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Kto jest kto Podczas remontu wieży kościoła w Pogorzelicy znaleziono cenne dla parafii
dokumenty, a także zbiór monet. O ich istnieniu nikt nie wiedział.
w Kotlinie
Piątkowa sesja w Kotli
nie zw o ła n a zo sta ła ze
względu na sytuację powo
dzian w kraju i wojewódz
twie kaliskim. Radni pod
jęli uchw ałę o form ach
pomocy poszkodywanym.
- Jako zarząd doszliśmy
do w niosku, że p ien ią d ze
p ow inn y być p rzeka za n e
jakiejś gminie. Dziś jeszcze
nie wiem, gdzie. Tam, na
miejscu, samorząd najlepiej
wie, na co te środki wydać.
Moglibyśmy kupić proszków
czy mydła, ale p o co im to,
jeżeli oni potrzebują mostek
między wsiami albo na re
mont szko ły" - powiedział
wójt Walenty Kwaśniewski.
Dokończenie na str. 11

Policjanci
awansowani
Dwudziestu ośmiu poli
cjantów z Komendy Rejo
nowej Policji w Jarocinie
Uzyskało awanse. Nadanie
nowych stopni odbyło się
24 lipca w Kaliszu i Jaro
cinie.
Stopnie oficerskie zostały
Wręczone jarocińskim poli
cjantom w Kaliszu. Komen
dant w ojew ódzki policji
Tadeusz Ławniczak awan
sował na stopnie nadkomi
sarza i ko m isarza policji
pięciu policjantów.
Dokończenie na str 5

Skarb w wieży kościoła
Na szczycie wieży kościoła w Pogorzelicy znajduje
się miedziana kula. Kiedy w trakcie prac remontowych
wyciągnięto umieszczony na niej krzyż, okazało się, że
kula nie jest pusta.
W środku zaw ieszony był, rów nież m iedziany,
trzydziestocentymetrowy rulon. Jego otwarcie nastąpiło
w obecności Rady Parafialnej. Wśród cennych dokumen
tów znalazł się akt erekcyjny parafii - od początku będącej
pod wezwaniem świętego Wojciecha, a także krótki opis
historii budowy kościoła, zdjęcie ówczesnego biskupa
gnieźnieńskiego Juliusza Dindera, księdza Jana Szafranka
- budowniczego kościoła. W rulonie były też monety - z
różnych okresów' i różnych nominałów - między innymi
m arki, franki i ruble. Z naleziono również “ Kuryera
Poznańskiego” i gazetę niemiecką - obydwie z 1886 roku.
- "Spodziew ałem się, że coś będzie w kuli, ale nie
przypuszczałem, że wszystko będzie zachowane w tak
idealnym stanie. Zdjęcia wyglądały, jakby przed godziną
zostały odebrane od fotografa" - mówi ksiądz Marian
Puzdrakiewicz, proboszcz parafii w; Pogorzelicy.
Dokończenie na str 3

Otwarcie miedzianego rulonu odbyło się w obecności członków rady
parafialnej

W a k a c je n a b u d o w ie
Coraz częściej urlop wypoczynkowy
bierze się po to, żeby... pracować na
budowie. Dopiero wtedy jest bowiem
czas na postawienie domu, czy dorobie
nie “na czarno”.
Najwięcej prac budowlanych, zwła
szcza tych wykończeniowych, przepro
wadza się latem. Wtedy też sprzedaje się
gros materiałów budowlanych. W okresie
Nowo budowany kolektor
umożliwi podłączenie do
kanalizacji działek przy ulicy
Polnej oraz budynków' przy
ulicy Wrocławskiej.
Rozpoczął się drugi etap
budowy kanalizacji deszczowej

wakacyjnym budow ie domu sprzyjają
długie, ciepłe dni. Wówczas, co może
ważniejsze, można skorzystać z pomocy
uczniów szkół zawodowych, pracujących
“na czarn o ” . P ostaw ienie dom u, to
przecież kosztowna inwestycja i usługi
znajomych są często nieocenione. Wynaj
mując profesjonalną firmę budowlaną,
można zapłacić niemal dwukrotnie więcej
niż korzystając z pomocy ludzi pracują
cych na czarno. - Dzisiaj murarz na czarno
może zarobić 4,5 z ł w ciągu godziny,
podczas gdy mojej firmie trzeba zapłacić
już 7 zł. Odpowiednio pomocnik murarza,
pracując nielegalnie, otrzymuje średnio 3
zł - mówi właściciel dużej jarocińskiej
firmy remontowo-budowlanej.
Dokończenie na str. 7

DISCO SPACER
Dyskoteki przyciągają setki młodych
ludzi. Fani dojeżdżają do swego ulubio
nego klubu nawet, jeśli znajduje się on
kilkadziesiąt kilometrów od miejsca ich
zam ieszkania. O tym, gdzie warto się
zabawić, gdzie jest czysto, a gdzie nie
warto wchodzić - czytaj na str. 9.

Z JARACZEWA NA POWÓDŹ
Przedstawiciele władz samorządowych
z Jaraczewa byli w' Czerwłeńsku, miejsco
wości w wojcwództwłe zielonogórskim,
zalanej przez Odrę. Pojechali, by dowie
dzieć się ja k a pom oc je s t potrzebna
tamtejszym mieszkańcom. Razem z nimi
wybrała się nasza dziennikarka. O tym co
zobaczyła - czytaj na str. 13.

Powódź już za nami

i sanitarnej. Kolektor będzie
przebiegał od ulicy Powstańców'
Wielkopolskich do Osiedla przy
ulicy Polnej. Hydrobudowa 9
ma termin wybudowania
kolektora do 30 maja 1998 roku.
Dokończenie na str. 5, w tekście
"Kolektor na Polną ".

- Główne zagrożenie je s t za nami,
udało nam się obronić najstarsze miasto
w Polsce - powiedział wicewojewoda
Kazimierz K ościelny na konferencji
prasowej w Urzędzie Wojewódzkim.
Sytuacja na górnej części Prosny, która
przysporzyła największych problemów w
województwie kaliskim jest już w nor
mie. Prosną wróciła do swojego koryta,

ale na polach zostały wielkie rozlewiska.
Szkody jakie wywołała pow ódź to znisz
czenia użytków' rolnych, urządzeń melio
racyjnych i dróg. Remontu będzie wyma
gało ok . 40 budynków', zniszczeniu uległy
także boiska sportowa np. w Odolanowie i
tor kolarski w' Kaliszu. Uszkodzone zostały
linie energetyczne na odcinku 32 km.: linie
telefoniczne - 3 km i 31 mostów.
Dokończenie na str. 3

INFORMACJE
URODZENIA
Hubert Stefaniak
Marcin Graczyk
Katarzyna Andrzejczak
Weronika Roszak
Marcin Wawrzyniak
Roksana Chmielarczyk
Remigiusz Grzesiak
Joanna Koterba
Michał Wawrzynkiewicz
Kinga Lisowska
Angelika Zawal
Wiktor Balcerski
Zuzanna Antoniewicz
Jagoda Miczke
Monika Smolińska
Weronika Marecka
Mateusz Wyrwas
Zuzanna Andrzejczak
Daria Merklinger

ŚLUBY
9 sierpnia
M ichał G linkow ski (Jaraczew o) Katarzyna Gabrysiak (Jaraczewo)
G rzegorz C hom ik (Sucha) - Ilona
Żurawska (Twardów)
Piotr Krzak (Jarocin) - Beata Zajdel
(Kotlin)
Adrian Kantorski (Jarocin) - Beata
Grześkowiak (Jarocin)
Piotr Chruszczyk (Dobrzyca) - Małgo
rzata Figaj (Jarocin)
Michał Komorniczak (Rusko) - Beata
Tobolska (Jarocin)

ZGONY
Kazimiera Pawlak 1.77 (Bieżdziadów)
Zofia Nowak i, 77 (Śmiełów)
Franciszek Komendziński 1.81 (Witaszyce)
Stefan Banszak 1. 68 (Jarocin)
Anna Kończak i. 39 (Ludwinów)
Edmund Stachowiak 1. 85 (Jarocin)
Czesław Łukaszyk 1. 65 (Witaszyce)
Stanisław Filipiak I. 56 (Jarocin)
Rodzinom zmarłych
składamy wyrazy współczucia

RYNEK PRACY
1 sierpnia w jarocińskim urzędzie
pracy zarejestrowanych było 5.096
b ezrob otn ych . W ciągu tyg o d nia
zarejestrowało się 115 osób. Spośród
110 wyrejestrowanych 46 osób podjęło
pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
sprzedawcy - handlowca, spawacza,
kucharza, kelnera, sprzedawcy (absol
wenta), ślusarza - spawacza, murarza tynkarza, radcy prawnego, monterów
instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej,
murarza, kucharza, kelnerki, instalato
rów gazowych i c.o. (absolwentów),
stolarza i pomocnika stolarza, malarza,
technologa odzieży, traktorzysty z
uprawnieniami na kombajn, kierow
nika działu finansow ego, m ontera
izolacji - b lach arza oraz m ontera
rusztowań - cieśli, pracownika fizycz
nego do produkcji opakowań, szklarza.
Potrzebni są rów nież nauczyciele:
angliści, germaniści, wuefiści i biolog
-chem ik.
(jn)

KRONIKA
POLICYJNA
□ 28 lipca o godz. 18.20 doszło do
wypadku drogowego w Wyszkach (gm.
Kotlin). Kierujący fiatem 126p Artur
R. podczas wyprzedzania samochodu
ciężarowego tatra uderzył w bok tego
pojazdu. Ranna została pasażerka
“malucha”
□ Tego samego dnia nietrzeźwy 32letni Przem ysław P. - m ieszkaniec
Poznania w jarocińskim oddziale PKO
usiłował dokonać wypłaty pieniędzy na
podstawie skradzionego czeku.
□ 28 lipca w Ja ro cin ie na ul.
Wrocławskiej włamano się do fiata
126p należącego do Janusza M. Nie
znany sprawca skradł radioodtwarzacz
Berlina, dwa głośniki i lusterko wsteczne.
□ Dzień później ok. godz. 22.00 w
Kotlinie podczas awantury domowej
Eugeniusz W. pchnął nożem swoją
małżonkę. Kobieta doznała obrażeń
wewnętrznych, po przewiezieniu do
szpitala niezw łocznie poddano ją
operacji. Sprawca został zatrzymany.
Prow adzone jest przeciw ko niem u
postępowanie przygotowawcze.
□ 31 lipca ok. godz. 15.30 na ul.
św. Ducha w Jarocinie Bogdan W.
wtargnął na jezdnię wprost pod nadjeż
dżającego fiata 126p kierowanego przez
Mariusza W. Niefortunnego pieszego
przewieziono do szpitala, skąd uciekł.
□ Tego samego dnia w Witaszycach włamano się do piwnicy bloku
przy ul. Kolejowej. Skradziono rower
górski Jaguar (nr ramy: 59096800).
□ 1 sierpnia w Roszkówku (gm.
Jarocin) kilka minut przed godz. 15.00
Janina M. w targnęła zza stojącego
autobusu PKS pod mercedesa. Kobieta
doznała ogólnych potłuczeń ciała.
□ 2 sierpnia na ul. Wojska Polskie
go ok godz. 7.00 pobito dwóch mło
dych mężczyzn - mieszkańców Mysło
wic, którzy przyjechali do Jarocina na
przysięgę. W wyniku podjętych czyn
ności zatrzymano ośmiu sprawców.
□ 3 sierpnia w nocy na ul. Poznań
skiej w Jarocinie Robert L. - mieszka
niec Krotoszyna kierujący fordem fiestą,
podczas manewru nawracania uderzył
w drzewo. Ranny został pasażer auta,
który doznał niegroźnego urazu głowy.
(jn)
Informacje pochodzą z Komendy
Rejonowej Policji w Jarocinie.

K on k u rs
dla m atek
Uczestniczki konkursu dla matek
karmiących piersią spotkają się w
najbliższą sobotę.
Konkurs dla matek, które karmią
lub karm iły sw oje dzieci p iersią,
ogłoszony został kilka tygodni temu
przez organizatorkę jarocińskiej Szkoły
Rodzenia, K azim ierę Pacię. Jego
rozstrzygnięcie odbędzie się w sobotę,
w przedszkolu nr 3 w Jarocinie (przy
ulicy Batorego) - “Z tej okazji zapra
szam na piknik wszystkie kobiety, które
wzięły udział w konkursie oraz absol
w entów S zk o ły R odzenia - mówi
Kazimiera Pacia. - Trzeba przynieść
koc, “wałówkę ” i napoje. ”
Podczas spotkania przekazane
zostaną informacje na temat konkursu
organizowanego przez Instytut Matki
i D ziecka, a dotyczącego rów nież
problematyki naturalnego karmienia.
(akf)

AUTO-GIEŁDA
Po długiej nieobecności ruszyła
ponownie w minoną niedzielę giełda
samochodowa. Na placu jarocińskiego
targow iska przy ul. K asztanow ej
właściciele czterech kółek wystawili
zaledwie kilka aut. Uczestników giełdy
nie było dużo. Przeważały samochody
produkcji krajowej. Prawic wszystkie
ceny były do uzgodnienia. Sympatycy
giełdy zauważyli, że taka działalność
w Jarocinie powinna się przyjąć, gdyż
pojazdów ciągle przybywa, a giełdy w
innych miatsach pękają w szwach.
Na kolejnych niedzielnych giełdach
swą obecność zapowiedzieli handlow
cy ze Wschodu.

P om oc dla Ewy
Matka chorej na białaczkę Ewy 2
Kalisza zwraca się z apelem o pomoc
Życie Ewy może uratować tylko prze
szczep szpiku kostnego. Jest już
zakwalifikowana do Kliniki Hemato
logii Śląskiej Akademii Medycznej "
Katowicach, potrzebne są tylko pie
niądze. Operacja kosztuje około 1OO
tys. marek. Dziewczyna nie jest
stanie za nią zapłacić. Wszyscy, którzj
chcieliby wesprzeć chorą Ewę, mog3.
wpłacać pieniądze na konto fundacji:
Pomorski Bank Kredytowy SA Ol
Słupsk nr 11001324-12-032-111-0 l
dopiskiem - Ewa.
(j)

Pielgrzymi
w Komorzu
Po raz piętnasty do Komorza
dotarła pielgrzym ka wędrująca z
Gniezna do Częstochowy. Pielgrzy'
mów przyjęli na nocleg także miesz
kańcy okolicznych wiosek.
Dwa tysiące pątników - w więk
szości młodzieży - dotarło do Komorza
w niedzielę. - "Tym razem przyszli
trochę później. Musieli iść inną tras({<
bo woda zalała tę drogę, którą zawsze
idą. W sumie nadłożyli prawie dziesięć
k ilo m e tr ó w ” - m ówi m ieszkaniec
Komorza, Edward Kopeć. Na jego
łące w ieczorem odśpiew ano Apel
Jasnogórski.
Pielgrzymów przyjęli na nocleg
m ieszkańcy K om orza, Chwałowa*
Kretkowa i Żemik.
(akf)

DYŻURY APTEK
Do 10 lipca dyżur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka “ Remedium ”
(Jarocin, ul. św. Ducha 14, tel. 747-15-50).
Od 11 do 17 lipca dyżurować będzie
apteka “Bratek” (Jarocin, os. Konsty
tucji 3 Maja 30. tel. 747-16-20).
Apteka “ R em edium ” czynna jest
również w każdą niedzielę i święto.
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W SK R Ó C IE

Skarb w wieży kościoła
Dokończenie ze str. 1
Znaleziona na wieży historia budo

wykościoła zawierała dodatkową ad
notację, że bardziej szczegółowy jej
°Pis, a także informacje dotyczące
samej Pogorzelicy, znajdują się
w szklanej kuli, wmurowanej w jeden
2 filarów głównego ołtarza.
Wielką radość sprawił proboszczo
wi Pogorzelicy zapis zawarty w cen
a c h papierach, informujący, że ar
chitektem i budowniczym kościoła był
Ksawery Stelmachowski z Wrześni r°dzinnego miasta księdza Puzdrakie-

wicza.
Po skopiowaniu dokumentów cenne rzeczy umieszczone zostały z po
k o te m w rulonie. Zanim umieszczo-

P ow ódź
już za n a m i
Dokończenie ze str. 1

Zalanych i podtopionych zostało 28
tysięcy 723 ha. Według wstępnych sza
cunków straty spowodowane powodzią
w Kaliskiem przekroczyły 55 milionów
z|°tych. Wojewoda zapowiedział wypłatę
ekwiwalentów - tonę zboża lub 460 złoycn za hektar zniszczonych upraw.
W województwie nie ma zagrożenia
epidemiologicznego. Zalaniu uległy dwie
°czyszczalnie ścieków w Wieruszowie
'Grabowie nad Prosną, przeprowadzone
adania wykazały, że ścieki nie wydostały
Sl.ęna zewnątrz. Wojewoda Kaliski EugeniUsz Małecki apeluje do rolników, aby
przed korzystaniem z łąk, które zostały
ane zbadali, czy i w jakim stopniu
u.egły one skażeniu. Nieodpłatnie badatakie wykonuje Wojewódzki Zakład
elerynaryjny.
(Ig)

no go w kuli na wieży kościoła, przy
gotowano drugi, podobnych rozmia
rów i też zrobiony z miedzi. Parafianie
z Pogorzelicy włożyli do niego doku
menty dotyczące obecnej historii Pol
ski i Kościoła. W drugim rulonie
znalazły się też materiały dotyczące
świętego Wojciecha w związku
z 1000-leciem jego śmierci, obchodzo
nym w tym roku. Są tam również
zdjęcia: Ojca Świętego Jana Pawła II,
kardynała Józefa Glempa, nuncjusza
apostolskiego arcybiskupa Kowal
czyka, biskupa diecezji kaliskiej Sta
nisława Napierały oraz obecnego pro
boszcza parafii pogorzelickiej. ” Włożyliśmy też sporo materiałów do
tyczących pierwszego świętego Polaka
drugiego tysiąclecia chrześcijańskiej
Polski - Maksymiliana Kolbe oraz
monety i banknoty - z podziałem na te
z PRL-u i obecne. Ciekawe, ja k długo
trzeba będzie czekać, żeby znowu te
dokumenty trafiły do rąk ludzkich”
- zastanawia się ksiądz Puzdrakiewicz.
Kościół w Pogorzelicy powstał
w 1887 roku. Zakończony niedawno
kapitalny remont wieży - po 110 la
tach od wybudowania kościoła - roz
począł się w maju i trwał ponad dwa
miesiące. - "W tym czasie wymienione
zostało drewno i belki. Zrzucono też
lupki z wieży, a szczyt wieży pokryto
miedzianą blachą" - mówi ksiądz Puzdrakiewicz.
Przeprowadzenie remontu ponad
czterdziestometrowej wieży było ko
nieczne. - ”Każdy widział, że wieża jest
mocno przekrzywiona. Gdy wiał sil
niejszy wiatr, odrywały się łupki i spa
dały w dół. Było ju ż niebezpiecznie tłumaczy proboszcz. - Poza tym re
mont wieży to był nasz dar dla świętego
Wojciecha. Chcieliśmy zostawić po so

Żerków

Zmiany w budżecie
Uochody własne gminy Żerków zwięky y s>ę o kilkadziesiąt tysięcy złotych,
bacznie wyższe niż przewidywano są
^ w y z kanalizacji.
^ trakcie ostatniej sesji żerkowscy
ni jednomyślnie przyjęli uchwałę
sPrawie utworzenia na obszarze gminy
wodów głosowania dla przeprowajzenia wyborów do Sejmu i Senatu
j dn‘u 21 września. Ustalili też granice
1 numery obwodów oraz siedziby ob
wodowych komisji wyborczych.
ac*a zadecydowała ponadto o wpro
wadzeniu zmian do uchwały budżetoU- dochody własne gminy zwiększą się
^ w^tę 83.000 zł. Nie uwzględniono
c 1 środków wcześniej, gdyż nie były
Przewidywane - znacznie wyższe niż
anowano są bowiem wpływy z kanali
zacji.
Zwiększeniu uległy wydatki. 6.000
rzeznaczone zostanie na gospodarkę
° munalną, 20.000 na opłatę za energię

i zakupy dotyczące oczyszczalni ście
ków, 7.800 - na remont budynku ZGM
przy ul. 700-lecia. 50.000 rada przekaza
ła na utrzymanie i funkcjonowanie base
nów. Za te środki uregulowane zostaną
między innymi opłaty za wodę i energię.
Zmniejszone zostaną - o 50.000 wydatki na budowę ulic. Część tej kwoty
przeznaczona będzie na wypłatę dodat
ków mieszkaniowych (zadanie własne
gminy), część - na roboty publiczne.
Rada zadecydowała ponadto o zmniej
szeniu dotacji dla Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i o zwiększeniu dotacji
dla bibliotek. W związku między innymi
z koniecznością wypłacenia dodatków
mieszkaniowych dla 130 osób zmniej
szone zostaną - o 140.000 - środki na
inwestycje oświatowe.
Ponieważ istnieje możliwość uzyska
nia kolejnych dotacji, wprowadzone ko
rekty w gminnym budżecie nie są ostat
nimi zmianami w tym roku.
(akf)

:"iss-aBs.u-,y!

JAROCIN
b? Zarząd Miejski, na posiedzeniu 30 lipca, zapoznał się z informacją o realizacji
budżetu gminy za pierwsze półrocze 1997
roku. Podjęta została uchwała w sprawie
ogłoszenia przetargu na rozbudowę par
kingu przy ul. św. Ducha.

bie jakąś trwałą pamiątkę w związku
z obchodami 1000-lecia śmierci nasze
go patrona. ”
Jeszcze w tym roku przeprowadzo
ne zostaną kolejne prace remontowe. ”Zostały do zrobienia wieżyczki - do
daje ksiądz. - Chcemy też uruchomić
zegary. Tarcze są ju ż odnowione, trze
ba tylko naprawić mechanizmy. ”

JARACZEWO
b t W poniedziałek 4 sierpnia odbyło się
posiedzenie Zarządu Gminy. Członkowie
zarządu omawiali wykonanie budżetu za
pierwsze półrocze i dyskutowali nad pro
pozycjami obwodów wyborczych na po
trzeby zbliżających się wyborów parlamen
tarnych.
Nad wykonaniem budżetu dyskutowali
również jaraczewscy radni w poszczegól
nych komisjach. Obrady miały miejsce we
wtorek 5 sierpnia.

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

ZABAWY
Br Zabawa taneczna na sali w Mieszkowie
odbędzie się w sobotę 9 sierpnia. Początek
o godz. 20.00. Do tańca będzie przygrywał
zespół Fcnix.
b? Zespół Casanova - laureat Festiwalu
Disco Polo Live wystąpi w piątek 15 sierp
nia w sali Domu Socjalnego w Witaszycach
podczas koncertu - zabawy tanecznej. Im
preza potrwa od 20.00 do 2.00. Bilety będą
sprzedawane w dniu koncertu od godz.
18.00.
Br Zabawa taneczna na sali w Górze
odbędzie się 14 sierpnia w czwartek. Po
czątek o godz. 20.00. Gra zespół Blue
Stajenka.
(rr, ann)

FO TO Stachowiak

strzelnicy w Wojciechowie, gdzie odpra
wiona zostanie msza święta połowa.
Po części oficjalnej - wręczeniu od
znaczeń, wpisach do księgi pamiątkowej
- odbędzie się Turniej Strzelecki do pię
ciu specjalnie nazwanych i ufundowa
nych tarczy.
Niewątpliwą atrakcją jubileuszowych
uroczystości będzie VI Estrada Folkloru
Ziemi Kaliskiej organizowana przez
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Tu
rystyki. Na scenie wystąpią zaproszone
zespoły ludowe. Gościem specjalnym
będzie Zespół Pieśni i Tańca z Włoch.
Obchody jubileuszu w Wojciechowie
zakończy zabawa taneczna.
(ann)

B racki
ju b ileu sz
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Woj
ciechowie będzie obchodziło 70-lecie swo
jego istnienia. Uroczystości zapowiedzia
ne na niedzielę rozpoczną się porannym
śniadaniem, a zakończą wieczorną zaba
wą taneczną.
Uroczyste śniadanie rozpocznie ob
chody 70-lecia Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Wojciechowie. Następ
nie bracia i zaproszeni goście przejdą
w kolumnie z orkiestrą na boisko przy

f
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DAEW OO
A. K. RUSZCZYNSCY

- A U T o 5 ERW|S

AUTORYZOWANY DEALER
SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW
DAEWOO:
* POLONEZ, TRUCK, CARGO
* TICO, NEXIA, ESPERO
* CITROEN C-15
Ka t o w ic e
^
~ .. .

* SUPERATRAKCYJNE SYSTEMY RATALNE DO 5 LAT
* PROMOCJE DLA TAX! I NAUKI JAZDY
* LEASING
* MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ
*AUTOSERWIS oferuje także wymianę używanych
samochodów na nowe
• KOMIS SAMOCHODÓW UŻYWANYCH
• NA MIEJSCU REJESTRACJA I UBEZPIECZENIA

s

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
,

6 2 -0 2 3 R o b a k o w o k /G ą d e k , ul. K ró tk a 4
trasa P o zna ń - K ó rn ik

tel. (0-61) 817-12-16, 817-06-10. fax (0-61) 817-06-09 j

UWAGA! Przy zakupie samochodów POLONEZ TRUCK, NEXIA, TICO - OC gratis
TRUCK-AC 4%
NEXIA - AC 1 % TICO - AC gratis
a przy zakupie pozostałych modeli samochodów promocyjne AC
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L IS T Y
Listem tym chciałabym zw rócić uwa
gę na problem wesel, które odbywają się
w kawiarni "Klubowa" vr Jarocinie.
Kto dal zezwolenie na zakłócanie spo
koju mieszkańcom osiedla T. Kościu
szki? Musimy wysłuchiwać wulgaryz
mów wykrzykiwanych przez wese/ników. Poza tym wielu mieszkańców
osiedla ma małe dzieci, a głośna m uzy
ka nie pozwala im spać. Po całonocnym
hałasie jesteśmy nie wypoczęci, a nasze
dzieci nerwowe i rozproszone. Nie do
przyjęcia jest taka sytuacja, h>dodatku
w centrum miasta. Jeśli dobrze się
orientuję obowiązuje cisza nocna od
22.00 do 6.00.
Ewa Wojtaszyk
★
★
★
Jestem Waszym stałym czytelni
kiem i dlatego zwracam się właśnie do
Was z bulwersującą mnie sprawą.
Dnia 15 lipea chciałem dokonać zaku
pów w sklepie "Ciastkarnia - piekar
nia" znajdującym się w pasażu hand
lowym przy ulicy Barwickiego. Właś
cicielem sklepu jest firma "V ogt" ma
jąca swoją siedzibę w Pleszewie przy
ulicy Poznańskiej. Z napisu na
drzwiach sklepu wynika, że jest on
czynny do godz. 17.00 (od poniedział
ku do piątku). Pani sprzedawczyni
zmywała posadzkę. Była godz. 16.30.
Na moje pytanie, czy zostanę obsłużo
ny usłyszałem, cytuję: "Sklep jest
czynny, ale nie obsłużę Pana, gdyż ja
muszę mieć pół godziny na posprząta
nie sklepu” - koniec cytatu. To jest
moim zdaniem skandal! Jak można
tak potraktować klienta? Skoro sklep
jest czynny do godz. 17.00, to do tej
godziny musi obsługiwać klientów.
Sprzątać można, a nawet powinno się
po zamknięciu sklepu. Poszedłem do

ciastkarni na Rynku, gdzie bez pro
blemu dokonałem zakupów. Na Bar
wickiego do ww. sklepu nie pójdę już
nigdy! A swoją drogą ciekawe, co na
to właściciel sklepu i odpowiednie
władze z Wydziału Handlu w Jaroci
nie.
Pragnę nadmienić, że na ww. sytua
cję mam świadka.
Czytelnik z Kotlina
(imię, nazwisko i adres
znane redakcji)
★
★
★
Skończyła się zima. nadeszła wios
na, obecnie mamy sezon letni. Nato
miast przez cały rok (niestety) ławki
dla pasażerów na przystankach auto
busowych w Jarocinie nie zmieniają
swojego wyglądu. Są po prostu brudne
i zabłocone. Odstraszają nie tylko mie
szkańców miasta, ale i turystów będącch przejazdem w Jarocinie. Zw y
czajnie nie można na nich usiąść, gdyż
niechybnie któryś z pasażerów doświa
dczyłby niemiłego uczucia, a później
nieprzyjemnych zmagań w domu z do
praniem ubrania.
Jest oczywiście jeszcze inna kwestia
tego "brudnego” problemu. Pasażero
wie plącą za usługi przewozowe i chyba
należy się im odrobina komfortu pod
czas oczekiwania na autobus. Nie
wspomnę ju ż o sytuacji starszych osób.
Jestem jednym z użytkowników au
tobusowych linii podmiejskich u' Jaro
cinie i dlatego apeluję do osób od
powiedzialnych za ten stan w naszym
mieście, aby zdały sobie wreszcie spra
wę z ich zupełnego braku kultury i sza
cunku dla pasażerów.
Być może fa k t, że te osoby nie
korzystają z przejazdów autobusowych
do tej pory nie martwiły ich brudne
ławki na przystankach. Przypuszczam,
że te osoby siedzą na swoich ciepłych,
być może czystych ławkach i nie zamie
rzają sięgać dalej wzrokiem ja k tylko

Serdeczne podziękow anie Ojcu Franciszkaninowi z parafii św.
A n toniego w Jarocinie oraz ks. Proboszczow i z W itaszyc i p.
organiście Rodzinie, Krewnym , Znajom ym , Sąsiadom , Delegacjom
i wszystkim , którzy okazali w spółczucie, zam ówili M sze św. złożyli
kwiaty oraz odprowadzili na miejsce w iecznego spoczynku naszego
drogiego m ęża, ojca, teścia i ukochanego dziadka

na swój przytulny gabinet, zapomina
jąc, że ów gabinet zlokalizowany jest
również ir Jarocinie. Uważam to za
przejaw zupełnego braku szacunku dla
pasażerów i przykład niechlujstwa.
Czytelniczka
(adres do wiadomości redakcji)

pomoc dla powodzian, każda k\v(
wspierająca to przedsięwzięcie odebi
na zostanie z ogromną wdzięczności
Pozostaję z szacunkiem
Burmistrz Miast
Jedlina Zdn
mgr inż. Leszek Orp<

★
★
★
W imieniu mieszkańców miasta Jed
lina Zdrój, a szczególnie poszkodowa
nych przez tegoroczną powódź, pragnę
serdecznie podziękować Panu Burmist
rzowi i ofiarodawcom darów dla powo
dzian, które napływają do nas z gminy
Jarocin. Szczególne podziękowania
kieruję do Polskiego Czewronego
Krzyża w Jarocinie oraz do "Gazety
Jarocińskiej", dzięki którym dary dota
rły do powodzian, zapewniając wyży
wienie i odzież w chwilach najpełniej
szej tragedii.
Jedlina Zdrój - 5,5-tysięczne uzdro
wisko górskie - dwukrotnie ucierpiało
w wyniku powodzi. Szkody spowodo
wane były przyborem rzeki Bystrzycy
i Jedlinki oraz licznych potoków górs
kich utworzonych przez wielodniowe
opady deszczu. Łączne straty oszaco
wano wstępnie na 3.200.000 zł, co sta
nowi 70% tegorocznego budżetu mias
ta. Zalane i zniszczone zostały 22 mie
szkania, 2 domy jednorodzinne nadają
się do rozbiórki. Ucierpiała znacznie
infrastruktura miejska.
Przystąpiliśmy do usuwania szkód,
najpilniejsza potrzeba to adaptacja bu
dynku po byłej szkole na I I mieszkań
dla powodzian. Rozpoczęliśmy prace
projektowe, występując jednocześnie
z wnioskami i prośbami o pomoc finan
sową na realizację, tego zadania.
Utworzyliśmy konto bankowe BA N K SP Ó Ł D Z IE L C Z Y GŁ U SZ YCA 95210003-2596-27006-1 "PO
M O C DLA P O W O D Z IA N G M IN Y
I M IA ST A JE D LIN A Z D R Ó J". Gdy
by gmina Jarocin rozważała dalszą

★
★
★
Czytając artykuł w ostatnim nufl*;
rze "G azety" - "Spotkanie Ama#
nck" byłam nieco zdziwiona, a na";
zbulwersowana niektórymi wypocidziami. Nie można tak mówić, że ni'
się Klubem Amazonek nie interesujKlub nasz jest klubem niedawno zalf
żonym i nie od razu leci m anna z ni1
ba. Każda kobieta Amazonka, któf
zgłosi się do pani położnej Hai^
Szmańdy, otrzyma od niej skierotf3!
nie na wykonanie bezpłatnie US^
mammografię czy masaże rehabild3
cyjne. Poza tym przeprowadzane s;
spotkania z lekarzami, psychologa111:
pracownikami opieki społeczni
Wszyscy fachowi pracownicy służb
zdrowia, różnych specjalizacji udziel3
ją porad nieodpłatnie i powiedzeń*1
"Jak nie dasz pieniędzy, to nic U1
załatwisz” - jest w tym przypadł
bardzo krzywdzące. Opisany przyp3
dek co do pracowników służby zdP
wia był incydentem na pewno bard?1
przykrym, ale popełnionym przez 1‘
karza rejonowego. Z powodu takiej
zachowania lekarza rejonowego &
można mówić, że robią to wszys^l
Uważam, że w miarę możliwo51
wszyscy członkowie Klubu AmaZ1'
nek otrzymują fachową poradę
skierowanie do dalszego leczeń*3
Przecież na zdrowiu nam zależy, a
na prezentach. Jak będą pieniądz
w klubie, to i prezenty będą, ale mus?
też być ofiarodawcy, o których bard?
jest trudno (...)
(imię i nazwisKJj
do wiadomości redakcji

Serdeczne p odziękow anie dr R. Bahłajowi i dr J. Stęchlińskiein11
księdzu dziekanow i St. Szym ańskiem u R odzinie, K rewnym , Znajo
m ym, Sąsiadom , Delegacjom i wszystkim , którzy okazali współ
czucie, zam ów ili msze św. oraz odprow adzili na m iejsce wiecznego
spoczynku naszą kochaną m amę

ś.tp.
Czesławę Hoffmann

ś.tp.
Czesława Łukaszyka

składają

składają

córki, zięć, wnuczki

żona, dzieci i wnuki

___________________________________________________ J

Serdeczne podziękowanie księdzu z Żerkowa rodzinie,
krewnym, znajomym, sąsiadom, delegacji ZZOZ z Jaro
cina i wszystkim, którzy okazali współczucie, zamówili
Msze św., złożyli kwiaty oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku moją kochaną żonę

Serdeczne podziękow anie R odzinie, krewnym , znajom ym , sąsiadoH1delegacjom Straży Pożarnej w N ow ym M ieście n /W . i wszystkin1'
którzy okazali w spółczucie, zam ówili

Msze św. złożyli wień^

i kwiaty oraz odprow adzili na m iejsce w iecznego spoczynku tragicz
nie zm arłego

ś.tp.
Jarosława Kraszkiewicza

ś.tp.
Annę Kończak
składa
mąż z dziećmi

składa
Rodzina

8 s ie rp n ia 1 9 9 7 r.

Dąbrowa

z budżetu gminy. Być może uda się

Nowa droga

z Agencji Restrukturyzacji i M oder

również uzyskać 233 tysiące złotych
nizacji Rolnictwa. - "Także mieszkań

W Dąbrowie trwa modernizacja jed
nej z dróg. Prace potrwają do końca

cy wnoszą swój wkład - w wysokości 10

października.

n a "-m ów i Andrzej Słowiński, Naczel

Modernizacja
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INFORMACJE

odcinka

liczącego

°koło 1800 metrów rozpoczęła się

% wartości inwestycji. To jest robociz
nik Wydziału Gospodarki Kom unal
nej w urzędzie gminy.

M oderniza

w połowie czerwca. Koszt inwestycji

cja drogi, na której położony zostanie

wyniesie prawie 394 tysiące złotych.
Część środków finansowych pochodzi

asfaltowy dywanik, zakończy się 30
(akf)

października.

D o W ilk ow yi

T rzeci

au tom atyczn ie

c e r ty fik a t

Z początkiem sierpnia Telekomunikacja
Polska zmieniła na siedmiocyfrowe numery
telefonów abonentów w Wilkowyi.
Przed dotychczasowe numery zostały
dodane cyfry 74921. Teraz "stary” numer,
np. 11 został zastąpiony numerem 749-2111. Abonenci uzyskują połączenia w sieci
telefonicznej w sposób automatyczny.
Dodatkowe informacje można uzyskać
dzwoniąc pod bezpłatne numery Biura
Obsługi Klienta TP: 956, 914, 0-800 60898, 747-29-90.
(rr)

Ahmed Sharifi jako trzeci spośród jaro
cińskich lekarzy otrzymał certyfikat na pro
wadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.
Certyfikaty przyznawane są przez Okrę
gową Izbę Lekarską Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej już po raz drugi. Tym razem
w grupie wyróżnionych lekarzy znalazł się
Ahmed Sharifi, który otrzymał certyfikat
na prowadzenie specjalistycznej prywatnej
praktyki lekarskiej w zakresie rehabilitacji
chorób narządu ruchu.
(ls)

Niż w Kotlinie
D o kotlińskich szkól zaczyna "wchodzić” niż demograficzny. W przy
szłym roku szkolnym uczyć się będzie o kilkanaścioro dzieci mniej.

Układanie nowej nawierzchni

Policj a n ci

FOTO Stachowiak

a w a n so w a n i

Dok,onczenie ze str. 1
Pozostałe awanse wręczył w Jarocinie
Komendant Rejonowy Policji Krzysztof
J^adera. Wyróżnił również policjantów,
Którzy brali udział w akcji zabezpieczania
w*zyty papieża podczas jego czerwcowego
Pobytu w Kaliszu.
Ze względu na tragiczną sytuację powodziiow4 w południowo - zachodniej Polsce,
Jarocińscy policjanci odstąpili od organizaSJ1Ur°czystości z okazji nadania awansów,
^planowali ją na przyszły rok. Wieczorcni spotkali się na wspólnym ognisku,
w Którym uczestniczyli nie tylko obecni
P°licjanci, ale także emeryci i renciści.
(jn)

Awanse otrzymali:
Andrzej Sobczak - na nadkomisarza
Policji
' Jacek Kaczmarek, Bernard Łączny,
ariusz. Pilarczyk, Eugeniusz Statucki - na
Komisarzy policji

Kolektor
na P o ln ą
Nowo budowany kolektor umożliwi pod
uczenie do kanalizacji działek przy ulicy
°biej oraz budynków przy ulicy Wrocławs
kiej.
Rozpoczął się drugi etap budowy kanaliZacJ' deszczowej i sanitarnej. Kolektor bę^z'c Pr/Cbiegał od ulicy Powstańców Wiel
kopolskich do osiedla przy ulicy Polnej.
hydrobudowa ^ ma termin wybudowania
Kolektora do 30 maja 1998 roku. - Tt nim
Mógłby hyc krótszy, tylk
wiadomo,
Jakie będą larunki zimowe, (idyby zima
była mroźna, wtedy \ ykonuwca nie wyrobił

- Ryszard Grzegorzewski, Wojciech Jan
kowski, Czesław Smoliński - na aspirantów
sztabowych policji
- Marek Ratajczak - na starszego aspi
ranta policji
- Józef Hoffmann - na młodszego aspi
ranta policji
- Ryszard Tomaszewski, Sławo
mir Stasiak, Krzysztof Polerowicz,
Robert Piechota, Jacek Szurygajło,
Florian Wojcieszak - na sierżantów
sztabowych policji
- Mariusz Krawczyk, Krzysztof
Rzcpczyk, Andrzej Boruta, Walde
mar Antkowiak, Hieronim Bera,
Roman Michniewski, Piotr Krako
wiak - na starszych sierżantów poli
cji
- Mirosław Sowiński. Adam Re
gulski, Piotr Baranek, Piotr Osiałkowski, Artur Bajka - na starszych
posterunkowych policji

by się w terminie - mówi Jacek
Maciejewski, naczelnik Wydziału
Inwestycyjnego w Urzędzie Miasta
i Gminy Jarocin. Drugi etap budo
wy kanalizacji będzie kosztował
1200 tysięcy złotych wraz z VATcm. - Kolektor będzie przebiegał
przez pola. Jest niemożliwością pro
wadzenie kolektora ulicą Wrocławs
ką. Po pierwsze, byłaby to inwestycja
dwa razy droższa, a po drugie droga
musiałaby być zamknięta przez dłuż
szy czas - mówi Jacek Maciejewski.
Obecnie Hydrobudowa 9 spowol
niła prace, aby rolnicy mogli skosić
zboża. - Grunty, gdzie ma przebiegać
kolektor należą do gminy. Użytkow
ników tych gruntów zawiadomiliś
my. aby wcześniej skosili zboża mówi Jacek Maciejewski.
(r)

Każdego roku dyrektorzy szkół opraco
wują do 15 maja tzw. arkusze organizacyj
ne. Rada Gminy zatwierdza ustaloną przez
nich liczbę oddziałów, podział oddziałów
na grupy, ilość pracowników pedagogicz
nych i administracyjnych, godzin obowiąz
kowych, zajęć pozalekcyjnych oraz etatów
w świetlicy. - "Trzeba podkreślić, że w gmi
nie prowadzone są zajęcia pozalekcyjne,
finansowane przez gminę" - mówi Sławomir
Wąsiewski, dyrektor Zespołu Obsługi Pla
cówek Oświatowych w Kotlinie. Jest ich
w sumie 30, z tego w Kotlinie - 18.
W przyszłym roku szkolnym na terenie
całej gminy uczyć się będzie ponad tysiąc
dzieci. - "Mamy teraz o osiemnaścioro
dzieci mniej. Zaczyna wchodzić niż demo
graficzny" - przyznaje Sławomir Wąsiew
ski.
Z projektu organizacyjnego wynika, że
w gminie Kotlin są jeszcze cztery wolne
miejsca pracy dla nauczycieli. W samym

Kotlinie potrzebny jest informatyk-matcmatyk, polonista i - na pół etatu - germanis
ta. W Sławoszowie natomiast - matematyk.
- "W tym roku chcemy stworzyć pracownię
komputerową z prawdziwego zdarzenia twierdzi dyrektor ZOPO. - Zakupimy 5 6 stanowisk komputerowych połączonych
w sieci." Germanista, który zostanie za
trudniony na pół etatu, od następnego
roku szkolnego - jak zapewnia dyrektor
Wąsiewski - będzie miał już pełny wymiar
godzin. - "W Kotlinie wychodzimy już bo
wiem całkowicie zjęzyka rosyjskiego - mówi
Sławomir Wąsiewski. - Obecna ósma klasa
ma rosyjski po raz ostatni. Od przyszłego
roku dzieci będą się już uczyły tylko języka
niemieckiego
Prawdopodobnie od września zostaną
podwyższone opłaty za przedszkola.
(akf)

^ N I E TAKI DIABEŁ
STRASZNY...
pęntlum
Jeżeli: • nie w iesz do czego służy fax-m odem • nie w idzisz różnicy pom iędzy siecią Internet a Intranet
• słow o Acces kojarzy C i się z a kcyzą • Windows to dla C iebie po prostu angielskie słowo
• m asz problem z w łaściw ą interpretacją danych • zarządzanie T w o ją F irm ą sprawia C i trudności
• nie w iesz ja k zabezpieczyć swoje dane

Skorzystaj z programu bezpłatnych szkoleń w “ CENTRUM DORADZTWA
KOMPUTEROWEGO DLA BIZNESU". Uzyskasz tu niezbędną pomoc przy
wyborze sprzętu komputerowego dla Twojej firmy.

W ybierz optym alne rozwiązanie.
... komputery
OPTIMUS PRESTIŻ,
YOUNG,
STANDARD

OPTIMUS PRESTIŻ 5Procesor Pentium€>133 MHz
Płyta ał lnte!-ATX
FDD 1,44 MB
16 MB RAM. HDD 1,6 GB
Karta grafiki 2 MB PCI
Karta dźwiękowa
CD ROM 12xEIDE
W IN95, klawiatura 101
syntezer mowy,
abonament Internet

Cena
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Stawiam na rozwój
Rozmowa z WIESŁAWEM OKROJEM - operatorem sieci Telewizji
Kablowej w Jarocinie oraz właścicielem przedsiębiorstwa “PROMAX”
i firmy “PROART”
Już od sześciu lat jarociniacy
mogą oglądać programy telewizyjne
w sieci kablowej. Ilu abonentów do
tej pory z niej korzysta?
Około trzech tysięcy. Wszystkich
chętnych m ieszkających w zasięgu
magistrali kablowej jesteśmy w stanie
podłączyć.
Jakie programy może pan zapro
ponować w najbliższym czasie wi
dzom z Jarocina? Czy będzie pro
gram regionalny?
Aktualnie jest w sieci dwanaście
program ów polsk ich i d w anaście
zachodnich oraz programy radiowe. W
najbliższym czasie będzie wprowa
dzony płatny program w języku pol
skim PLANET, o charakterze naukowo
- przyrodniczym. W ramach wtorko
wego programu lokalnego zaczęliśmy
emitować blok informacyjny z Jaro
cina. Będzie m ożna oglądać sport,

w iadom ości kulturalne i program y
informacyjne.
Czy wasze studio w O strowie
Wlkp. wyposażone jest w profesjo
nalny sprzęt?
Firma “PROART”, która zajmuje
się produkcją film ową na potrzeby
program ów lokalnych w Ostrowie,
Ostrzeszowie, Pleszewie i obecnie w
Jarocinie posiada profesjonalną, wyso
kiej klasy bazę techniczną pracującą w
systemie super VHS. Mamy najnowszy
sprzęt firmy SONY, jaki jest dostępny
na rynku. W przyszłości zamierzamy
pracować na urządzeniach w systemie
cyfrowym, który zapewnia najwyższą
jakość przekazu.
Czy w Jarocinie ma pan zamiar
uruchomić studio programowe?
M oże nie studio, ale utw orzyć
zespół z miejscowych redaktorów i
operatorów kamer. O becnie p rzy 

PRZED LATY PRASA DONOSIŁA
Inseraty.
Obwieszczenie.

(360) Na żwirowce Koźmińsko-Jarocinskiej ma być w Goliniej zamieszkanie
dla poborcy szosowego pobudowane składające się z domu mieszkalnego,
obory, ogrodzenia i studni murowanej, która to budowla obrachowana na
795 tal. w drodze submisyi ma być wypuszczona. Podając to ninieszem do
publicznej wiadomości, nadmieniam że obrachunek kosztow i rysunek w
biorze moim przejrzane być mogą i także tu submissye aż do 5. Września r.
b. podać należy.
Pleszew, dnia 24. Lipca 1855.
Król. R a d z c a Z i e m i a ń s k i .
„Tygodnik Powiatu Pleszewskiego”
Nr 32, 11 sie rpnia 1855 r.

jeżdżamy na okolicznościowe wyda
rzenia. Chcielibyśmy nawiązać współ
pracę z “G azetą Jarocińską” i JARadiem Jarocin, by wspólnie uczest
niczyć w imprezach.
W jakich godzinach można oglą
dać program lokalny?
Na razie nadajemy raz w tygodniu
we wtorki, w godzinach od 18.00 do
22.00. Prowadzimy uzgodnienia w celu
połączenia Ostrowa, Jarocina, Plesze
wa i Ostrzeszowa w jedną sieć przesyłu
program u regionalnego. W ówczas
programy lokalne byłyby codziennie,
poszerzone o inform acje z całego
regionu.
Ile osób obsługuje studio tele
wizyjne “PROART”?
Zatrudniamy około piętnastu osób.
Pracują u nas ludzie różnych branży:
operatorzy kamer, montażyści, realiza
torzy w izji, plastycy, akw izytorzy
reklam i oczywiście dziennikarze.
Czy w jarociń sk iej kablów ce
można oglądać p rogram y k od o
wane?
Tak, na dzień dzisiejszy dostępny
jest CANAL PLUS. Należy indywi
dualnie podpisać umowę z dystrybu
torem tego programu, o którym infor
macja jest zamieszczona na planszy
reklamowej.
Jaki jest obecnie koszt podłą
czenia abonenta do sieci?
Od 180 złotych w zabudow ie
blokowej do 300 złotych w domkach
jednorodzinnych. Abonament miesię
czny jest jednakowy dla wszystkich i
w ynosi siedem złotych. W w oje-

ale bez:
a p a ra tu fo to g ra fic z n e g o , c z a p k i i p antofli
ką p ie lo w ych , p odgłów ka , torebki, okularów
p la ż o w y c h , k re m ó w i o le jk ó w , ja k : N ive a ,
L o va n a , H a lina , E u k u to l, ko lo ń skich w ó d i
dobrych m ydeł

nie uprzyjemnisz sobie urlopu.
Bezwarunkowo kupisz tam, gdzie najlepiej
i najtaniej, to jest

w Drogerii ^ Kotwią

3 » !
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FOTO Stachowiak
wództwie kaliskim cena jest najniższa.
M ów ię tutaj o sieciach zalegalizo
wanych, które posiadają koncesje i
odpowiednie umowy z ZAiKS-em ,
P aństw ow ą A gencją R adiokom u
nikacyjną, ZA SP-em i wszystkim i
nadawcami emitowanych programów.
Na jakim etapie rozwoju tech
nicznego jest jarocińska kablówka?
P rzed sięb io rstw o “ P R O M A X ”
kończy wymianę starej azartowskiej
sieci telewizyjnej na sieć odgałęźną w
której każdy abonent zasilany jest
indywidualnie. Rozpoczęliśmy likwi
dację “przewieszek” napowietrznych,
zam ieniając je na kable doziemne.
Pozw oli to na zw ięk szen ie ilości
programów i poprawę ich jakości.

(r)

Mieszków

Większa szkoła
W M ieszk ow ie rozp oczęto w
połow ie lipca rozbudow ę szkoły
podstawowej.

Czas odpocząć!

.8 sierpnia 1997 r.

Do realizacji inwestycji, w drodze
przetargu, wybrano spółkę cyw ilną
“Rembud”. Nadzór nad przebiegiem
prac prowadzi, również w ybrana w
drodze przetargu, Wojewódzka Dyrek
cja Inwestycji z Kalisza. Koszt całko
wity wykonawstwa szacowany jest na
373 tys. zł, przy czym na prace w
bieżącym roku przeznaczono 100 tys.
zł ze środków gminy. Pieniądze na
kontynuację prac w przyszłym roku
pochodzić mają m. in. z dotacji kura
tora. Jeszcze je s ie n ią planuje się
postawić budynek w stanie surowym,

tak, aby, zim ą móc prowadzić prace
w ykończeniow e w ew nątrz obiektu.
Oddanie całości do eksploatacji prze
widuje się na 31 lipea przyszłego roku.
Ł ączna po w ierzch n ia rozbudow y
w ynieść ma 302 m 2, podczas gdy
istniejący budynek szkolny zajmuje
powierzchnię 538 m2. W nowej części
mieścić się będą pomieszczenia gospo
darcze, je d n a sala lekcyjna o po
wierzchni 55 m2, szatnie, sanitariaty a
także, co warto podkreślić, podjazd i
sanitariaty dla niepełnospraw nych.
Przewiduje się, że w tak powiększonej
szkole będzie się mogło uczyć około
250 dzieci.

(jr)

Hurt. W. CHYLEWSKI Detal.
„Gazeta Ja rocińska”
Nr 64, 12 sie rpnia 1937 r.

W dniach 2 1 - 24 września br. odbędą się kolejne, IX już Wielkopolskie Rytmy
Młodych „Jarocin - 78”. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich amatorów, którzy
pragną udoskonalić swój warsztat wykonawczy i usłyszeć o swej pracy artystycznej opinię
znawców sztuki estradowej. Impreza zainteresować też powinna tych, którzy zajmują się
prowadzeniem dyskotek, gdyż podobnie jak w roku ubiegłym przewidziany jest turniej
prezenterów dyskotek.
Zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia, pod adresem: Biuro Organizacyjne
WRM „Jarocin - 78”, Zarząd MG ZSMP, 63-200 Jarocin, Aleja Kościuszki 15.
„Ziem ia Kaliska”
Nr 33, 19 sie rpnia 1978 r.

FOTO Stachowiak

TeEYIAT TYGO D N IA
Dokończenie ze str. 1
G d y ktoś dysponuje pieniędzmi,
przedsiębiorstwo budowlane jest w
stanie zbudować dom w ciągu dwóch
miesięcy. - Nie stać nas na zatrudnienie
profesjonalnej firmy budowlanej. Mąż
poszukał niezłych i tanich fachowców
wśród znajomych znajomych Na
razie zalaliśm y fundamenty. Budo
wanie naszego domu zaplanowaliśmy
na dwa lata, ale aż boję się myśleć, ja k
długo się to pociągnie - mówi z obawą
młoda mężatka.

duje. Oferta w tej chwili jest bardzo
szeroka. - Projektant chyba zawsze
stara się polecić najlepsze i najbardziej
ekonomiczne surowce - mówi Jadwiga
Pieńczewska. - A inwestorzy>są bardzo
różni: tacy, którzy budują skromny
dom, a są i tacy, którzy chcą mieć
ogrom ną rezydencję. Jarocińskie
sklepy oferujące materiały budowlane
nie odbiegają poziomem od tych w
większych miastach. - Zanim zaczęli
śmy się budować, mąż wyjeździł masę
kilometrów w poszukiwaniu dobiych i
nie najdroższych materiałów. Był m. in.
w Kaliszu, Poznaniu, zanim się nie

kierownik Oddziału Nadzoru Budow
lanego Urzędu Rejonowego w Jaro
cinie. - Główny Urząd Nadzoru Budow
lanego w Warszawie, w porozumieniu
z innymi instytucjami rządowymi podjął
decyzję, by zrobić zestawienie domów
będących w budowie na terenie całego
kraju. Następnie wylosowano 10 %
tych budynków i wyznaczeni inspek
torzy jeżdżą po kraju i sprawdzają, czy
to, co napisaliśmy - zgadza się. Czy
rzeczywiście ktośjeszcze się buduje, czy
też ju ż mieszka. Kontrolujący mogą
wszędzie dotrzeć - ostrzega kierownik.
Każdy musi zgłosić zakończenie

budowlany, sporządzamy listę potrzeb
nych do wykonania robót wykończe
niowych. W takim przypadku, w dal
szym ciągu można korzystać z ulgi
podatkowej z tytułu budowania domu mówi kierownik Buchwald.

Więcej domów
Z roku na rok w Jarocinie i okoli
cach buduje się coraz więcej domów. Moja firm a odczuwa wyraźny rozwój
budownictwa, chociaż wielu polityków,
szczególnie z opozycji, krytykuje tę
sferę gospodarki, mówiąc, że budow
nictwo stoi, a nawet, że się wali. Ja sam

Moda na kominki i strychy
Niegdyś pracownie projektowe w
całej Polsce dysponowały katalogiem
gotowych planów domów, które otrzy
mywały z Warszawy i tylko z tego
można było wybrać sobie przyszły
dom. Dlatego też dzisiaj często można
spotkać identyczne domki nie tylko na
jednym osiedlu, ale w kilku miastach.
' Tak było z “Tumidajem " w Jarocinie.
Określono, że budow ane mają być
domy bliźniacze z płaskimi dachami,
(-ale osiedle wygląda więc tak samo.
Kiedyś budowano skromne domy, nie
tyle może z braku pieniędzy, co z braku
fnaterialów budowlanych dostępnych
na polskim rynku - twierdzi architekt
Jadwiga Pieńczewska. Dzisiaj panuje
zupełnie inna sytuacja. Tak jak istnieje
moda na noszenie określonych ubrań
czy na kraje, do których jeździ się na
wakacje, tak sam o panuje moda w
dziedzinie budowania domów. - Jest
moda nie tylko na projekty, ale nawet
na materiały budowlane. W tej chwili
modne są strome dachy. Bardzo popu
larne jest wykorzystywanie strychów.
Teraz ju ż nie je s t to miejsce na rupieciarnię czy też suszarnię. Coraz więcej
łudzi chce też mieć w domu kominek -

rn°w i Jadw iga P ieńczew ska. Pani
architekt zwraca również uwagę na to,
ze zmieniają się ogrody. To już nie jest
tylko miejsce, gdzie sadzi się pietrusz
kę* cebulę i inne warzywa oraz drzewa
1 krzewy owocowe. C oraz częściej
•udzie decyduj ą się na posianie trawy,
wygospodarowanie miejsca na grilla,
a nawet oczko w odne i fontannę.
Podobnie sprawa wygląda z artykułami
Potrzebnymi do budowy domu. Tylko
°d ilości pieniędzy inwestora zależy, na
Jakie materiały budowlane się zdecy

WAKACJE NA BUDOWIE
----------------------------------------------------------------------------- JU ST Y N A N A P IE R A J ---------okazało, że w Jarocinie jest taki sam
asortyment - mówi kobieta.
R y szard K ow alski, w łaściciel
firmy zajmującej się projektowaniem
oraz sprzedażą i usługam i budow 
lanymi, przyznaje, że biedniejsi inwes
torzy chcą mieć domek jak najtańszy,
najskromniejszy, nieduży. Wówczas
proponuje im się domy jednopozio
mowe, nie podpiwniczone w granicach
50 - 70 metrów kwadratowych. - Taki
domek można zbudować, zależnie od
standardów wykończeniowych, zna
cznie p o n iżej p ó ł m iliarda złotych.
Jednocześnie projektujemy domy, które
kosztują parę miliardów złotych - mówi
Ryszard Kowalski i ocenia, że coraz
więcej jest zam ówień droższych. Widać, że rozwija się prywatny biznes
w Jarocinie i okolicach. Ludzie zaspo
ko ili sw e potrzeby, je ś li chodzi o

w yposażenie firm y i zaczynają ju ż
myśleć o budowie domu - mówi Ry
szard Kowalski.

Nagonka inspektorów
W ostatnim czasie telew izyjne
“W iadomości” informowały o coraz
częstszych przypadkach wprowadzania
się do nowo wybudowanych domów,
bez wcześniejszego zgłoszenia nadzo
rowi budow lanem u o zakończenia
budowy. - Rzeczywiście jest “nagonka”
- mówi W ło d z im ie rz B u c h w ald .

budowy i chęć przystąpienia do użytko
wania w Oddziale Nadzoru Budow
lanego Urzędu Rejonowego w Jaro
cinie. Jeżeli nie zakończył budowy, a
chce już zamieszkać, może również się
o takie pozwolenie ubiegać. Wydział
Społeczno - Administracyjny Urzędu
Gminy i Miasta w Jarocinie prędzej nie
zamelduje osoby, która wybudowała
się na nowej działce, jeżeli nie zgłosi
tego faktu w Urzędzie Rejonowym. Wydajemy stw ierdzenie potw ierdza
jące, że zostały spełnione wszystkie
wymogi wynikające z prawa budowla
nego. Zawiadamiamy o tym wydział
społeczno - adm inistracyjny, czyli
m eldunkow y, j a k rów nież w ydział
budżetowo - finansowy urzędu miasta,
który sprawdza z kolei, czy dana osoba
wypełniła wszystkie f ormalności podat
kowe - mówi Włodzimierz Buchwald.
- Dzięki temu istnieje obopólna kontro
la. My pomagamy urzędowi miasta, a
on pomaga nam. Jednocześnie pracow
nicy nadzoru budowlanego kontrolują
wybrane budynki i sprawdzają, czy
zam ieszkały tam w łaściciel zgłosił
zakończenie budow y w U rzędzie
Rejonowym. Za stwierdzone niepra
w idłow ości m ogą nałożyć m andat
nawet do 500 zł. Kontrolujący może
również odesłać wniosek o ukaranie do
K olegium do Spraw W ykroczeń.
Maksymalna kara wynosi wówczas 5
tys. zł. - W tym roku ukaraliśmy pięć
osób m andatam i za 200 zł z tytułu
niedopełnienia obowiązku zgłoszenia
przystąpienia do użytkowania obiektu
- wyjaśnia kierownik Buchw-ald.
Korzyści wynikające z niezgłoszenia zakończenia prac budowalnych
są dwojakie. Od niew ykończonego
domu, będącego przez cały czas w
budowie, płaci się niższy podatek.
Można też korzystać z ulgi mieszka
niowej. Zdarza się, że ludzie mylnie
sądzą, iż zgłaszając zakończenie
budowy, nie będzie im przysługiwać
ulga budowlana. - Jeżeli ktoś uzyska
pozwolenie na użytkowanie domu nie
wykończonego, to wówczas my - nadzór

zresztą dostrzegam zupełnie odwrotną
rzecz. Gdy zaczynałem swoją działal
ność w 1993 roku, zatrudniałem jedne
go projektanta, a w tej chwili jest ich
dziesięciu. Jak na warunki jarocińskie,
to i tak j e s t duża obsada - m ówi
Ryszard Kowalski. W latach osiem
dziesiątych w Jarocinie oddawano do
użytku od osiem dziesięciu do stu
domów' jednorodzinnych rocznie. Na
początku lat dziewięćdziesiątych liczba
ta bardzo spadła. Analiza statystyczna
wskazuje, że w gminie Jarocin w 1996
roku nastąpił wyraźny wzrost w stosun
ku do lat poprzednich. Podczas gdy
jeszcze w 1995 roku przybyło w gminie
tylko 47 domów, to już rok później
przeszło dwukrotnie więcej - 99. W
pierwszym półroczu bieżącego roi. j
zgłoszono 57 nowych domów'. Kierow'nik Buchwald szacuje, że liczba ta
przekroczy 100 budynków je d n o 
rodzinnych.
Z przeprowadzonej kontroli w y
nika, że około tysiąc domów mieszkal
nych znajduje się w tej chw ili w
budow ie na terenie całego rejonu
jarocińskiego. Pozwoleń na budowę
wydaje się stosunkowi) dużo, chociaż
znamienne jest, że znacznie wydłużył
się cykl budowy. - Kiedyś budowano
w dwóch, trzech latach. Teraz bywają
przypadki, że ktoś i 10 lat stawia dom mówi. Tak długie budowanie domu
w cale nie należy do rzadkości. Postawienie “gołych murów ” to właś
ciw ie nie problem . O w iele g orzej
sprawa się ma z wykończeniem domu.
O tym, ja kie to są olbrzymie koszty,
może mieć wyobrażeniejedynie ten, kto
sam zdecydował się na postaw ienie
domu. Już osiem lat się budujemy i
końca tej roboty nie widać. Na szczęście
mamy dach u rodziców - mówi młody
mężczyzna.
Stosunkow o dużo osób zgłasza się
do oddziału nadzoru budowlanego w
sierpniu i wrześniu, potwierdza to więc
regułę, że najwięcej prac budowlanych
przeprowadzanych jest latem. Zatem
urlop na budowie?
■
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Chcemy zmienić system
Rozmowa z BENEDYKTEM ZYBAŁĄ - kandydatem do Sejmu z listy Unii Pracy
Dlaczego zdecydował się pan na kan
dydowanie do Sejmu?
Kandyduję, bo Polska jest źle rzą
dzona. Unia Pracy, jak żadna inna
partia, działa w służbie całego narodu,
za co jest często krytykowana. Jest
partią dla ludzi żyjących z uczciwej
pracy, a także dla ludzi, którzy chcą
żyć z uczciwej pracy, ale nie pozwala
im na to system. Chcemy zmienić len
system.
Biorę udział w wyborach, aby uzys
kać poparcie dla naszego programu
naprawy. Jako działacz Polskiego
Przymierza Gospodarczego mam do
zaproponowania społeczeństwu sys
tem gospodarczy - gospodarki ryn
kowej, opartej tylko na prawach eko
nomii, czyli na uczciwej konkurencji,
równych szansach. Obecny system, to
gospodarka centralnie sterowana,
centralnie regulowana, a ściślej mani
pulowana, przy pomocy takich instru
mentów, jak umorzenia, zwolnienia,
ulgi podatkowe, kontyngenty bezcło
we, różne stawki celne, różne stawki
podatku VAT, dumpingowy kurs do
lara. To wszystko tworzy nieuczciwą
konkurencję. (...) Jest to rozdawanie
przywilejów.
Jest pan wiceprezesem Zarządu Wo
jewódzkiego Polskiego Przymierza
Gospodarczego, organizacji, która po
wstała z inicjatywy Ruchu Odbudowy
Polski - partii z programem, wydawało
by się, zupełnie różniącym się od zapi
sów programowych Unii Pracy.
Uznaję tezę, iż gospodarka nie ma
kolorów. W PPG współpracuję z oso
bami, a nie z organizacjami. Nie dzielę
ludzi ze względu na poglądy, przynale
żność, ale staram się pracować z lu
dźmi, którzy są przydatni dla działal
ności publicznej. W każdej partii poli
tycznej znajduję ludzi wartościowych,
z którymi mogę chętnie współpraco
wać.
Pan, kandydat na posła z listy Unii
Pracy, zgadza się z programem Ruchu
Odbudowy Polski?
ROP ma w swoim programie gos
podarczym zapisaną obronę intere
sów polskiej gospodarki, a zwłaszcza
małej i średniej przedsiębiorczości. To
nam jak najbardziej odpowiada. N a
tomiast jako PPG nie mieszamy się do
polityki, stąd też nie zajmujemy stano
wiska w sprawie innych elementów
program u ROP-u. Zgadzamy się
z ogólnym kierunkiem program u gos
podarki ROP-u. N atom iast metody
realizacji tego program u są już do
dyskusji. Obronę interesów polskiej
gospodarki ma też zapisaną w swoim
programie PSL, w związku z tym
również bliskie nam programowo.
Czy nie stoją w sprzeczności z gos
podarką rynkową postulaty obrony in
teresów polskiej gospodarki w wydaniu
takim, jakie prezentuje bliski wam pro
gramowo - jak pan przyznał - ROI*

i PSL? ROP na przykłąd prowadził
dużą akcję przeciw budowie w Polsce
supermarketów z udziałem obcego ka
pitału. PSL sprzeciwia się obniżaniu
ceł na zagraniczne produkty rolne, żą
da dopłat do paliwa dla rolników.
To są szczegóły rozwiązań, a my nie
analizujemy tych poglądów tak szcze
gółowo. Wystarcza nam to, że chcą
bronić interesów polskiej gospodarki.
My natomiast proponujemy swoje
rozwiązania.
W jaki sposób chcecie więc chronić
interesy polskiej gospodarki?
Poprzez wprowadzenie gospodarki
rynkowej. Twierdzę, że gdyby w Po
lsce był system gospodarki rynkowej,
bylibyśmy bardzo konkurencyjnym
partnerem gospodarczym w Europie.
Wydaje mi się, że nie ma w Europie
państwa, w którym istniałby system
gospodarki w stu procentach rynkowej
- takiej, o jakim pan mówi. Przecież
kraje Unii Europejskiej też stosują
protekcjonizm handlowy, tworzą barie
ry celne dla państw pozaunijnych.
Zgadza się, nie ma państw z sys
temami w stu procentach rynkowymi.
Uważa więc pan, że politycy, ekono
miści - mówiąc o gospodarce rynkowej
w Polsce - kłamią, gdyż takiej gospoda
rki wcale nie mamy?

W prowadzają w błąd. To nie jest
okłamywanie, bo zwykle politycy ro
bią to nieświadomie, nie rozumieją
bowiem pojęcia gospodarka rynkowa.
Leszek Balcerowicz nie wie, co to jest
gospodarka rynkowa?
Niestety, do końca nie rozumie tego
pojęcia.
W sondażach Unia Pracy uzyskuje
poparcie 5 -1 0 %. Jakie poparcie Unia
otrzyma w województwie kaliskim?

FOTO Stachowiak

Chaos bez winnego
Chaosem nazwali polską politykę rolną działacze Polskiego Stronnict
wa Ludowego z rejonu jarocińskiego. Nie zgodzili się, że za krytykowaną
przez nich politykę odpowiadają ministrowie rolnictwa, którymi przez
ostatnie cztery lata byli politycy PSL-u.
Konferencja prasowa, która odby
ła się w poniedziałek w siedzibie ja ro 
cińskich władz PSL-u, poświęcona
była przede wszystkim prezentacji
programu wyborczego Stronnictwa.
Przedstawił go Jan Grzesiek - prezes
Zarządu Miejsko - Gminnego PSL
w Jarocinie, a jednocześnie kandydat
na posła. - M amy program dla całego
społeczeństwa, a nie tylko dla naszego
podstawowego elektoratu, jakim są
mieszkańcy wsi - środowisko nam naj
bliższe - oświadczył Jan Grzesiek.
Stwierdził, że program PSL-u wycho
dzi naprzeciw wyzwaniom stojącym
przed Polską - integracją z Unią Euro
pejską i członkostwem w NATO.
Jan Grzesiek powiedział także, iż
PSL opowiada się za umacnianiem
demokracji między innymi przez dal
szy rozwój samorządności lokalnej.
Jednocześnie Jan Bartczak - członek
jarocińskich i wojewódzkich władz
PSL zaznaczył, że Stronnictwo pod
trzymuje
negatywne
stanowisko
w sprawie utworzenia powiatów. Wy
raził wątpliwości, czy Polskę stać na
reformę powiatową. Uznał, że jej ko-

szły są "niewyobrażalne” . Opierając
się na danych z biuletynu Urzędu
Rady Ministrów stwierdził, iż konie
czne byłoby zatrudnienie w urzędach
powiatowych dwukrotnie większej
liczby pracowników niż obecnie pra
cuje w urzędach rejonowych. Jako
niejasny określił Jan Bartczak propo
nowany rozdział kompetencji między
gminami i powiatami. Za niepraw
dziwe uznał twierdzenia, że na wpro
wadzeniu powiatów nie ucierpią bu
dżety gmin. - Gmina będzie musiała
podzielić się częścią swojego dochodu
z powiatem - powiedział Jan Bartczak.
Pytany, czy dostrzega przynajmniej
jedną pozytywną konsekwencję stwo
rzenia powiatów, oświadczył, że nie
znajduje żadnej. Przyznał natomiast,
że PSL opowiada się za stworzeniem
nowego podziału administracyjnego
na poziomie wojewódzkim.
Peeselowcy ocenili również cztery
lata rządów koalicji PSL - SLD. Korzystne efekty działalności tej koali
cji są nie do podważenia - stwierdził Jan
Grzesiek. Jan Bartczak przyznał, że są
i powody do niezadowolenia. - Mart-

Aktualnie Unia Pracy nie ma swoje
go posła z okręgu kaliskiego. W naj
bliższych wyborach chcemy uzyskać
w Kaliskiem chociaż jeden mandat.
Swoją kandydaturę traktuję jako
sprawę drugorzędną. Unia Pracy na
terenie Ziemi Jarocińskiej dotąd nie
funkcjonowała. Ja jestem członkiem
Unii od grudnia 1996 roku. Działal
ność partii dopiero będę starał się
"rozkręcać” . Ważne jest jednak, aby
kandydaci reprezentowali jak najwię
cej miejscowości województwa i tak
próbowali pozyskać elektorat. Zdaję
sobie sprawę, że w Jarocinie i okolicy
elektorat UP jest niewielki.
Unia Pracy domaga się jawności
finansów partii politycznych, kosztów
kampanii wyborczych. Ile wyda pan
pieniędzy na swoją kampanię i jak
będzie ona wyglądała?
Dotychczas wydałem 100 zł, może
jeszcze wydam około 200 zł. Kam
panię będę prowadził skromnie, bez
wielkich poszukiwań elektoratu. Sta
ram się przekonywać do naszego pro
gramu w sposób bezpośredni poprzez
osobiste docieranie do osób.
Co pan wpisze w oświadczeniu doty
czącym współpracy ze służbami spec
jalnymi do roku 1990, wymóg złożenia
którego wprowadziła ustawa lustracyj
na?
Już złożyłem oświadczenie, że nigdy
nie współpracowałem ze służbami spe
cjalnymi.
Rozmawiał
ROBERT KAŹMIERCZAK

wić może zbyt opieszale wprowadzanie
reformy ubezpieczeń społecznych, brak
pewnych koncepcji rozwoju kraju, jak
na przykład koncepcji funkcjonowania
rolnictwa. M amy totalnie wolny rynek,
nie regulowany. Wszędzie w tym boga
tym świecie rynek jest wolny, ale regu
lowany, pod dyskretną kontrolą państ
wa. (...) Dostrzegajmy więc, że pewien
interewencjonizm państwowy jest po
trzebny - mówił Jan Bartczak. Zenon
Błaszczyk - prezes Zarządu Rejono
wego PSL w Jarocinie ubolewał, że
przez ostatnie cztery lata produkcja
rolna w Polsce nadal była na granicy
opłacalności dla rolników. Stanisław'
Mikołajczak - prezes Zarządu Gmin
nego PSL w Kotlinie przyznał, że
polskie produkty rolne mogą stanowić
konkurencję dla wytwarzanych w kra
jach Unii Europejskiej. Zgodził się
z twierdzeniami Jana Bartczaka, że
rząd musi bardziej wpływać na sektor
rolniczy. - W Unii rząd inspiruje gos
podarkę rolną. Każdy rolnik wie, co ma
produkować, ile produkować i wie, że
ma z tego zysk. Oprócz tego są dotacje
dla rolnictwa. A u nas jest chaos mówił Stanisław Mikołajczak. Peese
lowcy nie zgadzają się na to, aby za
politykę rolną obciążać kolejnych mi
nistrów koalicji, z których każdy był
przedstawicielem PSL-u. - Nie była
możliwa realizacja wszystkiego, co za
pisane w programie PSL-u. To bylj
rządy koalicji. Nie można było więC
patrzeć tylko na swoją działkę i swój
wycinek problemów - stwierdził Jan
Grzesiek.
(rk)
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RAFORT „G A ZE TY "
D yskoteka. M iejsce, które przyciąga m łodych ludzi z okolic oddalonych naw et o
kilkadziesiąt kilom etrów . M agnesem jest nie tylko m uzyka i taniec. Tu nie trzeba
legitym ować się dow odem osobistym żeby w ypić piwo czy' zapalić papierosa. Częściej
leż nadarza się m ożliw ość “zaczep k i”.

Gorące dyskoteki
------------------------------------------------------------A N N A G O G O Ł K IE W IC Z ---------------------Bójki wszczynane są zwłaszCZa przez w alczące ze sobą grupy
Punków i skinów, ale nie tylko. Wjednej
z Jarocińskich dyskotek byłam świadklem bójki dwóch kumpli, którzy zaczęli
fa lezy ć, bo tak j e s t m odnie. (...)
Niestety niewielu ludzi zdaje sobie
sPrawę, że te “atrakcyjne ", ja k się
Powszechnie wydaje, rozboje są naj
gęstszą przyczyną zamykania klubów
dyskotekowych. Przykładów nie trzeba
Szukać daleko. Mamy j e w okolicy, np.
uyskoteka w Nowej Wsi czy w Zielonej
L({ce. Jednak młodzieży to nie przeszka
dza, ze zamknięta jest jedna czy druga
unpreza ”, bo przecież o b iera n e są
cicłgle nowe kluby. W tym układzie
Wandale dyskotekowi żyją bezkarnie
dalej, a ci, którzy chcą się bawić, idą
0 innej dyskoteki, ponieważ je s t ich
wiele.” “( " ) W dyskotekach szerzy się
Wko niemoralne zachowanie. Młodzież
PlJ e>pali i robi inne rzeczy. W dodatku
Potem, ja k niektórzy chuligani wychoj Zc{> hałasują, niszczą przysta n ki i
tonią drzewka. (...)”
listów czytelników “Gazety Jarociń*Iej ’\ nazwiska i adresy znane redakcji

^r*ystanek: Jaraczewo
^alibu” - sobota, godz. 20.40
Swoją w ypraw ę zaczynam y od
^ ac z e w a . Klub “M alibu” wita nas
^ °dką i napisem nabazgranym mazalem na drzw iach: “ Przepraszam y
^ont, dyskoteki już wkrótce”. Nie
, ‘^ e m y w ięc zaspokoić d zienni^arskieij ciekaw ości i zobaczyć, w
*'ch warunkach bawi się jaraczewska
^odzież.

^rzystanek: Koźmin
- sobota, godz. 21.15
. ^ie mamy szczęścia także w KoźI ^ i e . Tutaj, w przeciwieństw ie do
,nnych miejscowości, dyskoteki orgattizuje się w piątki. Imprezy trwają od
2° 00 do 24.00. B udynek “ B ek i”
Urińejscowiony jest pomiędzy osiedlo
nymi blokami. Wchodzimy do środka.
WeWnątrz klub wygląda jak zwyczajny
Pub. Po obu stronach sali stoją boksy awY ze stołami oddzielone ściankami,
hsko wejścia znajduje się duży barek.
°ść czysto. N ajw iększą popularn°sc ią w śród klien tó w cieszy się
niedrogie piwo browaru krotoszyńskiego. - Oni tu nie m ają ża d n ej
}°zrywki. Cichutko ode mnie wychodzą,
ale władze miasta nie chcą dać pozwoonia na dłuższe dyskoteki. Teraz tojest
bez sensu. Kiedy ludzie zaczynają się
dobrze bawić, trzeba zamykać - mówi
dzierżawca. Innego zdania jest dwu

dziestokilkuletnia Agnieszka, sąsiadka
“Beki”. - To nie je s t typowa dyskoteka.
L u d zie p rzych o d zą cy tam to sta li
bywalcy. Kiedyś nototycznie po impre
zie przewracano kosze, na przystanku
wybijano szyby. Były nawet przypadki
włamań do pobliskich sklepów. Gdyby
do mnie przyjechał ktoś znajomy, nie
poszłabym z nim do “Beki ”. Koźmińska
młodzież najczęściej odwiedza imprezy
organizowane w Nowej Wsi i Zielonej
Łące.
Przystanek: Pleszew
“Delfin” - sobota, godz. 22.00
Na peryferiach miasta znajduje się
mały klub, gdzie młodzież może się
bawić przez cały weekend. - Zastana
wiamy się, czy’ nie zrobić dyskotek także
w środy - mówi właścicielka “Delfina”.
Nigdzie nie widać ochroniarzy. Po obu
stronach stosunkow o niew ielkiego
wnętrza znajdują się stoliki, naprzeciw'
niewielki barek, gdzie oprócz napojów
alkoholowych można zamówić nawet
ciepły posiłek. Na balkon wchodzi się
wąskimi, brudnymi schodami, wytar
tymi do “gołej” deski. W dole, pośrod
ku sali, w kolorowym świetle odbija
nym przez lu strzan ą kulę, tańczy
grupka nastolatków. Ogólnie raczej
niewielu gości, pomimo, iż wejście jest
za darmo. - Teraz przychodzi mało
ludzi, choć czasem je s t w ięcej niż
dzisiaj. Przyjeżdżają do nas z Jarocina,
Zdun, Kalisza. Czynne mamy od 21.00,
ale najw ięcej chętnych do zabaw y
zjawia się dopiero o 23.00 - twierdzi
w łaścicielka. - K lien ci są raczej
spokojni, nie ma bójek.
Przystanek: Pleszew
“Klub” - sobota, godz. 22.30
Kiedy zbliżamy się do starej kamie
nicy w' pobliżu pleszewskiego rynku,
już z daleka słychać przygłuszony,
zniekształcony łomot muzyki disco. Na
górę, gdzie jest dyskoteka, prowadzą
dość obskurne, dawno nie odnawiane
schody. Przy drzw iach na piętrze
dostrzegam kilku bramkarzy. Jeden z
nich ukradkiem przepuszcza znajo
mego bez biletu. Wejście kosztuje 3 zł.
Na sali ogromny tłum młodzieży, w'
powietrzu wńsi papierosowy dym, jest
duszno. Jest tylko jedna damska toaleta,
przy której stoi długa kolejka. Źródłem
światła na sali są kolorowe “migacze”.
W dw'óch ciem nych barach można
zaopatrzyć się w piw'o i drinki - jedyny
dostępny asortym ent. - Największe
tłumy zjawiają się w' godzinach 24.00
- 2.00. Potem się trochę przerzedza,
choć czynne mamy “do oporu”, dopóki

jest choć jeden gość - mówi mężczyzna
zastępujący tego dnia w łaścicieli. Ludzie przychodzą głównie w soboty.
Piątki i niedziele nie są tak popularne.
Na pytanie, czy często zdarzają się
bójki, młody człowiek uśmiecha się. Jest ja k w szędzie, ale raczej nie odpowiada.
Przystanek: Zielona Łąka
“Scatnian” - sobota, godz. 23.00
Z trudem znajdujemy miejsce do
zaparkowania samochodu. Korowód
pojazdów ciągnie się przez kilkaset
metrów. Z zewnątrz dyskoteka wygląda
jak stodoła - nieotynkowane pustaki,
brak okien. Za zabawę trzeba zapłacić
5 zł. Można tu przychodzić w soboty i
n iedziele. W środku je s t jaśn ie j i
czyściej niż w “Klubie”. Właściciele
zadbali też o wystrój sali. Ściany zdobią
abstrakcyje plakaty, świecące w świetle
nadfioletu i migoczących, kolorowych
reflektorów. Przy dobrze oświetlonym
barze, gdzie oprócz napojów (nie tylko
alkoholowych) można kupić coś “na
ząb”, znajduje się kilkanaście stolików.
Za nim i, w głębi ogrom nej hali, w
“sardynkowym” ścisku tańczy kilkuset
miłośników muzyki disco. - Jarociniaków jest mało. Najwięcej ludzi przyjeż
dża z Pleszewa, Witaszyc i Ostrowa twierdzi jeden z gości. - Przychodzę tu,
bo je s t najfajniej. Puszczone na całą
“parę” dwa wentylatory nie są w stanie
wydmuchać na zewnątrz rozgrzanego
i ciężkiego od dymu papierosowego
powietrza. W dodatku disc jockey co
jakiś czas zagęszcza atmosferę siwym
dymem. Panują tu, podobnie jak w
większości odwiedzanych przez nas
dyskotek, najnowsze hity. - Oni innej
muzyki nie chcą słuchać - mówi d.j.
Rozproszeni anonimowo między ludź
mi ochroniarze pilnują porządku. Ogólnie je s t spokojnie, obsługa daje
sobie radę - twierdzi właściciel “Scatmana”. - Zimą ludzie przychodzą ju ż
od 20.00, latem - dopiero ja k robi się
ciemno. W wakacje dużo jest młodzieży
szkolnej.
Przystanek: Wilkowyja
“Protektor” - sobota, godz. 24.00
Podobnie jak w “Scatmanie” i tutaj
trudno przebić się do wejścia przez
tłum m łodych ludzi. Za udział w
sobotniej imprezie trzeba zapłacić 5 zł.
W środy jest o 2 zł taniej. Bramkarze
wpuszczają nas do środka. Po prawej
stronie znajdują się dwa dobrze oświet
lone bary, gdzie serwowane są napoje
alkoholowe i drobne “przekąski” typu
paluszki. Przy barach stoi kilkanaście

ław. Na lewo, w świetle odbijanym
przez lustrzaną kulę, tłum m łodych
ludzi w niemałym ścisku “wygina” się
w rytm muzyki disco. Za parkietem
wchodzi się po schodkach na podwyż
szenie ze stolikami. Zaduch panuje
tutaj taki, że trudno normalnie oddy
chać. W ciężkim powietrzu wiszą kłęby
dymu od papierosów. Właściciela nie
ma. - Zawsze przychodzi tu dużo gości.
Większość z nich to jarociniacy. Gramy
do 4.00 w nocy, ale ponieważ ostatni
autobus do Jarocina odchodzi o 3.15,
impreza właściwie się kończy - mówi
w imieniu szefa mężczyzna sprzeda
jący bilety. Jeden ze stałych gości, 19letni Łukasz, opowiada mi, jak jeszcze
niedawno jakiś agresywny bramkarz
zaczepiał bez powodu młodych ludzi.
- Teraz mamy dobrych ochroniarzy i nie
ma bójek - twierdzi “zastępca” właściciela
Przystanek: Jarocin
“Palermo” - sobota, godz. 0.40
Tej soboty wejście do “Palermo”
jest za darmo. Często zdarza się jednak,
że pobierana jest od gości opłata w
wysokości 5 zł. - Nie znasz tutaj dnia
a ni godziny, kied y trzeba będzie
zapłacić. Właściciele nie kierują się
żadnymi zasadami - skarży się jedna z
dziew cząt przychodząca ze sw oją
“paczką” do “Palermo” dość często.
Przy bardzo dobrze zaopatrzonym w
najróżniejsze gatunki napojów alkoho
lowych barze, siedzi grupka ludzi.
Wchodzimy na piętro, gdzie znajduje
się sala taneczna z lustrzanymi ściana
mi. Nie ma za dużo gości. Pomimo iż
je s t to p om ieszczenie n iew ielk ie,
m iejsca na parkiecie nie brakuje.
Muzyka puszczana za konsoletą przez
disc jo c k e y ’a je s t taka sam a ja k
wszędzie. W odróżnieniu od innych
dyskotek, nie panuje tu dziś duchota.
Śwdeże p o w ietrze napływ a przez
otwarte drzwi na taras, gdzie w ciem
nościach dostrzegamy jakąś ściskającą
się parę. Właściciele nie znajdują dla
nas czasu na rozmowę.
Przystanek: Jarocin
“Night Rider” - sobota, godz. 1.00
W “Night Riderze” można bawić
się w piątki za 3 zł, a w soboty za 5 zł.
- W sierpniu planujemy zorganizować
dyskoteki dla młodzieży także w środku
tygodnia - informuje właściciel. Tej
nocy klub świeci pustkami. “ Bezro
botni” bramkarze kręcą się bez celu. W zeszłą sobotę mieliśmy wesele, to
zawsze potem pokutuje - tłumaczy nam
szef. Goście są w bardziej zróżnico
wanym wieku niż gdzie indziej, raczej
przypadkowi, choć jest też kilku stałych
byw alców . Rozm aw iam z dwom a
szesnastolatkam i, które jak o sobie
mówią, są fankami “Night Ridera” . Byłyśmy na wielu innych dyskotekach,
ale tu podoba nam się najbardziej. Na
parkiecie kilka par bawi się w słabym
odblasku lustrzanej kuli i czerwonego
“ lasera” , jedynych dyskotekow ych
gadżetów. Przeboje dla “old boy'ów ”
(sprzed dziesięciu lat) przeplatają się z
najnowszymi utworami. Miłe wrażenie
psuje brak odpowiedniego wystroju sali
i fakt, iż jest tu dość brudno. Z “Night
Ridera” wychodzimy po trzeciej w nocy
razem z innymi, nielicznymi nocnymi
markami.
H
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D zień Z ie la rza '97
Komitet Organizacyjny
ma zaszczyt zaprosić
na uroczyste obchody
Dnia Zielarza
15 sierpnia 1997r w Klęce
11 l 3 Msza Święta w Kościele p.w. Świętej Trójcy
w Nowym Mieście

14 00 Otwarcie Festynu "Dzień Zielarza" na stadionie sportowym
w Klęce - koncert zespołu puzonistów z Schornweisach
- Vestenbergsgreuth

1500 M ię d z yn a ro d o w y Mecz P iłka rski Z ie la rz y
Czechy ■Polska

1700 Zielarskie atrakcje - w programie dla wszystkich
uczestników festynu liczne konkursy i zabawy oraz blok
gwarowy w wykonaniu artystów estradowych.
Całość prowadzi Jacek Hałasik - Radio Merkury

20 °° Zabawa Taneczna. Do tańca zaprasza zespół AVANTI.
Przez cały czas trwania festynu: grill z szaszłykami
i kiełbaskami, frytki, lody, piwo znanych polskich
browarów takich jak Lech, EB, Żywiec.
W czasie trwania festynu prowadzona będzie loteria
fantowa Zielarze - Powodzianom z cennymi nagrodami.
Losowanie nagród o godz. 19.00
Zapraszamy do zabawy na świeżym powietrzu oraz
aktywnego uczestnictwa w konkursach i zabawach.

Herbapol Klęka S.A. ©uroplant sp. z o.o.

(M i

Vitax Sp. z o.o.
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Kto jest kto w Kotlinie
Dokończenie ze str. i
- Gdyby to się u nas zdarzyło, to na
pewno też byłoby trudno zorganizować
porządną akcję ratunkową. Z tego trze
ba wyciągnąć wnioski i ja ja ko sze f
Obrony Cywilnej muszę przejrzeć pa
piery i plany. U nas co prawda nie
będzie powodzi, ale jakiś mały cyklonik
rnoże nam przelecieć i parędziesiąt da
chów może zostać zniszczonych. Wi
dzę, że najbardziej mobilną jednostką
w gminie jest Ochotnicza Straż Pożar
na. Wydaje mi się, że środki wydawane
na ich wyposażenie, to środki wydane
celowo- dodał.
Rada Gminy zdecydowała o prze
kazaniu wybranej gminie na terenach
objętych powodzią 20.000 zł, ze środ
ków uzyskanych ze sprzedaży nieru
chomości w Kurcewie. - Jesteśmy jed
nomyślni co do tego, że pomoc przeka
zana bezpośrednio na konto konkretnej
gminy jest potrzebna i celowa - stwier
dził przewodniczący rady Józef Szyniendera.

wie, Kotlinie i Racendowie. Próby uak
tywnienia innych nie udały się. Rolnicy
nie widzieli potrzeby płacenia składek.
Oni sami muszą wyjść z inicjatywą. Radny Feliks Jankowski zapropono
wał zorganizowanie spółki w gminie,
która zajęłaby się m. in. czyszczeniem
rowów. Zdaniem wójta koszty utwo
rzenia kolejnej jednostki organizacyj
nej są zbyt duże w stosunku do korzy
ści. - Ale tam, gdzie działają spółki,
gmina może pomóc przekazując środki
z budżetu - zakończył Walenty Kwaś
niewski.

Zrobiony w bambuko
Wiele czasu radni poświęcili spra
wie telefonizacji gminy. Radny Jerzy
Matusiak z Woli Książęcej prosił
o wysłanie pisma do telekomunikacji
w Kaliszu - Niech dyrektor Matuszew
ski wyjaśni dlaczego do teraz nic nie
odpowiedział, a obiecał odpowiedź do
końca lutego! - Radny Kazimierz Jaz-

gar zdziwił się, że w Roszkowie mają
telefony dzwonić do końca listopada,
jak napisała "G azeta Jarocińska” . Mnie dzisiaj ktoś powiedział: ”Czemu
wy kłamiecie. Wszędzie załatwiają,
a wy nic nie robicie! Panie wójcie, co tu
jest grane? - zapytał radny. - M y
możemy o telefonach gadać, gadać,
gadać, a decyzja nie leży po naszej
stronie - tłumaczył wójt. - Te sprawy,
które rada mogła załatwić, są załat
wione. Pan dyrektor Matuszewski
obiecał nam telefony wzbudzane drogą
radiową. I m y czekamy. Na koncie leży
miliard złotych na telefony i chyba do
końca roku sobie miejsce wyleży, bo ja
tracę nadzieję. Podjęto decyzję o przy
gotowaniu listy problemów i wysłaniu
kolejnego zaproszenia dla dyrektora
Matuszewskiego. W tej sytuacji, zda
niem sołtysa Magnuszewie Zenona
Szymczaka, powinny być założone te
lefony w jego wsi - W Magnuszewicach
jest ponad 100 zgłoszeń. Ja zrobiłem

tyle, co cały komitet. Dalej miał załat
wiać pan wójt. A pan wójt powiedział:
stop, bo pierwsza jest Wola i Wysogotówek. Jeżeli tam nie szło ruszyć, to co
stało na przeszkodzie, żeby ruszyć Magnuszewice? [...] Wszystko wskazuje
na to, że w 1997 w gminie Kotlin nie
zadzwoni żaden telefon. Walenty
Kwaśniewski odpowiedział: - Niepra
wdą jest, że w tym roku nie zadzwoniły
telefony. Zadzwoniły w Twardowie. [...]
Pan sołtys nie rozróżnia dwóch rzeczy.
Ja mówiłem ni raz, że decyzje w sprawie
telefonów leżą nie tu, tylko w Jarocinie,
u pana Zyska. Tam panu obiecano,
a potem pana zrobiono w bambuko
i wysłano do wójta, do komitetu. A wójt
może sobie palcem pogrzebać i ja k mu
rada nie uchwali Magnuszewie. A rada
na Magnuszewice na ten rok nie uchwa
liła, i koniec dyskusji. Jak rada nie
zmieni uchwały nie ruszę palcem w bu
cie. 1 o tym pan sołtys wie.
Na wniosek radnego Mariana Żurka Zarząd wystąpi do telekomunikacji
z prośbą o założenie autom atów pub
licznych we wsiach gminy Kotlin.
GRAŻYNA CYCHNERSKA

Ładna akcja
Decyzją rady 5.000 zł przeznaczono
na zorganizowanie dwutygodniowego
Pobytu w Kotlinie grupy dzieci ze
Stronia Śląskiego. Z tych pieniędzy
zostały opłacone przejazdy, wycieczki
1 posiłki na wycieczkach. Dzieci zo
stały bezpłatnie dodatkowo ubezpie
czone przez POLONIĘ z Jarocina.
- Ksiądz proboszcz wyszedł z tą
incjatywą i zwrócił się do zarządu,
a myśmy tę akcję poparli. Ta ładna
Qkcja pokazała nam, kto jest kto w Kot
unie. Kto ma pełną buzię miłości i serca,
a kto chce coś zrobić dla tych łudzi.
Przekonałem się, że w krytycznych
sytuacjach możemy na nasze społeczeństxvo liczyć. Ludzie są zdolni do wspól
nego działania. I to też jest bardzo
wożna sprawa - ocenił wójt. Wójt
Ubolewał nad tym, że w Kotlinie krąży
Plotka, jakoby osoby, które przyjęły
dzieci powodzian otrzymały z gminy
P° 700 zł na jedno dziecko. - To
°czy wiście jest bzdura! N ikt nie dostał
Pieniędzy z budżetu! Ci ludzie zrobili to
bez przymuszonej woli - skomentował
ta le n ty Kwaśniewski.
Na wniosek radnego Feliksa Jan
kowskiego część radnych i sołtysów
Przekazała diety na rzecz powodzian.

Ośrodek
Szkolenia Kierowców
z a p r a s z a na
ROZPOCZĘCIE KURSU
PROGRAMOWEGO
NA PRAWO JAZDY kat. A i B
w dniu 1.08.97 i 8.08.97, godz. 17.00
w JOK-u Jarocin, Plac Młodych 1
Na korzystnych
warunkach finansowych
Wykłady i badania lekarskie w JOK-u
Zapisy: Jarocin, ul. Wrocławska 251
telef. 747-27-90
oraz w dniach rozpoczęcia kursu

(3169/R/97)

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
JAROCIN
UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)
Przyjmują specjaliści
z klinik poznańskich w zakresie:
• chorób wewnętrznych i kardiologii
poniedziałek 1 5 .3 0 -1 7 .3 0

Radny Maciej Baurycza zwrócił
uwagę na to, że gmina Kotlin ucierPutla na skutek długotrwałych opa
dów. - Straty poniesione z powodu
niedrożności rowów są ogromne. Brak
melioracji to degradacja środowiska.
Czy byłaby możliwość wyjścia do rol
ników z inicjatywą powtórnego powoła
nia spółek wodnych? - pytał radny.
Wniosek ten poparł radny Stefan Ta
czała. Wójt odpowiedział - Radny
Baurycza poruszył rzecz niezwykłej
W(igi. Jako takie spółki wodne istnieją,
ale część zawiesiła działalność. W gmi
nie działają tylko vr Kurcewie, Parze-

składa serdeczne podziękowanie
za pomoc i wsparcie finansowe
w przygotowaniu uroczystości 50-lecia jednostki,
które odbyły się 12 lipca 1997 r.
Dziękujemy Zakładom Zielarskim "H erbapol” S.A. w Klęce, a panu prezesowi dr
Jerzemu Jamborowi dziękujemy za osobiste zaangażowanie w organizację uroczystości.
Dziękujemy też za okazaną pomoc wójtowi gminy Aleksandrowi Podemskiemu.
Dziękujemy firmom, organizacjom i wszystkim osobom prywatnym, które nam pomogły,
to jest: PPU "Herbatcch” w Klęce, PRP "Plantarol” w Klęce, Firmie Handlowo-Usługowej
w Klęce, NA-PO z Nowego Miasta, Gospodarstwu Rolnemu Skarbu Państwa w Wolicy
Nowej, Hurtowni Materiałów Budowlanych i Transportu Ciężkiego w Chociczy, WERKOP z Wolicy Nowej, 1NKUBOR Wylęgarni i Odchowalni Drobiu ze Świętomierza,
Zakładowi Budowlano-Instalacyjnemu ze Środy Wlkp., Wit-Bud z Komorza, Firmie
Transport Ciężarowy z Nowego Miasta, ul. Żerkowska 18, Sklepowi Auto-Części z Boguszyna. Dziękujemy też NSZZ "Solidarność” i Związkowi Zawodowemu Pracowników
"H erbapol” w Klęce.

Zarząd O SP w Klęce

Firma ”ROLMEX”
Cielcza, ul. Sienkiewicza 53A

dr med. Andrzej TYKARSKI
(3230/R/97)

• chorób uszu, nosa, gardła i krtani
poniedziałek 1 5 .3 0 -1 7 .3 0

tel. k o m ó r k o w y 0 9 0 /6 1 5 - 9 6 3

oferuje najtańszy

lek. med. Aleksandra KROKOWICZ
(3231/R/97)

• neurologii: bóle kręgosłupa, głowy, udary
m ózgow e, padaczka, EEG
wtorek 13.30 -15.30

dr med. Lucjan SPELAK
(3232/R/97)

Własna inicjatywa

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce

• ginekologii i położnictwa, onkologii
wtorek 15.30 -18.30
sobola: telefoniczne uzgodnienie 747-28-17

ir cement P-35 - 1 t 155,00 z VAT-em
wapno hydrat. - 1 t 185,00

------------------

Oryginalne worki ----------

Zapraszamy
Możliwość dostarczania towaru do klienta

(507/97)

dr med. Ewa NOWAK-MARKWITZ
(3233/R/97)

• ortopedii dziecięcej i dorosłych
choroby kolana, urazy sportow e
środa 15.30 -1 7 .3 0

lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI
(3234/R/971

• chirurgii ogólnej, żył, tętnic i żylaków odbytu
I i III śro d a m iesiąca 15.30 - 17.30

lek. med. Zbigniew KRASIŃSKI

(3235/R/97,

(3235/R/97,

• chorób skóry dzieci i dorosłych
piątek 15.30 - 17.00

lek. med. Małgorzata LULA

,3237,‘R/971

• chorób nerek, pęcherza, prostaty i jąder
piątek 15 30 • 17 00

lek. med. Jacek LULA

To jest okazja! ■

KIERMASZ ODZIEŻY 1OBUWIA

• chorób oczu
czwartek 15.30 -1 7 .3 0

dr med. Andrzej STYSZYŃSKI

Poprawisz sobie humor
nowym zakupem na drugą połowę lata!
Za pół ceny... a nawet mniej!

z końcówek kolekcji
bezpośrednio od producentów i importerów
Sprzedaż na parkingu przy ul. Śródmiejskiej 17
w Jarocinie

od 25 lipca do 10 sierpnia

h

Czynne codziennie
900 . 18°°
i niedziela

9OO_ -j4OO
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Kotlin

P asza
d la p o w o d zia n
Trzy wsie gminy Kotlin - Parzew,
Racendów i Sławoszew przekazały
gminie Stronie Śląskie, która ucier
piała w powodzi, prawie 6 ton paszy
i plonów rolnych.
Inicjator zbiórki paszy sołtys Parzewa Stefan Taczała ze Stanisławem
Stefaniakiem, który zapewnił trans
port darów, 1 sierpnia dojechali do
Stronia Śląskiego. - M ały strumyk
narobił tam bardzo dużo strat. Wszyst
kie mosty są zniszczone nie tyle przez
wodę co przez drzewa z korzeniami
i kamienie niesione nurtem - opowiada
Stefan Taczała. Sześć ton paszy prze
kazali sołtysom wsi Stronie i Goszów.
Zdaniem Stefana Taczały była to po
moc kierowana zza biurka, w Kaliszu
nikt nie sprawdził, czy w gminie Stro
nie Śląskie rzeczywiście ucierpiało rol
nictwo. Mieszkańcy trzech wsi prze
kazali zboże, ziemniaki, paszę i siano.
Najwięcej zebrano w Parzewie - 3.700
kg, w Sławoszewie - 1.200 kg, a w Racendowie - 850 kg. Rada Sołecka
Parzewa zdecydowała przeznaczyć
z pieniędzy wiejskich 2.000 zł. - Za
tysiąc złotych zakupiono paszy. Drugi
tysiąc chcemy też przeznaczyć na za
kup paszy - stwierdza sołtys Parzewa.
(gc)

Woda za wałem
W gminie Żerków minęło największe zagrożenie powodzią. W niebez
pieczeństwie znajdują się miejscowości położone po drugiej stronie Prosny.
Poziom Prosny w poniedziałek wy
nosił w godzinach rannych 310 centy
metrów (30 cm poniżej stanu alar
mowego), a Warty - 518 centymetrów
(38 cm powyżej stanu alarmowego) ”Wszystko wskazuje na to, że jutro
odwołamy stan alarmu powodziowego
w gminie” - powiedział nam w ponie
działek Mirosław Marecki, sekretarz
miejsko-gminnego komitetu przeciw
powodziowego w Żerkowie.
Na terenie gminy zalanych jest oko
ło 650 ha upraw. Cały czas wpływają
wnioski rolników, którzy w wyniku
fali powodziowej stracili swoje plony,
o uzyskanie pomocy w postaci zboża
lub środków finansowych. Każdy rol
nik otrzyma jedną tonę pszenicy za
każdy zalany hektar upraw lub rów
nowartość tony zboża, czyli 460 zł.
Złożone w urzędzie gminy wnioski
weryfikować będą dwie specjalnie po
wołane w tym celu komisje.
Mieszkańcy gminy Żerków nie m u
szą się już czuć zagrożeni. Jednak po
drugiej stronie Prosny sytuacja nadal
jest niebezpieczna. Naprzeciwko Komorza i Pogorzelicy odcięta od świata
jest, należąca już do gminy Pyzdry,
Modlica. Woda otacza wioskę z każ
dej strony. - "Tu jest nie dokończony
wał, 30-, 50-metrowa przerwa. Gdyby

nie ona, woda by się na pewno za
trzymała w walach - mówi jeden z mie
szkańców Modlicy. - Trzy dni roboty
by wystarczyły, żeby połączyć skarpy.
Zdążyliby to zrobić, bo ja k się zaczęła
powódź w Polsce, to oni jeszcze mieli
dużo czasu, żeby dokończyć robotę.”
W wiosce znajduje się dziesięć gos
podarstw. Największym problemem
jest brak paszy dla inwentarza. D o
starczane jest zboże, ale - zgodnie
z decyzją władz gminy - tylko dla tych
gospodarzy, którzy hodują Świnic. "To nie jest uczciwe. Nie mamy świń,
ale mamy inne zwierzaki - kury, gęsi,
kaczki. Czym je karmić? Mamy po
zwolić im zdechnąć?” - denerwuje się
młody mężczyzna. Pomagają im jedy
nie sołtysi z okolicznych miejscowości.
Paszę dostarczają do samej Modlicy
strażacy z Turku. Docierają tu kilka
razy dziennie amfibią.
Amfibią wywożone są Świnic. Częs
to nie mają jeszcze odpowiedniej wagi,

ale rolnicy decydują się na ich wcześ
niejszą sprzedaż właśnie ze względu na
problem z paszą.
Jak wspominają mieszkańcy M od
licy podobnych rozmiarów powódź
miała miejsce w 1985 roku. Wtedy
jednak było już po żniwach, rolnicy
zdążyli zebrać płody. Teraz stracili
wszystko.
Mieszkanka wsi Lisewo, w pobliżu
Kretkowa, trochę się niepokoi, czy
woda nie zaleje jej miejscowości. "Nam też zagraża, ale gorzej mają ci po
drugiej stronie, z Kretkowa. Tam jest
niżej. Jakby im zalało pegeery, to ja nie
wiem, co by było" - mówi Halina
Wróblewska z Lisewa.
- "Sama pani widzi, ja k tu mamy, ani
to wczasy, ani więzienie. Ani wyjechać,
rozerwać się - bo nie ma jak, ani
wczasy, bo - woda podchodzi" - mówi
mieszkaniec Modlicy. Podobnie jak
inni modliczanie chciałby, żeby cho
ciaż raz w tygodniu ktoś dostarczał
żywność. - "Nie chodzi o to, żeby było
darmo, tylko żeby można było kupić coś
do jedzenia - dodają mieszkańcy wio
ski. - W radiu mówili, że na Modlicę
jest dowożony chleb i sprawunki, a nam
tylko ten raz chleb przywieźli i więcej
nic. ”
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

M

M

.

Ważne dla pracodawców
Pracodawcy, których zakłady dotknięte zostały powodzią, mogą
składać do 15 sierpnia informacje dotyczące utrudnień w prowadzeniu
prawidłowej działalności.
Zawiadomienia takie powinny za
wierać informacje o braku środków
finansowych niezbędnych do:
- przeprowadzania badań profilakty
cznych pracowników, zgodnie z art.
229 Kodeksu Pracy,
- zapewniania pracownikom zatrud
nionym w warunkach szczególnie
uciążliwych posiłków i napojów, jeżeli
jest to niezbędne ze względów profila
ktycznych, zgodnie z art. 232 Kodeksu
Pracy i rozporządzeniem Rady Minis
trów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów
(Dz. U. nr 60, poz. 279),
- dostarczania pracownikom środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, zgodnie z przepi
sami działu dziesiątego Kodeksu Pra
cy "Bezpieczeństwo i higiena pracy"
rodziału IX "Środki ochrony indywi
dualnej oraz odzież i obuwie robo
cze".
Informacje te mogą składać wyłącz
nic pracodawcy, których zakłady zlo

kalizowane sa w gminach dotkniętych
klęską powodzi, tj.: gmina miejska
Kalisz oraz gminy: Blizanów, Boles
ławiec, Brzeziny, Chocz, Czajków,
Doruchów, Galewice, Gizałki, G o
dziesze Wielkie, Gołuchów, Grabów
n. Prosną, Kraszewice, Łubnice, Odo
lanów, Przygodzice, Sieroszowice,
Sośnie, Wieruszów, Żerków.
Informacje składane mogą być wy
łącznie w formie pisemnej pod ad
resem Oddziału Państwowej Inspekcji
Pracy, w Ostrowie Wlkp., ul. G rabo
wska 29, fax 736-62-02, powinny za
wierać co najmniej:
- liczbę pracowników, których doty
czą, w rozbiciu na poszczególne zada
nia,
- okres czasu, w jakim przewidywane
są braki środków finansowych - wyso
kość brakujących środków finanso
wych (kwota)
- uzasadnienie
Dodatkowych informacji udziela
Kierownik PIP w Ostrowie Wlkp.
Janusz Kuizydłowski.
(j)

Do Modlicy dociera tylko amfibia

Pom oc
p o w o d zia n o m
Zarząd Rejonowy PCK w Jarocinie
nadal prowadzi akcję pomocy dla po
wodzian. W tej chwili można infor
mować biuro PCK (osobiście lub tele
fonicznie) o chęci przekazania mebli,
lodówek, pralek oraz wszelkiego
sprzętu gospodarstwa domowego.
PCK prosi, aby urządzenia te były
sprawne technicznie.
Od 10 września natom iast będzie
prowadzona zbiórka bielizny poście
lowej, kołder, kocy, itp.
W dalszym ciągu można również
wpłacać pieniądze na konto:
WBK S.A. o / Jarocin 10901131-2714128-00-0 lub też w biurze PCK od
godz. 8.00 do 15.00.
(jn)
★

★

★

Międzyzakładowa Komisja Związ
kowa NSZZ "Solidarność” w Jaroci
nie uruchomiła konto, na które można
dokonywać wpłat na rzecz powo
dzian: WBK SA o/Jarocin 10901131-

FOTO Stachowiak

2916-128-0100-01 z dopiskiem "Pomoc powodzianom".
Za zebrane pieniądze M K Z NSZZ
"Solidarność” chce zakupić materiały
budowlane i przekazać je mieszkań
com małych miejscowości z rejonów
Wielkopolski dotkniętych powodziąAkcję koordynuje przewodniczący ja 
rocińskiej "Solidarności” Leszek D ą
browski.
(rr)

PCK dziękuje osobom i firmom,
które zaoferowały pomoc
powodzianom:
- Firmie RBB - STAL s. c. Jarocin - 2.500 tys. zł
- Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie,
która udostępniła samochód na rzecz
akcji dla powodzian
- Aptece “Remedium" - za nieodpłatne
przekazanie leków
- Panu Ryszardowi Marciniakowi z firmy
PR0MAR z Jarocina za udostępnienie
dwóch samochodów do przewozu darów
- Panu Marianowi Mareckiemu z Wytwórni
Wyrobów Papierowych z Jarocina - za
udostępnienie samochodu do przewozu
ponad 1000 sztuk chleba przekazanego
przez Pana Tomasza Jachowskiego
z Nowego Miasta

8 sierpnia 1997 r.

REPORTAŻE
“Ludzie nie w ierzyli, że przyjdzie taka w oda. U rządzali sobie w ycieczki na wały,
a fala w jednej chw ili m ogła zalać w szystk o” - m ów i W itold B ieżański, burm istrz
Czerwieńska - gm iny, w której od trzech tygodni kilka w si znajduje się pod w odą.

Nie wierzyli,
że przyjdzie taka woda

Czarne prognozy

A N N A K O N IEC ZN A
Samochód osobowy z kompletem
Pasażerów rusza spod Urzędu Gminy
w Jaraczew ie. T rasa prow adzi w
kierunku Zielonej Góry, do gm iny
Czerwieńsk zalanej przez Odrę. Kilka
dni wcześniej udał się tam - również z
Jaraczewa znacznie większy transport,
który wiózł paszę dla zwierząt i dary
dla ludzi. Tym razem na umówione
^Potkanie z tamtejszym burmistrzem
Jadą przedstawiciele władz samorządo
wych Jaraczewa - chcą się dowiedzieć,
Jak w ygląda sytuacja i jak a pomoc
byłaby jeszcze potrzebna.

Piekło rozpoczęło się 18 lipca
Wjeżdżamy do gminy Kargowa. To
P*erwsza miejscowość, gdzie funda
menty domów poobkładane są worka
mi z piaskiem. Mijamy most na Odrze.
^ dole rzeka nie m ająca brzegów.
Wszędzie widać wierzchołki drzew,
które teraz rosną praw ie pośrodku
koryta.
Widok zabezpieczonych workami
°kien, drzwi i piwnic już nas nie dziwi
' tak jest wszędzie.
Samochód mija wreszcie tablicę
Cz e r w i e ń s k , wjeżdżam y na nie
wielki rynek. Przed nami stary budynek
mtusza - nie zabezpieczony workami.
Pfzed drzwiami stoją ludzie. Dyskutują
0 sytuacji, w której się znaleźli. Ciekawe, czy m i uznają, j a k mam
ZQlaną piwnicę. Odszkodowanie przydałoby się. Cały piec od centralnego
c! 0 w yw alenia i w szystko z letn iej
Uchni - szajki, kuchenka, wszystkie
ZQprawy. Tyle strat - narzeka kobieta.
Wchodzimy do ratusza. W sekre^riacie burmistrza zamieszanie. Dzwom^ telefony, ktoś kogoś woła, krzyczy,
burm istrz w gabinecie rozm awia z
ekipą telewizji poznańskiej. Otwierają
s|ę drzwi i wszyscy wychodzą. Okazuje
Slę, że udają się na zalane tereny. Podej
mujemy natychm iastow ą decyzję •leziem y razem z nimi. Po drodze
pijamy zalane pobocza i stację koleJ°Wą. _ To jed en z najważniejszych
Węzłów kolejowych pomiędzy Wrocłaa Szczecinem. Podmyte są tory i
^Q na stacja - mówi Witold Bieżański
Urmistrz Czerwieńska. - Ruch pocią§°vv jest wstrzymany praw ie całko,.Zcłe. Chociaż zostanie uruchomiona
odrzańska, to i tak przez kilka
'bliższych miesięcy tego dworca nie
pdzie można włączyć do ruchu - tak
Z( są zniszczenia.
Rozlewisko Odry w okolicy Czer^mńska dochodzi w niektórych miejscach do sześciu kilometrów. Zalane

jest 50 % wsi Nietków i 70 % wsi Laski
Odrzańskie, kilka osad popegeerowskich bloków mieszkalnych. Burmistrz
Bieżański wyjaśnia, że ewakuowano 78
rodzin. Większość mieszka w byłym
hotelu robotniczym na terenie Czer
w ieńska. Inni - razem z w yprow a
dzonymi z gospodarstw zwierzętami
koczują na tak zwanych górkach. Mają tam rozbite namioty. Na razie nie
je s t źle. Są tylko kłopoty z paszą dla
zw ierząt - głównie bydła. M amy na
terenie gminy taką wieś - Wielkie, tam
nie zalało mieszkań tylko wszystkie pola
- stw ierdza burm istrz. Z jego słów
w ynika, że kilku rolników , którzy
p osiadali duże hodow le sprzedali
większość bydła jeszcze przed nadej
ściem “wielkiej wody”. Część zwierząt
została przewieziona do sąsiednich wsi
i rozlokowana u tamtejszych rolników.
Ewakuację mieszkańców Nietkowa
i Lasek rozpoczęto już 14 lipca - piekło
powodzi nadeszło osiemnastego.

Krajobraz wojenny
Jedziemy samochodem burmistrza.
W iezie nas ulicam i Lasek. Po obu
stronach zwarta zabudowa. Jeszcze nie
ma tu wody. Nagle ulica się kończy i
widać wielkie rozlewisko. Na poboczu
stoi terenowy samochód wojskowy.
Moją uwagę przykuwa widok amfibii,
żołnierzy i uzbrojonych policjantów.
Jeszcze te worki przy każdym nie
zalanym budynku - krajobraz, który
znam tylko z film ów w ojennych rzeczywisty robi ogromne wrażenie.
W wojskowym jeepie widzę duże
term osy - pew nie z zupą, pakiety
butelek z wodą i konserwy. Oprócz
kierowcy - żołnierza siedzi w środku
kobieta z kilkunastoletnią dziewczyn
ką. Ich nowy dom i sklep, który był
źródłem utrzymania dla rodziny po
chłonęła woda. Kobieta jeszcze tylko
broni drogi przed gąsienicami amfibii
- bo, kiedy opadnie woda nie będą mieli
jak dojechać do tego, co im jeszcze
zostało. - Świadomość, że za chwilę
straci się cały dorobek życia, a człowiek
jest bezradny - jest straszna. Mieszka
my blisko rzeki. Woda podeszła dosłow
nie w ciągu minuty - kobieta powstrzy
muje łzy.
Wsiadam z żołnierzami do amfibii,
na podłodze pełno worków z piaskiem.
Razem ze mną decyduje się na wypra
wę jaraczewski radny Ignacy Stangred. Po chwili dookoła widać tylko
w odę, na je j pow ierzchni m azistą
warstwę brudu. Odór hamuje oddech.
W yludnione zabudow ania. W nie

W drodze powrotnej mijamy ludzi,
którzy pozostali w zalanej w si. I
ponton, którym płynie zastępca wójta
Jaraczewa Stanisław A ndrzejczak i
K rzysztof A dam kiewicz - nasz kie
row ca, w łaściciel firm y LARUS z
Borku, który zaoferował bezpłatny
przewóz naszej delegacji. Pasażerowie
pontonu - pan Andrzejczak w białej
koszuli i krawacie - kurczowo trzy
mając się płotu jednej z zagród, unoszą
się na fali spowodowanej przez prze
pływającą amfibię. Dopiero później
przyznali, że widok nadchodzącej fali
nie wróżył nic dobrego.

których oknach nie ma nawet firanek.
Woda sięga do połow y ogrodzeń.
Jedziemy dalej - na razie jedziemy,
ponieważ amfibia przy poziomie wody
nie przekraczającym 1,6 m porusza się
jeszcze na gąsienicach. Jednak woda
jest coraz głębsza. Przed nami nie
wielki plac - pośrodku krzyż, przysta
nek autobusowy, jakaś tablica ogłoszeń
- wszystko do połowy zanurzone w
w odzie. W oda w lew a się jed n y m
oknem, a wylewa drugim - już nie jest
stojąca, wyczuwa się nurt. Przed nami
- inna amfibia niezwy-czajnie przechy
lona na bok. - Mogła się zawiesić. Tutaj
są wyrwy - trudno j e wyczuć - tłumaczy
jeden z żołnierzy. Wreszcie ruszamy do
przodu. To, co w idzę nie je s t ju ż
spokojną powierzchnią wody. Przed
nami rwący nurt.
Dziewięcioosobowa grupa żołnie
rzy pod dowództwem sierżanta Czes
ław a Ł abęd zk ieg o przyjechała do
Czerwieńska z Głogowa i Lęborka.
Jeden z żołnierzy - Mariusz, przy
wiązany do liny i ubrany w gumowy
kombinezon wchodzi do wody. Jest
zanurzony po szyję. Za jego przykła
dem idą inni - po jednej i drugiej stronie
przerwanego wału. Żołnierze, pory
wani co jakiś czas przez nurt, przecią
gają starą siatkę, żeby utworzyć zaporę
do worków z piaskiem. Nie udaje się
jednak zrobić tego bez problemów. Nie stójcie tak. Ruszy>ć d...Zamoczyć się
chociaż po kolana - krzyczy sierżant
Łabędzki do grupy żołnierzy po drugiej
stronie wyrwy.
Wszystkie worki z piaskiem zostały
już wrzucone do wody. Amfibia, którą
płyniemy - mimo sporych rozmiarów i
ciężaru, dość spraw nie w ykonuje
manewr zwrotu - żołnierze płyną po
kolejny transport worków. - Jeśli uda
się załatać tę wyrwę i zatrzymać napływ
wody, będziemy mogli zacząć wypom
pow yw ać to, co stoi na polach i w
zagrodach - tłumaczy burmistrz Witold
Bieżański.

W reszcie schodzim y na suchą
ziemię. Burmistrz jeszcze na miejscu
decyduje, jakie materiały m ogą być
wykorzystane do naprawy wału. Jedno
cześnie opowiada o absurdach praw
nych, które utrudniają życie biorącym
udział w akcji pomocy. Mówi o człon
kach obrony cywilnej, którzy zostali
zwolnieni z zakładów pracy, ponieważ
byli kilka dni nieobecni w pracy. Mówi
o biurokracji i m ałej elastyczności
przepisów w sytuacjach wyjątkowych.
- Sztab przeciwpowodziowy działający
w gm inie w iedział o słabej wytrzy
m ałości wałów ochronnych, jed n a k
nigdy nie było pieniędzy na ich umoc
nienie, a rzeka nigdy nie wylewała tłumaczy burmistrz.
Prognozy przed powodzią były dla
Czerwieńska bardzo pesymistyczne woda w niektórych miejscach miała
sięgać poziom u dwóch metrów po
wyżej wałów. Jednak nigdy tak nie
było. Obecny stan Odry wynosi 5,90
m i jest prawie dwa metry wyższy od
alarmowego. - Ludzie nie wierzyli,
urządzali sobie w ycieczki na wały,
interwencje policji na niewiele się zdały
- mówi burmistrz Czerwieńska.
W gminie jest zalanych 400 miesz
kań - ludzie czekają na wypłatę zapo
m óg. B urm istrz nie zaw sze m oże
wypłacić - w tym względzie też są
określone przepisy. A ewakuowani
ludzie zachowują się - zdaniem bur
mistrza - dziwnie. - W hotelu, gdzie na
razie mieszkają, nie robią nic. Czekają
nawet aż im się posprząta. Trochę to
dla mnie dziwne - takie bierne czekanie,
aż w szystko p rzyn io są im gotow e.
Wydajemy jeden ciepły posiłek, a oni
krytykują, że to cienka zupka - nie wiem,
czym to wytłumaczyć. - Pytam , czy
można z nimi porozmawiać - okazuje
się jednak, że niewielu nadaje się do
rozmowy - są po prostu pijani. To efekt
odebranych pieniędzy z zapom ogi.
Ludzie tłumaczą, że jej wysokość jest
akurat taka, że na nic więcej nie starczy,
tylko na pół litra.
■

Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc
dla naszego kolegi Jana Łapki.
U Janka wykryto anemię aplastyczną, a leczenie jest długotrwałe i kosztowne.
Wpłaty prosimy przekazywać na konto:

Szpital Wojewódzki Zespolony Kalisz
NBP O/O Kalisz
10101195-3535-223 Jan Łapka
..............

.........................

..............

..... £

Za pokazane serce i pomoc dziękują koleżanki i koledzy z pracy |
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WStrzyżewkuopuchar
L Z S Brzostów zwyciężył w turnieju drużyn pięcioosobowych w piłce
nożnej, który odbył się w minioną niedzielę w Strzyżewku.
Turniej o Puchar Rady Gminnej LZS
w Jaraczewie drużyn pięcioosobowych od
był się już po raz piąty. W zawodach mogli
grać piłkarze do lat 18. Organizatorem
zawodów były: Rada Gminna Ludowych
Zespołów Sportowych w Jaraczewie,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turys
tyki w Jaraczewie oraz Klub Sportowy
Olimpia Strzyżewko. W turnieju wystąpiły
cztery drużyny: LZS Brzostów, LZS Zawi
sza Nosków, KS Olimpia Strzyżewko oraz
Folwark Rusko, które rywalizowały ze
sobą systemem każdy z. każdym. W pierw
szym meczu mistrzostw zagrały zespoły
Brzostowa i Slrzyżewka i - jak się później
okazało - były to dwie najlepsze drużyny
turnieju. Spotkanie zakończyło się zwycięs
twem Brzostowa 4:1. Gdy w drugim meczu
Nosków pokonał Rusko 15:0, wydawało
się że zespół z Noskowa obroni puchar

zdobyty przed rokiem. Jednak kolejne
mecze pokazały, że to Folwark Rusko był
w niedzielę bez formy, a nie Nosków taki
mocny. W następnych spotkaniach Strzy
żewko pokonało właśnie Nosków 3:1,
a Brzostów wygrał z Fowarkicm Rusko
17:0. Te wysokie zwycięstwa zniechęciły
młodych piłkarzy Folwarku do gry
i w ostatnim meczu wystąpili gracze jeszcze
młodsi (7 - 10 lat), którzy w ostatnim
meczu turnieju przegrali z Olimpią Strzy
żewko 22:6. Przedtem jednak zacięty bój
stoczyli LZS Brzostów i Zawisza Nosków.
Wysokie zwycięstwo dawało Zawiszy jesz
cze szansę nawet na pierwsze miejsce w tur
nieju. Nosków prowadził nawet 2:0 i kiedy
wydawało się, że strzelą następne bramki
dające im zwycięstwo w mistrzostwach,
zaczęli je tracić i mecz zakończył się zwy
cięstwem LZS-u Brzostów 3:2, który tym
samym zdobył puchar.

Uczestnicy turnieju. Zwycięska piątka w ostatnim rzędzie od prawej FOTO Stachowiak
Wyniki: Strzyżewko - Brzostów 1:4, No
sków - Rusko 15:0, Strzyżewko - Nosków
3:1, Rusko - Brzostów 0:17, Brzostów Nosków 3:2, Strzyżewko - Rusko 22:6.

Końcowa tabela: 1. LZS Brzostów 9 pkt, 2.
Olimpia Strzyżewko 6 pkt, 3. LZS Zawisza
Nosków 3 pkt, 4. Folwark Rusko 0 pkt.
(kp)

Turniej tenisowy
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S am o ch o d y za g otów kę i na raty bez poręczycieli
FIA T 126 ELX - M A L U C H , CINCJUECENTO, U N O
P U N T O , B R A V O , BRAVA, M A R E A , D U C A TO

UW AGA-OKAZJA!!!
Samochody FIAT 126 ELX - Maluch
sprzedajemy w STARYCH CENACH
z BEZPŁATNĄ KONSERWACJĄ
lub BEZPŁATNIE ODTWARZACZ
Samochody CINOUECENTO 704 YOUNG
sprzedajemy z BONIFIKATĄ 1.000 zt
Ilość samochodów ograniczona
P.P. „Polmozbyt"
Zakład Usługowo-Handlowy
63-800 Gostyń, ul. W rocławska 140a, tel. 720-042, 720-035
czynny codziennie od 8.00 do 16.00
w soboty od 8:00 do 14.00

POLMOZBYT TWOJĄ FIRMĄ
/A

v

HU

ENERGETYKA POZNAŃSKA
BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE
Sp. z o. o.
Z A P R A S Z A DO

HURTOWNI ELEKTROTECHNICZNYCH
Oferujemy szeroki asortyment branży elektrotechnicznej

CENY PRODUCENTA
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI
Jarocin, ul. Batorego 26, tel. (0-62) 747-47-77
Hurtownia patronacka MEGA
Pleszew, ul. Kazimierza W ielkiego 2, tel. 742-14-24

Z NAMI UJARZM ISZ ENERGIĘ
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p u c h a r
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Turniej Tenisa Ziem nego o Puchar Jarom y zostanie rozegrany od 22 do
24 sierpnia na kortach M O SiR -u. Zwycięzca otrzyma za wygranie
turnieju trzysta złotych, pomniejszone o dwudziestoprocentową darowiznę
dla ofiar powodzi.
Po raz pierwszy w Jarocinie od
będzie się turniej tenisa ziemnego,
w którym zawodnicy będą walczyć
o pieniądze - tak jak w tenisie zawodo
wym. Głównym sponsorem turnieju
jest Jarom a S.A. Zwycięzca otrzyma
od organizatorów nagrodę w wysoko
ści trzystu złotych, a nagrody pienięż
ne będą wypłacane już wszystkim
ćwierćfinalistom.
Turniej organizują ”Gazeta Jaro
cińska” , JA -Radio, które jednocześ
nie są patronem medialnym oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Regulamin zawodów jest do uzyska

nia w redakcji ” Gazety Jarocińskiej
i JA -Radia oraz w Biurze Ogłoszeń
”Gazety” w ratuszu, które jednocześ
nie przyjmuje zapisy uczestników.
Wpisowe - tak zwana kaucja sędziow
ska - wynosi 10 złotych. W wypadku
zgłoszenia się większej liczby zawod
ników zostanie rozegrana runda kwa
lifikacyjna.
Organizatorzy turnieju w porozu
mieniu ze sponsorem - JAROMA SA
zadecydowali też o zmniejszeniu o dwa
dzieścia procent puli nagród i przekaza
niu jej na konto pomocy ofiarom powodzi.
(rp)

45 lat LZS-u
w Radlinie

Rusza liga
zakładowa

I.udowy Zespół Sportowy w Radlinie
obchodzi w tym roku 45 lat działalno
ści. Z tej okazji, 10 sierpnia, odbędzie
się Gminny Festyn Sportowo-Rekrea
cyjny.

Podobnie jak w ubiegłym roku Miej
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaro
cinie organizuje rozgrywki ligi zakłado
wej w piłce nożnej.

W programie festynu, organizowa
nego przez Ludowy Zespół Sportowy
"Solidarność” Radlin przewidziano
wiele atrakcji. Najwięcej emocji wzbu
dzi na pewno turniej piłkarski o pu
char prezesa LZS Radlin. W zawo
dach oprócz gospodarzy udział wez
mą zespoły z. Żerkowa, C'brzana i G o
liny. Piłkarze rozpoczną rywalizację
o godzinie 14.00. Natom iast od godzi
ny 15.00 odbywać się będą konkuren
cje sportowo - rekreacyjne dla publicz
ności. Na zakończenie o godzinie
20.00 rozpocznie się zabawa ludowa.
(kp)

W lidze ma zapewniony start 7 pier
wszych drużyn z. poprzedniego sezonu
(w wypadku ponownego zgłoszenia).
Zespoły, które zgłoszą sic po raz pier
wszy uzupełnią ligę do ośmiu drużyn.
Cidy by do rozgrywek ligowych zgłosi
ło się więcej niż osiem zakładów, wte
dy nowe drużyny zagrają w meczach
barażowych o wolne miejsca.
Zgłoszenia można składać do 14
sierpnia w biurze MOSiR-u Jarocin
(ul. Sportowa 6). Natomiast 18 sierp
nia o godzinie 15.30, w hotelu Jarota,
odbędzie się spotkanie kierowników
drużyn, na którym omówiony zosta
nie regulamin.
(kp)

8 sierpnia 1997 r.

Nr 32, str. 1 5

OGŁOSZENIA

F

I

A

T

S am ochody za gotów kę i na raty bez poręczycieli
F IA T 12 6p - M A L U C H , C IN O U E C E N T O , U N O
PUNTO, BRAVO, BRAVA, M AREA, DUCATO

UWAGA -OKAZJA!!!
Samochody FIAT 126p - Maluch oraz CINOUECENTO
sprzedajemy w STARYCH CENACH
i do KAŻDEGO ZAKUPIONEGO samochodu dodajemy
BEPŁATNIE do wyboru:
R AD IO O D TW AR ZAC Z lub KO NSERW ACJĘ
Ilość samochodów ograniczona
P.P. „Polm ozbyt”
Zakład Usługowo-Handlowy
63-800 Gostyń, ul. W rocławska 140a, tel. 720-042, 720-035
czynny codziennie od 8.00 do 16.00
w soboty od 8.00 do 14.00

POLMOZBYT TWOJĄ FIRMĄ
PKP Zakład N ieruchom ości
6 3 -4 0 0 O s tró w W ie lk o p o ls k i, ul. P ro s ta 21

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE REMONTU
apteki PKP w Jarocinie
przy ul. Sienkiewicza 10
Zakres robót: wymiana wiatrotapu z metalowego na aluminiowy, wymiana
okna z drewnianego na PCV, drobne roboty budowlano-instalacyjne oraz roboty
malarskie.
Termin realizacji: 31.10.1997 r.
Wysokość wadium: 750,00 zt.
Zainteresowanych prosimy o pisemne potwierdzenie chęci wzięcia udziału
w przetargu w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Ofertę należy
przygotować zgodnie ze specyfikacja, istotnych warunków zamówienia oraz
wymogami ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. (Dz. U. nr
76 z dnia 04.07.94 r.).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie
zamawiającego, tj. Ostrów Wielkopolski, ul. Prosta 21, pokój nr 6 (parter), w
godz. 8.00 - 14.00.
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (0-62) 736-33-84.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

n > o h
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OKNA NA KAŻDĄ
KIESZEŃ

SPRZEOAZ - MONTAŻ - SERWIS
• okna i drzwi z PCV
• bramy garażowe
• parapety
• marmury

• rolety
• siding winylowy
• rynny PCV
• folie dachowe

CENY KONKURENCYJNE

ZHUW „RODACH H
Jarocin, ul. Tatrzańska 13 (os. Ługi), tel. (0-62) 747-45-96
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SPRZEDAŻ

KUPNO

Sprzedam owczarki niemieckie rodowodowe szczenięta, wyselekcjo
nowane w linii obrończo-stróżującej.
Tel. 747-47-47.
Sprzedam tokarkę i frezarkę do
drewna. Tel. 747-14-08 po 15.00.

Skup - renowacja staroci: meble,
zegary, obrazy, porcelana, lampy,
militaria, wagi, żelazka, młynki itp.
M ogą być zniszczone. Jarocin, ul.
Wodna 17, tel. (0-62) 747-41-44 od
8.00 do 20.00, tel. dom. (0-62) 747-1760 do późnych godzin nocnych.

(3183/R/97)

Sprzedam row er tren in gow y,
akwarium 50 l i łyżworolki rozm. 42.
Tel. 747-44-84.

M OTORYZACYJNE

Sprzedam dwa row ery w odne
trzyosobowe. Tel. 747-19-51 w. 76.
(32B5/R/97)

(81/RNM/97)

Sprzedam rusztowanie warszaw
skie, nowe, 24 ramki - tanio. Tel. 747-30-32;
wieczorem.

Wypożyczalnia lawet, produkcja
lawet (na zamówienie) - ład. od 1200
do 1900 kg. Nowe Miasto, ul. Strze
lecka 22A/1, tel. 090/613-369. Czynne
codziennie od godz. 10.00 do 18.00.
Wyjazdy po samochody za granicę;
pełna obsługa klienta. Jacek Horała.

(3256/R/97)

(3275/R/97)

(3296/R/97)

Sprzedam sieć rybacką oraz kraty'
sklepowe. Twardów 32, nr tel. 740-57-20.
(3299/R/97)

Sprzedam stół do badania pomp
wtryskowych. Łobzowiec 38a.
(3302/R/97)

Sprzedam wieżę Diora - srebrna, 5
segmentów + kolumny 100 W. Tel. (0-62)
747-35-64.

(3307/R/97)

Sprzedam: jawa TS 350, czarna.
Zalesie 34, gmina Jaraczewo.
(3306/R/97)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1985/86,
pełen FL - tanio. Racendów 13.
Sprzedam fiata 126p, czerwony,
rok 1984. Michałów 5.
(3317/R/97)

Giełda samochodowa w Jarocinie
na placu parkingowym przy ul. Śród
miejskiej 17 - w każdą niedzielę od
8.00 do 12.00.
Skupuję części do samochodów
zachodnich i japońskich. Tel. (0-667)
511-21 w. 122, kom. 090/519-836.

Sprzedam amigę 1200 + twardy
dysk. Tel. 740-47-04.

Sprzedam: VW derrby, 1.100 cm3,
rok prod. 1980; cena 3.000 zł lub
zamienię na żuka. Wiadomość: Sklep
meblowy - ul. św. Ducha 49.

(3309/R/97)

(3255/R/97)

Sprzedam: pustaki, rury i pompę
c.o., zawory i inne. Tel. 747-20-84.

,,«2>

(3044/R/97)

Sprzedam fiata 126p, rocznik
1995, stan bardzo dobry. Jarocin, tel.
747-35-50.
(3166/R/97)

Sprzedam FSO 1.500, rok 1991.
Witaszyce, ul. Słupska 3/12.
(3319/R/97)

Auto-K om is w Jarocinie na ul.
Węglowej 4 (przy Wrocławskiej), tel.
747-64-06 - oferuje skup, sprzedaż,
zam ianę, komis oraz pośrednictw o
sprzedaży samochodów używanych za
gotówkę lub na korzystne raty bez
żyrantów. Niskie ceny!
(504/97)

Części do: kadett D 83 3-drzwiowy,
datsun sehery 83 5-drzwiowy, golf I
diesel 83 3-drzwiowy. Wiadomość w
biurze ogłoszeń.
(3323/R/97)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1976 (po
remoncie). Wilkowyja, ul. Brandow
skiego 21.
(3332/R/97)

Pilnie sprzedam raty na fiata 126p “Autotak”, 24 raty. Telefon nr 740-47-34.

Sprzedam betoniarkę 150 l. Wilkowyja, ul. Brandowskiego 21.

Sprzedam: polonez 1.6, rok prod.
1994, autoalarm, centr. zamek z pilota.
Tel. 740-52-06.

(3333/R/97)

(3219/R/97)

Sprzedam komputer Olivetti AT
286, 1 MBa RAM, 40 MBa HDD, 1,44
MBa FDD, m onitor kolorowy. Tel.
Jarocin 747-14-03.

Pilnie sprzedam fiata 126p, rok
1990 - stan bardzo dobry; cena do
uzgodnienia. Stęgosz 94.

Sprzedam: VW bus, 1979 r., silnik
1989 r., 1.6 diesel, 9 miejsc, zadbany;
pilnie - tanio. Tel. (0-62) 747-19-61
wew. 87.

(3662/R/97)

(3338/R/97)

Sprzedam: citroen oltcit club 11
RL, rok produkcji 1992. Golina, ul.
Dworcowa 44, tel. 740-47-85.

Sprzedam koła kompletne 825-20,
nowe - Lancia X10, r. 86, p-1000.
Nosków, ul. Okrężna 44.

(3310/R/97)

(3334/R/97)

Sprzedam 2 komputery: pierwszy
- 386 DX, 4 MB, 210 HD, 45 MHz;
drugi - Pentium 100, 8 MB, 850 HD.
Używany dwa m iesiące, w szystkie
części na g w aran cji - tan io . Tel.
747-39-76.
(3335/R/97)

Sprzedam: wózek widłowy - spali
nowy i elektryczny + wózek do betonu.
Strzyżewko 23, tel. 975/022-096.
(3336/R/97)

Sprzedam komputer Amiga 500 z
bogatym wyposażeniem. Tel. 747-19-61
w. 83.
(97/RJ/97)

Sprzedam Amigę 500 z wyposaże
niem. Wojciechowo 17.
(98/RJ/97)

Z powodu wypowiedzenia dzier
żawy sprzedam rożen wraz z wyposażeniem , N ow e M iasto przy trasie
Poznań - Katowice; cena ok. 3.800 zł.
(3355/R/97)

Sprzedam srebrną monetę z papie
żem oraz suszarkę stojącą holenderską.
Cielcza, ul. Łąkowa 2a.
03x,m7,

Z okazji 90. urodzin

R O Z A L II
K O Ś C IE L N E J
n a js e rd e c z n ie js z e ż y c z e n ia
d o c z e k a n ia 100 lat

(3266/R/97)

(3340/R/97)

Sprzedam: łada samara 2108, rok
prod. 1989, biała, 3 drzwi. Tel. (0-62)
742-20-04.
Sprzedam fiata 126p bis, czerwo
ny, r. p. 90; cena 5.500 zł. Żerków, ul.
Krasickiego 1, tel. 740-32-47.

Pilnie sprzedam fiata 126p, rok
prod. 1989, krem ow y - stan bdb^
Jarocin, ul. Żerkowska 18.

(3273/R/97)

Sprzedam: fiat 126p, 1980. Bieździadów 104, gm. Żerków.
(3274/R/97)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1987, pełen
lifting. Zakrzew 103d, tel. 740-14-57.
(3276/R/97)

Sprzedam poloneza, rocznik 1994,
1.600 GLE. Tel. 747-32-87; po godz.
19.00.
(3277/R/97)

Sprzedam: fiat 126p, rok produkcji
1984, pierw szy lakier. Jarocin, ul.
Leśna 31; po godz. 16.00.
(3280/R/97)

Sprzedam żuka, r. 1986. Jarocin, ul.
Wojska Polskiego 113.
(3287/R/97)

Sprzedam opla kadetta 1.3 na
wtrysku, sedan, 5-biegowy, szyberdach, fotele kubełkowe, katalizator, rok
prod. 1988. Klęka 47/11; po godz.
17.00.
(3288/R/97)

Sprzedam MZ ETZ 250, 84 rok.
Nowe Miasto n. Wartą, ul. Dębowa 2,
tel. (0-667) 511-21 wewn. 114.
(3291/R/97)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1994.
Wolica Pusta 38, gm. Nowe Miasto.

syn i córka
z rodzinam i
(3300/R/97)

(3341/R/97)

Sprzedam: opel ascona, 1.6D, rok
produkcji, 1986. Tel. 747-37-87.
(3342/R/97)

Sprzedam forda escorta 1.4, rok
prod. 1992. Telefon 740-11-96.

(3363/R/97)

AUTO KOMIS “RASZ” - skup,
sprzedaż, zam iana, pośrednictw o zaprasza kupujących i sprzedających.
Przyjmujemy wszystkie marki samo
chodów. S przedaż na korzystnych
warunkach ratalnych - bez żyrantów i
AC. Gwarantujemy dużą ilość klien
tów. Trasa Jarocin - Pleszew, punkt
przy skl. GS; parking dla klientów.
Witaszyezki 9.
(508/97)

NIERUCHOM OŚCI
Sprzedam działkę o powierzchni
0,3660 położoną w centrum osiedla
Ługi II w Jarocinie, która przeznaczona
jest pod zabudowę siecią handlowo usługową; cena 25 zł/m2, możliwość
podziału. Tel. (0-36) 415-97-29.
P. H. U. Pralnia Chemiczna Ekolo
giczna “BM FOKA” Kalisz, ul. Śród
m iejska 20 - w ynajm ie na terenie
Jarocina pomieszczenie o powierzchni
do 16 m2, z WC. Tel. (0-62) 57-48-86.
Gminna Spółdzielnia Nowe Miasto
n. W. wydzierżawi składnicę towarów
masowych w Chociczy. Informacja:
Nowe Miasto ń. W., ul. Poznańska 3,
tel. (0-667) 511-21 wew. 56.
(3/NM/97)

Skłep do w ynajęcia w centrum.
Jarocin, ul. Paderewskiego 13a.
(3281/R/97)

Sprzedam kamienicę w dobrym
stanie - Jarocin, ul. Śródmiejska 11.
Telefon po 20.00 (0-61) 822-61-20.
(3290/R/97)

Sprzedam działkę budowlaną w
Żerkowie, ok. 1.000 m2 - woda, kanak,
prąd, gaz. Tel. 740-32-27.
(3292/R/97)

Szukam mieszkania w zamian za
opiekę nad starszą osobą. Tel. (0-62)
721-81-28.

(3344/R/97)

(3297/R/97)

Sprzedam działkę budowlaną przy
ul. Rolnej. Tel. 747-30-45.

(3345/R/97)

(3318/R/97)

Sprzedam : ford escort kom bi,
pojemność 1.6 1. rok prod. 1982. Tel.
074-13-28; po godz. 19.00.

Sprzedam dwie działki budow lane
- po 20 arów. Mieszków, ul. Radlińska
29a.

(3346/R/97)

Sprzedam : p eu geot 309, poj.
1.300, rok 1987. Kom orze 2, gm.
Żerków, tel. 440.
(3347/R/97)

Sprzedam: motorower Simson S-51,
rok produkcji 1988. Wojciechowo 71.
(3350/R/97)

Sprzedam fiata 126p, rok prod.
1988. Wojciechowo 51 A; wieczorem.
(99/RJ/97)

Sprzedam: ford escort 1.1, rok
1981. Jaraczewo, ul. Jarocińska 76.
(100/RJ/97)

Sprzedam fiata I26p, rok prod.
1982 - do remontu. Tel. 740-12-46.
(3351/R/97)

Sprzedam: polonez caro 1.6 GLE,
1993 r. (56.000 km). Bachorzew 20, tel.
747-29-64.
(3354/R/97)

Sprzedam: fiat 126p, rok 1989.
Parzew 7, tel. Sławoszew 6.
(3295/R/97)

(3358/R/97)

Sprzedam simsona skutera, 1988 r.
- stan bardzo dobry. Zakrzew 123, tel.
740-15-45.

Sprzedam fiata 126p, r. p. 1988.
Kruczyn 43.

(3298/R/97)

(3362/R/97)

Tanio sprzedam: opel kadett 1.300,
rok 85/86 (łezka). Nowe Miasto n/W.,
ul. Słoneczna 8.

Sprzedam sam. fiat 125 kombi, r. 86.
Jarocin, Wojska Polskiego 65/9.

Sprzedam fiata 126p 650 FL, rok
prod. 1990,1 właściciel. Siedlemin, ul.
Potarzycka 4*

(3294/R'97)

s k ła d a ją

(3337/R/97)

650,00 zł. Jarocin, ul. Kusocińskiego 1,
tel. 747-54-62.

(3361/R/97)

Sprzedam sim sona, 84 r.; cena

(3321/R/97)

Sprzedam narożnikow ą działkę
budowlaną - 844 m2, na ul. Polnej. Tel.
(0-62) 747-19-00 wew. Rusko 4.
(3324/R/97)

Kupię m ieszk an ie w bloku, w
Jarocinie. Tel. 7 4 7 -10-97; po godz.
19.00.
(3326/R/97)

Sprzedam d ziałk ę budow laną
900 m2, w centrum Jarocina. Oferty
proszę składać w biurze ogłoszeń “G. J ”.
(3327/R/97)

Sprzedam dom piętrowy z zabudo
waniami gosp. Tel. 740-35-79. Wiado
mość w biurze ogłoszeń.
(3329/R/97)

Młode małżeństwo z dwójką dzieci
poszukuje mieszkania do wynajęcia Jarocin lub okolice (chętnie z garażem).
Tel. 741-14-24.
(3348/R/97)

Student WSZiB w Poznaniu (pra
cujący) poszukuje kawalerki bądź
pokoju w Jarocinie. Kontakt: tel. 747-6385 - do 15.00, (0-667) 37-953 - po 18.00.
(3349/R/97)
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Mam do w yd zierżaw ien ia po
mieszczenie magazynowo-handlowe
w centrum Jarocina - 100 m2 + 50 m2
piwnicy. Nr tel. 747-61-38.
(3357/R/97)

Sprzedam dom z działką 1.400 m2,
z zabudowaniami. W rozliczeniu M-3
- parter lub 1piętro w centrum Jarocina.
Tel. 747-35-05; od godz. 18.00 do
21.00.

Zatrudnię m u ra rz y - ty n k arzy .
Jarocin, ul. Taczaka 6.
(3301/R/97)

Z atrudnię op iek u nk ę (p ie lę g 
niarkę) dla chorej - od 30 sierpnia do
12 września. Oferty w biurze ogłoszeń.
(3328/R/97)

LEKARSKIE

Iwona Udzik, lek. med. położnikginekołog, przyjmuje w każdy ponie
działek i czwartek w godz. 17.00 ROLNICZE
19.00. Gabinet: Jarocin, os. Konstytucji
3 Maja 18 (pierwsze wejście od ul.
Kupię zboże na paszę. Piotr SzwaW rocławskiej). M ożliwa rejestracja
tek, Borzęcice 78, tel. 721-82-46.
telefoniczna: codziennie w godz. 20.00
Sprzedam krowę cielną i jałówki
- 22.00, teł. 747-24-81. Ód 4 do 17
cielne. Tel. 747-20-29.
(3239/R/97)
sierpnia gabinet nieczynny z powodu
Z dniem 4 sierpnia rozpoczynamy
urlopu.
skup jabłek przemysłowych. Jarocin,
SPE C JA LISTY C Z N Y G A B I
Ul. Wodna 17a, tel. 747-25-58.
NET G INEKOLOGICZNY - lek.
(494/97)
med. Andrzej Pajdowski, specjalista
Sprzedam klacze rasy huculskiej,
ginekolog - położnik. Badania diagno
ujeżdżone, od 1,5 roku do 3 lat. Witowo
k. Środy Wlkp., tel. (0-667) 515-67. styczne USG głowicą dopochwową z
pustym pęcherzem moczowym. Ocena
Sprzedam słomę z 4 ha - żytnia, od
jajeczkowania w niepłodności. Kriokombajnu. Adres w biurze ogłoszeń.
(3286/R/97)
terapia nadżerek - zamrażanie. Badania
Sprzedam cielęta (byczki). Wolica
cy to lo g iczn e i h isto p ato lo g iczn e .
Pusta 3.
Zabiegi diagnostyczne w znieczuleniu
(3303/R/97)
ogólnym.
Sprzedam warchlaki. Ludwinów
^ PRACOWNIA BADAŃ USG 30, gm. Żerków.
(3305/R/97)
ALOKA 500SSD (3,5-5-7,5 MHz) Sprzedam: ciągnik C-330, oprys
1997 r. 1) JAMY BRZUSZNEJ, 2)
kiwacz, prasa w ysokiego zgniotu,
GINEKOLOGICZNE, 3) CIĄŻY, 4)
siewnik zbożowy zawieszany, silnik
PIERSI (sonomammografia), 5) TAR
do Bizona - 1.000 mth. Parzew 16.
CZYCY, 6) JĄDER, 7) PROSTATY.
(3325/R/97)
Przyjęcia: Jarocin, ul. Parkowa 1/20.
Codziennie rano od poniedziałku do
RÓŻNE
soboty od 8.15 do 10.00 (bez wcześ
niejszej rejestracji). W poniedziałki,
Reklamy, kasetony podświetlane,
środy, czw artki od 17.00 do 20.00
Uapisy na odzieży, identyfikatory,
(rejestracja tel. 747-28-35). Przerwa
^minowanie; tablice na pojazdy, BHP,
urlopowa do 15 sierpnia.
Uagrobkowe, ppoż. i ew akuacyjne
MAMMOGRAFIA - diagnostyka i
(atest); komputerowe wycinanie liter.
leczenie chorób gruczołów' piersiowych
SlMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, tel.
* mammografia - łek. specjalista
747-36-47.
radiolog Maria Fizek
Naprawa sprzętu gospodarstwa
* biopsje cienkoigłowe piersi pod
domowego - Jarocin, ul. Wrocławska 76,
kontrolą USG - lekarze specjaliści:
tel. 747-39-44; Kotlin, tel. 740-54-75.
gin ek olog A ndrzej P ajd ow ski i
Meble ogrodnicze, poplony, kochirurg onkolog Grzegorz Urbański
Slarki, opryskiw acze i inny sprzęt
°grodniczy. Żerków, ul. Jarocińska 23.
* badania cytologiczne - prof. dr
^aty bez żyrantów.
hab. med. Jan Bręborowicz, specja
(3244/R/97)
lista histopatolog
Kurs prawa jazdy kat. BA - od
Przyjęcia: Jarocin, ul. Z aciszna
dnia 12.08.97 o godz. 'l7.00 w Szkole
(przychodnia OTL), środy 15.00 Podstawowej nr 4 w Jarocinie, ul. C.
17.00. Informacje: lek. A. Pajdowski
Skłodowskiej.
090/605-125. Przerwa urlopowa do 20
(3279/R/97)
sierpnia.
“Karcher” - czyszczenie dywanów,
TARCZYCA - badania USG oraz
ktpiccrki samochodowej. (0-62) 747-21-17.
biopsje cienkoigłowe pod kontrolą
^ilkowyja, ul. Piaskowa 17.
(3304/R/97)
USG. Lekarze specjaliści Grzegorz
U sługi transportow e - piasek,
U rb ań sk i i A ndrzej P ajdow ski.
*Vvir. Jarocin, ul. Kaz. Wielkiego 64.
Przyjęcia: Gabinet Zabiegowy - Przy
tel. 747-29-46. Ceny konkurencyjne.
chodnia OTL, Jarocin, ul. Zaciszna, w
(3330/R/97)
II i IV sobotę m iesiąca od 17.00.
Usługi transportowe - żwir, piasek...;
R ejestracja 090/605-125. Przerw a
^ny konkurenycjne. Tel. 74CM8-08.
urlopowa do 15 sierpnia.
(3343/R/97)
OSTEOPOROZA - badania USG
densytom etryczne - ocena stanu
PRACA
układu kostnego. Przyjęcia: I ponie
Przyjm ę uczniów w zaw odzie
działek miesiąca 16.00 - 17.00, Przy
Sprzedawcy na rok szkolny 1997/98.
chodnia Rejonowa w Jarocinie. Infor
Tel. 747. 30-47.
macje: dr Pajdowski, telefon 747-28-35.
Przerwa urlopowa do 1 września.
Studentka zaopiekuje się dzieckiem
GABINET DERMATOLOGICZ
"a okres wakacji. Tel. 747-44-75.
(3278/R/97)
NY - lek. med. Anna M. Pajdowska
Przyjmę uczni w zaw odzie in- derm atolog-w en erolog; zabiegi
^ulatorstwo sanitarne, c.o. i gaz. Tel.
dermatologiczne: elektrokoagulacje,
'47-27-94.
k rioterap ia (zam rażanie ciekłym
(3293/R/97)
(3360/R/97)

azotem). PRZYJĘCIA (bez rejestracji)
we wtorki i piątki od 16.00 do 19.00.
Jarocin, ul. Parkowa 1/20, tel. 747-28-35.
Przerwa urlopowa do 8 sierpnia.
USG SERCA - łek. internista A.
Jachniewicz (wynik bezpośrednio po
badaniu); przyjęcia: PLESZEW, Przy
chodnia L ekarska, ul. M ieszka I,
soboty. Rejestracja: tel. 742-33-23.
Przyjęcia po urlopie od 23 sierpnia.
GABINET OKULISTYCZNY lek. ok u lista A lin a B udzyńska;
Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki
i czwartki od 16.00 do 17.00. Pilne
przypadki codziennie; tel. 747-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZ
NY, lek. med. Włodzimierz Budzyń
ski, specjalista ginekolog i położnik;
LASER - bezbolesne, bezkrwawe
leczenie nadżerek. Badania okresowe
i w stępne. Jarocin, ul. D ługa 29.
Przyjęcia: poniedziałki i środy od 16.00
do 18.00; tel. 747-15-13.
TESTY A L E R G IC Z N E , O D
CZULANIE (270 alergenów) i INNE
TRUDNE SCHORZENIA leczymy
bezboleśnie - komputerowo aparaturą
prof. Briigemana - aparatem “BICOM”.
Rejestracja i informacja: tel. (0-62)
57-57-50 lub 764-56-22. Przyjęcia w
Jarocinie w soboty - przychodnia OTL.
GABINET G INEKOLOGICZ
NY - lek. med. Mirosława Sosińska,
specjalista ginekołog-położnik; przyj
muje prywatnie we wtorki i czwartki
w godz. 16.15.- 17.15, w Poradni “K”
(Ośrodek Zdrowia, ul. gen. Hallera 9).
(2877/R/97)

LARYNGOLOG - lek. med. An
drzej Ciapała; przyjęcia codziennie po
godz. 16.00. Jarocin, ul. Marcinkow
skiego 19A, tel. 747-63-57.
(3070/R/97)

GABINET OKULISTYCZNY K O M P U T E R O W E B A D A N IE
W ZRO K U, dob ieran ie soczew ek
kontaktow ych; lek. m ed. Hanna
Marczuk - Zielińska, okulista. Przy
jęcia: wtorki i czwartki 16.00 - 18.00,
piątki 16.00 - 17.00. Ja ro cin , ul.
Słoneczna 8, telef. 747-14-05.
(3097/R/97)

L ek. m ed. A natol Z ieliń sk i CHIRURG; przyjęcia: wtorki, czwart
ki 18.00 - 19.00. Jarocin, ul. S ło

neczna 8, telef. 747-14-05.
(3098/R/97)

BADANIA WSTĘPNE, OKRE
SOWE i KONTROLNE PRACOW
NIKÓW, UCZNIÓW oraz PORA
DY LEKARSK IE - E. SKRZYPCZYŃSKA, lekarz medycyny pracy,
internista. Przychodnia Rejonowa w
Jarocinie, gabinet No 12, codziennie
od godz. 15.45 (tel. 747-36-36); tel.
domowy 747-36-50.
(3112/R/97)

G abinet ginekologiczny - lek.
med. Małgorzata Gronowska - spec
jalista ginekołog-położnik. Przyjęcia:
wtorki 17.00 - 19.00; Jarocin, ul. Woj.
Polskiego 49, tel. dom 747-28-63, tel.
praca - szpital Ostrów 736-24-31 w. 268.
(3264/R/97)

Specjalistyczny Gabinet Lekar
ski - lek. med. A. S. Sharifi, chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób
narządu ruchu; Jarocin, ul. Siewna 2,
tel. 747-59-96; przyjęcia: poniedziałki
i czwartki od godz. 16.00.
Lek. med. GRZEGORZ SZYM
CZAK - SPECJALISTA CHIRURG;
gabinet: al. Niepodległości 6, wtorki
16.30 - 17.30. Wizyty domowe: zgło
szenia 747-36-00. GASTROSKOPIA
(badanie przełyku, żołądka i dw u
nastnicy), czwartki 16.00 - 18.00; ul.
H allera 9, pokój 7; rejestracja do
gastroskopii: tel. 747-36-00.
(3331/R/97)

GABINET G INEKOLOGICZ
NY - lek. m ed. W ojciech M aniszewski, ordynator; przyjmuje: wtorki
i czwartki godz. 16.00 - 17.00. USG.
Jarocin, ul. Kasprzaka 9, tel. 747-25-37.
(3365/R/97)

GABINET NEUROLOGICZNY
- lek. m ed. B. Ł ysiak -M ałecka;
przyjęcia: Jarocin, ul. Wrocławska 38,
środa, piątek 16.00 - 18.00. Telef.
gabinet 747-22-61, domowy 747-12-04.
(3366/R/97)

S P E C JA L IST Y C Z N Y G A B I
NET G INEK O LO G ICZNY - lek.
med. Krzysztof Małecki, specjalista
ginekołog-położnik; przyjęcia: wtorek
16.00 - 18.00, Jarocin, os. Konst. 3
Maja 37; środa, czwartek 16.00 -18.00,
Jarocin, ul. Wrocławska 23. Rejestracja
telefoniczna dzień wcześniej, po godz.
20.00, tel. 747-12-04.
(3367/R/97)

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

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

<6 NEUROLOG
dr med. Marek PIETRZAK
czwartek 16“ - 17“

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

❖ CHIRURG - ONKOLOG
lek. med. Grzegorz URBAŃSKI
II i IV sobota m-ca 13“ - 14”

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

_________________________________________(2665/R/97)
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OGŁOSZENIA

Komornik Sądu Rejonowego rew. I w Jarocinie
zgodnie z art. 953 i 955 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 97 r.
o godz. 12.40 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie
przy al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbędzie się

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w miejscowości Góra, gm. Jaraczewo

Komornik Sądu Rejonowego rew. I w Jarocinie
zgodnie z art. 953 i 955 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 97 r.
o godzinie 13.00 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie
przy al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbędzie się

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w Komorzu 32, gm. Żerków

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości obejmuje: grunt zabudowany,
budynek przyjęcia zielonki, budynek socjalno-biurowy, budynek
magazynowy, budynek paszami, budynek magazynu podręcznego,
budynek trafostacji, budynek wagowy, wiaty, utwardzenie terenu,
oświetlenie terenu, instalacja ppoż., zbiornik pod wiatą, zasiek na
węgiel, ogrodzenie terenu, zbiornik osadnik bezodpływowy.
UWAGA! od gruntu rolnego nie nalicza się pdatku VAT, natomiast
wysokość potencjalnie należnego podatku VAT od pozostałych
składników majątkowych zostanie podana oferentom na sali sądowej
przed rozpoczęciem licytacji.
Nieruchomość została oszacowana na łączną kwotę 1.176.127,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości, tj. 784.085,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w
wysokości
117.620,00 zł.
J
m ifi/R /07
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Komornik Sądu Rejonowego rew. I w Jarocinie

Komornik Sądu Rejonowego rew. I w Jarocinie

zgodnie z art. 953 i 955 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 97 r.
o godzinie 13.30 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie
przy al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbędzie się

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w Jarocinie przy ul. Rynek 11
i przy ul. Wąskiej 4

Sprzedaż licytacyjna obejmuje: grunt, piec do zielonek, budynek
pieczarkarni.
UWAGA! Od gruntu rolnego nie nalicza się podatku VAT, natomiast
budynek pieczarkarni i piec do zielonek są zwolnione z podatku VAT
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej zasadniczej ustawy z
dnia 8.01.93 r. Dz. U. z 1996 r. nr 137 poz. 640 o zmianie ustawy od
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o zmianie ustawy
karno-skarbowej z dn. 21.11.96 r.
Nieruchomość została oszacowana na łączną kwotę 9.498,00 złCena wywoławcza wynosi 75 % wartości, tj. 7.124,00 zł. Przystępujący
do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 950,00 zł.

zgodnie z art. 953 i 955 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 97 r.
0 godz. 13.15 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie
przy al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbędzie się

1 LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w Żerkowie, ul. Górki

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości obejmuje: grunt - działka o
pow. 0.05,10 ha, budynek handlowo - mieszkalny przy ul. Rynek 11,
oficyna, budynek przy ul. Wąskiej 4, utwardzenie podwórza,
oświetlenie podwórza.
UWAGA! Od gruntu nie nalicza się podatku VAT, natomiast
pozostałe składniki majątkowe zwolnione są z podatku VAT na
podstawie art. 7, ust. 1 pkt 5 znowelizowanej zasadniczej ustawy z
dnia 8.01.93 r. Dz. U. z 1996 r. nr 137 poz. 640 o zmianie ustawy
karno-skarbowej z dnia 21.11.96. Bliższych informacji w tej dziedzinie
komornik udzieli na sali sądowej przed rozpoczęciem licytacji.
Nieruchomość została oszacowana na łączną kwotę 515.489,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości, tj. 343.660,00 zł. Przystępujący
do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 51.550,00 zł.
(3314/R/97)

Komornik Sądu Rejonowego rew. I w Jarocinie
zgodnie z art. 953 i 955 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 97 r.
o godzinie 11.50 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie
przy al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbędzie się

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w Jarocinie przy ul. Zygmunta Starego 25
Sprzedaż licytacyjna nieruchomości obejmuje grunt budowlany
oraz budynek mieszkalny (pół bliźniaka) o pow. 0.03,89 ha zapisanej
w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Jarocinie pod nr KW 16094
stanowiąca prawo wieczystego użytkowania przez dłużników do dnia
7.04.2077 r.
UWAGA! Od gruntu nie nalicza się podatku VAT natomiast
pozostałe składniki majątkowe zwolnione z podatku VAT na podstawie
art. 7 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej zasadniczej ustawy z dnia 8.01.93 r.
Dz. U. z 1996 r. nr 137 poz. 640 o zmianie ustawy od podatku i usług
oraz podatku akcyzowym i zmianie ust. karno-skarbowej z dnia
21.11.96 r.
Nieruchomość została oszacowana na łączną kwotę 47.413,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości, tj. 31.610,00 zł. Przystępujący
do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 4.750,00 zł.

Sprzedaż licytacyjna ułamkowej części nieruchomości obejmuje:
grunt nie użytkowany, działka nr 561 i 562 o łącznej pow. 0.34,05 ha,
dla której V Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie
prowadzi księgę oznaczoną KW 16057, stanowiącą współwłasność
dłużnika w części ułamkowej, tzn. 3/32.
UWAGA! Grunt rolny nie podlega podatkowi VAT. Licytowany udział
dłużnika stanowi kwotę 2.011,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 75 % wartości, tj. 1.510,00 zł.
(3316/R/97).

Komornik Sądu Rejonowego, rew. I w Jarocinie
zgodnie z art. 953 i 955 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 97 r.
o godzinie 12.20 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie
przy al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbędzie się

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
położonej w Jarocinie przy ul. św. Ducha 30
Sprzedaż licytacyjna nieruchomości obejmuje działkę nr 496/135
o pow. 0.25,59 ha zabudowaną (była restauracja, plac z parkingiem 1
terenem utwardzonym wokół budynku) zapisanej w księdze wieczystej
SR Jarocin pod nr KW 20821 stanowiącą działkę gruntu w użytkowaniu
wieczystym do dnia 13 marca 2090 r. oraz odrębną własność budynku
Pana Wojciecha Bojko, byłego właściciela firmy Eksport-lmport Handel
Usługi w upadłości. Nieruchomość została oszacowana na łączną
kwotę 340.473,00 zł (w tym uwzględniono należny podatek VAT). Cena
wywoławcza wynosi 75 % wartości tj. 255.360,00 zł. Przystępujący
do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 34.050,00 zł.
UWAGA! Komornik dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT i
tym samym ceny wywoławczej w przypadku otrzymania pozytywnej
odpowiedzi w tym zakresie z Izby Skarbowej w Kaliszu (dot. to
zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5
znowelizowanej ustawy z dnia 8.01.93 r. Dz. U. z 1996 r. nr 137 poz.
640 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym i zmianie ustawy karno-skarbowej z dn. 21.11.96 r.).
Bliższych informacji w tej sprawie komornik udzieli na sali sądowej
przed rozpoczęciem licytacji.
<ni3*an
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OGŁOSZENIA

SKŁAD OGUMIENIA

■ IT E C H N O B U D s p o o
W ED
P rzed sięb io rstw o B u d o w n ictw a i Usług Techn icznych

Jarocin, ul. Marcinkowskiego 17, te l. 747-24-54

oferuje opony krajowe wszystkich typów

62-800 Kalisz, ul, Złota 71
tel. 572-736, tel./fax 570-095

do samochodów osobowych
dostawczych i ciężarowych
oraz do ciągników i maszyn rolniczych

PRODUCENT

Ponadto w sprzedaży dętki, ochraniacze
oraz felgi o wymiarach 22,5

OKIEN DRZWI PCV
N A PROFILU NIEM IECKIEJ FIR M Y
VEKA
Z O K U C IA M I FIRM Y WINKHAUS
9 ^ MONTAŻ (Z OBRÓBKĄ MURARSKĄ I MALARSKĄ)
ł S f 5-LETNIA GWARANCJA
9 ^ SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

UWAGA: DOGODNE RATY
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
na Życie S.A.
w zw iązku z dynam icznym rozw ojem poszukuje

Oferujemy także opony renomowanych firm zachodnich
I

i r

f

i i i

B m u a e s m u e G fflD G K IE Ł D K ]

« HANCOM

(gnllnental®

SKŁAD OGUMIENIA
H U R T - DETAL
63-200 JAROCIN, ul. WĘGLOWA 28, tel. (0-62) 747-30-58

PŁYTY
G IPSO W O -K ARTO NO W E
RUSZT STALOW Y
I AK CESO RIA

1
i0
1

AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH
- niczym nie ograniczone zarobki
UWAGA - koszt uzyskania państwowej licencji agenta PZU ŻYCIE
tylko 20 zł
- koszt szkolenia - 70 zł
- termin szkolenia - WRZESIEŃ
Prosimy o kontakt osobisty do dnia 25 sierpnia 1997 roku
z Przedstawicielstwem PZU na Życie S.A. w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 16 a

ZAKŁAD HANDLU I USŁUG - ARTYKUŁY BHP

JAP0S0 Sc®
poleca Państwu

•TRZEWIKI ŻOŁNIERSKIE
•KURTKI P/DESZCZOWE

M ASY SZPACHLOW E
H urtow nia Farb i Lakierów

______ MALTAP______
Pleszew , ul. Kolejowa 1

ZAPRASZA DO NOWO OTWARTEGO PUNKTU W JAROCINIE
przy ul. Węglowej 2a (narożnik Wrocławskiej)
Oferujemy
✓ farby i lakiery czołowych polskich producentów
✓ kleje ATLAS (pełen asortyment)
✓ narzędzia malarskie

Zaopatrujemy lakierników samochodowych
Ceny hurtowe
Godziny otwarcia: pon. - piątek 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 13.00
z tS M e

Ponadto oferujemy w atrakcyjnych cenach
_ odzież roboczą
■J obuwie gumowe i filcowo-gumowe

PRODUKCJA • SPRZEDAŻ • MONTAŻ

_ trzewiki ochronne i robocze
! rękawice gumowe i ochronne
||a rt. ochrony osobistej
koszule flanelowe

ZAPRASZAMY
63-200 JAROCIN, os. Konstytucji 3 Maja 31
tel./fax (0-62) 747-37-68, tel. (0-62) 747-26-83

UL. WYSPIAIŚSKIEGO 24

.8 sierpnia 1997 r.
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OGŁOSZENIA
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
®

6 L 2 0 0 Jarocin
Ul. WioSENNA 29
uI./I ax (0 '6 2 ) 747'52-77

Witaszyce, ul. Zatorze 18
(przy głównej bramie "Lenwitu")

\
Hlriowma Elłkiiłyc / na \
Przedsiębiorstwo Produjkcyjno-Handlowo-Usługowe

tel. (0-62) 740-12-09
Witaszyce, al. Wolności 42
PROMOCJA!

POLECA W PROMOCYJNEJ CENIE
PROMOCJA!
NAJW YŻSZEJ JAKOŚCI

oferuje w cenach producenta:

PŁYTĘ GIPS0W0-KART0N0WĄ

- osprzęt elektroinstalacyjny

- kable, ptewodyjzfącza kablowe
- oprawy j)|wietfer|qwe biurowe, przemysłowe, uliczne
- źródła światła
j
- rurki elektoińsłilaóyjne, kanały kablowe
- osprzęHpStateeji odgromowych
- szafy stejaswiićllJ5rozdzielnie n/n - wykonywane wg zamówienia
- osprzęt łiwiss^Sewietrznych _ linki AL, AFL, kable ASXSn
Dystrybutor firmy Legrand, Luka System

KLEJE I MASY SZPACHLOWE
PROFILE I AKCESORIA MONTAŻOWE
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NIEWIELKI CIĘŻAR
ŁATWOŚĆ 1 SZYBKOŚĆ WYKONANIA
IDEALNA GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA I DŹWIĘKOWA
MIKROKLIMAT W POMIESZCZENIACH

Zenon Krawczyk

R
O
M
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J
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Zaprasza codziENNiE
od 8.00 do 22.00, sobory od 8.00 do 16.00

Ponadto u nas możesz kupić NAJTANIEJ:
■cement
■wapno
■wełnę mineralną
■dachówki
■węgiel
■cegłę wapienno-piaskową
' lepiki

■płyty wiórowe
■cement biały
■siatkę ogrodzeniową
■płyty dachowe ONDULINE
■papy
• pustaki skarpowe
• stal

• gipsy
■cegłę pełną i klinkierową
• galanterię ceramiczną
• kostkę brukową
• eternit
• beton komórkowy
• stolarkę aluminiową

ński~|
Henryk Szymański

Firma Szymańscy

A utoryzow any Dealer

m

m

CAEW OO

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

CENY KONKURENCYJNE!
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY!

Superatrakcyjne systemy
ratalne - do 5 lat oprocen
towanie 9,9 %
Montaż instalacji gazowej
Montaż urządzeń przed
kradzieżą, znakowanie

Towar dowozimy do KLIENTA
Zapraszamy od poniedziałku do piątku 7" - 17°, w soboty 7" - 1501

OKNA, DRZWI PCV i ALUM.

pojazdów
Przy zakupie samochodu
na klienta czeka niespo
dzianka

ażooJAROCIN, ul. DĄBROWSKIEGO 6, tel. (0-62) 747-39-37

ROI ETY

/<

PARAPETY

P

\

■ ■
■ r*
m

Serdecznie zapraszamy
62-415 Pyzdry, ul. Mostowa 6, tel. (0-63) 768-462, fax 768439

u

JAROCIN UL. JORDANA 28
TEL. 747 25 18

a

BRAMY GARAŻOWE

I V El

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

DREMA

„DREMA” s.c.
Jarocin ul. Poznańska 71a, tel. 747-30-18 w. 15

poleca w ciągłej sprzedaży:
boazerie
podłogi
drzwi
— okna
stopnie dębowe
blaty robocze

—
•

— parapety
— styropiany
—- tynki szlachetne
pokrycia dachowe
— blachy aluminiowe i cynkowe
rynny PCV „M A R L E Y ”

—

Od l .08.1997 r wprowadzamy sprzedaż:
okien PCV i płytek ceramicznych
SPRZEDAŻ RATALNA

Z P C Y ./L U ip J llill I
O Ż J iA iD A C J H O W n ,? ;

EJFi A MY G A R A ŻO W E
3D A Z E F U 5 PCV.

Nr 32, str. 21

8 sierpnia 1997 r.

OGŁOSZENIA

J A B O O li
ui. Poznańska 6
tel. 747-56-88

R

A

L

w P leszew ie

ZATRUDNI N A S T A N O W I S K O

CHEMICZNA

P

AUTO RYZO W ANY DEALER
FORDA

N

I

S Z E F A S E R W IS U

A

Ekotoąiczna

Tel. 742-14-84 lub 742-39-78

PROPONUJE CZYSZCZENIE
PŁASZCZY, GARSONEK, KURTEK, KOSZUL
SPODNI, SPÓDNICZEK, GARNITURÓW, KRAWATÓW
POŚCIELI, NARZUT, KOCY, ZASŁON, OBRUSÓW
ORAZ WSZYSTKIEGO, CO WYMAGA ODNOWY
SYSTEM ANTYBAKTERIOLOGICZNY

1 - 1 8 SIERPNIA OBNIŻKA CEN O 10 %
C E N TR U M TE C H N IK I G R ZE W C ZE J

ZAPRASZAMY
c o d zie n n ie 8.0 0 - 17.00, w so b o ty 8.00 - 13.00 l325;)M

HORM ANN

Bramygarażowe I przemysłowe

REHRU

MIGRO
63-200 Jarocin, ul. Moniuszki 14, tel. (0-62) 747-33-40
Godziny otwarcia: 8.00 - 16.00, w soboty 8.00 - 13.00

OKNA

POLECA
Rury PEKITEC
Cu - miedź HUTMEN

KSZTAŁTKI

%

Grzejniki - konwektory stalowe KORADO
Grzejniki - aluminiowe

A m
bramy garażowe
segmentowe, rolowane, uchylne
zdalnie sterowane napędy

okna, drzwi balkonowe,
tarasowe, witryny sklepowe,
drzwi wejściowe, rolety

BEZPŁATNY POMIAR
ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY

______

kiii

Kotły gazowe - TERMET ŚWIEBODZICE
TORUS
RADSON
Armatura
do kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej

PPH WIMAR s.c.
Jarocin, ul. Poznańska 13, tel. (0-62) 747-38-02

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ MIGRO

SIATKI OGRODZENIOWE
produkcja i sprzedaż
z drutu szarego, ocynkowanego
i w otulinie
różne rozmiary oczka,
drutu i wysokości

Konkurencyjne ceny!!!
“MAXIM" - Sławomir Słowiak
63-720 Koźmin Wlkp.
ul. Bernardyńska 5
Tel. (0-62) 721-04-50 ,30eMM7|

NOWA HURTOWNIA
m a t e r ia ł ó w b u d o w l a n y c h

P P H „D A K A R ”
W IE C Z Y N 2 6 a , tel./fax (0 -6 2 ) 7 41 -7 4-37
O FERUJE
‘ CEGŁY • DACHÓWKI (20 odnuan) • STROPY • BLACHY I PŁYTY
ÓACHOWE • RYNNY PCV • BETONOWE ELEMENTY BUDOWLANE
' OGRODZENIA • KOSTKA BRUKOWA • TRYUNKA • GALANTERIA
CERAMICZNA

G W A R A N TO W A N E C ENY FA B R YC ZN E
pleszew

i ą c z \ f n am—s ■
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-- ------—
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netia
prom ocja dla mieszkańców

KALISZA i JAROCINA

do końca sierpnia telefon za 3/4 ceny
podpisując um owę do 31 sierpnia 97
ZAPŁACICIE PAŃSTWO ZA INSTALACJĘ TELEFONU

TYLKO 295,oo ZŁOTYCH PLUS VAT (7%)
zakładając telefon w NETU oszczędzisz przeszło 100,oo PLN

abonament miesięczny 13,91 PLN brutto
koszt jednego impulsu 0,18 PLN brutto

jarocin

INFORMACJE:
Biuro Obsługi Klienta
NETIA Telekom Kalisz S.A.
Jarocin
ulica Kilińskiego 11
telefon 747 63 83
£ a r t s tu d io

N r 32, str. 22 ,

.8 sierpnia 1997 r.

JA-RADIO

U 5 T A PRZEBOJÓW JA -R A D IA
(notowanie 77, 2 sierpnia 1997)

Z a ta ń c z
w kuchni

Liczby z lewej strony oznaczają kolejno: miejsce w poprzednim tygodniu, najwyższą w
poprzednich notowaniach, pozycję na liście i ilość tygodni na liście.

w sobotę po godz. 1200

ACHTUNG BABY!

J-RLP jest przedstawiana, w pełnym wydaniu liczącym 50 pozycji, w każdą sobotę
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: JA-RADIO,
ul. Kościuszki 8b, 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)747-15-31, 747-37-60.
Prędzej czy później to ci się opłaci: co tydzień trafiają się niespodzianki!
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7.
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9.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Hush
Too many tears
12 Groszy
Idźcie do domu
Ashes to ashes
51
Jenny
How the West...
Wianek z gwiazd
Dmuchawce...
Petit Madam
Łatwopalni
Choćby nie wiem co
Takie tango
Biała droga
Jak ja kocham cię
L’hospice
W dzień gorącego lata
Tell me is it true
Nie stało się nic
Ameryka, Ameryka
Young Boy
Wyrzucenie
La neige au Sahara
I don’t care if you love...

KULA SHAKER (Columbia)
DAVID C0VERDALE & WHITESNAKE (EMI)
KAZIK (SP Records)
PERFECT (Koch international)
FAITH NO M0RE (London/Slash)
TSA (WEA)
EDYTA BARTOSIEWICZ (Izabelin/Polygram)
R.E.M. (Warner Bros.)
ROBERT CHOJNACKI &... (Ara)
URSZULA (Zic Zac)
L0UISIANA RADIO (Koch Intl/Conamus)
MARYLA RODOWICZ (Tra La La/Polygram)
R. GAWLIŃSKI & J. PANASEWICZ (TicTac)
BUDKA SUFLERA (New Abra)
URSZULA (Zic Zac)
7777 (Pomaton EMI)
MARKA (Columbia)
BIG DAY (Izabelin)
UB40 (EMI)
ROBERT GAWLIŃSKI (Starling)
BACHLEDA JÓZEF (Box Musie)
PAUL McCARTNEY (Parlophone)
ATM0SPHERE (Columbia)
ANGGUN (Columbia)
THE MAVERICKS (MCA)

PROGRAM
96.8 MHz 71.09 MHz
Radio

ROLADY W IEPRZOW E

Jarocin

150 g mięsa wolowego mielonego
100 g szynki pokrojonej w kostkę
2 ogórki konserwowe pokrojone w kostkę
4 kawałki schabu, każdy po około 120 g
pół łyżeczki majeranku
pół łyżeczki tymianku
150 g śmietany
2 łyżeczki musztardy
50 g margaryny
300 ml bulionu lub rosołu
100 ml białego wina
łyżka masła
łyżka mąki pszennej
sól, pieprz

clX , SO A Ł H -j.
7 f,0 J M H j.

CODZIENNIE
Serwisy informacyjne i pogoda
od 7.00 do 17.00 co godzinę;
o d 7.00 d o 16.00 w sobotę i niedzielę

Piosenka dnia
8.05, 10.05, 12.05, 14.05, 16.05
Z drogi - informacje dla kierowców
8.50, 12.50, 16.50

KARTOFLANKA Z SEREM

250 g ziemniaków obranych i pokrojonych w
słupki
1 marchewka obrana i pokrojona w słupki
1 mały seler naciowy obrany i starty na tarce
0,75 I wywaru lub rosołu
100 g szynki z puszki
10 g masła
200 g serka topionego
sól, biały pieprz mielony
gałka muszkatałowa
1 żółtko
zielona pietruszka

PIĄTEł (8.VIII)
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK (11 - 14V»)
07.10

K alendarium

07.30

'W yłączam /' (komunikat o wyłączeniach prądu)

07 .4 5

P rzegląd prasy

08.45

P rzegląd prasy

09.15

K ursy walut

09 .3 0 “P raw nik radzi"
09 .4 5
11.10

PŁYTA Z Ł SKLŁPIY
SCHODY DO M Ł B A

P rzegląd prasy

10.10 G ość Dnia
Lato, Ty i JA

13.10 K onkurs

'

14.30 “R yzyk - fizyk" (kursy akcji i w alut)
14.40 Płyta dnia
15.30 “Jeśli mamy, to zagram y"
16.10

Lato, Ty i JA

16.30 "P raw nik radzi"
17.05

‘Wyłączamy” (komunikat o wyłączeniach prądu)

17.10 -1 9 .0 0 A udycje autorskie

P IĄ T E K 8 .V lll
12.30 Policja radzi, ostrzega, przypomina; 17.05

Radio MACHINA - m uzyka w e d łu g “ M a ch in y1,
w y w ia d y , n ie z w y k łe te k s ty ; 1 8 .0 0 Muzyczna
eksplozja - w szystko o m uzyce polskiej audycja P iotra O wczarka

NOWOŚCI na Uście!
[38J Wznieś serce - RYSZARD RYNKOWSKI, [40] Where the river flows - SC0RPI0NS
(East West), [44] Make up your mind - SEVEN MARY THREE, [48] Smycz - MAANAM, [50]
Redyk - HAV RAŃ (BMG Ariola Poland)

SOBO TA

9.VIII

12.10 Zatańcz w kuchni, gotuj razem z nami GIPSY KINGS "COMPAS"
(COLUMBIA)

audycja A rtura Ś m igielskiego; 14.10 “Taśma" z
film am i i m uzyką film ową - a u d y c ja Jo a n n y
Ś cigacz; 15.30 “Jeśli mamy to zagramy"; 16.10

p r z e c z y t a j c ie

POSŁUCHAJCIE
RADIO MACHINA

piątek 8.VIII, godz. 17.05
Ciekawe teksty, wywiady, recezje
zamieszczane w miesięczniku Machina w
wersji JA-Radiowej ilustrowane są muzyką,
której siłą rzeczy na stronach czasopisma
nie znajdziecie. Teraz jest jeszcze konkurs z
nagrodami w postaci albumów CD. Kolejne
pytania konkursowe zostaną zadane przez
autorów audycji: Dankę Polerowicz i Hirka
Ścigacza. Odpowiedzieć na nie możecie
telefonując w trakcie audycji lub przesyłając
odpowiedzi na kartkach pocztowych na

adres: JA-Radio Jarocin, Kościuszki 8b, 63200 Jarocin z dopiskiem „Machina". Płyty
czekają.
MIKSER

poniedziałek 11.VIII, godz. 17.05
Pionierzy rocka: Lloyd Price i Fats
Domino będą bohaterami tej audycji.
Przedstawieni zostaną w konwencji poje
dynku muzycznego. To już drugi taki
p o jedyn ek. Każdy słuchacz może być
sekundantem telefonując do autora audycji
z głosem opowiadającym się za jednym z
artystów. Zwolennikom artysty, który uzyska
najwięcej głosów przyznane zostaną upo
minki muzyczne.

NA ŻYWCA

LISTA PRZEBOJÓW JA-RADIA (78) - prowadzo

poniedziałek 11.VIII, godz. 18.00
W Hollywood jest „chodnik sławy” na
którym umieszcza się gwiazdy z nazwiskami
i nazwami „gwiazd” filmu, muzyki a być może
także innych dziedzin sztuki. Swoje miejsce
ma tam założona w 1966 roku grupa Chi
cago - jeden z najbardziej żywotnych
zespołów rockowych lat 70 i 80. Obok Blood
Sweat & Tears oraz Electric Flag ta formacja
wyróżniała się świetną sekcją instrumentów
dętych. Fuzję jazzu i rocka jaką stanowiła
muzyka zespołu Chicago usłyszycie na
jednym z najwcześniejszch koncertów grupy.
Koncert przedstawi jak zwykle Hieronim
Ścigacz.

na p rz e z A d a m a M a rtu z a ls k ie g o i H ie r o n im a
Ś cigacza

NIEDZIELA 10,VIII
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Płyta na niedzielę:
7.40 A e ro b ik na dobry początek; 8.40 Horoskop
na tydzień (I); 9.15 A erobik przed śniadaniem ; 9.40
H oroskop na tydzień (II); 10.10 Świat przyrody:

10.40 M in iko n ku rs nie d zie ln y; 11.40 Muzyczne
podróże; 12.10 Lato, Ty i JA; 13.10 Koncert
życzeń; 15.05 CHIP - m agazyn dla kom puterom a n ia k ó w ; 15.20 "P ozdrow ien ia"; 16.10 7

małego podwórka i z wielkiego świata - na
p o d s u m o w a n ie ty g o d n ia z a p ra s z a A g n ie s z k a
M a tu sia k; 17.10 Pod prąd - m a g a zyn Joanny
Ś cigacz z motoram i, sam ochodam i i m uzyką; 18.00

Sportowe JA - S ław ek W łoszczyk i A nita Skup o

JEŚLI MASZ ŁADNY GŁOS
DOBRĄ DYKCJĘ , LUBISZ MUZYKĘ
I PO TROCHU WSZYSTKO,
CZYM ŻYJE WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK
CHCIAŁBYŚ PROWADZIĆ
PROGRAM W RADIU

P io s e n k a D n ia
w J A - R a d iu

(P ow e r Play)

w tym tygodniu ( 8 - 1 4 sierpnia 1997)
piątek 8.VIII > Czy pamiętasz jak to było

- EDYTA GEPPERT (Mercury)
sobota 9.VIII> Canto a Brazil

- GYPSY KINGS (Columbia)
niedziela 10.VIII> Sacre franęais

- DIMITRI FROM PARIS (East West France)
poniedziałek 11.VIII> Kiedy mnie malujesz

- VARIOUS MANX (Zic Zac BMG)
wtorek 12.VIII> Wishes

- HUMAŃ NATURĘ (Epic)

JA-Radio Jarocin
tel. (0-62) 747-47-47, 747-15-31

w ydarzeniach sportow ych

PONIEDZIAŁEK ii.vill
17.05 Mikser - magazyn w zasadzie muzyczny *
audycja H ieronim a Ścigacza; 18.00 Na żywca
audycja H ieronim a Ś cigacza

W T O R E K 12.V!II
12.30 Giełda pracy; 17.05 Znacie? To posłu

chajcie! - audycja Sławka M ikołajczaka

ŚRODA 13.VIII
12.30 Komentarz Dziennika Prawa i GospO'
d a rki; 17.05 M uzyka dla dw o jg a; 18.00
GROLSCH JAZZ CLUB - audycja Roberta Prządki

środa 13.VIII> Confiteo

CZWARTEK

- GOLDEN LIFE (Zic Zac BMG)

12.30 Giełda pracy; 17.05 Klimaty i nastroje

czwartek 14.VIII> Days of youth

a u d y c ja M a rk a S z y m o n ia k a ; 1 8 .0 0 W ieczór

- LAURNEA (Yab Yum records)

rockowy Pawła Michaliszyna
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KSIĄŻKA

Pamiętajmy
o ogrodach
Czy ogród ma być źródłem przy
jemności, czy też tylko pracą bez
końca i pasmem związanych z tym
kłopotów? - na to pytanie odpowiada
Peter Mc Hoy, autor jed n eg o z
poradników, które ukazały się nakła
dem Wydawnictwa Dolnośląskiego.
Serię "P am iętajm y o ogrodzie”
tworzą cztery książki: “ Ogród bez
W ysiłku” , “ R ośliny cien io lu b n e ” ,
“K aktusy i inne su k u le n ty ” oraz
“P rojektow anie m ałego og ro d u ” wszystkie w tłumaczeniu Zofii Orzeszkowskiej. Poradniki odpowiadają na
wiele pytań związanych z projektowa
niem terenów zielonych, dobieraniem
roślin, ich uprawą i pielęgnacją.
Niewielu właścicieli działek zdaje
sobie sprawę z wagi projektu, który
trzeba o p raco w ać przed p rz y stą 
pieniem do sadzenia kwiatów, traw i
bylin. Dlatego większość przystępuje
do tworzenia ogrodu bez planu. Zazwy
czaj dopiero po jakimś czasie okazuje
się, że rośliny zostały źle dobrane
gatunkowo i kolorystycznie. Niektóre
Wolniej się rozwijają i karłowacieją,
mne są zbyt silne i wyraźnie dominują.
Poradnik “ P rojektow anie m ałego
°grodu” Robina W iliamsa zawiera
tnform acje, ja k ro zry so w ać plan
nasadzeń, dobrać odpowiednie rośliny
na każdą porę roku i zasadzić je w
°dpow iednim - mniej lub bardziej
ścienionym miejscu. Można również
dowiedzieć się, jaką metodą zmierzyć
kwasowość gleby i jej rodzaj. Taka

F IL M

N ie to le r a n c ja
ba sp r z e d a ż
“Zagadkę Powdera” ogląda się z
Prawdziwym zaciekawieniem i wzruSzeniem zarazem . N aw et w tedy,
k'edy twórcy filmu puszczają wodze
fantazji. Jak na kino amerykańskie
lest to ob raz n ietypow y i wart
obejrzenia.
W kobietę w ciąży uderza piorun.
Przewieziona do szpitala rodzi syna, ale
^nia umiera. Jerremy jest albinosem Cerę ma śnieżnobiałą (stąd jego przy
domek Powder, czyli Puder), a jego
c,ało jest zupełnie pozbawione owło^'enia. Ojciec w yrzeka się dziecka.
Wychowują je dziadkowie. Boją się
Jednak kon tak tu chło p ca naw et z
^bliższym i sąsiadami. Jeremy spędza
wiele lat życia w piwnicy na
pytaniu niezliczonej ilości książek.
Mody dziadkowie um ierają Powder
do przytułku, gdzie zaczyna się
tjro taln a k o n fro n ta c ja “ in n e g o ” ,
rroesznego”, “obrzydliwego”, “chyba

INFORMATOR KULTURALNY

-------

wiedza jest nie
zbędna każde
mu właścicielo
wi ogrodu.
C zęsto by
wa tak, że zacienione zakątki
ogrodu w yglą
dają n ieciek a
wie. Rośliny nie
chcą się rozwi
jać w miejscu, gdzie nie dociera słońce.
Okazuje się jednak, że nie wszystkie są takie, które lubią cień i wilgoć. To
przew ażnie uszlachetnione gatunki
roślin rosnących nad stawami i leśnymi
mokradłami. Prawidłowe rozpoznanie,
czy w zacienionym zakątku ogrodu jest
sucho, czy wilgotno decyduje o wybo
rze odpow iednich gatunków roślin
ozdobnych. Dostatecznie dużo infor
macji na temat sposobów takiej oceny
zawiera drugi z poradników omawianej
serii - “Rośliny cieniolubne” Ełisabeth Arter.
Dla leniwych, którzy przedkładają
odpoczynek w ogrodzie nad pracę w
nim, praw dziw ą skarbnicą wiedzy
będzie kolejny z poradników: “Ogród
bez wysiłku”. Autor - Peter Mc Hoy
wskazuje gatunki roślin - krzewów,
kwiatów i traw, które nie wymagają
zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych,
a mimo to w yglądają atrakcyjnie o
każdej porze roku. Poleca przede
wszystkim gatunki iglaste i byliny czyli rośliny w ieloletnie. Ciekaw ą
metodą na tego rodzaju łatwe uprawy
jest naturalizacja, czyli pozostawienie
roślin, by rosły i rozm nażały się w
sposób naturalny. Należy to jednak
robić umiejętnie, aby ogród nie stał się
gąszczem dziko rosnących roślin.
Roślinom, które nie są w bezpo
średni sposób związane z uprawą w
ogrodzie poświęcony jest czwarty z

poradników - “Kaktusy i inne suku
lenty”. Kaktusy to rośliny egzotyczne,
których okazy są kolekcjonowane ze
względu na niezwykłe kształty, rozmia
ry i ciekawe formy. Mają one niezwy
kłą zdolność magazynowania wody, są
też bardzo odporne na radykalne
zmiany temperatury. Z tej przyczyny
na posiadanie kaktusów m ogą zde
cydować się osoby, które często - na
dłuższy czas opuszczają swoje miesz
kania. Jednak wytrzymałość ta wpro
wadza niejednokrotnie właścicieli w
błąd. Sądzą oni, że niemal wcale nie
potrzeba o nie dbać - a tak nie jest.
Zabiegi pielęgnacyjne - odpowiednia
tem peratura wody do podlew ania,
przesadzanie i zapobieganie chorobom
- zap ew n iają praw idłow y rozw ój
roślinom i ich kw itnienie. Kaktusy
należą do gatunku sukulentów , ale
różnią się od pozostałych tym , że
porośnięte są kolcami. To vademecum
wiedzy o kaktusach i innych sukulen-

tacłi napisał Ken March.
K ażdy z w yżej w ym ienionych
poradników zawiera - oprócz skoro
widzu nazw, rozdział “60 z najlep
szych” , czyli propozycje gatunków
roślin odpowiednich do omawianej
tematyki.
Seria podaje wiele przejrzyście
zam ieszczonych informacji, koloro
wych zdjęć i rysunków. Jedyne nad
czym może zastanawiać się czytelnik
to koszty - ile kosztuje założenie i
utrzymanie przydomowego ogrodu. Na
to pytanie niestety nie ma odpowiedzi
w żadnym z poradników.
ANNA KONIECZNA

KONKURS

NOW OŚCI
K S IĄ Ż K O W E

A utorzy są nagradzani w ydaw 
nictwami fonograficznymi i książko
wymi. Prosimy o nadsyłanie nowości, a
także podawanie nazwy wydawnictwa.
Teksty, nie przekraczające 3/4 strony
maszynopisu, prosimy przynosić lub
przesyłać na adres: “Gazeta Jarocińska”,
ul. T. Kościuszki 8B, 63-200 Jarocin.
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zw olnionego z
onkologii”, “dzi
woląga” z “norm a 1n y m i
rówieśnikami.
Powder pod
dawany jest wie
lu b ad an io m ,
które wykazują
między innymi,
iż jeg o in te li
gencja znacznie
przewyższa inteligencję ludzką. Jest też
naładowany elektrycznością, potrafi
przesuwać przedmioty na odległość i
czy ty w ać w ludzkich um ysłach.
Wszystko to, a zwłaszcza odmienny
w ygląd zew nętrzny, pow oduje, że
ludzie przejawiają wobec niego nieuf
ność, a nawet wrogość. Jeremy staje się
obiektem brutalnych żartów.
Jeremy nie umie znaleźć dla siebie
m iejsca wśród ludzi. N ieśm iałość,
delikatność, wrażliwość na nieżyczli
w ość i o d trącen ie u tru d n ia ją mu
zrozum ienie św iata i celu swojego
istnienia, jeśli taki w ogóle jest. Najgorszy dzień, ja ki pamiętam, był w
szpitalu - to dzień moich narodzin wyznaje.
“Z agadka P ow dera” to kolejny

głośny, amerykański film o nietole
rancji. Inny jednak od tych, w których
tw órcy, ja k o obiekt nieakceptacji
wybrali chorych na AIDS czy ludność
m urzyńską. Być m oże to w łaśnie
przejaw specyfiki amerykańskiego czy
w ogóle komercyjnego kina. Jeśli temat
tolerancji czy nietolerancji wydaje się
wciąż atrakcyjnym do zrobienia filmu,
trzeba wprowadzić coś, co spowoduje
zaciekawienie może już trochę znudzo
nego ostatnio w idza dziesiątkam i,
setkami podobnych obrazów. Powdera
“wyposażono” więc w nadprzyrodzone
siły, a ekran często przeszyw ają
błyskawice i pioruny. A może po prostu
trzeba się przyzwyczaić, bo za chwilę
będziemy musieli naprawdę spotkać się
z nieludzkimi istotami, które odkryje
któryś z kolejnych Pathfinderów na
Marsie. Jeśli nawet nie odkryje, to
Amerykanie i tak zrobią o nich ładny,
w zruszający film , który będzie się
oglądało równie przyjemnie jak “Za
gadkę Powdera”.
ROBERT KAŹMIERCZAK

-

"Zagadka Powdera”, USA; reż. Victor
Saba; wyst. Mary Steenburgen, Sean
Partie Flanery, Lance Henriksen, Jeff
Goldblum; dystr. Imperial

A 2279 „Zagniewani młodociani” - kom.
A 2596 „W kręgu przemocy” - sens.
A 3082 „Stalowe rekiny” - sens.
A 2728 „Przygoda na Alasce” - przyg.

Napisz recenzję
Jeśli obejrzałeś ostatn io film ,
który szczególnie ci się spodobał,
albo musiałeś się wykazać wielką
cierp liw ością, żeby doczek ać do
końca, usłyszałeś muzykę, która cię
urzekła lub przeczytałeś książkę i
chcesz ostrzec przed sięganiem po
nią - napisz o tym.

Ken March “Kaktusy i inne suku
len ty”, Elisabeth A rter “R ośliny
ciniolubne”, Peter Mc Hoy “Ogród
bez wysiłku”, Robin Williams “Pro
jektowanie małego ogrodu”, przeł.
Zofia Orzeszkowska. Wydawnictwo
Dolnośląskie 1997 r.

Społeczny Insty tut
Wydawniczy „Znak”

-

-

-

-

Jan Paweł II: Ewangelia cierpienia.
Wybór homilii, przemówień i doku
mentów
Jan Paweł II w Polsce. 31 maja
1997 - 10 czerwca 1997
David Sinclair: Rock na CD. Prze
wodnik
Steve Turner: Głód niebios. Rock
& roli w poszukiwaniu zbawienia
Teresa Bogucka: Polak po komu
nizmie
David Niven: Księżyc jest balonem
(seria: Autobiografie)
Sarah Ferguson: Moja historia
Wendy Goldberg i Betty Goodwin:
Wyjdź za mnie
M onica Seles: P rzez strach do
zwycięstwa
Keren i Tern,' Whitehill: Rowerem
po Europie
Piotr Fomelski, Katarzyna Mikul
ska, M arzena P erek, G rzegorz
Tochowicz: Przewodnik po Katalonii

Presspublica
-

K rzysztof Penderecki: Labirynt
czasu. Pięć wykładów na koniec
wieku
K rzysztof Darewicz: Hongkong:
histot'ia niezw\kła
Wykaz 2000 osób sprawujących
władzę w Rzeczypospolitej Polskiej

NOW OŚCI
F IL M O W E
KJ.NO „ECHO”
Jarocin, ul. Gołębia 1
„Gliniarz z Metropolii”
1 2 -1 4 sierpnia - godz. 19.00

WYPOŻYCZALNIA
KASET VIDEO

HOROSKOP
BARAN (21 III - 19 IV)
Nadchodzi okazja do wprowa
dzenia zmian, o których myślisz od
dawna. Trzeba tylko dobrze wybrać
m om ent i w ysunąć trafne racje, a
sytuacją, obecnie dla Ciebie niewygod
ną, m ożna b ędzie ro zw iązać bez
jakichkolwiek konsekwencji. Niespo
dziewana rada Bliźniąt będzie dodat
kową pomocą. Pomyślny dzień - środa.
y y

BYK (20 IV - 20 V)
Uda się wprowadzić w życie
plany, które robisz od jakiegoś czasu.
Czy odegra w nich główną rolę ktoś na
kim Ci bardzo zależy? To się dopiero
okaże. Bądź dobrej m yśli, ale nie
lekceważ konkurencji, bowiem zainte
resowanych będzie więcej... Uważaj
głównie na Skorpiona!!! Pomyślny
dzień - poniedziałek.
BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
Nadchodzi okres wewnętrznych
przemian. Niektórzy w wyniku głębo
kich przem yśleń podejm ą decyzje
rzutujące na bliższą i dalszą przyszłość.
Jednak nie izoluj się. Spotkanie z
przyjaciółmmi ożywi piękne wspom
nienia. W domu jakieś zamieszanie
spowodowane przez swarliwą Pannę.
Pomyślny dzień - piątek.
RAK (21 VI - 22 VII)
Dużo poważnych zajęć i drob
nej krzątaniny. Ciągle będzie za mało
czasu. Możesz jednak spać spokojnie,
bowiem osiągnięte efekty okażą się
warte zachodu. Słowa, którymi obda
rzy Cię w nadchodzących dniach ktoś
bliski Twemu sercu, będą cenne, bo
szczere i wiele obiecujące na przy
szłość. Pomyślny dzień - środa.

25

o

LEW (23 VII - 22 VIII)
Jakieś zamieszanie w sprawach
dotyczyących C iebie lub bliskich.
Trzeba będzie energicznie zakrzątnąć
się koło tego, żeby możliwie szybko
sprowadzić wszystko do normalnego
stanu. Okoliczności nie będą sprzyja
jące, ale przy pom ocy K oziorożca
zn ajd ziesz w łaściw e rozw iązanie.
Pomyślny dzień - wtorek.
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S p r z e d a ż n a ra ty
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PANNA (23 VIII - 22 IX)
8Uf W pracy nadeszła stosow na
pora, aby najnowszy pomysł przełożyć
na język praktyki. Przygotuj się na
poważne negocjacje. Masz możliwość
pozyskania wpływowych sojuszników.
Szefowie będą wymagać od Ciebie
większej operatywności. Musisz temu
sprostać. M ożesz liczyć na Raka.
Pomyślny dzień - sobota.
n

WAGA (23 IX - 22 X)
Ważna spraw a, którą przed
sięweźmiesz w tych dniach powinna
zakończyć się powodzeniem. Ale nie
buduj na niej dalszych, większych
planów, bo tak dalekiego działania
mieć ona nie będzie. Licz raczej na
efekt jednorazow y - to pewniejsze.
Zwróć większą uwagę na Strzelca!!!
Pomyślny dzień - poniedziałek.
Wj
SKORPION (23 X - 21 XI)
L*, Życie będzie takie, jak nim
pokierujesz, więc nie martw' się sytua
cjami, nad którymi rzeczywiście trudno
zapanow ać. Twoje w łasne uczucia
znaczą w końcu więcej niż opinie
innych, zachow aj zatem w ierność
sobie. W sprawach zawodowych masz
sprzym ierzeńca w Byku. Pomyślny
dzień - środa.

K R Z Y Ż Ó W K A N R 322
Poziomo: 1) otoczona atolem, 8) problem, tarapaty, 11) przyrząd do przędzenia
wykonany z kawałka drewna, 12) duże naczynie lub element akrobacji lotniczej.
13) do sprzątania, 14) na plaży bez tekstyliów, 15) w ręku linoskoczka, 18) kość
trójkątna w kolanie, 22) dziewięcioosobowy zespół muzyczny, 25) opis twarzy.
26) ten kto płaci, 27) wymarły kuzyn słonia, 30) solenizantka z 3.X, 34) tama,
przegroda, 37) na św iat patrzy w różowych okularach, 38) alkohol przed
destylacją, 39) rymopisarka, 40) duży pająk z południowej Europy, 41) etat, praca,
42) na głowie Tyma.

STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Nie rób scen zazdrości nie
sprawdziwszy uprzednio czy rzeczy
w iście m asz podstaw y do takiego
postępowania! Zresztą w tym tygodniu
nie zabraknie i tak konkretnych powo
dów do robienia wymówek, do spięć i
niepokojów'. Musisz zapanować nad tą
sytuacją. Pamiętaj, że wakacje jeszcze
trwają!!! Zrób coś. Pomyślny dzień sobota.
y\
KOZIOROŻEC (22 XII -191)
j H W ydarzenia rozw iną się w
nieoczekiwanym kierunku. Ulegniesz
urokow i now o poznanej osoby o
całkowicie odmiennym charakterze i
upodobaniach. Nie trać nadziei na
kontynuację spotkań. W domu zaś
niespodzianki. W połowie tygodnia
dobra wiadomość od Bliźniąt!!! Po
myślny dzień - wtorek.
W ODNIK (20 I - 18 11)
Okoliczności wymagać będą od
C iebie m ocnego trzym ania się za
kieszeń. Pamiętaj o tym przez cały ten
tydzień. Urlop urlopem, ale jeszcze
parę miesięcy ma ten rok i jakoś trzeba
będzie przeżyć. Nie szalej zbytnio.
Jakaś nowa sytuacja, która pojawi się
za sprawą Lwa, będzie obiecująca.
Pomyślny dzień - sobota.
\ Z RYBY (19 I I -2 0 III)
/ \
W iadomość otrzym ana przez
pośredników nie pow inna Cię ani
niepokoić, ani denerwować. Będzie to
najpewniej balon próbny, jak zarea
gujesz. Twoja obojętność i spokój
speszą intrygantów . Tak trzym aj!
Niemniej uważaj i nie dopuszczaj do
napięć. Trzymaj ze Strzelcem.
Pomyślny dzień - środa.
WENUS i MERKURY

Pionowo: 2) cyrkowa scena, 3) biesiada, 4) przejście na wyższe stanowisko,
5) mężczyzna o ciemnych włosach, 6) budowla ochronna, 7) pas ściągający dolo1!
część klatki piersiowej, 8) dokuczliwy owad, 9) miasto wojewódzkie, 10) tumanchmura, 15) na głowie profesora, 16) działo optyczne, 17) notatka, nadruk, 19)
spisek, knowanie, 20) można je czuć nosem, 21) rodzaj tkaniny wełnianej z wełn)
czesankowej, 23) owad w paski, 24) struś z Australii, 27) egzamin dojrzałości28) chwila, 29) artyzm, mistrzostwo (wspak), 31) muza poezji miłosnej, 32) załóg3,
obsada, 33) tętnica, 34) entuzjazm, zacięcie, 35) pospólstwo, biedota, 36) bohater
“Szczęk” .
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 34utworzą rozwiązanie - myśl Władysława Grzeszczyka.
O prać. PIO TR WARCZYŃSKI

ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI NR 320
Hasło:

Mali wielkich widzą
dopiero z daleka.

Nagrody wylosowali:
JE R Z Y Z W IERZCH LEW SK I
- Jarocin, ul. Barwickicgo 4/2 (30 zł),
ZDZISŁAWA URBANIAK
- Jarocin, ul. Chrobrego 77 (10 zł),
MARIA WIĘCEK
- Jarocin, ul. Dąbrowskiego 16/38 (koszulka).
Po odb ió r nagród prosim y się
zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin,
Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.

R ozw iązanie krzyżówki pr°'
simy przesłać lub przynieść wraz Z
kuponem do biura ogłoszeń (JarO'
cin, Rynek - Ratusz) do 15 sierpni3Spośród prawidłowych rozwiążą3
wylosowane zostaną dwie nagrody
pieniężne (30 zł i 10 zł) oraz nagród3
rzeczowa (koszulka).
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