Jedyny
taki bal
Ponad czterysta osób bawiło się na
studniówce zorganizowanej przez uczniów
Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.
Był to pierwszy tak duży bal w szkolnej sali
gimnastycznej.
Czytaj na str. III

magazyn

Jarocińska
TYGODNIKZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Po ogromnym sukcesie filmu „Kiler", jego twórcy zdecydowali się
na kontynuację lo sów taksów karza w drugiej części kom edii.
Poznańska premiera „Kiler-ów 2-óch" odbyła się w „M u ltik in ie "
w poniedziałek, 11 stycznia.
czytaj na str. ix

Idą ferie

Już za kilka dni dzieci wreszcie rozpoczną ferie. Niestety jak na razie śniegu
i ani śladu, marne więc szanse na zabawy
| na lodowisku, rzeźby w śniegu, rzucanie
i kulkami czy uczestniczenie w kuligach.
\ Przed instytucjam i, które organizują
j dzieciom zimowy wypoczynek nie lada
1 zadanie. Muszą zapewnić im takie ferie,
. j które będą przyjemne i ,atrakcyjne bez
' | Względu na pogodę.
I

i
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O dnalazłem
sw oje
m iejsce

Pietrzak
mistrzem
Wielkopolski
Tomasz Pietrzak z klubu UKS Technik
Jarocin został m istrzem W ielkopolski
w biegu na 2.000 m e tró w podczas
I Halowych M istrzostw W ielkopolski
w lekkiej atletyce w kategorii juniorów.
Czytaj na str. XII

Czytaj na str. VI

Sukces
;Muzyczna
isita woli Deresza

Dwaj zawodnicy Ludowego Klubu

1

4 r

Chór „C antum C oncinnum " wraz
z d y ry g e n tką A gnieszką G niatczyk
uważają rok 1998 za najlepszy. Naj
większym sukcesem było zajęcie I miejsca w konkyrsie „Legnica Cantat".
Czytaj na str. IV

Jeździeckiego Deresz z Żerkowa odnieśli
spory sukces w N ow orocznych Za
w odach Konnych w O strow ie W ie l
kopolskim.
Czytaj na str. XII

„Gdy się sięga pojakiś dokument, w pewnym
momencie okazuje się, że dokumentacja jest
niekom pletna albo pełna sprzeczności.
I żeby sfinalizować sprawę, trzeba wszystko
wyjaśnić. Tak właśnie było z Brzóstkowem.”
Rozm ow ę z TADEUSZEM ZYSK IEM
- właścicielem wydawnictwa Zysk i S-ka,
od kilku miesięcy również właścicielem
zespołu dworsko-parkowego w Brzóstkowie - czytaj na str. VIII

Nasi milusińscy
m

m

Denis Wojaczyk z Chrzana
ur. 13 stycznia, o godz. 2125
- waży 3.720 g, mierzy 59 cm

Karina Jankowska z Cielczy
ur. 16 stycznia, o godz. 615
- waży 2.950 g, mierzy 54 cm

syn Agnieszki Aleksandrewicz z Jarocina
ur. 18 stycznia, o godz. 505
- waży 4.200 g, mierzy 55 cm

Patrycja Skrzypczak z Jarocina
ur. 11 stycznia, o godz. 2025
- waży 3.200 g, mierzy 55 cm

Alicja Marta Mettler z Jarocina
ur. 12 stycznia, o godz. 2020
- waży 2.690 g, mierzy 49 cm

córka Heleny Kasprzak z Cielczy
ur. 13 stycznia, o godz. 515
- waży 4.370 g, mierzy 57 cm

Zdjęcia publikowane są
za zgodą rodziców
Zdjęcia Anna Kopras-Fijołek

Ze względu ria wejście
w życie ustawy o ochronie
danych osobowych i możliwość
zawierania ślubów wyłącznie
w kościele, zwracamy się
z prośbą do naszych
Czytelników.
Jeśli chcecie Państwo, byśmy
sfotografowali wasz ślub
i opublikowali Wasze zdjęcie,

Krzysztof Regulski i Ewa Płomińska

napiszcie lub zadzwońcie
i podajcie datę, godzinę
oraz miejsce, w którym zawarty
zostanie związek małżeński.
Przypominamy jednocześnie,
że zdjęcia publikowane
są bezpłatnie.

H o ro s k o p
dla d z ie c i ł
urodzonych w dniach
12 -18 stycznia 1999 r.

Te dzieci zimy mają
trochę mroczny, niespo. kojny charakter o żywej
pobudliw ości i inten
sywnej aktywności. Nie
należy ich ponaglać, jeśli
pragniemy, by działały skutecznie, gdyż
są równie płochliwe jak i pracowite. Dają
pierwszeństwo swemu wewnętrznemu j światkowi, mając przy tym skłonność do
dogłębnego przeżywania tych próbie-,
mów, które zostały im z góry narzucone.
Życie je s t dla nich pokonywaniem
kolejnych trudności i celów. Są dziećmi
o silnej woli, choć z pewnością nie jest
ona na pokaz. Muszą mieć czas, aby ją
ujawnić. Choć to "Koziorożce", jednak
są bardzo wrażliwe na niepowodzenia.
Potrzebują wtedy wsparcia ze strony
rodziny i przyjaciół. Pełno w nich zwąt
pienia, do momentu podjęcia działań
niezbyt wierzą we własne siły. Potem
rozkręcają się i uzyskują doskonałe
wyniki.
To pilni uczniow ie i uczennice,
zrobią wszystko, aby osiągnąć zamie
rzony cel. Mogą być sekretarkami i administratorami. Lubią zawody mające
związek z prawem, z wymiarem spra
wiedliwości, z medycyną. Mogą również
zostać laborantami, chemikami, tech
nikami, gdyż są drobiazgowi i doskonale
zorganizowani. Posiadają przenikliwi
intuicję, jednak jej nie wykorzystują
W ierzą bardziej swojej analitycznej
inteligencji, to właśnie ona wytycza im
główne kierunki działania.
Zastanawiająca jest ich nieufność
wobec wielkich porywów serca, które
wydają się im niczym więcej, jak ko
medią. Koniecznie więc trzeba dawać
im odczuć, że są kochane i właściwie
oceniane.
Zdrowie ogólnie dobre, choć szybkę 0|
się męcząi potrzebują czasu, by zyskaj d;
nowe siły. Potrzebny jest im sport, dużO d;
ruchu na świeżym powietrzu, a wtedy^i
ich słabszy system nerwowy zostanie hi
w pełni zregenerowany.
i2r
Należy zawsze być przy nich, a zwtó'
szcza nie można ich zostawiać samym-^
sobie, gdy życie postawi ich przeć
koniecznością definitywnych wyborów u
Być obecnym, ale nie narzucać swojd
obecności. Tego od nas oczekują małea później dorosłe “Koziorożce” , ura
dzone w drugiej dekadzie stycznia. Ni*
zawsze jest to łatwe.
SABA
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Jedyny taki bal
Ponad czterysta osób bawiło się na studniówce zorganizowanej przez uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Jarocinie. Byt to pierwszy tak duży bal w szkolnej sali gimnastycznej.

Krój, długość i fason nie odgrywają żadnej roli. Najważniejsze, żeby nie wyglądać pospolicie

Przygotowania do balu trwały od
września ubiegłego roku. W grudniu
rozpoczęły się próby poloneza, prowa
dzone przez Janinę i Zbigniewa Hała
sów z N owego M iasta. Licealiści
podkreślali, że olbrzymi wkład w orga
nizację imprezy włożyli rodzice. Zape
w n ia li też, że była to n a jta ń sza
z urządzanych przez uczniów okolicznych
ość szkół studniówek - 100 zł od pary.
W koszt wliczono konsumcję, wynajęcie
zespołu m uzycznego, pam iątkowe
zdjęcie, tablo oraz symboliczną jednodniówkę. O bsługą gastronom iczną
zajęła się firma Jana Raczkiewicza.
W przygotow anie w ystroju sali
ogromnie zaangażowana była młoka i dzież. W przeddzień balu około siedemużo dziesięciu uczniów liceum przez blisko
edy pięć godzin zajmowało się zawieszainishiem dekoracji, które niew ątpliw ie
zrobiły wrażenie na gościach. Szcze
ka- Solny podziw budziło umieszczone na
^ ś r o d k u sali kilkum e trow e drzewo,
zed ^órego konary pomalowano na biało. Aby wnieść je do budynku, należało
uPrzednio rozło żyć je na części zdradził później Romuald Gruchalski,
Przedstawiciel rodziców. Na drzewie
zapłonęły cztery tysiące lampek.
Uwagę przykuwały również kreacje,
zwłaszcza dam skie. P rzyszłe mahrrzystki w ystąp iły w eleganckich,
Wieczorowych sukniach. Wśród kolorów
dom inow ała nieśm ierte lna czerń,
chociaż były też stroje ciemnozielone,
bordowe, granatowe i białe. - Krój,
długość i fason nie odgrywają żadnej
roli. Najważniejsze, żeby nie wyglądać
pospolicie - stwierdziła jedna z ucze

stniczek imprezy. Niecodzienny wygląd
uczniów wzbudził uznanie wśród grona
pedagogicznego. - Wydaje mi się, że
m łodzież do szkoły chodzi ubrana
bardziej niedbale. Na dzisiejszy wieczór
przygotowali wspaniale kreacje i nie
których napraw dę trudno poznać.
Wyglądają dojrzalej. I myślę, że przez
najbliższe sto dni coraz bardziej będą
dorastali - mówiła dyrektor szkoły,
Bronisława Włodarczyk.
Wygląd czwartoklasistek rzeczy
w iście zasługiw ał na uznanie. Jak
niektóre przyznaw ały, aby dobrze
w yglądać podczas balu studniów kowego, należy ponieść wydatek rzędu
350 - 500 zł. - Jest to suma niezbędna
na zakup odpowiedniej sukni, butów
i b iż u te rii oraz opłacenie fryzjera
i kosmetyczki - podsumowała jedna
z dziewcząt. Były oczywiście i takie
maturzystki, które same zaprojektowały
i uszyły suknię oraz własnoręcznie
wykonały makijaż. Jedna z nich stwier
dziła: - Cenię sobie oszczędność, ale
przede wszystkim oryginalność.
Zgodnie z tradycją bal rozpoczął się
polonezem , którego poprow adziła
dyrekcja szkoły. Taniec wykonany bez
usterek w yw ołał wśród m łodzieży
radość. - O baw iali się, że coś nie
wyjdzie, ale na szczęście wszystko
poszło gładko - tłum aczyła Janina
Hałas.
Nie obyło się bez pamiątkowych
zdjęć klas maturalnych. Przy okazji
wręczono wychowawcom kwiaty jako
dowód wdzięczności za cztery lata
w spółpracy i pomocy. K ilkakrotnie
zabrzmiało gromkie „Sto lat". Klasa IVa

wpadła na dość oryginalny pomysł
i podrzucała wychowawczynię, Barbarę
Ewiak na krześle. - Bardzo dzielnie się
trzymała - zapewniali później uczniowie.
Nauczyciele przypięli młodzieży symbo
liczne, zielone koniczynki. - Mam na
dzieję, że przyniesie mi szczęście na
maturze. Na wszelki wypadek zało
żyłam jeszcze czerwone majtki - wy
znała uczennica klasy czwartej.
Na studniówce bawiło się przeszło
400 nastolatków, w tym 246 uczniów

- z entuzjazmem stwierdziła jedna
z maturzystek. Nieco inaczej sądziła jej
koleżanka: - Tańczę, ponieważ mam
dobre towarzystwo. Ale muzyka je st do
niczego. Zbyt stara... Ludzie tańczą, bo
co mają zrobić? Mimo pojawiających się
krytycznych opinii, na parkiecie przez
cały wieczór było tłoczno. Zdarzały się
drobne wypadki (obtarte nogi, podarte
rajstopy), które jednak nie były w stanie
popsuć zabawy. Impreza trwała do
piątej nad ranem.
Dla wychowawców klas czwartych
studniów ka była oka zją do snucia
refleksji. Roman Przybylski zapytany, co
czuje patrząc na m łodzież, którą
opiekował się przez kilka la t, odpowie
dział: - To przyjemne widzieć ich dzisiaj
takich eleganckich. Z drugiej strony
mam świadomość, że już za sto dni się
rozstaniemy. Podobnie myślała Maria
Mazurek, wychowawczyni klasy IVb:
- Niedługo będą mieli za sobą maturę
i opuszczą mury tej szkoły. Chciałabym,
aby jeszcze zostali, ponieważ przywią
załam się do nich. Marek Tyrakowski,
wychowawca IVe, wyznał: - Taki dzień
je st tylko jeden w ciągu czterech lat.
Jestem zaskoczony, poniew aż nie
poznałem niektórych z moich uczniów
- tak ślicznie wyglądają. Każdemu z nich
życzę powodzenia na maturze
Była to pierwsza studniówka, którą
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
zorganizowali w szkolnej sali gimnasty
cznej. - Chciałabym, aby to stało się
tradycją, ponieważ uważam, że mamy
piękną salę. Do tej pory problemem byia
ochrona parkietu. Teraz mamy specjal
ne wykładziny. Studniówki mogą odby
wać się w szkole, ponieważ panuje tu
zupełnie inny klimat niż podczas imprez,
które do tej pory organizowaliśmy w auli
Zespołu S zkół Zaw odow ych n r 1.
Nauczyciele bawią się razem z młodzie
żą. To popraw ia atm osferę, która
dzisiejszego wieczoru jest rzeczywiście
doskonała - stwierdziła Bronisława
Włodarczyk. Marek Tyrakowski, nauczy
ciel wychowania fizycznego powiedział:
- Moim zdaniem sala nie je st przezna
czona do tego typu zabaw, ale je śli
będzie się bawić młodzież i nie będzie

Poloneza poprowadziła dyrektor szkoły Bronisława Włodarczyk
„ogólniaka". Tańczono głównie przy
starych, sprawdzonych przebojach
w wykonaniu zespołu „Marek i Arek".
Zdania na temat muzyki były podzie
lone.- Jestw sam raz. Można poszaleć,
a potem złapać oddech przy wolnych
kaw ałkach. L e p ie j być nie m ogło
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palenia papierosów oraz innych eksce
sów, to można organizować studniówki.
N ato m iast do w szelkiego rodzaju
innych imprez, oprócz sportowych, sala
ta się nie nadaje.
OLGA BAMBROWICZ
Zd jęcia FO TO S tachow iak

III

Muzyczna siła woli
Chór „Cantum Concinnum" wraz z dyrygentką Agnieszką Gniatczyk uważają rok 1998 za
najlepszy. Największym sukcesem było zajęcie I miejsca w konkursie „Legnica Cantat".
Chór działa od maja 1993 roku. Do
listopada 1993 roku prowadził go Alfons
Kowalski. Obecnie dyrygentką jest
Agnieszka Gniatczyk. Aktualnie do
chóru należy około 40 osób. W wię
kszości są to studenci, absolwenci
jarocińskiego liceum. Skład zespołu
stale ulega zmianie. Jedni kończą
studia, inni zakładają rodziny lub idą do
wojska i rezygnująz udziału w próbach.
- Lubię śpiewać w chórze. Idzie się nie
tylko na próbę, ale także porozmawiać
z innymi - ocenia Katarzyna Waw
rzyniak, jedna z „najstarszych stażem"
chórzystek. - Bardzo przyjemnie można
spędzić czas. To je s t odskocznia od
codziennej atm osfery na uki i p ro 
blemów - dodaje Paulina Sobańska.
Razem spędzają sylwestra. Orga
nizują spotkania przy ognisku czy grillu.
Każdego roku latem wyjeżdżają na
obóz. - Siła woli tych ludzi jest wielka
i dzięki temu istniejemy. Myślę, że każdy
znajdzie coś dla siebie, a także trochę
kontaktu ze sztuką, z kulturą muzyczną
- stwierdza Agnieszka Gniatczyk.
Zdaniem dyrygentki chór śpiewa
coraz trudniejsze i ambitniejsze utwory:
- Psychicznie i fizycznie wytrzymują
więcej. Widzę autentyczne postępy.
Spotykają się w każdy weekend.

jp il
900
jł\lj p\ast

pożegnanie śpiewaliśmy „Gaudę Matei
- opowiada Agnieszka Gniatczyk.
Udział w takich festiwal to takż
okazja do poznania ludzi. Chórzyśi
z Jarocina opowiadają o spotkani
z chórem z Graazu, z Austrii, któr
zaprosił ich na organizow any tar
konkurs. - Fainie iest. że ludzie ni

Cantum Concinnum przed salą, w której odbywał się konkurs
Część prób odbywa się w budynku
liceum, a część - w kościele św. Mar
cina. - W trakcie przygotow ań do
konkursów, czy koncertów ćwiczenie
w auli to za mało. Wtedy na próby
potrzebny je s t kościół. Kiedykolwiek

OKNA NA KAŻDĄ
KIESZEŃ

PRODUKCJA - SPRZEDAŻ

-

MONTAŻ

OKNA i DRZWI z PCV

■dachówki betonowe

bramy garażowe "HORMANN"

• gonty bitumiczne TS0LA“

parapety PCV, rolety

. rynny PCV “PLASTMO"

marmury, granity włoskie

- folie dachowe

dachówki ceramiczne

■ odwodnienia liniowe

SPRZEDAŻ

NA

R AT Y

ZH U W „RODACH” s. c.
Jarocin, ul. Tatrzańska 13 (os. Ługi), tel. (0-62) 747-45-96
m iim a .S p ó łd zie ln ia „S a m o p o m o c

UL Kościelna 14

'

CA PRZETARĆ OFERTOWY NA SPRZEDAŻ nw. SPRZĘTU
* Ładowacz „C yklop” - rok prod. 1984 cena wyw. 3.500 zł
* Samochód „Robur” 1987 4.950 zł
■Wóz asenizacyjny poj. 6.000 1 3.300 zł
‘ Zbiornik do cementu - rok prod. 1989 1.000 zl
Ww. sprzęt oglądać można w bazie GS w dniach 25, 26.01.99 r.
Termin składania ofert - do dnia 29.01.99 r. Otwarcie ofert - 1.02.99 r. _

S

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. S

prosiliśmy ks. proboszcza czy pana
kościelnego zawsze nam pomagali mówi Agnieszka Gniatczyk.
Miniony rok zaliczajądo najlepszych
w historii chóru. W maju wzięli - po raz
pierwszy udział w konkursie „Legnica
Cantat", zaliczanym do najtrudniejszych
konkursów w Polsce. - Przedstawia się
repertuar dowolny, ale najbardziej liczy
się muzyka współczesna. Zajęliśmy
pierwsze miejsce. To na pewno jeden
z m oich na jw iększych sukcesów
- opow iada dyrygentką. Konkurs
w Legnicy jest jedyną imprezą tego
typu, gdzie przyznaje się nagrody
pieniężne. Chór z Jarocina otrzymał
3.000 zł. Za te pieniądze zorganizowali
latem obóz kondycyjny, w trakcie
którego przygotowywali się do udziału
w konkursie w Holandii.
W Holandii byli, po raz drugi, od 23
do 25 października ubiegłego roku. Co
trzy lata w Veldhoven organizowane jest
spotkanie chórów z całej Europy.
W konkursie oceniane są m. in. moż
liw ości w okalne, dobór repertuaru
i wrażenie ogólne, ale głównym celem
jest cel charytatywny. W trakcie całego
festiwalu zbierane były pieniądze na
dzieci w Kenii. Przesłuchania kon
kursowe odbywają się na dużej sali przy
półtoratysięcznej widowni. Cantum
Concinnum zaśpiewał utwory muzyki
poważnej i zdobył w swojej kategorii
pierwsze miejsce z wyróżnieniem .
- Tremę mieliśmy nie tyle przed tak dużą
publicznością, co przed jury - wspomina
Paulina. - Publiczność była wspaniała
- dodaje K asia. Podobnie oceniają
publiczność, przed któ rą śpiew ali
w kościele. Dla wszystkich ogromnym
zaskoczeniem było spotkanie z chórem
ze Szwecji, który śpiewał po polsku.
- Byliśmy zdumieni, że lak świetnie dają
sobie radę z wymową. Razem na
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znając się, próbują nawiązać kontak
Poznaliśmy wykładowców z Włot
jak się okazało z polskim pochodzenie
- stwierdza Paulina.
Wyjazd byt możliwy dzięki porno
polskich i holenderskich sponsoró
Członkowie chóru częściowo opła<
przejazd, a w ładze Veldhoven z
pewniły bezpłatne wyżywienie i nock
- w sali gimnastycznej.
Ostatnim ubiegłorocznym wyj
zdem były koncerty w Słubicao
W andrzejkowy weekend odwied:
chór studencki .Adoramus”, które!
prezesem jest Tomasz Stefański, b)
członek licealnego chóru „Resonante
- Udała nam się jedna bardzo wai1
rzecz. Zaśpiewaliśmy wokalno-instl
mentalny utwór z ich orkiestrą. Było
„Credo" Antonio Vivaldiego.
Wcześniej wysłałam nuty. PrzyOf
towywaliśmy się osobno. Dopiero te1
była wspólna próba i występ - mbu
Agnieszka Gniatczyk. Zdaniem Paul?
ten eksperyment się udał, choć prZ!
znaje, że wspólny występ tylko (
jednej próbie był dużym przeżycie11
- Na zgranie głosów potrzeba przed*
dużo czasu!
W Słubicach po raz pierwszy śp11
wali w dyskotece. Obawy o nieprf!
chylną reakcję okazały się bezpfll
stawne. Bardzo dobrze zostały przyj?1
wszystkie wykonane przez nich utw0'
muzyki rozrywkowej.
W 1999 roku jarocińscy chorzy^
będą gościć chór ze Słubic. PraW^1
podobnie wiosną studenci ze Słub
wraz ze swoim zespołem będą konc*
tować w Jarocinie. Agnieszka Gniatt
ma nadzieję, że w tym roku uda się]
wraz z „Cantum Concinnum" lal*
wyjechać na konkurs do Austrii.
GRAŻYNA CYCHNER

Nasi

Jarocin

Henryk SZYMCZAK

W październikow ych w yborach
samorządowych Henryk Szymczak byl
szefem sztabu wyborczego Unii Wielko
polan, a zarazem liderem tego ugrupo
wania na stanowisko starosty jarociń
skiego powiatu.
- Chciałbym wspierać i pomagać
w tworzeniu się na Ziemi Jarocińskiej
Grup Producenckich. Ze względu na
sytuację, jaka je s t w rolnictwie, na
problem y ze zbytem i opłacalnością
- mówi jako radny powiatu jarocińskie
go. - Do tej pory udało nam się utworzyć
dwie takie grupy: w Golinie i w Kotlinie.
Jesteśmy na etapie budowania kolej
nych: w gminach Żerków i Jaraczewo.
W ramach tych grup chcemy współpra
cować z Agencją Własności Rolnej
Skarbu Państwa, jak również z agen
dam i rządowymi, aby wykorzystać
pieniądze, które mają na ten cel płynąć
z Unii Europejskiej.

Nowe Miasto
Maria MIKOŁAJCZAK

Ma 51 lat, od kilku lat jest wdową.
Wykształcenie średnie ekonomiczne,
po Technikum Ekonomicznym w Ple
szewie. Od 23 lat pracuje w Zakładach
Zielarskich Herbapol Klęka SA, jest
księgową - kasjerem. Radną gminną
, jest po raz pierwszy. Należy do komisji
finasowo-gospodarczej oraz rewizyjnej.
Je&t jedną z dwóch kobiet zasiada
jących w nowomiejskiej radzie. Bezpartyjna/T « . v Mieszka w Klęce, ma trójkę doro-

Jaraczewo
Zdzisław
ANDRZEJCZAK
Henryk Szymczak urodził się 44 lata
temu w Pleszewie. Od ponad 30 lat
mieszka w Witaszycach. Z żoną Marią
wychowują dwójkę dzieci - córkę Anię
i syna Mateusza.
Ma wykształcenie wyższe tech
niczne. Ukończył Politechnikę Wrocław
ską później studia podyplomowe na kie
runku Napęd i Sterowanie Hydrauliczne
w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji
Maszyn na tej samej politechnice. Po
siada świadectwa ukończenia kursów
z dziedziny przedsiębiorczości, biznesu
oraz spraw gospodarczych.
Obecnie H. Szymczak jest przewod
niczącym Komisji Rewizyjnej poznań
skiej Unii W ielkopolan, prezesem
Ośrodka Promocji Powiatu w Jarocinie
oraz przewodniczącym Rady Społecz
nej ZOZ-u w Koźminie.
Przez osiem lat był kierownikiem
jarocińskiego Urzędu Rejonowego.
Szczyci się tym, że w 1990 roku, kiedy
tworzył ten urząd, potrzeba mu było
tylko 14 dni. Wcześniej przez 10 lat pra
cował w JAROMIE na stanowisku kon
struktora. Zaprojektow ał żuraw do
załadunku drewna w lesie. Za osiąg
nięcia zawodowe w 1988 roku otrzymał
I stopień specjalizacji nadany przez
ministra przemysłu. Po latach Henryk
Szymczak przemysł drzewny zamienił
na olejowy, bowiem od niedawna jest
pełnomocnikiem ds. inwestycji w witaszyckiej firmie Mercar.
Jeździ dziesięcioletnim Volkswagenem Golfem. Nie zostaje mu dużo
czasu na uprawianie hobby. Kiedyś był
zapalonym filatelistą. Teraz, jeśli już
znajdzie trochę czasu dla siebie, prze
znacza go na zainteresowania spor
towe i czytanie książek psychologicz
nych, a jego ulubionym pisarzem jest
Erich Fromm.
(bk)
słych dzieci.
i;
W czasie trzeciej kadencji Rady
Gm iny w Nowym M ieście pragnie
uczestniczyć we wszystkich posiedze
niach komisji. Zamierza interesować się
wszystkimi sprawami, jakie się na nich
omawia. - Mam nadzieję, że potrzeby,
jakie są w mojej miejscowości, będą
w miarę możliwości załatwiane. Tym
bardziej jestem o tym przekonana po
wypowiedzi wójta podczas pierwszego
posiedzenia rady, który stwierdził, iż
„w szystkie g ło sy radnych zostaną
wysłuchane .
Będzie się starać, żeby w Klęce
powstało gimnazjum. - Wiem, że szkoła
jest do tego przygotowana. Posiadamy
dobrą, wykształconą kadrę. Mamy
także piękną i dobrze wyposażoną
szkołę.
Radna deklaruje, iż jest otwarta na
wszystkie propozycje wyborców i miesz
kańców Klęki. W miarę możliwości
w szystkich w ysłucha, a co będzie
można załatwić na forum rady - postara
się załatwić. Uważa, że w Klęce i gminie
dużo zostało zrobione. Przez najbliższe
lata ważne będzie, żeby nie zaprze
paścić tych osiągnięć. - Należy dbać
o to, co już mamy. Klęka jest wioską
przelotową, wiele ludzi tu się zatrzy
muje, dlatego musimy dbać o porządek.
Dewiza radnej brzmią-,więcej czynić niż
mówić".
<euJc
t
(jn)
m agazyn E l nr 3

Do września ubiegłego roku był
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cerekwicy. Wykształcenie wyższe peda
gogiczne. Obecnie jest na emeryturze.
Żona Eugenia i trzy córki: Magdalena,
Agnieszka i Luiza. Mieszka w Cerekwicy Starej, wolny czas spędza węd
kując, pracując na działce albo czytając
książki - najchętniej historyczne. Należy
do Związku Nauczycielstwa Polskiego

Żerków
Ahmed SHARIFI

Ma 52 lata, urodził się w Afganista
nie, od 1974 roku mieszka w Polsce. Dobieszczyzna to jego ukochana wioska.
Jest żonaty, ma troje dzieci. Z wy-

Kotlin

*

Piotr W ODNICZAK
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i Polskiego Związku Wędkarskiego.
Zdzisław Andrzejczak jest radnym
gminy Jaraczewo. To pierwsza jego
kadencja w samorządzie. Jest człon
kiem komisji oświaty, kultury i spraw
socjalnych. - Ze względu na moje długo
letnie związki z oświatą, w pracy rad
nego chciałbym przede wszystkim zająć
się problem am i z tej dziedziny. Do
szkolnictwa z powodu reformy wprowa
dzane będą poważne zmiany, do
których nasza gmina, ja k większość
podobnych, nie je s t przygotowana.
Żadna ze szkół nie ma sali gimna
stycznej, a ponadto nie mamy lokali na
gimnazja. Uważam, że tych problemów
nie rozwiążemy tak szybko, powinniśmy
jednak zrobić wszystko, co możliwe,
aby tę reform ę w prow adzić z ja k
najmniejszym uszczerbkiem dla dzieci
i nauczycieli. Powinniśmy już teraz być
w stałym kontakcie z kuratorem i dy
re ktora m i szkół na terenie gminy,
konsultować wszystkie sprawy, wyja
śniać problemy i prowadzić dyskusje.
Oprócz zagadnień oświatowych nie
są mi oczywiście obce inne problemy
nękające mieszkańców gminy - przede
wszystkim niedokończone wodociągowanie i budowa oczyszczalni ścieków.
Na wszystkie inwestycje potrzebne są
jednak środki finansowe, a ich realizacja
będzie tak przebiegała, jak my, radni,
podzielimy gminny budżet.
(ann)

kształcenia - lekarz. Ukończył Akade
mię Medycznąw Poznaniu. Jest specja
listą w zakresie rehabilitacji ruchowej.
Aktualnie specjalizuje się w medycynie
rodzinnej.
Jest radnym po raz pierwszy. Marzy
o tym, żeby jak najszybciej została
ukończona budowa Szkoły Podstawo
wej w Dobieszczyźnie. - To będzie na
sza wizytówka, teraz, kiedy wstępujemy
do Europy.
Za jedną z ważniejszych spraw do
załatwienia uważa budowę chodników.
- Dzieci w fatalnych, niebezpiecznych
warunkach wracają ze szkoły do domu.
Kolejny ważny problem to kanaliza
cja Dobieszczyzny. - Powinniśmy też
bardziej zadbać o ekologię. Przydałoby
się podłączyć do oczyszczalni ścieków.
Jako lekarz chciałbym , żeby nasz
ośrodek miał nowocześniejszą aparaturę.
Zainteresow ania żerkow skiego
radnego związane są z turystyką. Przy
znaje też, że interesuje się motoryzacją.
- Kocham piękne samochody.

Członek Zarządu Gminy, ma 43 lata,
wykształcenie zawodowe, żona Bogu
miła, sześcioro dzieci: Jolanta (I. 19),
Tomasz (I. 18), Krzysztof (1.16), Michał
(I. 13), Jarosław (I. 8) i Rafał (I. 5).
Urodził się w Ostrowie W ielko
polskim. Po ukończeniu szkoły zawodo
wej o profilu ślusarz - mechanik pra
cował w Jarocińskiej Fabryce Obra
biarek. Obecnie posiada własne gospo
darstwo rolne. Mieszka w Wysogotówku. Pracę na roli traktuje wręcz jako
hobby-jak twierdzi, może rozwijać wszy
stkie swoje zainteresowania. Jeździ
Fiatem 126p.
Piotr Wodniczak wśród zadań, które
chciałby w gm inie zrealizow ać na
pierwszym miejscu wymienia zakoń
czenie budowy szkoły w Woli Książęcej.
Zależy mu też na telefonizacji i gazy
fikacji wsi. - Należałoby też dokończyć
już rozpoczęte budowy niektórych dróg.
- twierdzi radny.
(alg)
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Jaraczewo

Idą ferie
Już za kilka dni dzieci wreszcie rozpoczną ferie. Niestety
jak na razie śniegu ani śladu, marne więc szanse na zabawy
na lod ow isku, rzeźby w śniegu, rzucanie kulkam i czy
uczestniczenie w kuligach. Przed instytucjami, które organizują
dzieciom zim ow y w ypoczynek nie lada zadanie. Muszą
zapewnić im takie ferie, które będą przyjemne i atrakcyjne
bez względu na pogodę.
Ja ro c in
53 osobowa grupa judoków z LKS
„Ippon" wyjeżdża na obóz sportowy do
Małego Cichego. W tej samej miejsco
wości trenować będą juniorzy młodsi
z JKS „Jarota”. Lekkoatleci z działają
cego przy SP nr 5 klubu UKS „Sprint”
będą zdobyw ali form ę w Żębie na
Gubałówce, a 15 sportowców z UKS
„Technik” z ZSZ nr 1 wyjedzie w Beskid
Śląski, do Ustronia. W Żywcu trenować
będzie grupa dzieciaków z UKS „Jedyn
ka" ze SP nr 1.
Na obóz szkoleniowo-wypoczyn
kowy wyjadą także tancerze i śpiewacy
z Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca
„Snutki” z Potarzycy. Stowarzyszenie
M iłośników Kultury Ludowej zorga
nizowało im tygodniow y wyjazd do
Białego Dunajca, gdzie pod opieką
fachowców będą doskonalili umiejęt
ności w niełatwych tańcach góralskich.
Dla tych, którzy pozostaną w Jaro
cinie Klub Osiedlowy Spółdzielni Miesz
kaniowej Lokatorsko-Własnościowej jak
co roku organizuje zimowe półkolonie
dla dzieci szkół podstawowych.

S p o rt to zd ro w ie
Już od poniedziałku 25 stycznia
dzieci z podstawówek w Mieszkowie,
Cielczy, Prusach, Radlinie, Bachorzewie, Łuszczanowie, Siedleminie, Goli
nie, Roszkowie, Potarzycy i jarociń
skich: „trójki" i „czwórki" pod opieką
instruktora MOSiR-u przejdą program
podstawowej nauki pływania. 6 lutego
podczas Wakacyjnych Zawodów Pły
wackich „Zima ’99" będą mogli pokazać
czego się nauczyli.
- Nie wszystkie dzieci w ciągu roku
szkolnego mają możliwość korzystania
z zajęć na basenie. Dla nich właśnie są
przeznaczone te zajęcia - powiedział
Maciej Łączny dyrektor MOSiR-u.
Ulgowa godzina wynajęcia pływalni
kosztuje 56 zł bez względu na to, ile
osób korzysta z zajęć.
- Koszty pokrywa Samorządowa
A dm inistracja Szkól i Przedszkoli.
Rodzice płacą tylko za dojazd dzieci na
pływ alnię. W ubiegłym roku część
kosztów pokrywała gmina, resztę płaciły
dzieci, dlatego frekwencja była mniej
sza. Teraz wszystkie miejsca są ju ż
zajęte - mówi Marek Idziak dyrektor
SASiP-u. Szczegółow e inform acje
dotyczące wypoczynku na basenie
można zasięgnąć pod numerem telefo
nu 747-31-04 W.14 lub 747-29-74 W.14.
Zwolennicy koszykówki i siatkówki
od poniedziałku do soboty będą mogli
skorzystać z zajęć na sali gimnastycz
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nej liceum, którą wynajął dla nich SASiP.
Już 28 stycznia UKS „Czwórka” ze
SP nr 4 organizuje Turniej Powiatowy
Tenisa Stołowego „Zima ’99”. Młodzi
te n is iś c i ro z g ry w a ć b ę d ą m ecze
w trzech kategoriach wiekowych l-IV
(godz. 10.00), V-VI (godz. 12.00), VII-VIII
(godz. 16.00). Codziennie od ponie
działku do piątku będzie też można
poszaleć na sali gimnastycznej „czwórki”.

U ro zm a ic o n y o śro d ek
ku ltu ry
Jarociński Ośrodek Kultury zapra
sza na ferie dzieci i młodzież z całej
gminy. - Przygotowaliśmy szeroką ofer
tę wakacyjną poczynając od zajęć
plastycznych, poprzez muzykę i teatr,
na zwiedzaniu okolicy kończąc. Myślę,
że nawet je ś li pogoda nie dopisze,
dzieciaki będą miały w czym wybrać,
tym bardziej, że zajęcia są bezpłatne
- powiedział Bogusław Harendarczyk
dyrektor JÓK-u.
Miłośnicy plastyki mogąwięc wybie
rać między rysowaniem kredką, ołów
kiem i piórkiem, zajęciami z malarstwa,
grafiki komputerowej, pracą w modelinie, origami i papieroplastyką.
Kto lubi śpiew ać może w ybrać
piosenkę dziecięcą, turystyczną, mło
dzieżową, zimową albo wziąć udział
w quizie „Jaka to melodia?”. Będą też
zajęcia wokalne pod czujnym okiem
instruktorów JOK-u. Poza tym przez
cały okres ferii odbywać się będą
warsztaty wokalne dla uczestników
Międzynarodowego Przeglądu Piosenki
Młodzieżowej „Śpiewajmy wszyscy",
który na początku marca zagości
w Jarocinie już po raz ósmy.
Do śpiewu potrzebny jest akompa
niament. JOK pomyślał więc również
o zajęciach z szybkiej nauki gry i akom
paniamentu na gitarze oraz zajęciach
teoretycznych z techniki gry na instru
mencie. Jeśli jest już muzyka i śpiew to nie
mogło zabraknąć ruchu. Będą zajęcia
taneczne, a nawet nauka tańcatowarzyskiego.
Ośrodek Kultury nie zapomniał też
o miłośnikach Melpomeny proponując
zajęcia teatralne, inscenizację wierszy,
a 20 lutego (już po feriach) warsztaty
teatralne, które poprowadzą aktorzy
scen poznańskich. Będą też bajki na
kasetach wideo, gry i zabawy świetli
cowe, dyskoteka dla niepełnospraw
nych oraz otwarty turniej warcabowy.
Planowane są wycieczki do plane
tarium, muzeum i POKB, a także... na
basen, gdzie można będzie popływać
z m uzyką i śpiewem. Szczegółowe
informacje udzielane są pod telefonem
747-30-02.
BEATA KRZYŻOSIAK

Do ośrod ka k u ltu ry
albo w g ó ry
Gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, konkursy, filmy'vi<Jeo
i dyskoteki - to tylko niektóre propozycje jaraczewskiego
ośrodka kultury na tegoroczne ferie. Tradycyjnie grupa dzieci
wyjedzie też na zimowisko do Murzasichle.
Tradycyjnie już na zimowisko do
Murzasichle koło Zakopanego wyjedzie
48 osobowa grupa dzieci ze szkół gminy
Jaraczewo. Kierownikiem zimowiska
będzie nauczyciel ze szkoły w Wojcie
chowie Jan Leśniak. Razem z nim
dziećmi opiekowało się będzie czterech
wychowawców. Pobyt potrwa 10 dni.
Grupa wyjedzie w niedzielę 24 stycznia.
Uczniowie, którzy dwutygodniowe
fe rie spędzą w domu bę dą mogli
korzystać z zajęć w jaraczew skim
ośrodku kultury. Propozycja GOKSiT-u
przedstawia się następująco.
- 25 stycznia (poniedziałek) - tenis
stołowy, od godz. 13.00
do godz. 17.00. (klasy I - IV)
- 26 stycznia (wtorek) - tenis stołowy,
od godz. 13.00 do godz. 17.00
(klasy V - VIII)
- 27 stycznia (środa) - konkurs
recytatorski dla wszystkich,
od godz. 13.00 do 17.00
- 28 stycznia (czwartek) - konkurs
plastyczny „Ferie w twoich oczach”,
od godz. 13.00 do godz. 17.00
- 29 stycznia (piątek) - filmy video
i tenis stołowy (również dla
dorosłych), od godz. 10.00
do godz. 17.00
- 30 stycznia (sobota) - gry i zabawy
rekreacyjno-sportowe dla wszystkich
od godz. 10.00 do 17.00
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- 1 lutego (poniedziałek) - strzeląnie
z wiatrówki (współorganizuje Klub
Strzelectwa Sportowego „Snajper”
w Jaraczewie), od godz. 13.00
do godz. 17.00.
- 2 lutego (wtorek) - gry telewizyjne
i komputerowe - konkurs dla klas
I - VIII i dla starszych od godz. 13.00
do godz. 17.00.
- 3 lutego (środa) - konkurs „Mikrofon
dla wszystkich”, od godz. 13.00
do godz. 17.00.
- 4 lutego (czwartek) - gry i zabawy
rekreacyjno-sportowe,
od godz. 13.00 do godz. 17.00.
- 5 lutego (piątek) - konkurs tańca
towarzyskiego i nowoczesnego,
od godz. 13.00 do godz. 17.00.
- 6 lutego (sobota) - turniej gry
w szachy i warcaby
od godz. 10.00 do godz. 15.00.
Ponadto będą organizowane dysko
teki: we wtorki i czwartki od godz. 13.00
do 17.00 dla klas I - V oraz w środy
i piątki od godz. 15.00 do godz. 19.00
dla klas VI - VIII.
Godziny rozpoczęcia i zakończenia
zajęć zostały uzgodnione z dyrektorami
szkół, tak aby um ożliw ić dzieciom
dojazd do Jaraczewa. Każdego dnia
- również w ferie, ośrodek będzie
pracował od godz. 8.00 do godz. 20.00.

(ann)

Nowe Miasto

Bajkowo-sportowe ferie
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Bal przebierańców, dyskoteka i turniej tenisowy - to niektóre
atrakcje przygotowywane dla matych żerkowian w czasie ferii.
Zaplanowano też zorganizowanie kuligu.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul
tury w Żerkowie zajęcia stałe (zespołów
artystycznych, orkiestry dętej oraz
nauka gry na instrumentach) będą się
odbywały tak, jak do tej pory. Poza tym
zorganizowany zostanie turniej teni
sow y, bal przebierańców dla dzieci,
durniej rzutek, dyskoteka dla dzieci,
zajęcia plastyczne oraz - jeśli będą

odpowiednie warunki atmosferyczne kulig z ogniskiem. - Na razie nie sąjeszcze ustalone daty, kiedy zorganizowane
zostaną poszczególne punkty naszego
programu. Ustalimy je już wkrótce po
konsultacjach ze szkołami w gminie mówi Jan Góralczyk, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Żerkowie.
(akf)

Kotlin

Dwa tygodnie bez nudy
Kilkadziesiąt dzieci z gminy Kotlin wyjedzie na zimowe ferie
w okolice Karpacza. Dla pozostałych przygotowano atrakcje
na m iejscu - bale przebierańców, sp ortow e rozgryw ki,
konkursy plastyczne, literackie i wiele innych.
Uczniowski Klub Sportow y pod
kierunkiem Włodzimierza Szymkowiaka
przy Szkole Podstawowej w Kotlinie
organizuje tygodniowy wyjazd w góry.
Do Podgórzyna koło Karpacza pojedzie
44 dzieci z Kotlina, Sławoszewa, Mag
nuszewie, a także Witaszyc i Jarocina.
- Mamy bardzo napięty i atrakcyjny
program zwiedzania okolic. Poza tym
także na m iejscu będą dyskoteki,
możliwość jazdy na sankach, nartach,
gry w tenisa stołow ego. Jeden
z opiekunów bierze ze sobą gitarę,
będziemy śpiewać piosenki biesiadne
przy ognisku - mówi kierownik zimo
wiska W łodzim ierz Szym kowiak.
Uczestnicy wyjazdu za 320 zł mają
zapewnioną kwaterę w domu wypo
czynkowym, pełne wyżywienie i mnós
two wycieczek. Zobaczą zamek w Ksią
żu i ruiny zamku Chojnik w Sobieszo
wie. Pojadą do Karpacza i Szklarskiej
Poręby. W yciągiem krzesełkow ym
wjadą na Małą Kopę, a jeśli pogoda
dopisze zdobędą też Śnieżkę. Najwięk
szą atrakcją ma być jednak jedn o
dniowy wyjazd do Pragi, stolicy Czech.
Dla dzieci, które przez najbliższe
dwa tygodnie pozostaną w domach
rozmaite programy przygotowały szkoły
i biblioteki. W kotlińskiej podstawówce
w planie są dwie dyskoteki - karnawa
łowe bale. Ma też odbyć się turniej
unihokeja. W św ietlicy szkoły będą
wyśw ietlane bajki i film y video dla
młodszych dzieci. - Przez cale ferie
szkoła będzie otwarta dla uczniów. Pod
koniec zajęć w tym semestrze wywie
szona zostanie dokładna lista i plan
organizowanych imprez - zapewnia
dyrektor szkoły Marian Wiła.
B iblioteka Publiczna w Kotlinie
zaprasza chętnych codziennie oprócz
śród. W każdy poniedziałek i piątek ferii
wyświetlane będą od godz. 11.00 bajki

i filmy dla najmłodszych, a później ada
ptacje lektur szkolnych dla młodzieży.
W pozostałe dni odbywać się mają róż
ne konkursy: 26 stycznia - konkurs
plastyczny .Zima", 28 stycznia - quiz
„Czy znasz swoją gminę?", 2 lutego zaw ody literackie „Ferie w krainie
przygody i fantazji” o tytuł najlepszego
znawcy książek przygodowych, 4 lutego
- konkurs na najładniejsze życzenia
i kartkę walentynkową. Do wygrania
będą przybory szkolne - kredki, pisaki,
zeszyty, farbki itp. Nagrody funduje
Urząd Gminy w Kotlinie.
Również sławoszewska filia biblio
teki organizuje im prezy dla dzieci:
26 stycznia odbędzie się konkurs recy
tatorski, 29 - konkurs rysunkowy „Ulu
biony bohater książkowy”, a 4 lutego
o godz. 14.00 - bal przebierańców.
Rada Rodziców przy Szkole Pod
stawowej w Sławoszewie postarała się,
by uczniowie podczas „choinki nowo
rocznej" bawili się przy muzyce „na
żywo", granej przez zespół. Poza tym
będąteż paczki, występy i jasełka. Szko
ła proponuje też dzieciom w drugi tydzień
ferii wyjazd na basen do Prokopowa. Nie
zabraknie też balu przebierańców
z konkursami dla młodszych klas.
Przez dwa tygodnie otwarta dla
uczniów będzie szkoła w Magnuszewicach. Ferie rozpocznie 24 stycznia
bal przebierańców w sali OSP w Wilczy.
Dzieci zostaną tam dowiezione specjal
nym autobusem. W różnych konkur
sach do zdobycia będą książki, słody
cze i przybory szkolne. - W pozostałe
dni szkolą będzie czynna od 9.00 do
13.00. Najmłodszym oferujemy teleferie
- filmy i bajki na kasetach video oraz
konkursy plastyczne. Dla starszych
przygotowaliśmy rozgrywki sportowe tenis stołowy, szachy itp. - mówi dy
rektor, Jerzy Głowacki.
(alg)

Zajęcia plastyczne, sportowe i projekcje filmowe, a także wyjazd
do Multikina i bal maskowy proponuje Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Mieście dla dzieci spędzających ferie zimowe w domu.
na najlepszą maskę karnawałową zostaną
W pierwszy dzień ferii, 25 stycznia
dzieci, które przyjdą do GOK-u wezmą
także przyznane nagrody. W tym samym
czasie będzie się można jeszcze raz
udział w konkursie plastycznym na naj
lepszą maskę karnawałową (godz. 15.00
sprawdzić w układaniu origami w czytelni
- 17.00). W czytelni biblioteki, od godz.
biblioteki.
We wtorek odbędzie się pierwsza runda
16.00 będzie można składać najroz
maitsze figury metodąorigami. We wtorek
turnieju tenisa stołowego (godz. 10.00 będzie można potrenować przed turniejem
13.00) . Na godz 11.00 w środę zaplano
wano spektakl pt. „Królewna Śnieżka".
w tenisa stołowego (godz. 10.00 -13.00).
Na środę przygotowano wyjazd auto
Widowisko zostanie zaprezentowane przez
karem do Poznania (godz. 8.30 - 16.00).
zespół estradowy „Nasza Paka" ze Średzkiego Ośrodka Kultury. Wstęp wolny.
W programie przewidziano pójście do
Multikina na film pt. „Dr Dolittle" oraz do
W czwartek laureaci II Gminnego Fes
tiwalu Piosenki Szkolnej będą reprezen
Mc Donald's. Koszt przejazdu - 5 zł, bilet
tować nowomiejski ośrodek kultury w kon
do kina -12 zł.
kursie piosenki w Środzie Wlkp. W tym
28 stycznia w czwartek będzie można
samym dniu (godz. 10.00 -14.00) odbędzie
pograć w szachy (godz. 10.00-13.00)oraz
się także finał drugiej rundy turnieju
obejrzećfilmyibajkiwczytelni(godz. 16.00
szachowego. Bal maskowy dla dzieci
-18.00). W piątek obok oglądania filmów
z atrakcjami rozpocznie się o godz. 16.00.
i bajek dzieci mogą zapisać się do turnieju
W piątek przewidziano projekcję
w tenisa stołowego, do którego przygoto
filmów i bajek dla dzieci w czytelni (godz.
wania i zapisy przewidziano w sobotę
(godz. 10.00-12.00).
16.00 - 18.00), a wcześniej pierwszy finał
turnieju tenisa stołowego (godz. 10.00 W drugim tygodniu ferii, w poniedziałek
podczas zajęć plastycznych (godz. 16.00
13.00) . W sobotę natomiast odbędzie się
-18.00) nastąpi rozstrzygnięcie konkursu
drugi finał turnieju.
(jn)

Uczniowskie sukcesy
Uczniowie Szkoty Podstawowej w Komorzu zajęli pierwsze
m iejsca w m ie js k o -g m in n y c h e lim in a cja ch konkursu
polonistycznego i matematycznego.
W przeprowadzonych 6 stycznia
wżerkowie eliminacjach miejsko-gminnych
konkursu polonistycznego uczniowie szkoty
w Komorzu uzyskali bardzo dobre wyniki.
I miejsce zajęła Ewa Lis z klasy Vlllb,
II - Magdalena Przybylska z Vllla,
III - Bogumiła Biskupska z VIllb. Do
zawodów przygotowywały się pod kierun
kiem nauczycielek: Aliny Nawrockiej
i Heleny Szczepaniak.
W konkursie matematycznym, którego
miejsko-gminny etap odbył się 13 stycznia
w Żerkowie, I miejsce zdobyła Urszula
Przybylska z Vllla, natomiast II - Bogumiła
Biskupska z Vlllb. Opiekunami uczniów są
Zbigniew Latosiński i Katarzyna Zięciak.

Uczniów klas młodszych do pierwszego
etapu Małej Olimpiady Matematycznej
przygotowała Mariola Zawal. Uczennice
z Komorza uzyskały wyniki od 18 do 20
punktów na 20 możliwych. I miejsce zajęła
Anita Cugier, III - Joanna Podlewska,
a V - Irena Kubacka. Wszystkie uczennice
będą uczestniczyły w etapie rejonowym. Profesjonalnie przygotowany konkurs
i odpowiedzialnie przeprowadzony sprzyja
rozwojowi dziecka. Pomaga też oswoić się
z atmosferą poważnego egzaminu, a naj
lepszym daje dodatkowo przywilej zwol
nienia z egzaminów wstępnych - podkreśla
dyrektor szkoły w Komorzu, Wojciech
Waszak.
(akf)

UWAGA UCZNIOWIE KLAS V III
Chcesz zdać egzamin do szkoły średniej?
Przyjdź i ucz się z nami!!!
Zajęcia przygotowujące do egzaminu wstępnego do szkół średnich z:
- języka polskiego (30 godzin - 90 PLN)
- matematyki (30 godzin - 90 PLN)
odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 1998/99
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jarocinie
Zajęcia prowadzić będą nauczyciele od lat przygotowujący młodzież
do egzaminów wstępnych (j. polski - mgr H. Szałkowska, matematyka mgr D. Borowska).
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 21 stycznia 1999 r. o godz.
17.00, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jarocinie.
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Chętnych zapraszamy

VII

O d n a la z łe m s w o je m ie js c e
Rozmowa z TADEUSZEM ZYSKIEM - wtaścicielem wydawnictwa Zysk i S-ka, od kilku
miesięcy również właścicielem zespołu dworsko-parkowego w Brzóstkowie
Kiedy po raz pierwszy dowiedział
się pan o Brzóstkowie?
Wkrótce miną trzy lata. Tyle czasu
trwała ta - praktycznie - walka. O Brzóst
kowie dowiedziałem się od ojca mojej
radczyni prawnej. Poinformowała mnie,
że jest tu dość ciekawy obiekt i warto
się nim zainteresować. Pojechaliśmy do
Raszew, to był chyba marzec. Bardzo
ładnie tu było. Stwierdziłem, że odna
lazłem swoje miejsce. Poczułem się tak,
jak w domu (pochodzę z małej wioski
położonej nad Brdą), a najbardziej
spodobał mi się park i rosnące w nim dęby.
Co skłoniło pana do tego, żeby
kupić zespół dworsko-pałacowy,
zwany potocznie pałacem?
Już od dawna miałem zamiar kupić
jakiś dom w ładnym, spokojnym miej
scu. Tutaj mi się spodobało. „Kuszono"
mnie też możliwościami odpisu podat
kowego. Najpierw usłyszałem, że to
można kupić. Potem się okazało, że nie
za bardzo. To je s t chyba problem
wszystkich obiektów tego typu. Za kilka
lat pewnie całkiem się rozpadną.
Problem polega na tym, że aby przejąć
taki obiekt, trzeba wyczyścić wszystkie
sprawy formalno-prawne. Gdy się sięga
po jakiś dokument, w pewnym momen
cie okazuje się, że dokumentacja jest
niekompletna albo pełna sprzeczności.
I żeby sfinalizow ać sprawę, trzeba
wszystko wyjaśnić. Tak właśnie było
z Brzóstkowem. PGR chciał, żeby ktoś
wziął „pałac", wyremontował i uratował.
Pojawili się jednak spadkobiercy.
Form alnym w łaścicielem był
przecież Skarb Państwa...
Tak, podstawy prawne były jasne,
ale okazało się, że istnieje szereg
możliwości zablokowania przez właści
cieli procesu zakupu pałacu. Kiedy to
się wszystko tak bardzo zagmatwało,
miałem propozycje przejęcia innych
obiektów na terenie Wielkopolski. NajćżęSCiej były to jednak obiekty budo
wane w XIX wieku, pońlSm ieckie,
budowane w mało atrakcyjnych miej
scach (przykładem jest Klęka - brzydki
obiekt i brzydko położony). Te obiekty,
które były w rękach polskich od bardzo
dawna - jak Brzostków - są ładniejsze.
Nie skorzystałem więc z innych ofert
- tylko to miejsce mi się podobało.
Dlatego uparł się pan i mimo
w ielu trud no ści i przeciw ności
wytrwał w swoim postanowieniu...
Długo czekałem na m ożliw ość
kupienia dworku. Wiele czasu zajęło mi
szukanie spadkobierców. ,W ciągu roku
poznałem całą rodzinę Hebanowskich.
Ponieważ Hebanowski miał cztery żony,
kontakty z nimi też były - że tak powiem
- pracochłonne. Każda z nich miała inny
pomysł „na Brzostków”. Wreszcie, kiedy
wszyscy już mówili mi: - Machnij na to
ręką, sfinalizowałem sprawę. Spadko
biercy zrzekli się prawa pierwokupu
wskazując mnie jako potencjalnego
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właściciela.
Kiedy podpisany został akt no
tarialny?
W październiku. To, nawiasem
mówiąc, mój ulubiony miesiąc - obcho
dzę też wtedy swoje urodziny
Musiał pan uzgodnić wiele spraw
z konserwatorem zabytków. Czy
i tutaj pojawiły się kłopoty?
To był następny problem. Ja jestem
jeszcze i tak w dobrej sytuacji, bo mam
wiele znajomości w środowisku akade
mickim (prowadziłem kiedyś zajęcia na
uniwersytecie). Moim dobrym znajo
mym jest profesor Skuratowicz - chyba
najbardziej znana osoba w Poznaniu,
specjalizująca się w obiektach dworskopałacowych XVIII i XIX wieku. Zwróci
łem się do niego z trzech powodów: bo
go znałem, miałem do niego najbliżej,
a poza tym, gdy patrzyłem na pałac
w Brzóstkowie, na podstawie swojej
wiedzy, przypuszczałem, że obiekt
podlegał dość gruntownym zmianom
w XIX wieku.
Gmina wcześniej robiła ekspertyzy
konserwatorskie. Opis dotyczył jednak
stanu z XIX wieku, natomiast mnie
interesowało przywrócenie stanu pier
wotnego, XVIII-wiecznego. To wyma
gało natomiast gruntownych ekspertyz
i badań. Udało mi się przekonać profe
sora Skuratowicza, żeby coś takiego
wykonał.
Jakie były wyniki przeprowadzo
nych ekspertyz?
Profesor, któremu zresztą bardzo
spodobał się pałac, zauważył, że piw
nice i parter sąXVIII-wieczne, natomiast
góra uległa zmianie. Prawdopodobnie
dokonał jej właściciel niemiecki, który
kupił majątek w XIX wieku od rodziny
Ponińskich. Stwierdziliśmy, przeglą
dając różne książki, przewodniki opisu
jące rezydencje na terenie Wielkopolski,
że o Brzóstkowie albo nie pisało się
w ogóle albo pisało się dość kiepsko - że
to taki sobie budynek, niezbyt ciekawy.
Mnie najmniej się podobało to, że
zam urow ane zostało kiedyś okno
i przez to klatka schodowa zrobiła się
ciemna. Profesor wykazał w swoich
badaniach, że w łaściciel niemiecki
przerobił wnętrze, gdyż prawdopodob
nie chciał „odwracając się" w drugą
stronę, odwrócić się od kościoła i wsi.
Kolega, pracujący w Kórniku, wy
ciągnął mi z ksiąg wieczystych, historię
całego obiektu.
Jakie prace przeprowadzane są
teraz?
Kończymy inwentaryzację, dokład
ne pomiary m. in. wytrzymałości ścian,
stropów, bo to wszystko stało 15 lat
i nic nie było robione. Częściowo zabez
pieczyłem obiekt, założyłem rynny, żeby
woda nie leciała do środka.
Teraz będzie przeprowadzał bada
nia historyk sztuki. Ma zbadać m. in. czy
na ścianach nie ma jakichś fresków.

Profesor Skuratowicz odkrył w stropie
XVIII-wieczne fragmenty. Wcześniej,
gdy robiono inwentaryzację, nie zauwa
żono tego.
Kupił pan dwa obiekty: dwór
i spichlerz. Który z nich będzie naj
pierw remontowany?
Dla konserwatora spichlerz być
może ma większą wartość. Najprawdo
podobniej jednak spichlerz zostanie na
razie tylko zabezpieczony, a weźmiemy
się za dworek.

przyjeżdżali np. pisarze i gdzie będą mogli
pracować nad książką. Mogłaby się tu
znaleźć też sala konferencyjna, w której
odbywałyby się wykłady, spotkania.
Myślę, że dzięki temu, co będzie się
tutaj organizowało, zyska też gmina.
Będzie tu bowiem przyjeżdżało wiele
ciekawych osób.
Jak rodzina przyjęła pana pomysł
- kupienia dworku w oddalonej o kilka
dziesiąt kilom etrów od Poznania
wiosce?
Dzieciaki się ucieszyły, natomiast żona
jest „miejska" i jej trudniej było się
przekonać do mieszkania na wsi. Remont
dworku potrwa jednak 1 0 -15 lat. Trzeba
go wyposażyć, przywrócić dobry stan
parku (jest piękny, najbardziej mi się
podoba z tego całego zespołu dworskoparkowego). Myślę, że w tym czasie żona
się przekona. Tym bardziej, że to było
jedyne miejsce - z tych, które oglądaliśmy,

Tadeusz Zysk - właściciel, Wydawnictwa Zysk i S-ka w Poznaniu, jednego
z największych wydawnictw w Polsce. Z wykształcenia humanista.
Ukończył dwa fakultety: socjologię i psychologię. Napisał doktorat, zaczął
habilitację. Był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk
i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jakie są pana plany dotyczące
dworku?
Traktuję go jako obiekt mieszkalny.
W przyszłości chcę się tam wprowadzić
i zamieszkać wraz z rodziną. Trochę
daleko jest do Poznania, ale to ma
swoje wady i zalety. Nikt mnie tu nie
dorwie. Pod Poznaniem, w promieniu
20 - 30 km w szystkie ob ie kty są
przeczyszczone: zarówno obiekty za
bytkowe, jak i zwykłfe chaty wiejskie.
J a k ie b ę d zie ’ p rze zn a c ze n ie
spichlerza?
Myślę, że urządzi? w nim dom pracy
twórczej - miejsce, do którego będą
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które jej się podobało. Inne miały złe
położenie albo złą energię. Tu wszystko
było w porządku. Muszę podkreślić
jeszcze jedną ważną rzecz. Zostaliśmy tu
bardzo sympatycznie przyjęci - przez
gminę, środowisko, sąsiadów, księdza. To
bardzo ważne dla mnie, dla naszej rodziny.
Z księdzem to była zresztą jeszcze inna
historia. Bardzo przeżywał to,- że chciałem
już zrezygnować z kupienia dworu. Kiedy
w końcu załatwiłem wszystko i przyje
chałem tutaj, ksiądz Kazimierz powiedział:
- Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy.
RoZłnaWiała
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

S p o tk a n ie

z „ k ile r a m i"

Po ogromnym sukcesie filmu „Kiler", jego twórcy zdecydowali się na kontynuację losów taksówkarza
w drugiej części komedii. Poznańska premiera „Kiler-ów 2-óch" odbyła się w „M ultikinie" w poniedziałek,
11 stycznia.
Na uroczystość przybyli m. in.
Ju liu sz M achulski - reżyser film u,
M ałgorzata Kożuchow ska, Cezary
Pazura, Ewa E ysm ont-M achulska
- kostiumolog i autorka wnętrz, Jan
Kaczmarski - kierownik produkcji oraz
Ryszard Zatorski - współautor sce
nariusza. Na poznańską prem ierę
przyjechał również Piotr Andrzejewski
vel Peter Lucas, który pochodzi z Po
znania, a obecnie jest aktorem holywoodzkim. - Drugi raz widziałem „Kilera"
na festiwalu w Palm Springs w Kali
fornii, gdzie poznałem również Juliusza
Machulskiego. Trzy miesiące później
spotkałem Julka na prywatnym przy
ję ciu . Podszedł do mnie i zapytał:
Chciałbyś zagrać w polskim filmie?
A kto odmawia Juliuszowi? Dla mnie
była to duża przyjemność, a zarazem
pierwsza okazja wystąpienia w polskim
filmie. Rodem pochodzę jednak z Po
znania - wyjaśnił Peter Lucas.
Po projekcji filmu została zorgani
zowana konferencja prasowa z udzia
łem widzów. - Pomysł przyszedł nam
do głowy w momencie, gdy pierwszego
„Kilera" obejrzało 2 miliony widzów.
Dostaliśmy zadanie od producentów,
żeby napisać kontynuację. Umówiliśmy
się z Ryszardem Zatorskim i napisa
liśm y scenariusz. Mamy w tym ju ż
wprawę. Pomysł narodził się na kilku
wspólnych spotkaniach... Nie chciałbym
jednak mówić zbyt wiele o kuchni, bo
to nie je s t ciekawe. C iekawie je s t
dopiero wtedy, gdy uda się coś napisać.
Czy powstanie trzecia część „Kilera"?
W szystko je s t w państw a rękach.
Zobaczymy, He osób przyjdzie do kina.
Jeśli będzie bardzo dużo widzów, to
poczujemy się zobowiązani. Jeśli zaś
przyjdzie mało, to znaczy to, że już się
wyczerpało zainteresowanie „Kilerem”
- powiedział Juliusz Machulski.
Reżyser znany jest z tego, że robi
przede wszystkim komedie. - Dla mnie
komedia jest najłatwiejszym gatunkiem.
Zdaję sobie sprawę z tego, że trudniej
je st zmusić widzów do śmiechu niż do
płaczu. Każdy gatunek film owy ma
swoje zalety i uroki. Mnie z jakichś
powodów łatwiej je s t zrobić komedię
i staram się je robić dopóki mam silę.
Reżyser, który robi kom edie może
zrobić również film poważny. Odwrotnie
się raczej nie zdarza - dodał Juliusz
Machulski. Zapytany, czy reakcje po
znańskiej publiczności były zgodne z je
go oczekiwaniami, odpowiedział twier
dząco. - Publiczność śmiała się tam,
gdzie się spodziewaliśmy, że będzie
reagowała. Czasami bardziej, a czasa
mi mniej, ale tych żartów jest tyle, że
dla każdej publiczności jest coś miłego.
Z Ryśkiem mamy już doświadczenie.
Jak coś nas nie śmieszy, to nie kom
binujemy, że może to się widzom

Na poznańskiej premierze obecni byli m. in. Juliusz Machulski - reżyser i Jan Kaczmarski - kierownik produkcji.
Na zdjęciu obaj w czasie pracy nad filmem
spodoba. K ieruje m y się własnym
poczuciem humoru, bo inaczej byśmy
się całkowicie zagubili bez takiego
punktu odniesienia - wyjaśnił Machulski.
Publiczność interesowało również to,
czy gaże aktorów były dużo większe
w drugiej części filmu. - W momencie
kiedy je st sukces, a film nie tylko zwrócił
koszty, ale i zarobił, to aktorzy mają
słuszne prawo do gratyfikacji za to.
W związku z tym gaże przy drugim
„Kilerze" były większe - odpowiedział
reżyser. Nie wymienił jednak konkret
nych sum. - „Kilerów dwóch"byirobiony
nieco dłużej od części pierwszej, byi
bardziej skomplikowanym i kosztował
nieco więcej wysiłku - wyjaśnił reżyser.
Najwięcej pytań skierowano do
Cezarego Pazury, odtwórcy dwóch
głów nych ról: Jurka K ilera i Jose
Arcadio Moralesa. Pytano go przede
wszystkim o to, czy ma świadomość,
że jego obecność w obsadzie gwaran
tuje sukces film u. - Mam akurat to
szczęście, że trafiam na dobre sce
nariusze. Na pewno nie pamiętacie tych
kaszan, w których zagrałem, ale byb
ich w moim dossier kilka... To, czy
film osiągnie sukces, to je st to wypad
kowa wielu czynników. Musi być dobry

scenariusz, dobry reżyser, dobre
zdjęcia i dobra obsada. Nie można
powiedzieć, że będzie Pazura to będzie
sukces. Ja mam czasem takie propo
zycje z różnych programów z telewizji,
aby wystąpić w jakimś talk-show. Pytam
się, ja k i je s t temat i o co będą pytać,
a oni mówią: „to nieważne, pan przyj
dzie i będzie fajnie". To nie tak jest. Do
takiej pracy trzeba się dobrze przygo
tować. Ja na temat dobrego obsadzania
aktorów mam swoją filozofię... Znam
taki żart, że dwie aktorki stara i mioda
były wbite na pal. Ta stara aktorka
um ierała bardzo piękn ie i godnie,
a wszyscy płakali. Mioda aktorka przez
cały czas się wierciła, bo chciała jeszcze
żyć. Ta stara popatrzyła na nią i mówi:
koleżanka je s t chyba źle obsadzona
- odpowiedział Cezary Pazura.
Zadawano również bardziej oso
biste pytania. Mężczyzn interesowało
to, czy granie z taką kobietą jak Kata
rzyna Figura nie wywołuje jakiś szcze
gólnych emocji. - Z Kaśką znamy się
od lat. Jest wspaniałą kobietą i ja ją
b a rd zo lubię . B u d z i je d n a k tylko
i wyłącznie emocje artystyczne. Tojest
ta k i zawód, że człow iek m usi się
całować i obśdskiwać, a żonie mówi,
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że do pracy idzie - podkreślił aktor.
Kobiety chciały wiedzieć przede
wszystkim to, jakim człowiekiem prywat
nie jest Cezary Pazura. - W życiu pry
watnym jestem mrukiem, poważnym,
nudnym facetem, co wie tylko moja
biedna żona. Mówi, że mógłbym się
chociaż raz powyiupiać tak, jak to robię
w pracy, a nie zasypiać przed telewi
zorem - wyjaśnił Cezary Pazura.
LIDIA SOKOWICZ

| VECT0R COMPUTEBS s. c. |

TANIE
ZESTAWY KOMPUTEROWE
DRUKARKI i INNE AKCESORIA
KOMPUTEROWE
MOŻLIWOŚĆ KUPNA NA RATY
ZADZWOŃ PO AKTUALNE CENY
KONTAKT TELEFONICZNY:
747-44-21 PO GODZ. 18“ - SŁAWEK
TEL. KOM. 0-602/514-704 (24 h)
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Autoryzowany
dealer

63-800 GOSTYŃ
ul. Poznańska 68
tel./fax (0-65) 572-17-50
tel. (0-65) 572-37-84

PRYWATNE POLICEALNE
STUDIUM ZAWODOWE
63-200 Jarocin, ul. Kościuszki 31
tel. ( 0 - 62 ) 747 - 23-73
_________________________________________

GOTOWKA - RATY - LEASING
YOLKSWAGEN BANK

SERWIS
gw arancyjny i pogwarancyjny

C Z Ę Ś C I Z A M IE N N E

HORMANN
Bramy garażowe I przemysłowe

OKNA
fi =1]EIJ ZIMĄ
I 1 TANIEJ

OGŁASZA NABÓR
NA SEMESTR I W ZAWODZIE:

-T E C H N I K INFORMATYK
Zajęcia w systemie zaocznym
Rozpoczęcie zajęć - luty 1 9 9 9
> - Szkoła posiada uprawnienia szkoły

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

publicznej

„

Inform acje i zapisy w godz. 8 .0 0 - 1 6 .0 0

BEZPŁATNY POMIAR
ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
JARO CIN UL. JO R DANA 28
TEL. 747 25 18

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

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

CENTRUM OKIENNE

Jarocin
ul. Moniuszki 47 (obok CPN-u)
tel. (0-62) 747-31-37

W Ę G IE L
M IA Ł
USŁUGI TRANSPORTOWE
g®o.

«

© < m j%

m h

PRODUKCJA • SPRZEDAŻ • MONTAŻ
._

— r i i— ą - n r i g *
P O Z IO M E I P IO N O W E

ffil-200 JAROCIN
UL. LEŚNA 14

1
prowadzi PHU „JARMEN”
członek grupy Polskie Biura
Rachunkowe i Podatkowe „DEKRET”
S p o rząd za m y

62-800 KALISZ
UL. WYSPIAŃSKIEGO 24

X

ROCZNE
ZEZN A N IA PO D A TK O W E
J a ro c in , ul. W ojska Polskiego 117
tel. 747-28-92_____
(18/99)|
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SPRZEDAM
ZIEMIĘ
pod zabudowę
przemysłową
0,56 ha - w Jarocinie
Tel. (0-89) 741-50-00
po 18.00

KASY FISKALNE

6 5 '2 0 0 JARociN

29
747 ' 52'77

ul. WioSENNA

NOWA PROMOCJA!!!

\
(Sortownia EI eIoryczna

Metkownica gratis!!!
do każdej kasy

teL /I a x

( 0 - 62 )

\

3rze d s ię b io rs tw o P ro d ijjk c y jn o -H a n d lo w o -U s łu g o w e

Zenon Krawczyk
o fę ru je w ce n a c h p ro d u ce n ta :

Uwaga!!! - ilość kas w promocji ograniczona

§4 elektroinstalacyjny

Serwis natychmiastowy, bezpłatna pomoc telefoniczna 24 h- Hotline 0-602/192-238

-

PC ROMAR - JAROCIN, UL. KILIŃSKIEGO 4, TEL. 505-20-20

- opraw y bgw ietfenjaw e biurowe, przem ysłow e, uliczne

kable, p te w o d y ,\ż fą c z a kablow e

- źródła ź wlatta
-

K O M P U T E R Y

- osp rzę jw fS S ^^p jS d g ro m o w ych
-

szafy

rozdzielnie n/n - w ykonyw ane wg zam ów ienia

- osprzęt k n u ra powietrznych - linki AL, AFL, kable ASXSn

Tylko 2.440 PLN BRUTTO

D ystrybutor firm y Legrand, Luka System

O b u d o w a M T, płyta głóna B X , procesor Intel C eleron 2 6 6 M H z, p a m ię ć 32 M B
karta grafiki A G P 4 M B , Karta dźw iękow a 16 bit, F D D 1,44". C D R O M 36x
dysk 3.2 G B , monftor 14" kolor, klawiatura W in 98, m ysz + pad

Z aprasza codziENNiE
od 8 .0 0 do 2 2 .0 0 , sobofy od 8 .0 0 do 1 6 .0 0

UWAGA PROM OCJA!!!

SKŁAD OPAŁU i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
w JAROCINIE, ul. W ęglowa 23
tel./fax 747-22-67

D o k a ż d e g o z e s t a w u g r a t is m u lt im e d ia ln a E n c y k l o p e d i a P o w s z e c h n a
(2 x C D , 6 0 ty s . h a s e ł ) o r a z K u p o n y r a b a t o w e w a r t o ś c i l O O P L N n a z a k u p
d o w o ln e j d ru k a r k i lu b p r o g r a m u W i n d o w s 9 8 i s k a n e r a

D o w ó z g r a tis , s e r w is u k lie n ta - 2 4 h
B e z p ła t n a p o m o c te le fo n ic z n a 2 4 h - H o tlin e 0 - 6 0 2 / 1 8 9 - 0 8 8

OKNA DRZWI PCV i ALUMINIUM
Profil PLUS PLAN bez kadmu i ołowiu
Okucie AUBI
Pełne wyposażenie okna w cenie standardu
BRAM Y G ARAŻOW E
ROLETY ZEW NĘTRZNE
PARAPETY
Bezpłatny pom iar i transport
UWAGA: Jakość przewyższająca cenę

/ h

II

PRYZM A

S. A .

oferuje tanio wysokokaloryczny

• węgiel kostka, orzech, groszek - gat. I
• koks gruby i orzech li
• miały węglowe
Opał na terenie miasta
dostarczamy bezpłatnie - od 1 tony!
Polecamy również szeroką gamę

P.H.UL MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. St. Wyszyńskiego 4
piętro, pokój 15, pn. - pt. 900 - 1600
Tel. (0-62) 747-32-91 w. 45

j

rurki e i M i ! l ^ % t ; y j n e , kanały kablowe

MATERIAŁÓW BUDOWLANCH

62-320 MIŁOSŁAW
Dz. Miłosławskich 2
Tel./fax (0-61) 438-24-31

Zapraszamy
7 .0 0 - 16.00 i 7 .0 0 -1 3 .0 0

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY - LUCAS

boazerie PCV, siding
panele ścienne i podłogowe
płyty gipsowo-kartonowe
drzwi, okna
^
systemy dociepleń
rynny PCV
pokrycia dachowe
m

m

■AKRO* k H A U f

m -S K O N f

ROCKWOOL

VOX-WITAR Jarocin, ul. Ceglana 1, tel. (0-62) 747-61-48
m agazyn
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Pietrzak m istrzem
W ielkopolski

Liderki bez fo rm y
UKS Czwórka Mac Met Jarocin w pierwszym meczu rundy rewanżowej
II ligi tenisa stołowego kobiet uległa wiceliderowi rozgrywek MKS-owi
Jedynka II Łódź 3:8.
Łodzianki przyjechały do Jarocina bez swojej czołowej zawodniczki A. Ślęzak,
zaś w ekipie Czwórki Mac Met zabrakło zmożonej przez grypę Bernardyny Trzeciak.
W pierwszych grach singlowych tylko Róża Konkolewska zdołała wywalczyć punkt,
wygrywając z najlepszą w drużynie gości E. Napierałą. Gdy obie jarocińskie pary
deblowe (M. Kwiatek/M. Struszczyk i R. Konkolewska/I. Tobolska) zwyciężyły swoje
rywalki, remis 3:3 dawał nadzieję na polubowne zakończenie meczu (podobnie
jak w pierwszym pojedynku w Łodzi). Jednak to było wszystko, na co było stać
jarocinianki w tym spotkaniu. Sygnalizowany już w turniejach kwalifikacyjnych
spadek formy (zwłaszcza liderek zespołu) odbił się niekorzystnie także na wynikach
drużyny. Porażka 3:8 z MKS-em jest tego dowodem.
W sobotę 16 stycznia prowadzące w rozgrywkach III ligi zawodniczki Czwórki
Augusto Jarocin pokonały 8:5 UKS Dąbrówka Łódź i nadal prowadzą w tej grupie
rozgrywek. Punkty wywalczyły: A. Nagła 3, J. Nowaczyk 2, H. Wiśniewska 2 oraz
debel Nowaczyk/Wiśniewska 1.
W niedzielę 17 stycznia w ramach rozgrywek ligi okręgowej mężczyzn UKS
Czwórka podejmowała drużynę Tajfuna Skry III Ostrów Wlkp. Po bardzo zaciętym
pojedynku Czwórka przegrała 7:10. Aż dziewięć gier w tym meczu kończyło się
dopiero po trzech setach. Niestety tylko dwa z nich zakończyły się zwycięstwami
jarociniaków. To zadecydowało o końcowym wyniku. Punkty dla Czwórki wywalczyli:
A. Migacz 2, T. Nagły 2, G. Kędzior 1, M. Wiśniewski 1 oraz debel Migacz/
Wiśniewski.
Uczniowski Klub Sportowy Czwórka przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie
organizuje Turniej Tenisa Stołowego „Zima ’99”. Zawody odbędą się 28 stycznia,
a uczestniczyć w nich mogą dziewczęta i chłopcy z terenu gminy i miasta Jarocin,
gmin Żerków, Jaraczewo, Kotlin, Koźmin Wlkp., Nowe Miasto oraz dzieci i młodzież
przebywająca na wakacjach w tych miastach i gminach. Od godz. 10.00 walczyć
będą najmłodsi - ki. I-IV (racz. 1988 i młodsi), od 12.00 - ki. V i VI (racz. 1986-87),
a od 16.00 najstarsi - kl. VII-VIII (racz. 1984-85). Trójka najlepszych zawodników
w każdej kategorii wiekowej otrzyma dyplomy i nagrody. Zapisy do turnieju
prowadzone będą na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów.
(pwt)

Poniżej podajemy tabele rozgrywek drużyn młodzieżowych
po rundzie jesiennej
10 12 11-22
6. Victoria Września
klasa juniorów młodszych:
10 10 17-22
7. Unia II Swarzędz
1. Amica II Wronki
15
(m ecze)
10 10 11-15
8. Szóstka Śrem
42 (pkty) 73-8 (bramki)
10
9 6-17
9. Herbapol Klęka
2. Amica Wronki
15 40 107-4
7 10-32
10. FC Paczkowo
10
3. Lech Poznań
15 40 84-11
11. Polonia Poznań
9 0 2-32
4. Mieszko Gniezno
15 33 58-19
5. Olimpia Bolplast Poznań
klasa trampkarzy starszych:
15 30 69-25
13 30 34-6
1. Jarota Jarocin
6. Polonia Środa Wlkp.
2. MOS SP 12 Gniezno13 29 36-14
15 25 6335
3. Warta Poznań
13 27 2316
7. Warta Śrem
15 24 30-48
4. Wełna Skoki
13 27 4312
8. Jarota Jarocin
15 23 40-25
5. Polonia Środa Wlkp. 13 26 57-20
9. Warta Poznań
14 22 32-21
6. Victoria Września
13 20 32-25
10. Sparta Szamotuły 15 19 36-48
13 18 21-32
7. Szóstka Śrem
11. Pogoń Książ Wlkp. 15 15 24-46
8. Oriik-Jarobud Miłosław
12. 1920 Mosina
15 12 45-59
13 17 19-19
13. Płomień Nekla
15 10 20-84
9. Piast Kobylnica
13 16 24-22
14. Sokół Rakoniewice 15 6
12-85
10. Kosynier Sokołowo13 15 2328
15. Rakieta Głuponie 15 4 '18-121
11. Huragan Pobiedziska
13-85
16. Lotnik Poznań
15 2
13 14 23-35
12. Sparta-Sklejka Orzechowo
klasa trampkarzy młodszych:
13 11 2333
1. Polonia Środa Wlkp. 10 27 34-6
13 4 74 3
13. Kotwica Kórnik
2. Jarota Jarocin
9 24 25-9
12-77
14. Orkan Jarosławiec 13 3
3. Lechia Kostrzyn
10 22 21-7
4. Olimpia II Bolplast 10 21 40-20
■•? & r * ' • ;
(pw)
5. Wełna Skoki
10 15 25-20
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Tomasz Pietrzak z klubu UKS Technik Jarocin został m istrzem
Wielkopolski w biegu na 2.000 metrów podczas I Halowych Mistrzostw
Wielkopolski w lekkiej atletyce w kategorii juniorów.
Mistrzostwa odbyły się w hali Calisii
w Kaliszu. Uczestniczyły w nich m. in.:
GWDA Piła, Gwardia Piła, AZS Poz
nań, Achilles Leszno, Maraton Turek,
Orkan Ostrzeszów, Calisia Kalisz i Stal
Ostraw Wlkp. Powiat jarociński repre
zentował UKS Technik Jarocin i ZSR
Tarce. Zaw ody przeprow adzono
w kategorii juniorów - roczniki 1980-83
- bez podziału na juniorów młodszych
i juniorów. W związku z tym większość
konkurencji w ygryw ali zaw odnicy
z największym stażem.
Pierwszy tytuł mistrza Wielkopolski
klubu UKS Technik Jarocin wywalczył
Tomasz Pietrzak w biegu na 2.000
metrów. Pietrzak od początku objął
prowadzenie i nie zagrożony dobiegł do
mety. Dwóch innych reprezentantów
klubu UKS Technik Jarocin „otarło się"
o miejsca na podium. Adrian Krystkowiak w biegu na 1.000 metrów „na
własne życzenie" zajął trzecie miejsce
w pierwszej, silniejszej, serii. Bieg ten
rozgrywany był w wolnym tempie (na
miejsca, a nie na czas). Dopiero na
ostatnich czterystu metrach zawodnicy

przyspieszyli tem po. K rystkow iak
przegrał w alkę o trze cią lokatę ze
zwycięzcą drugiej serii tylko o 0,20 sek.
Również czwarte miejsce zajęła Monika
Bryll w pchnięciu kulą. Swój najlepszy
dotychczasowy wynik poprawiła o metr.
Bardzo dobrze zaprezentow ali się
najmłodsi zawodnicy klubu (rocznik
1983). Łukasz Banaszak w biegu na
60 metrów uzyskał czas 7,82 sek.,
a Robert Kosiński - 7,82 sek. Niestety,
ze względu na panującą grypę, nie
wszyscy zawodnicy UKS Technik mogli
brać udział w mistrzostwach.
Od 22 do 24 stycznia w Ośrodku
Przygotowań O lim pijskich w Spalę
odbędą się mistrzostwa Polski juniorów
młodszych i juniorów. OKS Technik
reprezentować będzie w biegu na 3.000
metrów mistrz W ielkopolski Tomasz
Pietrzak. Od 24 stycznia UKS Technik
przygotowywać się będzie do nowego
sezonu startowego (potrwa od 13 marca
do 29 czerwca) na obozie w Ustroniu
Hermanicach.
(pwko)

S u k c e s D e re s z a
Dwaj zawodnicy Ludowego Klubu Jeździeckiego Deresz z Żerkowa
od nieśli spory sukces w N ow orocznych Zawodach Konnych
w Ostrowie Wielkopolskim.
W zawodach, które odbywały się
2 stycznia w hali Ośrodka Jeździec
kiego „Piaski”, brali udział zawodnicy
klubów jeździeckich z terenu byłego
województwa kaliskiego. LKJ Deresz
Żerków reprezentowało dwóch jeźdź
ców. Junior Mariusz Langner na koniu
Rola wystartował w konkursie klasy „L".
Pierwszy nawrót ukończył bez punktów
karnych, dzięki czemu zakwalifikował
się do rozgrywki finałowej.
Ostatecznie zajął piąte miejsce.
Ponieważ czołowa piątka zawodów
również w finale pojechała bezbłędnie,
o kolejności decydował czas przejazdu.
Różnice były m inim alne. Drugi
re preze ntan t Ziem i Jarocińskiej
- Ryszard Szymczak, startujący również
na koniu Rola, wziął udział w konkursie
klasy „P". Brali w nim udział najbardziej
doświadczeni zawodnicy. Szymczak
także bezbłędnie przejechał parcours,
lecz minim alnie przekroczył normę
czasu, za co otrzym ał 1/4 punktu
karnego. W ystarczyło to jednak do
zwycięstwa, bowiem reprezentant LKJ
Deresz Żerków był jedynym jeźdźcem,
który nie miał ani jednej zrzutki. Nowy
rok rozpoczął się dla Deresza bardzo
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udanie. Oby równie dobrze zawodnicy
z Żerkowa spisywali się w kolejnych
startach, przede wszystkim w mis
trzostwach Polski amatorów.
(pwmaj)

Zaw ody
p ły w a c k ie
Miejski Ośrodek Sportu i Rek
reacji oraz Urząd Miasta i Gminy
w Jarocinie organizują Wakacyjne
Zawody Pływackie Szkół Podsta
wowych „Zima ’99”.
Zaw ody odbyw ać się będą
6 lutego od godz. 9.00 w kategoriach
kl. I, II, III, IV, V -V I, V II-V III. We
wszystkich konkurencjach zawodnicy
pływać będą stylem dowolnym.
Z głoszenia do zaw odów p rzyj
mowane będą codziennie do 5 lutego
w godz. 7.00-21.00 na krytej pływalni
(tel. 747-31-04). Pierwsi trzej zawodnicy
w każdej konkurencji otrzymają na
grody, a wszyscy uczestnicy słodkie
upominki.
<pwkr)

