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__Nowe Miasto

N ie d la r e fe r e n d u m
___

Nowomiejscy radni jednogłośnie odrzucili wniosek grupy

wełn m*eszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie
na przynależności gminy do przyszłego powiatu jarocińskiego
szbiec bądź średzkiego.

Wniosek o przeprowadzenie referendum złożyła 16 czerwca
na ręce wójta Aleksandra Podemskiego grupa inicjatywna:
Andrzej Konieczny, M ieczysław Łuczak, Stanisław Jan
Wilczyński. Poparło go swoimi podpisami 746 mieszkańców
_ gminy Nowe Miasto. Aby referendum mogło się odbyć,
odpowiednią uchwałę musieli podjąć nowomiejscy radni na
ostatniej sesji w tej kadencji, 18 czerwca.
___
Dokończenie na str. 8

-E g z a m in y
PAPUGI

W poniedziałek 735 absol▼ wentów szkół podstawowych
z terenu miasta i gminy roz-----poczęło egzaminem z języka
polskiego rywalizację o miejsca
w liceach i technikach. We
wtorek zmierzyli się z zada.niami z matematyki.
-----

Na godzinę przed egzamiZYŃi nem, na szkolnych boiskach
zbierał się tłum odświętnie ubra~ nej młodzieży. Wielu osobom
towarzyszyli również rodzice
pU * i przyjaciele. Nerwowa atmosfea ra udzieliła się wszystkim. - Ma

mynadzieją, żedostaniemysiędo
szkołyśredniej. Denerwujemysię
Jg^jednak, przedewszystkimdlatego
żejest topierwszypoważnyegza| f min wnaszymżyciu. Jakprzeży| jjemy ten egzamin i dostaniemy
się, to będziemy mieć spokój na
kilkalat, ażdomaturyiegzaminu
nastudia - mówili uczniowie.
W poniedziałek przez dwie
| | | godziny zmagano się z tematami
zjęzyka polskiego. Kandydaci do
T s szkół średnich musieli napisać
ijska w czasie 90 minut pracę stylisty
-84 czną na jeden z pięciu tematów
oraz test z gramatyki.
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Szerzej na str. 7

Witaszyce

O tw a rto o c z y s z c z a ln ię
Ponad dwa miliony nowych złotych kosztowało wybudowanie oczyszczalni ścieków w Witaszycach. Podczas oficjalnego
otwarcia burmistrz Jarocina ocenił realizację tego przedsięwzięcia jako sukces obecnej kadencji.
Na oficjalnym otwarciu obiektu, które miało
miejsce w czwartek 18 czerwca, obecni byli
przedstawiciele władz Gminy i Miasta Jarocin,
władz i urzędów wojewódzkich, przedsiębiorstw
związanych z budową oraz eksploatacją oczysz
czalni i społecznego komitetu budowy. Zjawili się
też sołtysi Witaszyc, Witaszyczek, Prus i Zakrze
wa. Według założeń te dwie ostatnie wsie wkrótce
również będą korzystać z obiektu.
- Zaczęło się w Witaszycach, bojest to naj

większa miejscowość, najbardziej skupiona wśród
terenów wiejskich naszej gminy. Decyzja, żeby
realizować to przedsięwzięcie bez jego zbilan
sowaniafinansowego była bardzo odważna. To
sukces tej kadencji. Byliśmy wpełni świadomi, że
pieniądze będziemy musieli pozyskiwać co roku,
wróżnych miejscach, zpewnymryzykiem- mówił
podczas otwarcia burmistrz Jarocina, Paweł
Jachowski. W tej chwili wydajność oczyszczalni
ocenia się na 520 m3 ścieków na dobę. Po dobudo
waniu drugiego bloku ma się ona zwiększyć
dwukrotnie. Wtedy oczyszczać się tu będzie także
nieczystości z sąsiednich miejscowości.

Ponaddwa miliony nowych złotych kosztowało wybudowanie oczyszczalni
Fot. Robert Kaźmierczak
Dokończenie na str. 3 w Witaszycach

Rozpoczęły się wakacje z utęsknieniem oczekiwane przez
dzieci i młodzież. Uczniowie z „czwórki ”z dumą pokazywali
świadectwapromujące ich do następnej klasy

Pożegnanie
sztandaru

W ięcej niż „trójka”

Uroczystość pożegnalna
sztandaru bojowego 16 Bata
lionu Budowy Lotnisk odby
ła się 22 czerwca w jarociń
skich koszarach.

Największym sukcesem czteroletniej działalności Zarządu
Miejskiego było, zdaniem burmistrza, wybudowanie zbiornika
retencyjnego w Roszkowie. Przewodniczący Rady Miejskiej
ocenił tę kadencję pozytywnie.

Zgodnie z ustawą o znakach
Sił Zbrojnych RP, sztandary
charakteryzujące się trójkątnym
szyciem płata oraz symboliką
typową dla czasów PRL, w bie
żącym roku nie mogą być już
wykorzystywane.

Podczas piątkowej sesji radni wysłuchali sprawozdań zarządu
miejskiego oraz przewodniczących poszczególnych komisji
podsumowujących czteroletnią kadencję samorządu.
Burmistrz Paweł Jachowski przedstawiając działania zarządu
miejskiego, do jego sukcesów zaliczył, podobnie, jak później
wiceburmistrz Henryk Kowalski, wcześniejsze o rok od obliga
toryjnego terminu przejęcie przez gminę szkół podstawowych.

Dokończenie na str. 4

Jarocin

Dokończenie nastr. 8

urodzenia
Mateusz Regulski
Patryk Matuszczak
Bartosz Zawadzki
Tomasz Szwedo
Agata Barczak
Jędrzej Sobczak
Mikołaj Pautrzak
Natalia Kolińska
Eryk Kossmann
Roksana Talaga
Patrycja Ostrowska
Piotr Tomaszewski
Kinga Kurczalska
Jagoda Borowiak
Aleksandra Krawiec
Wojciech Pluta
Patryk Ryszka
Aleksandra Wolna
Tomasz Szymendera
Łucja Tobolska
Katarzyna Pługowska
Marcin Stróżyk
Andrzej Staniewski
Klaudia Król
Maciej Szal
Paweł Giziewski
Adam Kwieciński
Katarzyna Banaszak

kronika policyjna

\

<

śluby
27 czerwca
Jarosław Witczak (Cegielnia) - Danuta
Zielińska (Gola I)
Damian Ignasiak (Nosków) - Katarzyna
Klat (Świdnica)
Piotr Suchodolski (Pogorzałki Wielkie)
- Monika Wójcik (Jaraczewo)
Szymon Wawrzyniak (Ludwinów) - Mo
nika Szymańska (Ludwinów)
Andrzej Kamrowski (Bieździadów) - Ho
norata Idczak (Kretków)
Ireneusz Kaźmierski (Toporów) - Boże
na Jabłczyńska (Racendów)
Robert Bartnicki (Świączynek) - Ag
nieszka Mosiek (Kolniczki)
Maciej Wojciechowski (Jarocin) - Violetta Olko (Jarocin)
Zbigniew Krzyżaniak (Łuszczanów)
- Genowefa Młynarczyk (Łuszczanów)
Daria Andruszkiewicz (Radlin) - Kata
rzyna Mróz (Cielcza)
Ireneusz Gajewski (Jarocin) - Katarzyna
Przestacka (Jarocin)
Piotr Wojtczak (Golina) - Marzena
Kaźmierczak (Jarocin)
Artur Pawlak (Jarocin) - Ewa Pawlińska
(Jarocin)
Grzegorz Paterczyk (Witaszyce) - Aldona
Cymbał (Zakrzew)
Artur Poch (Łuszczanów) - Natalia
Garsztkowiak (Ciświca)
Marcin Szybiak (Cielcza) - Bernadeta
Sibińska (Bachorzew)

zgony
Bronisław Michalak 1. 64 (Nosków)
Janina Pawlak 1. 74 (Jaraczewo)
Stefan Drzewiecki 1. 67 (Lgów)
Helena Kaźmierczak 1.70 (Nowe Miasto)
Feliks Stoika I. 79 (Boguszynek)
Kazimierz Zawisła l. 76 (Komorze,
gm. Nowe Miasto)
Stefan Pastuszek 1. 64 (Utrata)
Wiesław Styś 1. 39 (Jarocin)
Franciszek Szczepański 1. 82 (Jarocin)
Elżbieta Frąckowiak 1. 38 (Jarocin)
Józef Grzesiak 1. 61 (Sucha)
Antonina Rogowicz 1. 88 (Roszków)
Genowefa Ziętkiewicz 1. 91 (Poznań)
Helena Nadołska 1. 83 (Jarocin)
Rodzinom zmarłych
składamy wyrazy współczucia
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□ 16 czerwca o godz. 10.00 w Roszkówku 14-letnia Klaudia S. weszła na
jezdnię zza ruszającego autobusu
komunikacji miejskiej i została potrą
cona przez Opla Omegę, dziewczynka
doznała ogólnych potłuczeń ciała.
■□ W nocy z 16 na 17 czerwca w Jaro
cinie nieznany sprawca skradł spod
bloku nr 41 na os. Konstytucji 3 Maja
samochód Fiat 126p (nr rej. KZI 2059)
wartości ok. 5 tys. zł należący do
Małgorzaty R.
□ 18 czerwca o godz. 16.00 Miro
sław D. kierujący Fiatem 125p wjechał
na niestrzeżony przejazd kolejowy
wprost pod jadący z kierunku Leszna
pociąg osobowy. Kierowca doznał
ogólnych obrażeń ciała, natomiast
samochód został całkowicie zniszczony.
□ 22 czerwca o godz. 1.30 poli
cjanci KRP Jarocina zatrzymali dwóch
nietrzeźwych mężczyzn - Bartosza W.
i Łukasza R. - którzy na ul. Wrocław
skiej wyrzucali kosze ze śmieciami na
jezdnię.
(jn)

Informacje pochodzą z Komendy
Rejonowej Policji wJarocinie.
komunikat
FIRMA „ENERGIA” informuje,
że ze względu na wykonywanie prac
ziemnych, związanych z układaniem
kabli telefonicznych dla firmy NETIA
mogą wystąpić utrudnienia w ruchu
pieszych i pojazdów samochodowych
na ulicach:
Barwickiego, Małej, Wodnej
Targowej, Krótkiej i św. Ducha
Firma „Energia” przeprasza miesz
kańców Jarocina za niedogodności.

dyżury aptek

festyny, imprezy, koncerty
* Występ kabaretu “Klika” odbędzie
się 28 czerwca o godz. 16.30 w auli
Zespołu Szkół Zawodowych w Jarocinie.
Bilety' w cenie 15 zł do nabycia Biurze
Ogłoszeń “Gazety’Jarocińskiej” (Rynek,
Ratusz).
* Festyn z okazji nocy świętojańskiej
odbędzie się 27 czetwca w Gołuchowie.
Bilet wstępu kosztuje 15 zł. Dzieci do 12
lat będą wpuszczane za darmo. Podczas
imprezy wystąpi kapela “Pleszewioki”,
poznański kabaret “Mechaniczna Pyra”,
odbędzie się też koncert Eleni. Wieczorem,
o godz. 21.45 swymi skeczami będzie
rozbawiał Bohdan Smoleń. Później roz
pocznie się widowisko “Wodne Królewstwo Ptaków”. O północy zaprezentuje się
zespół instrumentalny “OK”. Impeza
zakończy się zabawą taneczną do której
przygrywać będzie zespół “Tia Maria”,
przewidująpokaz fajerwerków i dyskotekę.
* 28 czerwca na bosiku leśnym
w Żerkowie odbędą się miejsko-gminne
zawody sportowo - pożarnicze. Zawody
rozpoezjią się o godz. 14.00.
* 28 czerwca odbędzie się festyn
sportowo - rekreacyjny, którego głównym
punktem będzie Mini Maraton Romana.
Początek biegów o godz. 14.00 na placu
przy świetlicy wiejskiej w Chrzanie.
Podczas imprezy odbędzie się loteria
fantową konkurs przeciągania liny robot
nicy kontra rolnicy.
* Co niedzielę w jarocińskim amfiteatrze odbywają się letnie festyny rodzinne
pod hasłem “Baw się razem z nami”
organizowane wspólnie przez JOK, zakład
gastronomiczny “Dziupla”, sklep spożyw
czy państwa Skibów oraz bar “Róża”.
Początek o godz. 16.00. W najbliższą
niedzielę zaplanowano konkurs święto
jański dla dziewcząt i chłopców powyżej

18 lat. Wszyscy chętni do udziału mogą się
zgłaszać w kawiarni “Dziupla”. O godzinie
20.00 odbędzie się zabawa taneczna.
* Zarząd jarocińskiego oddziału
PZERiI zaprasza swoich członków
i sympatyków na imprezę rekreacyjno - tu
rystyczną w dniu 21 lipca. Uczestnicy
odwiedzą Wrocław, gdzie odbędą spacerpo
tamtejszymZOO, wezmąteż udział w rejsie
po Odrze. W sierpniu planowany jest także
czterodniowy wyjazd w okolice Kielc.
Podczas tej wycieczki, jej uczestnicy
odwiedzą Chęciny, Busko-Żdrój, Jędrze
jów, Koprzywnica, Ujazd, Opatów, Oblęgorek, Strawczyn. Informacji i imprezach
udziela biuro PZERiI w Jarocinie, ul.
Kościuszki 15a w każdy wtorek i piątek
w godz. 9.00 -12.00.

rynek pracy
22 czerwca w jarocińskim urzę
dzie pracy zarejestrowanych było
4.195 bezrobotnych. W ciągu tygodnia
wyrejestrowało się 21 osób. Spośród 11
wyrejestrowanych 6 podjęło pracę.
Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie
dysponuje ofertami zatrudnienia dla
murarza, głównego księgowego, tech
nika budowlanego, kierowcy kat. CE,
operatora dźwigu (z uprawnieniami na
dźwig pneumatyczny), technika mon
tera instalacji wod.-kan. c.o. i gazowej,
glazumika-szpachlarza, agenta rekla
mowego, kierowcy i konwojenta (z gru
pą inwalidzką), magazyniera, ślusarza,
malarza-szpachlarza, murarza-sztukarza, szwaczki, malarzy, kelnera,
kucharza (na prace interwencyjne),
recepcjonistki, technika budowlanego
oraz doradcy ubezpieczeniowi. Na
prace interwencyjne potrzebni są:
malarze-tapeciarze, fryzjer oraz kraw
cowa.
(jn)

Do 28 czerwca dyżur nocny w godz.
20.00 - 8.00 pełni apteka “Remedium”
(Jarocin, ul. św. Ducha 14, tel. 747-15-50).
Od 19 czerwca do 5 lipca dyżurować
będzie apteka “Bemex” (Jarocin,
Rynek 13, tel. 747-26-56).
W niedziele i święta od godz. 9.00
do 13.00 czynna jest apteka dyżurująca.
W godz. 14.00 - 18.00 otwarta jest
apteka “Remedium”.

targowisko
mąka „Tortowa”
mąka „Wrocławska”
mączka ziemniaczana
cukier
olej „Kujawski”
jabłka
jagody
czereśnie
pomidory
ziemniaki
jajka

1,30 do 1,65
1,25
2.00 do 2,40
1,90
4.70 do 4,85
1.00 do 2,40
4,00
2,50 do 3,00
3.00 do 3,80
0,50 do 1,20
2.70 do 3,60
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Trwają prace przy utwardzaniu ulic osiedlowych w Żerkowie, m. in. ulicy
Hanki Sawickiej (na zdjęciu). „Do tej pory dzieci grzęzły w biocie. Wtej chwili
zostałyzrobionestudzienki i „burzówka". Cieszymysię, że i nanaszej ulicybędzie
kostka brukowa. Mamyjuż gaz, telejon, kanalizację, wodę. Niczego więcej nam
nie brakuje. ”- stwierdziła Grażyna Konieczka, mieszkającaprzy ul. H. Sawickiej
Fot. Anna Kopras-Fijołek
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Pomnik za pięć dwunasta
Podczas ostatniej w II kadencji sesji Rady M iejskiej Jarocina, najwięcej em ocji w zbudził wśród radnych
wniosek dotyczący wzniesienia pom nika Powstańców W ielkopolskich.
Radni jednomyślnie wyrazili zgodę
na sporządzenie miejscowego planu za
gospodarowania przestrzennego wokół
zbiornika retencyjnego w Roszkowie.
Obszar ten, wcześniej ustalony pod rol
nictwo i lasy, postanowiono przezna
czyć głównie na tereny rekreacyjne
i wypoczynkowe.
Najwięcej kontrowersji wzbudził
wniosek radnego Stanisława Podeszwy,
o przeznaczeniu 8 tys. zł na ’'przeniesie
nie i budowę” pomnika Powstańców
Wielkopolskich. Radny proponował, by
znalazł się on na skwerze przy ul.
Wrocławskiej (obok WTZ). Twierdził,
że dotychczasowe usytuowanie pomni
ka niedaleko restauracji ” Victoria” jest
niewłaściwe. Jednakże burmistrz wska
zał, iż główna inicjatywa w tej kwestii
powinna należeć do organizacji pozasamorządowych. - Tomusi byćpublicz

naakceptacja. Nie róbmy tego ’'zapięć
dwunasta’ Proponuję, żebywprzyszłej
kadencji zająćsię tą sprawą. Burmistrz

zarzucił ponadto, iż wniosek nie był
wcześniej przesłany do rozpatrzenia Za
rządowi Miejskiemu. Przeciwnikiem
sposobu realizacji tej inwestycji był
także radny Bogdan Udzik. - Jeżeli

pomnik ma być upamiętnieniem zrywu
powstańczego, to trzeba go zrobić na
miarę właśnie tego zrywu, a nie szybko
i bylejak. Niech przyszła rada zadecy
duje na spokojnie o tej kwestii. Na tę
propozycję nie godził się radny Pode
szwa, twierdząc, iż środki na pomnik
mogą być przeznaczone z rezerwy bu
dżetowej. To jednak, w opinii radcy
prawnego jest niemożliwe. Po przerwie
burmistrz zaproponował przeznaczyć
5 tys. zł na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu pod pomnik.
Stwierdził jednocześnie, że część środ
ków na budowę musi pochodzić spoza
pieniędzy budżetowych. Radni zaakce
ptowali propozycję jednomyślnie.
Postanowiono także zwiększyć plan
wydatków, m. in. związanych z urucho

Jaraczewo

D roższa w o d a
O podw yżce ceny wody i rozpoczęciu budowy pierwszej w gminie
oczyszczalni ścieków zdecydow ali jaraczew scy radni na ostatnim w tej
kadencji posiedzeniu.
W obradach jaraczewskiego samorzą
du uczestniczyła księgowa firmy ELTRANS z Jarocina Bronisława Perdziak. Reprezentowane przez nią przed
siębiorstwo wywozi śmieci z terenu
gminy Jaraczewo. Radni wysłuchali
analizy kosztów usuwania nieczystości.
Z wyliczeń wynikało, że jest on na
granicy opłacalności. - Mieszkańcy gmi

nypozwalająnamnazebranie zaledwie
40%śmieci, które gromadzą w swoich
posesjach. Licząc koszty, które ponosi
my wysyłając na stukilometrową trasę
po gminie Jaraczewo samochód z trzy
osobową obsługą, ta ilość zebranych
odpadówjest stanowczo za mała. Jeśli
sytuacja się nie zmieni, nasza firma
będzie musiała zaprzestać działalności
na tymterenie - stwierdziła Bronisława
Perdziak. W dyskusji nad problemem
wywozu śmieci głos zabrał radny Ja
nusz Idczak, który wnioskował o prze
prowadzenie analizy usług proponowa
nych przez inne firmy z tej branży
i ewentualną zmianę wywoźnika.
Podczas dyskusji nad proponowaną
przez zarząd ceną wody pobieranej
z gminnego wodociągu, obecni na sali
radni podzielili się na zwolenników
i przeciwników propozycji zarządu. Ra
dny Bronisław Kaczmarek zaapelował
o pozostawienie dotychczasowej ceny

1.00 zł za m3. Jego zdaniem radni
podnosząc cenę wody wybierają najłat
wiejszą drogę sfinansowania kosztów
poboru, zamiast szukać innych rozwią
zań, które nie dotknęłyby społeczeńst
wa. Mimo tych argumentów radni więk
szością głosów przyjęli proponowaną
podwyżkę na 1,10 zł. Taka cena będzie
obowiązywała do końca roku.
Na posiedzeniu omawiano też bardzo
ważną dla gminy sprawę budowy oczy
szczalni ścieków. Problem ten samo
rządowcy kończącej się kadencji próbo
wali rozwiązać już wcześniej, niestety
koszt zaakceptowanego przez radę pro
jektu budowy kilku dużych zbiorników
oczyszczających znacznie przekraczał
możliwości budżetowe i radni wycofali
się z tej koncepcji. Na ostatnią sesję
został zaproszony przedstawiciel po
znańskiego Biura Projektów Wodnych
Meliracji i Inżynieri Środowiska - Sta
nisław Grabias. Przedstawił on radnym
propozycję budowy pierwszej z kilku
oczyszczalni ścieków. Obiekt powsta
nie w Rusku, gdzie już rozpoczęto
pewne prace związane z poprzednim
projektem. Koszt czteroetapowej budo
wy oczyszczalni wyniósłby około
1.600.000 zł. Radni w głosowaniu wy
razili zgodę na rozpoczęcie prac przy
gotowawczych i projektowych.
ANNA KONIECZNA

mieniem Strefy Ograniczonego Postoju,
która kosztować ma tylko w tym roku
ok. 33 tys. zł. Uchwałę w tej tej sprawie
radni przyjęli na sesji dwa tygodnie
temu.
Radni zastanawiali się, co się kryje
pod wydatkami przeznaczonymi na pro-

mocję gminy. Radny Czesław Robako
wski zwrócił uwagę na fakt ewentual
nego wykorzystywania materiałów pro
mujących miasto i gminę Jarocin w ka
mpanii wyborczej do samorządu, po
przez wskazywanie w nich osiągnięć
i sukcesów przypisywanych ustępujące
mu Zarządowi Miejskiemu. - To będzie

tylkowizytówka ipromocjamiasta, anie
żadne kampanijne informacje. To jest
miastupotrzebne, ponieważ wferworze
różnych poczynań powiatowych, poja
wiają się niewybredne epitety pod ad
resemwładz Jarocina - odparł na zarzut
burmistrz Paweł Jachowski
JUSTYNA NAPIERAJ

Konkurs w "trójce”
Drugi etap konkursu wiedzy o Wielkopolsce został rozegrany we wtorek, 16
czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Ja
rocinie.
Konkurs wiedzy o Wielkopolsce połączo
ny został również z wystawą prac plastycz
nych uczniów na temat Jarocina i całego
regionu. Swoje zbiory wystawili również
członkowie kółka historycznego, które z inic
jatywy dyrektor Jolanty Mejzińskiej od
dwóch lat działa w szkole. Na wystawie
znalazły się m. in. stare lampy naftowe,
znaczki, banknoty, zdjęcia i książki. Kółko
zrzesza obecnie około 20 osób, przede wszys
tkim uczniów klas ósmych. Wystawa staroci
pokazana została już po raz drugi. Pierwszy
raz zorganizowano ją dla gości z Holandii.
Spotkanie to stanowiło również okazję do
promocji pracy Wojciecha Talagi - historyka
w Szkole Podstawowej nr 3, pt. "Historia
Ciświcy na tle Ziemi Jarocińskiej 1218 1945” . - OilemateriałównatematJarocina

jest bardzo dużo, o tyle o Ciświcyjest ich
niewiele. Najbogatszezbiorymaksiądzpro
boszcz Milewski z Siedlemina oraz nasza
szkoła, którama dwie kroniki. Jedna z nich

jest tounikatnaskalę Wielkopolski, gdyżjest
tozachowanaoryginalnaniemieckakronika
pisanagotykiem, aniedrukowana. Częśćtej
kronikiprzetłumaczyłnampanStyszyński. Na
pracęoCiświcyzłożyłysięrównieżwywiady
ze starszymi osobami, któreprzeprowadzały
dziewczyny z klasy ósmej b. Osobiście roz
mawiałemzpanemDutkiewiczem, któryjest
przedwojennymdziałaczem PSL-u i znajo
mym premiera Mikołajczyka - powiedział
Wojciech Talaga.
Uczniowie klas czwartych, w których jako
naobowiązkowy realizowano
program
"Wielkopolska - moja mała ojczyzna” , mo
gli sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę
opowiadając legendy dotyczące regionu, po
sługując się wielkopolską gwarą i wskazując
na mapie ważniejsze miasta i rzeki tego
terenu. Pierwszy etap konkursu polegający na
ocenie prac plastycznych zakończył się remi
sem. W drugim etapie obie klasy czwarte
zdobyły również jednakową sumę punktów.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkur
sie otrzymali w nagrodę plany miasta Jaroci
na i słodycze, ufundowane przez Radę Rodzi
ców.

( ---------- -------------------------------------------------------- —

(ls)

---------------------------\

Z apr as z amy
do Letniej Szkoły Dziennikarskiej
„Gazety Jarocińskiej” i JA-Radia Jarocin
Zapewniamy:

- praktykę w gazecie i radiu
- zajęcia teoretyczne z doświadczonymi dziennikarzami i specjalistami
zajmującymi się problematyką samorządu terytorialnego
- zapoznanie się z podstawowymi zasadami public relations
- naukę obsługi komputera
O d kan dydató w oczeku jem y:
- wykształcenia minimum średniego

- umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i na piśmie
-znajomości problematyki lokalnej
-umiejętności nawiązywania kontaktów
NAUKA BĘDZIE BEZPŁATNA
Podania wraz z życiorysem prosimy kierować do sekretariatu
redakcji - ul. Kościuszki 8B, 63-200 Jarocin. Podanie należy
złożyć do 30 czerwca.
V-------- -------------------------- --------------------------------------------------------------
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Listy

ogromne szanse staćsię członkiemUnii szeć. Myślę, że to nie był dobrypomysł,
Europejskiej.
aby jedyną rozrywką kulturalną tego
stała czytelniczka
lata byłypotańcówki przy muzyce disco
z Mieszkowa polo odbywające się raz w tygodniu (adres do wiadomości redakcji)
wniedzielę.
Myślę, że spora część mieszkańców
*
chętniej
zapatrywałaby się na innego
Wczoraj wieczorempróbowałamza rodzaju rozryw
kę (ja też, bo gipsu nie
snąć, alenieudałomi się to. Mająccałą będę
m
iała
przecież
przezcałewakacje).
nogę w' gipsie (która unieruchomiła
Tepotańcówki, tonie wyjątek, bojuż
mnie w domu), byłam zmuszona wy
słuchaćwystępu Axel do końca. A mie wiele razy w formie ukulturalniania
szkam niezbyt daleko od amfiteatru, mieszkańców Jarocina wystąpił zespół
więc wszystko mogłam dokładnie sły- disco polo.

Odpowiedź na artykuł '’Zielony Miesz
ków”
Zadrzewienie Mieszkowa to z pew
nością piękna idea. Ale czy ktoś za
stanowił się przez chwilę wśród orga
nównaszej "rezolutnej”administracji,
jaki będzieefektpomysłunaulicyOsiec
kiej?
Dobrze rozumiemfakt zadrzewiania
ulicy Dworcowej, naktórejjest chodnik
i istnieje możliwość posadzenia drze
wek. Nie wiemjednak dlaczego ta właś
nie ulicajest bardziej cywilizowana od
ulicy Osieckiej. Przecież ulica Osiecka
jest również jedną z głównych arterii
wMieszkowie, ado tejpory nieposiada
chodnika. Co gorsze, przechodnie są
skazywani na chodzenie rowami (do Dokończenie ze str. 1
prawdy, bardzo ”przyjemne”spacery),
Jednostki wojskowe, chociaż nie
mogą też zostaćpotrąceni przez samo otrzymały
nowych sztandarów, są zobo
chód.
wiązane do przekazania starych do Mu
Zastanawiam się czy drzewka będą
Wojska Polskiego w Warszawie.
sadzonenarowieczywrowie?I czyktoś zeum
Jako
symbol oddania Ojczyźnie, wie
rzucił tylko myśl?A co będziez realiza
rności
i
męstwa żołnierskich pokoleń,
cją projetu - mało kogo obchodzi. Jest
sztandar
wojskowy otaczany jest naj
jeszcze inna hipoteza: autor pomysłu
chybanigdynie widział ulicy Osieckiej. wyższym szacunkiem. Jednostka wojs
Jeżeli osoby reprezentujące nasze or kowa nie rozstaje się nigdy ze swoim
gany administracji w Jarocinie będą sztandarem. W okresie pokoju jest on
wtak zdroworozsądkowy sposóbpodej przechowywany przy zachowaniu
mować decyzje, to z pewnością mamy szczególnych wymogów bezpieczeńst-

Dlaczego na imprezy, gdzie przycho
dzą różni ludzie o różnych poglądach
i zainteresowniach,-niemamuzyki, przy
której mogliby się bawić wszyscy? Nie
ma chyba wśród nas ludzi, którzy nie
bawili się dobrze przy rock’and'roli'u,
czy przy tych samych dźwiękach, przy
których bawili się nasi rodzice. WPo
lscejest i było wielu dobrych wykonaw
ców, którzy tworzą niekoniecznie muzy
kę discopolo.
Ewa Jóskowiak
Jarocin

P ożegnanie sztandaru

Serdeczne podziękow ania
ks. Andrzejowi Piłatowi, ks. Krzysztofowi Milewskiemu, rodzinie,
delegacjom , sąsiadom , znajom ym oraz wszystkim za okazanie
współczucia i odprowadzenie na miejsce w iecznego spoczynku
Ś .t p .

L e o n a K o w a lc z y k a
składa

żona z rodziną
Serdeczne podziękow anie
Wszystkim za okazane w spółczucie i odprow adzenie na miejsce
w ieczn ego spoczynku

ś . ł p .

wa w koszarach, a w czasie działań
wojennych towarzyszy oddziałowi
w boju. Jego utrata jest równoznaczna
z reformowaniem i wymazaniem jedno
stki z wykazu oddziałów sił zbrojnych.
Dla podkreślenia znaczenia, jakie przy
wiązywane jest do tego symbolu, po
cztowi sztandarowemu w każdej sytua
cji towarzyszy uzbrojona kompania ho
norowa.
Sztandar 16 Batalionu Budowy Lot
nisk został ufundowany przez społe
czeństwo Rybnika i Nowego Targu.
W miastach tych w latach 1960-62
pododdziały batalionu w ramach szkole
nia praktycznego wybudowały lotniska
z przeznaczeniem dla aeroklubów.
Uroczystość wręczenia sztandaru od
była się 16 grudnia 1962 roku na Rynku
w Jarocinie. W imieniu Rady Państwa,
sztandar dowódcy batalionu ppłk Ig
nacemu Grzelakowi wręczył Główny
Inspektor Lotnictwa gen. dyw. pil Jan
Frey-Bielecki. W uroczystości brali
udział przedstawiciele władz lokalnych,
reprezentanci fundatorów sztandaru
oraz liczne rzesze miejscowego społe
czeństwa.
Od tamtej chwili udział w kompanii
honorowej ze sztandarem bojowym ba
talionu uświetniał wielokrotnie imprezy
patriotyczne i obchody świąt państwo
wych w garnizonie i pobliskich miejs
cowościach. Przede wszystkim jednak
sztandar był symbolem Państwa Pol
skiego, na który ponad sto razy przysię
gę wojskową składały pokolenia żoł
nierzy zasadniczej służby wojskowej
batalionu.
Rozstanie ze sztandarem starego wzo
ru nie jest związane z reformowaniem

jednostki. Jest to spełnienie wymogu
proceduralnego. Chociaż okres głębo
kiej restrukturyzacji naszej armii uczy
nił niepewnym byt wielu garnizonów
i jednostek wojskowych, zgodnie z obe
cną wiedzą batalion ma zagwarantowa
ne miejsce w nowych strukturach.
Od chwili powstania jednostki
w 1945 roku jest ona związana z lotnict
wem wojskowym. Dynamicznie rozwi
jająca się technika lotnicza stawiała
wciąż wyższe wymagania w zakresie
konstrukcji i budowy dróg startowych.
Batalion miał i ma wciąż zamówienia.
Wybudował ponad dwadzieścia lotnisk
różnych klas, w tym pięć metodą zwaną
szybkościową, gdzie od postawienia
pierwszej łaty geodezyjnej do lądowania
samolotów bojowych upływały niepełne
cztery doby. Dziełem batalionu jest rów
nież najwyżej chyba w Polsce położone
lotnisko o sztucznej nawierzchni, wybu
dowane w latach siedemdziesiątych lot
nisko Krajna koło Birczy. Batalion po
nadto prowadził remonty eksploatacyj
ne na około czterdziestu lotniskach.
Również włączenie naszych sił zbroj
nych w struktury Paktu Północnoatlan
tyckiego oznacza szereg bardzo poważ
nych zadań dla "lotniskowców” . Ich
realizację batalion rozpoczął już w tym
roku.
Stacjonując ponad czterdzieści lat
w Jarocinie, batalion głęboko zżył się
z tym garnizonem. Całe pokolenia rezer
wistów, emerytowanych żołnierzy za
wodowych oraz niemały wkład w roz
budowę miasta i zawsze serdeczy stosu
nek miejscowego społęczeństwa - to
tylko niektóre elementy pozwalające
żołnierzom batalionu czuć się tu, jak
u siebie.
mjr mgr Piotr Andrzej Rodak

Żerków

Komendant podkreślił w swoim spra
wozdaniu, że - biorąc pod uwagę okres
od początku roku - ilość przestępstw
spadła prawie o 50 %. W 1998 roku
wszczętych zostało 21 dochodzeń. - To

E lż b ie ty F r ą c k o w ia k
składa

mąż z rodziną
Serdeczne podziękowanie
ks. proboszczowi K. Walczakowi z parafii Brzostków, panu organiście,
lek. K. Tabace, sąsiadom, krewnym, znajomym i rodzinie oraz wszystkim,
którzy okazali współczucie, uczestniczyli i zamówili msze św., złożyli wieńce
i kwiaty oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
mojego kochanego męża, ojca, teścia, dziadka i brata
S. I p .

S te fa n a D r z e w ie c k ie g o
składa

żona z rodziną
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M niej
przestępstw
Na terenie miasta i gminy Żerków
popełniono w ostatnim czasie mniej
przestępstw. Informację na ten temat
przedstawił podczas ostatniej sesji ko
mendant policji.
Tadeusz Szmidel został komendan
tem policji w Żerkowie w listopadzie
ubiegłego roku. - Nie twierdzę, że za

stałemzaniedbany teren, ale było kilka
spraw niewykrytych - powiedział ko
mendant przedstawiając sprawozdanie
dotyczące stanu bezpieczeństwa i po
rządku na terenie gminy Żerków.
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były różne sprawy: od gróźb karalnych
poprzez włamania, alimenty, wypadki
drogowe, do pobić i uszkodzeń ciała tłumaczył komendant. Wykrywalność
przestępstw wyniosła 80 %. Wykryto
między innymi większość włamań na
terenie miasta i gminy. Ich sprawcami
były często dzieci.
Do kolegium skierowano już 2 /
wnioski o ukaranie, więcej niż w ubieg
łym roku. Połowę tych wykroczeń pope
łniły osoby, które zostały zatrzymane za
kierowanie pojazdami w stanie nietrzeź
wym.
(akf)

■

Żerków

Pożegnalny toast
Dwie ostatnie uchwały w tej kadencji
rady przyjęli żerkowscy radni jedno
głośnie. Na pożegnanie wznieśli toast
lampką szampana.
Jedną z przyjętych uchwal radni upowa
żnili Zarząd Miasta i Gminy do podej
mowania decyzji dotyczących zagospoda
rowania nieruchomości położonej przy uli
cy Jarocińskiej w Żerkowie. Wyrokiem
Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu z kwiet
nia tego roku gmina uzyskała nakaz eks
misji Związku Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej z wymienionej nieruchomości.
Wyrokowi nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Eksmisję ma przeprowa
dzić komornik sądowy. W związku z prze
rwą w kadencji rad, w okresie najbliższych
miesięcy, zarząd może - zgodnie z przyjętą
podczas ostatniej sesji uchwalą - podej
mować decyzje związane z zagospodaro
waniem nieruchomości, zgodnie z oczeki
waniami mieszkańców. Poza tym uchroni
to obiekt przed dalszą dewastacją.
Druga uchwała przyjęta przez radnych
dotyczyła wprowadzenia zmian do uchwa
ły budżetowej na 1998 rok.
Podczas sesji burmistrz i przewodniczą
cy rady podsumowali drugą kadencję. Bur
mistrz podkreślił, że rada prowadziła

Otwarto
oczyszczalnię
Dokończenie ze str. 1
Obiekt jest w pełni zautomatyzowany,
przewidziano go jako bezobsługowy. Wy
posażony jest też w agregat prądotwórczy,
który uruchamia się i dostarcza energię
elektryczną w przypadku zaniku napięcia
w sieci elektrycznej.
Budowa oczyszczalni jest częścią więk
szej inwestycji dotyczącej kanalizacji Wi-

w ciągu ostatnich czterech lat politykę
proinwestycyjną. Środki z budżetu gmin
nego przeznaczone zostały w większości
na realizację inwestycji. - Wśród wszyst

kichgminwojewództwakaliskiego, gmina
Żerkówuplasowałasię w pierwszej trójce
pod względempoziomu wydatkówinwes
tycyjnych wprzeliczeniu najednego mie
szkańca - poinformował burmistrz, Ja
nusz Jajczyk. Rada starała się w miarę
szybko nadrobić zaległości cywilizacyjne.
- Wszelkie możliwe środki wykorzystywa

ne były na zaspokojenie podstawowych
potrzebkomunalnychmieszkańców. Wiele
zostało zrobione - wodociągowanie jest
jużprawienaukończeniu-alewielespraw
pozostaje jeszcze do załatwienia: w za
kresiedrogownictwa, kanalizacji i gazyfi
kacji - kontynuował burmistrz. Po Żer
kowie i Stegoszy, do których gaz do
prowadzono już w pierwszej kadencji,
zgazyfikowane zostały takie wioski, jak:
Chrzan, Bieździadów, Raszewy, Brzóstków i częściowo Żółków. Skanalizowany
został Żerków oraz Żółków. W drugiej
kadencji rada zadecydowała też o rozpo
częciu budowy Szkoły Podstawowej
w Dobieszczyźnie. Jej ukończenie plano
wane jest na 1999 rok.

W zakresie drogownictwa gmina za
inwestowała wiele własnych środków, ale
dzięki szczególnym staraniom pozyskała
również pieniądze ”z zewnątrz” , między
innymi z Agencji Modernizacji i Restruk
turyzacji Rolnictwa. W rezultacie wybu
dowanych zostało sporo dróg.
Za pracę w radzie podziękował wszyst
kim radnym przewodniczący rady gminy,
Andrzej Bajaczyk i burmistrz, Janusz
Jajczyk. Dwie członkinie rady, Barbara
Urbańska i Regina Urbańczyk otrzyma
ły kwiaty. W imieniu radnych podzięko
wania za współpracę przewodniczącemu
rady, burmistrzowi oraz zastępcy burmist
rza złożył radny Stefan Izydorczyk. -

Prywatnie chciałemprzeprosić za to, że

(alg)

powiedział Stefan Izydorczyk. Przyznał,
że przez cztery minione lata radzie nie
udało się wszystkiego zrobić. - Najważ

niejszejednak, żewtychkluczowychspra
wach osiągaliśmyjakiś consensus - dodał
radny.
Przed ostatnim toastem przewodniczący
rady uprzedził: - Będzie szampan. Kiedy

powiemjużsakramentalnesłowa, żezamy
kamsesję, proszę się nie rozchodzić. Przy
lampce szampana życzono sobie spotkania
w takim samym składzie jesienią.
(akf)

Zwierzętaświata na monetach
Wystawa monet z wizerunkami zwie
rząt z całego świata została otwarta we
wtorek, 9 czerwca, w Muzeum Regional
nym w Jarocinie.
Na ekspozycję złożyło się ponad sto
pięćdziesiąt monet przedstawiających
zwierzęta z pięćdziesięciu pięciu krajów
świata. Organizatorem wystawy było dzia
łające w Witaszycach koło Polskiego To
warzystwa Numizmatycznego. - Monety

pochodząodróżnychkolekcjonerów. Myś
lę, żewystawatanienadajesiędowyceny.
Trudno jest mówić o pieniądzach przy
taszyc. Do końca roku oddanych zostanie pieniądzach. Niektóre monety są skatalo
do użytku ponad 10.000 mb kanalizacji
gowanei możnaichcenywyciągnąćwłaś
sanitarnej i ponad 1.000 mb kanalizacji
niestamtąd. Zależnejest tojednakrównież
deszczowej. Całość prac wraz z oczysz
odstanuposzczególnych eksponatów. My
czalnią ma kosztować 7.653 tys. złotych. - przywiązujemysię doposiadanych egzem
Te 76miliardówstarychzłotychświadczy plarzy wzasadzie emocjonalnie - powie
opotencjalegospodarczymmiastaigminy dział Wiesław Szablewski, skarbnik koła
Jarocin. Tojest miejscowość, którapotrafi w Witaszycach. Zdaniem Aleksego Grapodejmować decyzje ryzykowne, znaleźć biasa, wśród eksponatów szczególnie inte
pieniądze, wykonawcę i zrobićdla miesz resujące są monety pochodzące z Filipin,
kańcówcośdobrego i konkretnego - pod Finlandii, Guemsey i Węgier. Organizato
kreślał burmistrz.

czasami miałemniewyparzonągębę. Prze
prosić tych, którzy mieli rację, a których
niesłusznie dotknąłem. Chylę przed tymi
osobami czoło. Aleniemamzamiaruprze
praszaćtych, codoktórychmampewność,
Że to nie oni, ale ja miałem rację -

pozwala zorientować się w tym, jakie
zwierzęta przedstawiają konkretne mone
tyWe wtorek otwarcie wystawy poprze
dziły: wykład Leszka Bajdy na temat roli
zwierząt na przestrzeni wieków i koncert
Młodzieżowego Zespołu Akordeonowego
z Kotlina. W czasie otwarcia wystawy
zorganizowano także aukcję monet obie
gowych i kolekcjonerskich, z których do
chód zostanie przekazany Jarocińskiemu
Ośrodkowi Kultury z przeznaczeniem na
VII Ogólnopolskich Prezentacji Artysty
cznych Dzieci i Młodzieży Niepełnospra
wnej Jarocin ’98.
Ekspozycję będzie można oglądać do
końca lipca w Muzeum Regionalnym w Ja
rocinie.
(ls)

SPOŁECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ogłasza

rzy wydali także specjalny katalog, który

DODATKOWY NABÓR

Egzaminacyjna gorączka
nie, ale cieszyli się. Oni jeszcze tak tego
Na rozwiązanie pięciu zadań z języka entuzjazmuniepokazują, jak na maturze,
uczniowie mieli pół godziny. - Egzamin bo się jeszcze nie znają. Były jednak
wstępnyzjęzykapolskiego, przygotowany radosne uśmiechy na twarzach. Szczegól
przez KuratoriumOświaty wKaliszu, był nie po tympierwszym temacie - powie
wyjątkowoprzyjazny dla uczniów. Wczę działa Laura Paluszkiewicz, polonistka
ści pierwszej uczeń miał do wyboru pięć w Liceum Ogólnokształcącym.
tematów. Dwaznichznajdowałysięzresz W Zespole Szkół Rolniczych w Tarcach
tą wksiążeczce wydawanej co rokuprzez do egzaminu przystąpiło 47 osób. Dwa
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. Jeśli dzieścia dziewięć starało się o przyjęcie do
uczeńzrobił wszystkie tematy z tej książe Technikum Rolniczego, a 18 osób - do
czki, to mógł być spokojny. Uważam, że
Zawodowego o profilu gospodar
tematy były łatwe, trafione, ciekawe. Naj Liceum
stwo wiejskie. W Społecznym Liceum
więcej młodzieży wybierało chyba temat
pierwszy, alepozostałe także były realizo Ogólnokształcącym egzaminy odbyły się
wane. Z nauki o języku było pięć pytań już na początku czerwca. Spośród siedem
oczęści mowy, składnię zdaniawielokrot nastu osób starających się o miejsce, do
niezłożonego, upodobnieniaisłowotwórs- pierwszej klasy przyjęto 16 osób. W pozo
two. Nowościąbyło wprowadzenie dwóch stałych szkołach średnich wyniki egzami
zadańz nauki ojęzyku na ocenę celującą. nów znane będą do 30 czerwca 1998 roku.
Uczniowieprzyjęli tematy bardzo spokoj(ls)
Dokończenie ze str. 1

Tematy egzaminu z języka polskiego:
1. "Jesteście wspaniali” . Czy zgadzasz
się z opinią Jurka Owsiaka o twoim
pokoleniu, (rozprawka)
2. Spróbuj przekonać Małego Księcia, że
Ziemia jest planetą, na której warto
zamieszkać, (list)
3. Rozmyślania zachwyconego (ziryto
wanego) ucznia po przeczytaniu lek
tury szkolnej, (sprawozdanie - recen
zja)
4. O swojej rodzinie pobłażliwie i z humo
rem. (forma dowolna)
5. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem
Mickiewicza "nie masz teraz praw
dziwej przyjaźni na świecie” ? Uzasad
nij swój sąd odwołując się do znanych
utworów.

S P R O S T O W A N IE
W poprzednim numerze "Gazety”, w tek
ście "Konkurs recytatorski”, błędnie podali
śmy nazwisko pani Janiny Szczepaniak opiekuna uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Górze. Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
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dla chcących się uczyć i zdobyć
dobre wykształcenie.
Ilość miejsc ograniczona
Jarocin, ul. Przemysłowa 1
tel. 747-37-89, godz. 9.00 - 13.00

Jesteśm y firm ą
zajm ującą się dystrybucją
narzędzi i elektronarzędzi
PRODUCENTÓW KRAJOW YCH
I ZAGRANICZNYCH
Potrzebujemy

DORADCÓW
TECHNICZNYCH
W AKWIZYCJI
Z ap ew niam y p e n s ję podstaw ow ą,
prowizję (a także po wpracowaniu samochód
służbowy do prywatnego użytku).
Jeżeli więc masz 20 -35 lat (wykształcenie
przynajmniej Średnie techniczne) i uważasz,
że będziesz pasował do naszej grupy zadzwoń
pod nr 747-32-72.
(6e5AB,

5

tydzień w kraju
Koniec drugiej
W piątek skończyła się druga kadencja rad gmin. W tym dniu wygasły
kadencji rad
mandaty ponad 52 tysięcy radnych. Jak wynika z badań CBOS-u w ciągu
minionych czterech lat władze gminne cieszyły się największą aprobatą w spo
łeczeństwie wśród instytucji władzy. W pierwszym kwartale 1998 roku
pozytywnie o lokalnych włodarzach wypowiadało się ponad 60 % Polaków.
Nowe rady zostaną, wybrane w wyborach 11 października. Do tego czasu w gmi
nach będą funkcjonowały tylko zarządy.
Stanęły pociągi

Ustawa
lustracyjna
przyjęta

Ponad połowa pociągów pasażerskich i dwie trzecie towarowych nie
jeździło przez trzy dni z powodu strajku maszynistów. Organizator strajku Związek Zawodowy Maszynistów Kolei, jeden z 18 związków działających
w sektorze kolejowym, żądał podwyżki płac do 110 % średniej krajowej
w przedsiębiorstwach, trzykrotnego zwiększenia dotacji dla PKP i obniżenia
do 55 lat wieku emerytalnego maszynistów. Zdaniem rządu i prezesa PKP
strajk był nielegalny. Liderzy koalicji AWS - UW określili protest jako polityczny.
Zaprzeczył temu przewodniczący ZZMK Jan Zaborowski, w poprzedniej
kadencji Sejmu poseł SLD. Po trzydniowych, wielokrotnie zawieszanych
negocjacjach, protest zakończył się w sobotę po południu. Straty PKP
szacowane są na 50 min zł.
Sejm przyjął ustawę lustracyjną, której podlegać będą osoby piastujące
funkcje publiczne, sędziowie, prokuratorzy i adwokaci oraz kandydaci na
stanowiska publiczne. Wszyscy oni będą musieli składać oświadczenia, czy
współpracowali ze służbami bezpieczeństwa w okresie PRL-u. O zgodności z
prawdą oświadczeń będzie orzekał Sąd Apelacyjny w Warszawie, na wniosek
rzecznika interesu publicznego.

Ordynacja
Sejm uchwalił nową ordynację wyborczą do rad gmin. Zakłada ona między
najsilniejszych innymi, że w gminach do 20 tys. mieszkańców będzie oddawało się głosy na
poszczególnych kandydatów (wybory większościowe). Powyżej tej granicy
będzie obowiązywał system proporcjonalny - wyborcy będą głosować na
listę komitetu wyborczego, jednocześnie zaznaczając, któremu kandydatowi
przyznają pierwszeństwo. Mandaty będą dzielone według metody d’Hondta,
preferującej największe ugrupowania.
Projekt
dekomunizacji

Kongres
samorządów

Grudzień ’70:
Proces bez
Jaruzelskiego

Posłowie AWS Stefan Niesiołowski i Mariusz Kamiński przedstawili projekt
ustawy dekomunizacyjnej. Dekomunizacja miałaby objąć osoby, które
zajmowały wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL. Nie będzie dotyczyła
szeregowych członków PZPR i aktywistów partii, którzy potem podjęli
działalność opozycyjną.
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także przewodniczący rad i radni
z całej Polski spotkali się w Krakowie na II Kongresie Samorządów
Terytorialnych RP. W obradach uczestniczył wicepremier, minister spraw
wewnętrznych i administracji Janusz Tomaszewski.
Czytaj obok
Proces siedmiu oskarżonych o kierowanie zbrodnią zabójstwa 44 osób
w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu Gdańskim i Szczecińskim rozpoczął się przed
Sądem Wojewódzkim w Gdańsku. Na ławie oskarżonych zasiedli: Stanisław
Kociołek - były wicepremier rządu PRL, gen. Tadeusz Tuczapski - były
wiceminiser obrony narodowej, gen. Stanisław Kruczek - były dowódca
8 Dywizji Zmechanizowanej, ppłk Mirosław Wiekra z 55 Pułku Zmecha
nizowanego, mjr Wiesław Gop z 10 Pułku WOW, płk Władysław Łomot - były
dowódca 22 Pułku Zmechanizowanego i ppłk Bolesław Fałdasz - były
zastępca dowódcy 32 pułku ds. politycznych. Generała Wojciecha
Jaruzelskiego, którego początkowo także obejmował akt oskarżenia,
wyłączono z postępowania ze względu na zły stan zdrowia.

tydzień w
Prezydent
w Poznaniu

Prezydent Aleksander Kwaśniewski otworzył 70. Międzynarodowe Targi
Poznańskie (czytaj poniżej). Podczas pobytu w Poznaniu wręczył po raz
pierwszy Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Otrzymały je m. in. Amica
Wronki i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Podczas konferencji prasowej
Aleksander Kwaśniewski ponownie opowiedział się za stworzeniem 17 wo
jewództw. Winą za zamieszanie wokół liczby regionów obarczył rząd Jerzego
Buzka, któiy - zdaniem prezydenta - nie potrafił uzyskać społecznego i poli
tycznego poparcia dla proponowanej “dwunastki”.

Targi
70. Międzynarodowe Targi Poznańskie odbyły się w Poznaniu,
po raz
Uczestniczyło w nich 2400 wystawców z 39 państw. Trzy czwarte powierzchni
siedemdziesiąty wystawienniczej zajmowały polskie ekspozycje. Wśród gości zagranicznych
najbogatsze oferty przedstawili tradycyjnie już Niemcy, a także Czesi,
szwajcarzy i Austriacy. MTP towarzyszyła druga edycja Targów Finansowych
Capital Fair - imprezy prezentującej przede wszystkim usługi bankowe. Dla
uczestnicy targów organizatorzy przygotowali po raz pierwszy Dni Europejskie
- cykl seminariów poświęconych warunkom i zasadom integracji polskiej
gospodarki z gospodarką Unii Europejskiej.
Lato
filmowe

W Łagowie Lubuskim rozpoczął się najstarszy polski festiwal filmowy Lubuskie Lato Filmowe. Na prezentacje przyjechało prawie 200 osób
związanych z kinem. Swój udział w Lubuskim Lecie zapowiedzieli m. in.
Jerzy Stuhr, Anna Romantowska i Artur Żmijewski. W Łagowie Jan Jakub
Kolski pokaże swój najnowszy film “Historia kina w Popielawach”.

Kogres samorządów
Druga kadencja rad gmin skończyła się w piątek. Dzień później
w Krakowie zebrali się wójtowie, burmistrzowie, prezydenci,
przewodniczący rad gmin i radni na Kongresie Samorządów
Terytorialnych RP. Chociaż planowano podsumowanie czterolecia
samorządów, dyskutowano przede wszystkim o ich przyszłości,
zwłaszcza w kontekście reformy administracyjnej państwa.

“Zakończona kadencja rad gminnych, wybranych w 1994 roku,
udowodniła, że samorząd terytorialnyjest najskuteczniejsząformą
wykonywaniazadańpublicznychocharakterzelokalnym. (...)Samorząd
cieszyłsięprzeztelataaprobatąspołecznąwyższąodrządu,parlamentu
i innych instytucji publicznych’’- stwierdzono w jednej z przyjętych
uchwał. Dyskutanci wyrazili zadowolenie z działań rządu Jerzego
Buzka i parlamentu, prowadzących do stworzenia powiatów, rządowosamorządowych województw i decentralizacji finansów publicznych.

“Podział napowiatypowiniendokonywaćsię przyposzanowaniuwoli
społeczności lokalnych”-zapisano w uchwale. Na wniosek burmistrza
Jarocina Pawła Jachowskiego dodano do tego stwierdzenia także
postulat uwzględniania także uwarunkowań historyczno - kulturowych,
gospodarczych i geograficznych.
Wiele kontrowersji wzbudziła druga uchwała, której przyjęciu
sprzeciwiali się samorządowcy reprezentujący SLD. “Dziś, kiedy rząd

przedstawił kompleksowy program stworzenia sprawnej i silnej
administracji, opozycja postkomunistyczna i Prezydent Aleksander
Kwaśniewski podejmują działania prowadzące do demontażu reform
stanowiących spójną całość. Dotyczy to szczególnie kwestii podziału
terytorialnego kraju" - ocenili uczestnicy kongresu. Wezwano więc
prezydenta do zaprzestania “szkodliwych dla Polski poczynań”.

“Zgłoszenie veta do przedstawionego przez rząd i wypracowanego
w drodze parlamentarnego kompromisu podziału na województwa
będzie wystąpieniemprzeciw reformom kraju. (...) Takie zachowanie
jest politycznym szantażem, nadużywaniem Konstytucji, a nie
wykonywaniem określonych Konstytucją uprawnień. ”Ostatecznie
uchwała została przyjęta znaczną większością głosów.

(rr)

moim zdaniem ♦ moim zdaniem ♦ moim zdaniem

Jest za co
Nie byłem na sesji rady gminy
w Nowym Mieście. Szkoda, że
obowiązki służbowe zmusiły mnie
do wyjazdu do Warszawy. Jednak
relacje uczestników i nagrania
magnetofonowe, których słu
chałem po powrocie zmusiły mnie do napisania kilku słów
na ten temat.
Radny Bolesław Szymański zarzucił w czasie sesji
nierzetelność dziennikarzom JA-Radia i “Gazety Jaro
cińskiej”. To poważne oskarżenie, na tyle istotne, że wy
padałoby poprzeć je jakimiś dowodami. Tak się jednak nie
stało.' Pan radny Szymański nie widział takiej potrzeby.
Przez osiem lat istnienia “Gazety Jarocińskiej” nigdy żaden
radny z Nowego Miasta nie nadesłał sprostowania
dotyczącego publikacji w gazecie, której jestem redaktorem
naczelnym. Nie uczynił tego również zarząd gminy. Widać
nie było takiej potrzeby, bo informacje publikowane przez
nas były rzetelne. Co więcej, radny Szymański zarzucił
redakcji “Gazety”, że publikując teksty na temat przy
należności Nowego Miasta do przyszłego powiatu średzkiego lub jarocińskiego, kieruje się chęcią zwiększenia
zysku i zarobienia na całej “aferze" pieniędzy.
Pan radny Szymański przesadził i to znacznie. W swoim
zacietrzewieniu zapomniał o tym, że wygłaszając pub
licznie tego typu sądy narusza dobre imię “Gazety”
i JA-Radia. Mam nadzieję, że gdy temperatura dyskusji
opadła, pan Bolesław Szymański potrafi znaleźć pewien
dystans do tego, co wypowiadał na sali obrad. Mam też
nadzieję, że będzie go stać na publiczne przeproszenie
jarocińskich mediów. Bo jest za co.
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Pogotow ie nie dla dzieci

Tragedia wstrząsnęła nie tylko Ja
rocinem. Sprawą zajęli się również
dziennikarze z prasy ogólnopolskiej.
Nie pierwszy to bowiem przypadek
wnaszymkraju, gdzie wezwanie dzie
cka o pomoc zostało zlekceważone.
Nie upoważnia to jednak nikogo do
wydawania prywatnych wyroków,
a tym bardziej wyznaczania kary, tak
jak to ma miejsce w Jarocinie. Nie
wolno nikogoprześladować i dręczyć.
Prawdajest bowiemtaka, że dyspozy
torkaniezależnie odtego, jakpowinna
się zachować, padła ofiarą żartów
i fałszywych zgłoszeń, których co
dziennie na pogotowiu jest przynaj
mniej kilka. Telefonami bawią się nie
tylko dzieci, ale również dorośli.
Wszyscy, którzy ’'wykręcali ’’ podob
ne żarty, z pewnościąpowinni poczuć
się winni tej tragedii.
Mam nadzieję, że rodzice wyjaśnią
dzieciom, dlaczego nie wolno robić
takich dowcipów.
Na pewno w wyłapywaniu żartow
nisiów pomoże system ISDN, który
zostanie założony w naszym pogoto
wiu (wyświetlacz aparatu dyspozyto
rki pokaże numer, spod którego ktoś
dzwoni). Z pewnością potrzebny jest
również magnetofon, na który będą
nagrywane wszystkie rozmowy. Taśmy
pozwoląwyjaśnićwiele kontrowersyj
nych zgłoszeń.

Dwunastoletnia Natalka wzywała pogotowie dwa razy. Prosiła o pomoc dla umierającej sąsiadki.
Wezwanie zostało zlekceważone. Dyspozytorka poważnie potraktowała telefon od dorosłej osoby.
Karetka przyjechała jednak dwadzieścia minut po wezwaniu. Za późno. Matka trojga dzieci
zmarła. Miała trzydzieści osiem lat.
Elżbieta F. poszła o ósmej rano do
przychodni kolejowej. Bardzo bolała
ją głowa. Zarejestrowano ją na jedena
stą. Wróciła więc do domu. Do lekarza
nie zdążyła już pójść. Zmarła przed
jedenastą.

T abliczka m nożenia
Tragedia miała miejsce we wtorek 16 czerwca, w domu przy ulicy Wroc
ławskiej - kilkaset metrów od siedziby
pogotowia. Przed dziesiątą do domu
Natalki przybiegła zapłakana kole
żanka - też Natalka. Powiedziała, że
jej mama się dusi i chyba ma zawał.
Prosiła, by koleżanka wezwała pogo
towie. Natalka zadzwoniła po raz pier
wszy o 9.50. Opowiedziała co się
stało. - Oni powiedzieli mi, że mam

sobie wziąć tabliczkę do uczenia
imamtopisaćwzeszyt ipowtarzać, bo
nie razsątakieprzypadki, żedzieci się
bawią, więc oni nie przyjadą - opo

wiadała zdenerwowana. Po kilku mi
nutach koleżanka przybiegła jeszcze
raz. Powiedziała, że jej mama chyba
już nie oddycha. Natalka zadzwoniła
po raz drugi. - Zapytałamdlaczego nie

umiera” -

opowiadała. Kobieta za
dzwoniła natychmiast. Rejestratorka
zapytała o adres i wiek chorej. Obie
cała, że karetka zaraz przyjedzie. Są
siadka wyszła z domu, by zatrzymać
pogotowie i pokazać drogę. - Czeka

łam długo, chyba z dwadzieścia mi
nut, jeśli nie więcej. Wmiędzyczasie
inna sąsiadka zadzwoniła z komórki.
Powiedzieli jej, że karetka już jest
w drodze i wreszcie przyjechała relacjonowała kobieta. - Słyszy pani,
co najmniej dwadzieścia minut po
trzecimtelefonieprzyjechali. Adonas
zpogotowia minutę sięjedzie. Pieszo
by szybciej przyszli - denerwował się
ojciec Natalki, która dzwoniła po po
gotowie.
Karetka przyjechała za późno. Le
karz stwierdził zgon.

Sam osąd
Sprawą zajęła się prokuratura. Śle
dztwo prowadzi jarocińska policja.
Specjalny zespół, który ma zająć się
tą sprawą powołał dyrektor jarocińs
kiego ZZOZ-u - Stanisław Spychał.
Dzień po zdarzeniu przyznał, że pier
wsze wezwanie było zgłoszone przez
dziecko, ale nie podało ono dokład
nego adresu. - Kiedy osoba dorosła

przyjeżdżają. Pani powiedziała mi
znowu o tabliczce mnożenia. Powie
działam, że nie wiem co mam robić.
Oni powiedzieli, że nic na to nie wezwała karetkę, były jednocześnie
poradzą i że mamwięcej nie dzwonić- trzy wezwania: do dwóch zasłabnięć
mówiła. Dziewczynka odłożyła słu i jedno do wypadku drogowego chawkę i pobiegła do domu koleżanki.
- Jej mamajuż nie oddychała. Potem

przybiegła Natalki ciotka i zaczęła
robić sztuczne oddychanie - dodała.
M am a chyba um iera
Trzeci raz na pogotowie zadzwoni
ła ■sąsiadka. - Wychodzę ze sklepu,

widzę jakieś poruszenie. Wyleciały
dwie dziewczynki. Natalka biegnie
upłakana i woła: ’'Niechpani dzwoni
szybkopo pogotowie, bo mama chyba
r

usprawiedliwiał pogotowie dyrektor.
Stanisław Spychał twierdził, że dys
pozytorka mogła rzeczywiście błęd
nie odebrać zgłoszenie dziecka. - Ma

my bardzo dużofałszywych zgłoszeń.
Wwiększości karetki wyjeżdżają na
wet do takich, ale tu nie podano
adresu - twierdził. Trudno będzie
ustalić, co naprawdę powiedziała
dziewczynka. Rozmowy w pogoto
wiu nie są nagrywane. Dyspozytorka,
która przyjmowała zgłoszenie, jest
w tej chwili na zwolnieniu lekarskim.
- Ta kobieta ma depresję. Ludzie ją

zaszczuli. Dzownią do niej z pogróż
kami i wyzwiskami nawet do domu powiedział dyrektor. Poinformował,
że zostanie ona zwolniona ze stanowi
ska dyspozytorki w pogotowiu i prze
niesiona do innej jednostki.

Śledztw o trw a
Prokuratura nie chciała ujawnić na
razie szczegółów śledztwa. Wiemy,
że sekcja zwłok wykazała, iż przy
czyną śmierci kobiety był rozległy
zawał. Teraz mają zostać przeprowa
dzone badania histopatologiczne, któ
re wykażą, czy szybka interwencja
lekarza mogła Elżbiecie F. uratować
życie.
BEATA FRĄCKOWIAK
Wszystkich, którzy twierdzą, że
zajęłam się tym tematem tylko dla
tego, iż zmarła jest moją krewną
informuję, że są w błędzie. Nigdy
wcześniej nie znałam tej kobiety.

Z dnia na dzień zm ienia się
oblicze naszego kraju.
M am y w ty m swój udział.
Z akładam y telefony w róż
nych częściach Polski, dzię
ki czem u życie jej m iesz
kańców staje się łatwiejsze.
Jesteśmy największym nie
zależnym o peratorem tele
fonii przewodowej w Polsce.
W o p a rc iu o n a jn o w s z e
rozw iązan ia techno log icz
ne o fe ru je m y szeroki z a 
kres z a ró w n o p o d s ta w o 

„Gazeta Jarocińska” i Ja-Radio Jarocin na prośbę
mieszkańców miasta rozpoczynają zbiórkę pieniędzy na zakup
magnetofonu do jarocińskiego pogotowia.
Mamy nadzieję, że rozumiecie Państwo, jak ważne jest to, aby
wszystkie rozmowy telefoniczne do pogotowia były nagrywane.
Pieniądze można wpłacać na konto: PKO BP o/Jarocin
Nr konta: 10202238-65038-270-201 lub w Biurze Ogłoszeń
„Gazety Jarocińskiej”, Rynek - Ratusz.
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Beata Frąckowiak
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Nowe Miasto

Nie dla referendum
Dokończenie ze str. 1
Zanim radni przystąpili do rozpat
rzenia wniosku, inicjatorom referen
dum zarzucili, że propozycję złożyli
w ostatniej chwili, zmuszając niejako
radnych do podjęcia natychmiasto
wej decyzji. 19 czerwca kończyła się
bowiem kadencja rad. Radny Bole
sław Szymański zapewniał inicjato
rów, iż wcześniej można było zwołać
nawet specjalną sesję dla przedsta
wienia racji na temat przynależności
gminy do któregoś z przyszłych po
wiatów. - Każde referendum ma

do tego przynajmniej trzydziestopro
centowa frekwencja. Przytaczał dane
sprzed roku, z referendum konstytu
cyjnego, w którym w różnych miejs
cowościach gminy Nowe Miasto
wzięło udział od 25 do 59 % upraw
nionych. - Ludzie nie są zaintereso
wani referendum - przekonywał rad
ny. Zarzucił także ” Gazecie Jarociń
skiej” i jarocińskiemu radiu, że
w sposób tendencyjny przedstawiały
do tej pory problem przynależności
gminy do przyszłego powiatu. - Ja

wiem, na co wy liczycie - że przez tą
określonych zwolenników i przeciw kampanię wasze czasopismo stanie
ników. Ja powiem z mojego punktu się poczytne i trzy-, czterokrotnie
widzenia - rozpoczął radny. - Jestem zwiększycie dochody.
Na zakończenie swojego wystą
mieszkańcem Chociczy. Prowadzę
prywatne biuro rachunkowe i biuro pienia radny określił inicjatywę noporad prawnych. Opracowałem womiejskiego referendum ”jako
wtymrokuponad 200 zeznańpodat krecią robotę” : - Inicjator tej całej
kowych. Rozmawiałem z osobami, brudnej akcji nie miał odwagi się
którym opracowywałem zeznania. ujawnić. Tojest przykre zjawisko, że
Również rozmawiałem z moimi wy wysłał swoich bojowników. Poddał
borcami. Mam wykaz ponad 200 też pod wątpliwość prawdziwość
osób, którzy chcą, abyśmynależeli do podpisów osób popierających prze
Środy. (...) Przede wszystkim chcą prowadzenie referendum.
należeć dopowiatu średzkiego osoby
prowadzące działalność gospodar B ez konsultacji społecznej
czą. Przez osiemlat mająjuż ułożone
pewne stosunki między petentem
W imieniu wnioskodawców wy
a określonym urzędnikiem urzędu stąpił nowomieszczanin Stanisław
skarbowego, urzędu rejonowego, czy Jan Wilczyński. - Powiemkrócej niż
w wydziale ksiąg wieczystych, czy poprzednik. Nie chcę się bowiem
w ZUS-ie.
przekomarzać, czy mamy należeć do
Środy, czy do Jarocina. Myślę, że
” R eferendum to krecia
prawo wypowiedzi w tej sprawie
musząmiećwszyscy mieszkańcy gmi
rob ota”
ny - stwierdził inicjator referendum. Radny Bolesław Szymański wyra Do powołania grupy inicjatywnej
ził wątpliwość, czy ewentualne refe skłoniło mnie spotkanie zprof. Bucz
rendum byłoby ważne. Potrzebna jest kowskim. (...) Wtedy zrozumiałem, że

W ię c e j n i ż . t r ó jk a ”
Dokończenie ze str. 1
Stwierdził też, iż ważna była inic
jatywa utworzenia Warsztatów Terapii
Zajęciowej oraz opracowanie Strategii
Rozwoju Gospodarczego Gminy do
2010 roku. Do osiągnięć przypisał także
zasadę nieprzyjmowania przez gminę
podawanych przez ministra finansów
maksymalnych stawek podatkowych
i pozyskiwanie środków finansowych
z różnych funduszy na inwestycje gmin
ne. Do zadań i inwestycji świadczących
o rozwoju, wzroście i postępie naszego
miasta i gminy w okresie drugiej kaden
cji Rady Miejskiej Paweł Jachowski
zaliczył wybudowanie zbiornika w Roszkowie. Burmistrz uznał tę inwestycję
za największe wydarzenie mijającej ka-

ii

sprawa

W niosek odrzucony

na tutejszym mieszkańcom, a stano
wisko poparcia dla Środy wcale nie
jest tak jednoznaczne, jak uchwała
rady. Wilczyński zarzucił radnym, że

Podczas sesji została powołana ko
misja do sprawdzenia, czy wniosek
mieszkańców jest zgodny z ustawą
o samorządzie terytorialnym i ustawą
o referendum gminnym. Po trzygo
dzinnych obradach komisja, pod
przewodnictwem radnego Bolesława
Szymańskiego, jednogłośnie wnio
sek zaopiniowała negatywnie. Opi

(przynależności gminy do
powiatu - przyp. red.) niejest obojęt

uchwałę, w której opowiedzieli się za
powiatem średzkim podjęli bez ja
kichkolwiek konsultacji społecz
nych.

Radny Bolesław Szymański: Ludzie nie są zainteresowani referendum

Zapewnił o prawdziwości podpi
sów i przyznał, iż w ich zbieraniu
grupę inicjatywną wspierali też
"młodzi ludzie” . Na sali sesyjnej
obecni byli członkowie jarocińskie
go koła Młodzi Konserwatyści AWS.
Jeden z nich powiedział: - Pomagali

śmy zbierać podpisy. Czy jest coś
złego wtym, że chcieliśmy, aby w re
ferendum mogli wypowiedzieć się
wszyscy mieszkańcy? Całkowicie
Sukce
sem tej kadencji jest także wprowadze
niezasadfinansowaniakulturyfizycznej
w systemie grantów, powołanie 14
uczniowskich klubów sportowych, wy
walczenie wkolejnych latach wysokich
lokat wpunktacji generalnej szkół pod
stawowych - mówił wiceburmistrz.
oczekujących na mieszkanie. -

Jarocin

dencji. Stuprocentowe zwodociągowanie gminy, budowę dróg, chodników,
parkingów, oczyszczalni, składowiska
odpadów stałych, a także doprowadze
nie do wielu remontów i inwestycji
szkolnych - to wszystko Paweł Jachow
ski zaliczył do zdarzeń powodujących
wzrost i postęp Jarocina przez ostatnie
cztery lata. - Jesteśmypierwszymwwo

W sprawozdaniach przwewodniczących komisji znalazły się wyliczenia
spraw, którymi zajmowali się ich człon
kowie przez okres czterech lat. Na ko
niec głos zabrał przewodniczący Rady
Miejskiej Jarocina Marian Sikorski. -

Tak oto w dniu dzisiejszym kończy się
nasza
wspólna kadencja Rady Miejskiej
jewództwie kaliskimsamorządem, który
w
Jarocinie
i druga kadencja władz
wtej kadencji potrafił wykorzystaćśro
sam
orządow
ych.
(...) Jak należy ocenić
dkifinansowe z instytucji pomocowych,
drugą
kadencję
Rady
Miejskiej wJaro
tzw. pieniądze ekologiczne - pochwalił
cinie? Powiemjednoznacznie, że pozy
się burmistrz.
tywnie, bezstopniatrójki, jakąnamtutaj
Wiceburmistrz Henryk Kowalski za
przypisano - stwierdził przwewodnicząduży sukces uznał wprowadzenie
w przedszkolu nr 5 oddziałów integ
racyjnych oraz pomniejszenie listy

fSa7Bta.larnrińcka

nieuzasadnione są zarzuty o inspiro
wanie tej akcji przez kogoś z ze
wnątrz. Pomysł referendum zrodził
się tu, wNowymMieście, a myśmy go
poparli.

nię komisji podzieliło siedemnastu
obecnych na sali radnych i podjęli
uchwałę o odrzuceniu wniosku mie
szkańców. W uzasadnieniu powoła
no się na dwa orzeczenia Naczelnego
Sądu Administracyjnego - z 1993
i 1996 roku. NSA uznał wówczas, iż
kwestia przynależności gminy do
projektowanego powiatu nie może
być objęta pytaniami referendum
gminnego. Orzeczenia NSA są jed
nak wiążące jedynie w konkretnych
sprawach. - Interpretacje prawne

mogą być inne wNSA w Warszawie,
a inne w Poznaniu - mówili inic
jatorzy po decyzji rady. - Do prze
prowadzania referendów namawiają
nawet liderzy reformy administracyj
nej kraju. Przecież wSuszu wElbląskiem i w Zalewie w Olsztyńskiem
referenda w identycznej sprawie od
były się kilka tygodni temu. Nikt nie
stwierdził niezgodności z prawem
uchwał o referendach. Tam jednak
była wolapolityczna radnych dla ich
przeprowadzenia. Naszym radnym
tej woli zabrakło - komentowali zwo
lennicy referendum. Zapowiedzieli,
iż prawdopodobnie w najbliższych
dniach zaskarżą decyzję rady do Na
czelnego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu. Jeśli NSA rozpatrzyłby
skargę na korzyść grupy inicjatyw
nej, referendum musiałoby się odbyć.

cy.
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Żerków

N ajw ażniejsze
były inw estycje
W latach 1994-1998 w żerkowskiej
radzie pracowało 22 radnych. 16 spo
śród nich było członkami rady już
w pierwszej kadencji. W 1994 roku
zostali wybrani przez mieszkańców po
raz drugi.
Wydawało się, że druga kadencja
istnienia żerkowskiego samorządu
będzie łatwiejsza. Nie zawsze tak było.
W dużym stopniu - jak skarżą się radni
- wpłynęła na to polityka państwa.
Samym radnym udało się uniknąć
większych konfliktów. Tym bardziej,
że nie dochodziło do sporów związa
nych z wyznawanymi poglądami
politycznymi. Praca przebiegała dość
spokojnie. Różnice zdań, które ujaw
niały się podczas dyskusji nad poszcze
gólnymi problemami, nigdy nie dopro
wadziły do większej kłótni. Zawsze
kończyły się kompromisem. Choć nie
wszystkie podejmowane decyzje, były
popularne. Członkowie zarządu gminy
starali się jednak tak przygotowywać
projekty uchwał, by do ich podjęcia
przekonać nawet najbardziej zatwar
działych przeciwników. To procen
towało. Zarząd zresztą przez całą ka
dencję dał się poznać jako silna grupa
konsekwentnych osób, które potrafiły
- o czym nie wszyscy wiedzą - czynić
Wiele zabiegów, by do gminy “ściągnąć”

jak najwięcej pieniędzy z zewnątrz. A to
- trzeba przyznać - nie każdemu zarzą
dowi się udaje, szczególnie jeśli gmina
jest oddalona od tzw. decydentów.
Większość radnych zdawała sobie
w tej kadencji sprawę z tego, że za
wszystko zostanie rozliczona przez
samych mieszkańców i to niekoniecz
nie dopiero w momencie kolejnych
wyborów. Środowisko, w którym
mieszkają żerkowscy radni, żyje bo
wiem tym, o czym się decyduje w ich
imieniu. Tutaj przed wyborcami raczej
trudno się schować... Słowa krytyki
natomiast można usłyszeć łatwo.
Istotne znaczenie miał skład rady.
Część jej członków reprezentujących
oświatę i kulturę potrafiło bowiem
w wielu momentach zadbać o podejmo
wanie decyzji, które prawdopodobnie
nie zawsze byłyby zaakceptowane przez
innych członków rady. Do tej grupy
radnych należały takie osoby, jak Regina
Urbańczyk (nauczycielka), Barbara
Urbańska (dyrektorka Szkoły Pod
stawowej w Żerkowie), Tomasz Leonhard (nauczyciel) i Andrzej Kostołowski
(kustosz Muzeum w Śmiełowie). W szcze
gólny sposób traktowała rada najstar
szego radnego - Franciszka Borutę,
piastującego również funkcję sołtysa
wsi Brzostków. Jego głos traktowany

Podczas ostatniej sesji wszyscy radni otrzymali podziękowania za czteroletnią pracę. Dwóm
członkiniom rady: Barbarze Urbańskiej i Reginie Urbańczyk wręczono kwiaty
Fot. Anna Kopras-Fijolek

był jak głos “starszyzny”, z którym
warto i trzeba się liczyć.
Część radnych była bardzo aktywna
podczas obrad sesyjnych, część nato
miast - nie wiadomo czy tylko rezyg
nując z dalszych dyskusji rozpoczętych
podczas posiedzeń komisji, czy po
prostu stwierdzając, że szkoda czasu na
czcze gadanie - bez słowa sprzeciwu
- podnosiła w górę ręce głosując za
przyjęciem kolejnych uchwał. Podczas
obrad najczęściej zabierali głos:
Krzysztof Brożek, Ireneusz Mizerny,
Tomasz Leonhard i Stefan Izydorczyk,
który lubił często wygłaszać długie
tyrady i stosować niezwykłe porów
nania, by zw iększyć efekt swoich
przemów (choć przecież nie o efekciar
stwo mu zapewne chodziło).
Najważniejsza była realizacja
inwestycji. Nie wszystkie problemy
jednak udało się rozwiązać radzie
w drugiej kadencji. Przed nową radą,

która rozpocznie pracę za kilka mie
sięcy, staną więc między innymi takie
zadania, jak kwestia zw iększenia
miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia
(choć nie są to zadania gminy, ale są
zbyt ważne dla niej, by oczekiwać, aż
ktoś inny weźmie się za to).
Do niewątpliwych sukcesów tej
kadencji trzeba zaliczyć to, że w 1997
roku, po wielu perturbacjach, bur
mistrzowi Żerkowa udało się odzyskać
baseny kąpielowe (własność gminy,
będąca w użytkowaniu ZSMP), znajdu
jące się na terenie Młodzieżowego
Centrum Szkolenia i Rekreacji w Żer
kowie. W tej chwili gmina przejmuje
pozostałą część centrum. - Sprawied

liwości dziejowej stało się zadość Teraz te
obiektybędąwyglądaćlepiej, niżdotej
pory. Będą służyły przede wszystkim
mieszkańcom gminy.
mówi burmistrz Żerkowa. -

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

Kotlin

Każdy znał swoje m iejsce
W drugiej kadencji kotlińskiego
samorządu pracowało 20 radnych;
w ostatnich miesiącach - 19. Rada
gminy odbyła 38 posiedzeń sesyjnych,
Podczas których podjęła 153 uchwały.
Najważniejsze i najbardziej kapitało
chłonne było przejęcie od 1 stycznia
1996 roku szkół podstawowych. Na
gminę nałożony został obowiązek
Wypłacania dodatków mieszkaniowych,
których refundacja pokiywa zaledwie 70 %
Wydatków.
Rada gminy dostosowywała budżety
Poszczególnych lat do możliwości i na
łożonych obowiązków. Nakłady na
inwestycje (dla niektórych to wskaźnik
efektywności gospodarowania) kształto
wały się następująco: w 1994 roku - 42,5 %
budżetu (721 tys. zł), w 1995 roku - 41,3 %
(979 %), w 1996 roku - 26,2 % (1. 257
tys. zł), w 1997 roku - 24,7 % (1.536
tys. zł). Średnio, na inwestycje, przezna
czano 1/3 rocznego budżetu. Obniżenie
się procentowego udziału środków na
inwestycje w latach 1996 i 1997 spowo
dowane było przejęciem oświaty i rap
townym wzrostem wydatków bieżących

(m. in. utrzymanie szkół).
Chyba za największe osiągnięcie
minionej kadencji rada uważa wyko
nanie 15 kilometrów (czyli 1/4 stanu)
ulic i dróg. W zakresie rolnictwa zreali
zowano między innymi: instalację stacji
uzdatniania wody w Kurcewie, moder
nizację sieci wodociągowej w Kurcewie,
sieć wodociągową w Magnuszewicach
i w Sławoszewie. Wykonano też odwiert
studni głębinowej w Twardowie. - Prze

Policji w Kotlinie wyposażony został
w samochód marki Polonez, który został
zakupiony w połowie ze środków prze
kazanych przez radę. - To była silna

widzieliśmy, że może się zdarzyć nie
szczęścieizrobiliśmyzagrubepieniądze
porządny, drugi odwiert w Twardowie
- mówi przewodniczący rady, Józef
Szymendera. - Gdyby go nie było, dziś
Kotlinbyłbysuchy, bozłożawodywKot
linie wyczerpały się.

rada, silniejsza wporównaniu z radą
pierwszej kadencji-uważa wójt Kotlina,
Walenty Kwaśniewski. - Każdy znał
swojemiejsce. Wójtniczegonienarzucał
radzie (...) - podkreśla przewodniczący
rady. - Dyskusje były nieraz męskie,
twarde, ale nie byłojakichś wycieczek,
niebyło animozji, sytuacji w stylu: Ja ci
pokażę. Dyskusje były rzeczowe, nie
jednokrotnie gorące, szczególnie, gdy
chodziło o budżet, ale przecież każdy
reprezentujeokreśloną ilośćosób,jakąś
miejscowość czy nawet kilka miejsco
wości.

W mijającej kadencji Rada Gminy
wspierała działania jednostek budżeto
wych i organizacji działających w tu
tejszej gminie lub działających na rzecz
mieszkańców, a nie podległych radzie.
Gminny Ośrodek Zdrowia otrzymał
środki finansowe m. in. na zakup
wyposażenia gabinetu stomatologicz
nego oraz na remont dachu. Komisariat

Niewiele było uchwał, które przyjęte
zostały jednogłośnie. Przeważnie kilku
radnych wstrzymywało się od głosu lub
było przeciwnych.
Mimo zbliżającego się końca ka
dencji radni nie sprzeciwili się przezna
czeniu w tegorocznym budżecie naj
większych środków z kasy gminnej na
dwie inwestycje: gazyfikację Kotlina
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i budowę szkoły w Woli Książęcej.
- Wszyscy wiedzieli, że za chwilę roz

chodzimysiędo domów, ale tę uchwalę,
budżetową, podjęlijednogłośnie-mówi

wójt.
Jednym z problemów, które pozo
stają nadal do rozwiązania, jest sprawa
telefonizacji gminy. Wydaje się, że
mieszkańcom przyjdzie jeszcze długo na
nie czekać.
Gmina Kotlin, jako jedyna spośród
gmin Ziemi Jarocińskiej, nie nawiązała
przez cztery lata współpracy z żadną
zagraniczną gminą. Temat ten poruszany
był niejednokrotnie. W radzie zdania są
podzielone. - Dopóki będę mógł, będę

hamował nawiązanie tych kontaktów
-mówi wójt. - Przecieżtokosztuje, awgmi
niejest jeszcze dużo do zrobienia. Nie
chciałbym, żeby mieszkańcy potem
mówili: Znowusię bawiąza nasze.
W sesjach rady uczestniczyli sołtysi
z całej gminy. Najbardziej aktywny był
sołtys Magnuszewie. Na jego - nieraz
dość długie - przemowy można było
liczyć prawie zawsze.
Jak skuteczna była ta rada, czy
potrafiła mądrze wydawać wspólne
pieniądze, ocenią już wkrótce sami
mieszkańcy. Sami radni raczej nie
ukrywają, że chcieliby ponownie zasiąść
za stołem sesyjnym.
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK
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O b o w ią z u je
n a s t a je m n ic a
s łu ż b o w a

Rozmowa z MIROSŁAWĄ MIELCAREK, kierownikiem Biura Rejestru
Usług Medycznych w Jarocinie
Kiedy w prowadzony zostanie
w Jarocinie System Monitorowania
i Rozliczania Usług Medycznych.
W województwie kaliskim ten
system wchodzi w życie - zgodnie z de
cyzją lekarza wojewódzkiego i dyrek
tora Wojewódzkiego Zespołu Meto
dycznego - od 1 października. Na dzień
dziesiejszy w systemie tym pracują już
ZZOZ-y w Pleszewie i w Krotoszynie.
Nowe książeczki zdrowia będą
mieli nie tylko dorośli, ale również
dzieci. Jakie inform acje zawarte
będą w książeczce zdrowia?
W nowych książeczkach będą
wypisywane - na specjalnych kuponach
- recepty, zlecania na konsultacje, skie
rowania na badania itp. Oryginał zos
tanie w książeczce, żółta kopia - w re
jestracji i w systemach tygodniowych
będzie przekazywana do naszego biura.
My będziemy sporządzać raporty na
podstawie tych dokumentów. Będzie
wiadomo - ile razy korzystał pacjent
z usług medycznych i na jaką wartość
i odwrotnie - ile personel medyczny
wykonał usług.
K siążeczk i m ają się sk ład ać
z dwóch części: stałej i zmiennej,
z kuponami potrzebnymi do wypisy
wania recept. Ile kuponów znajdzie

Fot. Anna Kopras-Fijołek
się w każdej książeczce i w jaki
sposób będzie można je wymieniać
na nowe?
W każdej książeczce jest 20 kupo
nów. W momencie kiedy pacjent będzie
korzystał z siedemnastego kuponu,
będzie musiał zgłosić w rejestracji, że
kończy mu się książeczka. Rejestracja
zawiadomi nasze biuro i my wydru
kujemy nową książeczkę (tę jej część,
która jest zmienna).
Od 1 października każdy miesz
kaniec będzie miał obowiązek zgła
szania się po poradę - nawet po
zastrzyk, zmierzenie ciśnienia, wyko
nanie badania laboratoryjnego i rtg

itp. - ze swoją książeczką. Wszyscy
pacjenci otrzymają je za darmo. Jeśli
jednak zgubią książeczkę zdrowia,
za nową będą musieli zapłacić...
Tak, na dzień dzisiejszy jej cena
wynosi 6,50 zł. Cena książeczek będzie
się zmieniała, zależy ona bowiem od
średniej pensji krajowej.
Z jakim dokumentem trzeba się
zgłosić po odbiór książeczki zdrowia?
Potrzebny jest tylko dowód oso
bisty. Nie trzeba zgłaszać się osobiście
po odbiór książeczki. Może przyjść
jedna osoba z rodziny, zabrać swój
dowód i odebrać książeczki dla swoich
bliskich.
Osobom niepełnosprawnym, sa
motnym, takim, które nie mogą się
same poruszać, nowe książeczki do
starczą pielęgniarki środowiskowe.
Książeczki wydawane będą wy
łącznie na podstawie stałego zamel
dowania...
Nie otrzymają ich te osoby, które
mają zameldowanie w naszym rejonie
czasowe. Być może jednak do wyjaś
nienia sprawy będziemy drukowali
książeczki również dla tych osób.
Co mają zrobić ci, którzy na
przykład znajdą się poza miejscem
sw ojego stałego zam eldow ania,
zachorują i nie będą mieli przy sobie
książeczek zdrowia?
Dla takich osób przygotowane
zostaną tzw. wolne kupony. Takie
kupony będą mieli lekarze w przychod

niach, w pogotowiu, w izbach przyjęć
szpitala.
Czy w momencie wprowadzenia
nowych książeczek będzie potrzebna
nadal legitymacja ubezpieczeniowa?
Ta książeczka zdrowia nie jest
dokumentem, dzięki któremu można
potwierdzić, że pacjent jest ubezpie
czony. Do udokumentowania tego
nadal będzie potrzebny odcinek od
renty, emerytury lub legitymacja
ubezpieczeniowa.
Biuro Rejestru Usług Medycz
nych powstało w listopadzie ubieg
łego roku. W tej chwili zajmuje się
drukowaniem i kom pletowaniem
książeczek zdrowia. Czym będzie się
zajmowało w najbliższym czasie?
Po wdrożeniu systemu z dniem
1 października nasze biuro będzie
zbierało z placówek służby zdrowia
kupony, na podstawie których będzie
my sporządzać dla zarządzających
służbą zdrowia raporty w dwóch
płaszczyznach: epidemiologicznychdemograficznych i finansowych.
Wszyscy pracownicy naszego biura
musieli podpisać oświadczenia o za
chowaniu tajemnicy służbowej, o nie
naruszalności danych osobowych
pacjenta. Na żadne żądanie nikt nie
uzyska danych o pacjencie, chyba że
będzie tego wymagało postępowanie
sądowe czy prokuratorskie.
Rozmawiała
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

Nowe książeczki będą wydawane w gminach Jarocin. Jaraczewo. Kotlin i Żerków od
1 lipca. Mieszkańcy Jarocina oraz przyległych wiosek: Goliny. Ciświcy. Stefanowa,
Annapola, Bachorzewa, Kadziaka, Hilarowa. Łuszczanowa, Wilkowyi, Tarzec, Brzostowa.
Dąbrowy, Roszkowa i Siedlemina będą mogli odbierać swoje książeczki w biurze Rejestru
Usług Medycznych przy ulicy Śródmiejskiej (przy szpitalu), od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 17.00. a w soboty i w niedziele w godzinach od 8.00 do 12.00.
Mieszkańcy pozostałych miejscowości zostaną poinformowani o terminie odbioru
książeczek w swoich ośrodkach zdrowia, tzn. w Mieszkowie, Witaszycach, Kotlinie,
Jaraczewie, Rusku, Dobieszczyżnie i Żerkowie.

Miesiąc walki zrakiem

Przykazania - nie tylko dietetyczne

I I. Wyeliminuj, a przynajmniej jedz jak najmniej, tłuszczów zwierzęcych, produktów mącznych |

Czerwiec to miesiąc walki z rakiem. Lekarze alarmują
- najważniejsza jest profilaktyka. Wczesne wykrycie raka to szansa
na przeżycie.
Co roku w Polsce u 110.000 osób
stwierdza się nowotwór złośliw y.
Około 80.000 umiera. Na tę chorobę
zapada co 4 Polak - co 5 umrze z tego
powodu. Szansa wyleczenia chorego na
nowotwór wynosi w Polsce 25 - 30 %
i jest o ok. p ołow ę m niejsza niż
w krajach o lepiej zorganizowanej
służbie zdrowia. Zastosowanie spraw
dzonych, nowoczesnych metod walki
z rakiem mogłoby uratować życie
20.000 Polaków rocznie. Sukcesy w le
czeniu raka na świecie zależą w dużej
mierze od dostępności badań diagno
stycznych umożliwiających rozpoz
nanie raka wtedy, gdy go jeszcze można
wyleczyć. W Polsce potrzebne są nie
tylko nowoczesne urządzenia. Nie
mniej ważne jest upowszechnienie
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w społeczeństwie wiedzy o tym, jak
można samemu bronić się przed
rakiem. Ogromne znaczenie ma także
świadomość, że rozpoznanie choroby
nowotworowej nie jest już dzisiaj
równoznaczne z wyrokiem skazującym
na śmierć.
Główne przyczyny nowotworów
to: palenie tytoniu (30 %), czynniki
żywieniowe (35 %), picie alkoholu (5 %)
oraz skażenie środowiska (7 %). Z po
wodu złego odżywiania się umiera 30
tysięcy Polaków. Lekarze apelują - na
zmianę stylu życia i odżywiania nigdy
nie jest za późno. Najbardziej korzystna
dieta to ta zbliżona do śródziemno
morskiej. Należy dbać o to, by była ona
lekka, urozmaicona, by zawierała mało
mięsa i tłuszczów.
(akf)

i słodyczy.

2.
Zjadaj jak najmniej czerwonego mięsa, a więc wołowiny i wieprzowiny. Jeśli lubisz mięso, I
I wybieraj tzw. białe: drób, cielęcinę lub ryby.
i 3. Unikaj produktów silnie solonych i kwaśnych, zwłaszcza marynowanych.
| 4. Codziennie jedz świeże owoce i jarzyny (500 g dziennie) oraz co najmniej 30 g produktów 1
; zawierających błdnnik (chleb z grubo mielonej mąki, fasola, groch). Jedz białą kapustę i brokuły, 1
| które zawierają substancje obniżające ryzyko zachorowania na nowotwory i choroby układu I
( krążenia. Źródłem podobnych substancji są: cebula, szczypior, czosnek, nasiona roślin |
strączkowych. Pamiętajmy też o soi, która mogłaby zastąpić mięso.

Spróbuj uważniej przyjrzeć się temu, co jesz. Wybieraj produkty, które zawierająjak najwięcej §
| witamin z tzw. grupy antyutleniaczy - A, C i E. Hamują one działanie rakotwórczych substancji, |
| które znajdują się w naszym pożywieniu. Bądź cierpliwy i szukaj produktów z pierwiastkami: |
1 selenem, miedzią, cynkiem, żelazem, magnezem. Gdy ich nam brakuje, organizm staje się słabszy. |
| 5. Dbaj o właściwe przechowywanie żywności, aby nie traciła swojej świeżości.
) 6. Ogranicz spożycie alkoholu, zwłaszcza wysokopocentowego.
| 7. Nie pal papierosów.
| 8. Unikaj nadmiernego opalania promieniami słonecznymi lub promieniami, których źródłem f
| są lampy słoneczne. Ochrona przed nadmiernym słońcem dotyczy zwłaszcza ludzi z jasną karnacją, |
| dzieci i osób starszych.
1 9. Zgłoś się do lekarza, gdy odczujesz: krwawienia z naturalnych otworów ciała, przewlekłe I
| zaburzenia podczas przełykania pokarmów, oddawania stolca lub moczu, nieprzemijającą chrypkę |
lub kaszel.
| 10. Zgłoś się do lekarza, gdy zauważysz: stwardnienie skóry, guzek, zmianę wyglądu znamion I
| i brodawek na skórze, utrzymujące się owrzodzenia na błonach śluzowych (np. w jamie ustnej). |

Uwaga, panie!
11. Po 30 roku życia należy zgłaszać się nie rzadziej niż raz na trzy lata na badania cytologiczne, |
1 a po 40 roku życia - z tą samą częstotliwością na badania mammograficzne. Po 50 roku życia {
| należy pamiętać o badaniach kontrolnych co 1,5 - 2 lata.
| 12. Od 25 roku życia trzeba kontrolować piersi, najlepiej po miesiączce lub w tym samym dniu g
| każdego miesiąca (na przykład 1-go).
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SPRZEDAŻ
Sprzedam tanio okna drewniane
oszklone - po wymianie. Tel. 741-13-16.

itp. Mogą być zniszczone. Jarocin, ul.
Wodna 17, tel. (0-62) 747-41 -44 od 8.00
do 20.00, tel. dom. (0-62) 747-17-60,
tel. kom. 090/609-105.

(1/0060)

Sprzedam: skuter dziecięcy na
akumulator, telefon komórkowy Moto
rola z zestawem głośnomówiącym i aktyWacją - tanio, namiot 5-osobowy
Legionowo. Tel. 747-24-80.
(11/0060)

Sprzedam: podbieracz do liści,
elektryczny parownik, Fiata 125p - rok
produkcji 1994, składak, organy elekPyczne Casio, akordeon. Tel. 740-11-61.
(13/0060)

Sprzedam sklep spożywczy z towa
remi wyposażeniem. Tel. (0-601) 568-766.
(9/0062)

Zamrażarkę Mors-222 w ideal
nym stanie niedrogo sprzedam. Tel.
747-64-75.
(3/0064)

Sprzedam szczenięta dalmatyńezyka. Jarocin, Os. K onstytucji
3 Maja 2/30.
(25/0064)

Sprzedam skrzypce lutnicze. Tel.
747-38-29.
(28/0064)

Sprzedam kiosk - stragan konst.
metalowa. Żerków, ul. Żeromskiego 1,
tel. 740-31-75.
(6/0065)

Sprzedam amplituner Technics
SAGX 690, kino domowe. Wyszki 33a,
tel. 740-53-92.
(12/0065)

Sprzedam tanio: plandekę do Stara
200 wraz z użebrowaniem, zamra
żarki, lodówki, piece CO - węgiel. Tel.
((0-61)) 287-53-95.

Kupię sprężarkę. Tel. 747-53-79.
(14/0068)

M O TO R YZA C YJN E
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Giełda samochodowa w każdą
niedzielę od 8.30 do 12.00; boisko
asfaltowe przy trasie Jarocin - Leszno
w Jaraczewie. Inf. tel. 747-19-61 w. 3A.
Przerwa wakacyjna do końca sierpnia.
Giełda samochodowa - parking
przy ul. Śródmiejskiej 17 w Jarocinie;
niedziela od 8.00 do 12.00. Na miejscu
bezpłatny tygodnik informacyjny “Kup
auto”.
Sprzedam F 126p el - w dobrym
stanie, 1993 r. Tel. 740-49-85.
(8/0060)

Sprzedam Fiat 126p, 1991 r., zielony,
przebieg 68 000 km. Tel. 740-18-31.
(9/0064)

Sprzedam Fiata 126p, rok 1991.
Tel. 740-18-12; po 19.00.
(19/0064)

Tanio sprzedam cegłę brzostowską,
szeroką i wąską. Tel. (0-62) 747-54-78.

Sprzedam samochód Nysa, rok
prod. 1986. Tel. 747-55-13.

(6/0066)

(23/0064)

Sklep “Henstar” przy ul. Barwio
n ego w Jarocinie oferuje: płytki
eeram iczne, żaluzje, rolety zew.
>Wew., verticale. Zapraszamy od 10.00
do 18.00. Tel. 747-73-81 lub 747-20-11.

Sprzedam Fiat 126p, zarejestro
wany. Tel. (0-61) 287-56-90.

Sprzedamkomputer486. Tel. 747-57-31.
(8/0068)

Szczenięta posokowce bawarskie
sprzedam. Tel. (0-62) 721 -63-90 po 15.00.

(24/0064)

Sprzedam Fiat 126 el. Rok pro
dukcji 1995,1 właściciel, garażowany.
Tel. 747-19-51 wew. 106 Góra.
(1/0065)

Sprzedam Honda Akord, r. 1984,
1.6, elektr. szyber, wspomaganie,
welur. Roszkówko 19a, k. Witaszyc.

(11/0068)

(2/0065)

Unit stomatologiczny, używany,
typ Kavo - sprzedam okazyjnie! Cena
do uzgodnienia. Jarocin, ul. Wrocław
ska 7/5, tel. 747-32-33.

Sprzedam Poloneza 1.5, 1986 r.,
w dobrym stanie, skrzynia pięciobiegowa. Kadziak 17a.

(22/0068)

Sprzedam przyczepę sześciotonoWą, stan b. dobry. Tarce Osiedle 29a.
(25/0068)

Sprzedam nową hydrauliczną
Celownicę do makulatury. Tel. (0-62)
747-13-58.
(28/0068)

Sprzedam m aszynę do szycia
L>verlock, pięcionitkowy. Tel. 747-43-93,
Po 17.00.
(5/0069)

Sprzedam szczeniaki, krzyżówka
' owczarek niemiecki, długowłosy - kaukaz.
Tel. 740-16-10.
(8/0069)

Sprzedam lodówkę “Donbas”. Inf.
Pod telefonem747-16-72.
(11/0069)

Pilnie sprzedam bar ze stołem
bilardowym “8” w Jarocinie. Tel.
°'601 769-001.
(16/0070)

(5/0065)

Sprzedam Fiata 126p, rok 1981.
Tel. 740-37-88.
(8/0065)

Sprzedam Fiata I26p, 1978 r.,
zadbany. Tel. 747-32-42.
(14/0065)

Sprzedam Fiata 126p, 1983 rok,
alternator, 1.300 zł. CerekwicaNowa 12a.
(1/0066)

Sprzedam Fiat Punto 1.7 TD ELX,
1995 r., bordo metalik, bogate wyposa
żenie, cena do uzgodnienia. Tel.
(0-602) 672-751.
(5/0066)

Sprzedam Trabanta całego lub na
części z dokumentami. Cielcza, ul.
Cmentarna 44, po godz. 17.00.

Sprzedam G olf III, rok 1995
Diesel, Fiata Punto 95 uszkodzony.
Tel. (0-61) 287-43-40.

(3/0068)

(6/TF/98)

Sprzedam 126p, rok produkcji
1981. Mieszków, ul. Radlińska 38.

Sprzedam Żuka pod plandeką, rok
1989 oraz Żuka blaszaka z gazem, rok
1989. Cena do uzgodnienia. Tel. ((061)) 287-43-40.

(4/0068)

Sprzedam Polonez 1.5 GLE, 1989 r.
Autogaz. Zadbany. Siedlemin, ul.
Leśna 1.
(6/0068)

SKŁAD OGUMIENIA - Jarocin,
ul. Marcinkowskiego 17, tel. 747-24-54;
oferuje opony krajowe do samochodów
osobowych, dostawczych i ciężaro
wych oraz do ciągników i maszyn
rolniczych. Ponadto w sprzedaży dętki,
ochraniacze oraz felgi o wymiarach
22,5. Oferujemy także opony firm
zachodnich.

(4/0066)

(572/98)

Sprzedam Opel Kadett 1.4i, rok
prod. 1991, stan bardzo dobry. Kiełczynek 25. Tel. ((0-61)) 282-27-14.

Sprzedam Sim son Skuter, rok
prod. 1988. Boguszyn, ul. Krótka 4.
(9/0068)

Sprzedam Fiata 126p, rok pro
dukcji 1982. Żółków II 20. Cena do
uzgodnienia.
(12/0068)

Sprzedam Fiata 125p, czerwony, r.
prod. 1985. Ul. Słowackiego 10,63-210
Żerków, nr tel. 740-32-09.
(13/0068)

Sprzedam skrzynię ładunkową do
Stara, Zastawę rocznik 1982. Tel.
747-13-63 - wieczorem.
(15/0068)

Sprzedam Opel Kadet, poj. 1.2, r.
prod. 1981, w dobrym stanie. Tel.
747-52-66.
(16/0068)

Sprzedam: Fiat 126 el, rok 1995
i Fiat 126p, rok 1990. Osiek 64.
(17/0068)

Sprzedam tanio Ładę Samarę,
wersja fińska, 5 drzwi. Tel. (0-62) 740-31-10.
(18/0068)

Sprzedam samochód Skoda Felicja
rocznik 1996. Tel. 740-14-45.
(19/0068)

Sprzedam Fiata 126p, 1987 r.,
2.500 zł. Żerków, ul. Jarocińska 35c.

(7/TF/98)

Sprzedam Opel Kadet combi, rok
1989. Tel. (0-61) 287-42-40, dzwonić
po 21.00.
(8/TF/98)

Zamienię Zastawę rok 1979 na
Fiata 126p. (0-61)287-43-17.
(9/TF/98)

Sprzedam Fiata 126p - 1986 r.
Pełen FL. Tel. 747-33-60.
Sprzedam Mercedes 200D, 1979 r.,
stan b. dobry. Tel. 747-33-60.
Sprzedam Fiata Cinąuecento 704,
listopad 1996. Tel. 747-15-52.
(13/0069)

Sprzedam Opel Vectra 2.0i, 1992 r.,
pięciodrzwiowy. Tel. 747-15-40.
(4/0070)

Sprzedam Simsona Enduro, rok
prod. 1990. Dobieszczyzna 21.
(8/0070)

Sprzedam Fiestę, 1979 rok. Kotlin,
ul. Kosińskiego 52b.
(17/0070)

Sprzedam Golfa, 1982 r., Diesel
i Poloneza 1989 r. Tel. 0-90 602-729.
(10/0070)

Sprzedam Fiata 126p, 1991 rok,
czerwony. Racendów 50.

(21/0068)

Sprzedam Fiata Tipo 1.7 Diesel,
rok prod. 1993, elektr. szyby, centr.
zamek, alarm pilot. Tel. 747-17-44.
(24/0068)

Sprzedam FSO - kombi, 1987 r.
VAT. Tel. 747-12-97, 747-21-67.
(575/98)

Sprzedam Stara 200 Leyland pod
plandeką, składak, 1988. Tel. (0-65)
571-74-69.
(30/0068)

Sprzedam Fiat 126p, rok prod.
1989. Lisew 18B, tel. 740-33-99.
(2/0069)

Sprzedam Opla Kadeta 1.4i, r.
prod. 1990/91, bezwypadkowy. Tel.
(0-62) 747-57-39.

N IE R U C H O M O Ś C I
Biuro Nieruchomości “HACIENDA”
sprzedaż:
- mieszkanie własnościowe 34,6 m2
tanio; działki budowlane w Jarocinie,
Witaszycach, Wilkowyi; grunty pod
działalność usługow o - handlową
3.600 m2 i 5.000 m2; domy.
wynajem:
- potrzebne mieszkania. Tel. kom.
0-601 57-63-74, po godz. 16.00 tel.
(0-62) 747-64-74.

(7/0069)

Sprzedam MZ ETZ 250, rok 1984.
Tel. (0-61) 287-41-14.

Sprzedam dom jednorodzinny
z ogrodem 8 arów. Żemiki 59.

(S/TF/98)

(16/0064)
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(7/0066)

Sprzedam Opel Vectra GLS 1.8i,
1990 r., liczne dodatki. Tel. 747-59-95.

S U C H E J Z A B U D O W Y

(3/0067)

Sprzedam Peugeot 106, poj. 1.0,
1995 r, przebieg 28 tys. km. Tel. 747-66-90.

W N Ę T R Z

(4/0067)

KUPNO
ANTYKI - SKUP, RENOWACJA:
'heble, zegary, obrazy, porcelana,
lampy, militaria, wagi, żelazka, młynki

Sprzedam Fiata 125p MR, r. 1980,
tanio. Rusko, Huby 69.

J A R O C IN

(119/RJ/98)

Sprzedam M Z-250, 1982 r., po
remoncie, cena około 650 zł. Tel.
740-48-13.

ul. Dąbrowskiego 6
tel. (0 -6 2 ) 7 4 7 -3 9 - 3 7

ul. Węglowa 2 8
tel. (0 -6 2 ) 7 4 7 -3 0 - 5 8

(1/0068)
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Sprzedam działkę budow laną
w Wilkowyi. Prąd podłączony, funda
menty zalane. Tel. 740-11 -91, po 20.00.
(27/0064)

Wynajmę mieszkanie dwupokojowe - standardowe w Dąbrowie 12a,
sklepy, autobusy, zalew.
(4/0065)

Kupię dom na wsi. Oferty w biurze
ogłoszeń.
(13/0065)

Okazyjnie sprzedam garaż muro
wany przy al. Powstańców Wlkp. Tel.
747-13-72.
(10/0065)

Kupię działkę budowlaną w Jaro
cinie (nie bliźniaczą). Wiadomość tel.
747-27-98 lub (0-602) 720-664.

Sprzedam działkę budowlaną 600 m2
w Wilkowyi przy ul. Brandowskiego
z rysunkami i pozwoleniem. Zalana
ława fundamentowa. Tel. 747-33-60.
Sprzedam halę 180 m2 oraz kiosk
handlowy, przenośny. Tel. (0-62)
747-52-84.
(1/0069)

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe z kuchnią w Jarocinie. Tel. 747-34-59.
(2/0070)

Sprzedamdziałkę budowlaną - uzbro
joną, 500 m2, Jarocin, ul. Veldhoven. Tel.
747-39-42.
(18/0070)

(7/0068)

Sprzedam działkę budow laną
1174 m2 na osiedlu przy ul. Piaskowej
w Witaszycach, 13 zł za 1 m2. Tel.
(0-24) 253-54-27.
(27/0068)

Sprzedam dom w Pleszewie. Tel.
742-20-56.
Wydzierżawię pomieszczenie 30 m2
na warsztat. Jarocin, Kilińskiego 17.

(1500/R/98)

W A P N O
PROMOCYJNA
SPRZEDAŻ CEMENTU
1 tona P-35 - 158 zł
„TRANS-MARKO”

Jarocin - Ługi, ul. Warciana 59
(1504/R/98)

Sprzedam chłodziarkę do mleka
trzykonwiową Komorze 12, tel. 740-44-33.
Sprzedam byczki i ja łó w k ę.
Brzostów 28.

Skup bydła, trzody. Zgłoszenia
codziennie. Telefon od godz. 19.00 do
22.00. Bieździadów 91, nrtelef. (0-62)
740-33-55. Dojazd ciężarówka.
(7/0070)

Sprzedam ciągnik Zetor 50-11 oraz
przyczepę. Suchorzewko 38.
(5/0070)

(9/0065)

Sprzedam pług 3-skibowy. Gola 153,
63-233 Jaraczewo.

RÓŻNE

Sprzedam zbieracz liści buracza
nych, mało używany, Łobzowiec 27.

Naprawa sprzętu gospodarstwa
domowego - Jarocin, ul. Wrocławska 76;
tel. domowy 740-57-13.

(118/RJ/98)

Sprzedam ciągnik C-330, siewnik
“Poznaniak”. Wolica Kozia 31, gm.
Nowe Miasto.

(3/0060)

Reklamy, kasetony podświetlane,
napisy na odzieży, identyfikatory,
laminowanie; tablice na pojazdy, BHP,
nagrobkowe, ppoż. i ewakuacyjne
(atest); komputerowe wycinanie liter.
SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, tel.
747-36-47. Korzystając z usług naszej
firmy bierzesz udział w konkursie
Panoramy Firm.

(9/0069)

Sprzedam C-360 r. 1983, siewnik
“Poznaniak”, przegrabiarkę siedmiogwiazdową. Witaszyce, ul. Cmentarna 2.

Komputeropisanie. 740-54-97,
747-10-85.

Sprzedam dom w Witaszycach
przy trasie katowickiej. Informacje od
czwartku tel. 0-601 74-82-04.

Sprzedam konie rasy huculskiej od 3
do 5 lat. Tel. (0-61)285-15-67.

(12/0069)

(1/0070)

(29/0068)

Wydzierżawię dobrze prosperujący
sklep spożyw czy osiedlow y. Tel.
747-37-02 po 20.00.
(4/0069)

Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe w bloku. Oferty składać do
biura ogłoszeń.
(6/0069)

Wydzierżawię lokal w centrum
Jarocina. Tel. ((0-61)) 436-12-20.

(2/0068)

Sprzedam krowę na wycieleniu.
Zalesie 32.
(10/0068)

Sprzedam schłodziarki do mleka
1601,250 1 oraz 660 1. Wiadomość tel.
(0-62) 740-40-19 w godz. 9.00 - 20.00.

(23/0068)

W związku z upływem kadencji samorządu gminnego
składam podziękowanie za współpracę kolegom radnym,
wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy oraz samorządom
wiejskim.
Mieszkańcom Ziemi Kotlińskiej dziękuję za życzliwe
w sp ie ran ie m ojej d z ia ła ln o śc i w p e łn ien iu funkcji
przewodniczącego Rady Gminy w Kotlinie.

U sługi projektowe architektoniczno-konstrukcyjne, obrót nieru
chomościami - Pracownia Projektowa
“M ANSARDA”, Roman Neyder,
Jarocin, W rocławska 46, (0-62)
747-74- 01, (0-62) 747-30-60.
(475/98)

A utoalarm y. MK System , ul.
T. Kościuszki 63/4. Tel. (0-602) 721080.
(30/0064)

WCZASY - Świeradów, hotel
“Kwisa”: II turnus od 6.07 do 17.07.
Cena 450 zł od osoby, dzieci przed
szkolne 400 zł. Tel. po 18.00 - 747-20-82.
(561/98)

Z w yrazam i szacunku
J ó z ef Szym end era
__________ __________(2/ÓOflg)
C z c ig o d n e m u

J u b ila to w i

PIASKOWANIE, WYBURZENIA
m iotam i p neum atycznym i. Tel.
740-12-46.
(1500/R/98)

KARCHER. Czyszczenie tapicerki
samochodowej, meblowej, wykładzin
i dywanów. Oryginalny proszek Karchera.
(1501/R/98)

Jeśli chcesz schudnąć, przytyć lub
poprawić swoje samopoczucie, za
dzwoń: 747-54-32 po godz. 15.00.
(1502/R/98)

Sprzedam żyto - 2 tony. Dobieszczyzna 81, tel. 740-60-11.
(3/0070)

(5/0067)

Oddam w dzierżawę pomieszcze
nia o pow. 57 m2 - telefon, wc, woda,
gaz - na dłuższy okres na działalność
handlowo - usługową w centrum
Jarocina. Wiadomość te. 747-57-97
w godz. 13.00 - 16.00.

Szybka i fachowa naprawa i strojenie
instrumentów. Tel. 747-23-03.

C E M E N T

Videofilmowanie - kopiowanie
kaset VHS, video 8. Tel. 747-24-37,
(0-601) 568-781.
(1495/R/98)

Naprawa i serwis kserokopiarek.
Tel. 747-45-07.
(554/98)

Usługi malarskie - tapetowanie,
szpachlowanie, płytki ceramiczne. Tel.
(0-62) 747-61-08.

Usługi transportowe - piasek,
żwir, ziemia, kora. Ul. Kazimierza
Wielkiego 64, tel. 747-29-46.
(1502/R/98)

VIDEOFILMOWANIE - oprawa
muzyczna, grafika komputerowa.
Witaszyce, ul. Cukrownicza la, tel.
740-18-65.
(1506/R/98)

P ro d u k cja k o stk i b ru kow ej
z wibrobrasy, ogrodzenia betonowe.
Dobra Nadzieja 45, tel. (0-602) 78-04-09.
Tanie usługi szklarskie - szklenie
okien, szyby zespolone, oprawa obra
zów, lustra. Jarocin, ul. Lipowa 12 (os.
Kasztanowa).
(1509/R/98)

Odzież używana na wagę. Jarocin,
ul. Wolności 2.
(3/0069)

Tanie pokoje3- i 4-osobowe w Świno
ujściu na wczasy wynajmę. Inf. tel.
(0-91) 321-16-05 po godz. 20.00.
(10/0069)

Dyrekcja Publicznego Przed
szkola nr 2 w Jarocin ie składa
serdeczne podziękowanie za przeka
zanie darów z okazji Jubileuszu
10-lecia placówki następującym fun
datorom:
- “Tonsil” Dział Handlu i Marke
tingu Września
- Burmistrz Gminy i Miasta Jarocin
- Jarocińskie Fabryki Mebli
- Zakład Przetwórstwa Owocowo
- Warzywnego “Kotlin”
- Związek Nauczycielstwa Polskiego
- Rodzice dzieci oddziałów IV, VI
i VII.
Przekazane dary służyć będą dzie
ciom oraz upamiętnią obchody Jubi
leuszu 10-lecia Publicznego Przed
szkola nr 2 w Jarocinie.
Jednocześnie podziękowanie skła
damy dyrektorowi i pracownikom
Jarocińskiego Ośrodka Kultury za
udostępnienie sali oraz obsługę apa
ratury.
(1521/R/98)

M A TR Y M O N IA L N E
Miła, zgrabna, 45 lat, rozwódka
pozna pana z mieszkaniem. Oferty do
biura ogłoszeń.
(12/0070)

(1485/R/98)

z Łowęcic
z okazji 90. urodzin oraz im ienin
życzenia wszelkiej pomyślności,
dużo zdrowia i wielu lat życia
składają
D zieci, W nu ki i Praw nuki
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Iryd od iagn ostyk a, zio ło lecz
nictwo - zaprasza w każdą sobotę od
godz. 14.00 do 18.00, Jarocin, ul.
Staszica 31, tel. 747-63-07.
(1496/R/98)

Sprzątanie pomieszczeń biuro
wych i mieszkalnych. Mycie okien.
Telefon 287-47-05 po 20.00.

PRACA
Przyjmę uczniów - sprzedawców
do sklepu motoryzacyjnego. Jarocin,
ul. K. Wielkiego 14.
(548/98)

Poszukuję pracy. Posiadam grupę inwalidzką. Oferty w biurze ogłoszeń.

(11/0065)

(2/0067)

O ddam dachów kę karpiówkę
z rozbiórki. Cielcza, ul. Poznańska 31,
po 18.00.

Przyjmę uczniów w zawodzie
blacharskim. Wilkowyja, ul. Pow.
Wielkop. 4.

(3/0066)

(556/98)
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K ierow ca kat. A, B, C, D, E
poszukuje pracy. Oferty w biurze
ogłoszeń.
(3/0065)

Pani czterdziestoletnia poszukuje
pracy jako sprzątaczka. Łuszczanów,
ul. Łąkowa 42.
(20/0068)

Przyjmiemy absolwentki do opieki
nad starszym i osobami. Kontakt:
Jarocin, ul. Kościuszki 27, tel. 747-25-14.
(1504/R/98)

Przyjmę ucznia w zawodzie murarz.
Zakrzew 42a, tel. 740-14-31.
(567/98)

Uczennica szkoły średniej podej
mie opiekę nad dzieckiem w czasie
wakacji. Tel. 747-68-39.
(26/0068)

Zatrudnię na okres wakacyjny
absolwenta szkoły gastronomicznej.
Tel. 747-32-60.
(576/98)

Przyjmę pomoc kuchenną z praktyką.
Tel. (0-62) 740-10-96.
(577/98)

Pilnie zatrudnię malarza do 35 lat.
Wiadomość po godz. 18.00, tel. 740-17-01.
(13/0070)

Młody podejmie pracę w charak
terze mechanika maszyn szyjących lub
kierowcy kat. B albo magazyniera oraz
innej pracy. Tel. 740-49-43.

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNY, PRACOWNIA
U SG , lek . m ed. K. M A ŁE C K I
- specjalista ginekolog-położnik.
PRZYJĘCIA: wtorek 16.00 - 18.00,
Jarocin, os. Konst. 3 Maja 37; środa,
czwartek 16.00 - 18.00, Jarocin,
Wrocławska 23. Rejest. telef. dzień
wcześniej - po 20.00 telef. 747-12-04.
USG - G IN E K O L O G IC Z N E
i POŁOŻNICZE, lek. med. K. MAŁECKI;
sonda endovaginaIna i brzuszna
- certyfikat Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego uprawniający do
wykonywania badań. Przyjęcia: Jaro
cin, Wrocławska 23; środa, czwartek
16.00 - 18.00.

*MEDICUS* OSTEOPOROZA
(wynik po badaniu). Przyjęcia: ponie
działki, soboty (rejestracja telefo
niczna).
*M E D IC U S* USG SE R C A .
Lek. internista Aleksander Jachniewicz.
Przyjęcia: soboty. Rejestracja telefoniczna.
*MEDICUS* DERMATOLOGIA.
Specjalista dermatolog-wenerolog
Anna Pajdowska (certyfikat WIŁ).
Przyjęcia: wtorki, piątki 16.00 - 19.00
(bez rejestracji), czwartki (rejestracja
telefoniczna).
* M E D IC U S * C H IR U R G IA
PLASTYCZNA. Specjalista chirurgii
plastycznej W iesława R atajczak
(konsultacje i leczenie). Szeroki zakres
zabiegów - również rekonstrukcje
i wady wrodzone. Przyjęcia: III sobota
miesiąca. Rejestracja telefoniczna.

Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Położniczo-Ginekologiczny, USG,
posiadający Certyfikat W ielkopol
skiej Izby Lekarskiej - lek. med.
Wojciech Maniszewski, specjalista
chorób kobiecych; przyjmuje: wtorki
i czwartki godz. 15.00 - 18.00, nagłe
przypadki codziennie. Jarocin, ul.
Kasprzaka 9, tel. 747-25-37.

*M ED1CUS* O NK O LO G IA.
S p e c j a l i s t a c h ir u r g - o n k o lo g
Grzegorz Urbański. Przyjęcia: II i IV
sobota miesiąca od 13.00. Rejestracja
telefoniczna.

Iwona Udzik, lek. med. położnikginekolog, przyjmuje w każdy ponie
działek i czwartek w godz. 17.00 -19.00.
Gabinet: Jarocin, os. Konstytucji 3
Maja 18 (pierwsze wejście od ul.
Wrocławskiej). Możliwa rejestracja
telefoniczna: codziennie w godz. 20.00
-22.00, tel. 747-24-81.
*MEDICUS* SPECJALISTYCZNE
g a b in e t y l e k a r s k ie - ja r o c in ,
ul. Wrocławska 46 (budynek PZU
Życie S. A.). Informacja, rejestracja
747-28-35.
*MEDICUS* GINEKOLOGIA
- USG. Specjalista ginekolog-polożnik
Andrzej Pajdowski (certyfikaty WIŁ
i PTU). Badania USG: ginekologiczne
głowicą dopochwową, ciąży, piersi.
Przyjęcia codziennie rano łącznie
ż sobotami 9.00 -11.00 (bez rejestracji),
Poniedziałki i czwartki 16.00 - 20.00;
rejestracja telefoniczna.
*M E D IC U S* P R A C O W N IA
USG. Lek. med. A. P ajdow ski.
Badania: jamy brzusznej, tarczycy,
prostaty, jąder, piersi, ciąży, gine
kologiczne (możliwość dokumentacji
badań - foto lub video). Przyjęcia j. w.
*M E D IC U S* P R A C O W N IA
KOLPOSKOPII. Lek. A. Pajdowski
(pobieranie celowanych wycinków
*cytologii w chorobach szyjki macicy,
Pochwy i sromu). Przyjęcia j. w.
*MEDICUS* MAMMOGRAFIA
(badania piersi). Przyjęcia codziennie
rano 9.00 - 11.00, łącznie z sobotami,
Po południu 16.00 - 17.00; rejestracja
telefoniczna.

(1473/R/98)

SPECJALISTYCZNY GABINET
LARYNGOLOGICZNY - lek. med.
Tadeusz Nowak, specjalista OTO
LARYNGOLOGII; przyjmuje co
dziennie dzieci i dorosłych, po godz.
15.00. Badania audiometryczne słuchu
(z opisem). Jarocin, ul. Moniuszki 2B,
tel. 747-21-35.
G abinet Lekarski PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNY - lek. med. Paweł Jerzycki;
rejestracja tel. 747-32-42.
(1499/R/98)

LaK med. GRZEGORZ SZYMCZAK
- SPECJALISTA CHIRURG; przy
jęcia: wtorki i piątki od 16.00, ul.
Hallera 9 (pok. 6).
G A S T R O S K O P IA (b a d a n ia
przełyku, żołądka i dwunastnicy)
- czwartki od 16.00, ul. Hallera 9 (pok. 7).
Rejestracja do gastroskopii i zgłoszenia
wizyt domowych: tel. 747-36-00.
(1508/R/98)

(1345/R/98)

Internistyczno-Anestezj ologiczny
Gabinet Lekarski - lek. med. Jacek
Olbiński; przyjmuje: wtorki i czwartki
godz. 16.00 - 17.00, Jarocin, ul.
Wrocławska 126.

(15/0070)

L E K A R S K IE

w izyty domowe. Tel. 747-12-10,
747-34-51, (0-601) 76-89-77.

(1346/R/98)

*M E D IC U S* O R T O PE D IA .
S p e c ja lis ta c h ir u r g -o r to p e d a
Przem ysław Kęsa (również USG
stawów biodrowych niemowląt).
Przyjęcia: środy od 17.00. Rejestracja
telefoniczna.
*M E D IC U S * C H O R O B Y
W EW NĘTRZNE - EKG. Lekarz
in t e r n is t a R a d o s ła w B a h ła j.
Przyjmuje w piątki od 17.00. Reje
stracja telefoniczna.

GABINET OKULISTYCZNY
- lek. okulista Alina Budzyńska;
Jarocin, ul. Długa 29. Przyjęcia: wtorki
i czwartki od 15.00. Pilne przypadki
codziennie; tel. 747-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Włodzimierz Budzyński,
specjalista ginekolog i położnik;
LASER - bezbolesne, bezkrwawe
leczenie nadżerek. Badania okresowe
i w stępne. Jarocin, ul. Długa 29.
Przyjęcia: poniedziałki i środy od
16.00; tel. 747-15-13.
SPECJALISTYCZNY GABINET
LEKARSKI A. S. SHARIFI - chirurg,
specjalista w rehabilitacji chorób
narządu ruchu; posiadający certy
fikat W ielkopolskiej Izby Lekar
sk ie j. Przyjm uje: p o n ied zia łk i,
czwartki od godz. 16.00. Jarocin, ul.
Siewna 2, tel. (0-62) 747-59-96, tel.
kom. ((0-602)) 122-575.

SPECJALISTA

DERMATOLOG
Lek. med. Alfred Hess
JAROCIN - ul. Wrocławska 92B
Przyjmuje: Wtorki, godz. 16.00 - 17.00
Tel. dom. - Poznań (0-61) 823-01-63

Lek. med. H anna M arczuk Zielińska, OKULISTA. KOMPU
TEROWE BADANIE WZROKU,
dobieranie soczewek kontaktowych.
Certyfikat WIŁ. Przyjęcia: ponie
działki 14.00 - 16.00, wtorki i czwartki
16.00 - 18.00, piątki 16.00 - 17.00
Jarocin, ul. Słoneczna 8, telef. 747-14-05;
Jaraczewo, ul. Jarocińska 7, środy
14.00 - 15.00; Żerków, ul. Jarocińska
15, środy 17.00 - 18.00.

- Trądziku młodzieńczego i różowatego
- Owrzodzeń podudzi, łuszczycy i grzybicy
skóry i paznokci
- Chorób włosów (wypadanie, rozdwajanie,
przetłuszczanie, łupież, łysienie plackowate)
- Chorób alergicznych skóry
- Uczuleń na detergenty itp. oraz wyprysku skóry
rąk(egzemy),choróbrumieniowych,ropnychiinnych

L ek . m ed. A n a to l Z ie liń sk i
- CH IRURG. Przyjęcia: wtorki,
czwartki 18.00 - 19.00 Jarocin, ul.
Słoneczna 8, tel. 747-14-05; Żerków,
ul. Jarocińska 15, środy 17.00 - 18.00.

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

GABINET LEKARSKI - lek. med.
ALEKSANDRA FLORCZYK, lekarz
chorób wewnętrznych; schorzenia
reumatyczne, leczenie osteoporozy,
badania EK G, w izyty dom owe.
Jarocin, ul. Malinowskiego 2; przy
jęcia: wtorki od 16.00 do 19.00. Tel.
gabinetu 747-31-30, tel. domowy
747-34-42.
(432/98)

Gabinet ginekologiczny - lek. med.
Małgorzata Gronowska - specjalista
ginekolog-położnik. Przyjęcia: wtorki
17.00 - 19.00, Jarocin, ul. Woj. Pol
skiego 49; tel. dom 747-28-63, tel.
praca - szpital Ostrów 736-24-31 w. 268.
(1453/R/98)

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. M irosława Sosińska,
specjalista ginekolog-położnik; przyj
muje prywatnie we wtorki i czwartki
w godz. 16.15 - 17.15, w Poradni “K”
(ośrodek zdrowia, ul. gen. Hallera 9).

LECZENIE:

USUWANIE:

Brodawek zwykłych (kurzajek)
Brodawek łojotokowych (typu starczego)
Brodawek płaskich (młodzieńczych)

JAROCIN, UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)

Przyjmują specjaliści
z klinik poznańskich
w zakresie:
• chorób wewnętrznych i kardiologii
poniedziałek 15.30 -17.30
dr med. Andrzej TYKARSKI

(1512/R/98)

• neurologii: bóle kręgosłupa, głowy
udary mózgowe, padaczka, EEG
I i III wtorek m-ca 13.30-15.30
dr med. Lucjan SPELAK

(1513/R/98)

• ginekologii i położnictwa, onkologii
wtorek 15.30-18.30
sobota: telefoniczne uzgodnienie 747-28-17
dr med. Ewa NOWAK-MAR KWITZ
(1514/R/98)
• ortopedii dziecięcej i dorosłych
choroby kolana, urazy sportowe
środa 15.30 -17.30
możliwość rejestracji telefonicznej (0-602) 34-77-89
lek. med. Krzysztof RUSZKOWSKI
(1515/R/98)
• chirurgii ogólnej, żył, tętnic i żylaków odbytu
I i III środa miesiąca 15.30 -17.30
lek. med. Zbigniew KRASIŃSKI
(1516/R/98)
• chorób oczu
czwartek 15.30 -17.30
dr med. Andrzej STYSZYŃSKI

(1517/R/98)

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

(1518/R/98)

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

(1519/R/98)

(1456/R/98)

SPECJALISTYCZNY GABINET
NEURO LO G IC ZN Y - lek. med.
B. Łysiak-Małecka, NEUROLOG,
SP E C JA L IST A N E U R O L O G II
D ZIEC IĘC EJ; przyjęcia dorośli
i dzieci: Jarocin, Wrocławska 38, środa,
piątek 16.00 - 18.00. Telef. gabinet
747-22-61, telef. domowy 747-12-04.

GABINET GINEKOLOGICZNY
- USG, lek. med. Katarzyna Zioło
- specjalista ginekolog-położnik;
przyjęcia: poniedziałek, środa od
16.00, Jarocin, Kasztanowa 5/13.
(1462/R/98)

RADOSŁAW BAHŁAJ - INTER
NISTA. Jarocin, Siedlemińska 4;
wtorki, czwartki 16.30 - 20.00. EKG,
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• chorób psychicznych, uzależnień od alkoholu,
nadruchiiwości u dzieci, choroby Alzheimera
sobota 12.00 -1 6 .0 0
lek. med. John AINIYET
(1520/R/98)
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Firma Szymańscy

Henryk Szymański

A u to r y z o w a n y D e a le r

PHU „WATRA”

SPRZEDAŻ I SERWIS SAMOCHODÓW

•. '

• P o lo n e z C a ro , A T U , T R U C K • C IT R O E N C -1 5

Jarocin, Zaciszna 1A
Tel. 747-38-00 -■y>wĘm8B8mi

program
CODZIENNIE
Serwisy informacyjne
i prognoza pogody od
7 . 0 0 d o 1 8 . 0 0 c o g o d z i
n ę (o d 7 . 0 0 d o
w

OKNA
DRZWI PCV

• D A E W O O T IC O , N E X IA , E S P E R O
L E G A N Z A i N U B IR A 5 % ta n ie j

Bezpłatna obsługa przez 3 lata
Darmowe części i oleje

1 7 .0 0

s o b o tę i n ie d z ie lę );

Piosenka dnia

(p o w e r

p la y ) ;8 .0 5 ,1 0 .0 5 ,1 2 .0 5 ,

Płyta ty

1 4 .0 5 , 1 6 .0 5 ;

g od nia

( I) 1 1 .5 5 , ( II)

1 4 .5 5 , ( II I) 1 7 . 5 5 (w s o b o tę

Na trasie

i n ie d z ie lę - 1 6 .5 5 );

- in fo rm a c je d la k ie r o w c ó w - 8 . 2 0 , 1 2 . 2 0 ,

1 6 .2 0

Na okuciach firmy ROTO

Upusty cen:
• NEXIA 1.000 zł
•ESPERO 1.900 zł
• LANOS od 1.500 zł do 2.000 zł
+ pakiet OC i AC gratis
• TICO 2.000 zł + pakiet OC i AC gratis
• Polonez Atu i Caro 3.000 zł
• Super atrakcyjny kredyt
• Atrakcyjne ubezpieczenia od 3,5 %
• Montaż instalacji gazowych
• Montaż urządzeń przed kradzieżą, znakowanie pojazdów

W systemie

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK
JA-Radiowe przebudzanie;

6 .0 0

2 3 - 2 6 VI

7 . 3 0 “W y łą c z a 

m y ” (k o m u n ik a t R e jo n u E n e r g e t y c z n e g o J a ro c in );

PANORAMA 1000 i KBE

7 . 4 5 , 8 . 4 5 P r z e g lą d p r a s y (I); 9 . 1 5 K u rs y w a lu t;
9 . 3 0 “P r a w n ik r a d z i”; 9 . 4 5 P r z e g lą d p r a s y (II); 1 0 .1 0
N a s z e s p r a w y - p r o g r a m p u b lic y s ty c z n y , r e p o r ta ż e ,

Odbiór okien typowych

Konkurs; 3 1 . 1 0 Czas Lata; 1 4 .1 0
Im p re z a : d o k ą d p ó jś ć , g d z ie s ię b a w ić
- in fo r m a to r k u ltu r a ln y ;. 1 5 . 3 0 “Je śli mamy to
zagramy”- m u z y k a n a ż y c z e n ie ; 1 6 . 3 0 " P ra w n ik
r a d z i ”, 1 6 . 4 0 C z a s Lata; 1 7 . 0 5 “W y ł ą c z a m y ”
w y w ia d y ; 1 1 .1 0

w ciągu 24 g.
(563/98)

( k o m u n i k a t R e jo n u

E n e r g e t y c z n e g o J a r o c in ) ;

1 8 . 1 0 - 2 0 . 0 0 A u d y c je a u to r s k ie

63-200 JA RO CIN
ul. G linki 26
tel./fax (0-62) 747-23-38
tel. kom órk. 090/60-74-21

UBEZPIECZENIA I UDZIELANIE KREDYTÓW NA MIEJSCU

Serdecznie zapraszamy od 8.00 do 18.00

PIĄTEK 2 0

VI

1 2 . 3 0 P o lic ja r a d z i, o s tr z e g a , p r z y p o m in a ; 1 8 .0 5

Taśm a

-

m a g a z y n J o a n n y Ś c i g a c z o f il m a c h

i m u z y c e film o w e j

SOBOTA

62-415 Pyzdry, ul. Mostowa 6, tel. (0-63) 768-462, fax 768-600

1 3 .1 0

21 V I

CZAS LATA;

1 5 . 3 0 “J e ś li m a m y , to z a g r a m y ”

- m u z y k a n a ż y c z e n ie ; 1 6 . 5 3 P ły ta ty g o d n ia ; 1 7 .0 5

oferuje

A d a m M a r tu z a ls k i i H ir e k Ś c ig a c z

Przebojów JA-Radia

PŁYTKI CERAMICZNE
• podłogowe
• gresy
• mrozoodporne

Co drugą niedzielę o godz. 8.30

Rolnicze ABC
audycja z udziałem specjalistów
z O D R w Marszewie

NIEDZIELA 22 V I
7 . 3 0 P ły t a n a n ie d z ie lę ; 8 . 3 0
a u d y c ja

KLEJE i FUGI
firmy ATLAS

prezentują Listę

(1 2 3 )

z

u d z ia łe m

Rolnicze A BC -

s p e c ja lis tó w

z

ODR

w M a r s z e w ie ; 8 . 4 0 H o ro s k o p n a ty d z ie ń ; 9 . 3 0 P ły ta
n a n ie d z ie lę ; 9 . 4 0 H o r o s k o p n a t y d z ie ń ;

1 1 .1 0

Z małego podwórka i z w ielkiego świata a u d y c ja p u b lic y s ty c z n a A g n ie s z k i M a tu s ia k ; 1 3 .1 0

Jarocin, ul. Leszczyce 15
tel. (0-62) 747-23-38

C zas Lata;

JA R O C IN , ul. CEGLANA

1

, tel.

7 4 7 -6 1 - 4 8

DAEW OO

A

D

• regały
• szafy
• bonety
• kostkarki
• zamrażarki
• ciągi chłodnicze
• schładzalniki mleka
• konserwatory lodów
W A G I

w e d łu g m ie s ię c z n ik a " M a c h in a ”; 1 9 .1 0

ccp\A/|Q

WTOREK 2 4
1 8 .0 5

VI
n ie z w y k łe tek s ty , m u z y k a

“Na żywca”

VI

Z n a c ie ? To p o s łu c h a jc ie

- a u d y c ja

m u z y c z n a S ła w k a M ik o ła jc z a k a

ŚRODA
1 8 .0 5
p ły ty ;

25 VI

Odkrywanie Ameryki - H ir e k Ś c ig a c z i j e g °
1 9 . 0 0 M uzyczna eksp lozja - w s z y s t k o

o m u z y c e p o ls k ie j - a u d y c ja P io tr a O w c z a r k a

Przedstawicielstwo kilkunastu firm
Największy wybór! Najniższe ceny!
E X

Ś r o d a

W

lk p .

JACEK RATAJCZAK

CZWARTEK 2 6
1 8 .0 5

że z dniem 1.06.98
przedłuża czas pracy w serwisie
do godz. 20.00

OFERUJEMY
PROMOCYJNĄ SPRZEDAŻ

BEZPŁATNY MONTAŻ
WYWAŻANIE KOMPUTEROWE

(obok komisu samochodowego)
Czynne od 800 - 20°°, w soboty 800 - 1400
Tel. domowy 747-59-01
kom. 090/616-072

VI

Wieczór rockowy Pawła Michaliszyna

W szystkie reportaże
em itow ane w JA-Radiu
s ą powtarzane w niedzielę
w godz. 11.00 - 13.00

lista przebojów
Złota dziesiątka JA-Radia

INFORMUJE

JAROCIN, ul. POZNAŃSKA 26a

LUBLIN II
ROCZNIK ‘97
Z UPUSTEM 3.500 zł netto
ATRAKCYJNA CENA AVII

Machina: w y w ia d y ,

H ie r o n im a Ś c ig a c z a

NOWEGO OGUMIENIA

i SALON SPRZEDAŻY
Poznań, os. Orła Białego
ul. Kurlandzka 10
tel. (0-61)879-51-11
fax (0-61) 879-53-53

1 8 .0 5

( z n a n e i n ie z n a n e n a g r a n ia k o n c e r to w e ) - a u d y c ja

AUTORYZOWANY
SERWIS OGUMIENIA

tel. (0-61) 879-60-22

Sportowe

o w y d a r z e n ia c h

PONIEDZIAŁEK 2 3

(przy bazie GS)
tel. (0-61) 285-36-79 a

PRZYCZEPY]

- P io tr P io tr o w ic z

s p o rto w y c h

Y

ul. 27 Grudnia 1-5

CITROEN j
LUBLIN II I
MELEX /
JELCZ /,
STAR
AVIA
ŻUK

P ły ta

- m ag azyn z sam ocho

C H Ł O D N IC Z E

IN T E R M

M O T O R PO LSKA

P o z d r o w ie n ia ; 1 6 .5 3

Pod prąd

d a m i, m o to r a m i i z m u z y k ą ; 1 8 .0 0

JA -R a d io

L

1 6 .1 0

ty g o d n ia ; 1 7 . 1 0

(notowanie 123, 20 czerwca 1998 r.)
1.

Ameno
ERA (Philips/Mercury)
2. Rainy day
Fool’s Garden (Intercord)
3. To takie proste
Sixteen (Izabelin Studio)
4. Prawda i serce
Lady Pank (Starling)
5. You’re still the one
Shania Twain (Mercury)
6 . Będzie lżej
Pod Budą Pomaton (EMI)
7. C ose della vlta
Eros Ramazzotti & Tina Turner (BMG)
8 . Najtrudniej
O.N.A. (Columbia)
9. Nobody/s włfe
Anouk (BMG)
10. Jak lunatycy
Hartem z K. Cugowskim (New Action)

■

Kusi mnie te a tr
Rozmowa z JANEM BUCHWALDEM - ustępującym dyrektorem Teatru
im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Dlaczego rezygnuje pan z funkcji
dyrektora teatru w Kaliszu?
Pełniłem tę funkcję przez cztery
lata. Jest to tak długi okres, że nie mogę
sobie pozwolić, by pozostać tu dłużej.
Moje życie artystyczne i rodzinne toczy
się w Warszawie. Przez ten okres
musiałem łączyć teatr, który kocham,
z wyjazdami do stolicy.
Jakie wprowadzi! pan zmiany po
objęciu tej funkcji?
Zmiany polegały na uporządkowa
niu strony organizacyjnej. Doprowa
dziłem do tego, że gramy nie o godzinie
18.00, a o 19.00, jeśli trzeba - to rano.
Wystawiamy i gramy więcej spektakli
niż poprzednio. Nasze premiery dłużej
przyjmują się na afiszu.
Jakie sukcesy odniósł pan w ciągu
tych czterech lat pracy?
Myślę, że 24 premiery, około 1000
spektakli, ponad 250 tysięcy widzów
to już jest sukces. Graliśmy przedsta
wienia wyjazdowe w Łodzi, Warsza
wie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu
oraz w innych miastach Polski i za
granicą. Mamy publiczność ze średnią
frekwencją około 90 procent.
A porażki?
Wielkiej porażki teatralnej nie było
żadnej. W szystkie przedstawienia
zostały przyjęte przez kaliską publicz
ność, były grane wielokrotnie.
Którą z premier wystawianych
W Kaliszu uważa pan za najlepszą?
Nie wiem. Nie potrafię tego ocenić.
Wszystkie były mi jednakowo bliskie.
To jest naprawdę szczera odpowiedź.
Jak się panu w spółpracowało
z zespołem teatralnym?
Bardzo dobrze. Tu jest grupa wspa
niałych ludzi, w tym teatrze pracuje
ponad dziewięćdziesiąt osób, w tym
ponad dwadzieścia aktorów, reszta to
pracownicy techniczni. Są to wspaniali

kino
KINO „ECHO”
Jarocin, ul. Gołębia 1
„Krzyk 11”
26 i 27 czerwca - godz. 18.00
28 czerwca - godz. 16.00
Cena biletu 8 zł

film

Barwy władzy
“Barwy kampanii” to film będący
Znakomitej jakości przerywnikiem i od
trutką po fali horrorów i krwawych thril
lerów, oglądanych ostatnio w kinach.
Dla wielbicieli Johna Travolty - do
bra nowina! Dla wielbicieli czegoś in
nego, niż kino akcji z litrami ketchupu
na ścianach - też dobra nowina. Na
ekrany kin wchodzi najnowszy film
Mike’a Nicholsa “Barwy kampanii”
w doborowej obsadzie: oprócz Johna
Travolty - Emma Thompson oraz

ludzie, pasjonaci teatru, którzy oddają
swoje życie teatrowi, spędzają w nim
większą część dnia, a często i nocy. Pracują
świątek, piąte, w różnych dziwnych
porach za niewielkie pieniądze.
Jakie ma pan plany na przyszłość?
Najpierw muszę odpocząć. W naj
bliższym sezonie będę reżyserował
w kilku teatrach. A pewnie później

Wielkiej porażki teatralnej nie było

wrócę do dyrekcji w innym mieście.
Mam propozycję swojego następcy,
który chciałby, żebym wyreżyserował
coś jeszcze w Kaliszu, w ięc mój
kontakt nie urwie się z tym miastem.
Cały czas najbardziej kusi mnie teatr
i do niego zawsze wracam. Kusi mnie
stwarzanie pewnej fikcyjnej rzeczy
wistości, po to, żeby podjąć rozmowę
z publicznością.
Co może pan powiedzieć o swoim
następcy?
Jan Nowara jest kierownikiem lite
rackim w Opolu. To będzie jego pier
wsza dyrekcja. Od niedawna zajmuje
się reżyserowaniem sztuk. Jest pełen
dobrych chęci, ambicji.
Czym wytłumaczyć fakt, że wraz
z pana odejściem z Kalisza, odchodzą
inni aktorzy?
Mowa tu o trzech aktorach: Monice
Szalaty, Jakubie Ulewiczu i Michale
Wierzbickim. Monika pracowała w Ka
liszu już sześć lat, Jakub - pięć lat, a Mi
chał - trzy lata. Uznali, że już pewien
etap w ich życiu zakończył się i trzeba
teraz szukać szczęścia gdzie indziej. Na
ich miejsce zostaną przyjęte inne osoby.
Rozmawiała
IWONA NOWICKA
Kathy Bates, nagrodzona niedawno
Oskarem za rolę niebezpiecznej wielbi
cielki talentu pisarza w “Misery”. Każde
z nich stworzyło w filmie kreacje, których
się łatwo nie zapomni. Efektownie
pojawiają się kolejno na ekranie i utrzymu
ją wysoki poziom aktorstwa do końca.
O czym jest ten film? Fabuła jest
prosta i nie należy oczekiwać tu szyb
kich akcji, okraszonych bójkami. Jest
to opowieść o kulisach wyścigu do
fotela prezydenckiego w USA. Niewąt
pliwie jest to film z kluczem - łatwo
rozpoznać pierwowzory osobom choć
trochę interesującym się realiami współ
czesnego świata. Wystarczy powie
dzieć, że kandydat, Jack Stanton, to
błyskotliwy i obdarzony wdziękiem

VIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta ’98

W ybierzcie się na M a ltę
- napraw dę w arto!
Program tegorocznego festiwalu
zapow iada się niezw ykle intere
sująco. Znalazło się w nim blisko sto
spektakli. Obok przedstawień bileto
wych przygotowano również wido
wiska plenerowe. Do 29 czerwca
miłośnicy teatru i zwykli przechod
nie będą mogli się zapoznać w Pozna
niu z formami teatralnymi różnego
rodowodu.
Poznańska “Malta” prezentuje dużą
różnorodność stylów i środków prze
kazu. Rozpocznie ją występ, znanego
już festiwalowej publiczności zespołu
francuskiego Generie Vapeur. O godzi
nie siedemnastej, Stary Rynek zapełni
się samochodami, skupowanymi już
dla potrzeb widowiska “Taxi”. Obok
kontrowersyjnej grupy La Fura Dels
Baus z Hiszpanii, która gościła w Poz
naniu dwa lata temu, można będzie
obejrzeć również premierowy spektakl
Polskiego Teatru Tańca z choreografią
Ewy Wycichowskiej i Conrada Drze
wieckiego . Na festiwalu pojawi się
także nowy cykl “Dźwięki na Malcie”,
w ramach którego wystąpi ze swoim
koncertem w Teatrze Wielkim klawesynistka Elżbieta Chojnacka. Wielbi
ciele Teatru Ósmego Dnia zechcą
zapewne zobaczyć polską premierę
“Szczytu”. Swoich zwolenników znaj
dą też happeningi oraz kino nad wodą.
Festiwal zakończy plenerowy koncert
Jana A.P. Kaczmarka, który niewąt
pliwie zgromadzi rzesze widzów.
Poznańska “Malta” to niezwykłe
zjawisko kulturalne. Różnorodności
gatunkowej towarzyszy wielość kultur.
Będzie tu można przecież obejrzeć
zespoły z Niemiec, Francji, Hiszpanii,
Włoch, Chile. Ci, którzy znają atmo
sferę festiwalową, nie potrzebują
specjalnego zaproszenia ani rekomen
dacji. Pozostali powinni spędzić choć
jeden dzień w świątecznym Poznaniu
i rozsmakować się jego niezwykłym
klimatem.
“Malta” pełni ważną rolę w życiu
teatralnym naszego regionu. Przywyk
liśmy przecież traktować teatr jako
instytucję nierozerwalnie związaną
z pewnym stałym rodzajem przeżyć,
zachowań i reakcji. W Poznaniu
równocześnie łamie się i potwierdza
ten stereotyp myślowy. Z jednej strony
człowiek, który zawsze mówi ludziom
to, co chcą usłyszeć. Zaś jego żona, praw
niczka, jest szarą eminencją kampanii
prezydenckiej i to ona “sprząta brudy”
męża. Nieoczekiwany skandal erotyczny,
potem następny, niejasności finansowe
z dawnych lat - skądś to znamy, prawda?
Ciekawie zarysowano charaktery
głównych postaci: ambitna żona poli
tyka i cyniczny, łasy na poklask mas
kandydat sąjednocześnie ciepli i przy
jaźni, sympatyczni i uczynni. Emma
Thompson, grająca przyszłą first lady,
mówiła w wywiadzie dla “Rzeczpospo
litej”: Toprzede wszystkimfilm o wła

dzy i moralności w polityce. Moim
zdaniem, władzajest wielką odpowie
dzialnością. Pytanie, jak ludzie tą
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mamy bowiem tradycyjne przedsta
wienia, które korespondują z utrwalo
nym powszechnie poczuciem estetyki
i świadomości teatralnej, z drugiej - no
watorskie formy wychodzące naprze
ciw widzowi, czyli ten rodzaj sztuki
ulicznej, w który możemy się włączyć
lub który możemy zignorować.
PIOTR NOWAK
PROGRAM GŁÓWNY
VIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
TEATRALNEGO MALTA '98

CZWARTEK,25 czerwca
godz. 17.00
- GenerieVapeur(Francja) ,Taxi"- StaryRynek
godz. 19.00
-PippoDelbono(Wiochy)„Batoni"-CKPZamek (bilety)
godz. 22.00
- JoBithume„HeliaMrJo"- Malta
godz. 23.00
- Białostocki TeatrLalek.NiechżyjePunch"- StaryRynek
PIĄTEK,26 czerwca
godz. 19.00
- PippoDelbono(Wiochy)„Bartoni"- CKPZamek(bilety)
godz. 22.00
- TeatrÓsmego Dnia(Polska) .Szczyt"- Malta
godz. 23.00
- BiałostockiTeatrLalek„NiechżyjePunch"- StaryRynek
godz. 24.00
JoBithume(Francja) „FHelloMrJo"- Malta
SOBOTĄ27 czerwca
godz. 13.00
•AudioGruppe(Niemcy) - Okrąglak
godz. 15.00
- Oposito(Francja) „LeCinematophone"- Malta
godz. 22.00
- ElTeatroDel Silencio(Chile) „Nanagui"- Malta
-AudioGruppe(Niemcy).LeBalie"- Dz. SzkołyBaletowej
godz. 24.00
- JoBithume (Francja) .FlelloMrJo"- Malta
NIEDZIELA, 28 czerwca
godz. 14.00
-AudioGruppe(Niemcy),StaryRynekWzgórzePizemyslawa
godz. 15.00
- Oposito(Francja) .LeCinematophone"- StaryRynek
godz. 18.00
- LaFuraDels Baus (Hiszpania) „Manes"- MTP(bilety)
- Oposito (Francja) .Le Cinematophone"- Malta
godz. 20.00
- ElżbietaChojnacka- koncert- TeatrWielki (bilety)
godz. 22.00
- El TeatroDel Silencio (Chile) „Nanaqui"- Malta
-AudioGruppe(Niemcy)„LeBalie"-Dz. SzkołyBaletowej
godz. 24.00
- „TransoceanikMaltański"- Malta
- AkcjaJarka Maszewskiego „Odado Młodości"- pomnik
Mickiewicza
PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca
godz. 12.00
-AkqaJarkaMaszewskiego„PiotriPaweł"-StaryRynek
godz. 18.00
- LaFuraDels Baus(Hiszpania) „Manes"- MTP(bilety)
godz. 20.00
-PolskiTeatrTańca-koncertjubileuszowi-TeatrWielki(bilety)
godz. 22.00
Senza Tempo (Hiszpania) „Lazurd"- Malta
godz. 24.00
JanA. P. Kaczmarek- koncert- Malta

odpowiedzialność znoszą - pękają czy
stają się twardsi?”
Specjalnie warto polecić ten film
fanom Johna Travolty - jest nieustającą
przyjemnością obserwować go w każ
dym filmie od czasu jego wielkiego
powrotu w “Pulp Fiction”. Nie ustępuje
tu pola Emmie Thompson, świetnej
aktorce angielskiej (filmy “Rozważna
i romantyczna”, “Okruchy dnia”),
z którą tworzą wirtuozerski duet. Do
tego dodać znakomite dialogi, będące
specjalnością amerykańską i oto film,
który będzie znakomitej jakości prze
rywnikiem i odtrutką po fali horrorów
i krwawych thrillerów, oglądanych
ostatnio w kinach. Radzę nie przegapić!
MAŁGORZATA WALASEK
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horoskop
T

BARAN (21 III - 19 IV)

Nie wywieraj presji i nie żądaj zbyt wiele. Dostajesz i tak bardzo
dużo. Z czasem otrzymasz jeszcze więcej. Bądź otwarty na nowe
znajomości. Już w przyszłym tygodniu możesz poznać kogoś bardzo
ciekawego i wartego uwagi. Staraj się nie oceniać pochopnie, po
zewnętrznych pozorach. Pomyślny dzień - czwartek.
V /

BYK (20 IV - 20 V)

Nadciąga okres zawodowych sukcesów, i tych małych i tych
większych. Wpadniesz na świetny pomysł, który zachwyci wszystkich
i przyniesie Ci uznanie w oczach szefa. Byki na urlopie będą odnosić
sukcesy towarzyskie. Nie odmawiaj zaproszeniom i baw się. Pozwoli
Ci to odreagować stresy. Pomyślny dzień - niedziela.
TT

BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)

Nareszcie Twoje wysiłki włożone w pracę zawodową zaczną
procentować ciekawymi propozycjami. Nie kieruj się korzyściami
doraźnymi. Pensja to nie wszystko. Ważne są przede wszystkim dalsze
perspektywy i odległość, jaką będziesz musiał codziennie pokonywać
do pracy i z powrotem. Pomyślny dzień - wtorek.
RAK (21 VI - 22 VII)

Postaraj się zapanować nad swoimi działaniami i emocjami.
Nadchodzące dni będą denerwujące i łatwo możesz sobie pozwolić na
nie kontrolowane zachowania. Sprawa, która Ci spędza sen z powiek,
za parę dni okaże się niewarta cienia uwagi. Będziesz bardzo
zadowolony, bo wszystko wyjaśni się na Twoją korzyść. Pomyślny dzień
- poniedziałek.
n

LEW (23 VII - 22 VIII)

C
Wstrzymaj się z podejmowaniem wiążących decyzji. Lepiej
odczekaj jeszcze trochę i przypatrz się dobrze ludziom, którzy są
“zamieszani” w Twoje sprawy. W zależności od tego, co dziś
postanowisz, zwiążesz się z jakąś grupą osób. Nie przejmuj się kłopotami
ze zdrowiem. Kumuluj energię na później. Pomyślny dzień - niedziela.
WU

PANNA (23 VIII - 22 IX)

Ur Pomyśl, czy właśnie z tym człowiekiem chcesz związać się na
stałe?! Może rozstańcie się na jakiś czas? Będzie to czas analizowania
własnych uczuć i pragnień. Zanim coś zdecydujesz, przyjrzyj się rodzinie
partnera (partnerki) i panującym tam stosunkom. W pracy przedwaka
cyjny chaos. Także pomyśl o urlopie! Pomyślny dzień - piątek.
WAGA (23 IX - 22 X)

■
Wolne Wagi powinny rozejrzeć się za płcią przeciwną. Wtedy
wszelkie zmartwienia odpłyną w siną dal. Właśnie odpowiednia osoba
kręci się koło Ciebie już od dłuższego czasu. Zajęte Wagi powinny
w tych dniach zostać w domu i zainteresować się swym partnerem.
Nadchodzi dla Was okres czułości i romantycznych uczuć. Pomyślny
dzień - sobota.
VVJ
SKORPION (23 X - 21 XI)
*■
Zmęczenie wychodzi Ci już nosem. Wielki czas pomyśleć
o wakacjach. Morze, góry, Mazury... - wybór należy do Ciebie. Pozałatwiaj
jeszcze ostatnie sprawy w pracy, podopinąj wszystko na ostatni guzik,
tak, aby nikt nie musiał czegoś kończyć za Ciebie i... w drogę. Przed
wyjazdem oddaj samochód do przeglądu! Pomyślny dzień - środa.
STRZELEC (22 XI - 21 XII)

•ź'
Nie wplątuj się w cudze sprawy. Nie próbuj też stawać po
którejkolwiek stronie. Ostatecznie możesz zająć pozycję mediatora. Ale
bądź naprawdę sprawiedliwy, mimo osobistych sympatii czy niechęci.
Pozwoli Ci to na przyszłość zachować dobrą atmosferę i miłe stosunki
ze znajomymi. Pomyślny dzień - poniedziałek.
y\

KOZIOROŻEC (22 XII - 19 I)

jP

Kontroluj swoje ambicje, bo możesz napytać sobie biedy. Nie
zawsze warto postawić na swoim i mieć tzw. ostatnie zdanie. Czasem
lepiej odwołać się do swojej dyplomacji. W domu bardzo dobra
atmosfera. Wszyscy będą dla siebie mili i sympatyczni. Możesz nawet
liczyć na drobny prezent. Pomyślny dzień - wtorek.
✓

WODNIK (20 I - 18 II)
Dobry tydzień dla Wodników, które wybierają się na urlop lub
w jakąkolwiek podróż. Będą to bardzo atrakcyjne, pełne przygód dni.
Poznasz nowych ludzi, ciekawych i życzliwych w stosunkudo Ciebie. Niektóre
znajomości przetrwająpróbę czasu i rozwiną się w trwalsze związki. Uważaj,
by nie dać się zbytnio ponieść fantazji. Pomyślny dzień - środa.
vaa

RYBY (19 II-20 III)
Nie zwracaj uwagi na humory partnera. Wkrótce nastąpi
poprawajego samopoczucia i wszystko wróci do normy. W pracy różnice
zdań także nie będą mieć specjalnego znaczenia. Staraj się tylko nikogo
nie urazić. Wszak lubisz swoich współpracowników i nie chciałbyś
nikogo dotknąć. Zanim więc coś powiesz, pomyśl trzy razy! Pomyślny
dzień - sobota.
MERKURY I WENUS

K

krzyżówka nr 366
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane
od 1 do 18, utworzą rozwiązanie - przysłowie.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać lub przynieść wraz
z kuponem do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek - Ratusz) do 3 lipca.
Spośród prawidłowych rozwiązań wylosowane zostaną nagrody
pieniężne (30 zł, 20 zł i 10 zł).

rozwiązanie krzyżówki nr 364
Hasło: Praca nikogo nie krzywdzi.
Nagrody wylosowali:
MACIEJ KUBIAK - Żerków, ul. Krasickiego 3 (30 zł),
ZOFIA PIECHOCKA - Witasźyce, ul. Mickiewicza la (20 zł),
DOROTA WOJTKOWIAK - Zalesie 28 (10 zł).
Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biura ogłoszeń
(Jarocin, Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.

Oprać. PIOTR WARCZYŃSKI
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uśmiechnij się
Spotyka się dwóch znajomych:
- Dlaczego jesteś taki zmar
twiony?
- Bo nie mogłem uruchomić
samochodu.
- Przecież ty nie masz samo
chodu?
- No właśnie, a gdybym uru
chomił, to bym miał...

