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Osoby, które
kiedykolwiek
związane były ze
stowarzyszeniem
„Praca Integracja
- Samorządność”,
twierdzą, Że prezes
organizacji Ireneusz
Hemmerling zbudował
prawdziwe
„ imperium”, do
którego szczelnie
broni dostępu.
Ludzie nie chcą
Ciepłych, pogodnych,
oficjalnie wypowiadać *•*
*6
»#
oraz pełnych radosnej nadziei
się na temat sytuacji,
w
r l Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
jaka tam panuje.
życzy
.ta i
Boją się. Anonimowo k
R ED A K C JA
E|;
mówią, że prezes
wykorzystuje pieniądze
stowarzyszenia do
►„JARKON" CZEKANAWIELKI CZWARTEK
prywatnych celów.
Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, pracownicy byłego „Jarkonu”
Ireneusz
nie otrzymali wynagrodzenia w wyznaczonym na 10 kwietnia termi
nie. Dzierżawca zakładu, włoski przedsiębiorca Rinaldo Lupo do tej
Hemmerling
pory wypłacił załodze tylko po 300 zł zaliczki i zaległe należności za
stanowczo zaprzecza
nadgodziny. Pracownicy twierdzą, że nie mają już możliwości wal
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Czytaj na str. 9

czyć o swoje prawa, ponieważ zagrożono im, iż w razie strajku zo
staną rozwiązane umowy o pracę. Ostateczny termin wypłaty reszty
wynagrodzenia za marzec wyznaczono na Wielki Czwartek.
Szerzej na str. 3

►KRUSZCZAK
TRZECI
WPOLSCE
Karol Kruszczak
w yw alczył brązow y
m edal M istrzo stw
P olski Ju n io ró w w
Judo w kategorii do
55 kg. To największy
dotychczasowy suk
ces młodego judoki
IP P O N -u Ja ro cin .
Startująca wśród ju 
niorek Aneta Matela
(kat.44 kg) zajęła na
tych m istrzostw ach
Piąte miejsce.
Szerzej na str. 37

►KOLEJNYDZIAŁACZ
Kolejny działacz komitetu „Teraz Jarocin” wygrał konkurs or
ganizowany przez burmistrza Jarocina. Tym razem prezesem „Ja
rocin - Sport” Spółka z o.o. został Henryk Kowalski. Jak zapew
nia wiceburmistrz Robert Kaźmierczak o wyborze zdecydowała
kompleksowa koncepcja rozwoju firmy, a nie przynależność do
komitetu. Henryk Kowalski pokonał w konkursie pięciu kontrkan
dydatów.
Szerzej na str. 3

BIURO OGŁOSZEŃ
W Niedzielę Palmową 13 kwietnia na jarocińskim rynku rozpoczęło się nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, zorganizowane przez parafię św. Marcina w Jarocinie. Jako pierwsi krzyż nieśli
członkowie rady parafialnej. Na kolejnych stacjach przejmowali go przedstawiciele grup
modlitewnych. Droga Krzyżowa zakończyła się w parku - przy ruinach kościoła św. Ducha

(k)

czynne do piątku
18 kwietnia

informacje

Pieniądze
na czas wolny

Kolejne zmiany
w starostwie
Honorata Śmigielska je st kandydatką na stanowisko
pełnomocnika ds. integracji europejskiej w jarocińskim
starostwie. Z pracy w urzędzie zrezygnowała natomiast
Karolina Szamborska, kierownik Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości.
Do konkursu na pełnomocni
ka ds. integracji europejskiej w sta
rostwie powiatowym przystąpiły
cztery osoby. Jednej z nich - Ho
noracie Śmigielskiej starosta Sła
womir Wąsiewski zaproponował
pracę w wydziale promocji, akty
wizacji gospodarczej, edukacji,
kultury i sportu. Honorata Śmigiel
ska zatrudniona będzie od 1 maja
na okres 3 miesięcy, z możliwo
ścią przedłużenia umowy. Jak nas
poinformowała Beata Krzyżosiak,
rzecznik prasowy starostwa, Ho
norata Śmigielska ma zbyt małe
doświadczenie, aby objąć samo
dzielne stanowisko. Pełnomocnik
ma funkcjonować poza wydziałem

i podlegać bezpośrednio staroście.
Od początku kwietnia w sta
rostw ie nie pracuje K arolina
Szamborska, kierownik Ośrodka
W spierania Przedsiębiorczości.
- Zrezygnow ała ze względu na
atrakcyjniejszą ofertę pracy, którą
otrzymała - wyjaśnia starosta Sła
womir Wąsiewski. Część obo
wiązków kierownika OWP przej
mie Honorata Śmigielska. - Ośro
dek nadal będzie funkcjonował.
Zastanawiamy się nad powoła
niem stowarzyszenia, które przeję
łoby jego zadania. Stowarzyszeniu
łatwiej będzie pozyskiwać środki
z zewnątrz - dodaje starosta.
(ag)

Zgłoszenia przyjmowane będą
do 30 maja br. w Wydziale Polity
ki Społecznej W ielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Pozna
niu. Szansę wsparcia będą miały
głównie projekty nowatorskie, re
alizowane przy udziale środków
własnych oraz wskazujące na duże
znaczenie w zaspokajaniu potrzeb
dzieci i młodzieży.
Informacji na ten temat udzie
la Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Jarocinie przy ul. Szubianki 21, teł. 505-46-06.
(man

Urzędnicy
nie są w stanie
Przetarg na opracowanie
powiatowego programu ochrony
środowiska ogłosiłjarociński
urząd, bo ja k twierdzi starosta
pracownicy nie są w stanie
przygotować dokumentu.

Z pensji
na komputery

Do piątku wpłynęły 4 oferty.
Można je składać do czwartku 17
kwietnia do godziny 11.30.
Na opracowanie programu ogło
szono przetarg, bo jak twierdzi sta
rosta, pracownicy urzędu nie są
w stanie przygotować szczegółowe
go dokumentu. - Program musimy
mieć opracowany do końca roku
- wyjaśnia starosta Sławomir Wą
siewski. Na przygotowanie progra
mu zaplanowano 3 5 tys. zł.
(ag)

50 tys. zł będzie kosztować doposażenie Urzędu
Miejskiego w Jarocinie w sprzęt komputerowy.
Pieniądze zaoszczędzone zostaną z wydatków
na administrację.
Zmiany w budżecie gminy Ja
rocin na rok bieżący nie ominęły
również administracji. Wydatki na
nią zostały zmniejszone o 100 tys. zł.
- Zmniejszamy wydatki na płace
urzędników, a zwiększamy na in
westycje w sprzęt komputerowy
- mówi Robert Kaźmierczak, wi
ceburmistrz Jarocina. Dzięki temu
urząd wzbogaci się o sprzęt kom
puterowy oraz projektor. Doposa
żenie urzędu będzie kosztowało 50
tys. zł. Zdaniem wiceburmistrza
jest to wydatek niezbędny. - Po
przedni burmistrzowie nie korzy
stali ze sprzętu komputerowego. Ja
nie wyobrażam sobie pracy bez
komputera. A doszło do takiej sy
tuacji, że przez ostatnie miesiące
burmistrz pracował na prywatnym
komputerze. Ponadto komputery

Stowarzyszenia oraz inne
organizacje społeczne
i pozarządowe mogą ubiegać się
o dofinansowanie projektów
dotyczących organizacji czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży
poprzez edukację i sport.

potrzebne są w wielu innych wy
działach urzędu - mówił Robert
Kaźmierczak.
Podczas sesji przewodniczący
rady Stanisław Martuzalski wska
zywał również na potrzebę dopo
sażenia w sprzęt biura rady. Tym
20 wolontariuszy Stowarzy
czasem jeden z sołtysów powie
szenia
„Praca - Integracja - Samo
dział: - Za pół roku będziecie twier
rządność” w Jarocinie zbierało
dzić, że macie za małe pomieszcze
żywność dla najuboższych. Akcję
nia i znowu będzie problem. Dys
prow adził W ielkopolski Bank
kusję jednak uciął przewodniczą
Żywności. - Przez trzy dni zbiera
cy rady, stwierdzając jednoznacz
liśmy żywność w marketach w Po
nie jej koniec.
znaniu. Naszej grupie udało się
Po zmianach na wynagrodze zebrać ponad tonę różnego rodza
nie dla pracowników gmina prze ju produktów. Ludzie najczęściej
znaczy w tym roku ponad 2 min dawali mąkę, kaszę, ryż, olej i sło
700 tys. zł. Całkowite wydatki dycze - mówi Renata Ignor ze sto
na administrację wyniosą ponad warzyszenia PIS.
5 min zł.
Żywność zebrana podczas akcji
(mat)
banku trafi również do Jarocina, (mat)
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► JAROCIN
Andrzej Baranek został radnym Rady Miejskiej
w Jarocinie z listy SLD. Otrzymał 123 głosy. Stra
tował w okręgu nr 2 (Jarocin, Annapol, Bachorzew,
Hilarów, Tarce). W radzie zasiadł po rezygnacji Ma
riana Michalskiego.
Był radnym II i III kadencji. Obecnie chce działać na
rzecz budowy kanalizacji i dróg w gminie. Chce też
powołać klub dla seniorów oraz „stworzyć nowy dzien
ny dom pomocy społecznej”.
Andrzej Baranek ma 56 lat. Mieszka w Jarocinie. Posiada wykształ
cenie zawodowe. Należy do SLD. Jest przewodniczącym Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jarocinie. Żonaty, dwo
je dzieci. Interesuje się sportem i turystyką górską.
(mat)

► ŻERKÓW
Janusz Szóstek ma 46 lat. Podczas wyborów starto
wał z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Żer
ków - Samorządna Gmina”, w okręgu obejmującym
swym zasięgiem Żerniki, Kretków, Rogaszyce, Prusinów i Minfszew. Uzyskał 180 głosów.
Radnym jest już czwartą kadencję. Od 18 lat jest też
sołtysem. Obecnie za najważniejsze do zrealizowania
zadania uważa: budowę dróg w Prusinowie i Miniszewie, wykonanie oświetlenia w tych wioskach, budowę dróg dojazdo
wych do pól w Żernikach. Chce też doprowadzić do naprawienia i po
większenia parkingu przy kościele w Kretkowie. Wykonanie sanitaria
tów na sali wiejskiej w Żernikach oraz wyposażenie tej sali. Konieczne
jest także wybudowanie przystanku autobusowego w Miniszewie. Kolej
ne ważne zadania to naprawa boisk sportowych w Prusinowie i Kret
kowie oraz rozpoczęcie kanalizacji w Żernikach, Kretkowie i Rogaszycach.
Posiada wykształcenie średnie rolnicze. Razem z żoną prowadzi
liczące 30 ha gospodarstwo nastawione na produkcję zwierzęco-roślinną.
Mieszka w Żernikach z żoną Krystyną i dwoma synami - 22-letnim
Wojciechem i 23-letnim Arturem. Wolny czas poświęca na pracę spo
łeczną.
(akl)
Zbigniew Michalak jako jedyny radny odmówił wy
pełnienia ankiety i udzielenia informacji m.in. na te
mat, co w ciągu czterech lat pracy w żerkowskim sa
morządzie chce zrobić dla swych wyborców.

Adam Kołodziej do rady powiatu startował z okrę
gu Jaraczewo - Kotlin z listy Polskiego Stronnictwa
Ludowego. W wyborach uzyskał 254 głosy. Do rady
wszedł na miejsce Stanisława Andrzejczaka, który po
objęciu stanowiska wicewójta Jaraczewa, musiał
zrezygnować z funkcji radnego powiatowego.
Ma 51 lat. Żonaty - żona Krystyna, sześcioro dzie
ci. M ieszka w Kotlinie. Posiada wykształcenie wy
ższe. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu.
W latach 1998-2002 pełnił funkcję starosty jarocińskiego. Jako rad
ny w obecnej kadencji będzie prowadził działania na rzecz moderniza
cji i rozbudowy szpitala oraz poprawy infrastruktury drogowej. Za jed
no z najważniejszych zadań uważa również ograniczenie poziomu bez
robocia.
Wolny czas chętnie spędza na łonie przyrody. Lubi dobrą książkę, (ag)
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FIRMOWY SALON KOSMETYCZNY QUINOT
SOLARIUM SALON FRYZUR WELLA
Jarocin, Rynek 15, tel. 605-29-22

„Edukacja to prawo, a nie
przywilej” - pod takim hasłem
Stowarzyszenie Młodej Lewicy
Demokratycznej przeprowadziło
akcję informacyjną skierowaną
do przyszłych studentów.
Chodziło o pokazanie młodym
ludziom, że będąc w trudnej sytu
acji materialnej, można podjąć stu
dia. Zaś pieniądze na ten cel moż
na zdobyć z wielu źródeł. - Ulotka
zawiera informacje na temat po
mocy materialnej, jaką można
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uzyskać na poznańskich uczel
niach. Ponadto w broszurkach,
które my rozdawaliśmy, znalazły
się też informacje na temat form
pomocy, jakie oferuje Wyższa Szko
ła Humanistyczno-Ekonomiczna w
Jarocinie - mówi Fryderyk Wró
bel, przewodniczący SMLD w Ja
rocinie. Na terenie gminy Jarocin
rozprowadzono ponad 300 ulotek.
Więcej informacji na ten te
mat można znaleźć na s,tronie
wWw.studiuj.prv.pl
(mat)

www.gj.com.pl

Informacje

Nowy (stary) szef
Kolejny członek komitetu „Teraz Jarocin” wygrał konkurs organizowany
przez burmistrza Jarocina. Tym razem prezesem „Jarocin - Sport” Spółka z o.o.
został Henryk Kowalski.
Do konkursu na prezesa spół
ki „Jarocin - Sport” przystąpiło
6 kandydatów. Do drugiego eta
pu zakwalifikowano 4. Po zapo
znaniu się z przedstawionymi kon
cepcjami rozwoju firmy oraz po
rozmowach z kandydatami bur
mistrz Adam Pawlicki powierzył
funkcję prezesa Henrykowi Ko
walskiemu, wiceburmistrzowi Ja
rocina w II kadencji, działaczowi
„Teraz Jarocin”. - Przynależność
pana Kowalskiego do komitetu nie
miała najmniejszego zfiaczenia. Po
prostu przedłożył on najbardziej
rozwojowy pomysł na funkcjono
wanie spółki, a także na rozwój jej
bazy sportowej. Wskazał też na
możliwości wykorzystania ośrod
ków wypoczynkowych, bazy hote
lowej, współpracy ze stowarzysze
niami. Koncepcja, którą przedło
żył była kompleksowa. Pozostali

kandydaci bardziej skupili się na
samym sporcie, a nie na spółce
jako podmiocie gospodarczym,
który ma św iadczyć usługi dla
mieszkańców. Ponadto pan Ko
walski kierował już MOSiR-em powiedział Robert Kaźmierczak,
wiceburm istrz Jarocina. Dodał
również, że dwie inne osoby, któ
re wzięły udział w konkursie otrzy
mają propozycję zasiadania w ra
dzie nadzorczej spółki. Wicebur
mistrz nie chciał jednak zdradzić
nazwisk. - Rada jest trzyosobowa.
Burmistrz powierzy funkcję prze
wodniczącego Januszowi Majew
skiemu, który ma w tej dziedzinie
doświadczenie. I chciałbym pod
kreślić, że jest to najlepszy dowód
na to, że dla burmistrza nie ma
znaczenia przynależność partyjna
(Janusz Majewski należy do SLD
i jest asystentem ministra Marka

Wagnera - przyp. red.). Natomiast
o dwóch pozostałych członkach
rady będziemy mogli powiedzieć
po zakończeniu procesu p rze 
kształceń spółki - wyjaśnił wice
burmistrz.
We wtorek 8 kw ietnia bur
mistrz odwołał ze stanowiska dy
rektora Miejskiego Ośrodka Spor
tu i Rekreacji w Jarocinie Macieja
Łącznego. Funkcję tę do czasu za
kończenia procesu przekształceń
MOSiR-u w spółkę,Jarocin - Sport”
będzie pełnił Henryk Kowalski.
Później zostanie jej prezesem.
Maciej Łączny został kierowni
kiem zespołu obiektów sporto
wych. Dotychczasowy kierownik
Krzysztof Królak otrzymał trzy
miesięczne wymówienie.
Rozmowa z Henrykiem Kowal
skim w następnym numerze.

„Jarkon” czeka
na Wielki Czwartek
Po 300 zł zaliczki wynagrodzenia za marzec i zaległe
należności za nadgodziny wypłacił pracownikom
byłego „Jarkonu” włoski przedsiębiorca Rinaldo Lupo.
Resztę wypłaty załoga ma dostać w Wielki Czwartek.
Tak obiecuje Włoch.
W marcu załoga firmy „JarkStyle” - byłego „Jarkonu” strajko
wała domagając się wypłaty zale
głych pensji za luty. Wypłatę obie
cywano i przekładano z tygodnia
na tydzień. Determinacja pracow
ników, którzy przystąpili w końcu
do strajku okupacyjnego, spowo
dowała, że włoski dzierżawca za
kładu Rinaldo Lupo wypłacił na
leżności. - Dostaliśmy tak zwane
gole pensje, czyli bez nadgodzin.
Resztę, razem z całą wypłatą za

nak oczekiwane wynagrodzenia za
marzec i zaległe dodatki za luty.
Pracownicy otrzymali jedynie za
liczkę w wysokości 300 zł. - My
to już przerabialiśmy. W marcu też
najpierw dostaliśmy 300 złotych,
a potem, żeby wypłacili nam resz
tę musieliśmy okupować zakład
- mówią. Tym razem jednak pra
cownicy nie są pewni, czy jeżeli
nie dostaną reszty pieniędzy, będą
mogli walczyć o swoje prawa.
Twierdzą, że Rinaldo Lupo posta

(mat)

Gmina ma zapłacić
nauczycielom
Sąd Pracy w Jarocinie rozpatrzył 22 pozwy nauczycieli z gminy Jarocin w sprawie
wypłaty dodatku motywacyjnego. Wyroki są jednoznaczne - gmina powinna wypłacić
zaległości. Tymczasem władze gminy twierdzą, że mogą wypłacić tylko dodatki wraz
z odsetkami, ale bez pochodnych. Nauczyciele mają podjąć decyzję, czy pójdą
na ugodę, czy nadal będą dochodzili swoich praw w sądzie.
N auczyciele szkół podsta
wowych, gim nazjów i przed 
szk o li, p ro w a d zo n y ch p rzez
gminę Jarocin, złożyli 368 po
zwów w sprawie niewypłacenia
przez gminę części dodatku mo
tywacyjnego. Dotyczy to okre
su od stycznia do sierpnia 2000
roku. Sąd Pracy w Jaro cin ie
wydał już 22 wyroki potw ier
d z a ją c e s łu s z n o ś ć pozw ów .
Oznacza to, że gmina powinna
Wypłacić nauczycielom zaległe
dodatki wraz z odsetkami. - Wy
roki nie są prawomocne - mówi
sędzia Magdalena Tyrakowska z
Sądu Pracy w Jarocinie.
Tym czasem w ładze gm iny
twierdzą, że zgodnie z możliwo
ściami budżetu mogą w ciągu
miesiąca wypłacić różnicę w do
datku, a w ciągu dwóch miesię
cy odsetki, ale bez pochodnych i
bez odsetek od pochodnych. (Od
sumy płacy zasadniczej i dodat
ku motywacyjnego liczone są po
zostałe dodatki, takie jak: staż
Pracy, dodatek wiejski, trzynast
v'rww.gj.com.pl

ka i stawka za godzinę ponadwy
miarową - to są tzw. pochodne).
- Przew idyw aliśm y, że wyroki
mogą być niekorzystne dla gm i
ny. Podjęliśmy więc starania, by
zabezpieczyć w budżecie kwotę
400 tys. zł na ten cel. Ale wtedy
pozwy nauczycieli dotyczyły wy
płaty dodatków z odsetkami bez
pochodnych. Po 10 grudnia ub.
roku dowiedzieliśmy się, że część
nauczycieli rozszerzyła roszcze
nie, żądając także wypłaty p o 
chodnych wraz z odsetkami. A to
jest już kwota 750, a nawet 800 tys.
zł. Niestety w budżecie roku 2003
nie jesteśm y w stanie wygospo
darow ać takiej kw oty - mówi
Robert Kaźmierczak, wicebur
mistrz Jarocina.
Pierwsze pozwy dotyczyły wy
płaty różnicy w dodatku, gdyż jak
nas poinformował prezes ZNP w
Jarocinie Marian Gulcz „nauczy
ciele mieli trudności w dotarciu do
stosownych danych i opinii praw
nych, co im się należy, a co nie”.
Ostatecznie gmina zapropono

wała nauczycielom ugodę. Władze
są skłonne wypłacić zaległe róż
nice w dodatku wraz z odsetkami,
bez pochodnych i bez odsetek od
pochodnych. - Czekamy na osta
teczną decyzję nauczycieli. Oko
ło 60 %już podpisało ugody i przy
stało na naszą propozycję. W in
nych przypadkach będziemy odwo
ływać się od decyzji sądu do wy
ższej instancji. Inie dlatego, że nie
chcemy wypłacić zaległości, tylko
dlatego, że nie mamy pieniędzy
- mówi wiceburmistrz.
Związek Nauczycielstwa Pol
skiego oraz NSZZ „Solidarność”
Komisja Pracowników Oświaty
stoją zgodnie na stanowisku, że
różnica w dodatkach wraz z po
chodnymi i odsetkami powinna
być wypłacona. - To się po pro
stu nauczycielom należy - mówią
przedstawiciele związków. Pod
kreślają, że każdy z nauczycieli
podejmie decyzję indywidualnie,
czy będzie dalej dochodził swo
ich praw w sądzie.

Czy w byłym „Jarkonie" znów dojdzie do protestów? Załoga - jak w ubiegłym miesiącu
- nie dostała wypłaty. Włoski przedsiębiorca Rinaldo Lupo postawił sprawę jasno
- jeśli pracownicy będą strajkować, zerwią z nimi umowy o pracę

marzec, obiecano nam ju ż termi
nowo - dziesiątego kwiemia - mówią
pracownicy „Jark-Style”.
Dziesiątego kwietnia mijał też
termin ważności umów o pracę za
wartych między włoskim przed
siębiorcą a pracownikami.
Rinaldo Lupo zapewniał - rów
nież na łamach „Gazety Jarociń
skiej”, że od kwietnia problemy
z nieterminowymi wypłatami wy
nagrodzeń znikną, a stosunki mię
dzy nim a pracownikami unormują
się. Załoga czekała więc na koniec
pierwszej dekady kwietnia z dużą
niecierpliwością.
W czwartek 10 kwietnia w by
łym „Jarkonie” rzeczywiście wy
płacano pieniądze. Nie były to jed

wił sprawę jasno - jeśli zastrajkują
zerwie z nimi umowy. A te zosta
ły przedłużone tylko do końca
czerwca.
W miniony piątek załodze wy
płacono jednak kolejną transzę za
ległych należności. Były to pienią
dze za nadgodziny przepracowa
ne w lutym - średnio po 200 zł.
Termin wypłaty wynagrodzeń za
marzec został ostatecznie ustalo
ny na 17 kwietnia, czyli na Wielki
Czwartek.
Rinaldo Lupo tłumaczy, że
opóźnienie w wypłatach tym ra
zem nastąpiło z powodu zatrzyma
nia w czasie strajku samochodów
z towarem.
ANNA KONIECZNA

► POWSTAŁ KLUB REGIONALISTÓW
W Jarocinie powstał Klub Regionalistów Ziemi Jarocińskiej.
Liczy 23 członków. - N aszym ce le m je s t ochron a zabytków ,
p rz y g o to w a n ie p u b lik a c ji na 7 50-lecie m iasta, a ta kże p rz y 
g o to w a n ie m a te ria łó w do J a ro c iń s k ie g o S łow nika B io g ra fic z 
nego i k a ta lo g u c m e n ta rz y - mówi Jan Jajor, przewodniczący

klubu. Członkowie klubu chcą również organizować wyciecz
ki oraz prelekcje i wykłady poświęcone zabytkom i historii.
Siedziba klubu mieści się w jarocińskim PTTK.

(mat)
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■ kradzieże i włamania 8 kwietnia w Jarocinie w sklepie warzywnym
przy ul. Wrocławskiej zatrzymano Beatę T. ze Szczecinka i Izabelę R.
ze Świnoujścia. Obie kobiety narodowości cygańskiej usiłowały
dokonać kradzieży kieszonkowej. Klientka zdążyła się zorientować
i zawiadomiła policję. Prawdopodobnie te same kobiety dokonały
kradzieży kieszonkowej przed miesiącem w sklepie przy ul. Wąskiej
w Jarocinie.
9 kwietnia włamano się do fiata 126p, skąd łupem złodzieja padły
koło zapasowe, gaśnica, lewarek wartości 350 zł.
11 kwietnia policjanci z rewiru dzielnicowych w Jarocinie
zatrzymali Grzegorza P., który zdemontował ogrodzenie po nieczynnej
oczyszczalni ścieków przy b. Lenwicie. Sprawca skradł elementy
okien, metalowe, drzwi, futryny itp. wartości 5 tys. zł.
■ napad 11 kwietnia około godz. 20.00 do„Autobaru” w Witaszyczkach
wszedł mężczyzna. Zażądał wydania pieniędzy przystawiając
barmance pistolet do skroni. Kobieta wydała 1.500 zł. Złodziej
pospiesznie wybiegł z baru do czekającego samochodu i odjechał.
■ Wypadek W Jarocinie na ul. Folwarcznej Jacek C. jadący oplem
omega przejeżdżał przez niestrzeżony przejazd kolejowy. Nie
zastosował się do sygnałów świetlnego i dźwiękowego, po czym uderzył
w bok lokomotywy pociągu towarowego jadącego z Wrocławia.
Samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Mężczyzna przeżył,
w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
■ mandaty W dniach 7-13 kwietnia funkcjonariusze Referatu Ruchu
Drogowego KPP w Jarocinie nałożyli 26 mandatów karnych na
łączną sumę 3.400 tys. zł. Najwyższy mandat, w wysokości 400 zł
otrzymał kierowca, który przekroczył prędkość.
(jn)
Informacje pochodzą z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

■ pożary suchej trawy 8 kwietnia na ul. Słupskiej w Jarocinie na rowie
paliła się sucha trawa. Ogień zaprószyła nieznana osoba. Dwa dni póź
niej w Cielczy trawa paliła się na skarpie kolejowej. Największy
tego typu pożar strażacy gasili w Lubini Małej, gdzie sucha trawa
paliła się na obszarze blisko 1 ha. W gaszeniu pożaru brało udział
9 osób.
■ pażar suszarni W Witaszyczkach, w przedsiębiorstwie Martin Bauer
produkującym herbaty, spaliła się komora suszarni. Akcja gaszenia trwała

blisko 3,5 godziny. Straty materialne oszacowano na 100 tys. zł. Praw
dopodobnie przyczyną pożaru była awaria urządzenia mechanicznego.
(jn)
Informacje pochodzą z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Jarocinie.

imprezy
Do 10 kolizji i jednego
bardzo groźnego wy
padku doszło w ubie
głym tygodniu na dro
gach powiatu jarociń
skiego. W minioną sobo
tę kierowca opla omegi
uderzył w lokomotywę
pociągu towarowego.
Do wypadku doszło na
niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ul.
Folwarcznej w Jaroci
Fot Artur Antczak
nie. Zdaniem policji,
kierowca prawdopodobnie nie zdążył przejechać przed pędzącym skła
dem; nie zastosował się też do sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
Mężczyzna jechał sam, na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy,
pobrano krew do badań. Obecnie przebywa w szpitalu. Jego stan
lekarze oceniają jako poważny - do poniedziałku nie odzyskał przy
tomności.
(jn)
r y n e k
14 kwietnia w jarocińskim urzę
dzie pracy zarejestrowanych
było 7.194 bezrobotnych.
W ciągu tygodnia zarejestro
wało się 51 osób. Spośród 47 wy
rejestrowanych, 34 podjęło pracę.
Powiatowy Urząd Pracy w Ja
rocinie dysponuje ofertami za
trudnienia dla projektanta mebli
k u ch en n y ch , p rz e d sta w ic ie li
handlow ych, k u ch arza, szefa
kuchni, agenta, doradcy reklamy,

p r a c y
kierownika zakładu, pracownika
administracyjno-biurowego, kasjera-sprzedawcy, elektryka-automatyka, techników m echani
ków, osoby do obsługi centrali te
lefonicznej (z gr. inwalidzką),
pracownika kulturalno-oświato
wego, psychologa, pedagoga po
pedagogice specjalnej, opiekunaterapeuty, cukiernika, tynkarza
do agregatu tynkarskiego, akwi
zytora, inform atyka, technika
elektronika.

t a r g o w i s k o

olej „Kujawski”
pomidory
ogórki
pieczarki
rzodkiewka (p.)
jabłka
cytryny
pomarańcza
jaja

4

4,20 do 4,40
8.00 do 12,00
4.00 do 6,80
4.00 do 4,50
2.00 do 2,50
0,80 do 2,00
3.00 do 4,60
3.50 do 5,90
2.50 do 5,00

telefony zaufania ^

wydarzenia

akcje

► ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Zarząd Rejonowy PCK w Jarocinie organizuje zbiórkę żywności pod
hasłem „ZAJĄCZEK”. Zgromadzone w czasie akcji produkty zostaną
podarowane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Do
16 kwietnia zbiórka potrwa w sklepach SHP,,ZGODA”: w pawilonie przy
ul. Wojska Polskiego, „Sezamie” przy ul. Wrocławskiej, „Merkurym” na
os. Konstytucji 3 Maja 15. Również do środy żywność zbierana będzie
w na stacji paliw „JET”. W markecie „Szarotka” akcja potrwa do 17 kwiet
nia. Zakończono już zbieranie produktów w „Biedronce” i „U Marian
ka”. W przeprowadzenie zbiórki włączyły się siostry PCK, a także mło
dzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Gimnazjum oraz pod
stawówki nr 2 i 4 w Jarocinie.

► TEATRALNE PREZENTACJE
23 kwietnia rozpoczynają się XII Regionalne Prezentacje Teatrów
Dzieci i Młodzieży. W imprezie weźmie udział 26 zespołów te
atralnych, m.in. z Jarocina, Kalisza, Ostrzeszowa, Krotoszyna, Ostro
wa Wlkp., Pleszewa, Żerkowa. Przesłuchania konkursowe w JOK-u
potrwają trzy dni. 25 kwietnia o godz. 17.00 na jarocińskim rynku zo
staną ogłoszone wyniki prezentacji.

► DZIEŃ INWALIDY W ŻERKOWIE
Żerkowskie koło PZERiI organizuje spotkanie z okazji Światowego
Dnia Inwalidy w dniu 24 kwietnia. Początek o godz. 15.00 w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Żerkowie. Zgłoszenia od członków związku
przyjmowane są w biurze w każdy czwartek w godz. 10.00 - 12.00 (tel.
740-31-83 lub 740-32-54).

► NA WYCIECZKĘ PO ZIEMI SIERADZKIEJ
Zwiedzanie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Tubądzinie, zespołu
parkowo-pałacowego w Małkowie, którego dzierżawcą był Władysław
Reymont, oraz miejscowości Warta z klasztorem ojców bernardynów znajdzie się w programie wycieczki organizowanej przez jarociński
oddział PZERiI. Koszt wyjazdu, który odbędzie się 29 kwietnia, wyno
si 31 zł dla członków organizacji oraz 35 zl dla osób niezrzeszonych.
Informacji udziela biuro oddziału PZERiI w Jarocinie (ul. T. Kościusz
ki 15a) w każdy wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00.

► ZAPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jarocinie ogłasza zapisy kan
dydatów na rok szkolny 2003/2004. Nauka obejmuje następujące in
strumenty (do wyboru): fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela,
gitara, klarnet, flet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon oraz perkusja.
Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły przy ul. Kościuszki 16, tel./fax
747-30-20, w godz. 9.00 - 16.00 do 30 maja. Badanie przydatności kan
dydatów odbędzie się na początku czerwca.
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Policyjny telefon zaufania
- do Komendy Powiatowej Policji
w Jarocinie 747-22-41
- do Wojewódzkiej Komendy Policji
w P o z n a n iu 0 -8 0 0 /1 3 0 -3 3 4
(bezpłatny).
W Jarocinie 747-15-22. Ośro
dek Terapii Uzależnień, ul. Ko
ściuszki 18, czynny od poniedział
ku do piątku w godz. 8.30 - 20.00.
Terapia dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin. Interwencja
kryzysowa dla ofiar przemocy.
W Żerkowie 740-38-93. Punkt
konsultacyjny dla osób z proble
mem alkoholowym oraz członków
ich rodzin czynny jest w środy od
godz. 17.00 do 19.00, w ośrodku
profilaktyki, socjoterapii i rehabili
tacji, ul. Jarocińska 35.
W Jaraczew ie 740-80-13,
czynny w pierwszy i trzeci wtorek
miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.
Punkt konsultacyjny, który pro
wadzi zajęcia terapeutyczne dla
osób z problemem alkoholowym
i członków ich rodzin, czynny jest
w tych samych dniach i godzinach
w ośrodku zdrowia w Jaraczewie.
W Rusku 740-00-04 czynny
w drugi i czwarty czwartek mie
siąca w godz. 17.00 - 18.00. Punkt
konsultacyjny, który prowadzi zajęcia
terapeutyczne dla osób z problemem
.alkoholowym i członków ich ro
dzin, czynny jest w tych samych
dniach i godzinach w ośrodku
zdrowia w Rusku.

dyżury aptek

Do 20 kwietnia dyżur w godz.
20.00-23.00 oraz pogotowie pra
cy w godz. 23.00-8.00 pełni apte
ka „Convailaria” (Jarocin, ul.
Wolności 7, tel. 747-25-63). Od 21
do 27 kwietnia dyżurować będzie
apteka „Św. Marcin” (Jarocin,
Rynek 13, tel. 747-26-56).
W najbliższą niedzielę - 1 świę
to (20.IV) dyżur w godz. 9.0023.00 pełni apteka „Convallaria”.
W II święto (21 .IV) czynna będzie
w tych samych godzinach apteka
„Św. Marcin” .

dyżur stomatologiczny H
19 kwietnia sobotni dyżur sto
matologiczny w godz. 8.00- 12.00
pełni Poradnia Stomatologiczna
M-Dent (Jarocin, ul. Hallera9, tel.
505-25-26). Podczas dyżuru udzie
lana jest bezpłatna pomoc doraź^
na. Stomatolog przyjmuje w ra
mach umowy z Wielkopolskim
Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

klub Amazonek
W każdy pierwszy poniedzia
łek miesiąca, przy ul. Kościuszki
18 (Centrum Profilaktyki i Tera
pii Uzależnień) odbywają się od
godz. 11.00 spotkania Klubu Przy
jaciół Kobiet po M astektom ii
„Amazonka” w Jarocinie. Telefon
kontaktowy 747-13-85.
www.gj.corn.pl

informacje

plotki

Majątek za długi

ARAB CZY HISZPAN?

Gmina Jarocin przejęła za długi dwie nieruchomości należące do Jarocińskich
Fabryk M ebli i do Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek.
Kilka dużych zakładów jest za
dłużonych wobec budżetu gminy
Jarocin. Burmistrz Adam Pawlic
ki powiedział, że konsekwentnie
będzie wymagał uiszczania podat
ków od wszystkich. - Nie ma ta
kiej możliwości, żeby jedni płacili
podatki, a drudzy nie. Natomiast
idziemy na rękę tym, którzy mają
kłopoty, bo mamy świadomość, że
zakłady te zatrudniają ludzi, a bez
robocie je st u nas bardzo duże.
Dbamy więc o to, by pomagać tym
zakładom - mówił burmistrz Jaro
cina. Dodał również, że podjęta
została uchwała o restrukturyzacji,
dzięki której zakłady miały moż
liwość oddłużenia. - Wystarczyło,
Że wpłaciły 15 % opłaty restruktu
ryzacyjnej i na bieżąco regulują
podatki - mówił. (Chodzi o usta
wę o restrukturyzacji niektórych
należności publicznoprawnych
od przedsiębiorców, która weszła
w życie 1 października ub. roku).

W zam ian za długi gm ina
przejmuje również majątek firm,
który, jak powiedział burmistrz:
„nie jest im potrzebny do produk
cji”. Przejęto już ośrodek wypo
czynkowy w Karpaczu, który na
leżał do JAFO oraz nieruchomość
JFM położoną przy ul. Powstań
ców Wielkopolskich w Jarocinie,
przy zjeździe kolejowym.
N ieruchom ość przejęta od
JFM ma ponad 3 ha. - Przejęli
śmy ją za 390 tys. zł. Są to tereny
typowo przemysłowe, składowe,
rzemieślnicze o szerokiej możliwo
ści zagospodarowania - mówiła
Romana Daniełczyk, naczelnik
wydziału rozwoju gminy w jaro
cińskim urzędzie miejskim. Grun
ty te wejdą w skład oferty inwe
stycyjnej gminy.
Przejęty przez gminę ośrodek
w Karpaczu.będzie włączony w ma
jątek spółki Jarocin - Sport, two
rzonej na bazie Miejskiego Ośrod

z tej z i e m i

ka Sportu i Rekreacji w Jarocinie.
Wartość ośrodka wynosi 400 tys.
zł. - Natomiast my przejęliśmy go
za 350 tys. zł. Na dzień dzisiejszy
nieruchomość ta jest wykorzysty
wana przez spółkę, która ma umo
wę dzierżawy. Natomiast umowa
ta została ju ż przez nas wypowie
dziana - mówiła Romana Danielczyk. W iceburmistrz Witosław
Gibasiewicz zapewnił, że z ośrod
ka będą mogli korzystać nie tyl
ko pracownicy jednego zakładu,
ale również szkoły i dzieci z gmi
ny. - Chodzi nam o to, by placów
ka była wykorzystywana maksy
malnie i przez cały rok - powie
dział.
Burmistrz poinformował, że
tak sprawne przejęcie majątku
możliwe było dzięki pracy i zaan
gażowaniu naczelnika wydziału
rozwoju. Za co podziękował Ro
manie Daniełczyk.
(mat)

Władze powiatu czyste

Pojawienie się we Francji bur
mistrza Adama Pawlickiego wywo
łało ogromne poruszenie wśród żeń
skiej części mieszkanek Libercourt.
Szwajcarska opalenizna spowodo
wała, że burmistrz Jarocina był po
dejrzewany o niepolskie pochodze
nie. - Hiszpan czy Arab? - zastana
wiali się Francuzi. Jeżeli Adam
Pawlicki będzie nadal się tak inten
sywnie opalał, to niedługo będzie
podejrzewany o to, że jest Afroamerykaninem.

KASK, SKÓRA I KOMORA
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarocina
Stanisław Martuzalski nigdy nie rozstaje się
ze swoim telefonem komórkowym. Nawet
podczas zwiedzania Muzeum Górnictwa w
Douai nie potrafił sobie odmówić przyjem
ności wysyłania sms-ów. Zauważyliśmy rów
nież, że od czasu wyboru na przewodniczą
cego Stanisław Martuzalski jest bardzo sil
nie „związany” z garniturem i krawatem.
Strój oficjalny nosił zarówno podczas potań
cówek, jak i programu turystycznego.

KLIENT LUB INTERESANT
Władze gminy Jarocin nie mogą się zdecydować, czy osoby przy
chodzące załatwiać swoje sprawy w urzędzie to klienci czy interesanci.
Rozbieżność w ocenie jest posunięta tak dalece, że jeden z referatów
ma nawet dwie nazwy. Zgodnie ze strukturą organizacyjną urzędu po
wołano referat polityki informacyjnej i obsługi interesanta. Tymcza
sem na pismach, jakie otrzymujemy z tegoż referatu, widnieje nazwa
„Referat polityki informacyjnej i obsługi klienta”. Ciekawe, czy intere
sanci trafiają do burmistrza, a klienci bezpośrednio do referatu?
-------------------- ------------------------------------ogłoszenie----------- .----------------------------------------------

Krotoszyńska prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko komisji przetargowej
i zarządowi powiatu jarocińskiego poprzedniej kadencji. Sprawa dotyczyła
nieprawidłowości przy sprzedaży Gospodarstwa Pomocniczego w Tarcach.
W ubiegłym roku grupa rolni
ków z Wysogotówka ubiegająca
się o kupno części gruntów nale
żących do Gospodarstwa Pomoc
niczego w Tarcach złożyła wnio
sek do prokuratury o zbadanie, czy
sprzedaż gospodarstwa w Tarcach
nie została przeprowadzona z na
ruszeniem prawa i czy nie nosi
charakteru przestępstwa.
Prowadząca dochodzenie kro
toszyńska prokuratura rejonowa 21
marca um orzyła postępowanie
w sprawie udaremnienia przetar
gu oraz przekroczenia uprawnień
przez członków komisji przetargo
wej i członków zarządu powiatu
przy sprzedaży majątku po gospo
darstwie pomocniczym w Tarcach.

- Czynu opisanego w art. 305 § 1.
Kodeksu Karnego nie popełniono,
a członkowie zarządu powiatu i ko
misji przetargowej swoim działa
niem nie wyczerpali znamion prze
stępstwa z art. 231 § 1. Kodeksu
Karnego - uzasadnił decyzję pro
kurator Mirosław Gałęzki, z Pro
kuratury Rejonowej w Krotoszy
nie.
W skład komisji przetargowej
wchodzili: ówczesny wicestarsota Czesław Robakowski, sekretarz
powiatu Jan Bartczak, Alicja Sta
niszewska z wydziału geodezji, kar
tografii, katastru i gospodarki nieru
chomościami oraz Stanisław Czeszyk, członek zarządu powiatu.
(ag)

KODEKS KARNY
A rt. 231. § 1. Funkcjonariusz
publiczny, który, przekraczając
swoje uprawnienia lub nie dopeł
niając obowiązków, działa na
szkodę interesu publicznego lub
prywatnego, podlega karze po
zbawienia wolności do lat 3.
A rt. 305. § 1. Kto, w celu osią
gnięcia korzyści m ajątkowej,
udaremnia lub utrudnia przetarg
publiczny albo wchodzi w poro
zumienie z inną osobą działając
na szkodę właściciela mienia
albo osoby lub instytucji, na
rzecz której przetarg jest doko
nywany, podlega karze pozba
wienia wolności do lat 3.

Spłonął samochód dyrektora
Najprawdopodobniej podpalenie
było przyczyną pożaru,
w którym doszczętnie spłonął
samochód należący do dyrektora
Jednej ze szkół średnich.
Do pożaru doszło z 4 na 5
kwietnia około godz. 1.00 w nocy.
doszczętnie spłonął volkswagen
golf należący do Krzysztofa Leh■ttana, dyrektora Zespołu Szkół PoVvww.gj.com.pl

nadgimnazjalnych nr w Jarocinie.
Podobno auto zostało zepchnię
te o kilka metrów dalej, niż zo
stało zaparkowane, a koła były
odkręcone. W środku znaleziono
kilka cegieł, pod nim stare szma
ty, a obok - porozrzucane zapał
ki. Sam ochód miał odkręcone
tablice rejestracyjne. N ajpraw 
dopodobniej było to podpale
nie. Być może pożar ma zw ią

zek z podpaleniem nieczynne
go b u d y n k u in w e n ta rsk ie g o
niedaleko szkoły tydzień wcze
śniej. Prowadzone są czynności
m ające na celu ustalenie przy
czyn pożaru sam ochodu. Jedna
z poszlak w skazuje na to, że
podpalenia dokonali uczniow ie
w yrzuceni przed m iesiącem ze
szkoły.

" P r a w d z iw ie w io s e n n y c h ,
pogodnych/ r a d o s n y c h i s z c z ę ś liw y c h
^ w i q t W ie lk a n o c n y c h
z y c z ą

jA n c l^ z e j L?v\'c>i“zyiAsl<i
P*V*2*?w o d w }ę z c \ c y

S ł a W ojtuś W ą s i e w s io

S ta ro sta

T y tu ł y P o w i d ł u
w v*7<\r*of mio

(jn)
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Kilkanaście dni temu otrzymaliśmy pism o od burmistrza Jarocina. Jego treść bardzo
nas zaskoczyła. Uznaliśmy, ze je s t ono na tyle ciekawe takie dla naszych Czytelników,
ze publikujemy je poniżej w całości.

Ust otwarty do rolników
BURMISTRZ JAROCINA
A d a m P a w li c k i

Jarocin, dnia 02.04.2003 rok

RPIOK 6422/94/2003
Redaktor Naczelny
„Gazety Jarocińskiej”
Piotr Piotrowicz

Zapytanie ofertowe
Proszę o przedstawienie propozycji cenowej druku materiałów powierzonych przez
Urząd Miejski i Burmistrza Jarocina, na łamach Pańskiej gazety, dotyczących następujących
pozycji:
- ogłoszenia,
- oferty przetargowe,
- oferty konkursowe,
- felietony,
- opinie,
- komentarze.
W ofercie proszę o podanie ceny brutto:
-

za 1 cm2 druku czarno - białego,
za I cnT druku kolorowego.

Oferta dotyczy zamieszczania ww. publikacji w 2003 roku.
Proszę o składanie ofert
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, do dnia 11 kwietnia
2003 roku.

3URr.i i S
..i N
^

(I

Adam Pawlicki

,

63-200 Jarocin
Al. Niepodległości 10

te ł.+48 (062) 747-28-96
tel. +48 (062) 747-26-11
fax +48 (062) 747-22-25
e-mail: burmiscrz@jarocin.pl

Zanosi się na wzrost bezrobocia wśród jarocińskich dziennikarzy. Po co im płacić
pensje, skoro burmistrz i jego ludzie nie tylko za darmo napiszą jakiś komentarz,
opinię czy felieton, ale jeszcze z zasobnej gminnej kasy zapłacą wydawcy za jego
wydrukowanie. Ciekawe, kto będzie nadwornym felietonistą urzędu? A może pisać
będą wszyscy urzędnicy? Co tydzień w korytarzu zawiśnie grafik, na przykład:
nr 27 „Gazety Jarocińskiej” ;

- skarbnik gminy Józefa Pluta - komentarz „Jak żyć z dziurą budżetową?”
- komendant straży miejskiej Krzysztof Adamiak - 154 odcinek powieści kryminalnodydaktycznej pt. „Mamy na was oko”
nr 28 „Gazety Jarocińskiej”

- kierownik referatu gospodarki komunalnej Andrzej Słowiński - esej „Na gminnych
bezdrożach”
- wiceburmistrz Robert Kaźmierczak - poradnik „Jak skutecznie ośmieszyć
burmistrza”, itp.
Trzeba pamiętać, że w Jarocinie ukazują się też inne gazety. Roboty będzie huk.
Ale co tam! Jak się urzędnicy przemęczą, to zachorują i wezmą zwolnienie lekarskie.
Nie wiem, skąd się wziął pomysł zabierania chleba nam dziennikarzom. My
ślę, że wynika to z naiwnej wiary, że ludziom da się wszystko wmówić. I urzędni
cy zamiast pracować nad obniżeniem podatków i cen wody, mają tracić energię na
uzasadnianie, że podwyżki wprowadzono dla dobra mieszkańców. Świetny pomysł!
Ale chyba nie dla takich pomysłów ludzie głosowali na ekipę burmistrza Pawlickie
goALEKSANDRA PILARCZYK
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Szanowny Rolniku. Rozpoczął
się okres wiosennych prac polowych, okres wzmożonych, pilnych
prac, którym często towarzyszy
wiele różnorodnych zagrożeń wy
padkowych. W pracach polowych
będziesz posługiwał się ciągnika
mi i maszynami rolniczymi. Przed
ich uruchomieniem sprawdź pra
widłowość działania m echani
zmów i stan osłon ochronnych.
Rolniku, pracująca maszyna
może stanowić zagrożenie, któ
rego nie wolno lekceważyć. Dla
tego też przygotowania do prac
polowych zacznij od przeglądu
i naprawy niesprawnego i nie
posiadającego właściwych za
bezpieczeń sprzętu rolniczego.
- Załóż brakujące osłony na wały
przegubowo-teleskopowe.
- Załóż osłony na wszystkie inne
mchome części maszyn służące do
napędu i na ostre mechanizmy ro
bocze.
- Zamontuj osłonę na pilę tar
czową.
- Wszelkie naprawy, konserwację,
czyszczenie wykonuj wyłącznie
przy wyłączonym napędzie.
Jeśli zadbałeś już o sprawność
techniczną maszyn i sprzętu, to
pamiętaj również o zasadach bez
piecznego zachowania się przy
pracy, gdyż do najbardziej niebez
piecznych maszyn należą sadzarki czerpakowe do ziemniaków,
rozrzutniki obornika, siewniki zbo
żowe czy też kosiarki rotacyjne.
Rolniku, pamiętaj o zasa
dach bezpiecznego zachowania
się przy wiosennych pracach po
lowych!
- Nie przewoź osób na błotnikach
ciągników, dyszlach, zaczepach,
pomostach siewników i sadzarkach, burtach przyczep oraz wy
soko załadowanych wozach i przy
czepach.
- Nie pozwalaj, aby w pobliżu pra
cujących maszyn przebywały dzie
ci i osoby postronne.
- Podczas pracy sadzarki czerpakowo-łańcuchowej nie uzupełniaj
i nie wybieraj ręcznie ziemniaków
z czerpaków.
- Nie przegarniaj rękami ziarna
w skrzyni nasiennej siewnika.
- Podczas przerw w pracy wyłą
czaj napęd przekazu mocy ciągni
ka na maszynę.
- Przy sprzęganiu ciągnika z ma
szynami zachowuj szczególną
ostrożność i pamiętaj o zabezpie
czeniu przed wypadnięciem sworz
nia sprzęgu łączącego ciągnik
z przyczepą lub maszyną.
- Napraw sprzętu zawieszonego na
ciągniku dokonuj po jego opusz
czeniu na podłoże.
- Nie podejmuj pracy na maszy
nach i urządzeniach w stanie nie
trzeźwym.
Rolniku, zachow aj szcze
gólną ostrożność przy pracy ze
środkami ochrony roślin!
- Środki ochrony roślin należy
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przechowywać w wydzielonym
tylko do tego celu zamkniętym
miejscu, w fabrycznych i szczel
nych opakowaniach, zaopatrzo
nych w etykiety z nazwą prepa
ratu.
- Preparatów nie wolno przelewać
lub przesypywać do opakowań po
środkach spożywczych, ani prze
chowywać w miejscu przechowy
wania żywności, pasz.
- Przed rozpoczęciem pracy nale
ży zapoznać się z instrukcją na
opakowaniu.
- Do pracy ze środkami ochrony
roślin nie wolno zatrudniać ko
biet w ciąży, dzieci i młodzieży
do lat 18.
- W czasie pracy ze środkami
ochrony roślin nie należy jeść, pić
i palić, a spożywanie alkoholu za
bronione jest również po zakoń
czeniu pracy.
- Przy pracach ze środkami ochro
ny roślin należy stosować ochro
ny indywidualne (kombinezon lub
ubranie ochronne, buty gumowe,
rękawice, okulary, maski lub półmaski).
- Po zakończeniu pracy oraz zdję
ciu ubrania należy dokładnie umyć
ciepłą wodą z mydłem najpierw
ręce i twarz, a następnie całe ciało
oraz zmienić odzież.
Wiele zagrożeń niesie ze sobą
również wypalanie traw. Tylko od
początku roku Państwowa Straż
Pożarna odnotowała na terenie
Wielkopolski ponad 1.500 poża
rów traw, nieużytków, łąk i pa
stwisk. Są ofiary śmiertelne tych
pożarów.
Wypalanie traw jest ponadto
przyczyną wielu groźnych poża
rów, chociażby obszarów leśnych,
zabudowań wiejskich, stogów.
Pożar niszczy ekosystem, powo
duje utrudnienia, a nawet zagroże
nia w ruchu drogowym oraz straty
materialne. Dlatego należy zanie
chać tego typu praktyk.
Rolniku, jeżeli dziecko po
maga przy pracy, zadbaj o to, by
nie były to prace zbyt ciężkie,
szkodliwe lub niebezpieczne.
Najważniejszy jest własny, do
bry przykład. Pracując rozważ
nie, przestrzegając zasad bezpie
czeństwa i higieny pracy chro
nisz nie tylko własne zdrowie
i życie, ale uczysz tych zasad
własne dzieci. Pamiętaj - one
uważnie cię obserwują i naśla
dują.
Szanowny Rolniku - pamię
taj o tym, że każda praca jest
bezpieczna, jeżeli wykonywana
jest zgodnie z przepisami i zasa
dami BHP. Jeśli wcześniej wy
kryjesz i wyeliminujesz zagroże
nia - do wypadku nie dojdzie.
Regionalna Komisja ds. BHP
w Rolnictwie Indywidualnym dla
Wielkopolski Południowej przy
Oddziale Państwowej Inspekcji
Pracy w Ostrowie Wlkp.
www.gj.com.pl
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Remonty
i przeprowadzki
w starostwie

Wzięli osiedle
w swoje ręce

Ponad 16 tys. zł kosztował będzie remont pomieszczenia
po wydziale prom ocji w jarocińskim starostwie. Biuro
zaadaptowane zostanie na punkt obsługi interesanta,
wspólny dla powiatu i gminy Jarocin. Przeniesione są
również dwa wydziały oraz rzecznik konsumentów.
W przetargu na remont po
mieszczenia po wydziale promo
cji, aktyw izacji gospodarczej,
edukacji, kultury i sportu wzięły
udział dwie firmy. Wygrał „ASBud” z Jarocina. Całkowity koszt
prac wyniesie ponad 16 tys. zł.
W wyremontowanym biurze mie-

skich Fabrykach Mebli. Punkt ob
sługi interesanta zacznie funkcjo
nować w pierwszej połowie maja.
Wydział promocji, aktywizacji
gospodarczej, edukacji, kultury
i sportu przeniesiony został do po
kojów 9, 10 i 11. Pomieszczenie
zmienił również wydział rolnic-

Już trzy tygodnie po wyborach nowe władze osiedla im. Mikołaja Kopernika postarały się
o załatanie dziur na drogach osiedlowych. Do pracy zaangażowali się również
mieszkańcy, którzy uporządkowali boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz teren
wokół stawu przy ulicy Estkowskiego.
Tuż po wyborach zarząd osie
dla nr 3 (osiedle im. Mikołaja Ko
pernika) wystąpił do władz miej
skich z pismami o remont na
wierzchni dróg osiedlowych. - W za
sadzie po trzech tygodniach od
naszych monitów, dziury w dro
gach załatano - mówi Leszek Ma
zurek, przewodniczący zarządu
osiedla. Wyremontowano ulice:
Staszica, Marcinkowskiego oraz
część ulic: Cichej i Szopena. Upo
rządkowano również boiska sporto
we. - Radny Lucjan Dudek załatwił
piasek, dzięki czemu boiska można
było wyprofilować-uzupełnia prze
wodniczący. Oczyszczono także te
ren wokół stawu przy ulicy Estkow
skiego. W prace porządkowe zaan

gażowali się dorośli mieszkańcy
osiedla, dzieci i młodzież.
Pod koniec marca, przewodni
czący wystąpił z pismem o prze
kazanie działki, która znajduje się
przy ulicy Estkowskiego w są
siedztwie stawu. - Teren ten chce
my przeznaczyć na rekreację. Jest
ciekawie położony, bo przy samym
zbiorniku. Powstałby tam plac za
baw dla dzieci, postawilibyśmy
huśtawki i ławeczki. W przyszło
ści chcielibyśmy wybudować tam
również kort tenisowy. Jesteśmy
świadomi, że jest to jednak duży
koszt - dodaje Leszek Mazurek.
W związku z tym, że w najbliż
szym roku nawierzchnia na ulicy
Cichej nie będzie wykonywana, za

rząd osiedla postanowił utwardzić
drogę we własnym zakresie. - Wystąpiliśmy do przewodniczącego
rady miejskiej, aby gmina dała nam
tłuczeń, a drogę utwardzimy sami
- mówi przewodniczący osiedla.
Zarząd osiedla powołał 25osobowy komitet, który zamierza
utworzyć stowarzyszenie .Jarocin
jutro”. - W momencie założenia
stow arzyszenia mamy większą
możliwość pozyskiwania środków
- wyjaśnia Leszek Mazurek. Opra
cowywany jest statut stowarzysze
nia. W najbliższym czasie zosta
nie złożony wniosek do sądu go
spodarczego o rejestrację organi
zacji.
(ag)

Prokuratura odmówiła
Ostrowska prokuratura rejonowa odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie
zbadania przyczyny śmierci Józefa Psztyra, prezesa jarocińskiego PWiK-u.
Wniosek złożył burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

W pierwszej połowie maja w wyremontowanym biurze rozpocznie funkcjonowanie
punkt obsługi interesanta

ścił się będzie, wspólny dla powia
tu i gminy Jarocin, punkt obsługi
interesanta. Stąd m odernizacja
współfinansowana jest przez urząd
miejski, który ma pokryć połowę
sumy. Jeszcze nie wiadomo, ile
kosztowało będzie wyposażenie
biura. Jak się dowiedzielis'my me
ble zostaną zakupione w Jarociń-

twa, leśnictwa i ochrony środowiska naturalnego, który znajdował
się pod numerami 9 i 10. Obecnie
urzęduje w biurach pod numera
mi 17 i 18. Powiatowy rzecznik
konsumentów przyjmuje w poko
ju nr 20. Jest to pomieszczenie
wygospodarowane z biura rady.
(ag)

Po śm ierci Józefa Psztyra,
prezesa Przedsiębiorstwa Wodo
ciągów i Kanalizacji w Jarocinie,
burmistrz Adam Pawlicki złożył
doniesienie do Prokuratury Re
jonowej w Ostrowie Wlkp. Pi
smo wpłynęło 7 lutego. Zdaniem
burm istrza samobójstwo preze
sa PWiK-u mogło mieć związek
z umową dotyczącą budowy ka
nalizacji w gminie, do podpisa

nia któ rej był przy m u szan y ,
m im o b rak u z a b e z p ie c z e n ia
środków finansowych na tę inwe
stycję.
O strow ska prokuratura nie
w szczęła po stęp o w an ia w tej
sprawie. - W wyniku zgromadzo
nych m ateriałów ustalono, że
śmierć Józefa P. nie była bezpo
średnio związana z działaniem
innych osób. Materiały opisane

w doniesieniu, po uprawomoc
nieniu się decyzji o odm ow ie
wszczęcia postępowania, zostaną
przekazane prokuraturze w Jaro
cinie - wyjaśnia Janusz Walczak,
rzecznik prasowy Prokuratury
Rejonow ej w O strow ie W lkp.
Dodaje, że jarocińska prokuratu
ra może podjąć czynności spraw
dzające lub wszcząć postępowanie.
(ag)

-----------------------ogłoszenie------------------------

Radcy zwolnili
Dwoje radców prawnych otrzymało wypowiedzenia
z pracy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie. Z końcem
czerwca ze stanowiskiem rozstaną się Marianna
Frąckowiak oraz Henryk Pawliński.
Dotychczas w Urzędzie Miej
skim w Jarocinie zatrudnionych
było czterech radców prawnych.
Dwóch z nich otrzymało wypowie
dzenia z pracy. - Czterech radców
to zdecydowanie za dużo, a prze
cież wiąże się to z kosztami. Po
nadto burmistrz chce, by obsługa
Prawna urzędu wyglądała trochę
inaczej. W niektórych przypadkach
Zamierza korzystaćrównież z opi
nii prawników z zewnątrz - tłuma
czy Robert Kaźmierczak, wicebur
mistrz Jarocina.
Jak się dowiedzieliśmy wypo
wiedzenia otrzym ali M arianna
Frąckowiak oraz Henryk Pawliń
ski. - Decyzja o zwolnieniu akurat
tych radców prawnych nie ozna
Www.gj.com.pl

cza, że burmistrz był niezadowo
lony z ich pracy. Po prostu zostają
ci, z którymi współpracuje mu się
najlepiej - mówił wiceburmistrz.

Marianna Frąckowiak

Henryk Pawliński

Radcami prawnymi gminy na
dal będą: M ałgorzata Sikorska
oraz z Tomasz Kuderski. Oboje
mają po 3/4 etatu w urzędzie.
(mat)
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Kierownik z winy „Gazety”
Rozmowa z PRZEMYSŁAWEM M ASŁOW SKIM - nowym kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
Był pan jedynym kandyda
tem na stanowisko kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie...
To nie moja wina.
Czy zostało w ten sposób na
grodzone pana aktywne zaanga
żowanie w prace komitetu Teraz
Jarocin podczas kampanii wy
borczej?
Jeżeli chodzi o konkurs, to
obowiązuje regulamin, którego ja
nie ustalałem. Mówi on, że nawet
jeśli jest jeden kandydat, nie po
woduje to nieważnos'ci konkursu
czy konieczności przedłużania
czasu składania ofert. Przystąpi
łem do konkursu i byłem jedyny.
Chciałbym, żeby oprócz mnie,
było stu kandydatów. Wtedy po
czułbym się dowartościowany, że
nie objąłem stanowiska, bo byłem
jedyny, a dlatego, że zostawiłem
„w polu” stu innych przeciwni
ków.
Czyli czuje się pan niedowar
tościowany?
Stało się tak, jak się stało. To
też jest wina „Gazety”.
Uważa pan to za przypadek,
że nieoficjalnie mówi się, iż Prze
mysław Masłowski jest pewnym
kandydatem na stanowisko i aku
rat on zostaje kierownikiem?
Pracowałem aktywnie w komi
tecie Teraz Jarocin. Razem z Igo
rem Armonem opracowywałem
program pomocy społecznej dla
komitetu. Wydaje mi się, że jeżeli
pojawia się szansa objęcia stano
wiska, to byłbym głupcem, gdy
bym nie spróbował.
Praca na stanowisku koordy
natora w Domu Pomocy Spo
łecznej w Zakrzewie nie satys
fakcjonowała pana?
Trzeba iść do przodu. Stanie
w miejscu nie jest w moim stylu.
Co zam ierza pan zm ienić
w funkcjonowaniu Powiatowe
go Centrum Pomocy Rodzinie?
Stanowisko kierownika obją
łem dopiero kilka dni temu. Na ra-

Główne zadania
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
a) rehabilitacja osób niepełno
sprawnych
-dofinansowania uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych
- dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych
- dofinansowanie zakupu
sprzętu ortopedycznego
b) pomoc społeczna
- pomoc pieniężna dla rodzin
zastępczych
c) udzielanie informacji o progra
mach realizowanych ze środków
Państwowego Funduszy Reha
bilitacji Osób N iepełnospraw
nych
d) p row adzenie zespołu ds.
orzekania o stopniu niepełno
sprawności
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złe moja praca polega na tym, że
zapoznaję się z funkcjonowaniem
PCPR-u. Myślę, że zmianie ule
gnie regulamin organizacyjny.
O bow iązujący regulam in
jest zły?
Obowiązuje on od 2000 roku.
Zmieniły się uregulowania praw
ne. Trzeba go do nich dostosować.
Podobno wpadł pan na po
mysł opracowania strategii po
mocy społecznej dla samorządu
powiatowego.
To za dużo powiedziane, że to
ja wpadłem na ten pomysł. Jednym
z zadań powiatowego centrum po
mocy rodzinie jest opracowywa
nie strategii. Uważam, że taki do
kum ent jest bardzo potrzebny,
żeby wiedzieć, jakie problemy
nurtują nasz powiat. W przeciw
nym razie będziemy działać po
omacku. Z tego, co wiem, w in
nych powiatach strategie pomocy
społecznej już powstały. W two
rzenie tego planu chciałbym zaan
gażować jak najszersze grono osób
i organizacji związanych z pomocą
społeczną.
Do tej pory działania PCPR-u
miały charakter przypadkowy?
Nie chciałbym mówić, że dzia
łania centrum do tej pory miały
charakter przypadkowy. Na pew
no mój poprzednik miabkonkretny plan działania PCPR-u.
Zamierza pan zmienić wize
runek centrum?
Na pewno. Chciałbym jak naj
szerzej współpracować z mediami.
Mam nadzieję, że centrum stanie
się takim miejscem, gdzie miesz
kańcy czy organizacje pozarządo
we uzyskają pełną i rzetelną infor
mację, dotyczącą spraw z zakresu
pomocy społecznej oraz progra
mów wsparcia. Pomożemy rów
nież przy wypełnianiu wniosków
i załatwianiu innych spraw.
Ile osób ob ecn ie p racuje
w PCPR-ze?
W tej chwili obsadzonych jest
9,5 etatu plus dwa etaty w zespole
ds. orzekania o niepełnosprawności.
Planuje pan ograniczenie
bądź zwiększenie zatrudnienia?
Trudno mi w tej chwili odpo
wiedzieć na to pytanie. Myślę, że
będę musiał zatrudnić, chociaż na
jakiś czas, pracowników socjal
nych, ponieważ jedna osoba jest na
urlopie wychowawczym, a druga
pójdzie na zwolnienie chorobowe.
Przewiduje pan zmiany per
sonalne. Dobierze sobie pan swo
ich współpracowników?
Jako k iero w n ik na pew no
chciałbym współpracować z oso
bami zaufanymi, które znam. My
ślę jednak, że po rozmowach z obec
nymi pracow nikam i, żadnych
gwałtownych ruchów nie będzie.

PRZEM YSŁAW
M ASŁOW SKI
Urodził się w 1968 r. w Ja
rocinie. Jest absolwentem Wy
działu Nauk Społecznych Uni
wersytetu im. Adama Mickiewi
cza w Poznaniu. Ukończył rów
nież studia podyplomowe z za
kresu organizacji pomocy spo
łe cznej i pracy socjaln ej.
Przez ostatnie 10 lat pracował
w Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie.
Żonaty. Żona Małgorzata
jest analitykiem medycznym.
Mają jedno dziecko - 3-letniego syna Doriana.
Interesuje się polityką, pro
blematyką samorządowa, inte
gracją europejską i sportem.
ogłoszenie
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Najpiękniejsze świąteczne życzenia
najprościej wyrazić
na kartce pocztowej

Rozmawiała ANNA GAUZA
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Im p e r iu m
Kontrolę wykorzystania środ
ków przez stowarzyszenie „Praca
- Integracja - Samorządność” sta
rostwo rozpoczęło jakiś czas temu.
Weryfikacja ta jest wynikiem nie
prawidłowości, jakie wykazała
kontrola wojewody w wydatkowa
niu dotacji przez stowarzyszenie
w 2001 r. - Skoro były ju ż tak duże
nieprawidłowości, w ślad za tym
musiałem skontrolować rok 2002
- mówi starosta jarociński Sławo
mir Wąsiewski. Kontrola zakończy
się 17 kwietnia, ale jej wyniki zna
ne będą dopiero w połowie maja.
0 przeprowadzenie kontroli wy
datkowania środków przez stowa
rzyszenie, Sławomir Wąsiewski
zwrócił się również do Najwyższej
Izby Kontroli. - Kontrola miała za
kończyć się w cześniej, ale ze
względu na stopień skomplikowa
nia, wydłuża się. Stowarzyszenie
otrzymuje środki z różnych źródeł:
od wojewody, starosty, zPFRON-u,
zakres tej kontroli jest tak ogrom
ny, że pracownik starostwa spę
dziłby tam pewnie pół roku. Dla
tego poprosiłem NIK o kontrolę
- mówi. Inspektor NIK-u podob
no pojawił się w siedzibie stowa
rzyszenia w ubiegłym tygodniu.
Zapytaliśmy starostę czy to
prawda, że prezes Ireneusz Hemmerling utrudnia proces kontrolny
1 blokuje dostęp do dokumentów.
- Trudno mi komentować pewne
zdarzenia. Jeśli tak było, to na
pewno znajdzie to odzwierciedle
nie w protokole pokontrolnym - od
powiada wymijająco starosta. Ire
neusz Hemmerling wyjaśnia, „że
nie zawsze jest możliwość, aby
w szystkie dokum enty od razu
przedstawić”. Zaprzecza, jakoby
cokolwiek utrudniał.

U sługi dla ja ś n ie p a n a
k ierow n ika
Zgłosić nieprawidłowości do
starosty zdecydował się Czesław
Nawrot, radny gminy Kotlin, za
trudniony w PIS-ie jako kierowca.
- Mogłem powiedzieć o tym, co się
dzieje, ponieważ jestem radnym.
Mam taki mały immunitet - mówi
Czesław Nawrot. Zgodnie z pra
wem, aby zwolnić radnego, po
trzebna jest zgoda rady gminy.
W związku z tym Czesław Nawrot
nie został przez prezesa Ireneusza
Hemmerlinga wyrzucony z pracy,
ale zawieszony w obowiązkach.
Prezes stowarzyszenia wystąpił do
łady o zgodę na zwolnienie go z pracy.
Nawrot twierdzi, że oprócz
pracy kierowcy, wykonywał rów
nież inne czynności. - Gdyby opi
sać każdy dzień usług u „jaśnie
pana kierownika ", to powstałaby
książka rzędu 250 stron. Były to
typowe usługi: sprzątanie, kosze
nie trawy, świadczenie usług służ
bowym samochodem. Ci, którzy
nie chcieli tego wykonywać, szcze
www.gj.com.pl

p re z e s a

gólnie kierowcy, odeszli. W prze P ań stw o w p a ń stw ie
zyk przyniesie - przyznaje.
dowlaną, która mogła zajmowaćsię li
ciągu 3 lat odeszło 5 osób - opo
Według nieoficjalnych źródeł kwidacją barier architektonicznych.
wiada Czesław Nawrot. Według
Ludzie, którzy w jakikolwiek środki finansowe pozyskiwane od Prowadzi ją jej m ąt Osobie, która
pracownika, za wszystkie usługi - sposób związani byli ze stowarzy sponsorów nie były księgowane. zwraca się do PCPR-u,firma tajest od
płacono z kasy PIS-u. Ireneusz szeniem oraz byli pracownicy - Od sponsorów wpływało na razu polecana - opowiadają.
Hemmerling twierdzi, że to Cze WTZ-ów nie chcą mówić o sytu prawdę sporo pieniędzy. Do dziś nikt
sław Nawrot mówi nieprawdę. acji w „imperium prezesa”, rzu nie wie, gdzie się podziały - dodaje
S k ą d 9 0 0 tysięcy?
- Od trzech lat działa na szkodę cając jedno określenie - „państwo rozmówca, pragnący zachować ano
stowarzyszenia, dopuszczając się w państwie”. - On próbuje się do nimowość. - Dziś sponsorzy mówią:
Nieoficjalne źródła podają, że
różnego rodzaju nieprawidłowo stać do elit rządowych. Wiele osób Rodzicom damy. Hemmerlingowi nieprawidłowości w PIS-ie opie
ści, które są odnotowane w jego na wysokich stanowiskach zraziło ani złotówki - dodaje.
wają na kwotę około 900 tys. zł.
teczce osobowej. Były rozmowy, się do niego. Po plecach dzieci nie
W okresie rozkwitu współpra - Nie wiem skąd wzięła się taka
upomnienia, nagany. Sabotował w pełnosprawnych próbuje wchodzić cy stowarzyszenia z Holendrami, ogólna kwota. Prowadzimy inwe
pracy przeciwko kolegom, np. do coraz wyżej - mówi osoba przez do Jarocina docierały różnego ro stycje, które mają jakąś wartość.
lewając wody do zbiornika z pali wiele lat związana z warsztatami dzaju dary. - Holendrzy przekazy Zostały wpisane w bilansie, jako
wem i rzucając podejrzenie na in i stowarzyszeniem. - Ktojestwmia- wali zabawki dla dzieci, sprzęt re- nasze zobowiązania, typu kredyt,
nych kierowców - przekonuje pre
który pozyskaliśmy na budowę Za
zes stowarzyszenia. - Nie chciał
kładu Aktywności Zawodowej w
O ś ro d e k
nosić dzieci niepełnosprawnych,
Żerkowie i na modernizację syste
R e h a b ilit a c y jn o
bo uważał, że mu śmierdzą. Mu
mu grzew czego. R zeczyw iście
• E d u k a c y jn y
siał zakładać rękawice gumowe
mamy zobowiązania w stosunku do
Z a k ła d A k t y w n o ś c i
w tym celu (...) Pomyliły mu się
naszych dostawców, ale reguluje
Zaw odow ej
funkcje kierowcy z szefem - doda
my w miarę możliwości - mówi Ire
ŻERKÓW
je. Czesław Nawrot zarzuca pre
neusz Hemmerling. Starosta zapy
zesowi także opóźnienia w prze
tany o nieprawidłowości uchyla się
kazyw aniu w ynagrodzeń p ra
od jednoznacznej odpowiedzi. - Nie
cownikom. - Na moje konto wpły
mogę niczego potwierdzić czy za
nęło 140 zł wynagrodzenia za luty
przeczyć, jeśli nie mam na dany te
i marzec - mówi Czesław Nawrot,
mat kompleksowych informacji.
iw!
który zatrudniony jest w PIS-ie na
Liczby będą wynikały z protokołu
JAROCIN
JARACZEWO
pół etatu. - 29 stycznia tego roku
dodaje Sławomir Wąsiewski.
W TZ
W TZ
w
NOSKÓW
PCPR przesłał na konto WTZ-ów
KOTLIN
S ie d z ib a
C e n tru m
124 tys. zł na wynagrodzenia dla
K ru ch o z p ie n ię d zm i?
R e h a b i li t a c j i
O ś ro d e k
PIS
pracowników. Dokument ten wi
i E d u k a c ji
R e h a b ilit a c y jn o
działem. Starczyłoby na wpłaty za
O
kłopotach finansowych PIS-u
NOSKÓW
- E d u k a c y jn y
okres 4 miesięcy. Niestety pienię
może świadczyć sytuacja w Centrum
dzy nie mamy. N ie wypłacono
Rehabilitacji i Edukacji w Noskowie.
„trzynastek” - dodaje.
rę inteligentny i potrafi wyczuć habilitacyjny. Nikt z podopiecz W marcu odbyło się spotkanie z ro
jego intencje, wycofuje się. Na nych tego nie dostał. Jeśli były już dzicami młodzieży niepełnospraw
B y ł w iarygodny
początku był bardzo wiarygodny paczki, to najpierw współpracow nej, która uczestnicy w zajęciach.
- przyznaje. Twierdzi, że uważali nicy korzystali. Lepsze rzeczy wy Poinformowano na nim, że PERON
Na początku rodzice dzieci nie go nawet za autorytet. Do pewne brano, a co zostało, trafiało do nie przekazał obiecanej dotacji. Pa
pełnosprawnych, które uczestniczą go stopnia ufał im. O niektórych dzieci - opowiada starsza kobieta. dła propozycja, aby rodzice płacili po
w zajęciach w Warsztatach Tera rzeczach, o swoich planach czasa Padają stwierdzenia, że sprzęt re 25 zł miesięcznie na dowóz młodzie
pii Zajęciowej (prowadzi je PIS) mi mówił. Wiedzieli, że ma ambi habilitacyjny trafił dwóch wypo ży do ośrodka, na co rodzice przysta
wierzyli, że Ireneusz Hemmerling cje polityczne.
życzalni, które prowadzi stowarzy li. W związku z problemami, w Nosko
Ireneuszowi Hemmerlingowi szenie: w Jarocinie i Krotoszynie. wie ograniczono także liczbę etatów.
im pomoże. Obiecywał wyjazdy
do Holandii, przynajmniej raz w roku. zarzuca się w ykorzystyw anie - Holendrzy zastrzegali, że ten Zofia Hodema, kierownik centrum
Tworzone były projekty, na które pieniędzy stowarzyszenia w kam sprzęt nie powinien być wykorzy nie chce ujawnić o ile. Zmniejszono
pozyskiwano duże pieniądze z Pań panii wyborczej, zarówno wybo stywany do celów komercyjnych. również ilość zajęć - o 1 dzień.
stwowego Funduszu Rehabilitacji rach do parlamentu w 1997 r., jak On miał służyć dzieciom - dodaje
Jak się dowiedzieliśmy Irene
Osób Niepełnosprawnych. - Ani i w ubiegłym roku, kiedy starto zdenerwowana kobieta. Ireneusz usz Hemmerling stara się o dota
złotówka nie trafiła do dzieci. Kil wał na radnego Sejmiku Woje Hemmerling stanowczo zaprze cję z PFRON-u w wysokości 600
ka lat temu napisany został pro wództwa Wielkopolskiego. Mówi cza. Twierdzi, że sprzęt przekazy tys. zł z przeznaczeniem na Za
jekt rehabilitacji dzieci niepełno się, że w siedzibie PIS-u drukował wany był do ośrodków prowadzo kład A ktyw ności Z aw odow ej
sprawnych do lat 14. Zapisano, materiały promocyjne, a w kampa nych przez PIS. - Ten sprzęt, który w Żerkowie. W żerkowskim urzę
Że ma on objąć 100 niepełno nię sprzed pięciu lat próbował an otrzymywaliśmy od Holendrów dzie miejskim powiedziano nam,
sprawnych. Z PFRON-u pieniądze gażować rodziców. - Ulotki dru nie nadawał się do wypożyczalni że żąda zabezpieczenia hipotecz
przychodziły na rehabilitację dla kowane były na służbowym sprzę - mówi prezes.
nego na nieruchomości na kwotę
100 dzieci, a w rzeczyw istości cie w godzinach pracy. To wszyst
około 1.200 tys. zł. - Wszystko było
korzystało z nich kilkunastu - ko robili pracownicy. W poprzed J ed n a w ielka m afia
dobrze, dopóki nie zaczął chodzić do
mówi jeden z rodziców. Nasz roz niej kampanii (chodzi o wybory
urzędu po zastawy. Pierwszy raz
mówca twierdzi, że takich projek parlamentarne z 1997 r. - przyp.
Osoby związane ze stowarzysze rada gminy wyraziła zgodę na za
tów było kilka. - Jak już pieniądze red.) plakaty razem z dziećmi robił. niem mówią również o powiązaniach staw hipoteczny na nieruchomości
dotarły i pytaliśmy o nie, to oka Chciał, żeby go ogłoszono bodaj PIS-u z Powiatowym Centrum Pomo na 200 tys. zł. To było w listopadzie
zywało się, że trzeba było gdzieś że człowiekiem wielkiego serca. cy Rodzinie w Jarocinie i jego byłym ubiegłego roku. Dostał 200 tys. zł
wydać, jakiś sprzęt naprawić. W ta Rozdał rodzicom coś w rodzaju kierownikiem - Andrzejem Kucałą. kredytu z jarocińskiego banku
kich sytuacjach prezes zawsze był ankiet, ażeby zgłosili jego kandy Prywatniejest on szwagrem Ireneusza spółdzielczego - relacjonuje jeden
zmieszany. Wiedzieliśmy, że coś daturę - opowiada osoba związa Hemmerlinga. - To jest jedna wielka z urzędników. - Teraz stara się po
jest nie tak. Prezes Hemmerling na wówczas z WTZ-ami. Prezes mafia - mówią jarocinianki. Infor zyskać pieniądze na ZAZ. Na 10 lat
twierdzi, że wszystkie projekty PIS-u twierdzi, że nigdy nikogo mują o nieprawidłowościach w musi być ustanowiona hipoteka na
zostały od początku do końca zre w kampanii wyborczej nie wyko przyznawaniu przez PCPR dofinan nieruchomości w wysokości 1.200 tys.
alizowane i rozliczone. Dodaje, że rzystywał. - U nas nie mamy moż sowania na likwidację barier architek zł, bo takijestwymóg PFRON-u. Rada
nieprawdą jest iż projektami objęta liwości, żeby drukować plakaty czy tonicznych. Z oferowanych dotacji miejska wyraziła zgodę - dodaje. Jak
jest tylko garstka osób. - Wystarczy ulotki - odpiera zarzuty Ireneusz mogą korzystać m.in. rodzice dzieci się dowiedzieliśmy gmina najpraw
pojechać do ośrodków i zobaczyć - Hemmerling. - Ale każdy dziś ma niepełnosprawnych. - Jedna zpracow- dopodobniej wycofa się.
prawo mówić, co mu ślina na ję  nic centrum stworzyła własnąfirmę bu
ANNAGAUZA
zapewnia.

Struktura
organizacyjna
stowarzyszenia

PIS
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K o n tro lo w a ć
sp rze d a ż a lk o h o lu

Dofinansowanie
przez cały rok

Bez dyskusji i jednogłośnie jarocińscy radni przyjęli sprawozdanie z realizacji
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za ubiegły rok.

Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe
działające w gminie Jarocin będą mogły przez cały rok
ubiegać się o dofinansowanie swej działalności
z budżetu gminy. Tak zdecydowali
radni na ostatniej sesji.

Bezrobocie, ograniczone moż
liwości zaspokajania podstawo
wych potrzeb życiowych i brak
perspektyw na lepsze jutro - to naj
częstsze przyczyny sięgania po
alkohol i narkotyki. Uzależnieni
i ich rodziny mogą znaleźć po
moc w Ośrodku Terapii Uzależ
nień w Jarocinie. W ubiegłym
roku w poradni zarejestrowanych
było ponad 300 pacjentów. Ośro
dek prowadził m iędzy innymi
grupę wsparcia dla uzależnionych
i współuzależnionych oraz terapię
małżeństw. 40 osób wzięło udział
w obozach terapeutycznych. Z po
rad w punkcie konsultacyjnym dla
ofiar przemocy skorzystało ponad

60 osób. - W ubiegłym roku swą
działalność kontynuowały również
świetlice środowiskowo-socjoterapeutyczne. Prowadzone były pro
gramy profilaktyczne dla dzieci
i młodzieży. A 100 dzieci wyjechało
na wycieczkę z programem profilak
tycznym do Karpacza - mówi Zenon
Marcinkowski, koordynator Gminne
go Programu Profilaktyki i Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Po
mocy Społecznej w Jarocinie Objął
w ubiegłym roku swą pomocą 130
rodzin z problem em alkoholo
wym. Jest to o 11 rodzin więcej niż
w roku 2001. Wzrosła też liczba

spraw dotyczących znęcania się
nad członkami rodziny pod wpły
wem alkoholu. W ub. roku do sądu
trafiły 73 takie sprawy, czyli o 26
więcej niż w 2001.
S praw ozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Al
koholowych za ubiegły rok zosta
ło przyjęte przez jarocińskich rad
nych jednogłośnie i bez dyskusji.
Jedynie komisja oświaty wniosko
wała o zwiększenie kontroli sprze
daży alkoholu nieletnim. Jak wy
nika ze sprawozdania w ub. roku
w gm inie było 215 punktów
sprzedaży alkoholu. O 5 więcej
niż w roku 2 0 0 1 .
(mat)

P r a c u ją z a k a r ę
Osoby skazane przez sądy za drobne wykroczenia mają możliwość odpracowania
kary. 15 osób ju z wykonuje prace porządkowe w gminie Jarocin.
Z inicjatywy Krzysztofa Ada
miaka, komendanta Straży Miej
skiej w Jarocinie, osoby skazane za
drobne wykroczenia mogą odpra
cować karę. „Pracownicy” zostali
przeszkoleni i ubezpieczeni. Prze
szli też badania lekarskie. Wypo
sażono ich w sprzęt porządkowy
i ubrania robocze. Komendant
podkreśla, że koszty, jakie z tego
tytułu ponosi gmina są niewielkie,
a korzyści spore. Jednak konkret

ne wyliczenia znane będą za mie
siąc. Burmistrz Adam Pawlicki
wskazywał również na element
wychowawczy przedsięwzięcia.
- Akcję rozpoczęliśmy 24 marca.
Przez tydzień osoby te przepraco
wały 201 godzin. I nie było z nimi
żadnych problemów. A dwie z tych
osób ju ż zakończyły odpracowy
wanie kary - mówił Krzysztof Ada
miak na konferencji prasowej.
Przyznał jednak, że nie wszyscy

- ogłoszenie -

e o m

m

a

Sa

N o u io kolekcja + Wielka w yprzedaż

= Ulielka okazja
ui sprzedaży odzież wiosenno-letnia
bluzki damskie, pidżamy,
garnitury i marynarki męskie,
koszule, krawaty
Płaszcze i kurtki zimouue - w yp rzed aż
S p rz e d a ż
b e z p o ś r e d n io Z m a g a z y n u

(możliwość wjazdu do sklepu
na teren zakładu)
KROTOSZYN - Sklep nr 2
ul. Ceglarska 1,
pn. - pt. 9.00 - 18.00

Z a p ra sz a m y do naszych skle p ó w
J A R O C IN - hurtow nia, ul. św. Ducha 1 18c
(w ofercie również odzież robocza
i koszule męskie „K astor")
pn. - pt. 10.00 - 18.00, sob. 9.00 -1 3 .0 0
tel. 747-89-49
K R O T O S Z Y N - Sklep nr 1, ul. Ceglarska 1,

chętnie zgadzają się na odpraco
wanie kary, szukając różnych wy
mówek. - Jedna z pań powiedzia
ła mi, że jest w ciąży. Jednak nie
mogła przedstawić stosownego za
świadczenia lekarskiego. Stwier
dziłem więc, łapiąc się za swój
brzuch, że ja też chyba jestem w cią
ży i to bardziej zaawansowanej.
Druga pani stwierdziła, że nie może
pracować, bo ma napady agresji.
Powiedziałem więc, że oprócz gry
zienia metalowych części narzędzi
może się wyżyć podczas porząd
kowania liści. 1 nie dość, że odpra
cuje karę, to jeszcze jej praca bę
dzie miała charakter terapeutycz
ny - opowiadał komendant.
Ci, którzy zdecydowali się pra
cować, uporządkowali pobocza ul.
Żerkowskiej, wygrabili trawniki
przy Wrocławskiej, Libercourt,
Moniuszki i Zaplocie w Jarocinie.
Prace porządkowe prowadzone były
również w Mieszkowie. - Upo
rządkowano też jarociński cmen
tarz choleryczny przy ul. Wrocław
skiej, park miejski oraz pobocze
Kasztanowej - mówił komendant.
Wśród osób skazanych jest mu
rarz, który będzie pracował na
rzecz schroniska dla zwierząt. Zaś
hydraulik ma remontować central
ne ogrzewanie w domu wiejskim
w Mieszkowie.
Akcję popiera również kurator
zawodowy dla dorosłych. - To bar
dzo cenna inicjat)wa. Dzięki temu
skazani mają możliwość odpracowa
nia kary ijeszcze uporządkują gminę
- powiedziała Teresa Wojtkowiak.

Dotychczas ubiegający się o do
tację z budżetu gminy Jarocin mu
sieli składać stosowne wnioski do
30 września roku poprzedzające
go wniosek. Były one opiniowane
przez komisję oświaty i decyzją
burmistrza rozpatrywane pozy
tywnie bądź nie. Po zmianach, ja
kie podjęła rada, burmistrz będzie
mógł w ciągu roku w dowolnym
momencie ogłosić konkurs dla or
ganizacji pozarządowych. - Kon
kursy grantowe będziemy mogli
ogłaszać teraz w trakcie roku bu
dżetowego, a dofinansowanie dla
różnych organizacji będzie możli
we po uchwaleniu zmian w budże

Władze Ję czy”
Kierunki i cele działalności
omówili członkowie Stowarzysze
nia na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Tęcza” w Radlinie. - Najważniej
sze jest dla nas prowadzenie świe
tlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej. C hcem y o b ją ć dzieci
opieką i zagospodarować im czas
wolny poprzez zajęcia komputero
we, artystyczne, sportowe i wiele
innych - mówi Maciej Kostka, pre
zes S tow arzyszenia na Rzecz

Dzieci i Młodzieży „Tęcza” w Ra
dlinie.
Na pierwszym walnym zebra
niu wybrano również władze or
ganizacji. Maciej Kostka został
prezesem zarządu. Jego zastępcą
będzie Wojciech Jerzyniak z Ką
tów. Funkcję sekretarza będzie
pełniła Elżbieta Kostka z Cielczy, a skarbnika Tomasz Śpitalniak z Radlina.
(mat)

Zebrali ponad
600 kg żywności
Około 620 kilogramów żywno
ści zebrano podczas dwudniowej
zbiórki w jarocińskich sklepach.
Do akcji pod patronatem Wielko
polskiego Banku Żywności włą
czył się MGOPS oraz wolontariu
sze z jarocińskich szkół podsta
wowych nr 2, 4, 5 i gimnazjum.
- N ajczęściej ludzie kupowali
mąkę, cukier, ryż, makaron i cze
kolady. W sumie zabraliśmy pro

dukty za 2 tys. 628 zł. Podzięko
wania należą się ofiarodawcom
oraz wolontariuszom - mówi Ewa
Kunz, kierownik Miejsko-Gmin
nego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie.
Żywność trafi przed świętami
do najuboższych rodzin. Głównie
wielodzietnych i niepełnych. Przy
gotowano już 100 paczek.
(mat)

sprostowanie
W artykule „Charytatywni przedsiębiorcy”, poświęconym stypen
diom socjalno-naukowym wypłacanym przez Jarocińskie Forum Go
spodarcze, błędnie podaliśmy, że stypendyści co miesiąc otrzymują
1.000 zł. Forum wypłaca stypendia w wysokości 1.000 zł na rok szkol
ny, czyli 100 zł miesięcznie. Za pomyłkę przepraszam.

(mat)
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cie - mówił Robert Kaźmierczak, wi
ceburmistrz Jarocina. Ponadto zmie
nił się formularz wniosku. - Stwarza
my w n ioskodaw cy m o żliw o ść
szczegółow ego opisu projektu
wraz z kosztorysem, spodziewa
nych efektów i możliwości konty
nuacji zadania w przyszłości - mówił
wiceburmistrz.
Uchwała w tej sprawie została
przyjęta jednogłośnie. W tym roku
gmina przeznaczy 447 tys. zł na
dotacje dla stowarzyszeń i innych
organizacji pozarządowych.
Już niebawem gmina ogłosi kon
kurs na zagospodarowanie czasu
(mat)
wolnego dzieci i młodzieży.
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Strzeż się
kieszonkowca!
Jeżeli wokół nas robi się nagle tłok, ktoś woła „uwaga na portfele”
- bądźmy czujni. Tak bowiem działa zwykle złodziej - kieszonkowiec.
Jarocińska policja notuje więcej niż
zwykle drobnych kradzieży kieszonkowych.
Tylko w marcu dochodziło do nich dziesięć
razy, podczas gdy w pozostałych miesiącach
nie było ich w ogóle, bądź notowano spora
dyczne przypadki tego typu kradzieży. Zło
dziejom sprzyja okres przedświątecznych
zakupów. Ostatnio szczególnie upodobali
sobie na miejsce „działalności” jarociń
skie targowisko. Giną, jak zwykle - port
fele i portmonetki z pieniędzmi. Coraz czę
ściej złodzieje sięgają także po dowody oso
biste. W razie kradzieży, załatwienie wtór
nika jest i czasochłonne, i kosztowne. Le
piej więc idąc do sklepu czy na targowisko,
dowód zostawić w domu. - Należy też wie
dzieć, że taki dokument może być wykorzysta
ny przez złodzieja do różnych przestępczych
celów - mówi sierż. szt. Aleksander Szcze
pański, rzecznik prasowy KPP w Jarocinie.
Na przykład kieszonkowiec może dowód oso
bisty przedstawić jako swój, dokonując zaku
pu wartościowych przedmiotów na raty.

ATOR
LOWO-UStUGOWY

Nowe wydanie

Informatora Handlowo-Usługowego
Ziemi Jarocińskiej
będzie w każdym domu.
Aktualne adresy i telefony wszystkich firm.
Ostatnio kieszonkowcy szczególnie upodobali sobie
na miejsce „działalności", jarocińskie targowisko,
dlatego też funckjonariusze policji będą patrolować
to.miejsce w każdy wtorek i piątek aż do
Wielkanocy. - Wferworze przedświątecznej bieganiny

nie zapominajmy o zachowaniu czujności podczas
zakupów - mówi rzecznik prasowy policji

J a k ro zp o zn a ć k ieszon kow ca?
Sprawcami kradzieży kieszonkowych są
najczęściej ludzie młodzi, często nawet ko
biety i osoby nieletnie. - Zazwyczaj są eleganc
ko ubrani, sprawiają wrażenie ludzi bogatych
i kulturalnych, jednocześnie starając się nie
wyróżniać z tłumu - tłumaczy rzecznik praso
wy. Tego typu złodzieje działają najczęściej
w grupach 2 - 6-osobowych. Bywa, że w pro
ceder zaangażowana jest cała rodzina. Rzad
ko funkcjonują pojedynczo. Złodzieje czują
się pewniej na obcym terenie, niż w miej
scu swojego stałego zamieszkania.

Wybór ofiary i m iejsca kradzieży
Przed przystąpieniem do kradzieży, kie
szonkowiec upatruje sobie ofiarę. - Dokład
nie obserwuje jej zachowanie, ubiór, miej
sce, w którym przechowuje portfel, nomina
ły banknotów, którymi płaci w sklepie czy na
targu - wylicza rzecznik pasowy. Ofiarami
złodzieja padają mężczyźni, którzy trzymają
portfele w tylnej kieszeni spodni. Jego zain
teresowanie wzbudzają też panie przechowu
jące pieniądze w niedbale przewieszonych
przez ramię otwartych torebkach.
Nie bez znaczenia jest miejsce kradzie
ży. Złodziej wybiera je bardzo starannie. Do
ulubionych należą: zatłoczone stoisko tar
gowiska, pełen klientów sklep, przystanek
autobusowy oraz pociąg. W czasie zakupów
możemy być pewni, że kieszonkowiec „zaj
mie się” pozostawioną samotnie na ladzie
torebką bądź portfelem.

Z ło d ziej w kracza do a k cji
Przed samą kradzieżą złodziej usypia
czujność swojej ofiary: lekko ją dotyka,
popycha i szturcha. W ten sposób aranżuje
tzw. sztuczny tłok. Z chwilą, kiedy ofiara
przestaje reagować na takie bodźce i nie
zauważa już pozornego tłoku, jaki powsta
je wokół niej, do działania przystępuje
Www.gj.com.pl

BĄDŹ WIDOCZNY!

METODY DZIAŁANIA
KIESZONKOWCÓW
„na gołą rękę” - klasyczny sposób,
polegający na wyjęciu palcami portfela
z kieszeni czy torbeki
„na kosę” - przecięcie kieszeni, to
rebki, siatki
„zza parawanu” - dla ukrycia swe
go działania złodziej posługuje się płasz
czem bądź reklamówką przewieszony
mi przez rękę

pierwszy z grupy kieszonkowców - „robot
nik”. Wykonuje on tzw. czarną robotę - wyj
muje portfel z kieszeni bądź torebki i prze
kazuje łup następnemu wspólnikowi, tzw.
„tycerowi”, a ten kolejnemu, który spokoj
nie oddala się z miejsca całej akcji. Przez
cały czas „robotnika” asekurują pozostali
członkowie grupy, którzy - w sytuacji kry
tycznej - umożliwiają mu ucieczkę i starają
się powstrzymać ewentualny pościg bloku
jąc drogę. Bywa, że sami pozorują pościg,
by odwrócić uwagę ofiary.

Twoja firma musi w nim być.
Za darmo zamieścisz
podstawowe dane o swojej firmie.
Za niewielką opłatą reklamę.
Taka okazja nieprędko się powtórzy.
O dw ied zą Państwa nasi ankieterzy

Łukasz
Stachowiak

Tomasz
Wójt

Maria
Knasiak

Sławomir
Wasza k

Donata
Pierzchała

Robert
Waliszewski

„ U w a g a na p o r tfe le ”
Innym sposobem działania złodziei kie
szonkowych jest wydawanie w tłumie okrzy
ków „uwaga złodzieje”, lub „uwaga na portfe
le”. Usłyszawszy taki komunikat każdy z nas
odruchowo sięga do miejsca, w którym prze
chowuje portfel z pieniędzmi. Kieszonkow
cowi właśnie o to chodzi! Bacznie obserwu
je zachowanie osób, wybiera ofiarę i spokoj
nie przystępuje do działania. - Pamiętajmy
o tym, by obserwować osoby stojące obok
nas, szczególnie, gdy nas popchną czy do
tkną. Bądźmy czujni zwłaszcza na targowi
sku. W każdym przypadku, kiedy dojdzie do
kradzieży1, należy powiadomić policję, która
dysponuje zdjęciami osób zajmujących się
kradzieżami kieszonkowymi - przestrzega
rzecznik prasowy Aleksander Szczepański.
JUSTYNA NAPIERAJ

Zadzwoń: (0-62) 747-47-47
Przyjdź: Agencja Reklamy - Jarocin, ul. Wolności 1a
B IU R O R EK LA M Y
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W parafii ojców francisz
kanów odbyło się kolejne
z cyklu czuwań organizo
wanych przed Lednicą.
Oprócz młodzieży z Jaroci
na, dojechali także przedsta
wiciele Kotlina i Mieszko
wa. Jarocińscy ambasadorzy
gościli również przedstawi
cielki „centrali” z Poznania, które przekazały pozdrowienia od ojca
Jana Góry - pomysłodawcy i głównego organizatora spotkań na
polach lednickich. Wspólną modlitwę poprowadził ojciec Tytus
Kamiński.
(k)
Odeszli od nas:
RYSZARD MARCINIAK
MARIANNA GRYGIEL
FRANCISZEK KOŚNICKI
IRENA CHWALISZEWSKA
STANISŁAWA KOLANOWSKA
ALOJZY BIAŁOŻNY
MARIANNA PÓŁROLNICZAK
DONATA BAŻANT
MARIANNA BORUTA
MONIKA KRĘĆ
STEFANIA KOWALSKA
JOANNA MOCH
ZDZISŁAW WŁODARCZAK

I. 63
I. 80
I. 81
I. 84
I. 85
I. 80
I. 93
I. 62
I. 92
I. 70
I. 81
I. 56
I. 50

(Kotlin)
(Żerniki)
(Jarocin)
(Jaraczewo)
(Jarocin)
(Kotlin)
(Golina)
(Jarocin)
(Jarocin)
(Jarocin)
(Mieszków)
(Radlin)
(Mieszków)

Rodzinom zmarłych składam y wyrazy w spółczucia
Serdeczne podziękowanie
dr. K. Kidoniowi i pielęgniarkom z „Eskulapa” za opiekę
księdzu proboszczowi par. M. B. Fatimskiej
sąsiadom, znajomym, rodzinie
za zamówione msze święte, złożone kwiaty
i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku

Don Bosco u franciszkanów
W kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego wystąpił Chór Don Bosco z Poznania.
Był to drugi koncert zespołu w historii jarocińskiej parafii. Pierwszy m iał miejsce
w stanie wojennym, w 1982 roku.
Chór przyjechał do Jarocina na
zaproszenie „Akcji Katolickiej”,
działającej przy parafii św. Anto
niego Padewskiego. Goście z Po
znania najpierw włączyli się swo
im śpiewem w liturgię mszy św.,
a potem dali krótki koncert, któ
rego wysłuchali licznie zgroma
dzeni jarociniacy. Chór zachwycił
wszystkich dużą kulturą wykona
nia i ogromnym zaangażowaniem
chórzystów. Wysoki poziom ze
społu to przede wszystkim zasłu
ga dyrygenta - prof. Leszka Bajo
na, cenionego pracownika Akade
mii Muzycznej w Poznaniu, który
prowadzi zespół od 1980 roku.
Podczas koncertu wysłuchano
znanych pieśni religijnych, przede
wszystkim tych związanych z okre
sem Wielkiego Postu. Chór został
nagrodzony burzliwą owacją. Po

Chór Don Bosco z Poznania wystąpił w kościele ojców franciszkanów z koncertem
pieśni wielkopostnych

koncercie słuchacze podkreślali, że
po raz kolejny jarocińscy francisz
kanie zorganizowali spotkanie, któ
re stało się dużym wydarzeniem
kulturalnym. Dobre wrażenia z kon
certu mieli nie tylko słuchacze, ale
i chórzyści. Goście z Poznania za

pewniali, że chętnie przyjadą do Ja
rocina na kolejny koncert. Dla Chó
ru Don Bosco niedzielny występ
w parafii ojców franciszkanów był
drugim w historii zespołu. Po raz
pierwszy zespół zaśpiewał w Jaro
(ls)
cinie 21 lat temu.

Obchody Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych
w jarocińskich parafiach

Ś. f P-

M A R II B O R U T Y
składa
mąż z rodziną

Serdeczne podziękowanie całej rodzinie, krewnym
znajomym, sąsiadom, przyjaciołom, delegacjom
współpracownikom i dyrekcji Gimnazjum w Jarocinie
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pożegnalnej
zamówili msze św., złożyli kwiaty
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszego kochanego ojca
Ś. f p .

F R A N C IS Z K A K R A U S E
składa
córka z rodziną

Serdeczne podziękowanie
ks. A. Piłatowi, panu organiście
Przedsiębiorstwu Pogrzebowemu „Jezierski"
całej rodzinie, sąsiadom, znajomym i tym wszystkim,
którzy zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś. f p .

DONATĘ BAŻANT
składa
mąż z rodziną

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe

Parafia św. Antoniego Padewskie
go (ojcowie franciszkanie)
W ie lk i C z w a rte k (17 k w ie tn ia )
- msza św. Wieczerzy Pańskiej z ho
milią o 18.00, po mszy św. przenie
sienie Najświętszego Sakramentu do
ciemnicy i adoracja do 22.00
Wielki Piątek (18 kwietnia) - adora
cja N a jś w ię ts z e g o S a k ra m e n tu
w ciemnicy od godz. 6.00 aż do cere
monii wieczornych,
ogodz. 14.30wdolnym kościele Dro
ga Krzyżowa dla chorych i starszych
oraz nabożeństwo do Miłosierdzia Bo
żego,
o godz. 17.00 - ceremonie wielkopiąt
kowe z adoracją Krzyża św. i procesją
do Grobu Pańskiego w górnym ko
ściele, po ceremonii Droga Krzyżowa
połączona z Misterium Męki Pańskiej
na terenie os. Konstytucji 3 Maja,
adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Bożym G robie do godz. 22.00
(w Wielki Piątek obowiązuje post ści
sły - jeden posiłek do syta i dwa
skromniejsze)
Wielka Sobota (19 kwietnia) - świę
cenie pokarmów od godz: 9.00 do
17.00 co pół godziny, adoracja od 6.00
do 21.30, ceremonie wielkosobotnie
z poświęceniem ognia, wody i paschału od godz. 19.00
Niedziela Wielkanocna (20 kwiet
nia) - msza św. rezurekcyjna o godz
6.00 (kościół będzie otwarty od godz.
5.00), pozostałe msze św. o 9.00,

Parafia Chrystusa Króla
Wielki Czwartek - msza św. Wiecze
rzy Pańskiej o 17.30, adoracja Naj
świętszego Sakramentu w ciemnicy
do 21.00

Zakład Usługowo-Pogrzebowy

CAŁODOBOW E KO M PLEK SO W E
U S ŁU G I P O G R Z E B O W E

KOMPLEKSOWE

świadczy Państwu

USŁUGI POGRZEBOWE

„ J e z ie r s k i” s.c.

• Kompleksowa

Biuro Usług Pogrzebowych
ul. Targowa 18A, 63-200 Jarocin

pogrzebów

J

obsługa
K

•Sprzedażtrumien
• Przewóz gratis

K O M P L E K S O W O - 7 4 7 - 2 9 - 5 2 ( o d 8 .0 0 d o 1 7 .0 0 )
C A Ł O D O B O W O - 0 -6 0 l/8 6 9 - l l l

P R E S TIŻ • P R O F E S JO N A L IZ M • D Y S K R E C JA
12

n

Czynne całą dobę
Jarocin, ul. Wodna 12
(przy ul. Szpitalnej)
Tel. 0-606/511-441, 747-31-52

55

10.30,12.00 i 16.30 (nie będzie mszy
o 7.00, 8.00 i 18.30 oraz nabożeństwa
0 godz. 16.00)
P o n ie d zia łe k W ie lk a n o c n y (21
kwietnia) - msze św. porządku nie
dzielnego (o 7.00, 8.00, 9.00, 10.30,
12.00, 16.30 i 18.30), nie będzie na
bożeństwa o godz. 16.00
Parafia św. Marcina (kościół św.
Marcina)
Wielki Czwartek - msza św. Wiecze
rzy Pańskiej o 18.30
Wielki Piątek - ceremonie wielkopiąt
kowe o 18.30, adoracja Najświętsze
go Sakramentu do 24.00, nabożeń
stwo Drogi Krzyżowej w krużgankach
kościoła św. Marcina o godz. 15.00
Wielka Sobota - uroczystości wielko
sobotnie o godz. 20.00, święcenie potraw o 9.00 ,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 i 18.00
Niedziela Wielkanocna - msza św.
rezurekcyjna o godz. 6.00, pozostałe
msze św. o 8.30, 9.45, 11.15 i 12.30
Poniedziałek Wielkanocny - msze
św. według porządku niedzielnego
(o 6.00, 7.30, 8.30, 9 45, 11.15, 12.30
1 18 .30), n ie b ę d z ie m s z y św.
o godz. 15.30 i 17.00

FIRMA POGRZEBOWA

Parafia Matki Bożej Fatimskiej
Wielki Czwartek - msza św. Wiecze
rzy Pańskiej o godz. 18.30,
Wielki Piątek - uroczystości wielko
piątkowe o godz. 18.30,
Wielka Sobota - uroczystości wielko
sobotnie od godz. 18.30, święcenie
potraw w kaplicy o 9.00, 9.30, 16.00,
16.30, 17.00, przy kapliczkach - ul.
Opłotki o godz. 14.30, Ciświca - Fol
wark o godz. 14.40, ul. Wrocławska
(koło p. Bartniczaków) o godz. 14.50,
ul. Wybudowana (koło p. Smolarków)
o godz. 15.00 i ul. W rocławska 246
o godz. 15.10
Niedziela Wielkanocna - msza św.
rezurekcyjna o godz. 6.00, pozostałe
msze św. o 9.00 i 11.00
Poniedziałek Wielkanocny - msze
święte o 8.00, 9.30 i 12.00
(ls)

Cz&J

„MAZURKIEWICZ”
trumny, pogrzeby, stypy
w ieńce, kwiaty
ubieranie i przewóz zwłok
- karawan mełex
J

Cl

Biuro usług: Jarocin, ul. Kilińskiego 21 i” j
tel. 747-28-42
g!
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Wielki Piątek - ceremonie wielkopiąt
kowe o 17.30, adoracja do 22.00
Wielka Sobota - uroczystości wielko
sobotnie o 17.30, adoracja do 22.00,
święcenie pokarmów co godzinę od
9.00 do 16.00
Niedziela Wielkanocna - msza św.
rezurekcyjna o godz. 6.00, pozostałe
msze św. według porządku niedziel
nego (o 8.00, 9.30, 11.00 i 12.15), nie
ma mszy św. wieczornej o 18.30
Poniedziałek Wielkanocny - msze
św. według porządku niedzielnego
(o 6.45,8.00,9.30,11.00,12.15 i 18.30)

M a r c in ia k

Salon trumien - biuro obsługi klienta
czynne od 8.00 do 18.00
całodobowo tel. (0-62) 747-18-20
kom. 0-604/242-489
Jarocin, ul. Moniuszki lOa
ZAPEWNIAMY GODNA I PROFESJONALNA OISłUCf

www.gj.com.pl
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Dwaj nowi sołtysi
Mirosława Tomczak w Dębnie i Artur Telega w Szypłowie po raz pierwszy zostali
wybrani sołtysami. W pozostałych miejscowościach gminy Nowe Miasto funkcję
tę sprawować będą dotychczasowi sołtysi.
Zakończyły się zebrania wiej
skie, na których wybierano no
wych sołtysów i rady sołeckie
w gm inie Nowe Miasto. Odbyło
się dziewiętnaście spotkań, ale w Klęce wyłoniono tylko radę sołecką,
ponieważ sołtys Grzegorz Gogulski funkcję sprawuje dopiero od li
stopada 2001 r. W ogóle zebrania
nie było w Skoraczewie. Tam soł
tys Kazimierz Stangreczak razem
z radą sołecką zostali wybrali w lu
tym w 2001 r. We wszystkich ze
braniach udział wzięli wójt Alek
sander Podemski i przewodniczą
cy Rady Gminy Czesław Jarecki,
a także radni poszczególnych okrę
gów. - Na prawie każdym zebra
niu sołtysi składali sprawozdania
Ze swojej działalności. Niektóre
Z tych sprawozdań stanowiły swo
istą historię tego, co działo się
przez te cztery lata we wsi - infor

Na zebraniu w Nowym Mieście zgłoszono kilku kandydatów. Na start w wyborach
zgodził się jednak tylko jeden - dotychczasowy sołtys Janusz Wicijowski

Mirosławę Tomczak, która zastą
piła dotychczasowego sołtysa An
drzeja Talarskiego. W Szypłowie
natom iast największe zaufanie
wyborców otrzymał 26-letni Artur

Nowi sołtysi w gminie Nowe Miasto

Mirosława Tomczak
muje wójt Aleksander Podemski.
P odczas zebrań w iejskich
mieszkańcy podejmowali szereg
tematów. Najczęs'ciej jednak roz
mawiano o stanie dróg, możliwo
ści zamontowania dodatkowego
oświetlenia i utrzymania porząd
ku. O wybudowanie bądź moder
nizację chodnika prosili m.in.
m ieszkańcy Klęki, K olniczek,
Boguszyna i Komorza. Mieszkań
cy Chromca i Kruczyna domagali
się natomiast wyremontowania
świetlic. - Wszędzie są potrzeby.
Mo ina powiedzieć, ze im więcej
K' danej wsi zrobiono, tym potrze
byjej mieszkańców wzrastają - mówi
Wójt Aleksander Podemski. Roz
mawiano też o wynagradzaniu
soltysów za sprawowaną funkcję
1 przystąpieniu Polski do Unii Eur°pejskiej. Wójt z kolei informował
nńeszkańców o aktualnych i plano
wanych inwestycjach w gminie.
Tylko w dwóch sołectwach
Ustąpiły zmiany na stanowisku
s°łtysa. W Dębnie spośród trzech
kandydatów, mieszkańcy wybrali
VvWw.gj. com.pl

Artur Telega
Telega i został najmłodszym soł
tysem w gminie. Objął on funk
cję po M irosławie W ieczorku,
który z powodu choroby zrezy
gnował z kandydowania. W sied
miu sołectwach w wyborach wy
startowali wyłącznie dotychczaso
wi sołtysi i oni też najczęściej
otrzymywali bardzo duże popar
cie, czasami nawet stuprocentowe,
tak jak Stefan Kominek w Kruczynku, Wojciech Kurzajak w Mi
chałowie i Franciszek Lisiak w Rogusku. Mieszkańcy przybyli na
zebranie, podawali czasami wiele
nazwisk osób, które widzieliby na
stanowisku sołtysa, ale żadna z nich
nie chciała się zgodzić na start
w wyborach. Tak było np. w No
wym Mieście. Największą liczbę
formalnie ubiegających się o funk
cję sołtysa odnotowano w Kolniczkach. Tutaj zgodę na kandydowa
nie wyraziło aż pięć osób, ale zwy
cięzcą został dotychczasowy soł
tys Marek Paszek, który uzyskał
37 głosów na 87 możliwych. Czte
rech mieszkańców ubiegało się

0 funkcję sołtysa w Komorzu.
Jednak i tutaj wybrano tę samą
osobę, co cztery lata temu, czyli
Karola Węcławiaka. O szczęściu
może natomiast mówić Jan Jędrzak, który przewagą zaledwie
jednego głosu został wybrany soł
tysem w Wolicy Koziej.
Co ciekawe, na większości ze
brań wiejskich odnotowano wy
ższą frekwencję niż cztery lata
temu. Tylko w Michałowie, Stramnicach i Kruczynie wybory sołty
sów i rad sołeckich cieszyły się
mniejszym zainteresowaniem niż
ostatnio. W sumie we wszystkich
spotkaniach uczestniczyło 920
osób, na 6.680 uprawnionych do
głosowania, co stanowi frekwen
cję na poziomie 13,8 % (cztery lata
temu - 8,6 %). Zdaniem wójta
Nowego Miasta zainteresowanie
wyborami sołeckimi było duże.
- Ludzie coraz poważniej pod
chodzą do spraw swojej wsi. Przy
szli na zebrania i chcieli zade
cydować, kto będzie ich sołtysem
1 rzeczywiście tak było. Co praw
da tylko w dwóch przypadkach do
konano zmiany, ale za to wybiera
no nowych ludzi do rad sołeckich.
Głosowano na takie osoby, które
rzeczywiście chcą coś dla wsi zro
bić. Uważam, że zebrania spełniły
swoją rolę - podsumowuje wójt.
JUSTYNA NAPIERAJ

S O Ł T Y S I W G M IN IE
N O W E M IA S T O
Komorze - Karol Węcławiak
Kruczynek - Stefan Kominek
Michałów - Wojciech Kurzajak
Dębno - Mirosława Tomczak (nowa)
Radliniec - Stanisław Halek
Nowe Miasto - Janusz Wicijowski
Rogusko - Franciszek Lisiak
Chwalęcin - Jan Pieszałka
Szypłów - Artur Telega (nowy)
Stramnice - Marian Suś
Boguszyn - Jan Motyl
Boguszynek - Julian Janicki
Chocicza - Wincenty Pawelczyk
Chromieć - Leon Figaj
Wolica Pusta - Eleonora Nehring
Wolica Kozia - Jan Jędrzak
Kolniczki - Marek Paszek
Kruczyn - Ludwik Bednarek

Radni pytają
społeczeństwo
Radni powiatowi twierdzą, że zbierają opinie
społeczeństwa w sprawie przeniesienia dwóch wydziałów
starostwa do budynku szkoły specjalnej. Opozycja
przekonuje, że ich ankietowani są przeciw. Respondenci
koalicji są podobno za.
Na posiedzeniu komisji rozwo
ju gospodarczego, budżetu i finan
sów oraz integracji europejskiej,
Kazimierz Pietras, naczelnik wy
działu komunikacji, transportu i dro
gownictwa przedstawiając spra
wozdanie z działalności, wspo
mniał o kłopotach lokalowych.
Poinformował radnych, że część
dokumentów znajduje się w po
mieszczeniach garażowych. - Nie
stety nie możemy ich mieć w fo r
mie elektronicznej - powiedział
Kazimierz Pietras. Wówczas roz
gorzała dyskusja nad przeniesie
niem tej jednostki oraz wydziału
kartografii, katastru i gospodarki
nieruchomościami do budynku
szkoły specjalnej. Szkoła z kolei
ma m ieścić się w obiekcie na
Szubiankach, którego część staro

- m ów ił Andrzej Dworzyński.
Stwierdził, że dla osób nie posia
dających samochodów sprowadze
nie wydziałów do centrum będzie
sporym ułatwieniem. - Chciałbym
zapytaćpana radnego Dworzyńskiego, na jakiej podstawie sądzi, że roz
mowy robione są tylko z mieszkań
cami Kotlina. Jesteśmy radnymi po
wiatowymi, więc opinie zbieramy
wszędzie. Nie wiem, czy licząc ilość
mieszkańców przemawiała przez
pana złośliwość? - odniósł się do
aluzji przew odniczącego rady
Adam Kołodziej. Andrzej Dwo
rzyński usiłował zakończyć dysku
sję nad przeniesieniem wydziałów.
- Chciałbym podsumować.
- A czemu chce pan podsumować?
- zareagował Czesław Robakowski.
- Ale nie wie pan, co chciałem pod

Ostra wymiana zdań między przewodniczącym rudy Andrzejem Dworzyńskim (pierwszy
z lewej) a radnym Czesławem Robakowskim zdominowała posiedzenie komisji rozwoju
gospodarczego, budżetu i finansów oraz integracji europejskiej

stwo kupiło za 900 tys. zł, jeszcze
w poprzedniej kadencji. Starosta
tłumaczył, że wydziały admini
stracyjne powinny mieścić się jak
najbliżej budynku głównego staro
stwa. Wyjaśnił, że ulica Kościuszki
ma być jednokierunkowa, więc nie
będzie problemu z parkowaniem.
Radni opozycji - Adam Koło
dziej (PSL) i Czesław Robakow
ski (SLD) uważają, że decyzja za
rządu jest nieracjonalna. Zwrócili
uwagę, że nie jest ona poparta
badaniami wśród społeczeństwa.
- Pan starosta bardzo często po
wołuje się na opinie ludzi. Nato
miast nie żadnych ankiet, które po
twierdzałyby, że wydziały należy
przenieść. Nam też wiele osób
mówi, że ta lokalizacja wydziałów
jest dobra. Czy jest więc sens prze
nosić wydziały i tn\’onić pienią
dze? - pytał Adam K ołodziej.
Zaznaczył, że wydział komunika
cji nie jest bezpośrednio połączo
ny z innymi, dlatego może funkcjo
nować w dotychczasowym miejscu.
Przewodniczący rady powiatu
Andrzej Dworzyriski zauważył, że
w tej sprawie koalicja powołuje się
przede wszystkim na opinie miesz
kańców gminy Jarocin. - W tej
gminie jest 46 tys. mieszkańców.
Gmina Kotlin, Jaraczewo i Żerków
mają połowę tego. Jarociniacy są
za p rzen iesien iem w ydziałów
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sumować- zwrócił się do radnego
przewodniczący.
- To niech pan mówi - zezwolił
Czesław Robakowski.
- To niech mi pan nie przerywa, wtedy
będzie pan wiedział, co chcę podsumo
wać -poprosił Andrzej Dworzyński.
- No to będę wiedział - zdenerwo
wał się radny Robakowski.
- Funkcjonowanie wydziału komuni
kacji w dotychczasowym miejscu
oraz po przeniesieniu ocenią intere
sanci - usiłował podsumować prze
wodniczący rady. Riposta radnego
Robakowskiego była natychmiasto
wa. - Każdy przemawia i uznaje, że
jedynie jego stanowisko jest słusztie
- stwierdził radny. Podkreślił, że rada
funkcjonuje po to, aby wspólnie prze
analizować, na ile słuszne jest prze
noszenie obydwu wydziałów i pono
szenie dodatkowych kosztów. - Nikt
ankiety wśród mieszkańców nie prze
prowadził, chyba że została zrobio
na, a o wynikach nie wiemy - powie
dział radny Robakowski. - Doskona
łym przykłademjest koncepcja wpro
wadzenia ruchu na rynek. „Gazeta
Jarocińska” kiedyś sondę zrobiła.
Okazało się, że mimo iż władze uzna
ły, że to jedyne słuszne rozwiązanie,
mieszkańcy są przeciwni ija też Dla
tego nie wolno nam mówić za społe
czeństwo - spuentował Czesław Ro
bakowski.
(ag)
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Konkurs dla maturzystów

Anioły nad Jarocinem

Jarocińskie koło Unii Wielkopolan oraz Starosta
Powiatu Jarocińskiego organizują konkurs na Najlepszych
Maturzystów. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

Ponad trzydzieści obrazów w stylu Chagallowskim można było obejrzeć na wystawie
prac plastycznych uczniów Gimnazjum Społecznego w Jarocinie.
Profesjonalnie przygotowany wernisaż odbył się w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Był inauguracją „drzwi otwartych” szkoły.

Konkurs organizowany jest
w kategorii liceów ogólnokształ
cących i szkół zawodowych. Zgło
szenia, w terminie do 13 czerwca,
przyjmują sekretariaty szkół śred
nich. Należy dostarczyć kseroko
pię świadectwa dojrzałości po
twierdzoną przez dyrektora szko
ły oraz podanie o woli przystąpie
nia do konkursu.
Wyboru Najlepszych Maturzy
stów Ziemi Jarocińskiej, na pod
stawie zgłoszeń, dokona Kapituła
Konkursu do 16 czerwca. Wręcze
nie nagród odbędzie się podczas
uroczystości zakończenia roku
szkolnego w macierzystych szko
łach. Zwycięzcy otrzymają tytuły
Najlepszych Maturzystów Ziemi
Jarocińskiej oraz nagrody pienięż
ne ufundowane przez Starostę Po

Obrazy w dużym formacie, in
spirowane surrealistyczną twór
czością Chagalla, prezentowała
młodzież z Jarocina. W odpowied
ni klimat wprowadzało przede
wszystkim samo malarstwo, ale
też i muzyka francuska. - Prace sq
bardzo dojrzałe. Na wszystkich po
jawiają się anioły, ponieważ one
są głównym elementem obrazów
Chagalla - mówi Maciej Koniecz
ny, dyrektor Liceum Społecznego
w Jarocinie. - Szkole zazdroszczę
tego, że ma panią Bogatko, a wy
stawa jest dowodem na to, że nie
koniecznie trzeba pukać do drzwi
burmistrza, by robić ciekawe rze
czy w kulturze - mówi Robert Kaźmierczak, wiceburmistrz Jarocina.
M łodzież wszystkie obrazy
tworzyła w czasie zajęć pozalek Wystawa plac plastycznych inspirowanych malarstwem Chagalla
cyjnych. Warsztaty plastyczne pro gało na malowaniu obrazów w cie Można dostrzec Skarbczyk, Ko
wadzone są w szkole od początku płych i zimnych barwach - wyjaśnia ściół św. Marcina oraz inne ele
września. Uczniowie spotykają się Agnieszka Sawicka. Chagallem za menty naszego miasta - mówi Zu
z opiekunem w każdą sobotę. Uczą fascynowała uczniów Barbara Bo zanna Ł aw icka, uczestniczka
się malarstwa od podstaw. - Zaku gatko. Najpierw dziewczęta pozna warsztatów.
Wernisaż podziwiali rodzice,
pione w zeszłym roku sztalugi przez ły życie artysty, później oglądały
urząd miasta umożliwiły malowa jego obrazy. Większość uczennic uczniowie oraz zaproszeni goście.
nie na dużym formacie - mówi na uczestniczy w warsztatach dla wła W tle słychać było muzykę fran
cuską. Zwiedzający zachwyceni
uczycielka Barbara Bogatko, pod snej przyjemności.
Dziewczęta po Chagallowsku byli umiejętnościami twórczymi
kierunkiem której młodzież uczy
ła się sztuki malowania. - Uczymy malowały Jarocin. - Na naszych młodych malarek oraz profesjonal
się malować w gamach wąskich obrazach nie tylko pojawiły się nym przygotowaniem wernisażu.
i szerokich. Nasze zadanie pole anioły, ale też zabytki Jarocina.
IWONA NOWICKA

wiatu Jarocińskiego, Auto-Dutkiewicz Autoryzowaną Stację Obsługi
Fiat Jarocin, „Techplant” z Klęki,
PHU „Rolmaszpol” z Wolicy Pustej
oraz Mastercup-Vending Jarocin.
Wszelkie informacje uzyskać
można u przewodniczącego Kapi
tuły Konkursu, Benedykta Wróbla
pod numerem telefonu 747-23-57
lub 747-57-83.
(akrt
Aby wziąć udział w konkursie na
Najlepszych Maturzystów Ziemi Ja
rocińskiej, trzeba mieć:
- wzorową ocenę z zachowania,
- średnią ze wszystkich obowiązko
wych przedmiotów nauczania mini
mum 4,5, - średnią z egzaminu doj
rzałości minimum 4,7.
Trzeba też wykazać się udziałem w róż
nego typu olimpiadach, turniejach, kon
kursach, mistrzostwach sportowych od
notowanych na świadectwie dojrzałości.

J a r a c z e w o

Lirycznie o Bogu
Wiersze księdza Tadeusza Nagela i księdza Jana
Twardowskiego dominowały podczas Konkursu Liryki
Religijnej, w którym wystartowało osiem uczennic
z gminy Jaraczewo.
Konkurs liryki religijnej odby
wał się po patronatem księdza Ta
deusza Nagela - filipina z Gosty
nia. Wzięło w nim udział osiem
uczennic z czterech szkól z gminy
Jaraczewo. Uczestniczki recyto
wały po 2 wiersze o tematyce reli

Święto poezji w Cielczy

Kołek (SP Nosków). Druga loka
ta przypadła Anecie Nawrot (SP
Wojciechowo) i Rafaeli Bazelak
(SP Nosków). Trzecie miejsce za
jęły Angelika Twardowska (SP
Góra) i Monika Jankowska (SP
Wojciechowo). Wszystkie uczen

Z okazji Światowego Dnia Poezji w Gimnazjum w Cielczy zorganizowano Gminny
Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 19 uczestników z terenu gminy Jarocin.
Najlepszym recytatorem okazał się Dawid Kowalski z Cielczy.

W pierw szym dniu wiosny
w Cielczy odbył się konkurs re
cytatorski. Przebiegał on w trzech
etapach. - Uczniowie przygotowa
li do recytacji po dwa utwory po
etyckie, jeden polskiego, a drugi
obcego poety. Czas recytacji nie
mógł przekroczyć trzech minut
- wyjaśnia Maria Rogala, pomy
słodawczyni i organizatorka kon
kursu. W pierwszej części zapre
zentowali się wszyscy uczestnicy.
Do drugiego etapu komisja zakwa

lifikowała 10 osób. Sam finał prze
biegał nieco inaczej niż w trady
cyjnych konkursach recytator
skich. - Młodzież otrzymała teksty
poetyckie wybrane przez komisję
i w ciągu kilku minut musiała przy
gotować własną interpretację tek
stu - wyjaśnia Zofia Idziaszek, or
ganizatorka imprezy. Jednomyśl
nie pierwsze miejsce przyznano
Dawidowi Kowalskiemu z Ciel
czy, drugie - Martynie Drzewiec
kiej z Gimnazjum Społecznego

H S g iŁ T

Laureaci Gminnego Konkursu Recyłalorskiego, zorganizowanego z okazji
Światowego Dnia Poezji w Gimnazjum w Cielczy
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w Jarocinie, a trzecie zajął Bar
tosz Paluszkiewicz z Gimnazjum
w Jarocinie. Troje zwycięzców
oprócz nagród książkowych otrzy
mało puchary. Pozostali zawodni
cy wyjechali z Cielczy z nagrodarni książkowymi. - Na pewno
najtrudniejszy był ostatni etap konkursu, ponieważ w tej części zmagań każdy z was musiał odpowied
nio zaprezentować przed publicz
nością tekst, którego nie znał wcze
śniej. Jednak poradziliście sobie
znakomicie, jesteśmy pełni uzna
nia dla waszych umiejętności - mó
wiła Laura Paluszkiewicz, prze
wodnicząca komisji konkursowej.
Przewodnicząca podziękowała też
opiekunom, którzy znaleźli czas, by
przygotować uczniów do konkursu.
Organizatorki konkursu zapro
siły wszystkich na obiad i słodki
poczęstunek, przygotowany przez
radę rodziców. - Wszystkie na
grody książkowe ufundowała dla
was Gminna Spółdzielnia Samo
pomoc Chłopska z Jarocina Od
dział w Mieszkowie- poinformo
wała Maria Rogala.
IWONA NOWICKA

§
|
3
°
ia konkursie recytatorskim uczestniczyło osiem uczennic z terenu gminy Jaraczewo
(na zdjęciu wspólnie z opiekunami i organizatorami konkursu)

gijnej. Wśród autorów najczęściej
pojawiały się nazwiska księdza
Jana Twardowskiego i księdza Ta
deusza Nagela.
Jury, w skład którego weszli
dyrektor Zbigniew Jarus, ksiądz
Tadeusz Nagel oraz nauczycielka
Łucja A ndrzejczak, przyznało
cztery równorzędne nagrody. W ka
tegorii gimnazjów wystartowały
tylko dwie zawodniczki: Martyna
Plucińska i Marta Szybiak z Ze
społu Szkół w Rusku. Obie dziew
czyny otrzymały pierwsze miejsce
w swojej kategorii. Wśród uczen
nic szkół podstawowych komisja
najwyżej oceniła Aleksandrę Mar
cinkowską (SP Góra) i Agnieszkę
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nice w nagrodę otrzymały tomik
wierszy księdza Tadeusza Nagela,
folder poświęcony Świętej Górze
w Gostyniu i różaniec. - Muszę
przyznać, że byłem zachwycony
waszą interpretacją wierszy reli
gijnych. Szczególnie jestem zado
wolony z tego, że na konkursie
pojawiły się moje wiersze. Dla
poety słuchanie tego, co sam na
pisał, jest naprawdę cudownym
przeżyciem - powiedział ksiądz
Tadeusz Nagel. •
Organizatorem konkursu była
nauczycielka Anna Antoszkiewicz. W przygotowaniach, i prze
prowadzeniu imprezy pomagali
uczniowie klasy VI.
0*)
www.gj.com.pl
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Paliwo w cenie
- transport na deficycie
„Podwyżki cen paliwa to gwóźdź do trumny. Dobiją nas. Już ledwie żyjem y” - mówią właściciele niewielkich firm transportowych.
Dla wielu przewoźników wyższe ceny, zwłaszcza oleju napędowego, oznaczają - o ile nie bankructwo, to zawieszenie działalności.
Bezpośredni wpływ na wzrost
cen paliw na stacjach benzynowych
mają podwyżki cen ropy naftowej
na rynkach światowych. Te z ko
lei w ostatnim czasie rosły i mala
ły w zależności od tego Jak ie wie
ści napływały z wojny w Iraku.
Szczególnie dotyczyło to ceny ole
ju napędowego, która w trzeciej de
kadzie m arca osiągnęła rekor
dową wysokość 3,26 zł za jeden litr
(w styczniu wahała się od 2,66 zł/1
do 2,75 zł/1). W tej chwili cena oleju
napędowego spada. Obecnie wyno
si 3,04 zł/1 (na dzień 10 kwietnia).
Od początku roku średnia cena
paliwa wzrosła o 85 gr, czyli oko
ło 37 %.
Wzrost cen negatywnie wpłynął
na kondycję finansową większo
ści firm transportowych, zwłasz
cza tych mniejszych. Przewoźni
cy twierdzą, że ich działalność
jeszcze przed podwyżką graniczy4.5

transportowych. Ci, żeby „prze
żyć”, oszczędzali na czym mogli.
- Autobusy, którymi jeżdżę nie są
nowe, dlatego częściej się psują.
Nie wyjadę w trasę niesprawnym
pojazdem, dlatego na tym nie mogę
oszczędzić. Paliwo też muszę wlać,
a wiadomo, że im starszy pojazd,
tym więcej pali. Teraz, kiedy ropa
poszła tak dużo w górę, moja firma
nie ma właściwie racji bytu - mówi
właściciel firmy przewozowej z Ja
rocina Jan Nowak. Przewoźnik nie
wyklucza, że jeszcze w tym roku
przyjdzie mu zawiesić działalność.
- Rok temu już było ciężko. Zda
rzały się miesiące, kiedy wychodzi
liśmy na zero. A w tym roku, szko
da mówić. Jeszcze zaczekam. Se
zon wycieczkowy zaczyna się w maju.
Zobaczę, jak to będzie wyglądało.
Spróbuję podnieść cenę, ale wąt
pię, czy to poskutkuje, bo klienci
też nie mają pieniędzy - mówi Jan

Zm iany cen paliw od początku roku 2003

4
3.5

f

|

3

/&■. i&L

B

E

T T *

B

3S S

S

®

f

i® [gjj 25"
3ł

A

2.5
PB 9 8
PB 9 5 , U n iw e rs a ln a
ON
3 stycznia 28 stycznia 5 lutego

10 lutego 13 lutego 20 lutego

6 marca 8 m arca 11 marca 12 marca 13 marca 24 m arca 4 kwietnia Skwwima

Dane ze stacji paliw PKN „Orlen" przy ul. Poznańskiej w Jarocinie z dnia 10.04.2003 r.

ki z bankructwem. - Większośćfirm
ledwo wiąże koniec z końcem i ta
kie podwyżki jeszcze nas dobijają.
'Wydawałoby się, że są one niewiel
kie - kilka groszy na litrze, ale jak
Slę te litry i te grosze policzy, to
Wychodzi niezła suma - mówi je
den z przewoźników. Dodaje jednak, że nie powinniśmy narzekać,
są to, jak na razie, jedyne skut
ki Wojny w Iraku, które nas dotyknją. - Inni cierpią z. powodu tego
konfliktu znacznie bardziej - dodaje.
Podwyżki szczególnie mocno
dotknęły właścicieli małych firm
Www.gj.com.pl

Nowak. Zimą przewoźnik wyre
montował jeden ze swoich auto
busów. Kosztowało go to ponad
6 tys. zł - nie licząc robocizny,
bo z zawodu jest mechanikiem. Po
podwyżkach paliwa musiał ten po
jazd wyrejestrować, bo nie stać go
było na utrzymanie. - Początek
roku zawsze jest trudny. Są więk
sze opłaty. Trzeba zapłacić ubez
pieczenie komunikacyjne. Nie stać
mnie było, żeby opłacić wszystkie
autobusy, jeden musiałem wyreje
strować. Ale myślałem, że jak co
roku sytuacja się poprawi. Niestet}’,

wyskoczyły podwyżki paliwa ijestem
„ugotowany” - skarży się Jan No
wak. Przewoźnik twierdzi, że staw
ka za jeden kilometr zawsze była
wyższa niż cena za jeden litr paliwa.
- Olej kosztuje teraz 3,26 zł, a myjeź
dzimy nadal za 2,25 zł - mówi.
Właściciele firm transporto
wych zdają sobie sprawę z tego,
że podniesienie ceny za usługi spo
woduje utratę klientów. - Ludzie
też nie mają z czego zapłacić. Cena
może ich zrazić i zrezygnują z usłu
gi - mówi właścicielka firmy trans
portowej z Jarocina Katarzyna
Nowacka. - Dla stałych klientów
ceny nie zmieniliśmy. Jeśli chodzi
o tych, którzy po raz pierw szy
przychodzą do firmy, albo korzy
stają z naszych usług naprawdę
sporadycznie, to nastąpił wzrost
o 5 groszy na kilometrze - dodaje.
M arek Kmieć prezes firmy
„Truck Company” z Kotlina twier
dzi, że dla p rzedsiębiorstw a,
podwyżki cen paliwa spowodo
wały wzrost kosztów o około 30 %.
- Klienci nawet nie chcą rozma
wiać z nami o podniesieniu cen. Nie
gwarantują tego umowy, dlatego pró
bowaliśmy rozmawiać z kontrahen
tami. Okazało się, że podwyżki nie
wchodzą w grę. Nie mamy innego
wyjścia, jak przyjąć ich stanowi
sko. No oczywiście możemy jesz
cze z nich zrezygnować - ironizuje
prezes Kmieć. Jego zdaniem ostat
nie zwiększenie kosztów stawia ta
kie przedsiębiorstwa jak „Truck
C om pany” na granicy bezpie
czeństwa finansowego. - Wszyscy
wstrzymują oddech i czekają, na
to, co na rynku paliw będzie się
dalej działo - mówi Marek Kmieć.
Przewoźnicy obawiają się, że
cena paliwa tak szybko nie spad
nie. - Do tego, żeby podnieść, to
oni bardzo się spieszą, ale żeby
obniżyć, to jakoś-nigdy nie mogą
doszukać się podstaw - twierdzą
przewoźnicy.
Podwyżki cen paliwa dotknę
ły też przewoźników dowożących
uczniów do szkół. Na terenie po
wiatu jarocińskiego jest ich sze
ściu, ale tylko trzech zwróciło się
o podniesienie stawki za kilometr
- jeden z gminy Żerków i dwóch
z gminy Kotlin. W obydwóch
przypadkach podwyżkę stawki
spowodowaną wzrostem cen pali
wa gwarantuje umowa.
Drożejące paliwo miało rów
nież decydujący wpływ na pięcio
procentową podwyżkę cen jedno
razowych i miesięcznych biletów
autobusowych.
ANNA KONIECZNA
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■ Wysokie kwoty kredytu
bez zabezpieczeń

Alicja i linii
RACZKI EW ICZ

• W krótkim czasie
• Długi okres spłaty kredytu
• Obsługujemy Klientów
Programu NonStop
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Gdzie nas znaleźć?

Zapraszamy

Jarocin Śródmiejska 22a
tel. (0-62 ) 749-62-00
Jarocin, Rynek 15, sklep Ambra
tel. (0-62 ) 505-25-56
k. 0-607/633-423
P lo s io w , ul. Kilińskiego 12
tel. (0-62 ) 508-30-70
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tel. (0 62) 740-80-25

Wybrałem okna
na miarę oczekiwań.

Świat bez wody istnieć nie będzie,

więc korzystaj z niej zawsze i wszędzie.
By w Dyngusa dobrze się lało,
zabezpieczymy ja k zawsze moc całą.
hja j i całej reszty, nikomu nie brakuje,
słońca, radości będzie Dzień Wielkiej Nocy.
Na Dyngusa niech nikt wody nie żałuje,

a zając niech Waszego domu nie przeoczy.
Zdrowych, Spokojnych i Wesołych
Świąt Wielkanocnych
om, Kontrahentom, Pracownikom

P R O D U C E N T

oraz Władzom Jarocina

tyczy
Zarząd ł Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o. o. w Jarocinie
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Poprzednie władze powiatu gościły na
sesji Rady Gminy Nowe Miasto dopiero
pod koniec kadencji, odwiedzając ją
jako ostatnią. Pan, razem ze swyńi za
stępcą i przewodniczącą Rady Powiatu
Średzkiego, dotarł tu miesiąc temu i to
podobno w pierwszej kolejności. Czy to
oznacza, że będzie pan traktował tę gmi
nę jakoś szczególnie?
Starosta ma obowiązek wszystkie gmi
ny w powiecie traktować tak samo. Specjal
nych preferencji nie będzie, bo nie może ich
być. Nasza wizyta w Nowym Mieście wy
nikała wyłącznie z tego, że pierwsze zapro
szenie, jakie otrzymaliśmy, wpłynęło wła
śnie od przewodniczącego Rady Gminy
Nowe Miasto - pana Czesława Jareckiego.
Było nam z tego powodu bardzo miło. Nie
ukrywam natomiast, że Nowe Miasto jest
mi bardzo bliskie, i to z wielu powodów:
mam tam wielu przyjaciół i znajomych.
Lubię tę gminę, ponieważ ma wspaniałe te
reny nadwarciańskie, dzisiaj jeszcze nie do
ceniane tak, jak na to zasługują.
Podczas wystąpienia na sesji w No
wym Mieście mówił pan o programie
działania opartym na czterech filarach.
Pierwszym i najważniejszym filarem jest
- według pana - współpraca z gminami,
wójtami oraz radnymi. Jak pan sobie tę
współpracę wyobraża?
Zależy mi bardzo na integracji wszyst
kich gmin w powiecie. Radny i wójt są
przedstawicielami posiadającymi mandat
wyborców. Chciałbym, żeby kontakty nie
były wyłącznie okazjonalne, ale polegały na
przekazywaniu poszczególnych potrzeb
właśnie przez radnych i wójtów. Podczas
spotkań z wójtami rozwiązujemy konkret
ne problemy. Ostatnim tego przykładem jest
próba określenia zasad działalności Powia
towego Ośrodka Doskonalenia Nauczycie
li, który funkcjonuje w naszym powiecie od
kilku lat. Wójtowie zgłosili propozycje, by
ten ośrodek działał dalej, ale na rynkowych
zasadach. W pełni podzieliłem ich stanowi
sko.
Pod koniec marca w urzędzie gminy
w Nowym Mieście po raz pierwszy uru
chomiono punkt Powiatowego Urzędu
Pracy ze Środy. Jest to inicjatywa jedno
razowa czy też można liczyć na częstsze
wizyty pracowników PUP w Nowym Mie
ście?
Docierały do mnie sygnały o tym, że
bezrobotni z gmin, a zwłaszcza z Nowego
Miasta, jako gminy najbardziej oddalonej,
często nie mają pieniędzy, by kupić bilet au
tobusowy i dopełnić formalności rejestra
cyjnych w urzędzie pracy. W związku z tym
został opracowany harmonogram wizyt pra
cowników Powiatowego Urzędu Pracy we
wszystkich gminach. Dyżurować oni będą
w Nowym Mieście przez trzy dni w mie
siącu, dzięki czemu wszyscy bezrobotni,
którzy normalnie musieliby przyjechać do
Środy, będą mogli formalności załatwić na
miejscu.
Wiele mówi się o utworzeniu w No
wym Mieście samodzielnej szkoły ponadgimnazjalnej. Na sesji stwierdził pan, że
akceptuje plany rozbudowy obecnego
gimnazjum o nowy budynek dydaktycz
ny, a nawet pełnowymiarową salę gimna
styczną. Funkcjonuje tu już filia Zespo
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Środzie,
a budowa całego kompleksu jest przecież
ogromną inwestycją.
Utrzymanie szkoły ponadgimnazjalnej
należy do zadań własnych powiatu. Z ini
cjatywą rozbudowy wystąpił radny powia
tu średzkiego - pan Zdzisław Jędrzak. Jest
on również dyrektorem gimnazjum. Zapro
ponowałem panu dyrektorowi, żeby inwe
Www.gj.com.pl
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Nowe Miasto

jest mi
bardzo bliskie
Rozmowa z PAWŁEM ŁUKASZEWSKIM
- starostą powiatu średzkiego

stycję tę podzielić na dwa etapy: w pierw
szym wybudowano by dodatkowe skrzydło
z salami dydaktycznymi, natomiast w dru
gim etapie - pełnowymiarową salę gimna
styczną. Trzeba będzie też określić, czy
znajdzie się wystarczająca liczba uczniów
chętnych do skorzystania z nauki w tej szko
le. Do rozstrzygnięcia będzie też profil na
uczania. W przyszłym roku zarząd wystąpi
do rady powiatu z wnioskiem o zaplanowa
nie środków w budżecie powiatu na opra
cowanie pełnego projektu budowlanego.
Jeżeli uda się nam określić źródła finanso
wania tej inwestycji, to do jej realizacji przy
stąpimy w 2005 roku.
Spotkałam się z wieloma krytyczny
mi uwagami na temat celowości budowy
szkoły. Mów i się w ręcz o przechowalni dla
mniej zdolnych uczniów, niskim pozio
mie, a także o tym, że jest to głównie in
teres dla nauczycieli, którzy już uczą i w
gimnazjum i filii szkoły ponadgimnazjal
nej. Słyszy się nawet głosy o budowanym
przez pana Jędrzaka imperium.
Trudno mi się odnieść do tych głosów.
Radny powiatu średzkiego widzi potrzebę
realizacji tej inwestycji. Żeby ona doszła do

skutku, musi przekonać do tego całą radę
i zarząd powiatu: przedstawić argumenty
dotyczące kwestii edukacyjnych, żeby nie
okazało się, że jest to wyłącznie zaspokoje
nie własnych ambicji. Jeżeli uznamy jego
argumenty za słuszne i przekonywujące, to
taką decyzję podejmiemy.
Skąd powiat zamierza wziąć pienią
dze na tę budowę?
Na pewno jedynym źródłem finansowa
nia nie będzie budżet powiatu, bo nie udźwi
gnąłby ciężaru tej inwestycji. Jeżeli chodzi
o część dydaktyczną - są możliwości po
zyskania środków z kuratorium oświaty,
z ministerstwa edukacji. Natomiast pfzy bu
dowie sali gimnastycznej pojawiają się do
datkowe możliwości finansow ania, jak
choćby Totalizator Sportowy czy Departa
ment Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego. Budowa szkoły i sali
gimnastycznej jest dobrym pomysłem i mam
nadzieję, że znajdzie akceptację radnych
w powiecie oraz, że pozyskamy sojuszni
ków w zakresie innych źródeł finansowania.
Takich, jak na przykład Urząd Gmi
ny w Nowym Mieście? Czy rozważa pan
m ożliwość zwrócenia się również tam
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o pomoc w finansowaniu inwestycji?
Jeśli chodzi o część dydaktyczną - to nie,
ponieważ niezręcznie byłoby staroście wy
stępować o dofinansowanie budowy szko
ły ponadgimnazjalnej, która nie jest zada
niem własnym gminy. Sytuacja jest o wiele
lepsza, jeśli chodzi o znalezienie argumen
tów na to, by przekonać radnych gminy do
partycypowania w kosztach budowy sali
gimnastycznej. Taka sala, z miejscami dla
kibiców, może służyć przecież całej społecz
ności gminy Nowe Miasto.
Pytam o to dlatego, ponieważ kilka dni
temu powiat zwrócił się do gminy Nowe
Miasto o to, by współfinansowała utrzy
manie drogi powiatowej, jaką jest prze
prawa promowa w Dębnie.
Tak. Prom znajduje się w ciągu drogi
powiatowej, natomiast koszty związane
z jego utrzymaniem i bieżącą eksploatacją
są bardzo wysokie. Dlatego komisja rewi
zyjna, która kontrolowała działalność Za
rządu Dróg Powiatowych, wystąpiła z pro
pozycją, aby wyłącznie ze względu na ra
chunek ekonomiczny, zwrócić się do wój
tów trzech gmin z prośbą o dofinansowanie
promu.
Co się stanie, jeżeli nowomiejska rada
nie wyrazi zgody na współfinansowanie
promu?
Prom, poza znaczeniem ekonomicznym,
posiada walory turystyczne. Nie dopusz
czam myśli, żeby go w ogóle nie było i zro
bię wszystko, by funkcjonował dalej.
Jakie są szanse na to, że w Nowym
Mieście będzie utworzona podstacja po
gotowia ratunkowego? M ieszkańców
gminy bardzo to interesuje.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Średz
kiego, radni wystosowali apel do wojewo
dy wielkopolskiego, aby w Środzie usytu
owano Centrum Powiadamiania Ratunko
wego. Niestety w siatce siedzib dla takich
centrów, określonych przez wojewodę, za
miast Środy, znalazła się Września. My się
na to nie godzimy, tym bardziej, że nasz
powiat posiada już takie profesjonalnie
przygotowane centrum. Inwestycja ta zosta
ła w całości sfinansowana z budżetu powia
tu. Co prawda organem właściwym do okre
ślania siatki siedzib centrów powiadamia
nia ratunkowego jest wojewoda, ale to sta
rosta jest odpowiedzialny za cały system ra
townictwa medycznego. Niezgadzanie się
z decyzją wojewody, to jednak mało. Funk
cjonowanie jednego z elementów tego sys
temu, jakim jest Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, wiąże się przecież z dużymi
kosztami. Trzeba mieć świadomość, że nie
godząc się na przyłączenie nas do Wrześni,
będziem y m usieli w 100 % pokrywać
wszystkie koszty związane z funkcjonowa
niem tego centrum. Jeżeli pomimo naszego
apelu, wojewoda nie zmieni decyzji o loka
lizacji siedziby, będziemy musieli sami fi
nansować jego utrzymanie.
I
co wtedy z karetką pogotowia dla
Nowego Miasta?
To się z tym bezpośrednio wiąże. Po
wstanie bowiem problem finansowy zwią
zany z uruchomieniem tej karetki. Decyzja
będzie należała do rady powiatu. Osobiście
bardzo bym chciał, żeby ta karetka w No
wym Mieście była.
Na sesji podkreślał pan wielkie walo
ry turystyczne Nowego Miasta. Czy pan
osobiście je zna?
Znam. Jestem zauroczony Dębnem i tam
tejszym rezerwatem przyrody, który wcho
dzi w skład Żerkowsko-Czeszewskiego Par
ku Krajobrazowego. To są przepiękne tere
ny, które polecam do odwiedzenia każde
mu turyście.
Rozmawiała JUSTYNA NAPIERAJ
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Europa jako gniazdo

Arie, pizzai gośćzDanii

Plakat przygotowany przez Pawła Janowskiego
ucznia Gimnazjum w Jarocinie znalazł się wśród
32 prac, które będą reprezentowały Wielkopolskę
w ogólnopolskim etapie Europejskiego Konkursu
Szkolnego „Europa w Szkole”.

Polska w Europie

„Ti am o” Umberto Tozzi oraz arie w wykonaniu Luciano Pavarottiego rozbrzmiewały
w Gimnazjum w Górze podczas Dnia Włoskiego, który przygotowano w ramach programu
„Między nami Europejczykami”. W szkole gościła również Anna Jensen z Danii.
„Między nami Europejczyka
mi” - tak nazywa się trwająca od
dwóch lat w Gimnazjum w Górze
akcja prezentująca państwa Unii
Europejskiej. Głównym założe

matyczną, a Illb pod kierunkiem
Magdaleny Król-Lemanik zapre
zentowała inscenizację klasycznej
noweli Bocaccia „Sokół” (jedna
z części „Dekameronu” - przyp.

Gimnazjaliści z Góry podczas Dnia Włoskiego rywalizowali między innymi w konkursie
plastycznym

niem programu jest poznawanie
życia codziennego mieszkańców,
ich obyczajów - również kulinar
nych, tradycji i kultury. - Baczną
uwagę zwracamy na dziedzictwo
kulturowe państw należących do
Unii oraz na ich związki historycz
ne z Polską - mówi jedna z organi
zatorek akcji „Między nami Euro
pejczykami” Magdalena Król-Lemanik. - Uczniowie najbardziej
ciekawi są tego, ja k żyją ich rówie
śnicy, czym się interesują na co
dzień, ja k i czego się uczą - dodaje
nauczycielka.
W ostatnim czasie gimnazjali
ści z Góry poznawali Italię. Każ
da klasa przygotowała gazetkę te

red). Młodzież bardzo zaintrygo
wał obraz pełnej poświęcenia mi
łości. Zdaniem Magdaleny KrólLemanik do teraz zadają sobie py
tanie, czy w dzisiejszych czasach
możliwe jest tak bezinteresowne
uczucie.
Klasa Ilb zamieniła się w cza
sie Dnia Włoskiego w biuro pod
róży. Szefowała mu wychowaw
czyni Aneta Stępniak. „Pracowni
cy” biura prezentowali najważniej
sze zabytki Rzymu, a największą
atrakcją były słynne „usta praw
dy”, które wyjątkowo często wy
krywały w tym dniu kłamstwa.
Tym razem w Górze - nie w San
Remo odbył się festiwal piosenki.

Największym aplauzem przyjęty
został występ Weroniki Pawlak
i Arka Stilera w piosence „Ti amo”
Umberto Tozzi, a także arie w wy
konaniu Jacka Polowczyka, który
na scenie wcielił się w Luciano Pavarottiego.
Przez cały dzień można było
zajadać się włoską pizzą, przygo
towaną przez uczniów, i popijać
kawę capuccino.
W ram ach akcji „M iędzy
nami Europejczykami” do Gim
nazjum w Górze przyjeżdżają też
mieszkańcy państw Unii Euro
pejskiej. Ostatnio gimnazjaliści
g o ścili A nnę Jen sen z D anii.
Z tej okazji szkoła przyozdobio
na została duńskim i flagam i.
Anna Jensen opowiedziała uczniom
0 obyczajach panujących w jej kra
ju. Szczególnie dużo m iejsca
poświęciła systemowi nauczania
1 zwyczajom panującym w duń
skich szkołach. G im nazjaliści
z Góry z niedowierzaniem słu
chali o tym, że w klasach, gdzie
uczą się pierwszoklasiści, obok
tablicy ustawiona jest piaskow
nica, w której dzieci bawią się,
kiedy zmęczy je nauka. Uczen
nice bardzo zainteresowała infor
m acja, że duńskie dziew częta
mogą chodzić do szkoły w ma
kijażu, a do nauczycieli zwracać
się po imieniu.
Gimnazjaliści uroczyście po
żegnali Annę Jensen, wręczyli jej
upominek i odśpiewali gromkie
„sto lat”.

Honorowy patronat nad kon
kursem objął prezydent RP Alek
sander Kwaśniewski. Do udziału
zaproszone zostały dzieci i mło-

(ann)

Unia w moich oczach

Paweł Janowski wraz z opiekunka klubu
Lidią Parzonką

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich organizują
kluby europejskie z Dobieszczyzny i Woli Książęcej.
Uczniowie mogą wziąć udział
w konkursie literackim, plastycz
nym i fotograficznym. Na łamach
„Gazety” podawać będziemy tema
ty dla poszczególnych grup wieko
wych. Laureaci trzech pierwszych
miejsc w każdej kategorii, wyłonie
ni przez jury, otrzymają atrakcyjne
upominki. Zwycięzcy oraz ich pra
ce zaprezentowane zostaną na stro
nie europejskiej „Gazety”.
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W tym numerze publikujemy
tematy konkursów dla uczniów
klas I-III szkoły podstawowej:
1. Flaga państwa należącego do
Unii Europejskiej (prace plastycz
ne - technika dowolna) - klasy
pierwsze.
2. Zwroty „Dzień dobry” w róż
nych językach europejskich (pra
ce plastyczne - technika dowolna)
- klasy drugie.

dzież wszystkich typów przed
szkoli i szkół w wieku od 4 do 21
3. „Skąd to pochodzi?” - produkty lat. Należało wykonać pracę pi
z różnych krajów UE (prace pla semną, komputerową, plastyczną,
styczne - technika dowolna) - kla filmową lub fotograficzną na wy
brany temat.
sy trzecie.
Członkow ie gim nazjalnego
Prace można nadsyłać do se
kretariatu gim nazjum w Woli Klubu Europejskiego przygotowa
Książęcej (Wola Książęca 103, li 8 prac. Tylko Paweł Janowski
63-220 Kotlin) najpóźniej do 23 wykorzystał techniki komputero
kwietnia. Tam też uzyskać moż we. - W Poznaniu oceniano prace
na wszelkie informacje (nr teł. 257 osób i do etapu w Warszawie
740-14-02).
(akr) zakwalifikowano 32. Znaleźć się
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w tej grupie, to duże wyróżnienie podkreśla Lidia Parzonka, opie
kunka klubu.
Paweł przygotow ując swój
komputerowy plakat chciał prze
konać niezdecydowanych do wzię
cia udziału w referendum dotyczą
ce wejścia Polski do UE. Praco
wał nad nim około tygodnia. Przy
znaje, że najwięcej czasu zajęło
mu przygotowanie wersji prób
nych, a potem wybór najlepszej.
Ostateczny, konkursowy projekt
powstał w jeden dzień.
Na plakacie widzimy niebo
i lecącego ptaka. Na jego skrzy
dłach autor umieścił flagi państw
członkowskich Unii, a w dziobie
- flagę polską. Znajdujący się w tle
delikatny kontur Polski jest białoczerwony. - Pomyślałem o Euro
pie jako o wspólnym gnieździe,
a ja k gniazdo, to ptak, który lecąc
na zachód, niesie naszą flagę do
tego gniazda - wyjaśnia Paweł.
Wręczenie nagród i dyplomów
odbyło się w poniedziałek 17
marca w Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu. Paweł otrzymał wie
le nagród rzeczowych, m.in. apa
rat fotograficzny, album o Pozna
niu i plecak. Ogólnopolskie wyni
ki konkursu ogłoszone zostaną na
początku czerwca.
(gc>

www.gj.com.pl

informacje
Związek Rolników Belgijskich Boerenbond, do którego należy obecnie 20 ty
sięcy rolników w Belgii, istnieje od 1890 roku. Jest organizacją chrześcijańską
i działa na zasadzie spółdzielni. Zajmuje się zbytem produktów rolnych. Specja
lizuje się głównie w czterech sektorach: produkcji mleka, hodowli trzody chlew
nej, hodowli kurczaków oraz w sektorze dużych upraw np. buraków cukrowych
c'zy zboża. Związek zatrudnia 250 pracowników. Jest właścicielem sieci super
marketów. Jest ich ok. 30 w całej Belgii. Ma ponad połowę rynku marketów.
- Nasze produkty - mięso mrożone i inne mrożonki to 10% sprzedawanego
w tych sklepach asortymentu. Poszerzamy go o inne produkty, żeby przyciągnąć
jak najwięcej klientów - mówi Urbaan Avermate, sekretarz generalny związku.
Roczna składka członkowska w Boerenbondzie wynosi 150 euro. Boeren
bond płaci składkę członkowską COPIE - Komitetowi Zawodowych Organi
zacji Rolnych, który dba o interesy rolników na poziomie instytucji unijnych.
Jest to suma 150 tys. euro rocznie.

-

150 euro tyle kosztuje
święty spokój. Ci rolnicy
belgijscy, którzy należą
do Boerenbondu, nie
muszą się martwić zbytem
wyprodukowanych
towarów. Obawiają się
natomiast zmian
związanych z rozszerzeniem
Unii Europejskiej.
Jak podkreśla sekretarz gene
ralny Boerenbondu, Urbaan Avermate, w Belgii coraz trudniej jest
być rolnikiem. Pewnie dlatego co
raz mniej ludzi młodych zaintere-
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Czego boją się belgijscy rolnicy

Na straży interesów
tar. - Nawet przy stawce 100 euro
za tonę i przy tych dopłatach opła
calność je st dużo mniejsza, niż
wtedy kiedy było 250 euro za tonę mówi Urbaan Avermate. W związ
ku z rozszerzeniem UE te dopłaty
mają ulec zmniejszeniu. Nie bę
dzie już dopłat bezpośrednich na
hektar, tylko na gospodarstwo.
Subwencje ńie będą połączone
więc z produkcją.

realistami i wiemy, że ta reforma
może zostać wprowadzona. Infor
mujemy więc o niej rolników, żeby
wcześniej wiedzieli, co może ich
czekać - przyznaje Urbaan Avermate.
Rocznie Belgia traci od 2 do 3 %
rolników. - Kilka lat temu miała
miejsce seria bankructw gospo
darstw. To była bardzo przykra
sytuacja. Kiedy zaczynałem pracę
Gustav Bastiaens (na zdjęciu z le
wej) nie wyobraża sobie funkcjonowa
nia gospodarstwa bez pomocy Boeren
bondu. - Nasz związek stara się bronić
naszych interesów, dlatego musimy do
niego należeć. Podobnego zdania jest
inny gospodarz, Wiily van Acer. - Nas,
rolników, jest teraz niewielu, ok. 2 % po
pulacji w całej Belgii. Trudniejje s t nam
więc dbać o swoje interesy. Szczegól
nie ciężko rozmawia się o naszych spra
wach z obecnym rządem sprawowanym
przez koalicję zielonych z socjalistami.
Wprowadzili oni wiele norm, ostrzejszych
nawet od norm europejskich, m.in. zwią
zanymi z ochroną środowiska. Żeby
funkcjonować, musimy jednak te normy
spełniać - mówi Wiłly van Acer.

sowanych jest prowadzeniem go
spodarstwa. Miała na to wpływ
zmiana polityki rolnej prowadzo
nej przez rząd. Poważnemu spad
kowi uległa ponadto cena skupu
zboża obowiązująca na rynkach
europejskich. Jest ona w tej chwi
li niższa o ponad połowę w porów
naniu z rokiem 1988. Przedtem
rolnik otrzymywał za tonę zboża
250 euro, teraz 100 euro. Zmieni
ła się też wydajność. Wcześniej
wynosiła ona 4 tony z hektara, te
raz - od 8 do 9 ton. Wzrosły kosz
ty produkcji. Dopłaty do hektara,
płacone przez Unię Europejską,
wynoszą od 300 do 400 euro na hekWe Flandrii,
I w której znajdu
je się siedziba
B o e re n b o n d u ,
znajduje się 750
tys. ha terenów
rolnych. Tylko 1/3
należy do rolni
ków. 2/3 sądzier1żawione. - Bar
dzo staraliśmy się uzyskać ja k naj
lepsze warunki dzierżawy. W rezul
tacie za dzierżawę płaci się od 125
do 130 euro za hektar rocznie - mówi
Urbaan Avermate. Właściciele zie
mi niezbyt chętnie chcą wydzierża
wiać ją rolnikom, dlatego zawsze
płaci się jeszcze dodatkowo staw
kę nieoficjalną.

Www.gj.com.pl

Sekretarz generalny Boerenbondu podkreśla, że rolnicy belgijscy są przeciwni wprowadzeniu
reformy wspólnej polityki rolnej.

w związku, liczył on 60 tys. rolników, teraz zostało 20 tys. członków.
Tymczasem wielkość produkcji została podwojona - dodaje sekretarz

Boerenbond specjalizuje się głównie w czterech sektorach: produkcji mleka, hodowli trzody
chlewnej, hodowli kurczaków oraz w sektorze dużych upraw np. buraków cukrowych czy
zboża. Na zdj. Artur Hałas (z lewej) - z biura Krajowego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych oraz Urbaan Avermate, sekretarz generalny Boerenbondu

- Zrobimy wszystko, co w naszej
mocy, żeby nie dopuścić do wpro
wadzenia tej reformy. Współpra
cujemy w tej sprawie z COPA - Ko
mitetem Zawodowych Organizacji
Rolnych. Jesteśmy jednak również

generalny Boerenbondu.
W Belgii wypracowany został
taki system, że w momencie gdy
młodzi rolnicy próbują inwesto
wać, jest możliwość - po rozpozna
niu przedsięwzięcia - poręczenia

przez państwo kredytu. Młodym
rolnikom oferuje się specjalne kre
dyty preferencyjne. Można z nich
korzystać po przedstawieniu od
powiedniego projektu. - Tak ja k
w Polsce jest program SAPARD,
my mamy specjalne dopłaty do
oprocentowania. Jeżeli państwo
potrzebujecie gotówki, możecie
otrzymać kredyt długoterminowy,
na 15 lat, na 5 - 6 % w stosunku
rocznym - mówi Urbaan Avermate. Jeżeli jest się młodym rolni
kiem, który na dodatek podejmu

je jakiś projekt, np. inwestycję
w ochronę środowiska, można sko
rzystać ze zmniejszenia oprocento
wania kredytu do np. 4 %.
(akD
Zdjęcia Anna Kopras-Fijołek

Cena za hektar ziemi wynosi w Bel
gii 20 tys. euro. W rejonach wyspe
cjalizowanych ogrodniczo docho
dzi do 40 tys. euro za ha. Nie ma
żadnych ograniczeń, jeśli chodzi
o wielkość gospodarstw. Średnio
mają one po 30 hektarów. Ziemię
może kupić każdy. Trzeba tylko wy
kazać się wykształceniem rolniczym.

Obawy pow inny maleć

We Włoszech włosów
sobie nie wyrywają
Rozmowa z M ARKIEM GRELĄ - ambasadorem
Przedstawicielstwa Polskiego przy Unii Europejskiej
Czy polscy rolnicy mają szan łatwy dostęp na
sę skutecznie konkurować z rol rynki Europy Za
nikami z UE?
chodniej. Wszel
Przede wszystkim trzeba po kie obawy zwią
wiedzieć, że Polska jest bardzo ma zane z integracją
łym uczestnikiem handlu rolnego. powinny maleć.
Wartość importu Polski wynosi Wraz z członko
niecałe 2 mld dolarów, eksportu stwem będą bo
- ok. 1 mld dolarów. To suma nie wiem napływ ać
zbyt oszałamiająca. Eksport rolny na wieś środki, które podwyższą
Irlandii - kraju, który ma jedenaście konkurencyjność. Produkty będą
razy mniej mieszkańców, wynosi wyższej jakości. Oczywiście trze
wielokrotność tego, sześć czy sie ba trochę w to włożyć wysiłku. Nie
dem razy więcej niż polski eksport wszyscy są skłonni przyzwyczaić
rolny. Musimy więc przede wszyst się do tego, że są inne normy sani
kim zauważyć to, że mamy mały tarne. Ale przecież i bez członko
handel rolny. Nie można mówić, że stwa w Unii Europejskiej ludzie
nas się zalewa towarami czy też, że chcą kupować produkty sporzą
my kogoś zalewamy. Czasami zasta dzane w lepszych warunkach.
Co sądzi pan o obawach,
nawiam się, czy ktokolwiek w Pol
związanych
z członkostwem, wy
sce wie, że Włochy, które są potęgą
rolną, krajem eksportującym ogrom rażanych przez rolników?
Myślę, że rolnicy patrzą na
ne ilości produktów na cały świat,
są również wielkim importerem członkostwo w Unii Europejskiej
żywności. Włochy importują mi trochę przez pryzmat swoich obecliard litrów mleka. Mają deficyt ■nych problemów. Rzeczywiście,
w handlu rolnym sięgający kilku ludność wiejska, jeśli chodzi o po
nastu miliardów dolarów. Nikt jed ziom dochodów, w ostatnich latach
nak we Włoszech nie wyrywa wło silnie odczuwała zarówno całą trans
sów z głowy i rolnicy mają się do formację gospodarczą jak i fakt, że
brze. Bo nieważne jest, ile impor w dużym stopniu obniżanie inflacji
tujemy, tylko ile sprzedajemy.
w Polsce dokonało się poprzez spa
Jakie będą zalety naszego dek cen produktów rolnych. Ten
członkostwa w Unii Europejskiej? okres mamy już za nami. Teraz trze
Będziemy mogli sprzedawać ba z optymizmem patrzeć w przy
nasze produkty. Do tej pory inne szłość, nie przez pryzmat zagrożeń.
Rozmawiała ANNA KOPRAS-FUOŁEK
sektory gospodarki miały w miarę
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Nasi w Unii Europejskiej

Mieszkam i pracuję
w Brukseli

1996 rok
• Artur Hałas kończy naukę w Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
1999 rok
• zostaje absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu. - Kiedy skończyłem już
naukę, nie za bardzo wiedziałem , co rob ić dalej.
Wcześniej poznałem mnóstwo ludzi, bo brałem udział
w międzynarodowych wolontańatach. Myślałem o studiach
w Paryżu, na Sorbonie. Paryż okazał się jednak strasznie
drogi.
• pracuje jako wolontariusz dla UNESCO, w oazie na granicy algierskotunezyjskiej. Od nowych znajomych, Belgów dowiaduje się o możliwości
nostryfikacji polskiego dyplomu. Składa dokumenty. Zapisuje się na kurs
francuskiego, żeby podszkolić język. Pracuje w Szwajcarii, dla fundacji
FAREAS zajmującej się uchodźcami.
2000 rok
• otrzymuje nostryfikację polskiego dyplomu. Zostaje przyjęty na przedostatni
rok nauk politycznych na Uniwersytecie Brukselskim.
2001 rok
• kończy studia w Brukseli
• pomaga gabinetowi prem iera Belgii w organizacji w izyty w krajach
kandydujących (Polsce i Estonii).
2002 rok
• rozpoczyna pracę w biurze Krajowego Związku Kółek i O rganizacji
Rolniczych

Jako wolontariusz i turysta przewędrował ju ż kawałek świata. Teraz mieszka i pracuje
w Brukseli. Ambitny, inteligentny. Ze stolicą Unii Europejskiej wiąże swą przyszłość.
Artur Hałas pochodzi z Nowe
go Miasta. Od września 2002 roku
pracuje w biurze Krajowego Związ
ku Kółek i Organizacji Rolniczych
w Brukseli. - Kiedy dowiedziałem
się, że poszukiwana jest osoba do
tego biura, w ysłałem sw oje c.v.
i udało się - mówi Artur Hałas.
Podkreśla, że na pewno pomogło
mu to, iż mieszka od kilku lat w Bruk
seli i znajęzyk francuski. - Większość
ludzi, którzy tu przyjeżdżają, to
angłofoni, a językami roboczymi
w Komisji Europejskiej i w Par
lamencie są francuski i angielski
- mówi Artur Hałas.
Biuro znajduje się w Europej
skim Domu Rolnym, przy COPA
- COGECA - Komitecie Zawodo
wych Organizacji Rolniczych, bę
dącym najsilniejszym lobbingiem
w Unii Europejskiej. - My pojawi
liśmy się tutaj dość późno, ale le
piej późno niż wcale. Naszym za
daniem było patrzenie naszemu
rządowi i naszym negocjatorom na
ręce - tłumaczy Artur Hałas.
Koszt wynajęcia dwóch po
mieszczeń wynosi 1.200 euro mie
sięcznie. Funkcjonowanie biura fi
nansuje Krajowy Związek Kółek
i Organizacji Rolniczych. Związek
utrzymuje się z działalności ko
mercyjnej - sprzedaży rolnikom te
lefonów komórkowych, samocho
dów itp. - Razem ze mną pracuje
Marcus Tornberg ze Szwecji. To
Marcus, którego mama jest Polką,
podpowiedział organizacji, że mo
głaby rozwinąć działalność komer
cyjną. Podejrzał, co robią Szwe
dzi. To samo wprowadzono u nas,
z dobrym skutkiem - mówi Artur
Hałas.

Od lobbingu do blokady
Kiedy w COPA czy w Komi
sji Europejskiej toczą się dysku
sje dotyczące wprowadzenia no
wych przepisów czy norm, biuro
Krajowego Związku Kółek i Or
ganizacji Rolniczych prezentuje
swoje stanowisko. Prowadziło lob
bing również podczas negocjacji
związanych z akcesją Polski do
Unii Europejskiej. - Uzyskanie jak
najlepszych warunków dla rolni
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ków było głównym celem otwar
cia biura. W porównaniu z innymi
krajami wynegocjowane było nie
źle. Te dopłaty, które zostały usta
lone, wystarczą, Żeby polscy rol
nicy byli konkurencyjni w Unii
- mówi Artur Hałas. Obawia się,
że polscy rolnicy nie będą potrafi
li wykorzystać środków, które
Unia przeznaczyła na pomoc dla
nich. Francja, która jest mistrzem
w korzystaniu z funduszy rolnych,
w najlepszych latach wykorzysty
wała 50 % przeznaczonej dla niej

puli pieniędzy. Polacy wykorzysta
li dotychczas zaledwie 8 % środ
ków z S APARD-u. - W Polsce po
winno się zmienić nastawienie rol
ników. Na Zachodzie rolnik to biz
nesmen, Problem tkwi też w defi
nicji, czy rolnikiem jest ten, który
majuż 1 ha, czy też ten, kto ma 20 ha ?
W Polsce jeden i drugi jest rolni
kiem, w UE - nie - podkreśla Ar
tur Hałas.
Obecnie, kiedy Unia Europej
ska negocjuje z WTO - Światową
Organizacją Handlu nową polity
kę rolną i zagrożone są interesy
wspólnej polityki rolnej, przed
brukselskim biurem Krajowego
Zw iązku Kółek i O rganizacji
Rolniczych stoi kolejne wyzwa
nie. - Fischler przewidział nową
reformę. Unia otwiera specjalne
kontyngenty na zboże dla Ukra
iny. W styczniu podpisała umowę

ne studia, zarabia minimum 1.300
euro. - Wyznaczone są pewne li
mity i one są sformalizowane.
z Rosją i sprowadza stamtąd bar W szystkie organizacje, biura
dzo tanie zboże. Dowiadujemy się, muszą się do tego dostosować co UE planuje i staramy się pew mówi Artur Hałas. Dyrektor biura
ne rzeczy blokować. Nie po to nie może zarabiać mniej niż 2,5
wchodzimy do Unii, żeby Unia tys. euro. Mieszkanie można zna
otwierała się na wszystkich i żeby leźć za 300 - 400 euro miesięcz
w UE nie kupowali naszego towa nie. - Dla anglojęzycznych ceny
ru - mówi Artur Hałas. Podkreśla, wzrastają dwukrotnie. Wszyscy
że od wyniku negocjacji z WTO wiedzą, Że to są ludzie z Komisji
zależeć będzie pozycja rolników Europejskiej, którzy mają dużo
po roku 2013. - Amerykanie dążą pieniędzy - od 3 tysięcy euro w
z jednej strony do liberalizacji po górę oraz różne dodatki i przywi
lityki rolnej, natomiast oni sami leje - mówi Artur Hałas. Chyba nie
stosują różnego rodzaju dopłaty chciałby pracować w Komisji Eu
ukryte. Staramy ropejskiej. - Ci ludzie są bardzo
się lobbować, starannie selekcjonowani, super
Żeby do tej li wykształceni, świetnie znają języ
beralizacji nie ki, ale zajmują się kwestiami bar
doszło - dodaje dzo szczegółowymi, mało interesu
Artur Hałas.
jącym i analizami rynków. Wiele
W Europej osób pracujących w Komisji to lu
skim Domu Rol dzie sfrustrowani. Zdaniem bardzo
nym istnieje 40 opiniotwórczego dziennika „Le
o r g a n i z a c j i so ir” największy poziom samo
rolniczych, po bójstw w Belgii odnotowywany jest
ro z s z e rz e n iu właśnie wśród pracowników Ko
będzie ok. 80. misji Europejskiej. Trzeba sie
- Mamy swoje dzieć, mimo super wykształcenia,
in teresy ja k o 10, 20 lat, żeby wspiąć się na ja 
kraje, ale mamy kieś wyższe stanowisko - mówi Ar
też swoje inte tur Hałas.
resy jako orga
nizacje ro ln i Ukraina, Maroko, Tunezja
cze. Nie p rze
szkadzamy so
Kiedy przyjechał do Brukseli,
bie, choć opinie na temat wejścia był jednym z niewielu Polaków.
kolejnych państw do UE są różne. Teraz rodaków można spotkać pra
Hiszpanie się burzą, bo na rozsze wie na każdym kroku. On czul się
rzeniu stracą ok. 11 miliardów tu zawsze dobrze. Już jako dziec
euro, ale ja im mówię: - Dwa ko polubił podróże. Jego ojciec
dzieścia lat korzystaliście z pomo prowadzi firmę, która zajmuje się
cy, pozwólcie i innym skorzystać - przygotowywaniem wystaw. To
z ojcem właśnie wyjeżdżał w Pol
dodaje Artur Hałas.
Biuro KZKiOR odpow iada skę lub poza jej granice. Wtedy
również na indywidualne zapyta zrodziła się w nim ciekawość
nia. - Jeżelijakiś rolnik majakąśplan świata. W czasie studiów był wraz
tację i zwraca się do nas z prośbą o z ojcem ponad dwadzieścia razy na
znalezienie kontrahentów, staramy Ukrainie, w Kijowie. Wyjeżdżał też
się mu pomóc - zapewnia Artur do Moskwy, do Niemiec.
W ubiegłym roku ojciec Artu
Hałas.
ra Hałasa, wspólnie z firmą z Po
znania budował w Tokio stoisko
Zycie bez wyrzeczeń
Mercedesa. Syn zawsze chętnie
Wynagrodzenie, które otrzy mu pomagał. Zarobione pieniądze
muje Artur Hałas, bez problemu wydawał na wakacje. W 1997 roku
wystarcza mu na opłacenie miesz wyjechał po raz pierwszy jako wo
kania i życie. Jeśli ktoś pracuje lontariusz do Francji. - Pracowa
w instytucji unijnej i ma skończo liśm y koło Tuluzy z dziećm i,
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z trudną młodzieżą, na farmie pe
dagogicznej. Poznałem tam wspa
niałych łudzi, działaczy międzyna
rodowych organizacji wolontariackich - wspomina Artur Hałas.
Rok później trafił do Maroka i Mau
retanii. Z ludźmi, których tam po
znał, później włóczył się i zwiedzał
różne ciekawe miejsca. W 1999
roku był w Algierii, w obozie
uchodźców. W Tunezji, również
jako wolontariusz, pracował przy
wyschniętych źródłach. Przez rok
mieszkał w Szwajcarii. Angażował
się wtedy w działalność organizacji,
która zajmowała się uchodźcami.
W Tunezji poznał swą dziew
czynę, Belgijkę, dziś już narze
czoną. Uwielbiają wspólnie pod
różować. W ubiegłym roku dotar
li na Bliski Wschód, byli w Egip
cie i Jordanii. - Te nasze podróże
wcale nie są drogie. Kupujemy ta
nie bilety lotnicze, góra za 300
euro, a reszta to tramping - pod
kreśla Artur Hałas.

Ciekawe kontakty
Ambitny, inteligentny, ciągle
stara się robić coś nowego. Teraz
oprócz tego, że pracuje, nadal stu
diuje, w trybie wieczorowym, na
międzydyscyplinarnych studiach
specjalizacyjnych w zakresie in
tegracji europejskiej w Instytucie
S tudiów E u ro p e jsk ic h UCLFUSL w Brukseli. - Cieszę się, że
się dostałem, bo było dziesięciu
chętnych na jedno miejsce. Tro
chę ciężko jest połączyć wszyst
kie obowiązki, ale warto. Cho
ciażby z uwagi na ludzi, których
mam okazję poznaw ać na stu
diach. Połow a osób, które są
w mojej grupie, pracuje w Komi
sji E uropejskiej - mówi Artur
Hałas. Na Uniwersytecie Bruksel
skim studiował nauki polityczne
razem z synem hiszpańskiego pre
miera. Na tym samym roku był
też syn ministra spraw zagranicz
nych Belgii.
Swej przyszłości nie wiąże ra
czej z Komisją Europejską. Wolał
by zostać asystentem parlamenta
rzysty Parlamentu Europejskiego.
- Tam jest ciekawa praca, tam by
mi się podobało - zwierza się Ar
tur Hałas.
ANNA KOPRAS-FUOŁEK

www.gj.com.pl
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Pani kraje, pan podaje,
proszę o święcone jaje...
Tak śpiewają przebierańcy,
którzy odwiedzają
domostwa w Lany
Poniedziałek. Zanim
Przyjdą do nas i poproszą
0 poczęstunek, zastanawiać
się będziemy, co podać
na wielkanocnym stole.
Pokaz wystroju stołu wielka
nocnego oraz potraw, które na ten
stół można przygotować, zorgani
zowało Koło Gospodyń Wiejskich

w Dąbrowie wraz z Elżbietą Cie
sielską, starszym specjalistą ds.
wspierania rozwoju obszarów wiej
skich w Wielkopolskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Marszewie. Nie zabrakło potraw tradycyj
nych i takich, które mogą urozma
icić wielkanocne śniadanie. Były
więc: świąteczny żurek, szynka
w galarecie, szynka wędzona, jaj
ka z kawiorem i wędzonym łoso
siem oraz tzw. kaczuszki, czyli jaj
ka w kształcie kaczuszek, nadzie
wane farszem z grzybów. Oczywi
ście nie zabrakło mazurka i praw

dziwej wielkanocnej baby. - Człon
kinie tutejszego koła bardzo były za
interesowane zorganizowaniem
tego pokazu. Bardzo chętnie wspól
nie przygotowywały wszystkie po
trawy - podkreśliła Elżbieta Ciesiel
ska. Przewodnicząca KG W w Dąbro
wie, Halina Tomalka przygotowała
na spotkanie mazurka, na którego
podajemy wszystkim Czytelnicz
kom przepis. W ybraliśmy też,
z przygotowanych przez koło po
traw, kilka takich, które wydały nam
się najciekawsze. Smacznego! (akr)
Zdjęcia Anna Kopras-Fijołek

Na św iąteczny stół
ŻUREK ŚWIĄTECZNY
S kładniki:
25 dkg kiełbasy, 8-10 suszonych grzybów, 1 łyżka wegety, pieprz, 2 szklanki
zakwasu, sól, 2-3 ząbki czosnku, 4 jajka.
P rzygotow anie:
Z kiełbasy, grzybów, wegety i jednego iitra wody ugotować „smak” . Prze
lać przez sito. Kiełbasę i grzyby pokroić w cienkie paseczki, zalać przece
dzonym wywarem, dodać dwie szklanki zakwasu (żuru), zagotować, do
prawić czosnkiem roztartym z solą i szczyptą pieprzu. Podawać w filiżan
kach do zup, z ćwiartkami jajek ugotowanych na twardo.
KOLOROWY PÓŁMISEK
S kładniki:
12 jajek, 200 g wędzonego łososia
(w plastrach), pęczek koperku, 150
ml naturalnego jogurtu, 6 łyżek ma
jonezu, 3 łyżeczki chrzanu, 100 ml
kwaśnej śmietany, sok z cytryny,
rzeżucha, po 6 łyżeczek czerwone
go i czarnego kawioru, sól, pieprz,
cukier
Przygotow anie:
Jajka ugotować na twardo. Ostudzić i obrać. Przekroić na pół. Koperek
opłukać. Kilka gałązek odłożyć. Resztę posiekać. M ajonez w ym ie
szać z jogurtem, śmietaną, chrzanem i koperkiem. Doprawić do smaku
solą, pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny. Rzeżuchę opłukać. Łososia
pokroić w paski. Ułożyć na półmisku razem z rzeżuchą i połówkami jajek.
Na każdym jajku położyć „kleks” sosu i kawior. Udekorować koperkiem.
Osobno podać pozostały sos.
KACZUSZKI
S kładniki:
4 jaja, 2-3 listki sałaty, 2-3 łyżki bia
łego sera, 8 ziarenek pieprzu, kawa
łek gotowanej marchwi, kilka piecza
rek lub grzybów, olej do smażenia,
majonez, sól, pieprz
P rzygotow anie:
Jaja ugotować na twardo. Ostudzić,
obrać i przekroić na pół. Pieczarki
drobniutko posiekać i podsm ażyć na oleju. Po w ystudzeniu połączyć
z żółtkami jaj, doprawić przyprawami, nadziewać farszem białka. Uło
żyć na liściach sałaty farszem do dołu. Z białego sera, roztartego na
talerzyku widelcem uformować dłońmi małe kuleczki (główki kaczuszek).
Połączyć je z połów ką jaja kawałkiem wykałaczki. Z pieprzu zrobić
oczka, a z marchwi dzióbek. Z wierzchu polać jaja majonezem.

MAZUREK PANI HALINY
S kła dn iki:
1/2 kg mąki pszennej (najlepiej tor
towej), 7 łyżek cukru, 30 dkg mar
garyny (np. „Kasi”), 3 żółtka, 2-3łyżki
śmietany, 2,5 łyżeczki proszku do
pieczenia, 1 cukier w aniliow y, 1
dżem (najlepiej agrestowy).
Przygotow anie:
Cukier i cukier waniliowy utrzeć
z żółtkami. Mąkę wymieszać z prosz
kiem, dodawać stopniowo do utar
tych żółtek. Ciasto podzielić na dwie
części. Jedną rozwałkować, rozłożyć na blasze i rozłożyć na niej dżem.
Drugą schłodzić w zamrażarce (ok. 20 minut), po czym zetrzeć na tarce
o grubych oczkach.na warstwę z dżemem. Piec w tem peraturze ok.
180 stopni, ok. 1 godzinę. Po upieczeniu polukrować i udekorować

m i

SAŁATKA Z RYŻEM I BRZOSKWINIAMI
S kładniki:
1 kg piersi z kurczaka lub indyka, 2 puszki kukurydzy, 2 puszki brzoskwiń
(można zamiast brzoskwiń dodać ananasy), 20 dkg rodzynek, 1 paczka
ryżu (4 torebki), majonez, 2-3 mandarynki, sól, pieprz, pietruszka
Przygotow anie:
Piersi z kurczaka ugotować z warzywami. Brzoskwinie pokroić w cząstki,
podobnie piersi z kurczaka. Rodzynki sparzyć. Ryż ugotować i wystudzić.
Wszystkie produkty wymieszać, doprawić do smaku. Mandarynki wyko
rzystać do dekoracji.
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Na ślubnym
kobiercu

Nasi milusińscy
Na świat przyszli:
KINGA JAŚKOWIAK, HUBERT GOD ZIELA , ZUZANNA ADAM
SKA, PIOTR WIŚNIEWICZ, PATRYCJA GARB AREK, WOJCIECH
BANASZAK, JAKUB WIŚNIEWSKI

20 kwietnia
PRZEMYSŁAW REMER (Żerków)
- JOANNA IDZIASZEK
(Żerków)
SŁAWOMIR K0RGA
(Zamęty)
-LIDIA MICHNIEWSKA
(Lubinia Mała)
MIROSŁAW GRYGIEL (Jarocin)
-AGNIESZKABŁASZCZYK (Siedlemin)
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie mieli okazję zobaczyć

Wojciech Bulenger
z Parzewa
ur. 9 kwietnia o godz. 1.30
waży 4 170, mierzy 56 cm

syn Doroty i Remigiusza
Kowalskich z Lipowca (gm. Koźmin)
ur. 7 kwietnia o godz. 9.00
waży 3.810, mierzy 56 cm

Prosimy nowożeńców o nadsyłanie
swoich ślubnych zdjęć. Fotografie można
dostarczać osobiście lub listownie
na adres: Jarocin, ul. Wolności 1a,
bądź e-mailem: redakcja@gj.com.pl
Co tydzień pierwsze cztery pary, których
zdjęcia ukażą się w „Gazecie Jarocińskiej”

OTRZYMAJĄ UPOMINKI!

przedstawienie kukiełkowe pt. „Spotkanie bajek". Zostało ono przygotowane przez
ich kolegów, korzystających na co dzień ze świetlicy. Spektakl powstał pod okiem
nauczycielek Marii Parysek i Lidii Makowskiej. Była to okazja do zaprezentowania
talentów wokalnych i aktorskich. W trakcie przedstawienia zaśpiewały: Magdalena
Kurzawa i Zuzanna Rajczowska. Do wspólnej zabawy wciągnięto także publiczność,
która miała za zadanie odgadnięcie tytułów bajek, z jakich pochodzą przedstawiane
postacie. W przygotowanie przedstawienia włączyli się również dziadkowie i rodzice
małych artystów
(k)

Nowe Miasto

Przedszkolaki na scenie

Marcin Rataj
z Jaraczewa
ur. 10 kwietnia o godz. 12.55
waży 3.960, mierzy 57 cm

syn Anny i Sylwestra Reszelskich
z Witaszyc
ur. 11 kwietnia o godz. 9.25
waży 3.360, mierzy 54 cm

Igor Kaczmarek
z Jarocina
ur. 9 kwietnia o godz. 7.40
waży 2.930, mierzy 49 cm

Matylda Kaczmarek
z Jarocina
ur. 9 kwietnia o godz. 7.50
waży 2.180, mierzy 48 cm

Kajtek Pinczewski
z Łuszczanowa
ur. 10 kwietnia o godz. 9.00
waży 2.980, mierzy 53 cm

Dwadzieścioro sześcioro dzieci wystąpiło w VII Gminnym Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków w Nowym Mieście.

Zdjęcia Anna Gauza

Zdjęcia publikujemy za zgodą rodziców.

Tym razem festiwal postano
wiono przeprowadzić w dzień po
wszedni przed południem . Do
Gminnego Ośrodka Kultury przy
były występujące dzieci oraz ich
koledzy i koleżanki ze wszystkich
przedszkoli w Gminie Nowe Mia
sto. Jury pod przewodnictwem
Bronisława Hyżorka wysłuchało
dwudziestu sześciu wykonawców,
w tym jednego duetu. Dzieci po
dzielone były na dwie kategorie:
3-4-latków i 5-6-latków. Wszyscy
mali piosenkarze otrzymali dyplo
my i nagrody. Pięcioro z nich we
źmie udział w eliminacjach okrę
gowych w Środzie do VIII Woje
wódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków. Po świętach, 27
kwietnia zaprezentują się tam Na
talia Kosmala, Pamela Krzyża
niak, siostry Joanna i Magdalena
Szymendera oraz Joanna Wicijowska.

Pot JustynaNapiera)

Jakub Wesołek
z Jarocina
ur. 10 kwietnia o godz. 0.30
waży 3.950, mierzy 59 cm

(jn)

ogłoszenia

Moc szczerych gratulacji
oraz
najserdeczniejsze życzenia

ANIELI
i STANISŁAWOWI
WIERUSZEWSKIM
z okazji 55. rocznicy ślubu

Z okazji 40-lecia małżeństwa

Z okazji 50-lecia małżeństwa

MIROSŁAWIE
i WALERIANOWI
RODZI A KOM

IRENY
i KAZIMIERZA
URNYCH

najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności
oraz błogosławieństwa Bożego na dalsze
wspólne lata

najse rdeczn iejsze życzeń ia
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dzieci, zięć, synowe
oraz wnuki

(1422/03)

22

Gazeta Jarocińska 16 (653) 18 kwietnia 2003

w w w .g j .corP-P1

\

■.......................

1-

i n f o r m a c j e --------------

u .

Kustosz w szkole
Eugeniusz Czarny - kustosz Muzeum Regionalnego w Jarocinie był gościem
uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 4. Przedstawił historię
najważniejszych zabytków związanych z powstaniem i rozwojem miasta.

Pierwszego Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej w Górze władzę przejęli uczniowie.
Nie dość, że przyszli do szkoły poprzebierani za wiosenki, kibiców sportowych,
diskdżokei i różne straszydła, to jeszcze postanowili, że sami będą prowadzili lekcje.
W przerwach między zajęciami odbywały się konkursy związane z wiosną - rzucano
„śniegową" kulą do marzanny, wykonywano wiosenne fryzury. Wybrano najbrzydszą
marzannę i najefektowniejsze przebranie. Samorząd szkolny zorganizował loterię,
z której dochód przekazano na rzecz szpitala dziecięcego w Warszawie.
Na zakończenie Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie ze szkoły w Górze spalili
symbole zimy w ogromnym ognisku
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J a r a c z e w o

„Fruncek” stręczyciel
i wiosenne porządki
„Fruncek. Ty kierdo nieużyto. Calum zimę rześ nic
nie robił, tylko satelitę oglundoł, a teroz panienki
sobie do dumu sprowadzosz!” - takie i inne monologi
można było usłyszeć podczas 1 edycji Powiatowego
Konkursu Wiedzy o Gwarze Ludowej,
który odbył się w Szkole Podstawowej w Górze.
Ambaras związany z wiosennymi porządkami byt tematem
Monologów, które prezentowali
Uczestnicy I edycji Powiatowego
Konkursu Wiedzy o Gwarze Lu
dowej zorganizow anego przez
Szkołę Podstawową w Górze. Re
prezentanci 14 szkół powiatu ja
rocińskiego, ubrani w ludowe stro
jeopowiadali o sprzątaniu w izbie,
chlewiku, na polu i w podwórzu.
Niektóre monologi nawiązywały
również do porządków, które trze
ba zrobić przed wstąpieniem nas?ego kraju do Unii Europejskiej,
^ow a była między innymi o proSl?tach skrapianych przy tej oka-

nizatorki konkursu, nauczycielki
Ewy Smykowskiej, były z tym
pewne trudności. - Jeśli w kontek
ście innych słów, w tekście, wyra
zy są dla uczniów bardziej zrozu
miałe, to znaczenie pojedynczych
słów sprawia im duże trudności.
Dlatego wielu uczestników straci
ło w teście sporo cennych punktów
- stwierdziła Ewa Smykowska.
W ogólnej punktacji najlepsi
okazali się: I Magdalena Nawrot
- SP Sławoszew (opiekunka Ali
na Biskup), II Monika Pohl - SP
Żerków (opiekunka Dorota Banasiak), II ex aequo - Marta Stacho
wiak - SP Góra (opiekunka Mał

Lekcja, na którą został zapro
szony kustosz, była elementem
ścieżki edukacyjnej poświęconej
małym ojczyznom. Organizatorem
spotkania była nauczycielka Han
na Jezierska. W cześniej dzieci
wykonywały drzewa genealogicz
ne swoich rodzin oraz albumy po
święcone Jarocinowi. Najciekaw
sze prace można było oglądać na
specjalnej wystawce w holu „czwór
ki”. Uczniowie odbyli też wyciecz
kę po Jarocinie, w czasie której
poznali szczegółowo historię kil
ku najważniejszych zabytków.
Spotkanie z czwartoklasistami
Eugeniusz Czarny rozpoczął od
wyjaśnienia pojęcia „mała ojczy
zna”. - Kiedy zwykle mówię o „ma
łej ojczyźn ie ”, to określam ją jako
miejsce, w którym mieszkamy. To
jest miejsce, w którym jest nasz
dom, przyroda wokół, przeszłość
i tradycja - powiedział Eugeniusz

Czarny. Kustosz przypomniał, że
pierwsza wzmianka o Jarocinie
pochodzi z 1257 roku. Przedstawił
historię Skarbczyka, parku, pałacu
Radolinów, dworca kolejowego i ja
rocińskiej jednostki wojskowej.
Dyrektor muzeum odpowiadał

również na liczne pytania uczniów.
Czwartoklasiści chcieli wiedzieć,
m.in. gdzie mieszczą się „szwedz
kie okopy” i czy to prawda, że ko
ściół św. Marcina łączyło ze Skarbczykiem przejście podziemne.
(Is)

Kustosz Eugeniusz Czarny przedstawił uczniom klas czwartych historię Jarocina

Zakw alifikow ali się
do w ojew ództw a
Sławomir Radomski z gimnazjum w Potarzycy oraz Mariola Grzelak
z LO w Jarocinie zakwalijikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu
historycznego i recytatorskiego.
W Pleszewie odbył się etap
rejonow y III W ojew ódzkiego
Konkursu Historycznego. Udział
wzięło w nim około 40 uczniów
z gimnazjów powiatów pleszewskiego i jarocińskiego. Po części
pisemnej tylko trzech uczestników
dopuszczono do etapu ustnego.

Wśród zwycięzców był Sławomir
Radomski z Gimnazjum w Pota
rzycy, który przygotowywał się
pod opieką Janusza Cieślaka - na
uczyciela historii.
Sukces odniosła także licealist
ka z Jarocina, która startowała
w eliminacjach regionalnych 48

Ogólnopolskiego Konkursu Recy
tatorskiego w Koźminie Wlkp.
Poezję prezentowało tu 20 osób.
Jury zakwalifikowało do finału
wojewódzkiego w Gnieźnie 7 uczest
ników, wśród nich także Mariolę
Grzelak z jarocińskiego liceum
ogólnokształcącego.
(jn)

ogłoszenie

POTRZEBUJESZ £
G O TÓ W KI? i<
?'J' najróżniejszymi pachnidlami.
Jeden z uczestników konkursu
wiosennych porządkach skar
a ł się w swoim monologu na
?°n?, która posądziła go o stręczyC|elstwo. - Jo tylko do robiynia
hporzjundków dziołszki z agensobie zatrudniulym. A moja
Zar°Z na mnie woło „Fruncek
Strynczyciel".
Poszczególne drużyny, oprócz
^czentacji monologu, musiały też
^ykazać się wiedzą o gwarze lu°Wej. w teście, któremu zostali
Oddani, tłumaczyli znaczenie po^'CZególnych słów. Zdaniem orga
gj.com. pl

gorzata Piestrzyńska), III Marta
Borowska - SP nr 5 w Jarocinie
(opiekunka Halina Chudak-Kostrzewska). Uczestników konkur
su oceniało jury pod przewodnic
twem Eugeniusza Czarnego, dy
rektora Muzeum Regionalnego w Ja
rocinie. Nagrody - książki, sprzęt
sportowy i przybory szkolne - otrzy
mali jednak nie tylko zwycięzcy,
ale wszyscy uczestnicy konkursu.
- Stało się to możliwe dzięki po
mocy Urzędu Gminy w Jaraczewie
orazfirmy „Hydro-Marko ” - mówi
Ewa Smykowska.
ANNA KONIECZNA
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kul tura i rozrywka

Dotykanie
dźwięku
Rahim i jego goście zaprosze
ni na producencką płytę PFK
KOMPANY postanowili pobawić
się w dotykanie dźwięków w kli
matach psycho. Efekty tej zabawy
są naprawdę nie
złe. Przede wszyst
kim jakość nagra
nia i niezw ykła
umiejętność skła
dania elektronicz
nych kompozycji
- za to piątka. Tłu
ste bity, fantazja
i polot, otwarcie
na inspiracje po
cząwszy od ambientu do drum’n ’bassu - kolejne
laury. Ktoś powie: to wszystko już
było, posłuchaj sobie koleś pierw
szego Kalibra i przestań się pod
niecać.
Może i było, ale nie tak spójne
i zgrane. Tutaj udało się skrystali
zować styl zapoczątkowany przez
Paktofonikę, Pijanych pow ie
trzem, Ego a podchwycony ostat
nio jeszcze przez Punkt widzenia.
Na płycie wszystkie te ślady zmie
niają się w jeden charakterystycz

KONKURS JEDNEGO WIERSZA

ny znak - PFK, a to jest - jak się
kolejny raz okazało - dobra firma.
Hip-hop to zbiór pewnych możli
wości i ścieżek, którymi można
pójść.
Niektóre zostały
już dość solidnie
w ydeptane, ale
Rakimowi udało
się odświeżyć kil
ka starych, a w do
datku stw orzyć
parę nowych. Na
tomiast z przeka
zem jest bardzo
ró ż n ie . T eksty
oscylują pom ię
dzy historiam i o liściach w wia
domym kolorze do rejonów abs
trakcji, metafor i otwierania no
wych znaczeń słów (Śliwka rzą
dzi). Najważniejsze, że wszystko
pływa w głowie, podgrzane na
psychodelicznej patelni.
Po strawieniu, dym z uszu wy
latuje.
SEBASTIAN FRĄCKIEWICZ

Strach - Eksperyment psycho, Gi
gant records

Nie strzelać!
Na podstawie tytułowego felie
tonu ze zbioru „Kultura obrażo
nych” można dojść do wniosku, że
ci obrażeni to hipokryci, a przy
okazji kultura hipokrytów jest kul
turą takiego jed
nego kraju na
literkę „P”. Por
tugalia, Para
g w a j? ^. Oczy
wiście Polska,
jakżeby inaczej.
Już na wstępie
dziękuję Iza
beli Filipiak za
otwarcie oczu.'
Zadziwiająca odkrywczość idzie
w parze z amnezją (na szczęście
nie absolutną). Kultura Ameryki
- o której tak chętnie wspomina au
torka i wykorzystuje ją jako lustro
do oglądania naszych słabości - jest
również kulturą hipokrytów! To
prawda, że jednego brudu drugim
brudem czyścić się nie da, ale
szkoda, że przy błyskotliwości,
wrażliwości na krzywdę i talencie
Filipiak pojawia się u niej ideolo
gia i retoryka. Retoryka może i jest
skuteczna, jednak łatwo ją zdema
skować.
Wszystkie tematy poruszone
przez felietonistkę bez wątpienia
są istotne. Nie można zbagatelizo
wać problemu aborcji, dyskrymi
nowania mniejszości seksualnych
czy najzwyklejszego chamstwa.
Dwie sprawy mnie zastanawiają.
Po pierwsze, natarczywa, pozyty
wistyczna nuta, której dźwięk ma
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nas prawdopodobnie zmienić, na
robić bałaganu w tak skrzętnie
porządkowanych szufladkach na
szego umysłu i oświecić. Chyba
nie potrzebuję tak intensywnego
światła. Tylko nie po oczach, nie
po oczach, proszę!
I
to całe porównywanie, jak
gdzie indziej jest lepiej, choćby
w tej Ameryce! Czy to rodzaj
kompleksu?
Drugie pytanie, które od razu
przychodzi do głowy brzmi, do
kogo skierowane są te teksty? Fi
lipiak publikowała m.in. w „Kre
sach” czy „Res publice”, a osoby
czytające tego typu prasę raczej nie
potrzebują „nawracania”. Są już
dawno przekonane, a więc ten
strzał równa się pudlo. Gdyby je tak
u m ieścić w „M a x im ie” albo
w „Życiu na gorąco” - to co innego.
Niestety, idealni odbiorcy Filipiak
raczej nie ulegają reformom. „Bo
nie” - to ich ulubiona odpowiedź.
„Felieton jest sztuką paradok
su. Zestawiam myśli, obrazy, cy
taty po to, żeby obudzić czytelni
ka. Nie mam do zaoferowania żad
nych realistycznych rozwiązań.”
Obudzić? Właśnie wstałem,
więc dziękuję, nie trzeba. Obudzić
innych? A po co, kiedy oni nie
chcą. Niezbyt wyszukana ta poin
ta, prawda? Nawet głupia. Głupia,
ale moja - o znowu retoryka!
SEBASTIAN FRĄCKIEWICZ

Izabela Filipiak, Kultura obrażonych,
W yd aw nictw o W .A.B, W arszaw a
2003

Jeżeli chcecie wygrać najnowszą książkę Magdaleny Tulli
pt. „Tryby”, musicie powyciągać swoje wiersze z szuflad, wy
brać jeden, oczywiście najlepszy i przysłać na adres „Gazety
Jarocińskiej”. Forma nie gra roli (mogą być napisane na kart
kach, pudełkach od zapałek, chusteczkach do nosa itd.) Mo
żecie też przynosić je bezpośrednio do sekretariatu (ul. Wol
ności 1a) lub biura ogłoszeń na Rynku. Rozstrzygnięcie kon
kursu za trzy tygodnie.

Trzy kolory
z Częstochowy
Trzynastego kwietnia w JOK-u
wystąpiła czołowa formacja
polskiego reggae - Habakuk.
Na scenie pojawili się trzyna
ście lat temu, ale pierwszą płytę pt„Mniam, mniam rege” wydali do
piero w 1998. Trzeba przyznać, że
Habakuk to bardzo koncertowa for

P unkow y
ko k ta j I
W powietrzu unosi się zapach
wiosny (spaliny cuchną intensyw
niej!), więc środowiska muzycz
ne reagują na pierwsze promyczki
słońca. Nie ma to
jak różne „hits”
i ,Jtalo disco’’sprze
dawane na ki logramy w supermar
ketach. Można by
pomyśleć, że sce
na hc/punk nie ma
n a jm n ie js z y c h
szans z taką kon
kurencją. A tu pro
szę, niespodzian
ka. Pojawił się „Ostry dyżur”, czyli
składak zawierający dwadzieścia
cztery kawałki podziemnej rodzin
ki. Zdecydowanie dominują kli
maty hardcore. Na liście znajdzie
my Schizmę, Złodziei rowerów

czy m elodyjny i przebojow y
Upstream. Punkowi weterani też
nie przejdą wobec tej produkcji
obojętnie. Jest Alians, Plebania,
a dla „szatanów”
gra Sunrise i Blood is the Flarvest.
B a rd z o fa jn e
w y d a w n ic tw o ,
a zważywszy na
cenę (6 zł!) to już
w ogóle atrakcja
sezonu. Panowie
od m a rk e tin g u
z hipermarketów,
bierzcie przykład
z punków! Okładkę narysował
znawca ołówka i piórka - Prosiak.
SEBASTIAN FRĄCKIEWICZ

O s try d y ż u r, P a s a ż e r / S h in g
recoreds

rozwiązanie krzyżówki nr 607

macja. Byli obecni na wielu festi
walach, a w 1999 udało im się wy
stąpić przed mistrzem reggae, Mad
Profesorem w Warszawie, a takie
na Przystanku Woodstock. Trafili
nawet do studia telewizyjnego,
żeby przygrywać Owsiakowi pod
czas zbiórki na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
Częstochowska załoga grata
klasyczne, polskie reggae z sze
roką gamą instrumentów.
Jako support zagrali: ZA ZU Zł
i DJ Hi-Filip & Rass Tomi sound
system.
SEBASTIAN FRĄCKIEWICZ

Hasło: Nic tak nie kala dziewczyny, jak pocałunek pijaka-

Nagrody wylosowali: GRAŻYNA ŁUKASZYK - Jarocin, ul. Wrocławska 212 (30 zł), SALOMEA JAN
KOWSKA - Jarocin, os. T. Kościuszki 7/17 (20 zł), MARIA GRABAREK - Jarocin, ul. św. Ducha 2/6 (10 zł)to Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin, Rynek - Ratusz) w ciągu dwóch tygodni-

horoskop

lEW(23 VI1' 22 Vlll)

STRZELEC (22 XI - 21 XII)

_]'
Pomimo pewnego bałaganiarstwa, potroW tym tygodniu będziesz bardzo zajęty,
BARAN (21 111-19 IV)
prawie bez wytchnienia realizując swoje postanowie fisz wyznaczyć prawidłowo swoje cele. Pewne sprawy
Dobra aura astrologiczna trwa. Lubisz tem nia. Skoncentruj się na najważniejszym. Komplika nabiorą szaleńczego tempa. Trzeba będzie podjąć bar
po i ruch w interesach, wtedy najbardziej czujesz, że cje w partnerskich układach. Trudno Ci będzie spro dzo ważną decyzję. Poznasz kogoś interesującego, bo
żyjesz całą pełnią. Nawet nie będąc pewien do końca stać wymaganiom partnera. Zastanów się, czy jego wiem przyciągasz samych wartościowych ludzi. Zapla
efektów swojej działalności, będziesz podejmował waż zachcianki nie przerastają Twoich możliwości. A może nuj coś interesującego, a z realizacją nie będzie pro
ne decyzje zawodowe. Korzystaj z przyjaznego ukła po prostu zbyt drogo Cię kosztuje?
blemów, bo znajdziesz odpowiednie wsparcie.
du planet i wyprowadź swoje sprawy najlepiej jak po
■?6>
N)
KOZIOROŻEC (22 XII-191)
trafisz. Pod koniec tygodnia pomyślność w miłości.
PANNA (23 VIII - 22 IX)
Dostaniesz zaproszenie na pewną uroczy
Na początku tygodnia miej się na bacz
BYK (20 IV - 20 V)
ności w pracy. Twoja intuicja jest teraz słaba, a z in stość. Koniecznie się wybierz. Niewykluczone spo
J ę ~ -V Przed urodzinami nie warto być zbyt ak nowacji może wyniknąć zupełnie coś innego, niż mia tkanie towarzyskie z osobą dawno niewidzianą. Mas2
tywnym. Twoja intuicja może okazać się zawodna. łaś we wstępnych zamierzeniach. Nie pozostaje nic szansę zrobić kolejny, poważny krok w karierze za
Z decyzjami życiowej wagi poczekaj aż Słońce znajdzie innego, jak pofolgować sobie w pracy zawodowej, wodowej. Pamiętaj o przygotowaniu materiałów oo
się w Twoim znaku, a najlepiej do urodzin. Wówczas ale w finansach - przeciwnie: trzymaj je w ryzach. publikacji, która otworzy Ci drogę do dalszych suk
możesz liczyć no wzrost energii życiowej i wsparcie pla W przeciwnym razie wkrótce zostaniesz bankrutem. cesów. Nie bój się ryzyka.
net. Teraz potrzebny Ci spokój do pracy i równowaga
WAGA (23 IX - 22 X)
e T g WODNIK (20 1-18 II)
uczuciowa. Merkury przyspieszy wpływy finansowe.
c -J» Korzystny układ gwiazd sprzyja miłosnym
X
Doskonale dni. Nawet w skłóconych zwią2
podbojom i w ogóle stosunkom partnerskim. Nawet spo kach zapanuje czułość i harmonia. W pracy ktoś p°
BUJNIĘTA (21 V - 20 VI)
Marzą G się wyjazdy, nowe znajomości, bę tkania służbowe mogą przynieść nieoczekiwane efekty. prosi Cię o pomoc. Nie odmawiaj, pokaż swoje mo2
dziesz trochę marzycielski. Na wyjazdy (najlepiej służ Dogadasz się z każdym kontrahentem, przekonasz naj liwości, a wtedy uzyskasz szacunek i uznanie w swo
bowe) masz czas do 22. Na decyzje finansowe nie jest bardziej opornego szefa, zyskasz uznanie współpracow im środowisku. Pamiętaj, że czeka Cię ważne sp°
to dobry okres - nie wszystkie okażą się trafione. ników. Bądź jednak oszczędna, bo czekają Gę duże tkanie, do którego musisz się odpowiednio przy9°
tować. Nie bądź jednak zbyt pazerny, bo utracisz
Z tymi, które wiążą się z większą odpowiedzialnością, wydatki, a przypływu gotówki nie widać.
zaufanie.
powstrzymaj się kilka tygodni. Jeśli możesz, weź kil
> SKORPION (23 X - 21 XI)
ka dni urlopu. Wypoczniesz i zajmiesz się rodziną.
Trochę monotonii w pracy, nic nowego ^ 4 $ RYBY (19 I I -20 III)
w życiu osobistym nie będzie Cię nastawiać zbyt opty Ss-TAtcP' Tym razem czeka Cię pewna propozy2!0,
RAK (21 V I-22 VII)
Tak to już bywa, że najlepsze plony zbierają mistycznie do życia, więc musisz odkryć nowe jego która jednak może okazać się niekorzystna dla G®
G, którzy wykorzystali swoje szanse i byli pracowici. Kto walory. Może zainteresujesz się koleżanką w pracy, bie. Przemyśl wszystkie konsekwencje oraz Prze
zainwestował w siebie, już niedługo może liczyć na więk która od pewnego czasu chce się z Tobą zaprzyjaź prowadź analizę finansową tego przedsięwzięcia ora2
bo
sze możliwości w pracy. Do nowych zadań przystąpisz nić. Przydałaby Ci się bratnia dusza w miejscu pracy wiarygodność kontrahenta. Uważaj na zdrowie,
z zapałem, a wygra ten, kto będzie lepiej przygotowany. - łatwiej znieść obowiązki, a może byłoby z kim je ostatnio nie zwracasz na nie uwagi, a zadania, kl°
Uwaga! Twój przyjaciel jest w tarapatach - pomóż mu!
rymi się zajmujesz wymagoją dużo energiipodzielić?
'yjc

X
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 48, utworzą
rozwiązanie.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać lub przynieść wraz z kuponem do biura
ogłoszeń (Jarocin, Rynek - Ratusz) do 25 kwietnia. Spośród prawidłowych rozwiązań
wylosowane zostaną nagrody pieniężne (100 zł, 50 zł i 3 x 10 zł).
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KUPON
KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
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promocja

ZAKŁAD MIĘSNY

B U K A T

BUKAT

StanIsI aw i PRZEMysłAw KołodziŃscy
63-200 Jaro cin , ul. N ow e P arcele 44, tel. (0-62) 747-27-98

T R A D Y C JA I SM A K O D PO K O L E Ń
Na tradycyjnym, polskim stole wielkanocnym od stuleci królują wędliny - przede wszystkim rozmaite
gatunki kiełbasy i szynki. Tajemnica tych najlepszych wyrobów tkwi nie tylko w dobrym surowcu, ale
i przestrzeganiu tradycyjnych receptur. W Zakładzie Mięsnym "BUKAT s.j.", którego właścicielami są
Stanisław i Przemysław Kołodzińscy, od trzech pokoleń łączy się umiejętnie nowoczesność
z doświadczeniem. Jest to typowa firma rodzinna. To właśnie gwarantuje, że wyroby produkowane
w zakładzie nie są typową produkcją masową i smakująjak domowe.
Tradycyjne receptury nie przeszkadzają jednak w tym, aby w zakładzie stosować nowoczesny park
maszynowy. Pozwala on na wyprodukowanie 15 ton przetworów mięsnych na dobę. Jednak nawet
najnowocześniejszy sprzęt sam nie wyprodukuje dobrych wędlin. Dopiero w połączeniu z bardzo dobrze
wykształconą i przygotowaną kadrą pracowników daje odpowiedni efekt.
Smak wyrobów doceniają nie tylko klienci, ale i profesjonaliści z branży mięsnej. Firma "Bukat" już
dwukrotnie w 2002 i 2003 roku zdobywała nagrodę "Hit". W zeszłym roku najwyżej oceniono kiełbasę
swojską, golonkę pieczoną i szynkę chlebową, a w 2003 - pieczeń rycerza i parówki delikatesowe. Zakład
posiada wielu odbiorców hurtowych na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska. Oferuje swoje wyroby w sieci
sklepów firmowych. W Jarocinie wędliny spod znaku "BUKATA" znajdziecie państwo pod adresami: Rynek
18, Targowa 18 i Wrocławska 84.

Wszystkim naszym Klientom
składamy życzenia
zdrowych i wesołych

Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

H

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

JAROCIN
UL. MONIUSZKI 28
W o j c i e c h TEL./FAX (0-62) 505-20-50
KOŹMIN WLKP.
C zajka
UL. PRZYJEMSKICH 24
CZYNNE: 7.00 -16.00, SOBOTA8.00 ■13.00 TEL./FAX (0-62) 721-68-68

POKRYCIADACHOWE
MATERIAŁYBUDOWLANE
• dachówki • akcesoria dachowe • okna do poddaszy
• rynny PCV • systemy kanalizacji • styropian
• systemy kominowe • papy, folie • wełna szklana
• pustaki ceramiczne • klinkier • zaprawy i masy klejowe
• systemy suchej zabudowy • blachy
• piany, silikony, kleje, impregnaty do drewna
TANIE ŁĄCZA CIESIELSKIE i ELEMENTY M O N T A Ż O W E

VELUX

W IE N E R B E R G E H

jB n fils ż lo i B R A A S

s s g e s h i creaion

Roben

WIEKOR

NIE PAL!

U

R

T

W

N

I

A

i

63-200 Jarocin
ul. Brzozowa 3
tel. 747-76-03

RZUCANIE NAŁOGU

SYSTEMY INSTALACYJNE I GRZEWCZE

SKUTECZNE! -SPRAWDZONE!

systemy BOR
zgrzewane

Alergie-testybeznaktuwań
-odczulaniebezleków

do z.w.. c.w. i CO

systemy rur
i kształtek
miedzianych

NOWOŚĆ!!! test alergiczny na bakterie,
pasożyty pierwotniaki, grzybice i metale
/odczulanie fiatne/

bjO±GABINETY LECZNICZE
Leszno, ul.Krasińskiego8
filia GOSTYŃ, ul.lYlostowa 9 /Żłobek “Słoneczko”/
poniedziałki wgodz. 10.oo- ZO.oo
filia RAWICZ, ul. 3 Maja 3 /Bank Spółdzielczy/
piątki w godz. 10,00 -19.00
tylko na zapisy

• KANALIZACJA

ZAKŁAD
KAMIENIARSKI

ATRAKCYJNE
CENY

•ODWODNIENIA . rynny PCV
• PRZYŁĄCZA
• grzejniki panelowe
łazienkowe
GAZOWE
aluminiowe
S T U D N I E
W O D O M I E R Z O W E
Zapraszamy

poniedziałek - piątek 7.00 -16.00
soboty 8.00-12.00

tel, kom, 0-601 744 956

FAKRO

H U R T O W N I A
Spożywcza, Warzyw, Owoców i Chemiczna

oferuje

sOMNfTU

ph u
J a ro c in , ul. L u ty ń s k a 2
te l. 7 4 7 -4 7 -7 4

• nagrobki
już od
1.600 zł
• nagrobki
tymczasowe

O

Wszystkim naszym

MONIKA

M ie c z y s ła w a i Iz a b e li S o liń s k i
J a r o c in , u l. P o w s ta ń c ó w W ie lk o p o ls k ic h 6
te l. ( 0 -6 2 ) 7 4 7 - 5 9 - 6 2

Klientom życzymy

,

zdrowych spokojnych
r

i rodzinnych Świąt

• posadzki
• elementy
budowlane

Wielkanocnych

Jarocin, al. Niepodległości 35
Tel. 747-24-40, 747-64-68

LICENCJONOWANY PRODUCENT BEZi

IEN I DRZWI PVC FORIS
4T H

P RO FA L

ZŁOTY MEDAL
B U D M A 2002

FORI
Spokojnych i radosnych Śzoiąt W ielkanocnych,
bogatego Zajączka oraz moięrego Dyngusu

Sośnica k/Pleszewa 91B, tel. (0-62) 741-42-06
Biura obsługi klienta: Pleszew, ul. Rynek 19, tel. 742-74-10
Jarocin, ul. Wrocławska 49a, tel. 747-89-07
Krotoszyn, ul. Zdunowska 16, tel. 722-66-09
Ostrów Wlkp., ul. Sobieskiego 7, tel. 735-22-18
'VwW.gj.com.pl

Polecamy
szeroki asortyment
artykułów spożywczych
owoców, warzyw i używek
oraz artykuły chemiczne
H u r to w n ia w o k r e s ie p r z e d ś w ią t e c z n y m
czynna
p o n . - p t. 6 .0 0 - 2 0 .0 0 , s o b o ta 6 .0 0 - 1 2 .0 0
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pr omocj a

Polędwica
wizytówką
Biegunów

Zakład
Przetwórstwa
Mięsnego

W ysiłek W ie sła w y i P iotra B iegu n ów , w ła śc ic ie li ja r a c z e w s k ic h z a k ła d ó w
p r z e tw ó r s tw a m ię s n e g o , z o s ta ł d o c e n io n y n ie tylk o w W ie lk o p o lsc e , ale
ró w n ie ż w w ielu in n ych re g io n a c h kraju. B y ć m o ż e w k ró tc e w y b o rn e w ę 
d zon ki, k ie łb a s y i m ię s a trafią na s to ł y w c a łe j P o lsc e . A p o te m ...
1988 r. to początki działalno
ści ja ra c z e w s k ic h Z a kła d ó w
Przetwórstwa Mięsnego Wiesła
w y i P io tra B iegunów . Na
większą skalę firma zaczęła dzia
łać od 1994 r. Obecnie zatrudnia
130 osób. Mimo dużej konkuren
cji, Biegunowie ugruntowali swoją
pozycję na rynku.
Przedsiębiorstwo zajmuje się
skupem żywca, rozbiorem pół
tusz wieprzowych oraz produkcją
wielu gatunków wędzonek, kieł
bas, wyrobów podrobowych, wę
dlin drobiowych, a także mięs i po
drobów. -Nasze wyroby w znacz
nej części dostarczane są do od
biorców hurtowych. Dzięki współ
pracy z hurtowniami z regionu Lu
buskiego, Łódzkiego, Dolnoślą
skiego i Opolskiego znają nas
klienci w każdym rejonie Polski
- podkreśla Wiesława Biegun,
właścicielka firmy. Do niedawna
przedsiębiorstwo dysponowało
tylko jed nym sklepem firm o 
wym, który znajdow ał się w Ja
raczewie. Od listopada ubiegłe
go roku w produkty zakładu pań
stwa Biegunów mogą zaopatry
wać się mieszkańcy Śremu oraz
Leszna. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, przed
siębiorstwo planuje dalszą rozbu
dowę sieci sklepów na terenie ca
łej Wielkopolski.
Firma nieustannie unowocze
śnia park maszynowy i powięk
sza bazę lokalową. Wprowadza
ne są nowoczesne technologie,

co pozwala podnosić i tak już
wysokąjakość oferowanych pro
duktów. Wpływa to również na
poprawę warunków pracy załogi.
Należy podkreślić, że warunki
socjalne, jakie stworzyli pracow
nikom właściciele firmy uznano
za w zorcowe. Państwowa In
spekcja Pracy wielokrotnie wy
różniała przetwórnię, nadając jej
honorowy tytuł „Pracodawca - or-

Polędwica surowa wędzona została
nagrodzona trzecim miejscem
w konkursie „Najlepszy Wyrób
Okazjonalny - Wielkanoc 2003"

ganizator pracy bezpiecznej”.
W szystkie działania mające
na celu podwyższenie jakości
produktów są częścią dostoso
w yw an ia firm y do w ym ogów
Unii Europejskiej. Obecnie firma
jest na etapie wdrażania Zintegro
wanego Systemu Zarządzania Ja
kością ISO 9001:2001 oraz syste
mu HACCP (Analiza Zagrożeń i Kry
tyczny Punkt Kontroli). - Do koń
ca tego roku zakończym y m o

J

dernizację oraz w drożym y wy
magane system y zarządzania
ja ko ścią i środowiskiem - do
daje właścicielka firmy. Duży na
cisk firma kładzie na inwestycje
proekologiczne. Przedsiębiorstwo
dysponuje własną oczyszczalnią
ścieków oraz kotłownią olejową.
W yso ką ja k o ś ć i w yborny
smak jaraczew skich wyrobów
wielokrotnie nagrodzono. Firma
uhonorowana została w ogólno
polskim konkursie „Rzeźnik” pod
p a tro n a te m S to w a rz y s z e n ia
Rzeźników i Wędliniarzy Rzecz
pospolitej Polskiej na „Najlepszy
Wyrób Okazjonalny - Wielkanoc
2003”. W konkursie wzięło udział
36 czołowych producentów z bran
ży mięsno-wędliniarskiej. Spo
śród 140 produktów polędwica
surowa wędzona produkowana
przez ZPM „Biegun” znalazła się
na trzecim miejscu w kategorii
„szynka surowa”. - Głównym ce
lem istnienia naszego zakładu
je s t satysfakcja klientów. Nasze
wyroby zdobywają uznanie spe
cjalistów w dziedzinie technologii
produkcji wędlin i przetworów mię
snych, co je s t potwierdzeniem
faktu, iż pracę wykonujemy pro
fe sjo n a ln ie i ku zadow oleniu
wszystkich - komentuje Wiesła
wa Biegun. Dowodem na wysoką
jakość produkowanych wyrobów
jest również fakt, że zakład zna
lazł się na liście laureatów znaku
promocyjnego „Wielkopolska Ja
kość”.
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Obecnie zakład zatrudnia 130 osób

Wyroby z ZPM „Biegun" cieszą się uznaniem konsumentów nie tylko w naszym powiecie

SKLEPÓW

Z

NASZYM

LOGO

WszystkimKlientom
życzymy
radosnych
Świąt
• POLĘDWICA SUROWA WĘDZONA
Wielkanocnych
KIEŁBASA ŚLĄSKA • KIEŁBASA BIAŁA
D

o

r

• KIEŁBASA PARÓWKOWA
• SZYNKA ŚWIĄTECZNA
Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Wiesława i Piotr Biegun
Jaraczewo, ul. Golska 36, tel. (0-62) 747-16-05
http://www.biegun.com.pl

te g u n

ogłoszenia

Drzwi wejściowe aluminiowo-plastikowe, fabrycznie nowe - sprzedaż.
Tel. (0-62) 738-03-05.
Sprzedam drewno opałowe. Tel.
734-13-04, kom. 0-604/417-123.
Sprzedam maszynę do produkcji
mini pączków (oponek) DONUTS. Tel.
0-602/367-873.
Sprzedam świerk srebrny, wys.
00-180 cm. Tel. (0-63) 248-63-59.
(1019/03)

Sprzedam piec c.o. 3 m3 do 170
m Pow. grzew. Żerniki 55, gm. Żerków.
(1233/03)

Sprzedam suknię ślubną - kata
r o w ą . Tel. (0-62) 747-18-10, 0-609/
420-332.
(1290/03)

Sprzedam wojskową kuchnię
Polową. Tel. 0-602/403-055.
(1300/03)

Sprzedaż automatów do prania
Bosch, AEG, MILE, zmywarki, piece
elektryczne, lady, regały chłodnicze i inne,
stan bardzo dobry. Tel. 749-22-62, kom.
0-602/505-710.

live creative 32, FAX modem MICROCOM, klawiatura MICROSOFT + mysz,
monitor Philips 170B2 17 cali plasma,
WINDOWS 98 + licencja. Gwarancja.
Tel. 0-603/636-590.
(1429/03)

Sprzedam tanio zestawy kompu
terowe IBM. Tel. 747-21-85, możliwość
faktury.
(SOJ 642/03)

Sprzedam telew izor kolorowy
Jow isz - 200 zł, tele fon kom órko
wy - gratis, tel. 749-37-90.
(1431/03)

Sprzedam owczarki niemieckie. Tel.
747-82-70.
(1433/03)

Sprzedam telefon komórkowy
Nokia 3330, telewizor 14" Philips. Tel.
0-694/162-468.
(1638/03)

Sprzedam ławę - blat z ciemnych pły
tek, rozkładana, wysokość 180x65 cm,
cena do uzgodnienia. Tel. 741-31-90.
Sprzedam tanio owczarka niemiec
kiego , 9 miesięcy. Tel. 0-606/804-743.
(1655/03)

Sprzedam nowe i używane okna
plastikowe oraz drzwi wejściowe. Tel.
0-607/438-389.
(1664/03)

Sprzedam motorynkę (stan do
bry); Audi 80 - rok 1981 (lub zamienię).
Tel. 0-693/740-874.
(1366/03)

(1432/03)

Sprzedam Golfa III - 1,9 D, rok
prod. 1992. Tel. 740-73-18.

Sprzedam Opla Omegę - 89 r., od
2003 w RP; Reno T rafik - 89 r. Tel.
0-605/919-131

(1370/03)

Sprzedam Fiata Uno 1,4 - rok 91/92,
czarny, relingi, szyberdach RM, dodat
kowe opony zimowe. Tel. 747-12-90,
0-603/636-590.
Sprzedam Fiata 126p -1991 r. Tel.
740-97-07.
(70/AS/03)

AUTO KOMIS

(1350/03)

Szafy BHP - metalowe, 4 - drzwioWe. 2 szt. - sprzedam. Tel. 740-12-59.
(1351/03)

Sprzedam organy CASIO CTK
550. Tel. (0-62) 747-60-42.
(1356/03)

Kupię Simsona, przyczepkę sa
mochodową. Tel. 0-601/739-295.

Sprzedam tanio lodówkę. Tel.
?47-30-32.
(1358/03)

Sprzedam kroczek karpia. Tel.
740-32-37 0-608/438-981, 0-501/
49-284, dzwonić po 20.00.
(1362/03)

y

Sprzedam s iln ik i 11 kW 1400 obr.,
5 kW 14 10 obr. z hamulcem i inne.
el- 0-502/381-181.
(1367/03)

Sprzedam dąb tartaczny. Tel.

740-73-18.
(1369/03)

Sprzedam wózek głęboki + spakrówka. Tel. 0-609/283-474.
Sprzedam oponę 11,2 x 28, prasę
'erającą szerokie snopki. WojciechoW° 09, tel. 740-88-74.
(71/AS/03)

. S p rzed am p u s ta k i suporex
^4x24x60). Tel. 740-88-31.
(73/AS/03)

Sprzedam drzewka 3-letniej da®*ji z gruntu - 40 cm wys. - 2 zł/szt.
el- (0-61)286-69-21.
(48/FT/03)

Sprzedam przyczepę campin90wąN 126. Tel. 0-601/541-770.
(1378/03)

Sprzedam bramy garażowe, alu'niowe rolowane - elektryczne, 3 szt,
L™ 2,80 x 2,20 m, 1 szt 2,80 x 2,80
n-Tel. 0-602/828-591.
-

(1379/03)

747^Pr2edam kanaP °’taPczan Tel.
' “42-82, po godz. 17.00.
^

(1388/03)

r,. ^Przedam okazyjnie szafy chłodC*6 i lodówkę. Tel. 747-34-14.
T

^

(1400/03)

tanio sprzedam zestaw głośnikoy ^aestro 130. Tel. 747-17-36.
&

(1406/03)

bór apr2edaz telewizorów, duży wyfei 'SWarar|cja. Wilkowyja, ul. Leśna 4,
'• 749-41-62.
^

(SOJ 635/03)

ci, Jrprzedam suczkę Am stafa, 1 0 mCy Tel. 747-75-18.
ę

(1419/03)

Hz ?przedarn telewizor 28 cali - 100
stein ^ Ca' ' ' ^ ca!' z P't°tem i teletekśn|k|' Vldeo z pilotem, radio sam. i głoj p . ' "p ionier", w ieżę radiow ą z CD
hik eri1, row er turystyczny i bagażl0vv ° Wer°wy, samochodowy hak hofe|gi'CZy: Audi 80 - 84 ' VW Golfa II,
Opia altJrn'ni° we z oponami do VW,
d0 ^S e a ta ; karcher do mycia - cena
Uz9od nienia. Tel. 747-43-53, od
15
00 do 20 . 00 .
(1421/03)

IV

4

^ r2edam komputer PC Pentium

HAm '80 GHZ (Pe,na lv ) 256 MB DD
D[W Graf'ka G. Force MX 440 64 MB
48Dysk 60 GB/7200, nagrywarka
X, K. dźwiękowa sound blaster

VVWvy,
•9jcom.pl

m o to r y z m y jn

(SOJ 247/03)

AUTO-CZĘŚCI: Fiat, lveco, Lan
cia - niskie ceny, ul. Kazimierza Wiel
kiego 14A. Tel. (0-62) 747-46-46 (sklep
środkowy).
(SOJ 247/03)

MOTOROWERY. CZĘŚCI. RATY.
Piaski, Św. Marcina 13. Tel. (0-65)
571-91-61.
AUTO GAZ „AnCar” - montaż,
serwis. Jarocin, Al. Niepodległości 34,
tel. (0-62) 505-23-21.
AUTO - GAZ Krzysztof Kwaśniew
ski - montaż, naprawa, raty. Jarocin,
Św. Ducha 120, tel. (0-62) 749-61-93,
kom. 0-605/277-156, po godz. 17.00 tel.
(0-62) 747-54-85, ul. Olimpijska 8. O fe
ruję 10-letnie dośw iadczenie i wy
soką jakość. Sprawdź co dają inni.
(SOJ 500/03)

Sprzedam Simson Skuter S50
- rok prod. 1988 Tel. 0-692/815-438,
0-694/819-934.
(1203/03)

Kupię auta do złomowania. Tel.
0-605/074-623.
(SOJ 556/03)

Kupię auta ciężarowe na części,
płatne gotówką. Tel. 0-601/757-165.
(SOJ 556/03)

Sprzedam Opla Omegę - kombi
rok 1991, bog. wyposażenie, 12.500 zł.
Tel. 747-18-11 lub 0-606/871-129.
(1318/03)

Kupię każde auto rozbite lub do
lakierowania, polskie lub zachodnie.
Tel. 0-606/756-753.
(1319/03)

AUTO GAZ - montaż , serwis, in
stalacje gazowe do wszystkich samocho
dów. Wiesław Rusinek, Pleszew, ul. Nor
wida 5, tel. 0-603/532-288, 508-05-50.
Sprzedam skuter SUZUKI HIUP 50,
rocznik 1994, cena do uzgodnienia.
Tel. 0-504/969-997.
(1320/03)

Kupię Jawę 350 TS. Tel. (0-62)
747-60-42.
(1356/03)

Sprzedam Fiata 126p el - 1996 r.
Zalesie 43, po 17.00.
(1360/03)

AUTO GAZ - serwis, montaż, sta
ranne wykonanie. Jarocin, ul. Wł. Jagieł
ły 14. Tel. 747-59-20, 747-88-66, 0-602/
881-094, po godz. 16.00.
(SOJ 619/03)

(1436/03)

Sprzedam Opla Corsę 1,5 D Isuzu,
rok prod. 96/97, stan idealny, cena do
uzgodnienia. Tel. 0-601/538-333.

63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137
Tel. 0-606/484-122. 0-502/547-494
747-88-00
wwvj.auto-zielinscy.pri.pl

Sprzedam Fiata 126p -1991 r., FL,
1550 zł. i 1986 r., do uzgodnienia lub
zamiana na starszego, może być do
remontu. Tel. 740-60-45.

Profesjonalna obsługa kredytowa
Skup samochodów za gotówkę
Wypożyczalnia przyczep
samochodowych
samocnoaowycn

Sprzedam Fiata 126p - 1992 r.,
kolor czerwony. Tel. 0-607/577-694, Ja
raczewo, ul. Topolowa 7/3.
(68/AS/03)

Sprzedam Nissana Cherry - rok
prod. 1983, tel. 0-506/320-015, dzwo
nić w godz. 7.00 - 19.00.
(76/AS/03)

Sprzedam Citroena AX - 93 r., 1,4 D,
3-drzwiowy, czerw ony. Tel. (0-61)
287-43-40.
(50/FT/03)

AUTO-CZĘSCI: Peugeot, Renault,
Citroen - niskie ceny, ul. Kazimierza
Wielkiego 14A. Tel. (0-62) 747-46-46
(sklep środkowy).

Sprzedam Fiata 126p -1989 r., biały. Teł.
740- 52-92.

Zielińscy

(69/AS/03)

ANTYKI, STAROCIE - skup, sprze
daż, renowacja. Piotr Pryczek. Zapra
szamy do sklepu 10.00 - 18.00. Jaro
cin, ul. Wodna 6, tel. 505-20-10 sklep,
kom. 0-600/125-115.

(1434/03)

S przedam Forda E sco rta 1,3
- rocznik 1988, inst. gazowa. Tel. 0-602/
130-294.

Sprzedam Fiata 126p - 87 r. Tel.
0-502/718-646.

(1331/03)

Sprzedam amerykankę. Tel. 0-604/
385-164.

(1433/03)

Sprzedam Fiata 126p -1988 r. Tel.
0-608/219-228.

(1437/03)

(SOJ 602/03)

Sprzedam zestaw wypoczynkoWY Tel. 505-44-27.

Sprzedam Fiata 126p - rok prod.
1990, świeży przegląd, stan dobry. Tel.
0-606/349-315.

Sprzedam Żuka - 1994 r., diesel, to
warowo-osobowy. Tel. (0-61) 285-15-31,
0-691/806-450.
(49/FT/03)

Sprzedam Seicento 900 - 1998 r.
Tel. (0-61) 287-55-20.
(1383/03)

Sprzedam Poloneza Trucka 1,9 d
- 2001 r„ faktura VAT. Tel. 747-22-97,
0-602/636-570.
(SOJ 624/03)

Sprzedam Forda Sierrę 2,0 L combi
-1986 r., cena 2.500. Wiadomość, tel.
740-61-72.
(1837/03)

Sprzedam Fiata 126p - rok prod. 91/92,
cena 1.400, rejestrowany. Stramnice 22,
tel. (0-61)287-46-63.
(1389/03)

Sprzedam Audi 100 AVANT - 80 r.,
2.100, benzyna + gaz. Tel. 0-602/
515-291.
(1394/03)

S p r z e d a m O p la O m e g ę B
com bi 2,0 16V - 1994/95 r. Tel. 0-607/
205-265.
(1401/03)

Sprzedam Mitschubishi SPACE
W AG O N - 93 r., 7-osobow y. Tel.
0-606/653-187.
(1404/03)

Sprzedam VW Passata combi - 86 r.,
cena do uzgodnienia. Tel. 740-26-21.
(1405/03)

Sprzedam Poloneza Cara 1,5-93 r.,
benzyna + gaz. Tel. 747-46-00.
(1407/03)

Sprzedam Daewoo Espero 1,8 cm3
- 1995/96 r., wersja CD, 68 tys. km. Tel.
505-20-92.
(1411/03)

Sprzedam Fiata 126p FL - 1991 r.,
cena 1750. Tel. 0-694/717-886, po
15.00.
(1413/03)

Sprzedam Fiata 125p - 91 r. Tel.
0-692/178-956.

(1639/03)

(1648/03)

Sprzedam Cinąuecento 700 - 92/93,
stan bdb. Tel. 747-35-87.
(1649/03)

Sprzedam VW Passat 1,6 combi
- 1980 r., stan bdb, cena 2.300. Tel.
0-504/184-904.
(1441/03)

Sprzedam Renault 19 Chamade
1,7 rok prod. 90/91, cena 7.700. Tel.
0-502/527-297.
(1651/03)

Sprzedam Fiata Sienę - rok prod.
2000. Tel. 0-600/462-177.
(1652/03)

Sprzedam Peugeota 4 0 5 ,1,6 gaz
-1 9 9 1 r., Opla Kadetta 1,4 - 1990 r.
Tel. 0-503/586-960.
(1653/03)

Sprzedam Opla Corsę 1,2 - rok
1997, przebieg 48 tys., czerwony, gara
żowany. Tel. 747-56-12.
(1654/03)

Sprzedam 126p -1 9 9 3 r., 1,9 tys.
i 1990 r. Tel. 747-69-10.

n ie r u ih o m o ś t

Biuro Nieruchomości „HACIENDA” - kupno, sprzedaż, wynajem. Tel.
(0-62) 747-64-74.
Centrum Obrotu Nieruchom o
ściami, Jarocin, Gołębia 3 - kupno,
sprzedaż, wynajem , zam iana. Tel.
(0-62) 505-27-47,0-602/685-544; czyn
ne 9.00 - 17.00, sobota do 13.00. Od
działy w Kaliszu, Koninie, Kole, Turku.
S p rz e d a m n ie s ta n d a r d o w e
m ieszkanie w bloku w Jarocinie o po
wierzchni 75 m2. Tel. 747-12-53, 0-605/
294-893.
Sprzedam mieszkanie, IV piętro,
63 m2. Tel. 747-32-69, 740-21-22.
(1139/03)

K u p ię m ie s z k a n ie 6 5 -7 8 m 2
w bloku, nie z wielkiej płyty lub dom
z ogródkiem. Tel. 0-691/362-401.
(1250/03)

Sprzedam m ieszkanie w łasno
ściowe 38 m2, II piętro na os. T. Kościusz
ki. Tel. 747-12-95, 0-607/187-513.
(1284/03)

Mieszkanie wynajmę: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, garaż - blok,
ul. Moniuszki 38. Tel. 0-501/468-429.
Kupię dom jednorodzinny w Jaro
cinie lub okolicy. Tel. 747-46-05.
(1326/03)

Sprzedam - wynajmę tanio garaż
za Jarkonem. Wiadomość tel. 0-608/
063-621.
(1329/03)

Zamienię mieszkanie własnościo
we - 74 m2 na dom piętrowy w Jaroci
nie. Tel. 0-600/150-365.
(1353/03)

Sprzedam mieszkanie 75 m2,1 pię
tro, na os. Konst. 3 Maja w Jarocinie. Tel.
505-42-19, po 18.00.

(1657/03)

(1362/03)

Sprzedam Opla Vectrę 2,0 - 90 r.,
Opla Kadetta 1,6 D - 86 r. Tel. 0-609/
735-616.

Sprzedam mieszkanie - 74 m2,
4-pokojowe, II piętro w Jarocinie. Tel.
(0-61)868-19-46.

(1658/03)

(1368/03)

Sprzedam Poloneza Atu 1,6 gaz/
benz. - r. pr. 98, cena 12.500. Tel.
0-609/628-714.

Sprzedam posiadłość. Parkowa
w Mokronosie. Tel. 0-691/724-077.

(1659/03)

Sprzedam Forda Escorta 1,3-95 r.,
granatowy, salon, serwisowany. Tel.
0-504/184-936.
(1660/03)

Sprzedam Fiata 126p -1989 r. Słavyoszew 23, stan bdb.
(1667/03)

Kupię Ładę Sam arę - 1992 r.,
z a d b a n ą , 4 drzw i, hak, gaz. Tel.
747-56-50.
(1669/03)

Sprzedam Golf 11-1989 r. cena 7.800 zł.
741- 92-16.
(1670/03)

Sprzedam Opla Corsę - 1998 r.,
Opla Vectrę - 1996 r. Tel. ( 0-62)
741-13-08.
(1671/03)

S przedam Forda E sco rta 1,6
- 1 6 V biały -1994 r„ 3 drzwi. Tel. 0-606/
698-650.
(1672/03)

(1373/03)

Sprzedam w Chociczy, działkę
- rozp oczę ta budow a. Tel. (0-61)
864-04-41, 0-502/035-751.
(47/FT/03)

Sprzedam gospodarstwo rolne
11 ha. Tel. (0-61)286-30-98.
(51/FT/03)

Sprzedam lokal - „DRINK BAR”.
Tel. kontaktowy 0-692/871-644.
(1375/03)

Sprzedam atr. ogr. działkowy, ul.
Poznańska, tel. 747-64-65.
(1376/03)

Sprzedam pół bliźniaka w Jaro
cinie. Tel. 0-604/861-366.
(1381/03)

Sprzedam mieszkanie - 50 m2, os.
Konstytucji 3 Maja. Tel. 747-11-49.
(1382/03)

Sprzedam 1,25 ha, dom miesz
kalny i budynki gospodarcze. Tel.
740-57-04, od godz. 17.00 do 20.00.
(1386/03)

Sprzedam Fiaty 126 p roczniki:
1995, 1991, 1989, 1987. Tel. 0-6006/
600-284

Sprzedam mieszkanie - 73,5 m2,
II piętro, 4 pokoje + kuchnia + łazien
ka + WC. Osiedle Konstytucji 3 Maja.
Tel. 747-36-21, po 18.00.

S p rz e d a m O p la V e c trę 1.6,
1991 r. Tel. 0-506/057-772.

Sprzedam garaż murowany z księgą
wieczystą przy ul. Sportowej, cena 11
tys. zł. Tel. 747-89-12.

Sprzedam Fiata 126 FL, 1994 r.,
Tel. 0-601/753-712.

S przedam d ziałki bud o w lan e
w Jarocinie. Tel. 747-53-02.

(1397/03)

(1403/03)

(1409/03)

Sprzedam Peugeot 205, 87 r., poj.
1.4, stan dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 741-14-20.

Sprzedam m ieszkanie w bloku,
w Wolicy Nowej - 52 m2, 32.000. Tel.
0-605/219-805.
(1427/03)

(1414/03)

Sprzedam Forda Eskorta -1991 r.,
1,6,105 KM, 3 - drzwiowy, centr. zam.,
szyberdach, wiśniowy, cena 9.500 zł.
Tel. 0-691/756-341.
(1415/03)

Sprzedam 126p - 89/91/93/96 r.
(skup - zamiana). J-n, Chrobrego 85,
tel. 747-34-97.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Sebastian Jakubiak
Jarocin, ul. Poznańska 18
tel. 747-78-24

Raty! Promocja!

(1418/03)

NAGROBKI
(granit, lastriko)
PARAPETY
KOMINKI itp.

Sprzedam Fiata 126p - rok pr.
’ 1992, stan dobry. Tel. 0-694/555-689.
(1420/03)

Sprzedam VW Golfa - 1978 r., ben
zyna + gaz, po remoncie, 1.800 zł. Tel.
0-504/184-914.
(1424/03)

Sprzedam Fiata 126p - 87 r. Tel.
0-694/995-839.
(1426/03)

GRATIS! Montaż i dowóz.
SPRAWD- CENY!
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C ZĘ Ś C I
E LE K T R O N IC Z N E
i E LE K T R Y C Z N E
A N T E N Y RTV, SAT
A LA R M Y
M O N IT O R O W A N IE
P ILO T Y
PRZEW O DY ‘
TR A N S F O R M A T O R Y
KOLOR SERW IS

Jarocin, ul. Wrocławska
(pasaż TOBENA)

29

ogłoszenia
Agencja Obsługi Nieruchomo
ści, Jarocin, ul. Wrocławska 34, tel.
(0-62) 505-25-50 oferuje licencjono
wane usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, wyceny nierucho
mości, pośrednictwa w obrocie nieru
chomościami.
(SOJ 649/03)

Sprzedam dom w Bożęcicach, tel.
505-25-50.
(SOJ 649/03)

Sprzedam dom w centrum z prze
znaczeniem na działalność handlową,
usługową. Tel. 0-502/388-407.
(SOJ 649/03)

S p rz e d a m m ie s z k a n ie . T el.
505-25-50.
(SOJ 649/03)

Sprzedam dom. Tel. 505-25-50.
(SOJ 649/03)

Sprzedam m ieszkanie w łasno
ściowe 49,8 m w M ieszkowie. Tel.
749-30-63, 0-601/574-799.

6 3 -2 0 0 J a ro c in , ul. W o ln o ś c i 1a
te l. ( 0 -6 2 ) 7 4 7 - 4 7 -4 7 , fa x (0 -6 2 ) 7 4 7 - 3 7 -6 0

(SOJ 626/03)

Artur Antczak

Sprzedam dom + budynek gospo
darczy na działce 0,5 ha w Borzęcicach.
Tel. 0-505/629-669.

0- 691/ 06- 06-10

(1661/03)

Aldona Marecka
0- 502/ 22- 41-70
BIURO
RACHUNKOW E

..A L IF IN ”

prowadzenie ksiąg podatkowych osób
2. sporządzanie deklaracji podatkowych
fizycznych i osób prawnych:
3. prowadzenie rozliczeń z ZUS
- księgi rachunkowe
4. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
- księga przychodów i rozchodów
5. pomoc w sporządzaniu wniosków
- ewidencja ptzychodów (ryczałt
kredytowych podmiotów gospodarczych
ewidencjonowany)
6. porady dla osób zakładających firmę
- ewidencje VAT

Posiadamy uprawniania Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

(w budynku W ytw órczo-U sługow ej Spółdzielni Pracy)

Czynne w godzinach od 8.3 0 od 15.30. Telefon 74 7 -5 0 -0 2

- ŻALUZJE
p o z io m e i p io n o w e

* R O L E T K I:
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• LUSTRA

3

Jaro cin , ul. B arw ickiego
(n a w p r o s t p a s a ż u )

tel. 7 4 7 -7 3 -8 1 ,7 4 7 -2 0 -1 1
0 -6 0 6 /6 8 2 -6 6 9
_J

Ośrodek Szkolenia Kierowców
ogłasza

zapisy na kurs
PRAWA JAZDY
kat. B
W łodzim ierz Graczyk
63-200 Jarocin
os. Konstytucji 3 Maja 2/15
tel. 747-36-08 po godz. 16.00
kom. 0502 288-908

SKLEP MASARSKI

poleca buty
• damskie
• męskie
• dziecięce
• sportowe

• mięso
• smaczne i zdrowe
wędliny
• konkurencyjne ceny

(75/AS/03)

Sprzedam cielaka - byczka. Po
ręba 20.
(72/AS/03)

Sprzedam krowę na trzecim wy
cieleniu - 20.04. Paruchów 10, gm.
Żerków.
(1377/03)

Sprzedam p ro sięta i jałó w kę
hodowlaną. Cerekwica Stara 32, tel.
740-97-06.
(1384/03)

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. (0-62) 740-36-07.
(1385/05)

Sprzedam jałów kę - wycielenie
maj. Dobieszczyzna 97.
(1386/03)

Sprzedam m ieszkanie w łasno
ściow e w bloku 68 m2. Tanio, Karmin,
gm. Dobrzyca. Tel. 0-694/800-645.

(1390/03)

Sprzedam prosięta. Wolica Kozia.
Tel. (0-61) 287-44-99.
(1391/03)

(1392/03)

(1393/03)

Sprzedam dojarkęAlfa Lawal, 2-bańkową. Tel. (0-62) 741-68-93.
(1395/03)

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 740-03-40.
(1396/03)

Sprzedam ziarno kukurydzy 1,40 zł.
Przestacki, W ola Książęca 53, tel.
740-66-07,

Skup macior, knurów i tuczników,
Tel. (0-61)427-18-17, 0-608/439-125.
(38/03)

Sklep „OGRODNIK” - Żerków, ul.
Jarocińska 23 poleca nasiona rolnicze,
otaczkowane, zapraw iane nasiona
ogrodnicze, dymkę, trawy, folię, torf, na
rzędzia, drzewka owocowe i ozdobne.
(SOJ 507/03)

Kupię każdą ilość ziemniaków ja 
dalnych. Tel. 0-603/696-874.
(1231/03)

Kupię ziem n iak i ja d a ln e . Tel.
747-61-63.

(1297/03)

Ziarno kukurydzy. Sławoszew
85, tel. 740-61-19.
Kupię ziemniaki jadalne, cebulę,
buraczki i warzywa. Tel. 747-24-10,
0-601/844-438.
(1342/03)

S prze da m zia rn o ku ku ry d zy
1,60 zł/kg. Tel. (0-62) 741-73-26.
Sprzedam nasiona kukurydzy
1,60/kg. Panienka 46a, tel. 740-95-51.

(1408/03)

Sprzedam cielaka - byczka, loszki
prośne, buraczki. Tel. (0-62)740-88-06.
(1410/03)

Kupię ziem n iak i ja d a ln e . Tel.
747-61-66, 0-607/849-840.

(1423/03)

Sprzedaż ziemniaków jadalnych
i sadzeniaków - Bryza, Astra, zboże
- mieszanka. Jarocin, tel. 0-603/246-526.
(1425/03)

Sprzedam ziemniaki Primera, Aga
wa. Lisew44, tel. 740-34-06.
(1428/03)

Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 0-605/
474-098.
(1662/03)

Kupię ziemniaki jadalne i cebulę.
Tel. 0-691/534-994.
(1662/03)

Sprzedam kombajn Bizon Z056,
rok prod. 1982, pierwszy właściciel,
garażowany, wym ienione podajniki,
mało używany, cena 26.000. Pyzdry,
tel. 0-608/783-333.
(1665/03)

Sprzedam IFAW 50 L, Jelcz C317 D
z naczepą 26 t. Tel. 0-601/884-033.

(1349/03)

S p rz e d a m c ie la k a - b yczka .
Krawczyk, Radlin 7.
(1352/03)

Sprzedam kukurydzę do siewu.
Mieszków, ul. Osiecka 4, tel. 749-32-38.
(1354/03)

Ciesielstwo, więżby dachowe-ceny
konkurencyjne. Tel. 734-46-49 lub
749-37-64, po 18-tej.
Przewóz osób lub towarów, lawe'
ta. Tel. (0-62) 740-80-68,0-603/397-248LOKAL „FIESTA” - tel. 747 -34-50
PRZYJĘCIA: weselne, komunijne, st£
py i inne uroczystości. CATERING
(przyjęcia na wynos). Jarocin, ul. Pa"
derewskiego 1 1 .
Malowanie, tapetowanie, szpb'
chlowanie, płyty gips-karton. Tel. 0-504
330-326.
< S O J **£

TRANSPORT do 12 ton. Tel. 0-60^
125-903.
Roboty ogólnobudowlane, dekar
stwo, blacharstwo, okna, drzwi,
Tel. 0-502/747-121.
(SOJ 5°^®

KARCHER-czyszczenie dywanu
tapicerek samochodowych. Wilkowy)3,
ul. Piaskowa 17. Tel. 749-21-17.
^

(SOJ**!

Sprzedam ścinacz zielonek „Tarup", brona aktywna 3 m. Tanio. Tel.
0-600/527-320.

WULKANIZACJA - OPONY - nO#*
bieżnikowane, używane - naprawa>
alu - spawanie aluminium. Wolica Pu
tel. (0-61)287-45-26.
^

(1673/03)

(SOJ 53

REMONTY - szybko, tanio
lowanie, szpachlowanie, tapety, Py
karton - gips, panele. Tel. (0-62)
20-93, po 16.00, kom. 0 -605 / 585-88 ;

Sprzedam krowę po II wycieleniu,
zacielonąjałówkę mleczną. Tel. (0-62)
740-73-43.

|SOJp0|o-

(1359/03)

(1364/03)

Zapraszamy do sklepów firmowychi
Jarocin, ul. Śródmiejska 12
tel. 74~-15-25
Jarocin, ul. Paderewskiego la
tel. 505-20-64
Stoisko'w markecie „ Biedronka ’’
ul. świ. Ducha

W sprzedaży tarcica bukowa i je
sionowa, sucha gr. 50 mm, dł. do 4,5 m.
Tel. 0-504/817-453.

Sprzedam sadzeniaki - Marynę.
Tel. (0-61)287-53-91.

Sprzedam prosięta -11 szt. Tel.
(0-62) 740-63-74.

wesela
komunie
uroczystości
rodzinne

„GEO - TRANS” - usługi transp01,
Tel
towe: piasek, żwir, ziemia, torf
-692/
747-54-98, 0-604/408-582, 0
431-351.
;l/03)

(1357/03)

30

Poleca
wyroby
własne

(1412/03)

Sprzedaż kurczaków, brojlerów
do uboju, żywe. Sprzedaż ciągła od
godziny 12.00. Tel. (0-61) 287-55-86,
po 20.00. Skoraczew 11A.

(1248/03)

Sprzedam C-330. Tel. 741-12-82.

(SOJ 633/03)

Stanisław Moszyk
63-200 Jarocin, ul. Maratońska 1
tel./fax (0-62) 747-28-77

(1402/03)

Sprzedam kabinę do ciągnika
40-11 i siewnik konny, przerobiony pod
ciągnik. Chrzan 160.

(4689/02)

(1325/03)

MIŁYM KLIENTOM
ŻYCZYMY RADOSNYCH ŚWIĄT

malaga

(1399/03)

Sprzedam ziarno kukurydzy, wy
soka jakość. Sianie kukurydzy nowym
siewnikiem z dozownikiem nawozów.
Wola Książęca 34, tel. 740-65-65.

Sprzedam MTZ-82 - 95 r.; pług
obrotowy, 4-skibowy, zwykły 5, skibo
wy. Tel. 749-21-28.

• nowe wzory bielizny
• kostiumy kąpielowe
• odzież damską
i młodzieżową

Reklama - tablice, szyldy, kaseto
ny podświetlane, karoserie, plandeki,
litery przestrzenne, wycinanie kompu
terowe, wizytówki. P. W. REX, Jarocin,
os. T. Kościuszki 2/26, tel. 747-46-53,
0-601/830-428.

Sprzedam ziarno kukurydzy na
zielonkę. Jan Bernard, Stęgosz 55,
gm. Żerków. Tel. (0-62) 740-32-71.

(1286/03)

(1306/03)

• kolekcje upominków
firm y „NICI”
• szeroki asortyment
• ciekawe wzory

REKLAMY, kasetony podświetla
ne, napisy na odzieży, identyfikatory,
laminowanie; tablice na pojazdy, BHP,
nagrobkow e, ppoż. i ewakuacyjne
(atest) - komputerowe wycinanie liter.
SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, tel.
747-36-47.

S p rz e d a m p ra s ę z w ija k o w ą
Z 230, roztrząsacz do siana, koła upra
wowe do C-360 32. Tel. (0-65) 571 -7^67.,

Sprzedam pszenicę jarą: Koksa
Nawra, doczyszczona. Tel. 740-17-74.

S prze da m ko m b ajn zbo żow y
E-512 Forszmit. Tel. 0-603/819-306.

MODA DAMSKA poleca

NAPRAWA sprzętu gospodarstwa
domowego. ZAKŁAD AGD, Jarocin, ul.
Wrocławska 76, tel. (0-62) 505-42-01
od 11.00 do 16.00, tel. dom. (0-62)
740-62-03.

(1398/03)

Sprzedam Bizona Z056, Orkan,
przetrząsaczo - zgrabiarkę, 7 gwiaz
dową. Tel. 741-36-79.

NOWOŚĆ NA RYNKU

VIDEOFILMOWANIE - profesjo
nalne studio cyfrowej produkcji video
(kamera cyfrowa); korzystne ceny. Ofer
ta multimedialna. Tel. 740-18-65, tel.
kom. 0-604/295-249.

Sprzedam siewnik 2 m, zawie
szany. Tel. 740-87-68.

Sprzedam maciorę prośną3 mie
siące. Tel. 0-505/671-242.

(1344/03)

SALON OBUWIA

(74/AS/03)

Cielęta kupię. Tel. 0-600/336-243.

(1664/03)

(1299/03)

ZAPRASZAMY
DO NOWO OTWARTYCH SKLEPÓW
PRZY UL. ŚW. DUCHA 5 W JAROCINIE

Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 0-692/
278-508.

Sprzedam chłodnię do mleka,
200 I. Tel. 740-13-25.

Sprzedam ciągniki ZETOR - róż
ne typy, kombajny Fortschritt E-512,
E-514 i E-517 oraz przyczepę wywrot
kę 4,5 t z nadstawkami. Tel. 0-600/
235-583.

- ZAPRASZAM Y Jarocin, ul. Moniuszki 14/16-17, II piętro

(1365/03)

Kupię ziemniaki jadalne. Tel. (0-62)
740-32-17.

Sprzedam m ieszkanie 47 m2,
3 pokoje, łazienka, kuchnia~Os. Kasz
tanowa. Tel. 0-503/095-946.
Lokal do wynajęcia w Pleszewie,
100 m2. Tel. 742-34-61

oferuje usługi w zakresie pełnej obsługi podmiotów gospodarczych:
1.

(1640/03)

Mieszkanka ŚDS Raszewy wynaj
mie mieszkanie w okolicy Żerkowa lub
Jarocina na korzystnych warunkach.
Tel. 740-31-23.

Sprzedam rozsiewacz nawozu
RNZ. Tel. 740-44-04.

LOMBARD - natychmiastowe PO
ŻYCZKI POD ZASTAW, Jarocin, ul. Tar
gowa 2, tel. 505-26-62.
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Tanio usługi transportowe - r >33-6'’
nez Truck, ład. 1-2 1. Tel. (0-62) 749-3
0-609/522-886.
(SOJ 6 9 7 ^

W W W ..g j.c o m •P1

ogłoszenia
Usługi transportow e, przewóz
°sób i towarów + laweta. Tel. (0-62)
747-59-80.
(SOJ 591/03)

Sprzedaż piasku i żwiru. Tel. 0-502/
394-612, 0-502/394-614.

Kredyty gotówkowe i hipoteczne
dla małżeństw, emerytów, rencistów,
rolników, osób samotnych i innych.
P rze d sta w icie lstw o A'C O N TO , ul.
Śródmiejska 14, Jarocin, tel. (0-62)
505-22-86, 0-608/744-796.

(SOJ 502/03)

(SOJ 529/03)

Wykonujemy tynki gipsowe i ce
mentowo wap. agregatem tynkarskim.
Tel, 0-502/394-612 (614).

Dnia 28.03.2003 r. zaginął Wachtelhund (suka) o umaszczeniu ciemno-brązowym, sierści długiej, sfalowa
nej, wzrostu około 50 cm. Uczciwego
znalazcę lub osobę, która może wska
zać miejsce pobytu w/w psa proszę
0 kontakt tel. (0-62) 721-63-90 (prze
widziana nagroda).

(SOJ 538/03)

VIDEOFILMOWANIE DV (kamera cyfrowa) - ZAPIS na DVD - FOTO
GRAFOWANIE. Tel. 747-42-86, kom.
0-691/707-266.
(SOJ 421/03)

(1355/03)

Videofilmowanie „R&B Studio” - wesela na płycie DVD, zaproszenia. Tel.
(°-62) 505-44-55, kom. 0-693/413-725.

Domy letnie i całoroczne. Tel. (0-62)
740-19-16.

(SOJ 360/03)

ENERGIA ZA DARMO! Kolektory
słoneczne, kompletne zestawy już od
4.300 netto. Eko-solar, tel. (0-65)
572-53-63, kom. 0-604/852-135.

Nagrobki granitowe, lastrikowe,
Parapety, schody, posadzki, odnawia
ne nagrobków bez demontażu. Borek,
tel- (0-65) 571-69-72, 0-502/279-248.
Usługi ciesielskie blacharsko dekarskie. Tel. 749-51-18, 747-46-27,
k°m. 0-693/372-517.
(SOJ 604/03)

Poziome izolacje przeciwwilgoc'owe. Tel. 742-15-21.
(SOJ611/03)

Oczka w odne, kom inki - tanio
' solidnie wykonuję. Tel. 747-83-26.
(SOJ 617/03)

Usługi informatyczne, również dla
( faktury VAT). Tel. 0-600/388-481.
(1383/03)

Instalacje wod. - kan. i c. o., piece
c' o. Tel. 749-21-97, 0-693/372-560.

(SOJ 613/03)

Kredyt bez poręczycieli, opłat
w stępnych - do 60.000. Tel. 0-606/
770-202.

Przyjmę kucharza i kelnerkę, wiek
do 25 lat, praktyka w zawodzie. Życiorys
ze zdjęciem składać w Pizzerii Stodoła.
J-n, os. Konstytucji 3 Maja 32.
(SOJ 638/03)

Przyjmę uczniów w zawodzie murarz-tyn karz. Tel. 0-6 02/712-765,
(0-62) 740-58-99.
(SOJ 644/03)

Przyjmę do pracy nie palącego
lakiernika z doświadczeniem, mini
mum 3 lata pracy w zawodzie do ma
lowania konstrukcji samochodów cię
żarowych, umiejętność obsługi sprzę
tu hydrodynam icznego. Tel. 0-602/
883-125

matrymomaln

C2
Biuro Matrymonialne „DUET”, ul.
Staroprzygodzka 34, 63-400 Ostrów
W lkp., tel. (0-62) 735-38-25, kom.
0-607/711-968.

Zespół muzyczny - wesela, zaba
wy, festyny. Tel. 740-49-91.

(SOJ 627/03)

Kredyty gotówkowe, hipoteczne,
gospodarcze, rolnicze, samochodowe.
Tel. 721-69-04. Kredyty gotówkowe,
hipoteczne od 560 zł dla em erytów
1 rencistów z dojazdem do klienta.
Tel. 0-604/889-974.

(SOJ 623/03)

(SOJ 629/03)

Malowanie, tapetowanie, gipso
wanie karton - gips, 6 zł./m2tapety. Tel.

Lombard - natychmiastowe po
życzki pod zastaw. Jarocin, ul. Wro
cławska 8.

MEDICUS - GABINET DERMATO
LOGICZNY. Lekarz medycyny Anna
Pajdowska specjalista dermatologwenerolog. Poniedziałki od 16.00. Re
jestracja 747-83-83.
MEDICUS - GINEKOLOGIA. Pro
fesor Tadeusz Pisarski specjalista
g in ek o lo g -p o ło żn ik . Soboty. Tel.
747-83-83.

(SOJ 628/03)

(SOJ 631/03)

MEDICUS - ENDOKRYNOLOGIA.
Profesor Jerzy Kosowicz i lekarz Jo
anna Pawlak. Soboty. Tel. 747-83-83.

STOLARSTWO budowlane i menowe, CYKLINOWANIE podłóg szli
f ą bezpyłową. Tel. 747-20-78, 0-504/
“77-794.

Atrakcyjne ubezpieczenia - komu
nikacyjne, majątkowe. Podpisywanie
umów w domu klienta. Tel. (0-62)
747-54-20, po 20.00., kom. 0-606/
472-385.

MEDICUS-CHOROBYWEWNĘTRZNE. Lek. med. Specjalista chorób w e
wnętrznych Krzysztof Ochman. Wtor
ki, piątki. Tel. 747-83-83.

(SOJ 632/03)

(SOJ 606/03)

740-91-72,

(SOJ 460/03)

C EG IEŁK A - w y ko n u je usług i
w Zakresie: roboty ciesielskie, dekarsk'e, murarskie, docieplanie poddaszy,
^°ntaż płyt karton-gips. Tel. 749-2333>Po 18.00. 749-21-61,604/631-409.

Super tanie wakacje. Promocja
tylko do 26 kwietnia. ANNATORUS, tel.
747-20-67.
(SOJ 647/03)

(SOJ 302/02)

Usługi transportowe: piasek żwir,
We|Tia. Tel. 747-29-46, kom. 0-604/

326-633.
(SOJ 1714/02)

Naprawa maszyn do szycia. Tel.
“'504/358-453.
(SOJ 641/03)

Malowanie, tapetowanie, szpachlo
w e : Tel. 740-31-39, 0r506/070-059.
(SOJ 648/03)

Odbierz podatek za pracę w Niem
czech. Tel. (0-61) 853-70-07.
Potrzebny do zespołu wokalista
grający na gitarze lub klawiszach. Tel.
0-503/163-418.

Hi

Przyjmę ucznia do sklepu. Tel.
0-609/824-484.

Agencja Towarzyska „GEJSZA”
howe dziewczyny, striptiz, taniec
uGO; czekamy całą dobę. Pleszew,
LTraugutta 26, tel. 742-74-74.

Przyjmę ucznia w zawodzie lakier
nik pojazdowy. Tel. 505-33-41.

(SOJ 526/03)

? pU B C H IC K E N - kurczak z dowoP). hamburgery, hot dogi, pity, frytki,
UróWki, napoje. Tel. 747-75-34.
n Garaże blaszane od 1.150 zł, alta°9rodowe, bramy, drzwi garażowe
' ra,V Tel. 733-88-30, 0-607/680-103.
r

Garaże ocynkowane - producent,
y- Tel. 0-601/580-744.

k. D.F.R. „.TEMIDA". Masz dłużni-

w zadzwoń. Tel. 0-505/420-924.
to ^ nulowanie zakazu wjazdu do
W e c . Tel. (0-61)853-70-07.
^ hemoroidy, łuszczycę, żylaki nóg
c- “'^9u tygodnia bezpowrotnie wyle. su2 rewelacyjną maścią HEMOGIN
tąc adr|iki maści z apteki. Koźmin, ul.
"Czna 8, tel. 0-604/957-327.
(1150/03)

(SOJ 594/03)

Przyjmę absolw entki do pracy
w myjni samochodowej. Tel. 0-604/
409-815.
PPHU ELMAR przyjmę uczniów
od 01.09.2003 r. w zawodzie elektryk.
Wilkowyja, ul. Os. Zdrój 5, tel. 749-23-10,
kom. 0-604/412-690.
(SOJ 609/03)

Zatrudnię do pomocniczych prac
biurowych. Kontakt 747-73-03.
(SOJ 615/03)

Zostań k o n s u lta n tk ą Avonu.
Zadzwoń 747-65-83.
(SOJ 616/03)

Zatrudnię 3 osoby do pracy na
terenie Jarocina, wiek do 35 lat. Tel.
747-63-99.
Męż. 1.40 wyk. śr. tech. upr. spaw.
P1E,P1C,P1G, upr. eksp. I dozoru na
inst. cieplne, parowe, wodne, spręż,
pompy, wentylatory - podejmie każdą
pracę. Tel. 747-64-65.
(1376/03)

8ar tlenowy, tlenoterapia. J-n, ul.
Wio S2na 6, tel. 747-37-77. Promocja
s®nna, zapraszamy.

Przyjmę ucznia w zawodzie mu
rarz. Tel. 740-14-31.

(SOJ 568/03)

(SOJ 637/03)

',^Vy'/v-9j. com.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET
UROLOGII i ANDROLOGII

G ABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. W łodzim ierz Budzyński,
specjalista ginekolog i położnik; LA
SER - leczenie nadżerek, KTG, USG.
Badania okresowe i wstępne. Jaro
cin, ul. Długa 29. Przyjęcia: poniedziałki
i środy od 16.00, te l.-747-15-13.

Przyjęcia:
„Medicus”, ul. Wrocławska 46
czwartki od 17.00
rejestracja tel. 747-28-35
„ALFA-MED”, ul. Hallera 9
(w ramach umowy z WRKCh)
wtorki 13.00-1 7.00
czwartki 12.00 -17 .0 0
rejestracja tel. 747-36-36 w. 220
0-602/653-494

Lek. med. Artur Kułakowski, spe
cjalista UROLOG CHIRURG. Badania
USG. Przyjęcia: J-n., Ul. Wrocławska
92 B, poniedziałki. Wizyty po rejestracji
telefonicznej: tel. 0-604/759-490.
ORTODONCJA - prywatny gabi
net stomatologiczny. Jarocin, ul. Woj
ska Polskiego 36. Aparaty stałe i rucho
me. Przyjmuje dr n. med. Regina K a ł-,
ka - Gebala. Rejestracja tel. (0-62)
747-30-74 w środy godz. 10.00 -12.00,
czwartki 16.00 - 18.00.
(SOJ 447/03)

(SOJ 625/03)

Tartak Żerków: więźba dachowa,
przetarcie drewna. Tel. 740-31-17.

GABINET OKULISTYCZNY - lek.
okulista Alina Budzyńska, kompu
terowe badanie wzroku; Jarocin, ul.
Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwartki
od 15.00. Pilne przypadki codziennie,
tel. 747-15-13.

GABINET OKULISTYCZNY, lek.
med. Hanna M arczuk Z ie liń sk a.
KOMPUTEROW E badanie wzroku
i pola widzenia, dobieranie socze
wek kontaktowych. Przyjęcia: ponie
działki 16.00 - 17.00, wtorki i czwartki
16.00 - 18.00, piątki 16.00 - 17.00; Ja
rocin, ul. Słoneczna 8, telef. 747-14-05,
0-604/536-674.
CHIRURG, lek. med. Anatol Zie
liński. Przyjęcia: wtorki, czwartki 18.00
- 19.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8, tel.
747-14-05, 0-604/536-676.

MEDYCYNA PRACY, BADANIA
KIEROWCÓW lek. Elżbieta Skrzypczyńska, Jarocin, ul. Bema 29/15, co
dziennie 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00,
tel. (0-62) 505-23-25, 0-604/326-636.
(SOJ 508/03)

GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Edyta Jerzycka; diagnoza i pora
dy psychologiczne, psychoterapia. Ja
rocin, ul. Wrocławska 38. Rejestracja
telefoniczna 747-82-83, 0-607/093-111.
(SOJ 584/03)

SPECJALISTYCZNY GABINET
PEDIATRYCZNY - lek. med. Teresa
Florkowska - Sosińska, specjalista
chorób dziecięcych. Przyjmuje co
dziennie od 17.00 do 18.00, Jarocin,
os. 1000 - lecia 3/32, tel. 747-21-09.
(SOJ 561/03)

(SPECJALISTYCZNY GABINET
LARYNGOLOGICZNY - lek. med. Ta
deusz Nowak, specjalista OTOLA-

GABINET s o s . ®
STOMATOLOGICZNY

PRACOWNIA EEG - diagnostyka
stanów utrat przytomności, padaczki,
bólów głowy, zaburzeń krążenia mózgo
wego, stanów po urazach głowy i innych
schorzeń neurologicznych. Przyjęcia: so
boty 10.00 -14.00; J-n, ul. Gołębia 3 (wy
łącznie po wcześniejszej rej. 747-12-04).

RYNGOLOGII (certyfikat WIL). Przyj
muje codziennie dzieci i dorosłych po
15.00; audiometria słuchu, inhalacje,
recepty ulgowe. Jarocin, ul. Moniuszki
2B, tel. 747-21-35.
DERMATOLOG Arkadiusz W al
czyński. Przyjmuje: ul. Gołębia 3, wtor
ki 14.00 -15.00, czwartki 15.00 -16.00;
tel. 0-604/537-845.
(SOJ 430/03)

SPECJALISTYCZNY GABINET
LEKARSKI - lek. med. GRZEGORZ
SZYMCZAK, specjalista chirurg. Ja
rocin, ul. Wrocławska 38, wtorek od
16.00; piątek od 16.30. G A STR O 
SKOPIA - czwartek od 16.00; czwar
tek i piątek obowiązuje rejestracja tel.
747-36-00 i 0-601/796-362.
(SOJ 630/03)

G ABINET MEDYCYNY PRACY
i BADAŃ KIEROWCÓW lek. med. Ro
man Owczarzak Jarocin, ul. Sienkie
w icza 7 ( P rzychodnia ESKULAP)
- wtorki i piątki 16.00 - 18.00. Tel. do
mowy 747-21-19, kom. 0-605/316-868.
(SOJ 634/03)

G A B IN ET G IN E K O LO G IC ZN Y
-USG. lek. med. Mirosława Sosińska,
specjalista ginekolog - położnik.
P rzyję cia pryw atne: po niedziałek,
czwartek od 16.00; Jarocin, ul. Gołę
bia 3. Rejestracja tel. 747-38-42.
(SOJ 640/03)

SPECJALISTA

-

A

Dermatolog
Lek. med
med. Alfred Hess

^1

Jarocin, u! Sienkiewicza 14

■stomatologia zachowawcza
■protetyka ■chirurgia
• choroby przyzębia
■wybielanie zębów

(obok dworca PKP i PKS)

przyjmuje: piątki, godz. I9.(M) - 20JO
Jarocin, ul Wrocławska 92B
(od os Konstytucji 3 Maja)

przyjmuje: wtorki, godz. 17.00- 18.00
Leczenie: trądzika. łuszczycy, grzybicy

t e l. 5 0 5 -2 8 -0 8

uczuleń, chorób skóry, włosów i paznokci.
Usuwanie: kurzajek, brodawek,
włokruaków. naczymakow. odcisków, kłykern ltp
Tel. dom Poznań (0-prefiks-61) 823-01 -63
lub 0-601/819-926

Możliwa rejestracja telefoniczna

P R Z Y S T Ę P N E CENY

GABINET
UROLOGICZNY

ME DI C US

Czynne:
od poniedziałku do piątku 16.00 - 21.00
J a r o c in , u l. K o ś c iu s z k i 1 2 A

SPECJALISTYCZNY GABINET
NEUROLOGICZNY - lek. med. B.
Łysiak-Małecka, SPECJALISTA NEU
ROLOG, SPECJALISTA NEUROLOGII
DZIECIĘCEJ. Przyjęcia dorośli i dzie
ci: poniedziałek rano po uzgodnie
niu telef. 747-12-04, środa od 16.00
(bez rejestracji), piątek od 16.00 po
uprzedniej rejestracji. Jarocin, Gołębia 3
(obok kina).

prof. dr hab. n. med.
Bolesław Otulakowski

K azim ierz W yso cki
specjalista urolog

Przyjęcia w każdy piątek
od godz. 19.00
Jarocin, ul. Wrocławska 38
Przychodnia MEDAN
Rejestracja telefoniczna
747-22-61 od 8.00 do 18.00

Jarocin, ul.Wrocławska 46
rejestracja tel. 747-83-83
L e k . m e d . A n d r z e j A . P a jd o w s k i
s p e c ja lis t a e n d o k r y n o lo g
s p e c ja lis t a g in e k o lo g - p o ło ż n ik
K o n s u lta c je - le c z e n ie w z a k re s ie g in eko lo g ii,
c ią ż y i c h o ró b ta rc zy c y
U S G ta rc z y c a , piersi, g in e k o lo g ic zn e ,
j. b rz u s z n a , p ro s ta ta i ją d ra .
P rzy jm u je : c o d z ie n n ie - rej. te le fo n ic z n a .
L e k . m e d . T o m a s z L e y k o , s p e c ja lis t a k a r d io lo g
K o n s u lta c je i le c z e n ie .
1)
2)

U S G s e rc a z k o lo ro w y m D o p p le re m .
H o lte r z w y k ły i c iś n ie n io w y
- c a ło d o b o w a ko n tro la E K G i c iś n ie n ia .

3)

E K G i E K G w y s iłk o w e . Ś ro d y .

L e k . m e d . A le k s a n d e r J a c h n ie w ic z

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY,
PRACOWNIA USG (certyfikat Polskie
go Towarzystwa Ultrasonograficznego)
- lek. med. K. Małecki - SPECJALI
STA GINEKOLOG-POŁOŻNIK. Przy
jęcia: wtorek, środa 16.00 - 20.00, pią
tek 16.00 -18.00. LECZENIE NADŻE
REK aparatem LEEP-LOOP z możli
wością pobierania wycinka do badania
hist.-pat. USG - GINEKOLOGICZNE
i POŁOŻNICZE SONDĄ BRZUSZNĄ
i D O PO C H W O W Ą , M O ŻLIW O ŚĆ
OCENY CZYNNOŚCI SERCA PŁODU
W CIĄŻY - KTG. Jarocin, Gołębia 3
(obok kina). Przyjęcia po wcześniejszym
uzgodn. telef. 747-12-04 (po 20.00).

U S G S E R C A D O P P L E R S o b o ty .

APARATY
SŁUCHOWE
PHILIPS
Komputerowe dopasowania i przymiarki
przez dyplomowanego protetyka słuchu
w Poradni Laryngologicznej
NZ0Z NOWaMED, Jarocin, ul. Moniuszki 9
w każdy czwartek od 15.00 do 17.30
■Refundacja z Kasy Chorych ■Raty

NOWaMED
tel. (0-62) 747-44-67, 747-21-35

Gazeta Jarocińska 16 (653) 18 kwietnia 2003

D r n. m e d . H a n n a G ó r z n a - K a m iń s k a
s p e c ja lis t a k a r d io lo g d z ie c ię c y
Konsultacje, leczenie, U S G serca z kolorcwym Dopplerem.
P rz y ję c ie IV -ta so b o ta m -c a .
L e k . m e d . J a r o s ła w K a s p e r c z a k
s p e c ja lis ta w z a k r e s ie c h ir u r g ii
P o r a d n ia C h o r ó b N a c z y ń
P rzy ję c ia ll-g a s o b o ta m -c a .
L e k . m e d . A g n ie s z k a S k o w r o ń s k a
i D o r o ta B ła s z c z y k
s p e c ja lis t k i w z a k r e s ie r a d io lo g ii
bad. naczyń; tętnice i żyły - Doppler, ocena
unaczynienia n e re k w n a d c iś n ie n iu tę tn ic zy m .
P rz y ję c ia ll-g a s o b o ta m -c a .

MAMMOGRAFIA i OSTEOPOROZA

Badania codziennie
USG wykonujemy profesjonalnym
kardiologiczno-naczyniowym
APARATEM VIVID 3
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o g ł o s z e n i a

G M IN N A S P Ó Ł D Z IE L N IA
„SA M O PO M O C C H Ł O P S K A ”

STAL - M i f
O FER TA :

J a ro c in , ul. P o zn a ń s k a 2
te l. 7 4 7 -2 5 -3 1 , te l. 7 4 7 -2 5 -3 2 , fa x 7 4 7 -2 5 -3 0

v
^
M b
W

-

Wszystkim
Klientom
życzymy
zdrowych
»obfitujących
w wiele radości

pokrycia dachowe
stal kwasoodporna
aluminium
mosiądz
brąz
miedź
cynk
stal gatunkowa

BEZPŁATNY

Wielkanocnych

W IMAR

SEG M ENTO W E £:
RO LOW ANE
r
UCHYLNE
1
ZD A LN IE
STERO W ANE
NAPĘDY

DOWÓZ DO KLIENTA
r:j&>

BEZPŁATNY POMIAR • ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY
Jarocin
ul. Poznańska
tel. (0-62) 747-38-02

T A
9
|

BRAMY GARA
• A U TO M A TY K A
• S Z LA B A N Y
• STEROWAI

Koźmin W lkp., ul. Borecka 58

tel. (0-62) 721-33-37
Gostyń,
ul. Poznańska 200 (plac Agromy)

tel. (0-65) 575-18-91

VERKAP PLUS

s P zo o

WOLICA KOZIA 48
63-040 Nowe Miasto n. Wartą
lei. (0-61) 287-40-73, 287-46-02, 285-22-88, tax (0-61) 285-40-78
Robert Gurgul 0-5D7/155-566, 0-502/592-194
Maciej Szydłowski 0-502/434-160, 0-606/809-125

W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY:

Zdrowych, spokojnych
i radosnych

PRZY ZAKUPIE
POWYŻEJ 1.500 zł
MOSKITIERA
GRATIS!*

-

a

•

Świąt Wielkanocnych

- 99 jajek za 9,99 zł
-jajka konsumpcyjne
- kurki młode
- kurki jednoroczne

Oferujemy również najwyższej jakości
OKNA DREWNIANE z MAHONIU

Q

gea

‘ Dotyczy okien nietypowych

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „Zgoda”

S K LE P
O D Z IE Ż O W Y

w Jarocinie
ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości przy ul. Poznańskiej 12
W skład nieruchomości wchodzi:
Pawilon handlowy o pow. 134 m2 (wyposażony we wszystkie media)
Grunt o pow. 355 m2 nr działek 642/2, 643/2 Kw 23684
Nieruchomość można oglądać po-wcześniejszym uzgodnieniu
z działem administracji, tel. 747-83-38
Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni
przy ul. Śródmiejskiej 32 do 30 kwietnia 2003 r.
Oferty będę rozpatrzone w ciągu 7 dni
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta

143

176

146

od
590 zł

poleca duży wybór odzieży
oraz skóry damskie i męskie
Marynarki, żakiety,
płaszcze, kurtki
gotowe oraz na miarę,
różne kolory
Raty już od 100 zł
Wrocławska 43, K. Goliński
747-56-95

' w kłady ko m ino w i
KOMINY DWUŚCIENNE }

740-3840
NAWIEWNIKI 00 OKIEN
,PCV i DREWNIANYCH,

143

206

KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY
B .O .S.S. PO LSK A Sp. z o.o.

Cena netto
przy płatności gotówką

P

R

O

M

O

C

J

A

o
it r
okna,
Poznań
ul. Małopolska13
tel. (0-61)652-74-10
fax. (0-61) 814 20-54

Jarocin
tel. 747-87-57
Filia Jaraczewo
tel,/fax 740-80-68
kom. 0-603/397-248

- OCHRONA OSOB I MIENIA
- MONITORING 24h + SERWIS
tel. (0-61) 652-74-10 (czynny całą dobę)
(abonament mieś. od 25,00 PLN + VAT)
- GRUPA INTERWENCYJNA
(czas dojazdu do 10 min.)
- KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH
- ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH
I PRYWATNYCH
Ponadto:
- SPRZĄTANIE W PEŁNYM ZAKRESIE
- CATERING I ORGANIZACJA PIKNIKÓW
PROFESJONALNY MONTAŻ ORAZ SERWIS:
❖ SYSTEMÓW ALARMOW YCH KLASY OD S.A.-1 DO S.A.-4
(autoryzacja nr 98/2002 „TECHOM"
❖ SYSTEMÓW ANTYNAPADOWYCH
❖ SYSTEMÓW TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Dział techniczny tel. (0-61) 814-20-54.
kom. 0-601/435-519 (czynny całą dobę)
32

drzw i PCV
A lu p la s t

I

mmmmam
ZAPRASZAM Y
FABRYCZNY PUNKT
SPRZEDAŻY
JAROCIN, ul. Żerkowska 5
poniedziałek - piątek
10.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00
Tel./fax 747-51-75

l

|I
Ę
fj

W szystkim
K lien tom
'A

•
zyczymy

zdrow ych
i p o g o d n ych
Ś w iąt
W ielkanocnych

J

Zdrowych,
spokojnych
i pogodnych
Świąt
Wielkanocnych

„P R Y Z M A ”, JAROCIN, ul. Węglowa 23

te l./fa x (0-62] 7 4 7 -2 2 -6 7 , tel. 5 0 5 -4 0 -5 °
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S p ó łd zie lc za G rup a B an ko w a
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
Filia w Żerkowie, ul. Rynek 9, tel. 740-30-03
www.pbs.wrzesnia.tpnet.pl

Wszystkim naszym Klientom
życzymy
zdrowych , spokojnych i obfitych
Świąt Wielkiej Nocy
USŁUGI
TAPICERSKIE

POMOC C H O R Y M
' M a / U a M e l e & a S P w ió fle a
■Uzdrawianie energią, bezpośrednio i na odległość
• Przy bólach głowy, migrenach, zapaleniu zatok
zaburzeniach słuchu - świecowanie
i konchowanie uszu
' P[ogramowanie pomyślności w życiu
• Oczyszczanie i zabezpieczanie od złych energii,
% h życzeń
' Usuwanie bólu kręgosłupa i stawów
' Samoleczenie - szkolenia (kursy Reiki)
w duchu chrześcijańskim i katolickim

m e b le , p o w o zy konne
PLANDEKI
STELAŻE POD PLANDEKI

P^yiccia;
U Prusy 16. Koto Jarocina (dom Wiesie)
Poniedziałki, środy i piątki od 14.00 do 20.00
tel (0-62) 740-15-17. kom. 0-502/121-590
I Poznan, ul. Ostrobramska 20 - wtorki i czwartki,
_lel (0-61)666-85-51

KUCZYNA 1,63-840 Krobia
tel. (0-65) 571-21-55
kom. 0-603/850-334

ćn
Ę

tó
7?
M

F o rd F o c u s

S tw orzony, by cieszyć
Zaprojektow any, by trw a ć

U czO asam cxłiodów oraz czas trw a n io o łe ity ograniczony Szczegóły u Autoryzowanych Ooalsrów Forda

AUTO SALON PLESZEW SP Z 0 .0 . - 63-300 Pleszew, Korzkwy 30 (Szosa Poznańska)
tel. (0....62) 742.14.84, 742.54.60, 742.39.78, kom. 0-601 561-392

Atrakcyjne ,
systemy ratalne

0 % wpłaty
0 % prowizji
0 % odsetek

StanisławPATEREK
63-720KOŹMINWlkp, ul. Lipowa8
tel. (0-62) 721-62-29(pogodz. 16.00), 0-602/703-272
Zapisy: Zespól Szkól Rolniczych
Koźmin: poniedziałki
wgodz. 14.30-16.00
ul. Strzelecka 2

PCV, ALUMINIUM i DREWNO
ALU PLAST

k = 1,1

BRAMY
- GARAŻOW E

P ro m o c y jn e ceny,
ra b a ty d la s ta ły c h k lie n tó w ,
h o n o ru je m y k a r ty p ła tn ic z e

Wszystkim naszym Klientom
Życzymy zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych

L

UW
4GA!KalegońaAjazdamotocyklemYMAHA

U C H YLN E

Komputerydo dyspozyc/7kursantówi
R O LETY
- ZEW NĘTRZNE

ZAKŁAD
KAMIENIARSKI
Z. Tomczak
N o w e M iasto n. W a rtą
ul. Śremska 5
te l./fa x (0 -6 1 ) 28 7-4 4-61
tel. (0 -6 1 ) 2 8 7 -4 1 -3 0
tel. kom . 0 -6 0 1 /7 8 7 -6 2 0

Promocyjne

i PRZEM YSŁO W E

oferuje:
■ p ły ty g ra nito w e
z całego św iata
■ nagrobki (granit, lastriko)
■ parapety, schody, blaty,
płytki
■ lite rn ic tw o
■ ta b lic e nagro bkow e
■ elem enty gra nito w e
w g w łasnego projektu

erowe

- W EW NĘTRZNE
PARAPETY
-P C V , A LU , M A R M U R

SPRZEDAŻ
RATALNA
P. H. U. MONOPLAST

63-200 JAROCIN
ul. ks. kard. Wyszyńskiego 4
tel. 747-87-47, tel. kom. 0-609/508-998
faz (0-61) 438-34-01
ZAPRASZAMY

pn. - pt. od 8.30 do 16.30

aram cjE
CHŁODNIESAMOCHODOWE
• m o n ta ż

• napraw a

PR O M O C YJN E C EN Y
Jarocin, ul. Poznańska 2, tel. 747-48-91
ul. Hallera 7, tel. 747-63-02
ul. Śródmiejska 11, tel. 747-23-15
Żerków, ul. Jarocińska 6, tel. 740-39-22

'V'Vw-9j.com.pl

Gwarantujemy wysoka jakość i niskie ceny
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63-325 Kowalew
ul. Dworcowa 16
tel. (0-62) 742-33-84
kom. 0-603 291-045
33

PUB CHICHCK

AUTORYZOWANY
SERWIS BOSCH

POLECA

pyszne KURCZAKI
HAMBURGERY, ZAPIEKANKI
PITY, HOT DOGI, FRYTKI
SURÓWKI, NAPOJE

bSŚĆh AUTOELEKTRONIKA

Service

mgr in t Jacek Sópniewski
Jarocin, ul. W ybudow ana 59
tel. (0-62) 747-82-82! czynne 8.00 - 17.00

•
•
•
•
•

63-200 Jarocin, ul. Dąbrowskiego 16

diagnostyka i naprawa silnika, ABS, Airbag
montaż alarmów, immobiliserów
serwis klimatyzacji samochodowych
części samochodowe
sterowniki wtrysku • wymiana oleju

Zamówienia telefoniczne na wynos
(0-62) 505-20-40

W s z y s tk im n a s z y m

63-200 Jarocin, ul. Paderewskiego 15

K lie n to m z y c z y m y

'm

z d r o w y c h , s p o k o jn y c h

p u A S

10,5

i rado sn ych
Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

63-200 Jarocin
ul. W rocławska 13, tel. (0-62) 747-81-26

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

DroBud s.A.

GDD

Jarocin, ul. Poznańska 71a, tel. (0-62) 747-30-19, fax 747-30-18

Życzenia pogodnych i dostatnich
Świąt Wielkanocnych
składa
wszystkim Klientom

Ż y c z e n ia p o g o d n y c h i d o s ta tn ic h
Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h
s kła d a w szystkim K lie n to m i W spółpracow nikom
P rz e d s ię b io rs tw o R o b ó t D ro g o w ych

D ro B u d

i

HURTOWNIA SPOŻYWCZA

-

j FULMAX

7.30 - 15.00

pon. - pt. 7.30 • 17.30, sobota

Radosnych
Świąt
Wielkanocnych,
optym izm u
i nadziei
z nadchodzącą
wiosną
życzy
wszystkim
Klientom

VV I C H I YI
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A p te k a „BRATEK”

Polecamy bogaty wybór:

os. Konstytucji 3 M a ja 30

□ artykułów spożywczych

pon. - pt. 8.30 - 19.30
s o b o ta 9.00 - 14.00

• p e łe n a s o rty m e n t
• c ie k a w e p ro m o c je
• k o n k u r e n c y jn e c e n y

□ napojów
□ artykułów chemicznych
KORZYSTNE CENY. SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Jarocin, ul. Sienkiewicza (p rzy rampie kolejowej)
Jarocin, ul. Leszczyce 1$
tel. 747-32-01
w godz. od 8.00 do 1 8 . 0 0

PHG Maria Radomsku

Sklep ROGALIK
i Restauracja RLLAX
Jarocin, ul. Targowa 18
tel. (0-62) 747-24-92

C E fg j^ M IC Z N K
p an ele ś c ie n n e i po d ło g o w e
kabiny p ryszn ico w e
:.u .h .

W s z y s t k im
Polecamy:
- potrawy na stół świąteczny
- potrawy garmażeryjne
- paszteciki, surówki, pyzy
- sosy własnej produkcji

n a s z y m K lie n to m
p o g o d n y c h i r o d z in n y c h
Ś w i ą t W ie lk a n o c n y c h
ty c z y ■

O rganizujem y różne
im prezy okolicznościowe

REGWAi

ZAPRASZAMY

M acew 37 k/Goluchowa
tel. (0-62) 761-56-94
kom. 0-607 051-801

34

HALDEX

Krzysztof Cuprych

63-200 Jarocin
ul. Wrocławska 46
tel. 505-40-10

P o le c a m y :
• a rt. spożyw cze
■ ow oce i w arzyw a
■ opakow ania jednorazow e

Ż y c z y m y w s z y s t k im z d r o w y c h
i w e s o ły c h Ś w i ą t W ie lk a n o c n y c h ,
o b fite g o d y n g u s a i b o g a te g o

z a ją c z k u

dla skle p ó w i g a s tro n o m ii
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P KOMPLEKSOWE
d WYPOSAŻENIE
SKLEPÓW

U

Chcesz sprawdzić się
we wdrażaniu nowej technologii?

\DZEN CHŁODNICZYCH

Chcesz uczestniczyć w pracy zespołu
sprzedawców dynamicznie
rozwijającej się firmy?
RBB - Stal Borusiak Spółka Jawna
w wyniku nowych inwestycji
rozbudowuje pion handlowy

RBB - Stal Borusiak Spotka Jawna
rozwija serwis stalowy
(przetwórstwo wyrobów metalowych)

NOWE i UŻYWANE
lad y, re g a ły c h ło d n ic z e (i ich c ią g i)

Poszukujemy
kandydata na stanowisko

s z a fy c h ło d n ic z e , re g a ły s k le p o w e

KIEROWNIK PRODUKCJI
SERWISU STALOWEGO

u rz ą d z e n ia g a s tro n o m ic z n e

Chcesz uczestniczyć w doskonaleniu
nowych procesów produkcyjnych?
RBB - Stal Borusiak Spółka Jawna
ciągle doskonali i unowocześnia swoje
•
procesy produkcyjne
Poszukujemy
kandydata na stanowisko

Poszukujemy
kandydatów na stanowisko

HANDLOWIEC

wymagania:
- preferowane wykształcenie wyższe techniczne
- doświadczenie w branży metalowej min.
10 lat
- znajomość komputera (WORD, EXCEL)
- znajomość j. obcego (pożądana)
preferowane cechy:
- otwartość na innowacje
- zdolności organizacyjne
- kierowanie zespołem pracowników

wymagania:
- preferowane wykształcenie wyższe
- doświadczenie w sprzedaży
bezpośredniej
- znajomość komputera ( WORD, EXCEL)
preferowane cechy:
- komunikatywność
- kreatywność
- umiejętność pracy w zespole

wymagania:
- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
- doświadczenie w branży metalowej min. 10lat
(szczególnie obróbka skrawaniem, spawanie
konstrukcji)
- znajomość programowania maszyn
sterowanych numerycznie
- znajomość komputera ( WORD, EXCEL)
- znajomość). obcego ( pożądana)
preferowane cechy:
- otwartość na innowacje
- zdolności organizacyjne

oferujemy:
- wysokie wynagrodzenie uzależnione
od wyników
- możliwość podnoszenia kwalifikacji

oferujemy:
- wysokie wynagrodzenie dla chcących
zmierzyć się z nowymi wyzwaniami

TECHNOLOGA

oferujemy:
- konkurencyjne wynagrodzenie dla chcących
zmierzyć się z nowymi wyzwaniami

„ Z IM E X ”

Przemyślane oferty (C.V wraz z listem m otywacyjnym ) z dopiskiem „praca” prosim y przesyłać na adres:

Rokosz k. Słupcy, tel./fax (0-63) 277-22-45, 213-18-81
http://www.zimex.pl

Ul.Wojska Polskiego 8 3 ,6 3 -2 0 0 Jarocin

Sklep
Futra SKÓRY
Odzież
Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11
(przy dworcu PKS)
tel. (0-61) 285-63-69
Czynne od 9.00 do 18.00
sobota od 9.00 do 15.00

Zapraszam y * Raty

TANIE

Skóry damskie
i męskie
m aryn arki, ż a kie ty
płaszczyki i kurtki

Kolekcje Ewy Minge
' kostium y - sukienki
- spodnie - garsonki

Usługi kuśnierskie

KOMPUTERY
%

R / \ ll\ I B O W
k

-P C

rortutcmoHMOUi toioiottroimu*ach
w

• •
Do 18.04.03
na wybrane produkty
*ATY

BEZ ODSETEK!!!

Promocja!!!

FARBY • LAKIERY
H U

I 2W.RCE2MX400 64MB

L ite

- D E

t a

L

KRĘGARZ
(Hiropraktyk)

63-200 Jarocin, ul. VAł. Jagiełły 26
tel. (0-62) 747-64-43, fax 747-84-43

Ryszard Ocimek
O FERUJE:

Y
S
K

Zaprasza na zabiegi wykonywane m etodą L .D .C . Jest to
te ra p ia bezbolesna i bezuciskowa, całkowicie bezpieczna.
Polega ona na wykonywaniu k ilk u ćwiczeń odpowiednio
ułożonego ciała. Jest to najskuteczniejsza technika likwidowania
bólu kręgosłupa i stawów, jaką opracowano w ostatnim czasie
w Europie. Atutem tej metody jest to. że można ją stosować
w każdym przedziale wiekowym.
Ryszard Ocimck jest autorem wielu publikacji z dziedziny
medycyny naturalnej oraz autorem książki i poradnika pt. ,J a k
żyć z chorym kręgosłupem bez bólu".

• łożyska • uszczelniacze
• orihgi • segery
• paski klinowe
• silikony • kleje Loctite
• smarowniki
• oprawy łożyskowe
• łańcuchy

Terapia nicmcdyczna
Osób z chorobą
nowotworową
i z zaawansowaną
osteoporozą nie
przyjmujemy

Zapraszamy na spotkanie
w Jarocinie
w dniu 28.04, w godz. 14.00 -16.00
w JO K -u
tel. 0-608/646-761
Zezwolenie 2291/98 W gPKDK5l4C

SKUP

SPÓŁDZIELNIA
RZEMIEŚLNICZA
w Jarocinie, ul. Śródmiejska 14
tel. 747-23-65, 747-30-71

ZŁOMU

poleca tanio
usługi rzem ieślnicze
w zakresie:

Korporacja Finansowa pragnie podziękować oraz
pogratulować wszystkimklientom, którzy dotychczas namzaufali
i zdecydowali się na współpracę w następnych kilkunastu latach.
Specjalnie na Państwa wnioski przedłużamy tą wyjątkową
ofertę do 10kwietnia 2003 roku.

X

z

•<
u

0

LESZNO, ul ŚWIĘTOKRZYSKA 5

JAROCIN, ul. Estkowskiego 15
(za pawilonem STIHL'a)
tel. (0-62)747-10-71
e-mail: hdm@go2.pl

UWAGA!
kupując dowolny

zestaw
kom puterow y
z pro ce so re m
intel

(W

1

tel. (0-65) 528-78-13 i (0-65) 528-78-14

I-

*mażliwość negocjacji rat

z

-<

AN1ViVy HW SO Ud A N H 03ZS M 0d,A N M V y WWSOUd ANH03Z$M0dł

P.P.W. „R 0 L -M E T ”
KRUCZYN 11, tel. (0 -6 1 ) 2 8 7 -5 4 -8 8
0 -6 0 4 /6 0 0 -3 7 5

firm o Y J m

JAROCIN
ul. Zagonowa 49

SKUP ZŁOMU

LAND 747 30 07

• STALOWEGO
• ŻELIWNEGO
• METALI KOLOROWYCH

ARMATURA

Pow yżej 0,5 tony
G W A R A N T U JE M Y TR A N S P O R T

Negocjacja cen z wykonawcą g

5

(nad sklepem ŻA BK A )

tel. 747-23-38

|

z

o

NAJWYŻSZE CENY

- parkany, ogrodzenia

o
o

73

Jarocin, ul. Glinki 26

S p rz e d a ż ra ta ln a

o

-O

- stolarstwo - instalatorstwo wod.-kan.
- ślusarstwo
a

✓ ZESTAWY
KOMPUTEROWE
✓ AKCESORIA

s
(J)

-<*

STALOWEGO

TANI KOMPUTER?
TYLKO W HDM!

o

“O
Gwarantujemy;
o
§
- okres spłaty do 25 lat
U)
M
m
- bezpieczeństwo
o
X
- mila i profesjonalna obsługa z-<

Przykładowe raty od:
50 tys. - 317zł*
100tys. - 633zl*
200tys. - 1.267zl*

- murarstwo - instalatorstwo elektryczne

- szpachlowanie ścian

f ragment oferty

'VVv',v-9jcom.pl

t

Dyplomowany

Ł O Ż Y S K A

1779,-

CDRPlatlnumSllm-I.M,K «.H(.3M5.22°,
..........---------C
OR700MBSplndel -1,LMon;* . Lexm«* Z25-209,. CDRWLO48x24x48- 219,
l ^WLG F700B-719,-

r

JAROCIN, UL. ŚRÓDMIEJSKA 31
(p rz y s z p ita lu ), tel. 505-21-64
Zapraszam y od 8.00 do 18.00

O

"O

73

EMULSJE • KLEJE

F D D 1.4 4
O B U D O W A ATX
M O N IT O R 1 7 “

I n!??A,hlo"XP1700+

UWAGA!
JEDYNA SZANSA NAWŁASNE
MIESZKANIE, REMONT!

SYSTEMY DOCIEPLEŃ

- malarstwo i tapeciarstwo

super ceny!!!!!!!!!

•POWSZECHNY PROGRAM RATALNY*POWSZECHNY PROGRAM RATALNY

M A L O W A N I E

KOMPUTEROWE DOBIERANIE K 0 L 0 R 0 W

P o leca m y
duży w yb ó r fu te r
n°rki, lisy, karakuły, nutrie
P ła szcze
je s ie n n o -z im o w e

RBB-Stal Borusiak Spółka Jawna

tel./fox

W0D-KAN. - C.0. - GAZ
CERAMIKA-BATERIEI INNE

K O M IN KI
WKŁADY ŻELIWNE, STALOWE,
Z PŁASZCZEM WODNYM
MONTAŻ - WIZUALIZACJA

A fc Pb
Zapisy i rozpoczęcie
kursu 6 maja
o godz. 18.00
Szkoła Podstawowa
Żerków, ul. Kolejowa
(stara szkoła podstawowa)
(S O J 0 0 1 /0 3 ]
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GRILLE OGRODOWE Z PIECEM
DO PIECZENIA I WĘDZENIA

OKNA DRZW I
PCV- ALUMINIUM -DREWNO

KLIMATYZACJA
SYSTEMY

W ENTYLACYJNE

GRZEJNIKI ENERGOOSZCZĘDNE - GLAM0X

ATRAKCYJNE CENY - RATY
od 1,4%

35

ogłoszenia
... .............

r

63-041 C hocicza
ul. S kładow a 14
Tel. (0-61) 287-35-00

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

m

S p ó łd z ie ln ia
w

J a r o c in ie

s w o im

„ Z G O D A

ż y c z y

w s z y s t k im

”

K lie n to m

z d ro w y c h
Ś w ią t

S H P

i s p o k o jn y c h

W ie lk a n o c n y c h

M a m y p rz y je m n o ś ć za p ro s ić K lie n tó w do now o o tw artej
k a fe te rii w naszym sklepie „M A G D A ” usytuow anym
p rz y R ynku n r 17 na ciasto p ro d u k c ji w łasn ej i kaw ę Tchibo.
Jedn ocze śnie in fo rm u je m y o p rze d łu że n iu cza su p ra c y
sklepu do godz. 24-tej.

6 3 -200 Ja ro c in
u l. S zubia n ki 15
T e l./fa x (0 -6 2 ) 7 4 7 -4 2 -4 7
te l. (0-62) 7 4 7 -8 6 -4 7
w w w .k in a b iu ro .c o m .p l
e -m a il: k in a s c @ k in a b iu ro .c o m .Dl

HURTOWNIA OFERUJE
art. biurowe, szkolne
papiernicze
komputery
i akcesoria
kserokopiarki
kasy fiskalne
KOMPUTERY juź od 1.300 zł brutto
MONIT0RY 17" ju2 od 534 zł brutto
DRUKARKI
juź od 219 zł brutto
UWAGA
HURTOWNIA PROWADZI SPRZEDAŻ

KAS
FISKALNYCH*-

Burmistrz Jarocina informuje,
że zostało wywieszone na tablicy
ogłoszeń w podcieniach Ratusza
oraz budynku Urzędu Miejskiego

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU
DO ROKOWAŃ
na sprzedaż nieruchomości
położonych w Roszkowie.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Jarocinie, Al. Niepodległości 10
- Referacie Architektury, Gospodarki
i Ochrony Środowiska pok. 48,
tel. 747-26-11 wew. 216.

ELEKTROMECHANIKA
- USŁUGI
A n d rze j K o zło w ski
Ul. M iło sła w ska 52
6 2 -3 2 2 O rze ch o w o
oferuje w pełnym
zakresie serwisy kotłów
i palników większości
firm europejskich wraz
z regulacją i analizą
procesu spalania

36

JE Z IE R S K I

Organizujesz imprezę?
Tylko u nas tanio, wykwintnie i smacznie

A TR A KC Y JN E D U ŻE R ABATY
E k s k lu z y w n e i m a r k o w e o k n a

- PCV, profil 3; 4; 5 komorowy VEKA
-stolarka drewniana jednoramowa PJ-68
- montaż z normą RAL
(5 lat gwarancji)

O r g a n iz u je m y
w e s e la , k o m u n ie , s t y p y
o s ie m n a s tk i

tel./fux (0-62) 747-61-82,0-607/382-133 technik technologii drewna

63-200 Jarocin, ul. Zagonowa 39

_______

-A D
P.W. ADPOL Sp. z 0.0.

ul. Poznańska 42
tel. 740-51-55, kom. 0-605 694-323

W IKAD Kotlin

Je rzy Gondek

o r a z in n e im p r e z y

OKNA, DRZW I DLA KAŻDEGO
N A U K A JA Z D Y
www.com pact-car.com
O środek Szkolenia K ierowców

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37/16

Zaprasza na kurs
praw a jazdy kat. B

KREDYT
Bez poręczycieli
i opłat wstępnych

-t

‘W s z y s t k i m % l m t o m ż y c z y m y

N a d o w o ln y cel d o

tel. 505-42-42, 604-164-086

3 0 .0 0 0 ,-

cena k u rs u : 6 0 0 ,-z ł

Tel. 0 - 502 / 659-596

Burmistrz Jarocina informuje,
że w dniu 10.04.2003 r. na okres
21 dni został wywieszony na tablicy
ogłoszeń w podcieniach Ratusza
i w budynku Urzędu

Dysponujemy:
♦ piękną salą
♦ miłą obsługą
♦ strzeżonym parkingiem

p o g o d n y c h i r o d z in n y c h

tyi

Ś w i ą t W ie l k a n o c n y c h

LIMITOWANA SERIA MISTRAL. PEUGEOT 206, 307, 406
Z KLIMATYZACJĄ.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży
położonej w Jarocinie
przy ul. Cichej
(zabudowana stacją
transformatorową)

Z a rz ą d P o w ia tu
w Jarocinie
Informuje, że w dniu 14 kwietnia
2003 r. na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń w Siedzibie Starostwa
Powiatowego w Jarocinie
Al. Niepodległości oraz siedzibie
Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami ul. Szubianki 21
został wywieszony wykaz nierucho
mości położonej w Żerkowie przy
ul. Mickiewicza (były ośrodek
zdrowia) przeznaczonej
do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zdrowych, radosnych
i „ bezpiecznych”

Świąt Wielkanocnych
peug eo t

PEU G EO T

SPOCHACZ

63-000 Środa W lkp.. ul. W tzesińska 27/30, tel. (0-61) 285-80-10, tel./fax (0 - 6 1 ) 285-28-42
Czynne pon. - pt. 7.00 - 13.00, sobota 7.00 - 15.00
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Dobro jarocińskiej piłki
Rozmowa z JANUSZEM WOJTCZAKIEM
Dlaczego zdecydował się pan
pełnić funkcję prezesa JKS Jarota Jarocin?
Powodów było kilka. Ale głów
nie chodziło o to, by nie dopuścić
do rozbicia klubu i zaprzepaszcze
nia kilkuletniego dorobku. Chcia
łem również zjednoczyć pod jed
nym szyldem zdolną młodzież pił
karską z całego powiatu. Umożli
wić im profesjonalne zajęcia pod
kierunkami specjalistów, a co się
z tym wiąże wypromować zarów
no ich, jak i klub, który ma wielkie
niożliwości. Chciałbym, żeby w Ja
rocinie była co najmniej druga liga.
Musiał się pan długo zasta
nawiać nad przyjęciem funkcji
Prezesa, czy też podjął pan de
cyzję od razu?
Zastanawiałem się bardzo dłu§o. Była to już druga propozycja
Ze strony członków klubu, bym
Podjął się kandydowania na to sta
nowisko.
Skoro był pan namawiany od
dłuższego czasu, to jakie argumen
ty zaważyły na pańskiej decyzji?
Zapewniono mnie, że jako zarząd będziemy tworzyć zespół lu
dzi, dla których głównym celem
będzie dobro jarocińskiej piłki i calego sportu.
Jak będzie się zmieniał klub
P°d pańskimi rządami?
Zmieni się głównie strategia
Prowadzenia klubu oraz kwestie fi
nansowe. Jednak musimy poczekać
na ukształtowanie się nowej spółki
trocin - Sport, która niebawem

SPRINT
LEKKA ATLETYKA
Jacek M a tu s ze w s k i (TKKF

Trucht Jarocin) sklasyfikowany
został na dziewiętnastym miej
scu w M istrzostw ach Polski
^ Biegu M aratońskim w ka
tegorii M-40 (mężczyźni 40-50
tet), które odbyły się 13 kwiet
nia w Dębnie. W ogólnej klasy
fikacji Matuszewski zajął 75.
m iejsce, z niezłym czasem
3:01:01. Mistrzem Polski w Mamtonie został Waldemar Glin
ka (GLKS Świdnica), który o zatedwie 3 sekundy wyprzedziłLeszka Bebło (KB Sporting
Międzyzdroje). Wśród kobiet
Zw yciężyła G rażyna Syrek
(Olimpia Poznań). W mistrzo
stwach wystartowało 565 za
rodników i zawodniczek.

SIATKÓWKA
V Turniej Młodzieżowej Ligi
Siatkówki JUNIOR 2002/2003
odbędzie się w niedzielę 27
kwietnia w sali gimnastycznej
Pospołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Początek zawodów
0 9odz. 9.30. Będzie to ostatnia
e|irninacja przed turniejem finatowym FINAŁ FOUR.

com.pl

rozpocznie swą działalność. Przy
znaję, że wiele sobie obiecuję po
powstaniu tego podmiotu.
Na co liczy pan w szczegól
ności?
Przede wszystkim mam na
dzieję na pozytywną współpracę.
Przy coraz lepszym poziomie spor
towym klubu spółka zyska prestiż
i pozytywną rekomendację. Bę
dzie nam łatwiej przyciągać inne
drużyny, chociażby na różne zgru
powania, co oczywiście będzie
przynosiło dla niej zyski. Klub w
rewanżu będzie mógł liczyć na
bardziej profesjonalną usługę niż
obecnie. Mam tu na myśli zdrową
zasadę płacimy - żądamy.
Dobra współpraca z nowo
powstałą spółką to chyba nie je
dyne zmiany w funkcjonowaniu
klubu.
Zgadza się. Będziemy również
dążyć do zmian jakościowych,
czyli do profesjonalnego szkolenia
młodzieży.
W jaki sposób?
Przez zapewnienie im wyso
kiej klasy szkoleniowców. Stwo
rzenie możliwości rywalizacji z ró
wieśnikami na bardzo wysokim po
ziomie. Korzystanie z wyjazdów
treningowych i obozów szkolenio
wych.
Mówi pan o konieczności pod
noszenia poziomu szkolenia mło
dych sportowców. Czy to oznacza,
że dotychczasow e działania w tym
zakresie szwankowały?
Po części. Wielu zdolnych

-prezesem JKS JAROTA JAROCIN

chłopców mieszkających poza Ja
rocinem z przyczyn materialnych
nie mogło trenować. Nie było ich
stać na udział w treningach, roz
grywkach, obozach szkolenio
wych. Zdarzało się również, że nie
mieli pieniędzy na zakup sprzętu
sportowego.
Czy to się teraz zmieni?
Już się zmieniło. Zapewniamy
dowóz dzieci na zajęcia. Wspoma
gamy finansowo młodzież w bar
dzo trudnej sytuacji. Dofinanso
wujemy udział w obozach szkole
niowych. Kupujemy im stroje
sportowe.
Jaki jest budżet JKS Jarota?
Nasz budżet to 400 tys. zł rocz
nie. Mamy trzy źródła dochodów.
Pozyskujemy pieniądze z dotacjibudżetowej. Ponadto mamy wpły
wy z biletów, organizacji meczów
i sprzedaży gadżetów, miejsc re
klamowych oraz z darowizn od
sympatyków, ludzi i firm, którym
zależy na rozwoju sportu w Jaro
cinie.
Klub otrzymał 150 tys. zł do
tacji z budżetu gminy Jarocin.
Czy wpłynie to na poprawę sy
tuacji finansowej Jaroty?
Tak. Z tym, że trzeba wziąć
pod uwagę, że dotacja z gminy sta
nowi 40 % naszego budżetu i wa
runkiem jej otrzymania jest to, że
wypracujemy resztę sami. Należy
wspomnieć również, że po powsta
niu spółki Jarocin - Sport będzie
my musieli jej płacić za usługi, co
wiąże się z dodatkowymi koszta

mi, których do tej pory nie pono
siliśmy.
Nie wszyscy z zadowoleniem
przyjęli informację o dotacji bu
dżetowej dla klubu. Co by pan
powiedział tym, którzy są temu
przeciwni?
Jeśli chodzi o masową rozryw
kę to widowiska sportowe organi
zowane przez klub nie mają kon
kurencji na naszym terenie. Ponad
to przeliczając dotację na jednego
widza korzystającego z imprez
organizowanych przez klub, jest to
kwota rzędu 3 zł. Czy to jest tak
dużo?
Klub przejął szkółki sporto
we działające w powiecie. Jakie?
KP Golina-Kotlin, Grom Go
lina, Parafialno - Uczniowski Klub
Sportowy Święty Marcin Jarocin.
Szkółki te będą teraz występowa
ły pod szyldem Jaroty. Zależy nam
bowiem na pełnym zjednoczeniu
i maksymalnym wzmocnieniu.
Czy wchłonięcie szkółek pocią
gnie za sobą dodatkowe koszty?
Zajmuję się szkoleniem mło
dzieży od dwóch lat. I wiem, że
roczny koszt utrzymania jednego
szkolonego zaw odnika wynosi
około tysiąca złotych. Globalnie
koszty będą rosły, jednak jednost
kowo powinny się zmniejszać. Je
śli kumulujemy wszystkich chłop
ców pod jednym szyldem, to dla
jednego rocznika mamy jednego tre
nera, a nie jak to było do tej pory
trzech. Chciałbym również zazna
czyć, że na szkolenie młodzieży

przeznaczamy 200 tys. zł, a więc
połowę naszego budżetu. A szko
lić będziemy około 200 chłopców
w siedmiu rocznikach. Dla przy
kładu podam też, że koszt wyjaz
du na jeden turniej zagraniczny
lub obóz szkoleniow y wynosi
około 40 tys. zł.
Jaki będzie klub Jarota za
rok lub dwa?
Nie należy spodziewać się re
wolucji. Generalnie będziemy ro
bić to samo, co obecnie. Będzie
my tylko profesjonalizować nasze
działania.
Czy grywa pan w piłkę nożną?
Czasami, ale bardzo rzadko.
Nie pozwalają mi na to obowiąz
ki. Muszę jednak podkreślić, że
sport to moje hobby. Wyzwala też
pozytywny stres. Jest odskocznią
od trudów życia.
Rozmawiała AGNIESZKA MATUSIAK

Kruszczak trzeci w Polsce
Karol Kruszczak (IPPON Jarocin) wywalczył brązowy medal podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Judo,
które odbyły się w Rybniku. Na tych samych zawodach bardzo blisko podium była Aneta Matela,
która ostatecznie zajęła trzecie miejsce.
W Mistrzostwach Polski Junio
rów w Judo, które odbyły się w mi
niony weekend w Rybniku wzięło
u d ział tro je re p re z e n ta n tó w
IPPON-u Jarocin. Najlepiej spisał
się Karol Kruszczak (kat. 55 kg),
który wywalczył brązowy medal,
minimalnie przegrywając walkę o
wejście do finału. W pierwszej wal
ce Kruszczak zmierzył się z Paw
łem Kitą z Tamowa, z którym wcze
śniej zawsze przegrywał. Tym ra
zem, po dobrej walce podopiecz
nemu Jacka Tomczaka udało się
zwyciężyć. Także drugi pojedynek
Karol rozstrzygnął na swoją ko
rzyść. W walce o finał spotkał się
z Michałem Borowym z Elbląga
i niestety minimalnie przegrał. Po
jedynek o brązowy medal Krusz
czak rozegrał świetnie taktycznie
i pokonał Pawła Kurowskiego
z Gdańska przez ippon.

Bliska wywalczenia medalu
była Aneta Matela (kat. 44 kg),
która zanim przystąpiła do wystę
pów na macie musiała najpierw
wygrać walkę ze sobą, zbijając
wagę. Po pierwszej wygranej, w dru
giej walce Matela, po kontrower
syjnej decyzji sędziów, musiała
przełknąć w gorycz porażki. Na
szczęście w repasażach pokonała
zawodniczkę z Kielc i przystąpiła
do walki o trzecie miejsce. Jesz
cze 48 sekund przed zakończe
niem walki Matela miała brązowy
medal, ale chwila nieuwagi i jej
rywalka wykonała technikę oce
nioną przez sędziów na ippon.
Ostatecznie Matela zajęła piąte
miejsce.
W mistrzostwach wystartował
również Michał Wyrwiński (kat.
73 kg), który bardzo dobrze zaczął
te zawody, pokonując w pierwszej

walce jednego z faworytów do
medalu. Niestety w drugim pojedyn
ku popełnił błąd i przegrał. W repa
sażach, po bardzo wyrównanym
pojedynku, który został rozstrzy
gnięty w dogrywce także musiał
uznać wyższość rywala i ostatecz
nie sklasyfikowano go na dziewią
tym miejscu.
W sumie trójka reprezentantów
IPPON-u Jarocin wywalczyło aż
19 punktów w klasyfikacji sportu
dzieci i młodzieży.
Dwoje reprezentantów IPPON-u
Jarocin wywalczyło awans do fi
nału Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Eliminacje odbyły się
6 kwietnia we Wrocławiu. Świet
nie spisał się Maciej Orzeszyński,
który mimo niedużego jeszcze
doświadczenia, zajął drugie miej
sce w kategorii do 90 kg, przegry:
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wając minimalnie walkę finałową.
Drugą zawodniczką, która wystą
pi w finale OOM w Ostrowcu
Świętokrzyskim będzie Martyna
Werbińska (kat. 52 kg). W elimi
nacjach zajęła czwarte miejsce.
***
Bardzo dobrze zaprezentowa
li się byli judocy IPPON-u na
Ogólnopolskim Turnieju Klasyfi
kacyjnym Seniorów w Judo, któ
ry odbył się 5 i 6 kwietnia w War
szawie. Sławomir Tomczak, aktu
alnie reprezentujący AZS AWFiS
Gdańsk, zajął piąte miejsce w ka
tegorii do 100 kg. Zwyciężył jego
kolega klubowy Paweł Smoliniec,
który w finale pokonał Pawła Nastulę. Siódme miejsce na tych za
wodach w kategorii do 81 kg wy
walczył Daniel Mróz (także AZS
AWFiS Gdańsk).
(faf)
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Dotacja dla Jaroty
150 tysięcy złotych z budżetu gminy Jarocin otrzyma JKS Jarota Jarocin. Oficjalne podpisanie porozumienia
pomiędzy Gminą Jarocin i Jarotą nastąpiło na konferencji prasowej, która odbyła się w restauracji Basenowa.
Na ostatniej sesji rada miejska
p o d jęła uchw ałę o zm ianach
w budżecie, która pozwoliła na
przekazanie 150 tysięcy złotych na
prowadzenie siedmiu szkółek pił
karskich działających pod szyldem
Jaroty. Oficjalne podpisanie poro
zumienia pomiędzy gminą Jarocin
a JKS Jarota odbyło się na specjal
nie zwołanej konferencji prasowej,
którą zorganizowano w restaura
cji Basenowa. Gminę reprezento
wali: burmistrz Jarocina Adam

Na poprzedniej konferencji
prasowej Robert Kaźmierczak in
formował, że taka dotacja dla Ja
roty jest możliwa dzięki jednej
z firm, która wniesie do budżetu
gminy “znaczącą kwotę udziału
w podatku dochodowym od osób
fizycznych”. Burmistrz Pawlicki
nie chciał zdradzić jednak nazwy
tej firmy, zasłaniając się tajemnicą
handlową:
Znaczącą sumę dotacji dla Ja
roty pochłoną opłaty, jakie klub bę

cie bezpłatne usługi o wartości
27 tys. złotych - powiedział Adam
Pawlicki. W 2002 roku Jarota mia
ła tylko dwie szkółki piłkarskie,
tak więc kwota, którą w tym roku
trzeba będzie zapłacić spółce Ja
rocin - Sport będzie zdecydowa
nie wyższa. - Spółka Jarocin - Sport
będzie działała na komercyjnych
zasadach ijeżeli zaproponuje zbyt
wygórowaną cenę, to być może
skorzystamy z innych obiektów,
przynajmniej do treningów - po

Pawlicki oraz Robert Kaźmierczak - zastępca burmistrza, a klub
Janusz Wojtczak - prezes JKS Jaro
ta, Jacek Dutkiewicz - skarbnik Ja
roty oraz Krzysztof Królak - dy
rektor klubu.

dzie musiał zapłacić, za użytkowa
nie stadionu (treningi, mecze, od
nowa biologiczna) nowo powsta
łej spółce Jarocin - Sport, która przej
mie majątek MOSiR-u. - W ubie
głym roku MOSiR przekazał J a w 

wiedział Janusz Wojtczak, prezes
JKS Jarota. - Sądzę jednak, ze
w związku z tym, ze będziemy du
żym klientem, uda nam się wyne
gocjować korzysme warunki - dodał
Wojtczak.

Aktualnie, po przejęciu piłka
rzy PUKS Grom Golina i KP Goli
na Kotlin pod szyldem Jaroty tre
nuje sześć drużyn m łodzieżo
wych (docelowo ma być siedem)
- wszystkie p ro w ad zą w ro z 
gryw kach w swoich kategoriach
wiekowych, oraz dwie drużyny seniorskie.
- Rozwój sportu i kulturyfizycz
nej należy do zadań gminy. Uwa
żam, że Jarota przygotowała kom
pleksowy program szkolenia naj
młodszych piłkarzy od orlików,
przez młodzików i trampkarzy na ju 
niorach starszych kończąc - mówił
Adam Pawlicki. - Takjak wielokrot
nie zapowiadałem, ci chłopcy mają
być zapleczem i bazą dla przyszłej
pierwszej drużyny Jaroty. Tak więc
jest to inwestycja w bardzo mło
dych ludzi, która będzie procento
wała w przyszłości. Przekazujemy
te pieniądze stowarzyszeniu, któ
re zajmuje się szkoleniem najlep
szych młodych piłkarzy Z całej
gminy Jarocin, którzy zostali ze
brani w jednym klubie - stwierdził
Pawlicki. - Wszystko wskazuje na
to, że pieniądze te zostaną wydane
dla dobra mieszkańców gminy Ja
rocin. - Jest to największa dotacja
dla stowarzyszenia kultury fizycz
nej w ostatnich latach z budżetu
gminy Jarocin - dodał Robert Kaź
mierczak, zastępca burmistrza.
Umowę o przekazaniu pienię
dzy dla JKS Jarota parafowali
Adam Pawlicki - burmistrz Jaro
cina oraz Janusz Wojtczak - pre
zes JKS Jarota i Jacek Dutkiewicz
- skarbnik klubu. Na spotkaniu bur
m istrz Jarocina podpisał także
pierwszy przelew na kwotę 25.000 zł,
która wpłynie na konto Jaroty. Ko
lejna rata (20.000 zł ma zostać
przekazana do 10 maja).
(faf)

Phytopharm Klęka, zgodnie
z przewidywaniem, gładko
przegrał z zespołem Poznań 2000.

Poznań 2000
Phytopharm Klęka
3:0 (2:0)
Niewielu kibiców drużyny z Klę
ki oczekiwało korzystnego rezultatu
w wyjazdowym spotkaniu z czołową
ekipą okręgówki - zespołem Po
znań 2000. Phytopharm przystąpił
do tego meczu bez Adama i To
masza Parusów, którzy pauzowali
za żółte kartki. Nadal nie udało się
działaczom z Klęki pozyskać no
wego bramkarza i w bramce Phytopharmu wciąż stał, z przymusu,
Józef Janicki. Piłkarze z Poznania
mając świadomość problemów
Phytopharmu postanowili wyko
rzystać braki w drużynie Marka
Gierałki i bardzo często wrzucali pił'
ki w pole karne licząc na błędy bram
karza i defensywy ekipy z Klęki.
Prowadzenie dla zespołu Po
znań 2000 zdobył Maciej Maryniak, bardzo dobrze znany piłka
rzom Phytopharmu (wcześniej grał
m.in. w Kotwicy Kórnik i VictorU
Września). Kilka chwil później
wyrównać mógł Patryk Bartochaale nie udało mu się wykorzystać
idealnej sytuacji do zdobycia
bramki. Nowy napastnik klęczau
umieścił piłkę w siatce, tyle że stało
się to po niefortunnej interwenci1
we własnym polu karnym. Jeszcze
przed przerwą, kontaktową bram
kę mógł zdobyć Daniel Płócieniczak, który po przejściu prawie
całego boiska zdecydował się na
strzał z ok. 25 m, ale jego uderzenie
w niezłym stylu obronił bramkarz
gospodarzy.
W d r u g ie j p o ło w ie p iłk arze
z P o zn an ia ko n tyn u o w ali taktykę
z p ie rw sz y ch 4 5 . m in. W rzu cali
w ie le p iłe k w p o le karne o raz szu
kali o k a z ji do z d o b y cia bram ki p°
sta ły ch frag m en tach gry. W łaśn ie

Zduny lepsze

po rzu cie rożnym M arian G odlew 
sk i, strzałem g ło w ą u stalił wynik
m eczu na 3 :0 .

Błękitni Sparta Kotlin przegraliju ż trzeci mecz w rundzie wiosennej rozgrywek w piłkarskiej A-klasie. Tym razem lepsi od
piłkarzy z Kotlina okazali się zawodnicy ze Zdun. Po tej porażce Błękitni Sparta spadli na przedostatnie miejsce w tabeli.

Błękitni Sparta Kotlin - CKS Zduny 0:2
Drużyna CKS-u Zduny była
zespołem zdecydowanie lepszym
od Błękitnych Sparty Kotlin i za
służenie zdobyła komplet punk
tów. Piłkarze z Kotlina nie mieli
za bardzo sposobu na oszukanie
bardzo wysokiego i mocno zbudo
wanego stopera drużyny ze Zdun
Tomasza Kucińskiego, który wy
jaśniał większość sytuacji pod
własną bramką. A jak już udało się
napastnikom Błękitnych Sparty
znaleźć w dobrej sytuacji, to naj
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częściej zbyt długo zwlekali z od
daniem strzału. Najwięcej takich
sytuacji zdarzało się Bogumiłowi
Mrugaczowi. Z kolei obrońcy Błę
kitnych Sparty nie potrafili upilno
wać bardzo szybkiego Karola Ibrona, który łatwo ogrywał po kilku
zawodników z Kotlina i zdobył dla
ekipy ze Zdun drugiego gola. Ibron
asystował także przy jeszcze jed
nym trafieniu, którego sędzia
słusznie nie zaliczył; gdyż piłka
wcześniej opuściła boisko. Sam

mógł także zdobyć trzeciego gola
dla swej drużyny, ale w sytuacji
„sam na sam” z bramkarzem pró
bował przerzucić piłkę nad Bogu
szem Działoszyńskim, na co do
świadczony golkiper Błękitnych
Sparty nie dał się nabrać. CKS był
w tym meczu zespołem lepiej się
rozumiejącym, bardziej zgranym i
mógł odnieść wyższe zwycięstwo,
gdyby nie jeszcze kilka udanych in
terwencji Działoszyńskiego. Losy
tego spotkania mogły się odmienić

tylko w 65. minucie, kiedy to przy
stanie 0:1 Maciej Haręża bez piłki
został uderzony łokciem w twarz
przez jednego z zawodników CKS-u.
Sędzia nie zdecydował się jednak
na usunięcie brutalnego piłkarze ze
Zdun z boiska.
(pw)
Błękitni Sparta - CKS Zduny 0:2
0:1 - Marcin Ciesielski (40.). 0:2 - Karol Ibron
(72.)
Skład Błękitnych Sparty: B. Działoszyński - P.
Mikołajczak. Ł. Prusak, A. Juszczak. M. Kula.
D. Krawczyk (T. Maćkowiak), Ł. Balcer, P. Kraw
czyk (T. Sokołowski), R. Janicki, M. Haręża, B
Mrugacz
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Klęczanie mogli zdobyć hono
rową bramkę, ale sytuacji sam na
sam z bramkarzem nie wykorzy'
stał Robert Czapliński.
W nadchodzącym tygodmu
podopiecznych Marka Gierałk1
czekają dwa bardzo ważne spotka'
nia. Najpierw w środę Phytopharn1
zagra z TPS-em Winogrady, a w s°"
botę ze Zjednoczonymi Trzemeszn0
(oba w Klęce). Będą to spotkaniaktóre mogą zadecydować o utrzy
maniu się w okręgówce.
Ifaf)
Poznań 2000 - Phytopharm 3:0 (2:0)
1:0 - Maciej Marymak (16 ). 2:0 - Patryk Bań '
cha - samobójcza (21.), 3:0 - Marian Godlews
(55_)
Skład Phytopharmu: J. Janicki, M Łuk^S^ j fi
M. Parus, R. Heleniak, D. Płócieniczak (84J. Jędrzak),. R Płócieniczak, Ł Sawicki (82
K. Małecki), K. Szczotka. M Sikorski (78 " L
W. Figan), P. Bartocha. D. Gogulski (60. m'n
Czapliński)
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Stracony
punkt

Cztery na Olim piadę
Cztery reprezentantki LKS Tarce wywalczyły awans do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów. Drużynowo atletki z Tarzec zajęły podczas
eliminacji do OOM drugie miejsce, ustępując tylko Promieniowi Opalenica.

Remis i zwycięstwo odnotowali tenisiści UKS Czwórka
Jarocin w dwóch kolejnych meczach ligi okręgowej.
Najpierw nieoczekiwanie stracili punkty w meczu
Z Impulsem Zduny, a później pewnie pokonali
zespól Krotosz Krotoszyn.
Dwa diametralnie różne spo
tkania rozegrali tenisiści UKS
Czwórka Jarocin w rozgrywkach
'>gi okręgowej. Najpierw zmierzyli
si? z najsłabszym zespołem okręgówki - Impulsem Zduny, z którym
wrundzie jesiennej wygrali aż 10:0.
^estety pingpongości z Jarocina
tymrazem nie zagrali najlepiej i tyl1(0 zremisowali 9:9, tracąc cenny
Punkt w walce o III ligę. Punkty
Czwórki zdobywali: Maciej
Mikołajczak - 3, Norbert Frącko
wiak - 2, Maciej Pawlak - 2 oraz
deble: Maciej Mikołajczak, Maciej
Pawlak i Marcin Gęściak, Norbert
Frąckowiak - po 1.
W następnym spotkaniu UKS
Czwórka podejm ow ała zespół
wrotosz Krotoszyn i spisała się
decydowanie lepiej wygrywając
'0;3 (rewanżując się tym samym
Za Porażkę 5:10 w Krotoszynie),
bardzo dobrze tym razem zagrał
Maciej Pawlak, który zrehabilito
wał się za występ w Zdunach i zdofył trzy punkty. Pozostałe punkty
Wywalczyli: Artur Migacz - 2, Ma^ej Mikołajczak - 2, Norbert Frąc
z a k - 1, oraz deble: MikołajcZak, Pawlak i Frąckowiak, Mi8*2 - po 1.

* * *

88 uczestników wzięło udział
w trzecim turnieju z cyklu Grand
Prix Czwórki. W poszczególnych
kategoriach zwyciężyli: Iga Durczak, Dagmara Czechowska, Ewa
Ciemniejewska, Marcin Gęściak,
Dawid Matuszewski i Maciej Paw
lak. Finałowe zawody odbędą się
w maju.
<faf)

Wyniki III turnieju
z cyklu Grand Prix Czwórki
Dziewczęta:
kl. IV i młodsze:
1. Iga Durczak
2. Katarzyna Urbanowie?
3. Marta Jezierska
kl. V-VI:
1. Dagmara Czechowska
2. Katarzyna Wiśniewska
3. Karolina Stenclik
Gimnazja:
1. Ewa Ciemniejewska
2. Alicja Zięciak
3. Milena Grobelniak
Chłopcy:
kl. IV i młodsze:
1. Marcin Gęściak
2. Tomasz Mrowicki
3. Adam Kądziela
kl. V-VI:
1. Dawid Matuszewski
2. Mateusz Grobelniak
3. Łukasz Majusiak
Gimnazja:
1. Maciej Pawlak
2. Maciej Mikołajczak
3. Mateusz Witczak

SP 4 Jarocin
SP 4 Jarocin
SP Łuszczanów
SP 4 Jarocin
SP Wilkowyja
SP Łuszczanów
Gimnazjum Jarocin
Gimnazjum Jarocin
Gimnazjum Jarocin

SP 4 Jarocin
SP 4 Jarocin
SP Cielcza

Gimnazjum Jarocin
Gimnazjum Jarocin
Gimnazjum Wilkowyja

Środa, 16 kw ietnia

(godz. 1 6:00 )

Sobota, 19 kw ietnia
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Zawodniczki LKS Tarce w tym roku nie obroniły pierwszego miejsca w klasyfikacji szkól
podczas Mistrzostwach Polski Mlodziczek Zrzeszenia LZS i ostatecznie zajęły czwarte miejsce

towe, zgrupowania, starty w zawo
dach, szkolenia indywidualne), co
daje wymierne korzyści.
* * *

Zawodniczki LKS-u Tarce wy
startowały w Mistrzostwach Pol
ski Mlodziczek Zrzeszenia LZS,
które odbyły się w Siedlcach. Szó
ste miejsca w tych zawodach wy
walczyły Agnieszka Samicka (kat.
48 kg) oraz Lidia Nadobna (kat.

75 kg). Na dziewiątym miejscu za
wody ukończyła Kinga Łaciak
(kat. 53 kg). Niestety nie udało się
sk ro m n ej re p re z e n ta c ji LKS
Tarce obronić pierwszego miej
sca w klasyfikacji szkół, które
podopieczne Andrzeja Borkiewi
cza wywalczyły w ubiegłym roku.
W tym roku reprezentantki Zespo
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach zajęły czwarte miejsce, (fan

Udany debiut

SP 4 Jarocin
SP 4 Jarocin
SP Cielcza

Z A P O W IE D Z I S P O T K A Ń

^ y to p h a r m K lę k a - TPS W in o g ra d y Poznań

W Międzywojewódzkich Eli
m inacjach do O gólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Podno
szeniu Ciężarów, które odbyły się
w Myśliborzu wzięło udział sześć
reprezentantek LKS Tarce. Pod
opieczne Andrzeja Borkiewicza
spisały się bardzo dobrze i wszyst
kie stanęły na podium. Awans do
turnieju finałowego OOM, który
rozegrany zostanie na początku
m aja w Skarżysku-Kam iennej,
wywalczyły cztery zawodniczki:
Agnieszka Samicka, która zwycię
żyła w kategorii do 48 kg, Kinga
Łaciak (II miejsce w kat. 53 kg),
Lidia Nadobna (II m - kat.75 kg)
oraz Patrycja W odniczak (II m
- kat. +75 kg). Poza tym trzecie
miejsca zajęły: Natalia Maciejew
ska (kat. 75 kg) i Joanna Łagodzińska (kat. + 75 kg).
W klasyfikacji drużynowej
zawodów w Myśliborzu atletki
LKS-u Tarce zajęły drugie miejsce,
ustępując tylko zawodniczkom
Promienia Opalenica. Z tym klu
bem podopieczne Andrzeja Bor
kiewicza współpracują od kilkuna
stu miesięcy (wspólne obozy spor

11:30)

Dariusz Rapczyński z Żerkowa zajął trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
„Debiuty K u ltu ry styc zn e M e d a le tych zawodów są przepustką do startów
w najważniejszych imprezach kulturystycznych w Polsce.
O g ó ln o p o lsk i T urniej
„D ebiuty K ulturystyczne”
odbył się w tym roku w Ostrowii Mazowieckiej. Imprezy
tego typu są szansą dla tych
w sz y stk ic h k u ltu ry stó w ,
którzy jeszcze nie startowali
w oficjalnych zawodach. Pol
ski Związek Kulturystyki or
ganizuje je, aby wyszukać uta
lentowanych sportowców, któ
rzy bardzo często z racji braku
środków nie mają możliwości
żaprezentowania się w dużych
turniejach.
W tegorocznej edycji „De
biutów K ulturystycznych”
w ystartow ał D ariusz R ap
czyński. Młody żerkowianin
spisał się bardzo dobrze zaj
mując trzecie miejsce w kate
gorii do 90 kg. - O tych zawo
dach dowiedziałem się z fa 
chowej prasy - powiedział po
imprezie Dariusz Rapczyński.
- Jestem zadowolony z osią

gniętego wyniku, ale w przy
szłym roku chciałbym zapre
zentować się jeszcze lepiej,
a potem wziąć udział w ofi
cjalnych, poważnych zawo
dach.
Rapaczyński uprawia kul
turystykę od czterech lat. W więk
szości ćwiczy sam, a czasami
konsultacji udziela mu An
drzej Brzeziński z Poznania brązowy medalista mistrzostw
świata weteranów w kultury
styce. - Kulturystyka to bar
dzo drogi sport. Na sam e
odżywki trzeba wydać bardzo
dużo pieniędzy - mówi Rap
czyński. - Chciałbym dalej
trenować i odnosić sukcesy,
ale bez sponsora będzie to
bardzo trudne - dodaje. Warto
zaznaczyć, że miody żerkowia
nin był jednym z nielicznych
medalistów turnieju „Debiuty
Kulturystyczne”, który nie był
zrzeszony w żadnym klubie, (fan

Dariusz Rapczyński zajął trzecie miejsce w „Debiutach
Kulturystycznych"
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IV liga - grupa południowa

Lepsi od wicelidera

Wyniki XXIV kolejki spotkań:
Sparta Miejska Górka u:i
Rawia Rawicz
Dąbroczanka Pępowo 4:1
Polonia Kępno
i: i
Olimpia Koło
Sokół Kleczew
3:3
Ostrovia Ostrów Wlkp.- KKS Prosną Kalisz
3:0
SKP Słupca
Astra Krotoszyn
Mróz Wisła Borek Wlkp. 2:4
Zryw Dąbie
0:3
Vic!oria
Września
Biały Orzeł Koźmin Wlkp.0:2
LKS Goluchów
Kania Gostyń
3:0
KKS Kalisz
Jarota Jarocin
(walkower)

Jarota II Banaszak Jarocin zasłużenie pokonała wicelidera kaliskiej klasy okręgowej
Barycz Janków Przygodzki 2:1. Z kolei Grom Golina w ostatnich sekundach meczu uratował remis
w pojedynku z zamykającą tabelę Masovią Kraszewice.
Jarota II Banaszak
- Barycz Janków Przygodzki 2:1
- Wiedziałem, że ten mecz bę
dzie bardzo trudny, bo Barycz
w dotychczasowych spotkaniach
rundy wiosennej nie straciła jesz
cze ani punktów, ani goli - mówił
po meczu trener Jaroty II Banaszak
Hieronim Barczak.
R ezerw y Jaroty zostały
wzmocnione w tym meczu przez
dwóch piłkarzy pierwszego zespo
łu: Dawida Pilarczyka i Artura Sob
czaka, którzy strzelili gole i walnie
przyczynili się do zwycięstwa ze
społu. - Dawid i Artur bardzo się
nam dzisiaj przydali, bo okazało
się, ze kontuzji na jednym z trenin
gów nabawił się Piotrek Kryś, a Hu
bert Oczkowski jest alergikiem i nie
czuje się w okresie wczesnej wio
sny najlepiej. Dlatego zszedł z bo
iska jeszcze w pierwszej połowie
- powiedział Barczak.
Jarota II nieźle rozpoczęła to
spotkanie. Dobrze w ataku układała
się współpraca Sobczaka z Banasza
kiem. Obaj zawodnicy w pierw
szych dziesięciu minutach stwo
rzyli po jednej sytuacji, ale zbyt
słabo strzelali na bramkę. Później

inicjatywę przejęli piłkarze z Jan
kowa. W tym czasie dwukrotnie
bliski pokonania Dawida Strzykalskiego był Mariusz Furmaniak.
Gola dla Baryczy powinien zdo
być także Zenon Janas, który jed
nak nie trafił w pustą bramkę z pię
ciu metrów. Rosły napastnik Ba
ryczy zrehabilitow ał się w 32.
minucie. Po dośrodkowaniu pił
ki w pole karne jego strzał zdołał
jeszcze zablokować jeden z obroń
ców Jaroty II, ale nikt nie wybił
odbitej piłki z pola karnego i Ja
nas ponownie znalazł się przed
Strzykalskim. Sprytnie przerzucił
piłkę nad bramkarzem i Barycz
objęła prowadzenie..Od tego mo
mentu znów przewagę uzyskała
Jarota II. Już dwie minuty po stracie bramki Artur Sobczak mógł
doprowadzić do wyrównania, ale
po jego strzale z dystansu piłka
poszybowała kilka centymetrów
nad porzeczką. Podopieczni Hiero
nima Barczaka doprowadzili do
wyrównania w 42. minucie po
składnej, zespołowej akcji. Bernard
Woźniczka posłał piłkę między
dwoma obrońcami Baryczy w pole
kamę, Michał Banaszak trafił w po

- ogłoszenia

PROYIDENT

ZADZW OŃ

0 801 124 1 2 4 *

PO LSKA

*koszt cafe) rozmowytelefonicznej wynosi 0,35zł

POŻYCZKI
GOTÓWKOWE
W 48 godzin. Od 300 zł do 5.000 zł.
Bezpośrednio w domu Klienta.
Bez żyrantów.

przeczkę, a odbita piłka znalazła się
pod nogami Dawida Pilarczyka,
który mocnym i precyzyjnym strza
łem umieścił ją w siatce.
Po zmianie stron mecz był nadal
wyrównany. Jarota II Banaszak mia

Okna
wizytówką ;
dom u

,

DRZWI BRAMY
•ZEWNĘTRZNE
'd r e w n i a n e

wvrw.arex.biz.pl

Jarocin, ul. Sarnia 4 tel./fax (062) 7472862

FABRYKA O KIEN
P L A S T - P R O F IL
Gostyń, ul. Graniczna l , tel. (0-65) 572-50-39

Jarocin, ul. Niepodległości 23, tel./fax: (0-62) 747-99-46
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20

17
16
14
7

53:20
62:23
42:12
49:21
47:27
32:30
47:31
45:29
30:33
24:35
38:44
38:40
26:36
18:39
25:49
19:47
14:39
20:74
__

Wyniki XX kolejki spotkań:
Masovia Kraszewice - Grom Golina
Błyskawica Szczurawice- KP Ostrzeszów
Dąb Derby Doktór Cz. - Centra Ostrów Wlkp
Zawisza Sośnie
- Sokół Bralin
Jarota II Banaszak - Barycz Janków Przyg.
Rolbud OSiR Pleszew - Korona Pogoń Stawiszyn
Swędrnia Koźminek - Piast Kobylin
Liskowfak Lisków
- pauzuje

|
|
f
J
ś.
Bernard Woźniczka (z prawej) rozpoczął akcję po której padła pierwsza bramka dla Jaroty

ła „optyczną” przewagę, ale Barycz
wyprowadzała groźne kontrataki.
Na szczęście to piłkarze Jaroty II
Banaszak zdobyli zwycięskiego
gola. W 62. minucie popisową ak
cję przeprowadził Michał Banaszak,
który uciekł swemu obrońcy do koń
cowej linii boiska i nie zagrał piłki
na wbiegających zawodników, lecz
wycofał ją na jedenasty metr do po
zostawionego bez opieki Artura
Sobczaka. „Sopel” pewnie umieścił
piłkę w siatce.
Jarota II Banaszak rozegrała
dobry mecz i udowodniła, że po
rażka przed tygodniem w Bralinie
była efektem prze'męczenia trud
nym meczem pucharowym z LKS-em
Gołuchów. Podopieczni Hieroni
ma Barczaka powinni dość szyb
ko opuścić strefę spadkową. - Ta
bela bardzo się spłaszczyła i trze
ba wygrać dwa, trzy mecze pod
rząd, aby znaleźć się na bezpiecz
nej pozycji. My graliśmy na razie
z zespołami z góry tabeli, więc w ko
lejnych meczach powinno być łatwiej
o punkty. Z drugiej strony niekoniecz
nie, bo na spotkania z trudnymi ry
walami chłopacy się bardziej mo
bilizują. Wierzę jednak, że będąc
w takiej dyspozycji, jak obecnie,
nie spadniemy - ocenił sytuację
Hieronim Barczak.

podaniu Michała Banaszaka (62.)
Sktad Jaroty II B anaszak: D. Strzykalski - Ł. Stachowiak, G. Wyduba, D. Pi
rog, M. Fleszar, M. Cincio (60. min K.
Karaś), D. Pilarczyk (87. min Ł. Kulka), B.
Woźniczka, H. Oczkowski (40. min Ł.
Łączny), M. Banaszak, A. Sobczak (84.
min P. Stępień)

pcv
* WEWNĘTRZNE

’R V I C E
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50
50
47
44
40
37
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25
24

Kaliska klasa okręgowa

J aro ta II B an aszak - B arycz 2:1 (1:1)
0:1 - Zenon Janas (32 ), 1:1 - D aw id P i
la rc zyk dobitka po strzale Michała Ba
naszaka (42 ), 2:1 - A rtu r S o b cza k - po

, ,

ciecha Tomaszewskiego do Kra
szewic nie pojechał Lechosław
M ichalak, a dopiero w trakcie
meczu dojechał, po zajęciach na
uczelni, Adam Cyfert. Przez po
czątkowe dwadzieścia minut me

Tabela:
1. Jarota Jarocin
22
2. Kania Gostyń
22
22
3. Astra Krotoszyn
4. Victoria Września
22
22
5. Sokół Kleczew
6 . Dąbroczanka Pępowo 22
7. LKS Goluchów
22
8 , Ostrom Ostrów Wlkp.22
9. Olimpia Koło
22
10. Polonia Kępno
22
11. Wisła Mróz Borek Wlkp. 22
12. Prosną Kalisz
22
13. SKP Słupca
22
'14. Ravia Rawicz
22
15. Sparta Miejska Górka 22
16. Biały Orzeł Koźmin 22
17. KKS Kalisz
22
18. Zryw Dąbie
22

Masovia Kraszewice
- Grom Golina 2:2
- Nie będę ukrywał, że na mecz
Z ostatnim zespołem w tabeli je 
chaliśmy z nadzieją na zdobycie
kompletu punktów, tymczasem po
spotkaniujestem zadowolony z tego,
że osiągnęliśmy remis - przyznał tre
ner Gromu Piotr Kowalczyk. Dro
żyna z Goliny ponownie nie zagra
ła w optymalnym składzie. Oprócz
pauzującego za żółte kartki Woj

czu przeważali gracze Masovii,
którzy za wszelką cenę chcieli to
spotkanie wygrać (podobno w przy
padku porażki w tym spotkaniu
zarząd zapowiadał rozwiązanie
klubu). Długo piłkarze z Krasze
wic nie potrafili zagrozić bramce,
w której stał Piotr Półtoraczyk, ale
w 20. minucie znaleźli sposób na
pokonanie bramkarza Gromu. Za
słonięty bramkarz zespołu z Goli
ny zbyt późno rzucił się w stronę
piłki uderzonej z dystansu i ta wpa
dła do siatki. Mimo licznych ata
ków piłkarze Masovii w pierwszej
połowie oddali jeszcze tylko jeden
celny strzał na bramkę Gromu.
Podopieczni Piotra Kowalczyka
również dwa razy zagrozili bram
ce Masovii, przy czym w drogim
przypadku Marek Troiński celnym
strzałem zamknął akcje po dośrodkowaniu z prawej strony bo
iska w wykonaniu Arkadiusza Ko
walczyka. W drugiej połowie Masovia nadal częściej atakowała.
Bardzo groźny był szczególnie
Mirosław Szuleta. Jednakże dru
giego gola dopomogli strzelić pił
karzom z Kraszewic sędziowie. Po
uderzeniu z rzutu wolnego piłka
odbiła się od Krzysztofa Frydy,
a następnie od wewnętrznej stro
ny słupka, po czym sędzia wska
zał na środek boiska, mimo iż pił
karze z Goliny protestowali, twier
dząc, że futbolówka nie przekro
czyła linii bramkowej. Po stracie
gola do ataków ruszyli zawodnicy
Gromu, ale ich akcje załamywały
się w okolicach pola karnego. Do
piero w drugiej minucie doliczone
go czasu gry Sebastian Waszkie
wicz zachował zimną krew w polu
karnym Masovii i skierował piłkę
do siatki.
(pw)

Tabela:
1. Dąb Derby Doktór Cz. 19
2. Rolbud OSiR Pleszew 19
3. Barycz Janków Przyg. 18
4. Centra Ostrów
19
5. Sokół Bralin
19
6 . KP Ostrzeszów
19
7. Błyskawica Szczurawice 19
8 . Korona Pogoń Stawiszyn 18
9. Jarota II Banaszak J. 19
10. Swędrnia Koźminek 19
11. Piast Kobylin
18
12. Grom Golina
19
13. Zawisza Sośnie
19
14. Liskowiak Lisków
18
15. Masovia Kraszewice 18

41
36
34
32
31
31
29
24
23
23
22
22
21
19
8

Poznańska klasa okręgowa
Wyniki XXI kolejki spotkań
Tamovia Tarnowo Podg.- Pogoń Książ Wlkp.
Unia Swarzędz
- Olimpia Bolplast P.
Kotwica Kórnik
- Czarni Wróblewo
Zjednoczeni Trzemeszno - TPS Winogrady Poznań
Poznał] 2000
- Phytopharm Klęka
Polonia N. Tomyśl - Lechia Kostrzyn
Grom-Cieplownik Plew.- Vitcovia Wilkówo
Spada Szamotuły
-1998 Dopiewo
Tabela:
1.1998 Dopiewo
20
2. Poznań 2000
20
3. Polonia Nowy Tomyśl 20
4. Olimpia Bolplast Poznań 20
5. Grom Ciepłownik Plew. 20
6 . Czarni Wróblewo
20
7. Tamovia Tarnowo Podg. 20
8 . Sparta Szamotuły
20
9. Kotwica Kórnik
20
10. Phytopharm Klęka 20
11. Zjednoczeni TrzemesznożO
20
12. Lechia Kostrzyn
13. TOS TPS Winogrady 20
14. Unia Swarzędz
20
15. Vitcovia Witkowo
20
16. Pogoń Książ Wlkp
20

43
43
42
36
35
33
32
33
26
24
23
22
22
21

13
8

7.0
1;‘
OJ
30

1:0
6:0
0:2

53:)0
47:29
39:23
40:22
52:39
51:42
40:32
38:34
30:30
29:32
27:35
34:39
32:4?
32:43
30:67
24:66

Kaliska A-klasa
Wyniki XVII kolejki spotkań:
,.g
Odolanom Odolanów- Ozdoba Piast Czekanów ■
Callsla Kalisz
- TarchalantaTarchalyWieHóe
Wicher Wysocko Małe- Pogoń Nowe Skalmierzyc®
Spada Opatówek - Czarni Dobrzyca
Błękitni Spada Kotlin- CKS Zduny
Unia Szymanowice - Gorzyczanka Gorzyc®
PUKS Sokoły Droszew- Zwycięstwo B is k u p ic e
Tabela:
1. Odolanom Odolanów 17
2. CKS Zduny
17
3. PUKS Sokoły Droszew17
4. Ozdoba Piast Czekanów 16
5. Spada Opatówek
17
6 . Tarchalanka Tarchaly W. 17
7. Gorzyczanka Gorzyce W. 16
8 . Unia Szymanowice
17
9. Czarni Dobrzyca
17
10. Pogoń Nowe Skalm. 17
11. Wicher Wysocko Małe 17
12. Calisia Kalisz
17
13. Błękitni Spada Kotlin 17
14. Zwycięstwo Biskupice 17

36
33
33
32
27
26
24
22
20
20
18
15
14
9

45:20
40:22
38:23
43:19
28:30
35:23

28:10
31:35
24:23
25:32
22:38
15:38

20:39
15:49

Kaliska B-klasa
Wyniki XV kolejki spotkań:
1:0}
LZS Fabianów
- Orkan Taczanów
Gladiatorzy
Sierszew
O
,.
j CKS Zbiersk
Spada Panienka
- LZS Żychlin
1:3 !
Smoliczanka Smollce - Prosną Chocz
3 :1 1
RodachRolmexCielcza PUKS Sokoły II Drosze
| Polonia Żorkńw
- pauzuje

M aso via - G rom 2:2 (1:1)
1:0 - (20 ), 1:1 - M arek Troiński po po
daniu Arkadiusza Kowalczyka (45.), 2:1
- (54 ), 2:2 - S ebastian W a s zkie w ic z do
bitka po strza le W iesław a G arbarka
(90.+2)
S kład G rom u: P. Półtoraczyk - K. Fryda,
R. Adamski, P. Adamkiewicz, B. Maniak,
A. Mikołajczak (46. A. Cyfert), A. Kowal
czyk, W. Garbarek, S. Waszkiewicz, K.
Nowicki, M. Troiński

Tabela:
1. Polonia Żerków
13
2. Gladiatorzy SierszewP. 14
3. Prosną Chocz
13
4. Spada Panienka
14
5. Rodach RolmezCielcza 14
6 . Orkan Taczanów
14
7. LZS Żychlin
14
8 . CKS Zbiersk
14
9. PUKS Sokoły II Droszew13
10. LZS Fabianów
13
1 1 . Smoliczanka Smollce 14

33
30
30
25
23
' 22
18
16
10
7

4

37:8
46:21
31:18
27:23
31:29
29:26
29:35
33:33

15:27
13:35
18:58

