych kłientów mówi Maciej Jakubowski. - Na przy
kład karty rabatowe dla emerytów i re
ncistów. Będą też różnego rodzaju pro
mocje, degustacje”.

Równe szanse
Opinie na temat, czy supermarket
jcsl potrzebny w Jarocinie - są różne. ''Moim zdaniem i tak już jest za duża
sieć. Supermarket ma jedynie tę zaletę,
że zakupy robi się - tak jak na Za
chodzie - tygodniowe lub dwutygod
niowe. Ale w Jarocinie ludzie są biedni.
Supermarkety są dobre w dużych mias
tach. W centrum supermarket nie jest
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TEMAT TYGODNIA
potrzebny, chyba że komuś zależy na
tym, żeby wykosić drobny handel” zauważa prezes Spółdzielni Handlo
wo-Produkcyjnej "Zgoda”, Włady

pów, które się nie mogły rozkręcić.
Niby był wielki szum, a potem - plajta”.

sław Łakomy.

Właścicielka całodobowego sklepu
w centrum Jarocina - Barbara Micha
lak nie chciała oficjalnie wyrazić swo
jej opinii o supermarkecie. - "Ogól nas
- handlowców wypowiada się negatyw
nie na ten temat” - mówi właściciel
sklepu wielobranżowego, Tadeusz
Marchwicki. Podobnego zdania jest
Paweł Sip ze sklepu "Krecik” . - "Zro

"My nie chcemy niszczyć drobnego
handlu - zapewnia Maciej Jakubow
ski, właściciel supermarketu. - Chce
my współpracować, ale z drugiej strony
życie jest, jakie jest. My też chcemy
być najtańsi. Wszyscy walczymy
o klienta. Każdy ma równe szanse”.

Tylko plotka

cukier w cukrowni w Witaszycach i tam
jest droższy niż na targowisku. Wy
chodzi na to, że cukier albo pochodzi
z kradzieży albo od jakiegoś hurtow
nika, który dostał wielki upust i z kimś
się podzielił. My, niestety, takich dojść
nie mamy” - mówi prezes "Zgody” .
”Jeżeli obniżą ceny o 15 - 20 %, to
koniec. Przecież trzeba jakoś zarobić
na czynsz, na opłaty do ZUS-u i skarbówki” - żali się jeden z handlowców
z ulicy Wrocławskiej. - Będzie trzeba

Supermarket w Jarocinie

Koniec drobnego handlu?
--------------------------------------------Bez obaw
Władysław Łakomy, prezes "Zgo
dy”, której podlega ponad dwadzieś
cia sklepów, nie obawia się konkuren
cji. - "Chyba że zastosują dumpingowe
ceny - poniżej kosztów nabycia. Może
sobie na nie pozwolić ktoś, kto jest
zasilany przez kapitał zagraniczny al
bo pierze brudne pieniądze. To otwar
cie można mówić, bo nikt w Polsce,
w krótkim czasie nie był w stanie
dorobić się fortuny”.
Według prezesa "Zgody” ceny to
warów w supermarkecie nie powinny
się różnić od tych, które są w sklepach
spółdzielni. "Mamy marżę, która jest
w minimalnym stopniu rentowna. Pod
tym względem dla nas najgorszy jest
w Jarocinie ten handel prywatny, drob
ny. Oni i targowisko to nasi najwięksi
konkurenci. Prywaciarze oszukują.
Ukrywają obroty, a więc i podatki.
Wszyscy o tym wiedzą, nawet Urząd
Skarbowy.”

Dziwne fatum
Większość jarocińskich handlow
ców nie ukrywa, że z niepokojem
czeka na otwarcie supermarketu. "Każdy mówi: A jaki tam supermar
ket, ale ślina w gardle staje. Mi trochę
skrzydełka opadły, chociaż, nie po
wiem, jestem facetem z jajami”- twier
dzi jeden z "prywaciarzy”. - ”Prze
znaczenia się nie uniknie. Nie unik
niemy supermarketów typu Macro
Cash. Czeka to także naszą prowincję”
- mówi właściciel sklepu ” U Wali”

Krzysztof Piotrowski.
Kierowniczka "Sezamu” (jednego
ze sklepów spółdzielni "Zgoda”),
Zdzisława Jakuboszczak raczej nie
obawia się konkurencji. "Aż tak moc
no się nic boję. Nas będzie to jedynie
dopingowało do lepszej pracy. Gorzej
będą miały te sklepiki, które są w po
bliżu pawilonu”. Zdaniem kierowni
czki "Sezamu” nad supermarketem
może ciążyć dziwne fatum. ”W rym
miejscu znajdowało się już tyle skle

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

bią supermarket, a więc wielką kon
kurencję. To nie jest dobry pomysł.
Odbiorą nam, prywaciarzom pracę.
Żona nie ma prawa do zasiłku, co
zrobimy, gdy nasz sklepik padnie?”
Właściciel "K redka” zastanawia się,
jak można było dopuścić do tego, żeby
supermarket powstał w Jarocinie.
”Gdzie ja pójdę do pracy? Osiemnaście
lat pracowałem w OTL-u, ledwo, ledwo
ciągnę ten sklepik - żali się Paweł Sip.
- Niedaleko jest duży sam, jest też
nocny na rynku, alejakoś się trzymaliś
my do tej pory. Markety to powinni
otwierać w dużych miastach, a nie
w takim małym, gdzie jest największe
bezrobocie, gdzie ludzie żyją od wy
płaty do wypłaty. U nas ludzie często na
kredyt kupują, taka jest bieda”.
Niektórzy dziwią się, że jarocińskie
władze pozwoliły na otwarcie super
marketu. - ”My na to nie mieliśmy
żadnego wpływu - tłumaczy Jarosław
Krawczyk, Naczelnik Wydziału Ar
chitektury w Urzędzie Miasta i Gmi
ny. Jego zdaniem władze miasta nic
nie wiedzą - przynajmniej oficjalnie
- o otwarciu supermarketu. ”Co tam
będzie - to tajemnica poliszynela.
0 sklepie wiemy tylko z plotek”.

Ważny chleb
”Po co nam supermarket? - pyta
zbulwersowany mieszkaniec Jarocina.
- "Ludzie nie mają pieniędzy. Zwal
niają w obrabiarkach, zwalniają w meb
lach, w OTL-u też podobno mają zwal
niać”.
Najbardziej interesuje wszystkich,
jakie rzeczywiście będą ceny w super
markecie. ”Pójdę tam, gdzie będzie
taniej. Ale to nie wszystko. Dla mnie
liczy się też jakość towaru. Jeżdżę na
drugi koniec Jarocina tylko dlatego, że
akurat tam jest najlepszy chleb i bułki.
Mam też upatrzony sklep z dobrą
1 u- miarę tanią wędliną” - tłumaczy
młoda kobieta.
”Market - jeśli jest uczciwy - zapew
nia niższe ceny na niektóre artykuły.
Jako duży dostaje większe upusty od
producenta. Na przykład - kupujemy

uciec w inny rejon Jarocina albo cał
kiem zmienić otoczenie - na wiejskie”.

Nocna zmiana
W związku z powstaniem superma
rketu niektóre sklepy podejmują "spe
cjalne” działania. "Będzie to nas na
pewno mobilizowało do lepszej pracy
i do pilnowania kierowników sklepów,
czy nadążają za tym, co oferuje megasklep. Może dzięki temu jeszcze wzros
ną nasze obroty?” - zastanawia się
Władysław Łakomy. Na razie nie mo
że się zdecydować na inne zmiany.
- "Mamy w kilku sklepach przedłużony
czas pracy - do 22.00. Na nocną zmianę
nie możemy się zdecydować, chociażby
ze względu na koszty. Musiałyby wtedy
pracować przynajmniej dwie osoby. Nie
sprzedałyby tyle, żeby pokryć wydatki
na przykład na swoje pensje”. Jeśli
jednak konkurencja będzie pracować
w nocy, prezes "Zgody” przewiduje
wprowadzenie takiej zmiany w "Seza
mie” lub w sklepie na Rynku.

Dobre miejsce
Otwarcie supermarketu już wkrót
ce. O tym, czy zyska popularność
wśród mieszkańców Jarocina, zadecy
dują oni sami. - "Wyrocznią będzie
klient” - mówi Mariusz Kaźmierczak,
współwłaściciel centrum handlowego
przy ulicy Paderewskiego. - . - To on
wybierze, w którym sklepie będzie robił
zakupy. Może się okaże, że supermar
ket nie spełnia jego oczekiwań?” Jego
zdaniem konkurencji nie można ig
norować. - "Na początku na pewno
namieszają na rynku. To będzie duże
zagrożenie dla handlowców z Wrocław
skiej i z Południa, na trasie przejściowej
z centrum na osiedle”.
- "To jest bardzo dobre miejsce na
supermarket. Wśród osiedla, blisko
centrum” - przyznaje Maciej Jakubo
wski. Tuż obok sklepu znajdzie się
- dla zmotoryzowanych klientów sześćdziesiąt miejsc parkingowych.
"W przyszłości pewnie więcej. Nie
chcemy całego Jarocina wykupić na
tychmiast” - dodaje właściciel M&S
Wega.
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INFORMACJE

Podjazd do normalności
” Zeby żyć normalnie potrzebujemy wielu udogodnień. Podjazdy dla
niepełnosprawnych w Jarocinie to kropla w morzu potrzeb, chociaż
cieszymy się, że coś zaczęło się dziać” - stw ierdza k o b ieta n a w ózku
inw alidzkim .

Podjazdy dla niepełnosprawnych
pobudowano w ramach programu
przystosowania do warunków życia
w mieście dla ludzi z uszkodzeniem
narządu ruchu. Pobudowano je przy
ważniejszych urzędach w Jarocinie -

Urzędzie Pracy, Skarbowym, Gminy
i Miasta, Rejonowym, a ponadto
w Ośrodku Pomocy Społecznej,
JOK-u, MOSiR-ze i na targowisku.
- Podjazdy są bardzo potrzebne zwłasz
cza do tych instytucji, gdzie najczęściej

T U K U P IS Z T A N IE J
CENY FABRYCZNE
Sprzedaż Materiałów Budowlanych i Przemysłowych
Transport Ciężarowy
Waldemar Wesołek
63-041 Chocicza, ul. Mickiewicza 1
tel. bezpośredni kom. 090/605-307
tel. centr. (0-667) 511-21 wew. 97 Chocicza
o fe ru je :
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załatwiamy nasze sprawy. Bardzo nam
utrudnia życie poruszanie się po mieś
cie. Na rynku już nie jest tak źle, bo
chodniki są ulepszone, ale najgorzejjest
na osiedlach. Przede wszystkim trudno
nam zrobić zakupy - stwierdza Brygida
Andraszak, która piąty rok porusza
się na wózku.

Podobną inwestycję zakończono
w MOSiR-ze. - Żeby dostosować nasze
obiekty do potrzeb niepełnosprawnych,
trzeba jeszcze wiele zrobić. Nie mamy
na to funduszy, dlatego musimy przep
rowadzić remont etapami - stwierdza
Krzysztof Królak, kierownik obiektów
sportowych.

Do zamkniętych drzwi

Pół na pół

Inwalidzi różnic oceniają powstałe
podjazdy. Najłatwiej dojechać im do
Urzędu Gminy i Miasta, Jarocińskie
go Ośrodka Kultury i Miejskiego Oś
rodka Sportu i Rekreacji.
Natomiast utrudniony wjazd jest do
Urzędu Skarbowego. - Podjazd jest
zbyt stromy i potrzeba nie lada siły,
I żeby go pokonać - mnie się to nie udało
- mówi Brygida Andraszak. Nadzór
nad budową podjazdu do tego urzędu
sprawował Ryszard Kowalski z firmy
Korys. - Wymagany przez przepisy kąt
stromizny wynosi 6%. Położenie pod
jazdu przed Urzędem Skarbowym spo
wodowało, że przekroczyliśmy ten wy
móg o 0,5%. Gdybyśmy ściśle trzymali
się przepisów, podjazdu by nie było
- stwierdził Ryszard Kowalski.
Natomiast na szczycie podjazdu do
Urzędu Pracy czekają na niepełno
sprawnych zakratowane drzwi. Drzwi są zamknięte tylko w okresie
zimowym, ponieważ nie możemy dogrzać budynku. Została już zakupiona
kotara, którą zawiesiliśmy od we
wnątrz i drzwi zostaną otwarte. Do tej
pory osobom niepełnosprawnym za
wsze udzielał pomocy nasz urzędnik,
który był z reguły wołany przez in
teresantów będących w pobliżu - tłuma
czy Krystian Baraniak, kierownik
urzędu. Podobna sytuacja zaistniała
w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie
niepełnosprawni pukają do ; zniknię
tych drzwi.
Natomiast do Urzędu Rejonowego
można już wejść bez problemu. Drzwi do podjazdu były przez pewien
czas rzeczywiście zamknięte - tak długo
dopóki nie nastcfpił odbiór tej inwes
tycji. Kiedy wiedzieliśmy, że wszystko
jest zgodne z przepisami, oddaliśmy
podjazd do dyspozycji niepełnospraw
nych - mówi Henryk Szymczak, kiero
wnik Urzędu Rejonowego.

Udogodnienia na raty

Koszty budowy podjazdów w Jaro
cinie refundowane były w połowie
przez Państwowy Fundusz Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych. Jedy
nie podjazd do toalet na targowisku
finansowany był w całości przez gmi
nę. - Nowe przepisy budowlane wyma
gają, aby budowane obiekty były przy
stosowane dla osób niepełnosprawnych.
Szczerze mówiąc, refundacja to nie
taka prosta sprawa. Pieniądze, które
otrzymaliśmy, na przykład na moder
nizację chodników, uzyskaliśmy - moż
na powiedzieć - na otarcie łez - stwier
dził Andrzej Słowiński, naczelnik wy
działu komunalnego UGiM w Jaroci
nie.
O przyznanie środków na dofinan
sowanie modernizowanych budyn
ków należy ubiegać się w Wojewódz
kim Ośrodku do spraw Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych w Kaliszu. W tym roku z wnios
kiem o refundację wystąpi prawdopo
dobnie JOK na remont toalet. - Nie
wiemy, czy dostaniemy te pieniądze,
ponieważ jeszcze środki nie zostały
rozdzielone. W dużej mierze ich przy
dział zależy od nas, bo musimy posia
dać drugą połowę tych pieniędzy. Na
razie też ich nie mamy - stwierdza
Krystyna Stykowska z JOK-u.
Wojewódzki Ośrodek do spraw Za
trudnienia i Rehabilitacji Osób Niepe
łnosprawnych w Kaliszu dopiero
w marcu dokona podziału środków
dla poszczególnych instytucji na mo
dernizację budynków. - Jeżeli są wnio
ski z Jarocina, na pewno pieniądze
zostaną przydzielone. Wiele zależy od
zapotrzebowania - jeżeli jest niewiele
wniosków, mamy większą pulę pienię
dzy do podziału - mówi Krzysztof Maczasek kierownik ośrodka w Kaliszu.

ANNA KONIECZNA

Jarociński Ośrodek Ku
ltury i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji to in
stytucje szczególnie często
odwiedzane przez osoby
niepełnosprawne. MOSiR
udostępnił dwa razy w ty
godniu basen dla inwali
dów. Jarociński Ośrodek
Kultury organizuje wiele
imprez, których uczestni
kami są niepełnosprawni.
- Zdajemy sobie sprawę, że
podjazd to niewiele - mówi

Bogusław Harendarczyk,
dyrektor JOK-u. - Przy
okazji budowy podjazdu
wymieniliśmy drzwi, które
są już przystosowane do
wózków inwalidzkich - są
odpowiednio szerokie - do
daje dyrektor. W planie
tegorocznego
remontu
JOK uwzględnia również
modernizację toalet.

Urząd Pracy w dalszyn ciągu niedostępny dla niepełno
sprawnych.
FOTO Stachowiak
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Dwie klasy liceum ogólnokształcącego będą uruchomione w Zespole Szkól Podstawowy czy klasyczny?
wizytatora Jarzego GalanZawodowych nr 1 w Jarocinie od 1 września tego roku. Nie wiadomo jeszcze czy ta,Według
w ZSZ nr 1 będą się mieścić dwa
będą to profile podstawowe, czy - jak chce dyrektor, matematyczno - fizyczny oddziały licealne o profilach podsta
i humanistyczny. Wszyscy są przekonani, że nowe liceum przyjmie komplet wowych. Stanowczo się z tym nie
zgadza dyrektor Lehmann. - Na pew
uczniów.

Trzecie liceum
JUSTYNA NAPIERAJ
Oddziały Liceum Ogólnokształcą
cego w Zespole Szkół Zawodowych nr
1 w Jarocinie - tak będzie brzmiała
pełna nazwa szkoły. Nie powstanie
zatem drugie LO w naszym mieście.
Dyrektor ZSZ nr 1 Włodziemierz Leh
mann nie ma jeszcze ostatecznej decy
zji o powstaniu liceum, mimo to
w przygotowywanym informatorze
wojewódzkim o szkołach ponadpods
tawowych dane o jarocińskich oddzia
łach licealnych zostały już umieszczo
ne. - Zamierzamy uruchomić dwa od
działy liceum ogólnokształcącego i są
dzę, że nam się to uda - twierdzi
dyrektor ZSZ nr 1.

Teraz wyż
Od 1996 roku systematycznie zwię
ksza się liczba uczniów klas ósmych.
Podczas gdy w w zeszłym roku było
12.200 absolwentów szkół podstawo
wych w skali województwa, w 1997
ma ich być o 775 więcej. W Jarocinie
od 1 września rozpocznie naukę
w szkołach ponadpodstawowych
0 prawie dziewięćdziesięciu uczniów
więcej niż przed rokiem. Tendecja ta
utrzymywać się będzie do dwutysięcz
nego roku. Później znowu nastanie niż
demograficzny. - Kuratorium ma obo
wiązek takiego zaplanowania kształ
cenia w szkołach ponadpodstawowych,
by zapewnić każdmu absolwentowi kla
sy ósmej możliwość dalszej nauki - mó
wi Jerzy Galant, starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Kaliszu. Wła
dze oświatowe dążą do tego, żeby
nauka absolwentów klas ósmych była
kontynuowana w szkołach średnich.
- Z przeprowadzonych analiz wiemy, że
licea ogólnokształcące nie mogą pomie
ścić wszystkich chętnych ósmoklasis
tów. Do niedawna 50 % uczniów było
w szkołach zawodowych. Robimy wszy
stko, żeby ten wskaźnik był niższy. Stąd
też pomysł utworzenia klas licealnych
w zespołach szkól zawodowych - mówi
Jerzy Galant.
Utworzenie oddziałów licealnych
pociąga za sobą dwukrotnie niższe
nakłady niż na przykład organizacja
szkół zasadniczych czy techników.
- Wiem, że istniejące liceum ogólno
kształcące nie jest gumowe, a Z S Z nr
1 to są olbrzymie obiekty. Dlatego
zamierzamy dociążyć tę szkolę - mówi
Jerzy Galant.

To nie konkurencja
Wcześniej dyrektor Lehmann za
proponował utworzenie liceum integ
racyjnego. Kuratorium jednak nie
wyraziło na nie zgody. W tej chwili już
trwają prace nad przystosowaniem
części internatu, który jest tylko mini
malnie wykorzystywany, na klasy dy
daktyczne. - Ponieważ oświata pienię
dzy nie ma, więc ja nie mogę się
spodziewać jakiegoś ekstra traktowa
nia w zakresie finansowania robót
adaptacyjnych w budynku internackim, co łączy się z dobudowaniem
trzeciej klatki schodowej. W tej chwili
prawo budowlane stawia sprawę jed
noznacznie. Jeśli cokolwiek się buduje
to musi być przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Tak też powstał
pomysł. Dlaczego by nie sięgnąć po
pieniądze nie oświatowe, żeby ten po
mysł przynajmniej zacząć realizować.
W kuratorium entuzjazmu to jednak
nie wywołało - mówi Włodzimierz
Lehmann. Samo Kuratorium nie
chętnie patrzy na takie projekty, bo
ma w tym względzie złe doświad
czenia.
Utworzenie nowego liceum może
pociągnąć za sobą wzrost poziomu
nauczania w obydwóch liceach. - Ab
solutnie nie chodzi nam o tworzenie
jakiejś niezdrowej konkurencji w sto
sunku do ugruntowanej już pozycji,
jakie ma Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Jarocinie - prze
konuje dyrektor Lehmann. Innego
zdania jest Jerzy Galant: - Na pewno
będzie to konkurencja dla istniejącego
już liceum ogólnokształcącego. Podo
bnie sądzi również Andrzej Kunz,
wicedyrektor Liceum Ogólnokształ
cącego im. T. Kościuszki w Jaroci
nie. - Sądzę, że powstanie liceum
vt’ niczym nam nie zagraża. Jest jesz
cze tyle młodzieży, że nie oznacza to
automatycznie spadku liczby chęt
nych uczniów. Od wielu lat powtarza
się taka historia, że ludzie, którzy do
liceum ekonomicznego zdali bardzo
dobrze egzaminy, ale nie zostali przy
jęci z braku miejsc - przychodzą do
nas. Podejrzewam, że ci uczniowie
przejdą teraz po prostu do tych dwóch
oddziałów liceum w Z S Z nr 1 w Jaro
cinie.

Będzie nabór
Zarówno dyrektor Lehmann, jak
i kuratorium przekonani są o tym, że

do dwóch oddziałów licealnych na
pewno znajdą się kandydaci. - Ab
solutnie nie martwię o nabór do nowych
oddziałów licealnych. Sądzę, że na pew
no będą chętni, bo przecież gdzieś mu
szą się wszyscy podziać - mówi Leh
mann. W sytuacji odwrotnej, gdy do
starego liceum przyjdzie mniej
uczniów, nie będzie problemu ze zlik
widowaniem dwóch czy nawet trzech
przygotowanych oddziałów. - Nawet
gdyby żadna klasa u nas nie powstała,
to byłyby 23 oddziały, co znacznie
odciążyłoby szkolę. W tej chwilijesteś
my największym liceum w województ
wie pod względem liczby oddziałów
i liczebności młodzieży. Na dzień dzi
siejszy mamy 982 uczniów. Jeśli po
wstaną nawet dwa czy trzy oddziały
mniej, to absolutnie nie zagraża praco
wnikom, że nie będzie dla nich miejsca.
O zapełnienie nowych klas nie obawia
się się również wizytator Galant: Według mnie kandydaci się znajdą.
Równie dobrze może się okazać, że na
te sześćdziesiąt miejsc może być i stu
pięćdziesięciu chętnych. Gdy natomiast
klasy nowego liceum będą puste - my na
tym nic nie stracimy, ale jak nie będzie
my nic robić, to później może nam ktoś
zarzucić, że jest trzystu kandydatów do
liceum, a my nie przygotowaliśmy dla
nich miejsc.

no nie będziemy tworzyli profili pod
stawowych. Nie wiem, kto tak powie
dział, ale ja się na to nie zgodzę. Jeżeli
się do czegoś zabieramy, to nie po
najłatwiejszej linii. To co jest łatwizną,
to szybko przysycha i potem zmobilizo
wać się na coś więcej jest trudniej.
Zamierzam otworzyć klasę o profilu
matematyczno - fizycznym z rozbudo
wanym programem informatyki. Myś
lałem również o profilu klasycznym,
który w ogóle nie istnieje w województ
wie kaliskim, obawiam się jednak, że
może nie być chętnych i wobec tego, po
namyśle zdecydowałem o klasie huma
nistycznej - informuje dyrektor Leh
mann. Szkoła poszukuje do liceum
anglisty, prawdopodobnie jednak
w obydwu klasach językiem obcym
będzie niemiecki, a na profilu humani
stycznym dodatkowo łacina. Tworze
nie nowych etatów nie jest na razie
przewidywane. W dwóch klasach lice
alnych będą uczyć nauczyciele pracu
jący na co dzień w ZSZ nr 1. - W Ze
spole Szkół Zawodowych nr 1 od lat
nauczyciele kształcą na poziomie szko
ły średniej. I w jednej i w drugiej szkole
następuje przygotowanie do egzaminu
dojrzałości - mówi Jerzy Galant.
★
Nie wiadomo, jaki los spotka nowo
tworzone klasy licealne. Podczas dni
otwartych młodzież interesowała się
nową szkołą. - Sądzę, że liceum jest
potrzebne i nasza decyzja jest przemyś
lana. Zrobiliśmy sondaż wśród osób,
które tu przyszły i wychodzi, że nie
mamy już miejsca w liceum ekonomicz
nym, licem handlowym, liceum zawodo
wym gastronomicznym. Trochę miejsc
jest u’ technikum przemysłu drzewnego
i niewiele w liceum ogólnokształcącym
- mówi Włodzimierz Lehmann.

Przez Europę na studia
Została ogłoszona druga, regionalna
edycja ^Konkursu wiedzy o Wspólno
tach Europejskich”, przeznaczonego
dla uczniów szkół średnich. Tym razem
rywalizacja odbywać się będzie pod
hasłem ”Od Unii Krajów Beneluxu do
Unii Europejskiej”.
W "Konkursie wiedzy o Wspólno
tach Europejskich” mogą wziąć udział
uczniowie szkół średnich z terenu wo
jewództw: bydgoskiego, gorzowskie
go, kaliskiego, konińskiego, leszczyń
skiego, pilskiego, poznańskiego oraz
zielonogórskiego. Konkurs ma na ce
lu przede wszystkim rozwijanie wśród
młodzieży zainteresowań problematy
ką integracji europejskiej. Honorowy
patronat nad tegoroczną edycją objęli
minister spraw zagranicznych i rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiwicza
w Poznaniu.
Laureaci pierwszego i drugiego
miejsca zostaną zwolnieni z egzaminu
z historii na kierunek Międzynarodo-

we Stosunki Polityczne i Gospodarcze
na poznańskim uniwersytecie. Być
może zwycięzcy będą przyjęci bez eg
zaminów wstępnych także na politolo
gięPierwszy, pisemny etap konkursu
odbędzie się 21 marca, natomiast dru
ga, ustna część zostanie przeprowa
dzona w kwietniu. Zgłoszenia należy
składać do 28 lutego w siedzibie Ko
mitetu Organizacyjnego Konkursu
Wiedzy o Wspólnotach Europejskich
(Poznań, ul. Kantaka 4, pokoje 8 - 9,
tel. 0-61 517 - 419).
Szczegółowe informacje o konkur
sie, regulamin, karty zgłoszeniowe,
a także zestawy przykładowych pytań
i zalecana przez organizatorów biblio
grafia zostały umieszczone w specjal
nie wydanym informatorze, który zo
stał rozesłany do wszystkich szkół
średnich. Informator jest też dostępny
w sekretariacie "Gazety Jarocińskiej"
(Jarocin, ul. T. Kościuszki 8b). (rr)
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Rozmowa z prof. STEFANEM JURGĄ - rektorem Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na miejscu
Na jakim etapie są rozmowy, które
prowadzi pan na temat utworzenia filii
uniwersytetu w Jarocinie?
Rozmowy, które prowadzimy
w sprawie utworzenia ośrodka zamiej
scowego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza są już bardzo zaawan
sowane.
Gdzie będzie umiejscowiona jarociń
ska uczelnia?
Będzie mieścić się w Państwowym
Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy.
Ten obiekt pałacowy, w którym znaj
duje się szkoła, ma cale zaplecze do
prowadzenia zajęć na poziomie uni
wersyteckim. Pozostaje oczywiście
sprawa kadry i dlatego właśnie jestem
dzisiaj w Jarocinie. Aby w Jarocinie
mogła pojawić się namiastka uniwer
sytetu, musi być przede wszystkim
kadra, ta poznańska kadra uniwer
sytecka, która zapewni odpowiedni
poziom studiów w Jarocinie. To jest
zawsze sprawa trudna, ale możliwa do
realizacji.

Jakie kierunki będzie można studio
wać w Jarocinie?
Na pewno uruchomimy już od na
stępnego roku kształcenie na kierunku
zaocznym w zakresie szeroko rozu
mianej informacji naukowej, takiej,
która by obejmowała sprawy gospo
darcze, finansowe, związane z języka
mi i oczywiście z bibliotekoznawst
wem. Kształcenie rozpoczniemy na
poziomie licencjackim. Dla absolwen
tów szkoły bibliotekarzy zorganizo
walibyśmy dwuletnie studia licencjac
kie, gdyż jest to pierwszy stopień
kształcenia uniwersyteckiego. W dal
szej perspektywie stworzylibyśmy mo
żliwość kontynuowania tych studiów
na poziomie magisterskim. Chcemy
pójść w kierunku, który byłby przyda
tny dla społeczeństwa lokalnego. Pro
fil kształcenia powinien odpowiadać
na zapotrzebowanie społeczne.

Czy studia w Jarocinie będą takie
same, jak prowadzone w filii uniwer
sytetu, np. w Kaliszu?
Tak. Uczelnia będzie miała także
charakter filialny. Jest on bardzo is
totny, gdyż tylko taka forma zapew
nia łączność z uniwersytetem, zapew
nia kadrę i odpowiedni poziom. Wszy
stkie zajęcia będą odbywały się w Ja
rocinie, na miejscu.

Jakie wrażenie zrobiło na panu nasze
miasto?
Bardzo mnie zdumiewa to, że Jaro
cin jest z jednej strony miastem o bo
gatych tradycjach kształcenia policea
lnego, myślę tutaj o szkole biblioteka
rzy, a z drugiej strony - to miasto,
które bardzo dynamicznie się rozwija.
Zabiegi władz miasta, burmistrza, pa
na profesora Walczaka, żeby powią
zać centrum kształcenia bibliotekarzy
z uniwersytetem poznańskim, są bar
dzo uzasadnione. My też jesteśmy

zainteresowani tym, żeby wokół Po
znania tworzyć takie zamiejscowe ko
legia uniwersyteckie, które przygoto
wywałyby studentów do pracy zawo
dowej. To daje pewną szansę, z jednej
strony pobudzenia intelektualnego
środowiska lokalnego, a z drugiej
strony pozwala również zaabsorbo
wać, wchłonąć te rzesze studentów,
które z różnych powodów nie mogą
lub nie chcą studiować w Poznaniu.
Jarocin ma potencjalne szanse, aby
w dalekiej perspektywie stać się mias
tem uniwersyteckim.

położenie, bo jest nie za blisko Po
znania. Poza tym jest pewnym cent
rum kulturotwórczym wobec gmin są
siednich. Szkoła bibliotekarzy jest in
stytucją znaną na całą Polskę. Miasto
to stanowi miejsce, które ciąży bar
dziej do Poznania niż do Kalisza. Są
tutaj wszelkie podstawy, aby ten oś
rodek powstał i aby ranga miasta
wzrastała i podnosiła się, a jest to
możliwe, jeżeli zaistnieje tutaj uniwer
sytet.

Jakie argumenty przemawiały za
utworzeniem ośrodka zamiejscowego
w Jarocinie?
Z jednej strony przemawiała za tym
przede wszystkim inicjatywa władz
lokalnych, a z drugiej polityka uniwe
rsytetu, żeby budować wokół niego
kolegia z nim powiązane. Takie kole
gia, które wynikają z powodu silnego
poparcia władz i społeczności lokal
nych. Uważamy też, że uniwersytet
jest instytucją o tak zróżnicowanej
i bogatej, pod względem naukowym,
kadrze akademickiej, że jesteśmy
w stanie zakładać te ośrodki. Dlacze
go Jarocin? Jarocin ma akurat dobre

Takie możliwości są, ale od razu na
pewno się tego nie zrobi...
Czy można już teraz mówić o finan
sach?
Sprawa finansów jest zawsze spra
wą drugorzędną. Pierwszorzędną sta
nowi posiadanie ludzi, entuzjastów,
którzy chcą cokolwiek zrobić. W Jaro
cinie tacy ludzie są. Musi istnieć także
jakaś koncepcja i ona leż jest. A jak są
te dwa warunki spełnione, to pienią
dze zawsze się w jakiś sposób znajdzie.
Przekona się ludzi... Pieniądze są za
wsze ciężkim i trudnym towarem, ale
przy dobrej idei i entuzjastach, pienią
dze się znajdą. Jeżeli uda się utworzyć
centrum akademickie, to za pięćdzie
siąt lat będzie tutaj bardzo ważny
ośrodek uniwersytecki. Inicjatorzy te
go przedsięwzięcia przejdą do historii
Jarocina, jako ci, którzy stanęli u po
czątków uniwersytetu w waszym mieś
cie. Szkoła wyższa to są setki lat
istnienia, ale kiedyś trzeba zacząć.
Wyobrażam sobie, że powinno tutaj
zaistnieć kolegium, które by kształciło
ok. 2000 studentów, w różnych dzie
dzinach.

Kiedy zapadną ostateczne decyzje?
Jesteśmy w trakcie rozmów, więc
jakieś umowy powinniśmy podpisać
najpóźniej za dwa miesiące.
FOTO Stachowiak

Czy możliwe jest, aby w przyszłości
ośrodek prowadził także kształcenie
w systemie dziennym, w tym także na
innych kierunkach, np. filologicznych?

Ośrodek uniwersytecki w Jarocinie
nie leży więc w kwestii wyłącznie pla
nów i marzeń?
Nie, powstanie tej filii jest na pewno
bardzo realne.

Rozmawiała
LIDIA SOKOWICZ

R o zm o w a z W A L D E M A R E M G O S T Y Ń S K I M - z a stęp cą kierow nika
R ejonow ego U rzędu P ra cy w K rotoszyn ie

P ra co w a ć - nie w olno
Od stycznia tego roku weszły wżycie
kolejne zmiany do ustawy o zatrud
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Tym razem nowelizacja jest obszerna,
a terminy od których obowiązują po
szczególne nowe przepisy - różne.
W niektórych rejonach zasiłek dla
bezrobotnych będzie wypłacany przez
pół roku, w innych przez rok czy nawet
półtora. Dlaczego?
Okres wypłacania zasiłku będzie
zależał od wysokości stopy bezrobo
cia. Średnia krajowa stopa bezrobo
cia wynosi w tym roku 14,3 %. W re
jonach więc, gdzie bezrobocie jest
niższe, zasiłek będzie wypłacany przez
pół roku; tam gdzie bezrobocie jest
wyższe - to przez rok. Jarocini Kroto
szyn należą właśnie do tych rejonów,
w których zasiłek jest wypłacany
przez rok. Zasiłek może być też wy
płacany przez półtora roku - tam
gdzie bezrobocie jest większe niż 28,6
%. Zmiana ta obowiązuje od kwietnia
tego roku.

Czy zmiany dotyczą również bez
robotnych zarejestrowanych w ubieg
łym roku, czyli pod rządami starej
ustawy?
Wszyscy, którzy mieli zasiłek
w 1996 r. mają go nadal, ale z pew
nymi różnicami. Ustawa uzależnia
bowiem wysokość zasiłku od stażu
pracy. Osobom mającym staż pracy

do 5 lat przysługuje 80 % kwoty
zasiłku - 297,50 zł; w przypadku stażu
pracy powyżej 5 do 20 lat 100 % tej
kwoty, natomiast osobom ze stażem
pracy powyżej 20 lat należy się 120
% zasiłku. Dlatego też bezrobotni
zarejestrowani w 1996 r. z ponad
20-letnim stażem pracy mogą składać
wnioski o podwyższenie zasiłku do
120 %.

Czy ”starym” bezrobotnym z niż
szym stażem pracy zasiłki będą ob
niżane?
Nie, będą mieli je w takiej wysoko
ści jak do tej pory.

Wiek osób do zasiłku ”dorabiato”,
czy nadal może?
Nie, w tej kwestii wprowadzono
obostrzenie. Od stycznia tego roku
bezrobotni w żadnym wypadku nie
mogą sobie dorobić. Wyjątek stano
wią tylko osoby, które zaczęły praco
wać w ubiegłym roku, mają podpisaną
umowę i zarabiają do połowy najniż
szej płacy. Mogą one sobie dorabiać
przez okres 6 miesięcy od wejścia
w życie ustawy, a więc do 30 czerwca.
Nie dotyczy to jednak żadnego od
nawiania, podpisywania nowej umo
wy po pierwszym stycznia 1997 roku.

Jeśli bezrobotny umowę podpisał
w 1996 r. to może sobie dorabiać?
Nie wystarczy, że podpisał tę umo
wę, ale też rozpoczęcie pracy musiało
nastąpić w 1996 roku. Były już takie

FOTO Stachowiak

przypadki, że ludzie zaczęli kombino
wać. Podpisali umowę 30 grudnia
ubiegłego roku, a dopiero w styczniu
zaczęli pracować. Tego się nie uwzglę
dnia.

Nie można mieć zatem żadnego do
chodu?
Żadnego dochodu z tytułu zatrud
nienia. Natomiast można mieć do
chód z takich źródeł jak: dzierżawa
ziemi, wynajem lokalu, o ile nie jest on
wyższy od połowy najniższej płacy.

Co w przypadku niezastosowania się
do tych obostrzeń?
Osoba taka automatycznie traci
status bezrobotnej i zasiłek.

TEMIDA
Od tego numeru w "Gazecie” będzie
publikowana stała rubryka, w której
będą zamieszczane porady prawne, roz
mowy ze specjalistami, itd. Prosimy
czytelników, żeby kierowali do "Gaze
ty ” listy dotyczące problemów praw
nych. Postaramy się na nie odpowie
dzieć. W następnym numerze - dalszy
ciąg zmian w ustawie o bezrobociu.
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Co roku, w połow ie lutego św iat ogarnia w alen tynkow e szaleństw o. Jak to się dzieje, że tego dnia m iliony
osób w ysyłają sobie życzenia, w ręczają upom inki? Skąd w zięło się to św ięto? K im był św ięty W alenty? C zym
w łaściw ie jest m iłość? G dzie szukać odpow iedzi na te pytania? M iłość jest nieracjonalna, więc trzeba postępow ać
nieracjonalnie. N apisałem w ięc list do św. W alentego. M oże on mi w szystko w yjaśni. Z aadresow ałem : Św ięty
W alenty. Niebo. I, o dziw o otrzym ałem odpow iedź z poleceniem podzielenia się nią z ja k najw iększą liczbą
ludzi. Bardzo chętnie to czynię. O to zapis mej korespondencji z Niebem .

K o resp o n d en cja z N ieb em
Niebo. (U nas nie istnieje pojęcie
czasu, trudno więc o datę,
ale chyba 14 lutego)

Jarocin, 14.02.1997

Święty Walenty!

Drogi Śmiertelniku!

Trudno napisać list do świętego. Szczególnie, gdy samemu nie jest się świętym.
Ale skoro pisze się listy do św. Mikołaja, to dlaczego Ty miałbyś być poszkodowany.
Nie bój się, nie oczekuję od Ciebie prezentów. Chcę tylko uzyskać odpowiedź na
kilka pytań.
Od kilku lat dzień 14 lutego przyjął się w naszej świadomości jako święto
zakochanych. Wielu widzi w nim również dzień życzliwości. Co trzeci Polak deklaruje,
że obchodzi to święto. Wśród młodzieży do 19 lat aż 60 % twierdzi, że wyśle
walentynkę, a prawie wszyscy uważają, iż jest to najlepsze święto w roku. Procent
zwolenników tego dnia maleje wraz z wiekiem. Tylko niecałe 20 % czterdziestolatków
ma zamiar przesiać życzenia. (Czyżby starsi nie wierzyli w zbawczą siłę
walentynkowych życzeń?) Pocieszające jest jednak to, że 80 % dorosłych Polaków
wierzy w istnienie prawdziwej miłości, a prawie 70 % twierdzi, że było przynajmniej
raz w życiu zakochanych. Większość wie, że święto to przywędrowało z Zachodu.
Część ma pretensje o kopiowanie wszystkiego, co amerykańskie. Ale prawie nikt nie
wie, skąd wziął się ten zwyczaj. Ja też nie mam pojęcia. Dlaczego akurat 14 lutego?
Dlaczego akurat Ty?
Miliony ludzi, w tym dniu, przesyłają sobie kartki z życzeniami i miłosnymi
wyznaniami. Ci, którzy mają już bliską osobę obdarowują ją kwiatami, obsypują
słodyczami, kupują drobne upominki. Dla nieśmiałych jest to czasami jedyna szansa
na wyrażenie swych uczuć. Sklepy, kawiarnie, kwiaciarnie i cukiernie przeżywają
prawdziwe oblężenie. Kwiaty drożejąo 25 %. W sklepach pojawiająsię walentynkowe
cacka. Bombonierki w kształcie serca, maskotki mówiące „Kocham cię”, kasety i
płyty z piosenkami miłosnymi (np. w tym roku wyprodukowano kasetę, na której
znalazły się trzy wolne minuty
na nagranie własnych życzeń).
Producenci kartek prześcigają
się w wymyślaniu pocztówek.
Obok prostych, na których
dwoje pięknych, młodych ludzi
obejmuje się, a nad nimi wid
nieje napis „Kocham Cię”, są też
bardziej wymyślne, (np. myszka
pociesza kota, który ma trąbę
słonia „I tak Cię kocham”).
Wybór jest ogromny. Jeżeli ktoś
lubi bardziej odważne propo
zycje, także znajdzie coś dla
siebie. Niektóre są po prostu
niesmaczne. Bo co można po
wiedzieć o kartce, na której
znajduje się ogórek w skórce od
banana ociekający ketchupem, a pod nim napis: „Jestem inny niż myślisz”. A jaką
kartkę ty byś wysłał? Jaka tobie przypadłaby do gustu?
Czy możesz mi powiedzieć, co sprawia, żc ludzie potrafią miesiącami szukać
osoby, od której otrzymali anonimową walentynkę. Co powoduje, że dojrzała
dziewczyna biegnie bez namysłu na spotkanie z tajemniczym wielbicielem, który
zaproponował jej randkę. Jak zrozumieć chłopaka, który zaraz po otrzymaniu
pocztówki chwyta słuchawkę telefonu, by zadzwonić pod podany numer (nawet, gdy
podejrzewa podstęp dowcipnych kolegów). Czy to tylko tęsknota za nieznanym? Urok
tajemnicy? Czekanie na szczęście? A może pragnienie wielkiej miłości?
Uczeni od tysięcy lat nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze z pozoru pytania.
Czym jest miłość? Dlaczego ludzie się zakochują? Dlaczego między dwojgiem ludzi
nagle pojawiają się tajemnicze siły, które przyciągają ich do siebie. U nas na Ziemi
wszyscy wiedzą, co to. Niestety nikt nic potrafi powiedzieć dlaczego. Niektórzy
twierdzą, że wszystkiemu winne są hormony. Np. serotonina - to ona powoduje, że
się zakochujemy. Gdy jej poziom się podnosi, czujemy nieodpartą potrzebę czułości,
bliskości, miłości. Gdy spada, pojawia się uczucie lęku i depresja. Ale tłumaczenie
wszystkiego chemią jest chyba zbytnim uproszczeniem. Miłość wymyka się
definicjom. Miłość nic daje się zaszufladkować. Czy każda miłość jest inna? Jak to
jest? Błagam o pomoc. Z niecierpliwością (może naiwnie) czekam na odpowiedź.

Bardzo zaskoczył mnie twój list. Poprzedni, jaki otrzymałem pochodzi z czasów,
które Wy nazywacie Starożytnością. Na początku miałem trochę problemów z
odczytaniem, ale jest tu wielu polskich świętych, którzy pomogli mi go rozszyfrować.
Poruszyłeś sprawę, o której chciałem już dawno porozmawiać ze śmiertelnymi. Czas
wszystko wyjaśnić. Proszę Cię, abyś przekazał to, co przeczytasz jak największej
liczbie ludzi. Ale zacznijmy od początku.
Żyłem w III wieku naszej ery. Byłem biskupem Temi pod Rzymem i opiekowałem
się epileptykami oraz chorymi umysłowo. Niektórych udało mi się uzdrowić. Niestety
moja działalność nie spotkała się z aprobatą cesarza Klaudiusza II Gota. Za jego
panowania trwała nagonka na chrześcijan i również mnie stracono podczas
prześladowań. W 269 roku pojmano mnie, zawleczono do Rzymu i 14 lutego ścięto.
W IV wieku wierni uznali mnie świętym i powierzyli mi opiekę nad chorymi na
padaczkę i nerwowo chorymi. Tak więc z miłościąnie mam nic wspólnego, chyba, że
miłość uznać za chorobę psychiczną.
Moją osobę z zakochanymi połączono w XV w. Według ludowej tradycji
angielskiej, właśnie 14 lutego ptaki śpiewające łączą się w pary, by z nastaniem
cieplejszych dni rozpocząć gody. Tego też dnia dziewczęta i chłopcy wybierali miłego
lub miłą. Osoba ta otrzymywała drobny upominek na dowód, że będzie się o niej
pamiętać przez następny rok. Panny dawały ukochanym kawałek ściętego warkocza,
chłopcy - maleńką rzeźbę pasterską. I tak to, zupełnie przypadkiem otrzymałem nową
funkcję. Nie powiem. Miło być patronem miłości. Nawet, gdy jest się biskupem.
Może był to przejaw specyficznego, angielskiego poczucia humoru. Nie wiem. Tak
to nierozerwalnie złączono mnie z dniem zakochanych. Czasami musiałem się
czerwienić, podglądając młode pary w tym dniu. Ale mi nie wypada pisać, co robiły.
Niech o tym powie sam mistrz - Szekspir:
„Dzień dobry, dziś święty Walenty,
Dopiero co świtać poczyna,
Młodzieniec snem leży ujęty,
A hoża doń puka dziewczyna.
Podskoczył kochanek, wdział szaty,
Drzwi rozwarł przed swoją jedyną,
I weszła dziewczyna do chaty,
Lecz z chaty nie wyszła dziewczyną.”
Później tradycja ta, wraz z brytyjskimi osadnikami, przeniosła się do Stanów
Zjednoczonych. Tam bardzo szybko się przyjęła, wszak „Każdemu wolno kochać”
(czy nie tak śpiewano u was w Polsce).
Piszesz drogi Śmiertelniku, że Walentynki przywędrowały do Was kilka lat temu.
Trochę mnie to dziwi. Mieliście przecież swój Dzień Kupały. Zwyczaj starszy od
anglosaskiego. W tym dniu, (najdłuższym dniu w roku) młodzi ludzie składali sobie
obietnice miłości. Dziewice puszczały wianki na wodę, które wyławdali kawalerowie.
Swoje tradycje należy pielęgnować. Można nawet przymknąć oko na ich pogańskie
pochodzenie. Chociaż, jak powiedział mi święty Józef - Robotnik, święto pracy też
przeszczepiono ze Stanów (w' rocznicę masakry robotników w Chicago). Może po
prostu świat staje się jedną wielką globalną wioską?
Ale miało być o miłości. Pewnie się zdziwisz, ale my w niebie często podglądamy
Was, zwykłych śmiertelników'. I niestety to co możemy zobaczyć, „woła o pomstę do
nieba”. Wy ludzie chyba pomyliliście miłość z seksem. Dlatego chcecie ją zdefiniować.
Chcecie się usprawiedliwić. Chcecie znaleźć wytłumaczenie dla waszych poczynań.
Miłość z natury jest niedefiniowalna. Tak jak napisałeś: każdy wie, co to, ale nikt nie
wie, dlaczego. A do czego wam te informacje? Zostawcie coś dla nas. Miłość jest
piękna, bo jest wielką tajemnicą. To właśnie ta tajemniczość sprawia, że biegacie na
spotkania, dzwonicie do nieznajomych, szukacie anonimowych adoratorów. To
właśnie pogoń za nieznanym prowokuje Was do miłości. To dlatego wysyłacie te
dziwne, mniej lub bardziej kolorowe kartki. I lak w końcu zostają tylko te dw;a
najważniejsze słowa: „KOCHAM CIĘ”. Pytasz, jaka powinna być najpiękniejsza
walentynka. Czysta, biała kartka, na której każdy przeczyta to, co chce przeczytać.
Na której każdy znajdzie to, co chce znaleźć. Wyobraźnia i tajemnica - oto istota
miłości.

(nie zawsze święty) Śmiertelnik

Kochajcie się
Święty Walenty
Korespondencję z Niebem przeprowadził PRZEMYSŁAW SZESZUŁA
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Jarociniacy przybyli tłumnie na Rynek, gdzie od 16.00 przygrywała ”Kapela znad Baryczy”.
Wkrótce też na scenie pojawiły się dwa urodzinowe torty JA-Radia.

Tłok zmienił się w ścisk, gdy jubilaci zaczęli częstować tortem i rozdawać kalendarze.
Kawałki tortu lądowały na ubraniach, a niektóre kalendarze - też w kawałkach - na bruku.

Pyszny tort! Warto się było przepychać.

W "Yictorii”przy chlebie ze smalcem, kaszance, kiełbasie i piwie spotkali się przedstawiciele
lokalnych władz, reklamodawcy i zaprzyjaźnieni dziennikarze.

Bilety na koncert Pawła Kukiza z zespołem "Piersi” i "Kapeli znad Baryczy" wyprzedane
były na długo przed koncertem.

"Leżę! Leżę! Uwaliłem się jak zwierzę!" - śpiewał na leżąco Kukiz, a jego fani posłusznie go
naśladowali.

"Kapela znad Baryczy" podczas koncertu "Piersi" biesiadowała na scenie.

Pojednanie.

T O T O Stachowiak
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Czyli nie robisz wszystkiego dla pie
niędzy?

Rozmowa z PAWŁEM KUKIZEM - liderem zespołu „Piersi”

Chcę posmakować wszystkiego
Pierwszy raz byłeś w Jarocinie 14 lat
temu z zespołem CDN.

ła to być wielka biesiada na scenie.
Miała, ale nie była. Dlaczego?

przecudowny dar, jaki dostałem od
Boga.

Tak. To kupa czasu. Dzisiaj właś
nie, jak jechaliśmy do Jarocina, tro
szeczkę się załamałem. Pomyślałem,
że to jest przecież pół życia i czas
odchodzić.

Bo się nie dogadaliśmy z RMF-em.
Potrzebne nam były pieniądze, dosyć
dużo kasy. To znaczy nie w tym
sensie, żebyśmy je schowali do kiesze
ni. Chodziło o zapewnienie suto za
stawionego stołu, pieczonego prosię
cia, góralek w strojach regionalnych
do obsługi gości. Miała to być jedna
wielka biesiada, wesele. Ale nie były
spełnione warunki scenograficzne,
choreograficzne i finansowe.

No to po kolei. Dlaczego wystąpiłeś
w reklamówce? Czy tylko dlatego, żeby
zobaczyć, jak się czuje Linda?

Jarocin kojarzy ci się przede wszyst
kim z festiwalem.
I z meblami. U mojej teściowej są
meble z Jarocina.

Wróćmy do muzyki. Po raz pierwszy
pojawiłeś się w Jarocinie, 14 lat temu
z zespołem CDN, bez większych suk
cesów. Rok później z zespołem Hak
wygrałeś festiwal. Zdobyliście najwię
cej głosów.

Wtedy tłumaczyłeś to tym, że nie
możecie zagrać dlatego, że twoja żona
rodzi dziecko i czekasz niecierpliwie na
wiadomość z domu.

Przez zupełny przypadek. W nazwie
mieliśmy ”a w kółeczku” czyli anar
chię, bo tak się podobało naszemu
grafikowi i chociaż z anarchią nie
mieliśmy nic wspólnego, zostaliśmy
zakwalifikowani do dnia punkowego.
A ponieważ wszystkie załogi punkowe
głosowały na swoje kapele, albo nie
głosowały wcale z racji swojego nonkonformizmu, to reszta ludzi głoso
wała na jedyny normalny, ich zda
niem, zespół - czyli na Hak. 1 Hak
dzięki temu wygrał festiwal. Ja od
bierając nagrodę byłem zszokowany
i szczęśliwy. Spełniły się marzenia ży
cia, a tu ”kamory” na scenę i puste
butelki. To była jedna z podstawo
wych lekcji w moim życiu. Nauczyłem
się, że sukces, pozorny sukces, nie
musi oznaczać zwycięstwa.

Nie wiem, jak ja to wtedy tłumaczy
łem, ale faktycznie żona rodziła i tyle.
Ja również nie chciałem robić krzyw
dy organizatorom. Nie chciałem żad
nych dymów przed samym Jaroci
nem, bo po co. 1 tak zawsze wokół
tego miasta, festiwalu było tyle prze
różnych problemów, niedomówień,
oskarżeń, pomówień, kreacji dzien
nikarzy. Mówiono o miejscu spotkań
satanistów ze zwolennikami KluKlux-Klanu, że pomyślałem, po jaką
cholerę ja mam jeszcze dolewać oliwy
do ognia.

Zespół Hak nie istniał zbyt długo,
rozpadł się. Potem były Piersi.

Pośpiewałeś trochę z Olejem, potem
zeskoczyłeś na dół i...

Odeszliśmy z gitarzystą z zespołu
Hak i razem z Igorem Czerniawskim
założyliśmy AYA RL i wystąpiliśmy,
bodajże w 1984 roku, jako gwiazda,
gdyż zajmował się nami wtedy Walter
Chełstowski, który organizował ten
festiwal. Zostaliśmy gwiazdami, cho
ciaż nimi nie byliśmy, ale z drugiej
strony graliśmy dobrą muzykę. W tym
samym roku pojawiły się Piersi. Zna
leźliśmy w JOK-u taką książeczkę
”Idzie wojsko i śpiewa” . To były teks
ty i nuty piosenek przeznaczonych dla
dziecięcych zespołów artystycznych
występujących w wojsku. Tam były
teksty Tuwima, Brzechwy, Janczars
kiego. Zaczęliśmy się wygłupiać i nu
cić sobie te teksty. Np.” Na małej stacji
w wiosce Poronin” i inne takie rzeczy.
Jezioro złapał gitarę, zagrał punkowe
riffy, zrobiliśmy trzy czy cztery pio
senki, pokazaliśmy Walterowi i Chełs
towski powiedział, że z tym to natych
miast idziecie i gracie. 1 byliśmy w tak
zwanej złotej ósemce.

”No women, no ery”, a potem łzy
w oczach i dramat. Skoczyłem i zła
małem nogę w pięcie.

A skąd nazwa Piersi? To pytanie
chyba bardzo często się pojawia?
Właśnie tak często, że sam już nie
wiem, czy mówię prawdę. Prawdopo
dobnie dlatego, że śpiewała wtedy
z nami Kasia Fortuna. Piękna kobie
ta, super.

Duże, niebieskie oczy?
Właśnie nie. Małe, brązowe.

Piersi pojawiały się wJarocinie wiele
razy. Ostatni raz mieliście zagrać
w 1994 roku pożegnalny koncert. Mia

Nie. Naturalnie bardzo ważną rze
czą była kasa.

Ile dostałeś?
To jest już moja sprawa i urzędu
podatkowego. Właściwie to każda ga
zeta o tym pisała.

To ile?
To inaczej. Ja bardzo nie lubię teraz
rozmawiać o pieniądzach. Nikt o nich
ze mną nie rozmawiał wtedy, kiedy ich

1 w filmie reklamowym.
Dokładnie. Wystąpiłem w jednej
reklamówce, zrobiłem jeden program
telewizyjny. Raz zaśpiewałem w musi
calu, rolę Che Guevary w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie i dwukrotnie
grałem w spektaklach muzycznych
Kasi Gacrtner. Wszystko polega na
tym, żeby czegoś dotknąć, zobaczyć,
jak to smakuje. Czy to jest dobre, czy
to jest złe. Ja dziękuję Bogu za to, że
mam możliwość sprawdzenia tego
wszystkiego. Mogę zobaczyć, jak się
czuje Linda, grając w reklamówce hot
dogów. Jak się czuje Pazura grając
w filmie. Jak się czuje Ibisz, prowa
dząc program telewizyjny. To jest

Pomysł wyszedł od Eli Skrętkowskiej, która robi "Szansę na sukces” .

Podoba ci się sam pomysł programu?
Pomysł tak. Czy tobie nie podobały
się tańce uczestników? Genialne!

Jeszcze krótko porozmawiajmy
0 twoim wspólnym występie z Ireną
Santor. Skąd to się wzięło? Skąd ten
pomysł i dlaczego zaśpiewałeś jak ”nie
- Paweł Kukiz”?

Bardzo niemiłe wspomnienie!

Wszystko OK. Tylko zróbmy to
w liczbie pojedynczej. Jak na razie
wystąpiłem w jednym filmie.

Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Naj
nowsza twoja działka - program telewi
zyjny. Skąd wziąłeś się w tym pro
gramie?

Tak. Nie jestem do końca zadowo
lony z tego programu, bo byłem za
bardzo spięty i przestraszony. Nie
wiem. Spróbuję drugi raz i zobaczy
my. Chciałbym się tym bawić. Być
może dwa, trzy programy są potrzeb
ne, żeby oswoić się z sytuacją i móc na
luzie, bawiąc się dawać ludziom siebie.

Gdybym wiedział, to w ogóle nie
wychodziłbym na scenę.

Jesteś człowiekiem, który nie zado
wala się jedną dziedziną działalności.
Grasz z kapelami ludowymi, występu
jesz w filmach, prowadzisz programy
telewizyjne, masz kapelę rockową, pi
szesz wiersze...

To nie tak. Nie do końca. Reklamó
wka była też jakąś formą sprawdzenia
się. Negocjacje związane z reklamów
ką trwały trzy czy cztery miesiące. Ja
uparłem się przy swoim pomyśle, bo
to co oni chcieli, to było gówno, po
prostu syf. Powiedziałem, że w radio
wej wersji w podkładzie musi być
kawałek ”My już są Amerykany” ,
a w telewizyjnej "Rodzina słowem
silna” . I na to poszli. Wiele było takich
rzeczy. Ja z nimi współpracowałem.
Zrobiłem tę reklamówkę szczerze
i zrobiłem ją prawdziwie.

Ten program to taka "szansa na
sukces” tyle, że taneczna.

Mimo że zespół Piersi nie zagrał
wtedy w Jarocinie, ty pojawiłeś się na
scenie. Dość nieszczęśliwie jednak.
Podczas koncertu Proletariatu...

Najbardziej niemiłe było to, że kie
dy poszedłem na dyżur pogotowia, tu
w Jarocinie, stopień złamania oceniał
mi laryngolog. Następnego dnia, już
po okładach z Altacetu i octu, poje
chałem do profesjonalnego szpitala
i tam założyli mi gips do pachwiny.

Niczego nie robię dla pieniędzy!

A reklamówka?

FOTO Stachowiak

nie miałem. Nikt nie pytał, ile mi jest
potrzebne, ile potrzebuję na wymianę
okien w mieszkaniu, w którym dzieci
co drugi dzień miały grypę. Natomiast
teraz każdy chce mnie rozliczać. A ja
to pieprzę. To jest moja prywatna
sprawa i tyle. I to jest krótka piłka.
Mogę ci tylko przybliżyć o tyle, że nie
wystarczyło mi na dokończenie re
montu mieszkania.

To musisz mieć bardzo duży dom.
Nie. Mam trzy pokoje.

Film Girl Guide. Za rolę wtym filmie
dostałeś nagrodę na festiwalu w Gdyni.
I słusznie.

Uważasz, że słusznie?
Pewnie, że słusznie.

A jak wyglądała praca na planie?
Czy podobała ci się ta praca?
Praca jako taka - super, bardzo mi
się podobała. Chętnie zagrałbym jesz
cze w jakimś filmie pod warunkiem, że
byłby to film taki, którego scenariusz
byłby mi bliski.

Czy po Girl Guide miałeś inne propo
zycje filmowe?
Tak, miałem kilka propozycji, ale to
były takie rzeczy, że mogłem je tylko
traktować przez pryzmat kasy i musiał
bym zagrać w rzeczach, których nie
czuję.

Oczywiście 500 pytań na sekundę.
Zacznę od końca. Zaśpiewałem tak
dlatego, żeby pokazać, iż tak zwane
"szarpidrutostwo”, które było mi za
rzucane przez pokolenie pani Ireny
wynika nie z konieczności, tylko z wy
boru. Oczywiście, że mogę śpiewać tak
jak pan Połomski, jak pani Irena,
może nie tak jak Violetta Villas, bo to
jest bardzo specyficzna artystka.

Uwielbiasz rzeczy ekstremalne...
Oprócz stosunków oralnych.

Żartujesz z wszystkiego. Od disco
polo poczynając, na komunie i Kościele
kończąc. Z czego, a może z kogo lubisz
się śmiać najbardziej? Poza tym, że
z siebie.
Wiesz. To jest akurat taki śmiech
przez łzy, jeżeli chodzi o komunę
1 Kościół. W każdej opcji, w każdym
nurcie zawsze znajdziesz jego słabe
strony. Im bardziej nurt nadęty, tym
więcej słabych stron znajdziesz. Ja
nienawidzę bufonady. Najbardziej lu
bię się śmiać z dobrych kawałów.

To opowiedz jakiś dobry dowcip.
Tylko, żeby nie było brzydkich wyra
zów.
Dobra. Przychodzi facet do lekarza.
Ten go zbadał i mówi: Mam dla pana
dwie wiadomości. Dobrą i złą. Od
której zacząć? Od tej złej. Bardzo mi
przykro, ale ma pan chorobę Alz
heimera. To jaka może być ta dobra?
Zanim pan dojdzie do domu, to pan
o tym zapomni.

Takie poczucie humoru ma Paweł
Kukiz. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
PRZEMYSŁAW SZESZUŁA

Nr 8, str. 14

Z im o w e b ie g a n ie
Dariusz Mikusiński z Poznania zwy
ciężył w XIII Biegu Zimowym o Mist
rzostwo Ognisk TKKF, który odbył się
w sobotę w Jarocinie.
Organizatorem ”Biegu Zimowego”
było Ognisko TKKF „Trucht”, działa
jące przy Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jarocinie. W zawodach brało udział
osiemdziesięciu sześciu zawodników
z różnych stron Polski. Najmłodszy bie
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gacz miał dziesięć lat, a najstarszy sześć
dziesiąt osiem. Wszyscy musieli przebiec
trasę długości dziewięciu kilometrów.
Zawodnicy byli wypuszczani co pól mi
nuty.
Bieg wygrał Dariusz Mikusiński z Po
znania, który przebiegł dystans w ciągu
26 minut i 11 sekund. Drugi był Krzysz
tof Bałdyga z Oleśnicy (26,30), a trzeci
Aleksander Ziobro z Opalenicy (26,52).
W kategorii wiekowej mężczyzn po-

wyżej 40 lat najlepszy wynik osiągnął
Piotr Zgarga z Poznania (28,11), drugi
był Marian Kapitańczyk również z Po
znania (28,30), a trzeci Stefan Filipczak
z Obłoczkowa (30,22).
W zawodach brało również udział
dziesięć kobiet. Najlepszy wynik osiąg
nęła Ewa Kozłowska, druga była Renata
Borzęcka z Oleśnicy (34,52), a trzecia
Anita Matuszkiewicz z Wrocławia
(35,18). Zwycięzcy biegów otrzymali dy
plomy oraz nagrody pieniężne.
Bieg Zimowy w Jarocinie odbył sie po
raz pierwszy w 1984 roku. Zdaniem
Iwony Pamin, jednej z organizatorek
zawodów, biegi zimowe zyskują coraz
większą popularność. - Co roku zgłasza
my bieg do kalendarza imprez Polskiego
Związku Lekkoatletyki. Poza tym wysy
łamy zawiadomienia z regulaminem do
tych zawodników, którzy brali udział
w biegu w roku ubiegłym - mówi Iwona
Pamin.
(rrz)

Pięciu
w finale
W Lodzi 15 lutego odbyły się eliminacje
do ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyj
nego juniorów w judo.
W zawodach wzięło udział około 60
zawodników z 10 klubów makroregionu
centralnego. Zawodnicy Ipponu zajęli
następujące miejsca: 55 kg - 1. Maciej
Walczak, 2. Adrian Mróz, 3. Mariusz
Branecki; 65 kg - 3. Daniel Mróz, 5.
Marek Mikołajczak; 71 kg - 2. Artur
Łagodziński, 3. Bartosz Jędrzejczak; 78
kg - 3. Sławomir Tomczak; 86 kg - 1.
Krzysztof Tryk; +95 kg - 1. Sławomir
Hetmańczyk. Awans do finału ogólno
polskiego, który odbędzie się na począt
ku marca w Olsztynie wywalczyło pięciu
jarociniaków: M. Walczak, A. Mróz, A.
Łagodziński, K. Tryk i S. Hetmańczyk.
(pwjt)

N ow y sprzęt w liceum
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Nowy zarząd „Solidarności”
16 lutego w Wiejskim Domu Kultury
w Radlinie odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo - wyborcze klubu LZS
”Solidarność” Radlin.
W zebraniu, oprócz członków klubu,
uczestniczyli także zaproszeni goście,
między innymi wiceburmistrz Jarocina
Henryk Kowalski, wiceprezes zarządu
krajowego ZMW Maciej Kostka, prze
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Ja
rocinie Jan Grzesiek oraz sołtys wsi
Radlin Kazimierz Boruta. Zebrani naj
pierw wysłuchali sprawozdania z działa
lności dotychczasowego zarządu, które
przedstawił ustępujący prezes Paweł Zięciak. Po udzieleniu absolutorium byłe
mu zarządowi wybrano nowe władze
klubu. Prezesem LZS "Solidarność”

Sukces
pingpongistów
Bardzo dobrze spisali się tenisiści stoło
wi UKS "Czwórka” w III strefowym
turnieju klasyfikacyjnym młodzików,
który odbył się 16 lutego w Lodzi.
W turnieju dziewcząt drugie miejsce
zajęła Hanna Wiśniewska i zakwalifiko
wała się do finału ogólnopolskiego, któ
ry odbędzie się 1 marca w Warszawie.
W konkurencji chłopców trzecią pozycję
zajął Artur Migacz. Udane występy mło
dzików są największymi indywidualny

Radlin został wybrany Maciej Kostka,
wiceprezesem Paweł Sierański, a skarb
nikiem Sławomir Szybiak. W składzie
zarządu znaleźli się także: Grzegorz Zie
liński, Adam Maliński i Jan Tomczak.
Komisję rewizyjną tworzą Zygmunt Olbiński, Grzegorz Mikołajczak i Bronis
ław Dziasek.
W drugiej części zebrania odbyła się
dyskusja na temat dalszej działalności
klubu. Głos zabrał między innymi wice
burmistrz Henryk Kowalski, który pod
kreślił, że Solidarność jest jedynym
przedstawilcielem gminy w seniorskich
rozgrywkach piłkarskich. Postanowio
no, że klub przygotuje w tym roku
obchody 45-lecia istnienia LZS w Rad
linie, będzie też współorganizatorem Ot
wartych Mistrzostw Ziemi Jarocińskiej
w Piłce Nożnej.
(pwmk)

Sala gimnastyczna Liceum Ogólnoksz
tałcącego w Jarocinie wzbogaciła się o no
wy sprzęt sportowy - nowe tablice do gry
w koszykówkę oraz elektroniczną tablicę
świetlną.
Zakup nowych tablic do gry w koszy
kówkę stał się konieczny po tym, jak stare
pękły. Nowe tablice wykonane są z pleksy
i mają mniejsze rozmiary. Od poprze
dnich są o 15 centymetrów niższe, co jest
zgodne z nowymi przepisami Europejs
kiej Federacji Koszykówki. Koszt tablic
wyniósł 1.200 zł, zaś obręczy - 420 zł.
Tablicę świetlną (wartości 6.000 zł)
ufundowali Liceum Jarosław Czajka i Ja

cek Tomczak. Rusztowanie do tablicy
wykonał zakład PONAR - JAFO, oprzy
rządowanie przekazał Zakład Energety
czny w Jarocinie. Oficjalna próba tablicy
nastąpi już podczas rozgrywania półfina
łowych spotkań Amatorskiej Ligi Koszy
kówki. W pierwszym półfinale 20 lutego
w czwartek o godz. 19.00 zmierzą się
weterani koszykarskich parkietów druży
ny Inter Elkan Jarocin i Witbud Nowe
Miasto. Drugi półfinał rozegrany zosta
nie w sobotę 22 lutego o godz. 17.00,
kiedy to spotkają się ekipy Center-Fiesta
i Skauci II.
(pwmd)

N o w e M ia sto

T urniej J a r e c k ic h
16 lutego wsali sportowej w Kolniczkach
odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Pu
char Przewodniczącego Rady Gminy
w Nowym Mieście.
Zawody zostały zorganizowane przez
Radę Gminy w Nowym Mieście i Szkołę
Podstawową w Kolniczkach. W turnieju
wzięło udział 26 zawodników, którzy zo
stali podzieleni na trzy kategorie. Wśród

kobiet pierwsze miejsce zajęła Iwona Jare
cka, która wyprzedziła Edytę Wolniak
i Hannę Roszyk. W grupie mężczyzn do
lat 25 triumfował Tomasz Jarecki przed
Sławomirem Jareckim i Krzysztofem Wosińskim. Natomiast wśród mężczyzn po
wyżej 25 lat zwyciężył Roman Kowalski,
wyprzedzając Tomasza Sęka i Adama
Płóciennika.
(Pis)

mi osiągnięciami w historii jarocińskie
go tenisa stołowego.
★
★
★
Po raz ostatni w tym sezonie, a być
może także w historii klubu ”Victoria”
Jarocin, męska drużyna pingpongistów
wystąpiła przed własną publicznością
w meczu ligowym. Victoria uległa lide
rowi ligi okręgowej Tajfunowi II
Ostrów WIkp. 4:14. Punkty dla Victorii
wywalczyli: T. Nagły 2, Ł. Tobolski
oraz debel Tyrakowski/Wiśniewski.
Pozostałe spotkania Victoria powinna
rozegrać ”na wyjazdach”, lecz jeśli nie
znajdą się fundusze, sekcja ulegnie lik
widacji.
(pwmt)

Nagrody wręcza przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto Czesław Jarecki
FOTO Stachowiak

i\r o, sir. i o

OCscOSZEhliA DROBNE
SPRZEDAŻ
Sprzedam kuchnię gazowo-elektryczną ’'AMICA”, z termobiegiem, uży
wana, 2 lata gwarancji. Tel. (0-62)
47-24-80.
(390/ R / 97)
Sprzedam kompletny butik przeno
śny - w centrum Jarocina, z lokaliza
cją. Tel. (0-62) 47-11-47.
(62/97)
Sprzedam fiata 126p - r. p. 86 i wó
zek dziecięcy głęboki + spacerówka
(mało używany). Jarocin, ul. Kasz
tanowa 10/31,47-15-03. (472/R / 97)
Tanio sprzedam skromną suknię
ślubną oraz drewniany brązowy stół
+ 6 krzeseł. Jarocin, ul. Kasztanowa
10/37; po g. 16.00.
(499/R / 97)
Tanio sprzedam 130 żeber grzej
ników blaszanych w bardzo dobrym
stanie. Jarocin, ul. Zajęcza 1.
(549/R / 97)
Sprzedam komputer IBM PC 486
DX2 66 MHz, 8 MB RAM, SBPro (16
bit), HDD 515 MB, SVGA 1 MB, CD
4xSpeed, monitor kolor. 47-49-01.
(558/R / 97)
Sprzedam organy Roland E-16,
komputer Atari 1040 ST, cubase 2.01.
Jarocin, ul. K. Wielkiego 63.
(566/ R / 97)
Sprzedam narożnik + fotel - nie
miecki. Góra, ul. Spółdzielcza 12, tel.
76.
(570/R / 97)
Sprzedam nową betoniarkę. Jaro
cin, ul. Wrocławska 206a.
(589/R / 97)
Sprzedam zestaw mebli kuchennych
(nowych) - cena dostępna. Wiado
mość: Jarocin, ul. Wrocławska 47,
telef. 47-15-41.
(611/R/97)
Ziemniaki jadalne - na zamówienie;
powyżej 100 kg dowóz gratis. Cena:
około 20 gr/kg. Tel. (0-62) 401-250.
(622/R / 97)
Sprzedam blachę 2 x 1 m (3 mm).
Bachorzew 32.
(630/ R / 97)
Sprzedam okno sklepowe z drzwia
mi z drewna. Tel. 47-37-29.
(646/R / 97)
Sprzedam kamerę M-3000 Panaso
nic (raty). Tel. (0-62) 47-11-97.
(647/R / 97)

Sprzedam: VW golf I, rok produk
cji 1981. Tel. 40-55-78, Kotlin, ul.
Poznańska 36a.
(480/R / 97)
Sprzedam forda mondeo 1.6 16 V,
1994 r., salon, pierwszy właściciel.
Tel.: 47-32-80 do godz. 15.00,
47-27-11 po godz. 15.00. (551/R/97)
Sprzedam zastawę 1100 PGT, r. 82,
stan dobry. Wiadomość: 47-52-25; po
16.00.
(554/R / 97)
Sprzedam samochód polonez 1500,
rok produkcji 80. Roszków 93/5
(blok przy cegielni).
(555/R/97)
Pilnie sprzedam samochód fiat
126p, rocznik 1983. Wilcza 35, gm.
Kotlin.
(557/R / 97)
Sprzedam fiata 125p, rok 1976 - ta
nio. Cerekwica Stara 40. (559/R/97)
Sprzedam poloneza, rok 1980. Li
sew 31, gm. Żerków. (560/R/97)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1989. Ro
szków 31.
(561/R / 97)
Pilnie(!) sprzedam: honda CRX, 91
r., 1.6 16 V, czarna, uszkodzony tylni
błotnik. Chrzan 16.
(565/R/97)
Sprzedam: fiat 125p, rok 1983. Magnuszewice 1, gm. Kotlin.
(567/R / 97)
Sprzedam samochód F-126p, rok
produkcji 1985. Racendów 27.
(569/R / 97)
Towarowo-osobowy V-Bus, r. 1980
- sprzedam lub oczekuję propozycji
pracy. Tel. Góra 91. (573/R / 97)
Sprzedam: peugeot 406. Tel. (0-667)
37-908.
(578/R/97)
Sprzedam samochód ford escort
1600D, rok prod. 1987, przebieg 138
tys. km. Tel. 401-208 w. 164; od 7.00
do 17.00.
(580/R / 97)
Sprzedam: polonez 1500, rok 1982.
Rusko 30.
(582/R / 97)
Sprzedam tarpana - może być na
części. Osiek 36, gm. Jarocin.
(584/R / 97)
Sprzedam: fiat 125p 1500, rok prod.
1985. Chwalęcin 24.
(585/R/97)
Sprzedam: polonez caro 1992 r.,
alufelgi - zadbany. Chrzan 158.
(586/R / 97)
Sprzedam przyczepkę samochodo
wą - nie używana. Szczonów 19, gm.
Żerków.
(592/R / 97)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1990.
Wojciechowo 91 A.
(593/R / 97)
Sprzedam: fiata 126p, 1989 r. Rosz
ków, ul. Leśna 1; po godz. 14.00.

(594/R /97)
Sprzedam: seat ibrza 1.2, 1992 r.;
Skup - renowacja staroci: meble, opel kadett 1.3, 1987 r. Tel. 421-353.
zegary, obrazy, porcelana, lampy, mi
(596/R / 97)
Sprzedam fiata 126p na części. Wo
litaria, wagi, żelazka, młynki itp. Mo
(597/R / 97)
gą być zniszczone. Jarocin, ul. Wodna la Książęca 22.
Sprzedam: peugeot 309 GRENN,
17, tel. (0-62) 47-41-44 od 8.00 do
20.00, tel. dom. (0-62) 47-17-60 do poj. 1.400, rok prod. 1990, elektr.
szyby, szyberdach, centr. zamek. Ro
późnych godzin nocnych.
szków 14, tel. 090/616-522.
Sprzedam opla corsę 1.2, rok 1988.
Łobzowiec 25.
(21/RJ/97)
Sprzedam fiata 125p, rok 81, stan
dobry. Poręba 21, gm. Jaraczewo.
Auta już od 700,00 zł poleca Au(23/RJ/97)
to-Komis STASIAK - Jaraczewo, ul.
Sprzedam renault 11, rok prod.
Kaliska 4A, tel. 3A.
(20/RJ/97)
1986, stan b. dobry. Ratajczak, Parzę
Sprzedam ładę 1500S, rok prod. czew 26.
(26/RJ/97)
1982; cena 2.500,00 zł. Raszewy
Sprzedam poloneza, 1988 rocznik.
6 (szkoła).
(406/R / 97)
Nowe Miasto, Grancarska 12, tel.
Sprzedam fiata 125p, 1977 r., stan 111.
(2 4 /RN M /97)
dobry. Ludwinów 47. (413/R/97)
Tanio sprzedam: fiat 126p, rocznik
Sprzedam żuka. Lisew 23, 63-210 1983. Nowe Miasto, Poznańska 40,
Żerków, tel. 403-420. (465/R / 97)
tel. 76a.
(25/R N M /97)

Sprzedam fiata 125p kombi, 1987
rok, stan dobry - tanio! Tel. 47-42-19
od 8.00 do 17.00, po 17.00 401-106 w.
259.
(599/R / 97)
Sprzedam fiata 126p, rok produkcji
1990. Rusko 81.
(603/R / 97)
Sprzedam: ford orion, poj. 1.3, rok
86, stan idealny, sprowadzony w cało
ści, pełna dokumentacja, z możliwoś
cią rat. Łobez 42.
(606/ R /97)
Sprzedam mercedesa 123 2.4D,
1978 r. - po remoncie (czarny) oraz
fiata 125p, 1976/77; możliwe zamia
ny. Jarocin, ul. Zajęcza 8A.
(607/R / 97)
Sprzedam silnik 126p 650, przebieg
40 tys. Cielcza, Jarocińska 46.
(608/R / 97)
Sprzedam: polonez caro, 1.9D, rok
1992. Jarocin, ul. Wł. Jagiełły 33.
(94/97)
Sprzedam samochód skoda 105S,
rok 1986. Tel. 47-15-77. (609/R/97)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1990. Ja
rocin, Chrobrego 18. (612/R/97)
Sprzedam fiata 126p, rok 1985/86,
przebieg 38 tys. km. Jarocin, ul. Po
znańska 71.
(615/R/97)
Sprzedam fiata 126p el, rok p. 1996
(maj), stan bardzo dobry, gwarancja.
Gorzelańczyk,
Chwalęcin
5.
(616/R/97)
Sprzedam: peugeot 205 1.4i, XI.90,
c. zamek, e. szyby, immobilizer,
alarm, radiomagnetofon. Kotlin, ul.
Śniadeckich 17.
(617/R/97)
Sprzedam poloneza 1.500, rok pro
dukcji 1990, stan dobry; cena do uzgo
dnienia. Łobzowiec 6. (618/R/97)
Sprzedam skodę favorit rocznik 91.
Bieździadów
16, tel. 403-344.
(619/R/97)
Sprzedam: fiat 126el, kol. czerwo
ny, 1994 r. Roszków, ul. Krótka 4.
(620/R / 97)
Sprzedam tarpana w bardzo dob
rym stanie. Stęgosz 104. (623/R/97)
Sprzedam: fiat uno 1.5, wtrysk, ka
talizator, 1989/90, pięciodrzwiowy;
12.500 zł. Lisew 29A, tel. 403-412.
(624/R / 97)

Sprzedam fiata 125p, rok 1986, do
bry stan; cena do uzgodnienia. Rasze
wy 12/7, tel. 403-447. (625/R/97)
Sprzedam: fiat 126p, rok 1984; moż
liwość rat. Łobzowiec lc. (628/R / 97)
Sprzedam: opel kadett 1.6 i rok
prod. 1987, stan b. dobry. Jarocin, ul.
Wolności 22/5,
tel. 47-41-29.
(629/R / 97)
Sprzedam: opel kadett 1.600, rok
1991 lub zamienię na 126p. Tel.
47-33-60.
(631/R / 97)
Pilnie sprzedam: fiat 126p EL, gru
dzień 1993 r., pierwszy właściciel. Tel.
47-48-23; po godz. 15.00. (632/R/97)
Sprzedam: opel kadet 1.3, sedan, 88
r., k. biały. Dębno 21/1, gm. Nowe
Miasto.
(636/R / 97)
Sprzedam żuka, stan dobry. Miesz
ków tel. 75, ul. Dworcowa 10/14.
(638/R / 97)
Sprzedam: ford fiesta, 90 r., poj. 1.4,
czerwony, cent. zam., elek. szyb.; cena
15.300 zł. Tel. 47-41-54. (639/R/97)
Sprzedam lub zamienię na mniejszy
samochód polonez 1.500, rocznik 86,
skrzynia 5-biegowa, hak. Jarocin, ul.
Wrocławska 73/11.
(640/ R / 97)
Sprzedam fiata 126p, rocznik 1989.
Jarocin, ul. Kościuszki 14/5, tel.
47-30-24; po 15.30.
(649/R / 97)
Sprzedam: renault 9 GTL, rok 1982,
poj. 1.400, 5 biegów, bogate wyposa
żenie, stan bardzo dobry. Jarocin, ul.
Okrężna 6.
(650/R / 97)
Sprzedam: VW golf GTD 1.6, r.
prod. 1992, st. bdb. Jarocin, ul. Har
cerska 13.
(651/R/97)
Sprzedam: renault 19, 1.400 cm3,
rok prod. 1990, pięciodrzwiowy, regu
lacja pasów, szary metalik. Tel. (0-62)
47-26-21.
(652/ R / 97)
Sprzedam: fiat 126p LF, 1986 r.
Hilarów 9 / 4.
(654/R / 97)
Sprzedam: skoda RTO 706 10 t,
wywrót, zapas, silnik do wymiany.
Witaszyce,
ul.
Wiatraczna
2.
(656/ R / 97)
Sprzedam: fiat 126p, rok pr. 1979,
stan dobry. Kont. po godz. 15.00
- Rusko 49/8.
(657/R / 97)

Z o k a z j i 2 0 r o c z n ic y ś lu b u
P a ń s tw u
M A R II

i A N T O N I E M U

G A S IK O M
serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
oraz doczekania następnych jubileuszy
składają
rodzice oraz siostry i bracia z rodzinami
(621/R/97)

Z okazji
20-tej rocznicy ślubu

Z okazji 40-tej rocznicy ślubu
kochanym rodzicom

Marii i Antoniemu
GASIKOM

Wandzie i Wiesławowi
PŁÓCIENNICZAKOM

serdeczne życzenia składa

dużo zdrowia, szczęścia
i błogosławieństwa Bożego
życzą córka Ewa i syn Beniu
z rodzinami

chrześniak Tomek
z żoną Irką
(474/R/97)

(552/R/97)

91 li itnnn 1 QQ7 r

_______________________ ..OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam poloneza, 1992 r., stan
bardzo dobry i FSO 1.500, 1989 r.,
autogaz, stan bardzo dobry. Telefon
42-35-39.
(658/R / 97)
Pilnie sprzedam: ford fiesta 1.1
CLX, punk. wtrysk, biały, szyberdach, rok prod. 1991. Jarocin, Jarmar
czna 8 (wieczorem).
(660/R / 97)
Sprzedam fiata 126p, rok 1991 lub
zamienię na 126p plus dopłata. Zam.
Zakrzew 79.
(662/R / 97)
Sprzedam na części: fiat 126p 1993
r., składak, pełen FL, tel. 47-43-32
w godz. 16.00 - 18.00. (663/R / 97)
Sprzedam fiata 126p, 83 r., silnik 85,
bagażnik, radio, nowy akumulator,
zadbany + stary silnik oraz dwa tar
pany-tanio. (0-62)47-19-61, wew. 87.
(664/R / 97)
te#*

NIERUCHOMOŚCI
Mieszkanie komunalne (komforto
we) w Kaliszu, dwupokojowe, II pięt
ro, dębowe parkiety, CO, telefon,

około 50 m2, garaż, centrum miasta,
koło parku - zamienię na komunalne,
spółdzielcze, własnościowe lub mały
domek w Jarocinie. Informacje: tel.
47-28-35.
Sprzedam ziemię (1604 m2) -15 tys.
zł; rejon Przemysłowa - Zaciszna.
(0-61) 32-30-62.
(282/R / 97)
Firma handlowa wynajmie miesz
kanie na terenie miasta Jarocina. Ofe
rty składać w biurze ogłoszeń.
Sprzedam mieszkanie w Jarocinie
- 43 m2, parter. Informacje: tel.
47-27-32.
(445/R / 97)
Biuro Obrotu Nieruchomościami
oferuje do sprzedaży: 1. mieszkanie
48,7 m2 w Raszewach, z garażem
i ogródkiem; 2. działki budowlane
z rozpoczętymi budowami w Witaszycach i Wilkowyi. Informacje telefoni
czne: 47-14-42.
(74/97)
Poszukuję mieszkania lub domku
jednorodzinnego do wynajęcia. Tel.
47-13-73; wieczorem. (484/R/97)
Sprzedam 2 działki budowlane po
800 m2, Witaszyce. Lublin 526-24-02.
Sprzedam domek jednorodzinny
w Cielczy, ul. Wąska 15. (546/R/97)

B IU R O R A C H U N K O W E
Jarocin, ni. Kasprzaka

28, tel. 47-50-02

św iadczy usługi w zak re sie prow adzenia:
k sią g rachunkow ych
+ k sią g p rzychodów i rozchodów
+ ew idencji przy ch o d ó w
^ ew idencji VAT
o raz sporządzania:
# d e k la ra cji podatkow ych
+ d e k la ra cji na u b e z p ie c z e n ie sp o łe c z n e
i+ rocznych zeznań podatkow ych

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA, KONKURENCYJNE CENY!
ZAPRASZAMY!

PRACA
o d m ie n ia ją c a
ż y c ie
UBEZPIECZENIA

TRAN SPORT
Żwir - Piasek - Cegła
R ozładu n ek m ateriałów bu d ow lan ych
na paletach, żuraw iem sam ochodow ym
Jarosław Roguszczak
Wola Książęca 95, 63-220 Kotlin

Tel. <0-63) 76 8 -0 3 8
(588/R/97)

( 6 0 4 /R / 97)

S p ó łd zieln ia U słu g i Z aopatrzen ia K ółek
R oln iczych w Górze
prowadzi sprzedaż:
O PA ŁU , P A S Z i K O N C EN TR A TÓ W
J e s t k o m is a n te m w sp rz e d a ż y NAWOZÓW
z K ę d z ie rz y n a - K oźla, P u ia w i P o lic
Pu nkty sprzedaży:
S U iZ K R G ó r a , ul. S p ó łd zielcza 6
Z a k ła d U sług H a n d l. G . J e rz y n ia k , M ieszk ó w

HURT

( 2 2 /R J /9 7 )

♦ Rajstopy
♦ Skarpety
♦ Papier toaletowy
♦ Znicze

Jarocin, ul. Wł. Jagiełły 33 (Tumidaj)

1

Czynne od 7.00 do 20.00

8
(9 4 /9 7 )

Sprzedam domek jednorodzinny
w Zalesiu. Wiadomość: Jarocin, ul.
Woj. Polskiego 77.
(556/R/97)
Sprzedam działkę budowlaną w Do
lsku. Tel. (0-667) 37-908. (578/R / 97)
Sprzedam działkę budowlaną z roz
poczętą budową na os. Polna. Telef.
47-47-66.
(579/R / 97)
Sprzedam działkę o powierzchni
0,3660 ha - położoną w centrum osied
la Ługi II, w Jarocinie, która prze
znaczona jest pod zbudowę sieci hand
lowo-usługowej.
Kupię działkę z rozpoczętą budową
na osiedlu Polna lub Ługi. Oferty
składać
w
biurze
ogłoszeń.
(587/R / 97)
Sprzedam zdecydowanie kawalerkę
40 m2,1 p., telefon, centrum Jarocina,
z pomieszczeniem 20 m2 - ewentualnie
na działalność (gabinet, biuro, skle
pik) cena do uzgodnienia. Tel.
47-31-77, 090/615-303. (602/R/97)
Biuro Obrotu Nieruchomościami
oferuje do sprzedaży: 1. mieszkanie
48,7 m2 w Raszewach, z garażem
i ogródkiem; 2. działki budowlane
z rozpoczętymi budowami w Witaszycach i Wilkowyi. Informacje telefoni
czne: 47-14-42.
(93/97)
Zamienię nowe dwupokojowe mie
szkanie (46 m2), w bloku - na większe.
Tel. 47-24-20.
(613/R/97)
Zamienię mieszkanie w bloku, 36
m2 - na większe. Telefon kontaktowy
47-37-98.
(637/R / 97)
Sprzedam 1 /2 domu w Żerkowie
- stare budownictwo. Tel. Jarocin
(0-62) 47-39-92.
(648/ R / 97)
Poszukujemy mieszkań do wynaję
cia. P.P.H. "Wiking I" Sp. z o. o.
w Jarocinie, ul. Szubianki 15, tel.
47-26-21.
(98/97)
Zamienię dom przedwojenny, Wita
szyce - na mieszkanie w Jarocinie. Tel.
kom. 090/605-125.
(655/R/97)
w m w ?'■

Sprzedam C-330, rok 1982. Karminek 74 (Pleszew).
(568/R / 97)
Sprzedam przyczepę 4,51D47 - stan
b. dobry. Strzyżewko 18, gm. Jaracze
wo.
(574/R / 97)
Okazyjnie sprzedam ciągnik C-360,
1982 rok; cena - 7500 zł. Telefon (0-63)
78-15-93.
(88/97)
Sprzedam jałówkę hodowlaną wy
soko cielną, 65 % HF. Chwałkowo
Kościelne 82.
(575/R/97)
Sprzedam łąkę 0,50 ha w Jaracze
wie. Wojciechowo 22. (590/R / 97)
Sprzedam kozę, 3-letnia. Rusko 56
(Huby).
(24/RJ/97)
Sprzedam jałówkę wysoko cielną.
Łobez 29.
(25/RJ/97)
Sprzedam jałówkę wysoko cielną.
Strzyżewko 14, gm. Jaraczewo.
(605/R / 97)
Sprzedam śrutownik bijakowy, rozdrabniacz uniwersalny "Bąk". Bieździadów 16, tel. 403-344. (619/R/97)
Nowo otwarty punkt sprzedaży po
leca: węgiel, miał, pasze, koncentraty,
szeroki asortyment nawozów w ce
nach fabrycznych, materiały budow
lane. Dobieszczyzna 48. (626/R /97)
Sprzedam mało używaną chłodziar
kę do mleka - 4 konwie. Gola II 8.
(633/R / 97)
Sprzedam krowę wysoko cielną.
Dąbrowa
17,
k.
Roszkowa.
(634/R / 97)
Sprzedam jałówkę wysoko cielną.
Suchorzewko 40.
(635/ R / 97)
Sprzedam kozy kotne. Bachorzew
59.
(642/ R / 97)
Sprzedam krowę po wycieleniu oraz
”Bąka” do nawozu. Chrzan 160.
(644/R / 97)
Sprzedam kombajn "Bizon" Z056,
rocznik 86. Stanisław Lewandowski,
Królików,
woj.
konińskie.
(662/R / 97)

ROLNICZE

Sprzedam Bizona Z040 w dobrym
stanie i części, rok prod. 1972. Obra
Stara, ul. Witosa 24, 63-721 Wałków.
(374/R / 97)
Uwaga rolnicy! Skład fabryczny
poleca nawozy: saletrzak, salmag, sa
letra amonowa, mocznik, polimag,
polifoski, PK 11:22, flowit CL-6,
CL-4; ceny fabryczne. Witaszyce, ul.
H. Sawickiej 5, tel. 090/615-963.
(59/97)
Sprzedam U-4011. Łuszczanów, ul.
Długa 80.
(504/R / 97)
Sprzedam 9 ha ziemi wraz z budyn
kami. Suchorzewko 37. (547/R / 97)
Sprzedam cielaki. Rogusko 9, gm.
Nowe Miasto.
(548/R/97)
Sprzedam krowę cielną. Żółków 48,
gm. Żerków.
(550/R/97)
Punkt sprzedaży pasz i superkoncentratów Mieszalni Pasz Konarzew,
supcrkoncentraty firmy Hendrix, Vitamex; nawozy dolistne firmy Ekoflora, ekomixy firmy Ekoplon z Kielc;
premixy firmy Sano; urządzenia do
hodowli zwierzęcej. Komorze 32, gm.
Żerków.
(78/97)
Sprzedam przyczepę "Sanok”, wó
zek konny, MC 4 z prasą. Rusko 29.
(562/R / 97)

Reklamy, kasetony podświetlane,
napisy na odzieży, identyfikatory, la
minowanie; tablice na pojazdy, BHP,
nagrobkowe, ppoż. i ewakuacyjne (atest); komputerowe wycinanie liter.
SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, tel.
47-36-47.
Poszukujemy odbiorców tarcicy dę
bowej. Spółka "Atex”, tel.
(0-62)
47-25-77.
(52/97)
Rozpoczęcie kursu prawa jazdy kat.
AB - dnia 21.02.97 o godz. 17.00
w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaroci
nie, ul. Curie - Skłodowskiej. Wypoży
czalnia samochodów - tel. 40-40-44.
(420/R / 97)
Nowo otwarte usługi krawieckie dla
osób typowych i nietypowych, wy
kończenie owerlokowe. Jarocin, ul.
Okrężna 58 (os. 700-lccia) od ul. Ma
ratońskiej.
(432/R / 97)
Dostawa, montaż, naprawy żaluzji
- sklep "A-Z” , Rynek 7, tel. 47-26-54
lub 47-20-11.
(534/R / 97)
KARCHER - czyszczenie tapiccrki
meblowej i samochodowej, wykładzin
podłogowych. Jarocin
47-27-32.
(537/ R / 97)
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OGŁOSZENIA DROBNE

Pożyczki gotówkowe - 1,32 % mie
sięcznie; przyjazna obsługa, minimum
formalności. Wystarczy, że masz stały
dochód rentę lub emeryturę (min. 420
zł). PHU "Chrobry” S.C., Jarocin, ul.
Wąska 7, czynne od 10.00 do 16.30.
PROJEKTY BUDOWLANE indy
widualne i typowe budynków miesz
kalnych i gospodarczych . Ul. Węg
lowa 1 m. 21 - po 16.00; tel. 47-36-30.
Faktury VAT.
(576/R / 97)
Usługi transportowo-osobowe do 1,5
tony, krajowe i zagraniczne. Miesz
ków tel. 17.
(572/R/97)
Dam procent za zabranie do pracy za
granicę. Oferty składać w biurze ogło
(600/R /97)
szeń.
Nowo otwarty komis: AGD (pralki,
lodówki, itp.) i RTV (telewizory, video, wieże, itp.) - zaprasza w godz.
9.00 - 17.00; niskie ceny. Ul. św.
Ducha 10 (przy wejściu do parku, koło
kiosku "Ruch”).
(610/R /97)
Roboty wyburzeniowe młotami
pneumatycznymi. Tel.
401-246.
(614/R/97)
Piaskowanie i zabezpieczenia anty
korozyjne konstrukcji stalowych - ra
my samochodowe, przyczepy, itp. Tel.
401-246.
(614/R/97)
Przyjmę zlecenie na roboty murars
kie, tynkarskie. Tel.
403-412.
(627/R / 97)
Naturalne produkty wspomagające
zdrowie, wygląd, samopoczucie; moż
liwość współpracy i pełna satysfakcja.
Tel. 47-45-70.
(641/R/97)
Zgubiono dokumenty - Katarzyna
Keńska, Kruczynek. Proszę o zwrot.
(643/R / 97)
VIDEOFILMOWANlE - Mirosła
wa Winniewicz, os. Konstytucji 3 Ma
ja 2/22; poprawiny - gratis. Sprzedam
kamerę Panasonic M-25. (645/ R / 97)
Język angielski - korepetycje. Jaro
cin, ul. Traugutta 6/7. (653/R / 97)
Uwaga! Lecznicze produkty z Chin
- obniżające ciśnienie, cholesterol, cu
kier, likwidujące arytmię, reumatyzm,
astmę oskrzelową, kamicę nerkową,
wieńcówkę. Do nabycia - Jarocin, ul.
Libercourt (obok JOK-u), przedszko
le nr 6.
(659/R / 97)

PRACA
Firma handlowa zatrudni pracowni
ków w charakterze sprzedawców. Pise
mne oferty wraz z życiorysem i prze
biegiem dotychczasowej pracy prosi
my składać w biurze ogłoszeń - do
końca lutego.
Kierowcę - stolarza przyjmę. Zakład
Stolarski, Jarocin, ul. Śródmiejska 27,
tel. 47-28-25.
Zatrudnię ekspedientkę - branża
AGD. Spotkanie z kandydatkami:
20.02.97 r., godz. 10.00; sklep - Rynek
2 (obok kościoła).
(91/97)
Zatrudnię absolwentki i absolwenta
z Jarocina. Tel. 47-38-74; po 20.00.
(95/97)
Przyjmę do pracy kelnera lub kelne
rki. Tel. 47-28-18.
(96/97)
Firma przyjmie do pracy w sklepie
dyspozycyjnego, operatywnego pra
cownika. Mile widziane prawo jazdy
i obsługa komputera. Tel. 47-12-54
(po godz. 18.00), 0/90 614-455.

t«7/97)

Zatrudnimy osoby do pracy na pro
dukcji (przetwórstwo ryb). P.P.H.
"Wiking I” Sp. z o. o., ul. Szubianki
15, 63-200 Jarocin, tel. 47-26-21.
(98/97)

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 rejest
racja telefoniczna: codziennie w godz.
20.00 - 22.00, tel. 47-24-81.

SPECJALISTYCZNE GABINE
TY LEKARSKIE - lek. med. AND
RZEJ A. PAJDOWSKI, specjalista
ginekolog-położnik;
GINEKOLOGIA - POŁOŻNICT
WO (USG ginekologiczne głowicą
dopochwową, z pustym pęcherzem
moczowym). KRIOTERAPIA NAD
ŻEREK (zamrażanie).
PRACOWNIA USG - badania: 1)
jamy brzusznej, 2) ciąży, 3) ginekolo
giczne, 4) piersi (sonomammografia),
5) ocena jajeczowania w niepłodności,
6) tarczycy, 7) jąder, 8) prostaty;
dokumentacja zdjęciowa badań
USG. Badania USG również w domu
pacjenta. PRZYJĘCIA codziennie
rano od poniedziałku do soboty od
8.15 do 10.00 (bez rejestracji), w po
niedziałki, środy, czwartki od 16.30
do 20.00 (po rejestracji telefonicznej
lub osobistej). JAROCIN, ul. Par
kowa 1/20 (od ul. św. Ducha). Rejest
racja - telefon 47-28-35 lub tel. kom.
090/605-125.
OSTEOPOROZA (badania USG
densytometryczne - ocena stanu ukła
du kostnego - rejestracja telefon.
47-28-35).
MAMMOGRAFU (diagnostyka
i leczenie chorób piersi) - lekarze

specjaliści: radiolog M. Fizek, gineko
log A. Pajdowski; BIOPSJE CIENKOIGŁOWE PIERSI pod kontrolą
USG (ocena cytologiczna - Pracow
nia Hist. Pat. Garbary - Poznań).
PRZYJĘCIA (bez rejestracji): środy
od godz. 14.30 do 16.30; Przychodnia
OTL Jarocin, ul. Zaciszna. Tel.
47-28-35.

GABINET DERMATOLOGICZ
NY, lek. med. Anna M. Pajdowska
- dermatolog-wenerolog; zabiegi der
matologiczne:
elektrokoagulacje,
krioterapia (zamrażanie ciekłym azo
tem). PRZYJĘCIA (bez rejestracji)
we wtorki i piątki od 16.00 do 19.00.
Jarocin, ul. Parkowa 1/20, tel.
47-28-35.

USG SERCA - lek. internista A.
Juchniewicz (z oddziału kardiologii
Wojewódzkiego Szpitala w Kaliszu);
wykonuje badania USG w soboty od
godz. 15.00 do 16.00; na terenie nowe
go szpitala w Pleszewie. Informacje
telefoniczne: 090/605-125.

GABINET OKULISTYCZNY lek. okulista Alina Budzyńska; Jaro
cin, ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki
i czwartki 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.

GABINET NEUROLOGICZNY,
lek. med. B. ŁYSIAK-MAŁECKA NEUROLOG;

Lek. med. A. SHARIFI - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób na
rządu ruchu; przyjęcia: poniedziałki,

przyjęcia: środa, piątek 16.00 - 18.00;
Jarocin, ul. Wrocławska 38, telef.
47-22-61; pilne przypadki - telef. do
mowy 47-12-04.
(444/R / 97)

czwartki 16.00 - 17.00, os. Polna, ul.
Siewna 2.
(3487/R / 96)
UCZULENIOWCY: testy, odczu
lanie, 270 alergenów, bezboleśnie,
komputerowo - aparatem BICOM.
Rejestracja i informacja: od 10.00 do
18.00, tel.
(0-62) 64-56-22 lub
57-57-50. Przyjęcia w soboty - Jarocin,
przychodnia OTL.
CHORUJESZ? Porzuć zmartwie
nia, jesteśmy dla ciebie. Rewelacyjna
aparatura profesora Briigemana
- aparat BICOM; leczymy wszystkie
trudne schorzenia. Rejestracja i infor
macja od 10.00 do 18.00, tel. (0-62)
64-56-22 lub 57-57-50. Przyjęcia w so
boty - Jarocin, przychodnia OTL.

Wojciech Kiljańczyk - LEKARZ
CHORÓB PSYCHICZNYCH i NE
RWIC; wtorki 16.00 - 17.00, Jarocin,

GABINET GINEKOLOGICZNY
- USG, lek. med. KATARZYNA ZIO
ŁO - specjalista ginekolog-położnik.
Przyjęcia:| poniedziałek, środa od
godz. 16.00; Jarocin, ul. Kasztanowa
5/13.
(197/R/97)

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Wojciech MANISZEWSKI
- ORDYNATOR, specj. położnik-ginekolog; przyjmuje wtorki i czwartki
godz. 16.00 - 17.00. Jarocin, ul. Kasp
rzaka 9.
(251/R / 97)

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.
(299/R / 97)

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Mirosława Sosińska, spec
jalista ginekolog-położnik; przyjmuje
prywatnie we wtorki i czwartki
w godz. 16.15. - 17.15 w Poradni ”K”
(Ośrodek Zdrowia, ul. gen. Hallera 9).
(348/R / 97)

ul. Hallera 9 (gabinet 31). (553/R / 97)

Lek. med. GRZEGORZ SZYM
CZAK - SPECJALISTA CHIRURG;
gabinet: al. Niepodległości 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgło
szenia tel. 47-36-00. GASTROSKO
PIA
(badanie przełyku, żołądka
i dwunastnicy), czwartki 16.00 - 18.00;
ul. Hallera 9, pokój 7; rejestracja do
gastroskopii:
tel.
47-36-00.
(661/R/97)

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
specjaliści szpitali
poznańskich
Jarocin, ul. Wrocławska 92B
(wejście od strony osiedla)
❖ GINEKOLOG - POŁOŻNIK (USG)
lek. med. Andrzej CHOJNICKI
piątek 16C0 - 18“

❖ DERMATOLOG
lek. med. Alfred HESS
wtorek 16“ - 17“

❖ NEUROLOG
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16“ - 1700

❖ UROLOG
lek. med. Artur KUŁAKOWSKI
wtorek 14“ - 1530

❖ CHIRURG-ONKOLOG
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m-ca 13“ -1 4 ”

❖ REUMATOLOG
lek. med. Ireneusz KIZER
środa 16“ - 17“

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
JA R O C IN
UL. S IE N K IE W IC Z A 14
(50 m od d w o rca PKS)
P r z y jm u ją s p e c ja liś c i
z k lin ik p o z n a ń sk ic h w zak re sie :

RADOSŁAW BAHŁAJ - INTER
NISTA, Jarocin, Siedlemińska 4; wto

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

rki, czwartki 16.30 - 20.00. Wizyty
domowe, EKG. Tel. 47-12-10,
47-34-51.
(399/R / 97)

• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniedziałek 15.30 - 17.30
lek.med. Aleksandra KROKOWICZ

BADANIA WSTĘPNE, OKRE
SOWE UCZNIÓW, PRACOWNI
KÓW i KIEROWCÓW, PORADY
LEKARSKIE - lekarz med. ROMAN
OWCZARZAK - specjalista med.
przemysłowej, internista; przyjęcia:
wtorki godz. 17.00 - 18.00, Jarocin, ul.
T. Kościuszki 16a (JAFO), telefon
dom. 47-21-19.
(401/R/97)

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNY - lek. med. K.
MAŁECKI, SPECJALISTA GINEKOLOG-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).

• ginekologii i położnictwa, onkologii
wtorek 15.30 - 18.30
sobota:
telefoniczne uzgodnienie 47-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MARKW1TZ
• ortopedii dziecięcej i dorosłych
choroby kolana, urazy sportowe
środa 15.30 - 17.30
lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI
• chirurgii ogólnej, Zyt 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

(315 /R/s
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Andrzej Sobocki

- gospodarstwo rolne
Łukaszewo 9, 63-233 Jaraczewo, tel. 7
oferuje do sprzedaży

KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ JARYCH
w pszenica Eta 85 zł/q
w jęczmień Klimek 65 zł/q
rsr owies Sławko, Dragon 65 zł/q

__________ Wszystkie nasiona są zaprawione

PHU „HERMES”
oferuje do sprzedaży

w Golinie, ul. Jarocińska 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.

P rasa d o słom y J o h n D e e re
P rasa d o słom y N ew H o llan d
P rasa d o słom y W elger A P 12
G ra zręcznościow a Flipper
K a n a d o m lek a z wózkiem
C iągnik rolniczy B iałoruś
MTZ 50, MTZ 83
7. W ycinarka d o kiszonki

- 1
- 1
-1
- 1
- 1

- 1

(5 9 8 /R /97)

S p ro w a d z a m y m a sz y n y ro ln ic ze
n a in d y w id u aln e z a m ó w ie n ia

M ię d z y n a r o d o w a fir m a „ Im p er ”

Tel. (0-62) 40-40-19

______________________________________ (563/ R/97)

O środek
S zk olen ia K ierow ców
G rzegorz K aczm arek
zaprasza
NA ROZPOCZĘCIE KURSU
NA PRAWO JAZDY kat. „A” „B”
w d n i u 2 1.02.97 r . o g o d z . 16.00
w J a ro c in ie
w Z S Z n r 2 - u l . W r o c ł a w s k a 15

Zapisy:
L u d w in ó w 11, g m . Ż e r k ó w
l u b w d n i u r o z p o c z ę c ia k u r s u
__________________________________________ (5 9 1 /R /97)

poszukuje z terenu Jarocina i okolic

KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

63-200 Jarocin

tel. 47-47-80

ul. Wojska Polskiego 45a -

Z a p e w n ia m y : n ie n o rm o w a n y czas p rac y , z a ro b k i d o 1000 U S D , m o żliw o ść u z y sk an ia
sa m o c h o d u służbow ego.
S p o tk a n ie in fo rm a c y jn e: J a ro c iń sk i O śro d e k K u ltu ry
25.02.1997 r. (w to re k ), go dz. 17.00. Ilo ść m iejsc o g ran ic z o n a.

(5 9 5 /R /97)

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
63-220 Kotlin, ul. M. Konopnickiej 22, pokój nr 7
____________tel. (0-62) 40-56-39____________
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE
KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
NA BUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z SALĄ SPORTOWĄ
W WOLI KSIĄŻĘCEJ
Specyfikację istotnych w arunków zam ów ienia m o żn a otrzym ać w siedzibie zam aw iającego
lub za zaliczeniem pocztowym.
Oferty w zaklejonych i opieczętow anych k o p e rta c h z napisem : „Przetarg n a d o k u m en ta 
cję szkoły” - należy składać w siedzibie zam aw iającego w term inie d o dnia 2 0 m arc a 1 9 9 7 r.,
godz. 10.00. Otw arcie ofert nastąpi w d n iu 2 0 m arc a 1 9 9 7 r. o godz. 11.00.
W przetargu m o g ą uczestniczyć oferenci, którzy:
k spełniają warunki określone w art. 2 2 ust. 2 ustaw y o zam ów ieniach publicznych
k nie p o d leg a ją w ykluczeniu n a podstaw ie art. 19 ustaw y o zam ów ieniach publicznych
★ spełniają w arunki określone w specyfikacji istotnych w arunków zam ów ienia.

U nas możesz:

^
k

kupić komputer nowy lub używany z gwarancją,
rozbudować dowolnie posiadany sprzęt,
kupić dowolne oprogramowanie, kasę fiskalną,
zlecić wykonanie sieci komputerowej
porozmawiać bez zobowiązań na temat sprzętu
i oprogramowania
zlecić napisanie programu komputerowego „na miarę",
tylko dla Ciebie!
zamówić dowolny sprzęt
i wziąć go w leasing lub na raty !

S klep czynny codziennie
w godz. od 9.00 do 17.00
w soboty od 9.00 do 14.00

(564/ R/97)

63-200 JAROCIN, ul. Rynek 8
JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK
Spółka Akcyjna
o g ł a s z a

Przetarg na utrzymanie czystości w Zakładzie A i B
o ogólnej pow. 4705 m2
W zakres prac porządkowych wchodzą:
- pomieszczenia biurowe
- korytarze
- szatnie
- sanitariaty
O ferta powinna zaw ierać:
cenę utrzym ania czystości za 100 rrń

(róg ul. Śródmiejskiej)

Szanowni Państwo
Mamy przyjem ność zaprosić W as do nowo otwartego,
pierwszego w Jarocinie, licencjonowanego laboratorium
fotograficznego „KODAK EXPRESS".
Pragniem y Państwu zaproponować najwyższą jakość
usług, najlepsze m ateriały firm y KODAK, obróbkę na
nowoczesnych, profesjonalnych minilabach.

POLECAMY:

O fe rty p isem ne p ro sim y s kłada ć w te rm in ie 7 dni od daty
ukazania się ogłoszenia, na adres:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek
Spółka Akcyjna
63-200 Jarocin
ul. T. Kościuszki 16a
Dział A dm inistracji
tel. 47-26-01 wew . 324

Dla stałych klientów zniżka na usługi i artykuły fotograficzne

Z a strz e g a m y sobie praw o w yboru ofert, ja k rów nież prawo
odw ołania lub uniew ażnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sprzedaż aparatów fotograficznych i filmów oraz akcesorii
fotograficznych

W ywołanie negatywów wraz z odbitkami w ciągu 1 godz.

Honorujemy karty rabatowe
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i r o z m ia ró w d o :

O samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych
O ciągników i maszyn rolniczych
O F E R U J E

SKŁAD OGUMIENIA

N O W A A T R A K C Y JN A

J a ro c in , ul. M a rc in k o w s k ie g o 17, te l. 4 7 -2 4 -5 4
P R Z E D S IĘ B IO R S T W O P A Ń S T W O W E

PO LM O ZBYT
Z A K Ł A D U S Ł U G O W O -H A N D L O W Y

forma kredytów konsumpcyjnych
Okres kredytowania - do 3 lat
Wielkość kredytu

- 10-krotne wynagrodzenie
netto kredytobiorcy
(małżeństwo może występować
jako kredytobiorca łączny)

6 3 -8 0 0 G O S T Y Ń , ul. W r o c ła w s k a 140a

tel. (0-65) 720-035. 720-042, fax (0-65) 720-072
P O L E C A w c ią g łe j sp rz e d a ż y sa m o c h o d y D a ew o o :

•

P o lo n e z C a ro , A tu, T ru ck
• C itro en C -l 5
• T ico
• N ex ia

Espero
Zuk
Lublin

Efektywne oprocentowanie miesięczne kredytów:
- do 1 roku 1,19%
- do 2 lat
1,24 %
- d o 3 lat
- 1,33%

C e n y fabryczne - gotów ka, raty, leasing.
K lienci, którzy d o k o n a ją z a kupu sa m och o d u typu.

ZAPRASZAM Y

P o lo n e z T r u c k , Ż u k , L u b lin
do k ońca in-ca lutego br. otrzym ają w prezencie od firm y

R A D I O O D T W A R Z A C Z
Z A P R A S Z A M Y C O D Z IE N N IE w g o d z in a c h 8 00- 16°'

Wykonywanie prac
w zakresie:
♦ ocie p la n ie b u d y n k ó w (s ty ro 
pianem )
♦ m o ntaż p ły t g ip s o w o - kar
to n o w y c h
♦ m ontaż p o dw ieszan ych s u fi
tó w
♦ ocie p la n ie poddaszy oraz
w ykańcza nie

Tel. (0-62) 47-19-00 wew. 42
(581/ R / 97)

PPUH

AGRO-MIX

poleca:
części do ciągnikówrolniczych (C-360, C-330,
C-3603P, MF, C-385, MTZ, T-25), części
do maszyn rolniczych, opony wszystkich
typów, akumulatory, akcesoria, środki
ochronyrośtin,sznurek, maszynyiciągniki rolnicze

HURT-DETAL
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 1, 7°' -16"
63-206 Nosków, ul. Koźmińska 27, 8 " - 15*'
tel. 090/615-447
(57/1

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA
O d d z ia ł, ul. K iliń sk ieg o 2 a, 6 3 -2 0 0 JA R O C IN , fax (6 2 ) 4 7 24 5 8 . tel. (6 2 ) 4 7 2 7 21

PŁYTKI
CERAMICZNE
GRANITOGRESY
KLEJE
FUGI, itp.
Jarocin, ul. Leszczyce 15

ZA P R A SZA M Y
codziennie
od 9.00 do 17.00
w soboty
od 9.00 do 13.00

jA^OCin

R

O

Z

K

W
N

I
A

Z
P C V
P.H.U. MONOPLAST
6 3 -2 0 0 JAROCIN
Ks. St. W y s z y ń s k ie g o 4
II p ię tro , p o k ó j 15
pn. - pt. 9 00- 1 6 “
te l. (0 -6 2 ) 4 7 -3 2 -9 1 w. 4 5
62-320 M IŁO S ŁA W
Dz. M iłosław skich 2
tel. (0-66) 38-24-31

G w a r a n c ja Montaż
T ransport
S p r z e d a ż n a ra ty
(17/97)

f* Y fc

D

Rabat zimowy do końca lutego!

JAROCIŃSKIE FABRYKI MEBLI SA
Największy w kraju producent mebli
biurowych i hotelowych

CZY ZNASZ SWOJE MOŻLIWOŚCI?
S p ra w d ź j e w JA R O C IŃ S K IC H F A B R Y K A C H M E B L I SA
O fe ru je m y in te re su ją c ą p rac ę w d y n a m ic z n y ch i fach o w y ch z esp o łach
n o w o p o w sta ły c h p io n ó w : m ark e tin g u o ra z fin a n so w e g o

✓

P Ł Y T Y G IP S O W O -K A R T O N O W E
✓

R U S Z T S T A L O W Y I A K C E S O R IA
✓

HURT-DETAL

M ASY SZPA C H LO W E
63-200 JA R O C IN , ul. W Ę G L O W A 28, tel. 47 30 58

ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW W DZIAŁACH:
CONTROLINGU • MARKETINGU • SPRZEDAŻY • EKSPORTU
W y m a g a n ia: w y ż sz e w y k sz tałc e n ie
Z g ło sz e n ia p ise m n e w ra z z o p ise m k w a lifik ac ji i p rz e b ie g ie m p rac y z a w o d o w ej
p ro sim y p rz e sła ć n a adres:
JA R O C IŃ S K IE F A B R Y K I M E B L I SA
6 3 -2 0 0 J A R O C IN , ul. P o w sta ń c ó w W lk p . 1_________
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OGŁOSZENIA
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
na Życie S.A.

PRODUKCJA • SPRZEDAŻ • MONTAŻ

największa firma ubezpieczeniowa w Polsce
ogłasza nabór kandydatów na

AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Jeślijesteś:

- entuzjastą
- łatwo nawiązujesz kontakty z innymi ludźmi
- odczuwasz potrzebę udoskonalania własnych umiejętności

UL. WYSPIAŃSKIEGO 24

Chcesz szybko zrobić karieręfinansową

Zgłoś się do nas!

a Szymańscy

E

\|/>

Prosimy o kontakt osobisty: do dnia 6 marca 1997 roku
z Przedstawicielstwem PZU na Życie S.A. w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 16a
(488/R/97)

P o lsko -n ie m ie cka firm a V ita x Sp. z o. o.
z n a n y na rynku p o lskim p ro d u c e n t s z e ro k ie j g a m y h e rb a t
poszu kuje k a n d yda tó w na na stęp u ją ce stanow iska:

Henryk Szymański

A utoryzow any D ealer

SPRZEDAŻ
! SERWIS SAMOCHODÓW
i i i
• P o lo n e z C aro, A T U , T ru ck
• D A E W O O T IC O , N E X IA , E S P E R O
Super atrakcyjne systemy
ratalne - do 5 lat oprocen
towanie 9,9 %

SPECJALISTA DS. ZAKUPU
SUROWCÓW ZIELARSKICH

Montaż instalacji gazowej
Montaż urządzeń przed

Wymagania:

kradzieżą, znakowanie

• wykształcenie wyższe ekonomiczne
• praktyka na podobnym stanowisku
• dobra znajomość jęz. niem. lub jęz. ang.

pojazdów
Przy zakupie samochody
na klienta czeka niespo
dzianka

SPECJALISTA DS. MARKETINGU
Wymagania:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne
• doświadczenie zawodowe
• znajomość jęz. niem. lub jęz. ang.

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

SEKRETARKA
Wymagania:
• umiejętność obsługi komputera
• dobra znajomość jęz. niem.

INFORMATYK
Wymagania:
• dobra znajomość sieci Novell
• znajomość środowiska Windows
Oferujemy:
• atrakcyjne warunki płacy
• pracę w nowoczesnej, prężnej firmie
Oferty zawierające list motywacyjny, życiorys,
odpisy dyplomów prosimy składać w ciągu 14 dni
od daty ukazania się ogłoszenia - na adres:

W

1

■

T

t

■

WIELKOPOLSKIE TARTAKI
T a rta k - J a r o c in
63-200 JAROCIN, ul Ceglana 1
tel (0-62) 47-27-64, 47-27-65
fax (0-62) 47-27-65, tlx 0465156

NAJWIĘKSZY PRODUCENT MATERIAŁÓW TARTYCH
W REGIONIE

"A L K O R " s p . z o .o .

O ferujem y do sprzedaży:
- tarcicę
- nawierzchnią kolejową
- laty, kraw ędziaki
- więżbę dachow ą
- fryzy, elem enty klejone
- podłogę struganą, boazerię
- inne m ateriały drzew ne i drew nopochodne

63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 2,tel./fax (0-62) 47-36-34

W ykonujem y nietypow e a sortym enty wg indyw idualnego zam ów ienia

Vitax Sp. z o.o.
ul. Parkowa 5, 63-330 Dobrzyca
tel./fax (0-62) 424-390, 090/602-368

P O N U J E M Y :
konkurencyjnych cenach (za gotówkę i na raty)
maszyny wysokociśnieniowe firm: KEW i KARCHER
artykuły zapewniające czystość i higienę w placówkach służby zdrowia,
biurach, toaletach:
• dozowniki do mydła i środków dezynfekcyjnych
• pojemniki do ręczników papierowych i papieru toaletowego
• odświeżacze powietrza
• mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy

UWAGA! OFERTA SPECJALNA
T ani dom z drewna

dla w szystkich
Szczegółow e inform acje w dziale sprzedaży
Z a p ra s z a m y c o d z ie n n ie w godz. 700 - 1500
w s o b o ty 8 00 - 13 00
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ROZMAITOŚCI

K r ó l je d n e j n o c y
Wybory miss to już tradycja. Nikogo nie dziwi rywalizacja atrakcyj
nych dziewcząt o tytuł „najpiękniejszej” . Z mężczyznami jest trochę
inaczej. Jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do wyborów mistera,
choć tego typu imprezy są organizowane od dwóch lat.
Pod koniec stycznia, w najmod
niejszej obecnie poznańskiej dysko
tece „JAM A” odbyły się regionalne
wybory „Mister Poland '97” . Or
ganizatorem imprezy była Agencja
Mody „Avangarde” . Ja byłam od
powiedzialna za przygotowanie pa
nów' do finału.
Eliminacje nie przyciągnęły tłumu
przystojniaków. Nie ma jeszcze
zwyczaju ubiegania się o tytuł „naj
piękniejszego” . Mimo to mieliśmy
w czym wybierać. W efekcie do
regionalnego finału zakwalifikowa
liśmy 11 panów. Najmłodszy miał
18 lat, najstarszy 30. Najniższy mie
rzył 178 cm, a najwyższy 191 cm.
Większość z nich jeszcze się uczyła
bądź studiowała, ale wśród finalis
tów był też nauczyciel, trener
kick-boxingu.
Panowie
mieli
wszechstronne zainteresowania: od
sportu, który czynnie uprawiali
przez film, muzykę i historię. Do tej
pory właściwie żaden z nich nie miał
do czynienia z pracą modela. To
była dla nich nowość. I tu zaczynało
się moje zadanie. Miałam w ciągu
tygodnia nauczyć ich prezentowa
nia się na scenie tak, jak to robią
profesjonaliści. Po tym, co zobaczy
łam na eliminacjach nie byłam pew
na, czy mi się uda. Znów okazało się,
że chodzenie to nie taka prosta
sprawa.
Pierwsza próba minęła właściwie
tylko na nauce chodzenia, zatrzy
mywania się, obrotach... To była
niezła „zabawa” . Potem opanowy
waliśmy układy choreograficzne.
Było całkiem nieźle, tylko chłopcy
po wolnej niedzieli wszystko zapom
nieli. Wpadliśmy na genialny po-

Oleje
roślinne
Surowcem do produkcji oleju mogą
być pestki słonecznika, soja, orzeszki
arachidowe, rzepak, a nawet mak i ko
pra.
Są najbogatszym źródłem nienasy
conych kwasów tłuszczowych. Bez
nich organizm ludzki nie potrafi funk
cjonować. Oleje te bogate są w witami
nę E oraz prowitaminę A. Nie zawie
rają za to cholesterolu.
Najlepiej przechowywać je w tem
peraturze od 0 do 12 stopni. Powinny
stać w ciemnej, zakręconej butelce.
Olej słonecznikowy wskazane jest
spożywać na surowo. Na oleju sojo
wym można przyrządzić niemal wszy
stko. Olej z oliwek ma łagodny i deli
katny smak. Posiada jednak mniej
kwasów tłuszczowych. Nie zawiera
także witaminy E.
(mh)

mysi. Rozrysowałam im układy na
kartce, zrobiliśmy ksero i od razu
wszystko zaczęło się układać.
W dniu finału od rana panowie
byli u fryzjera, potem próba genera
lna, makijaż, aż wreszcie rozmowa
z jury, w skład którego wchodziły
głównie kobiety. Finał prowadził
Michał Kubik z Radia RM F FM.
Gwiazdą wieczoru była Ewa Brachun - młoda poznańska piosenkar
ka. I tak gorącą atmosferę pod
grzewały atrakcyjne modelki, które
zaprezentowały kolekcję Marii Lu
py oraz kostiumy kąpielowe z firmy
„PIK ” . A kandydaci do tytułu naj
bardziej męskiego faceta? Oni po
kazali się cztery razy - w skórach
z firmy „Hollies” , dwóch kolekc
jach firmy „Gentelm an” oraz
w strojach własnych. Prezentowali
się świetnie. Skserowane ściągawki
zdały egzamin, panowie właściwie
się nie mylili. Między jednym a dru
gim wyjściem przypominali sobie

MAGIA
IMION
JOWITA - ta, co zna duszę
ludzi i rzeczy
i Eulalia
Cechuje je opanowanie, które po
zwala im stawiać czoło nawet najtrud
niejszym sytuacjom. To wyjątkowo
trudne dzieci, chadzające swoimi, czę
sto zawiłymi drogami. Ekstra wertyczki ujawniające bez żenady swoje
emocje. Łatwo przystosowują się do
otoczenia. Dzięki logice są obiektyw
ne, lecz uczuciowość burzy to złudne
poczucie równowagi. Dwoistość ich
natury wiecznie zaskakuje, budząc
zdziwienie i niedowierzanie. Ałtruistki - odczuwają silną potrzebę dawa
nia, co przy naprawdę żelaznej woli
sprawia, iż często uszczęśliwiają ”na
siłę”. Wulkaniczny temperament, nie
co komplikuje im życie, bo przecież
jak długo można kontrolować Ntewnętrzy ogień? Uparte, jeżeli chcecie
zmusić je do zmiany decyzji, to jedy
nie cierpliwą perswazją, nigdy siłą.
Rodzą się z już gotowym planem
życia i skrupulatnie go realizują. To
jeden z tych rzadkich typów charak
terów, dla których wszystkie drzwi
stoją otworem. Wierząc we własne
możliwości realizują najbardziej zwa
riowane plany. Posiadają jedyną
w swoim rodzaju umiejętność odróż
niania prawdy od kłamstwa. Znaczna
inteligencja i zdolności dyplomatycz
ne pozwalają im swobodnie lawiro
wać wśród meandrów życia. Głów
nym motorem ich działania są uczu
cia; gdy kochają - wszystko jest łatwe

Finaliści konkursu ..Mister Wielkopolski - wybory Absolutnego Mężczyzny"
Fot. L. Wojciechowski.

układy. Nie zabrakło też ciekaws
kich dziennikarzy i telewizji. Atmo
sfera była gorąca. W erdykt jury spo
tkał się z aplauzem publiczności.
Tytuł Mistera Wielkopolski otrzy
mał Paweł Marciniak z Ryczywołu,
20-letni słuchacz Zawodowego Stu
dium Medycznego, I Wicemisterem
i Misterem Dziennikarzy okazał się
Maciej Stańczyk z Poznania, a tytuł
II Wicemistera, Mistera Elegancji,
Publiczności i Foto otrzymał Sebas
tian Gendera. Dodatkową nagrodę
przyznała firma M arlboro - tytuł
„M arlboro man” otrzymał Tomek
Ostrowski z Poznania. Po ogłosze
niu werdyktu odbyła się konferencja
prasowa, a potem dyskoteka!

Czterech finalistów otrzymało
nominacje do dalszych eliminacji.
W maju pojadą do Łodzi. Mam
nadzieję, że któryś z nich znajdzie się
w finale „Mister Poland” .
Muszę przyznać, że praca z pana
mi zdecydowanie różni się od pracy
z dziewczynami. Oni są bardziej
zdyscyplinowani. Nie przejmują się
drobiazgami, choć zależy im by
świetnie wypaść. I tak prawdę m ó
wiąc nie są zadufani w sobie, nie
startują, żeby potwierdzić swoją mę
skość. Większość z nich więła udział
w konkursie, żeby spróbować cze
goś nowego i świetnie się zabawić.
I to im się chyba udało. Tylko
szkoda, że wśród finalistów nie było
nikogo z Jarocina. Nic straconego.
Kolejne wybory już za rok!

i proste. Uprawiają zawody bardzo
rożne, mogą być dociekliwymi repor
terkami, lekarzami, pedagogami i...
ekspedientkami.
Reprezentują typ moralności skłonnej
do ustępstw i kompromisów. Bardzo
wymagające względem siebie, toleran
cyjne wobec bliźnich.
Choć mają żywotność salamandry
(ich totem zwierzęcy), powinny jednak
dbać o przestrzeganie diety, ponieważ
mają skłonność do otyłości i chorób
z nią związanych. Ich osobowość za
wiera wiele cech męskich, mają w so
bie jakiś pierwiastek heroizmu. Bar
dzo dumne, trudno zdobyć ich przy
jaźń, ale jeśli kogoś nią obdarzą są
wierne i czułe. Rodzina, dzieci nie są
z pewnością sensem ich życia, choć
jako żonom i matkom nie można im
nic zarzucić. Zmienne jak salamandra,
często chadzają własnymi drogami.
Jeżeli dacie im możliwość działania,
być może zapomną o Was w ferworze
walki, a wtedy ... korzystajcie z rzad
kich chwil wytchnienia.

lenistwo lub głupotę. Lubią się uczyć,
choć często podczas lekcji matematyki
wędrują myślami po bezdrożach Af
ryki. Jako ludzie dorośli są doskonały
mi dziennikarzami, nauczycielami ję
zyków obcych lub kierowcami wiel
kich ciężarówek. Cudowny dar intui
cji pozwala im wychwycić ukryty sens
wielu spraw. Posiadają inteligencję
syntetyczną i doskonałą pamięć,
a przy tym nieograniczoną ciekawość
świata. Niestety bywa i tak, że plano
wanie zastępuje późniejsze działanie.
Trudno im przejść od etapu opraco
wywania koncepcji do pełnej realiza
cji. Sprawy sercowe komplikuje wro
dzona nieśmiałość, mają trudności
z wyrażaniem najprostszych uczuć.
Ich moralność jest stabilna choć uzale
żniona od okoliczności. Zmysłowość
tych panów jest silnie związana ze
sferą uczuć. Gdy zbytnio zmęczy ich
brutalność świata, wtedy chronią się
za kurtyną obojętności i bierności.
Zdrowie dobre, choć powinni unikać
przemęczania umysłu. Słabe punkty
to układ trawienny i krążenie. Jako
przyjaciele trudni w codziennym obcowaniu, ale bezgranicznie wierni
i oddani. Lubią życie towarzyskie, lecz
tylko wtedy, gdy mogą być na uboczu.
Bardziej odpowiadają im intymne roz
mowy w ustronnym kąciku salonu.
Totemem tych spokojnych, lecz
o skomplikowanej psychice panów
jest zaskroniec, tak jak on lubią sobie
podrzemać w ciepłych promieniach
słońca. Dla ich własnego dobra, nie
wahajcie się zbudzić zaskrońca, bo
tylko w ten dosyć brutalny sposób
możecie zmobilizować go do aktyw
ności. Wszak zaskroniec nie żmija i nie
zatruje Was swoim jadem.
Oprać. SABA

WALENTY śpiący na słońcu
i Zenon

mężczyzna

To sentymentalni flegmatycy, pełni
uprzejmości i delikatności. Mają nieco
spowolnione reakcje. Są introwerty
kami o bogatym życiu wewnętrznym
i bujnej wyobraźni. Zdeklarowani do
matorzy, ale tylko wtedy, gdy wracają
z podróży cenią sobie ciepło domo
wych pieleszy. Zbyt długie przebywa
nie w jednym miejscu, pozbawia ich
energii. Nieco bojaźliwi, lecz skłonni
do poświęceń. Brak im woli walki,
choć potrafią stanąć w obronie słab
szych. Silna uczuciowość, wywołuje
w nich nieśmiałość, często braną za

AGNIESZKA PILARCZYK
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PROGRAM

U 5 f A P R Z E B O JÓ W J A - R A D IA
(notowanie 54, 15 lutego 1997)
ACHTUNG BABY!
Liczby z prawej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim tygodniu, najwyższą w
poprzednich notowaniach pozycję na liście i ilość tygodni na liście.
J-RLP jest przedstawiana w każdąsobotę między 16.00 a 19.00 na 96,80 MHz i 71,09 MHz.
Jeżeli chcecie do nas napisać (wasze opinie, głosy i inne sprawy), to na adres: JARADIO, ul. Kościuszki 8 b, 63-200 Jarocin. Jeżeli jest wam wygodniej kontaktować się z
nami przez telefon, to dzwońcie do nas między 10.00 a 15.00 na nr (0-62)47-15-31, 47-37-60.
Prędzej czy później to ci się opłaci: co tydzień trafiają się niespodzianki!
26. Zmrok

- Mafia (Zic Zac)
2
2 13
2. Piękna i rycerz
-Anita Lipnicka (Pomaton EMI)
1
1
8
3. Tak mi ciebie brak
- Kasia Kowalska (Mercury)
6 6 6
4. Kiedy powiem sobie dość
- O.N.A. (Columbia)
11
9 13
5. 2 become 1
- Space Girls (Virgin)
5 2 7
6 . Discotheąue
- U2 (Island)
3 3 4
7. No woman no ery
- Fugees (Ruff House\Columbia)
13 13 7
8 . Un-break my heart
- Toni Braxton (LaFace/Arista/BMG) 8 1 15
9. Sid i Nancy
- Robert Gawliński (Stariing)
34 34 2
1 0 . Into the mystic
- Joe Cocker (Capitol)
15 15 5
11. Sina Mai, Sina Deni (Free)
- Khadja Nin (Vogue BMG)
7 6 9
12. Ruchome piaski
- Varius Manx (Mercury)
22 22
3
13. Piwo
- Zdrowa Woda (Columbia)
19 19 4
14. Beetlebum
- Biur (Food\Pariophone)
21 15 6
15. Tełephone Tears
- Kevin Brown ( Hannibal Records) 17 2 15
16.24 zachody słońca
- Firebirds (Izabelin StudkAPolygram) 32 13 8
17. One and one
- Robert Myles + Maria Nyler
(Deconstruction\BMG)
4 4 7
18. Sahara
- Maanam (Pomaton EMI)
27 27 2
19. No morę alcohol
10
6 10
- Suggs (WEA)
20. Helikopter
- Golden Life (ZicZac BMG)
23 23 3
21. Ziemia obiecana
- Closterkeller (Izabelin StudrcAPołygram) 14 14 7
22. Electrolite
- R.E.M. (Warner Musie)
NOWOŚĆ
23. Place your hands uncomfortable
- Reef (Sony S2)
40 40 2
24. Milk
- Garbage (Mushroom)
25 25 3
25. Dziki dziki
9 9 10
- Pivo (BMG)
.. . ■ .. . : , :
wm. •R ;

PŁYTA Z Ł SK LŁPU
S C H O W DO M Ł B A

- Renata Przemyk (Columbia)

16

8

11

27. Les derniers seront les premiers

- Celine Dion (Columbia)

18 18 5

2 8 .1wszystko się może zdarzyć

- Anita Lipnicka (Pomaton EMI)

20 1 9

29. “Disco” La Passione

- Shirley Bassey (East West)

12 2 9

30. Grosz w kieszeni

- Subway (Izabelin Studio\Polygram) 24 2 13
31. Jeszcze będzie przepięknie

- Tilt 2000 (Musie Corner)

26 26 5

32. Nim stanie się tak jakgdyby nigdy nic nie było

- K. Nosowska (Polton/Warner Musie) 30 30 2
33. To the sea

- Yello + Stina Nordenstam (Mercury)

NOWOŚĆ

34. Donrt ery for me Argentina

- Madonna (Warner Bros)

37 37 2

3 5 .1 uwierz mi

- Mucha (Eurocom Musie)

36 31 7

36. We could be Kings

- Gene (Polydor)

40. Zabić siebie

- Yokashin (BMG)

KOTLETY DE VOLAILLE
4 filety z kurczaka (każdy po ok. 100 g)
2 jaja
1 łyżka mąki
1 /2 szklanki tartej bułki
1 0 dag masła
sól, pieprz mielony, zielona pietruszka

FRYTKI

39. Mam wszystko, jestem niczym

- Robert Kasprzycki (Pomaton EMI)

ZUPA Z PORA
(wszystkie składniki na 4 porcje)
2 pory
4 plastry wędzonego boczku
3/4 litra bulionu
1/4 litra mleka
1/4 opakowania puree z ziemniaków
biały pieprz, sól
ewentualnie 1 0 0 ml kwaśnej śmietany

NOWOŚĆ

38. Crash in to me

- Dave Matthews Band (RCA/BMG)

1 2 00

W ubiegłą sobotę nie doszło do gotowania obiadu.
Kuchnia była wprawdzie gotowa, produkty też, ale
nie było komu gotować. Pozostało tylko zatańczyć
w kuchni. Artur Śmigielski - szef kuchni jarociń
skiego baru ‘"Fiesta" zachęca do gotowania wraz
z nim smakowitości, do których potrzeba następu
jących składników.

31 31 3

NOWOŚĆ

28 4 20

41. Devotion

- Loose Diamonds (dos records)

38 21 9

42. Bo jeśli tak ma być

- Renata Przemyk (Columbia)

NOWOŚĆ

43. Halo

- Deep Blue Something (MCA)

29 25 7

44. Nie chcę litości

- Lady Pank (Stariing)

35 32 7

45. Drove all night

- Roy Orbison (Eva records)

NOWOŚĆ

46. Słońce, które znasz

- PIVO (BMG Ariola)

NOWOŚĆ

47. Modlitwa

- Kasia Kowalska (Mercury)

33 32

8

48. Come on baby

- Moby (Mute records)

NOWOŚĆ

49. Whenever there is love

- Bruce Roberts & Donna Summer
(Universal MCA)

NOWOŚĆ

50. Heniek (nie movie)

- Super Pałka i Najeźdźcy z Kosmosu
(Mercury)
NOWOŚĆ

Muzyczne
podróże
W każdą niedzielę o godz. 11.30 nowa
audycja “Muzyczne Podróże”. W programie
prezentowane będą różne zakątki świata, a całość
ilustrowana muzyką etniczną, folkową, a także
współczesną wybranego obszaru geograficznego.
W najbliższą niedzielę, 23 lutego, pojedziemy do
Japonii. Na muzyczną strawę zaprasza Akiko
Kanazawa - artystka reprezentująca japońską
tradycję muzyczną. Będziemy także zwiedzać
Tokio, a szef kuchni jednej z warszawskich
restauracji japońskich opowie o tradycyjnych
potrawach i zaprezentuje nieskomplikowany
przepis do wykonania w domu.

Redakcja JA-Radia składa serdeczne podziękowania
s p o n s o ro m o b c h o d ó w p ie rw s z e j ro c z n ic y p o w s ta n ia
rozgłośni.
Szczególnie dziękujemy firmom:

INTER ELKAN, Jarocińskim Fa b ry k o m Mebli,
4Lb \ J V v f \ 0 lśi es s r O I W O S

p it x r ę / a t - itfcU sn

ROBERT PLANT "PICTURES AT ELEVEN"
(WARNER MUSIC) - Cena - 29.90 7 ł

P io s e n k o D n ia
ui J f l- ft a d iu
w tym tygodniu (21.02 - 27.02 1997)
piątek 21.2> I miss you - BJÓRK
(Mother records/One Little Indian)
sobota 22.2> Bracia - ARMIA
(Ars Mundi)
niedziela 23.2> Zacznij śnić - VIS MAIOR
(Izabelin Studio/Polygram Polska)
poniedziałek 24.2> Ready to go - REPUBLICA
(Deconstruction/BMG)
wtorek 25.2> the Healing gamę - VAN MORRISON
(Polydor)
środa 26.2> Wyobraź sobie - LECH JANERKA
(Koch International)
czwartek 27.2> Por ultima vez - AMPARO
SANDINO
(Warner Musie)

WIELKA PROMOCJA
BROWARU KROTOSZYN
WYTNIJ KUPON
WEŹ ZŁOTÓWKĘ
IDŹ DO SWOJEGO SKLEPU SPOŻYWCZEGO
A SPOTKA CIĘ
NIESPODZIANKA!!!!!!!
KUPON PROMOCYJNY NR 1
WAŻNY DO 1 MARCA

96.8 MHz 71.09 MHz

J i- s tc A s e J

SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ
główka kapusty pekińskiej
2 pomidory
2 jaja
1 strąk zielonej papryki
słoik majonezu, cukier, pieprz, sól

NOWOŚĆ

37. ł think I love you

- Inner Circle (WEA)

w

w sobotę po godz.

R a d io

Jarocin
YT, xo
? f rO ? AlH-2,

CODZiENN iE
Serwisy informacyjne i pogoda
od 7.00 do 17.00 codziennie co godzinę;
od 7.00 - 16.00 w sobotę
Piosenka dnia
7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 12.05, 14.05, 16.05
PIĄ TE K (21.11)
(2 4 -2 7 .1 1 )

07.10 kalendarium
07.30 “Wyłączamy" (komunikat o wyłączeniach
prądu)
07.45 Przegląd prasy
08.10 GOŚĆ DNIA
08.45 przegląd prasy
08.55 “Z drogi" (informacje dia kierowców)
09.15 Kursy walut
09.30 “Prawnik radzi"
09.45 Przegląd prasy
10.1010.50 TEMAT DNIA czyli “Co o ty
sądzicie?'
10.55 “Z drogi" (informacje dla kierowców)
11.1012.00 Konkurs
12.55 “Z drogi" (informacje dla kierowców)
13.15 - 13.25 “Impreza" - informacje o wydarze
niach kulturalnych
13.30 -14.00 Wywiady, relacje z dziedziny kultury
15.15 “Ryzyk - fizyk" (kursy akcji i walut)
15.30 “Jeśli mamy, to zagramy’
16.10 “Muzyka z naszego sklepu"
16.30 “Prawnik radzi"
16.55 “Wyłączamy" (komunikaty o przerwach w
zasilaniu EE)
17.00 -19.00 Audycje autorskie
21.2

12.30 Policja radzi, ostrzega, przypomina; 17.05
Radio MACHINA - muzyka według "Machiny",
wywiady, niezwykłe teksty; 18.00 Muzyczna
eksplozja - wszystko o muzyce polskiej audycja Piotra Owczarka
■OBOT A 22.2
12.10 -13.00 Zatańcz w kuchni, gotuj razem z
nami - audycjaArtura Śmigielskiego; 13.10 -14.00
Ubab - magazyn poradniczy Agnieszki Pilarczyk i
Iwony Kasprzak; 14.10 -15.00 Taśma z filmami i
muzyką filmową - audycja Joanny Ścigacz; 15.05
- Mikser - magazym w zasadzie muzyczny
Hieronima Ścigacza (m. in. Pure Prairie League
czyli rock z prerii), 16.10 LISTA PRZEBOJÓW JARADIA (55) - prowadzona przez Adama Martuzalskiego i Hieronima Ścigacza

NIEDZIELA 23.2
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Płyta na niedzielę;
7.40 Aerobik na dobry początek, 8.40 Horoskop
na tydzień (I); 9.15Aerobik przed śniadaniem; 9.40
Horoskop na tydzień (II); 10.10 Śniadanie z...
(niedzielny gość JA-Radia); 10.40 Minikonkurs
niedzielny; 11.10 Dokończ tę historię; 11.40
Muzyczne podróże; 12.10 Raz dwa trzy - teraz
my! - audycja dla młodszych nastolatków; 13.10
Koncert życzeń; 14.10 Można się uśmiać; 15.10
-15.45 Więcej czadu - audycja Joanny Kwiatkowskijej i Łukasza Jankowskiego; 15.45 CHIP magazyn dla komputeromaniaków; 16.10Z małego
podwórka i z wielkiego świata - podsumowanie
tygodnia; 17.10 Pod prąd - magazyn Joanny
Ścigacz i Edwarda Roszyka z motorami, samocho
dami i z muzyką; 18.00 Sportowe JA - Sławek
Włoszczyk i Anita Skup o wydarzeniach sporto
wych
PONIEDZIAŁEK 24 2
17.05 Co powiedzą ludzie - audycja Beaty
Frąckowiak i Przemysława Szyduka 18.00 Na
żywca: Różni artyści, rytmy i melodie (audycja
Hieronima Ścigacza)
W T O R E K 25. 2
12.30 Giełda pracy; 17.05 Znacie? To posłu
chajcie! - audycja Sławka Mikołajczaka
RODA 26.2
17.05 Pod wielkim dachem nieba - audycja
Oktawiana Spottka OFM; 18.00 JAZZ CLUB
C ZW A R TE K 27.2
12.30 Giełda pracy; 13.30 - 14,OOCojest grane,
czyli wszystko o filmie; 17.00 Klimaty i nastroje
tworzy Marek Szymoniak; 18.00 Wieczór rockowy
Pawła Michaliszyna (progresywny rock zespołu
Tempest)

21 lutego 1997 r.

FILM

Przyjaźń
i zemsta
Kiedy na plakacie zobaczyłem, że
w filmie grają: Robert De Niro, Dustin
Hoffman, Brad Pitt i że reżyserem jest
Barry Levinson (ten od ”Rain Mana”),
byłem gotowy napisać recenzję jeszcze
przed pójściem do kina. Oczywiście
przychylną.
Na szczęście przed napisaniem tego
tekstu obejrzałem film. Mówiąc krót
ko: zawiodłem się. Być może zbyt
wiele oczekiwałem. Liczyłem na praw
dziwą filmową ucztę, a to, co zobaczy
łem można nazwać tylko niezłą kola
cją.
Film traktuje przede wszystkim
0 dwóch rzeczach; o przyjaźni i ze
mście. Czwórka młodych czternasto
latków przez bezmyślny wybryk zo
staje skazana na zakład poprawczy.
Tam kilku strażników torturuje ich
1wykorzystuje seksualnie. W młodych
ludziach narasta nienawiść i chęć ze
msty. Po latach jeden z przyjaciół
zostaje dziennikarzem, drugi prokura
torem, a pozostali dwaj są gangstera
mi, którzy po zamordowaniu jednego
ze strażników stają przed sądem.
Dziennikarz z prokuratorem nie tylko

INFORMATOR k u l t u r a l n y :
bronią kumpli przed sprawiedliwoś
cią, ale mszczą się na pozostałych,
żyjących strażnikach.
Film nie nudzi, ponad dwie godziny
oglądania mija szybko. Być może dla
tego, że widz cały czas czeka na wielki
finał, zaskoczenie, albo na cokolwiek.
Niestety, film się kończy, a wielkiego
finału nie ma. Jest tylko końcowa
scena, w której czwórka przyjaciół
napawa się dokonaną zemstą. Film
sprawia wrażenie, jakby reżyser chciał
w nim zastanowić się głębiej nad spra
wiedliwością i nad tym, czy zemsta
jest ucztą tylko dla bogów. Levinsonowi ”wyszło”, że ludzie mogą się
mścić i wymierzać karę na własną
rękę. Co więcej, mogą dla jej dokona
nia łamać prawo i w obronie morder
ców nawet dopuścić się krzywoprzy
sięstwa. Reżyser porównuje sprawie
dliwość w sądzie, gdzie można sobie
kupić wolność, z tą sprawiedliwością
z ulicy, która nie ma ceny i nie jest
ślepa.
Na pewno nie zawiedli aktorzy,
szczególnie Robert De Niro, który
wcielił się w rolę księdza, opiekuna
czwórki młodych przyjaciół. Brad Pitt
jako prokurator i Dustin Hoffman
w roli adwokata - również nie zawiedli
widzów. Jeżeli warto obejrzeć ten
film, to właśnie dla tej trójki aktorów.

PIOTR CHMURA
Uśpieni (Sleepers), prod. USA, reżyse
ria Barry Levinson, wyst: Robert De
Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Kevin Bacon, Jason Patrie.

TEATR

Szachrajka
bez dekoracji
Nie było to najlepszej klasy przed
stawienie, pomimo to dzieci bawiły się
dość dobrze. Wystawianą w Poznaniu
” Pchłę Szachrajkę” "uratowali” prze
de wszystkim aktorzy.
Reżyser Arnold Pujsza zaskoczył
zgromadzonych w Teatrze Polskim
małych widzów już na początku spek
taklu... brakiem dekoracji. Oprócz
trzech postaci na scenie można było
zobaczyć tylko skrzynkę, walizkę
i swoisty parawan. Parawan, za któ
rym przebywali lub przebierali się bo
haterowie, stanowiły rzeczy wiszące
między dwoma stojakami. Scenogra
fia nie zachęcała więc do obejrzenia
przedstawienia.
Młodego widza rozbawili jednak
wkrótce sami aktorzy. Ich komiczne
ubiory i zachowanie sprawiały, że
dzieci zaczęły interesować się sztuką.
Jeszcze żywsze reakcje wywołała mu
zyka cyrkowa i rozmowa aktora z wi
dzem. Pomysłowe okazało się też za
stosowanie w kilku funkcjach jednego
rekwizytu np. krzesło było nie tylko
miejscem do siedzenia, ale także po
ciągiem, koniem.... Ciężar całego
przedstawienia dźwigali aktorzy. Ze
swojego zadania wywiązali sie znako
micie. Potrafili rozbudzić wyobraźnię
dzieci, ożywić akcję ciekawie popro
wadzonymi dialogami. Ich komiczne,

czasami błazeńskie zachowanie po
wodowało śmiech widowni.
Dzieci lubią słuchać wierszy Jana
Brzechwy. Lubią też oglądać książki
z kolorowymi ilustracjami tych wier
szy. Właśnie tych kolorowych ilust
racji zabrakło w poznańskim przed
stawieniu. Reżyser zubożył spektakl,
nie dając zarobić scenografowi. Na
scenie widać tylko wysiłki trzech ak
torów, a jest to trochę za mało, by
pokazać najmłodszym dobry teatr.

IWONA NOWICKA

PŁYTA

Wojna postu
z karnawałem
Nowa płyta Cyndi Lauper ukazała
się tydzień przed Środą Popielcową.
"Sisters Of Avalon” to prawie wyłącz
nie taneczne kompozycje. Nie pierwsza
to i zapewne nie ostania muzyczna
wojna postu z karnawałem.
Sukcesy Cyndi Lauper rozpoczęły
się w 1984 roku wraz z wydaniem
pierwszego albumu ”She’s So Unusual” . Piosenka "Time After Time" stała
się światowym superprzebojem. Ar
tystka otrzymała wówczas Grammy
w kategorii debiutantów oraz dwie
nagrody American Musie Awards.
W 1986 roku Cyndi była znów nomi-

FILM

„Pod presją”
Sensacja, USA, 1995 r., 105 min.,
reż. Brian Gibson, wyst. Demi Moore,
Alec Baldwin
Nikt nie lubi znajdować się pod
przymusem, kontrolą, chcemy sami
0 sobie stanowić... Wielu z nas udaje
się tak żyć, inni takiego szczęścia nie
mieli i stali się obiektem nacisków
1szantażu ze strony ludzi, którzy zara
biają na wykorzystywaniu ludzkich
słabości, a szczególnie jednej z nich
- miłości...
Tak było właśnie z bohaterką ob
razu "Pod presją". Annie to samotna,
sympatyczna mama nastoletniego
chłopca, a także rzeźbiarka o niesa
mowitej wyobraźni. Spragniona przy
gody i nowych doświadczeń zostaje
ławnikiem w głośnym i bulwersują
cym procesie mafioza oskarżonego
0 podwójne morderstwo.
Annie bierze udział w przesłucha
niach, nie przypuszczając jak wielki
wpływ na jej dotychczasowe życie bę
dzie miała ta rozprawa. Już wkrótce
pozna mroczną i okrutną stronę życia,
stanie się marionetką, narzędziem
w rękach mafii. Będzie musiała zapo
mnieć o sumieniu i sprawiedliwości
w imię miłości. Jeżeli nie stanie się
posłuszna, jeżeli nie powie "niewinny”
- straci syna.
Odtwórczynią głównej roli w tym
sensacyjnym filmie jest najbardziej ka
sowa aktorka amerykańska - Demi
Moore, bardzo przedsiębiorcza kobie
ta, która wie, czego chce i zdobywa to.
Rolą osaczonej i przerażonej matki,
która zmienia się w niebezpieczną
1 zdecydowaną na wszystko kobietę,
podejmującą walkę o odzyskanie swej
wolności, niezależności i bezpieczeńst
wa, udowodniła znowu, że ma duży
talent i niepowtarzalną, nie tylko ek
ranowa osobowość.
(jś)

Jan Brzechwa: "Pchła Szachrajka”,
reż. Arnold Pujsza, Teatr Polski w Po
znaniu

Film jest dostępny w wypożyczalni
kaset video w kinie „Echo".

nowana do Grammy, tym razem za
przebój "True Colors” . Dwa lata póź
niej próbowała swoich sił jako aktor
ka. Wystąpiła u boku Petera Falka
i Jeffa Goldbluma w filmie "Vibes".
Na plan filmowy wróciła przed trzema
laty, kiedy to zagrała w amerykańskim
serialu telewizyjnym "Mad About
You” . Otrzymała nawet za rolę nomi
nację do nagrody Emmy. W lipcu 1995
roku wydała płytę "Tvelve Deadly
Cyns... And The Some”, będącą zbio
rem największych przebojów z pięciu
wcześniejszych albumów. Raz po raz
trzeba dokonywać podsumowań. Naj
lepiej w momencie, kiedy brak no
wych pomysłów, a zawartość kont
bankowych jest coraz mniejsza.
Czy "Sisters Of Avalon" otwiera
nowy rozdział w karierze Cyndi Lau
per? Chyba nie. Artystka dowodzi
jednak, że muzyka taneczna roku 1997
nie musi być jedynie monotonnym
łomotem, wydobywającym się z pros
to zaprogramowanego instrumentu,
wybijającego rytm. Cyndi Lauper
okrasiła bogato płytę aranżacjami za
czerpniętymi z folkloru z różnych
stron świata. Pomysł praktykowany
ostatnio bardzo często, także przez
wykonawców muzyki tanecznej.
Utwór tytułowy, otwierający płytę,
wprowadza westernową atmosferę.
Chwilę później country zostaje zastą
pione muzyką inspirowaną folklorem
Bałkanów ("Ballad Cleo And Joe").
Do wykonania "Unhook The Stars”,
piosenki przypominającej japońską
muzykę ludową, wykorzystano nawet
flety, skrzypce i dzwony. Jazzowe
"wstawki” stały się popularne jako
elemen t> 7bogacające muzykę utrzy
maną w najróżniejszych stylach. "Searching” dowodzi, że jazz można prze
mycić też do tanecznych melodii. Wła
śnie za ten doskonale dokonany prze
myt uważam "Searching" za najlepszy
f--’<micnt płyty, który niestety nie mo; <yć wizytówką "Sisters Of Avalon” .

ROBERT KAŹMIERCZAK
CYNDI LAUPER "Sisters Of Avalon”; Sony Musie Polska 1997

NOWOŚCI
FILMOWE
KINO "ECHO”
Jarocin, ul. Gołębia 1
"Trainspotting"
21 lutego - godz. 19.00
22 lutego - godz. 18.00
"Przygoda na Alasce"
25 i 26 lutego - godz. 17.00
Bilety 6 zł
WYPOŻYCZALNIA
KASET WIDEO
7387 "Clockers” - sens.
7396 "Belfer” - sens.
7395 ” Rzeczy, które robisz w Denver
będąc martwym” - sens.
7393 "Wirus” - sens.
7388 "Namiętności” - melodramat
7389 "Usłane różami" - melodramat
7390 ”Z archiwum X - III" - s-f
7392 "Ernest Otto w krainie zła”
- kom.
7391 "Eryk Wiking” - kom.

HOROSKOP
BARAN (21 III - 19 IV)
Zacznij przygotowywać się do
zmian w sferze zawodowej. Nie ma
sensu tkwić w miejscu, gdzie panują
fatalne stosunki międzyludzkie, a i
zarobić także nie bardzo się udaje. Na
początek sprawdź, czy nie powinieneś
teraz podnieść swoich kwalifikacji
zawodowych. Poszukiwania rozpocznij
od przyszłego tygodnia. Nie zrażaj się
trudnościami. Pomyślny dzień - czwartek.
V /

BYK (20 I V - 20 V)
Twój obecny związek raczej
nadaje się na wspólnotę ciał niż
finansów. Byłoby dobrze, gdybyś od
zaraz zaczął szukać możliwości pracy
na własny rachunek. Jeżeli boisz się
działać w pojedynkę, zaproponuj
spółkę znajomemu spod znaku Wod
nika albo Wagi. Niedługo zaczną się
kłopoty ze zdrowiem!!! Uważaj. Po
myślny dzień - niedziela.

BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
Twój błogi spokój wkrótce
zakłóci skandal, do jakiego doprowadzi
znajomy lub bliski Skorpion. Skan
dalem może też zostać nazwany jego
lekkomyślny postępek. Ty zaś będziesz
się musiał do tego jakoś ustosunkować.
Około piątku, niemal w cudowny
sposób unikniesz poważnego wypad
ku!!! Pomyślny dzień - wtorek.
RAK (21 V I-22 VII)

Nowa gorąca miłość lub zwią
25
zek, który jednak nie najlepiej rokuje.
Ze strony partnera jest to, prawdopo
dobnie, tylko przejściowa namiętność,
z Twojej zaś - nadzieja na coś więcej.
Uważaj jednak, ażeby świeże uczucie
nie przyczyniło się do pogmatwania
Twoich dotychczasowych układów.
Wówczas grozi Ci awantura albo
szantaż emocjonalny. Pomyślny dzień
- poniedziałek.
P )

LEW (23 VII - 22 VIII)

W środku tygodnia pojawią się
jakieś kłopoty zdrowotne. Nie lekceważ
ich. Idź koniecznie do lekarza i pamię
taj, że samo noszenie leków w torbie
nie wystarczy. Humorami małżonka
(małżonki) raczej się nie przejmuj.
Znacznie lepiej będzie, jeśli zamiast
złościć się i krzyczeć, odpowiesz
jednym precyzyjnym, ale ironicznym
zdaniem!!! Pomyślny dzień - niedziela.
WW PANNA (23 VIII - 22 IX)
■
W rodzinne spory raczej się nie
angażuj. Krewni męża (lub żony)
HURTOWNIA SZKŁA I PORCELANY

„B A R T O S Z ” s .c .
W KROTOSZYNIE
oferuje w szerokim asortymencie:
• szkło gospodarcze
• porcelanę
• kamionkę
• porcelit
Krotoszyn, ul Sulmierzycka 16
tel. dom. (0-64) 250-199

pokłócą się, ale zaraz dojdą do porozu
mienia, wtedy Ty zostaniesz okrzyk
nięty osobą konfliktową, kłótliwą,
nieznośną. Poza tym uwierz we własne
siły i zabierz się do pracy w reklamie
lub akwizycji. Masz do tego pełne
predyspozycje. Spróbuj, a odniesiesz
sukces. Pomyślny dzień - piątek.

KRZYŻÓWKA NR 299
Poziomo: 4) rezerwa, 10) częstokół, ostrokół, 11) osobliwość, fenomen, 12)
rodzaj, gwoździa, 13) zapalczywość, zagorzałość, 14) stan w' USA, 15) kochanek,
adorator, 18) kolonista, osiedleniec, 21) typ roweru, 23) kat, 24) skrytka, 27) na
łańcuszku, 30) droga, trakt, 33) sztuka rządzenia państwem, 34) kłopoty, tarapaty,
35) porcja lodów', 36) woził wodę, 37) zupa z krwi, 38) rozkaz, polecenie.

WAGA (23 IX - 22 X)
Szczęśliwa odmiana w intere
sach. Zdaje się, że wkrótce odzyskasz
zainwestowane, a następnie zamrożone
pieniądze. Być może zdecydujesz się
także poszerzyć działalność swojej
firmy lub przyjm iesz dodatkowy
personel. W domu również przyjem
niej, ani razu nie usłyszysz o szkolnych
kłopotach swoich dzieci. Pomyślny
dzień - sobota.

WJ

SKORPION (23 X - 21 XI)
■■
Pomyślny czas dla odchuchania
nieco zaniedbanego domowego ognis
ka. Skoncentruj się zatem na rodzinie,
gotuj obiady, sprzątaj, ba... nawet
upiecz ciasto. Twoi bliscy, podobnie
jak Ty, potrzebują czułości i zaintere
sowania. Zacznij też rozglądać się za
nową pracą (dodatkową?). Chociaż
masz dobre serce, pamiętaj, że w
interesach nie ma sentymentów. Po
myślny dzień - środa.

Pionowo: 1) zajmuje się zjawiskami paranormalnymi, 2) gra na stole z łuzami,
3) smok z “Ulicy Sezamkowej”, 4) zmętnienie soczewki oka, 5) piesek, 6) bohater
dowcipów' o skąpcach, 7) jadalny grzyb, 8) pożyczenie pieniędzy na bardzo duży
procent, 9) przygrywanie soliście, 16) wojskowy krok, 17) inflacyjna zmora, 19)
faza księżyca, 20) rodzaj fryzury, 21) sklep z wózkami, 22) porządek, 25) zdanie,
osąd, 26) wydawca dzieł drukiem, 28) naramiennik, 29) podpora balkonu w
kształcie posągu mężczyzny, 30) duży garnek, 31) chmura, 32) Indianin zAmeryki
Północnej.

TĄ STRZELEC (22 XI - 21 XII)
/\
Około połowy tygodnia poznasz
pewną osobę, która wyda Ci się wyjąt
kowa, godna całkowitego zaufania.
Mimo to nie powierzaj jej swoich
sekretów. Możesz się bowiem bardzo
sparzyć. Masz także szansę nawiązania
bardziej intymnych kontaktów z panem
lub panią spod znaku Barana. Licz się
jednak z tym, że w układzie pozosta
niesz tym trzecim (lub tą trzecią)!
Pomyślny dzień - poniedziałek.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 297

YV_ KOZIOROŻEC (22 XII -191)

I lasło:

J
Przywykłeś do tego, że musisz
spełniać wszystkie oczekiwania rodzi
ny. Jesteś jednak u kresu wytrzymałości
fizycznej i psychicznej i, co najgorsze,
nie widzisz perspektyw na poprawę
swojej sytuacji. Ale pamiętaj, że nie
jesteś bezwolną kukiełką, masz wpływ
na własne życie. Przemyśl to!!! i
zadziałaj. Pomyślny dzień - wtorek.

Litery z pól ponumerowanych w prawy m rogu, napisane od 1 do 20, utworzą
rozwiązanie - myśl L. Feuerbacha.

Oprać. PIOTR WARCZYŃSKI

Okazja to perskie
oko losu.

Nagrody wylosowali:

AGNIESZKA KARLIŃSKA
- Jarocin, ul. Wolności 3/1 (25 zł),

MONIKA WŁODARCZAK
- Mieszków, ul. Jarocińska 28 (10 zł),

ALDONA STACHOWIAK
- Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 8/21 (kaseta).

WODNIK (201- 1811)
Udana podróż albo interesujące
spotkanie towarzyskie poza domem. Z
tym wszystkim związanych będzie
trochę kłopotów damskiej natury: jak
się uczesać, skąd wziąć pieniądze na
ciuchowe zakupy... Dbałość o siebie
przyda się również w sprawach zawo
dowych. Dotąd nie zwracałaś uwagi na
to, jak jesteś postrzegana. Pomyślny
dzień - środa.

\L

RYBY (19 II - 20 III)
Od przyszłego tygodnia nie
poddawaj się zwątpieniu. Wprawdzie
Twoje kłopoty trwać będą jeszcze parę
tygodni, ale od tej chwili staraj się
traktować je inaczej. Nie buntuj się, nie
narzekaj, lecz zaakceptuj czas, dzięki
któremu staniesz się lepszym, bardziej
współczującym ezłow iekiem. Nie staraj
się też. na silę przezwyciężać lenistwa,
nie spiesz się, odpoczywaj... Pomyślny
dzień - sobota.

) V

MERKURY i WENUS

Rozwiązanie krzyżówki prosimy
przesłać lub przynieść wraz z kuponem
do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek Ratusz) do 28 lutego. Spośród prawi
dłowych rozwiązań wylosowane zo
staną dwie nagrody pieniężne (25 zł i
10 zł) oraz nagroda rzeczowa (kaseta).

Po odbiór nagród prosimy się
zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin,
Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.

“ G. J .” 8 (334)

i Jarocińska
CZ
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