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Nowe
wydziały
sądowe

Powiatowy
budżet
bez szpitala
Głosami radnych koalicji SLD
- PSL Rada Powiatu w Jarocinie
przyjęła budżet powiatowy na
2000 rok. Odrzucono wniosek
AWS o przeznaczenie 140.000 zł
dla jarocińskiego szpitala na
wykonanie zaleceń Sanepidu,
zamiast zatrudniać w przyszłym
roku kolejnych siedem osób
w Starostwie Powiatowym. W ten
sposób w budżecie nie ma żadnych
środków na szpital, który podlega
władzom powiatu.

Nowy wydział cywilno-karny
Sądu Rejonowego w Jarocinie
będzie się zajmował tz.w. drobniej
szymi kategoriami spraw skarbo
wych, karnych i cywilnych.

Pieniądze będą zbierane na terenie powiatu jarocińskiego od godz. 8.00 do
16.00 przez ok. 250 osób - młodzież ze szkolnych kół PCK, Liceum Ogólno
kształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych w Tarcach, Technikum Odzieżowego,
Szkoły Podstawowej w Radlinie, ZHP oraz działaczy i krwiodawców PCK. Miejsca
zbiórek, organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, będą oplakatowane.

Nowe wydziały, powstałe na
mocy rozporządzenia Ministra Spra
wiedliwości funkcjonują we wszy
stkich sądach rejonowych w kraju
od początku tego roku. Jednostki
będą zajmować się tzw. drobniej
szymi sprawami. Należą do nich, m. in.
rozpoznawanie spraw o przestępstwa
skarbowe zagrożone karą grzywny,
ograniczenia wolności lub pozba
wienia wolności do lat 2, o wykro
czenia przekazane sądom z kole
giów wykroczeń, spraw z oskarże
nia prywatnego (tzw. pyskówki).
Sędzia wydziału cywilno-karnego
rozpoznawać będzie także sprawy
cywilne o roszczenia wynikające
z umów, jeżeli wartość sporu nie
przekracza 5 tys. zł., roszczenia wy
nikające z rękojmi i gwarancji jako
ści, jeżeli wartość przedmiot umo
wy nie przekracza wartości 5 tys. zł,
a także o zapłatę czynszu najmu lokali
oraz opłat związanych z najmem.
Nowy wydział cywilno-karny
funkcjonuje w Jarocinie od pierw
szego roboczego dnia roku 2000,
przy ul. Wrocławskiej 7. Powstał
także wydział zamiejscowy w Ple
szewie, przy ul. Malińskiej (w sie
dzibie dawnych roków sądowych).
Przewodniczący wydziałów zosta
ną powołani jeszcze w tym tygod
niu przez prezesa Sądu Okręgo
wego w Kaliszu.

Dokończenie na str. 7
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Dwa tygodnie temu, na sesji
Rady Powiatu, odbyła się debata
nad projektem przyszłorocznego
budżetu. Skrytykowały go opozy
cyjne kluby Akcji Wyborczej So
lidarność i Unii Wielkopolan. Swo
jej propozycji bronił zarząd i koali
cja Sojuszu Lew icy D em okra
tycznej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
Dokończenie na str. 9

Budżet przyjęty
mimo agitacji
wizualnej
Budżet gminy i miasta Jarocin
na rok 2000 został przyjęty
głosami koalicji SIJD-PSL w formie
zaproponowanej przez zarząd
miejski. Nie uwzględniono żadnych
poprawek zgłaszanych przez kluby
A WS i Unii Wielkopolan. Na sesji
budżetowej koalicjanci nie chcieli
dopuścić do przedstawienia przez
radnego AWS - krytykującego
budżet - danych wyświetlanych
z rzutnika. “Nie chciałbym, aby
odbywała się tu agitacja wizualna’’
- mówił przewodniczący rady
Marian Sikorski.
Na ostatniej w 1999 roku sesji
Rady Miejskiej radni mieli osta
tecznie zdecydować o kształcie
przyszłorocznego budżetu gminy.
Przed miesiącem, podczas debaty
budżetowej, wiele zastrzeżeń do
przedstawionego przez zarząd pro-"
jektu, zgłaszali rad n iz^o p o zy cyjnych klubów Akcji Wyborczej
Solidarność i Unii Wielkopolan.
Wskazywano głównie na za duży
- ich zdaniem - wzrost nakładów na
administrację, zbyt niskie nakłady
na inwestycje oraz brak działań
restrukturyzujących funkcjono
wanie zakładów komunikacji miej
skiej i gospodarki mieszkaniowej.
Dokończenie na str. 3

Fotoreportaż na str. 14

Nowe
Mi ast o
Budżet między
opłatkiem
a szampanem
Uchwalenie budżetu oraz stawki
najważniejszych podatków na
2000 rok zdominowały ostatnie
w tym roku posiedzenie Rady
Gminy Nowe Miasto. Uchwały te
podjęto na sesji 29 grudnia, którą
rozpoczęto łamaniem się opłatkiem,
a zakończono szampanem.
Przed rozpoczęciem śesji, prze
wodniczący rady gminy i jego za
stępca wręczyli wszystkim obec
nym radnym, sołtysom i zaproszo
nym gościom opłatek. Życzono
sobie przede wszystkim zdrowia
i wytrwałości w pracy na rzecz gminy.
Po paru minutach rozpoczęły się
obrady. Radni uchwalili tego dnia
w szy stk ie uchw ały podatkow e
i budżet na 2000 rok.
Podatki wzrosły w porównaniu
z rokiem ubiegłym średnio o 6,6 %.
Dokończenie na str. 5

Wielka Orkiestra w niedzielę
Prawie 250 osób będzie zbierało pieniądze na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy na terenie całego powiatu. W Jarocińskim
Ośrodku Kultury zorganizowany zostanie otwarty koncert kolęd.

Spotkanie opłatkowe z biskupem
Jak co roku biskup kaliski Stanisław Napierała podzielił się opłatkiem z radnymi powiatu,
gminy i miasta Jarocin oraz gmin ościennych: Jaraczewa, Kotlina i Żerkowa. Odprawił
również mszę w intencji władz samorządowych i mieszkańców powiatu jarocińskiego.
Księdza biskupa Stanisława Napierałę powitał w kościele św. Mar
cina ksiądz Dariusz Matusiak, pro
boszcz parafii. O odprawienie mszy
świętej w intencji powiatu i jego
mieszkańców poprosił ordynariu
sza diecezji kaliskiej Adam Koło
dziej, starosta powiatu jarocińskie
go. We mszy świętej uczestniczyli
radni gminni z burmistrzem Ma
rianem Michalakiem, radni powia
towi, władze Jaraczewa, Kotlina o.
i Żerkowa oraz proboszczowie wszy- ~
stkich jarocińskich parafii.
|
*
Dokończenie na str. 3 U.s
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Działaliśmy
prewencyjnie

I Sesja Młodzieżowej Rady Powiało

Rozmowa z KRZYSZTOFEM ADAMIAKIEM - komendantem
Straży Miejskiej w Jarocinie
W jaki sposób Straż Miejska
w Jarocinie dbała o to, by prze
strzegano rozporządzenia woje
wody dotyczącego zakazu sprze
daży nieletnim oraz używania
fajerwerków w inne dni niż Syl
wester i Nowy Rok.
Wszystkim dyrektorom szkół
podstawowych i średnich, właści
cielom sklepów i osobom zainte
resowanym przekazane zostało
rozporządzenie wojewody. Fun
kcjonariusze straży miejskiej oso
biście zawieźli kserokopie tego
pisma do wszystkich takich pun
któw na terenie gminy i miasta. Ze
szczególną prośbą zwróciliśmy się
do dyrektorów szkól, by na apelach
powiadomili dzieci o zakazie uży
wania przez nich petard. Sami mie
liśmy także prelekcje w szkołach.
Czy strażnicy patrolow ali
osiedla i ulice gminy częściej, niż
zwykle?
Nasi strażnicy byli na najwię
kszych osiedlach w Jarocinie. Nie
ma jednak takiej ilości strażników,
by mogli obstawić cale osiedle.
Były wzmożone patrole. Jednak już
sama obecność strażników działała
troszeczkę dyscyplinująco Oczy
wiście wiadomo, że nie wszyscy
będą się stosować do rozporządze
nia. Wiedzą o tym sami mieszkań
cy. A gros osób łamiących rozpo
rządzenie, to nieletni, którzy są
właściwie bezkarni.
Na targu można było kupić
fajerw erki, m im o zakazu ich
sprzedaży w takich miejscach.
Mieliśmy interwencje, że rze
czywiście na targu można kupić
fajerw erki. K ilka razy kontro
lowaliśmy targowisko miejskie, ale
w momencie, kiedy dokonywali
śmy tej kontroli stoiska, tych petard
po prostu już nie było.

Strzelały z petard głównie
dzieci, choć i dorośli “bawili” się
nimi, łamiąc zakaz. Mogliśmy się
sami o tym przekonać - słysząc
wybuchy fajerwerków na długo
przed Sylwestrem.
Czternaście osób schwycono na
łamaniu przepisów rozporządzenia.
W większości były to dzieci. Ale
w tej grupie znalazły się także
osoby sprzedające fajerwerki wprost
z sam ochodu oraz w łaściciele
sklepów, w których dzieci kupo
wały petardy. W pierwszych dwóch
przypadkach przeprowadziliśmy
rozmowy, handlarzow i obw oź
nemu wręczyliśmy rozporządzenie.
Kiedy złapaliśmy dzieci, przepro
wadziliśmy rozmowy z ich rodzi
cami - z bardzo różnym skutkiem.
Niektórzy rodzice tłumaczyli, że nic
nie wiedzą. Jedna matka miała duże
pretensje, wydzwaniała do mnie
i do burmistrza tłumacząc się, że jej
syn nie może kupować petard, bo
mu nie daje na to pieniędzy. A tym
czasem ten p iętn asto latek był
dwukrotnie schwytany. Strażnicy
sami widzieli, jak rzucał petardy do
kosza. Wiemy, że dorośli nawet
przez okno wyrzucali fajerwerki.
Czy oprócz pouczeń straż
miejska zastosowała mandaty?
Nie. Trzeba by schwytać sprze
dawcę na gorącym uczynku, czyli
w m om encie, kiedy sprzedaje
petardy nieletniemu, a to jest bardzo
trudne. Działaliśmy prewencyjnie:
nastawiliśmy się przede wszystkim
na pouczanie i informowanie. Mo
im zdaniem w porównaniu z ubie
głym rokiem tym razem było
spokojniej na osiedlach. Nasze
działanie przyniosło efekty. Miesz
kańcy mogą być oczywiście innego
zdania.
Rozmawiała JUSTYNA NAPIERAJ

ogłoszenia

Ochotnicza Straż Pożarna
w Łobzowcu
organizuje

WIECZOREK
KARNAWAŁOWY
w dniu 29.01.2000
na sali wiejskiej w Górze
P rzyg ryw a z e s p ó ł „F O R T E ”
P rze d p ła ty lu b w p ła ty
Ł o b z o w ie c 4 2 ; po 18.00
C e na 70 z ł

Ogłoszenie
Polski Związek Wędkarski
Koło Jarocin-M iasto
zawiadamia swych członków,
że zebranie sprawozdawcze za
1999 r. odbędzie się 16 stycznia
2000 o godz. 10.00 w JOK-u
Jarocin, ul. Plac Młodych 1.
Zapraszamy wszystkich
członków naszego koła.
(3/R /2000)

„PRZYWRÓĆMY G0DN0SC STAROŚCI”
Jeśli bliska Ci osoba:
* stopniowo traci pamięć, orientację...
* coraz częściej wymaga Twojej opieki
* codzienne czynności stają się dla niej problemem
być może cierpi na chorobę Alzheimera
Liczy się czas - zadzwoń!!!

Bezpłatna infolinia 0-800/250-250
2

Sonda „Gazety”

► JAROCIN
odbęd się w czwartek 6 stycznia.
P oczątek obrad o godz. 15.00
w jarocińskim ratuszu. Młodzi
radni uchwalą swój statut i regu
lamin, wybiorą przewodniczącego,
wiceprzewodniczących, sekretarza
i rzecznika prasowego. Powołają
także komisje rady: oświaty, kul
tury, sportu, bezpieczeństwa publicznegi i ochorny środkowiska.
M łodzieżowa Rada Powiatu
została wybrana w listopadzie. 30
radnych wyłoniono we wszytskich
szkołach ponadgimnazjalnych po
wiatu jarocińskiego. Młodzi radni
chcą opiniować niektóre uchwały
Rady Miejskiej i Rady Powiatu, do
których zamierzają także kierować
swoje wnioski.

Fajerwerki
niezgodnie z prawem
Stu mieszkańców Ziemi Jarocińskiej zapytaliśmy, czy przestrzegane
były przepisy dotyczące sprzedaży nieletnim i używania fajerwerków
tylko w Sylwestra i w Nowy Rok. 81 ankietowanych uznało, że łamane
było prawo zarówno przez sprzedawców, jak i osoby używające petardy
już wiele dni przed Sylwestrem. Tylko nieliczni (6 %) twierdzili, że
przestrzegano przepisów.

(rr)

► KOTLIN
Zarząd Gminy Kotlin ustalił wyna
grodzenia dla osób upoważnionych do
znakowania zwierząt i wystawiania
świadectwa m iejsca ich pocho
dzenia. Otrzymają oni wynagro
dzenie w wysokości 50 % zainkasowanych sum.
Zarząd zapoznał się również
z treścią umowy na budowę gazo
ciągu Kotlin - Parzew, jaką gmina
zam ierza podpisać z Z ielo n o 
górskimi Zakładam i Górnictw a
Nafty i Gazu. Zgodnie z nią gmina
zostanie obciążona jedynie ko
sztami projektu budowy gazociągu.
Pozostałe koszty zostaną podzie
lone pomiędzy firmę „Paula” z Parzewa i zakłady z Zielonej Góry.
(ls)

► NOWE MIASTO
Gminne Drużynowe Mistrzostwa
WTenisie Stołowym odbędą się w naj

bliższy czwartek w sali gimnasty
cznej Szkoły Podstawowej w Kolniczkach. Turniej rozegrany zo
stanie w dwóch kategoriach: klas VI
i młodszych oraz VIII i gim na
zjalnych. W mistrzostwach weźmie
udział czterdzieści uczestników,
podzielonych na dw uosobow e
drużyny ze wszystkich szkół w
gminie Nowe Miastb. W następnym
tygodniu, również w Kolniczkach
odbędą się mistrzostwa szczebla
powiatowego.
(jn>

► ŻERKÓW
6 stycznia w kaplicy w Chrzanie
odbędzie się koncert kolęd w wyko
naniu żerkow skiego chóru. Po
czątek - o godz. 18.00. 9 stycznia
chór wystąpi w Jarocinie podczas
koncertu Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy, a 16 stycznia u franciszkanów. W styczniu człon
kowie chóru wyjadą jeszcze do
Czerniejewa oraz Kołaczkowa.
Podczas ostatniej sesji radni
ustalili wysokość opłaty adm i
nistracyjnej za sporządzenie testa
mentu, która obowiązywać będzie
w 2000 roku. Wyniesie ona 100 zł.
(akl)

J a r o c i n

Droższe „emki”,
wyższe czynsze
Indywidualne bilety komunikacji miejskiej w Jarocinie
podrożeją od 17 stycznia, a miesięczne od 1 lutego.
Za trzy tygodnie wzrosną też stawki czynszu za najem
lokali mieszkalnych i socjalnych.
Dotychczas obowiązujące ceny
biletów wprowadzono na początku
1999 r. Przedstawiając propozycję
podwyżek cen biletów autobu
sowych burmistrz Marian Michalak
przypomniał, że w ciągu minionych
12 m iesięcy dw udziestokrotnie
drożał olej napędowy. Czynnikiem
podnoszącym koszty komunikacji
miejskiej jest też starzejący się tabor
autobusowy, wymagający zw ię
kszenia nakładów finansowych na
rem onty. Od 1 stycznia br. na
wszystkie usługi komunalne, w tym
na komunikację miejską, nałożono
7 % podatku VAT. Dlatego też
b u rm istrz w n ió sł o p rz y ję cie
uchwały, którą negatywnie zaopi
niowały związki zawodowe. Po
parli ją radni koalicji SLD-PSL.
Większość radnych z opozycyjnych
klubów AWS i Unii Wielkopolan
wstrzymała się od głosu.
Bilet jednorazowy na kurs w obrę
bie miasta podrożeje ze 1,10 zł do
1,30 zł, jednorazowy w pierwszej
strefie poza miastem ze 1,40 zł na
1,70 zł. Ceny wszystkich biletów za

mieszczamy w ogłoszeniu na str. 10.
Od 1 lutego wzrosną również
stawki czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach komu
nalnych. Za I metr kwadratowy
powierzchni trzeba będzie zapłacić
2,14 zł. Druga podwyżka czynszu
zostanie wprowadzona od 1 lipca.
Wówczas stawka za 1 metr kwa
dratowy będzie wynosiła 2,64 zł.
W lokalach socjalnych od 1 lutego
opłata czynszowa wzrośnie do 0,5
zł. - Podwyżki opłat czynszowych (...)
Zgodne są z przyjętą strategią roz
woju gospodarczego gminy oraz
polityką urealniania czynszów w go
spodarce mieszkaniowej - tłumaczył
propozycje zarządu burmistrz Marian
Michalak: - Dążeniem administracji
budynków jest wzrost wpływów z ty
tułu opłat czynszowych przy jedno
czesnym wykorzystaniu zwiększonych
środków na remonty budynków
i zahamowanie ich dekapitalizacji.
Uchwalę przyjęto zdecydowaną
większością głosów. Żaden z rad
nych nie glosował przeciw, a dwóch
wstrzymało się.
(rr>

Niezbędny Bajda
Wjarocińskiej Radzie Miejskiej
powołano doraźną komisję, która
przygotuje propozycje zmian
w statucie gminy. Do je j składu
powołano osiem osób, w tym
radnego Leszka Bajdę, który
zgłosił sam siebie, uznając, że jest
niezbędny w zespole.
Do komisji doraźnej, przygo
towującej propozycje zmian statutu,
zgłoszono radnych Ryszarda Pa
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wlaka, Mirosława Drzazgę, Lechoslawę Dębską, Macieja Kostkę.
Mariana Ulke i radców prawnych
M ałgorzatę Sikorską i Henryka
Pawlińskiego. Sam siebie zgłosił
radny Leszek Bajda. - Pewne pro
cedury wymagają doświadczenia
i praktyki odpowiednich osób. Dla
tego uważam, że jestem niezbędny
w tej komisji - tłumaczył radny. Rada
przyjęła wszystkie kandydatury, (rr)

. v , ■.......................
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Budżet przyjęty mimo agitacji wizualnej
Dokończenie ze str. 1

Na komisji budżetowej, w któ
rej opozycja ma jeden głos przewa
gi nad koalicją SLD-PSL, przyjęto
kilka wniosków wbrew woli zarzą
du. Przeforsowano m. in. przesunię
cie środków na szkolenia dla rol
ników i wykonanie sygnalizacji
świetlnej na drodze w kierunku
Wrocławia przy szkole podstawo
wej nr 3 lub w Golinie (propozycja
radnego Zbigniewa Bialousa z Unii
Wielkopolan). Poparcie komisji
zyskała także propozycja radnego
Przemysława M usielaka (AWS)
wycofania z planu inwestycji oczy

nyw ać proponow anych zm ian.
Wyjaśniał, że na szkolenia dla rol
ników można przeznaczać pienią
dze zapisane na promocję gminy.
Natomiast koszt sygnalizacji świetl
nej znacznie przewyższa kwotę,
o którą występował radny Białous.
Burmistrz opowiedział się również
za pozostawieniem w planie in
westycji oczyszczenie stawu, o co
wnioskowały też zarządy osiedli. Chcemy byś gminą ekologiczną,
dbającą o przyrodę - mówił bur
mistrz. Sprzeciwił się także zmniej
szaniu nakładów na administrację.
- Wycofanie tej kwoty je s t nie

sami wyświetlanymi z rzutnika.
Poprosił więc o przygotow anie
projektora będącego na stałe na
wyposażeniu sali sesyjnej. Prze
wodniczący rady Marian Sikorski
zapytał jednak: - Czy państwo radni
chcą, aby w takiej formie przepro
wadzać dyskusję? (...) Jest jasna
sytuacja, że zarząd żadnych kon
cepcji ju ż nie przyjmuje. Radny
Lech Szymczak (SLD) stwierdził
stanow czo: - D zisiaj żadnych
wniosków nie przyjmujemy. Dzisiaj
uchwalamy budżet. Radny Zbi
gniew Szczepaniak (SLD) zgłosił
więc w niosek, aby nie wnosić

Ogłoszono przerwę w obradach, podczas której koalicjanci z SLD i PSL-u zastanawiali się,

W końcu Adam Pawlicki przedstawił opinię

czy radny AWS może używać rzutnika

opozycji posługując się foliogramami

szczenia stawu w jarocińskim parku
(łączny nakład w latach 2001 - 2(X)2
to 430.000 zł, w roku 2(XX) z budżetu
gminy - 100.000 zł) i zmniejszenia
o 300.000 zl wydatków na admini
strację. Wygospodarowane w ten
sposób środki miałyby być przezna
czone na oświatę, głównie remonty
w gimnazjach.
Już na początku sesyjnej dysku
sji na. tem at budżetu burm istrz
Marian Michalak oświadczył: - Za
rząd miejski postanowił nie doko

możliwe przy konieczności reali
zacji nałożonych zadań na gminę
po reformie administracyjnej i okre
ślonych w strategii rozwoju gminy.
(...) Nastąpiłyby zwolnienia pra
cowników. Uznał też, że środki na
oświatę powinny zostać zwiększo
ne w budżecie państwa. - Gmina nie
może wyręczać ministra edukacji mówił Marian Michalak.
Przewodniczący klubu radnych
AWS Adam Pawlicki chciał w swo
im wystąpieniu posłużyć się wykre

rzutnika na salę. Popierał go prze
wodniczący rady. - Nie chciałbym,
aby odbywała się tu agitacja wizu
alna. Rozstrzygnięcie sporu w dro
dze głosowania zażądał burmistrz
Marian Michalak. - Pan Szcze
paniak zgłosił wniosek przeciw
stosowaniu tego urządzenia. Proszę
o przegłosowanie wniosku. Po kilku
minutach dyskusji przewodniczący
rady ogłosił przerwę w obradach,
podczas której naradzali się radni
koalicji SLD-PSL. Po chwili radny

Spotkanie opłatkowe z biskupem
Dokończenie ze str. 1

Obecny był rów nież ksiądz
Stanisław Szym ański, dziekan
dekanatu jarocińskiego.
W czasie kazania biskup kaliski
nawiązał do rozpoczynającego się
właśnie Roku Jubileuszowego, a na
zakończenie życzył wszystkim
mądrości, która jest od Boga i stanowi
dar Ducha Świętego. Po mszy świę
tej podziękował pocztom sztanda
rowym za obecność, ministrantom
za posługę oraz młodzieżowemu
zespołow i w okalno-instrum en
talnemu z parafii św. Marcina za
upiększenie liturgii śpiewem.
Po odpraw ieniu Eucharystii
ksiądz biskup udał się wraz z rad
nymi do ratusza na tradycyjne spot
kanie opłatkowe. Poproszony o za
branie głosu ksiądz biskup zwrócił
uwagę na lakoniczność wypowie
dzi Adama Kołodzieja. - Słuchałem
pana starosty. Mówił ładnie, ale
trochę dyplomatycznie. Myślałem,
że będzie następna mowa, a tym

czasem mnie wywołano - powie
dział ksiądz biskup S tanisław
N apierała. - Ja to ciągle p o d 
kreślam, że władza, którą macie od
ludzi w wyniku wolnych wyborów,
jest nie tylko zawierzeniem ze strony
ludzi, ale i przejawem tego, że Bóg
chce się wami posługiwać, jako
swoimi narzędziami, dla dobra
wspólnego. Życzył władzom, aby
miały odwagę spojrzeć na siebie
krytycznie i nie zapominały o sta
wianiu na pierwszym miejscu dobra
człowieka.
W noworocznych życzeniach
biskup życzył władzom na rok 2000
- Rok Jezusa Chrystusa, aby udało
im się zrealizować plany i zamie
rzenia. Apelował też o umiejętność
współdziałania i zgodę. Zdaniem
ordynariusza diecezji jedność two
rzy się z „wielości różnorodnej”. Życzę wam, abyście pięknie się
różnili. Jeśli ta wielość nie schodzi
się w jed n o ści w służbie czło 
wiekowi, wtedy ludzie „okładają

s ię ”. Przypomina to walkę kogu
tów, które biją się aż do końca. Co
z tego w ynika? Jeden padnie,
a drugi też ledwo żyje. Ani nie
masz rosołu. Taki pluralizm, taka
w ielość, w której ludzie tylko
na sta ją na sieb ie, to nie je s t
budowanie. My musimy dążyć do
podniesienia kultury życia p o 
litycznego. Życzę wam, drodzy
państwo, polityki jedności - po
w iedział biskup Stanisław N a
p iera ła. O sobne ży c zen ia n o 
woroczne ksiądz biskup złożył
jarocińskim mediom.
Na zakończenie części o fi
cjalnej spotkania chór im. K. T. Barwickiego wraz z wszystkimi gość
mi odśpiew ał kolędę „Bóg się
rodzi”. Później dzielono się opłat
kiem i składano indyw idualne
życzenia. Na zakończenie spot
kania wszystkich gości zaproszono
na poczęstunek przygotow any
w holu ratusza.
(Is)

Zbigniew Szczepaniak wycofał władz - spadł o ponad 6 % do 27,6 %.
swój wniosek przeciw stosowaniu
Adam Paw licki w yraził też
rzutnika, który w tym czasie został swoje zaskoczenie dużym wzro
już zainstalowany na sali.
stem nakładów na administrację. Przewodniczący klubu radnych Mieliśmy przekształcenie struktur
AWS ocenił, że przedstaw iony urzędu, co miało usprawnić jego
projekt budżetu nie jest przeło funkcjonowanie, a jednocześnie nie
mowy. - Kiedy na początku 1999 zwiększyć kosztów administracyj
roku odbywało się głosowanie nad nych. Stało się odwrotnie - stwier
udzieleniem absolutorium zarzą dził radny. Krytykował także ośmiodowi koalicji SLD-PSL (...), daliśmy procentowy spadek wydatków z bu
mu mandat zaufania. Liczyliśmy, że dżetu gminy na oświatę i za małe
koledzy Z klubów rządzących podej nakłady na rolnictw o. - Mamy
mą w spółpracę - m ówił radny komisję rolnictwa Rady Miejskiej,
Adam Paw licki. - Do projektu któ rej ko szty fu n k c jo n o w a n ia
budżetu na 1999 r. odnosiliśmy się przewyższają wydatki gminy na
rolnictwo - zauważył Adam Pa
Z wyrozumiałością, bowiem był to
początek pracy nowego zarządu. wlicki. Zapowiadając głosowanie
Wtedy przedstawiliśmy wiele pro przeciw projektowi zarządu nazwał
pozycji budżetowych, które nie budżet pasywnym i mało odważnym.
Wypowiadając się w imieniu
zostały jednak uwzględnione. Po
stanowiliśmy poczekać rok, licząc, Unii Wielkopolan Zbigniew Białous
Że m oże w kolejnym b u dżecie przyznał, że zgadza się z zarzutami
zostaną zawarte nasze wnioski. Tak postawionymi przez Adama Pa
się nie stało. Radny, ubolewał, że wlickiego. Dodał też: - Liczyliśmy,
nie doszło dotąd do przekształceń Że jakiś kompromis będzie możliwy
własnościowych zakładów komu do osiągnięcia i uda się przekroczyć
nalnych: komunikacji i gospodarki barierę politycznych podziałów.
mieszkaniowej. Miałoby to jego Teraz można stawiać znak zapytania
zdaniem poprawić funkcjonowanie nad sensem dalszego udziału rad
obu, które zyskałyby dużo większą nych opozycji w pracach komisji
samodzielność, a gminą przesta rady. Ubolewał, że zarząd nie zapisał
łaby je dotować. - W mieszkaniach proponowanej przez niego kwoty
kom unalnych często m ieszkają 10.000 zł na szkolenia dla rolnictwa.
osoby bardzo dobrze zarabiające. Odpowiedział mu członek zarządu
D laczego do czynszu m ają im Jan Sójka. - Cała siła Europy Zacho
d o p ła ca ć w szyscy m ieszka ń cy dniej jest skierowana na to, aby
gminy, bo tak należy traktować zniszczyć nasze rolnictwo. Nawet
dotację z budżetu gm iny? (...) gdybyśmy 300 min zł przeznaczyli na
W Ostrowie Wlkp. dokonano zmian rolnictwo na terenie gminy, to i tak
i do zakładu gospodarki m iesz nic nie zaradzimy.
kaniowej nie trzeba dopłacać, a na
W głosowaniu budżet poparli
wet wypracowuje on zyski, z których wszyscy radni koalicji SLD-PSL, a tak
buduje się nowe mieszkania - mówił że Lechosława Dębska i Leszek
przew odniczący radnych AWS. Bajda. Większość radnych opozycji
Wskazywał także, iż wskaźnik in wstrzymała się od głosu. Przeciw byli
westycji - w porównaniu z osta Adam Pawlicki i Mirosław Drzazga.
tnim rokiem kadencji poprzednich
ROBERT KAŹMIERCZAK

Dariusz Szymczak
wiceprzewodniczącym
sejmiku wielkopolskiego
Dariusz Szymczak (AWS) z Nowego Miasta nad Wartą
został wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
Kiedy rok temu, po wyborach
samorządowych, w Sejmiku Woje
wództwa Wielkopolskiego obsa
dzano najważniejsze funkcje, wy
brano jedynie dwóch z trzech statu
towych wiceprzewodniczących.
Z ostali nimi radni z rządzącej
województwem koalicji SLD-PSL.
Dwie próby wyłonienia trzeciego
wiceprzewodniczącego z opozycyj
nej Akcji Wyborczej Solidarność
uniemożliwił sprzeciw koalicjan
tów. Na sesji sejmiku 20 grudnia
AWS i Unia Wielkopolan zgłosiły
kandydaturę radnego akcji Dariusza
Szymczaka z Nowego Miasta nad
Wartą. Tym razem kandydat opo
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zycji uzyskał wystarczającą liczbę
głosów.
Dariusz Szymczak ma 37 lat.
Z zawodu jest prawnikiem. Pro
wadzi kancelarię radcowską w Po
znaniu. Mieszka w Nowym Mieście
n. Wartą. Przed miesiącem został
wybrany przewodniczącym wiel
kopolskiego Ruchu Społecznego
AWS, najsilniejszej z partii współ
tworzących Akcję Wyborczą Soli
darność. Jest też zarządcą komi
sarycznym ZPO „Jarkon”.
Od roku jednym z wiceprze
wodniczących sejmiku jest inny
radny z terenu Ziemi Jarocińskiej,
Jan Grzesiek (PSL).
(rr)
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Klub Górski
w Jarocinie

M Kradzieże i włamania 28 grudnia o godz. 18.30 w szatni przychodni

Jar-Medic w Jarocinie skradziono torebkę z dokumentami, należącą
do Danuty P.
Tego samego dnia w Jarocinie na ul. św. Ducha włamano się do
baru Klaudiusz. Złodzieje wyłamali drzwi wejściowe od zaplecza,
a następnie skradli osiem butelek piwa oraz pieniądze z gier
zręcznościowych, należące do Magdaleny Z.
Również 28 grudnia nieznani sprawcy włamali się do baru przy
ul. Poznańskiej w Kotlinie. Złodzieje wyrwali kłódkę i weszli do
środka przez okno od kuchni. Skradli aparat telefoniczny, butelkę
wódki, papierosy, a także rozbili dwa automaty do gier zręcznościo
wych skąd zabrali 1.000 zł, należące do Pawła N.
30 grudnia o godz. 12.00 w poczekalni gabinetu stomatologicznego
przy ul. Brandow skiego w Jarocinie nieznany sprawca skradł
Danucie M. torebkę z dokumentami.
31 grudnia w Jarocinie na ul. Zamkowej nieznani sprawcy wybiłi
szybę w oknie wystawowym sklepu należącego do Małgorzaty S. Po
wejściu do środka ukradziono słodycze, których wartość jest ustalana.
:.'M Wypadek 29 grudnia na drodze pomiędzy Cerekwicą Starą a Noskowem kierujący jelczem Michał G. podczas hamowania wpadł w poślizg
i uderzył w osobowego mercedesa, którym kierował Radosław K.
Obrażeń ciała doznali pasażerowie mercedesa.
(jn)

Informacje pochodzą w Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

Półkolonie
w ferie

Koncert u ojców
Franciszkanów

Zebranie rodziców, których
dzieci chciałyby wziąć udział
w zimowych półkoloniach
odbędzie się 18 stycznia.

W niedzielę, 16 stycznia o godzinie
15.00 w kościele ojców
Franciszkanów odbędzie się
koncert kolęd.

Półkolonie odbędą się w ferie
zimowe, w term inie 24 stycznia
- 4 lutego. Organizatorem jest klub
osiedlowy Spółdzielni Mieszka
niowej Lokatorsko-Własnościowej
w Jarocinie, osiedle Kościuszki 3.
Początek zebrania organizacyj
nego o godz. 18.00 w klubie przy
ul. Kościuszki.
0)

W trak cie koncertu będzie
można wysłuchać najpiękniejsze
p o lsk ie kolędy w w yko n an iu
chórów parafialnych. Na zapro
szenie do Jaro cin a przyjedzie
również ksiądz biskup Teofil Wilski, biskup pomocniczy diecezji
kaliskiej.
(Is)

Ślubowanie w Łuszczanowie
Dwudziestu pierwszoklasistów z Zespołu Szkól
w Łuszczanowie złożyło ślubowanie. Każdy uczeń otrzymał
prezenty i słodycze.

W Jarocinie działa klub górski „ Grule ”. Jego człon
kowie spotykają się na kolejnych wyprawach. W 2000 roku
wyruszą w Dolomity włoskie, a także we francuskie
i hiszpańskie Pireneje.
Pierw sze spotkanie sym pa
tyków gór odbyło się w kwietniu.
Ustalili wtedy .wyjazd do miejsco
wości Sobótka, skąd weszli na
Slężę. - Już wtedy wierzyliśmy, że
uda się w Jarocinie utworzyć klub
górski - przyznaje Andrzej Pia
secki, prezes klubu.
Później odbyło się kilka spotkań
w klubie jarocińskiej spółdzielni
mieszkaniowej. Początkujący tu
ryści i „wytrawni górale” znaleźli
wspólny język rozmawiając o swo
ich wycieczkach i wspinaczkach.
Obejrzeli filmy wideo z wypraw
w Alpy francuskie, włoskie i szwaj
carskie, Alpy julijskie w Słowenii,
na Sycylię (z wejściem na wulkan
Etna), Wyspy Liparyjskie oraz na
południe W łoch z wejściem na
Wezuwiusza.
Kolejnym wspólnym wyjazdem
była wyprawa w Sudety. 16 człon
ków klubu weszło na Śnieżkę wspa
niałym szlakiem wiodącym przez
Kocioł Łomniczki, w którym usy
tuowany jest symboliczny cmentarz

ofiar gór. Zwiedzili też Miasteczko
Szeryfa pod Karpaczem , gdzie
można zrobić sobie zdjęcia z szery
fem w saloonie lub w dyliżansie. W listopadzie odbyło się zebra
nie członków klubu, podczas które
go ustalono jego nazwę oraz wybra
no zarząd. Prezesem został Andrzej
Piasecki, zastępcą - Stanisław Mar
kiewicz, sekretarzem - Grzegorz Kręć,
skarbnikiem - Genowefa Pudelska,
członkiem zarządu - Michał Ciechelski. Ustalono, że klub będzie
nosił nazwę „Grule”, co w góral
skiej gwarze znaczy ziemniaki (pyry).
W najbliższym czasie zarząd za
proponuje terminy wyjazdów w kra
ju - Góry Opawskie, Pieniny lub Bie
szczady oraz za granicę - w Dolo
mity włoskie. - Nasi członkowie
będą także uczestniczyli w wypra
wach górskich organizowanych
przez inne kluby - z Gorzowa,
Wrocławia, Bydgoszczy i Warszawy
- mówi Andrzej Piasecki. W pla
nach jest Grecja, Pireneje na terenie
Francji i Hiszpanii oraz Andora, (aki)

Osieldowe zebranie
Najważniejsze problemy dotyczące osiedla będą omawiane
w czwartek podczas zebrania mieszkańców osiedla
Konstytucji 3 Maja (od bloku nr 14 do 42).
Zebranie rozpocznie się o godz. 17.00 w świetlicy Szkoły Podsta
wowej nr 4 w Jarocinie. Omówione zostaną pakietyzacja programów
telewizji kablowej na osiedlu Konstytucji 3 Maja oraz sprawy dotyczące
osiedla. Na zebranie zostali zaproszeni przedstawiciele Przedsiębiorstwa
PROMAX s. c., Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie, Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej, działu mieszkaniowego PKP oraz radni.

targ ow isk o
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klasy 1, Grażyną Kielińską, przygo
towała dla każdego ucznia prezenty
oraz słodycze. Po części arty 
stycznej bohaterowie uroczystości
oraz ich rodzice zaprosili grono
pedagogiczne, a także sw oich
starszych i m łodszych kolegów
(z „zerów ki” ) na w spólny po
częstunek.
(akf)

pogotowia
WODOCIĄGOWE
tel. 747-30-80
KANALIZACYJNE
tel. 747-32-34
ENERGETYCZNE
tel. 991

(akf)

Pierwszoklasiści złożyli ślubo
w anie w sp ecjaln ie p rz y g o to 
wanych na tę okazję nakryciach
głowy - niebieskich czapeczkach
z wypisanymi na nich imionami
dzieci. W gronie „braci szkolnej”
powitali uczniów drugoklasiści.
Dyrektor szkoły, Sławomir Wilak
wręczył im legitymacje. Rada Ro
dziców wraz z wychowawczynią

W Jarocinie 747-15-22, czynny
od 17.00 do 21.00 od poniedziałku
do piątku. Punkt konsultacyjny dla
osób z problemami alkoholowymi
i członków ich rodzin czynny
w każdy czwartek od godz. 17.00
do 20.00. Spotkania prowadzi tera
peuta w K lubie A bsty n en ta
w Jarocinie, ul. Wrocławska 34.
W Żerkowie 740-31-83, czyn
ny w każdy wtorek i środę w godz.
18.00 - 19.00. Punkt konsultacyjny
dla osób z problem em alkoho
lowym oraz członków ich rodzin
czynny jest w tych samych dniach
i godzinach w GOK-u w Żerkowie,
ul. 700-lecia w (Dom Strażaka).
W Jaraczewie 747-19-61 wew.
13, czynny w pierwszy i trzeci
wtorek m iesiąca w godz. 17.00
-18.00. Punkt konsultacyjny, który
prowadzi zajęcia terapeutyczne dla
osób z problemem alkoholowym
i członków ich rodzin, czynny jest
w tych samych dniach i godzinach
w ośrodku zdrowia w Jaraczewie.
W Rusku 740-00-04 czynny
w drugi i czwarty czwartek mie
siąca w godz. 17.00 - 18.00. Punkt
konsultacyjny, który prowadzi za
jęcia terapeutyczne dla osób z proble
mem alkoholowym i członków ich
rodzin, czynny jest w tych samych
dniach i godzinach w ośrodku
zdrowia w Rusku.

mąka „Tortowa”

1,30 do 1,50

mączka ziemniaczana

2,50 do 2,70

ryż

2.00 do 2,20

kasza

1,05 do 1,35

cukier

2,10 do 2,15

olej „Kujawski”

3.00 do 3,50

pieczarki

4.00 do 5,00

pomidory

5,80 do 7,00

cytryny

3.60 do 4,00

banany

3,40 do 3,50

pomarańcze

3.00 do 3,40

jabłka

1,20 do 2,50

groch

2,00

fasola

3.60 do 8,00

jajka

3.00 do 5,00
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Do 9 stycznia dyżur nocny
w godz. 20.00 - 8.00 pełni apteka
„Bemex” (Jarocin, Rynek 13, tel.
747-26-56). Od 10 do 16 stycznia
dyżurować będzie apteka „Aspirynka” (Jarocin, ul. Hallera 14, tel.
747-24-34).
W niedzielę i święta od godz.
9.00 do 13.00 oraz od 20.00 do 8.00
następnego dnia czynna jest apteka
dyżurująca. Od godz. 9.00 do 14.00
czynna jest apteka „Beniex” . Od
godz. 14.00 do 18.00 otwarta jest
apteka „Remedium” (Jarocin, ul.
św. Ducha 14, tel. 747-15-50), a od
17.00 do 20.00 - apteka „Pod
Zegarem ” (Jarocin, Rynek 14, tel.
747-27-16).

szkoła rodzenia

q

Zajęcia w jarocińskiej Szkole
Rodzenia, mającej swoją siedzibę
w przedszkolu nr 3 przy ul. Stefana
Batorego, odbywają się w każdą
środę w godzinach od 13.00 do
15.00. Prowadzi je położna środow isk o w o -ro d zin n a K azim iera
Pacia.

i nf ormacj e
Uchwalono budżet gminy Jaraczewo na 2000 rok

N o w e

M i a s t o

Gminna „republika kolesiów”? Budżet między opłatkiem
Na to, co tutaj się dzieje w polityce je st jedno określenie „republika kolesiów”. Każdy, kto
je st przy korycie próbuje coś wyszarpnąć dla siebie - powiedział radny Stefan Grzelak
podczas dyskusji nad uchwalaniem budżetu gminy Jaraczewo na rok 2000.

i szampanem
Dokończenie ze str. 1

Radni gminy Jaraczewo zebrali
się tuż przed końcem roku, aby
uchwalić nowy budżet. Przed pod
jęciem tej uchwały zdecydowali o ce
nie 1 q żyta, która będzie podstawą
do obliczania podatku rolnego. Ko
misja oświaty zaproponowała 28 zt
za 1 q. Radni ustalili jednak- zgodnie
z projektem zarządu kwotę 29,11 zł.
- Jakie mechanizmy tutaj rządzą? pytał radny Jan Kniat. - Skoro
rolnicy, których jest większość w tej
radzie, musieli głosować za wyższym
podatkiem dla siebie. Czy nikt tego
nie widzi? - dodał.
W dalszej części sesji prze
wodniczący stałych komisji rady
przedstawili wnioski i opinie na
temat projektu budżetu przygoto
w anego przez zarząd. Podczas
głosowania przyjęte zostały postu
laty komisji budżetowej. - Nowa
procedura uchwalania budżetu
okazała się bublem - powiedział
Stefan Grzelak, członek komisji
oświaty. - W decydowaniu o przy
szłorocznych dochodach i wydat
kach gminy komisja oświaty i jej

wnioski zostały całkow icie p o 
minięte. Na to, co się tutaj dzieje
w polityce je st jedno określenie
„republika kolesiów". Każdy, kto
jest przy korycie próbuje coś dla
siebie wyszarpnąć, nie patrząc na
interesy ogółu - dodał radny. Stefan
Grzelak w imieniu komisji oświaty
w nioskował również o zm niej
szenie wydatków na administrację
z proponowanych 6,7 % do 3 %.
Wniosek nie został jednak przyjęty.
Budżet gminy Jaraczewo został uchwa
lony w wysokości 7.831.713 zł po
stronie dochodów i 7.631.713 zł po
stronie wydatków. Do najważniej
szych wydatków zawartych w budże
cie zaliczono projekt oczyszczalni
ścieków i kanalizacji, na który
przeznaczono 400 tys. zł, wodociągowanie 280 tys. zł oraz 112 tys.
zł na transport i drogownictwo.
Radni w czasie ostatniego w sta
rym roku posiedzenia, na wniosek
komisji budżetowej ustalili nową
stawkę diety dla przewodniczącego
rady gminy. Z dotychczasow ej
w ysokości 100 % najniższego

wynagrodzenia w kraju, podnieśli
stawkę diety do 150 .%. Po przy
jęciu uchwały w tej sprawie radny
Zdzisław Andrzejczak wniosko
wał o umieszczenie w programie
następnej sesji projektu uchwały,
która regulowałaby wysokość diety
dla przew odniczącego w inny
sposób. - Proponujemy, żeby wyso
kość diety pozostała na tym samym
poziomie, ale dodatkowo z kilo
metrów ką - wyjaśnił radny.
Radni wprow adzili ostatnie
zmiany do ubiegłorocznego bud
żetu, włączając kwotę 200 tys. zł
uzyskaną z Agencji Restruktury
zacji i Medernizacji Rolnictwa na
dofinansowanie projektu oczysz
czalni ścieków dla gminy.
W trakcie obrad przyjęto rów
nież plan pracy rady na rok 2000.
Druga - uroczysta część sesji odbyła
się w restauracji „Joanna”, gdzie
w obecności proboszczów parafii
w Jaraczewie i Rusku wszyscy
podzielili się opłatkiem i wznieśli
noworoczny toast.
ANNA KONIECZNA

................................ koTlin .......

Pieniędzy brakuje na wszystko
Na ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Gminy w Kotlinie uchwalono poprawki
do budżetu za 1999 rok i przyjęto budżet na 2000 rok. Na zakończenie szampanem
wzniesiono toast za pomyślność gminy.
Na początku XVIII sesji Rady
Gminy w Kotlinie, która odbyła się
w czwartek 30 grudnia, m inutą
ciszy uczczono uczestników Po
wstania Wielkopolskiego z okazji
81. rocznicy wybuchu.
W trakcie sesji podjęto uchwałę
w sprawie podwyżek czynszów. Na
terenie gminy Kotlin uchwalono
miesięczną stawkę czynszu regulo
wanego za 1 m etr kwadratowy
powierzchni lokalu mieszkalnego
w wysokości 0,8 zł, a w pozostałych
miejscowościach - 0,7 zł. Radni
podjęli również uchwalę w sprawie
wprowadzenia ostatnich poprawek
do budżetu gminy na 1999 rok. Plan
dochodów po popraw kach wy
niósł 7.902.323 zł, a wydatków 8.624.006 zł.
Czesław M och, przew odni
czący Komisji Planu Gospodar
czego, Budżetu i Finansów przed
stawił opinię komisji. Wnioskowała
ona o zw iększenie środków na
kulturę fizyczną o kwotę 5.000 zł
z przeznaczeniem na organizację
imprez sportowych dla dzieci i mło
dzieży. Zaproponowano, aby sumę
tę uzyskać zmniejszając wydatki
w dziale Gospodarka Komunalna.
O taką samą zmianę wnioskował
rów nież Stefan T aczała, p rze
w odniczący K om isji Z drow ia,
Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony Przeciw

pożarow ej. Po przegłosow aniu
wniosków i naniesieniu poprawek,
projekt budżetu został przyjęty
jednogłośnie. Planowane dochody
budżetu w 2000 roku w yniosą
7.327.119 zł, a wydatki 7.257.119 zł.
W budżecie tworzy się rezerwę
ogólną w kwocie 45.000 zł. Nad
wyżkę dochodów nad wydatkami
w kwocie 70.000 zł przeznacza się
na spłatę kredytu. Spłata pozostałej
kwoty kredytu nastąpi z nadwyżki
budżetowej za lata ubiegłe. Na in
westycje przeznaczono środki w wy
sokości 1.208.000 zl. Pieniądze
przeznaczone zostały przewidziano
m. in. budowę siecf kanalizacyjnej
w Kotlinie przy ulicy Teodorowskiej, dróg gminnych Magnuszewice - Pędzew, Wilcza - wieś, Ko
tlin - ulica Kochanowskiego, Wola
Książęca - Hilarów, budowę linii
elektrycznej Sławoszew - Parzew
i w Kotlinie przy ulicy Poznańskiej,
budowę chodnika w Kotlinie przy
ul. Konopnickiej po stronie połud
niowej, wiaty autobusowe (Orpiszewek, Sławoszew), sieć gazową
w Wilczy, Woli Książęcej, Sławoszewie oraz budowę Szkoły Podsta
wowej i Gimnazjum w Woli Ksią
żęcej (parkan i boisko), zakup
dwóch komputerów dla Urzędu
Gm iny w K otlinie. Na ośw iatę
i wychowanie przeznaczono w bud
żecie 3.656.547 zł, na kulturę

- 120.000 zł, na sport - 55.000 zł
oraz na administrację państwową i
samorządową -1.158.615 zł. - Pie
niędzy brakuje w budżecie gminy na
wszystko, przede w szystkim na
zaspokojenie naszyCli am bicji.
Budżet ten jest obciążony ponad
100 tysiącam i spłaty i obsługi
kredytu, k tó ry za c ią g n ę liśm y
w 1999 roku na budowę szkoły w Woli
Książęcej. Wiadomo, że najlepiej
można budżet ustalić w momencie,
gdy zna się wyniki gospodarcze
roku ubiegłego. Najlepszym ter
minem na uchw alanie budżetu
byłaby końcówka lutego. Niestety
wymóg ustawowy jest, ja ki jest.
Jeśli chodzi o wydatki na admi
nistrację to u nas są one przy
uchwalaniu budżetu zawsze zna
cznie większe niż przy składaniu
sprawozdania - powiedział wójt
gm iny. W alenty K w aśniew ski
podkreślił, że Kotlin będzie naj
prawdopodobniej jedyną gminą na
Ziemi Jarocińskiej, która od 1 sty
cznia nie „funduje” społeczeństwu
wzrostu kosztów wody, oczysz
czania ścieków i przedszkoli.
Na zakończenie życzenia wszyst
kim radnym j mieszkańcom gminy
Kotlin, złożyli przewodniczący Rady
Gminy Józef Szymendera i wójt
Walenty Kwaśniewski. Szampanem
wzniesiono toast.
LIDIA SOKOWICZ

Na tym samym poziomie co
w zeszłym roku utrzymano jedynie
podatek od posiadania psów: rocznie
za czworonoga jego właściciele
zapłacą 20 zł. Najwięcej wzrosły
stawki czynszu za najem lokali mie
szkalnych i socjalnych na terenie
gminy - o 12 %. - Wpływy z czyn
szu nie zabezpieczają substancji
m ieszkaniow ej, a co tu m ów ić
o remontach - stwierdziła Elżbieta
Mnich, skarbnik gminy, tłumacząc
podwyżkę. Wójt Aleksander Po
demski wyjaśnił, że kilka osób
zalega z opłacaniem czynszu,
dlatego musiały być skierowane
wnioski do sądu o uregulowanie
zaległych należności. - Wzrost
czynszu powoduje automatycznie
coraz większą ilość przyznawanych
dodatków mieszkaniowych. Oka
zuje się, że gmina coraz częściej
musi p ełn ić fu n k c ję socjalną mówił wójt. Radni jednomyślnie
zaakceptowali nowe stawki czyn
szu. Bez dyskusji i jednogłośnie
zatwierdzono również czynsze za
garaże, -za które będzie trzeba
zapłacić od nowego roku 13 zł
miesięcznie.
Poszczególne uchwały “podat
kow e” nie w yw ołały w iększej
dyskusji. Pół godziny przed rozpo
częciem sesji do radnych wpłynęło
pism o od H aliny Jankow skiej,
prezesa zarządu spółdzielni mie

szkaniowej w Chociczy. Pismo
zaw ierało prośbę, by rada nie
podnosiła opłat za wodę i ścieki
ponieważ i tak spółdzielnia ma
wielkie trudności z ich egzekwo
waniem. Radni uznali jednak, że
pismo jest spóźnione i postanowili
w ogóle nie dyskutować nad zmia
ną wcześniej zaproponowanych
stawek.
Nie było również dyskusji przed
uchwaleniem budżetu na 2000 rok.
Poszczególne komisje rady spo
tykały się kilkakrotnie w ciągu
ostatnich tygodni. Wypracowały
podobne stanowiska. Na prośbę
głównie członków Komisji Oświa
ty, Kultury i Zdrowia postanowiono
dokonać pew nych przesunięć.
10.000 zł “oddano” na wieczorne
funkcjonowanie pracowni kompu
terowych i sal gimnastycznych we
wszystkich podstawówkach w gmi
nie, kosztem działalności świetlic
socjoterapeutycznych. Ostatecznie
dochody budżetu na 2000 rok
ustalono na 10.306.681,00 zł,
natomiast wydatki na 10.146.68 lzł.
Nadwyżkę w kwocie 160.000,00 zł
przeznaczono na spłatę pożyczek.
Budżet 2000 nowomiejscy radni
uchwalili jednomyślnie.
O statnią w roku 1999 sesję
rady gminy zakończono lampką
szampana.
(jn)

Droższa
żerkowska woda
I zł za metr sześcienny wody zapłacą w 2000 roku
mieszkańcy gminy Żerków. Podczas ostatniej sesji radni
ustalili też stawki za odprowadzane ścieki.
W ysokość staw ek za pobór
wody z wodociągów gminnych
wyniesie 1 zł za metr sześcienny dla
odbiorców indywidualnych - ry
czałtowych i na cele gospodarcze,
1,70 - dla odbiorców indywidu
alnych oraz punktów czerpalnych.
Stała opłata licznikowa (za zry
czałtowane koszty konserwacji)
wyniesie 0,50 zł miesięcznie od
licznika.
Za ścieki wprowadzane do sieci
kanalizacyjnej przez w szystkie
podmioty poza gospodarstwami
domowymi trzeba będzie zapłacić
2,20 (za 1 metr sześcienny). Za
ścieki szczególnie uciążliwe dla
środowiska (zawierające dużo re
sztek organicznych pochodzących
z masarń i ubojni) ustalono opłatę
w wysokości 4 zł za metr sześ
cienny. Opłata ryczałtowa za ścieki
wprowadzane do sieci kanalizacyj
nej przez gospodarstwa domowe
wyniesie 2,20 za jednego domo
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wnika miesięcznie. Radni ustalili
opłatę za ścieki przywożone bezpo
średnio do oczyszczalni, w wozach
asenizacyjnych w wysokości 1,50 zł
za metr sześcienny ścieków (z te
renu gminy) i 7 zł (spoza gminy).
Podczas sesji głos zabrali sołtysi.
Problem zagospodarow ania od
padów poruszył sołtys Żółkowa. W innych gminach są powystawiane
kontenery - osobne na szkło, osobne
na plastiki. Po odpowiednim za
gospodarowaniu odpadów na pe
wno zrobiłoby się więcej miejsca na
wysypisku - powiedział Roman
Michalak. Sołtys zaproponował,
żeby ustawić w każdej wiosce po
jednym kontenerze. Zgłosił również
wniosek o ustawienie tablicy z na
zwą miejscowości Żółków od strony
Żerkowa. - Prosiłbym, żeby tablica
była koloru białego, żeby ograniczyć
prędkość, bo tam każdy szybko
jeździ, a obszarjestjuż zabudowany.
(akf>
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Pożytek z umiejętności
czytania
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie umie
czytać i pisać prawie jedna trzecia ludności. Zapewne
między innymi dlatego rząd tego niezwykle bogatego
państwa zapewnia swym obywatelom bezpłatną opiekę Piotr Piotrowicz
zdrow otną na w ysokim poziomie, co normalne w
tamtych okolicach nie jest. Bez takiego podejścia władz mieszkańcy tamtych
ziem nie potrafdiby na przykład odczytać słowa szpital.
W miejscowości Jarocin umiejętność czytania tego właśnie słowa może
wkrótce okazać się zbędna. Starania w tym kierunku podejmuje bowiem
właściciel obiektu szpitala, którym jest powiat jarociński. Jak przystało na
dobrego gospodarza szef powiatu, pan starosta jak lew broni się przed
przeznaczeniem jakichkolwiek pieniędzy właśnie na szpital. Specjalnie mu
się nie dziwię. Chłop jest jeszcze młody, tryska zdrowiem, więc pewnie przez
najbliższe kilka lat tam nie wyląduje. Nie będzie więc musiał oglądać
przybytku nędzy i rozpaczy, swoistej wizytówki Jarocina. A gdyby jednak,
czego panu staroście absolutnie nie życzę, to i tak dla właściciela nawet
najgorszego szpitala znajdą izolatkę z telefonem i tv. Może mu jeszcze
przyniosą jedzenie z restauracji (tylko nie wiem z której, bo w większości
z nich smak potraw się niewiele różni się od szpitalnej kuchni; za to ceny...
wielokrotnie).
Rada powiatu zakpiła sobie z nas wszystkich nie dając ani grosza na służbę
zdrowia. Jest to skandal i mam nadzieję, że mieszkańcy wbiją sobie do głowy
nazwiska tych radnych z koalicji rządzącej powiatem, którzy głosowali
przeciwko nim, przeciwko poprawianiu jakości opieki medycznej. Co więcej
wierzę, że w następnych wyborach nie dostaną oni złamanego głosu.
W zasadzie, po takim numerze, który tak zwani wybrańcy ludu wycięli
w końcu grudnia, nie znajduję wytłumaczenia, dlaczego jeszcze nikt nie
powiedział głośno: DOŚĆ. No więc mówię w tym tekściku ja - Piotr
Piotrowicz, redaktor „Gazety”. Dość brania pieniędzy ze szkolnictwa, z dróg,
ze służby zdrowia na coraz większe zatrudnienie w administracji, wyższe
pensje i diety brane za okres wakacji. Panowie - trochę przyzwoitości!
A opozycji radzę, by w końcu pomyślała, jak być prawdziwą opozycją.
To, co Państwo robicie w radzie powiatu je st tylko mydleniem oczu.
Demokracja zna mechanizmy, zgodnie z którymi możecie godnie pełnić swą
rolę w samorządzie. Na razie ponosicie odpowiedzialność na równi z tymi,
którzy doprowadzają Ziemię Jarocińską na dno.
Na szczęście w Polsce jest inaczej, niż w kraju arabskim i większość
potrafi czytać. Mam nadzieję, że nie tylko słowo szpital.

Ż e r k ó w

Opłaty za handlowanie
5 zł za każdy dzień targowy zapłacą w 2000 roku osoby,
które prowadzą handel w gminie Żerków. Już wkrótce radni
zajmą się też ustaleniem opłat dla tych, którzy zajmują się
handlem obwoźnym.
W trakcie ostatniej sesji radni
przyjęli uchwałę ustalającą opłatę
targową obowiązującą we wszystkich
miejscach, gdzie prowadzony jest
handel, w kwocie 5 zł za każdy dzień
targowy. Radny Ireneusz Mizerny
złożył wniosek o ustalenie opłaty dla
tych osób, które prowadzą handel
obwoźny. - Ta uchwała ich nie dotyczy,
a przecież oni sprzedają wszystko.
Podjeżdżają pod sklepy i sprzedają
wszystko - zaczynając od sznurka,
przez akumulatory, a kończąc na
żywności. W tym układzie ich stadna
to, żeby 50 groszy lub złotówkę opuścić
na towarze. Ja muszę zapłacić II zł za
inetr kwadratowy ijeszcze Sanepid co
miesiąc podwyższa wymagania. Mam
koszty, a tamten kupi sobie starego
fiata albo coś innego i pod nosem
sprzedaje. Radny Andrzej Ras zapro
ponował, żeby ustalić opłatę ryczał
tową. - Ta sprawa dotyczy przede
wszystkim wiosek, w których nie ma
sklepów. Jeśli ustalimy np. 5 zł za dzień,
jak się to pomnoży przez ilość dni,
wyjdą ja kieś kolosalne sumy. To
powinien być miesięczny ryczałt.
Radny Mizerny stwierdził, że “dzięki”
tym osobom, które prowadzą handel
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obwoźny, ci, którzy otwierają sklepy,
po miesiącu muszą je zamykać.
Zdaniem Anny Rożek rada nie
powinna ustalać żadnej opłaty. - Mnie
się wydaje, że bogaci nie handlują,
tylko biedni - powiedziała radna.
- Skąd pani wie, kto jest bogaty, a kto
biedny - zapytał Ireneusz Mizerny.
Po przerwie radny ponownie
zabrał głos. - Zauważyłem, że drugi
czy trzeci budżet jest przyjmowany
w ten sposób, że przychodzimy i jak
jastrzębie patrzymy tylko na panią
skarbnik i mówimy tak: to dotyczy
mnie, rolnika, to dotyczy mnie,
rzemieślnika itd. Patrzymy tylko,
ja k je j urwać parę groszy - stwier
dził Ireneusz Mizerny. - Nikt z nas
nie p o w ie d zia ł je s z c z e nigdy:
- Zróbmy coś, żeby do budżetu
gm iny doszły ja k ie ś pieniądze,
tylko każdy przychodzi na sesję
budżetową i myśli: jak tu urwać.
A żeby urwać, trzeba mieć z czego.
Radny wycofał złożony wcześniej
wniosek. Rada ustaliła, że sprawą
ustalenia opłat dla obwoźnych
handlarzy zajmie się na jednym
z kolejnych posiedzeń.
ANNA KOPRAS-FUOŁEK

interwencje

m

Jestem mieszkanką wsi Rusko
w gminie Jaraczewo. Chciałabym
poruszyć problem, który dotyczy nie
tylko naszej społeczności, ale również
kilku ościennych wsi. Od początku
roku gabinet stomatologa w ośrodku
zdrowia w Rusku jest pusty - nie ma
lekarza. Nie wiem jakdo tego doszło,
ale przecież to wbrew rozsądkowi,
Żeby tutaj na miejscu stał pusty
gabinet, a pacjenci jeździli po całym
powiecie i szukali dentysty. Jeszcze
w przypadku leczenia zębów, czy
profilaktyki jest to w miarę możliwe,
ale co z osobami, którym przytrafi się
nagły ból? Wiadomo, jak jest dokucz
liwy i że wymaga natychmiastowej
interwencji lekarza. Na naszym

terenie zawsze był problem z dentystą,
ale to, co stało się teraz jest praw
dziwym skandalem.
Do końca ubiegłego roku
w ośrodku zdrowia w Rusku pacjen
tów przyjmował lekarz stomatolog
Piotr Zembaty. Nie podpisał on
jednak kontraktu z Kasą Chorych na
rok 2000. W związku z tą sytuacją wójt
gminy Jaraczewo Dariusz Strugała
upoważnił lekarza med. Piotra Kołańskiego do negocjacji z Kasą
Chorych w sprawie włączenia do
kontraktu usług stomatologicznych.
- Niestety kasa nie chciała na ten temat
rozmawiać - mówi Piotr Kolański.
Wyjaśnia jednocześnie, że w takim
przypadku, zgodnie z procedurą, Kasa

Chorych ogłosi konkurs na obsa
dzenie wolnych miejsc. - Jeśli na
ogłoszony konkurs nikt się nie zgłosi,
wtedy gmina powinna wystąpić do
kasy o powiększenie limitu punktów
dla stomatologa, który przyjmuje
w Jaraczewie - mówi doktor Kolański.
Jak poinformował wójt Dariusz
Strugała pracą w gabinecie w Rusku
zainteresowany jest jeden z lekarzy
stomatologów z Jarocina. -Abyjednak
ta propozycja stała się realna musi
nastąpić renegocjacja kontraktu tego
lekarza z Kasą Chorych. Jako gmina
będziemy się starali uczestniczyć
w tych rozmowach, popierając projekt
uruchomienia gabinetu w Rusku
- wyjaśnił wójt.

opinie

Czarowna noc
Na Rynku było pijacko i siermiężnie. Tylko pokaz ogni sztucznych można by uznać
za nie prowincjonalny.
Jak nigdy przedtem, na jarocińskim
rynku w sylwestrową noc 1999/2000
pojawiła się głównie, podekscytowana
tanim alkoholem małoletnia publiczność,
której udało się zepchnąć resztę doj
rzalszej emocjonalnie i wiekowo spo
łeczności na pobocza reprezentacyjnego
miejsca ponadsiedemsetczterdziestoletniego Jarocina.
Pozwolą Państwo, że przemilczę
artystyczny wymiar pierwszej propozycji
artystycznej Wydziału Kultury UGiM
Jarocin - występu zespołu Bracia Zejmani. Krótko przed północą, zabrzmiały
dźwięki całkiem zresztą fajnych numerów
jak “Nie płacz Ewka”, które tak się miały
do czasu i sytuacji jak koń do koniaku.
Wreszcie, na scenie przed Ratuszem
pojawił się zespól West Side (czy
taj :uestsajd>, wcześniej zwiastowany
przez panią naczelnik Wydziału Kultury
Gminy i Miasta Jarocin jako rockowo grający“westside”, którego produkcji, jak się
okazało, zapewne powstydziliby się
mieszkający na głębokiej prowincji
anim atorzy kultury. Wyjęta znikąd
formacja, nie będąca w stanie nawet
wpisać się w konwencję naśladownictwa,
a co dopiero pastiszu łubianych
(i skądinąd znanych ) rock and rollowych
kawałków, jak "Satisfaction" Rolling

Stonesów, zrobiła to, co do niej należało.
Mając świadomość tego, z czyjego
powództwa i dla kogo ma zagrać, kilka
minut po północy, przedstawiła w sposób
niechlujny i nonszalancki między innymi
słynny
“paranoidalny”
Black
Sabbath'owy - temat z iście millenijnymi
tekstem Pawła Kukiza: “Rozjebałem się
na drzewie, z ust mi cieknie gęsta krew...”.
Mogę tylko pogratulować wyczucia
sytuacji, dobrego smaku i elegancji
zarówno zespołowi jak organizatorowi.
Reszta powinna być już skwitowana mil
czeniem. Jednak nie. Trzeba jeszcze
wspomnieć o tym, że uroczysta mowa
Pana Burmistrza była słyszalna tylko
jemu samemu i kilku osobom stojącym
bezpośrednio przed sceną. Prowadzący
imprezę, czyli “didżej”, tak bardzo
wstydził się tego, co musiał robić, że dał
się poznać tylko osobie podpisującej
z nim kontrakt. Nawet jeżeli jest się
formalnie odpowiedzialnym za kulturę,
nie można mieć przeświadczenia, że wie
się jak ją kupić i sprzedać. Tu i ówdzie
powierzono zadanie organizacji tak
z pozoru prostych imprez nieco bardziej
doświadczonym ludziom. Zrobiono tak,
tylko dlatego, że próżność i fałszywe
ambicje poszły na bok, gdy trzeba było
zdecydować o sensownym wydaniu

pieniędzy, na coś, co ma zostać w pamięci
przez cały kolejny rok, a nawet dłużej.
Dopełnieniem artystycznego wymia
ru tej podniosłej okazji były tabuny
z trudem bełkoczących wyświechtane
frazesy nieletnich i tych, którzy pełnoletność na chwilę przed Sylwestrem
1999 uzyskali. Wielu nie było w stanie
przypomnieć sobie jak się nazywają, jaki
rok się kończy, a jaki zaczyna. Ciekaw
jestem czy byli w stanie docenić bardzo
udany pokaz ogni sztucznych. Taki, jaki
mógłby się zdarzyć w “nie bardzo podłym
mieście” - Krakowie czy w Amsterdamie.
1to była jedyna rzecz, na którą warto było
wydać znaczne pieniądze.
Po drugiej w nocy zaczęło się
sprzątanie tego, co potocznie nazy
wane jest “syfem”: stłuczek, resztek
materiałów wybuchowych oraz potraw
podaw anych w restauracjach i na
prywatkach. Ale tylko na Rynku. Jego
pobocza, po kilkudziesięciu godzinach
od pożegnania Starego Roku nadal
upiększały plastikowe korki od win
gazowanych zwanych z dużą przesadą
szampanem, resztki petard i opakowań
szklanych po napojach rozw esela
jących.
Do Siego Roku!

ZKM i kto wie, co jeszcze?...
Ponoć obiecano podwyższenie
inkasa dla sołtysów, ale to były tylko (jak
zwykle) SLD-owskie obiecanki. Społe
czeństwo, to lokalne, jest już zdespe
rowane, gotowe na wszystko. Na naj
gorsze. Jest gotowe do protestów, oku
pacji, pikietowania urzędów i siedzib
SLD-OPZZ. Ba! Mówi się o taczkach!
Społeczeństwo miasta i powiatu
powinno uczynić wszystko, co może
sprawić, iż system zarządzania na
szczeblu lokalnym (miasta i powiatu)
ulegnie zmianie. Położy kres perfid
nemu okradaniu biedoty, na konto kies
urzędasów i rajców z SLD. Jak pogo
dzić zachowania parlamentarzystów

w Sejmie RP, a działalność radnych
i władz lokalnych Jarocina? Ci
w Sejmie (cała opozycja, głównie SLD)
krzyczą, hm... to mało, wręcz wyją “rząd niekompetentny, niechlujny, nic
nie czyni, by polepszono warunki
bytowania ludzi biednych, itp., itd.
W Jarocinie musi “zawyć” społe
czeństwo. Rządzącym, również rad
nym, proponuję, by powrócili na
uprzednio zajmowane przez nich
stanowiska pracy - do: obrabiarek,
tuczami, spółdzielni produkcyjnych,
itd. Może tam się sprawdzicie?!
Stały czytelnik
Nazwisko i adres
do wiadomości redakcji

HIERONIM ŚCIGACZ

listy
U progu nowego roku każdy
dorosły człowiek zadaje sobie pytania.
Np.: Co przyniesie nadchodzący nowy
rók? Czy będzie nam się lepiej,
dostatniej, spokojniej, bezpieczniej
żyło? Te i wiele innych pytań, zadają
sobie ludzie młodzi i starzy. Zasta
nawiamy się również, czym zaskoczą
nas władze samorządowe. Co uczynią,
by społeczeństwu lokalnemu żyło się
dostatniej? Aż tu nagle, z ust niektórych
rozmówców i z prasy lokalnej, dowia
dujemy się, że ten jubileuszowy 2000
rok będzie trudniejszy od mijającego.
Czekają nas kolejne podwyżki podatku,
np. od nieruchomości, czworonogów,
wzrost cen biletów autobusowych
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Nie uznali młodej rady
Rada Miejska w Jarocinie i Rada Powiatu, głosami radnych SLD i PSL, nie zajęły na ostatniej sesji stanowiska
uznającego Młodzieżową Radę Powiatu za reprezentację uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z wnioskiem w tej sprawie
wystąpili młodzi radni, którzy prosili także ó wysłuchiwanie ich opinii głównie w sprawach dotyczących młodzieży.
Sprawę mają najpierw rozpatrzyć komisje rad oraz zarządy miejski i powiatu.
Z inicjatywą powołania Mło
dzieżowej Rady Powiatu wystąpiło
pół roku 'em u Stow arzyszenie
JAROCIN XXI. W czerwcu odbyło
się pierwsze spotkanie dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych, opie
kunów samorządów uczniowskich
i samorządowych uczniowskich z tych
placów ek z przedstaw icielam i
władz Jarocina. Stowarzyszenie
zaproponow ało w ów czas, aby
jesienią odbyły się wybory mło
dych radnych, a rada - zbierająca
się przynajmniej raz na dwa mie
siące - mogła opiniować niektóre
projekty uchwał “dorosłych” rad
i przesyłać swoje wnioski. Prze
wodniczący Rady Miejskiej w Ja
rocinie M arian Sikorski mówił
wtedy: - Jestem entuzjastycznie
nastaw iony do pom ysłu, który
został tutaj przedstawiony. Podobne
zapewnienia składał również wice
przew odniczący Rady Powiatu
Karol M atuszak. - Będą przed
stawioną tutaj inicjatywę Stowa
rzyszenia JAROCIN XXI popierał
Z całą stanowczością.
Wybory odbyły się na początku
listopada. Głosowało niespełna
4 tysiące uczniów W yłoniono
30-osobową radę. Pierwsza sesja
rady odbędzie się 6 stycznia.
28 grudnia delegacja młodych
radnych uczestniczyła w posie
dzeniu Rady Miejskiej w Jarocinie.
Pod koniec sesji głos zabrał Maciej
Zakrzewski, radny z LO. Odczytał
pismo MRP do Rady Miejskiej.
“My, radni M łodzieżowej Rady
Powiatu w Jarocinie, stanowiący
reprezentację m ło d zieży szkół
ponadgimnazjalnych (...), zwra
camy się z prośbą o uznanie nas za
organ opiniodawczy i wniosko
dawczy wobec Rady Miejskiej w Ja
rocinie. Mamy świadomość, że nie
jesteśmy instytucją formalną. Chce
myjednak aktywnie uczestniczyć w ży
ciu publicznym gminy i powiatu
jarocińskiego, a jednocześnie uczyć
się rozwiązywać problemy naszej
społeczności lokalnej. Mamy na
dzieję, że będziemy mogli brać udział
w posiedzeniach komisji rady i se
sjach Rady Miejskiej, a nasz głos wyrażany głównie przy rozstrzyganiu
spraw istotnych dla młodzieży będzie przynajmniej wysłuchiwany
Na te słowa zareagował prze
wodniczący Rady Miejskiej Marian
Sikorski. - Pewne kwestie kłócą się
Z zasadami ustawy o samorządzie.
Będziemy musieli długo rozmawiać,
abyście zrozumieli, jaka rola może
być wam przydzielona w naszych
kontaktach. (...) Jako organ opinio
daw czy absolutnie nie możecie
występować - stwierdził stanowczo
przewodniczący, wymachując usta
wą o samorządzie gminnym. Ri
postował przewodniczący klubu
radnych AWS Adam Paw licki:
- Chyba nie złamiemy żadnej ustawy,
jeśli będziemy wysłuchiwać opinii
tych m łodych ludzi, zw łaszcza
w spraw ach ich d o tyczą cych .

Przewodniczący klubu radnych
Unii Wielkopolan Zbigniew Białous namawiał jednak: - Prośba tych
młodych ludzi powinna być uwzglę
dniona. Tworzą oni nowe pokolenie
społeczności lokalnej, które chce się
przyglądać uważnie pewnym spra
wom. Marian Sikorski zapewniał: Głosy będą przynajmniej wysłu
chiwane, przychodźcie, mówcie,
będziem y wam doradzali i b ę 
dziemy was przede wszystkim uczyć
samorządności.
Do dyskusji włączyli się też rad
ni rady młodzieżowej. - Zaprosili
śmy pana przewodniczącego na
nasze nieformalne spotkanie, aby
nam pokazał, ja k zorganizować
pierw szą sesję. Tam pan p rze 
wodniczący używał sformułowania,
które nas bardzo irytowało: “macie
się bawić". Bawiliśmy się w przed
szkolu i w ogródku jordanowskim,
teraz chcemy to traktować już jako
coś poważnego.
Radny Adam Pawlicki złożył
wniosek o przegłosowanie stano
wiska, w którym Rada M iejska
stwierdza powołanie w drodze wy
borów MRP i uznaje ją za reprezen
tację uczniów szkół ponadgimna
zjalnych z terenu powiatu jarociń
skiego. Propozycja zawierała także
zapewnienie o zasięganiu opinii
m łodzieżow ej rady przez Radę
Miejską, zwłaszcza przy podejmo
waniu decyzji dotyczących spraw
młodzieży. Przewodniczący rady
nie chciał jed n ak poddać pod
głosow anie zaproponow anego
stanowiska. - Ten wniosek musi być
dogłębnie przeanalizowany i dla
tego będzie rozpatrzony na kolejnej
sesji Rady Miejskiej - tłumaczył
M arian Sikorski. M łodzi radni
przypominali, że podobne stano
wiska podjęły i realizują od kilku
lat m. in. sam orządy Poznania,
Koszalina, Zgierza. O zakończenie
dyskusji zaapelował radny Henryk
Kowalski. - Chwytanie za słówka,
zarzucanie im uzurpowanie sobie
pewnych praw jest nietaktem wobec
tych ludzi. Skończmy więc tę dys
kusję, która pozostawia coraz wię
kszy niesmak i liczmy na to, że będą
chcieli z namijeszcze współpracować.
Burm istrz M arian M ichalak
wniósł o odrzucenie wniosku zgło
szonego przez radnego Adama
Pawlickiego, określając propozycję
jako “zbyt daleko idącą”. Ostatecznie
głosami radnych SLD i PSL rada
postanow iła, że 28 grudnia nie
przyjmie stanowiska w sprawie
Młodzieżowej Rady Powiatu. Prze-,
ciw takiej decyzji opowiedzieli się
wszyscy radni AWS i Unii Wiel
kopolan oraz Lechosława Dębska
i Henryk Kowalski.
Dzień później delegacja MRP
uczestniczyła w posiedzeniu Rady
Powiatu. W piśmie odczytanym
przez Bartosza Kuberkę zwróciła
się do radnych powiatowych o uzna
nie ich za reprezentacje uczniów
szkól ponadgimnazjalnych. Z wnio

sku wycofali sformułowanie “organ
Starosta Adam Kołodziej stwier
opiniodawczy i wnioskodawczy”. dził, że propozycja stanowiska musi
Wyrazili natomiast nadzieję, że ich najpierw trafić do zaopiniowania do
głos “wyrażany w formie opinii komisji oświaty i zarządu powiatu,
i wniosków, głównie przy rozstrzy a dopiero później może zostać
ganiu spraw istotnych dla młodzieży, rozpatrzona przez radę. Z takim
będzie przynajmniej wysłuchiwany”. twierdzeniem nie zgodził się radny
Radny Unii Wielkopolan An AWS Marek Przymusiński. - Nie
drzej Kunz, w icedyrektor ja ro  wiem, czy je s t potrzeba opinio
cińskiego LO, przyznał, że miał już wania tego stanowiska. Wystarczy,
możliwość przysłuchiwania się na że dzisiaj wyrazimy swoją opinię,
razie nieoficjalnym spotkaniom przyjmując to stanowisko. Młodzi
młodych radnych. - Za coś wspa ludzie z pewnością będą usatys
niałego uznaję prężność ich dzia fakcjonowani, a my przynajmniej
łania, wolę pracy i uczenia się dobrze zakończymy rok.
demokracji. (...) Dlatego proszę
W głosowaniu, mająca większość
radę o przychylność dla ich działań. w radzie koalicja SLD i PSL-u,
Deklarację uznającą MRP złożył zdecydowała jednak, że propozycją
w imieniu klub AWS radny Marek stanowiska zajm ie się najpierw
Przymusiński. - Byłoby arogancją zarząd i komisja oświaty. Natomiast
z naszej strony nie wyjść naprzeciw radni AWS i Unii Wielkopolan chcieli
tej inicjatywie.
zaraz przyjąć projekt.
(rek)

Wielka
Orkiestra
Świątecznej
Pomocy
w niedzielę
Dokończenie ze str. 1

W sali w idow iskow ej Jaro 
c iń s k ie g o O ś ro d k a K u ltu ry
o godz. 17.00 ro zpocznie się
otwarty koncert kolęd. - Wystąpią
chóry, ale także te osoby, które nie
są nigdzie “zrzeszone ”, a chcia
łyb y w sp ó ln ie p o ko lęd o w a ć mówi Bogusław Harendarczyk,
dyrektor JOK-u.
Wszystkie osoby, które chcia
łyby zaśpiewać kolędę podczas
k oncertu proszone są o skon
taktowanie się z dyrektorem ośrod
ka lub telefon (747-30-02).
Zebrane 9 stycznia pieniądze
zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu do wykonyw ania dializ
u dzieci.
(akr)

Podatki w gminach Ziemi Jarocińskiej
STAWKI PODATKU OD NIERU CHO M O ŚCI W ROKU 2000 (w zł)
Stawka
maksymalna*

Jaraczewo

Jarocin

Kotlin

Nowe Miasto

Żerków

od budynków mieszkalnych

0,41

0,32

0,36

0,32

0,28

0,40

od budynków związanych
z działalnością gospodarczą
inną niż rolnicza i leśna

14,36

8,46

13,22

13,50

9,20

11,00- handel det
10,00 - pozostałe

od budynków na działalność
zw iązaną z obrotem
materiałem siewnym

6,68

5,87

6,63

6,25

5,54

5,80

od pozostałych budynków

4,79

3,17

2,63

2,40

2,45

2,40

od budowli (% ich w a rto ś c i)

2%

2%

2%

2%

2%

2%

od gruntów związanych
z działalnością gospodarczą
inną niż rolnicza lub leśna

0,50

0,37

0,42

0,50

0,34

0,45

od użytków rolnych nie wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

od gruntów pod jezioram i
i zbiornikami

2,79

2,44

1,71

2,40

1,40

-

od pozostałych gruntów

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

0,04

Rodzaj nieruchomości

STAWKI PODATKU OD PO SIAD ANIA PSÓ W W 2000 ROKU (w zł)

za każdego psa

Stawka
maksymalna*

Jaraczewo

Jarocin

Kotlin

Nowe Miasto

Żerków

31,74

30,00

25

od i psa -21
od II psa - 27
od III psa - 30

20

20

Żerków

STAWKI PODATKU OD OD ŚRO D KÓ W TRANSPO RTO W YC H W ROKU 2000 (w zł)
Rodzaj środka transportu
samochody ciężarowe o ładowności:
- 2 tony
- od 2 do 4 ton włącznie
- od 4 do 6 ton włącznie
- od 6 do 8 ton włącznie
- od 8 do 10 ton włącznie
- od 10 do 12 ton włącznie
- powyżej 12 ton

Stawka
maksymalna*

Jaraczewo

Jarocin

Kotlin

Nowe Miasto

420,00
568,80
672,00
996,00
1.308,00
1.268,40

786,00
1.070,00
1.266,00
1.290,00
1.524,00
1.642,00

430,00
600,00
710,00
1.045,00
1.370,00
1.680,00

328,80
408,00
558,20
661,20
970,80
1.377,60
1.270,80

c. bal. -1.200
c. siod. -1.308

1.290,00

1.370,00

1.260,00

156,00
336,00

352,00
586,00

130,00
350,00

136,80
328,80

1.609,44

ciągniki siodłowe i balastowe

2.081,40

od przyczep i naczep o ładowności:
- powyżej 5 ton do 20 ton włącznie
- powyżej 20 ton

1.609,44

* stawka maksymalna ustalana jest przez Ministerstwo Finansów
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380,00
520,00
620,00
8-121 -900,00
1.180,00

(w tym ciągniki)

do 151- wolne
od podatku
od naczep pow.
15 1 - 800,00

oprać, rr
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Wspomnienie o doktorze
Józefie Kornasie (1920-1999)
Józef Ko m as urodził się w 1920 roku w Jarocinie, gdzie
spędził dzieciństwo. W czasie wojny (1942-1944) był wywie
ziony na przymusowe ciężkie prace przy budowie torów
kolejowych w głąb Związku Radzieckiego, w rejonie Krymu.
Po powrocie w 1945 roku złożył
I egzamin maturalny w powojennej
historii jarocińskiego gimnazjum.
Po maturze dostał się do Wyższej
Szkoły Morskiej w Gdyni. Tam
zaczął uprawiać boks. W krótce
potem przeniósł się do Poznania na
chemię, by po roku studiów prze

nieść się na stomatologię w Aka
demii Medycznej w Poznaniu. Mi
mo przydziału pracy w rejon kosza
liński, osobiście uzyskał u ministra
zmianę decyzji. Pracował na Ziemi
Jarocińskiej, którą bardzo umi
łował.
Nigdy nie przyjął legitymacji
partyjnej w zamian za lepsze sta
nowisko w służbie zdrowia. W efek
cie pracował zawodowo w Żerko
wie 11 lat i 13 lat w Jaraczewie. Od
początku lat 60-tych prowadził
prawie do końca życia prywatny

gabinet stomatologiczny przy ulicy
Wrocławskiej 7.- Pracował dodat
kowo na zastępstwach w ośrodku
zdrowia w Jarocinie. I chociaż samą
pracą był mocno zajęty, to w trakcie
spotkań i dyskusji przyjacielskich
i rodzinnych dał się wielokrotnie
poznać jako inteligentny, zaan
gażowany i zawsze uczciwy czło
wiek, otwarty na nowe pomysły.
Poza pracą zawodową prowadził oży
wione kontakty kulturalne z leka
rzami, adwokatami, rzeźbiarzami
i wieloma innymi osobami różnych
zawodów. Kilkakrotnie wyjeżdżał
do Niemiec Zachodnich i do Fran
cji, gdzie żywo interesował się no
winkami śtomatologiczymi oraz
ulubionym jego hobby - m oto
ryzacją. Był stanowczy, zwłaszcza
w sprawie niepodległości i wol
ności Polski, za co otrzymał odzna
czenie z Londynu.
Mimo iż był stanowczy, nigdy
nie zabrakło mu taktu, kultury w po
stępowaniu z innymi ludźmi. Pac
jenci i znajomi wspominają go jako
wspaniałego człowieka i bardzo
dobrego lekarza stom atologa.
Myślę, iż na trwałe postać Józefa
Komasa wpisała się w historię i pa
noramę Jarocina. Chylimy czoła
przed osobą, która w minionym
stuleciu służyła społeczeństwu na
szego regionu.
MIECZYSŁAW SPRENGEL

Odeszli od nas:
PELAGIA KUSZYŃSKA 1. 81 (Jaraczewo), ZYGMUNT
GOLIŃSKII. 69 (Panienka), KLARA OCHMANOWICZ 1.
77 (K o tlin), KAZIMIERZ OBECNY 1. 81 (K urcew ),
FRANCISZEK LEŚNY I. 84 (Tw ardów ), IRENEUSZ
SOBCZAK I. 66 (Gęczew), STEFAN WYSOCZYŃSKI1. 68’
(Komorze, gm. Żerków), JÓZEF PAPCIAK 1. 84 (Żerków)
JANINA SZCZECIŃSKA I. 76 (Mieszków), MARIANNA
GÓRNAŚ 1. 78 (Wrocław), DOROTA PAWLACZYK 1. 48
(Witaszyee), STEFAN DOSTATNI 1. 62 (Osiek), IRENA
PIASECKA 1. 56 (Jarocin), EDWARD STANISŁAWSKI
1. 71 (Jarocin), ALOJZY GRIEGER 1. 51 (Ż erków ),
SZCZEPAN PLUTAL54 (Cielcza), JÓZEFKORNAS1.79 (Jarocin),
GRAŻYNA FLORCZAK 1.30 (Cielcza). MARIAN BISKUP
1. 68 (Jarocin), MARIANNA PAWELCZYK 1. 80 (Radlin)

Sydney, Australia

Kolędy na Rynku
Ponad 700 osób zebrało się na Rynku w Jaraczewie, aby posłuchać kolęd, obejrzeć pokaz
sztucznych ogni i wspomóc dzieci z Domu Dziecka w Górze.
W minioną niedzielę na Rynku
w Jaraczewie nadejście nowego
roku świętowało ponad 700 osób.
Zebrani wysłuchali koncertu kolęd
w interpretacji laureatów przeglą
dów piosenki dziecięcej. Wystąpiło
je d e n a stu arty stó w am atorów
z Jaraczewa, Noskowa, Jarocina i No
wego Miasta.
Życzenia noworoczne miesz
kańcom Jaraczewa złożył przewod
niczący rady gminy Roman Skrzyp
czak. W drugiej części koncertu
wystąpił zespół RADMAT z Jaro
cina oraz Jan Tomczak i Elżbieta
Świdurska. Piosenkę z repertuaru
Urszuli Sipińskiej „Cudownych
rodziców mam” zaśpiewała Ana
stazja Wesołoska. Koncert zakoń-

ś.

t p.

Ireny Piaseckiej
składają
syn Tomasz i córka Katarzyna z rodziną
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(ann)

W czasie kwesty na rzecz Domu Dziecka
w Górze św. Mikołaj rozdawał dzieciom
słodycze

Niecodzienne jasełka
W Woli Książęcej do nowo narodzonego Jezusa przychodzili nie tylko pasterze i królowie,
ale i postacie znane z bajek. Nietypowym przedstawieniem uczniowie klasy pierwszej
„podstawówki” wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój.
Spotkanie opłatkowe dla ucz
niów Szkoły Podstawowej i Gim
nazjum w Woli Książęcej, nauczy
cieli obu szk ó ł, pracow ników
i zaproszonych gości odbyło się na
dwa dni przed Wigilią, 22 grudnia.
Niecodzienne przedstawienie świą
teczne zostało przygotowane przez
katechetkę Sylwię Filipiak. Wszy
stkich zachwyciła nie tylko niety
powość przedstawienia, ale i piękne
stroje przygotow ane przez ro-

dziców pierwszaków i scenografia
- specjalnie przygotowana stajenka
naturalnych rozmiarów. Do żłóbka
przyszli m. in. Pinokio, Calineczka
i Rybak. Przedstawienie było prze
platane śpiewem kolęd, a na zakoń
czenie uczniowie gimnazjum za
prezentowali współczesne piosenki
bożonarodzeniowe. Życzenia świą
teczne i noworoczne złożyli ucz
niom Stanisław Gościńczyk - dy
rektor SP, Teresa Liczek - dyrektor

Serdeczne podziękowanie
lekarzom i pielęgniarkom jarocińskiego szpitala
Przedsiębiorstwu Pogrzebowemu „Jezierski”
księdzu Jackowi z parafii Chrystusa Króla
rodzinie, krewnym, delegacjom, znajomym, sąsiadom
oraz wszystkim, którzy ofiarowali msze św.
złożyli wieńce i kwiaty
towarzysząc w ostatniej drodze
kochanemu mężowi, ojcu, teściowi i dziadkowi

ś.

t p.

gimnazjum i wójt gminy Kotlin
Walenty Kwaśniewski oraz ksiądz
proboszcz Krzysztof Gabryelczyk.
Po przedstawieniu zorganizowano
spotkanie opłatkow e, w czasie
którego składano sobie indywi
dualnie życzenia. Dla gości była
kawa, świąteczne wypieki i stroiki
ze słodyczami, wykonane przez
nauczycielki nauczania począt
kowego.
(Is)

Serdeczne podziękowanie
ks. proboszczowi, panu Zeidlerowi, panu Helikowi
rodzinie, delegacjom, sąsiadom, znajomym
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

PELAGII KUSZYŃSKIEJ

Edwardowi Stanisławskiemu
składa
żona z rodziną

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczuciu

Serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy nieśli ulgę w cierpieniu i chorobie
delegacji JFM, przyjaciołom, krewnym i znajomym
wszystkim, którzy okazali pomoc, złożyli kwiaty na grobie
uczestniczyli w ostatniej drodze i pożegnaniu

czył się utw orem z repertuaru
zespołu „K OM BI” „Słodkiego,
miłego życia”. Wszystkim wyko
nawcom i organizatorom koncertu
podziękował wójt Dariusz Stru
gała. W czasie koncertu przepro
wadzono kwestę na rzecz dzieci
z Domu Dziecka w Górze. Dwaj
harcerze przebrani za św. Miko
łajów zebrali 610 zł.
Impreza na Rynku w Jaraczewie
zakończyła się pokazem sztucz
nych ogni.
Organizatorami noworocznego
spotkania był Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Turystyki, rada
sołecka oraz Koło Gospodyń Wiej
skich w Jaraczewie.

Dnia 26.12.1999 r.
opuścił nasze grono

k o l. E D W A R D S T A N IS Ł A W S K I
lat 71
w latach 1948-1949 działacz
młodzieżowej organizacji niepodległościowej P. P. O. W.
więzień polityczny lat 1949-53
odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego 1939-1956
Cześć Jego pamięci

Związek Więźniów' Politycznych
Okresu Stalinowskiego
Oddział Jarocin
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składa
rodzina
Serdeczne podziękowanie
księżom z parafii św. Marcina
lekarzom - przede wszystkim pana dr. Krystianowi Andrzejczakowi
pielęgniarkom - w szczególności pani Wiktorii Bernacik
siostrom PCK - głównie paniom
Jadwidze Mazurkiewicz i Danucie Urbaniak
krewnym, sąsiadom, znajomym, delegacjom
panu organiście, firmie „Jezierski"
oraz wszystkim, którzy okazali współczucie
zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty
a także odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
mojego kochanego męża
i naszego ojca, teścia, dziadka, szwagra i wuja

JÓ ZEFA K O R N A SA
składa
żona z rodziną

i n f o r m a c j e

Dokończenie ze str. 1

Klub AWS ocenił projekt na
specjalnie zwołanej konferencji
prasowej. - Budżet odzwierciedla
sposób myślenia i kierunki działa
nia koalicji rządzącej SLD-PSL.
Duże środki przeznacza się na
adm inistrację, a nie w idzi się
działów, które z punktu widzenia
powiatu są najważniejsze: oświa
ta, b ezp ieczeń stw o p u b liczne,
transport, szpitale. B udżet p o 
wiatu został skonstruowany w ten
sposób, że najpierw ustaliło się
koszty administracji, zaplanowało
się zwiększyć zatrudnienie, a to,
co zostało, przeznacza się na inne
cele - mówił radny AWS Sławo
m ir W ąsiew ski. S krytykow ał
uszczuplenie przez zarząd sub
w en cji d ro g o w ej o p raw ie
600.000 zł i subwencji oświa
towej o 550.000 zł i skierowaniu
tych pieniędzy na administrację.
- Cały budżet wzrasta o 15,8 %
w porównaniu z rokiem 1999. (...)
Nakłady na Starostwo Powiatowe
w zrastają o 25,2 %. W skaźnik
inwestycji był w 1999 r. bardzo
mały, bo wynosił 3,4 %, na rok
2000 je s t o b n iża n y do 2 ,7 %
- wyliczał radny AWS.

Radny Sławom ir Wąsiewski wierzchni drogi Kotlin - Racenproponował wniesienie poprawek dów. - Na pewno bardziej zasadne
do projektu budżetu. Nie zyskały je st wsparcie finansowe szpitala
one jednak akceptacji zdomino i naprawa dróg niż skonsum o
wanej przez koalicję SLD-PSL wanie środków przez dodatkowo
komisji budżetu i finansów pub zatrudnionych urzędników - prze
licznych. Ponownie przedłożył je konywał Sławomir Wąsiewski.
- w imieniu klubu radnych AWS
- na sesji budżetowej, 29 grudnia. "Pozbędziemy się szpitala"
Wniosek dotyczący dofinan
W n io sk o w ał o z m n ie jsz e n ie
0 253.000 zł nakładów na admi sow ania sz p ita la poparł inny
n is tra c ję (w y d atk i rzeczo w e radny z klubu AWS Włodzimierz
1 płace). O p o w ied ział się też Budzyński, lekarz w jarocińskim
przeciw planowanemu przez za szpitalu. - Musimy sobie zdawać
rząd zw iększeniu stanu zatrud sprawę z tego, że przyjmując tę
nienia w Starostwie Powiatowym uchw ałę w takim w ydaniu ja k
w 2000 r. o kolejnych siedem proponuje zarząd, bierzem y też
osób. Przekonywał, aby 140.00 zł odpowiedzialność za skutki-, jakie
przeznaczyć na jarociński szpital, z niej w ynikają. (...) Jeśli tak
ze w skazaniem na w ykonanie będziem y traktow ać szpital, to
zaleceń sanitarnych Sanepidu. rozwiążemy problem, bo po prostu
Pow iatow y inspektor sanitarny tego szpitala nie będziemy mieć,
wyznaczył na to czas do końca gdyż kasa chorych nie podpisze
maja 2000 r., a dyrekcja ZZOZ-u umowy - stwierdził Włodzimierz
oszacowała wartość niezbędnych B udzyński. U znał, że warunki
prac na przynajmniej 120.000 zł. sanitarne w bloku operacyjnym
Byłaby to jedyna kwota pieniężna szpitala mogą stanow ić zagro
w budżecie powiatowym przeka żenie dla zdrowia i życia. - To, że
zana szpitalowi - placówce pod blok operacyjny nadał działa,
porządkowanej powiatowi. Radny zawdzięczamy tylko powiatowemu
AWS wnioskował także o dodanie inspektorowi sanitarnemu, który
113.000 zł na odnow ienie na na siebie bierze odpowiedzialność

Podejmijcie szybko decyzję

Przedw przekazaniu pieniędzy na jarodński szpital glosowali wszyscy radi koalicji SLD - PSL

za jego funkcjonowanie - mówił
radny AWS. Przypomniał również
0 uchwale podjętej jednomyślnie
przez Radę Powiatu w czerwcu br.
U znano w ów czas za zasadne
“podjęcie w szelkich inicjatyw
1 wspieranie działań mających na
celu popraw ę bazy lecznictw a
szpitalnego”. Jako priorytet wska
zano wtedy zabezpieczenie środ
ków finansowych na zapewnienie
bieżącego funkcjonowania szpi
tala w Jaro cin ie, w pierw szej
kolejności uw zględniając zale
cenia stawiane przez inspektora
sa n ita rn e g o . - P ro szę za rzą d
i pana starostę, o wyjaśnienie,
ja k ie kroki zostały poczynione,
aby to priorytetowe zadanie zre
alizow ać - zakończył W łodzi
mierz Budzyński.

Rozmowa z posłem ANDRZEJEM WOJTYŁĄ (AWS-SKL) - wiceprzewodniczącym
Sejmowej Komisji Zdrowia

Starosta: Niech dołoży stowarzy
szenie

Jak pan może skomentować
to, że w budżecie powiatu jaro
cińskiego nie ma jakichkolwiek
środków na szpital w Jarocinie?
Budżet powiatu jarocińskiego
nie jest budżetem rozwojowym.
Jednak mimo wszystko dziwię się,
że nie ma w nim żadnych pieniędzy
na szpital, który jest w złym stanie
technicznym, sanitarnym, a także
nie dokonano procesów restruktu
ryzacyjnych. Pracując w komisji
zdrowia, doradzam w niektórych
sprawach pani m inister zdrowia
i mogłem przeforsować przezna
czenie środków na restrukturyzację
jaro ciń sk ieg o szpitala. Jednak
w Jaro cin ie nie przygotow ano
sensow nego program u restruk
turyzacji szpitala, a tylko wtedy
m ożna takie środki pozyskać.
Niejako rzutem na taśmę udało się
w kom isji zdrow ia i finansów
publicznych wprowadzić do budże
tu państwa na 2000 rok moder
nizację szpitala. (...) Teraz jest
jednak piłeczka po stronie władz
powiatu i dyrekcji ZZOZ-u. To oni
muszą postanowić, co chcą zrobić.
Ja mogę jed y n ie nam aw iać do
podjęcia szybkich decyzji.

Starosta Adam Kołodziej krót
ko odpowiedział na propozycje
opozycji. - Zarząd - po wnikliwym
rozpatrzeniu uwag - postanowił
nie dokonyw ać żadnych zmian
w projekcie budżetu. Zdaniem
zarządu projekt ten jest ambitny,
w miarę m ożliwości rozwojowy
(...). Zapewniał również: - Sprawa
szpitala jest dla zarządu bardzo
ważna. (...) Uważamy, że powinny
b yć trzy źródła fin a n so w a n ia
szpitala: starostwo pow iatow e,
stowarzyszenie (budowy szpitala
- przy. red.), ja k również środki
własne szpitala. Wówczas uda się
to bardzo ładnie pogodzić. Przy
znał, że liczy także na w ypra
cowanie przez powiat nadwyżki
b u d że to w ej w 1999 r., k tó ra
mogłaby być skierowana na szpi
tal. N ato m iast lek cew ażący m
nazwał nieprzekazyw anie środ
ków przez niedaw no pow stałe
Stowarzyszenie Budowy Szpitala.
W ice p rez es tej o rg a n iz a c ji,
a jednocześnie radna Unii Wielko
polan M aria Lisiecka odpow ie
działa stanow czo: - Sto w a rzy
szenie Budowy Szpitala ma konto,
z którego ani złotówka nie zos
tanie przeznaczono na inny cel niż

Jakie środki na jarociński
szpital zostały zapisane w projek
cie budżetu państwa?
Wywalczyłem zapis, że minis
terstwo ma przeznaczyć w 2000 r.
pieniądze na modernizację szpitala
w Jarocinie. Jednak nie miałem
dokładnych informacji o tym, jakie
prace tu trzeba wykonać i jakie
środki są potrzebne.
Władze powiatu nie zabiegały
u pana o zdobycie tych środków
i nie dostarczyły dokładnych
informacji?
Przekazały je dopiero po tym,
jak na konferencji w Jarocinie
powiedziałem, że żadnych wnio
sków od władz nie ma. O wpi
sanie tej inwestycji zabiegałem
dlatego, iż takie potrzeby sygna
lizowali mi koledzy z jaro c iń 
skiego SKL-u. Jest to przypadek
wyjątkowy. Większość powiatów
i ZZOZ-ów bardzo agresyw nie
walczy o środki.
Czy fakt nieprzeznaczenia
jakichkolwiek środków w bud
żecie powiatu na szpital może
wpłynąć na decyzję ministerstwa
o finansowaniu bądź niefinansowaniu z budżetu centralnego

inwestycji w Jarocinie?
To m oże być jednoznaczny
sygnał dla ministerstwa, że wła
dzom powiatowym nie zależy na
szpitalu. Tak to będzie odbierane.
Na pewno ministerstwo nie sfinan
suje dokumentacji modernizacji
szpitala. Jednak zapis w opinii
komisji zdrowia i finansów publicz
nych jest bardzo mocny. Oznacza
bowiem, że jeśli przez rok 2000
taka dokumentacja wpłynie, minis
terstw o będzie zobow iązane tę
inwestycję finansować.
Rozmawiał
ROBERT KAŹMIERCZAK
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budowa nowego szpitala. Radny
AWS Marek Przymusiński, będą
cy też członkiem SBSz, zwrócił
się do starosty: - Jestem zaże
nowany pana wystąpieniem (...),
Sprowadza się ono tylko do dekla
racji słownych, a nie idą za nimi
żadne czyny. L iczenie na p ie 
niądze ze stowarzyszenia, którego
celem je st budowa nowego szpi
tala, je st zupełnie niezrozumiałe.
M u sim y z a b e z p ie c z y ć śro d ki
w n a szym b u d żec ie , b ow iem
w przeciw nym razie nie dosta
niemy pieniędzy z zewnątrz.
W icestarosta Czesław Roba
kowski proponował zakończyć de
batę. - Ta dyskusja odbywa się po
czasie. Wszystkie dywagacje są
niezasadne. (...) Składanie wniosków
tuż przed głosowaniem nad budżetem
jest naruszeniem procedury uchwa
lania budżetu. (...) Powinniśmy
przegłosować, czy dzisiaj będziemy
rozpatrywać wnioski. Wnioskodawca
Słamowir Wąsiewski ripostował:
- Myślę, że pan wicestarosta myli dwie
rady: Powiatową Radę Narodową
z samorządową Radą Powiatu. Nie
może być tak, żeby mniejszość nie
mogła wnosić swoich poprawek do
budżetu. Demokracja ma to do siebie,
że są wnioski mniejszości.
Po wysłuchaniu wyjaśnień radcy
prawnego starosta zaproponował
jednak poddanie pod głosowanie
wniosku radnego AWS. Poparły go
kluby Akcji i Unii Wielkopolan.
Przeciw głosowali wszyscy radni
SLD i PSL-u.
Obecny na sesji dyrektor jarociń
skiego ZZOZ-u Marian Skowron,
poproszony o ocenę wyniku głoso
wania, odpowiedział: - Nie chciałbym
oceniać decyzji rady. (...) Zarząd
uspokaja mnie, że do końca terminu
realizacji (zaleceń Sanepidu - przyp.
red.) jest jeszcze daleko, bo do końca
maja. Jeżeli w pierwszych miesiącach
2000 roku nie uda się pozyskać
środków, wtedy mogę się spodziewać
pewnych przesunięć w budżecie. Po
chwili wyznał jednak: - Miałem
nadzieję, że zostaną przeznaczone
środki na ten cel.
ROBERT KAŹMIERCZAK
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GRAMY
CODZIENNIE
od 6.00 do 20.00
Tel. (0-62) 747-17-47
INFORMACJE
serwis lokalny: 9.30, 11.30, 13.30, 15.30
serwis BBC: zawsze o pełnych godzinach
SPORT
serwis sportowy: od pon. do pt. 7.05, 8.05
Sportowe JA-Radio:
relacje z imprez, wywiady
niedziela od 18.30
WARTO SŁUCHAĆ
„Z małego podwórka i wielkiego świata”
najważniejsze wydarzenia, reportaże, wywiady
od poniedziałku do piątku od 13.10
„Jeśli mamy, to zagramy”
Twoja piosenka na naszej antenie
teraz również z życzeniami
codziennie od 12.10
„Porady prawnika”
specjaliści informują i wyjaśniają rzeczy,
które powinno się znać
od poniedziałku do piątku o 9.45 (powt. 16.15)
„Emerytury i renty inaczej”
najważniejsze informacje dotyczące
reformy emerytalnej
od poniedziałku do piątku o 16.45
„Autorodeo”
o tym, co powinien wiedzieć każdy kierowca
mówi m. in. Krzysztof Hołowczyc
poniedziałek, środa, piątek o 15.15
CO TYDZIEŃ USŁYSZYSZ
„Odkrywanie Ameryki”
„Na Żywca”
poniedziałek 18.05 - audycja Hirka Ścigacza
„Znacie, to posłuchajcie”
wtorek 18.05 - audycja Sławka Mikołajczaka
„Wieczór rockowy Pawła Michaliszyna”
czwartek 18.05
JA-Radiowa lista przebojów
sobota o 17.05 - Adam Martuzalski i Hirek Ścigacz

=

O ś ro d e k
S zk o le n ia K ie ro w c ó w
zaprasza na

KURS PRAWA JAZDY kat. B
Rozpoczęcie dnia 12.01.2000 r.
o godz. 16.00
Szkoła Podstawowa nr 2 (naprzeciw poczty)
Zapisy
telefoniczne: 747-36-08 (po godz. 16.00)
os. Konstytucji 3 Maja 2/15, 63-200 Jarocin
(14 /R /2 0 00 )

Ośrodek Szkolenia
Kandydatów na Kierowców
Jolanta i Grzegorz Kaczmarek
z a p r a s z a ją n a o tw a r c ie

KURSU NA PRAWO JAZDY ka t. B
w d n iu 7 .0 1 .2 0 0 0 r. o g o d z . 1 5 .0 0
w Z S Z n r 2 , u l. W r o c ła w s k a 15
M o ż liw o ś ć z a p ła ty w ra ta c h
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Zarząd
Gminy Jaraczewo
inform uje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu G m iny w Jaraczewie
ulica Jarocińska 1
w yw ieszony został

WYKAZ DZIAŁEK
BUDOWLANYCH
przeznaczonych
do sprzedaży
w formie przetargu
nieograniczonego
ustnego

Uchwała Nr XIX/229/99
Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 1999 r.
w sprawie cen biletów Komunikacji Miejskiej prowadzonej przez Gminę Jarocin
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r., nr 27, poz. 195 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., nr 9 poz. 43
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się ceny biletów Komunikacji Miejskiej prowadzonej przez Gminę Jarocin w wysokości:
I. W obrębie miasta:
1. bilet jednorazowy
1,30 zł
2. bilet miesięczny - jedna linia
39,00 zł
3. bilet miesięczny - dwie linie
44,00 zł
4. bilet miesięczny - trzy linie
51,00 zł
5. bilet miesięczny - sieć miejska
66,00 zł
II. Poza granicami miasta
1. bilet jednorazowy w I strefie od 0-5 km
1,70 zł
- miesięczny
51,00 zł
- miesięczny z przesiadką na linię miejską
58,00 zł
2. bilet jednorazowy w II strefie od 6-10 km
1,90 zł
- miesięczny
58,00 zł
- miesięczny z przesiadką na linię miejską
64,00 zł
3. bilet jednorazowy w III strefie od 11-15 km
2,60 zł
- miesięczny
77,00 zł
- miesięczny z przesiadką na linię miejską
86,00 zł
4. bilet jednorazowy w IV strefie od 16-20 km
2,80 zł
- miesięczny
84,00 zł
- miesięczny z przesiadką na linię miejską
92,00 zł
5. bilet jednorazowy w V strefie od 21-25 km
3,60 zł
- miesięczny
91,00 zł
- miesięczny z przesiadką na linię miejską
101,00 zł
6. bilet jednorazowy w VI strefie od 26-30 km
3,90 zł
- miesięczny
96,00 zł
- miesięczny z przesiadką na linię miejską
107,00 zł
7. bilet jednorazowy w VII strefie od 31-35 km
4,10 zł
- miesięczny
102,00 zł
- miesięczny z przesiadką na linię miejską
124,00 zł
2. Cena biletu ulgowego wynosi 50 % wartości biletu normalnego.
3. Przez użyte określenie “I, II, III, IV, V, VI, VII strefa" należy rozumieć odległość w km od centrum Jarocina do
przystanku docelowego.
4. Ceny biletów uwzględniają podatku VAT, którego wysokość określają odrębne przepisy.

§2
Opłatę specjalną za przejazd bez ważnego biletu ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 09.04.1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób
oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy (Dz. U. nr 38, poz. 376).

§3
Na liniach Zakładu Komunikacji Miejskiej Jarocin obowiązują bilety z nadrukiem ZKM Jarocin oraz innymi nadrukami
na podstawie zawartych przez Zakład Komunikacji Miejskiej umów.
§4
Traci moc uchwała Nr W25/98 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie cen biletów
Komunikacji Miejskiej prowadzonej przez Gminę Jarocin.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Jarocinie.

§6
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Jarocinie oraz w prasie lokalnej
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2000 r. dla biletów jednorazowych oraz z dniem 1 lutego 2000 r.
dla biletów miesięcznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Sikorski

Z ŁO T A D Z IE S IĄ T K A .
Musisz UBEZPIECZYĆ
samochód, mieszkanie...?

JA-RADIA JAROCIN
1. Noś dobre ciuchy - Pudelsi (SP records)
2. Jeden dzień, jedna noc - KarmaComa (Izabelin
Studio/Universal)
3. Długość dźwięku samotności - Myslovitz (Columbia)
4 . 1saved the world today - Eurythmics (BMG Poland)
5. Wspomnienie - Michał Żebrowski & Anna Maria
Jopek (BMG)
6. Ciągle ty - O.N.A. (Columbia)
7. Outsider - Pidżama Porno (SP records)
8. Wszystko na sprzedaż - DE MONO (Zic Zac BMG)
9. Smooth - Santana (Arista)
10. If I didn't care - Bryan Ferry (Virgin)
11. Psalm 13 - 2TM2.3 (Metal Mind Productions)
12. Zamykam oczy, widzę przestrzeń - PERFECT
(Izabelin Studio/Universal)
13. No other baby - Paul McCartney (Parlophone)
14. Marzyć chcę... - Alicja Bachleda-Curuś (Izabelin
Studio/Universal)
15. First we take Manhattan - Joe Cocker (Parlophone)
16. Byłoby miło - Tomek Wachnowski (Epic)
17. Hey bulldog - The Beatles (Apple / EMI)
18. Deserve - Marillion (Castle/Koch Intl)
19. Banalny - T. Love (Pomaton EMI)
20. Man! I feel like a woman - Shania Twain (Mercury)

Głosy oddane tylko na utwory
prezentowane w JA-Radiu
biorą udział w losowaniu
nagrody sponsora
JA-Radiowej Listy Przebojów
REKLAMA
W JA-RADIU JAROCIN
SZYBKA I SKUTECZNA

fu Radio
IM* J a r o c i n
tg ! YY,*0

Chcesz zmienić ubezpieczyciela
BEZ STRATY ZNIŻEK
MOŻESZ PŁACIĆ MNIEJ
BEZPŁATNIE POMOŻEMY DOKONAĆ
NAJLEPSZEGO WYBORU

Agencja Ubezpieczeniowa
„COMPLEX”

W ciągłej sprzedaży około 1.000 tytułów

TEL. 505-24-90

na kompakłach rock, blues, jazz, pop
Najważniejsze rockowe tytuły czekają na Ciebie
Z A P R A S Z A M Y
Jarocin, ul. T. K o ściuszki 8 B (bu dyne k TP S. A.)
G o d z in y o tw arcia od 1 0 .0 0 do 17.00

W szystkim Plantatorom

UL. K. WYSZYŃSKIEGO 4/21,63-200 J-N
CZYNNE CODZIENNIE OD 8.00 DO 16.00

Reprezentujemy 11 TOWARZYSTW
Służymy bezpłatną radą,
porównujemy stawki, zawieramy umowy,
sprzedajemy polisy
AGROPOLISA • CIGNA STU • COMPENSA
DAEWOO • ENERGOASEKURACJA
H E S T IA -P B K -P O L O N IA
PZU • SAMOPOMOC • WARTA
„„„

Drogiej Pani
Czesławie Szatkowskiej

buraka cukrowego
Cukrowni i Rafinerii „Witaszyce ”
składam serdeczne podziękowanie
za wybór na członka rady nadzorczej
w cukrowni

7 okazji 2000

r.
za moc uzdrowień
i okazaną pomoc w kłopotach
serdeczne podziękowania składa

Teraz atrakcyjna oferta
Dział Reklamy:
63-200 Jarocin, ul. Kościuszki 8B
tel. (0-62) 747-47-47
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Tadeusz Staszak

klientka
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i nf ormacj e

Z bajki do żłóbka

N a si m ilu s iń s c y

Z „Kozuchą-kłcimczuchą”, pastorałką i świątecznymi piosenkami wystąpiły przed,
rodzicami i zaproszonymi gośćmi dzieci ze Szkoły Podstawowej w Smiełowie. Z darami
dla małego dzieciątka wybrał się Czerwony Kapturek, Pionokio i stary rybak.

Na świat przyszli:
ŁUKASZ RAS, MIKOŁAJ STASIK. LESZEK FRANKOWIAK,
MATEUSZ FRANKOWIAK, IZABELA STAŚKIEWICZ, KAROLINA
REPNAK, ZOFIA CZERNIAK, JĘDRZEJ DRĄŻEK, EWA PIOTROW
SKA, KLAUDIA SZCZEPAŃSKA, AGATA GRZEŚKOWIAK, ANNA
GRZEŚKOWIAK. MARTYNA RYB ARCZYK. PIOTR RABCZEWSKI,
MACIEJ KRAUSE, BARTOSZ BANASZAK, KONRAD SZWEDO,
SANDRA SOBCZAK. HUBERT WYRWAS, SEBASTIAN REBELSKI,
ALEKSANDRA BIJAK, MACIEJ ZIĘCIOWSKI

Alicja Patelka z Klęki
ur. 27 grudnia o godz. 16.00
- waży 3.980 g, mierzy 57 cm

córka Katarzyny GrzelakzCząszczewa
ur. 26 grudnia o godz. 1.00
- waży 3.230 g, mierzy 55 cm

Opłatkowe spotkanie rozpoczę
ło się programem artystycznym.
Najpierw dzieci zaprezentowały
przed rodzicami i zaproszonymi
gośćmi piosenkę o choince zatytu
łowaną „Zielone gałązki”. Następ
nie „zerówka” wystąpiła z przedsta
wieniem „Kozucha-kłamczucha”.
Pierwsza, druga i trzecia klasa przy
gotow ały pastorałkę „Gdzie ty
jesteś, mały Jezu”.
Publiczność nagrodziła wystę
py dzieci ogromnymi brawami.
W szystkich zaskoczyła ciekawa
charakteryzacja i umiejętne do
branie ról.
W przygotowaniu strojów po
mogli najmłodszym rodzice. - Zaan
gażowanie rodziców było bardzo
duże. Pomogli nam również w przy
gotowaniu poczęstunku - mówi
Mirosława Surma, wychowaw
czyni „zerówki”.
Spotkania opłatkowe w śmiełowskiej szkole odbywają się co
roku. - Rodzice sami chcieli, żeby
coś takiego się odbywało. Takie
spotkania bardzo integrują środo
wisko - przyznają wychowawczynie.
Po zakończeniu części artystycz
nej wszyscy podzielili się opłatkiem
i wspólnie zaśpiewali kolędę. - Świę
ta w ielka n o cn e są n a jw iększe
w kościele, ale najbardziej radosne
są święta Bożego Narodzenia - po
wiedział podczas spotkania ksiądz

proboszcz z Brzóstkowa, Kazi
mierz Walczak. - Pobożność pol
ska wytworzyła tyle pięknych zwy
czajów, tyle pięknych kolęd. Mamy
najpiękniejsze kolędy na świecie.
Niektórzy papieże nie rozumieli
treści kolęd, ale same melodie ich
tak urzekły, że kazali sobie na
W atykanie „ p u szc za ć ” kolędy
polskie. Ceńmy więc te wszystkie
wartości, które nasza pobożność

Robert Palusiński, właściciel skła
du opału „Watra” w Jarocinie.
- Jesienią odbyło się w szkole
przedstawienie dla rodziców. Do
chód z aukcji ozdób choinkowych
miał być przeznaczony na gwiazd
kę. W związku z tym, że sponsorzy
przekazali nam na to pieniądze,
kwota wcześniej zebrana została
w szkolnej kasie. Za te pieniądze
dzieci wyjadą na ja ką ś wycieczkę

gromadziła przez całe wieki.
Najbardziej oczekiwanym goś
ciem tego dnia był gwiazdor. Po
jawił się z workiem pełnym koloro
wych prezentów. Paczki dla dzieci
zasponsorowali Leszek Murawski,
właściciel ubojni w Lisewie oraz

- powiedziała Mirosława Surma.
Być może w karnawale zorganizo
wana zostanie zabawa taneczna,
z której dochód przeznaczony
będzie również na potrzeby szkoły.
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK
Zdjęcie autorki

ogłoszenia

Pierwsza
jarocinianka

Kochanemu
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Wojciech Zbigniew Piestrzyński
z Jarocina
ur. 2 stycznia o godz. 23.45
- waży 3.400 g, mierzy 66 cm

ANIA BANASZAKjest pierwszą
jarocinianką, która urodziła się
w 2000 roku.
Przyszła na świat 1styczniaogodz.
17.15. Dziewczynka ma 54 cm,
waży 3.210 kg.
Dla rodziców Ani przygotowaliśmy
niespodziankę - otrzym ują oni
bezpłatną prenum eratę „Gazety
Jarocińskiej” na rok 2000.

Patrycja Mróz zOrpiszewka
ur. 29 grudnia o godz. 0.35
- waży 2.800 g, mierzy 53 cm

Filip Grzybowski z Zakrzewa
ur. 2 stycznia o godz. 7.30
- waży 3.200 g, mierzy 58 cm

Na ślubnym
kobiercu
31 grudnia
RYSZARD URBANIAK (Wyszki Kość.)
- EDYTA REIMANN (Jarocin)

Dominika Maria Stachowiak
zW olicy Pustej
ur. 2 stycznia o godz. 12.07
- waży 4.000 g, mierzy 61 cm

8 stycznia
ANDRZEJ SEWEL (Ostrzeszów)
-ELŻBIETA NOWICKA (Żerków)
Zdjęcia K arolina G ościńc/yk i Justyna Karwacka

Z djęcia publikow ane są za zgodą rodziców

TOMASZ D0LATA (Wyszki)
- IZABELA KRÓL (Jarocin)
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w 1. rocznicę u ro d zin
wszystkiego najlepszego

Kochanym Rodzicom

Genowefie i Edmundowi
GOGOŁKIEWICZOM
z Jarocina
z okazji ju b ileu szu 45-lecia p o życia m ałżeńskiego
wiązankę najserdeczniejszych
i najszczerszych życzeń
błogosław ieństw a bożego
na dalsze wspólne lata życia
w zdrowiu, szczęściu i radości
składają
córka Maria i syn Krzysztof
z rodzinami
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Wokół jedne*

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodził cudnie. Ponad
i
pięćdziesiąt osób w Jarocińskim Ośrodku Kultury wyśpiewało
\
w wigilijny wieczór chyba wszystkie polskie kolędy. A na koniec
mniej świąteczną pieśń
-„Sto lat” organiza
dla osób samotnych.
\

i

Na ulicach cicho i spokojnie. Rozświetlone wszystkie
okna w domach. Nieliczni spóźnieni spieszą na wieczerzę
do swych bliskich. Gwiazdor z prezentami dla milusińskich
z daleka zapowiada swe przybycie dzwonkiem. Przed
Jarocińskim Ośrodkiem Kultury stoi kilka samochodów, ale
w oknach ciemno. Tylko przyćmione światełka i przy
tłumiony dźwięk kolęd dają znak, że ktoś jest w środku.
Otwieram drzwi. Szum. Oczy przyzwyczajają się do pół
mroku. Teraz widzę, że w holu krząta .się już wiele osób,
choć do rozpoczęcia wieczerzy zostało jeszcze pół godziny.

Dobrzy ludzie
Z organizow anie W igilii dla osób sam otnych nie
przysparza ju ż trudności. K ilkuletnie dośw iadczenie
sprawia, że wszystko przebiega bardzo dobrze. Każdy wie
już za co jest odpowiedzialny i co musi przygotować.
Najwięcej obowiązków mają pracownicy JOK-u. To oni
pięknie przybierają stół, kompletują zastawę i koordynują
prace związane z przygotowaniem potraw. Na szczęście nie
ma problemów finansowych. Są osoby, które co roku
przekazują pieniądze na ten cel. Coraz więcej dobrych ludzi
pomaga również w przygotowywaniu potraw. Niektórzy
w ostatniej chwili decydują się wspomóc naszą akcję. Kilka
dni przed Wigilią jarociński oddział PCK przekazuje małe
prezenty dla każdego, kto przyjdzie na wieczerzę. Pani
Teresa Sikorska w dniu poprzedzającym Wigilię dzwoni
z pytaniem, gdzie może przekazać pieniądze. Rano 24 grud
nia telefonuje inna kobieta. Jakiś pracownik nie odebrał
świątecznej paczki, w której jest wędlina, więc paczka trafia

Niektórzy są z nami po raz czwarty. Pamiętają dobrze
pierwszą wieczerzę, która odbyła się w Warsztacie Terapii
Zajęciowej. Wówczas przy stole zasiadło kilkanaście osób.
Z roku na rok ludzi jest więcej. - To bardzo dobrze. Nie
przybywa przecież ludzi samotnych, tylko przybywa odwagi
tym, którzy zawsze siedzieli w domu sami. Rozeszła się wieść,
że tu jest milo i teraz są tego efekty. Kto wie, może w przy
szłości wieczerze będziemy musieli robić w sali sesyjnej
Ratusza, bo w JOK-u nie starczy miejsca? - śmieje się Boguś
Harendarczyk, dyrektor JOK-u.
Przy stole zasiada również więcej, niż zwykle oficjeli.
Tradycyjnie jest z nami Marian Sikorski - przewodniczący
Rady Miejskiej (przychodzi od czterech lat) i burmistrz
Marian Michalak, który był również w ubiegłym roku.

Pan Stefan prawie całą wieczerzę przegadał z burmistrzem
Marianem Michalakiem

i zorganizować innym ludziom tak wspaniałe spotkanie. Cieszę
się, że są tacy ludzie w Jarocinie - mówi burmistrz.

Każde ręce się przydają

Wielu przełamanie się opłatkiem z burmistrzem będzie pamiętać
do końca życia

„Kiedy lamię się opłatkiem z nieznajomym, to czuję sympatię
płynącą z głębi jego serca."

do JOK-u. Takich wspaniałych momentów jest więcej.
Każdy dar bardzo nas cieszy. Każdy telefon oznacza, że na
stole przybędzie jedzenia. A to ważne, bo nigdy nie
wiadomo, ile osób zdecyduje się spędzić ten wieczór z nami.

Sympatia z głębi serca
Przed godziną 19.00 rozbłyskują światła w holu. Za
stawiony stół wydaje się bardzo długi, ale kiedy zasiadają
przy nim goście wrażenie się zmienia. Teraz okazuje się, że
trzeba dostawić krzesła. Tylu osób jeszcze nigdy nie było.
Uśmiechnięci ludzie czekają. Wiele twarzy znajomych.

Przyszedł też Ireneusz Hemmerling - kierownik WTZ,
Andrzej Kucała - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Tadeusz Zajdler - prezes Rejonowego Zarządu
PCK. Jak zawsze jest też z nami ksiądz. Tym razem do JOK-u
przyszedł ks. Henryk Sikora z parafii św. Marcina. To on
rozpoczyna wieczerzę cytatem z Pisma Świętego. Wszyscy
w skupieniu słuchają. A potem, mimo że na stole pachną
potrawy, nikt nie rzuca się dojedzenia. Każdy bierze opłatek
i dzieli się z sąsiadem. Ludzie się nie znają. Ale tu wszyscy
są rodziną, więc każdy z uśmiechem przekazuje najlepsze
życzenia i ściska się serdecznie z nowym znajomym. - Mia
łem kiedyś kochającą żonę, ale poszła w inną stronę. Zo
stałem sam, wychowuję córkę. Jest teraz z babcią - moją
mamą. Bardzo dużo je j zawdzięczam. Ja postanowiłem
przyjść tu. Mogę podzielić się opłatkiem, zjeść rybę - symbol
chrześcijaństwa. A chrześcijanie to wspólnota, musimy być
razem, a nie w samotności. Kiedy łamię się tu opłatkiem
z nieznajomym, to czuję sympatię płynącą z głębi jego serca
- mówi mężczyzna w szarym swetrze.
Niektórzy najbardziej cieszą się z tego, że mogą prze
łamać się opłatkiem z księdzem i burmistrzem. To wielkie
wydarzenie w ich życiu. Nigdy wcześniej nie mieli takiej
okazji. - To są osoby samotne, które potrzebują kontaktu
Z drugim człowiekiem. Z wielkim wzruszeniem uczestniczę
w takich spotkaniach. Chciałbym podziękować organizatorom:
Jarocińskiemu Ośrodkowi Kultury, „Gazecie Jarocińskiej”
i JA-Radiu za to, że w ten dzień potrafią opuścić swoje rodziny

W tym dniu w JOK-u nie ma dyrektorów i redaktorów.
Wszyscy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
zmieniają się w kelnerów i pomoc kuchenną, choć nie ma tu
prawdziwej kuchni. Musimy sobie radzić w maleńkim
pomieszczeniu z jednym piecem gazowym. Na szczęście
w tym roku pożyczono nam dwie kuchenki mikrofalowe.
Dzięki temu wszystko może wcześniej trafić na świąteczny
stół. Kuchenkami zarządza Andrzej Musiałek. Sprawnie
zamienia talerze z karpiem, pierogami, kapustą z grzybami
i uszkami do barszczu. - Jeszcze karpia - rzuca hasło jego córka

Pani Gabrysia odeszła od rodzinnego stołu, by w JOK-u podawać
do stołu nieznajomym

Patrycja, która roznosi razem z koleżanką Natalią Krause potrawy.
Oczywiście pomaga Asia Kalinowska i Boguś Harendarczyk.
- Na początku stołu nie ma ju ż kapusty - krzyczy pani
Gabrysia, która po raz drugi jest z nami. Odeszła od
rodzinnego stołu, by teraz podawać do stołu nieznajomym.
Po raz pierwszy jest z nami pani Molińska. - Jestem tylko

go stołu

'szę

2 córką. Kolację zrobiłyśmy wcześniej i postanowiłyśmy, że
Przyjdziemy tu pomóc. Chyba dobrze zrobiłyśmy, bo każde
ręce się przydają. Nikt tu nie siedzi bezczynnie - mówi nie
Przerywając pracy. Po raz pierwszy jest też z nami Dariusz
Kempa, kolega Roberta Kaźmierczaka z naszej redakcji.
Ubrany w elegancki garnitur stoi nieśmiało w kącie i nie
bardzo wie, co ze sobą zrobić. Po kilku minutach biega już
wokół stołu, zbiera talerze i wyrzuca resztki jedzenia do
worka na śmieci. Choć krawat spotkał się już z karpiem,
a na garniturze pojawiła się pierwsza plama, z jego twarzy
nie znika uśmiech. Gości zresztą u wszystkich, którzy
krzątają się wokół stołu. Spełniamy każde życzenie naszych
gości. Ktoś chce jeszcze barszczu, ktoś inny chce drugi
talerz, szklankę, herbatę i tak bez końca. To dziwne, ale ta
Praca sprawia nam wiele przyjem ności. Nawet Piotr
Piotrowicz - redaktor naczelny „Gazety”, który od godziny
zmywa w łazience talerze - nie narzeka.

Nie dać się goryczy
Po dwóch godzinach pierwsze osoby odchodzą od stołu.
Niektórzy pomagają sprzątać. Dwóch mężczyzn bierze
miotły i zamiata hol. Nawet kobieta, która trochę wypiła
z kolegam i pom aga znosić naczynia. Pom ału JOK
pustoszeje; Każdy dostaje paczkę z drobnymi upominkami
i jedzeniem, które zostało. Wszystko znika ze stołu w za-

Musimy żyć dla siebie
Choć wieczerza już trwa godzinę, do JOK-u przychodzą
nowi goście. Pewnie długo w domu bili się z myślami i w koń
cu podjęli decyzję. Chyba trudno jest przełamać lęk i przyjść
tutaj. Usiąść do stołu z nieznajomym, dzielić się opłatkiem.
To wymaga odwagi, ale ci którzy raz pokonają strach i przyj
dą, wracają w następnym roku. Pewnie dlatego, że atmosfera
lest naprawdę ciepła. Szczególnie wtedy, gdy wszyscy
śpiewają kolędy. Gdy tylko kończy się jedna pieśń, ktoś
»rzuca” tytuł następnej. Ksiądz Henryk zaczyna śpiewać,
a wszyscy razem z nim. Niektórym świecą się delikatnie
°czy, inni zadowoleni śpiewają pełną piersią. Przy jednym
stole siedzą ludzie różnych zawodów, w różnym wieku.
Niektórzy nie m ają napraw dę nikogo, inni m ieszkają
z dziećmi, ale nikt ich nie zaprosił do wigilijnego stołu. - To
wielka radość bycia z tymi ludźmi. Są pewnie wśród nich
tacy, którzy z własnej winy są w takim położeniu, ale są
1tacy, którzy bez własnej winy znaleźli się w takim położeniu.
nie możemy tych ludzi sądzić. Musimy żyć dla siebie.
Zbliżać się do siebie, bratać, łamać chlebem, dzielić ludzkie
troski. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała nasza przyszłość
' mówi ksiądz Henryk. Tu nikt nikogo nie sądzi. I choć
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Na wieczerzę przybyło w tym roku ponad pięćdziesiąt osób
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niektórzy wypili sobie przed wieczerzą, to wszyscy milczą
na ten temat. Tym bardziej, że ci, którzy nie stronią od
alkoholu grzecznie siedzą i razem z innymi śpiewają kolędy,
a potem „Sto lat”, dla organizatorów wieczerzy. - Jesteśmy
razem wokół jednego stołu: ksiądz, burmistrz, redaktorzy
i ludzie, którym coś w życiu nie wyszło - piękna sprawa. Ten
dzień powinien bratać wszystkich ludzi. Wszyscy powinniśmy
się poczućjedną rodziną - dodaje ksiądz. Tak właśnie jest tutaj.

Tu nie ma dyrektorów i redaktorów. Wszyscy w ten wieczór zmieniają się
w Pomoc kuchenną. Piotr Piotrowicz - redaktor naczelny „Gazety
Jarocińskiej" zmywał ponad godzinę naczynia

Tutaj wszyscy są rodziną. Każdy z uśmiechem przekazuje najlepsze życzenia
nowym znajomym

straszającym tempie. Jutro też będzie święto, a potem drugie.
Ludzie dziękują, żegnają się serdecznie. Pan Stefan, który
ma 87 lat jest z nami od kilku lat. Kiedyś powiedział, że
nasze wieczerze, były najpiękniejszymi Wigiliami w jego
życiu. Obiecał, że zawsze będzie do nas wracał i słowa
dotrzymuje. - Szczęść Boże na nowe tysiąclecie! -życzy
wszystkim wychodząc i dodaje z uśmiechem - Trzeba żyć
radością i zadowoleniem. Nie dać się goryczy. Ja tak żyję.
BEATA FRĄCKOWIAK
Z d ję c ia R o b e rt K a ż m ie rc z a k

fotoreportaż

i n f o r m a c j e

Wigilia w Żerkowie
Ponad 150 osób wzięło udział w spotkaniu opłatkowym połączonym z wigilią, zorganizowanym przez żerkowskich emerytów. Były chwile wzruszeń i -jak
zawsze - okazja do miłych pogawędek.
W imieniu zarządu żerkow 
skiego koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
świąteczne i noworoczne życzenia
złożyła wszystkim jego przewod
nicząca, N atalia Stachow iak.
Z życzeniami wystąpił również
ksiądz dziekan, Kazimierz Radzi
kowski. - Chciałbym zwrócić uwa
gę na trzy słowa: Chrystus wczoraj,
Chrystus dzisiaj i Chrystus zawsze

stkim jest potrzebny - powiedział
ksiądz dziekan.
W trakcie spotkania o p łat
kowego z koncertem kolęd wystąpił
chór mieszany. Szczególnie cieka
wie zabrzm iała kolęda łacińska
z XVII wieku - “Adeste fideles”
i walijska “Deck the hall”. Po
przełamaniu się wszystkich opłat
kiem podane zostały na stół potra
wy wigilijne.

|
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lajpierw byl opłatek, a później raczono się potrawami wigilijnymi

nami. Trudno byłoby sobie wyo
brazić zgromadzenie tak wspaniałe,
jak wigilia, gdyby wśród nas nie
stanął ten, który jest twórcą tego
dzieła, Jezus Chrystus i trudno
byłoby cieszyć się wigilią lub ją
szczęśliwie przeżywać, bez tego
bożego pokoju, który nam wszy
Z

N a jstarsze czło n k in ie koła
- Józefa Lewandowska i Maria
Żurawska z Żerkowa otrzymały
kwiaty. Maria Żurawska należy do
związku od 25 lat. To ona utworzyła
w 1974 roku oddział zw iązku
w Żerkow ie. O rganizow ała nie
tylko w ycieczki i pikniki, ale

również'kursy haftu golińskiego
i Richelieii, które odbywały się
w jej domu.
Po wigilii przewodnicząca żer
kow skiego koła p rzyznała, że
otrzymała pewien bardzo intere
sujący list. - To je st anonim, ale
myślę, że w arto go o d czy ta ć
- stwierdziła Natalia Stachowiak.
Zapisane z niezwykłym humorem
przez nieznanego autora wersy
odczytał z wrodzoną swadą Janusz
Banasiak. Zaprezentowany wiersz
liczący 42 zwrotki wzbudził ogrom
ne wybuchy śmiechu wśród zebra
nych. Opisywał on 36 osób z grona
członków związku. Autor utworu
zgodził się ujawnić. Okazało się, że
jest nim Zenon Łukasiewicz, były
dyrektor Banku Spółdzielczego
w Żerkowie, który pełnił tę funkcję
od 1956 do 1994 roku. Od 1990
roku mieszka w Jarocinie, ale nadal
“ciągnie” go środowisko żerkowskie. W listopadzie zapisał się do
żerkowskiego koła. - Jestem sam,
żona zm arła. Córka nam ów iła
mnie, żebym się zapisał do koła
emerytów i w taki sposób tu się
znalazłem - pow iedział Zenon
Łukasiewicz.
Wszystkim emerytom życzenia
złożył burmistrz miasta i gminy,
Janusz Jajczyk. Przyłączył się do
nich prezes zarządu miejsko-gmin
nego oddziału PZERil w Jarocinie,
Narcyz Pewniak. - Muszę przy

Najstarsze członkinie żerkowskiego koła PZERil otrzymały kwiaty

znać, że jestem zaskoczony tym, jak
pięknie została zorganizowana
dzisiejsza uroczystość oraz ilością
osób, które tu przybyły. W żadnym
kole nie było takiej frekwencji, jak
tutaj - powiedział Narcyz Pewniak.
W wigilii wzięło udział ponad 150
osób. Koło żerkowskie jest najlicz
niejsze spośród wszystkich, osiem
nastu kół podlegających pod miejskogminny oddział PZERil w Jarocinie.
Do pozostałych należy średnio po 60
osób. - Nowy zarząd powstał półtora
roku temu. Wtedy koło liczyło 80
członków, dziś jest ich prawie 170
- mówił Edmund Juszczak, wice
przewodniczący koła. - Ludzie przy
chodzą do nas, dziwią się, że tak tu
wesoło i chęmie się zapisują. Niektórzy

dowiadują się o naszej działalności
Z “Gazety ” i też przychodzą. Najważ
niejsza jest atmosfera - u nas każdy
je s t uśmiechnięty, rozbawiony
i rozśpiewany.
W trakcie spotkania prezes od
działu PZERil w Jarocinie, Narcyz
Pewniak poinformował zebranych
o tym, że niedawno odbył się krajowy
zjazd Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. W związku
z wprowadzonymi zmianami admini
stracyjnymi i podziałem kraju na nowe
województwa, od nowego roku
oddział wojewódzki w Kaliszu będzie
oddziałem okręgowym, a oddział
miejsko-gminny w Jarocinie - rejo
nowym.
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

W igilia w Domu Sam opom ocy Gwiazdka
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach odbyła się wieczerza wigilijna
połączona z imieninami jednego z mieszkańców Domu. Na spotkanie zaproszono też osoby
samotne, mieszkające w gminie Żerków.
W spotkaniu w igilijnym
w Raszewach uczestniczyło około
20 mieszkańców Domu Samopo
mocy i jego pracowników. Osoby
sam otne z terenu gminy, które
mogły zgłaszać się pod wcześniej
podanym numerem telefonu, nie
skorzystały z propozycji spędzenia
wspólnej wigilii w Raszewach.
Rozpoczęto od tradycyjnych ży
czeń “zdrowia i szczęścia na święta
oraz pomyślności w Nowym Ro
ku”, skierowanych do wszystkich
uczestników wigilii przez dyrektora
ośrodka - Romana Roszaka. Sa
mym pensjonariuszom dyrektor
życzył: - C hciałbym abyście
w przyszłym roku spędzili te prze
cież jakże rodzinne święta, właśnie
w gronie najbliższych. A jeśli nie
będzie takiej możliwości to, abyście
nas pracow ników Domu Sam o
pomocy traktowali ja k drugą rodzi
nę, rodzinę zastępującą tę praw
dziwą, a niestety nieobecną. Później
wszyscy podzielili się opłatkiem.

Na wigilijny stół przygotowano
zupę grzybową, kapustę z grochem
i trzy rodzaje ryb - karpia, śledzie
i rybę po grecku oraz świąteczne
wypieki. Po wieczerzy wigilijnej
śpiewano kolędy, do których przy
grywał na gitarze jeden z pracow
ników ośrodka. Nie zabrakło rów
nież drobnych upom inków pod
choinkę. Były nimi owoce i sło
dycze. Atmosfera panująca podczas

całej wigilii była ciepła i bardzo
rodzinna. Wieczorem odbyła się
jeszcze "druga kolacja”, połączona
z im ieninam i Adama - jednego
z mieszkańców Domu. Natomiast
podczas świąt wszyscy pensjo
nariusze mogli uczestniczyć we
m szy św iętej. Z apew niono im
bow iem dojazd do kościoła
w Żerkowie.

Dyrektor rozdał mieszkańcom Domu drobne prezenty gwiazdkowe

(JSz)

w Dobieszczyźnie
Przedstawienie bożonarodzeniowe, wspólne śpiewanie
k o lę d o ra z p o k a z zn a jo m o śc i tr a d y c ji i zw y c za jó w
zorgan izow an o p r ze d św ięta m i w szkole w D o b ie sz
czyźnie.
Uroczyste spotkanie świąteczne
zorganizowano 22 grudnia. Naj
pierw odbyła się “Gwiazda”, czyli
misyjne przedstawienie bożonaro
dzeniowe wystawione przez ucz
niów Szkoły Podstawowej w Do
bieszczyźnie, a przygotowane przez
siostrę salezjankę Lucynę Gocyłę.
Pomogli też rodzice i nauczyciele.
Przedstawienie, w którym dzieci
odgryw ały Eskimosów, Indian,
Murzynów i Azjatów bardzo się
wszystkim podobało. Dzieci były
tak świetnie ucharakteryzowane. że
nawet nauczyciele mieli problemy
z rozpoznaniem swoich podopie
cznych.
U czniow ie klasy pierw szej
odtańczyli taniec gwiazdeczek. Po
odczytaniu fragmentu Pisma Świę
tego wszyscy wspólnie śpiewali
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kolędy. Dzieci połamały się opłat
kiem z wychowawcami, a także
zaproszonymi gośćmi - burm is
trzem miasta i gminy, Januszem
Jajczykiem, przewodniczącym rady
gminy, Kasprem Ekertem oraz
lekarzem A hm edem S harifim .
Później gości zaproszono na poczę
stunek. Uczniowie w klasach powi
tali gwiazdora, który obdarował
każdego słodkim prezentem.
Tego dnia odbyła się również
lekcja pokazowa, na którą wycho
wawczyni trzeciej klasy, Anna
Szczublewska zaprosiła rodziców.
Trzecioklasiści wykazali się dosko
nałą znajomością tradycji i zwy
czajów bożonarodzeniowych. Póź
niej wszyscy złożyli sobie życzenia
zdrowych i radosnych świąt.
(akf)
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W FBI nikt nie ma wątpliwości: ktoś o niesłychanej wiedzy
informatycznej rozpoczął odliczanie do końca milenium.
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sabotażowe nie
znanej organi
zacji terrorystycz
nej. Pozycję auto
ra na rynku techn o th r ille r ó w
ugruntowały na
stępne pow ie
ści: „Pustynna
Gwiazda”, „Po
kuta” i „Mikrochip”.
W powieści „01-01-00” w jed
nej spójnej fabule autorowi udało
się zawrzeć zapierającą dech akcję,
precyzyjnie przedstawione kulisy
polityki mocarstw oraz... przepo
wiednie starożytnych Majów. - Za
kończenie najnow szej pow ieści
Pineiro je st tak zaskakujące, że
właściwie niczego nie wolno mi
napisać o fabule. Jednego jestem
pew ien: to najlepsza p o w ieść
sensacyjna tego roku - stwierdził
jeden z krytyków.
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Akcja powieści zatytułowanej
„Ol-Ol-00” rozpoczyna się 11 grudnia
1999 roku, kiedy to zawieszają się
na dwadzieścia sekund komputery
na całym świecie. Agent specjalny
FBI Susan Garnett, która dowodzi
wydziałem biura zajmującym się
przestępstwami komputerowymi,
wpada na ślad wirusa, jednak nie
jest w stanie określić, skąd pocho
dzi i w jaki sposób można go zni
szczyć. Następnego dnia o tej samej
porze, komputery całego świata
zawieszają się na dziewiętnaście
sekund. Nikt w FBI nie ma już
wątpliwości: ktoś o niesłychanej
wiedzy komputerowej rozpoczął
odliczanie do końca milenium...
Pisarstwo R. J. Pineiro, progra
misty kom puterow ego z Austin
w stanie Teksas, porównywane jest
przez krytyków amerykańskich do
twórczości Toma Clancy’ego i Mi
chaela Crichtona. Pineiro zade
biutował w 1993 roku powieścią
„Wahadłowiec”, której akcja nie
mal w proroczy sposób obrazuje
kłopoty rosyjskiej stacji orbitalnej
„Mir”, spotęgowane przez działania

LEGOW
ISKOZW
IERZĄT ..Y
'W
IESZCZKAPRZEPOW
IADAJĄCA
UPADEKTRO
I

V1

12 _ ia

14 _15 _16_

J 8 _ __19_ .20. _ 2 f 22

23

24

25 _2fiJ

Oprać. ANDRZEJ SZEWCZYK

krzyżówka nr 443
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 26,
! utworzą rozwiązanie.
R ozw iązanie krzyżów ki prosim y przesłać lub przynieść wraz
z kuponem do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek - Ratusz) do 14 stycznia. Spośród
prawidłowych rozwiązań wylosowane zostaną nagrody pieniężne (30 zł,
uczy się być ojcem , choć tak
20 zł i 10 zł).

„Super tata” mimo woli
Główny bohater to trzydziestodwuletni prawnik, obibok i ko
bieciarz. Utrzymujący się z renty za
wypadek. Mieszka z przyjacielem,
Kevinem w kawalerce na strychu.
Jedynym jego zajęciem jest prze
bywanie w ulubionym barze i rand

ki z piękna Vanessą (Kristy Swanson). Kiedy przyjaciel wyjeżdża do
Chin, w domu pojawia się pięcio
letni Julian, oświadczając że jest
Kevina synem. Ojcostwo Kevina
budzi zastrzeżenia, lecz Sonny
postanawia wykorzystać dzieciaka
by utrzymać przy sobie Vanessę.
Plan nie wypalił, pomaga mu je
dynie siostra Vanessy, prawniczka
Layla (Joey Lauren Adams). Sonny
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naprawdę, to Julian uczy Sonniego
miłości i odpowiedzialności. Mały
chłopiec przewraca do góry nogami
cały dotychczasowy świat, w którym,
jak w klatce zamknięty był Sonny.
Posiadanie dziecka nadało sens
jeg o życiu. P rzeżyw a kłopoty
i chwile szczęścia związane z fak
tem bycia ojcem. Tak silne są więzi
łączące Juliana i Sonniego, że
podejmuje on walkę o prawo opieki
nad dzieckiem.
Jak się skończy ta historia? To
już koniecznie trzeba iść do kina.
Ciekawostką może być fakt, że
rolę Juliana grają bracia bliźniacy:
Cole i Dylan Sporouse, raz na ekra
nie widzimy Cola innym razem
Dylana. Spróbujcie ich odróżnić!
Nic z tego. Wcześniej mogliśmy
zobaczyć tych bliźniaków w filmie
„Grace w opałach”.
Film w reżyserii Denisa Dugana, to ciepła, m ądra opowieść,
akurat do obejrzenia w okresie
świąteczno-noworocznym. Jest to
film dla całej rodziny.
(basf)

„Super tata” reż. Denis Dugan,
wyst.: Cole i Dylan Sporouse,
Adani Sandler, Kristy Swanson,
Joey Lauren Adams; prod. Co
lumbia Pictures 1999 r.

„Gi. J.” 1 (483)
M

Jaraczewo. Jarocin. Kotlin Nowe Miasto, Żerków

I M C M il
^
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Hasło: Otymizm jest ślepy, pesymizm gorzki.

rozwiązanie krzyżówki nr 441

Nagrody wylosowali: A L D O N A S T A C H O W IA K - Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 8/21 (30 zł), H A L IN A
G A B R Y S Z A K -Jarocin, ul. Jesienna 5 (20zł), M A G D A L E N A A N T O N IE W IC Z -Góra, ul. Nowomiejska 21 (10zł).
Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni.

h

o

r

o

s

k

o

p

BARAN (21 III - 19 IUJ
Tydzień może zacząć się drob
nymi nieporozumieniami i w twoim inte
resie - lepiej je od razu wyjaśnić. Twe
dalekosiężne plany są realne. Pomoże
Ci Koziorożec. Pomyślny dzień - środa.

' l ^ y , BYK f20

* 20

3- Rozpamiętywanie starych błę
dów - to twoja specjalność, ale może
zechcesz jednak z niej chwilowo zrezyg
nować? Spotkanie z Rybami wypadnie
średnio. Pomyślny dzień - niedziela.

BLIŹNIĘTA (21 U - 20 VIJ

i

LEW (23 VII - 22 VIIIJ
' j f T Panna Lew chciałaby zmienić
stan cywilny, ale problem w tym, że nie
w idać kandydata na męża. N iew y
kluczone, że już wkrótce ten stan rzeczy
się zmieni. Zwłaszcza jeśli weźmiesz
udział w sobotnim szaleństw ie. Po
myślny dzień - czwartek.

PANNA (23 VIII - 22 (XJ
W pracy wspaniale. Dawno już
nie czułeś się tak doceniany. To dobra
pora na o d bycie od kła dan ej w ciąż
rozmowy z szefem na tem at Twojej
podw yżki. Pom yślny dzień - ponie
działek.

1 '

\c

KOZIOROŻEC (22 XII - 19 0

Zanim podejmiesz wiążącą de
cyzję, upewnij się, czy wszystko co zamie
rzasz jest zgodne z prawem! Może się
bowiem okazać, że niechcący wpakujesz
się w niezłą aferę! Romans, który trwa już
jakiś czas, może w tych dniach przechodzić
drobny kryzys. Pomyślny dzień - piątek.

WAGA (23 IX - 22 XJ

Przypadkiem możesz skłócić
śmiertelnie ze sobą kilka zaprzyjaź
nionych dotychczas osób. Propozycja
Koziorożca przypadnie Ci do gustu, ale
zastanów się, czy w obecnej sytuacji
to rzeczywiście dobry pomysł? Pomyślny dzień - wtorek.

Rozmowa z sym patią jest po
prostu konieczna. Musicie wyjaśnić so
bie kilka podstawowych spraw. I wszy
stko od razu nabierze kolorów! Nie kłóć
się znów z Bykiem . P om yślny dzień
- wtorek.

RAK (21 Ul - 22 VIIJ

Nie snuj dalekosiężnych planów,
jeśli nie możesz poradzić sobie z te
raźniejszością. Trzymaj się z daleka od
wszelkiego rodzaju plotek i manipulacji.
Twe sprawy osobiste nie m ogą być
w żadnym wypadku publiczną tajem
nicą. W pracy poczekaj na wyklarowanie
się sytuacji. Pomyślny dzień - czwartek.

Pan Rak ma ochotę na wielki,
filmowy romans. Ponieważ do Hollywood
jest dość daleko, może miecz realizacją
tego planu trochę kłopotów. Chyba, że
spotka pannę Wodnik - wnet zapomni
o scenerii oraz o całym bożym świecie!
Pomyślny dzień - sobota.

STRZELEC (22 XI - 21 XIIJ
j j
Tydzień ten zaliczyć będziesz
mógł do najbardziej niezwykłych w swoim
życiu. Ktoś, kogo ostatnio poznałeś,
sprawi, że życie wyda Ci się bajką. Nie
zap om n ij je d n a k o o b ie tn icy danej
całkiem niedawno komuś bardzo bliskie
mu. Pomyślny dzień - środa.

^ 5

WODNIK (201-1810

Panna Wodnik może w najbliż
szym czasie spotkać mężczyznę, który
kompletnie przewróci jej w głowie. Pozna
cie się u wspólnych znajomych. Będzie
to miejsce pełne ludzi, ale wy od razu zauwa
życie tylko siebie. Pomyślny dzień - sobota.

SKORPION (23 X - 21 XIJ
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RYBY (1911-20110
Nie udawaj, że wszystko jest
w porządku! Masz prawo do tego, by
czuć się oszukany i zraniony. Byłoby
dobrze, gdybyś mógł z kimś szczerze
o tym porozmawiać, od razu poczujesz
się lepiej. Pomyślny dzień - czwartek
MERKURY I WENUS

i n f o r m a c j e

Nowe Mi ast o

Dickens w Żerkowie
Z „ Opowieścią wigilijną ” wystąpili członkowie żerkowskiego Klubu Seniora w gimnazjum i w ośrodku kultury.

Wigilijne spotkania
Wieczerzę wigilijną dla osób samotnych i korzystających z opieki Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dębnie przygotował jeszcze przed świętami, 21 grudnia, nowomiejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Członkowie Klubu Seniora po raz kolejny mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami
aktorskimi

„Opowieść wigilijną” według
K arola D ick en sa, w ad aptacji
i reżyserii Kaspra Ekerta zaprezen
towali po raz kolejny członkowie
Klubu Seniora działającego przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul
tury w Żerkowie oraz żerkowska

m łodzież. Scenografię przygo
towali Bożena Woźniakowska i Hie
ronim Kowalski. Publiczność zgro
madzona w gimnazjum i w ośrodku
kultury (podczas drugiego przed
stawienia) nagrodziła aktorów ogrom
nymi brawami.
(akt)

J ar ac z ewo

Dzieląc się opłatkiem, składano sobie najczęściej życzenia zdrowia i spotkania się za rok

„Jasełka” w Wojciechowie
„Jasełka” zjednoczyły całą naszą społeczność. Dawno nie
było w Wojciechowie tyle radości i rodzinnego ciepła ”
- stwierdził Waldemar Szymankiewicz po obejrzeniu
przedstawienia wystawionego dla mieszkańców
Wojciechowa w miejscowej sali OSP.
„Jasełka” wystawione przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Woj
ciechowie rozpoczęło Słowo Boże
w ygłoszone przez p roboszcza
parafii w Jaraczewie ks. Stefana
Czarneckiego. Dzieci w scenerii
betlejemskiej stajenki przedstawiły
wydarzenia sprzed dwóch tysięcy
lat. Interpretację ew angelii św.
Łukasza przedstawiła klasa VI pod
kierunkiem wychowawczyni Anny
Wilak i nauczyciela muzyki Prze
mysława Pautrzaka. Dzieci zapre
zentowały również tradycje świą
tecznego stołu, wróżby i zwyczaje
świąt Bożego Narodzenia - tę część
występów przygotowali uczniowie
klasy V pod kierunkiem M arii
Gendek. Publiczność, która po
brzegi wypełniła salę w Wojcie
chowie, nagrodziła występy grom

kimi oklaskami. Wszyscy - skła
dając sobie życzenia, podzielili się
opłatkiem i w spólnie śpiew ali
kolędy. Zebranych na sali odwiedził
też św. Mikołaj z prezentami. - Dzień
dzisiejszy przerósł nasze najśmiel
sze oczekiwania. „Jasełka" zjed
noczyły całą naszą społeczność.
Dawno nie było w Wojciechowie
tyle radości i rodzinnego ciepła
- powiedział przewodniczący Rady
Rodziców przy szkole w Wojcie
chowie W aldemar Szym ankie
wicz. Oprawą plastyczną przed
stawienia i wystrojem sali zajęli się
rodzice Wojciechowskich uczniów.
W sz y stk im z a a n g a ż o w a n y m
w przygotowanie,Jasełek”, a także
publiczności podziękował dyrektor
szkoły Zbigniew Jarus.

„Jasełka" w Wojciechowie przygotowali uczniowie miejscowej szkoły

(ann)

Opłatkowe spotkanie odbyło się w ośrodku kultury w Nowym Mie
ście. Przy suto zastawionych stołach zasiadło sześćdziesiąt osób oraz
zaproszeni goście, m. in władze gminne i proboszcz parafii w Dębnie
ksiądz Michał Mietliński. Można było zjeść wspaniale upieczonego
karpia, makiełki, kapustę z grzybami, placki i owoce cytrusowe. Wspólną
wieczerzę poprzedziło małe przedstawienie o Bożym Narodzeniu,
przygotowane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samo
pomocy w Dębnie. Podzielono się opłatkiem wigilijnym, składając sobie
życzenia zdrowia i spotkania się za rok. Wieczerzę zakończono wspólnym
śpiewaniem kolęd.
W tym samym czasie w świetlicy socjoterapeutycznej w Klęce odbyła
się podobna wigilia dla grupy trzydzieściorga dzieci, które przychodzą
tutaj kilka razy w tygodniu. Też było wspólne śpiewanie kolęd, dzieci
odwiedził Święty Mikołaj z paczkami. W rogu świetlicy królowała
ogromna, żywa choinka. Tutaj również panowała miła, rodzinna atmosfera.
Tę gwiazdkową uroczystość przygotowali opiekunowie świetlicy, a sfinan Podczas spotkania gwiazdkowego w Klęce
sował Urząd Gminy Nowe Miasto.
(jS> panowała miła, rodzinna atmosfera

J ar ac z ewo

Harcerska wigilia dla samotnych
Wspólny opłatek, kolędy i „Jasełka” przygotowali harcerze i dzieci ze szkoły w Jaraczewie
dla rodziców i osób samotnych.
Trzy dni przed wigilią, w Jara
czewie odbyło się spotkanie wigi
lijne dla rodziców i osób samot
nych. Przygotowali je harcerze pod
kierunkiem harcmistrza Andrzeja
Szymczaka, a także dzieci z miej
scowej szkoły podstawowej z wy
chow aw czynią M arią Dadok.
Wykonawcy zaprezentowali „Ja
sełka” i koncert kolęd, w śpiewanie
których w łączyli się w szyscy
uczestnicy wigilii. Były też ży
czenia świąteczne i wspólny opła
tek. Gościem spotkania był wójt
Dariusz Strugała, który niczym
św. Mikołaj, przyniósł upominki
i słodycze.
Spotkanie odbyło się na sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Turystyki w Ja
raczewie, który był jednym z orga
nizatorów.
(ann)

Wigilię dla rodziców i osób samotnych przygotowali harcerze i dzieci ze szkoły w Jaraczewie
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KABINA OBALAJĄCA
SUPER TURBO
zapewnia

• rewelacyjne lampy najnowszej
generacji
• bardzo krótki czas opalania
• najzdrowszą i najtrwalszą opaleniznę
• najhigieniczniejszy sposób opalania
CENY PROMOCYJNE

K R Ę G A R Z
Bioenergoterapeuta
Ryszard Ocimek
Nastawianie kręgosłupa metodą angielską
całkowicie bezpieczną, bezuciskową
(złoty dyplom uzdrowień)
Jeżeli dotychczasowe terapie zawiodły
skorzystaj z szansy
Jarocin, 12.1.2000, godz. 11.15 -15.15; w JOK-u
(15 31 /R /99 )

Jarocin, ul. T. Kościuszki 12/4
(I piętro)
tel. 505-29-22

Lek. med. Bernadeta Piątka
informuje, że od dnia 1.01.2000 r.

BĘDZIE PRZYJMOWAŁA PACJENTÓW

w ramach kontraktu z WRKCh
w gabinecie przy ul. Poznańskiej 42 w Kotlinie, tel. 740-51-13
(ambulatorium „Kotlin” Sp. z o. o., wejście przy starej portierni)

„Z. B.” GRZEGORZ URBANIAK
Przyjmuje zlecenia na wykonanie usług:

SALON KOSMETYKI NATURALNEJ
SALON FRYZJERSKI

Uwaga! Mieszkańcy gminy Kotlin

• ciesielstwo
• clekarstwo
* blacharstwo
• kompleksowe wykończenie wnętrz
• adaptacja poddaszy
• mieszkania pod klucz
Tel. (0-62) 742-36-18, kom. 0-606/409-348
TANIO! SZYBKO! SOLIDNIE!
FAKTURY VAT. RATY!
(6/2000)

I AUTORYZOWANY
! DEALER

63800 GOSTYŃ
ul. Poznańska 68
tel./fax (0-65) 572-17-50
572-37-84
572-38-08

A ROSA
IBIZA
CORDOBA

64100 LESZNO
ul. Lipowa 53
tel./fax (0-65) 529-97-16
529-91-66

CORDOBA VAR10
TOLEDO

Rejestracja: od godz. 8.00
Przyjęcia chorych: poniedziałek, środa i czwartek 8.00 - 13.00 i 17.00 -18.00
wtorek i piątek 10.00 - 13.00 i 17.00 - 18.00, sobota 9.00 -11.00
Szczepienia: wtorek i piątek 8.00 -10.00
Gabinet zabiegowy: poniedziałek, środa i czwartek 8.00 -18.00
wtorek i piątek 10.00 - 18.00, sobota 8.00 -12.00
Punkt pobrań krwi: poniedziałek i środa 8.15 - 9.00
W pilnych zachorowaniach lekarz dostępny przez całą dobę pod nr tel. kom. 0-605/051-764

Przychodnia „ZDROWIE”
składa swoim pacjentom
najlepsze życzenia noworoczne
a jednocześnie informuje
o możliwości zapisania się
do przychodni „ZDROWIE”

INGA

OKNA, DRZWI
PCV i ALUMINIUM
• Profil ALUPLAST
• Okucie AUBI
• BRAMY GARAŻOWE
• ROLETY ZEWNĘTRZNE
• PARAPETY

ALHAMBRA

Bezpłatny pomiar i transport
POSIADAMY WŁASNE
LABORATORIUM,
RTG,
GABINET FIZYKOTERAPII
ORAZ GABINET
STOMATOLOGICZNY

AC - od 3.5 %
OC - gratis

SERWIS:
- gwarancyjny
- pogwarancyjny
- części zamienne

Gotówka
Prezentacja
NOWEJ Cordoby i Ibizy

P.H.U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
Ks. St. Wyszyńskiego 4
li piętro, pokój 15, pn. - pt. 9“ - 1600
Tel. (0-62) 747-32-91 w. 45, tel. kom. 0-604/265-063

R a ty

Leasing

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

63-200 Jarocin, ui. Marcinkowskiego 15
(1312/99)

L

A

D

Y

• szafy
• regały
• zamrażarki

PROPONUJEMY PAŃSTWU

10 LAT GWARANCJI
NA OKNA I DRZWI NOWEJ GENERACJI

Spółka z o. o.

B IL A N S

Zapewniamy:

• BADANIE SPRAWOZDAŃ

■nowoczesny profil
• kolorystykę bez dopłat
• energooszczędność

WAGI I MEBLE SKLEPOWE
WYPOSAŻENIE
DLA GASTRONOMII
INTERMEX Środa Wlkp.
ul. 27 Grudnia 1 - 5 (przy bazie GS)
tel. (0-61) 285-36-79
http://www.intermex.pl

VECT0R C0MPUTERS s. c.
oferuje:
- tanie zestawy i podzespoły komputerowe
- podzespoły renomowanych firm
- dobór optymalnej konfiguracji
- możliwość negocjacji cen
- faktury VAT i rachunki uproszczone
- dogodne raty
- gwarancja
-

Ponadto:
dostawa sprzętu do domu gratis
instalacja sprzętu w domu klienta
serwis i doradztwo
modernizacja sprzętu komputerowego
nauka obsługi oprogramowania

FINANSOWYCH
• KSIĘGI RACHUNKOWE

1 niezawodność
• odporność na promieniowanie UV
• montaż

KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
« RYCZAŁT, VAT, DORADZTWO

Ponadto oferujemy: ■

■okna Urzędowskiego • PŁYTKI CERAMICZE
• kleje i wyroby firm ATLAS i CERASIT
JAROCIN, ul. Leszczyce 15, tel. (0-62) 747-32-01

Ostrów Wlkp., ul. Chopina 3a
tel./fax 736-43-25
e-mail: bilansso@kl.onet.pl

Biura spółki:
JAROCIN
K A L IS Z

tel. 747-77-88
0-603/391-880
tel. 765-36-79

KĘPNO
OSTRÓW WLKP.
SYCÓW

tel. 782-09-62
tel. 735-51-46
tel. 785-25-66

0 LINDA
PRODUKCJA - MONTAŻ - SERW IS

I» C

OKNA i DRZWI z PCV i ALU
ROLETY, OGRODY ZIMOWE
FASADY, WITRAŻE

PROMOCJA - kasa fiskalna
SHARP ER-A235P

RABAT ZIMOWY DO 10 %
Zakład Produkcyjny: 62-730 Dobra, Chrapczew
tel./fax (0-63)214-13-00

R O M AR

w c e n ie 3 9 5 PLN
(po o d lic ze n ia c h )
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KAS SHARP
BEZPŁATNA INFOLINIA 0-800 219-823

Kalisz, ul. Wyjazdowa 13, tel./fax 757-69-61
Kontakt:
747-44-21 po godz. 18.00
lub 0-602/514-704 Sławek
e-mail: vector@hot.pl
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Kalisz, ul. Widok 53A, tel./fax 766-45-99
Kotlin, ul. Poznańska 47, tel./fax 740-54-51

Dowóz gratis, serwis u klienta w 24 h, bezpłatna pomoc telefoniczna 24 h - Hotline 0-604/515-714

J a ro cin ,

ul.
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CENTRUM OKIENNE

Sprzedajem y KOMPUTERY, DRUKARKI, AKCESORIA

O K N A i DRZWI

TELEFONY KOMÓRKOWE

z PCV, ALUMINIUM i DREWNA

W ykonujem y i p ro jektu jem y SIECI KOMPUTEROWE

OKNA DACHOWE

Polecam y KASY FISKALNE firm y

PAffAPETY, BRAMY GARAŻOWE
BOAZERIE PCV

E L IAB

BANITY, MARMURY

Sklep Jarocin, ul. Wojska Polskiego 45a, tel. 747-47-80, od 9.00 do 17.00

NATYCHMIASTOWY
ODBIÓR

Pracow nia
Edukacji K om puterow ej
przy Szkole Podstaw ow ej nr 2
w Jarocinie

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
LEASINGOWY

m

MAGAZYN OKIEN TYPOWYCH
POMORSKA
FABRYKA
OKIEN

o r g a n i z u j e

non stop!
KURSY KOMPUTEROWE

B iu r o
O b s łu g i
K lie n ta

kurs podstawy obsługi komputera
+ Internet
obsługa pakietu W O R K S
edytor tekstu
arkusz kalkulacyjny

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

HORMANN

OKNA

Bramy garażowe i przemysłowe

Zapisy do godz. 15.00
w sekretariacie szkoły
tel. nr 747-28-72
po południu nr 747-14-77

Jarocin, ul. Wolności la
tel. (0-62) 747-78-91
tel. kom. 0-601/ 799-665

(7/R/2000)

m

Jarocin, ul. Tatrzańska 13 (os. Ługi)
tel. (0-62) 747-45-96
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USŁUGI PROJEKTOWE
I KOSZTORYSOWE
ORAZ

OKNA PCV
BRAMY GARAŻOWE
OKNA DACHOWE

bramy garażowe
segmentowe, rolowane, uchylne
zdalnie sterowane napędy

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

REHHU

BEZPŁATNY POMIAR • ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY

WIMAR
Jaro cin , ul. P o zn ańska 13, tel. (0-62) 747 -3 8-02

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

RYNNY PCV, FOLIE DACHOWE, PARAPETY PCV, MARMURY, DACHÓWKA CERAMICZNA
DACHÓWKA BETONOWA, BLACHODACHÓWKA
GONTY PAPOWE-ISOLA

Sprzedaż Materiałów
Budowlanych

B IURO C ZY N N E OD 7.00 DO 17.00, W S O BO TĘ DO 13.00

Montaż okien
i drzwi GRATIS!!!

KSIĘGI
PODATKOWE

USŁUGI PARAMEDYCZNE
• U zdraw ianie e n e rg ią przez dotyk
i na odległość (przez zdjęcie) bez lekarstw
• Św iecow anie i konchow anie uszu
wg m etody Indian Hopi
• Masaż stóp z zastosow aniem energii Reiki

prowadzi biuro rachunkowe

MISTRZ REIKI Maria Teresa Smółka
Prusy 16, tel. 740-15-17
Przyjęcia w poniedziałki i piątki 14.00 - 19.00
w pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

SZYBY
CIEPŁOCHŁONNE
GRATIS
+ ŻALUZJE
LUB OKUCIA
ANTYWŁAMANIOWE
W PREZENCIE

PHU JARMEN
1
|

Jarocin, ul. Wojska Polskiego 117
tel. 747-28-92
(soooo)

PlłOMOcjA NA dRZWi
okNA

PC V

j pokRYCIA dAchoWE

O IN P U R A
Wilkowyja, ul. POLNA 36
Tel. 090/611-675, dom. 604/631-409
Czynne poniedziałek - sobota

- OKNA, DRZWI PCV
VEKA PANORAMA
- OKNA DACHOWE
- SZWEDZKIE BLACHY
DACHOWE
USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

F O T O - L A B O R A T O R IU M
63-200 Jarocin, Rynek 9
KOMPUTEROWA OBRÓBKA ZDJĘĆ
USŁUGI KSERO
VIDEOFILMOWANIE
RZEDAŻ ARTYKUŁÓW FOTOGRAFICZNYCH
czynne od 8.00 do 18,00, w niedziele i
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ogłoszenia
6 5 ' 2 0 0 JARocii\
ul. WioSEININA 2 9
teL./Fax

( 0 - 6 2 ) 7 4 7 '5 2 '7 7

HłJRTOWINliA ElEkTRyCZNA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
O fe ru je m y w s ta łe j s p rz e d a ż y

POLONEZ
POLONEZ KOMBI
LANOS
LANOS VAN

NUBIRA
NUBIRA VAN
TICO
LEGANZA

Zenon Krawczyk
« /Y l & ± iz

M A T IZ V A N

• M atiz od ręki
• K redyt w 10 m inut bez zaśw iadczeń o zarobkach
• K orzystny pakiet ubezpieczeń
• Serw is przy salonie
• W szystkie form alno ści załatw iam y na m iejscu
W rozliczeniu przyjm ujem y sam ochody osobowe do 6 lat
Z A P R A S Z A M Y DO S A L O N U W J A R O C IN IE
al. N ie p o d le g ło ś c i 34

oferuje w cenach producenta:
- osprzęt elektroinstalacyjny
- kable, przewody, złącza kablowe
- oprawy oświetleniowe biurowe, przemysłowe, uliczne
- źródła światła
- rurki elektroinstalacyjne, kanały kablowe
- osprzęt instalacji odgromowych
- szafy sterownicze, rozdzielnie n/n - wykonywane wg zamówienia
- osprzęt linii napowietrznych - linki AL, AFL, kable ASXSn
Dystrybutor firmy Legrand, Luka System
Z aprasza r odzi en ni’e
o d 8 . 0 0 d o 2 2 . 0 0 , so b o ry o d 8 . 0 0 d o 1 6 . 0 0

"ADLER. m S "

C z y n n e c o d z ie n n ie od 8 .0 0 d o 1 7.00, s o b o ta od 9 .0 0 do 13.00
n ie d z ie la od 11.00 d o 1 3.0 0
tel. 7 4 7 -7 7 -2 0 , 7 4 7 -7 7 -3 0

N O U lOŚĆ
P Ł Y T O R O T T O N O U IO
SZAFY I ZABUDOW Y
Z D R Z W IA M I
PRZESUW ANYM I
Z P Ł Y T Y I LU STER

KURS PRAWA JAZDY

k a t. B
Rozpoczęcie kursu 7 i 12.01.2000, godz. 16.00
w domu kultury - Jarocin, pl. Młodych 1
Cena konkurencyjna - RATY
Zapisy: Jarocin, ul. Wrocławska 251
telef. 747-27-90, 0-602/518-324
oraz w dniu rozpoczęcia kursu

Rolniku kupuj najtaniej
C e n y fa b ry c z n e

ORIGINAL

®

" 1'P E R G O
SZWEDZKIE PODŁOGI LAMINOWANE

ZAKŁADY AZOTOWE
WŁOCŁAWEK

JAROCIN, ul. św. Ducha 15, tel. 747-57-37

Saletra amonowa, Saletra amonowa z magnezem

Zakupy

azotowi

. w TARnOWIC-AOŚCKACH SA
Saletrzak, Salmag, Saletrzak z Borem

ZAKŁADY CHEMICZNE
POLICE
Polifoski, Polidap, Polimagi, Mocznik

ZAKŁADY CHEMICZNE
LUBOŃ
Lubofoski, Superfosfaty

HYDRO POLAND
Hydroplony, Saletra CAN - 27
Sól potasowa

Z flP M lS Z n M Y

Sklep Motoryzacyjny P. W. „Ostor” s. c.
Ostrów Wlkp., ul. Sienkiewicza 12, tel./fax (0-62) 736-22-52

ROL M EX
CIELCZA, ul. Sienkiewicza 53a
tel. 0-604/478-081
tel./fax 090/615-963

20

Od 8.00 do 16.00
sobota od 8.00 do 14.00
TRANSPORT, UPUSTY CENOWE

POLECA

CZĘŚCI

do następujących marek samochodów
Skoda, Wartburg, Trabant, Łada, Tawria, Fiat 126p
oraz oświetlenie, blachy karoseryjne, tłumiki do wszystkich marek samochodów
Akumulatory Akuma - czeskie, Baren-Austria___________ -
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ogłoszenia
Kupię tuner satelitarny. Tel. 740-16-10.
(2/0530)

motoryzacyjne
Sprzedam prasę m im ośrodow ą 65 t oraz
wózek po remoncie - paleciak. Tel. 747-33-91.
(1343/99)

Sprzedam piec kuchenny węglowy - biały,
wym. 50 x 56 x 90 cm. Tel. 747-22-83.
(1/0525)

Sprzedam 4 okna podwójne - nowe. Lubinia
Mała 16.
(10/0525)

Sprzedam silnik SW-400 i pompę wtryskową
do 4512 (angielska). Tel. 0-603/799-675.
(9/0526)

Sprzedam mozaikę dębową, 70 m2 - okazja.
Wilkowyja, Powst. Wlkp. 46.
(1 0 /0526)

Sprzedam pianino niemieckie „Sommerfeld”.
Wilkowyja, ul. Powst. Wlkp. 46.

SKŁAD OGUMIENIA - Jarocin, ul. Marcinkow
skiego 17, tel. 747-24-54; oferuje opony krajowe
do s a m o c h o d ó w o s o b o w y c h , d o s ta w c z y c h
i cię ża ro w ych oraz do cią g n ik ó w i m aszyn
rolniczych. Ponadto w sprzedaży dętki, ochraniacze
oraz felgi o wymiarach 22,5. Oferujemy także opony
firm zachodnich.
Sprzedam Toyotę Corollę, list. 91, poj. 1.3,
srebrna. Tel. 747-20-54.
(6/0515)

Sprzedam Poloneza Atu, rok prod. 1996; cena
9.000 zł. Raszewy 33, tel. 740-32-18,0-606/326-547;
po 18.00.

(1 0 /0526)

(6/0521)

Sprzedam P 166 MMX, 32 MB RAM, karta graf. S3,
dźwięk. Creative AWE64, CD-ROMx24, HD 2,5 GB,
FDD 1,44, Win 95, 98 Office 2000; bez monitora.
Hilarów 7/3.

M otorowery - raty, prom ocja świąteczna.
Piaski, ul. św. Marcina 1, tel. (0-65) 571-91-61.

(5/0527)

Sprzedam: Ford Sierra 2.0 GL, kat., rok 87,
inst. gaz. Panienka 71, tel. 0-606/220-937.

Sprzedam używ any tapczan plus 4 fotele
- brąz; cena do uzgodnienia. Telefon w dni robocze
po 16-tej: nr (0-62) 747-67-34.

Sprzedam: Polonez, 83 r., nadwozie 90 r.,
benzyna + gaz. Racendów 16, tel. 603/546-056.

(4/0528)

Sprzedam szczen iaki - w yże ł niem iecki.
Tel. (0-62) 740-44-09.
(9/0528)

Pilnie sprzedam przyczepkę 4,5 t San oraz
przyczepę samochodową. (0-61)287-51-20.
(1/TF/2000)

Tanio sprzedam okna na piętrówkę, z żaluzjami
- mało używane. Tel. 602/773-592.
(1/0530)

Sprzedam suknię ślu b n ą rozm iar 40-42
(wzrost 170/172). Tel. (0-65) 571-74-84.
(9/05 3 0)

Sprzedam ladę chłodniczą - 1.000 zł oraz
zamrażarkę - 500 zł. Tel. 747-44-34.
(11/0530)

S p rze d a m : suka b o k se ra i s z c z e n ia k i,
Fiat 125p (gaz), Tarpan. 0-603/591-279.
(1 7 /0530)

(2/0522)

(3/0525)

Sprzedam: Renault Twingo, X.1994,80.000 km,
z salonu - stan b. dobry. Tel. 0-606/318-562.
(5/0525)

O kazyjn ie sprzedam Polo n eza, 1985 r.,
szyberdach, hak. Tel. 740-00-67.
(6/0525)

Kupię: Polonez 1.5, rok prod. 1989-91, z insta
lacją gazową. Tel. 0-604/412-066.
(7/0525)

Sprzedam Fiata 126p, rok 1991, biały - stan dobry.
Tel. 0-604/592-905, Jarocin, ul. Kasztanowa 1a/14.
(9/0525)

Sprzedam: Volkswagen Polo, 93 r., 1,4D. Tel.
740-14-16.
(11/0525)

Sprzedam Volkswagena busa, rocznik 1981
- stan b. dobry. Tel. 742-13-94; po godz. 15.00.
(1 2 /0525)

Sprzedam: Opel Vectra 1.7D, rok 1991. Tel.
747-34-97.
(14/0525)

Sprzedam: Fiat 126p, rok prod. 1990, kolor
czerwony. Telefon 0-602/278-043.

S przedam : F ia t 126p, p. FL, 1994 rok,
czerwony. Zakrzew 28.

(4/0526)

(2 0 /0530)

Sprzedam: Fiat 126p, rocz. 87; cena do uzgod.
Wolica Pusta 51.

Tanio sprzedam P olo n e za , 87 r., 5 biegów
- stan dobry. 0-604/574-120.

(11/0526)

(21/0530)

Sprzedam: Ford Escort 1.3, 95/96,43 tys. km,
c. zamek, szyberdach, 2 x airbag, zieleń metalik.
Tel. (0-61)287-51-58.

Sprzedam: Fiat Uno 1.0, rok 1992, z salonu;
cena 12.300. 0-601/556-821.

(4/0527)

Kupię tanio przyczepkę do Malucha; może być
do remontu. Tel. 747-23-43.
(9/0527)

Sprzedam: Opel K a d e tt-1988 r., 1.3, VW Golf
- 1.3, 1988 r„ VW Golf - 1.6 diesel, 83 r„ 126p
Elegant - 1996 r„ 126p - 1990 r. 0-604/574-120.

(23/0530)

Sprzedam: Trabant Polo 1.1, combi, rok 1991.
740-12-98.
(23/0530)

nieruchomości

(10/0527)

Sprzedam: Fiat 126 Bis, 89 r., kolor czerwony.
Tel. 740-31-05.
(5/0528)

Sprzedam Fiata 126p - rok produkcji 87; felgi,
kołpaki -Tico, Matiz. Tel. 0-606/623-801.
(6/0528)

Sprzedam Eleganta - bdb stan, XII.94 r. Tel.
747-44-91.
(7/0528)

Sprzedam Renault Laguna 2.000, rocznik
1994. Tel. 740-11-98.

Kupię Simsona. Telef. 0-601/739-295.

(8/0527)

Sprzedam tanio meblościankę. Annapol 29.

Sprzedam lub zamienię: Renault Laguna 1.8,
bogate wyposażenie. Wilkowyja, ul. Polna 1.

Biuro Nieruchomości “HACIENDA” - kupno,
sprzedaż, wynajem. Tel. (0-62) 747-64-74 (po godz.
16.00), tel. kom. 0-601/57-63-74.
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną
5.956 m kw. - w Jarocinie. Tel. (0-89) 741 -50-00; po 18.00.
W centrum Jarocina wynajmę pomieszczenia
na biura lub gabinety lekarskie - ul. Śródmiejska 4.
Tel. (0-61)436-12-20.

(10/0528)

(8/0506)

Sprzedam: Star 200, rok 1984 - stan b. dobry.
Tel. 747-55-96.

Sprzedam tanio dom na wsi. Tel. 606/370-068.

Sprzedam: Fiat 126p, r. p. 1991. Tel. 0-602/721 -541.

Sklep do wynajęcia w Żerkowie, ul. Jarocińska 3.
W iad om o ść: Tadeusz D om iniak, G olina, ul.
Jarocińska 1a.

(6/2000)

(13/0528)

Sprzedam: Fiat 126p - 1990 r. oraz VW Golf II
- 1984/85. Tel. 0-601/573-588.
(16/0528)

Sprzedam: Toyota Corolla 1.3i, kombi, 94 r.;
zamiana na tańszy lub dostawczy. Tel. 740-46-69.
(2/0529)

Sprzedam Renault Twingo 1.2i, 1994, zielony
- stan bdb. (0-61) 287-43-40.
(2/TF/2000)

Sprzedam Fiata 126p, rok produkcji 1986, cena
do uzgodnienia. Chwalęcin 16; po godz. 16.00.
Sprzedam : Opel Kadet kombi, rok 1991,
wiśniowy metalic, 1.6 z wtryskiem - stan bardzo
dobry. Tel. do 17.00: 0-601/093-868, po 17.00:
(0-62) 747-11-62.
(3/0529)

Sprzedam : Fiat 126p el, rok prod. 1996.
Jarocin, ul. Waryńskiego 7/14, tel. 0-604/600-958.
(5/0530)

Sprzedam: Fiat 126p, rok 1989, kolor czerwony.
Tel. 740-58-43.

(3/0518)

(4/0525)

Sprzedam d zia łk ę bu do w la ną 1.400 m2,
położoną w Wilkowyi przed lasem, ul. Powst. Wlkp. 3.
Tel. 747-82-07.
(17/0526)

Dom piętrowy w Jarocinie zamienię na małe
gospodarstwo w Witaszycach lub Golinie. Tel. 747-26-67.
(3/0526)

Mam do wynajęcia kawalerkę. Tel. 505-35-42.
(5/0526)

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Jarocinie, ul.
Śródm iejska 14 - oferuje do w ydzierżaw ienia
pomieszczenie o pow. 66 m2 (I piętro), z przezna
czeniem na sklep lub biura.
(3/2000)

S prze da m m ie s zk a n ie w bloku, 63 m 2.
Wiadomość: ul. Chrobrego 76.
(3/05 2 7)

Mam m ieszkanie do w yn aję cia - 37 m2.
Tel. 747-35-53, 0-603/984-973.
(6/05 2 7)

Sprzedam: Fiat 126p, 8 8 ,1lakier. Tel. 747-53-66.

Sprzedam dom piętrowy z lokalem - w centrum
Jarocina. Tel. (0-62) 747-61-02; po 18.00.

(7/0530)

Sprzedam Eleganta, rok prod. 1994/95, bogata
wersja, kolor czerwony. Telefon 0-601/543-469.

(8/2000)

(8/0528)

Kupię antyki, starocie - ul. W odna 17, tel.
747-41-44. Renowacja - 0-606/101-920.

Sprzedam: Fiat 126p, 1992, czerwony, bezwypad
kowy, pełen FL, przebieg 60 tys. Tel. 0-604/415-943.

Sprzedam kawalerkę 24 m2 - w Jarocinie. Tel.
505-28-17.

(15 38 /R /99 )

(15/0525)

(13/0530)

(14/0526)

(15/0525)

N ZO Z Przychodnia E SK U L A P
Jarocin, ul. Sienkiewicza 1, 6 i 7
JAROCIN, UL. SIENKIEWICZA 7

Kompleksowość,

dostępność, f a c h o w o ś ć

W roku 2000 udzielać będziemy w stosunku do osób ubezpieczonych bezpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, fizykoterapii oraz w zakresie stomatologii zachowawczej.
Ubezpieczeni w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych (WRKCH) oraz w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych
(BKCHSM) mogą korzystać w Przychodni ESKULAP ze świadczeń udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: Aleksandrę
Florczyk - internistę, Danutę Grzesiak - pediatrę, Krzysztofa Kidonia - internistę, Iwonę Udzik - specjalistę medycyny rodzinnej, Iwonę
Ulatowską - pediatrę.
Przychodnia ESKULAP zapewnia także swoim pacjentom opiekę pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz opiekę położnej
środowiskowo-rodzinnej.
W Przychodni ESKULAP działa Gabinet zabiegowy, Punkt pobrań materiału do analiz, Pracownia rentgenowska i Gabinet fizykoterapii.
W ramach umów zawartych przez NZOZ ESKULAP z Kasami Chorych bezpłatnych świadczeń w stosunku do osób ubezpieczonych
w roku 2000 udzielać będą w zakresie:
ginekologii i położnictwa
reumatologii
chirurgii
laryngologii
neurologii
W Przychodni ESKULAP wszyscy
ortodonty.

-

Iwona Udzik
Aleksandra Florczyk
Andrzej Roszak
Bogdana Sołtysiak-Pers
Elżbieta Matuszczak

ubezpieczeni

(ubezp. w WRKCH lub BKCHSM)
(ubezp. w WRKCH lub BKCHSM)
(ubezpieczeni w BKCHSM)
(ubezpieczeni w BKCHSM)
(ubezpieczeni w BKCHSM)

mogą korzystać ponadto bezpłatnie ze świadczeń lekarzy stomatologów i specjalisty

Szczegółowe informacje oraz rejestracja telefoniczna
dorośli: tel. 747-58-81 oraz 747-58-82
dzieci: tel.749-14-75
Gazeta Jarocińska 1 (483) 7 stycznia 2000
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ogłoszenia
S przedam m ieszkanie 70 m2, 4 pokoje;
atrakcyjna cena. Tel. 747-34-42, 0-601/884-081,
0-603/137-386.

II i III filar; AIG A m p lico - Life. Jarocin,
tel. 747-68-00.
(1468/R /99)

(4/0530)

Mam do wynajęcia stary dom z budynkami
gospodarczymi - na wsi. Wiadomość: Wilkowyja,
ul. Gorzeńskiego 18.

Agent Nationale - Nederlanden dopomoże
Tobie przy wyborze funduszu em erytalnego.
Tel. 747-54-97.
(1513/R /99)

(16/0530)

Biuro Obrotu Nieruchomościami „DELTA”
Sp. z o. o., 63-200 Jarocin, ul. Moniuszki 14, tel.
505-23-10 (20) - kupno, sprzedaż, wynajem .
Uwaga! Do końca stycznia nie pobieramy prowizji
od przyjmowanych ofert.

Lekarz stomatolog
Małgorzata Piotrowicz-Klecha

Dłużniku L. M. oddaj pieniądze Polazisowi.
(16/0525)

Zakład ślusarski wykonuje piece, bojlery c. o.
Jarocin, Staszica 5a, tel. 747-33-94.

informuje, że

(1/R /2000)

W po niedziałek 27 grudnia w godz. w ie 

od 1 stycznia 2000 r.

czornych w C hociczy zaginął czarny jam nik
g ła d k o w ło s y . U c z c i w e g o z n a l a z c ę w y 
nagrodzę.

T elefon

( 0 - 6 1 ) 285-35-50,

( 0 - 6 2 ) 747-29-43, 0-601/919-800.
(2/0528)

Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 0-601/779-357.

Rehabilitacja i masaż - rejestracja telefoniczna

(36/0506)

Sprzedam jałówkę wysoko cielną. Tel. 721-69-31.
(6/0525)

codziennie od godz. 14.00. Tel. (0-62) 747-61-57.
(6/R /2000)

Sprzedam: MF 255, rok 87, pierwszy właściciel.
Tel. 0-603/271-203.

Matematyka - korepetycje. Tel. 747-33-04.
(1 2 /0528)

(6/0525)

Sprzedam jałówkę wysoko cielną i prosięta.
Wojciechowo 80.
(2/0526)

Sam ochód osob., przyczepa, m iejsca na
targowiskach - oczekuję propozycji lub wspólnika
z niedużą gotówką. Tel. 747-45-14; po 15.00.

Sprzedam jałówkę cielną. Potarzyca 23, tel.
740-46-66.
(6/0526)

Sprzedam kombajn Claas (szer. 3 m), przeg ra b ia rk ę sie dm io gw iazd ow ą. Dąbrow a 23,
k. Jarocina.

(22/0530)

Przyjmę sprzedawcę do sklepu instalacyjnosanitarnego. Oferty składać w biurze ogłoszeń.

Sprzedam lub zam ienię C-385 i rozrzutnik
1-osiowy. Nr tel. (0-65) 571-74-37.

Młodą panią, co najmniej średnie, komputer

(2/0527)
(7/0527)

(2/2000)

- do lekkich prac; 4 godz. dziennie, w Jarocinie.
Tel. 0-501/301-387.

UWAGA

(8/05 3 0)

Z espó ł m uzyczny poszukuje w o k alis tki.
Tel. 740-48-50.
(18/0530)

(3/0530)

(1 5 /0530)

Rejestracja telefoniczna (0-62) 747-32-88

Przyjmę wokalistkę do zespołu. Tel. 740-48-50.

(1/0529)

Sprzedam Zetory: 5245- rok 88, 7045 z Turem
- rok 84, 12145 - rok 87, C yklop - rok 87.
W ronów 38, koło Gizałek.

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 14.00
w środy od 12.00 do 18.00

(3/05 2 8)

Skup trzody i bydła; płatne gotówką. Bieździadów 91, tel. (0-62) 740-33-55.
Sprzedam: C-360 3P, C-330; I właściciel,
zadbane. Dębno 5, gm. Nowe Miasto.

Gabinet będzie czynny

M L

(12/0526)

Sprzedam siano łąkowe prasowane. Zalesie 32.

będą przyjmowani również pacjenci należący
do Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych
w Poznaniu

praca

(7/0526)

Sprzedam jałówkę wysoko cielną. Ciświca 7a,
tel. 747-80-41.

w prowadzonym przez nią Gabinecie Stomatologicznym
Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 18

Pacjenci Przychodni JAR-MEDIC

matrymonialne

Lekarze w JA R -M E D IC -u p rzyjm u ją w roku 2000 w gabinetach
K aw aler (37 lat), posiadający w łasny dom
- pozna miłą pannę do lat 41. Tel. 740-56-90 Kotlin.
(1/0526)

Usługi transportowe - Transit, 9 osób lub 1.100 kg.
747-19-61 w. 68, 0-603/397-248.

i na w iz y ta c h d o m o w y c h , od p o n ie d z ia łk u do p ią tk u w g o d z in a c h
od 800 do 1800.
W celu ułatw ienia dostępności została w prow adzona rejestracja

ekarskie

telefoniczna (747-80-90) lub osobista na w ybrany przez Państwa dzień

Usługi koparką „Białoruś”. Transport żwiru,

i godzinę, zgłoszenia w izyt u obłożnie chorych p rzyjm u ją bezpośrednio

piasku itp. Tel. 0-604/563-269.
(1258/99)

O KULISTA , lek. med. Hanna M arczu k-

Przepisywanie prac - komputer; szybko, tanio.
Tel. 747-13-06.

Zielińska. KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU,
(14 94 /R /99 )

V id e o film o w a n ie . Ul. P ozn ań ska 23/3,

dobieranie soczewek kontaktowych. Przyjęcia:
poniedziałki 14.00 -16.00, wtorki i czwartki 16.00

tel. 505-21-72.
(15 09 /R /99 )

-18.00, piątki 16.00 -17.00 Jarocin, ul. Słoneczna 8,

B iuro ra ch u n ko w e - pełen z a kre s usług

telef. 747-14-05; środa 9.00 - 11.00 Jarocin, ul.

księgowych. (0-61) 287-45-17; po 19.00.
(16 0/T F /9 9)

Montaż płyt g.-k., płytki, panele, szpachlo

Sienkiewicza 7; Żerków, ul. Jarocińska 15, środy
17.00 - 18.00. Tel. kom. 0-604/536-674.

Państwa lekarze rodzinni (rów nież telefonicznie lub osobiście).
W soboty, n ie d zie le i św ięta le ka rze d y żu rn i p rz y jm u ją nagłe
zachorow ania w ym agające pilnej pomocy, w gabinetach JA R -M E D IC -u
w godzinach od 800 do 1100 i 1700 do 2000.
W pozostałych godzinach w soboty, niedziele i święta oraz w dni
pow szednie w godzinach od 1800 do 800 lekarze p e łn ią d yżu r pod telefonem

wanie, malowanie. 747-78-47, 0-604/071-967.

(1/2000)

Czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerek
meblowych i samochodowych - KARCHER; VAT.
Tel. 747-71-41.
(4/2000)

C H IR U R G , lek. m ed. A n ato l Z ie liń s k i.
Przyjęcia: wtorki, czwartki 18.00 - 19.00 Jarocin,
ul. Słoneczna 8, tel. 747-14-05; Żerków, ul. Jarociń
ska 15, środy 17.00-18.00. Tel. kom. 0-604/536-676.

Videofilmowanie S-VHS, VHS - profesjonalna
obsługa, prezentacja filmów. Tel. 740-18-65.

SPECJALISTYCZNY GABINET MEDYCYNY

(5/R /2000)

L akie rn ic tw o , b la c h a rs tw o pojazdow e;
rozliczenia PZU. Osiek 51, tel. kom. 0-603/397-374.

PRACY i BADAŃ KIEROWCÓW - lek. S. Ellmann;

(12/R /2 0 00 )

Zakład remontowy - układanie płytek, montaż
paneli. Tel. 747-70-28, 0-606/364-325.

d z ie c i i d o ro ś li. J a ro cin , K a r w o ws k i eg o 32,
tel.

7 4 7 -6 7 -2 0 , piątek 17.00 - 19.00. USG

bioderek 18.30.
(4/R /2000)

lek.

med. Katarzyna Zioło - specjalista ginekologpołożnik; przyjęcia: poniedziałek, środa od 16.00,
Jarocin,

ul. Kasztanowa 5/13; rejest acja tel.

747-59-36.
SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI
- lek. med. G rzegorz Szymczak, specjalista
Przyjęcia: wtorek - ul. Wrocławska 38

(budynek N.Z.O .Z. “ M edan”) od godz. 16.00;

(1 202/99)

PRACOWNIA GASTROSKOPII - czwartek, ul.

P rzyjm ę g ru z i z ie m ię z w ykopów . Tel.
0-603/59-60-68.

W rocław ska 38 od godz. 16.00; ob ow iązu je

(4/0506)

GABINET LARYNGOLOGICZNY, specjalista

Z a k ła d re m o n to w o -b u d o w la n y podejm ie
prace remontowe, wykończenie wnętrz, ocieplanie,
rozbiórki, utwardzanie terenu. Tel. 0-604/563-269.
(1 258/99)

22

rejestracja tel. 747-36-00.
(10/R /2 0 00 )

Nauka jazdy kat. ABC. Tel. 740-40-87.

n a g ły c h

zachorow aniach.
G a b in e t z a b ie g o w y je s t c z y n n y od p o n ie d z ia łk u do p ią tk u
w godzinach od 800 do 2000, a w soboty, niedziele i św ięta w godzinach od
800 do 1100 i 1700 do 2 000.

D ER M A TO LO G
Lek. m ed. Alfred Hess
JAROCIN, ul. Wrocławska 92B
(wejście od strony osiedla Konstytucji 3 Maja)
Przyjmuje: wtorki, godz. 16.00 -18.00
piątki, godz. 19.00 - 20.30
PLESZEW, os. Mieszka I - 2d
(przychodnia lekarska) lei. 742-33-23
Przyjmuje: wtorki, godz. 19.00 - 21.00

(12/R /2 0 00 )

chirurg.
Z espó ł „Era” -sup er wesela. Tel. 747-76-11.

pom oc w

(15 24 /R /99 )

GABINET GINEKOLOGICZNY - USG,

Sklep AGD, naprawa sprzętu gospodarstwa
do m ow ego . J a ro cin , ul. W ro cła w ska 76, tel.
(0 -6 2 ) 505-42-01; od 11.00 do 16.00. Tel. kom.
0-604/252-803.

z a p e w n ia ją c

Drn. med. P. Kęsa - SPECJALISTA ORTOPEDA;

(9/2000)

różne

0 - 6 0 5 /0 7 7 - 2 3 6 ,

w środy i piątki godz. 15.00, ul. Hallera 9, pok 36.

(7/R /2000)

W ideofilmowanie - R. W. Żółków I nr 7, tel.
0-604/352-560.

k o m ó rk o w y m

otolaryngologii - lek. med. Andrzej Ciapała.
Przyjęcia codziennie po godz. 16.00; badania
audiometryczne słuchu, wizyty domowe. Jarocin,
Marcinkowskiego 19A, tel. 747-63-57, 747-23-07.

LECZENI E
• 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. orąz wyprysku skóry rąk
(egzemy), chorób rumieniowych, ropnych i innych

US UWANI E
• brodawek zwykłych (kurzajek)
• brodawek łojotokowych (typu starczego)
• brodawek płaskich (młodzieńczych)
Tel. dom. - Poznań (0-61) 823-01-63 lub 0-601/819-926
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Lek. med.

KRZYSZTOF MAŁECKI
specjalista ginekolog-położnik

Lek med

KATARZYNA ZIOŁO

specjalista ginekolog-położnik
Od dnia 01.01.2000 r. przyjmować będą pacjentki bezpłatnie
w ramach kontraktu z Wielkopolską Kasą Chorych
bez skierowania i rejonizacji
Gwarantujemy pełen zakres badah laboratoryjnych
USG i KTG
(certyfikat Polskiego Towarzystwa Uitrasonograficznego)

PRZYJĘCIA
JARMEDIC
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Jarocin, ul. Hallera 9
tel. 747-80-90 wew. 54.747-36-36 wew. 233
poniedziałek
9.00 - 13.00
lek. med. K. Małecki
wtorek
9.00
-14.00 lek. med. K. Zioło
środa
11.00 - 14.00
lek. med. K. Zioło
czwartek
11.00 - 14.00
lek. med. K. Małecki
piątek
12.30 -1 6 .0 0
lek. med. K. Zioło
lub lek. med. K. Małecki

NSZ0Z ALFA-MED s. c.
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Jarocin, ul. Gołębia 3
Rejestracja telefoniczna: 747-80-90 wew. 54, 747-36-36 wew. 233
Rejestracja osobista: Poradnia „K" JARMEDIC w Jarocinie, ul. Hallera 9
poniedziałek
13.00 - 16.00
lek. med. K. Małecki
środa
8.00 - 11.00
lek. med. K. Zioło
czwartek
8.00 - 11.00
lek. med. K. Małecki
piątek
12.30
-16.00 lek. med. K. Zioło
lub lek. med. K. Małecki ( 12/R/2000)

SPECJALISTYCZNY
GABINET LEKARSKI
Jarocin, ul. Wrocławska 92B
(wejście od strony osiedla)

GABINET
STOMATOLOGICZNY

S O S

°

ALFA-MED s. c.

Świadczymy usługi z zakresu:

GINEKOLOG - POŁOŻNIK (USG)
lek. m e d . A n d rz e j C H O J N IC K I
p ią te k 16°° -1 8 ° °

• stomatologia zachowawcza
• protetyka • chirurgia • choroby przyzębia
s.c.

C zy n n e :
od p o n ie d z ia łk u d o p ią tk u 16.00 - 2 1 .0 0

CHIRURG - ONKOLOG

Jarocin, ul. Kościuszki 12A, teł. 747-27-92

lek med. Grzegorz URBAŃSKI
HilVśrodam-caod19“

NEPUBUCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(2/R /2000)

Możliwa rejestracja telefoniczna

JAROCIN, ul. HALLERA 9 (dawna Przychodnia Rejonowa)
JAROCIN, ul. GOŁĘBIA 3 (obok kina) - dotyczy przyjęć ginekologiczno-położniczych

(1510/R /99)

• PRZYJĘCIA BEZPŁATNE PACJENTÓW WIELKOPOLSKIEJ KASY CHORYCH
- ZE SKIEROWANIEM
• PORADY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE BEZ SKIEROWANIA

NZ0Z A L M E D
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
63-200 JAROCIN, ul. Szubianki 21
(budynek Spółdzielni Inwalidów)
tel. 747-33-33
OD 01.01.2000 BEZPŁATNE PRZYJĘCIA, BEZ REJONIZACJI DLA PACJENTÓW
Wielkopolskiej Kasy Chorych
PORADNIA OKULISTYCZNA
(wymagane skierowania)
Przyjęcia codziennie, lek. med. okulista ALINA BUDZYŃSKA

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
(wymagane skierowania)
Przyjęcia wtorek i piątek, lek. med. otolaryngolog BOGDANA PERS

PORADNIA DLA KOBIET
przyjmują lekarze szpitala jarocińskiego
(bez skierowań)
Przyjęcia:
poniedziałek, lek. med. specjalista ginekolog i położnik MARIAN PERS
wtorek, iek. med. specjalista ginekolog i położnik ALFRED MARCINIAK
środa, lek. med. specjalista ginekolog i położnik WOJCIECH MANISZEWSKI
(ORDYNATOR ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO)

czwartek, lek. med. specjalista ginekolog i położnik WŁODZIMIERZ BUDZYŃSKI
piątek, przyjmują dyżurujący lekarze

Badania laboratoryjne, USG, KTG, zajęcia w ramach Szkoły Rodzenia na miejscu

Gabinet Diagnostyki
Radiologicznej i USG
Eliasz & Zioło
Jarocin, tel. 747-34-16, 747-59-36

Rejestracja telefoniczna - 747-36-36 wew. 220
Rejestracja osobista - pierwsze okienko przy wejściu do przychodni

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
OKULISTYCZNA

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

lek. med. W. Zygulska - specjalista chorób oczu
poniedziałek, środa, czwartek
8.00 -14.00
wtorek
12.00-15.00
piątek
10.00-14.00
Rejestracja terminowa
Pilne przypadki w dniu bieżącym
Przyjęcia: pokój 37

USG, KTG, badania laboratoryjne
Jarocin, ul. Gołębia 3 (obok kina)
lek. med. K. Małecki - specjalista ginekolog-potożnik
poniedziałek
13.00-16.00
czwartek
8.00 -11.00
lek. med. K. Zioło - specjalista ginekolog-potożnik
środa
8.00-11.00
piątek
13.00-16.00

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
NEUROLOGICZNA
lek. med. B. Łysiak-Małecka - neurolog, specjalista
neurologii dziecięcej
- dzieci (od okresu noworodkowego
do 15. roku życia)
- dorośli
poniedziałek, środa, piątek
8.00 -14.00
wtorek
13.00-16.00
Rejestracja terminowa
Pilne przypadki w dniu bieżącym
Przyjęcia: pokój 31

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
OTOLARYNGOLOGICZNA
lek. med. A. Ciapała - specjalista otolaryngolog
Przyjęcia: codziennie 10.00-13.00,15.00-16.00; pokój 26

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
UROLOGICZNA
prof. dr hab. n. med. B. Otulakowski - specjalista urolog
czwartek
14.00-18.00
Rejestracja terminowa
Przyjęcia: pokój 26

PORADNIA MEDYCYNY
PALIATYWNEJ
lek. med. P. Sosiński - specjalista anestezjolog
Wizyty domowe po uzgodnieniu telefonicznym 747-34-19

Rejestracja telefoniczna 747-80-90 wew. 54
747-36-36 wew. 233
Rejestracja osobista - Poradnia „K” JARMEDIC
w Jarocinie, ul. Hallera 9

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
dr n. med. P. Kęsa - specjalista ortopeda
środa
16.30-17.30
piątek
12.30-16.30
Rejestracja terminowa
Przyjęcia: pokój 31

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
lek. med. W. Kiljańczyk - specjalista psychiatrii
wtorek
14.00-19.00
piątek
14.00-19.00
Rejestracja terminowa
Przyjęcia: pokój 36

PORADNIA LOGOPEDYCZNA
mgr J. Schwartz - psycholog-logopeda
wtorek
17.00-19.00
środa
17.00-19.00
Rejestracja terminowa
Przyjęcia: pokój 26

Od stycznia 2000 r.
B adania USG - Jarocin, ul. H allera 9
-

jama brzuszna

-

ginekologia, położnictwo

-

laryngologia, tarczyca

-

badania przezciemieniowe niemowląt

-

piersi, jądra

U

W

A

G

A

PACJENCI PRZYCHO DNI „M E D A N ”
Jarocin, ul. W rocław ska 38
Informujemy naszych podopiecznych o konieczności
wypełnienia deklaracji do 31.12.1999 na:

-

stawy biodrowe dzieci

-

serce

-

dopplerowskie badania przepływu krwi - tętnice, żyły
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 11.00 -14.00
czwartek 14.30 -16.00 (ortopedia)

pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
i położną środowiskowo-rodzinną

Rejestracja osobiście lub telefonicznie

Badania rtg - Jarocin, ul. Moniuszki 4B
Pełen zakres
Codziennie 9.00 -12.00 i 14.00 - 16.00; z wyjątkiem czwartków
Rejestracja osobiście lub telefonicznie

Badania bezpłatne ze skierowaniami z Kasy Chorych

Tylko wybór pielęgniarki gwarantuje
bezpłatne usługi pielęgniarskie.w 2000 r.
Deklaracje można odebrać i wypełniać w rejestracji
NZOZ „Medan”, Jarocin, ul. Wrocławska 38
w godz. 8.00 - 18.00

ADRES R E D A K C JI: 63-200 Jarocin, ul. T Kościuszki 8B, tel./fax (0-62) 747-37-60; 747-15-31, e-mail - redakcja@gj.com.pl, http://www.gj.com.pl
REDAGUJE ZESPÓ Ł: Beata Frąckowiak, Jacek Kaliszan (sekretarz redakcji), Robert Kaźmierczak, Justyna Napieraj, Aleksandra Pilarczyk (z-ca redaktora naczelnego), Piotr Piotrowicz (redaktor naczelny), W SPÓ ŁPRAC UJĄ: Grażyna Cychnerska
(Kotlin), Anna Gogołkiewicz, Anna Konieczna. Anna Kopras-Fijołek, Agnieszka Matusiak, Piotr Marchwiak, Iwona Nowicka, Lidia Sokowicz, Jerzy Stachowiak, Andrzej Stasiak (Jaraczewo), Przemysław Szeszuła, Hieronim Ścigacz, Franciszek Tomczak
(Nowe Miasto), Paweł Witwicki, WYDAWCA: Agencja Reklamowo-Wydawnicza "ALDUS", Jarocin, ul. Marcinkowskiego 17, DRUK: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o o., Oddział Prasa Poznańska, Tarnowo Podgórne, ul. Wierzbowa 19, tel (0-61) 814-74-80,
D ZIA Ł REKLAMY: Artur Antczak. 63-200 Jarocin, ul T. Kościuszki 8B. tel (0-62) 747-47-47, BIURO OGŁOSZEŃ: 63-200 Jarocin, Rynek. Ratusz, tel. 747-23-14, czynne codziennie: 9°° - 1600. sobota: 1000 - 12' , A D M IN IST R AC JA: Helena Gładczak.
tel 747-37-60 w. 123, KO LPO RTAŻ: Jarosław Jerzyński, tel 747-37-60 w. 123 P U N K TY P R ZYJM O W A N IA O GŁOSZEŃ: Jaraczewo, ul Kaliska 4A, tel 747-19-61 w. 68. Czynne cały dzień; Nowe Miasto, ul. Poznańska 40, tel. (0-61) 287-43-78,
od poniedziałku do soboty. O BSŁU G A KOM PUTEROW A: Dariusz Fijołek. Zbigniew Pacanowski, Robert Solarczyk,
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, rubryki “Listy". Anonimów nie publikujemy Mateńałów nie zamówionych nie zwracamy Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
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s p o r t

Tricki Nowaków
Sławomir Nowak był najlepszym bilardzistą Ziemi Jarocińskiej w roku 1999. Swój prymat potwierdził zwycięstwem w klasyfikacji indywidualnej
w rozgrywkach Jarocińskiej Ligi Bilardowej. Nagrody najlepszym bilardzistom wręczał zastępca burmistrza Ryszard Kołodziej.
Podsumowanie ubiegłorocznej
edycji ligi odbyło się 29 grudnia
1999 roku w C lubie A lcatraz.
Około czterdziestoosobowa grupa
bilardzistów na początku spotkania
wysłuchała sprawozdania prezesa
Jarocińskiego Klubu Bilardowego
A ndrzeja Nowaka, który przy
pomniał sukcesy i porażki człon
ków klubu w 1999 roku. Do suk
cesów na pewno należały występy
S ław om ira N ow aka: zdobycie
tytułu mistrza Polski Uczniowskich
Klubów S portow ych, udział
i w y w alczenie siedem nastego
miejsca w mistrzostwach Europy
jun io ró w , trzecieg o m iejsca
w turnieju Masters, piątego miejsca
w mistrzostwach Polski do lat 16
w snookerze, dziewiątego miejsca
w mistrzostwach Polski juniorów
w pool-bilardzie. Zapewne zado
wolony z występów w 1999 roku
mógł być także Karol Joachimiak
- piąty zawodnik mistrzostw Polski
UKS-ów. Drużyna JKB zajęła także
piąte m iejsce w drużynow ych
m istrzostwach Polski juniorów.
Sukcesem byl także awans oraz
siedem naste i dw udzieste piąte
miejsce dwójki seniorów w finale

mistrzostw Polski. Małą porażką
był start re p rezen tacji JKB
w rozgrywkach III ligi. Awans do
II ligi jarociniacy przegrali jednym
małym punktem. Oto tabela koń
cowa III ligi: 1. Prestige Łódź 14
20:4, 2. JKB Jarocin 14 19:5,
3. MIB Warszawa 8 12:12,4. Porter
C zęstochow a 4 6:18, C am pus
Piotrków Tryb. 0 3:21. Prezes
Andrzej Nowak podziękował także
za dotychczasowe wsparcie spon
sorom JKB (Club Alcatraz, „Zenex”, „Polwos”, Auto Fiat Dut
kiewicz, „Clarex”, Z. Tomczak)!
Główną częścią spotkania jaro
cińskich bilardzistów było pod
sum owanie i w ręczenie nagród
w rozgrywkach Jarocińskiej Ligi
Bilardowej, która trwała prawie
przez cały rok (rozgrywki roz
poczęły się w lutym, a zakończyły
dopiero w grudniu). Dokonał tego
sekretarz JKB Rafał Nowak. Pod
kreślił on fakt, że bilard w Jarocinie
stał się już prawdziwym sportem.
Podczas trwania spotkań ligowych
zawodnicy nie piją napojów alko
holowych, nie palą, a coraz więcej
ekip ubiera się w eleganckie stroje.
W rozgryw kach w zięło udział

czternaście drużyn, ale trzy się
wycofały. Oto klasyfikacja dru
żynowa (wszystkie zespoły otrzy
mały nagrody): 1. Nobisz 48 (179),
2. Atlantix 39 (141), 3. Champion

W nieoficjalnej części spot
kania trickami bilardowymi popi
sywali się Andrzej Nowak, Sła
womir Nowak i Tomasz Bitner.
Zademonstrowali piętnaście tric
ków, między innymi kilka z tych,
k tó re w y k o n ał B o gdan W ołkowski zdobywając tytuł mistrza
świata w Szkocji. Obserwatorzy
byli zdziw ieni tym, co m ożna
wyczyniać na stole bilardowym.
Na koniec spotkania prezes
JKB Andrzej Nowak zaprezen
tow ał parodię zachow ań kilku
zn an y ch ja ro c iń sk ic h za w o d 
ników, za co rozbaw iona pub
liczność nagrodziła go gromkimi
brawami.
O rg a n iz a to ro m sp o tk a n ia
u d ało się n am ó w ić z a s tę p c ę
burm istrza Ryszarda Kołodzieja
do sp ró b o w a n ia sw ych sił
Najlepszy zawodnik Jarocińskiej Ligi Bilardowej Sławomir Nowak prezentuje jeden z tricków
w nowej roli - bilardzisty. Kilka
- jednym uderzeniem kieruje sześć bil do sześciu luz
bil, ku zdziwieniu samego gracza
38 (143), 4. „1 2 ” 38 (132), 8. M. Becela 71 (336), 9. P. Duba- trafiło do łuz. Ryszard Kołodziej
5. Alcatraz 36 (139), 6. Bigball 36 niowski 67 (341), 10. D. Folty- przyznał, że był to jego pierwszy
(138), 7. Witpool 34(128), 8. Rywal nowicz 66 (340), 11. M. Kulka 65 kontakt z tym sportem i zapewnił,
22 (98), 9. Bartek 20 (93), 10. Pod (332), 12. W. W alendowski 60 iż rada miejska będzie wspierać
Lipą 17 (94), 11. Magnat 9 (63). (295), 13. J. Regulski 57 (298), 14. JKB, aby mógł odnosić kolejne
Indywidualnie tym razem nagro D. Joachim iak 56 (327), 15. R. sukcesy.
dzono piętnastu najlepszych zawod Urbaniak 56 (326).
(p w )

Najlepszy pomocnik
Bernard Woźniczka - kapitan Jaroty Jarocin - został wybrany najlepszym pomocnikiem
poznańskiej A-klasy w plebiscycie zorganizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Poznaniu. Nagrodę odbierze podczas Gali Piłkarskiej, która odbędzie się 29 stycznia
w klubie Angello w Poznaniu.
Bernard W oźniczka - przez
koleg ó w i k ibiców zw any po
prostu „Beniu”, był bardzo zasko
czony tym wyróżnieniem. Dowie
dział się o nim przypadkowo - na
ulicy - od G rzegorza Idzikow 
skiego z Astry Krotoszyri. Później
0 nag ro d zie poin fo rm o w ał go
prezes Jaroty - Jan Raczkiewicz.
- Bytem bardzo zdziwiony, bo nie
w iedziałem nawet, że taki p le 
biscyt je s t organizowany. Ale nie
ukrywam, że jestem bardzo zado
wolony z tego wyróżnienia. To
największy, indywidualny sukces
w m o jej k a r ie r z e p iłk a r s k ie j
- powiedział laureat.
Na poważnie piłką nożną zain
teresow ał się w szkole podsta
wowej. W VII k lasie trafił do
juniorów Obry Rusko (tam zresztą
mieszka do dziś). - Miałem 14 lat
1 byłem najmłodszy w drużynie.
Wybrano mnie wtedy do kadry
województwa kaliskiego. Dla mło
dego chłopaka z klubu LZS-owskiego to było ogromne w yróż
nienie. Kiedy zagraliśmy mecze
sparingowe z owcze,sną Victorią
zostałem zauważony i ściągnięty
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do klubu przez panów : K ujawę
i Frąckowiaka. W Victorii grał aż
do ro zp ad u d ru ży n y (na dw a
mecze został także wypożyczony
do Calisii Kalisz). Kiedy Yictoria

Bernard Woźniczka - najlepszy pomocnik
poznańskiej A-klasy w roku 1999

przestała istnieć zgłosił się po
niego Biały Orzeł Koźmin. - Gdy
tylko odrodziła się piłka w Jarocinie
i powstawała Jarota, wiedziałem, że
chcę w niej grać. Z aczynałem
seniorską karierę w Jarocinie i tu
chciałbym ją zakończyć.

ników: 1. S. Nowak 87 (385), 2. T.
Bitner 87 (379), 3. A. Nowak 82
(380), 4. K. Waszak 76 (356), 5. I.
Gola 75 (357), 6. M. Kaczmarek 75
(356), 7. R. N ow ak 72 (353),

„B eniu” je st podstaw ow ym
zawodnikiem Jaroty Jarocin, jest
także jej kapitanem. W rundzie
jesien n e j rozegrał 10 spotkań
(opuścił 1 spotkanie z powodu
g ry p y ). S trz e lił 5 bram ek.
- „Beniu”jest zawodnikiem, który
bierze cały ciężar gry na siebie.
Jest jednym z najlepiej technicznie
w y szk o lo n y c h
za w o d n ik ó w
w naszym klubie. Mimo, że je st
najbardziej doświadczonym za
w odnikiem w drużynie nie ma
w nim gwiazdorstwa. Jest bardzo
koleżeński, chętnie pomaga młod
szym na treningach - powiedział
Zdzisław Witczak, trener Jaroty.
- Na w iosnę c h c ie lib y śm y
awansować do klasy okręgowej.
Ż yczyłbym tego so b ie i m oim
kolegom. A dla siebie chciałbym,
żeby omijały mnie kontuzje. Jak
długo będę zdrowy i będę przy
datny w klubie nie zam ierzam
opuszczać Jarocina. Chcę zostać
tu do końca kariery - podsumował
B ernard W oźniczka, najlepszy
pom ocnik poznańskiej A-klasy
w roku 1999.
(faf)

Prezes nie chce,
ale musi
Jan Raczkiewicz. - prezes Jarocińskiego Klubu Sportowego
Jarota złożył rezygnację z pełnionej funkcji
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Programowym.
Rezygnacja nie została przyjęta, a prezes zobowiązał się
pełnić tę funkcję do następnego zebrania,
które zaplanowano na połowę lutego.
Walne zebranie Jaroty Jarocin
odbyło się w grudniu. Głównym
tematem spotkania było podsu
mowanie sezonu oraz działalności
klubu za rok 1999. Rozm ow y
zdominował temat statusu sponsora
- czyli firmy Mercar - we władzach
klubu, a także zwiększenie udziału
miasta w działalności klubu. Zobo
wiązano zarząd do zmian w statu
cie, tak aby do składu zarządu
dokooptować przedstawicieli spon
sora i rady miejskiej (tym samym
zarząd powiększy się do 7 osób).
Poszukiwano także dodatko
wych źródeł finansowania. Zobo
wiązano każdego członka rzeczy
wistego do wprowadzenia jednej
osoby jako członka klubu. Należy
także opracować program promocji
trzeźw ości i p rzeciw d ziałan ia
alkoholizmowi, który byłby realizo
wany podczas meczów piłkarskich.
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w celu p o zy sk an ia pieniędzy
z gm innego funduszu przeciw 
działania alkoholizmowi.
Największym zaskoczeniem dla
członków klubu było jednak oświad
czenie Jana Raczkiewicza o rezy
gnacji z funkcji prezesa. Dymisja,
która spowodowana była niemoż
nością połączenia własnej działal
ności gospodarczej z pracą na rzecz
Jaroty nie została przyjęta. Prezes
pozostanie na swym stanowisku do
kolejnego walnego zebrania, które
zaplanowano na połowę lutego.
Jednocześnie zobowiązano zarząd
do zorganizowania etatowego biura
organizacyjnego, które odciążyłoby
prezesa. Podziękowano także Jano
wi R aczkiew iczow i za dotych
czasową działalność, doceniając
jeg o w kład w zorganizow anie
Jaroty.
(fali

