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Closterkelier 
gra w piątek PIELGRZYMKA 

Zespól Closterkeller 
będzie drugim gościem Let
niego Ogródka Muzycznego 
JA-Radia i Browaru Kroto
szyn, który jest sponsorem 
całego przedsięwzięcia. Ze 
względu na nawiedzenie 
Jarocina przez figurę Matki 
Bożej Fatimskiej koncert 
został przeniesiony na 12 
lipca . Przed gwiazdą zagra 
kaliska formacjaABC W AR
FARE 

Anja Orthodox - wokalistka 
Closterkeller 

Jaraczewo 

Toksyczny 
śmietnik 

Nie ' wszyscy wiedzą, że 
od dwudziestu Jat we wsi 
Niedźwiady znajduje się 
mogieJnik - składowisko 

śmieci toksycznych. Składo
wisko musi zostać zmoderni
zowane. Mieszkańcy wsi z 
niepokojem Przyjęli wiado
mość o otwarciu zbiorni
ków, w których przed laty 
były składowane przetermi
nowane pestycydy i opako
wania po nich. 

Dwadzieścia lat temu nikt 
nie pytaj mieszkańców wsi 
Nicdźwiady o zgodę na loka
lizację składowiska - mogiel
nika, jak zwyczajowo się go 
nazywa. Miejscowi obawiali 
się tylko o to, czy grzyby, 
które rosną w lesie będą dobre 
do jedzenia. 

DokO/iczenie na str. 4 

W niedzielny wieczór do Jaroci
na dotarła piesza pielgrzymka z 
Poznania do Częstocbowy. Zmęcze
ni pielgrzymi znaleźli nocleg w 
domach parafian. 

W tym roku Poznańska Piesza 
Pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się 
po raz 62. Przyświeca jej hasło: Jeśli 

się nie nawrócicie. Słowa te stanowią 
nawiązanie do peregrynacji figury 
Matki Boskiej Fatimskiej po kraju. 
Pierwsze duże grupy 2 i 15 liczące 450 
osób dotarły po godzinie 19.00 do 
kościoła Chrystusa Króla. W niecałą . 
godzinę póżniej przyszły grupy 14 i I, 
których zakwaterowaniem zajęli się 
wierni z kośc ioła św . Marcina. Z 
daleka slychać już było śpiewane przez 
nich pieśni religijne. 

Dokończenie na str. 3 

Referendum w ZPOW "Kotlin" 

Jednak nie ORKLA? 
Referendum załogi ZPOW " Kotlin" w sprawie wyboru inwestora 

strategicznego przeprowadzono w ostatni poniedziałek. Zarządziła je Rada 
Pracownicza zakładu. 

W referendum pracownikom zadano 
pytanie: Czy sądzisz. że z punktu widzenia 
zaklaclu i zalogi korzystniejsza jest oferta 
przedstawiona przez: KONSORCJUM czy 
przez ORKLA FOODS Skreśl odrzuconego 
inwestora. 

Pracownicy ZPOW "KOTLIN" poprzez 
referendum mogli opowiedzieieć się , który 
z dwóch inwestorów starających się przejąć 
większościowy pakiet ak.cji zakladu jest ich 
zdaniem najlepszy . O miano inwestora 
strategiczoego "KOTLIN-a" starają się dwie 
firmy. Norweski koncern przemyslowo
spożywczy ORKLA i KONSORCJUM 
powołane z inicjatywy posła PSL Tadeusza 
Sytka (prezesa Rolnic zej Spółdzielni 

Produkcyjnej Kotlin i !inny INTERKOTLlN). 
Uprawnionych do głosowania było 670 

osób. W referendum ni e mogli wziąść 
udziału pracownicy sezonowi. "Referendum 
nie mo mocy prawnej. Jest to wyłącznie 
wyrażenie opinii pracowników. co do 
ewentualnego inwestora" - mówi Paweł 
Michalski, dyrektor ZPOW w Kotlinie. 
Zdaniem dyrektora Michalskiego wojewoda. 
który reprezentuje Skarb Państwa (aktual
nego właściciela zakładu) weżmie pod 
uwagę ostateczny wynik referendum . 
Wojewoda jednak - zgodnie z obowią
zującymi przepisami - może podjąć nie
zależną decyzję, odmienną od zdania 
pracowników. 

Wyniki referendum w ZPOW Kotlin 

"Lokale wyborcze" były czynne 
do północy. Prognozę wyników 
uzyskaliśmy tuż po godzinie 14.00. 
Przepytani przez nas pracownicy I 

34,4% 

_ glosy odda", <Ja KONSORCJUM D glosy"""'" 

zmiany opowiedzieli się za koncer
nem ORKLA. Chociaż przewaga 

26,9% nad konkurentel~ wynosiła niecałe 
3 %. Na 104 a,llek,etowane przez 
nas osoby - 40 opowiedziało si~ za 
tirmą norweską, a 37 za Konsor
cjum. 19 osób nie skorzystało z 
prawa głosu, co stanowi 18,26 % 
głosujących. Ze 104 sondowanych 
osób, 8 '(7,69 %) oddało głosy 
nieważne - skreśliło obie finny łub 
nie skreśliło żadnej . 

_ gIos~' oddane !'la frmę ~KL.A fCOCS _ osobrt nie b orą:e lI!zraIu YI referencum Dokończenie /la sIr. 3 

FOTO Stachowiak 

Polowanie . na czarownIce 
W jarocińskim urzędzie pracy od 

kilku ntiesięcy panuje nerwowa 
atmosfera. Pracownicy zaskoczeni są 
postępowaniem swojego nowego 
szefa. Kierownik natomiast nie 
zgadza się na rozmowę i udzielenie 
jakichkolwiek wyjaśnień. 

Krystian Baraniak objął stano
wisko kierownika Rejonowego Urzędu 
Pracy w Jarocinie I marca tego roku. 
"Z samychjego wypowiedzi prasowych 

j eszcze przed objęciemfimkcji kierow
nika 'wynika/o, że rozpocznie swoją 
pracę od zwolnień" - mówią pracow
nicy. Przyznają, że rzeczywi śc ie 
granica etatów limitowanych została 
już przekroczona - wynosi ona 20, 
etatów natomiast jest ponad 24. "Tro
chę mniej przez lO zarabiamy, ale 
godzimy się na taki uk/ad, bo dzięki 
niemu wszyscy mają pracę" - twierdzi 
Grzegorz Fengier, przewodniczący 
zakładowej "Solidarności" . 

Dokończenie na str. 7 

Konkurs 

:~ I KONKURS ]!t 
~ l O STÓWĘ 
.., 1 
",."", 

Nagrody na str. 3 
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URODZENIA 

Pawc/ Bogaczyk 
Krzysztof Gromada -
Angelika Dyderska 
Jagoda Grzybowska 
Agnieszka Tomaszewska 
Michal Ratajczak 
Mateusz Olejniczak 
Patryk Bączk iewicz 
M ilosz Staszak 
Michał Pawla k 
Katarzyna Antczak 
Mateusz Pila rczyk 
Wero nika Szewczykowska 
Weronika Helwich 
Kacper Jazgar 
Kinga Kłoporka 
Marek Rojewski 
Marcclina Bilińska 
Agnieszka Krysiak 
Marta Blaszczyk 
Szymon Jank icwicz 

ŚLUBY 

13 lipca 
Maciej Woj Lkowiak (Borek Wlkp.) -
BeaLa Sikora (Jaraczewo) 
Marek Pawłowski (Kotlin) - Honora
ta Gendek (Wysogotówek) 
Michał Konarkowski (Nowe Miasto) 
- Ewa Chybka (Kolniczki) 
Maciej Szymański (Mieszków) - Ewe
lina Wolniak (Jarocin) 

ZGONY 

Jerzy Lączny l. 37 (Jaraczewo) 
Janina Nacuk l. 67 (Suchorzewko) 
Lukasz Walczewski l. 14 (Borek 
Wlkp.) 
Antonina Krawczyk l. 84 (Kotlin) 
Piotr Pawlak l. 68 (Wolica Pusta) 
Stanisław Oleszak l. 82 (Mieszków) 
Olga Węgrzyn l. 78 (Katowice) 
Franciszek Kopeć l. 86 (Żerków) 
Kazimiera Lis l. 72 (Jarocin) 
Krystyna Kaczorowska l. 83 (Jaro
ci n) 
Kazimiera Janicka l. 59 (Ostrów) 
Anna Janicka l. 37 (Mrzeżyno) 
Lech Janicki l. 37 (Mrzeżyno) 
Jan Bierna L l. 76 (W iLaszyce) 
Władysława Dymna l. 87 (Pleszew) 
Ryszard Pawlak l. 44 (Jarocin) 
Piotr Mikołajczak l. 67 (K~tlin) 
Czesław Waszak l. 72 (Jarocin) 

Rodzinom zmarłych 
składamy wyrazy współczucia 

DYŻU RY APTEK 
DO'I 4 lipca dyżur nocny w godz. 

20 .00 - 8.00 pelni apteka ,,8cmcx" 
(Jarocin, Rynek 13, tel. 47-26.56). 
Od 15do21lipca dyżurować będzie 
apteka "Remedium" (Jarocin, ul. 
św. Ducha I 4, tel. 47-15-50). 

Apteka " Remedium" czynna jest 
także w każdą niedzielę i święto 
w godz. 14.00 - 18.00. 

KRONIKA 
POLICYJNA 

* I lipca kilk a minut przed godziną 
7.00 na sk rzyżowaniu ulic Wojska 
Pol skiego i św. Ducha w Jarocinie, 
kierowca Fiata 126p potrącił na 
przejściu d la pieszych przejeżdżają
cego rowerem Ka zimierza G. Ro
werzysta doznał ogólnych pOLło
czetl. * Tego samego dnia kilka minut 
przed godz. 13.00 w Mieszkowie 
kierujący samochodem Ford Fies
ta na podwójn ej lini i ciągłej zaczął 
wyprzedzać, doprowadzając do 
czołowego zderzenia z samocho
dem Jelcz. W wyniku tego zdarze
nia kierowca Forda - 37-letni Lech 
J. , jego żona 37-letnia Anna J. 
i matka 59-letnia Kazimiera J. po
nieśli śmierć na miejscu. * 2 lipca w Zalesiu gm. Jaraczewo 
spaleniu uległa stodola wraz 
z przybudówką wartości ok, 8 Lys. 
zl należąca do Slawomira K. * Dzieli póżniej ok. godz, 9.00 
w Brzostowic kierująca sa mocho
dem Mercedes Ludmila K. - oby
watelka Białorusi - wskutek nad
miernej prędkości, na łuku drogi 
wjechała do przydrożnego rowu. 
W wyniku wypadku kobieta do
znała urazu kręgosłupa , a pasażer
Bolesław S. odniósł lekkie obraże
nia ciała. (jn) 

KOMUNIKAT 
Komenda Rejono-

wa Policji w Jarocinie 
poszukuje zaginione
go 27 maja mężczyz
ny, ostatnio zamiesz-
kalego w gminie Jara
ezewo. Poszukiwany 
wyjechał ze swojego 
miejsca zamieszkania 
motorowerem marki 

Romet Kadet koloru czerwonego (nr 
rej. KLL-4334) i do dnia dzisiejszego 
nic nawiązał kontaktu z rodziną. Ry
sopis zaginionego: wiek z wyglądu 45 
laL, wzrost ok. 176 cm, szczupłej bu
dowy ciała, na lewym nadga rstku po
siada tatuaż - ,, 13. I 2.51". 

Wszelkie informacje, mogące przy
czynić się do ustalenia miejsca puby tu 
zaginionego, można składać bezpo
średnio w KRP Jarocin, lub pod nr 
tel. 47-27-02 albo 997. 

I BEZ PRACY 

S lipca w jarocińskim urzędzie pracy 
zarejestrowanych było 5.759 bezrobot
nych, W ciągu tygodnia zarejestrowa
ły się 152 osoby. Spośród 136 wyrejes
trowanych, 79 podjęło pracę . 

Rejonowy Urząd Pracy w Jarocinie 
dysponuje ofertami zatrudnienia dla 
malarza, plytkarza, barmana, kucha
rza, nauczyciela wf, nauczyciela zajęć 
praktycznych o kierunku odzieżo
wym, instalatora wodno-kanali zacyj
nego, technika-automatyka, mura
rza, stolarza (2 osoby z grupą in
walidzką). (jn) 

Jaraczewo 

Strzały 

spółdzielców 
Z okazji Oni Spóldzielcmści na strzcl

nicy sportO\\'cj w Jaraczcwic odb)'1 się 
6 lipca turniej pracowników Gminnej 
Spóldzielni "Samopollloc Chlopska", 

I mprezę zorganizował prezes zakła

dowego LOK-u Ignacy Stangrel razem 
z za rządem GSSCh. W turnieju uczes t-

niczyli zarówno l11<;żczyżni.jak i kobiety. 
Wśród pań najlcpszq okazała się Danuta 
Głowacka z WojcicchO\va, najc(;lnie! 
'Lrzelal Stefan Świdurski z Goli. Naj lep
sze panie Leokadię Bąkowską, Barbarę 
Porzucek, Elżbietę Oblizajek, Ewę Wo
)ińsk,! nagrodzono drobnymi upomin
kami. Wśród panów nagrodami wyróż
niono: Edwarda Parowieza, Stanisława 
Majsnerowskiego, Sterana Świdursk i e
go, Jana Stcinkc, Dariusza Jallcza ka. 

Zawody trwaly kilka godzin. Organi' 
zatorzy zadbali, by nikt s i ę nie nudził' 
nie o podal rywali zowano w rzucie lotką· 
Pieczono również kiełbaski, chłodzonO 
się piwem. (35) 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE 
doktorowi Andrzejowi Roszakowi za opiekę w czasie choroby, doktor 
Marii Lisicekiej, doktorowi Pawiowi Sosińskiemu i Mieczysławowi 

Kordkowi za niesienie pomocy w ostatnic"h dniach życia oraz wszystkim, 
którzy okazali współczuci e, zamówili Msze św. i odprowadzili na miejsce 
wiecznego spoczynku 

ś. t p. 

TADEUSZA KRYSIAKA II 
składa i 

żona i córka z rodziną 

~----------------------------- I 
._ _ Serdeczne podziękowanie 

dr. W. Sobczakowi za wieloletnią opiekę medyczną, pielęgniarce H, 
Borowskiej oraz księdzu K. Radzikowskiemu za posługę kapłańską, 
p. organiście Węgrzynkowi, Rodzinie, Sąsiadom , Znajomym, Dele
gacjom oraz wszystkim, którzy okazali współczucie, zamówili Msze I 

św., złoży li kwiaty i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku I 
naszego drogiego Ojca, Teścia, Dziadka 

ś. t p. 

FRANCISZKA KOPECIA 
składa RodziI!a 

Serdeczne podziękowanie 
dr Lisieckiej, panu Wieruszewskiemu oraz lekarzom i pielęgniarkom , księdzu 
proboszczowi Adamskiemu rodzi nie, znajomym oraz wszystkim sąsiadom 
z bloku nr I, którzy okazali współczucie, zam'ówili msze sw., złożył i kwiaty 
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszego drogiego Brata 
i Wuja ' 

ś. t p. 

ZYGMUNTA KRZYŻANIAKA 
składa 

brat z rodziną 

Panu Doktorowi Jerzemu Prus Wiśniowskiemu 

. wyrazy szczerego współczucia 

Z POWODU ŚMIERCI ŻONY 

sklada Dyrekcja 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Jarocinie 
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60 lat 
Dąbrowy 

Uroczystości 6O-lecia Dąbrowy od
by,ly się w zeszlą niedzielę. 

W jubileuszu wzięli udział m. in. 
zastępca burmistrza Henryk Kowal
ski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarocina Marian Sikorski. Licznie sta-

r=r E 

Referendum w ZPOW 

Jednak 
"ORKLA"? 

Dokończenie ze str. J 

Wśród zwolenników koncernu ORK
LA przeważali pracownicy administra
cyjni, ludzie młodzi, a także zatrudnieni 
w firmie STABURETT. Prawdopodo
bie - choć nie potwierdzii tego jedno
znacznie - na inwestora norweskiego 
oddal głos dyrektor Paweł Michalski: 
Wybierający koncern ORKLA argu
mentowali to faktem, że jest to .. inwestor 
finansowo lepszy, gwarantujący efektyw
ny i szybki rozwój firmy". Zwolennicy 
przejęcia zakładu przez KONSORC
JUM reprezentowane przez posla Ta
deusza Sytka twierdzili, że .. obcokrajo
Wiec nie ma co tu szukać", .. Polak Jo 

Konkurs o stówę 

Pierwsze 
nagrody 

W ubiegłym tygodniu wylosowaliśmy 
pierwsze trzy nagrody w naszym kon
kursie o stówę. Po 10 zł otrzymują: 
Emilia Koterba (Cząszczew II), Jaro
slaw Wosiński (Stramnice 7), Jadwiga 
Blaszezak (Brzóstków 19). 

W tym numerze "Gazety" drukujemy 
kolejny, trzeci już kupon (na str. I). 
W losowaniu glównej nagrody wezmą 
udział kartki z naklejonymi wszystkimi 
kuponami , które zostaną dostarczone 
do biura ogłoszeń w terminie 7 dni od 
daty ukazania się "Gazety" z kuponem 
nr 4. Oprócz tego w każdą sobotę losuje
my kartki z naklejonym jednym kupo
nem. 

wili s i ę mieszkańcy wsi. Honorowymi 
gośćmi imprezy byli naj starsi dąbro
wianie, pamiętający czasy powstania 
miejscowości - Aniela T omalka i Win
centy Andrzejczak. 

W części artystycznej obchodów 
wystąpiły członkinie Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz miejscowe dzieci. Im
preza odbyła się w Wiej skim Domu 
Kultury w Dąbrowie, który z okazji 
jubileuszu wsi został doposażony 

przez gminę w sprzęt nagłaśniający 
- dwie kolumny i wzmacniacz. (js) 

FOTO Satchowiak 

95 

Polak ", "miejscowy jest lepszy - bo 
nasz". Niektórzy mówili wprost, że 
.. glosowali na Polsk('. Jeden z zapyta
nych zasugerował, że "glosy pracowni
ków i tak się nie liczą. I tak sfałszują - 90 
% jest za Sytkiem" - powiedział. Wielu 
pracowników nie chciało ujawnić swojej 
decyzji twierdząc, że "jest to ich prywat
na sprawa". (aw, mpg) 

Wilkowyja 

Szkoła 

i przedszkole 
zespolone 

Szkoła Podstawowa im. Powstań

ców Wielkopołskich w Wilkowyi i tam
tejsze przedszkole będą stanowiły od 
1 września br. Zespól Szkół. Taką 

decyzję podjęli na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej jarocińscy radni. 

Uzasadniając wniosek Zarządu 

Miejskiego, który został jednomyślnie 
zaakceptowany przez Radę, burmistrz 
Paweł Jachowski stwierdził: - Za u/wo
rzeniem zespołu przemawiają względy 
ekonomiczne - zmniejszenie zatrudnie
nia, organizacyjne - lepsze wykorzys
tanie kadry pedag,!giczn~i, pracowni
ków administracyjno - obslugowych 
oraż bardziej racjonalne wykorzystanie 
bazy lokalowej. 

Do Zespołu Szkół w Wilkowyi będą 
uczęszczały dzieci z Wilkowyi, a także 
z części Annapola (uL Leśna i uL 
Jarocińska) oraz uczniowie klas VII 
- VIII z Bachorzewa, Hilarowa, Ta
rzec, Łuszczanowa i Kadziaka. 

31 lipca zostanie przeprowadzony 
konkurs na stanowisko dyrektora Ze
społu. Zwycięzca będzie kierował pla
cówką do roku 2001. Od kandydatów 
wymagane jest m. in. co najmniej pięć 
lat stażu pracy pedagogicznej , ocenia
nej przynajmniej dobrze w ostatnim 
pięcioleciu. (rr) 

Iw SKRÓCIEI 
* Jarocin. W tym tygodniu· zos tanie 
zakończone utnvalanie powierzchniowe 
ulic Kośc i u szki , Glinki i Leszczyce. 

- 10 lipca odbędzie się posiedzenie 
zarz;jdu, na którym zostanie przyjęta 
informacja o wynikach konkursów na 
dyrektorów przedszkoli i szkól. 

- W najbliższych dniach zostanie 
przekazany wykonawcy teren pod budo
wę oczyszczalni ścieków w Witaszycach. 
Przetarg na wykonanie inwestycji wy
grała HYDROBUDOWA 9. 

- Zostalo otwarte konto bankowe 
Społecznego Komitetu Budowy Telefo
nów na Osiedlu 700-lecia i wsi Annapol. 
Informacji na ten temat udziela Edward 
Figaj, Jarocin, ul. Olimpijska 12. 

* Kotlin. 8 lipca obradował zarząd. 
Na posiedzeniu rozstrzygnięto przetarg 
na wykonanie drogi w Racendowie. 

* Nowe Miasto. 10 lipca o godzinie 
14.00 rozpocznie się posiedzenie zarzą
du. Omawiane będą sprawy oświaty 

w gminie. O godz. 16.00 członkowie 
zarządu spotkają się z dyrektorami 
szkół. Na spotkaniu zostanie przedsta
wiony płan organizacyjny szkól na rok 
szkolny 1996/97. 

* Żerków. \O lipca o godz. 11.00 
rozpocznie się XV Sesja Rady Miejskiej. 
Porządek obrad przewiduje omówienie 
problemów oświaty w gminie. 

* ZABAWY 
- W sobotę, 13 lip!;a, w Mieszkowie 

odbędzie się zabawa taneczna. Przygry
wać będzie zespół AXEL. (ie) 

Do Maryi przez Jarocin Do Częstochowy idą wszyscy: ludzie 
powyżej 70 roku życia, młodzież szko
lna i akademicka, a nawet małe dzieci. 
- Mimo że są brudni i zmęczeni, chcą iść 
dalej. Jest to dla nich wielkie przeżycie 
- powiedziala mieszkanka Jarocina 
oczekująca na pielgrzymów. 

Dokończenie ze str. l 

Ludzie zgromadzeni pod kościołem 
z radością oczekiwali pielgrzymów. 

Daję nocleg już od piętnastu la/. 
Zawsze są to osoby znajome, które 
z kolei przyprowadzają swoich przyja
ciół. To dobrze, że możemy pomóc 
pielgrzymom. Trzeba im zapewnić 

choćby skromny posiłek i noc/ego Prze
cież ci ludzie ponoszą wielkie trudy idąc 
do Matki Boskiej - powiedziała starsza 
pani. Większość osób przyjmuje piel
grzymów od kilku do kilkunastu lat. 
Ale zanim udano się do domów, węd
rowców przywitał w-Jarocinie ks. Sta
nisław Adamski. - Drodzy pielgrzymi 
proście o mi/osierdzie dla siebie i dla 
tych. którzy szczególnie go potrzebują. 
Idziecie spod krzyży, łych pięknych 

krzyży, które przypominają nam praw
dę o poznańskim ·czerwcu - mówił. 

Ksiądz proboszcz zapewnił, że dzwon 
kościelny będzie bil tak długo, aż 

ostatni pielgrzym znajdzie miejsce na 
nocleg. 
Następnego 'dnia pielgrzymi mieli 

wyruszyć o godzinie 6.00, aby po 8 km 
wszystkie grupy mogły spotkać się na 
mszy św. w Zakrzewie. - Pielgrzymka 
już w swej istocie ma charakter pokut
ny. Oczywiście każdy idzie z jakąś 
intencją. Na Jasną Górę dojdziemy 15 

lipca, na święto Ma/ki Boskiej Szkap
lerznej. Niektórzy zostają jeszcze lla 
nocne czuwanie w nocy z 16 na 17 lipca 
- mówił ks. Zbyszek, z 15 grupy. 

W grupach przeważali ludzie, dla 
których tegoroczna wędrówka nie by
la pierwszą. "Nowicjusze" stanowili 
około II 3 liczby ,uczestników. - Ja idę 
po raz 27. Chcę w len sposób po
dziękować za otrzymane laski i prosić 
o dolsze. Na pielgrzymce wsjJanialajest 
atmosfera. Obcy ludzie pomagają sobie 
bezinteresownie. Wszyscy razem modlą 
się i śpiewają - wyjaśniła starsza pani. 

W drodze do Częstochowy pielg
rzymi miną jeszcze między innymi 
Ostrów Wielkopolski, Kępno, Jawo
rzno. - Pielgrzymka poznańska korzys
ta z przychylności parafian. Jednak im 
bliżej do celu. tym trudniej rozlokować 
wszystkich. Wtedy często mamy do 
dyspozycji "hote/3-S": stado/a, sloma, 
siano. Ale przynajmniej zawsze pod 
dachem - podsumował z humorem ks. 
Zbyszek. 

LIDIA SOKOWICZ « 7 ENERGETYKA KALISKA S.A. 
REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY 

JAROCIN 

Poniżej podajemy terminy planowanych przerw w dostawie energii elekttycznej 
związanych z pracami eksploatacyjnymi. 

- W dniach od 29.07 do 2.08.1996 r., w godz. 9"" do 11 30• w Jarocinie przy ul. 
Chrobrego od nr 14 do nt 57, ul. Prądzyńskiego od nr 1 do nr 6. ul. Batorego blok 
nr l, lA. 3. PRO, Klasztor 0.0. Franciszkanów. 

- W dniu 22.07.1996 r., w godz. 7'" do 18'" w Tarcach Osiedle 
Szczegółowe informacje o wyłączeniach na plakatach. 
Informujemy, że z pIZyczyn niezależnych od ZE może nie dojść do wyłączeń w 

powyższych terminach. 
Za utrudnienia wynikające z plZerw w doslawie energii elekttycznej przepraszamy. 



Nr 28, str. 4 ____ ---:=--=-___ _ ___ ____ -:- -:--.".-".::-c::----:;-- ------- -- 12 lipca 1996 r. 
_______ --''---'''---'---'''--'-_____ H'I FO~MACJ ~ _"_,, _"_,'_';_:_"_-__________ __ _ 

Dukuńczenie ze str. l 

W latach s i edemdziesiątych zbiornik 
w Niedźwiadach był pierwszym tego 
typu w Polsce. Potem powstaly następ
ne. Głównym ad minis tratorem zostala 
Gm inna Spółd zie lni a - największy na 
tym terenie dystrybutor ś rodków och ro
ny roś lin. 

W glębokich dolach wyko panych na 
rozlcglcj polanie przy wjeździe do lasu 
umil:szczono betonowe zbiorniki . Teren 
by ł ogrodzony i oznakowany. Oprócz 
tok~ycLnych odpadó\\' z gminy przywo
żono pestycydy z inn ych rejonów Po lski. 
Magielni k s ię napelnial. Przykryto go 
warstw .. ! betonu i zrównano powierzch
niQ z grun tem . 

Na terenie składowi ska i w jcgu okoli 
cy były regula rnie prowad zone hadania 
ska7.cnia gruntu. Od pewnego czasu wy

nik i wykazywa ły post~P llj"l CC wycieki. -
Wy cieki nie są du:e, a/e kierują sir wjed
I/ą stfOJ/r , a lam Ir/w.:nie mamy ujęciu 

u'ody pilłlej. Mogielnik Iuu.\·i byt: zabez
pieczony , póki je.\·zc:e nie ~agraż" / .. rodo
wisku - ~lw ierdza Ignacy Stangret, kiero
wnik transpo rtu miejscowej GSSCh, 
który zajm uje s ię sk ladowiskiem z ra
mienia spó ldzielni. Zdaniem Ignacego 
Stangreta, mogielnik jes t n ieslczcIny. 
Kiedy go budowano nie zachowano 
wszys tkich norm bezpieczeń stwa. Poza 
tym są miejsca tak zwanego dzikiego 
skladowa nia pestycydów, któ re 

odkryto podczas prac budowlanych . 
Wyn iki badania wód i gleby nie wykaza
Iy zagrożenia d la okolicznych mieszkań.
ców. Wskazywaly jedyn ie, że magiel nik 
powinien zos tać poddany pracom za
bezpieczającym . 

Jes i enią ubieglego roku w Niedżwia 

dach rozpoczęto prace budowlane ma
j~! ce doprowadzi ć do modernizacji i za
bezpieczenia toksycznego śmietnika . 

Pi eniądze ' na inwestycję pochodzą 

z Funduszu PHARE dzialaj'lcego przy 
Un ii Europejskiej za pośrednictwem 

Narodowego Funduszu Ochrony Śro
do wiska . 

W Nicdżw iadach wykopano trzy 
zbiorniki. Maj ~! one wszelkie dostępne 

zahezpieczenia . - Na samy m dllie każ
dego j est pO/O::'OIlCl warstwa gliny, na lo 
(hrie lI'ars/lIy f olii O najwyższych para
me/radl w)'/r:ymalości . Mied:)' foliami 
jesl It'an/ lt'{/ piask u, a be-::po.vrednio pod 
hec:kami hloki betonowe - tłumaczy Ja n 
Szmatiuk, kiero \l.mik budowy. - To mak
.\~I 'lłllllll(, =abe=pieczenia , jakidokończe-

n ie na stronie 
ch można użyć, nie ma lepsz ych. -
dodaje kierownik . 

Po zakończeniu budowy, pr.LCwidzia
nej na koniec lipca. nastąpi proces pako
wan ia toksycznych śmieci. W pie rw
szym zbiorniku um ieszczo ne zostaną 

nieprzepuszczalne Ix.~zki z pestycydami 
ze starego mogielnika dodatkowo zapa
kowane w fo l iową kapsulę, Drugi <bior-

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys temie 
oświaty (Dz, U. Nr 95. poz. 425 z późno zmianami) oraz w wykonaniu 
uchwały Nr XXVII/210/96 Rady Miej skiej w Jarocinie z dnia 28 czerwca 
1996 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Zespolu Szkół w Wilkowyi ogłasza 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA 
Zespołu SZkół w Wilkowyi '_ 

utworzonego z polączenia Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola 
w Wilkowyi 

I. Kandydatami przyst<;pującymi do konkursu mogą być nauczycie le 
(na uczyciele akademiccy) posiadający: 

pełnc kwalifikacje do zaj mowania sta nowiska D yrektora Zespołu 
Szkól (posiada kwalifikacje wymagane od nauczyciela szkoly wcho
dząccj w skład zespoi u, w której wymagania kwalifikacyjne wo bec 
nauczycieli są najwyższe), 
co najmniej S-letni staż pracy pedagogicznej , 
co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej w okresie ostatnich 5-ciu 
lat 

2 . Oferty kandydatów powi nny zawierać: 
podanie z uzasad nieniem przystąpienia do ko nkursu, 
kwestionariusz osobowy, 
uwierzytelni o ne odpi sy dyplomów, świadectw oraz inne dok umenty 
potwierdzające posiada ne kwa lifikacje, 
aktua lne świadęctwo lekarskie potwierdzające, że kandydat posiada 
wa runki zdrowotne niczb~d ne do zajmowa nia stano wi ska nauczyciela. 

3. Oferty wraz z dokumenta mi na leży sk ladać w zamkniętych kopertach 
z napisem " Ko nkurs na stanowisko D yrektora Zespołu Szkó l w Wil
kawyi " w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 1996 r. , do godz. 
14.00, w siedzibie SASiP w Ja rocinie, ul. Rynek - Ratusz, pok. nr 2. 

4. Konkurs zos tanie przeprowadzony w dniu 3 1 lipca 1996 r. o godz. 12.00, 
5. Bliższe inrormacje O zasadach przeprowadzenia konkursu i wa runk ach 

uczestnic twa można uzyskać w SamOfZ<ldowej Admi nistracji ,Szkól 
i Przedszkoli w Jarocinie, Rynek - Ratusz, pokój nr 2, nr tel. 47-36-83. 

nik przeznaczony br;dzic na sk ażon,ą 

zicmic;, a ostatni na odcieki. - Pierwsze 
zahe~pieczel/ie 10 beczk i, które są = mate

ria/u praktycznie llieprIepu.\'zc:zalllego, 

drugie /ololie i glina. Jeżeli lo zawiedzie, 

cO jest raczej niemożliwe, IV studziellkach 

kOli/rolnych pojawi się ciecz, k tóra b~dzie 

sygnałem alarmowy m . Je!dj nastąpi ,aka 

sytuacja. ciecz zostanie odprowadzana do 

zbiornika ściekowego - tłumaczy Sl<tnis
law Stobiecki z Instytutu Ochrony Roś, 

lin w Sośnicowi cach. 

W jednym ze zbi órników ht;dzie skła

dowana s k ażona ziemia z mogiclnika . 
Specja li śc i z Instytutu Ochrony Roślin 

umieszczą w pryźmie szczepy bakterii, 
które mają niszczyć trujące substancje 
i uzda tn i ać ziemię. 

Radni postanowili, aby w porozumie
niu ze specja li stami z Tnstytulu Ochrony 
Roślin ponownie zbadać próbki wody 
z okolicznych studni. Przewidziane jest ! 

również spotkanie ekspertów z miesz
kańcami Niedżwi ad , a by wyjaśnić wszy
stkie wątpli wości ro lników. 
Mogicł n i k w Nicdżwiadach będzie 

pierwszym w Polsce tego typu zbior
nik iem, który zostanie o twar ty po wielu 
latach. Projekt za klada modernizację 

następnych. 

ANNA KONIECZNA 

Spotkanie pokoleń 
Uroczyste rodzinne spotkanie poko

leń rodu Hybiaków ud było się 29 czerw
ca w S o!cu Wlkp, W zjcździe uczest
niczyli także członkowie rodziny Bana- ' 
szaków, Zebra łu si ę około sześćdziesiąt 

osóh. 

Spotkanie rozpoezęlo się msz'l św. 
odprawiOlu! w intencji żyjących ezlo n
ków rodziny, jak również zm a rłych 

już przodków. Następn ie przywitano 
się chlebem i solą oraz lampką szam
pana. Uhonorowano siedmiu najstar

szych czlonków rodu, 

Noc CB, 
W Raszewach 

Atrakcją wieczoru był rower, na któ-
rym właściciel mia l zainsta lowaną an-
tenę i radio C B, W sohotę (29,VI) 
użytkuwnicy radia C B z trzech woje-
wództw: kaliskiego, konińskiego i po-
znańskiego zjecha li się na ognisko 
w Ras,ewaeh, 

Uczestnikom imprezy zapewniono 
świetn" zabawę , Można bylo zjeść 
pieczo"", k i ełbaskę, wypić piwo i po-
tańczyć. Dla n iektórych pozna nie oso-
by, z którą rozmawia si<; na jednym 
z kanaló w cn było wielkim zaskocze-
niem . 

G lówny o rga niza lo r Ma rek "Elek-
tron" powieoz i a ł : " Takie itnprezy po-
winny byl organizowane czę.vciej, po-
l1iewfl: daje to !1'lożliwo.Vć poznał/hl 'ad-
lIych dziewczyn i wspalliałych kułe-

ów " (M ,T.) g 

Korzeni e rodziny, według do tych
czas zna nych źróde l , sięgają roku 
1840. Najsta rsi przodkowie dający 1'0 -
cz(~ tek rodowi, rnieszkali w miejsco
wośc iach Pa nienka, gm. Ja raczewo 
oraz RaglIska , gm . Nowe Miasto, 
Dzisiaj ich potomkowie żyją nic tylko 
na Z iemi J a rocitisk iej , ale także w Po
znaniu , Gdallsku, Śremie, niedaleko 
Wrześni i Ska lm ierzyc. 

Zorgani zowany zjazd rodzinny byl 
efektem opracowania drzew() genealo
gicznego wraz ze s pi sa ną hi stori ą ro
du . Za pięć lat postanowiono spotk ać 
S i ę ponownIe. 

I Z TARGOWISKA I 
f!; " 

. , 

.~-
mąka tortowa 1,20 

wrocławska 1,15 

mączka ziemniaczana 2,65 do 2,95 

cukier 1,98 do 2,05 

olej kujawski 3,30 do 3,40 

majonez 1,70 do 1,90 

ryż 1.85 do 2,10 

kawa "Prima" 1,40 do 2,00 

jajka 3,00 do 3,50 

KWIATY 
gerbery 0 .30 de Q,80 

ró7.c 0 ,10 do I.(X) 

go:idziki 0,20 do 0.30 
--
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Podkupione owoce 
ZPOW Kotlin przyjmuje od plantatorów owoce i warzywa w dziewi~ciu 

punktach skupu. Teraz trwa skup truskawek i malin. Niekiedy zdarza si~, 
że handlowcy lub prywatne zakłady podkupują kotlińskiemu zakładowi 
owoce. Rolnicy zwabieni wyższą ceną odsprzedają swój towar .. . 

Najwcześniej rozpocząl s i ę skup 
truskawek. - feh kupno rozpocz~/i.'
my f4 czerwca. Naslępny byf agresl 
a-teraz zaczęta się już malina - mówi 
Marian Bryi, z-ea dyrektora dl s 
surowcowych w ZPOW Kotlin. 

Owoce i warzywa od plantato
rów, którzy zakontraktowali swoje 
zbiory w ZPOW Kotlin, przyjmo
Wane są w dziewięciu punkiach sku
pu. Mi,dzy innymi w Kotlinie, Jaro
cinie oraz w Woli Książ,cej. 

Umowa kontraktacyjna 

W p4nktach sk upu sprzedać swój 
towar może tylko ten rolnik , który 
Wcześniej podpisze z ZPOW Kotlin 
umowę kontraktacyjną. W niej 
określone są terminy dostaw oraz 
szacunkowa ilość zbiorów. - Zawar
ty jest również IV niej czas wypłaty. 
Pieniądze za odslawiony lawar wy· 
placamy po miesiąca od ukO/iczenia 

skupII. Nie Ir~ym([lnr sięjetllillk szly
wno lego terminu. Gdy oll'::yl1lamy 
kredy/lO płacimy u'cześniej - tłuma
czy Marian Brył. Umowę z ZPOW 
Kotlin można podpisać na rok lub 
na kilka lal. Co roku jednak musi 
być odnawiana. - PlanllllarolVi, kló
ry nie dotrzyma ulllowy grozi kara 
pieniężna luh też nicpodpisanie umu
wy IV roku nasTępnym . Niekiedy zda
rza się. że rolnik ma niższy urodzaj, 
względnie tragedię na pO/II. Wlokim 
przypadku mo obowiązek poinfor
mowllć o tym Z POW Karlin. Wtedy 
wyjeżdża od I/as inspeklor. klóry nu 
miejscu sporządza protokól stmt . Je
śli p/an/alor IIl1I1l o tym nie powie. lo 
mallly pod51awę do wyciągnięcia 

sankLji - stwierdza dyrektor. 
Najtrudniej jest uzyskać umowę 

na sprzedaż groszku i pQmidorów. 
Jest bardzo dużo chętnych na do
stawI' tych warzyw. Brakuje za to 
maliny, porzeczki czy też śliwki. 

Trzeci bliźniak? 
Już po raz trzeci Jarocin zaprezentował się na targach EXPO '96 

w Hatvanie (Węgry). Tym razem oprócz oficjalnej delegacji jarocińskich 
władz samorządowych do Hatvanu udali się pnlcownicy Jarocińskiego 
Ośrodka Kultury oraz jeden (sic!) przedsiębiorca. 

Od 26 do 30 czerwca w węgierskiej 
miejscowości Hatvan po faz pi<!ly zor
ganizowano międzynarodowe targi 
EXPO. Targi - o·zasięgu regionalnym 
~ ze względu na proresjonalne przygo
tOWanic przypom;nj~ Międzynarodo
We Targi Poznańskie. W tym roku 
SWoje stoiska zaprezcntowaly mil'dzy 
InnYmi takie firmy i koncerny mil'dzy
narodowe jak Renault. Mercedes czy 
rosyjskie przedsiębiorstwo GAZ. Ta
rgi po!c!czonc z wystaw::J maj" przy 
OkaZji pr0l110WaĆ region. Swoje wyro
by _ na specjalnie przygotowanych 
przez profesjonalm) firmę z Budapesz
tu stoiskach - prezentowali okoliczn i 
rzemieślnicy, drobni wytwórcy, a na_o 
Wet hobbyści. 

Jarocin podczas targów EXPO '96 
reprezentował zas tępca burmistrza 
Henryk Kowalski, przewodnic"lcy ' 
R.ady Miej skiej Marian Sikorski oraz 
radny Marek Jankowiak. Oprócz de
legaCji z Ja roci na zaproszono ta kże 
przedstawicieli miast z Holandii , Fin
landii i Wioch. 

Trzy lata temu Zicmil' Jaroeińską 
POdczas targów EXPO reprezentowal 
WYlącznic JOK. W roku ubieglym 
SWoje wyroby wystawiali jarocińscy 
handlowcy. Na tegorocznych targach 
stoisko jarocińskie było bardzo skro
mne. Z tej formy prezentacji skorzys
tala wylącznie firma Baranowski pro
dUkUjąca kleje do tapet i lustra . 
. Wystawa w Hatvanie byla też oka

Zją do nawiązania kontaktów. "Jes-

teśmy HI Irakcie przygoIOl\')'wonia po
rozumienia o współpracy Jarocina 
i H all/UlIII. Chcemy, aby lO by/o Ilas:;e 

kolej11(~ miasto hliźniac:e. Zręby poro
Zl.ltHicllia są już przygotowune. Musi 
hy(; je.ceze dopracowane" - mówił po 
powrocie z Węgier zastępca burmist
rza Jarocina Henryk Kowalski . Praw
dopodobnie po przerwie wakacyjnej, 
we wrześn iu , Rada Miejska zaj mie 
w tej sprawie slanowisko. a ra tyfika
cja dokumentu nast,!pi na wiosnę 

przyszłego ro ku. 
Przy okazj i Targów EXPO '96 Wę

grzy zaprezentowali pokaz sprawno
ści swoich slużb strażackich, a pol ic
janci -tresurę psów i jazdę na molocy
klach. Na za kończenie wszyscy obser
wowali pokaz sztucznych ogni. " W 
porównaniu z poktcami. klóre my or
f{O/!izly'emy, a które i lak są kosZlmrlle, 
/O lell \II Nan/QI/ie był przepiękny, 

Sądzę oe /lllS nie byloby .llać/i.nansolVo 
na zorganizowanie takiego pokazu" -
wspominał pobyt na Węgrzech Hen
ryk Kowalski. 

Pracownicy Jarocińskicgo Ośrodka 

Kultury wyjechali do Hatvanu praco
wać. Wladze tego węgierskiego mias
ta zaproponowały dyrekcji .lOK-u 
przygotowanie strony technicznej im
prezy. Dzięki sprzętowi naglaśniają

cemu z Jarocina mogly odbyć się 
występy artystyczne, w których uczes
tniczyla między innymi jaroeińska 

grupa wokalna CODA. Odbyl się 

także koncert z udzialem dzieci węgie-

Podkupiony towar 
Niekiedy zdarza się, że handlow

cy lub prywatne zakłady podkupują 
owoce i warzywa, bezpośrednio 
przed punktem skupu. Niektórzy 
rolnicy zwabieni WYŻSZe} cem!. od
sprzedaj,! swój towar. - Różne.firm)', 
placąc galówką, próbują pr~eją(' 
owoce. Niekiedy im si~ /O Uth~ie. 
Dzieje się lak d/a/ego. : e niektórzy 
plantatorzy nie mają pieni(!d:y i laki 
rodzaj sprzedaży jesl im na rękę. 
Trudno okrdlić, ile w ten sposób 
odplynę/o TOlvaru. A lefak tem je.\·1 , ~e 
o Iych Trilllsllkejach niejednokraInie 
jesleśmy informowani - mówi dyrek
tor. 

Huśtawka cen 
Jak twierdzi Marian BryI cena 

owoców i warzyw uslalana jest 
przez komisję i uzgadniana ze zrze
szeniem plantatorów. - Cena się wa
ha. Uzależl/ionajest od syluacji ceno
wej na rynku- mówi dyrektor. Obec
nie w kotlińskim punkcie sk upu za 
lubiankę tru skawek w pierwszym 
wyborze placono 2,40 zlotych. Poza 
wyborem można było uzyskać 1,80 
zl. 

Zdaniem Danuty Łuczak - córki 
plantatora z Kotlina, cena truska
wki najpierw wzrosla, a teraz znów 
spadła. - Na samym początku sezonu 
za lubiankę p/acana 2 zlote. Naj-

rskich , które niedawno zaprezentowa
Iy się jarociiIskicj publ iczności pod
czas Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej. Węgrzy zresztą 

nie kryli zadowolenia z pracy wykona
nej przez techników z .lOK-u. 

Delegacje uczestniczące w targach 
otrzymaly zaproszenie do udzialu 
w sympo7jum dotyczącym wspólpra
ey miast bliźniaczych , które odbędzie 
się w listopadzie we WIoszech. "Jes:
cze nie wiemy. czy Jarocin hędzie na 
ly111 sympozjum reprezenlowany, czy 
kto~' z władz samorządowych do Włoch 
pojed::ie. Musimy się zasl(l1/olrh: l1ad 
ewenluałnymi korzy/Jciami z tego sym
pozjum" - stwierdził Henryk Ko\val
ski. Zdaniem burmistrza, dotychcza
sowe kurtuazyjne kontakty powinny 
się w przyszlości zmienić na ba rdziej 
ekonomiczne. handlowe. "Na pewltu 
fe: niektóre sposlrzeżenia z węgier.'.;kiej 
1I}'stawy lVykor:::yslwny prz), organiza
(ji jaroóli,\'kiej wystaw)' gospodarc:ej" 
- dodaje Henryk Kowalski. 

MARIUSZ GRYSKA 

PUHAU!9.sERWIS 

więcej możl/lI bylo za nią dostać 2,70 
~/. Teraz za luhiankę truskawek pili
cą 2,40 zlolych - stwierdza Danuta 
Łuczak. 

Malinę natomiast punkt kupuje 
w trzech wyborach: ekstra po 2,40 
zł. w wyborze pierwszym po 2, I O zł 
oraz poza wyborem po 1,70 zł. 

Siedem ton dziennie 
KotliIiski punkt skupu odebrai 

do tej pory 76 ton truskawek. - Naj
Irifcej kupiliśmy IV jednym dniu sie
dem 1011. 27 oraz 28 czerwca lo byly 
najbardziej szczytowe dni. W lej 
chwili kupujemy najwyżej cztery , pięć 
lOn . . Mogę slwierdzić, że truskawka 
już się kOliezy - mówi Czeslaw Moch, 
kierownik punktu skupu Kotlin. 

Plantatorzy nie mają wyznaczo
nego terminu, w którym dniu 
i o klórej godzinie mają odstawić 
truskawki. - W przypadku pomido
rów zastosowano harmonogram do
staw. Jesl podzial na wsie II/b też ilość 
zakol/traklolVanych pomidorów 
mówi Marian BryI. 

Kolejki z pomidorami 

- Teraz przy odstawie truskawek 
lub malill jesl bardzo spokojnie. Cy
rki są dopiero przy sprzedaży pomi
dorów. Ludzie już wieczorem usta
wiają się 1\1 kolejkach, aby na drugi 
dzień wieczorem odstawić IOWQr -
mówi jeden z plantatorów. - Niekie
dy zdarza się rak, że ludzie sloją 
IV ko/~jce po trzy dni przed wyznaczo
ną datą skupu. W nocy okryci kocami 
śpią w ciągnikach. Nieklórzy z nudów 
grają )11 kany, inni na rozgrzewkę 
sobie popijają. Z zap/alą pieniędzy 
leż jest różnie. Czę.fć pieniędzy mia
lem lIyplacone II' październiku, część 
li' lislopachie, a pozostałe dopiero 
11' pololvie slycznia . Plantator twier
dzi również, że jak jest duży wysyp 
tego warzywa , to ZPOW Kotlin 
wprowadza limit. - Przyjmują tylko 
po szes'ć skrzynek za każdą zakon!
raktowaną IOl/ę . Jak klOś ma zakollT
rakloll'ane dwadzieścia ton , lo Kotlin 
przyjmie Iylko 120 skrzYl/ek. A co 
zrobi<' z pozoslalymi? - pyta zbulwer
sowany plantator. 

Czeslaw M och potwierdza, że 
plantator najdlużej musi czekać na 
odstawą pomidorów. - Nie wiem 
trlko, "Iaeego rolnicy ustawiają się 
IIce.il/ie}. Wla.il/ie przy pomidorach 
lIie pOlJ'inl/o być kolejek, ponieważ 
kai:{~v z plantatorów ma wyznaczony 
termin OdS/(ll,., 

RENATA ZAWAL 

A.K.RUSZCZYŃSCY 
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Wszechstronność i precyzja 
Nie jest łatwo podjąć próbę recenzji 

książki , napisanej prLcl tak znakomitych 
specjalistów, Jest to monografia w pełni 
zasługująca na miano naukowej "Doliwo
wie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna 
i Biechowa, Dzieje rezydencji i jej właś
cicieli" - autorstwa archeologa Ryszarda 
Grygiela i historyka - mediewisty Toma
sza Jurka. 

Bez ryzyka można stwierdzić, że w li
leralurze historycznej dotyczącej Ziemi 
Jarocińskiej książka ta nie ma odpowie
dnika. Przeszłość zrekonstruowana 
w oparciu o źródła pisane nic ~dzic 
pełna , jeśli nic uzupełnimy jej o ustalenia 
archeologiczne, uzyskane na podstawie 
źródeł kultury materialnej. I właśnie 

monografia o Doliwach z Nowego Mia
slajesl tego naj lepszym przykladem i ilu
stracją · 

cią i pieczołowitością analizuje każdy 
odnaleziony przedmiot. Szczególne 
wrażenie wywiera analiza odnalezio
nych cząstek kości zwierzęcych. Pozwa
la to w konsekwencji na odtworzenie 
jakości i struktury konsumpcji miesz
kańców rezydencji w Nowym Mieście. 
Zaskakuje też bogaty material ilustra
cyjny dolączony do tej części pracy, Są 
doskonałe zdjęcia lotnicze, zdjęcie od
nalezionych nalLędzi , część broni i cera
miki oraz liczne ryciny. 

Część drugą pracy (historyczną), au
torstwa Tomasza Jurka, wyróżniają 

przede wszystkim walory źródloznaw
cze. Autor już na samym początku pra
cy dokonuje bardzo cennego ustalenia. 
Dotyczy to dokumenlu Przemyslawa 
I z 1283 r., który zawiera postanowienie, 

aby miasta "okręgu kaliskiego" korzys
tały z tego samego prawa miejskiego, 
jakiego używa s ię w samym Kaliszu. 
Dotychczas dokument ten byl uważany 
przez wielu historyków za falsyfikat. T. 
Jurek, dokonując niezwykle wnikliwej 
j precyzyjnej krytyki ostatecznie roz
strzygnął, że dokument ten jest bez cie
nia wątpliwości autentykiem. Zamyka 
to toczący się , począwszy od końca XIX 
w., spór wśród historyków, Wśn;,d wy
mienionych miast znajduje s i ę m. in. 
Żerków, Jarocin (Kesselberg) oraz No
we Miasto, "które zbudowal Komes 
Mikołaj". Mam jednak dwie uwagi, od
nośnie tej części pracy, które należy 

traktować jako postulaly badawcze. 
Można zaryzykować hipotezę, że tak

że rezydencja Zarembów w Jarocinie 

została spalo ni:! w tym samym czasie 
(tzn. w 1383-84 podczas wojny Grzyma
litów z Nal~czami) , co rezydencja w No
wym Mieście i dawna siedziba kasz
telanów wi lkowyjskich (grodzisko mię
dzy Lisewem a Żerkowem) . Nastąpilo to 
najprawdopodobniej podczas "rejzy" 
odwetowej obozu Grzymalitów - naj
pewniej pod dowództwem Domarata 
z Picrzchna, przywódcy ugrupowania. 

Druga uwaga dotyczy herbu Doliwa 
(szczególowo opisanego w monografii), 
Podobnie jak herb Zaremba, należy on 
do grupy genealogicznych, tzn, wszyscy 
poslugujący się nim byli zlączeni więza
mi pokrewieństwa. Nie znalazło to jed, 
nak miejsca w omawianej pracy i wyma, I 
ga szczególowyeh badań . I 

PIOTR MARCHWlAK 

R. Grygiel , T. Jurek , " Doliwowie z No- II 
wego Miasta nad Wartą , Dębna i Bie
chowa. Dzieje rezydencji i ich właścicie-
li", Łódź 1996 . 

Sklada s i~ ona z dwóch zasadniczych 
części: archeologicznej - odtwarzającej 

dzieje rezydencji Doliwów w Nowym 
Mieście poprzez analizę badań wykopa
liskowych (R. Grygiel) i historycznej 
- omawiającej dzieje jej właści c i eli na 
podstawie źródel pisanych (T. Jurek). 

Roztropne panny z Żerkowa 
Część pierwszą, zaopatrzoną w prze

bogaty material ilustracyjny, uzupelnia 
krótki opis dwóch innych siedzi!! Doli
wów: Dębna i Biechowa; przy czym w tej 
drugiej miejscowości udalo s ię odkryć 

ślady rezy<!encji. Do części drugiej zaś 
dołączono trzy lablic.;c genealogiczne. 
Calość opracowania dopelnia obszerny 
i wyczerpujący wykaz literatury. 

R. Grygiel z niczwykłą skrupulatnoś-

Poniedziałkowy wieczór, Godzina 
22.30, W żcrkowskim amfiteatrze wszys
tkie ławki wstaly zajęte, Mimo póżnej 
pory przyszła głównie mlodzież, Wszyscy 
z napięciem czekają na rozpoC'Lęcie wido· 
wiska, Ktoś głośno się zastanawia: Co to 
ll'łaściwie będzie? Po co te tajemnice? 
Dlaczego nie było żadnych plakatów i in
formacji? 

Kilka minut po dwudziestej drugiej 
gasną światła. Scena staje się ledwie 

Roczniotarg w Zerkowie. 

Roczniotarg n aznaczony dla miasta Ze rkowa na cI. 27 . Maja r. b. , 
nieodbywszy się w dniu rzeczonym, zostaje odłożonym na dzien 19. 
Sierpnia r . b., a następnie odbędzie się tamże I pr/.ypadający dnia ł6. 
Września r. b. roczniotarg. 

Król, Pruska Regencja, L 
"Oziennik urzędowy Król. Regencyl w Poznaniu" 
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- Stw'OSta powJatowy p_ Wq§ objął tar:r.ędoWllld.,. W dniu 
wczorajszym (piątek) objął urzędowanie w miejsce przeniesionego w stan 
nieczynny p. Modelskiego p. Starosta pow, Wąs Henryk, dotychGasowy 
starosta odolanowski. P. Starosta Wąs pochodzi z krakowskiego, podobno 
z rodziny wlościańskiej, tem więcej więc zrozumie potrze by ludu naszego 
rolniczego, (, .. ) 

Przybylego p, Starostę Wąsa witamy serdecznie i tyczymy mu 
, nąjJepszych wyników pracy na zaszczytnym ale trudnym posterunku dla 

świetlanej przyszłości ukochanej Ojczyzny, 
"Gazeta Ja rocinska" 
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Załoga Stolarskiej Spółdzielni Pracy w Jarocinie 
likwidując błędy i braki - zdobywa pierwsze osiągnięcia 

Stolarska Spółdzielnia Pracy w Jarocinie, 
lrL.esza.jąca 84 członków, rozpoczęła w tym 
roku zły start , gdy~ na przcstrl.cni miesięcy 
styczeń - kwiccicll br. nic wykonywała zadali 
planu produkcyjnego. ( ... ) 

Radykafnc ZJlliany zaszJy z chwilą gdy na 
naradzie produkcyjnej w dniu II maja br. z 
Lld 7.ialem całej załogi przeanalizowano 
dotychczsową pmcft i prl)'czyny powodujące 
niewykonanie planów. 

luluga Stolarskiej Spółd zielni Pracy 
postuno\l.·jla pracować po nowemu. A ponadto 
dla uczczenia 10 roczn icy Polski Ludov.,'ej -
pracownicy podjęli m. in. następujące 
zobowią7..ania: 

\vybudownć świetl ic~ wraz z ur1'4dzcniem 
w ramach czynu spolccznego do dnia 22 lipca 
bicż. roku; 

zaJożyć punkt usł ugowy stolnrsko
betoniarski w gminie Jar3czcwo do dnia l 
sierpnia bicź. roku: 

zal ożyc punkI kolodziej ski w gminie 
Żerków do dnia 30 sierpn ia br. ; 

stworzyc lotną brygudę produkc yjną dl. 
obslugi spóldziclni produkcyjnej i chlopów 
indywidualnych; 

zrealizowac haslo - "Katdy członek 
spół dzjelni - członkiem TPrR". w temlinie do 
dnia 22 lipca. 

"Gazeta Poznanska" 
Nr 164. 1311oca1H4 r. 

widoczna, Słychać szepty i chichoty roz
bawionej mlodzieży. Ktoś udziela ostat
nich instrukcji obsludze technicznej. Po 
chwili rozlega się muzyka , punktowe 
światło pada na jedną z postaci Icżących 

na scenie. Powoli podnosi s i ę młoda 

dziewczyna. W rękach trzyma zlotą ku
lę. Zaczyna tańczyć. Do korowodu przy
lączają się inne postacie. Po chwili dwa
naście panien , ubranych w zgrzebne suk
nie porusza się w rytm muzyki Vangelisa 
i Gustawa Holsta. Z tylnych rzędów 

pada komentarz: "To chyba jest sabat 
czarownic!" 

Część publiczności jest · wyraźn i e za

skoczona i zawiedziona: "Ale smucą! 

Idziemy!" Kilka osób opuszcza amfi
teatr. Ci, którzy zostali , z uwagą śledzą 
poczynania artystek. Nagle na scenę 

wbiega pies. Rozlegaj~~ się śm iech 

i okrzyki . Miody chlopak slwierdza: 

"Pies jest najlepszy'" 
Nastrój zmienia się. narasta napięcie. 

rozbrzmiewa dramatyczna muzyka. 
Wydarzenin na scenie' widocznc są tylko 
.,w przcbłyskach świateł" . Na scenie 
walczy ze sobą kilka poslaci. Sceno
grafi~ tworl.ą szare kartony i doskonale 
widoczne cienie. Ktoś głośno komentuje 
wydarz~nia: "Chyba Lowar rzucili do 
sklepu! " 

Dramatyczny pojedynek kończy się, 
upada dziewczyna ch roni'lea zlo lą kulę. 

Milknie muzyka, gasną światla, Czę,ć 

publiczności zaczyna bić brawo. Młody 
mężczyzna gorączkowo szepcze: .. Wh~· 
czcie magnetofo n, przecież to nie ko
niec!" 

Reflektor ",wieli" podniesion., w gó
rę r~kę trzymającą zl otą k ul~. Powoli, 
z trudem i wysiłkiem, wSlajcjcdna z dzic
WC7.ąt. Wychodzi na brzeg sceny, Zlota 

kula zostaje wyrzucona w stronę pub
li czności. Z pierwszego rzędu pada 

stwierdzenie: "To już naprawdę ko
niec". Rozlegają się brawa, Choć roz-

blysły światla, prL..z kilka minut nikt nie 
wstaje z miejsc. 

I * * * W ciągu zaledwie pól godziny na 
scenie w ŻCrkowie wiele "mÓWIOno 
o rzeczach w życiu najistotniejszych: I 
O walce dobra i zla. O pięknie i ideałach, 

których trzeba bronić. O potf1.ebie blis
kości i zrozumienia oraz o samothości 

i odrzuceniu . .,Mówiono" językiem in
nym. niejednoznacznym i nie dla wszyst~ 
kich zrozumialym . Autor spektaklu po' 
slużyl s i ę bogatYI)1i środkami. Mowa 
ciała , gra świtttcl i cieni w połączcQiu 
z muzyką tworzyly niezwykly nastrój. 
Podobie jak technika, wymowa i sym
bolika przedstawienia byly wieloplasz
czyznowe i niejednoznaczne. 

Autor scenariusza i reżyse r spektaklu 
Kasper Ekerl podkreś la , ł.e celowo nie 
nadal mu lytulu , - "Jesl lo speklakl 
O szeroko rozumianym cz/owieczefzstwie. I 
Jesl w nim dobro i :/0. milośl i nienmvi.fć, I 
jest wiara i nadz ieja. Każdy musi go 

zinlerpreJować indYlvhlualllie, odnidć do ~ 
własnego życia. Ciesz{~ sir . że dzi.f przero
dzi/ j'ię prawie w heppelling . Za/eża/o mi 
bowiem, by .\'{:ellll nie hy/a zamknięta" 
- stwierdził. 

Premiera została przygotowana pr.lY ! 
wspólpracy Miejsko-Gminnego Ośrod
ka Kultu ry w Żcrkowic. , Wystąpily 

w niej dziewcz~ta , które uczestniczą 

w prowadzonych przez Kaspra Ekerta 
zajęciach kola teat r"lnego. - "Są /O 

IKzcl/nice klas od piątej szkoły pOdSlaWfY I 
we) do początkowych szkol)! średniej. 

Najba/'d: iej za/cża/o mi. hy te dziewczyny I 

poczuły .\·i" artystkami. Chda/em leż pO' I 
kaz(lc.:, że speklakłe lJlogą odbywal.: się 

właśnie w takic/r małyc/r miasladl jak I 
Zerków. Tym hard!ie), że je.\·1 Illlaj bar~ 

dzo wie/II młodyc/r łlldzi dlęltlych do I 
pracy" - argumentowal Kasper Eker!' 

IWONA CIESLAIC 
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Źle trafione losy 
Komisja zakładowa NSZZ "So

lidarność" powstała w jarocińs
kim urzędzie pracy w lipcu 1992 
roku. "Już wtedy bowiem zaczęły 
się pewne ruchy - tłumaczy Ta
deusz Daszkiewicz, członek zarzą
du "Solidarności" . - A/e z poprzed
nim kierownikiem jakoś się dog ady
wali.vmy. Nie by/o tak drastycznych 
problemów". 

Zdaniem związkowców ruchy 
dotyczące zwołnień zaczęły się 
prawie od razu, gdy tylko Bara
niak został kierownikiem urzędu. 
Do zwolnień "wytypował" trzy 
osoby. Nie wiadomo, czy sprawił 
to przypadek, że "trafił" na czlon
ków "Solidarności" - jedną osobę 
z zarządu, a dwie z Komisji Rew
izyjnej . "Jeden z członków zarządu 
wyraził się, że kierownik chce prze
prowadzić zamach na nasz związek 
- mówi Fengłer. - Myśmy tę decy
zję Baraniaka od razu storpedowa
li, bo ustawa o związkach zawodo
wych chroni pracowników, którzy 
do nich na/eżą". 

Kierownik ich ~kłamywał 
Po pewnym czasie załoga do

~iedziała się o kolejnym planie 
kIerownika - postanowił on trzy 
osoby przenieść na inne stanowis
ka. Tłumaczył, że jest to konieczne 
z przyczyn ekonomicznych i - jak 
wspominają dziś słowa Baraniaka 
związkowcy - "z głęboko idącej 
reorganizacji struktur urzędu". 
Dodają, że kierownik nie chciał 
z nimi rozmawiać. Gdy w końcu 
Udało się spotkać, okazało się, że 
Żadna z rozmów nie wyjaśniła , 
o co dokładnie mu chodzi. "0-
kłamywa/ nas, za każdym ' razem 
mówil coś innego - twierdzi prze
Wodniczący zakładowej "Solidar
ności". - Gdy przedstawiał nam 
Wyniki ekonomiczne urzędu pracy, 
informacje ciągle się zmienia/y". 
Na każdym spotkaniu kierownik 
miał przedstawiać inną kwotę bra
kUjących pieniędzy. "Dane przed
Stawiane nam były nierzetelne - do
daje Tadeusz Daszkiewicz, czło
nek zarządu zakładowej "Solidar
ności". Zdaniem załogi, jeśli · rze
Czywiście trzeba zwołnić ludzi , 
najpierw powinno się pozwalniać 
tych, którzy mają umowy na czas 
określony. "Proponowaliśmy mu 
chyba dziesięć możliwości rozwią
zania problemu - tak, żeby to było 
jak najmniej krzywdzące" - dodaje 
Fengier. 

Serce urzędu - do zniszczenia 
"On przedtem pracował tylko 

w samorządzie , a tam wiadomo - są 
całkiem inne struklury - kontynu
ują zwi'lzkowcy. - Powinien spot
kać się z kierownikami działów 
i poinformować co i jak li nas 
jes/(. .. j Zwolnienia mają dotknąć 
najbardziej dział po.irednictwa i po
radnictwa - serce urzędu , gdzie jest 
cała obsługa bezrobotnych i praco-

dawców". Baraniak podobno ni
kogo nie pytał , czy ktoś pracuje 
mniej wydajnie i czy tego właśnie 
można zwolnić. 

Tylko przesunął termin 
Jeszcze 22 kwietnia Baraniak 

miał się wypowiadać na temat 
struktury urzędu pracy i podkreś
lać, że dział organizacyjny będzie 
istniał nadal. Już 15 maja stwier-

mnie były zatrudnione inne osoby, 
myślałam, że jeśli będą zwolnienia, 
mnie nie powinno to spotkać( ... ) 
Mam dwójkę dzieci, a mężowi IV li
pcu kończy się zasiłek ". 

Poniżające propozycje 
Grażyna Pera - starsza referent

ka, po aplikacji urzędniczej, miała 
zostać przeniesiona na stanowisko 
sprzątaczki. "Nie zgadzam się na 

Zwolnienia w jarocińskim urzędzie pracy 

- W czasie rozmowy z nami, dyrek
torka WUP-u /raktowala nas lak, 
jakbyśmy już byli na straconej po
zycji. Niby początkowo deklarowa
/a pomoc, ale polem powiedziała 
nam przez teląfon, że nasz szef sam 
sobie poradzi". 

Ani alfa, ani omega 
Członkowie zakladowego zwią

zku podkreślają, że przez cały czas 
wykazywali dobrą wolę i chcieli 

Polowanie na czarownice 
dził jednak, że zostanie on zlik
widowany. Załoga otrzymała wte
dy do zaopiniowania - w ciągu 
dwóch dni - regulamin zwolnień. 
Nie był on nawet podpisany przez 
kierownika. "Od początku załoga 
była wprowadzana w błąd - mówią 
pracownicy. - Czyżby ktoś mu tak 
kazał robić?" Wszyscy twierdzą 
też, że to postanowienie jest nie
zgodne z zarządzeniem prezesa 
Krajowego Urzędu Pracy. Zgod
nie z nim w każdym urzędzie pra
cy muszą być trzy piony: księgo
wość, dział pośrednictwa i porad
nictwa oraz dział organizacyjny. 
18 czerwca sześć osób otrzymało 
wypowiedzenia, część - warunków 
pracy, część natomiast miała mieć 
zmienione dotychczasowe warun
ki pracy i płacy . Zgodnie ze wszys
tkimi pismami kierownika, ocze
kiwano, że wypowiedzenia nastą
pią l czerwca. Potem, gdy ten 
termin został przesunięty, załoga 
doszła do wniosku, że widocznie 
szef wycofał się z dokonywania 
zaplanowanych zmian. Okazało 
się jednak, że po prostu przesunął 
tylko datę wypowiedzeń na l lip
ca. Nie poinformował o tym za
rządu zakładowej komisji - a taki 
miał obowiązek. 

Paranoja w urzędzie 
Związkowcy przypominają so

bie, w jaki sposób zostały wręczo
ne wymówienia. "Wymówienia 
wręczała sekretarka. Jedno z nich 
przekazała swojej szefowej - kiero
wniczce działu organizacyjnego. 
Przecież to by/a jedna paranoja"
mówi przewodniczący "Solidar
ności" . Wskazuje też na następną 
rzecz, z którą związek nie może się 
pogodzić - wśród osób, które mia
ły zostać zwolnione, jest pracow
nica będąca jedynym żywicielem 
rodziny, posiadająca wysokie 
kwalifikacje zawodowe. "Byłam 
zszokowana, w ogółe nie spodzie
walam się, że coś takiego może 
mnie spotkać - żali się kobieta. -
Pracuję tu prawie od początku ist
nienia urzędu, od 1991 roku. Po 

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK 

takie warunki, jakie mi przedstawi! 
kierownik. Jestem roztrzęsiona je
go propozycją. D/a mnie jest ona 
poniżająca - wyznaje Pera. - Mam 
pracować jako sprzątacz(ca, a na 
moje miejsce przyjmuje się nowe 
osoby. CZ!{ję się naprawdę zniewa
żona ' · - wyznaje Pera. Referentka 
otrzymała dodatkowo propozycję 
zastępowania jednej ze swych ko
leżanek z działu. "Jak to w końcu 
jest? - pyta jeden ze związkowców. 
- Jeśli się niby nie nadaje do biura, 
bo jest stąd usuwana, to na zastęps
two jest już dobr~?" 

Inna osoba uliała być przenie
siona na niby likwidowane stano
wisko pracownika gospodarcze
go. "Tak nie może być - twierdzą 
związkowcy. - Przecież zgodnie 
z ustawą o szczególnych zwolnie
niach z 1989 roku,jeśli likwiduje się 
stanowisko, jest ono uważane za 
niebyle i nie można nikogo już 
zatrudnić. Kierownik lamie przepi
sy(. . .) Przecież on - jako urzędnik 
państwowy - powinien ich przecież 
przestrzegać". 

Polowanie na czarownice 
W wypowiedzeniach znalazły 

się błędy rzeczowe - żadna z osób 
nie miała wpisanej faktycznej daty 
zatrudnienia w urzędzie. W opinii 
związkowców wypowiedzenia nie 
mają podstawy prawnej. "Bara
niak chyba poluje na czarownice. 
Najśmieszniejsze jest to. że wypo
wiedzenia nie dadzą żadnych 
oszczędności" - tłumaczy Daszkie
wicz. Przeniesione na inne stano
wiska osoby (chronione przez 
ustawę o związkach zawodowych) 
musiałyby bowiem mieć wyrów
nywaną - do wysokości poprzed
niej - pensję. Związkowców dziwi 
też fakt, że do likwidowanego 
działu , przyjęci zostali nowi pra
cownicy. "Na roboty publiczne" -
dodają· 

Sam sobie z nimi poradzi 
Związkowcy przyznają z rozża

leniem, że nie mogą otrzymać żad
nej pomocy z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Kałiszu. "To jest 
przykre dla nas - dodaje FengIer. 

pomóc kierownikowi. "Przecież 
gdyby z nami współpracował, było
by lak lepiej dla niego. Nie ponosi/
by odpowiedzialności za ewentual
ne zwolnienia sam. Wiadomo, że 
jest świeżym człowiekiem w urzę
dzie. nie orientuje się jeszcze we 
wszystkim, ale w końcu nikt niejest 
a!Ją i omegą". Zarzucają mu, że 
wszystkie decyzje podejmował 

sam, bez konsultacji z kierownika
mi działów. "Albo uparl sir na nas 
jako na członków . 'Solidarności", 
albo ktoś, kto czuje do nas awersję, 
tak mu cały czas podpowiada - za
stanawiają się związkowcy. 

Kto manipuluje Baraniakiem? 
24 czerwca sprawa została przez 

zakładową "Solidarność" oddana 
do sądu pracy z wnioskiem o uchy
lenie wypowiedzeń. "Dopóki będą 
związki, kierownik musi z nami 
rozmawiać, czy chce, czy nie" -
mówi stanowczo Daszkiewicz. 
Nadal wyrażamy dobrą wolę part
nerską współpracy z pracodawcą 
( ... ) Poczucie psychiczne naszych 
pracowników jest bardzo ciężkie -
dodaje Grzegorz Fengier. - Nikt 
nie wie, czy za moment nie okaże 
się, że to właśnie on jest zwal
niany". Atmosfera w pracy nie jest 
dobra. "Boli nas, że decyzje pode
jmowane sąjednoosobowo. Kierow
nik zachowuje się jak monarcha: 
Losowo trafia sobie z liSly osoby, 
które zwolni - twierdzą związkow
cy. - "Może ktoś kieruje szefem 
i celowo wprowadza go w błąd, żeby 
mu to później wytknąć? 

Nikt nie potrafi i nie chce pogo
dzić się z postępowaniem kierow
nika. 'Teraz nasz urządfunkcjonu
je pod zastraszeniem, bo jedna gru
pajest lepsza, a druga gorsza. Nikt 
nie wie, czy za chwilę nie znajdzie 
się w tej drugiej - mówią pracow
nicy. - Wszyscy się boją . Wycho
dząc z pracy, wzdychają z ulgą: No, 
dzisiaj jeszcze pracowałem, ale co 
będzie jutro?" 
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Mieszków 

Festyn z poślizgiem 
Maraton piosenki disco-polo i konkursy dla dzieci byly głównymi 

atrakcjami Testynu w Mieszkowie. Pierwsza od kilku lat tego typu 
impreza w podjarocińskiej wsi, rozpoczęla się z godzinnym opóźnieniem. 

Chętni do wzięcia udziału w fes
tynie już na początku zostali wy
stawieni na próbę przez organizato
ra - firmę BAKZ, której właścicie
lem jest Zbigniew Kruszelnicki. Pra
wie godzinne opóźnienie ostudziło 
zapał uczestników imprezy. Kiedy 
wreszcie zabawa się rozpoczęła , licz
ne atrakcje pozwoliły zapomnieć 

o nicmiłym incydencie . 
Przy wejściu ustawiono "koło 

szczęścia" . Dzieci losując numerki 
na tarczy wygrywały zabawki i przy
bory szkolne. W ustawionych stois
kach można było kupić watę cuk· 
rową, chłodne napoje, baloniki i sło
dycze. Festynowym konkursowi
czom przygrywał zespół FLESZ. 

liczności wzbudziła konkurencja 
strzelania pestkami czereśni. Wy
grywał ten, kto pluł najdalej. 

W konkursach dla dorosłych 

swój udział mieli panowie - drużyna 
Mieszkowa przeciągnęła liną druży-

przyniosły bilety sprzedawane przy 
wejściu na maraton muzyczny, pod
czas którego wszyscy doskonale się 
bawili. - Mój pomys! na dzisiejszy 
dzień zakladał zupełnie inną imprezę . 
Mia! to być turniej wsi. Mial przy je
chai: Smo/ell, ale nie stać mnie na 
pokrycie lakich koszlów. Nie znalaz
lem sponsora. Festyn IV takiej/onnie 
leż mnie dużo kosztowal. Większość 
prac wykonałem sam, Nie było lalwo, 
bo warunki pogodowe przeszkadzały. 
Dlalego mieliśmy ten czasowy po
ślizg na początku - tłumaczył Zbig
niew Kruszelnicki . (ak) 

Turniej 
piłkarski 

w Jaraczewie 
Rada Gminna Zrzeszenia LZS 

w .Jaraczewie, LZS Zawisza Nosków , 
oraz Gminny Ośrodek Kultury Spor
tu i Turystyki w Jaraczewie organi
zaują Wakacyjny Turniej Pilki Noż
nej o Puchar Wójta Gminy Jaracze
wo. 

Na scenę zaproszono pierwszych 
- najmłodszych uczestników. Roz
poczęto od piosenek w wykonaniu 
przed_szkolaków. Do momentu 
zgłoszenia się pierwszej odważnej 
dziewczynki, onieśmieleni młodzi 
piosenkarze chowali się za plecami 
rodziców. - Mamy takie wymowne 
haslo " Bez klopolu do Sopotu" może 
się sprawdzi i ten występ zapoczqt
k~je owocną km'ierę - zachęcał pro
wadzący Zbigniew Kruszelnicki. 
Każdy występ był nagradzany. 
Dzieci same dokonywały wyboru 
upominków. W konkursach brały 

też udzial osoby przebywające na 
wakacjach w Mieszkowie. Najład
niejszy rysunek na betonowej płycie 
był autorstwa dziewczynki z Draws
ka Pomorskiego, wypoczywającej 
u babci. Wiele emocji wśród pub-

Jedną z atrakcji festynu było malowanie na plycie betonowej. FOTO Stachowiak 

Turniej odb~dzic si~ w najbliższą . 

sobotę i niedzielę (13 i 14 lipca) na : 
boisku Zawiszy Nosków i pOłączo- 1 
ny zostanie z festynem dla dzieci. 
Udział w rozgrywkach weźmie dzie- l 
więć drużyn . W grupie A, która 
rywalizować będzie w sobotę od I 
godz. 14.00 zagrają: Biały Orzeł 
Koźmin, Wisła Borek, Zawisza Nos
ków oraz zwycięzca meczu rundy 
wstępnej LZS Brzostów - LZS Załe
sic, który rozegrany zostanie w pią
tek o godz. 18.00. W grupie B wal· 
czyć będą: Solidarność Radlin, Po
goń Książ, Czarni Dobrzyca i LZS 
Jaraczewo. Te zespoly zmagać się ; 

będą w niedzielę od godz, 12.00. 
Tego samego dnia około godziny 
17.00 odbędzie się pojedynek finało

wy. (pwjt) 

Chrzan 

Wygrały 
panny 

7 lipca na boisku w Chrzanie odbył się 
festyn piłkarski, podczas którego roze
grano dwa pojedynki. W pierwszym ryw.· 
lizowały "Mężatki" z "Pannami", 
• w drugim oldboje Startu Chrzan z grają
c)'m w B klasie zespołem Neorol Chrzan. 

Bardzo atrakcyjny dla kilkusetosobo
wej publiczności" był mecz pomiędzy 
.,Pannami" i "Mężatkami". Najmłod
sza uczestniczka tego spotkania miała 19 
lat, a najstarsza -40. Mimo to pojedynek 
przez całe czterdzieści minut (zawodni
czki grały dwa razy po dwadzieścia 
minut) był bardzo wyrównany. Ostate
cznie o jedną bramkę lepsze okazały się 
"PallOy" , które zwyciężyly 2:1. 

W drugim spotkaniu oldboje Startu 
udowodnili swą wyższość nad aktual
nymi ligowcami Neorolu, wygrywając 
4:2. 

* W poprzednim numerze "Gazety" 
omyłkowo poinformowaliśmy, że fe
styn odbędzie się na boisku leśnym 
w Żerkowie, Za błąd przepraszamy 
Czytelników. 

(pwjs) 

nę gości. Mocowano się · na rękę, 
podnosLOno ciężary i smakowano 
różne gatunki piwa, Były też kon
kurencje typowo kobiece, jak robó
tki na dr;utach. Specjalnie dla pań 
przygotowano konkurs, w klórym 
uczestniczki mogły się wykazać 
umicj~tnością wbijania gwoździ . 

Koszty festynu, które w całości 
poniosła firma BAKZ, organizator 
oszacował na kwotę około 18 milo
nów starych złotych. Główny zysk 

Nowe Miasto 

Piknik 
niepełnosprawnych 

W ostatnim dniu czerwca odbył się 
drugi piknik dła osób niepełnospraw
nych w nadwarciańskim łasku GUĆ. 

Na piknik przybyły dzieci niepełno
sprawne z gmin Środa Wlkp., Krzy
kosy, Nowe Miasto, Była też osoba 
z Poznania, której przejazd zafundo
wal sponsor. 

W imprezie wzięło udział około 

dwieście osób, w tym ponad 70 niepeł
nosprawnych. O dobrą zabawę za
dbał wodzirej - Jacek Krajniak, wielo
krotnie już biorący udział w takich 
festynach. Podczas pikniku do tańca 
przygrywala kapela akordeonistów ze 
Środy. Oprócz dobrej zabawy nie za
brakło dla każdego popularnego plac
ka z kruszanką oraz kiełbasy pieczo
nej przy ognisku. 

Organizatorem imprezy był ks, 
Lech OUa z duszpasterstwa charyta
tywnego przy parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Środzie 
Wlkp. (js) 

Turniej tenisowy 
o Puchar "Gazety" 

II Turniej Tenisa Ziemnego () Pu
char "Gazety Jarocińskiej" i JA-Radio 
odbędzie się w dniach 18 - 21 lipca. 

Turniej b~dzic rozgrywany na kor
tach Miejskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji w Jarocin ie. Zgłoszenia można 
składać do 17 lipca w biurze ogłoszen 
"Gazety Jarocińskiej". Pierwsze gry 
rozpoczną się o -godz. 16,30 18, lipca , 

Turniej zostanie rozegrany w grach 
pojedynczych mężczyzn bez podzialu 
na kategorie wiekowe. O udziale w tu
rnieju zadecyduje kólejność zgłoszeń . 
Wpisowe wynosi 5 zł od osoby, jako 
tzw. kaucja sędziowska , która zwró
cona zostanie po sędziowaniu pierw
szego meczu. 

Turniej zostanie rozegrany syste
mem pucharowym, z ewentualną run- . 
di! wslępną, Zawodnicy, którzy w ubie' l 
glorocznym turnieju zaj~1i pierwsze I 

cztery miejsca, zostaną rozstawieni. I 

Organizalorzy dopuszczają rozegra' I 
nie przez jednego zawodnika dwócb 
meczy w ciągu dnia, Uczestnicy muSZą I 
sobie sami zapewnić piłki do grY I 

i przygotować korl. Każdy zawodni~ 
powinien zgłosić się do gry w ciągU I 
15 minut od chwili wywołania spot· ' 
kania. Decyzje sędziego punktowegO I 
będą ostateczne. I 
_ Organizatorzy przewidzieli nagro-

dy i dyplomy od półfinałów. I 
(wc\l) 

KARTA ZGŁOSZENIOWĄ 
DO TURNIEJU TENISOWEGO 

O PUCHAR "GAZETY JAROCIŃSKIEJ" i JA-RADIA 

Zapoznałem Się Z regulaminem I zobOWiąZUJę Się do Jego przestrzegama~ 

~ IJarocińska ~<;'~,I~ 
podpIS ~ I TYoooo.'u ............. oc .. h .. :J 1--- ;;;;:.~ 
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Z WOJCIECHEM A. KROLOPPEM - dyrektorem i kierownikiem artys

tycznym Poznańskiego Chóru Chłopięcego "Polskie Słowiki", rozmawia IWO
NA CIEŚLAK 

Praca mnie lubi, a ja pracę 
Jest pan śpiewakiem, dyrygentem 

a także kierownikiem artystycznym 
i dyrektorem cbóru. Kiedy zaczął pan 
śpiewać ll' chórze? 

Kontakt z cbórem miałem już jako 
kilkunastoletni chłopiec, Jestem po
znaniakiem. Prlez kilka lat mieszka
łem z rodzicami w Szczecinie, Wróci
łem do Poznania, gdy zmarła moja 
matka, Miałem wtedy dziesięć lat i wy
chowująca mnie ciotka, proL Janina 
Kamińska, postanowiła zorganizo
wać mi czas wolny, W ten sposób 
w 1957 roku trafiłem do chóru. Po 
przejściu mutacji, jako uczeń liceum, 
nadal śpiewałem w chórze. Również 
po maturze, choć interesowała mnie 
geografia i takie wybrałem studia, nie 
zrezygnowałem z chóru. 

Od kiedy zaczął pan myśleć o kiero
waniu całym chórem prof. Kurczews
kiego? 

Było to w roku 1968, Zostałem 
wtedy wicedyrektorem i zacząłem za

, stanawiać się nad prowadzeniem chó
ru. Wymagane było jednak wykształ
cenie muzyczne, W związku z tym 
podjąłem studia na Wydziale Wokal
nym Akademii Muzycznej, Z profeso
rem Jerzym Kurczewskim miałem za
wsze bardzo bliski, przy]aciełki kon
takI. W pewnym sensie zastępował mi 
ojca. Kierował moją edukacją, pod 
jego kierunkiem prowadziłem pierw
sze koncerty, Współpracowało nam 
si, świetnie, gdyż uzupełnialiśmy się: 
ja byłem niezłym menedżerem, a Jerzy 
jako dyrygent zajmował się sprawami 
muzycznymi, Przejęcie przeze mnie 
kierownictwa było spowodowane głó
wnie zaawansowanym wiekiem profe
Sora. Następowało to jednak stopnio
wo. Przejąłem zespół w 1990 roku, 
~zy jako nowy dyrektor wprowadził 

pan wiele zmian? 
Właściwie nie. Zmiany dotyczyły 

głównie repertuaru. Postawiłem bar
dziej na muzykę kantatowo - oratoryj
ną, Sprawy wewnętrzne chóru nie 
zmieniły się. 

Członkowie prowadzonego przez pa
na chóru są jednocześnie uczniami Po
ZIIlIiwkiej Szkoły Chóralnej. 

"Połskie Słowiki" 10 jedyny profes
jonalny chór w Polsce, który ma włas
ną szkolę chóralną. Dzięki temu pró
by odbywają się codziennie. Jest to 
szkoła wyłącznie dla chłopeów. Nau
ka trwa osiem lat. Program obejmuje 
nauk, przedmiotów ogółnych, ale głó
wny nacisk kładziony jest na wykształ
cenie muzyczne, 

Czy mogą do niej uczęszczać chłopcy 
spoza Poznania? 

Raczej nie, gdyż przy szkole nie ma 
internatu, Oczywiście chciałbym roz
szerzyć działalność szkoły na całą Pol
skę, Taką próbę podjęliśmy z Jerzym 
Kurczewskim już przed dwudziesto
ma laty, kiedy to do szkoły zostali 
przyjęci chłopcy spoza Poznania, Da
ło to bardzo dobry erekt, jeśli chodzi 

o pozyskanie zdolnych uczniów, Po
byt w szkole dzieci z mias t oddalo
nych od Poznania będzie możliwy 
prawdopodobnie od przyszłego roku, 
Jestem bowiem w trakcie organizowa
nia Europejskiego Centrum Chóralis
tyki Chłopięcej, Przy Centrum ma 
powstać szkola z internatem, Wtedy 
nabór będzie prowadzony na terenie 
całego kraju, Tym samym zwiększą 
się wymagania stawiane kandydatom. 

Jakie będą zadania mającego po
wstać Europejskiego Centrum Chórali
styki Chłopięcej? 

Centrum ma powstać przy współ
pracy polsko-holenderskiej. Uwa
żam , że należy wykorzystać położenie 
naszego kraju i stworzYć punkt infor
macyjny dla wszystkich europejskich 
instytucji związanych z chóralistyką, 
Można by tu uzyskiwać rachową lite
raturę, nawiązywać kontakty, Cent
rum ułatwiałoby także wymianę kon
certową między karajami wschodnimi 
i zachodnimi, 

Jak odbywa się rekrutacja do ist
niejącej już szkoły chóralnej? 

Właściwie to wychodzimy naprze
ciw naszym potencjalnym uczniom, 
Wysyłamy inrormacje o naborze do 
przedszkolL Nauczyciele prowadzący 
zajęcia z dziećmi przekazują je tym, 
których uznają za uzdolnionych mu
zycznie. Już w Poznaniu odbywa się 
przesłuchanie, w czasie którego z du
żej grupy wybrany zostaje skład jed
nej klasy. 

Du czlonków liczy obecnie cbór "Pol
skie Słowiki',? 

Cały zespół liczy ponad slo osób. 
Na koncerty wyjeżdża różna liczba 
śpiewaków. Czasem jedzie kwartet, 
a czasem grupa osiemdziesięciooso
bowa, Jest to uzależnione od pro
gramu. Koncerty robimy najczęściej 
w składzie sześćdziesięcioosobowym, 

Jak często koncertują ,,Słowiki''? 
W sezonie artystycznym 1995/96 

daliśmy 117 koncertów. Wystąpiliś
my w 55 miastach polskich i podczas 
6 tournee zagranicznych, Na trasie 
wyjazdów zagranicznych byl między 
innymi Berlin, Praga, Frankfurt, Ber
no i Antwerpia. Muszę jednak za
znaczyć, że ten rok był wypoczyn
kowy. W ubiegłym, w związku zjubi
leuszem, daliśmy jeszcze więcej kon
certów. "NajgoręlSzym" czasem jest 
okres świąt, zarówno Wielkanoc
nych, jak i Bożego Narodzenia. 

Czy podczas tournee chłopcy mają 
czas na zwiedzanie miast i ich zabyt
ków? 

Bardzo rÓŻnie. Bywa, że podczas 
pobytu mamy czas nawet na zwiedza
nie muzeum, Zdarza się jednak, że 
widzimy slynne zabytki tylko z okien 
autobusu, Kraje takie jak Belgia, Ho
landia i Niemcy chłopcy znają bardzo 
dobrze, Gościmy tam bowiem kilka
krotnie w ciągu roku. Staram się 

, pokazać członkom chóru jak najwię
cej, Nie zawsze jest to jednak możliwe. 

Koncerty chóru cieszą się dużym 

zainteresowaniem publiczności. Czy 
podobnie jest z nagraniami pł)·towymi? 

Mamy na swoim koncie nagranie 
osiemnastu płyt CD. Jako pierwsi na
graliśmy płytę kompaktową, a przed 
dwoma laty również pierwsi w Polsce 
płytę CD-Video, W tym roku przygo
towaliśmy już dwie płyty, Są one dość 
oryginalne: pierwsza z muzyką opero
wą, druga z kolędami, N agrania te 
cieszą się zainteresowaniem, jednak 
można mieć zastrzeżenia do polskiej 
dystrybucji. 

Byl pan organizatorem Festiwalu 
Chórów Chłopięcych w Poznaniu. Dla
czego w ostatnich latach festiwal ten się 
nie odbyl? 

Festiwale odbywały się co trzy lata, 
Siódmy powinien być w ubiegłym ro
ku, Nie zostal zorganizowany z powo
dów finansowych, Prawdopodobnie 
zostanie on wznowiony w przyszłym 
roku. Ja jak gdyby zastąpiłem tę im
prezę Festiwalem "Polskich Slowi
ków", Mimo opinii, że nie ma sensu 
organizowanie kilku koncertów jed
nego zespołu w krótkim czasie i w jed
nym mieście, cieszył się on dużym 
zainteresowaniem. W tym roku, pod
czas drugiego festiwalu, publiczność 
dopisała w stu procentach. Jest to 
jednak wyzwanie dla nas, jako dla 
zespołu, W ciągu jednego tygodnia 
trzeba zaprezentować bardzo różny 
i trudny repertuaL 

Mimo licznych wy jazów chóru człon
kowie zespołu również wypoczywają 

razem. 
Wspólny wypoczynek organizowa

ny dla chłopców stal się tradycją, 
W ciągu roku wyjeżdżamy razem 
w czasie wakacji letnich i zimowych, 

Chór ch łopięcy jest bardzo specyficz
ny, Opiera s i ę na kontaktach prawic 
rodzinnych, Chłopcy spędzają ze sobą 
większą część roku, Są razem podczas 
wa kacj i i ba rdzo często także w czasie 
świ"L Tacy malcy, jak ci przebywają 

cy teraz w Ja rocinie, są od począ tku 

wychowywani w "duchu chóru", 
UCZ'! s ię od sta rszych kolegów, są 
bardzo samodzielni, choć tak jak 
wszyscy inni chłopcy biegają za piłką , 

sza l eją na rowerach, 
W Jarocinie jest pan jui po ral drugi, 

nie licząc przyjazdów na koncerty. Czy 
oznacza to, że wypoczynek w naszym 
mieście odpowiada panu? 

Tak , Pierwszy raz przyjechaliśmy 

dwa lata temu, Po koncercie proresor 
Marian Walczak zaorerowal nam po
byt w Państwowym Ośrodku Kształ
cenia Bibliotekarzy, W czasie waka
cyjnych wyjazdów nie zależy nam na 
pobycie w a trakcyjnych miejscowoś
ciach, W czasie tras koncertowych 
mamy dość wrażeń. Głównym warun
kiem, który musi być spełniony, jest 
zapewnienie dobrych warunków mie
szkaniowych, I takie nam w Jarocinie 
stworzono. Może nie luksusowe, ale 
na dobrym poziomie. Park i całe oto
czenie zamku są bardzo piękne, 

FOTO Stachowiak 

Przej'" pan prowadzenie chóru od 
swego mistrza. Pan równieł zamierza 
wycłiOwa~ swego następcę? 

Jest to trudna sprawa. Uważam, że 
dyrygent chóru chłopięcego powinien 
się w tym chórze rozwinąć. Profesor 
Kurczewski miał dwadzieścia jeden 
lat, gdy zakładał chór, ja - "wyrosłem 
w chórze", Wychodzę z założenia, że 
mój następca też powinien wyjść z ze
społu . .osiągnięcie w pracy z dziećmi 
poziomu, który jest porównywalny 
z najwyższym, nie jest zadaniem pro
stym, 

Pracuje pan z chórem i razem 
z jego członkami wypoczywa. Czy ma 
pan czas na inne zajęcia, pasje? 
Muszę przyznać, że nie. Jestem wi

ceprezesem Towarzystwa Polsko-Au
striackiego, ale nie mogę poświęcić na 
tę działalność zbyt wiele czasu, Nie 
zdarza mi się taka sytuacja, bym wziął 
urlop i pojechał nad morze, Wypoczy
wam podczas różnych festiwali , gdy 
zasiadamjako juroL Jestem spod zna
ku Barana i pewnie dlatego praca 
mnie lubi, a ja pracę. • 
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ie d a wybra _ych 
Dozorcy i palacze mogą stracić mieszkania. Ułatwiona możliwość uzyskania mieszkania 

w przypadku śmierci rodziców. Decyzję o podwyższeniu czynszu zaskarżyć będzie można 
nawet do NSA. To tylko niektóre ze zmian "Ustawy o najmie lokali i dodatkach 
mieszkaniowych" . 

Zmia ny do " Ustawy o najmie lokali 
i dodatkach mieszkaniowych" pozy
tywn ie zaopiniował już rząd. Oczeku
j(ljeszcze na zatwierdzenie przez Sejm. 
Zmianie ulcgm! takie sprawy jak dzie
dziczen ie mieszka tl , wypowiadanie 
stawek czy nszu. lokali zamiennych 
czy uregulowania dotycz,!ce mieszkań 
zak ladowych . 

Każdc dziecko równe 
Najbardziej iSLotna zmiana dotyczy 

k\vcst-ii dz iedziczenia mieszkaJl - za ró
wno spółdzielczych. jak i zakłado 
wych czy korntinalnych. Od tej pory 
nic jesl istotne czy dana osoba zamic
szk uje wspó lnie z rodzicami Ucst ZH

mcldo\vana pod tym samym adre
sem). W momencie śmierci rodziców 
ustawowo loka l przypada jej w drodze 
dziedziczenia. Ponadto w p rzypadk u 
dzieci adoptowa nych istnieje taki sam 
stosu nek praw ny, jak między rodzica
mi i dziecmi. Osoby te zostały zrów
nane do wSl~powania w stosunek naj
mu po śm i erci najemcy (dotychczas 
nie było to możliwe) . Również przepis 
mówiący, że w przypadku śmie rci na 
jemcy lo kalu , który mieszka ł samo
tnie, umowa najmu wygasa - zos ta ł 

uchylony. Sąd Najwyższy w uchwale 
z 16 maja stwierdził , że "nu j em lukiego 
mieszkania nie wygasa i przechodzi nG 

spadkobierców. Lokator może nawet 
zapisać mieszkanie lV testamencie. ,. 

Balkon za darmo 
W zmieni onej ustawie dokładnie 

sprecyzowano pojęcie " powierzchnia 
użytkowa lokału ". Za liczono tu wszy
stkie pomieszczenia znajdujące s ię 

w łokału bez względu na ieh prze
znaczenie i sposób użytkowania (po
koje, spiżarnie , hole, ko rytarze i inne 
s łużące mieszkalnym i gospoda rczym 
po trzebom najemcy). Nie uznaje s i ę 

na tomiast za powie rzchnię użytkową 

loka lu mieszkalnego powierzchni bal
konów, tarasów, loggi, schowków 

Jarocin 

Zwierzęce osiedle 
Wilcza i Krucza - tak nazywają się 

nowe ulice w Jarocinie. Decyzję o tym 

podjęłi w miniony piątek jarocińsey 

radni. 
W rejonie ulic Sa rniej i Lisiej w Ja

roci nie, dzi,ki wy tyczćniu dwunastu 

działek budowlanych, pows~a ło nowe 
osiedle domków jednorodzinnych . 

U lworzono także dwie nowe ulice, 

którym Rada Miejska - nawi'lzującdo 

nazcwn ictwa występującego w tym 

rejonie - postanowi ła nadać nazwy 
Wilcza i Krucza . (rr) 

w ścianach , strychów czy piwni c prze
znaczo nych do przechowywania na 
przyk ład opa łu . 

Odwołanie od gminy 
Do lej po ry \vysokość czynszu moż

na hylo wypowiedzieć z trzym i esi ęcz

nym wyprzedzeniem. Obecnie w ten 
sposób będzie można postąpić wyłą

cznie wobec osób opłacających czynsz 
wolny (czyli na przyk ład osób mi esz
kaj,!cych w prywatnych kamien i
cach). Problem pojawia ł s i ę. kiedy 
rady gmin w drodze uchwał podnosi ly 
opłaty czynszowe. Czy wówczas rów
nież n a l eżało stosować trzymiesi ęczny 

okres wypowiedzenia? Sąd Najwyż
szy jednoznacznie s twierdzi ł, że "jeżeli 

h'ysokośi: czyll.\'Zu wyllikGl,: będzie 

z IIch waly rady gminy (na przykład za 
najem lokalu socja lnego), 10 jesl olla 
dla loka/orów wiążąca". Najemcy, 
któ ry stwierdzi, że wysokość czynszu 
jest niezgodna z uchwałą rady gminy 
pozostawiono możli wość odwołania 

si ę do Naczelnego Sądu Administ
racyjnego włącznie (NSA może zmie
nić laką uchwałę rady gminy) czy 
skierowania sprawy na drogę sądową. 

Nowe Miasto 

Dozorca na bruk 
Dotychczas obowi ~!zująca ustawa 

s tanowi ła, że najem lokali komuna l
nych z dozorcam i, palaczami centra l
nego ogrzewania i konserwatorami 
domów nawiązuje s i ę na czas trwania 
ich zatrudnien ia Ued n ocześ nie wyda
wano stosowną decyzję o przydzia le 
loka lu). W pra ktyce najem ten s ta ł s ię 
naj mem umown ym, zawartym na czas 
oznaczo ny, częs to nie zw i<!zanym ze 
stosunkcl11 pracy. Ustanie za trudnie
nia nie powodowało wygaśnięcia naj
IllU z jednoczes ną możliwościl! jego 
wypowiedzenia przez wynajmującego. 
Dochodziło do sytuacji, że dozorcy 
czy palacze centralnego ogrzewa nia 
blokowali mieszkania d la przyję t ych 

do pracy na ich miejsce. 
Nowy zapis w ustawie zdecydowa

nie zmieni ta k .l ~ sytuację. Us tanie za
trudnien ia z tymi pracownikami jest 
przyczym! uza sadniającą rozwiązanie 
umowy najmu zajmowanego loka lu . 

Zakładowe na zawsze 
Przepisy obowi'lzująeej ustawy 

sprawiały trudności w ustaleniu, kiedy 
umowy najmu dotychczasowych mie
szkań zakładowych przekształcały s ię 

w umo\'ly zawa rte na czas oznaczo ny, 

Drugi etap kanalizacji 
W połowic czerwca rozpoczęły się 

prace prLy reałizącji drugiego etapu 
kanalizacji sanitarnej. W pierwszym 
ctapie prac skanalizowano ł90 posesji, 
w drugim przyłączonych zostanic na
stępnych 90. 

Prze ta rg na wykona nie robót wy
gra ła firma NOWB U o Ja na Nowaka 
z Wrześni. Niedawno zakończono 

podłącza nie ostatnich posesji do od
ci nka kolektora wykonanego w ubie
głym roku w ramach pierwszego eta
pu . Zai nstalowane urządzenia już 

funkcjonuj ą, a ścieki są odprowadza
nedo oczyszcza lni . Na ł 997 rok pozo
sta nie do ska nalizowa nia o koło 40 
posesji w rejonie Rynku oraz ulica 
Żcrkowska. 

Koszt prac przewidzianych na ten 
rok liczy s i ę na ponad 500 tys. zł. 

W budżeci e gm iny jest po krycie na 
150 tys. zł. Do tej sumy doliczyć 

można kwotę 60 tys. pochodzącą 

z wpła t mieszka ńców. Z Wojewódz
kiego F unduszu Ochrony Środowiska 
gmina uzyskała kredyt w wysokości 

100 tys. zl. Resztę potrzebnej kwoty 
wójt Ałeksandcr Podemski ma na
dzieję uzyskać z Agencji Restruktury
zacji i Moderni zacji Rolnictwa. 
Ważnym elemen tem prac przewi

dzianych na ten rok jest przepompow-

nia ścieków. Zlokalizowa no j ą przy ul. 

Po lnej. Przepom pownia częściowo zo
s ta ła już wykona na, a o becn ie trwa jej 

wyposażanie . 

W tym roku wybudowano już część 
kolekto ra od przepompowni do ul. 

Poznańskiej. - Trudnym momentem 

by lo wykonallie przedjk ll pod ulh'q -
wspomina inżynier Zygmunt Bocian 

kierujący robotami . - Do zrobielliu 

a w jakich sytuacjach obowiązuj" je
dyn ie na okres trwania stos un ku pra
cy. 

Nowela ustawy przyjmuje rozwią
zanie, że umowy najmu dotychczaso
wych mieszkań zakładowych stają się 
umowami zawartymi na czas nieozna
czony. J eśli najemca mieszkania za
kładowego jest jednocześnie jego pra
cownikiem umowa zawa rta na czas 
trwania zat rudnienia po : - 'i taje w rno
cy. We wszys tkich inn ych przypad
kach umowę najmu mieszkania za
kładowego uznaje się za równoznaczną 
z umową zawartą na czas nieoznaczo
ny - nic związani! ze stosunk iem pracy. 

W obowiązującej ustawie nie wyjaś

niono dokład n ie iSlO ty prawa do loka
łu zam iennego, gdy dotychczasowa 
um owa naj mu zawarta na czas ozna
czony wygasła w zwi,!zku z ustaniem 
zatrudn ienia. Uprawn ienie takie prze
widywano w za leżn ości od sposobu 
rozwiązania stosunku pracy - w len 
sposób chron iono między innymi oso
by. które przeszły na emerytur, lub 
rentt:;, czy z któ rymi umowa o pracę 
została rozwiązana hez ich winy. Mil
czenie obow i 'lzuj ących przepi sów 
spowodowało, że osobom tym prawo 
do lo kalu zamiennego już nie przy· 
s ługuj e. W efekci e osoby, któ re na 
przykład przeszly na emeryturę przed 
12 listo pada 1994 roku (dala obowią

zywa nia ustawy), pos iadają prawo do 
lo ka lu zamiennego, a ci którzy stali się 
emeryta mi po lej dacie uprawnień 

takich zosta li pozbawieni. Zmienio na 
ustawa zrównuj e zasady uzyskania 
prawa do loka lu zamiel)nego dla 
wszystkich emerytów zajmujących do
tychczas mieszkania zakładowe. 
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mamy jeszcze dwa takie przeciski. Ak
tualnie robiony jest wykop pod ko lek

tor na ulicy Poznańskiej , który kła

dziony będzie na znacznej głębokości -

od 1,40 do 3,70 m. Wybudowane 

będzie w sumie 2,5 km kolektorów, 

około 900 m przyka na lików, ruroc i ąg 

tłoczny i przep ompownia sieciowa. 

Zakończenie planowanych na ten rok 

'prac przewiduje się na koniec łistopa 

da. - ISIOllle jesl 10. że posesje pod
lączolI" do kallalizacji będą magly z fliej 

korzystClC: je.'Izcze HI tym. roku - za
znacza wójt. (hc) 
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Jeżeli w okresie dwóch, trzech lat nie przeprowadzi się generalnych remontów, 
będzie trzeba zamknąć jarocińskie baseny. Tylko znaczące inwestycje mogą 
doprowadzić do zmiany sytuacji. A w kasie MOSiR-u prawie pusto. Wszystko 
zależy od władz miejskich. 

Na krawędzi upadku 
Już dziś na bicżące utrzymanie jest 

zbyt malo picniędzy . "Aby doprowa
dzić MOSiR do ,ired/liego stalldardu, 
należaloby dofinansować ośrodek kwo
tą .] - 4 miliardów zlotych" - mówi 
zastępca burmistrza Jarocina, Henryk 
Kowalski (przed objęcicm stanowiska 
burmistrza, dyrcktor MOSiR-u), 

Na kłopoty "Walcerek" 
Wydawało si ę, że trudną sytuację 

finanso\"~ MOSiR-u możc uzdrowić 
sprzedaż gościńca "Walccrek" (for
malnie był to obickt wchodzący 
w sklad MOSiR-u) Pieniądze z jego 
dzierżawy zasilaly budżet ośrodka (za 
trzy ostatnie micsiące bylo to 75 miłio
nów zł), Jednocześnie ośrodek ponosił 
wSzystkie koszty związane z utrzyma
niem gościllca . Przez ostatnic pół roku 
- ponad 220 milionów zl. 

Prawie trzy micsiące temu uk azało 
się w prasie ogloszenie o sprzcdaży 
" Wałcerka ", Znalazl się kupiec, Goś
ciniec sprzedano za 2 miłiardy 600 
milionów zlotych, Na ostatniej sesji 
R.ady Miej sk iej radni zadecydowali, 
Ze pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
ZOstaną przckazane na potrzeby MO
SIR-u, Ostatecznie na konto MOSiR
u przełano 700 milionów zlotych. 

. . , Zarząd Miej.i'ki zapropollował laką 
k~votę. Stwierdz il, że lepiej nie przeka
zYwać H'szyslkidi pienirdzy uzyska
nYch ::e sprzedaży ,. ~,yah:erka" jedno
razowo, a czynić lo ",topniowo. W miarę 
POtrzeb remol1tOlvyc:/t i in westycyjnych, 
Zgłaszanych przez dl'rekcję MOSiR-li " 
~ mówi zastępca burmistrza Jarocina 
Henryk Kowalski, 

Szatnie za 400 "baniek" 
Corocznic do budżetu MOSiR-u 

trafiaj,! pieni"d,e pochod"lce z bu
dżetu gminy - w formie do tacj i. W ro
ku ubieglym bylo to I miliard łOO 
mi lionów zl przeznaczonych na wszel
kiego rodzaju remont y, W tym roku 
O 300 milio nów wi~cej. Z tych pienię

dzy przeprowadzono generalny re
mOnt szatni piłkarskich, Decyzję pod
jęli radni z komisji oświaty i kultury, 
Pod koniec ubieglego roku zapoznali 
się z ich stanem technicznym. Obej
rzeli też hotelowe pokoje, Podjęli de
cyzję - natychmiastowy remont szatni 
piłkarskich. Sk"d pieni'ld zc') Ze sprze
daży "Wałcerka" - przyszłej sprzeda~ 
ży l 

Transakcji sprzedaży " Walcerka" 
jeszcze nie dokonano, a remont szatni 
przeprowadzono, Koszty pokryto 
z budżetu MOSiR-LI, Przede wszyst
kim ze środków przeznaczanych na 
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bieżące utrzymanie obiektów, "Re
mont ·hyl konieczny, ale nie aż lak 
hardzo pilny, . Z drugiej slrony jeżeli 
przyjeżdża/y do nas eklj)y sportowe na 
obozy kondycyjne, lo 1V."yd nam by/o 
za stan szatni. Teraz, po remoncie 
szatnie wylrzymają co najmniej na 20 
lat" - zauważa dyrektor MOSiR-u, 
Maciej Łączny, Decyzja radnych 
" rozwalila" koncepcję dyrektora, Jc
go plany były inne, W pierwszej kolej
ności chcial wyremontować niektóre 
pokoje w hotelu , centralne ogrzewa
nie", Radni zdecydowali inaczej, Całe 
szczęście, że " Walcerek" sprzedano, 
Pieniądze wróciły, MOSiR może fun
kcjonować, 

Maciej Łączny podkreś l a, że naj
większym żródłem dochodu MOSiR
u jest hotel. Jego zdaniem nieco lep
szym rozwiązaniem byłoby wyremon
towanie dwóch, trzech pokoi hotelo
wych, a póżniej szatni piłkarskich, 

Z kolei burmistrz Henryk Kowalski 
zauważa, że już dwa pokoje są wyre
montowane, a dwa kolejne będą 

w niedługim czasie, W kilku pokojach 
"odświeżono" meble. "Niejest tak . że 
szomie byly remOIllOh'ane 11' pierwszej 
ko/ejno.{:ci. Najpierw remontowano sa
nitariaty IV hotelu , a dopiero później 
przystąpiono do remontu szatlli. Hotel 
jest usprawniany permanentnie. Jego 
stanc/ard jest cara: wyższy" - mó\\'i 
Henryk Kowalski, 

Opadający sufit -
Basen kryty. Kilka dni temu spusz

czono z niego wodę, Widać dokładnie 
dno wylożonc plytkami, Ich pierwo
tny, niebieski kolor jest dziwnie wy
blakly", Sufit pokryty żółtymi, plas
tikowymi plytami", odstrasza, Nie
klóre s;~ dość mocno zniekształcone, 
lekko naderwane, Podobno jedna 
z nich spadła na tan~ wody, Wydarzy
ło się to nocą - nikt nie ucierpial. 

Basen wybudowany ponad 20 lat 
temu (budowę rozpoczęto w 1968 
roku) jeszcze nigdy nic przechodzii 
generalnego remontu, Przez 20 lat 
przeprowadzano jedynie prace kon

_ serwacyj ne i wymieniono centra lne 
ogrzewanie. Dyrektor MOSiR-u 
uważa , że dziś niezbęd na jest konser
wacja dachu i prace kosmetyczne pły
tek, którymi wylożone jest dno base
nu. "Na te prace nas siać. /wożemy je 
sfinansować z w/asnydl pieniędzy" -
mówi. D yrektor zastanawia się , co si ę 

stanie, jeże li ekspertyza techniczna 
wykaże, że niezbędne jest wykonanie 
jeszcze innych prac. "Na 10 na pewno 
nie mamy już pieniędzy. Je,iIi hasen 
miałby spełniać wszystkie wymogip/y-

walni XXI wieku, 10 należałoby zail1-
slO/o'wać nową wentylację, calkowióe 
wymienić oświetlenie oraz wszystkie 
płytki i jednocześnie podnidć lustro 
wody do wysoko,ici posadzki - dodaje, 

Spółka gminy z Kaliszem 
Dyrekcja MOSiR-u interweniowała 

w tej sprawie w Urzędzic Wojewódz
kim w Kaliszu, Władze wojewódzkie 

zdecydowały , że jeżeli MOSiR przed
stawi " program naprawczy", to pie
niądze na remonty znajdą się \v kasie 
wojewódzkiej. Postawiono jeden wa
runek - 50 % kosztów przeprowadzo
nych remontów musi pokryć MOSiR, 
,,~Vysokoś{ refimdil(ji kos:tó11' reml}//
tu może ulec zmianie. Prawdopodohnie 
na d:ień dzisiejszy w/(u/::(, H'ojeh'ód:kie 
są )\I Sianie ::refimdować I v/ku 30 %. 
Takie informa:je do lias d~III/'ly , Je,W 
nie rozpoczniem:v remonlów \I' Iy m ro
ku, to nie wiadomo co będz ie HI przy
szlym" - zauważa Krz,ysztof Królak, 
kierownik obiektów MOSiR-u, Pew
ność olrzymania środków finan so
wych z Kalisza istnieje, Jarocitiski 
ośrodek ujęto w planie wojewódzkim, 
Kolejny ruch należy do wladz samo
rządowych, Muszą prLekazaćz budże
tu miejskiego przynajmniej 50 % po
trzebnych funduszy, "Moim zdaniem 
/IQ dzielI dzisiejszy gmina powinna wy
lożyć 4 do 5 m iliardów, I 10 tylko na 
remont pływalni krylej" - mówi Maciej 
Łączny, Sądzi , że kilka miliardów uda 
mu się pozyskać także z innych "żró
deł", Im krótszy termin przyszłego 
remontu, tym niższe koszty, Remont 
basenu w Kaliszu, porównywalnego 
do jarocińskiego, trwal 8 lat i kosz
towal 6O'miliardów, " Dlatego niech 
nikl nie myśli. że miliard czy (Iwa 
za/anviają spraw{' - zauważa Maciej 
Łączny, 

Na początek niezbędna jest odpo
wiednia ekspertyza techniczna. Wnio
sek o ekspertyzę złożył jcden zjarociń
skich radnych, "POIl'olalli już WSiali 
eksperci :: Wroclawia, ... puj{[li.~ci od 
obiektów sportOlr.ych. Dopiero po ich 
opinii hędziemy wied::ieli. jaki jest do

kładnie stan tedznic=ny budynków. Co 
remołlttJI1 'lIl i iti jakiej kolejl1o.~ci" 
podkreśla Henryk Kowalski, 

Inni mają więcej 
Dyrektor Łączny nie wic, czy MO

SiR b~dzie stać na jej przygotowanie, 
"Uważam, :'e HI Jarocinie na kulturę 
wydaje się dużo pieniędzy, 11 IUJ sport 
zby/ malo. Generalnie sport jest niedo
finansowany" - mówi Maciej Łączny. 
Jego zda niem inne, podobne ośrodki 

sportu, jak na przyklad w Krotoszy
nie, otrzymują znacznie więcej pienię
dzy od władz miejskich (ośrodek kro
toszyński otrzymal dotację z "budżetu 
miasta w wysokości 3 miliardów zło
tych), 

Burmistrz Henryk Kowalski po
twierdza , że na kulturę fizyczną prze
kazuje się za malo pieniędzy, Co roku 
dyrektor MOSiR-u przedstawia wla
dzom samorządowym budżet. 
W przypadku niewysta rczających do
chodów własnych, gmina prlckazuje 
MOSiR -owi brakuj,!cą kwotę w for
mie dotacji. "A c:y my mamy robić 
remom)' i modernizację MOSiR-u za 
5 miliardów IV ciągu roklI , czy za 
miliard -lo :;(Jle~y od zadal1jakie gnlina 
ma do spełnienia. C:;y na przykład 
:;/JUdoll'a(~ kilometr chodnika na wsi, 
coy proekazać le pielliqdze dla MOSiR
,, " - zauważa Henryk Kowalski, Jak 
wysoką dotację otrzymuje MOSiR "1-
leży od dwóch czynników - budżetu 
przedstawionego przez dyrektora 
MOSiR-u i od możliwości finanso
wych gminy, 

Już dziś dyrekcja ośrodka "załat
wiła " 230 milionów złotych pocho
dZi!cyeh z Fund uszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu, 
Pien iądze otrzyma pod jednym wa
runkiem - drugie 230 milionów musi 
wylożyć z własnego budżetu , Przezna
czone będą na budową podjazdu do 
basenu dła osób niepełnosprawnych, 

.leszcze w tym roku możliwe jest prze
prowadzenie remontu dwóch, trzech 
pokoi hotelowych, Ich koszt wyniesie 
około lOO milionów złotych, I to wszy
stko, 
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ŚRODA . 
(Zdenerwowałem się) 

Przyjcchalem do Poznan ia póź

nym popoludniem. Bylem szczęśli
wy. Znałem atmosferę poprzednich 
festiwali i wicdzialem, że jest to 
niepowtarzalna impreza. Mialem 
przewagę nad tymi , którzy zja wili 
się na Malcie po raz pierwszy. Wie
dzialem, że najważniejsze to wybrać 
odpowiednie przedstawienia. Dob
rze wybrać? Łatwo powiedzi eć, ale 
z czego zrezygnować. Ponad 50 
przedstawień w ciągu 5 dni. Co ' 
obejrzeć? Co opuścić? Jest w tym 
wyborze coś z hazardu, a le ja lubi, 

. hazard. Usiadlem więc z progra
mem na kolanach i zacząlem wybie
rać. Dla mnie to · byl prawdziwy 
początek VI Międzynarodowego 

Festiwalu Teatralnego Ma lta '96. 
Oficjalnie, Malta '96 rozpoczęla 

s i ę o godzinie 19.00 spektaklem ho
lendersk iej grupy Unitcd Cowboys 
pl. "No way" (Bez wyjścia). To 
samo przedstawienie mialo odbyć 
się w czwartek. Wybralem się więc 
na Zamek, gdzie mial wystąpić po
znańsk i Teatr Maya. Mial, bo nie
stety nie pojawil si ę. Tradycyjnie 
okazało s i ę, że program swoje, a tea
try swoje. Zdenerwowałem się. Jesz
cze bardziej zezłościłem się , gdy 
uslyszałem, że niemiecki teatr Thea
terassozia tion również nie wystąpi. 
Szybko przemieści lem si ę na Rynek , 
gdzie o 22.00 rozpoczynało się (o
kreślane jako jedno z większych wy
darzeń festiwalu), przedstawienie 
francuskiego teatru Collectif Orga
num pl. " Wyziewy" . Na Starym 
Rynku bylo jeszcze dość pusto. 
O 22.30, bo przedstawienie trochę 
się opóźni ło , obok Ratusza było już 
kilka tysięcy ludzi. Dzięki temu, że 
stałem na ławce udało mi się obej
rzeć spektakl. Ale nie do końca. 
Przeszkadza lo mi kilka rzeczy: wie
l oplaszczyznowość spektaklu (scena 
glówna, kil ka scen bocznych, ak
torzy wśród widzów) nie bardzo 
wiedzialem na co patrzeć. Męczylo 
mnie również to, że artyści mówili 
po fra ncusku. Wytrzymalem godzi
nę. Potem udałem się na poszukiwa
nie innych spektak li. Najb l iżej mia
łem na Dziedziniec Szkoly Baleto
wej , gdzie grał holendersk i zespół 
Subthea tcr. Zdziwilo mnie, że 
przedstawienie ogląda tylko 30 
osób. Po chwili wiedzialem dlacze
go. Bylo piekielnie nudne. Zdener
wowałem s i ę . Poszedłem spać. 

CZWARTEK 
(Spotkanie z legendą) 

Wiedzialem, że muszę to obej rzeć. 
Historia tea tru alternatywnego. Ze
spół, jak iego jeszcze na Malcie nic 
bylo. Legendarny The Living Theat
re ze Stanów Zjednoczo nych. Pro
wokowa li j uż w latach sześćcłzies i ,, 
tych. Póżniej wyznaczali drogę dla 
teatrów a lternatywnych. Dzi ś poru
szają kolejne poko len ia widzów. 
W OT Maski zagrali przedstawie
nie pl. " Utopia". Byłem tam. Nie 
każdy może to o sobie powied zi eć. 
Tłum ludzi szturmował wejście do 
teatru, ale większość pozostała za 

Trzeba być maniakiem, aby to obejrzeć. Ja jestem maniakiem. 

Pamiętnik teatromaniaka 
PRZEMYSLAW SZESZULA 

drzwiami. I wtedy zdarzyl się cud. 
Cud Malty. The Living Theatre 
obiecal zagrać, dla pozostałych , do
datkowy spektakl. Amerykanie 
opowiedzieli piękną historię , w któ
rej postawili wiele pytań. Kiedy 
ostatnio marzyłeś'! Kiedy rozma
wiałeś ze sobą? Kiedy pytałeś się 
o swe pragnienia? Dałem się wci ąg

nąć w tę zabawę. Pytania te pozos
tały ze mną. 

PIĄTEK 
(Bankietowa zabawa) 

Kolejny, trzeci dzień Malty, roz
począ ł się spektaklem poznańskiego 
teatru Strefa Ciszy pl. " Wodewil 
miejski". Ku zaskoczeniu wszyst
kich , był to wspaniały happening. 
Sprawnie zorganizowany, blyskot
liwie przeprowadzony - opowiadał 

historię otwarcia kąpieliska miejs
kiego. Wszystko w stylu retro. A ko

go tam nie było. Pri
madonna, Pierwszy 
Tenor, wielu znako
mitych obywatcłi (ci 
zosta li wybrani z wi
downi), orkiestra di
xielandowa, ratow
nik, lodziarz i wiele 
mniej ważnych, ale ró
wnie atrakcyjnych 
osób. Wspaniale spi
sa ła się publiczność, 
która dala się wciąg
nąć do zabawy. Fon
tanna na Placu Wol
ności zamieni la się 
w basen, a przechod
ni e w uczestników 
wielkiego bankietu na 
cześć miasta. Duża 
buźka dla tea tru Stre
fa Ciszy. Zabawa byla 
przedma. 

Teatr WiFiFi przedstawi! sztukę "Frii K% Ts" 

Zaraz po zakończe
niu happeningu uda
łem się na przedsta
wienie teatru Wiersza
lin (skoki nastrojów są 
poż'ldane). Niestety -
Wierszalin miast mnie 
wzruszyć - rozczaro
wał. Kontrowersyjny 
spektakl obejm.łem 
do końca, tylko d z i ęki 

O 19.00 obejrzałem spektakl "No 
way" - Uni ted Cowboys. Opowia
dał hi storię nieszczęś l iwej miłości 

mężczyzny, domin ującego nad swą 
żo ną, który powoli traci ją , by 
w końcu stać si ę jej ni ewolnikiem . 
Zamierzone przez reżysera przemie
szanie języków (polski , angielski , 
niderlandzki) nic pomoglo niestety 
w odbio rze przedstawienia. Wysze
dlem znudzony i zawiedziony. 
Chwilę później , w Malarni Teat

ru Polskiego, zaprezentowa ł s ię 

gnieźnieński Tea tr im. A. Fredry. 
Spektakl nosil tytul "Ścisły nad
zór" . I to wszystko co o nim mogę 
powiedzieć . Straci lem 90 minul. 
DLięk i Bogu są jeszcze mlode 

teatry, które bawi ą ludzi. Tea tr Wi
FiFi zaserwował godzinę wspania
łej zabawy. Teatrokabaret pl. "Frii 
kolors" rozbawił nie tylko mnie, a le 
również licznie zgromadzon ą pub
liczność . Potem zaczęło padać . 

Wróciłem do domu. 

kreacjom Joanny Kasperek i Ada
ma Wnuczko. "Glup" , bo tak nazy
wa lo się to przedstawienie, opowia
dal o kłopotach "chlopka" c i erpią

cego na "męską "iemoc". Chcąe 
przezwyciężyć chorobę, dokonuje 
czynów niczgodnych ze swym chrze
ścijaJlsk im sumieniem. Wyszedłem 

zniesmaczony. 
Poszedlem na Rynek, gdzie 

o 20.00 mial rozpacz"" sil' występ 
ukraińskiego teatru Gaudeam us. 
Niestety, nie po raz pierwszy, byl 
opóźn i ony (o 45 min .). " Romeo 
i Ju lia" w ich wykonaniu nie przypa
dl o mi do gustu . Poszed lem na 
prAcdstawienie duetu Bialy Clown, 
również z Ukra iny, pl. " Rodzinne 
hi storie" . W kameralnej atmosferze 
spotkalem s ię z teatrem, który darzę 
dużą sympati ,!. Znałem ich z po
przednich fe stiwali. Bylo milo, ale 
niestety grupa ta nie rozwija s i ę. 

A szkoda. 
Wiedzialem, że "Kwartet dla 

czterech aktorów" to wspaniala 
sztuka, najbliższa tradycyjnemu tea-

trowi. Wiedziałem , ale nie spodzie
wałem się, że będę tak dobrze się 
bawił. Dobra gra aktorów, świetny 
tekst, wspaniale reagująca publicz
ność - pozwoliły teatrowi KOREZ 
z Chorzowa wznieść się na wyżyny. 
Było cudownie. Brakowało tylko 
bankietu. 

Mialem już wracać, gdy spotka
łem tłumek ludzi maszerująeych 
przez Rynek . Bylo kilka minut po 
północy. Rozpoczynał się noW)' 
dzień. Dzień imienin patronów Po
znania - Piotra i Pawła. Idący ludzie 
wznosili okrzyki na cześć stolicy 
Wielkopolski. Hanna Banaszak 
śpiewała. Kierowali s ię na bankiet. 
No i był bankiel. 

SOBOTA 
(Płonący ratusz) 

Kolejny dzień Malty rozpocząłem 
od happeningu Asocjacji Kółk9 
Graniastego pl. " Parada" . Był to 
wielki przemarsz między Teatrem 
Polskim a Starym Rynkiem, zor
ganizowany z okazji imienin Pozna
nia. Szpaler Legionistów Rzyms
kich przespacerowal przez miasto. 
Już przed Ratuszem szef Radia Me' 
rkury, Piotr Frydryszek wcieli i się 
w postać św . Piotra i przemówił 
z balkonu do zgromadzonych. Na 
głowy mieszka tlców posypały się ty
siące kartek z " Hymnem o milości" 
św. Pawła , który zaśpiewała Hanna 
Banaszak. Poznaniakom nakazana 
radować s i ę, bawić i rozrób wszela
kich nie wszczynać . Pochód obszedł 
jeszcze Rynek - imieniny miasta za
częly s i ę· 
Chwilę późn iej , również na Ryn

ku, zaprezentował s i ę teatr TE-O
KA. Zamiast spektaklu "Stól tO 
stó ł" pokazali " Kosmos mój", 
przedstawienie, które można było 
zobaczyć na ubiegłorocznej Malcie. 
Może dlatego przeszlo bez echa. 

O 15.00 znów pojawil się teatr 
Bialy Clown, tym razem z " Hap
peningiem". Także ten spektakl byl 
prezentowany w zcszlym roku. Po 
raz kolejny udalo im s ię wciągnąć do 
zabawy publiczność . Widzowie 
śmiali się i płaka l i wraz z aktorami. 
Wytworzyla si ę wspólnota międzY 
artystami a widownią. I O to chyba 
chodzilo. 

Pozostałe przedstaw ienia popolu
dniowe nie wywolaly większego za
interesowania. Duży wplyw na tO 
miala pogoda. Zaczę l o padać: 
Wszyscy z niepokojem spogl~dal~ 
w niebo. O 23.00 mi a ła s ię odbyc 
" Histo ria poznańsk ich koziołków" 
w wykonaniu Tea tru Ognia. Irland
czycy obiecywali potężne widowis
ko. Sztuczne ognie, płonący ratusZ 
zapowiadały dobrą zabawę . Nocą 
na Malcie zjawilo się kilka tysięcy 
osób, żądnych pirotechnicznycb 
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wrazen. Ci, którzy przybyli , aby 
zobaczyć dużo ognia nie zawiedli 
s i ę. Nad jeziorem, mimo późnej po
ry bylo jasno. Niebo rozświetlały 
wybuchy sztucznych ogni, w dole 
płonęła 20-metrowa makieta po
znańskiego ratusza. Było to bardzo 
efektowne, by nie powiedzieć efek
ciarskie. Kto chciał w tym znależć 
teatr musiał niestety obejść się sma
kiem. 

NIEDZIELA 
(Wielki finał) 

Zbudzi lem się ze świadomością, 
że tn już prawic koniec. Wiedziałem, 
że czekają mnie niezapomniane wra
żenia . Wiele oczekiwałem od spek
takli tcatrów Royal de Luxe, Plas
ticiens Volants oraz od nocnego 
koncertu Stanisława Sojki. 

O godz 17.00 na Malcie czekala 
mnie teatralna uczta. Występ fran
cuskiego teatru Royal de Luxe. Ich 
przedstawienie pl. "Peplum" było 

pastiszem hollywodzkich superpro
dukcji . Na mecie toru regatowego 
Malta Francuzi stworzyli miniatu
rowy Egipt. Były piramidy, a także 
Sfinks . Starożytny Egipt jak w kinie. 
Artyści nic ograniczyli się tylko do 
gry aktorskiej. Zaserwował i także 
zabawę zapachami . Gdy na scenie 
pojawiła się księżniczka egipska pa
chniało mandarynkami. Podczas 
przemarszu a rmii rzymskiej czuć by
ło zapach stajni. A gdy odbywała się 
miniaturowa bitwa morska wokól 
widowni unosił się zapach morza. 
Przedstawienie bylo technicznym 
majstersztykiem. Każda scena była 
małą etiudą, która mogła stanowić 
samodzielną całość. 

Jeszcze lepiej bawiłem się na spek
taklu " rzeźbiarzy przestrzeni" 
z Francji. Tea tr Plastieienes Volants 
opowiedział historię mitycznej ko
biety ptaka, która przybywa na zie
mię, aby wydać na świat potomst
Wo. Ezili, tak nazywała się ta istota, 
była 40-metrowym nadmuchanym ' 
stworem. Przez cały spektak l unosi
ła się nad ziemią i wędrowała nad 
widownią. Kilka tysięcy ludzi prze
mieszczało się powoli wokól Malty 
w rytmie samby. Było oczywiście 
dużo confelli, dymów, a na koniec 
pokaz sztucznych ogni. 

VI Międzynarodowy Festiwal Te
atralny Malta '96 zakończył recital 
Stanislawa Sojki. Rozpocząl się 
2 godzinnym opóźnieniem, gdyż za
częło padać . W końcu artysta poja
wił się na scenie, a wra z z nim 
hostessa z wielkim parasolem. Za
grał cztery utwory ze swych slar
szych plyt. Po chwili muzyk poprosił 
kilka osób z widowni, które posia
daj ą parasole o przyjście na scenę, 
by mógł się za instalować zespół. 
Estrada wyglądała imponująco . Na 
środku stal owinięty w folię for
tepian, przy nim, pod parasolem, 
niewidoczny prawie Sojka, a z tyłu 
muzycy, również pod parasolami . 
Koncert na dziesięć parasoli i 'or
kies trę, mimo że krótki, był wspa
niały . Sonety Szekspira, które za
śpiewał, idealnie pasowały na finał. 
To był wspaniały wieczór. Zmęczo
ny wracałem do domu i wiedziałem 
jedno. Za rok tu wrócę. 

Letni Ogródek Muzyczny 

Zdrowa zabawa z sentymentami 
"FESTlWAL! FESTIWAL! FESTIWAL!" - skandowało kilkuset 

jarociniaków, podczas piątkowego koncertu Zdrowej Wody. Ciechociński 
zespół, na ponad dwie i pół godziny stworzył w amfiteatrze atmosfe.rę, jaka 
panowała w Jarocinie każdego roku przez kilka wakacyjnych dni, jeszcze 
dwa łata temu, Występ był inauguracją cyklu imprez, organizowanych 
przez JA-Radio, "Gazetę Jarocińską" i Browar w Krotoszynie, w ramach 
Letniego Ogródka Muzycznego_ 

Zdrowa Woda nie jest zespołem częs
to goszczącym na listach przebojów. 
Rhythm'n'bluesowa grupa okazała się 
jednak dobrze znana publiczności. Z pe-

wnością duży wplyw na to miałY wy
stępy ciechocinian na jarocińskich fes
tiwalach. Kiedy w piątek , kilka minut 
po godzinie dwudziestej. pojawili s ię na 
scenie, zostali przywitani wielkimi bra
wami. Nie spodziewali s i ę wówczas, że 
na deskach amfiteatru pozostaną. przez 

ponad dwie i pół godziny, kilkakrotnie 
bisując. 

Witajcie znowu w Jarocinie! Dlaczego 
nie ma festiwalu?" - pytał zaraz na po

czątku wokalista, 
a zarazem gitarzysta
Marek Modrzejews
ki. Odpowiedział mu 
jęk zawodu młodych . 
ludzi zgromadzonych 
przed sceną, rozkla
dających bezradnie 
ręce. Lider zespołu -
Piotr Krajniak, zwa
ny "Grubym" , zapo
wiedział stworzenie -
przynajmniej przez 
kilkadziesiąt minut -
festiwalowego klima
tu. Po prostu zdrowej 
zabawy. Koncert spe
łnił zapowiedzi w stu 
procen tach. A zaczę

FOTO Stachowiak lo się od piosenki Ta-
deusza Nalepy. PÓŹ

niej Zdrowa Woda zagrała kilkanaście 
swoich utworów, W prLerwic wznosząc 
piwne toasty za zdrowie publicznosci. 

A przed sceną trwała wspaniała zabawa. 
)IV rytm muzyki wyskakiwali, bujali się 
zarówno młodzi, jak również nicco starsi 
jarociniacy. Przy jednym z utworów, już 

po pierwszych dźwil'kach gitary, nad 
falującym tiurnem pojawiło się kilku 
"brzdąców" na barkach ojców. Zdrowa 
Woda wykonywala oczywiście kolejną 
kompozycję Tadeusza Nalepy - " Kiedy 
bylem małym chlopcem". Koncert miała 
zapewne zakończyć polskojęzyczna wer
sja Dylanowskiej ballady "Knocking on 
the heaven's door". Wtedy jednak do
piero publiczność na dobre zaczynała się 
bawić . Na widowni zabrakło miejsca, 
dlatego tańczący szybko zapełnili "fosę" 

pod amfiteatrem. "ZDROWA WODA! 
ZDROWA WODA! ZDROWA WO
DA'" - skandowala rozbawiona publicz
ność, kiedy muzycy zeszli ze sceny. Po 
chwili ponownie chwycili gitary i zaba
wa trwała dalej. Po raz drugi, wypeł
niony po brzegi amfiteatr odśpiewał 

wraz z grupą z Ciechocinka: "Lubię 
kiedy się zieleni , lubię kiedy się piwo 
pieni". A piwa z Browaru w Krotoszy
nie, sponsorującego Letni Ogródek M u
zyczny, przelało się tego wieczora bar
dzo dużo. Pomogło to zapewne rozluż
nićjarociniaków, którzy całymi rodzina
mi przybyli w piątek do parku i z minuty 
na minutę bawili się coraz lepiej. 
A Zdrowa Woda przez kilkadziesiąt 

minut bisowała. Kolejny raz muzycy 
odegrali " Knocking on the heave's do
or", "Kochaj mnie kochaj" piosenkę 
promującą nową płytę zespolu. Kiedy 
już zabrakło repertuaru, rozpoczęła się 
wielka improwizacja z udziałem wido
wni. Grupa wygrywala jedynie rytm, 
a setki gardeł wykrzykiwaly: "FESTI
WAL! FESTIWAL! FESTIWAL!".Jak 
smakowało wówczas piwo kilkujarociń
skim radnym, obserwującym z boku 
koncert? (rr) 

JAROCIN AMFITEATR 
każdy piątek godz. 20.00 

12 LIPCA 

j~rl ~Jl 

f@~ 
QI los t.er hll.er 

Support . ABC WARFARE Z Kalisza 

~ Jarocińska 
(3 TYGODNIK ZIEMI JAROCINSKlEJ 
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AUTO-KOMIS 
Sprzedaż za gotówkę i IW r:/ty 

Parking przy Sklepie Motoryzacyjnym 

"USZCZELKA" Jarocin 
ul. Targowa 12 

teJ.! fax (0-62) 17-37-01 

CZ1)nnecodziennie od 9.00 do 18.00 

wszystkie soboty od 9.00 do 14.00 

(265196) 

Części 
.. Bizon 

.. prasa Z 244 
.. pask i k l inowe 

.. łożyska 

IJ» r l. ffi\~~ulQ)lRllQ)iL 
63-200 Jarocin, ul. Opłotki 42 

teL kom. 090-607-486 
(276/96) 

F.H.U. "MADOS" 
po leca: 

• żaluzje aluminIowe 
w kilkunastu kolorach 

• verticale (żaluzje pionowe) 
szeroka gama wzorów i kolorów 

• rolety zewnętrzne 

Krótkie tcnniny realii' .... lcj i zamow ie!; 
Fachowa obsł uga 

Wy51i.1wiamy filktury Vf\T 

TANKOWANIE 
Z NIESPODZIANKĄ 

Od lipca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ALEX" KRT Sp. z 0.0 . 

w Środzie Wlkp., ul. Kórnicka 52 

FUNDUJE UPOMINKI 
a każdy klient może uczestniczyć co miesiąc w losowaniu 

pięciu atrakcyjnych upominków, z których główną nagrodę stanowi 

KOLOROWY TELEWIZOR 
Warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie specjalnego kuponu . Uzyskać go 

można w każdej z czterech Stacji Paliw firmy "ALEX". 
Przypominamy, że znajdują się one w: 

- Bylinie 23, tel. (0-61) 176-007, 63-005 Kleszczewo 
- Gn ieźnie , ul. Kolejowa 2, tel. (0-66) 26-55-91 w. 129 
- Jarocinie, ul. PowstańcówWilekopolskich, tel. (0-62) 47-34-96 
- Środzie Wlkp. , ul. Kórnicka 52, tel. (0-667) 530-01 w. 280 

Kupon otrzymuje każdy kierowca, jeżeli wartość zakupionego towaru os iągnie 

wymagany limit: 
- dla samochodów osobo o poj. do 1000 cm3 

- 10 zł 
o poj . powyżej 1000 cm3 

- 20 zł 
ciężarowych i rolniczych - 100 zł 

Termin publ icznego losowania i wyniki opublikowane zostaną w prasie lokalnej. 

ROCZNY KOSZT 

KREDYTU a 
RENAULT I 

24h1 
0·22622-24-02 , 

SZEJK · salon sprzedaży SZEJK · Serwis· Gołuchów 

tel. (0-62) 61-70-14 Kalisz, ul. ł.ódzka 69, tel. (0-62) 64-50-90 

64-50-80 
RENAULT 
TO PEŁN IA l YC IA 
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owerowa paSja 
Marian Kubicki na początku lipca przyjechał w ciągu 

jednego dnia z Olszyny w Jeleniogórskiem do Jarocina ... na 
I rowerze. Pokonał 235 kilometrów. W całym swoim życiu -
, kilkadziesiąt tysięcy. - "Mam dopiero 73 lata" - mówi wesolo 
pan Marian. 

Jest z pochodzenia jarociniakiem. 
Na stałe mieszka w Olszynie nieda
leko Zgorzelca w województwie jele
niogórskim. Co roku przyjeżdża do 
~arocina i okolic odwiedzić rodzinę. 
Zeby dotrzeć na rowerze do Jaroci
na w ei'lgu jednego dnia,. pan Ma
rian musiał zrobić sob ie "rozgrzew
kę". Przejechał w tym celu w ciągu 
tygodnia ok. 100 kilometrów. Była 
to forma zaprawy przed wyjazdem.
Inuczej nogi by nie lVylrzyrnaly, 
a w moim wiekulym bardziej. Chcia
łem spr(lJvdzi(: , czy dam radę . czy 
I'namje,,;'zcze kondycję - argumentuje 
pan Marian. 

W dniu wyprawy Marian Kubicki 
\"stał o godzinie drugiej w nocy. 
Zona zrobiła mu śniada nie. Nie 
chciała, aby jecha ł. Wyruszył 
o godz. 3.30. Po drodze za trzymał 
się w pięciu miejscowościach: w Bo~ 
lesławcu, Chojnowie, Lubinie, Ra
wiczu i Gostyniu. Pokonał 235 kilo
metrów. - Powiedziałem sobie. że od 
miasta do miasla muszę jechać dwie 
gOdziny. Mialem dohry czas . choć do 
Rawicza dotarłem z pó/toragodzin
nYI11 opóźnieniem. Jechałem wolniej, 
niż w zeszłym roku - relacjonuje 
Marian Kubicki. W Siedleminie, 
U siostry był 019.15. 
Większość trasy pokonał skróta

mi, ale i tak nie raz trzeba było 

jechać ruch liwą drogą. - Przedeż na 
rowerze można też sif zabia Jechało 
bardzo dużo samochodów. Kierowcy 
prze!1:cigali się, wpychali na trzeóe
go. Niestety rowerzysta nie jesT na 
drodze szanowany_ Musiałem bardzo 
często zwalniać. Nieraz trzeba było 
zjechać do rowu, albo przeczekać, aż 
len sznurec=ek samochodów przeje
dzie - twierdzi. W każdą wypraw, 
rowerową pan Marian zabiera ze 
sobą dro,bne narzędzia i części zapa
sowe, żeby można było naprawić 
sprzęt w razie potrzeby. Jeszcze ni
gdy nie miał poważniejszej awarii, 
udało mu się też ani razu nie zmok
nąć. - Zmvsze j(Jko.~ udało mi się 
mi(!dzy chmurami pr=emknąć - twie
rdzi rowerzysta. Do dzisiaj porusza 
się na rowerze, który ma już prze
szło pół wieku. Skonstruował go 
samodzielnie, mając tylko ramę. 

Miłością do rowerów Marian 
Ku bicki zapałał już w wieku nastu 
lat. - Jeszcze przed wojną ojciec kupił 
mi i bratu slary rower za 36 zł. Kupił 
go po 10. ahy jego dorastające chlo
paki, czyli my, nie zabierali 'jego 
fO'lVeru - wspomina pan Marian . Nic 
mógł si ę długo nacieszyć tym pierw
szym w życiu pojazdem. Młodszy 
brat codziennie dojeżdżał na ich 
wspólnym rowerze do szkoły w Ciś
wicy. - W dalszym ciągu odczuwałem 

Salmonella? 
Lepiej zapobiegać ... ' 
, Sal moneli .. największe żniwo zbiera właśnie latem. Wtedy 
lIajłatwiej o zatrucia. W tym roku Stacja Sanitarno-Epide
lłIiologiczna w Jarocinie wyjątkowo nie odnotowała zwięk

. Slonej ilości zachorowań. 

Ciepła pogoda sprzyja rozwojo
wi. Nasilenie zachorowań występuje 
Przede wszystkim latem oraz 
'w okresie komunijnym. - Wyjątko
IVo HI Iym roku nie zanolowalHmy 
\.tI tniesiącu maju żadnego zatrucia 
Pokarmowego. Faktem jest. że wlaś
~ie wtedy SANEPD jest w pełnym 
10g01VIVili, ponieważ IV poprzednich 
Q/ach zdarzaly sie przypadki zac/w
"~wall - mówi Bogumiła Barcińska , 
k.ierownik oddziału epidemiologii. 
~ródlcm zakażen ia pałeczkami sal
tl}onelli są pr7.ede wszystkim produ
~ty pochodzenia zwierlęcego - jajka 
():uz mięso. - Najczę.fjciej do zakaże
~'a dochodzi. gdy spożywamy produ
ty no SllrolVO. Na przyklad jajkti 

Przed zjedzenien, pOWil1l1i.\:my dokła
(hiie IImy(: , II następnie na dziesięć 
sr!Klmd JIIło=yć do wr=ątku. Niekiedy 
~Q!cczki salmollell~znajdują si~' lV Ire
~~l jajka. Wtedy oczywi.\:cie już nic 
t/1e pomoże - mówi. 

Jak zapobiegać 

Prowadząc higieniczny tryb życia 
można zapobiec zakażeniu pałecz· 
kami Salmonelli. Przygotowując 

posiłki , po każdej czynności powin
niśmy myć ręce . Przed spożyciem 
bardzo dokładnie trzeba myć owoce 
i warzywa. Na większych uroczys
tościach należy unikać jedzenia ta
taru i potraw zawierających surowe 
albo półsurowe jajka. 

Szczególną higienę powinniśmy 
również zachowywać po wyjściu 
z ubikacji. - Bardzo często nosiciela
mi paleczkek salmonelli są ludzie 
i zwierzęta. Bakterie ::najdują się 

11' przelVod:;ie pokarmowym. Nosi
ciel, czyli zaka=ony, Ił którego nie 
wyst('pttją objawy chorobowe wy dala 
hak terie do .~rodo H'i.\'ka wraz:; ka
lem. Wtedy, gdy nosiciel nie =acho
lVuje odpolViedniej higieny, może 

głód jazdy na tOlVer ze - mówi. T ym
czasem wybuchła wojna. - Wicba
lem mnóstwo spalonych p ojazdów. 
II rower sLal w lesie przy kllżdynl 
drzelVie. Można było wybierać . Tuż 
po wojnie ludzie je ~vyrzuca/i. Więk
szość z nich. to były dobre pojazdy 
poniemieckie, ale nie znano się na 
nich . .la umialem taki rower poskła
dać. Zrobiłem nawet mały warsztal. 
lV klórym naprawiałem uszkodzone 
rowery. Mam go do dzisiaj. Nie tylko 
sobie reperowałem, ale ro\Vnież lu
dziom - bezplatnie. I robię 
10 do dzisiaj - opowiada 
Marian Kubicki. 

- Została mi H'szczepio
na mi/ość do roweró I I' - mó
wi. Było i tak, że potrafił 
wyjechać z domu w sobotę 
wieczorem do Hogatyni, 
żeby tam pograć z kolega
mi w "tysiąca" i tego sa
mego dnia jeszcze wrócić 
do domu. - Wjedną i drugą 
stronę łączllic pokonywa
lem 120 kilometrów 
chwali się pan Marian . Co 
najmniej dwa razy w tygo
dni u jeździ do Lubania na 
rowerze. W każdą niedzie
l ę razem z żom! robią sobie 
przejażdżki 40-kilometro
we. Czpto wyrusza do 
Zgorzeka, od czasu do 
czasu również do Jelen iej 
Góry. - Moi mlodsi kole
dzy już poumierali, CI ja 
biorę mój rower i jadę parę
dziesiąt kilometrów. To 
między innYl11ijazda na ro
werze przyczyniła się do 
lego, że lIie choruję i żyję do 
dzisiaj. Receptą łZa moje 
życie jest systematyczny 

- trening. Według pana Ma
riana, oprócz uprawiania 

własnymi rękoma przellie.fjć pałeczkę 
na różne przedmioty. ręcznik czy też 
klamkę . l HI len sposób może zarazić 
się każdy - uważa Bogumiła Barcińs 
ka . 
Kupując produkty spożywcze, 

szczególną uwagę trzeba zwracać na 
datę ważności oraz sposób podania 
towaru. Przede wszystkim powinno 
omijać się te sklepy, gdzie produkty 
są niewłaściwie przechowywane. 

Pierwsze objawy 
Pierwsze objawy zatrucia wystę

pują zwykle po 6 - 8 godzinach od 
zjedzenia zakażonego produktu, 
najpóźniej po dwóch dniach. Za
truciom zwykle towarzyszy podwy
ższona temperatura ciała, która mo
że dochodzić nawet do 40 stopni 
Celsjusza. Oprócz wymiotów, bólu 

sportów, ważne jest również poczu
, cie humoru . 

Oprócz pasji rowerowej, Marian 
Kubicki ma drugiego konika. Jest 
nim praca spo łeczna. Należy do wie
lu organizacji. Bywa zapraszany do 
szkól. Tam opowiada uczniom 
o swoich licznych przeżyciach wo
jennych. Mówi, że bez pracy społe
cznej nie mógłby żyć. Bez' roweru 
też. 

JUSTYNA NAPIERAJ 

FOTO Stachowiak 

brzucha występują również luźne 
stolce, które stopniowo coraz bar
dziej się nasilają , czasem występują 
również z domieszką krwi. U każ
dego choroba przebiega inaczej . 
U jednych bezobjawowo, u innych 
objawy są bardzo dokuczliwe. W re
zu ltacie dochodzi do odwodnienia 
organizmu. Może wtedy dojść do 
zawrotów głowy oraz utraty przyto
mności . Jeże li objawy zatrucia nie 
ustępują w ciągu kilku godzin lub 
zaostrzają się, trzeba zgłosić się do 
lekarza. Szczególnie dotyczy to dzie
ci. - Lekarz, który rozpozna zakaże
nie poleczkami salmonelli zaraz po
winien poinjonllować o tym Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną. Cho
rzy z okręgu Jarocina są kierowani do 
szpitala IV Kaliszu na oddział zakaź- -
ny - kończy Bogumiła Barcińska. 

RENATA ZAWAL 

:02'$IIF~.$z."::1 /h~RL!~,e 
SA/V~""D fJ,~&>~'E HłA~ DEł:IV~ 

~ CF ~o.c".r.,. M ~ 
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SPRZEDAŻ 

Sprzedam wyposażenie sklepu 
spożywczego (lodówki , zamrażarki). 
Telefon 47-26-96: wieczorem - teL 40-
55-80. (2292/ R/96) 

Sprzedam meblościankę mlodzieżo
wą . walkmana i dyktaron - tanio! TeL 
47- 12-98. (2322/R/96) 

Sprzedam szczenięta - jamniki. Wi
taszyce, ul. Slowackiego 20. 

(2323/ R/ 96) 

Sprzedam Amigę 500 - 1 Mb + 200 
dyskietek. 2 joysticki i myszka. Jaro
cin, ul. Batorego 18. (2330/R/96) 

Sprzedam rower górski - 350 zl. 
Parzęczew 8. (2333/ R/96) 

Sprzedam pilnie organy CfK 500 
(na gwarancji). Jarocin, ul. Żerkows
ka 31. (2343/ R/ 96) 

70 programów TV-SAT 
:;0 prugramów Radio-SAT 

za jedyne 

799 zł 
Zest.w TV-SAT z obrotnicą 

w tym: 
ol tuner z pozycjonerem 

(W!n~rsat WR912H) 
ol czasza 0,9 m 
ol obrotnica 180· 

(wszystkie satelity) 
ol konwerter 0,8 dS 

Uwagal Dla klientów 
z tym ogłoszeniem 

5010 bonifikaty 
- ważne do 31.08.96 

"B(i)TRONIC" Sp, z 0,0, 

Jarocin, ul.Zaciszna (JAFO) 
Tel. 47-35-81 w. 5 ("., .. , 

Nowo otwarty punkt 

"PRII Il \i \ 
1'\"1 .. ,,(,,( I' I R \ I()\\ 

finny .. SANO" 
i innych znanych 

producentów krajowych 
Zapm ... P. H . .. JARPASZ" 

Jarocin, ul. W~glowa 3 
(na terenie centrali ogrodnic-aj) 

tcl. 47·22-89 

Magazyn czynny od 8.00 do 16.00 
w soboty 8.00 . 12.00 

oraz 

używanego spnętu zach. AGD 

- lodówki, zamrażarki 

. chłodziarki oszklone, lodówko-za-

mrażarki 

- pralki , wirówki 

I Udzielamy półrocznej gwarancji I 
Jarocin, ul. Wrocławska 46 

podwórlc "PRODEXU" 

Czynne od pono do piął. 9.00 - 17.00 

sob. "9.00 - 13.00 
(23721R/96) 

SprLedam zestaw wypuczynkowy: 
kanapa, 2 fOle le, 2 pufy, 6 krzesel. 
Jarocin , ul. Ponia lowskiego 13. 

Sprzeda m: gitarę akustyczną - " pu
dło". Jarocin, ul. Ponialowsk iego II. 

(235 11 R/96) 

Sprzedam spawarkę. 2 pary drzwi -
60 cm, L i P. Jaroci n, ul. Wrocławska 
206a . (2355/ R/96) 

Sprzedam suknię ślubną - tanio. 
Adres w biurze ogloszeń. 

Sprzedam 3-miesi",ezne pudłe białe -
cena 150 zl. Jaroci n, ul. Poznańska 22. 

(2363/R/96) 

Sprzedam wieżę "Unilra" - wzmac
niacz, korektor, tuner, magnetofon 
wraz z oryginalną półką . Jarocin, ul. 
Jesienna 10. (2377/ R/96) 

Sprzedam jamniki szorslkowłose -
suczki. TeL 47-29-25; po 20.00. 

(2379/ R/96) 

SprLedam tanio wieżę marki "So
ny": wzmacniacz F 101/2, magneto
fon 2-kaselowy TC-W290 Dolby 
B i C, odtwarzacz CD - COP-311 , 
tuner ST-SI20, dwa piloty. Jarocin, 
os. Konstytucji 3 Maja 17/ 12. 

(2382/ R/ 96) 

SprLedam tuner satelitarny - Amst
rad SRX-340 (nowy); tanio. Jarocin, 
os. Konstytucji 3 Maja 17/ 12. 

(2382/ R/ 96) 

Sprzedam przyczepkę samochod., 
półautomat, wirówkę (małą). Jarocin, 
uL Powstańców Wlkp. 2. 

(2387/ R/96) 

KUPNO 

Skup - renowacja staroci: meble, 
zegary, obrazy, porcelana, lampy, mi
litaria, wagi, żelazka, młynki itp. Mo
gą być zniszczone. Jarocin, uL Wodna 
17. 

MOTORVZACYJNE 

Auto-Handel-Komis, Bank Infor
macji. Jaraczewo, uL Kaliska 4A, teL 
3A. (81/RJ/%) 

Sprzedam Fiata 126p, rocznik 1988. 
Szczonów 7, gm. Żerków. 

(2270/ R/ 96) 

Sprzedam Stara 200 oraz przyczepę 
2-kołową do przewozu stali. Jarocin, 
Brdowa 21. (2299/ R/ 96) 

Sprzedam: Fiat 126p, rok 1982. 
Lobez 40. (2308/ R/96) 

Sprzedam: Fiat 125p, rok 1980. 
Jarocin, uL Bema 33/ 17. 

(2311/ R/96) 

Sprzedam motorower " Romet -
Ogar" , rok 1989/ 90, stan b. dobry. 
Zakrzew 98. (2315/ R/96) 

Sprzedam: Fiat 126p, rok 1986. TeL 
47-11-93 . (2316/R/96) 

Sprzedam: Fiat 125p 1300, 72 r., 
stan dobry; cena do uzgodnienia. Wi
taszyce, ul. Zatorze I. (2321/R/96) 

Sprzedam kabinę, silnik - Star 200, 
nadwozie - Osinobus. Borek, Po
wstańców Wlkp. 30. (2324/ R/96) 

Sprzedam: Polonez 1500, z szyber
dachem. rok 1990, Iwiaśc icie l , sla n b. 
dobry. Jarocin , ul. Ponialowskiego 7, 
leI. 47-27-9 1. (2325/ R/96) 

Spr7.cdam agregat chłodniczy z sa
mochodu chlodn ia Jelcz. Tel. 47-15-
69. (2326/ R/ 96) 

Sprzedam Fiata 12Sp - w calośc i lub 
na cząści i Simsona skulera, rok 1988. 
Lubinia Mala 70 . (2328/ R/96) 

Sprzedam: Vulkswagen Golr 1.60, 
1990 r. , 3 drzwi , bialy. Witaszyee, ul. 
Okólna 18a. (2331/R/96) 

Sprzedam: Fiat Tipo 1.7 diesel, 5-
drzwiowy, metalik ,' 199 1 r. Witaszyce, 
ul. Okólna 18a. (2331/R/96) 

Sprzedam: Audi 90, 1988 r. , dodat-
kowe wyposażenie, lekko uszkodzo
ny. Witaszyce, ul. Okólna 18a. 

(2331/ R/96) 

Sprzedam: Fiat 125p, rok 1975, stan 
dobry. Bachorzew 19. (2332/R/96) 

Sprzedam: Skuda Falori! 136L, 1.3, 
88/89 r. Żerków, Krasickiego 4 (nowe 
osiedle). (2334/ R/ 96) 

Sprzedam W-Busa 1.6, 1980 r. Tel. 
Góra 91. (2336/R/96) 

Sprzedam Jawę TS 350, rok produ
kcji 1989, stan bardzo dobry. Sied
lemin, ul. Bielawy 13. (2337/ R/96) 

Sprzedam: VW Golf, poj. 1.100 cm, 
rok 1977. Chrzan 161 , gm. Żerków. 

(2339/ R/96) 

SprLedam Fiata 126p, rocznik 1983, 
stan dobry. Kruczyn 44. (2341/ R/96) 

Sprzedam: Ford Eskort, rok prod. 
1984, poj. 1.6 (benzyna). Tel. 47-36-84 
(wew. 383). (2342/R/96) 

Sprzedam Fiata 126p, 1991 r. , czer-
wony. Klęka 21. (52/RNM/96) 

Sprzedam: Polonez Caro, 1993 r. 
Tel. 47-26-42 , do godz. 16.00; Jarocin, . 
ul. Chrobrego 4. (2347/ R/96) 

Sprzedam Audi 80 1.8S, rok 89 
(składak) - cena 20.500 zl. Centralny 
zamek, katalizator, zabezpieczenie 
przed kradzie711; w kraju od listopada 
'94. Tel. (0-62) 66-26-15. 

Sprzedam Skodę 1058, rocznik 
1984. Komorze 22, gm. Nowe Miasto. 

(52/RNM/96) 

Sprzedam Skodę Falorit, 91 r. Bieź
dziadów 16, tel. 344 Żerków. 

(2349/R/9'1i) 

Sprzedam: Fiat 126p, 1994 r. Os. 
Konstytucji 3 Maja 23/20, 63-200 
Jarocin. (2350/R/96) 

Sprzedam Fiata 126p, rok pr. 89. 
Golin~, ul. Zakrzewska 8; po 18.00. 

(2353/ R/96) 

Sprzedam: Fiat 125p, rocznik 1984. 
Jarocin, ul. Jesienna II. (2354/ R/96) 

Sprzedam Fiata '126p, rocznik 1980. 
Witaszyce, ul. Zakrzewska 15. 

(2356/ R/ 96) 

Sprzedam: Simson 51. Chwałkowo 
Kościelne 90, gm. Książ. 

(2359/R/96) 

Sprzedam: Fiata l25p - rok 1985 
i Poloneza 1500 - rok 1987. Jarocin, ul. 
Podchorążych 16. (2358/ R/96) 

Sprzedam samochód Żuk z silni
kiem Mercedesa - diesel. Tel. 47-28-
33. (2360/ R/96) 

Sprzedam: Fiat 126p - rok 1983, 
blacha - nowy typ. Cerekwica Nowa 
20. (2361/ R/96) 

Sprzedam Fiata 126p, rok 1987. 
Konl ak l po godz. 19.00: os. T. Koś
ciuszki 30/ 22, Jarocin. (2362/ R/96) 

Sprzedam Jawę 350, 85 r. , w calości , 

na cl,ęsci - tanio. Zalesie 51. 
(2364/ R/ 96) 

Sprzedam Puluneza 1500, rok 1990 
grudzień. Jarocin , ul. Sportowa 4/ 34. 
Tel. 47-39-74. (2365/ R/96) 

Sprzedam samochód Fiat Ritmo 
lOS TC, rok produkcj i 1984, stan 
dobry. Jarocin, os. Rzeczypospolitej 
1/27. (2366/ R/96) 

Sprzedam: Fiaty 126p 650: 1979 r. -
1,05 tys. zl, 1978 r. - 1,00 tys. zl oraz 
1983 r. - 2,2 tys. zl. Jarocin, ul. Zajęcza 
8A. (2368/ R/96) 

Sprzedam: Simson - skuter, 1987 r. 
Jarocin, Wroclawska 116, tel. 47-30-
41. (2369/ R/96) 

Sprzedam samochód Fiat 126p, rok 
prod. XII. 1986. Jarocin, ul. Nyska 23-

(2370/ R/96) 

Sprzedam: Volkswagen Golf 1500, 
rok 1977, stan dobry. Mieszków, Rad
lińska 34. (2371/R/96) 

Sprzedam samochód 126p FL, rok 
prod. 1988/ 89, stan b. dobry. Grab
Robaków 6. (2373/ R/96) 

Sprzedam Fiata 126p, r. 1983 - pil' 
nie. Bieździadów 97. (2374/ R/96) 

Sprzedam Fiat 126p, r. 87. J-n, ul. 
K. Wielkiego 85; po 18.00. 

(2375/ R/ 96) 

Sprzedam Tarpana - 83 r. z wrześ
nia. Golina, ul. I-go Maja 8. 

(2378/R/96) 

Sprzedam Ladę Samarę 1300, rok 
1988 (pięciodrzwiowy, pięć biegóW)' 
Tel. 47-27-02 wew. 220. (2383/ R/96) 

Sprzedam: Star 200 ze stałą pracą , 
cena ok. 13.000. Jarocin , ul. św. DU
cha 34/ 16. (2385/ R/96) 

Sprzedam: Fiata 126p, rok prod· 
1987. Nowe Miasto, Zielony Rynek 8. 

(2386/ R/9Ó) 

NIERUCHOMOSCłJ 
Sprzedam dom z zabudowaniaxni, 

kolo Dobrzycy. Strzyżew 13, gm. 1)0' 
brzyca, tel. 171. (2239/ R/9Ó) 

Sprzedam rozpoczętą budowę w Wio 
taszycach przy ul. Piaskowej. Jaracil!, 
ul. Kaz. Wielkiego 60. (2312/R/96) 

Sprzedam 1 ba zienń w dobryJll 
punkcie Chrzana - możliwość 2 dzia
łek budowlanych; uzbrojenie: woda, 
gaz, prąd . Ch rzan nr 41. (2318/ R/ 96) 

Kupię dom w Jarocinie. Ofenę z ce
ną proszę składać w biurze ogłoszeń. 

(2319/ R/96) 

Poszukuję (wydzierżawię lub kupię) 
lokalu w centrum miasta o pow. 011.. 40 
- 60 m' z przeznaczeniem na cichą 
działalność. Oferty proszę składaĆ 
w biurze ogloszeń . 

W ydzicrża wię pomieszczenie na 
sklep w pasażu . Jarocin, ul. Barwic
kiego 7. (2360/ R/ 96) 
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Sprzedam dom w stanie surowym -
Witaszyce, osiedle przy ul. Piaskowej. 
Grab - Robaków 6. (2373/ R/ 96) 

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
jedno- lub dwupokojowego. Oferty 
proszl' skladać w biurze ogłoszm]. 

ROLNICZE 

Skup truskawek i wiśni. Książ - Kiel
czyn 13, teren hurtowni węgla i stali. 
(0-667) 22-650. (238/96) 

Uwaga rolnicy! Superokazja - tani 
sznurek rolniczy. Witas>yce, llL H. 
Sawickiej 5. (279/96) 

Sprzedam dwuosiowy rozrzutnik 
obornika, pług podorywkowy - pięcio
skibowy, plug dwuskibowy, hronę ak
tywną, dmuchawę do zboża. Chwalów 
5, gm. Żerków, tel. Żerków 415. 

(2248/ R/ 96) 

Sprzedam groch szafir. Cieleza , ul. 
Jarocińska 26. (2251/R/96) 

Sprzedam ciągnik 330 i rozrzutnik 
obornika "Tandem". Chwałkowa Ko
ścielne 22, gm. Książ. (2262/Rl96) 

Sprzedam krowy i cielne jałówki. 
Szyplów 25. (2271/ R/96) 

Sprzedam jałówki cielne. Osiek 16, 
gm. Jarocin. (2307/ R/96) 

Sprzedam ok. 3 ton żyta oraz jałów
kę wysokocielną· llieździadów 20, leI. 
340, gm. Żcrków. (2313/R/96) 

Sprzedam siewnik konny. Siedle-
min, ul. Polna 2. (2314/Rl96) 

Sprzedam słomę pszenżytnią, lato
sią, z pola. Wilaszyce, ul. Zatorze L 

(2321/ R/ 96) 

Sprzedam kombajn Bizon Z050/ 56 
w dobrym SIanie; maszyna MSC 7B. 
Parzew 16, gm. Kotlin. (2340/ R/96) 

Kupię konia - klacz w wieku 2 - 5 lat. 
Kontakt: tel. (0-667) 57-902. 

Sprzedam jałówki wysokocielne -
2 sztuki. Strzyżewko 2 1, gm. Jaracze
wo. (2352/ R/96) 

Sprzedam odchowane kurki - 10 
tyg. , nioski i kogutki - 7 tyg. Jaracze
wo, ul. Kaliska I. (87/ RJ/96) 

Spółdzielnia Usług i Zaopatrzenia 
K. R. w Por,bic sprzeda prasę do 
Slomy Z-224. (88/ RJ/ 96) 

Sprzedam ciągnik 40-11. Gola II 14, 
gm. Jaraczewo. (89/ RJ/96) 

Sprzedam chłodziarkę do mleka 5-
konwiową. Skoków 45, gm. Borek 
Wlkp. , tel. 716-317. (90/RJ/96) 

(fll Sprzedam,. f' i qlną · krowę· Prusy 17 
ja' (leśniczówka), tel. 327 Witaszyce - po 
:la, 18.00. (2367/R/96.) 

~6) ' Sprzedam słomę prasowaną. Jaro-
ce- \ cin, ul. Dluga 13; od godz. 15.00 do 
eń. 16.00. (2380/R/96) 

96) 
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PLENER - ogrody. żywopłoty, ocz

ka , trawniki - za kładanie i pielęgnacja. 
'fel. 47-26-85. (2053/R/96) 

Żwir + transport (16 ton); ceny 
dostępne . Żerków, ul. Cmentarna 8. 
Jan Danielkicwicz. (271/96) 

Naprawa maszyn szyjących. Goli-
na, ul. Zakrzewska 16. (2309/R/96) 

Żaluzje najkorzystuiej - tel. 421-436 
w. 122, 423-055. Dogodne terminy, 
boga ty wybór. (23 l0/R/96) 

Zaklad murarski - Miroslaw IgieI
ski, Jarocin , ul. św. Ducha 82 - przyj
muje zlecenia na prace ogólnobudow
lanc. Wystawiam faktury V A T. 

(287/96) 

Komis " Stan" przyjmuje rzeczy ró
żne. Sprzedaż od I sierpnia. Staszica 
35, tel. 47-35-87. (2344/R/96) 

Sklep " ANIA" - ul. Hallera l , 
Jarocin - poleca tanio odzież: niemow
lęcą , dziecięcą , mi odzieżową, dams
ką , galanterię , ręczniki. Zapraszamy. 

(300/96) 

Lecz się SamCa). Pozbądż się nad
wagi - naturalne metody rewitalizacji 
organizmu; przyjdź, zobacz, przeko
naj się Sam(a). Informacja: środa, 

czwartek g. 17.00, ul. Wrocławska 
77/ 9, 63-200 Ja rocin. (2345/ R/96) 

Zainteresowanych ustawieniem re
klam-plansz przy trasie Jarocin - Ka
lisz proszę o kontakt: Witaszyczki 26. 

(1346/ Rl96) 

Poszu kujemy świadków potrąccnia 
rowerzysty w dn. I lipca br. ok. 7.00, 
na przejściu dla pieszych z sygnaliza
cją - skrzyżowanie św . Ducha i ob
wodnicy (ul. Poznańska), przez fiata 
126p koloru zielonego. Tel. 47-22-55. 

Szycie kołder i poduszek z pierza (z 
własnego i powierzonego materiału). 
Jarocin, ul. Matejki 14a. 

(2376/ R/96) 

P~sowanie. 1000-lecia 17/ 18; w go
dzinach 16.00 - 18.00. Tel. 47-37-62. 

(2381/ R/96) 

PRACA 

Gościniec "Walcerek" poszukuje 
kandydatów na stanowisko: kucharz 
na stanowisko szefa kuchni, kucharz 
z dobrą znajomością swojego fachu, 
kelner - wysokie kwalifikacje i dobra 
znajomość fachu oraz instruktora ds. 
praktycznej nauki zawodu - kelner, 
księgowa - może też być rencistka. 
Kontakt: 130-139 (0-61) - po godz. 
14.00 lub sobota godz. 12.00 - 14.00 
gościniec " Walcerek". (285/ 96) 

Zatrudnię instalatora CO, wod. 
kan. j gaz, z uprawnieniami spawal
niczymi (gazowymi). Tel. 202 Żer
ków. (2327/ R/96) 

LEKARSKIE 

Iwona Udzik, lek. med, polożnik

ginekolog, przyjmuje w każdy ponie
działek i czwartek w godz. 17.00 -
19.00. Gabinet: Jarocin, os. Konsty
tucji 3 Maja 18 (pierwsze wejście od 
ul. Wrocławskiej). Możliwa rejestra
cja telefoniczna: codziennie w godz. 
20.00 - 22.00, tel. 47-24-81. W dniach 
14 do 30 lipca gabinet nieczynny z po
wodu urlopu. 

SPECJALISTYCZNY GABINET 
GINEKOLOGICZNY - USG - lek. 
med, Andrzej Pajdowski , specjalista 
ginekolog-polożnik. Przyjęcia: ponie
działek, środa i czwartek 16.00 -
20 .00, soboty 8.15 - 10.00. Rejestracja 
telefoniczna: 47-28-35. Badania USG 

I) ciąży, 2) ginekołogiczne 

glowicą dopochwową z pustym pęche
rzem moczowym (w ramach wizyty 
ginekologicznej - bez dodatkowej opła
ty), 3) również ocena jajeczkowania 
w nieplodności , 4) piersi, 5) szyi i tar
czycy , 6) jamy brzusznej, 7) jąder 

(dokumentacja zdjęciowa badań). 

PRACOWNIA USG i GABINET GI
NEKOLOGICZNY czynne także co
dziennie rano od ponicdziałku do so
boty - bez wcześniejszej rejestracji - od 
8.15 do 10.00. Jarocin, ul. Parkowa 
1/20 (od ul. św. Ducha). INFORMA
CJE - tel. 47-28-35. W przypadkach 
pilnych - kontakt: telefon komórkowy 
(090) 605-125. W lipcu z powodu 
urlopu gabinel nieczynny - przyjęcia 

tylko 8 i 22 lipca. 

GABINET DERMATOLOGICZ
NY, lek. med. Anna Pajdowska -' der
matolog-wenerolog, przyjmuje wtorki 
i piątki od godz. 16.00 do 18 .00. 
Zabiegi dennatologiczne - elektrokoa
gulacje, leczenie ciekłym azotem. Ja
rocin, ul. Parkowa 1/ 20, leI. 47-28-35. 
W lipcu urlop - przyjęcia tylko 23 lipca 
od 14.00. 

OSTEOPOROZA - ocena stanu 
układu kostnego. Przyjęcia , bez rejest
racji - soboty godz. 11.00 - 13.00, 
Jarocin, ul. Parkowa 1/20, tel. 47-28-
35. Uwaga! 22 czerwca oraz cały sier
pień promocyjne ceny hadania - 15 zl. 
W lipcu praco\"lnia nieczynna z powo
du urlopu. 

MAMMOGRAFIA i USG, diagno
styka i leczenie chorób sutka, lek, med, 
Maria Siuda ,- Fizek, specj. radiolog; 
lek, med, Tomasz Schreiber (lekarze 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
w Poznaniu), lek. med. Andrzej Pajdo
wski - biopsje piersi pod kontrolą USG. 
Przyjęcia (bez rejestracji): środy od 
14.00 do 16.00, soboty od 11.00 do 
12.00. Cena badania: mammografia -
50 zl + USG - 20 zl; Jarocin , ul. 
Zaciszna (Przychodnia OTL). Infor
macje lelefoniczne 47-28-35 lub tel. 
kom. (090) 605-125. 
W lipcu pracownia nieczynna z powo
du urlopu. 

UCZULENIOWCY: lesty, odczu
lanie, 270 alergenów, bezboleśnie , 

komputerowo - aparatem BICOM; 
rejestracja i informacja - od 9.00 do 
15.00, tel. (0-63) 42-12-12 w. 327; 
przyjęcia w soboty - Jarocin, przy
chodnia OTL. 

CHORUJESZ? Porzuć zmartwie
nia , jesleśmy dla ciebie; rewelacyjna 
aparatura profesora Briigcmana apa
ratem BICOM. Leczymy wszystkie 
trudne schorzenia; rejestracja i infor
macja - od 9.00 do 15.00, tel. (0-63) 
42-12-12 w. 327; przyjęcia w soboty -, 
Jarocin, przychodnia OTL. 

GABINET LEKARSl\.ł, lek. med. 
Konrad Link - porady ogółne, El\.G, 
wizyty domowe. Przyjęcia: Ośrodek 

Zdrowia w Jaraczewie, wtorek 18.00-
19.00, tel. dom. 47-20-43. 

(2 I 67/ R/96) 
Gabinet Ginekologic,ny - lek, med. 

Malgorzata Gronowska - specjalista 
ginekolog-polożnik. Przyjęcia: wtorki 
17.00 - 18,00; Jarocin, ul. Woj. Pol
skiego 49, tel. dom 47-28-63, tel. praca 
- szpitalOslrów (0-64) 36-24-31 w. 
268. (2230/ R/ 96) 

LARYNGOLOG - lek. med. And
rzej Ciapała; przyjmuje codziennie po 
godz. 17.00, wtorki po 18.00. Jarocin, 
Marcinkawskiego 19A, tel. 47-23-07. 

(22311R/96) 

GABINET PSYCHlA TRYCZNO 
PSYCHOTERAPEUTYCZNY, 

lek. med. Pawel Jerzycki, ul. Węglowa 
I; rejestracja telefoniczna 47-32-42. 

(2237/ Rl96) 

GABINET STOMA TOLOGICZ
NY - lek, storn, LUDMIŁA BIADA
SZKJEWICZ; przyjęcia: Jarocin, ul. 
K wia towa 17, poniedziałek i środa 
16.30 - 18.30, tel. domowy 47-29-45, 
w godz. przyjęć 47-14-24. 

(2240/ Rl96) 

BADANIA WSTĘPNE, OKRE
SOWE i KONTROLNE PRACOW
NIKÓW, UCZNIÓW i KIEROW
CÓW oraz PORADY LEKARSKIE
E. SKRZYPCZYŃSKA, lekarz me
dycyny pracy, inlernisIa. Przychodnia 
Rejonowa w Jarocinie, gabinet No 12, 
codziennie od godz. 15.45 (tel. 47-36-
36), tel. domowy 47-36-50. 

(2295/ R/ 96) 

Nastawianie kręgoslupa, stawów -
I piątek m-ca od 16.00 do 17.00, 1II 
piątek m-ca od 16.00 do 17.00. Jaro
cin, ul. Polna 5a. (2348/ R/96) 

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

(2384/ R/96) 

Od 10 lipca do nowo otwartego 

GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 
zapras:{.ają lekarze t Poznania 

Pełen zakres usług: 
.. stomatologia zachowawcza 

... protetyka" chirugia 
... choroby przyzębia 

Przyjęcia oa poniedzialku do soboty 
w godz. od 16.00 do 22.00 

Możliwa rejestracja teLefoniczna 
47~27·92 

Jarocin. ul. Kościuszki 12 



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Jarocinie, ul. Sportowa 6 

ogłasza 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY 
na dzierżawę obiektu gastronomicznego Club Bar 

"Jarota" znajdującego się na terenie MOSiR 
~~ __ ~~~_____________________J 
Ch~ib~~~ib~~~~2~O miejsc gastronomicznych wraz z zapleczem o powierz

Cena wywoławcza wynosi 2,20 zł za 1 m2 . 

Do ceny dzierżawy dolicza się 22 % podatku VAT. 
. ,!,arunkiem p~zystąJ?ienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko
SCI 900 zł do dma 22 lIpca 1996 r. , godz. 10.00, w kasie MOSiR . 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 1996 r o godz. 11.00, w siedzibie 
MOSiR (budynek hotelu "Jarota"). 

Dodatkowe informacje można uzyskać VI biurze Ośrodka - codziermie od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00. 

Oddział Drogowy PKP Września 
zawiadamia, ie w okresie od dnia 15.07.1996 r. 

do dnia 19.07.1996 r. 
z powodu prac remontowych nawierzchni kolejowej 

ZOST ANIE ZAMKNIĘTY 
DLA RUCHU KOŁOWEGO 

przejazd kol. w m. Kotlin 
skrzyżowanie z drogą wojewódzką Kotlin - Fabianów 

Objazd dla ruchu kołowego w tym czasie odbywać s ię będzie 

oznakowaną trasą objazdu , 

Wszystkich użytkowników dtóg za utrudnienia serdecznie 
przepraszamy 

(2S8I9I) 

"Jr. «=:. 1El." 
JAROCIŃSKIE CENTRUM HURTOWE 

ul. Szubianki 15 (dawllY PHS) 
zaprasza 

P. P. Klientów do zakupów 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. goo - 17°0 

w soboty w godz. goo - 14°° 

Proponujemy 
ATRAKCYJNE WARUNKI ZAKUPÓW 

M. IN.: UPUSTY ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI 
Oferujemy 

SZEROKI ASORTYMENT TOWARÓW W DZIAŁACH: 

PPH "WIKING I" - tel. 47-26-21 
-ryby, przeto rybne 

FH "GREK" s. c. tel. 47-22-26 
-art. spożywcze, alkoholowe, napoje 

FH "TABAK" - tel. 47-38-36 
. -papiero.sy, papier toaletowy, kawa 

Hurtownia "SERMAX" - tel. 47-26-22 
-sery, tluszcze, nabial,jogurty 

PH "ARTCHEM" - tel. 47-35-33 
- chemia, kosmetyki 

ZAPRASZAMY 

Oferuje: I 
D Używane prasy do słomy 

i siana takich firm jak: 
CLAAS, WELGER, FAHR , 
JOHN DEERE i innych 

D Przywóz innych 
maszyn i części 
zamiennych na 
zamówienie 

D Rowery górskie 
prod. włoskiej 

c============= D Autohandel 

o Promocja polskich maszyn i urządzeń 
rolniczych na terenie Niemiec 

O Pośrednictwo w innych transakcjach 
importowo-exportowych 

O Możliwość zakupu za gotówkę i na raty 

Zapraszamy 

Zakład Produkcyjno - Handlowy ' 

"POLWOS" 
ul. Zatorze 18, Wrtaszyce (przyglólM1ej bramie "Lenwitu") 

tel. (0-62) 47-27-09 

Oferujemy materialy budowlane m. in.: 

-ETERNIT 

("rZOPOL" S.A. - Ttzemeszno) 
, WYROBY STALOWE 

W PEŁNYM ASORTYMENCIE 
- CEMENT i WAPNO 

Przedstawiciel Zakladów Cementowo-Wapienniczych 
"GÓRAŻDŻE" S.A. -

Polecamy: 

- SZEROKI ASORTYMENT NA WOZÓW 
w cenach fabrycznych, z Zakładów : 

HYDRO, PULA WY, TARNÓW 

W sprzedaży również: 

-ARTYKUŁY "IZOLACJI" JAROCIN 
• BOGATY ASORTYMENT WĘGLA 

wysokokalorycznego o małej zawartości popiołu i siarki 
- KOSTKA BRUKOWA 

(Zakład Produkcji Betonów - "RA WBRUK" Rawicz) 
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J@~ PRACA l8r PRACA 
MIĘDZYNARODOWA FIRMA "IMPER" 

od niedawna działająca na polskim rynku 

poszukuje współpracownil<ów 

D menedżerów 
D przedstawicieli na teren miasta Jarocina i okolic 

Spotkanie inrormacyjne: Jarociński Ośrodek Kultury 
czwartek - II lipca 1996 r., godz. 18.00, sala kominkowa 

12329IR/96) 

HURTOWNIA PAPIERNICZA 

F.H.P.U. "VISATOS" s.C. 
63-200 JAROCIN, ul. Wrocławska 46 

tel. (0-62) 47-26-48 

ARTYKUŁY 

~l>L4 Btlle 

~ l>L4 ~I(LE'PÓ'" t I(to~I(Ó'" 

~ l>L4 ~Zl(ót 

.. TANIO .. SOLIDNIE" MIŁO .. 

KOMUNIKAT 
Stosownie do art. 18, ust. 2, pkt l ustawy z dnia 7 lipca 94 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie nr XXIV/ 179/ 96 

z dnia 29 marca 1996 L, 

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar w następujących granicach: 
"Od skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Glinki , wzdłuż ul. 

Glinki do północno-wschodniego narożnika działki nr 646, 
wzdłuż granicy działek nr 646 i 642 do działki nr 641/4, 
wzdłuż granic działki nr 641/4 i ul. Batorego do działki nr 
637/ 2, wzdłuż północnych granic działek przy uL Podchorą
żych do kamienia granicznego pomiędzy działkami 614110 
a 779, wzdłuż uL Wojska Polskiego w odległości 60 m po 
wschodniej jej stronie do ul. Wodnej , wzdłuż uL Wodnej do 
skrzyżowania z ul. Glinki. 

Przedmiotem planu jest określenie: 
- przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny 

o różnych funkcjach, 
: linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne 

wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
- zasad i warunków podziału te renu na działki budowlane, 
- lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania 

zabudowy oraz urządzenia terenu; określenie maksymal
nych i minimalnych wskaźników intensywności zabudo
wy. 
Zainte resowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymie

nionego planu. Wnioski na piśmie należy ~kładać w Wydziale 
Architektury , Budownictwa i Ochrony Srodowiska Urzędu 
Gminy i Miasta w Jarocinie w terminie do dnia 30.09.1996 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot -wniosku oraz oznaczenie nieru
chomości , której dotyczy. 

Za Zarząd 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

Gminy i Miasta 
mgr Henryk Kowalski 

Firma projektowa 

p O S Z U K U J 'E 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA 

w Jarocinie na okres 3 miesięcy 

Oferty z ceną składać w biurze ogłoszeń 

6. Pralki 6. lodówki 6. zamrażarki 
6. kosiarki elektryczne do trawy 
Sprzedaż za gotówkę i na raty 

pol eca 
P.H,USZCZELKA 

Jarocin, ul. Targowa 12 
CzynIle codziewtie od 9.00 do /8.00 

.~obo,y od 9.00 do 14,()O 

Tel./fax 47-37-01 (278196) 

(288198) 

Firma odzieżowa 

ZATRUDNI 
pracownika do przeprowadzania 

odpraw celnych 

IS' (0-62) 47-38-40 
(293196) 

KOMUNIKAT 
Stosownie do art. 18, ust. 2, pkt l ustawy z dnia 7 lipca 94 L 

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie nr XXIV/ 179/ 96 

z dnia 29 marca 1996 L, 

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar w następujących granicach: 

"Od skrzyżowania ul. Bema z ul. Curie-Skłodowskiej, 
wzdłuż ul. Curie-Skłodowskiej do ul, Piaskowej , wzdłuż ul. 
Piaskowej i rowu melioracyjnego do uL Powstańców Wielko
polskich, wzdłuż uL Powstańców Wielkopolskich do ul. 
Wrocławskiej , wzdłuż uL Wrocławskiej do posesji nr 76, 
wzdłuż południowych granic działek nr 97 i 101 do skrzyżo

wania ul. Bema z ul. Curie-Skłodowskiej." 

Przedmiotem planu jest określenie : 
- przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny 

o różnych funkcjach , 
- zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

linii rozgraniczających tereny lokalizacji infrastruktury, 
- linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne 

wraz z urządzeniamL pomocniczymi, 
- terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych 

oraz linii rozgraniczających te tereny, . 
- zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane, 
- tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzenia 

oraz użytkowania terenu, 
- lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania ' 

zabudowy oraz urządzenia terenu; określenie maksymal
nych i minimalnych wskaźników intensywności zabudo
wy, 

- granic obszarów reh.abilitacji istniejącej zabudowy i infra
struktury technicznej. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymie

nionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w Wydziale 
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy i Miasta w Jarocinie w terminie do dnia 30.09.1996 L 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru
chomości, której dotyczy. 

Za Zarząd 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

Gminy i Miasta 
mgr Henryk Kowalski 
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OKNA, DRZWI PCV i ALUM. 
Jarocin, ul. Dąbrowskiego 6, tel. 0-62/473-937 . 111 ROLETY, PARAPETY 
I~· OKNA DACHOWE 
~ , " 
~ . 
~ BRAMYGARAZOWE 

Komunalny Zakład Budżetowy w Jarocinie 
zaprasza 

DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 
o pow 23,75 m', polożonego w Jarocinie przy u!' Mickiewicza 1 

(obecnie sklep z wyrobami cias lkarskimi) 
War u n k i d l a o r e l' e n t 6 w: 

• prowadzenie dZIałalności handlowej, nieuciążliwej dla otoczenia oraz mieszkańców 
. przystosowanie lokalu na własny koszt do samodzielnego funkcjonowan ia poprzez 

urządzenie zaplecza santtarnego (z przyłączami wod . kan. do instalacji istniejących 
w budynku) przy czym koszty te nie podlegają zwrotowi 

e przystDsO\·/u.nie lokalu na wiLlsny koszt w zakresie ZWli.łzanym z zamierzani.l dzlała l 
nością handlową - również bezzwromie 

• wywoławcza stawka jednostkowa ceny najmu wynOSI B,OO zł! m2 + V AT 22 % 
• zwycięzcą przetargu jest oferent, ktory zaproponuje najwyższą slawkę Jednostkową 

za najem przedmiotowego lokalu 
• umowa najmu wchodzi 'łI życie od najbliższego miesiąca, następującego po zakon

czeniu przetargu i od lej daly należność za najem staje SIę wymagalna, bez względu na 
stan prac adaptacyjnych. 

Oferty w zapJeczę/owanych koper/ach y. napisem nOFERTA NAJMU", zawlerflJ'Ice 
określenie rodz..1jU zarmerzanej działalności oraz oferowaną cenę jednostkowi' netto 
w zł/m2 należy skiad'-lć VI siedzJbie Zakładu GospodarkI Mieszkaniowej· Jarocin. ul 
Wrocławska 29, I pięrro. pok. Dr 3, w terminie do dnia 25 lipca 1996 r .. gody. 15.00. 
Rozs:rzyglllęcle konkursu ofert liasU/pi do dnia 31 iJpca 1996 r. Początek U1110Wy 

najmu określa się na 1 wrześnid 1996 r 
Zastrzega SIę prawo swobodnego wyboru oferenra w przypadku idenrycznych 

propoxycj i cenowych a także odstąpienia od konkursu ofert bez podama przyczyn. 

[297196) 

l~tlill/faa;" MALF ARB II 
-~'.I---- HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW 

~ . 

~ OSTRÓW WLKP, 

OFERUJE: 

KLEJE· I ZAPRAWY ATLAS 
GIPS SZPACHLOWY I BUDOWLANY NIDA · ,.,.1"" ... -

* FARBY I LAKIERY: Włocławek, Cieszyn, Wrocław, 

Dębica, Łódź, Kalisz - W CENACH PRODUCENTÓW 

* WYROBY PRODUKCJI "MALFARB" 

* LAKIERY DURAL, BONDEX 

* ROZPUSZCZALNIKI, AKCESORIA MALARSKIE I INNE 

Sprzedaż detaliczna w sklepie przy hurtowni 

Bezpłatny dowóz towaru przy większych zamówieniach 

Sprawdź nasze ceny! 

Sprawdź naszą jakość! 

Zapraszamy codzie!l0ie w godz, 8,00 - 18,00, w soboty w godz. 8,00 - 14,00 
OSTROW WIELKOPOLSKI, ul. Poznańska 123 . 

teł.lfax (0-64) 36-01-04 

JAROCIN UL. JORDANA 28 
TEL. 47 2518 

~®(Q)[f(Q)~ ~~o ~ @ o@o 

znany i ceniony producent pasz, 
koncentratów i premiksów 

ogłasza 

WIELKĄ AKCJĘ PROMOCYJNĄ 

DLA ROLNIKÓW GMINY ŻERKÓW 
pod hasłem: 

"Cudze chwalicie, swego nic znacie" 

Za okazaniem dowodu osobistego uzyskasz upust: 
.. 0,5 mln na tonie paszy 

.. 1 mln na tonie koncentratu 

Warunek: zakup jednorazowy za co najmniej 500 zł. 

Spiesz się - atrakcyjna oferta tylko w lipcu 
(282196) 

Ośrodek Transportu Leśnego w Jarocinie 
ul. Zaciszna 2 

ogłasza 

PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT DEKARSKICH 
I BlACHARSKICH 

Termin realizacji zadań do dnia 15.10.1996 r. 

Informacje dotyczące zakresu robót można uzyskać w dziale 
administracji lub telefonicznie pod nr (0-62) 47-35-82 w. 33 

Oferly z cenami prosimy przesyłać na adres: 

Ośrodek Transportu Leśnego 
ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin 

z adnotacją "Przetarg na robo1y dekarsko· blacharskie" 

ZakIad zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważ· 
nienia przetargu bez podania przyczyny. 

(2M/SNU 
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Agn G eszka a.. finalistka 
Ma 17 lat. Uczy się w jarocińskim LO. W styczniu zdobyla tytuł 

Dziewczyny Roku '96 i Miss Elegancji. W marcu Agnieszce Hodernej 

wręczono szarfę I Wicemiss Wielkopolski Nastolatek, w maju i czerwcu 

wzięła udział w ogólnopolskich eliminacjach i zakwalifikowała się do 

finału Miss Polski N astolatek. 

- Od finału " Ilzicwczyny Roku" 
minęło kiłka mies i ęcy. J a k wspominasz 
swój udział w konkursie'! 

- Ila rdzo milo. Poznalam wiele dzie
Wczyn, Z którymi do dzis utrzymuję 
konta kt. Przygotowa nia lrwaly dlugo 
i byly myc,,!ce, a le pa nowala rewela 

. cyjna atmosfe ra. Poza lym dużo się 
nauczyłam . 

- Po. zdobyciu t ytułu Dziewcz)'ny 
Roku '96 ba rd", wiełe si ę wydarzyło. 

- T ak, bralam udzial w konkursach. 
pokazach mody, sesjach zdjęciowych . 

\ To byl bardzo pracowily okres. 
- W marcu wzięłaś udział w konkur

sie Miss Wielkopolski Nastołatek 

i zdobyłaś tytuł ł Wicemiss. Czy spo
dziewałaś się tego tytułu? 

- W konkursie sta rtowalo wie!c lad
nych dziewczyn , każda z nich miala 
W sobie "coś". Liczyla m na n omin ację 

do ko lej nego eta pu ko nkursu, ale nie 
przypuszcza łam , że sta nę na podium. 

- Jako I Wicemiss otrzymałaś za
proszenie do dałszych ełiminacji. 

- Ćwie rćfinal odbyl si ę pod ko niec 
maja w Wa rszawie. Wzięl y w nim 
Udz i a ł wszystkie wicemiss i dziewczęta 

nominowa ne przez organizatorów. 
Eliminacje polegały na zaprezentowa
niu się w kostiumie kąpielowym i su
kience wieczorowej . Kolejny etap -
PÓłfinal odbyl s i ę w połowie czerwca 
We Wrocławiu. Poprzedzi lo go tygod
niowe zgrupowanie . Gwiazdą wieczo
ru była Ewa Kuklińska . My zaprezcn
towałysmy si~ w kostiumach kąpielo
Wych i sukienkach. W eliminacjach 
brało udzia l 15 nastolatek. Wybrano 

6 i j edną "re7.erwow,~". Ja zna lazł am 

si~ wśród fi nali stek Miss Polski Na
stola lek. 

- Kiedy odbędzie si ę finał '? 

- 9.08. w Operze Leśnej w So pocie. 
Poprzedzi go lO-dniowe zgrupowa
nie. Wyjeżdżam więc 30 lipca do 
Gdanska . 

- J ak oceni asz swoje szallse? 
- Nie widzia łam wszystkich dziew-

czyn, więc nic nic mogę powiedzieć. 
N igdy nie wiadomo. jaki typ urody 
będzie podoba l s i ę najbardziej . 

- Poza udziałem w Miss Połski star
towałaś w konkursie dla modeł ck. 

- W kwietniu w Pozna niu odbyły sil' 
regiona lne wybory " Elite M odel Lo
ok". Udało mi s i ę zakwalifi kować do 
grona 22 fi nalistek , niestety nie prze
szla m do dalszych eli minacj i. Było to 
jedmik bardzo miłe przeżycie. 

- Czy chciałabyś pracować jako 
modelka? 

- Tak, bardzo mi się ta praca podo
ba. Trzeba jednak na uczyć s i ę pew
nych rzeczy, d la tego biorę udział 

w zajęc iach szkoly modcłek Da riusza 
Jezierskiego w Pozna niu. 

- Jesteś zadowołona z zajęć prowa
dzonych w 'Tashion Models"? 

- Nic wszystkie są prowadzone ta k 
jak bym chciała , a!c w sumie jestem 
zadowolona. 

- W jakich pokazach już występowa
łaś'! 

- Brałam udzia l w prezentacjach. 
organizowanych przez "Gaźcl~ Ja ro
cińską". Od wrześni a współpracuję 
z Agencją Mody "Ava ngarde". Ta 
agencja zaproponowała mi udział 

Wybieramy Miss Lata! 
Od finalu konkursu " Dziewczyna 

R.oku '96" minęlo już pól roku. Nasza 
miss - Agnieszka H odema z powodze
niem bierze udzi a ł w różnych konkur
Sach, a już niebawem będzie reprezen
tować Jarocin w finale " Miss Polski 
Nastolalek '96". D o tej pory nie oglo
Si liśmy nowej edycji konkursu, gd yż 
SZYkujemy dla was coś specja lnego . 
Ąle na razie niech to zosta nie tajem
nicą. Tera z ogłaszamy konkurs na 
~iss Lata! 

Jeśłi chcesz przeżyć coś niepowta
I"talncgo, poznać ciekawych ludzi, nau
czyć się ładnie poruszać i zwalczyć 
Iremę - zgłoś się! 
" Ko nkurs jest orga nizowa ny przez 
Gazel, Jarociń sk ,," i " JA-Rad io". 
~og" wziąć w nim udział dziewczyny 
\y wieku ł5 - 23 łat. Czekamy na twoje 
~gloslcnic, które powinno zawierać: 
łł1lię i nazwisko, dokładny adres, numer 
telefonu, da t ę urodzenia , wzrost i pozo
slałe wymiary (hiust, t ałia, biodra). 
~głoszenic możesz przysłać pod ad
'CScm red"kcji (ul. T. Kościuszki 8B, 
63-200 Jarocin) z dopiskiem " Miss 
lata", możesz leź dzwonić od ponic-

dzialku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 
pod numer telefonu: 47-37-60. Szcze
gółowy regula min można otrzymać 
w sekretariacie redakcji . 

Aby znaleźć się w gronie finalistek 
naszego konkursu, trzeba wziąć udział 
w cłiminacjach . Odbędą się one 20.07 
i 10.08 w dyskotece w Wiłkowyi oraz 
27.07 i 17.08 w disco "Scatm.n" 
w Ziełonej Łące koło Pleszewa. Do 
finalu "Miss Lata" można także się 
zakwałifikować, biorąc udział w wybo
rach "Miss Płaży", które będą or
~anizowanc na basenach. w Jarocinie, 
Zerkowic i Koźminic. DZiewczyny wy
lonione w wyniku tych eliminacji wez
mą udział w fi nale konkursu "Miss 
La ta". który odbędzie si ę 25.08 w Ja
rocinskim Ośrodk u Kultury . 

Na dziewczyny czek aj ą a tra kcyjne 
nagrody . i nieza pomnia ne przeżycia! 
Dodatkową atrakcją jest nominacja 
dła dwóch dziewczyn do finału, kon
kursu " Dziewczyna i chłopak lata" 
organizowanego przez poznańską 
Agencję Mody " A.angarde". 

J eś l i chcesz ciekawie spędzić waka-
cje - zgłoś się do nas! (ap) 

IV pokazie mody, który odbył się pod 
koniec maja w restauracji "Meridian" 
w Poznaniu. Prezentowałam sukienki 
z kolekcji i Ma rii Lupy i bieliznę fi rmy 
" Preslo - bis". Być może wc wrześni u 

wystąpię IV po kazie " Moda Avangar
de Show", który odbędzie się w po
znański ej operze. 

- Bralaś także udzi ał w kilku sesjach 
zdjęciowych. 

- Miałam rohi o ne zdjęci a dla agen
cji "Fashiotl Mode ł s", a ta kże praco
wałam w Pozna ni u ze Z byszkiem K o
walem i w Wa rszawie z Andrzejem 
Cichockim. Nie byly to jednak zdjęcia 

rekla mowe, zbieram je do swojego 
portfo lio. 

- J a k twoje sukcesy odbierają rodzi
ce i znajomi? 

FOTO Stochowiak 

ABC szczupłej syłwetki 

Czy to prawda, że ... 
. ... chłeb i ziemniaki tuczą? 
Nie, ale ba rd zo skutecznie zapycha

ją żołądek , dzięki czemu czujemy się 
syci. C hleb pelnoziarnisty zawiera 
wiele mikroelementów, któ re mogą 
być pomocne p rzy odćhudza ni u. Kar
tone są skarbnicą wita min i minera 
ł ów, któ re przyspieszają trawienie. 

* ... sałatka jedzona prled każdym 
posiłkiem wyszczupla'! 

T ak , a to dlatego, że sała t ka zapy
cha żolądek i tłumi apetyt, dz i ę ki 
czemu jemy mniej . Poza tym sałatka 
z(Jwlcra enzymy pomagające strawić 
to, co zjadlo s ię po nicj . 

. ... gorąca woda wyszczupła? 
Tak, ponieważ wzmaga przem ianę 

ma terii. Z na na jest metoda odchudza
nia polegająca na piciu kilku szklanek 
gorącej wo dy dziennie. 

- Rodzice t raktuj'l to normalnie, nie 
mam z lego powodu żadnych ulg. 
Znajomi ciesz::! się, gra t ulują , życzą 
powodzenia. 

- A co na to nauczyciele? 
- Biorąc udział w eliminacjach i po-

kazach opuszczala m wiele zajęć. 
Wszystko musiałam nadrobić. Na 
szczęście nauczyciele byli ba rdzo wy
rozumiali . 

- Czy zgłaszając się do Dziewczyny 
Roku spodziewałaś się takiego rozwoju 
wydarzeń? 

- Nie. Zgłosi lam s i ę do konkursu, by 
s i ę sprawdzi ć. Nie myślałam jednak, 
że wygram i wezmę udzi ał w kolejnych 
konkursach . Wszystko dzia lo się la k 
szybko. 

- Gdybyś mogła cofnąć czas, czy 
zmieniłabyś coś? 

- Na pewno nic. Ilardzo wiele się 
nauczy łam , nabrałam pewności siebie, 
pozbylam się t remy. ł'oza tym po
znałam wielu ba rdzo interesujących 

· Iudzi . Mogłam od kulis zobaczyć, jak 
wygląda świat mody i wybory miss. 

- Masz bardzo dobrą figurę. Czy 
w jakiś szczególny sposób dbasz o linię'! 

- Nie s tosuję specjalnej diety. Jestem 
wegetarianką , już w szko le podstawo
wej przestałam jeść mięso , ale za to 
zjadam bardzo dużo surówek i nabia
lu . Nie uprawiam wyczynowo sporlu, 
bardzo l ub ię plywać i jeżdzić na rowe
rze. 

- Jakie masz plany na wakacje? 
- Chcia łabym wyjechać nad morze. 

Moje plany są jednak uzależnione od 
terminu fi nalu Miss Polski Nastola
tek. 

- Życzę ci więc zdobycia korony Miss 
i udanych wakacji. 

- Dziękuję, 

Rozmawiała 

AGNIESZKA PILARCZYK 

imię - Agnieszka 
nazwisko - HodeI1la 
data urodzenia -1 8. 12 . 1978 r. 
znak zodiaku - Strzelec 
kolor oczu -niebieski 
kolor włosów - cienU1y brąz 
wymi ary - 174/88/60/88 
języki obce -j . niemiecki 
zainteresowania - moda, muzyka, para-

psychołogia i SZ1uka 
abstrakcyjna 

marlenie - być niezaleŻl1ą 

.... szczupli żyją dłużej? 
Ta k, mówi się, że okolo 14 kg 

nadwagi skraca życic o 10 lat. 
* ... slońce wyszczupla? 
Tak, powoduje ono bowiem wzrosl 

produkcji ad rena liny - hormonu ak
tywności . S tąd w i osną i latem latwiej 
zachować szczupłą figurę. 

. ... niektóre witaminy i minerały od
chudzają? 

Tak, na p rzyklad molibden, który 
znajduje się w grochu , fasoli , jarzy
nach, wątrobie czy nerkach odkwasza 
o rgani zm i aktywizuje przemianę ma
terii. Wilaminy pośredn io wpływają 
na trzymanie linii , gdyż wzmagają one 
produkcję enzym ów. 

* ... można poczuć si ę sytym jedząc 
niewiele? 

Tak, a le na leży jeść wolno i sta ran
nie przeżuwać każdy kęs. Osoby, któ
re jedzą szybko, zwykle jedzą więcej 
i części ej towarzyszy im uczucie prze-
jedzenia. Oprac. A~ 
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"Gatunek" 
Sf, USA ( 1995 r.) , reż. ' Roger 

Donaidson , wys!. ' Ben Kingslcy, Mi
chael Madsen, Forcs t Whitaker, Na
tasha Henstridge, dystr. - Wa rner 

W większości film ów fantastyczno
naukowych szukamy odpowiedzi na 
nurtujące nas - Ziemian - pytanie, czy 
poza nasz~ planetą żyją inne inteligen
tne istoty? Korzystając z osiągnięć 
techniki szukamy ich w kosmosie, ale 
uruchamiamy także swoją Wyobraź
nię , która bez przeszkód może szybo
wać nawet we wszechświecie. 
Reżyser "Gatunku" - Roger 00-

naldson uświadamia nam jednak, że 
ci, z którymi kontaktu tak pragniemy, 
mogą być naszymi wrogami , mogący
mi śmiertelnie zagrozić naszej popula
cji, Zapomnieli, zdaje się, o takiej 
ewentualności naukowcy z "Gatun
ku " , Kiedy bowiem otrzymali odzew 
z Kosmosu, w postaci nieznanego 
nam kodu genetycznego wraz z in
strukcją jak dokonać połączen ia go 
z komórką ludzką , zabrali się ochoczo 
do roboty, Stworzyli nowe życie, była 
nią dziewczynka, której wizerunek 
przypominał "anielicę" . Ale "anieli
ca" ta jeszcze miała pokazać całą 
gamę swoich możliwości. 

Znakomity thriller, świetne efekty 
specjalne (H. R. Giger, pracował m. 
in, przy "Obcym", oraz Richard End
lund). 

Oprac. JOANNA ŚCIGACZ 

KINO "ECHO" 

Jarocin, ul. Gołębia I 

"Gorączka" 

12 lipca - godz. 17.00 

13 lipca - godz, 19,00 

14 lipca - godz. 15.00 

Cena biletu 5 zł 

"Gry uliczne" 
12 lipca - godz, 19.00 

13 lipca - godz. 17,00 

14 lipca - godz. 17,00 

Cena biletu 5 zł 

"Co się wydarzyło" Madison County" 
ł5 lipca - godz, 19,00 

16 lipca - godz. 19.00 

17 lipca - godz, 19,00 

Cena biletu 5 zł 

-IWVPOŻYCZALNIA'I 
KASET - --

(Kino '~Echo") 

7058 " Pestka" - obycz. 
7063 "Miłosna rozgrywka" - dramat 
7065 "Dolores" - sens. 
7062 "Spadający anioł" - sens. 

7060 "List do mordercy" - sens. 
7061 "Wstrząsy" - horror 

7064 " Pięść prawdy" - karate 

7066 "Maraton" - erot. 

Dwie perkusje 
i dwa basy 

W pi~tek 28 czerwca w poznańskim 

klubie " Eskulap" odbyl s i ę koncert 

legendarnej kanadyjskiej formacj i 

NO MEANS NO. Byla tojużczwarta 
wizyta tego zespołu w naszym kraju. 

Tym razem pobyt w Polsce obej
mował trzy koncerty. Oprócz Pozna

nia muzycy wystąpili jeszcze w Kra-

·Pl VTA! KASETA 

Biały rap 
"zielonego" 

Czy komuś w Polsce eoś powie 
nazwisko Brian Austin Green'! Chyba 
nie. Ale Davida Silvera znają pewnie 
wszyscy, zachłyśnięci bogactwem i je
dnocześnie prymitywizmem Stanów 
Zjednoczonych, wielbiciele (a raczej 
wielbicielki) amerykańskiego serialu 
"Beverly Hills 902 10" . Właśnie Brian 
Green wcielił się w rolę Davida, muzy
kującego nastolatka, próbującego na
grać płytę. W filmie próby skończyły 
się niepowodzeniem. Rzeczywistość 
okazała się jednak bardziej pomyśłna 
dla Briana. Kilka miesięcy temu 
w USA ukazał się al bum zatytułowa

ny "One Stop Camival", autorstwa 
właśnie Greena. Od niedawna jest 
także dostępny na polskim rynku, 
dzięki firmie Sony Musie Entertain
ment. 

"One Stop Camival", określając 

najogólniej, to połączenie hip - hopu 
i rapu, Nie oznacza to, że otrzymaliś
my kolejną monotonną papkę, jakby 
rodem z MTV, Piosenki, w większości 
napisane i wyprodukowane przez 
Briana, urozmaicają różnorodne "do
datki", jak na przykład soulowe czy 
[unkowe chórki. Częste są również 
jazzowe partie klawiszy. Mieszanką 
wszystkiego jest natomiast singiel 

kawie i Warszawie, Na calej polskiej 

trasie Kanadyjczykom towarzyszyl 

nasz rodzimy Hardtime. Koncert 

w Pozna niu zaplanowa no na godzinę 

18.00, jednak już od 16.00 pod " Es

kulapem " zaczęli gromadzi ć się fani , 

którzy przyjecha li do stolicy Wielko

polski z różnych stron kraju . Zespól 

dotar! prawie na ostatnią chwilę i z tej 

przyczyny impreza opóźniła się o po

nad godzin ę, Nikogo to nle zaskoczy

ło , dlatego że te poślizgi stały się już 

tradycją. Za to w tym czasie można 

było spokojnie odwiedzić l iczne stois

ka z różnymi gadżetami lub posilić się 

promujący krążek - "Y ou Send Me", 
doskonały przykład zdo l ności Greena 
do przelamywania barier utartych 
konwencji rapu . Na płycie znalazła się 

też druga wersja tego utworu, chyba 
nawet ciekawsza, utrzymana w całości 
w jazzowych klimatach, 

Jak się okazuje, dobry rap, to nic 
tylko czarny rap. Biały człowiek - cho
ciaż nazywa się "zielony" ("green" 
znaczy po angielsku "zielony") - rów
nież doskonale potrafi rappować, 

a kiedy czyni to tak pomysłowo jak 
Brian Green, uzyskujemy bardzo in
teresujący produkt. Z małą ilością 

"[ucków" ! 
Płyta będzie prezentowana w "Ja

Radio" w najbliższy poniedziałek po 
godz, 17, 

ROBERT KAŹMIERCZAK 

BRJAN GREEN "One Stop Car
ni.al"; Epicj Sony Musie Entcrtain
ment: 
The C/oset; That',' Right; You Send 
Me; l-2-Threez; Style ls It; Musie 
Business E0!$% (Interlude); Did' t 
Have A Cłue; Da Drama; Mind And 
Da Body; Beauty And Da Bea ts; Ho
metown; Vou Send Me (Jazz Mix); 
Extacy; Do What You Wanna Do 

·CZASOPISMA 

Wakacyjna 
"Machina" 
Ukazała się lipcowo - sierpniowa 

" Machina" , Z podwójnego numeru 
magazYnu można się między innymi 
dowiedzieć, że Dusty Hill, basista ZZ 
Top nie zabierze na koncert do Pol
ski ... pistoletu . W naszym kraju będzie 
się czuł po prostu bezpieczniej niż 
w Nowym Jorku. - Kim pan w/aściwie 
jest , panie Kościkiewicz' - pytają Grze
gorz Brzozowicz i Filip Łobodziński , 
w wywiadzie z gitarzystą , grającym 
przez lata w zespole De Mono. Obec
nie Kościkiewicz rozpoczyna solową 
karierę. Jest także założycielem mie
sięcznika " Machina", Tylko dziesięć 
minut miał Brzozowicz na przeprowa
dzenie rozmowy z gitarzystą zespołu 
Metallica, Kirkiem Hammetem. 
W tym czasie Kirk s tarał się m. in. 
przekonać dziennikarza, "" Metallica 
grała w Polsce aż trly razy, Nicporo-

wspaniałym "jedzonkiem" od krish
noweów. 

Granie zaczęlo si ę pan; minut po 
19.00. Na pierwszy ogień poszła grupa 
Program, która niegdyś nazywala s ię 
Program II L Chłopaki mieli tylko 20 
minut, ale wywi" zali s i ę dobrze z roli 
tzw. rozgrzewacza. N iestety nie mogli 
w pełni rozwinąć skrzydei ze względu 

nu limit czasowy. Później Hardtime 
znany na naszej scenie niezależnej od 
dłuż"ego czasu. W zeszłym roku uda-
lo im się wydać debiutancką, zresztą 

bardzo udaną, kasetę. Obyło się bez 
niespodzianek, po prostu kolejny dob-
ry występ. Po krótkiej prl erwie spo
wodowanej przemeblowaniem sceny 
(zainstalowano dwie perkusje) na de' 
ski wyszli NO MEANS NO - jeden 
z tych zespołów światowej sceny nie
zależnej, które otoczone są ,największą 

czcią, I tutaj trudno oprzeć się pew" , 
nemu wrażeniu: zaawansowana siwiZ- 1 
na wokalisty Robbiego Wrighta świa' 
dczy o tym, że mógłby on być ojcem ' 
większości fanów, ale nic bardziej mY' 
lącego. Panowie dysponują takim 
"pałerem" ,że wiełu ogarniętych hard
core'em młodziaków może tylko z za
zdrością popatrzeć . Pierwszy utwór, 
niesamowicie kręcący, był grany bez 
gitary, na dwa basy. Potem jednak 
Andy wziął do rąk swojego Gibsona 
i tak było już do końca, Niesamowity 
koncert niesamowitego zespołu i ta 

niesamowita, jedyna w swoim rodzaju 
muzyka, to jest właśnie cały NO ME- , 
ANS NO. Smaczku występowi dodało 
to, że grali na dwie perkusje. Na bis 
człowiek, który grał na drugiej per' 
kusji, stanął za mikrofonem i zespól 
odegrał ku 7.adowoleniu publiki dwa 
kawałki RAMONES'ów. 

O tym, jak gorąca była atmosfera I 

pod sceną , świadczy fakt, że jeden 
z fanów bawił się całkowicie na gola
sa(!). 

zumienie wyszło stąd, że w Stanach nie 
dostrzega się specjalnej różnicy mi~ 
dzy Połand a Hungary. . 

Muzyka techno i związany z m4 
spos6b myślenia, patrzenia na świat" 
jest wyrazem kulturowej świadomOŚcI 
ludzi z epoki komputer6w, informacYJ' .. ( 
nych autostrad i totalnej konsumpcji· ' I ~ 
twierdzi Jan Smuga, w artykule "Kul- 'f 
tura techno", Bogusław Linda przY" I 
znaje natomiast, że na wiele rzeczy jest 
po prostu za stary, Czuł się jednak 09 

siłach , aby podyskutować o woj Ole 
w Jugosławii, muzyce, nałogach , przY' 
jaźni i oczywiście o filmie, tam tym . _ 
z epoki PRL. 

Tomek Budzyńsk i z zespołu Armia, 
Litza - gitarzysta Acid Drinkers i Da' 
rek " Maico" M alejonek - lider gruPY 
Houk wypowiadają się na temat swe-
go nawrócenia religijnego na rodzimY k 
katolicyzm, Artykuł "Taniec DaWl- . ~ 
da"jest szczególnie wart przeczytania, ) . 
Intymne zwierzenia muzyków ukazU- • 
j ą zupełnie inny św iat muzyki rOC' p 
kowej . Odległy od machlojek shoW 
businessu, kreowania się na idoli. 
a przede wszystkim przesycony tylU, 
co osta tnio tak mało popularne - reh' 
gią , wiarą, (et) 
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PROGRAM 
JA-RADIO 

96,8 MHz 71,09 MH, 

Poniedzialek - Piątek 
Wiadomości od 10.00 do 17.00 co godzi
nę 

Piosenka dnia - 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - po wiadomościach 

9.00 - 14.00 MOJE PRZEDPOŁUD
,NIE, 9.20 Horoskop. 9.30 " Wyh!cza-

Z my .. :?"· informacje o wyłączeniach prą
du. 9.40 · Kursy walut , 9.45 Przegląd 

prasy, 11.10 Konkurs z JA-Radiem, 
12.45 "Z drogi" - informacje dla kierow
ców, 13.10 - 14.00 " Impreza" - infor
malOr kulturalny, 14.00 - 16.00 SŁU

CHAJ UCHEM A NIE BRZUCHEM, 
14.15 Ryzy k-fizyk - informacje z giełdy, 
kursy wal ut . 15.30 - 16.00 Jeśli mamy - to 
zagramy, 16.00 - 19.00 JA-GRAM -

- I TWOJE RADIO - informacje i muzyka, 
18.05 " Wyh!czamy ... ?" - informacje 

" o wyłączeniach prądu 

Piątek 
17.00 - 19.00 Muzyczna ckslozja - Wszys
tko o Inuzyce polskiej - audycja Miłosza 
Szczecińskiego 

Sobota , 
9.00 - 16.00 Bol.G.O.S. - Bardzo In
teresująca Generalnie Odlotowa Sobota, 
12. 10 - 13.00 Zat.ńc, w kuchni - gotuj 
razem z nami, 13.10 - 14.00 Taśma 
- informacje i muzyka filmowa - audycja 
PrLemyslawa Jankowskiego, 14.00 
- 15.00 Canto Cantare z Konradem 
Dziennikiem, 15.00 - 16.00 RAmo NO
STALGIA - Sobotni Zestaw Balango
wy, 16.00 - 17.00 NA ŻYWCA - audycja 
Hieronima Ścigacza, 17.00 - 19.00 JA
RA D10W A LlSi'A PRZEBOJÓW 
(22) - prowadzą Hieronim Ścigacz 

"'i Adam Martuzaiski 

Niedziela 
9.00 - 14.00 NIEDZIELNE PRZEBU

,. DZANKI , 14.00 - 16.00 Koncert życzeń, 
i 1'," 16.00 - 18.00 PLN - I'OPOŁUDNIO
, WE LENIUCHOWANIE NIEDZIEL-

:i 

;1 

" NE - audycja Agnieszki Walczak i Ma
·riuszaGryski , 18.00-19.00SportoweJA 
~ informacje sportowe - audycja Sławka 
Włoszczyka i Artura Pachali 

Wtorek 
17.00 - 1-9.00 Znacie to posłuchajcie - au-

. ;' dycja Slawka Mikołajcza ka 
Środa 
'8.00 - 19.00 Pozdrowienia - prowadzi 
Konrad Dziennik 

li Czwartek ." 
18.00 , . i9,OO"Wiecz.\r rockowy Pawia 
Michaliszyoa 

II 

" 1-

SZYFROGRAM 
na 12 lipca 

" Aby bawić się z nami, wystarczy kupić 
:- Gazetę Jarocińską" i sluchać JA-Radia. W 
y każdym numerze "G.J." znajdzie się diagram 
i~ krzyt6wki z~ ponumerowanymi polami. 
,. Obiaśnień haseł należy szukać w piątko-
1- ) Yłych audycjach JA-Radia . Od9adnięte 

Wyrazy wpisujemy poziomo w diagram. Po 
11 POdaniu ostatniej definicji zaprezentujemy 

nUmery pól , z których litery utworzą 
i, rOZWiązanie naszej krzyt6wki. Kiedy 
1, OdCzytacie Państwo hasło, dzwońcie 
i- natychmiast do radia. Czeka alrakcyjna 
t) nagroda! (faf) 

JA-Radiowa 
Lista Przebojów 
notowanie 21 z 6 lipca 1996 r. 

1. "MACUMBA" - Big Cyc 4/5 
2. "ŻYCIE CUDEM JEST" - Desu 7/1 
3. "WPLKAWAY TO HEAVEN" 

- Acid Orinkers 519 
4. " REACH" - Gloria Esiefan 6/8 
5. "WIELKA STRATA" -RobertChojnacki 6/7 
6. " ORlA CIEN" - VariU5 Manx 3/10 
7. " SHE'S JUST KILlING ME" - ZZ TOP 612 
8. " CIAO' " - Lush 7/4 
9. "NA SEN" - Urszula 6/3 

10, " A oESIGN FOR LIFE" 
- Manie Street Preachers 5111 

11 . "WŁADZA" -Closlerkeller 15/17 
12. " JESlI WIESZ CO CHCĘ POWIEDZIEĆ" 

- Ka sia Nosowska 4/12 
13. " BECAUSE YOU LOVEo ME" 

- Celine Dian 4/14 
14. "$IMMER DOWN" - The Specials 3/18 
15. "KILLlNG ME SOFTLY" - Fugees 2121 
16. " PO TO JESTES NA SWIECIE" 

-Maanam 2120 
17. "CHCĘ ZNAĆ SWOJ GRZECH" 

• Kasia Kowalska 9,6 
18. "TASAMAMltOSC"-PodBudą 10/13 
lS. "THEONLY THING THATLOOKS GOOoON 

ME 15 YOU" - Bryan Adams 3/22 
20. "YOU AND HIM" - Sophie Zelmani 1/0 
21. "CIĄGNIK" - Blenders 2/23 
22. " CAN'T GET YOU OFF MY MINO" 

- Lenny Kravitz 17/15 
23. "KONIK NA BIEGUNACH" - Urszula 8/16 
24. "NAGA CHĘĆ" - FOl Dee 9/19 
25. "JEŚLI ZECHCESZ OoEJSĆ" - Kuli l /O 

JA-Radiowa Lista PrzebojóvI pre.zentowanajest w 
kaidą sobotę między 1-,00 a 1rP. (liczby podane z 
prawej strony oznaczają kolejno : miejsce w 
poprzednim tygodniu i liczbę tygodni na tiscie) . 
Słuchaj nas na 96.8 MHz lub 71 .09 MHz. 
Korespondencję , glosy do JA-Radiowej listy 

Przebojów prosimy kierwlaC nazała.czonym kuponie 
(najlepiej naklejonym na kartce pocz1O'#E!J) na adres 
redakcji: JA-Radio, ut. Kościuszki 8B, 63-200 
Jarocin, lub składać na kartce pocztOVJejw MCzy1elni 
pod RatuszemM 

Głosować można również telefonicznie, pod nr 
(0-62) 47·15-31· codziennie w godz. 1 S:t> do 1fiC1l. 

Glosy mogą być oddawane tylko na piosenki 
prezentowane w JA-Radio (sorry!), 

UWAGA! Gło:so.vać można a nonimov/o, ale lepiej 
wpisać s .... łOje nazwisko i adres, bo w trakcie listy 
będziemy losować nagrody. 

Do JA-Radiowej 
Listy Przebojów typuję: 

.,- .. . 

(\Oj'IIo...aWCI) 

.,- .. 
(1)1~) 

.,-.. (.,,,., 
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35 

42 
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MAGIA IMION 
WERONIKA - ta co panuje na 
ziemi 
i Ewelina, Filomena, Gracja, Letycja, 
Stella, Walentyna, Zyta 

Trzeba przyznać, że panie noszące 
te dostojnie brzmiące imi ona , nie 
mają "głębokiego charakteru" choć 
ich totemem zwierzęcym jest golębi
ca. Są to kobiety zdecydowane, lecz 
o wybuchowym temperamencie. Ma
ją sklonność do zamykania si9 w so
bie, są inlrowertyczkami. Ja wnie 
okazują zazdrość, choć są pewne sie
bie i zdecydowane. W działaniu twar
do s tąpają po ziemi, nie ufając in
tuicji. Są uparte, otwarcie wyrażają 
swoje zdanie, raz podjęte decyzje nie 
podlegają żadl1ym zmianom. Ciężko 
znoszą porażki. 
Wzorowe uczennice, w przyszłości 
uprawiaj ą za wody wymagającc po
święcenia i dobrych ko nta któw z lu
dźmi , szczególnie z dziećm i. W ybie
rają za wód pielęgniarki , lekarza, 
nauczycielki. Ich inteligencja nie jest 
zbyt błyskoliiwa i raczej analil yczna 
niż syntetyczna. Duża wrażliwość 
sprawia, że łatwo je zranić. W miłośc i 

zaborcze, są jednak zdolne do wiel
kich przyjaźni . Życiem ich kierują 
niezłomne zasady moralne, Posiada
ja dużą żywotność, lecz muszą kont
rolować swoje nastroje. Zapadają 

często na choroby jelit i Pluc. Uro
dzone altruistki , wierne i oddane, 
ulegają z radością sile miłości . 
Życie tych pań jest proste i oparte na 
sprawdzonych zasadach ; wydawać 
by się mogło, że wszystko przychodzi 
im bez trudu. Te kobiety posiadają 
nieprzebrane bogactwo czułości i mi
lości , zaiste godnie "panują" na zie
mi. Żyją , oświetlają, rozgrzewają .. . 
To światła dła opuszczonych, cho
rych, zaniedbanych. 

WŁODZIMIERZ - ten, który 
czeka i ma nadzieję 
i imiona o podobnych cechach: Atana
zy, January, Maurycy, Saturnin 

Jako dzieci wymagają dyscypliny 
i szczególnej opieki. To urodzeni ak
torzy, potrafi ,! z przekonaniem od
grywać wszelkie uczucia, grą tuszując 

Grzegorz Genderka 
Osiek 2, 63-242 Mil'S7.kÓw 

oferuje do sprzedaży 
S I' ROPI.\" - X5 zl m ' 

+ 7 % VAT • siatki plastykowe 

• siatki Rapitza • siatki Leduchowskiego • kleje do styropianu • kołki do mocowania styropianu 
(JO I/ 96) 

KOMPUTERY 
LETNIA PROMOCJA 
• SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW PC, 

POOZESPOLÓW I OPROGRAMOWANIA 
• DORADZ1WO I INSTALACJA (ROZBUDOWA) 

KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA 
U KLIENTA 

' INSTAlACJA I ADMINISTRACJA 
SIECI KOMPUTEROWYCH 

PRO OMNIA. POZNAN, UL PALACZA 87., 
TELJFAX (0-61) 61 01 61 

wewnętrzny zamęt. Są introwertyka
mi , rzadk o tracą nad sobą kontrolę, 

~Ie jeżeli już - wówczas bywają gro
zm. 

W o ptym a lnych warunkach wyka
zują nieprzec i ętną silę woli, którą 
za tracają zupełnie w sytuacjach eks
lremalnych. Są skłonni do przekory. 
Ewentualne porażki paraliżują ich do 
tego stopnia , iż zatracą zupełnie wolę 
walki. Mają dobrą intuicję, wiele 
uroku, są doskonałymi gawędziarza
mi . Pociągają ich wszys tkie wolne 
zawody, mogą być aktorami , pisa
rzami, dramaturga mi, lekarzami, 

Bardzo inteligentni i rozsądni , 
choć z trudem podejmują decyzję lecz 
raz podjęte , rea lizują z pasją i kon
sekwencj ~!. Już jako dzieci potrzebują 
miłości i zrozumienia, również w ży
ciu dorosłym miłość jest podstawą 
ich egzystencji. Są wspaniałymi mę
żami i ojcami. Ścisle przestrzeganie 
norm m oralnych bywa pretekstem 
do ucieczki przed odpowiedzialnoś
cią. Przyczyną wielu schorzeń męczą
cych tych panów jest zle odżywi anie 
i zwykle zmęczenie trudami dnia co
dziennego (uwaga na jelita, płuca). 
Charaktery te 7~wierają wieje cech 
kobiecych, d latego też już w dziecińs
twie należy rozwijać w nich cechy 
męskie, nic dopuszczając w ten spo
sób do narastania kompleksów. 

Są ludźm i obdarzonymi wdzię

kiem i dużym urokiem osobistym, 
o ogromnych możłiwościach twór
czych , brakuje im jedynie pewnej 
agresywności, tak charakterystycznej 
dla j as trzębia, ich · totemu, 
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f\(l BARAN (21 111- 191V) 
, Propozycja Wodnika będzie 

teraz tym, czego Ci trzeba. Nie zastana
wiaj się nad konsekwencjami, nie ma 
na to czasu. Odwiedziny kogoś blis
kiego mogą pokrzyżować Twoje naj
bliższe plany . l świetnie. W tym 
bałaganie możesz niechcący natknąć się 
na kogoś, kto odmieni Twoje życie. 
Pomyślny dzień - piątek. 

"\./' BYK(20IV-20V) 
U Romans, który ostatnio się 
zacząl, trwa i trwa ... Czyżliy to wreszcie 
bylo to? A może po prostu chcesz 
spędzić urlop z kimś, kogo nie można 
się powstydzić? Jeśli igrasz z uczuCiami 
partnera, popełniasz wielki bląd. 
Nieporozumienie z Koziorożcem 
powinno wyjaśnić się w ciągu kilku 
najbliższych dni . Pomyślny dzień -
niedziela. 

rr BLIŹNIĘTA (2 1 V - 20 VI) 
Nie narzekaj, że za gorąco i że 

w lesie pelno kleszczy, pająków i 
innego robactwa. Jeśli zdecydowaleś 
się na wakacje na lonie natu ry, nie 
oczekuj Bóg wie czego. Spróbuj 
polubić tę nicznaną Ci dotychczas 
niczwykłą ciszę czy zapach mokrej 
trawy. Niewiele już jest tak pięknych 
miej sc. Pomyślny dzień - czwartek. 

cr::::\ RAK (2 1 VI - 22 VII) 
~ Czy nie wydaje Ci s ię, że czas 
trochę odpocząć? Nie można żyć 
wyłącznie'pracą. Jeślijest to możliwe 
pakuj s ię i ... witaj przygodo! Życzliwy 
Baran pomoże Ci w sprawie, która 
wymaga fachowej porady. Zresztąjest 
to także w jcgo interesie. Propozycja 
Panny nie do odrzucenia! Pomyślny 
dzień - sobota. 

n LEW (23 Vll - 22 VIII) 
UL Nie podejmuj zbyt pochopnej 
decyzji. Sprawa jest bardzo nicjasna. 
Nie byłoby najciekawicj wpaść z 
deszczu pod rynnę! Spotkal!ie z przyja
ciółką pozwoli Ci spojrzeć na sprawę, 
którą ostatnio się zajmujesz, z zupełnie 
innej perspektywy. Dopiero teraz 
dostrzeżesz w tym wszystkim głębszy 
sens . Pomyślny dzień - środa. 

nh PANNA (23 VIlI - 22 IX) 
liK Czy nie przyszlo Ci do głowy, 
że czas już najwyższy skończyć z tymi 
dziecinny mi wybrykami? Możesz 
niechcący zrobić komuś dużą przy
krość. Rozmowa telefoniczna z przyja
cielem otworzy Ci oczy na wiele 
niejasnych dotychczas spraw. Nie 

wykorzystuj jednaJ<..tych informacji do 
swoich osobistych celów. Pomyślny 
dzień - poniedziałek. 

fi W AGA (23 IX - 22 X) 
_ W poniedziałek czeka Cię nie
spodzianka. Z najmniej spodziewanej 
strony. Chyba nie masz zaufania do 
kogoś z najbliższego otoczenia. Dlacze
go? Nie masz przecież podstaw do 
takich ocen. Uważaj, by nie popełnić 
kolejnego głupstwa, którego będziesz 
potem żałować. Pomyślny dzień -
niedziela. 

m SKORPION (23 X - 21 XI) 
11l. Nieporozumienie towarzyskie 
na początku tygodnia popsuje Ci nieco 
humor. Czy warto sprzeczać się o tak 
mało istotną sprawę? Pan Skorpion 
może przeżywać w tych dniach waka
cyjne fascynacje. Małżonki tych panów 
proszone są o wyrozumiałość i cierpli
wość. Pomyślny dzień - wtorek. 

~ /\ STRZELEC (22 XI - 21 XII) 
)(. . • Zamieszan ie s powodowane 
czyjąś nieodpowiedzialnością nie 
ułatwi Ci pracy. Cóż, tak czy siak -
musisz to jakoś załatwić. Jeś li niespo
dziewanie trafią Ci się większe pienią
dze, nie musisz wszystkiego wydać w 
dwa dni. Czy koniecmie chcesz sobie 
kupić ko lejny kostium kąpielowy? 
Pomyślny dzicń - piątek. 

V\_ KOZIOROŹEC(22 XII - 19 I) 
°F Nie zastanawiaj się zbyt długo. 

Taka okazja może s i ę drugi raz nie 
pOv.1órzyć. Trochę pieniędzy, dobry 
humor i w drogę! Czwartek będzie 
idealnym dniem do odbycia wciąż 
przekładanej rozmowy z Bykiem. Nie 
będzie ona zbyt mila, ale dojdziecie 
"Teszcie do porozumienia. Pomyślny 
dzień - czwartek. 

""""'" WODNIK (20 1- 18 II) 
'" '" Powodzenie u pici ,przeciwnej 
przL,vróciło Ci chyba w głowie. Nie 
jesteś, niestety, pępkiem świata. Byłoby 
dobrze, gdybyś sob ie wreszc ie to 
uświadomił. Jeśli nie zmądrzejesz -
wkrótce czeka Cię bolesne rozczaro
wanie . Spotkanie w kameralnym gronie 
pozwoli Ci spojrzeć z dystansem na 
sprawę, która ostatnio spędzała Ci sen 
z powiek. Pomyślny dzień - środa. 

li RYBY (19 11- 20 Ill) 
T'\ Parę osób chciałoby złożyć Ci 
wizytę, nie wylączaj więc telefonu i nie 
barykaduj drzwi. A może by tak małe 
przyjątko na leśnej polanie? Albo 
szalony wieczór na plaży? Jeś li jesteś 
samotną Rybką, czeka Cię w tych 
dniach mały romans. Ktoś już sobie 
Ciebie upatrzył. Teraz Twoja kolej! 
Pomyślny dzień - poniedziałek. 

MERKURY i WENUS 

t-'mai<SVrna~e wykorzystanie przestrzeni 
użytkownika 
wykonania 

NOWOCZESNOŚĆ W TWOIM DOMU 
Drzwi suwane wykonane l luster kryształowych, 
z płyt białych lub drewnopodobnych znajdują zastosowanie w więkSZOŚCł 
pomies.zczeń mieszkania; biura, hotelu i In. 

Możliwość odliczenia od podatku 
Środa Wlkp., ul. 20, Pażdziernika 1, tel. 545-24 

od 11 .00 do 17 

Poziomo: I) gatunek krokodyla, 6) stan w USA, 9) skra, 10) dokto! 
medycyny, I I) zniąna słońce, 12) cerkiewny obraz, 13) król egipski, 16) wylapuje 
bezpańskie psy, 20) powóz pogrzebowy, 23) kur, 24) firm ament, 25) formacja 
lotnicza, 29) zasłona w oknie, 32) gatunek fasoli , 35) dawniej ozdoby przy ubraniu, 
36) drewno na narty, orzesznik, 37) wyrób cukierniczy, 38) na dziurze w spodniach 
39) okrasa, 40) młoda dzika kaczka. 

Pionowo: 2) droga w parku, 3) zdejmowana u krawca, 4) 
lampa ośmioelektrodowa, 6) rosyjskie imię żeńskic, 7) kiciuś, 8) 
w dawnych Prusach i Rosji, 13) śpi na gwoździach, 14) świet,"n:lrcińs:ki 

15) zespół ośmiu muzyków, 17) rocznik, kronika, 18) alann, 19) pojedlnar.ie, 
12 miesięcy, 22) urojenie, omam, 26) znany gawędziarz tatrzański, 27) 
świta, 28) roślina oleista, 30) jeden 7. narkotyków, 3 I) oszczer, ryba morska, 
olsza, 34) trzos, sakiewka. 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 
do 26, utworzą rozwiązanie - myś l Owidiusza. 

ROZWIĄZANIE 

KRZYŻÓWKI NR 264 

Hasło : Piękno nie leczy wzrokl/. 

Nagrody wylosowali: 
MARIA ZIELIŃSKA 

- Ż6łków I nr 9 (25 zł), 
LIDIA HAŁAS 

- Annapol 28 (10 zl), 
PAULINA SMURAWA 

- Klęka 2/1 (kawa), 
.JUSTYNA I'IOTROWSKA 

- Nosków, ul. Ko*mińska 25 (kawa). 

\ 

Oprac. PIOTR W 

Rozwiązanie kr;,vżówki 

przysłać lub przyni~ć wraz z 
do biura ogłoszeń (Jarocin. 
Ratusz) do 19 lipca. Spośród 
wych rozwiązań wylosowane 
dwie nagrody pieniężne (25 
oraz dwie nagrody rzeczowe 

> . \.. 
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