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SZEF DOPŁACI
do urlopu?
Nie wszyscy wiedzą, że w ra~~ch zakładowego funduszu
sw1adczeń socjalnych można starać się o dofinansowanie wczasów, pożyczkę czy zapomogę. Na
idą pieniądze z funduszu? Czy
1ile pracodawcy dopłacają swoim
pr~c.ownikom do urlopu? Sprawdz1hsmy, jak to wygląda w niektórych przedsiębiorstwach i instytuCJach na Ziemi Jarocińskiej.

www.gj.com.pl

Cena 2,00 zł

Nr indexu 34382X

Szpital w zlej kondycji
Prawie 1.900.000 zł wyniostrata szpitala za miniony
rok. Placówka, której zobowią
zania osiągnęły 5 mln zł, zdaniem dyrektora Tomasza Paczkowskiego, nie jest w najgorszej sytuacji. Inne szpitale w kraju zadłużone są na o wiele wyższe kwoty. Sporą część zobosła

wiązań stanowią podwyżki

dla

pielęgniarek gwarantowane tzw.
ustawą „203"

- 2. 249.000

zł.

Jeśli

nie dojdzie do renegocjacji kontraktu i Narodowy
Fundusz Zdrowia nie dołoży
pieniędzy, szpital może stracić

li- __

płynność finansową.

L_ _

C~taj n~ str. 11

c?

Wiceburmistrz
leżał na pomoście

...,.

Czytaj na str. 9

11-·JARACZEWO -

30 nowych pracowników zatrudniono w za-

kładzie Phytopharm w Klęce, należącym do
holdingu Martin Bauer. Wszystkie przyjęte osoby trafiły na produkcję. 90 procent z nich to

mieszkańcy Klęki i okolic. W najbliższym czasie zachodni koncern planuje powiększenie załogi w należącym do Holdingu MB zakładzie
Pracy chronionej w Dobrzycy. Jest to związa
ne z rozszerzeniem działalności tamtejszego
Oddziału o pakowanie herbat. Szansę na pracę ma ponad osiemdziesięciu niepełnospraw
nych bezrobotnych z naszego terenu .
~ /
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Rekompensata,
nie podwyżka
O blisko 700 zł wzrosło wynagrodzenie wójta Jaraczewa Dariusza Strugały. Od lipca bę
dzie on zarabiał 8.153, 1O zł brutto. - Rada nic
nie dokłada do pensji wójta, ponieważ jest to
rekompensata za utratę „trzynastki" - tłuma
czył wicewójt Stanisław Andrzejczak. - Odebranie wójtom „trzynastek" miało spowodować
oszczędności. Czy my oszczędzać nie potrzebujemy? - pytał radny Paweł Kolek, główny
oponent przyznania wójtowi podwyżki.
Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 13

Więcej

na str. 7

Nowy trener Jaroty

Udany festyn spółdzielców
Święto spółdzielczości w Jarocinie zorgani2
sowa/o kilka spółdzielni z naszego terenu . Fetyn Odbył się w minioną niedzielę i przyciągną!

tłumy.

Kto zdecydował się spędzić popołudnie
ze spółdzielcami , miał do wyboru wiele atrakcji.
Czytaj na str. 16

Zbigniew Sadowski zastąpił
Hieronima Barczaka na stanowisku trenera Jaroty Jarocin.
Sadowski ostatnio pracował
w Centrze Ostrów, z którą zajął
w minionym sezonie trzecie
miejsce w kaliskiej okręgówce .
- Mam już wszystko ustalone
z zarządem klubu. Brakuje tylko podpisów na umowie. Cel
nadal pozostaje taki sam, czyli

L_ __

walka o Ili ligę - powiedział
nowy trener Jaroty. Pierwszy
trening zaplanowany został na
piątek 9 lipca o godz. 17 .00. Nie
wiadomo tylko, czy nowy szkoleniowiec będzie miał z kim
przeprowadzić zajęcia . Zdecydowana większość piłkarzy nie
zgadza się na warunki zapro~07wane przez zarząd klubu.
Czytaj na str. 35 i 36
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I NFORMACJE

~ Sukces jarocińskich
·-: spółdzielni
-a
N

E

·o

E

Ostatnia niedziela obfitowała w tak zwane imprezy. Festiwal folklorystyczny, Święto
Spółdzielczości, zawody pożarnicze, wystawa
sztuki ludowej i na dodatek Dni Jaraczewa.
Trudno się było zdecydować. Bywają tygodnie,
że nic się nie dzieje i wszyscy narzekają. Aż
tu nagle swoisty wysyp jednego dnia. No i rozdarci ludzie musieli wybierać, co było ze
lt':ff~:lł.',11ffr.~ szkodą dla frekwencji. Więc trochę szkoda ,
że organizatorzy nie dogadali się trochę wcześniej, żeby nie dublowały się terminy.
Najwięcej osób przyszło na osiedle Konstytucji na świę
to spółdzielców. Kilka tysięcy ludzi mogło być naprawdę zadowolonych, bo jarocińskie spółdzielnie pokazały, że potrafią zorganizować doskonałą imprezę . Mój przyjaciel, Stefan
Bratkowski - gorący zwolennik spółdzielczości , pewnie był
by z nich bardzo dumny. Bo to pokazuje, że tradycje spół
dzielczości w Wielkopolsce są ciągle żywe, a same organizacje mobilne i skuteczne. Wypada mieć tylko nadzieję , iż
święto spółdzielców stanie się imprezą cykliczną. Po takim
początku organizatorzy mogą mieć pewność, że następnym
razem frekwencja będzie jeszcze większa.

JAROCIN

Na 375.
Browary Tyskie organina stadionie Jarocin - Sport. Impreza odbę
dzie się w piątek 9 lipca. Początek o godzinie 15.00. Dla
uczestników przewidziane
są liczne atrakcje: Muzeum
Tyskie, fotoplastykon, strzelnica pneumatyczna , wybijanie pamiątkowych monet,
rysowanie karykatur, wystę
py zespołów biesiadnych ,
konkursy i zabawy z nagrodami . Na zlecenie organizatorów o Jarocinie powstaje
film , który ma być pocztówką miasta. Później zostanie on przekazany wła
dzom gminy i posłuży do
promocji miasta .
W tym roku „Biesiada
Tyska" organizowana jest
w 50 miastach na terenie
całej Polski. Okazją są 375.
urodziny browaru.
(mat)
zują festyn

kandydatka
Jarocińskie

firmy też mogą

firmy mogą prona XI Polskiej Wystawie Narodowej Polexport
Kowno 2004. Jest to możliwe
dzięki nawiązaniu przez urząd
współpracy z Polsko-Litewską
Izbą Gospodarczą Rynków
Wschodnich. Indywidualny dobór partnerów litewskich ma
ułatwić nawiązanie kontaktów
handlowych w każdej branży.
Połowa kosztów udziału w wystawie jest refundowana przez
mować się

WNIOSKOWALI O
NA INWESTYCJE

9

tysięcy

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej .
Wystawa odbędzie się
w dniach 12-15 października
tego roku w Kownie na Litwie.
Uczestnictwo należy jednak
zgłaszać najpóźniej do 15 lipca . Przedsiębiorcy z Jarocina
uzyskają szczegółowe informacje w Referacie Polityki Informacyjnej i Obsługi Klienta Urzę
du Miejskiego w Jarocinie,
(mat)
tel. 747-21- 82.

PIENIĄDZE

stron

dokumentów
Gmina Jarocin przygotowała pi ęć wniosków o dofinansowani e ze środków Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inwestycje pochłon ą w sumi e 17.870.000 zł.
N a przygotowani em potrzebnej
dok umentacji pracował wydzi ału rozwoju gminy. 30 czerwca
materi ały zostały złożone w Urzę
dzi e Mars zał kowski m w Poznaniu. - Było to aż 15 teczek, z któ-

rych każda liczy ł a oko ło 600
stron, co daje 9.000 stron dok11 111e11tó1r - m ówią autorzy wniosków Agnieszka Rybacka i Jaros ł aw R aś / j aroc iń s ki ego urzt;du
rnicj-;k1cgo.
Przy zał ożeniu, ż e wn ioski
zm,tan<J rozpatrwne pozytywn ie
i otrzymają dofi nansowani e w
wysokośc i 75 % kosztów kwalifikowanych, to i nwestycje zostaną dofinansowane na ł ączn ą

kwotę

13.402.500 zł. - Ilość dokumentów przygotowanych w Jarocinie najlepiej obrazuje nasze
zaangażowanie w starania o pozyskiwanie fundu szy zew n ę trz 
nych. Mam n adz ieję, że ten nakład pracy sir opła ci, a dodatkowe .frod k i j es::.cze b ard z iej
zin ten syfi kują nasze in westycje
- mówi A dam Pawlicki, burmistrL
Jarocina.
(mat)

li

urodziny

Lepsza
Jarocińskie
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Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
stanęły dwie osoby: Uszula
Goling - pełniąca obecnie
obowiązki dyrektora i Tadeusz Ulatowski - nauczyciel
z gimnazjum w Potarzycy.
Komisja konkursowa
pod przewodnictwem wicestarosty Jolanty Mejzińskiej
uznała, że lepszą kandydatką jest Urszula Goling .
Jeśli Kuratorium Oświaty
w Poznaniu , w ciągu 14 dni
od przedstawienia przez starostwo kandydata, nie zgłosi
umotywowanego sprzeciwu,
zarząd powiatu powierzy Urszuli Goling funkcję dyrektora szkoły od 1 września . (ag)
OG Ł OSZENIA

Fi rma kupi

W JAROCINIE GOŚCIŁ prof. Paolo Gajo z Uniwersytetu we Florencji.
Wykładowca z Włoch spotkał się m.in. ze studentami i absolwentami
Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej . Wykład
poświęcony był polityce Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa.
(Is)

STRONA INTERNETOWA JAROCINA

Po angielsku
i niemie.cku
ni om, także w kontekście języko
wym. Stąd nasza „angielska i
niemiecka" obecnoN w interne·
cie - mówi Adam Pawlicki, bur-

Strona internetowa Jarocina
posi ada dwie nowe wersje j ęzy
kowe: a n g i e l s ką i ni e miecką .
W obcoj ę zycznych wersjach dos tępne są informacje na temat
położeni a gminy, mjeszkańców,
hi storii, gospodarki czy walorów
turystycznych. - Przystąpie ni e

mistrz Jarocina.
Prace nad przygotowaniem
obcoj ęz y cz n y ch wer sji koordynuj e Robert M arcinkowski,
kierownik referatu polityki
informacyjnej i ob s łu g i klienta w j a ro c iń s kim ur z ędzie

Polski do Unii Europejskiej niesie ze so bą wiele wyzwa11 dla
naszych gmin. Nowoczesny samorząd, a takim ma być Jarocin,
musi sprosta ć nowym wymaga-

miej skim.
(mat)

WYPEŁNIŁA ANKIETĘ

Dostanie

nagrodę

Kilkanaście ankiet wpłynęło
do Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej od mieszkańców centrum Jarocina. Mieli się oni wy-

sze zainteresowani e

wykazują

właściciele kotłów

na gaz.
W ubiegłym tygodniu rozl~sowano nagrodę wśród tych. kto·

w Jarocinie
działkę

poa az1ata1nosc

handlową

o pow. 1.500 · 5.000 m2
lub wydzierżawi
lokal handlowy
o pow. 200 · 500 m2
0-601/752/842 po 19.00

POMOC CHORYM
Do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego gmin
wnioskowano o dofinansowanie:
- budowy sali gimnastycznej w Cielczy i Wilkowyi
- budowy drogi gminnej pomiędzy rrieJscowościami Siedlemin • Potarzyca.
- budowy ulic Sportowej, Słonecz
nej, 1000-lecia . 1-go maja w Jarocine oraz Zagajkowej I Krótk;ej
w Golinie
- budowy dróg gminnych na osiedlu . Michalów" w Witaszycach

, lla1tia ,o/e.'te6a /An4łi-:a
Przyjęcia .·

Prusy 16, kolo Jarocina (dom w fosie)
poniedz1alk1, środy, p1ątk1 od 14.00 do 20.00
tel. (0~ 2) 740-1 5-17, kom . 0-502/121 -590

- Uzdrawianie energią. bezpośred n io
1na odległość
- Przy bólach głowy. migrenach ,
zapaleniu zatok. zaburzeniach słuchu
• świecowanie , konchowanie uszu
- Programowanie pomyślności w życiu
• Oczyszczanie I zabezpieczanie
od złych energii, złych życzeń
• Usuwanie bólu kręgosłupa I stawów
- Szkolenia z samoleczenia metodą
Re1k1 w duchu chrześC1Jar\sk1m, katolickim

LOSOWANIE odbyło się w asyście prezesa PEC·u Dariusza ~us,al~ll<i
oraz Katarzyny Piątkiewicz I Henryka Kowalskiego. pracownikoW spo
. C

pow i edzi eć,

czy s ą 1aintcrcsowan i p o dł <Jc z e ni c m sit; d o siec i
mi ej ski ej . Z a opow ied;;i cli si<;:
gł ów ni e posia<laczc kotł ów wt;glowych. Jednak uzal eżni aj ą oni
'iWOj iJ decy:tjiy od kowtów. Mniej -

rz y

wy pe łni li anki e tę podaJą _

. agneto
dane osobowe. Ra d 10111
fon. ufundowany pacz spól)(:
.
Karo 1
PEC tra fi do Zdzisławy
'
.
· . odbę·
czak. Wn;czcnte upominku
.

.

.

.

d:11e s11y 1.a kilka dni.

(mat)

Gazeta Jarocińska
28 (717 ) 9 lipca 2004
www.gj .com.pl
- - - - - - -- - -- - - - - - - -

DO PONAD 8 TYS. ZŁ WZ ROSŁO WYNAGRODZ ENIE WÓJTA JARACZEWA
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700 zł regulacji,
nie podwyżki
Bardzo burzliwy przebieg mia-

ła dyskusja, która toczyła się pod-

I

czas ostatniej sesji Rady Gminy
Jaraczewo nad podniesieniem wys?kości wynagrodzenia wójta Dan usza Strugały. Wniosek w tej
sprawie przedłożył radnym już na
poprzedniej sesji przewodniczący

nie musimy dokonywać? Czy nas
na to stać ? - pytał Paweł Kolek.
- W takim ra:ie zabieranie „ trzynastek" w ogóle nie miało sensu dodał. Przewodniczący komisji
budżetowej zwrócił też uwagę na
fakt, że wójt Jaraczewa ma zastęp
cę, którego nie mają inni włoda-

wiedziało się za

przyznaniem podwójtowi, od głosu wstrzymał się Stefan Grzelak, a przeciwni byli: Paweł Kolek, Stanisław
Dąbkiewicz i Roman Dąbkiewicz.
Po podwyżce pensja wójta Dariusza Strugały wzrośnie o 695, 10 zł.
wyżki

(ann)

W uzasadnieniu proponowanej
podwyżki pracodawca Dariusza
Strugały - przewodniczący Rady
Gminy Jaraczewo Roman Skrzypczak napisał: ,.Propozycja zmiany
wynika z wysokiej oceny pracy wójta w zakresie gospodarki finansowej i wykonywania innych obowiąz
ków oraz pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań,
w szczególności inwestycyjnych. "

li

GŁÓWNYM OPONENTEM przyjęcia uchwały w sprawie podwyżki
Wynagrodzenia dla wójta Dariusza Strugały był Paweł Kolek (w środku)
Roman Skrzypczak. Wówczao::, jednak proJe
· k t uchwały został wycofany z porządku obrad ze względu
~~ t_o, że nie wszystkie komisje
ązyły się z nim zapoznać. Prze~ 0 ?_niczący Skrzypczak ponowił
S~OJ Wniosek na posiedzeniu w min ioną środę. - To nie jest podwyż-

Przed podwyżką
po Podwyżce

Ili

7.458,00
8.153,10

zł
zł

;a 'Y_lko regulaLja. Ze względu na
0
• ze Wójtowi została zabrana
,, trzyna·'"tka ", c I1ce111y wyrównac, tę
St ratę
w . , .
Sk
- YJasn1! przewodniczący
rzypczak. - Wynagrodzenie wój. 7,n1e111
. . się
. C7)1I.1
ta w skati "~ok11 me
rad
~
' ~
a do tego nie dołoży - dodał wicew"
~/-Stanisław Andrzejczak.
c·
łownym oponentem przyję. byl przewia Uchwały
.
w teJ. sprawie
p Od n i czący komisji budżetowej
_aw_el Kolek. Jego zdaniem zniesienie t
lll
" rzynastek" dla władz sasa~rząd?wych miało jakieś uza. ni eme - powin no spowodować
osz.częct
, .
·
nosc1. - Czy my jestdmv
innego d

.

.

z ar11a I tych

.

rze gmin w powiecie jarocińskim
(oprócz gm. Jarocin), a którego
wynagrodzenie jest dodatkowym
obciążeniem dla budżetu gminy.
- Panie przewodniczący - zwrócił
się do Romana Skrzypczaka. - Szasta pan nie swoimi pieniędzmi.
Czy, aby nie jest to z nas:ej strony
rozrzutność i to w sytuacji, gd:ie
wielu ludzi cierpi biedę - mówił
Paweł Kołek. Radny powołał się
między innymi na przykład burmistrza Jarocina. - Jego pensja jest
niewiele wy~:a niż. 9 rys., a więc
niewiele też wy~;:;a od wynagrodzenia naszego wójta. A pr:ecież
budżet Jarocina jest c-terokrotnie
większy niż Jaraczewa - tłumaczył
radny. Pawiowi Kolkowi odpowiedział między innymi przewodniczący komisji oświaty Andrzej
Stasiak. - Naszej komisji nie interesują wrobki innych wójtów
i burmistrzów. My marny swojego
wójta i niedawno ocenialifmyjego
pracę. Stwierdzili§my zgodnie, :'!
robi dużo dla gminy, ~e stara się
o pieniądze z :ewnqn-z. dlatego nasza komisja jest :a pr:;yjęciem tej
uchwały - argumentował Andrzej
Stasiak.

oszczędnoś(~-- : ~~osviu

I~ radnych opo-

Nie wiem, czym tłumaczyć taką decyzję radnych. Wiadomo, jaka jest
sytuacja mieszka11ców gminy, a my
łatwą ręką wydajemy pieniądze
z budżetu, które mogłyby pójść na
inny cel. I tak podziwiam opanowanie radnych, ponieważ ten projekt
uchwały, który został przyjęty, zakłada, że podwyżka będzie obowią
zywała od lipca. W poprzednim projekcie zapisane było. że spłacimy
wójta od stycznia. Nie wiem co o tym
myśleć? Nie można tego inaczej
nazwać jak pazernością.

Spodziewa/em się, że temat wynagrodzenia wójta wróci pod obrady,
aczkolwiek po raz kolejny nie dano
nam (członkom komisji budżetowej
- wyj. red.) zapoznać się z materiałami dotyczącymi tej sprawy i znowu takie kukufcze jajo nam się podrzuca. Nie wiem, jak to się dzieje?
Czy to jakieś zakulisowe posunię
cia, które wychodzą dopiero na sesji? Ja swego czasu w kampanii wyborczej twierdziłem, że wynagrodzeme, jakie pobiera wójt, jest za wysokie i sam, jeśli objąłbym tę funkcję, pracowałbym za mniejsze pieniądze Dlatego w tej sprawie
wstrzymam się od głosu."

0

GŁOSZENI

firma zaprasza do współpracy

Wymagania:

Pow. min. 40 m
(parter)
w centrum Jarocina
iel. 0-601/550-824
2

Wywiało

radnych

Jarociń cy radni poczuli zew
wakacji i powoli wywiewało ich
z obrad ostatniej sesji. Pod koniec zostało zaledwie 12 (cala
rada liczy 21 osób). To spowodowało pewne perturbacje. Podczas podejmowania jednej z uchwal
przewodniczący poprosił o opinię komisję budżetu. Jednak na
sali nie było już jej przewodniczącego ranu za Wojtczaka (TJ).
Ten nie przekazał dokumentów
swojemu zastępcy Edwardowi
Walo zczykowi (JFG), dlatego
też opinii komisji nie przedstawiono. Sesja potoczyła się jednak dalej. Podejmowano kolejne
uchwały, nie wywołując do odpowiedzi komisji budżetowej.
W pewnym momencie Stanisław
Martuzalski (TJ) przywołał do
porządku radnego Andrzeja Baranka (SLD) i Edwarda Walo zczyka. - Panowie nie rozmawiać
tam na końcu - strofował przewodnicząc> rady. To zirytowało
radnego SLD. - Pan nam zwraca uwagę, to i my panu te~ zwrócilny. Dlaczego kolejnych uchwał

nie opiniujt! komisja budżetu - dopytywał się Andrzej Baranek.
Przewodniczący Martuzalski
przyznał, że uwaga jest słuszna
i poprosił o wyjaśnienie wiceburmistrza Witosława Gibasiewicza.
Ten stwierdził, że skoro nie ma
szefa komisji, a jego zastępca nie
ma stosownych dokumentów,
można się posiłkować protokołem z komisji. Okazało się, że wiceburmistrz był w błędzie, z którego wyprowadżil go radny Barantk. - Zastępca komisji ma potrzebne opinie, tylko nie jest wywoływany do ich przedstawienia.
Na co natychmiast zareagował
Maruzalski. - Chwileczkę, chwileczkę. Przecie~ pytałem pana
Waloszczyka i powiedział, że nie
ma materiałów. Riposta radnego była natychmiastowa. - Pytał
mnie pan, odno§nie poprzedniej
uchwały, a nie teraz. A jako zdyscyplinowany radny, nie wywo1:>·wan)~ nie odzywam się - uciął
krótko Waloszczyk. I po chwili
dodał , że komisja zaopiniowała
kolejne uchwały pozytywnie. (mat)

NA STAŻ I PRAKTYKI DO URZĘDU GMINY
W KOTLINIE

Tylko trzy
osoby
Trzech absolwentów będzie w wysokości 500 zł brutto będzie
w Urzędzie Gmi- pokrywał w całości Powiatowy
ny w Kotlinie. Jedna osoba pra- Urząd Pracy w Jarocinie.
cę rozpoczęła I lipca, dwie poZatrudnienie stażystów jest
zostałe umowy podpiszą w przymożliwe dzięki Europejskiemu
szłym tygodniu. - Staży§ci pod
Funduszowi Społecznemu w rakontrolą urzędników będą pracomach środków przeznaczonych
wali we wszystkich wydziałach na program stwarzania perspekurzędu - mówi Walenty Kwatyw dla młodzieży.
śniew ki, wójt Kotlina. Na razie
Wójt twierdzi, że w urzędzie
mają umowę na 5 mie ięcy. - Pogminy umożliwi odbycie praktyk
tem mamy obowią:ek ich ;:;a trud- wszystkim młodym osobom
nić na pól etatu na okres 6 miez terenu gminy Kotlin .
(era)
sięcy. Wtedy ich wynagrod:enie
będzie obciąż.a/o budżet gminy.
762 osoby z gminy Kotlin są zaJe§!i jest dob1J 1 staż.ysta to on
rejestrowane w Powiatowym
może zarobi na siebie - wyjaśnia • Urzędzie Pracy w Jarocinie. Powłodarz gminy.
nad polowa to kobiety. Zasiłek przysługuje tylko 145 bezrobotnym
Miesięczne wynagrodzenie

A -----------------------

Osoba będzie ekspertem (doradcą) zatrudnioną
1-5 dni w miesiącu . Forma współpracy elastyczna-do uzgodnienia

Poszukuje
lokalu

POWIAŁO WAKACJAMI W JAROCIŃSKIM
RATUSZU

odbywało ' taż

O

Nieduża

3

INFORMACJE

1 Wykształcenie wyższe rolnicze (zootechnik - lek wet.)
2. ZnaJomość problematyki zywienia zwierząt
3. ZnaJomość Jęz angielskiego umozliwiająca swobodne
porozumiewanie s1e
4 Własny samochód , prawo jazdy
5. Dyspozycyiność , operatywność , kreatywność
6. Gotowość do podjęcia nowych wyzwań
Osoby zainteresowane prosimy o przesl nie CV na adres biuro@cerpol.net.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranym, osobami.

FIRMA LENWIT • FORNIR Sp. z o.o
Witaszyczki 66,
poszukuje pracowników do pracy na stanowisku

IER

wymagania:
- dyspozycyjność
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- doświadczenie
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych

. I

4

I NFORMACJE

WIEŚCI KRYMINALNE

V POWIATOWE ZAWODY SPORTOWOPOŻARNICZE JEDNOSTEK OSP

Po raz piąty w Jarocinie zmaOchotniczych
Straży Pożarnych z całego po-

leki z apteki

Tirem w volkswagena

Kadziak wygrał
•
1 prz grai
gały się drużyny

Gazeta Jarocińska
28 (717) 9 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zderzenia volkswagena polo z ciężarowym manem z naczepą. Do zdarzenia doszło 5 lipca w nocy w Witaszyczkach na drodze nr 11. Rozbite
auta zatarasowały jezdnię. Pasażer osobówki z ogólnymi obrażeniami został hospitalizowany. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia jarocińska policja.

już

sukcesu z ubiegłego roku.
ochotnicy z Witaszyc. Pierwsze miejsce zajęły też

Na podwójnym gazie

Zwyciężyli

2,35 promila alkoholu we krwi

miał

Dariusz S. mieszkaniec

Żdzenic (pow. turecki). Policja zatrzymała pijanego kierowcę volks-

wagena polo 5 lipca w Witaszyczkach.

! Zwinęli rower
· 3 lipca z piwnicy bloku na os. Konstytucji 3-go Maja w Jarocinie skradziono rower górski marki weeler. Właściciel jednośladu
wycenił straty na 600 złotych.

Ukradł

i wpadł

3 godziny zajęło policjantom z Rewiru D~ielnicowych w Jaraczewie ustalenie sprawcy i odzyskanie skradzionego telefonu komórkowego. Zatrzymany mężczyzna dokonał kradzieży aparatu
gsm marki nokia z plecaka mieszkańca Jaraczewa. Do zdarzenia doszło 2 lipca na boisku sportowym w Jaraczewie.

Pijany rowerzysta

NA STARCIE TEGOROCZNYCH zawodów pojawiły 23 ekipy z całego
powiatu

wiatu jarocińskiego. Na starcie
zawodów pojawiły się w tym
roku 23 ekipy. Od niedzieli najlepszymi ochotnikami są straża
cy z Kadziaka, którzy ten tytuł
odebrali jarociniakom. Za to w młod
szej kategorii do lat l 6-tu chło
pacy z Kadziaka nie powtórzyli

Grupa żeńska do lat 16
1 Ludwinów
2 Cielcza
3. Wola Książęca
Grupa żeńska pow. lat 16
1 Komorze
2. Łobzowiec
3. Kotlin

-

30 czerwca na ul. św. Ducha policja zatrzymała Tadeusza S.
z Jarocina. Pijany rowerzysta nadmuchał blisko 2,5 promila alkoholu.

w swojej grupie ich koleżanki. W
grupie żeńskiej powyżej 16. roku
życia bezkonkurencyjne okazały
się ochotniczki z Komarza.
Obszerna relacja ze zdjęcia
mi z zawodów w przyszłym tygodniu.

Rower

Rower górski marki grand wartości 500 zł , skradziono z korytarza kamienicy przy ul. Kilińskiego w Jarocinie. Do zdarzenia
doszło 29 czerwca w godzinach popołudniowych .

(nba)

Skok na

Grupa męska do lat 16
1. Witaszyce
2. Wysogotówek
3. Ludwinów
Grupa męska pow. lat 16
1. Kadziak
2. Ludwinów
3. Jarocin

Wlepiali mandaty
81 mandatów wystawili w ubiegłym tygodniu policjanci Referatu Ruchu Drogowego KPP w Jarocinie. Łączna kwota nałożo
nych na kierowców karto ponad 8,5 tysiąca zł. Odnotowano również 11 kolizji drogowych .

WŁOCH NIEUCHWYTNY, POLAK OSKARŻONY

(nba)

ławę

O przywłaszczenie wynagroi naruszanie praw pracowniczych oskarżyła Prokuratura
Rejonowa w Jarocinie Witolda
A., pełnomocnika należącej do
Wiocha Rinaldo L. firmy Jark
- Style. W stosunku do nieuchwytnego obcokrajowca postępowanie zawieszono.
Akt oskarżenia to wynik prowadzonego od kilku miesięcy
postępowania dotyczącego firmy
Jark-Style. Zakład stworzony
prLe:t włoskiego przedsiębiorcę
Rinaldo L. nagruwch „Jarkonu"
działał zaledwie kilka miesięcy.
S:rybko okazało się, je firma nic
reguluje składek Lusowskich pracownikom i nie wywiązuje się ze
zobowiązań finansowych w stosunku do kontrahentów. Pracowdzeń

działki

W nocy z 28 na 29 czerwca nieustaleni sprawcy włamali się
do czterech domków na ogródkach działkowych przy ul. św.
Ducha w Jarocinie. Właściciele domków stracili trzy telewizory i kosiarkę do trawy.

Pełnomocnik

na

wyparował

nicy firmy otrzymali wypowiedzenia. Włocha aresztowano, a potem wypuszczono za kaucją.
Zimą ubiegłego roku L. dostał
od prokuratury pozwolenie na
wyjazd za granicę. Do tej pory
nie wrócił. To między innymi
dlatego śledztwo przeciwko Rinaldo L. zawieszono w ostatnich
dniach czerwca. Przed sądem
stanie za to Witold A .• pełno
mocnik Rinaldo L. Prokuratura
zarzuca mężczyźnie uporczywe
naruszanie praw pracowniczych
oraz nieprzeka1ywanie funduszy na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .
Akt oskarżenia w tej sprawie
trafi! już do Sądu Rejonowego
w Jarocinie.
(nba)

I

~ traiacy
- - ~w akcii -

-

Ściągali kota. Prawie godzinę strażacy ratowali kota, który
wszedł

na wysokie drzewo i nie potrafił zejść. Do niecodziennej
akcji doszło ostatniego dnia czerwca na ul. Kościelnej w Żerko
wie . W ściąganiu zwierzęcia wzięło udział dwóch strażaków,
ratownicy użyli również specjalistycznego wysięgnika . Po zdję
ciu kota , przerażonego , ale całego czworonoga wypuszczono
na wolność.
Łapali

osy. 1 lipca strażacy wyłapywali rój rozwścieczonych
os w budynku gospodarczym. Owady zagrażały zdrowiu mieszkańców posesji na ul. Parowozownia w Jarocinie. W niespełna
godzinnej akcji wzięło udział 4 strażaków. Dwa dni później ratownicy neutralizowali rój szerszeni w Racendowie, które zagnieź
dziły się w szopie przy budynku mieszkalnym.
Sprzątali po wypadku . 5 lipca tuż po północy strażacy
usuwali skutki wypadku, do jakiego doszło na drodze nr 11
w W1taszyczkach . W trakcie godzinnej akcji ratownicy
udz1elll1 pierwszej pomocy poszkodowanym i zneutralizowali plamę oleju , powstałą po zderzeniu ciężarówki w volkswagenem polo.

(nba)

Codziennie od 5 lipca do
11 lipca dyżur w godz. 20.0023.00 oraz pogotowie pracy
w godz. 23.00-8.00 pełni apteka „św. Marcin" (Jarocin, ul.
Rynek 13, tel. 74 7-26-56) .
W najbliższą niedzielę (11.VII)
dyżur w godz. 8 .00-23.00
pełni apteka . św. Marcin".
W każdą niedzielę w godz.
9.00-15.00 czynna jest apteka „św. Marcin" (Jarocin, ul.
Rynek 13, tel. 747-26-56),
a od 15.00 do 20.00 - apteka
, Pod Zegarem" (Jarocin, Rynek 14, tel. 747-27-16).
Od 12 do 18 lipca dyżur
w godz. 20.00-23.00 oraz pogotowie pracy w godz. 23.008.00 pełnić będzie apteka"Witaminka" (Jarocin, ul. WroclaWska 9, tel. 747-82-58).

I

problem
na telefon
Policyjny telefon zaufania
• do Komendy Powiatowej
Policji w Jarocinie 747-22-41
• do Wojewódzkiej Komendy
Policji w Poznaniu 0-800/
130-334 (bezpłatny).
• W Jarocinie 747-15-22.
Ośrodek Terapii Uzależnień,
ul. Kościuszki 18, czynny od
poniedziałku do piątku w godz.
8.30-20.00. Terapia dla osób
uzależnionych i członków ich
rodzin . Interwencja kryzysowa dla ofiar przemocy.
• Klub Abstynenta czynny od
wtorku do piątku i w niedzielę
w godz. 17.00-20.00 w Skarbczyku, (Jarocin, Park 1).
• Punkt konsultacyjny dla
rodziców oraz młodzieży

1

eksperymentującej i uzależ
nionej od alkoholu i narkotyków działa w każdą drugą
i czwartą sobotę miesiąca na
terenie Ośrodka Terapii uzależnień w Jarocinie , ul. Kościuszki 18, w godz. od 9.00
do 13.00 (informacja telefoniczna 747-15-22).
• W Żerkowie 740-38-93,
Punkt konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym
oraz członków ich rodzin C,1>f'r'
ny jest w środy od godz. 17.00 eł?
19.00, wośrodku profilaktyki,
socjoterapii i rehabilitacJI,
ul. Jarocińska 35.
• W Jaraczewie 740-80·13 ·
czynny w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. ffOO
- 18.00. Punkt konsultacyjny,
który prowadzi zajęcia tera·
ble·
peutyczne dla osób z pro .
mem alkoholowym i cztonkoW
ich rodzin , czynny jest W tych
.
dztsamych dniach I go .
nach w ośrodku zdrowia
w Jaraczewie.
• W Rusku 740-00-04 czynny w drugi i czwarty czwai:
tek miesiąca w godz 17
18.00 . Punkt kons~lta~Yj~::
który prowadzi zajęcia
1
rapeutyczne dla osób z prob e. 1on·
mem alkoholowym I cz w
I
ków ich rodzin , czynny jes _
1 90
.
tych samych dniach
dzinach w ośrodku zdrowia

?

w Rusku
81 )
, W Kotlinie (740- 54 - y
· rwsz
czynny w każdy pie dZ,
czwartek miesiąca w go
kon1700 - 19.00 Punk t
.
sultacyjny dla osób uzalel~lkohO '
nionych , m in o d a
. •
ofiar przemocy domowej

.

w

20

urzę-

stal uruchomiony.
(sala
dzie Gminy w Kotlinie

nr 2)

Il

-
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JAROC, ZAKWALIFIKOWAŁ
SIĘ DO KOLEJNEGO KONKURSU

W GMINIE ZERKÓW BUDUJĄ DROGI

Inwestycje za

unijną kasę

W minionym tygodniu ruszy-

długości 1.650 m, czyli od Żerko

nowej nawierzchni jezdnia będzie
poszerzona o 1,5 metra. - Poło
żymy nawierzchnię bitumiczną na

wa do wjazdu do Bieździadowa
- wyjąśnia Marian Wasilik. p.o.
dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Jarocinie. Inwestycja pochłonie 603 tysiące. 50 procent

ła budowa drogi powiatowej z Żer
kowa do Bieździadowa. Oprócz

NA DRODZE z Bieździadowa do Żerkowa aktualnie odbywa się
Poszerzanie jezdni

OWE

Gmina fair play

w pomnianej kwoty stanowią
pozyskane z Sapardu.
Gmina Żerków z własnych środ
ków opracowała dokumentacje.
SzefZDP zapewnia, że droga bę
dzie gotowa do końca lipca.
W Żerkowie prowadzona jest
także budowa ulicy Tagowisko.
- Inwestycję realizujemy przy
udziale środków pomocowych
z Sapardu. Jej wartość wynosi
około 700 tys. zł. 292 tysiące to
pieniądze z Sapardu - mówi Jacek Jędraszczyk, kierownik referatu d.. infrastruktury w Urzę
dzie Miasta i Gminy w Żerkowie.
Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych budują chodniki
na ulicy Konopnickiej,Tuwima
i Asnyka. Pieniądze na ten cel pochodzą z gminnej kasy.
pieniądze

(era)

I STO

tl

z Nowego Miasta uczestniczyli
we wspólnym wyjeździe do zaprzyjaźnionego miasta Ferwert
W holenderskiej gminie Ferwerderadiel. Wycieczka odbyła się
w pierwszych dniach czerwca.

Nowomiejski zespół dał za granicą kilka występów - między innymi w domu seniora „Foswert".
Gośc ie z Nowego Miasta zwiedzili również mnóstwo ciekawych zakątków, w tym młyn i muzeum w Burdaard , dom kultury
w Blije i okoliczne miasta. Dele-

sku pisemnego, 24 czerwca w jakim urzędzie odbył się audyt czyli badanie wiarygodności
danych zawartych w zgłoszeniu.

burmistrz
Ferwert. Pięciodniowy wyjazd
zakończono wieczorem śpie
wackim , podczas którego wystą
piły wspólnie miejscowe zespoły „Slykstappers" i „Excelsior"
oraz „ Złota Jesień ".
gację przyjął również

(nba)

jonowy

Zakład

Gazowniczy).

Odwiedził także jarocińskie
przedsiębiorstwa - Zakłady Mię
sne „Biernacki" oraz Rybband.
Przeprowadzony audyt certyfikacyjny ma za zadanie potwierdze-

W JAROCIŃSKIM URZĘDZIE odbył się audyt czyli badanie
wiarygodności danych zawartych w zgłoszeniu Jarocina do konkursu
.Gmina Fair Play". W konkursie bierze udział ponad 80 gmin z kraju

rociń

Był i w Holandii
Samorządowcy, sołtysi i zespół śpiewaczy „Złota Jesień "

Gmina Jarocin zakwalifikodo drugiego etapu konkursu „Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". Po pierwszej selekcji i pozytywnej opinii dotyczącej wniowała się

nie danych zawartych w ankiecie konkursowej oraz uzyskanie
dodatkowych informacji świad
czących o przyjazności i rzetel-

,Gmina Fair Play" to konkurs, którego celem jest wyróżnianie gmin zaanw tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów. Udział
w konkursie umożliwia gminom wykorzystanie wyników konkursu i przeprowadzonych w jego trakcie badań, obejmujących działania mające na
celu promocję inwestycji. Konkurs jest prowadzony w czterech kategoriach:
gmin wiejskich, miasteczek i małych miast, gmin miejskich i turystycznych .
W pierwszym etapie konkursu uczestnicy wypełniają ankietę, w której
oprócz informacji o charakterze ekonomicznym, liczby zatrudnionych pracowników w urzędzie , wysokości budżetu, dochodów i wydatków gminy,
muszą znaleźć się odpowiedzi na pytania dotyczące oferty inwestycyjnej
gażowanych

oraz promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę. Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu jest badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy.

W CZERWCU delegacja z Nowego Miasta uczestniczyła w wyjeździe do zaprzyjaźnionego miasta Ferwert w
Holandii

V ----

s{

gminy wobec inwestorów.
poznamy we
wrześniu. W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele
p~edsiębiorców, urzędów marszalkowskich, ministerstwa go·podarki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej .
Zwycięzców

v

(mat)

Wianki w rytmie
breakdance

Budują chodniki
się do Sławosz wa. Tam także bę
dzie położony nowych chodnik.
- Wce.foie} Pr::.edsiębiorstwo
Robót Drogm1·_,·ch pos::.er~:yje::.dnię o pól metra. Ulo-:.eniem chodnika zajmą się osoby ::.atrudnio-

ności

N WE MIASTO

WSPÓLNE INWESTYCJE WŁADZ POWIATU Z GMINĄ "OTLIN

b 50 tysięcy złotych pochłonie
i,,-lld?wa chodnika wzdłuż ulicy
'"0St ' k.
. ns 1ego w Kotlinie. InwcstyCJc Wsp ·1 .
p . o n1c realizują Starostwo
L>owi.atowe w Jarocinie i omina
,,otr
o
z k in . Starostwo sfinansowało
_ap·up kostki i krawężników.
· d
cl ze n'.q
ze na zakup piasku pn1od71I
~ Y z naszego budż.et11. B11dow„
• > Prowad::.ą pracownicr ::.a11 Udn ·
.
.
bi. te,11 w ramach robót p11LC?n,,c·/
Cl10,I111.k· będ::.te
. wvlo.
'· ., 1.
Zony nc10d .
·
śn·:
ct11k11 UW0111- wyja1<. ia ~alcnty Kwaśniewski, wójt
wOtlina< • " I) cp l ak"
· ma I,yc, gotoy na pr1.clomic lipca i sierpnia.
c )N,'. tym nic koniec współpra
grr11ny Kotlin 1. jarocińskim
/~st"':'c~11. Po zak01k1cniu prac
Otltn1l: rohotnicy przcniosq

Do Jarocina przybył dr Przemysław Kulawczuk, dyrektor ds. badań Krajowej Izby Go. podarczej. W trakcie pobytu spotkał
się z władzami gminy, przedstawicielami inwestorów, lokalnych
organizacji biznesu i dostawców
mediów (TP S.A.. PWiK. Rejonowy Zakład Energetyczny. Re-

ne na roboty publiczne w Kotlinie - mówi Marian Wasilik, p.o.
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie. Slawoszewska inwestycja pochłonie 100 tys.
(era)

NA GOŚCI tegorocznych wianków czekał pokaz breakdance

Kilk·a tysięcy osób bawiło
w sobotni wieczór w lasku
„ Guć" w Nowym Mieście , gdzie
Już tradycyjnie odbyły się obrzędy związane z Nocą Świę
tojańską. Prócz tradycyjnego
„wyławiania wianków" na gości
się

imprezy czekał pokaz breakdance (na zdjęciu) , a także kabaretowa biesiada z Romanem
Gerczakiem w roli głównej pt.
„ Zabrałaś mi ląto ". Zabawa
przy ognisku trwała do białego
rana .
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ZALEGŁE

TAK dla strajku
w Meblach
Pogotowie strajkowe w JaroFabryce Mebli trwa. Załoga jednak nadal pracuje, a
związki zawodowe prowadzą negocjacje z zarządem. W miniocińskiej

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WYWIESIŁY LISTY PRZYJĘTYCH UCZNIÓW

PENSJE W FABRYCE MEBLI

NIEWYPŁACONE

Nie wszystkim
•

się

li 67,32 % załogi. 95,6 % uczestników referendum poparło udział
w strajku, jeśli zostaną wyczerpane wszystkie możliwości negocjacji z zarządem, a sytuacja

1. Czy jesteś zdania, że proponowany przez kolejny zarząd JFM S.A.
,,program naprawczy", nie akceptowany przez związki zawodowe JFM SA,
da poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki JFM S.A. i zabezpieczy nasze miejsca pracy?
TAK - zagłosowało 4 pracowników, czyli 1,7 % załogi
2. Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w ostateczności, jeżeli popierasz żądania związków zawodowych JFM S.A., a nie zostaną one speł
nione przez zarząd JFM S.A.?
TAK - zagłosowało 218 pracowników, czyli 95,6 % załogi

1. Żądamy opracowania odpowiedzialnego programu naprawczego i okrezasad rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami, ponieważ
dotychczasowe działania zarządu naruszają najbardziej istotne prawa i
interesy pracowników. a jednocześnie nie zapewniają poprawy sytuacji
finansowej spółki
ślenie

2. Żądamy przestrzegania obowiązku terminowego wypłacania wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz
domagamy się natychmiastowej wypłaty zaległych świadczeń
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- Będę uczyła się w klasie matematyczno-fizycznej. Szczęście mi
dopisało. Będę w klasie razem z moimi koleżankami - cieszyła się Kasia.
Ale nie wszyscy absolwenci gimnazjów dostali się do upragnionej
szkoły. W Zespole Szkół Ogólnokształcących "pod kreską" znalazło
się 107 osób.
Były

okrzyki, uściski, łzy raale także płacz i smutek.
W środę szkoły ponadgimnazjalne wywiesiły listy osób, które we
wrześniu rozpoczną naukę w ich
progach. O rekrutacji decydowała
liczba punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz oceny na świadectwie. Maksymalnie
można było uzyskać 200 punktów:
100 za egzamin i l 00 za oceny na
dości,

świadectwie.

stałam się. Uzyskałam 107 punktów. Nie pówiodło mi się na testach. Uzyskałam tylko 56 punktów. Na pewno będę s ię odwoły
wała. Bardw chciałabym uczyć się
w tej szkole. W ostateczności powstaje mi liceum w „jedynce" - mówi dziewczyna.
W jarocińskim liceom „pod
kreską" znalazło 107 osób. W ZSO
największym zainteresowan iem
cieszyły się klasy humanistyczna,

3. Żądamy prawidłowego i terminowego potrącania oraz przekazywania
składek związkowych oraz domagamy się natychmiastowej wypłaty zaległych składek

- 75 % pracowników fizycznych otrzymało do tej pory zaliczki za kwiecień i maj
- pracownicy umysłowi otrzymali do tej pory zaliczki za marzec
(średnia wysokość zaliczki wynosi 300 - 350 z/ netto dla jednego pracownika)

- 200 pracowników bezpośrednio produkcyjnych
- 50 pracowników pośrednio produkcyjnych
- 40 pracowników umysłowych

nym tygodniu miały miejsce wy- zakładu i załogi w najbliższym
darzenia, które mogą mieć dla za- czasie nie poprawi się. - Znamy
teraz zdanie pracowników kładu decydujące znaczenie - załoga wzięła udział w referendum
mówi Marek Boguszyński. - Neprzeprowadzonym przez związ gocjacje z zarządem zakończą się
ki zawodowe, w Swarzędzu od- prawdopodobnie w tym tygodniu
podpisaniem protokołu rozbież
było się walne zgromadzenia
udziałowców (planowane walne
ności. Następnym posunięciem
zgromadzenie w JFM przełożo będzie powołanie mediatora. Jeno na koniec lipca), w fabryce śli mediacje nie dadzą rezultaw Jarocinie odbyło się spotkanie tu, to związki zawodowe i zało
zarządu z nowym kontrahentem
ga - z pięciodniowym uprzedzeniem zarządu - mają prawo
z rejonu Zatoki Perskiej.
Pytania postawione załodze przystąpić do strajku - wyjaśnia
w referendum dotyczyły opinii związkowiec.
na temat programu naprawczego
Związki zawodowe otrzymaopracowanego przez zarząd JFM ły obietn icę od zarząd u JFM, że
oraz ewentualnego pop-arcia i udzia- do środy załoga otrzyma część
za ległych wynagrodzeń. - Niełu w strajku. - Referendum odktórzy pracownicy otrzymaliby
bywało się prLez dwa dni - mówi
Marek Boguszyński, przewodni- wtedy dopiero wyrównanie za
marzec. Ale czy tak będLie? Nic
czący zakładowej „Solidarnowiadomo, bo mamy poniedziałek
ści". - Nic było innej możliwo
ści, ponieważ w zakładzie, w cią
i z tego, co wiem jeszcze żadne
gu jednego dnia nie ma wszyst- pieni,Jdze nie poszły n~ konta
kich pracowników. W glosowa- - mówi Marek Boguszyński.
(ann)
niu wzięło udział 241 osób, czy-

Za darmo oddam w dobre ręce dwa
3-miesięczne koty
- Jarocin, ul. Harcerska 1O

w których chce młodzież. - tłuma
czy dyrektor. Po pierwszym naborze w ZSP nr l niewiele miejsc
pozostało w zasadniczych szkołach zawodowych.
W ZSP nr 2 po pierwszym
naborze nic ma wolnych miejsc
w szkołach średnich. Podobn ie jak
w „jedynce" sporo osób składało
kserokopie dokumentów. W ,,dwójce" najwięcej chętnych było do
technikum hotelarstwa. - Jest IO
nowy kierunek, ktÓI)' otworz.y/i.śmy
i on dominował. Na drugim miejscu technikum te lekomunikacj
- mówi Wojciech Florczyk, dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie. Szkoła
dysponuje około 80 miejscami
w szkole zawodowej. - Zasadn icze, szkoła zawodowa są to zawody robo111icze w większo.fr i dla
młodocianych pracowników, to
jest uza/eż.nion e od skierowania
przez pracodawców do s-:.koły
- wyjaśnia dyrektor.
Walczą

WSZYSCY Z NIECIERPLIWOŚCIĄ sprawdzali listy przyjętych do szkól

W powiecie jaroci11skim tradycyjne największe ob lężenie
przeżywał Zespól Szkól Ogólnokształcących w Jaroci nie. O 330
miejsc ubiegało się 437 gimnazjalistów. 72 kandydatów zadeklarowało, że LO wybiera jako drugą
szkolę. Kilka minu t przed godziną
12.00 napięcie narastało z każdą
sekundą. Kiedy woźny otworzył
drzwi szkoły, uczniowie wraz z rodzicami wbiegli do środka budynku. - Dostałam się! To ta wymarzona klasa - krzyczała Kasia.
- Będę 11c::.yła się w klasie matematyczno1i::.ycznej. Uzyska łam
123 punkty. Szc::;ę.l'cie mi dopisało. Będę w klasie raz.em z moimi
kole~ankami. Asekuracyjnie wybrałam liceum ogólnokształcące
pr-:.y ZSP nr i w Jarocinie. Niestety niektórzy swoje nazwiska znaleźli na liście nieprzyjętych do
szkól. Angelika ze złam i w oczach
siedziała na ,;chodach. - Nie do5 lipca szkoły wywieszają listy ostatecznie przyjętych uczniów. Do 7 lipca do godz. 12.00 uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły.
zanoszą oryginały dokumentów do
takiej gdzie zostały wolne miejsca .
9 lipca o godz 15.00 szkoły ogla·
szaJą listy przyJętych do szkól po
naborze uzupelniaJącym

I

biologiczno-chemiczna i informatyczna. Aby dos tać s ię do ZSO
należało uzyskać 112 punktów.
N,tilepszy uczet1 zdobył 169 punktów.

Ekonomik oblegany
Do Zespo łu Szkól Ponadgimnazjalnych nr l w płynęło J .030
po dań. Wielu uczniów sk ładało
kserokopie dokumentów, co oznacza, że ubiegali s ię o miejsca
w innych szkołach i być może tam
się dostali. Placówka przygotowała 306 miejsc w liceach i technikac h oraz 68 w Zasadn iczych
Szkołach Zawodowyc h. Wtedy
osoby, które zna lazły siy „pod
kreską" automatycznie znajdą s ię
na l iście przyję tych. - Je.fi i chodzi
o pierwszy wybó,; to mamy ju ż. zapełnione technikum ekono111icz11e,
ha11d/owe, technikum żyw ieniowe,
liceum prrfilowa11e i dwie klasy
liceu111 ogń/11okształcącew> - mówi
Ursw la Goling, dyrektor Zespołu
Szkól Ponadgimnazjalnych nr I
w Jaroc inie. M łodzież przewafo ie
wyb ierała śred nie szkoły zawodowe. - Nqjwi('Cej d l{'t11ych by ło do
"eko11mnika". W tym rokll 11ie br;d~ie techniku111 drzewnego. Za
111iast lef!.O stwor-:.y111y klas{' ekmwmic::.nq. Mam\' Z!!,Od(' ze .1·taros/wa.
·.eh\' kszwłci<' 11· takich kiem11kach,

[/

I

I

o ucznia

Zaledwie 150 gimnazjalistów
zdecydowało się na naukę w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych
w Tarcach. Szkoła w sys temie
dziennym przygotowała J20 miejsc.
Po pierwszym naborze skompletowano klasy liceum profi lowanego ekonomiczno-administracyjne
i technikum organizacji u. ług gastronomicznych. - To są uczniowie
li, I l f wybom, aja jeszcze nie ,nam
o ryginału św iadect\\' i moż.e okazać się, ie z dwóch klas po-:.o.1·u'.nie jedna. Do technikum orga1HZC1lji usług gas1ro110111icznej mam
30 podań i 30 kopii świadectH\ ale
na razie jest tylko J4 oryg inałóH'·
My czekamy na nabór uzupełnia·
jący, któty będzie się odbyll'al od
7 liprn - mówi Andrzej Dn.11kzU~·
Szkoła nic określała dolnej grant·
cy punktów. - Przy tak małej i/o.fr-i poda11, ta dolna granica ni~
.fimkcjonuje. Wszyscy chętni -:.osta/1
Jak bv§111v
z.robili kreskę,I
PrZ\'J·,,ci.
- r
.
.
Io 11ie wyko11a liby.<:111y nabo/'I
- mówi dyrektor.
.
_
Na rd7ic t111dno określić.tle wo 1
nych miejsc pozostało w poszc~~. octn·
gólnych szkołach powiatu Jar
)()
skiego. Do 2 lipca do godziny 15.(
uczniowie musieli złoiyć orygir~alY
, · icctw wraz z zasw1a
, · Jc/ t:'11 tCt11
swtac
o liczbie punktów. Dokumenty są
potwierdzeniem woli kontynuowa·
•
1-·
1, I
(era)
ma
nuur-:t
w s1r-:o
c.

...
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DEBIUT Roberta Kaźmierczaka
jako wędkarza zakończył się
zaplątaniem żyłki w ogrodzenie.
Z pomocą przyszedł mu
wiceburmistrz Gibasiewicz
WICEBURMISTRZ Witosław
Gibasiewicz raczył się chlebem ze
smalcem. Mniam, jakie dobre

WICEBURMISTRZ KA•MIERCZAK nawet na leżąco nie miał brania, ale pomógł naszej dziennikarce

WICEBURMISTRZ
leżał

• WEź SOBIE Jeszcze ogóra
• radził wiceburmistrz
Robert Kaźmierczak

na pomoście

W minionym tygodniu władze gminy Jarocin zorganizowały piknik integracyjny
dla dziennikarzy. Impreza odbyła się na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy.

PÓŹNIEJ SAM zademonstrował,
jak to się robi
ZdJęc1a

Agnieszka Matusiak i Bartosz Nawrocki

NA ZAKOŃCZENIE imprezy rozegrano mecz piłki plażowej. Drużyna samorządowców walczyła
dzielnie, ale przegrała

INFORMACJE
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NOWE MIASTO
~

Swietl ica i wycieczki
Zajęcia świetlicowe , wycieczki, wyjazdy do kina i na
basen - takie propozycje z myślą
o tych dzieciach, które w tym

Już

po raz jedenasty zapraszamy naszych Czyt
udziału w konkursie „ Wakacyjne szlaki". Prz
cje czekamy na kartki, a przede wszystkim ory
cia. Najciekawsze opublikuiemy nagrodzimy.
Przez ostatnie dziesięć edycji konkursu „Wakacyjne szlaki" do redakcji dotarło tysiące kartek i kilkaset zdjęć z różnych części nie tylko naszego kraju,
ale całego świata. Czytelnicy pisali ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Australii, Hiszpanii, Grecji, Egiptu, krajów skandynawskich i wielu innych. Były
też pozdrowienia z okolicznych miejscowości wypoczynkowych: Cichowa, Skorzęcina, Zaniemyśla i Powidza. Chcielibyśmy, abyście Państwo i w tym roku
przysłali nam kartki i ciekawe zdjęcia z wakacyjnych podróży, które będziemy
publikowali na łamach naszego tygodnika.
Zapraszając do zabawy, zachęcamy Was do podzielenia się z nami ciekawymi i przydatnymi dla innych informacjami. Napiszcie, dlaczego postanowiliście
spędzić urlop w górach, nad morzem czy za granicą. Gdzie najtaniej można zakwaterować się, zjeść, wypożyczyć sprzęt turystyczny, co warto zobaczyć.
Czekamy na Wasze kartki, a szczególnie na ciekawe zdjęcia. Nadsyłajcie
je na adres „Gazeta Jarocińska", ul. Wolności 1a, 63-200 Jarocin. Po wakacjach spośród nadesłanych kartek i fotografii rozlosujemy nagrody. Dla autora
(ao>
najoryginalniejszego zdjęcia mamy rower górski.

roku nigdzie nie wyjadą na
wakacje, przygotował Gminny
Ośrodek Kultury w Nowym Mieście.
(nba)

Wtorek
godz. 10.00 - 14.00
zajęcia świetlicowe
(warcaby, szachy, bilard, tenis stołowy, gry planszowe, TV)
Środa
bliższej

godz. 14.00 - 16.00
okolicy lub zajęcia plastyczne

wycieczki,zwiedzanienaj-

Czwartek
godz. 10.00 - 14.00
zajęcia świetlicowe i filmy wideo w malej sali ub tenis stołowy, warcaby, szachy, bilard, gry
planszowe, TV
godz. 16.00 - 18.00
taniec nowoczesny
Piątek
godz. 10.00 - 14.00
zajęcia świetlicowe
(warcaby, szachy, bilard, tenis sto/owy, gry planszowe, TV)
godz. 17.00 - 20.00
zajęcia rekreacyjno-sportowe w terenie lub tenis stołowy, warcaby, szachy, bilard, gry planszowe, TV

Sobota
godz. 9.00 - 11 .00 zajęcia świetlicowe
(warcaby, szachy, bilard, tenis stołowy, gry planszowe, TV)
Imprezy dodatkowe - po ukazaniu

się

plakatu

Wyjazdy:
- do Kinepolis w Poznaniu na filmy - ,,Harry Potter" , ,,Shrek 2",
terminy - 7 i 14 lipca oraz 11 sierpnia (zapisy na dowolny film)
- na basen do Żerkowa - planowany na 21 lipca i 4 sierpnia (wycieczka rowerowa)
Zapisy na wyjazdy na baseny i do kina w biurze GOK-u
Turnieje wakacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

- turniej warcabowy
- turniej szachowy
- turniej tenisa stołowego

- 23 i 30 lipca
- 6 i 13 sierpnia
- 20 i 27 sierpnia

KOTLIN

Nudne wakacje
Nudne wakacje czekają te
dzieci z gminy Kotlin, które nigdzie nie wyjechały. Kilka kon-

Sponsorem nagrody głównej jest

A
,,U WILKA''

kursów przygotowały dla nich
tylko bibl ioteki w Kotlinie i Sła 
woszewie.

BIBLIOTEKA W KOTLINIE
godz.10.00 konkurs mający na celu kształtowan i e umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji
15 lipca
godz.10.00 konkurs na najlepszą karykaturę znanej
w Europie osoby i wystawa prac
22 lipca
godz.10.00 konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie
29 lipca
godz.10.00 konkurs na najładniejszą kartkę pocztową
ilustrującą zwyczaje i tradycje polskie, wystawa prac
5 sierpnia
godz.10.00 „Dziewczęca bohaterka literacka"- konkurs
plastyczny
12 sierpnia godz. 10.00 „Dobre obyczaje"- konkurs wiedzy
26 sierpnia godz. 10.00 „Jaka to melodia"- konkurs muzyczny
8 lipca

Jarocin
ul. Paderewskiego 3/5
ul. Wrocławska-Węglowa

BIBLIOTEKA W SlAWOSZEWIE
OGŁOSZENIA

Najtańsza oraz wysoce skuteczna metoda
ocieplania ścian budynków posladającychb
kanał powietrzny (mur pruty) oraz
najekonomiczniejsza metoda ocieplania
stropodachów. Docieplenie stropodachu
ww. metodą powoduje wzrost te'llperatury
w pomieszczeniu nawet do 6 C. Po
wykonaniu docieplenia można uzyskać
oszczędność na ogrzewaniu od 30 do 50 %.
Wtłoczenie granulatów styropianowych pod
ciśnieniem zapewnia szczelne wypełnienie
kanału powietrznego odpowiadające
swoimi właściwościami płycie
styropianowej. Koszty uzależnione są od
ilości wtłoczonego materiału i kształtują się
na poziom ie 8 - 1Oz1 za 1m ściany

•

ADLER Et5
szafy wnękowe
podłogi

(parkiety, panele)
Ko

6 lipca
godz.15.00 „Zgadywanki literackie" - tytuł i postać z bajki
1 O lipca
godz. 8.00 Rajd rowerowy-zwiedzamy nasze okolice (stare dworki). Zapisy u proboszcza
15 lipca
godz. 15.00 „Mój ulubiony wiersz" - konkurs plastyczny
19 lipca
godz.15.00 Kto to napisał-odgadnij autora
28 lipca
. godz. 10.00 „Moja ulubiona książka przeczytana latem"
- konkurs plastyczny
3 sierpnia
godz.15.00 Cala Polska czyta dzieciom „Legendy z polskiej ziemi "
11 sierpnia godz.10.00 konkurs piosenki biesiadnej
26 sierpnia godz.19.00 ognisko na pożegnanie wakacji, pieczenie
kie/basek

-501 623-285

BANKOWY, WAKACYJNY

KREDYT

gotówkowy

WlTEX®
MARKOWA

PODŁOGA

Jarocin. ul św Ducha 15
tel 747-57-37
Środa Wlkp., ul. 20 Października 1
tel. (0-61) 285-45 -24

Bez poręczycieli
i opłat wstępnych
Na dowolny cel
do 30.000„
Koszt kredytu 7, 9 %
roty bez odsetek

Tel. 0-506/789-262

p P.H.U. HYDRO POMP M. Oydymskl

Autoryzowany Dealer URSUS

ul Szarych Szeregów 14.63-000 Ś roda \Mkp

u
(0-61 )285-67 -71, 0-607/267-573

OGROMNEGO KOZAKA znalazł Mateusz Mat/oka z Kurcewa
w mie1scowym lesie . Grzyb ważył ponad kilogram

(in)
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ANNA GAUZA
Zakładowy fundusz socjalny

na

liczbę

zatrudnionych, fundu z

DECYDUJĄ PRACOWNICY
~eśli pracownik prywatnej firmy nie
Jest pewien, czy w jego zakładzie
istnieje fundusz, powinien to sprawdzić w regulaminie pracy. Jeśli pracodawca nie tworzy funduszu i nie
chce nam wypłacić pieniędzy, musi
to znaleźć się w regulaminie wynagradzania. W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia 20 i więcej osób
na Pełnym etacie, na odstąpienie od
V.:YPiaty musi mieć zgodę pracownik_ów - reprezentowanych przez
związki zawodowe, a jeśli nie ma
ZW1ązków przez wyznaczoną przez
Z~logę osobę . Wówczas odpowied~ią adnotację umieszcza się w uk/azie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Tak więc, pracownicy mogą mieć wpływ na to. jak
Zostaną rozdzielone pieniądze .
~ Jakich okolicznościach pracownik Uprawniony jest do skorzystania
z funduszu , można sprawdzić w jego
regulaminie. w przypadku przyzna;an1a środków na wypoczynek, nietóre firmy wyplacaJą pieniądze
~rzed wyjazdem , inne refundują
noszty wczasów. Kwoty przyznawake s"' uznaniowo, a najczęstszym
1~enum Jest sytuacja życiowa i manalna pracownika.

szu socjalnego

wyjeżdżają

nato-

powoła

liczby zatrudnionych. Wynosi on

na z grona pracowników. Pieniądze

na jednego pracownika 37,5 %

cyduje komisja socjalna

tworzo11y je t w zakładach fery

miast na wycieczki. - W minionym

budżetowej.

roku zarganizowaliśmy wyjazdy do najczęściej wykorzystywane są na
Warszawy, Krakowa i Jeleniej wycieczki i imprezy pracownicze.
Góry. Pracownicy nie płacili nic.
Tajemnico firmy
Kiedyś tworzyliśmy 37,5 % fundusz, ale ni8dy nie został wykorzy- Fundusz socjaln); to jest tastany. Obniżyliśmy więc go. Nato- jemnica firmy - mówi Le zek
miast, jeśli nie starcza, w ciągu Trzcieliński, prezes jarocińskiej
roku go zasilamy - wyjaśnia Sta- firmy Rybhand, pytany o przeni ław Osiewicz, właściciel firmy. znaczenie pieniędzy z funduszu.
Ponadto w ciągu roku organizowa- - Fundusz, jak wiadomo, przysłune ą pikniki dla pracowników i ich . guje najbiedniejszym pracownirodzin. Dopłacają też do wyjaz- kom. Środki otrzymują więc najdów dzieci. Wysokość zależy od ubożsi, ale biedny człowiek na watatusu materialnego rodziny, a do- kacje nie pojedzie. Nie stać go na
finansowywana jest przynajmniej wakacje, więc nie korzysta z funpołowa kosztów wyjazdu. W tym
duszu. Nie robię spotkań integraroku ufundowano też 60 biletów cyjnych. Pracownicy otrzymują
dla pracowników, którzy chcieli pomoc finansową, dzieci paczki na
pójść na koncert Andrzeja Pi.a święta - dodaje Le zek Trzcieliń
secznego. - Nie chcieliśmy, żeby te ski, prezes firmy. Pytany o wielbilety wylądowały w koszu, więc spo- kość zapewnia, że fundusz został
17f/dziliśmy listę i chętni zapisywali
utworzony w wysokości ustawosię - uzupełnia Stanisław Osiewicz.
wej. W zależności od dochodu, do
W półce „Kotlin' z 37,5 % wczasów dopłaty otrzymują prafundu zu pracownicy otrzymują cownicy jarociń kiego Rejonowego
dofinansowanie do urlopu w wy- Zakładu Energetycznego. Dyrektor
okości od 300 do 600 zł - w zaJan Adamkiewicz nie chce mówić,
leżności od dochodu. Ponadto orw jakiej wysokości. Udzielenia inforganizowane ą imprezy integracyj- macji odmówiła nam natomiast wła
ne. Dotowane ą również wakacyj- ścicielka jarociń ·kiego zakładu krane wyjazdy dzieci pracowników. wieckiego - Elżbieta Zakrzewska.
Zatrudnieni w fmnie otrzymują też
bony towarowe na święta. Ich wy- Jako wysokość
okość zależy od sytuacji materialfunduszu?
nej pracownika.
Fundu z to pieniądze, które loPracownicy jarocińskiego urzę kowane są na oddzielnym rachundu skarbowego nie korzy tają z do- ku bankowym. Tworzony jest z cofinansowania do urlopu. O prze- rocznego odpi u pod tawowego,
znaczeniu 'rodków z funduszu de- który naliczany jest w to unku do

rnuszą tworzyć pracodawcy, któ-

rzy zatrudniają co najmniej 20
?Sób na pełnych etatach. Firmy lub
instytucje, w których pracuje 20
ludzi, ale nie w wymiarze pełnego
etatu, raz w roku muszą wypłacić
Pracownikom pieniądze - świad
czenie urlopowe. Do tego zobowiązani są również przedsiębior
cy nie tworzący funduszu. Dofinansowywane mogą być jednak
tylko wyjazdy krajowe.
Obowiązkowo, bez względu
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NFORMACJE

Urlop, basen, imprezo ...
Pieniądze z funduszu ą przeznaczane nie tylko na dofinan owanie urlopu. Zakład pracy może
udzielać pracownikom pożyczek,
a nawet bezpłatnej zapomogi.O św iad
czenia z funduszu można ubiegać
się nie częściej niż dwa razy w roku.
W jaraczewskiej firmie Biegun
dofinan . owują pracownikom nawet do 50 % kosztów urlopu . - Refundujemy wczasy, a wysokość dofi na nsowa n i a zależy od kosztu
wyjazdu pracownika. Oprócz tego
pieniądze z funduszu przeznac-;:,amy na organizację wycieczek, zabaw karnawałowych dla pracowników. Dzieci dostają paczki na
święta i Dz ień Dziecka, a w okresie wakacyjnym wyjeżdżają na basen, do kina - mówi Waldemar
Czabań . ki, pracownik finny. Wysoko. ć odpisu wyno i 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowania na wyjazd urlopowy nie
dostają pracownicy Zakładów Mię
snych Biernaccy w Golinie. Firma
tworzy fundu z ocjalny w ustawowej wysokości, który p!7eznaczany jest na sfinansowanie spotkań
integracyjnych dla pracowników,
które odbywają. ię raz w roku. oraz
bony towarowe na święta ( I00 zl).
Pracownicy Wytwórni Mozaiki Osiewicz w Goli rzadko korzystają z dopłat do wyjazdów wakacyjnych. W ramach 12 % fundu-

V

przeciętnego

wynagrodzenia miektórego wysokość podaje Główny Urząd Statystyczny.
Pracodawca może jednak ustalić
inną wysokość odpisu. Ma do tego
prawo. Stąd też w finnach z naszego terenu, fundusz kształtuje się
nawet poziomie kilkunastu procent, jak np. w famie Osiewicz. Co
nie oznacza, że pracownicy korzystają z niego w mniejszym stopniu, niż zatrudnieni w zakładach,
w których fundusz wynosi 37,5 %.
Ważne jest to, że pracownicy nie
ponoszą kosztów tworzenia funduszu. Jeśli nie zostanie on wykorzystany w danym roku kalendarzowym, przechodzi na następny.
sięcznego,

•

MAKSYMALNE KWOTY
ŚWIADCZENIA URLOPOWEGO
WTYM ROKU:
Oblicza

się

je od kwoty 1.855, 15 -

przeciętne wynagrodzenie ogłoszo

ne przez Główny

Urząd

Statystyczny

w pierwszym kwartale tego roku, po
potrąceniu składek na ubezpieczenie.
695, 85 zł - podstawowa wysokość
dofinansowania na jednego pracownika zatrudnionego na pe/ny
etat w normalnych warunkach
927,58 zł - na jednego pracownika
zatrudnionego w szczególnie uciąż
liwych warunkach pracy
811,63 zł - na pracownika, wzglę
dem którego orzeczono stopień nie-

pełnosprawności

Na pracownika młodocianego:
• 92, 76 zł w pierwszym roku praktycznej nauki zawodu
- 111,31 zł w drugim roku
- 129,86 zł w trzecim roku
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UROCZYSTA SESJA NA 61 O-LECIE
JARACZEWA

Wójt wychwalany
W minioną sobotę w Urzę
dzie Gminy w Jaraczewie odbyła się uroczysta sesja rady gminy. Okazją był jubileusz 610-lecia powstania Jaraczewa. W sali
sesyjnej zebrali się radni, sołtysi
i zaproszeni goście. Gospodarzem uroczystości był przewodniczący rady gminy Roman
Skrzypczak. Krótki rys historyczny Jaraczewa przedstawił
dyrektor Muzeum Regionalnego

Ziemi Jaraczewskiej, którzy bronili ojczyzny. W wystąpieniach
przewijały się słowa dużego

uznania dla wójta Dariusza St1ugaly. - Wójt Jaraczewa zaliczany
jest do grona najwybitniejszych
wójtów południowej Wielkopolski. Jest kreatywny i otwarty na
nowatorskie rozwiązania. Takich
ludzi nam wszystkim potrzeba,
zwłaszcza teraz, kiedy dla polskiej wsi można 11zyskac: potężne

Z WIELKIM poświęceniem zawodnicy biegli „pieskiem" po punkty dla swoich reprezentacji
Związku

20 drużyn z gminy Jaraczewo
i jedna reprezentacja Związku
Gmin Kotzschau wzięło udział
w Turnieju Samorządowców Wiejskich Gminy Jaraczewo. Z transparentami zachęcającymi do zabawy i rywalizacji do pierwszej konkurencji przystąpili radni reprezentujący poszczególne wsie. Jednym
z najlepszych był Stanisław Dąb

kurencji, która była powodem
wielu kontrowersji. Rzucali wytłaczankami do jajek. Odległość
w dużej mierze zależała od szczę
ścia i od powiewów wiatru. Celne i dowcipne komentarze prowadzącego turniej - Mariana Biegań
skiego z Noskowa, wywoływały
aplauz wśród publiczności i rozładowanie napięcia między za-

Gmin Kotzschau. Po kilku
konkurencjach była nawet w czołów
ce. W końcowej punktacji zawodnicy z Niemiec zajęli l O. miejsce.
Zwycięzcą turnieju została reprezentacja Łobza przed Parzęcze
wem i Łukaszewem. Na czwartym
miejscu znalazły się Łowęcice,
a na piątym Jaraczewo.
Sędzią głównym zawodów był

kiewicz z Noskowa, który celnie

wodnikami.

Jan Tomczak, dyrektor Gminnego

rzucał

do skrzyni piłkami: lekarską, nożna, do tenisa ziemnego i stołowego. Dużo emocji
wzbudziło przeciąganie samochodu. Strongmeni, jak nazwano
uczestników tej konkurencji, mieli za zadanie przeciągnąć „malucha" za wyznaczoną linię. Zawodnicy stosowali różne techniki.
Niektórzy byli w sportowym obuwiu do gry w piłkę, czyli w popularnych „korkach", a inni wyposażeni byli w specjalne rękawice.
Doping licznie zebranej publiczności zagrzewa! do walki i dodawał sił. Sołtysi rywalizowali w kon-

Członkowie

poszczególnych
ekip z dużym poświęceniem skakali w workach i biegali „pieskiem". Drużynom z gminy Jaraczewo dorównywała reprezentacja

1. Łobez
178,0 pkt.
2. Parzęczew
162,5 pkt.
3. Łukaszewo
153,0 pkt.
4. Łowęcice
152,0 pkt.
5. Jaraczewo
148,0 pkt.
6. Nosków
144,5 pkt.
7 Brzostów
144,0 pkt.
8. Łobzowiec
133,0 pkt
9 Zalesie
131.0 pkt
10. ZwiązekQmKazschau129,5 pkt.
11 Suchorzewko
123,5 pkt.

ODSŁONIĘCIA PAMIĄTKOWEJ
imię Powstańców

TABLICY w parku, któremu nadano

Wielkopolskich,

dokonał Bronisław

Andrzejczak
ZdJęcraAnna Konieczna

Ośrodka

Kultury w Jaraczewie,
głównego organizatora turnieju.
Puchary i dyplomy wręczał wójt
Dariusz Strugała.
(ann)

12. Góra
13./14. Gola
i Strzyżewko
15. Panienka
16. Rusko
17 Cerekwica Nowa
18. Gola li
19. Wojciechowo
20. Cerekwica Stara
21 . Niedźwiady

121,5pkt.
121,0pkt.
121,0pkt.
120,5 pkt.
118,0pkt.
117,5 pkt.
107,5 pkt.
107,0 pkt.
96,0 pkt
72,5 pkt.

WÓJT DARIUSZ STRUGAŁA wręczył między innymi medale

.. Za szczególne

zasługi

dla gminy Jaraczewo·

w Jarocinie Eugeniusz Czamy.
Z okazji jubileuszu wójt Daiiusz
Strugała przyzna! 20 odznacz.eń.
Między innymi Stefanowi i Teresie Jaraczewskim - potomkom
właścicieli Jaraczewa oraz Krystynie i Czesławowi Andrzejewskim - prowadzącym zespól „Noskowiacy".
Goście sk ładali życzenia
mieszkańcom

gminy Jaraczewo,
gratulowali chlubnej przeszłości
i bohaterów wywodzących się z

środki z Unii Europejskiej. Gratulujemy wam takiego włodarza
- mówił senator Andrzej Spy-

chalski.
Tuż po zakończeniu uroczy-

stości w urzędzie gminy odbyło
się nadanie imienia Powstańców
Wielkopolskich miejscowernu
parkowi. Odsłonięcia pamiątko
wej tablicy dokonał Bolesław
. tli
Andrzejczak, członek Korn1te
Ochrony Pamięci Walk i Mę,
(ann)
czenstwa.

ODZNACZENI
Medalem „Za szczególne zasłu

gi dla gminy Jaraczewo"
Krystyna Andrzejewska
Stefan Czarnecki
Stanisław Dąbkiewicz

Leon Kasprzek
Odznaką „Zasłużony

dla gminy

Jaraczewo
Czesław

Andrzejewski
Kazimierz Balęczny
Jan Grzesiek
Andrzej Grzyb

V

V

Teresa Jaraczewska
Stefan Jaraczewski
Ryszard Kamiński
Kazimierz Kościelny
Stanisław Krawczyk
Jerzy Małachowski
Krzysztof Naciera
Marianne Riemeyer
Edda Schaaf
Andrzej Spychalski
Jan Strzelczyk
Grzegorz Wożny
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SZPITAL popada w

długi

Prawie 1.900.000 zł wyniosła strata szpitala za miniony rok. Obecnie zobowiązania placówki sięgają ponad 5 mln zł.
Zdaniem dyrektora Tomasza Paczkowskiego, szpitalowi na razie nie grozi utrata płynności finansowej.
zaległości z tytułu podatku. Po
uiszczeniu opłaty restrukturyzacyjnej zaległości naliczone przed
2003 r. burmistrz umorzył. Jednak
szpital musi podatek regulować na
bieżąco. Natomiast zaległości za ubiegły rok - 108 tys. zł brutto burmistrz
Adam Pawlicki rozłożył na 36 rat
Radni opozycji mieli pretensje,
że z mediów dowiedzieli się o
unieważnieniu przetargu na rozbudowę szpitala. Starosta wyjaśniał,
że było to konieczne ze względu
na pojawienie się możliwości pozyskania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na całą rozbudowę. A pienią
dze zapisane w budżecie na pierw-

Szpital, którego obecne zobowiązania wynoszą ponad 5 mln zł,
Zdaniem dyrektora Tomasza Paczkowskiego, nie jest w najgorszej
sytuacji, biorąc pod uwagę, że inne
Placówki w kraju zadłużone są na
kwoty rzędu 18-20 mln zł. W zobowiązaniach mieszczą się również roszczenia pracownicze z ty-

tułu ustawy „203", a wynoszą 2.
249.000 zł. - To nie jest tak, że
nic się z tym nie dzieje. Od kilkunastu miesięcy rozmawiamy ze
~iązkami zawodowymi i rysuje
się kompromis - mówił Tomasz
Paczkowski podczas powiatowej
komisji rozwoju gospodarczego,
budżetu i finansów oraz integracji

nania wynoszą już prawie 700 tys.
zł. Czy fundusz zapłaci? Tego nie
wiadomo.
Radni powiatowi na komisji
budżetowej, omawiając sprawozdanie finansowe ZZOZ-u, bardzo
szczegółowo pytali o wszelkie
wydatki ponoszone przez placówkę. Chciano wiedzieć, czy zagrożona jest płynność finansowa szpitala. - Nie mamy dobrej płynności

mać:

• przyznał dyrektor ZZOZ-u To·

oddziały

masz Paczkowski. - Obsługujemy
płatności, ale w niewystarczają
cym stopniu i z opóźnieniami.
Zaczęło się to w minionym roku,
w momencie kiedy nastąpiła obniż
ka kontraktu i pogłębia się - wyjaśniał Tomasz Paczkowski. Z tym
wiąże się również wzrost odsetek.

Wielkopolski trafiło 16 mln zł.
Zostały przeznaczone na środki
ortopedyczne i zawarte kontrakty
bez pokrycia finansowego. Nie trafiły do żadnego szpitala. Dyrektor
Tomasz Paczkowski podkreśla, że
środki, które powinny trafić do
funduszu w lipcu, mają być rozdysponowane na szpitale. Na razie nie wiadomo, w jakich proporcjach i na jakich warunkach. - Nie
mówi się o kryteriach podziału, ale
o pewnej uznaniowości. Tu jest
problem. We wniosku do dyrektora NFZ Tomasz Paczkowski zaznaczył, że w ramach kontraktu na
jednego mieszkańca naszego powiatu przypada 154 zł na leczenie.
Podczas gdy w ościennych w granicach 170 - 180 zł. Dyrektor Tomasz Paczkowski uznał za mało
prawdopodobne, aby wyniku renegocjacji zmianie uległa stawka za
punkt z 10 do 12 zł.
Radny Zygmunt Meisnerowski
stwierdził, że jedyną formą wyjścia na prostą byłaby możliwość
czerpania zysków z większej liczby wykonywanych świadczeń,
przy założeniu, że koszty działalno
ści nie będą diametralnie rosły. Zdaniem Tomasz Paczkowskiego dokontraktowanie usług, których szpital
obecnie nie wykonuje jest możliwe
dopiero po rozbudowie, bo obecnie nie ma warunków lokalowych.
Na komisji poruszono również
problem odprowadzania przez
ZZOZ do kasy gminy podatku od
nieruchomości. Placówka skorzysta ła z tzw. ,,u tawy kolodkowej",
która umożliwia restrukturyzację

ZOBOWIĄZANIA SZPITALI
Jarocin - około 3.300.000 + zobowiązania z tytułu
Ustawy „203" - 2.249.000 zł
Gostyń - 2.300.000 zł
Pleszew - 1.300.000 zł
Krotoszyn - 1.500.000 zł
(te szpitale mają uregulowane zobowiązania z tytułu ,,203")
europejskiej. Ewa Ruszkiewicz,
rzewodnicząca Ogólnopolskiego
0
rozurnienia Związków Zawodow jarocińskim szpitalu przy. naJe, że prowadzone są rozmowy
1
najprawdopodobniej zawarte zo:tanie porozumienie. - Dopóki nie
/staniemy od dyrektora propozy]z na piśmie, nie chciałabym się
wypowiadać. Po spotkaniach, które ~ię odbyły, widać jednak, że
ZW1q k'
R Z .' są za ugodą - mówi Ewa
Uszk.1ewicz.
_Ja~ociń ski Zespól Zakładów
0
b P1~k1 Zdrowotnej ma nie tylko zo1,t~1ązania, ale i wierzytelności.
NaJwięcej winien placówce jest
_ ;rodowy Fundusz Zdrowia
ś,i/3.ooo zł. Są to należności za
na/adczenia, które szpital wykoak ~onad limit określony w kontrsz cie w latach 2002 i 2003. W piciwYrn Półroczu tego roku nadwyko-

:Y~h

- Im później płacimy, tym większe
są odsetki. Trudniej rovnawia się
z kontrahentami na temat umorzenia części czy całości odsetek. Czę
sto jest warunek: zapłaćcie należ
ność główną, wówczas istnieje
możliwość umorzenia części odsetek - mówi Toma z Paczkowski.
Dodaje, że pojawia się od czasu do
czasu zagrożenie egzekucji komorniczej, ale jak do tej pory dyrekcji udaje się z firmami dogadywać i przesuwać terminy spłaty zobowiązań. - 'Zapasy maleją, zobowiązania rosną. Płynność jest zagrożona. Gdzie jest granica?- pytał
Zygmunt Meisnerow ki. Toma z
Paczkowski tłumaczy!, że ko zty
działalności spadły, ale pod. tawowym problemem je t zbyt niski kontrakt na ten rok. - Nie potrafię powiedzid, jak długo jeste.l'my w stanie jeszcze wytrzy-

Dworzyński.

Pacjenci do kolejki

JEŚLI NFZ nie dołoży pieniędzy, szpital może stracić płynność finansową

ANNA GAUZA

stanowiły będą

25 %
Do końca czerwca złożony zostanie wniosek z pełną
dokumentacją. Radny Meisnerowski stwierdził, że rozbudowa się
oddala. - Obawiam się, że zaczniemy rozbudowę i wtedy wejdzie komornik i zabawa się skończy. Starosta nie zgodził się z poglądem
radnego, tłumacząc, że podmiotem
zamawiającym nie jest szpital.
Radny Andrzej Dworzyński zwrócił uwagę, że proponował o wiele
wcześniej, aby powiat prowadził
inwestycję. - Usłyszałem wtedy:
Nie, bo nie - skwitował Andrzej

szy etap

udziału własnego .

dwa miesiące, pół roku,
czy półtora. Wystąpiłem oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia o renegocjację kontraktu.
Z informacji przekazanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wynika, że na dodatkowe pienią
dze można liczyć w drugiej poło
wie lipca. Ze 160 mln zł, które niedawno rozdysponowano pomiędzy

wojewódzkie NFZ, do

•

Związek

pracodawców służby
szpitale
stwierdził, że nie godzi się na takie różnicowanie świadczenio
dawców i nierówne traktowanie
podmiotów. W związku z tym
odstąpiliśmy od stosowania
wskaźnika 12 zł za punkt. Pojedyncze placówki zwracają się do
nas z prosbą o przyznanie 12 zł,
ale wnioski są oddalane.
W tym roku jarociński szpital
wykonał już świadczenia ponad limit wskazany w kontrakcie na kwotę prawie 700 tys. zł.
NFZ nie zapłacił placówce także za nadwykonania w roku
ubiegłym. Czy szpital w dalszym ciągu może liczyć na te

zdrowia

Rozmowa z
BERNADETĄ

IGNASIAK
- rzecznikiem
prasowym WOW NFZ
w Poznaniu
Czy szpitale powiatowe mogą
liczyć na renegocjację kontraktów zawartych na początku
roku i dodatkowe pieniądze?
Wnioski o renegocjacje wpły
wają do nas od początku roku,
właściwie od momentu, kiedy zakończyliśmy kontraktowanie.
Być może w tym miesiącu pojawi się możliwość renegocjowania Umów.
Czyli z centrali do oddziałów
wojewódzkich NFZ pieniądze
mają wpłynąć?

Nie wiemy tego na pewno. Otrzymujemy informacje, że zwięk
szy! się wpływ składki, więc jeśli pieniądze spłyną, to renegocjacje się odbędą. Natomiast,
dyrektor naszego oddziału naradzie społecznej przy NFZ zapowiedział, że jeżeli pieniądze
wpłyną i nie będzie odgórnego
wskazania na co mają być przeznaczone, to będziemy chcieli
rozmawiać z samorządami, aby
ustalić priorytety, na co te środki

rozdzielić.

Podczas negocjacji związa
nych z kontraktami, dyrektorzy
szpitali wnioskowali o zmianę
stawki za punkt z 10 do 12 zł.
Będzie taka możliwość przy
okazji renegocjacji umów?

zrzeszający

pieniądze?

Na

początku

roku wskazywali-

śmy, że jak będą jakieś niewyko-

nania kontraktów, pieniądze bę
dzie można rozdzielić między
tych, którzy przekroczą limit.
Niestety nie ma szpitala, który nie
wykonywałby w stu procentach
umowy. Umożliwiliśmy natomiast szpitalom, w ramach przyznanego kontraktu, dokonywanie
przeniesień między oddziałami.

Z tej możliwości skorzystało blisko czterdzieści szpitali. Tak
więc, wolnych pieniędzy nie ma.
Czyli szpital nie odzyska tych
pieniędzy.

Na razie pieniędzy nie ma. Czy
będą? Na to raczej pie można liczyć.

To znaczy, że lekarz ma powiedzieć pacjentowi: Nie przyjmę
pana, bo limit mi się skończył?
Pacjentów, jeśli jest możli
wość, należy ustawić w kolejce o czym mówią rozporządzenia
ministra zdrowia - i wskazać inny
termin. Nie dotyczy to oczywiście tych, którzy muszą mieć natychmiast wykonany zabieg niezbędny dla ratowania życia. Za
takie świadczenia - ponad kontrakt - musimy zapłacić.
Rozmawiała

ANNA GAUZA
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KOŚCIÓŁ ŚW. JERZEGO ODZYSKUJE DAWNĄ ŚWIETNOŚĆ

Pieszo do cz,stochowy
367. Kaliska i 13. Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę odbywać się bę

dzie pod hasłem .Naśladować
Jezusa w rodzinie". Do Często
chowy wyruszy 11 grup kaliskich oraz 9 grup promienistych, które wyruszą ze swoich
miast, aby pod Częstochową
połączyć się w jedną i wspólnie
wejść na Jasną Górę. Wśród

Gazeta Jarocińska
28 (717) 9 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

Konsekracja we wrześniu

nich będzie również biało-zie
lona Uarocińsko-pleszewska).
Z Jarocina pątnicy wyjdą w pią
tek 6 sierpnia. Grupa dotrze do
Częstochowy w piątek 13 sierpnia. Wpisowe wynosi 55 zł. Zapisy przyjmuje parafia św. Marcina (Jarocin, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3, tel. (0-62) 747-2243. Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 27 lipca. (Is)

W

niedzielę

12

września

ksiądz biskup Stanisław Napierała - ordynariusz diecezji kaliskiej
dokona konsekracji kościoła św.
Jerzego oraz nowego ołtarza.
Świątynia należąca do parafii św.
Marcina w przeszłości była ewan-

ny jej gruntowny remont, w czasie którego odsłonięte zostały
oryginalne polichromie na ścia
nach i sklepieniu prezbiterium.
Na frontonie, tuż nad głównym
wejściem, zamontowano nowy
witraż, przedstawiający patrona

Odeszli od nas

Rodzinom

STANISŁAW

BANACH

- I. 88 (Jarocin)

RYSZARD KAŁKA
- l. 67 (Jarocin)
WŁADYSŁAWA NOWAK

wvrnzy

ś.

lazło się również dwanaście

przodu, ale nie na-

ksiądz

"

KRZYSZTOFA KRZYWOSĄDZKIEGO
składa

rodzina ., .

WITRAŻ ZOSTAŁ zamontowany na frontonie kościoła, tuż nad wejściem
głównym

proboszcz.
Na zapłacenie kosztów remontu kościoła św. Jerzego przeznaczone były m.in. ofiary z tegorocznych odwiedzin duszpasterskich, czyli tzw. ,,kolędy".
Proboszcz ma nadzieję, że w 2004
roku uda się spłacić do końca
należności wobec finTly z Ostrowa
Wielkopolskiego, która zajmowała się renowacją świątyni. - Uroczysta konsekracja kościoła i no-

wego ołtarza zaplanowana jest na
Mam nadzieświątyni - św. Jerzego. Wykona- ję, że będę mógł wtedy powiedzieć
wiernym, że parafia nie majużŻfld·
ła go specjalistyczna firma z Wronych wbowiązt1ńfinm1Sov.ych- mówi
cławia. - Jest to jedyny nowy wiksiądz Dariusz Matusiak.
(Is)
traż. wykonany na zamówienie
niedzielę 12 września.

gelicka. Zaprzestano jednak jej
Serdeczne podziękowanie krewnym, przyjaciołom, sąsiadom,
znajomym, delegacjom i wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej, za okazanie współczucia, zamówione
msze św., ofiarowanie wieńców i kwiatów oraz odprowadzenie
na miejsce wiecznego spoczynku kochanego męża, ojca, teścia
i dziadka

ś.

t p.

RYSZARDA KAŁKĘ

użytkowania. Kościół

stal się
W zeszłym roku został przeprowadzowięc świątynią katolicką.

ZMIANY W JAROCIŃSKICH PARAFIACH

Nowi

kapłani

składa

rodzina

ELEGANCKA ODZIEŻ
ŻAŁOBNA
PRZEDSIĘBIORS'/WO

POGRZEBOWE
,,JEZIERSKI" s.c.
Jarocin - 1argowa 18a, tel. 747-29-52, 0-601/869-111
UsluKi cmentarno-pogrzebowe, kompleksowo, calodobowo
CAlODOBOWE KOMPLEKSOWE
USlUGI POGRZEBOWE
świadczy Państw u

FIRMA POGRZEBOWA

,,MAZURKIEWICZ"
trumny, pogrzeby, stypy
wieńce, kwiaty
ubieranie i przewóz zwłok
- karawan melex

Biuro usług : Jarocin,'
ul. Kilińskiego 21
tel. 747-28-42

I

nich jest troska o sprawy duchowe. One są naprawdę potężniej
sze, większe. Spraw duchowych
n.ie można jednak uchwycić. Potrzeba czasu, aby widoc-:;ne były
jakieś efekty, owoce - podkreśla

t p.

wdzięczna

- wyjaśnia ksiądz Dariusz Matusiak,
proboszcz parafii św. Marcina.
W kościele św. Jerzego zna-

leży zapominac:, że ważniejsza od

współczucia

Serdeczne podziękowanie rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
księdzu proboszczawi T Lorkowi, księdzu kanonikowi
K. Kasprzakowi,firmie pogrzebowej G. Zielińskiego za godną
oprawę. zamówione msze św., ofiarowane wieńce, kwiaty
i za odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku kochanego
męża, syna, ojca, teścia i dziadka

oryginalne.

po której wróciły na swoje miejsce

muszą iść do

- I. 79 (Kurcew)

zmarłych składamy

są

Zostały jedynie poddane renowacji,

,,zacheuszków", czyli wykonanych z mosiądzu przyściennych
lichtarzy. Będą one znaczyć
miejsca, w których ściany kościoła zostaną namaszczone w czasie wrześniowej konsekracji
świątyni. - Materialne sprawy

. , . . ~ ~ A,~~iiłil~-

JOLANTA KAMIŃSKA
- I. 55 (Parzew)
BRONISŁAWA WILAK
- I. 87 (Gola)
JÓZEF GUŹDZIOŁ
- L 81 (Łowęcice)
KAZIMlERZ KAŹMIERCZAK
- L 71 (Cerekwica)

parafii. Pozostałe

I

Z dniem I lipca dekretem biskupa kaliskiego Stanisława Napierały na nową placówkę przeniesiony został ksiądz Sebastian
Łagódka, dotychczasowy wikariusz parafii Chrystusa Króla
w Jarocinie. W miejsce odchodzącego kapłana skierowany został ksiądz Adam So 'nicki, który
dotychczas pracował na parafii
NMP Królowej Polski w Ostro-

Dodatkowa
msza
Jarocińska parafia św.
Antoniego Padewskiego
w lipcu i sierpniu wprowadza w niedzielę dodatkową
Eucharystię o godz. 20.00.
Po raz pierwszy nowa msza
św. wieczorna zostanie odprawiona 18 lipca. Pozostałe odprawiane będą w niedziele tak jak dotychczas:
o 7 00, 8.00, 9.00, 10.30,
~ 1 6.30 i 18.30.
(Is)

wie Wielkopolskim.
Zmiany zaszły również we
franciszkańskiej parafii św. Antoniego Padewskiego. Z Jarocina
na początku lipca odeszli: ojciec
Andrzej Gontarz, ojciec Tytus
Kamiński , ojciec Bernard Mattiniak oraz diakon Anioł Kwasigroch. Przeniesieni franciszkanie
będą pełnili posługę kapłańską w
Brodnicy i Pakości . Ojciec Ber-

nard od paidziernika podejmie
studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. D 0
Jarocina z dniem J lipca skierowani zostali: ojciec Manswer
Rzepka, który będzie wikariuszem parafii oraz ojciec Maksencjusz Walczyński. Nowym kościelnym i furtianem będzie brat
Juliusz Lesner.
(IS)

Spowiedź

Do Chorwacji

W kościele św. Marcina
znajduje się Kaplica Wieczystej Adoracji Najświęt
szego Sakramentu, otwarta
dla wiernych w dni powszednie w godz. od 7.30 do
17.00. Istnieje również moż
liwość przystąpienia do sakramentu pojednania. Kapłani słuchają spowiedzi
przez cztery dni w tygodniu:
we wtorki, środy i piątki od
8.00 do 9.00 oraz w czwartki od 16.00 do 17.00.
(Is)

Pielgrzymkę w dniach
16-25 lipca organizuje parafia Chrystusa Króla w Jarocinie. W programie wyjazdu
znalazły się m.in. MiedziugorJe i Jeziora Plitwickie.
Oplata wynosi 1.400 zł. W cenie uwzględniono: przejazd.
noclegi, posiłki I ubezp1~czenie Bliższe informacje
można uzyskać u ks. Grzegorza Stachurskiego (ul. Kościuszki 14a, tel. 505-28-60,
gstachurski@poczta.fm). (Is)

I
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KTO KORZYSTA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ W ŻERKOWIE

PRZYJĘLI PRACOWNIKÓW, PRZYJMĄ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RADNY nie kapuś

Znaleźli robotę

Żerkowscy radni, głównie opozycyjni, chcą dokładnie znać nazwiska

w Phytopharmie

osób korzystających z pomocy opieki społecznej. Nie przekonuje ich
opinia radcy prawnego, że nie mają do tego prawa.
Podczas jednego z posiedzeń
Żerkowskiej rady wybuchła dyskusja dotycząca zakresu kompetencji radnych. Omawiano wtedy

Obecna na posiedzeniu radca
prawny Magdalena Pawlak stwierdziła, że radni nie mają takich
kompetencji. - Ma je natomiast

ce. Ta opinia jeszcze bardziej zbulwersowała radnego Giela. - Panie
przewodniczący! Pan by chciał ze
mnie :robić zwykłego kapusia!
- wolał. Kasper Ekert tłumaczył,
że poszukiwanie pomocy dla
kogoś to nie jest donoszenie. Głos
w dyskusji zabrała również Miro-

30 nowych pracowników zatrudniono w zakładzie Phytopharm w Klęce, należącym do
holdingu Martin Bauer. W najbliższym czasie grupa planuje za-

nych - mówi Grzegorz Fengler,
dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Jarocinie. - Wiem, że zakwalifikowało się 55 osób, które
przejdą teraz kurs w tym zakla-

co

CZWARTY MIESZKANIEC
GMINY ŻERKÓW KORZYSTA
Z POMOCY OPIEKI SPOŁECZNEJ

kwestie dotyczące działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie. Kilku członków rady uznało, że chce
Wiedzieć, kto korzysta ze wsparcia MGOPS-u. Ireneusz Gie! stanowczo domagał się odpowiedzi,
czy ma prawo wgl ądu do takich informacji. Tłumaczył, że w ten sposób można by uniknąć przypadków udzielania pomocy tym mieszkańcom gminy, klórzy tak naprawdę nie są w trudnej sytuacji.

I

Liczba
Antonin

Bieździadów

Brzóstków
Dobieszczyzna

Gąsiorów
Chrzan
Chwatów

Karnień

I

Kornorze
Kretków
Laski
Lgów
lisew
Lubinia Mata
Ludwinów
Miniszew
Pawiowi ce
Podlesie
Pogorzelica
Prusinów
~rzybystaw
aszeWy
Rogaszyce
Sierszew

Stęgosz

Sucha
Szczonów

śmielów
łerniki
~~
łerków

sława Odorczyk, pełniąca wówczas obowiązki kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żerkowie. - Ka:dy
ma prawo z.adz wonić, porozmawiać : nami, zgłosić, jakie są
w wiosce potrzeby - mówiła Mirosława Odorczyk. Również te
wyjaśnienia nie przekonały radnecala rada, która - popr-e: Komi- go. - Niektóre osoby mogły być zasję Rewi:yjną - 1110:e sprawowac< m1d11ione na prace interwencyjne,
a nie były! Najpierw trzeba tym lukontrolę - mówiła Magdalena
Pawlak. - To :nac:y, ~eta instytu- d;:.iom kazać coś zrobić! Jak się nacja jest nieko11trolowalna - stwier- uczą, że wszystko dostają za nic,
dzi! Ireneusz Gie!. Glo w prawie to będ-ie droga donikąd! - wołał
radny.
zajął przewodniczący rady Kasper
(akf)
Ekert. - Każdy z nas ma 1110:liwość
zasugerowania ldeivwnikowi ośrod
ka pomocy spolec:nej, że jakaś
rodzina potrzebuje pomocy - podkreśli I przewodniczący uznając
wyjaśnienie radcy za wy, tarczają-

mieszkańców

174
403
232
762
40
1040
97
155
485
162
45
154
288
578
359
161

177
47
37

181
343
703
14
127
542
135

138
260
279

Tajemnica pomocy społecznej

Liczba rodzin korzystających
z pomocy

4
12
4
43

1
43
4
11
27
9
1
11
12
40
13
1O
15
2
2
23
25
20
2
7
12
5
6
13
8

m

~

2108

56

~ Pornocy MGOPS-u nie korzysta żadna rodzina z czterech wiosek. Gęcze

; (S2 mieszkańców), Paruchowa (126), Parzewni (7) i Rozmarynowa (7).
sziorąc Pod uwagę ilość mieszkańców, najwięcej srodków trafia do Roga-

iJr

Pr~sinowa , Pawłowic, Przybyslawia Kamienia Lgowa Lub1ni Malej
owa I Miniszewa .

Przyczyną wielu nieporozumień i lokalnych konfliktów jest tajemnica
pomocy społecznej. Bardzo często
radni chcą uzyskać informacje o udzielaniu czy nieudzielaniu pomocy konkretneJ osobie, a także znać wysokość przyznanych świadczeń. Niestety, takie prośby muszą się spotkać z odmową ze strony pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żerkowie.
W oparciu o obowiązujące przepisy, radny nie może uzyskać informacji dotyczących korzystania z pomocy społecznej przez konkretną
osobę. Nie może także dowiedzieć
się o wysokości przyznanych świad
czeń. Zakaz taki wynika z ustawy z
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zapisano w niej , iż w postępowaniu w sprawie świadczeń
pomocy społecznej należy kierować
się przede wszystkim dobrem osób
korzystających z pomocy społecz
nej i ochrony ich dóbr osobistych.
W szczególności nie należy podawać do wiadomości nazwisk osób
korzystających z pomocy społecz
nej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.
Radny nie może również dowiedzieć się o podstawie przyznania
świadczeń, rozumianej Jako sytuacja osobista i majątkowa osoby
korzystaJącej z pomocy społecznej .
Informacje te objęte są tajemnicą pomocy społecznej stanowiącą taJemnicę służbową. do której zachowania
zobowiązani są pracownicy socjalni.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Żerkowa ma prawo kontrolować
dz1alalnośc ośrodka pomocy pod
względem finansowym i każdym innym , Jednak bez wglądu do akt osób
ubiegających się o pomoc.

W ZAKŁADZIE PHYTOPHARM w Klęce, należącym do holdingu Martin
Bauer, zatrudniono niedawno 30 nowych osób

trudnienie blisko 100 niepełno dz.ie i to będzie dalej decydowasprawnych w zakładzie w Do- ło o tym, czy zostaną zatrudniobrzycy.
ne. Zakwalifikowani niepełno
W szystk:ie nowoprzyjęte oso- sprawni pochodzą z Jarocina
by trafiły na produkcję - do wy- i okolic. Problem w tym, że miasto nie ma w tej chwili dogodnedziałów ekstrakcji i konfekcji
Phytopharmu. 90 procent z nich go połączenia komunikacyjnego
to mieszkańcy Klęki i okolic.
W Polsce Holding Martin Bauer
Choć średnia wieku zatrudnioskupia się w trzech miejscach
nych przekracza 30 lat - dla czę
- w Klęce, Dobrzycy i Witaszyczści nowej kadry to pierwsza prakach (zakład ma również magazyny w Jarocinie). W Klęce dziaca w życiu. Zdaniem kierownika
łają dwie firmy - Phytopharm,
działu personalnego MB-ManaTechplant i Martin Bauer Managegementservice firma nie miała
mentservice. Ta ostatnia świadczy
żadnych kłopotów ze znalezieusługi administracyjne dla wszystkich podmiotów wchodzących
niem chętnych do pracy na staw skład HMS.
nowiskach produkcyjnych. - ProW Phytopharmie Klęka S.A. (dawblemem są specjaliści - przyznaniejszym Herbapolu) produkowaje Bogdan Stoiń ki. - Sytuacja
ne są ekstrakty roślinne. W Dobrzycy skoncentrowano produkcję
jest taka, ż.e w okofic:nych miaherbat - zarówno czarnych, jak
stach bardzo mało jest lud:i
i owocowych. W Witaszyczkach
: konkretnym wykształceniem.
zlokalizowano skup i przetwórDlatego bywa, :e specjaliści dostwo ziół Typowo dystrybucyjne
firmy są w Warszawie i Poznaniu.
jeżdżają do nas i z Poznania.
Kolejnych zatrudnień póki co
w Klęce nie będzie.
z Dobrzycą (6 kursujących autoW najbliż zym cza ie za- bu ów PKS nie odpowiada zmiachodni koncern planuje powięk- nowemu trybowi pracy). -Poczqtkoszenie załogi w należącym do wo interesowałem się sprawą doHoldingu MB zakładzie pracy wo:u, ale wiem, że finna podjęła
chronionej w Dobrzycy. Jest to już rozmowy z.Jarociriskimi Liniazwiązane z rozszerzeniem dziami Autobusowymi na temat urulalności tamtej zego zakładu o pachamienia kursów do Dobrzycy
kowanie herbat. Ta oferta to szan- - mówi Grzegorz Fengler. Prezes
sa dla ponad osiemdziesięciu JLA Andrzej Frąckowiak potwierniepelnosprawnych bezrobot- dził „Gazecie", że rozmowy z Rolnych z naszego terenu. Do pracy dingiem MB trwają, nie chciał jedprzyjmowane będą osoby z róż- nak ujawnić, czy dowóz dojdzie do
nym stopniem niepełno prawno- skutku. - Jeśli kursy zostaną uruści. - My -organizowal iśmyjedychomione, na pewno o tym poinfornie giełdę pracy pod kątem :a- mujemy - stwierdził lakonicznie
trudnienia tych niepełnospraw- FrącJ<o~iak.
(nba)

---------- OGŁOSZENIV Kalisz, przy ulicy św. Michała 32
tel. (062) 767 8410, 0607 051 801

Cz , .

NAPRAWY TIR
Macew 6k/Goluchom tel (~2) 761-56-94 kom. ~01-978-999

Stanczuk0t\-'Sk1ego
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POŚWIĘCENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO
POD DOM BRACKI KBS

Rozpoczęła
się

I

DNI l\RACZEW . MEDAL NA JUBILEUSZ OSP GÓRA

Jednostka jubilatka

budowa

Dwa egzemplarze aktu erekcyjnegozostaly poświęcone w czasie Eucharystii w ko ściele św.
Marcina. Główna część uroczystości odbyła się na strzelnicy
brackiej. Krótki rys historyczny
z działalności jarocińskich kurków przedstawi! regionali sta Jan
Jajor. Podpisy pod aktem erekcyjnym złożyli zaproszeni goście
m.in. starosta Sławomir Wąsiew
ski, przewodniczący rady powiatu Czesław Robakowski i prze-

w jednym z narożników Domu
Brackiego przez prezesa KBS
Jerzego Mieloszyka i króla A.D.
2004 Mariana Michalskiego. Po
części oficjalnej wszyscy zostali
zaproszeni na bracki poczęstu
nek: placek drożdżowy, chleb ze
smalcem i ogórkami . Prezes Jerzy Mieloszyk podkreślił, że jarocińska strzelnica jest miejscem
otwartym nie tylko dla braci.
KBS Jarocin oferuje wszystkim
pomoc w zorganizowaniu zawo-

I
OSP GÓRA jest jednostką typu „S". Obecnie lic;zy 40 członków

Na placu przed salą wiejską
w Górze odbyła się uroczystość
z okazji 75-lecia istnienia jednostki OSP. Rozdano odznaczenia,
a goście złożyli jubilatce gratu-

Złotym Medalem za
dla Pożarnictwa
Ryszard Banasiak
Tadeusz Mączka
Marek Polowczyk
Andrzej Zawodny
Marek Zawodny
Jacek Góral
Roman Magda
Mirosław Wiza

Za

wysługę

Zasługi

lat

55 lat
Alfons Szczepaniak

50 lat
Stefan Andrzejczak
Józef Wiza

45 lat
AKT EREKCYJNY został wmurowany w jednym z narożników Domu
Brackiego. Swoją „cegiełkę" dołożył również starosta Sławomir Wąsiewski
wodniczący

rady miejskiej Stanisław Martuzalski, członkowie
jarocińskiego bractwa oraz deJegacjezzaprzyjaźnionych KBS-ów
z Żerkowa, Mieszkowa, Wojciechowa i Włoszakowic. Jeden
z dokumentów został zamknięty
w metalowej tubie wraz z historią bractwa, tekstem hymnu, monetami, brackim orzełkiem oraz
kapslem od piwa. Drugi w przyszlości wystawiony zostanie w Izbie
Pamięci, która ma powstać w nowym budynku brackim.
Poświęcenia fundamentów
pod Dom Bracki dokonał ksiądz
Janusz Pytlik, kapelan jarocińskiego bractwa. Tuba z dokumentem została zamurowana
---------- O G

• BLOCZKI BETONOVVE MS
•PUSTAKI „ALFA" i .ALFA1/2"
•STROPY TYPU „TERIVA"
•TRYLINKA Z lllnBROPRASY
CEMENTY PORTLANDZKIE
CZYSTE I Z DODATKAMI
Z BIEŻ . PROD. CEMENTOVVNI
\,\ORKI 25 kg, GWAR . 60 DNI
DOVI.ÓZ GRATIS!!!
PPH „DAKAR", WIECZYN 26a
tel./fax: (0-62) 7416 837
kom. 0-602/713-279
z -60 I 65 3

dów strzeleckich. Na miejscu
można również zorganizować

ognisko.

Ignacy Skołożdżyk

40 lat
Bronisław Piątka

Kazimierz Lindeck1

lacje i życzenia. Z okazji jubileuszu jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem Zasługi
dla Pożarnictwa. Dla świętują
cych strażaków wystąpiła orkie-

stra dęta z Książa Wlkp. oraz dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły podstawowej. Uroczystość zakończyła się biesiadą strażacką i zabawą na świeżym powietrzu. (ann)

Ochotnicza Straż Pożarna w Górze powstała w 1929 roku przy majątku
ówczesnego właściciela pałacu w Górze, Niemca Fischera von Molarda.
Zatrudniony tam Ignacy Kościański został pierwszym komendantem jednostki. Strażacy mieli wówczas do dyspozycji czteroosobową pompę ręczną
z zaprzęgiem konnym. W 1939 roku jednostka liczyła 20 członków. Poza
ewidencją członków - ochotników prowadzono również spis członków przymusowych, którzy na wypadek alarmu zobowiązani byli do stawienia się
na miejscu akcji z przydzielonym sprzętem gaśniczym. Nieusprawiedliwiona nieobecność była karana grzywną od 2 do 5 złotych. Jednostka z dobrymi rezultatami brała udział w zawodach pożarniczych . Członkowie poczynili też pierwsze - niestety, nieskuteczne - starania o wybudowanie remizy. Od wybuchu li wojny światowej, aż do czasu jej zakończenia , działal

ność jednostki została zawieszona . W 1945 roku nastąpi/a reaktyWacja

OSP w Górze. W szeregi strażaków wstąpiło wielu młodych ochotników.
Na przełomie lat 70-tych i 80-tych mieszkańcy Góry w czynie społecznym
przystąpili do budowy sali wiejskiej i remizy strażackiej. Prace wstrzymało
ogłoszenie stanu wojennego. 22 lipca 1986 roku budynek oddano uroczy~ .
ście do użytku. Strażacy z Góry przeszli odpowiednie szkolenia, dzięki
którym mogą uczestniczyć w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Są współor
ganizatorami zawodów pożarniczych. Czynnie biorą udział w życiu wsi,
prowadzą działalność kultura l ną i prewencyjno-propagandową oraz róż
nego rodzaju turnieje i konkursy. W 1998 roku jednostka otrzymała samochód marki żuk, a wiosną 2003 roku samochód bojowy star 244, przekazany przez OSP Jaraczewo.

(Is)

I

Strzelnica KBS Jarocin została
oddana do użytku w 2000 roku.
Dwa lata póżniej, w listopadzie
2002 roku bracia rozpoczęli starania o pozwolenie na budowę
Domu Brackiego. Prace przy fundamentach rozpoczęły się 14
czerwca 2004 roku. Budowa siedziby bractwa prowadzona jest
przez członków KBS Jarocin.
W budynku ma się mieścić m.in.
sala spotkań, biuro zarządu . Nad
realizacją przedsięwzięcia czuwa
.społeczny sztab budowy Domu
Brackiego" w składzie: Roman
Błaszczyk, Roman Gauza, Marek
Jankowiak, Zenon Sierszuła i Marian Michalski.

.-
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POD NASZYM
PATRONAIEM

ZE N I A - - - - - - - - - -

n

oferuje
Pełen zakres
usług księgowych

nowych k l i e ~ ~
przez 3 m1es1ące ) W w
la

Jarocin, ul Chrobrego 10

tel. 747-20-91,
tel. kom. 0-692/499-282

I

29 DRUŻYN z terenu gminy Jaraczewo wzięło udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych . Uczestnicy
startujący w trzech kategoriach rywalizowali w sztafecie i ćwiczeniach bojowych . Organizatorzy dziękują za

pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów radzie sołeckiej wsi Zalesie oraz urzędowi gminy
i ośrodkowi kultury w Jaraczewie.

------~---~---------·
WYNIKI
kategoria żeńska od 16 do 18 lat:
kategoria męska od 16 do 18 lat:
kategoria męska powyżej 18 lat:

-

.,

-

... ~ ~...._:

~

~-··

1 Łobzowiec, 2. Panienka, 3 Góra
1. Nosków, 2. Cerekwica, 3. Gola
1.Cerekwica, 2. Nosków, 3. Łobzowiec

. .,.,.

, ..

-

(ann)
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KIEŁBASA OD GÓRALI Z J RACZEWA

LICZBA BEZROBOTNYCH
W OSTATNICH DWÓCH TYGODNIACH

Biegun kolejny raz

25 czerwca

2 lipca

w czołówce
Wyroby produkowane w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego
Wiesławy i Piotra Biegunów z Ja-

16.786

raczewa odniosły kolejny - po
ogólnopolskiej akceptacji dla
kiełbasy parówkowej - sukces. W
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędlinia
rzy RP konkursie na Najlep zego
Producenta Wędlin Wielkopolska
2004 r., wyroby z Jaraczewa zajęły czołowe miej ca.
Konkurs odbył . ię pod patronatem Wojewody Wielkopol kie-

go Andrzeja Nowakowskiego w
Sielinku, podczas Wielkopolskich
Targów Rolniczych, które promują nowoczesne rolnictwo i wyróżniających się wielkopolskich
producentów żywności. Wśród
wyrobów, około trzydziestu konkurencyjnych firm, kapituła dostrzegła i doceniła wysokąjakość
oraz niepowtarzalny smak jaraczewskich produktów.
(ann)

przetwórstwa mięsnego

Wiesława i Piotr Biegunowie

140 TYS. ZŁ DLA JAROCIŃSKICH LINII AUTOBUSOWYCH

Zginęła
140 tys. zł gmina Jarocin
przekaże Jarocińskim Liniom

Autobusowym. Na taką kwotę
Spółka wystawiła rachunek do
zapłaty. Chodziło o refundację

Utraconych wpływów z tytułu
bezbiletowych i ulgowych przeW?zów. Zapłacić miała gmina.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że są to zaległości z 2001 roku. Właśnie wtedy wystawiono fakturę. Prezes
JLĄ ma potwierdzenie. że dokuin~nt wpłynął do urzędu miejs~1cgo. Okazało siy jednak, że
nic dotarł do wydziału finansowego. I choć prezes interwenioWał w tej sprawie, to spółka pieniędzy nie dostała. Sprawę urcgul?wano dopiero na majowej
scsJ1, kiedy to radni podjęli decy.
ZJę o przekazani u J LA J40 tys.
zł p·
.
· Ieniądze zostaną wykorzystane na zakup nowych autobusów.

faktura
Zagubienie faktury powodojednak oburzenie radnego
Janusza Wojtczaka (TJ). - P,:,edawnil się okres windykacji eg;:.ekwowania na/eiJlości - mówił radny. Prezes JLA wyjaśnił, Że faktura nie
została uregulowana wcze 'niej
z powodu braku środków w budżecie gminy. Natornia t okres
windykacji kończy się we wrześniu tego roku. Radny chciał się
też dowiedzieć. czy prezes otrzyma I absolutorium. Burmistrz
poinformował. że udzielono prezesowi absolutorium za 2003 rok,
a zdarzenie z fakturą dotyczy 200 I
roku. Za ten okres preze otrzymał absolutorium w 2002 roku.
Andrzej Frąckowiak poinformował, że w umie zaległo
ści w 2001 roku wynio. ly w pół
ce 314 tys. zł. - Wtedy to kupiliśmyjeden autobus, na któl}' prz.ewid;:.iono w b11d~ecie 100 tys. z.I.
wało

Kolejne 100 rys. zł miało być na
remont kotłowni, i te pieniądze też
nie wpłynęły. Skutkowało to na
kolejne lata działalności spółki
- tłumaczył prezes JLA. Poinformował też, Że dopiero od ubiegłe
go roku budżet gminy w całości
pokrywa koszty refundacji utraconych wpływów przez spółkę
z tytułu ulgowych lub bezbiletowych przejazdów. - Ani w 2001,
ani w 2002. to co stanowiła rada
w sprawie ulgowych i bez.płatnych
prz.ejazdów nie było w cało§ci refundowane przez budżet gminy.
Sytuacjo z mieniła się dopiero
w ubiegłym roku - mówił prezes
JLA. Radny Wojtczak wskazywał. że w ten sposób zaległości
zostały scedowane na obecnie
rządzących. Na co prezes Frącko
wiak odpowiedział krótko: - Wierz.ę w ciqglośl' władzy.
(mat)

OGŁOSZENIE

F>Ytanie konkursowe:

Odpo iedz na pytanie
-wygraj bon na zakupy

Za jakie produkty Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Wiesławy i Piotra Biegunów z Jaraczewa
otrzymał nagrody
W konkursie na Najlepszego Producenta Wędlin
Wielkopolska 2004?

·F

1/vszystkie osoby, które odpowiedzą
na zamieszczone obok pytanie wezmą udział
w losowaniu trzech bonów o wartości 30 zł
każdy do zrealizowania w sklepach z logo:

JJ~ Q

1 . .................................... ' .......... .

2.

- Jarocin - ul. Wrocławska (przy parkingu)
oraz sklep firmowy w Jaraczewie

3.
4.

5.
imię i nazwisko:

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

j

adres:
··.::...:.:..·.:..:.: .................................................... .
-

rn się na przetw.irz.inic danych osobowych dl:i potrzeb konkursu

[/

Kupony z odpowiedz iami nal eży dostarczy ć
do redakcji Gazety Jaroci ńskiej"
lub do b;ura ogłoszeń .Gazety Jarocińskiej"
przy ul M ck,e 11cza do 12 lipca
Ogloszeme tyrnkow 1uz 13 lipca
na lamach gazety
Poopo •11edz szukaj w tym numerze gazety

1238

LICZBA WYREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

F

F

LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ

Poszukiwani przez pracodawców są: spawacze, lakiernik samochodowy,
kelnerka, kucharz, ślusarz , frezer - wytaczarz, technik mechanik, blacharze-dekarze , cieśla, tynkarz do agregatu tynkarskiego, szwaczki, operator kombajnu zbożowego , traktorzyści , stolarz, pielęgniarka, elektryk, elektronik, akwizytor reklam, przedstawiciel handlowy, nauczyciele, pracownik budowlany, malarz - lakiernik wyrobów metalowych, kasjer, posadzkarz, malarz-konserwator, spawacz okrętowy, kierownik produkcji w zakładzie odzieżowym , oborowy, mechanik maszyn rolniczych, pracownik
przetwórni ryb - osoba z grupą inwalidzką, operator koparki, malarz budowlany, tokarz - frezer. główna księgowa,
Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znależć na stronie www.epuls.praca.gov.pl
PRACA ZA GRANICĄ
Cypryjscy pracodawcy chcą zatrudnić Polaków przede wszystkim w branżach budowlanej, informatycznej, samochodowej, gastronomicznej i medycznej. Niemcy oferują zatrudnienie przede wszystkim dla osób posiadających
zawody hotelarskie i gastronomiczne. Natomiast Hiszpanie chcą zatrudnić
instalatorów mateńałów izolujących, mechaników - elektryków i spawaczy.
Szczegółowych informacji na temat poszczególnych ofert pracy udzielają
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie.

Zasiłki

przedemerytalne i świadczenia przedemerytalnych za lipiec będą
29 lipca.
Wyplata zasiłków dla bezrobotnych , w lipcu i sierpniu, wyjątkowo będzie
się odbywać w filii Banku Spółdzielczego w Jarocinie na os. Konstytucji 3
Maja (za blokiem nr 12 przy dużym parkingu)

wypłacane wyjątkowo

TA RGOW I SKO
produkt
Marchew
Piettuszka
Seler
Buraczki
Cebula
Pomido ry
Pieczarki
Ogórki
Sałata

cena
w górę
z 26.06.2004 r. w dół
1 00 - 1 50
3 00 - 5,00
3 00 - 5,00

...

1 00 - 1,50
2 00 - 2 50
2.00 - 3 ,60
4 00 - ... 50
1 00 - 3,00
1 00

Cytryny

3.00 - 5,50

Pomarańcza

3.00 - 6.00

Ja błka

Odpowiedź

~~~~~~

-

I miejsce - szynka wędzona surowa (w grupie szynka tradycyjna surowa)
li mie~ce - kiełbasa polska (kiełbasy surowe)
li mieJsce - kiełbasa żywiecka (w grupie kiełbasy półtrwałe i trwałe)
li miejsce - bułczanka (w grupie wędliny podrobowe)
I miejsce - kiełbasa od górali - aktualny hit sprzedaży firmy .Biegun"
(w grupie wędliny promocyjn )

WŁAŚCICIELE zakładu

lgadla

LICZBA ZAREJĘSTROWANYCH W OSTATNICH
DWOCH TYCODNIACH

2, 20

.JaJa

2.00 - 5.50

Mąka "Tortowa
Cukier
Olej „Kujawski"

1,60 -1,95

R1z

210 - 2 40

Banany
t 1ąka z1eMn.ac;:ana

2,00 - 4.90

Kapusta
Agrest
Ziemniak,
Kalof,or
Jagody
Gre pfruty
Truskawki
Fa .;la

050-1,50

3 20-3 40
4,60 - 4,70

2 20 - 2.35
2 50
O 40 - 1 00
050-200
400-5,00

4 CO-

7

Sv

3 00 - 3.50
"'SO - 9 OC

cena
z 02.07.2004
120- 2,50
4,00 - 5.00
3 00- 4.00
1,00 - 1,50

...
...

1 50 - 2.40
1,50 - 3,00
3.00- 5,50
1,50 - 3.00

...

0,80- 1 50

...•
......
...

2,50 · 5.50

.......
...

•
•...

3,60- 5,50
3. 00- 6,00
2,20
1.60 -1 ,85
3,30 - 3.40
4,60- 4,70
2 25 - 2.40
2, 60 - 4 ,50
2 25 - 2,35
0,50- 1,50
2 50- 3.50
0.40 - 0,80
0.50 - 2 00
4,00- 4.50
-. 00- 7 50
3.00- 4,00
4 5C

600

Wiśnie

3.50 - 4.00

S:::p1r

3.00 -

Czereśnie

4.00- 5.00

<i

00

r.
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Święto spółdzielczości po-

kilka
organizacji z gminy Jarocin. Festyn odbył się w minioną niedzielę na placu przy osiedlu
Konstytucji 3 Maja w Jarocinie
i przyciągną! tłumy. Kto zdecydo-

dzielczych z gminy Jarocin. Zaproszeni goście zgodnie przyznah, że trudno przecenić wkład spół
dzielczości w rozwój kraju. - Spół
dzielczo.ść służy nieprzerwanie
naszemu lokalnemu środowisku
już I 38 lat. Stanowi jeden z ele-

wał się spędzić popołudnie ze spół

ment6w funkcjonowania polskiej

dzielcami, miał do wyboru wiele
atrakcji. Gości przywitała orkiestra dęta z Żerkowa. Święto umi-

gospodarki - mówił Jan Grzesiek,
prezes jarocińskiego banku spół
dzielczego oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego. Obecny na uroczystości wicemarszałek województwa wielkopolskiego Kazimierz

stanowiło zorganizować

lały występy Pawła Bączkow

skiego i zespołu akordeonowego
z Kotlina pod dyrekcją Janusza
Barańskiego. Każdy mógł raczyć

się darmową grochówką

Kościelny podkreślał, że spółdziel

towaną

czość

przygoprzez jarocińską jednost-

kę wojskową. Imprezę zakończy

ma swoje korzenie w Wielkopolsce. - To na tej ziemi rodziły

ła

się spółdzielnie, żeby było łatwiej

zabawa taneczna.
Święto było okazją do przybli-

28 (717) 9 lipca 2004
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ORGANIZATORZY przygotowali wiele atrakcji
dla najmłodszych

również

STARSI mogli
z wiatrówki

spróbować

www.gj.com.pl

swoich sil w strzelaniu

rozwiązywać problemy.

żenia działalności organizacji spół-

AGNIESZKA MATUSIAK

Organizatorzy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Bank Spółdzielczy,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, SHP „Zgoda", Gminna-Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska", Spółdzielnia Inwalidów „Współpraca", Spółdzielnia Inwalidów „Prosna", Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jarocinie oraz Spółdziel
nia Kółek Rolniczych w Golinie, Spółdzielczy Zakład Usługowo-Handlowy
Kółka Rolniczego w Mieszkowie

ZAINTERESOWANIEM jednych i drugich cieszyły się
motory

MOŻNA było raczyć się darmową grochówką
z jarocińskiej jednostki wojskowej

Święto spółdzielczości było
okazją do wręczenia wyróżnień
i medali. Otrzyma/o je kilkanaście
.osób Odznaczenia wręczali: przewodniczący Krajowej Rady Spół
dzielczości·Alfred Domagalski, przewodniczący Światowego i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
Eugeniusz Laszkiewicz i wicemarszałek Kazimierz Kościelny.
ODZNAKĘ zbiorową za zasługi
Zasłużony działacz ruchu
dla·województwa wielkopolskiego
spółdzielczego: .
otrzymała Gminna Spółdzielnia
Małgorzata Łopatynska,
Samopomoc Chłopska" w Jarocinie
Henryk Majdecki, Teresa Olbińska, •
Szczepan Staniewski, Tadeusz Florczyk, Elżbieta Jerszyńska, Zenon Konieczny, Marian Piątkowski, Leszek Głuchowski, Tomasz Ratajski, Antoni Guzek.
Wacław Skarżyński, Andrzej Tulaza, Stefan Tacza/a

Za zasługi dla województwa wielkopolskiego
Marian ldziaszek, Mirosław Drzazga, Józef Taszarek, Jan Grzesiek
Złoty krzyż zasługi

im. ks. Piotra Wawrzyniaka

Bożena L1big. Danuta świdurska

NA ŚWIĘTO PRZVBYLI przedstawiciele organizaCJi spółdzielczych, samorządu, sejmiku województwa
wielkopolskiego światowego i krajowego związku banków spółdzielczych I kraiowej rady spóldz1elczośc1
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SOŁTYSI

HALINA CZABAŃSKA PRZEJĘŁA FUNKCJĘ PO MĘŻU

W KOTLINIE

Sołtysowa sołtysem
Przez dwadzieścia lat sołty
sem Parzęczewa był jej mąż Leszek. W 1999 roku, za namową
mieszkańców, sama postanowiła
zająć to stanowisko. Halina Cza-

hańska wygrała nie tylko wybo~y na sołtysa w 1999 roku, ale
następne - w roku ubiegłym.
Oprócz tej, pełni również funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Parzęczewie
1 gminnej przewodniczącej Kół
Gospodyń Wiej kich, przewodniczącej sołtysów gminy Jaraczewo (jest jedyną kobietą w ich gro1

nie) oraz prezesa Kółka Rolniczego w Parzęczewie.
W Parzęczewie, od kiedy Halina Czabańska jest sołtysem,
utwardzono kiłka polnych dróg,
wybudowano dwa przystanki autobusowe i zamontowano brakujące oświetlenie uliczne. - Uporządkowaliśmy i -::,meliorowaliśmy
park. Pobudowaliśmy tam scenę
i wybrukowaliśmy plac przed nią
- mówi pani sołtys. Park i poło
żony w okolicy zalew sprzyjają
biwakowaniu i rekreacji, zwłasz
cza młodzieży szkolnej. - W parku pobudowaliśmy barak, w którym jest bie żąca woda i prąd.
MoiJ1a tamwgotowaćherbatę i przygotować najprosts:::y posiłek. Są
też sanitariaty - wyjaśnia Halina
Czabańska. W Parzęczewie wprowadzono segregację śmieci, a mieszkańcy mają indywidualne kubły
na odpady. Poza tym zwodocią
gowano dwie dzielnice Parzęcze
wa - Rudunek i Góry.
Zdaniem pani sołty we wsi
przydałby ię remont dróg i nowa
nawierzchnia asfaltowa na Rudunku. - W tej dzielnicy potr-::.ebny jest również szkolny p zysta-

nek autobusowy. Mieszkańcy
chcieliby też chodników na poboczach i wiejskiej świetlicy z podstawowym zapleczem kuchennym. Czekają na kanalizację, gazyfikację i wymianę lamp oświe
tleniowych.
Mieszkańcy Parzęczewa przychodzą do pani sołtys z różnymi
sprawami. - Czasem potrzebują
rady nawet w swoich osobistych
problemach.
Halina Czabańska ze wzglę
du na funkcje, które pełni, ma niewiele wolnego czasu. Kiedy jednak go znajdzie, lubi poczytać
dobrą książkę, obejrzeć film i uszyć
obie coś modnego. Pani sołtys
pochodzi z Góry. Skończyła jarociń
ski ogólniak. Męża poznała pewnej
zimy, podczas kuligu. Państwo
Czabańscy mają dwóch dorosłych
ynów - Damiana i Mariusza.
Halina Czabańska chwali sobie współpracę z radą sołecką.
- Przy organizacji różnych imprez pomagają też członkowie
naszej straży. Zdaniem pani solty nieoceniona dla wsi jest również działalność radnego Pawła
Kołka.

(ann)

ZAKRZEW MA MŁODEGO SOŁTYSA

Najważniejsza kanalizacja
Rafał Grzybowski jest jednym z najmłodszych sołtysów
w gminie Jarocin. Kiedy został
sołtysem Zakrzewa miał zaledwie
25 lat. Po półtorarocznej działal
n?ści we wsi może pochwalić ię
lkoma inwestycjami, które udao .
. się zrealizować od początku
rgo kadencji . - Mamy boisko pił~ rskie, które powstało na terente po bYłym wysyp1s
'k u sm1ec1.
, ..
N
asadziliśmy 500 sztuk krzewów
~z~obnych. Wyremontowaliśmy
Swzetlicę wiejską, w czym pomogła nam gmina. Pomieszczenia są
odinafowane, wstawiliśmy nowe
. . so Ity
okna
z idrzw,. - wym1ema
ś ~krzewa. Podkreśla jednoczenJe, że sam niczego by nie zro-

I

CZEKAJĄ

NA BASEN

Chce jeździć
mercedesem
Jerzy Szymczak

funkcję

sołtysa pełni już drugą kadencję.

W pierwszych wyborach miał
pięciu kontrkandydatów, w drugich tyłko dwóch. Szymczak soł
tysuje wsi, która liczy ponad
3.000 mieszkańców. - Kotlin jest

większą miejscowością niż Żer

ków - chwali

się sołtys.

Największym problemem w Ko-

tlinie je t bezrobocie. Sołtysa
martwi także brak pieniędzy w budżecie gminy. - Jest kilkadziesiąt
inwestycji do zreali-::.owania.
Trzeba zrobić sporo ulic, chodników, dokończyć kanalizację
wioski - mówi Szymczak. Ale
największym

marzeniem sołty a

jest, żeby w Kotlinie wybudowano basen. - To jest wstyd, że nasze dzieci jeżdżą na pływalnie do
Prokopowa czy Żerkowa. Ta inwestycja jest zapisana w Planie
Rozwoju Lokalnego. Mam na-

dzieję, że powstanie jeszcze za
mojego żywota - mówi sołtys.
Szymczak nie chce się chwalić
swoimi sukcesami. - Nasza wioska jest specyficzną miejscowością w całej gminie. W Kotlinie
działa wójt. Trudno powiedz ieć,
że mnie się coś udało. Robimy to
wspólnie - twierdzi sołtys.
Sołtys Kotlina to człowiek instytucja. Nie sposób wymienić
wszystkich funkcji, które pełni.
Szymczak jest prezesem Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów w Kotlinie, przewodniczącym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kotlinie,
członkiem komisji rewizyjnej
koła Polskiego Związku Łowiec
kiego w Pleszewie.
Sołtys Kotlina lubi zmieniać
samochody. Obecnie posiada leciwego opla astrę. - Miałem syrenkę, moskwicza, trabanta, woł
gę. Chciałbym jeszcze pojeździć
mercedesem. Ale na takie auto
mnie nie stać - wyznaje.
Szymczak ma 61 lat. Urodził
się w Pieruszycach (powiat pleszewski). W Kotlinie zamieszkał
w 1971 roku. Ukończył studium
administracyjno-prawne w Ostrowie Wielkopolskim. Przez 35 lat

był żołnierzem

zawodowym. Po-

czątkowo pracował

w Pomorskim Okręgu Wojskowym, a następnie w Pleszewie, Ostrowie
Wielkopolskim i Kali zu. Sołtys
ma czwórkę dorosłych dzieci
i pięcioro wnuków.
(era)

PRAWIE 93 % ROLNIKÓW ZŁOŻYŁO WNIOSKI

kjl

I

'

WE WSZYSTKICH
Pl"ledsi
· .
rniesz ę~1ęc1ach wspierają mnie
Gr~bkancy wsi - mów, Rafał
owski , sołtys Zakrzewa.

Nie wszyscy
dostaną dopłaty
DLA RAFAŁA GRZYBOWSKIEGO, sołtysa Zakrzewa, najważniejsza jest teraz
kanalizacja wsi. Ostatnio uczestniczył w spotkaniu członków komisji rozwoju
jarocińskiej rady miejskiej, które poświęcone było temu zagadnieniu. Na zdjęciu
na czele radnych, którzy zwiedzali oczyszczalnię ścieków w Cielczy.
bił.

- Pomagają mi mieszkarky
wsi. Zawsze mogę na nich liczył'.
Wspierają nasze inicjatywy nie
tylko czynnie włączając się w ich
realizację, ale też finansowo.
Współpracuję te~ z OSP - mówi
Rafa! Grzybow ki. Sołtys Zakrzewa ma już plany na przyzło 'ć. Chce zrobić boi ko do koszykówki, które !użyłoby jednocześnie jako plac, gdzie odbywałyby się festyny i zabawy. Ponadto w . ali wiej. kiej nie ma toalet.
Jednak n ajważniejsze w tej chwili
są dwie duże inwestycje: kanalizacja i gazyfikacja wsi.
Mieszkańcy w i podkreślają,
że sołtys pomimo młodego wieku radzi sobie ze . woimi obowiązkami. - To bard-::.o dobry; miły

V

i zawsze uśmiechnięty chłopak
- mówi jedna z mieszkanek Zakrzewa. Okazuje się też, że nie
troni od pomocy innym. - Zawsze można do niego przyjść i coś
omówić, poradzić się czy przedstawićjakiś problem - mówi mężczy
zna. Zakrzewianie zgodnie podkreślają, że przydałyby się jeszcze
inwe tycje drogowe i chodniki.
Rafał Grzybowski ma 26 lat.
Wykształcenie średnie. Jest kawalerem. Interesuje s ię sportem,
główne piłką nożną, i polityką.
Lubi działać na polu połecznym.
Od 19. roku życia prowadzi wła
sne gospodarstwo rolne, które
odziedziczy! po rodzicach. W pracach pomaga mu brat.
(mat)

Do 30 czerwca wnio ki o dow powiecie
jarocińskim złożyło 2.723 rolników, czyli 92,4 % uprawnionych.
W powiecie średzkim na 2.190
zareje trowanych w agencji rolników, wnioski o dopłaty złoży
ło 2.031. Zdaniem kierownika
biura powiatowego ARiMR w Śro
dzie Wlkp. najlepiej wypadła
gmina Nowe Miasto, gdzie wnioski złożyło ponad 92 %.
Jeśli rolnik z jakiegoś powodu nie zdążył złożyć wnio ku w
płaty bezpośrednie

terminie, ma jeszcze dodatkowe
25 dni (licząc od dnia oficjalnego zakończenia składania), z tym,
że za każdy dzień zwłoki będzie
mu potrącany 1 % wysokości dopłat, jakie mu się należą. Wnioski o płatności obszarowe rolnicy nadal mogą składać w biurze
powiatowym ARiMR w Jarocinie od poniedziałku do piątku
w godz. 6.00- 22.00, a gospodarze z gminy Nowe Miasto w biurze agencji w Środzie Wlkp. w tych
samych godzinach.
(ag)

~ GMINA
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ZJAZD CHÓRÓW W ŻERKOWIE

Nie tylko
występy
LIDIA SOKOWICZ
II Integracyjny Zjazd Chórów
Województwa Wielkopolskiego,
który odbył się w niedzielę 27
czerwca w Żerkowie, miał wyjąt
kową atmosferę. Stalo się tak
przede wszystkim za sprawą
wspólnego śpiewu. Śpiewacy z 17
chórów wystąpili również w mniej
oficjalnym repertuarze. Całością
dyrygował sam prof. Stefan Stuligrosz - założyciel i dyrygent „Poznańskich Słowików".

zjazdu byli: Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski, Starostwo
Powiatowe w Jarocinie oraz Urząd
Miasta i Gminy w Żerkowie.
Każdy z chórów wykonywał
po dwa utwory. Obok poważnych
pieśni, jak „Laudate Dorninum"
i „Ody do radości" pojawiły się
również piosenki ludowe. Śpiewa
no zarówno po polsku, jak i po
angielsku i francusku . W trakcie
koncertu Chór „Lutnia" w Żerkowie

0

Chór Mieszany im. K. T. Barwickiego (Jarocin), Chór Męski .Akord"
przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich
(Swarzędz), Chór ,Lutnia" (Żerków),
Towarzystwo Śpiewacze-Muzyczne
„Lutnia" (Kolo), Kolo Śpiewackie
.,Moniuszko" (Śrem), Chór im. St.
Moniuszki (Kaźmierz), Kolo Śpiewu
im. F. Nowowiejskiego (Tarnowo
Podgórne), Chór „Domino Cantemus" (Nowe Miasto), Chór Dziewczęcy .canzona" i Chór Żeński
•Canzona Absolwent" (Murowana
Goślina), Chór .Arion" (Kotlin), Chór
Nauczycielski im. St. Wiechowicza
(Ostrów Wielkopolski), Chór Nauczycielski im . St. Moniuszki (Wą
growiec), Chór Mieszany „Lutnia"
(Międzychód), Chór Męski im. K.
Kurpińskiego (Włoszakowice), MieJski Chór Mieszany „Kanon" (Słup
ca), Chór Męski .Harmonia" i .Schola Cantorum Pleseviensis" (Pleszew), Towarzystwo Śpiewu .Harmonia" (Krobia)

WYSTĘPY

w sali

żerkowskiego

gimnazjum

poprzedził

przemarsz 9hórów

został wyróżniony Złotą Odznaką
Honorową przyznaną przez ostrowski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Występom towarzyszył piknik integracyjny i turniej
strzelecki, zorganizowany przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Żer
kowa. Wśród trzyosobowych drużyn najlepsza okazała się reprezentacja Kaźmierza, wyprzedzając drużyny z Murowanej Gośliny i Żerko
wa. Zwycięzcy otrzymali puchary.
Pojawienie się na scenie prof.
Stefana Stuligrosza zostało zauważone przez zebranych burzą oklasków i odśpiewaniem „Sto lat".
Dyrygent „Poznańskich Słowi
ków" okazał się gawędziarzem
i człowiekiem o dużym poczuciu
humoru, również na własny temat.
Dowcipne uwagi prof. Stuligrosza
wielokrotnie przerywane były brawami. - Kim jest ten Stuligrosz?

Wszystko rozpoczęło się jednak bardzo poważnie. Chóry wraz
z pocztami sztandarowymi oraz towarzyszącą im orkiestrą dętą przeszli przez Żerków, do miejsowego
gimnazjum. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania
,,Gaude Mater Polonia". Kilkusetosobowymi połączonymi silami
chóralnymi dyrygował Kasper
Ekert. Zebranych powitała Emilia
Zdrojowa, prezes Chóru Mieszanego im. K. T. Barwickiego w Jarocinie, głównego organizatora
zjazdu. Przypomniała, że niedzielne spotkanie śpiewaków odbywa
się w l 00. rocznicę Zjazdu Kół
Śpiewackich Polskich, którego organizatorem był Kazimierz Tomasz Barwicki. Jarociński chór,
który nosi imię swego założycie
la, kontynuuje więc najlepsze tra- To jest taki sam człowiek, jak każ
dycje. Zjazdy integracyjne zgod- dy. Każdemu z nas Pan Bóg dał
nie z założeniami organizatorów jakąś rolę do spełnienia na tym
padole łez. Każdy z nas jest powomają odbywać się co dwa lata.
Patronat honorowy, podobnie jak łany do czegoś innego. Popatrzcie
w poprzedniej edycji w 2002 roku, na siebie i na mnie. Ja mam J6
lat... do setki! wtym roku, w sierpobjął Stefan Mikołajczak, marszaniu
skończę 84 lata. Człowiek, gdy
łek Województwa Wielkopolskiego, który przysłał list gratulacyjny. jest coraz starszy, ro dojrzewa do
wieczności. Muszę jednak przyznać,
Współorganizatorami tegorocznego

W li INTEGRACYJNYM
ZJE DZIE CHÓRÓW
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
UCZESTNICZYLI:

POD NASZYM
PATRONATEM

że to właśnie śpiewaniu zawdzięcza
my wszyscy swoją długowieczność.
Śpiew bardzo pozytywnie wpływa na
zdrowie - mówił dyrygent „Poznań

skich Słowików". Zaprezentował
swoje możliwości głosowe i udzielił chórzystom kilku wskazówek dotyczących techniki śpiewu. Prof.
Stefan Stuligrosz ma bowiem już 65letnie doświadczenie w pracy dyrygenta. - Cokolwiek śpiewamy, za-

EMILIA ZDROJOWA witając zaproszonych gości
zjazdy integracyjne k ultywują tradycje
śpiewacze zapoczątkowane przez patrona
chóru - Barwickiego
podkreśliła , źe

PROFESOR STEFAN STULIGROSZ udzielił
chórzystom kilku wskazówek dotyczących techniki
ś piewania

•

ŻERKOWSKI CHÓR pod dyrekcją Kaspra Ekerta został nagrodzony złotą odznaką honorową

wsze jest to na chwałę Boga, ale
i na pokrzepienie serc ludzkich„
Żałuję, że nie przyjechałem na zjazd
trochę wcześniej, aby was posłuchać

- stwierdził prof. Stefan Stuligrosz .
o Papieżu Janie Pawle n, któremu zadedykował
wspólne wykonanie piosenki „Góralu, czy ci nie żal?". Podkreślił, że
to wla<nie Ojcu Świętemu zawdzię
cza doktorat honoris causa Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej Jeszcze długo po zakończeniu spotkania
prof. Stuligrosz rozdawał autografy
i pozował do wspólnych zdjęć.
Wspomniał również

NA ZAKOŃCZENIE wszyscy obecni w auli żerkowskiego gimnazjum odśpiewali „Ogniska już dogasa blask'
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UBOGA OFERTA WAKACYJNA W ŻERKOWIE

Góralczyk się nie wyrabia
. Tydzień zajęło nam wyciągnie
cie informacji o imprezach organizowanych podczas wakacji
prz~z Miejsko-Gminny Ośrodek
w Zerkowie. Pie'rwszy telefon
wtej sprawie wykonaliśmy w środę
23
czerwca. Rozmawialiśmy z Kasprem Ekertem, instruktorem
~ MGOK, jednocześnie przewodniczącym Rady Miejskiej Żerko
~a, który nas poinformował o otwarciu basenów i o cenach biletów.
Program imprez przygotowanych
przez MGOK obiecał przesłać
n'.1'11 faksem. W czwartek ponow~Ie Wykręciliśmy numer telefonu
Eo Ośrodka. Tym razem Kasper
. kert zapewniał, że informację
P~eśle W piątek. Czekaliśmy. Bezs tecznie. W piątek 25 czerwca
~y razy dzwoniliśmy do domu
k !tury. Rozmawialiśmy z kobietą,
~óra twierdziła, że jest pracowniem gospodarczym i nie może
narn Pomóc. Podała nam numer
~aseny kąpielowe w Żerkowie czyn2; ~ą W godzinach od 10.00 do
ni · O. Dz1ec1 za w.stęp na pływal
lłe ~uszą zapłacić 3 zł, a dorośli 4
Pić ieszkańcy gminy mogą zakukos kar_nety na cały sezon. Ulgowe
2tUJą 20 zł, a normalne 30 zł.
- --

telefonu komórkowego dyrektora
Jana Góralczyka. Komórkę odbierało dziecko.
Nie ustępowaliśmy. W sobotę
ponownie zadzwoniliśmy. I znów
telefon odebrała ta sama kobieta.
I to samo wytłumaczenie. W poniedziałek 28 czerwca do ośrodka
zadzwoniliśmy kilka minut po godzinie 9.00. Telefon odebrał Kasper Ekert. - Zoraz wyślemy. W pią
tek było to niemożliwe. Dyrektor
miał pożar na wieży przekaźniko 
wej-wyjaśniał. (Dyrektor Jan Górlaczykjest prezesem gminnego zarządu OSP w Zerkowie-przyp.
red.). Rzeczywiście straż pożarna
odnotowała pożar na wspomnianym obiekcie. Ale po przybyciu na
miejsce ratowników okazało się,
że był to fałszywy alarm. Błędnie
zadziałała jedna z czujek dymowych. W południe znów interweniowaliśmy w sprawie faksu. Słu
chawkę telefonu podniósł sam dyrektor Jan Góralczyk. Próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego już
czwarty dzień czekamy na informacje z ośrodka. - Ze mną nikt na
ten temat rozmawiał - rzekł dyrektor. Tłumaczyliśmy, że dwa razy

rozmawialiśmy

w tej sprawie z Kasprem Ekertem, a skontaktowanie
z dyrektorem było niemożliwe.
- Mam jeszcze inne obowiązki.
W piątek mieliśmy otwarcie basenów - odparł Góralczyk. Po naleganiach dyrektor zgodził się, że informacje prześleje jeszcze dzisiaj.
Początkowo twierdził, że faks
otrzymamy we wtorek. Minął poniedziałek i wtorek a faksu,
jak nie było tak nie ma. W środę
ponownie zadzwoniliśmy. Kasper Ekert zapewnił nas, że na
pewno wyśle nam informacje.
Po 20 minutach do naszej redakcji przyszedł faks z ofertą wakacyj~ą, którą przygotował
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Po południu rozmawialiśmy z kobietą, która poinformowała, te nie
ma dyrektora. Milczała także jego
komórka.
(era)

KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY

,,IRBIS'

kom. 0-604 852-135
ul. Robotnicza 29

* Meble

pokojowe
* Meble stylowe
* Meble kuchenne
* Zestawy do sypialni

Poznań,

Prusy 16, kolo Jarocina (dom w lesie)
poniedziałki, środy I piątki od 14.00 do 20.00
tel. (0-62) 740-15-17, kom. 0-502/121-590
- Uzdrawianie energią, bezpośrednio
i na odległość
- Przy bólach głowy, migrenach ,
zapaleniu zatok, zaburzeniach słuchu
- świecowanie i konchowanie uszu
- Programowanie pomyślności w życiu
- Oczyszczanie i zabezpieczanie
od złych energii. złych życzeń
- Usuwanie bólu kręgosłupa i stawów
- Szkolenia z samoleczenia metodą
Reiki w duchu chrześcijańskim , katolickim

UGO

kład

szt le nia
wodow go

Przyjęcia:

leden
~RZYM UJESZ

Dlaczego tak długo czekaliśmy
na faks? Kto w ośrodku jest odpowiedzialny za przygotowanie oferty wakacyjnej? Czy pożar, które-

Gostyń,

.Akvtia fjette4a, [j}n,dl«z,

wywołujesz

DYREKTOR MGOK w Żerkowie Jan Góralczyk nie ma czasu na wysyłanie
informacji do gazety. Nie może także do tego zobligować swoich pracowników

tel. (0-66) 572-17-82

11
7„11--,-=1.
/
I
I...,

POMOC CHORYM

DWA FILMY

,,

EKO-SOLAR

SALON
ul. Woiska Polskiego 47
Centrum Meblobuk

W programie nie ma imprez świe
tlicowych ze względu na remont
ośrodka kultury.

go nie było, uniemożliwił wysła
nie faksu? Nie poznaliśmy odpowiedzi na te pytania. W piątek 2
lipca w ośrodku w południe nikt
nie podnosił słuchawki telefonu.

OS ZE N IE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nowo OTWARTY
JAROCIN

terminu . W sierpniu od-

będą się zawody pływackie.

MGOK

w Zerkowie.
Problem w tym, że niewiele się
z niego dowiedzieliśmy. Zawierał
informacje o otwarciu basenów
i cenach biletów. Ponadto ośrodek
planuje zorganizować cykl wycieczek rowerowych „Poznajmy Zerkowską Szwajcarię" . Tylko nie ma
terminu przejażdżek. Była podana
data pierwszej wycieczki, która
odbyła się w wtorek 6 lipca. W lipcu MGOK planuje zorganizować
zajęcia wokalne, ale znów nie

---------------------- O

określono

Jarocin, ul. Przemysłowa 3
tel./fax (0-62) 747-32-61

organizuje
kursy - szkolenia
:J Obsługa komputera
z internetem

.J Obsługa kas fiskalnych
.J Księgowość z wykorzystaniem

"DOBRf;K" LeszekAndnejak
Oobr. Nadzie~ 45. lil-3, I P!es,:aw !~. '41-~ il,,
rn, d':« uk@)2 ,,

'!!2 ',f,,..19

• ogrodzenia betonowe
• kosUca brukowa
• obrzeia trawnikowe
• bloczek M·4, M·&
• ława balkonowa
• tralka
• słupek betonowy od 1• 3mwys.

komputera
Szkoła

Podstawowa
w Witaszycach
63-230 Witaszyce, ul. Szkolna 1A
dgłasza

przetarg nieograniczony na :

Remont pawilonu
dydaktycznego
Termin realiza c i· 28.08.2004

r.

Informacje o zakresie prac
remontowych można uzyskać

Telefon (0-62) 740-13-39
w godz. od 9.00 - 12.00

.J Specjalista ds. kadr i płac
.J Kierowców wózków jezdniowych
- uprawnienia Urzędu Dozoru

FOTO ENTRUM
UL. PADEREWSKIEGO 1
63-200 JAROCIN

Technicznego

.J Spawania w

różnych metodach

DOWOLNY FILM U NAS
r WYWOŁUJESZ
KONICE 200/36

El I E .> ~O OTRZVMUJESZ

.J BHP dla pracowników

:J BHP dla pracodawców i osób
kierujących pracownikami

V

- OCHRONA OSÓB i MIENIA
- GRUPA INTERWENCYJNA
- MONITORING 24 h - SERWIS
- KONWOJE WARTOŚCI
PIENIĘŻNYCH

- OCHRONA OSOBISTA
- USŁUGI KURIERSKIE
- ZABEZPIECZENIE IMPREZ
SPORT-KULTURALNYCH
i INNYCH
Zakładanie:

- systemów alarmowych
DWA FILMY WYWOŁUJESZ
KONICE 200/36
G
ns OTRZYMUJESZ

.J Minimum sanitarne
oraz inne stosownie do potrzeb
zakładów pracy

ul. Garbary 106/108

tel. {0-61) 662-40-51,
tel./fax (0-61 )662-40-52
BIURO Jarocin, ul. Wolności 4
tel. 505-23-35
tel. kom. 0-501/650-059

DOWOLNY FILM WYWOŁUJESZ
ALBUM LUB RAMKĘ
"'AATIS OTRZVMUJESZ

- tv przemysłowej

- zabezpieczeń
antywłamaniowych

i antynapadowych

Tel. kom. 0-503/034-902

0-606/438-968

INFORMACJE
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KSIĄDZ DR HENRYK OSTACH ODZNACZONY
PRZEZ PREZYDENTA RP

Francuski prezydent

Pszczelarz i strażak
odznaczył generała w sutannie
dzy Nowym Sączem a Krynicą.
Ksiądz Henryk Ostach nie kon·
centrował się tylko na pra~Y
duszpasterskiej. Udało mu się
zmobilizować mieszkańców d~
działań na rzecz wioski. Dzięki
wysiłkom mieszkańców i popar·
ciu władz lokalnych powsta!a
droga. Przedtem można było się
do Kamiannej dostać jedyni:
korytem rzeki. Kapłan zaloZY..
również jednostkę Ochotnicze]
Straży Pożarnej. Wieś została zelektryfikowana, a na5tępnie wybudowano wodociącrb oraz gazociąg
.
•
kl
O obecnym obliczu wio~
zadecydowała wielka pasja księ·
dza Ostacha czyli pszczelarstwo.
Przez cale lata prowadził gospo·
· ką. ordarstwo z wzorcową pasie
ganizował także kursy doks~~:
cające. W 1983 roku w KaIJll al
nej, dzięki jego staraniom zost I'
1
otwarty Dom Pszczelarza czY
nowoczesny obiekt wy?ocz~~:
kowo-szkoleniowy. Ksiądz. _
tywnie działał w Polskim zwi:
ku Pszczelarskim. Przez trZY oza·
lejne kadencje był prezesem .
dWle
rządu głównego PZP, a prz~z we·
kadencje prezydentem św1at~I
go Związku Pszczelarstwa , . _
MONDIA. Dzięki staraniom }(Się

Ksiądz doktor Henryk Ostach

Generał Michał Gutowski otrzymał najwyższe

francuskie odznaczenie
- Legię Honorową. W roku 1944 był rotmistrzem w 1 dywizji pancernej
generała Stanisława Maczka, która walczyła w Normandii. Sportowiec,
ułan, bohaterski żołnierz li wojny światowej przez krótki okres czasu
był związany z Tarcami. Po wojnie wyemigrował do Kanady, gdzie był
instruktorem jazdy konnej. Do kraju powrócił półtora roku temu.

GENERAŁ W JAROCINIE odwiedza syna
swojego przyjaciela Tadeusza Zawislę

94-letni Michał Gutowski był
jedynym z 1O polskich odznaczonych uczestników walk w Normandii, który Legię Honorową otrzymał z rąk prezydenta Francji J acquesa Chiraca. Generał Gutowski odznaczenie odebrał 6 czerwca w 60.
rocznicę wylądowania wojsk sojuszniczych w Normandii i wyzwolenia Francji. - Nie jest to tylko moje
odvwczenie. Jest to uhonorowanie
całej dywizji, która walczyła bardza ofiarnie. Należało nam się
uznanie - mówi generał Gutowski.
Michał

Gutowski urodził się 13
1909 r. w majątku Maciszewice koło Kalisza. Do szkoły
średniej uczęszczał w Poznaniu,
skąd „zdezerterował" wraz z bratem
do szkoły kadetów w Lwowie. Tam
też zapisał się do lwowskiego Klubu Jazdy Konnej. W 1930 r. wstąpił
do Szkoły Kawalerii w Grudziądzu.
Po jej ukończeniu skierowany został
do służby w 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława
Chrobrego w Lesznie. W J 933
wszedł w skład trzyosobowej ekipy
sportowej pułku i jednocześnie zdobył drużynowe wicemistrzostwo
Wojska Polskiego. Rok później jako
podporucznik zdobył zaszczytny
tytuł ,,Mistrza Armii 1934". W 1936
reprezentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Berlinie, gdzie
wystartował na słynnej klaczy
„Warszawianka". W 1934 wziął
ślub z 18-letnią Zofią Skarżyńską,
córką hr. Zdzisława Skarżyńskiego,
właściciela Tar.lee i Lgowa.
Generał cały cza" kontaktuje się
z przyjaciółmi z terenu Ziemi Jarowrześnia

cińskiej.

JANINA GRALA z Tarzec

generała

Gutowskiego

poznała

w 1999 r.

-

Generała poznałem

w 1969 r. na uroczystości odsłonię
cia pomnika w Walewicach w 30.
rocznicę bitwy nad Bzurą - wspo-

mina Tadeusz Zawisła z Jarocina,
syn Ignacego Zawisły z Wilkowyi,
przyjaciela generała. - Dokładnie
pamiętam dzień,

kiedy generał
uścis,u1ł moją dłoń. Była to niedziela
13 września. Miałem wtedy 19 lat.
Ojciec mal się z generałem jeszcze
z czasów przedwojennych. 7.aprzyjaźnili się w okresie kampanii wrześniowej, kiedy razem walczyli w 17
Pułku Ulanów. Ostatni raz generała widziałem w maju ubiegłego roku.
7.awsze jak przejeżdżał do Polski, to
odwiedzał mojego ojca w Wilkowyi
W roku 1944 Gutowski był

rotmistrzem w I dywizji pancernej
Maczka, która
walczyła w Normandii. Uczestniczył w bitwie pod Falaise i Wilhelmshaven. Za udział w wojnie 19391945 Michał Gutowski posiada
m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Orderu
Virtuti Militari i Krzyż Walecznych.
Po zakończeniu działań wojennych,
dzięki pomocy UNRRA dotarł do
kraju, aby zabrać krewnych za granicę. Najpierw rodzina Gutowskich
przebywała w Anglii. Dlaczego nie
pozostał w Polsce? W 1999 r. w wywiadzie dla dwutygodnika „Konie
i Rumaki" powiedział. - Cały świat
generała Stanisława

widział nasze sztandary "Bóg, Honor; Ojczyzna", które to hasła stanowiły dogmat, rzeczjakiej niemogl iśmy się wyrzec. Kiedy po wojnie
w Polsce rozpoczęła się sowiecka
okupacja i Rosjanie usunęli Boga i
Ojczymr. poniewierając również

został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski przez Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego.
Kapłan, chociaż urodził się w Poznani u 9 grudnia l 924 roku,
związany był przede wszystkim
z Jarocinem. Stąd pochodził jego
ojciec - Antoni Ostach, uczestnik Powstania Wielkopolskiego i
członek sztabu Straży Ludowej
w Jarocinie. Po odzyskaniu niepodległości Antoni Ostach służył
w Wojsku Polskim w Poznaniu.
Z!11arl wkrótce po urodzeniu się
jedynego dziecka - Henryka. Pochowano go na poznru1skiej Cytadeli. Matka księdza - Kazimiera, z domu Donaj, pochodziła
z okolic Pelplina Po śmierci męża,
wraz z dzieckiem przeprowadziła ię do Jarocina. Zmarła w 1927
roku.
Dzieciństwo Henryka Ostacha upłynęło pod opieką babci
Jadwigi i wujostwa - Stanisławy
i Ludwika Urbaniaków. W 1939
roku Henryk ukończył szkołę
podstawową (obecnie Gimnazjum nr I w Jarocinie). Dalszą
naukę przerwała wojna. Okupację spędził w Racendowie, w go-

polskie godło, podjęliśmy decyzję
o pozostaniu na 7.achodzie - do takiej Polski nie mogfi.fmy wr6cic<.(. ..)
Anglicy nas nie chcieli. Woleli
umożliwić nam wyjazd do miejsca,
w którym chcieliśmy się osiedlić.
W listopadzie 1945 rodzina Gutow-

skich tra.fila do Kanady. 5 lat temu
generał złożył prochy swojej zmarłej żony na dziedzińcu zabytkowego kościoła Narodzenia Najświęt
szej Marii Panny w Lgowie.
Do kraju Michał Gutowski powrócił póllora roku temu. - Do kraju

wróciłem, żeby umrzeć.

Nie
ludzi,
którzy mówią po angielsku. W Kanadzie nie słyszałem polskiego
języka(. . .) Chciałem wrócić do takiej Polski, o którą walczyli.fozy chciałem

umierać wśród

mówi generał.
General Gutowski mimo swojego wieku jest energiczną i pogodną osobą. I nadal jeidzi konno. - 7.a kilka dni wskoczę na konia. Ostatnio nie jeździłem, bo
miałem kłopoty z kręgosłupem

- wyznaje Michał Gutowski.
(era)

JANINA GRALA
Generał
żywotną,

jest osobą bardzo
potrafi wskoczyć na

konia, pamięta każdy szczegół
z czasów li woJny światowej.
Byłam bardzo szczęśliwa
i dumna, że przyszywany
mieszkaniec Ziemi Jarocińskiej
dostąpił takiego wielkiego zaszczytu. Nawet się nie odważy
łam zadzwonić, żeby generało

wi

złożyć

gratulacje.

...
KSIĄDZ d~ktor He~ryk Ostach przez kilkadziesiąt lat był probO:~

w Kamiannej Na zdjęciu - przed kościołem parafialnym p.w. NaWI

NMP

spodarstwie Huberta Teminnga,
do którego został zesłany na roboty przymusowe. Po zakończe
niu wojny rozpoczął naukę w gimnazjum przy klasztorze ojców filipinów w Gostyniu. W 1947
roku zda ł tzw. małą maturę i wyjechał do Tamowa, gdzie kontynuował naukę w Seminarium
Duchownym. Święcenia kapłań
sk ie uzyskał 16 grudnia 1951
roku. Mszę prymicyjną odprawi!
w kościele Chrystusa Króla w Jarocinie. Posługę duszpasterską
pełnił w Studziannie (k. Opoczna), a później w Tarnowie.
W 1960 roku został skierowany do Kamiannej, malej, biednej
połemkowskiej wioski, pomię-

g7rokU,
dza Henryka Ostacha "! twiatoll'Y
w Warszawie odbył s1~
tatllcl'l
Kongres P zczelar. k1• We5a1JJ·
1992-97 pełnił funkcję pre~c;iej
rządu Wojewódzkiego OC sączU·
Straży Poż.amej w Nowym h jest
Ksiądz Henryk O~taC lJni·
absolwentem Katoli~loegorytlll
wcrsytetu Lubelskieg~ rok~·
magistra uzyskał w 19 wal się
W 1985 roku doktor)'Z~. feołO
w Krakowskiej Akade~\st j1li
gii Katolickiej. Obecnie) zestal
. apr J I
na emeryturze. N ie 1· . Naua
jednak pracy społecLne} 5ądcc·
scf11
jest honorowym prcze; icŻ pre· ...t
kich.OSP. ~ygłasza ro;:iarstillł·
lekc•c
poświęcone psic ·
c (lsl
~
·
opra ·
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I NFORMACJE

TURNI EJ Z OKAZJI 5. ROCZNICY POŚWIĘC E NIA SZTANDARU
BRACKIEGO
Na świat przyszl i:

(

Zuzanna Elżbieta
Paterek z Twardowa

PATRYCJA WAWRZYNIAK
ZUZANNA ZAREMBA
MARIA MYSZYŃSKA

ur. 29 czerwca o godz. 17.20
waży 3.350, mierzy 58 cm

Strzelanie na jubileusz
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Jarocinie obchodziło jubileusz
w niedzielę 20 czerwca. Z tej okazji odbył się turniej strzelecki. Zawodnicy walczyli m.in. o rzeź-

ą.

1-

y
ię

Io

WYNIKI

~

rla
ię

ie
y_ł

eJ

Do111inika Sikorska

Julia· Jó:zwiak

zWitoszyc

z Jarocina

e-

ur. 28 czerwca o godz. 21.00
waży 3.900, mierzy 56 cm

ur. 30 czerwca o godz. 17.45
waży 3.640, mierzy 58 cm

u-

g.

ki
ę-

0,

o1r-

d-

n-

al
rli

Tarcza Jubileuszowa
I. Ryszard Kołodziej
(KBS Jarocin)
li. Eugeniusz Nawrocki
(KBS Włoszakowice)
Ili. Grzegorz Kowalski
(KBS Jarocin)
Tarcza Starosty
I. Grzegorz Kowalski
(KBS Jarocin)
li. Ryszard Bura
(KBS Włoszakowice)
Ili. Ryszard Siejiński
(KBS Jarocin)
Tarcza Burmistrza
I. Wiesław Kuszewski
(KBS Jarocin)
li. Franciszek Krukowski
(KBS Jarocin)
Ili. Grzegorz Kowalski
(KBS Jarocin)

bioną tarczę, ufundowaną z okazji rocznicy. Po raz pierwszy jedna z tarcz została zasponsorowana przez jednego z braci kurkowych - Mariana Jakrzewskiego.
Dotychczas zdarzało się to jedynie w przypadku królów. Więk
szość tarcz została zdobyta przez

jarociniaków. Dwie nagrody
przypadły gościom z KBS Wło
szakowice. N a zakończenie odbyło się strzelanie do kura. Trofeum
spadło w 43 strzale. Kura strąciła
w trzeciej kolejce Danuta Kuszewska.
(Is)

Tarcza brata Mariana Jakrzewskiego
I. Ryszard Siejiński

<·

._

i-

,!

J-

)·

ie

,.

'

I·

(KBS Jarocin)
li. Grzegorz Kowalski
(KBS Jarocin)
Ili. Roman Gauza
(KBS Jarocin)
Tarcza punktowa
I. Eugeniusz Nawrocki
(KBS Włoszakowice)
li. Ryszard Bura
(KBS Włoszakowice)
Ili. Grzegorz Kowalski
(KBS Jarocin)

10 lipca
NATALIA KOWALCZYK
(Stramnice)
• KRZYSZTOF IDZIASZEK
(Nowe Miasto)
DOMINIKA RZEPECKA
(Cerekwica Stara)
·GRZEGORZ JĘDRZEJCZYK
(Stefanów)

""

ELZBIETA SZYMCZAK

Kur

(Witaszyce)
- RO MAN GRZYBOWSKI
(Jarocin)

Danuta Kuszewska
(KBS Jarocin)

KIN GA MASŁOWSKA
(Jaraczewo)
- MARC IN BARTCZAK
(Jarocin)

KUR ZOSTAŁ STRĄCONY w trzeciej kolejce. Szczęśliwy strzał oddala
Danuta Kuszewska

W MIESZKOWIE BAWILI S IĘ WSZYSCY

Violetta Winn iewicz i Łukasz Bajodek

Festyn rodzinny
Mieszkańcy Mieszkowa i okolic bawili się na festynie rodzinnym. Impreza odbyła się na placu przy Wiejskim Domu Kultury. Uczestnicy spędzili czas na
konkur ach, grach i zabawach.
O powodzeniu festynowych atrakcji świadczyły długie kolejki,_
w których czekały nie tylko dzie. ci, ale również i doros1i. Tłumy

ludzi można było zauważyć przy
kole fortuny i loterii fantowej.
Jednak największy aplauz wzbudziły występy dzieci ze szkoły,
które tańczyły, śpiewały, recytowały oraz uczestniczyły w przedstawieniu o Kopciuszku. Każ
dy, kto „opadł z sił" mógł posilić
się w kawiarence. gdzie serwowano domowe wypieki oraz kiełba-

ski z grilla. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późn ych godzin wieczornych.
Organizatorem była miejscowa
szkoła podstawowa. W przygotowanie festynu zaangażowali się rodzice, nauczyciele, uczniowie omz ~ponsorzy. Dochód z festynu przeznaczono na potrzeby szkoły.
(mat)

I,

y

Ąneta Mikołajczak i Łukasz Górecki

11

I'

:j

OGŁOSZENIE

;t

Z okazji Jubileuszu długich lat
życia w zdrowiu , szczęściu
i pomyślności

i-

11

I,
ę

1·

i

11

J

J.

;)

-t

życzą

pamiętający

przyjaciele
NA FESTYNIE RODZINNYM w Mieszkowie bawili się wszyscy dorośli I dzieci Każdy mógł znaleźć coś dla siebie
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ZRÓB NIESPODZIANK' SWOIM BLISKIM
Zapraszamy naszych Czytelników do przynoszenia zdjęć
z imprez rodzinnych , rocznic ślubu, imienin czy urodzin. Prosimy o zaznaczenie, kto obchodzi jakąś uroczystą okazję np.
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego i kto postanowił zrobić jubilatom niespodziankę. Zdjęcia publikujemy bezpłatnie.

INFORMACJA DLA SKtADAJĄCYCH ŻYCZENIA
1O-tą rocznicę ślubu obchodzą
9 lipca Beata i Wojciech
Błaszczakowie z Brzóstkowa.
Życzenia składają syn , marna .
z Żerkowa i siostry z rodzinami

Informujemy, że Czytelnicy, którzy chcą przekazać życze
nia najbliższym lub znajomym, oddając je w sekretariacie lub
biurze ogłoszeń, proszeni będą o okazanie dowodu tożsamo
ści i podpisanie formularza następującej treści:
Oświadczam, że posiadam zgodę osoby znajdującej się na
zdjęciu na publikację tej fotografii w „Gazecie Jarocińskiej" .
Prosimy o nieprzesyłanie życzeń pocztą.
REDAKCJA

Karolina Burzyńska
z Owińs ka skończyła
29 lat. O życzeniach
pamiętały mama
1siostry

Małgosi Link
z Ruska wszystkiego
najlepszego, z okazji
1B-tych urodzin ,
życzy Kamila

Elżbiecie i Zdzisławowi Bednarkom
z Jarocina, z okazji 29-tej rocznicy
ślubu , wszystkiego, co szczęściem
s i ę zwie życzą brat Grzegorz
z rodzinką i chrześniaczka
Ewelina z mężem

Z okazji urodzin i niedawno
obchodzonych imienin kochanej
mamie zdrowia i wszystkiego
najlepszego życzy syn Bogdan
z żoną Teresą i dziećmi - Anią,
Patrycją, Dawidem i Radkiem .
Napisali m. in: - Sto lat w szczęściu
złotych gór życzą dzieci i wnuków
chór!
Emilii Tomaszewskiej z Cząszcze·
wa moc gorących życzeń imienino·
wych ślą Emilia , Dawid i kochaJąCY

Katarzyna r okarska
z Jarocina skończyła
19 lat. Zdjęcie jest
nies podzianką

od marny i siostry

Wincentemu

Kochanej mamie,
babci
i prababci - Czesławie
Geisler z Mieszkowa
dużo zdrowia ,
radości i samych
słonecznych dni
oraz doczekania
100 lat życzą, z okazji
BO-tych urodzin ,
dzieci , wnuki
i prawnuki

chłopak Paweł

teściowej ,

Pop i eżow i

z Tarzec najlepsze
życzen ia

z okazji BO-tych
urodzin przesyła córka
Danusia
z mężem i dziećmi

Najlepszej przyjaciół
ce - Marlenie
Grześkowiak

2 lipca siódme urodziny obchodził
Paweł Antczak z Jarocina.
Dużo radości i spełnienia marzeń
życzą babcia Irena , ciocia Lidia
z Marcinem oraz ciocia Iwona
z Marcinem

z Siedlemina ,
z okazji 1B-tych

urodzin, życzenia
Najserdeczniejsze
życzenia dla kochanej
mamy i babci
- Haliny Kubis
ślą córka Mariola ,
zięć Stefan
oraz Paulina i Piotruś
z Jarocina

przesyłają

Sylwia ,
Bartek i Agnieszka

Dominika
Glinkowska
z Wyszek
obchodzi6
lipca imieniny.
Zdjęcie jest

Miłoszowi Staszakowi
z okazji ósmych
urodzin dużo zdrowia
i uśmiechu na twarzy
życzą: brat Jonasz,
kochający rodzice
oraz dziadkowie

Kochanemu
Czarusiowi, z okazji
1B-tych urodzin,
najlepsze życzenia
składają cztery
tajemnicze wielbicielki

Anicie Langner z Cielczy
serdeczne życzenia
urodzinowe przesyłają
rodzice i siostry
- Romana i Agnieszka
z mężami oraz
chrześniak Hubercik

Kamilowi Walczakowi
z Witaszyc, z okazji
17-tych urodzin ,
najlepsze życzenia
przesyłają: Megi,
Martita, Pumba,
Kina, Aga, Kruszyna ,
Misiek, Karol , Acik,
Łuki , Dzik, Kondon ,
Rudy, Czaruś , Cisiu
i Sławek

niespodzianką

od taty
Z ok;zji 20~j rocznicy ślubu
kochanym rodzicom - Iwonie
i Alfredowi Biecuszkorn
najserdeczniejsze życzenia
składa córka Agnieszka

Kazimiera i Henryk Piorunowie
z Siedlemina obchodzili w czerwcu
35-tą rocznicę ślubu. Najserdeczniejsze życzenia dla kochanych
rodziców - jeszcze długich lat
w zdrowiu , szczęściu i miłości ,
samych pogodnych dni , pociechy
z wnuków i wszystkiego, co najlepsze
przesyłają córki i syn z rodzinami
Najlepsze życzenia
imieninowe
dla Jagody Bażegi
z Woli Książęcej
przesyła siostra
Kamila z Kamilkiem
i Marcinem.
Do życzeń

Kochanym rodzicom Marii i GrzegorzOINi
z Witaszyc, z okazji
20-tej rocznicy ślubu , życzenia
zdrowia, błogosławieństwa Bożego
i pogody ducha składają dz1ec1:
Sebastian , Ania i Ewelina oraz
rodzice i siostra z córkami

Łącznym

przyłączają
się mama , Dawid ,
Monika i Magda

Urodziny obchodziła
liona Juskowiak z Łuszczanowa.
O życzeniach pamiętali Marcin
oraz Karol z Judytą

Piotrowi i Pawiowi z Roszkowa
serdeczne życze.nia imieninowe
przesyłają dziadkowie
z Dąbrowy

Patrycji Mikołajczak z Jarocina,
z okazji pierwszych urodzin,
·a
moc całusów i najlepsze życzeni
przesyłają prababcia. babcia,
dziadek, Maciej, Radek
i Magdalena. Do życzeń
przyłączają się wujek chrzestnY,
ciocia Ania i Filipek

Kochanemu PatrykOINi Macieje'Nskiernu
z Jarocina. z okazji 12-tych urod21n
dużo zdrowia i samych radosnych
dni życzą mama , babcia, dziadek.
c1oc1e, wujowie i kuzynowie

Kochanemu
M i chałowi Kra use
z Jaraczewa
z okaZJI 21-ych
urodzin, moc
naJserdecznieJszych
życzeń śle

pamiętająca I bardzo
kochaJąca

Jagoda

Pawełkowi

Krawcowi
z Wojciechowa,
z okazji drugich. .~ ;:.;:~
urodzin
i imienin ,
wszystkiego
najlepszego
życzą rodzice ,
siostry, babcia
i chrzestna
Ania

Życzenia dla Piotra i pawia
Letycji
Migaszewskiej ,
z okazji 5-tych
urodzin ,
najserdecznieJsze
życzenia

- samych
radosnych dni
i tak beztroskiego
u śm i echu na
twarzy przez
cale ży cie
p rzes ył ają

kochający

rodzice.
dziadkowie
oraz ciocie
i wujkowie

z Cielczy przesyła siostra
z mężem i dziećmi

90-te urodziny
i imieniny
ob c hod ził

Piotr
Andrzej ewski
ze Stęgoszy
Życzenia
p rzes yłają

córki i syn
z rodz1nam1
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Kochanej mamie,
i babci - Halinie
Kubis z Ludwinowa,
z okazji imienin i urodzin,
najlepsze życzenia
przesyłają córka Renata
z Hirkiem i Tomeczkiem

Kochanej mamie,
babci i prababci
- Helenie

teściowej

Bernadecie i Zbyszkowi
Tarnom z Potarzycy,
z okazji 14-tej rocznicy
~łubu, najserdeczniejsze
2Yczenia przesyłają Ola,
Adela, Karolina i Adrian
Z rodzicami

Słaboszewskiej

Asi Żurek z Jarocina ,
z okazji 15-tych urodzin,
samych szczęśliwych
i radosnych dni życzą
rodzice, brat Łukasz
i babcia

Marioli Remblewskiej
z Magnuszewic, z okazji
40-tych urodzin,
wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia,
uśmiechu na twarzy
oraz spełnienia
wszystkich marzeń
życzą mąż i syn Adrian

z Jarocina, z okazji
imienin i urodzin ,
samych kolorowych
dni życzą: córka
Wiesia z mężem,
wnuki - Edyta, Karcina,
Sylwia , Łukasz ,
Mateusz i prawnuki
- Roxana , Wiktoria,
Dzuliano, Nico! i Adam
Elżbieta

Paterska

z Ruska

będzie

Kochanej wnusi,
Darii Płonce,
z okazji 4-tych
urodzin,
wszystkiego
najlepszego
życzą babcia
i dziadek

obchodzić

8 lipca
imieniny.
Zdjęcie jest
niespodzianką

od córki Dominiki
i męża

r'"'Olr?iil~, Darkowi
Marszałkowi ,

Romanie i Piotrowi Dolnym
z Mieszkowa, z okazji 4-tej
rocznicy ślubu ,
moc gorących życzeń
przesyłają rodzice
i siostry - Agnieszka
i Anita z mężami

z okazji 5-tych
urodzin ,
najserdeczniejsze
życzenia przesyła

Anita i Grzegorz
Każmierczakowie

ciocia liona
z Ludwinowa

z Wyszek obchodzili 5-tą
rocznicę ślubu. Wszystkiego,
co szczęściem się zwie
życzą mama i brat Piotrek

Ka ..

l<s~1 1~h Walczak z Woli

ązęcej, z okazji
19. ·tych
urodzin wszyst-

Agnieszce i Wiesławowi Molińskim
z Jarocina, w pierwszą rocznicę
ślubu, wszystkiego najlepszego
życzą rodzice oraz siostra
z mężem i Erykiem

k

1e
·
M
9o co najlepsze życzą:
1
K~ · Martita, Kina, Aga,
Ka szyna, Misiek, Waluś,
Korol, Acik, Łuki, Dzik,
or ndon, Rudy
az reszta znajomych

~...,.....--- '----

Kochanym rodzicom - Krystynie
i Antoniemu Gołembiewskim z Witaszyc, którzy obchodzili w czerwcu
44-tą rocznicę ślubu , dużo zdrowia,
szczęścia, pogody ducha i błogo
sławieństwa Bożego na dalsze lata
życzą córki z mężami i dziećmi

Kasia i Grzegorz
Półrolniczakowie

obchodzili

pierwszą

rocznicę ślubu. Życzenia
przesyłają brat Marek
oraz Karol wraz
z rodzicami

łon.---•

Paulinka Gładysz
z Jarocina obchodziła
imieniny. ·o życzeniach
pamiętali rodzice
z bratem Dawidkiem

Ewelina Walęsiak
z Jarocina
skończyła 18 lat.
O życzeniach

13ai

życzeń

chłopak

- dużo zdrowia
oraz szczęścia
na dalszej
drodze życia

Grzegorz

0

Kochanej
córce,
Paulinie

sławieństwa

Kochanej
Marcie
Wożniczce,

Kolińskiej ,

ego życzą dzieci

z okazji
18-tych
urodzin,
Karolinie
Wolsztyniak
z Potarzycy
najserdeczniejsze
życzenia imieninowe przesyłają
rodzice, siostry
- Ola i Adela
oraz brat Adrian

gorących

pamiętał

ś,,lna i Ryszard

a~tblewscy obchodzą
Dui rocznicę ślubu.
~ Zdrowia, szczęścia,
i~ch radosnych dni

Marii
i Pawiowi
Ignasiakom
z Brzostowa,
z okazji 24-tej
rocznicy
ślubu, moc

z okazji 1O-tych
urodzin
i imienin,
najlepsze

dużo

życzenia

miłości

składają

i samych
pogodnych
dni życzą
rodzice

rodzice, ciocie,
wujkowie
oraz kuzyn
Kamil

Najlepsze
życzenia

imieninowe
dla Piotra
Garsztk1
z Kotlina
śle córka
Karolina

Kochanemu
tacie
- Alfredowi
Biecuszkowi, z okazji
minionego
Dnia Ojca
wszystkiego
co najlepsze
życzy córka
Agnieszka

Marlena i Janusz Skibowie
z Przybyslawia obchodzili
29 czerwca drugą rocznicę
ślubu. Samych radosnych
chwil życzą Nina i Przemek
z rodziną

przesyłają

Stefaniakowie
z Jaraczewa

Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności dla kochanej
wychowawczyni Marzeny Zawisły przesyła klasa Ili
ze Szkoły Podstawowej w Łuszczanowie
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R
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Bawili się
w Kopciuszka

Turniej na osiem konkurencji
kiem trasie, zatrzymywał się
w punktach, gdzie umieszczone
były kartony, a w nich przedmioty, które należało zbadać dotykiem i rozpoznać. Wśród konkurencji nie zabrakło również krzyżówek matematyczno-przyrodniczych, wykreślanek oraz zadań
tekstowych.
Celem konkursu było między
innymi przełamanie niechęci do
matematyki - przedmiotu uważa
nego przez niektórych za trudny.
Turniej "Magiczne liczby" zorganizowały nauczycielki ZS w Jaraczewie i ZS w Rusku: Małgo
rzata Grześkowiak, Anna Kuź-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.p1

UCZNIOWIE Z WOLI KSIĄŻĘCEJ NAJLEPSI
W GMINNYM KONKURSIE „W ŚWIECIE LEKTUR"

W JARACZEWIE POJAWIŁY SIĘ „MAGICZNE LICZBY"

W Zespole Szkól w Jaraczewie po raz kolejny odbył_ się mię
dzyszkolny turniej matematyczno-przyrodniczy „Magiczne Liczby". Wzięło w nim udział czternaście dwuosobowych drużyn ze
szkól podstawowych z terenu
gminy Jaraczewo, Jarocin i Kotlin. Turniej składał się z 8 konkurencji. Wśród nich znalazły się
zadania wymagające obliczeń rachunkowych, zagadki oraz papierowe "tangramowe zwierzęta" do
ułożenia. Była też ciuciubabka.
Zadanie polegało na tym, że zawodnik z zawiązanymi oczami
szedł boso po zaznaczonej sznur-

28 (717) 9 lipca 2004

niak, Agnieszka Płończak i Mał
gorzata Steinke. Nagrody książ
kowe dla zwycięzców ufundowała rada rodziców przy ZS w Jaraczewie. Pozostałe drużyny otrzymały upominki i dyplomy.

Znajomością

lektur szkolnych oraz sprawnością w przebieraniu ziarenek fasoli i grochu
musieli wykazać się uczniowie
podczas konkursu zorganizowanego w Kotlinie. ,,W św ieci e lektur" został zorganizowany po raz
pierwszy z inicjatywy Magdaleny Świerblewskiej i Doroty Kosińskiej, nauczycielek w Szkole
Podstawowej w Kotlinie. W ry-

(ann)

I - Filip Błaszczyk i Łukasz Praczyk
li - Marita Rynowiecka i Katarzyna
Szczepaniak
Ili - Leszek Wieruszewski i Piotr
Tomalka

le
k
p
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każdą poprawną odpowie

dź

uczniowie otrzymywali punktY
- cukierki. Po ich podliczeniu
okazało się, że wśród klas pierw·
szych najlepsza była reprezen~
tantka Szkoły Podstawowe)
w Woli Książęcej - Małgorzata
Bachorz. Z uwagi na chorobę koleżanki musiała sobie sarna poradzić z zadaniami konkursoWf
mi ale i tak okazała się lepsza
'
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WYCIECZKA DO PRAGI NAGRODĄ ZA DOBRE LICZENIE

Pokonali „Kangura"
S1.e<ćdziesięciu

tnech uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie uczestniczyło w Międzyna
rodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2004. Rywalizacja była oceniana w dwóch
kategoriach wiekowych: ,,maluch" (34 uczniów), oraz „benjamin" (29 uczniów). Filip Błasz
czyk z klasy VI b uzyskał w finale wynik BDB (bardzo dobry 121 punktów) czyli „srebrnego kangurka". W nagrodę wyjedzie w sierpniu na wycieczkę do
Pragi. Oprócz Filipa czworo
uczniów „czwórki" otrzymało
wyróżnienia tzw. ,,brązowe kangurki". - Zadania w konkursie
matematycznym „Kangur" nie
należą łatwych, ale uczniowie
poradzili sobie z większofciq
z nich bez problemów. Laureaci
to najczęfciej uczniowie klas szóstych. Mam nadzieję, że w gimnazjum będą rozwijać zdolnofci
matematyczne - powiedziała Maria Urbaniak, szkolny opiekun
konkursu matematycznego „Kan-

gur''. Taką samą nagrodę-wyjazd
do Pragi za uzyskanąocenę,,BDB"
(l 03,75 pkt) otrzymała Joanna
Kończak z Gimnazjum w Wita-

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrody
książkowe przyznano również
placówkom oświatowym. Otrzy-

Oceny BDB: Filip

Błaszczyk (SP nr 4 Jarocin), Joanna Kończak (Gimnazjum Witaszyce), Przemko Robakowski (Społeczne. Gimnazjum Jarocin),
Barbara Grzempowska (ZS Wilkowyja), Sonia Pawlicka (ZS Wilkowyja),
Maciej Ziętek (SP Łuszczanów), Mikołaj Bernat (SP Żerków), Sebastian
Koterbiak (SP Witaszyce), Hubert Jazgar (SP Kotlin)
Wyróżnienia: Łukasz Karliński (ZS Wilkowyja), Mateusz Bardziński (ZS
Wilkowyja), Iga Tomaszewska (Społeczne Gimnazjum Jarocin), Dawid
Pisarski (SP Witaszyce), Maja Czabańska (SP nr 5 Jarocin), Zuzanna
Lis (SP nr 4 Jarocin), Zuzanna Marciniak (SP Golina), Marta Jezierska
(SP Łuszczanów), Marta Łokietek (SP Kotlin), Agata Poniecka (SP Żer
ków), Joanna Rzepczyk (SP nr 5 Jarocin), Krzysztof Kuta (SP nr 5 Jarocin), Marcin Skalski (SP Żerków), Martyna Adamczak (SP nr 5 Jarocin),
Paweł Grala (NSP Bachorzew), Beata Chyba (SP Golina), Filip Chudziń
ski (SP Żerków), Karol Danielak, Katarzyna Kowalska i Łukasz Praczyk
(SP nr 4 Jarocin)

szycach. Siedem pozostałych
osób, które osiągnęły również
wynik BDB w kategorii szkól
podstawowych i gimnazjów nagrodzono encyklopediami i atlasami (wyniki od 103,5 pkt do
93,75 pkt).
Wręczenie wszystkich wyróżnień odbyło się w połowie
czerwca na Wydziale Fizyki

NAGRODY NAJWIĘKSZYM znawcom lektur szkolnych wręczyła Edyta
Orpel, dyrektor Szkoty Podstawowej w Kolinie (na zdjęciu zwycięzcy
w kategorii klas trzecich)

walizacji uczestniczyły dwuosobowe reprezentacje klas I-Tll.
Zadania rozwiązywali uczniowie
z Kotlina, Woli Książęcej, Magnuszewic i Sławoszewa. Nad
przebiegiem konkursu czuwało
jury złożone z nauczycieli i dyrekcji szkól, któremu przewodniczyła Agnieszka Staszak ze
szko lnej biblioteki.
Dla każdej z klas przygotowane zostały zestawy pyta11, dostosowane do wieku odpowiadających. Najmłodsi musieli m.in.
ułożyć puzzle i rozpoznać przedstaw ioną na obrazku bajkę. Dla
ich starszych kolegów były rebusy z tytularni książek oraz testy
ze znajomości bohaterów. Za

mały

je Szkoła Podstawowa
w Witaszycach i Gimnazjum nr
1 w Żerkowie (za najliczniejszą
grupę młodzieży startującą

w konkursie), Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Siedleminie i Społeczne Gimnazjum w Jarocinie (za największy procent
uczniów biorących udział).
(Is)

b wych

od pozostałych, dwuoso 0 . ,v
6
drużyn. Wśród drugokJasis~SP
zwyciężyła ekipa gospod~\Ąa·
Kotlin, kl. Ila) w skład~i e.T{aź·
rzena Łokietek i Karoltna
mierczak W kateo-orii klas rrze·
.
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Ciche
Myśl: ciepło
Dzięki

współpracy

z największym
polskim producentem
styropianu, firmą
Termo Organika,
przedstawiamy
państwu cykl porad
dotyczących

docieplenia domu.
Warto o tym pomyśleć
właśnie teraz, kiedy
pełną parą rusza
sezon budowlany.

• • TERMO ORGANIKA RADZI

podłogi:

• • TERMO ORGANIKA RADZI

Termo-O

Najlepsza izolacja przeciwdźwiękowa stropów to styropianowe płyty dźwiękoizolacyjne
TERMO-O. Powstają dzięki specjalnej technologii dzięki czemu zyskują unikalne własności mechaniczne, stając się najlepszym znanym materiałem tłumiącym dźwięki uderzeniowe.

~- TERMO ORGANIKA

eh Jub
go przcznacw1ia (nowo budowany , ·est
modcrnizow:1nych), gdzie wymagane Jdhl
znmicjszenie poziomu udcrzcnio11 CA\cw
11
płyty stropowej. Płyty te można stos_~ ~nic
1
pomieszczeniach. dla ktorych oh_c :~ ,i/
użytkowe podłóg nic przckraw1 k.11ooo
Produkowane są 1, wymiarach 50(~x. pod
1
mm, o gruhosd od .'\.'\/ 50 mm (prze

l.'

obciąi.cniem) .

Ohecnie naJ11ows1eJ generatj1 hudo1,nictwo wymaga nic I} lko idealnej izola·
tji termicznej, all· i akustycznej. Płyty st}·
ropianowr Termo-D to jedC'n z nic,l ie lu ma·
tcrialc\w. k re nic traqc 11laściwośri 1zolaq 1nyrh pcmrnlaj:! jcdnoczcsni<' osi:11:nać
bardzo 11 ysoki pr,ziom tłumienia hat.i,u
Zai:roz,·nic hałasem po1aw1a sii: li\ la zoa
11 domad11\iclokondygn:tl'}Jn)th. Strop>
\\ 1akid1 hutl} nkad1 , szrzegc1lnic po 11 ymi:111ie 11 l kladziny podlogcnH·J na parkiet.
maj ą hard/Cl nt ~ ką tzolaq JllO~l od drn 1~
kem udrrzenurn yrh.

Płyty

Termo--D przeznacwne są do \I}·
kont wania 11ar,1" y i1olatyjnej układanej
pod podkladl'm podlo~owym 11 tzw. pncllngarh pływających .
PŁY

~t
P1
(g

s,
re

s

I

K
J.

t,

.---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.:-::-:.ftAD~

,__ TERMO ORGANIKA RADZI

C,
d,

lt

OGŁOSZENIE

;...· TERMO ORGANIKA RADZI

G1

drlJ·

~ich najlep_sza b~la r~wniez I3!a·
zyna z Woli Ks1ązecefAnna ]ctó·
żejowska i Maja Bartn1czal<, re·
ra w dogrywce pokonała r~P ldzentacjc; kotlińskiej podsUJW~:óll'
Dla wszystkich uczestni re·
były dyplomy i upominki- Rep IY
zentacje szkól, które zaJ;ól·
pierwsze miejsca w poszcztwo
nych kategoriach, dodat /flla·
otrzymały nagrody - paczl<l
skotkami i książkami(Is)

',\JĄCAPODŁOGA-CISU

Je,li izolaqa termiczna nic jrst potrzchna, n:1 przyldad w s1rnparh mii;d1i kond) gnaci jnych to Jako matt•rial i10laqi
aku,1 \ l/llt'J Stosujl sir: 11 la:nit• Termo Il ,pnjah1} rodzai M\ ropianu o mall') gi;sto·
u ohji;to l1011 CJ i makj vty,\ nosli tł} nallltlZllCI, Porn ala ona pr1~ mall•j grnho~d
1\ ar 1,n uzi \kac \\,111;1ganr paramet11 iw-

la,yjnosd akustycznej stropu. Styropianowa izolacja akustycrna jest stosowana do
konMruowania podlog1 plywaj:1ccj, tj. pod
logi odizolowanej akustycznil' od clt•nw111ci11 konstrukcyjnyrh poprt.l'Z poziomą war\lW<; styropianu narnlcj pcmicrzchni DZ1C;·
ki tC'mu s1r1egcilnil' skllll'CZllil' 1h1mionr
sa drn ic;ki ma1crialm1t·, tzn. roznt'J(O rodzaju uclerzcnrn o podłogi; , odgłosy krok(l\l
itp.
TER .\10-ll są ~tosowam· ,1 hud,m nirn1 ie
jednorodzinnym i wil'lorndzmny111 , 11 bu d}nkad1 111.ytclzuosd puhlirnwj i ogolul'

\\ s1.ystkich
:r.aintereso\\ an) eh
kupnem
styropianu

prosimy
okont:1k1

nasi.pn
pr:r.edsta,1 ickiem

1

handło\\') 111:
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PRZED NAMI

h o r o s k o p

WPIĄTEK 9 LIPCA PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY OSÓB, KTÓRE CHCĄ UCZESTNICZYĆ WE „WCZASACH W MIEŚCIE". Dwutygodniowy wypoczynek w dniach 2-14 sierpnia
nie: Oddział rejonowy Polskiego

Związku

związku. Odpłatność
piątek

~rzyjrnowane w
sciuszki 15a).

za wczasy

Ośrodek

Pomocy Spo-

oddziału (Jarocin, ul. T. Ko10.00 zgłaszać się mogą osoby, które

w godz. 8.00 -

ty

WOKRESIE

Ili

WAKACYJNYM (DO 27 SIERPNIA) ZMIANIE ULE-

;AJĄ GODZINY OTWARCIA BIBLIOTE~I I ?ZYTEL~I „POD RA-

V·

USZEM". Placówki będą czynne od poniedziałku do piątku w godz.
Od 8.0Q do 16.00 (soboty - nieczynne). Biblioteka w Parku jest czyn-

J•

eJ

na Od

ta

Poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00 (soboty - nieczynne).

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA I OGNISKO MU2YCZNE W JAROCINIE PRZY JMUJĄZAPISY KANDYDATÓW NA
ROK SZKOLNY 2004/2005. Placówka prowadzi edukację muzyczną

J·

J·

f

ia

~raz stwarza

możliwość

nauki gry na

następujących

instrumen-

n:ch: fortepian , akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczel~,

trąbk~,

1
n, : saksofon , róg, klarnet, perkusja, Zapisy kandydatow przyj-

9 Uje Sekretariat szkoły: Jarocin, ul. T. Kościuszki 16 w godz. od

/O do 17 .00.
47-30-20 .

Informacje

można uzyskać pod numerem telefonu

~rzY_Ulicy Batorego 5 do

Szkoły Podstawowej

nr 4 w Jarocinie (ul.

daru Curie - Skłodowskiej 2). Biblioteka będzie czynna od ponieZiatku do piątku w godz. 11.00 do 17.00.

~ZJĄzo ABSOLWENTÓW SZKOŁ y PODSTAWOWEJ w BOGU-

ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA. Komitet organizacyjny zjaz-

wu absolwentów, rada rodziców oraz dyrekcja szkoły zapraszają
2
/ :Ystkich absolwentów, którzy kończyli podstawówkę w Boguszydie W latach 1960-2000. Warunkiem uczestnictwa w zjeździe jest
NOkonanie

wpłaty 50 zł w

Banku

Spółdzielczym w Środzie Wlkp. O .

Wowe Miasto (nr konta 54 90580002 0030 030601652 0001) lub
Sekretariacie

szkoły.

p

13°na sprzedawać i kupować w każdy piątek w godz. od 10.00 do

lllUSZA.oDBYWAĆ
SIĘ BĘDZIE GIEŁDA PODRĘCZNIKOW. Książki
2

cz·OO.

Organizatorem akcji, podobnie jak w latach
Ytelnia „Pod Ratuszem".

'

ubiegłych,

jest

DZIEŃ STRAŻAKA ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 11 LIP-

J•

~~INNy
dz- WWYSOGOTÓWKU.

uroczystości bę
Zbie Wręczenie sztandaru miejscowej jednostce OSP. Strażacy
10
p 0 rą się o godz. 13.30 w Twardowie. Pół godziny później roz(gi;n1e się msza św., na której_ szta~d.ar zostanie po~""'.ięcony

l'

)·

,.

'

j.

Głównym

punktem

2
· 14.0Q, kościół w Twardowie). Oficjalne uroczystosc1 w Wy90
ro 2 tówku rozpoczną się o godz. 16.00. Dwie godziny późnej
•~ P0 cznie
zabawa taneczna.
0nald "

w

ouiY

się

Przygrywać będzie zespół

o

INO i WYPOŻYCZALN-IA WIDEO

1-

~1~0

s)

Jar

OD IPOlZA·
OZANIA
ODBITTK
FOTOGRAF

0

...

LEWY

"

GOONOIC,

•

POETA

POIDASK
NA l'lAKI

BODZIE~
PRETIBT

"

"

NIEZBY!

....

ŻVZHA

POOMOKIA •
GlfBA

16
25
WYDZIElONY OBIZAR,

ORSZAK, POCZET,STRAŻ

llłEfA

IIIEJICE WAUI
BOKSERSKIEJ

IIĘSKI llłÓJ

WIECZORO-

MIASTO HAO
DNIEPREM

WY

(BIAŁORUŚ)

zł

LEGElłOAR-

NA OYHAI-

11A CHINIKA

•

I Yil

9,

RY POTTER

1~1EŃ AZKABANU"
1

1--

12

"

ROZPORZĄ·

•

OZEN!~
ROZKAZ
OIABEl

KOC

~

WWYOBRA-

iEHIACH
33 LUDOWYCH
NIEJEDNA
WTALII

•

"

ll'IAWRZEUNY

~

'I"

....

'I"

....
1

lYLNA~Ć

KRZEW Z

•

3

14

....

Cel'l~ :. lipca

godz. 17.00
iletów 10 zł

19
~

2E
DZIAŁKO

....

30

20

I
Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK
I
Hasło: Nie ten przyiaciel kto współczu;e,
Lilery z pól ponumerowanych wprawym dolnym rogu, nopisane
I
lecz fen kto pomaga." od 1do 35, ulworzq rozwiązanie.
Rozwiqzonie krzyżówki prosimy przesloć lub przynieść wroz
I
Nagrody wylosowali: KRlYSZTOF KONIECZNY· ul. Kilińskiego 3/3
z kuponem do BIURA OGŁOSZEŃ (.bocin, ul Rynek 21, wejśde
I
(30 zł), JANINA PATELKA ·ul.Wrocławska 56/17 (20 zł), EWA
od ul. Mickiewiaa, naprzeciwko PKO) do 16 lipca. Spośród
RYBARUYK · Kqly 4 (l Ozł).
I
prawidłowych rozwiązań wylosowane zos1anq nagrody piePo odbiór nagród prosimy się zgłosić do biuro ogłoszeń (Jarocin, ul.
Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza) wciągu dwóch tygodni.

,___

"

•"

8

ZAWAMI SPAW.OWYMI
22

IZYI

fl.RBIARSKA

KOKAINĄ

RYl(,

POCIERANA
ODRASKĘ

"

KAOŻ

"
DZIWAK

-=~

..,.

7

EKICEHT-

31
PRZEDMIOT
WYSTAWIANYKA
POKAZ

ZBOŻA

.... 'I"

m~JZ~c9:u
KR O C
LOKAJ,
POSlUGAa

"
KUPUJĄCY WIKlfl'IE

11

_pę(
UĘTIGO

ZWl/#NY

JAOŁOIPII

JEZIORO
WUSA

34

6

PiMÓSllM

HARAU

24

.....

krzyżówka

nr 673

11

k 1< 1 lipca godz. 16.00
,(

NIEUGIĘTOŚĆ.

ZNAWCA

rozwiqzanie krzyżówki nr 671

••liĄR

"
fi.CHOWIE~

SlUŻĄCY,

1--

LUDOWY TANIEC
UKRAIHIKI

2

....

28

21

POWÓZ
DWORSKI

....

CYIK LODOWCOWY

ZWĘGLA KAMIEIINEGO
4

"
27

...
ZNÓJ

WIAMOA

3~

RELAOA,
MELDUNEK

...

l'!AK
ZCZARNĄ

~

WOREK MUŚLINOWY DO
PRllilEWA!IIA MAKI
T
MONETA
0BlffiOWA

PROOUKOI

.

-·
35

5

~

AI.XALOID =UJt
WUSOACH HE BA
llil'Ól KOMÓREK
OPODOBNEJ BUDOWIE

00

15

El.EXTlOOA
DODATNIA
DOGI.Ol
PIORUNU,

T

UŹYWAHY

NARKOlY

ZACH.

GAI.ĘZI

..

od losu spełnienia każdego
marzenia, to korzystaj z tego. Kontroluj
tylko swoje życzenia, abyś nie przesadzi/.
Wszystko samo z nieba nie spadnie.
Musisz jeszcze dołożyć swój wysiłek.

"

....

"

....

JEDNEJ

HIDALGO

się rozdrabniać. Jeśli możesz

oczekiwać

~

MOTOROWY liSTATEK
RYBACKI
AKTORKA
ROLE ZAKO·
23 CHANYCH

Idź

i wygrane
na całość,

szkoda

loterii.

"CZAPXA"

mmru RUROWA

18

GRYWAJĄCA

każdej

przenosić

na

PlACA

MAŁY,

....

góry

zbierać

13

~

PUKIEi, LOK
'I"

'I"

IIOlSIW

12

~ Masz doskonalą aurę! Możesz

przysłowiowe

"

AllIN
{1S9'l·
1979),
AMEl

PRZEOIIĘ

a biletów

.,

~ RYBY(1911-20111)

DZIALI!.·

1(1

ZE
IZUEBLAMI •

~

17

ee~11 lipca ~odz. 19.00

taktykę działania.

HOŚĆ,

OZl:ZINIE
LOGIKI

IPOKREW-

LGo OCEAN OGNIA"

WODNIK (20 I -18 li)
W pracy bez większych wrażeń,
ale tydzień ciekawy. Wrodzona ruchliwość
nie pozwala Ci usiedzieć na miejscu. W
tych dniach będziesz podróżował i rozwija/ swoje potrzeby poznawania świata.
Nowe znajomości i kontakty towarzyskie
nie posuną Twoich interesów do przodu.
W tej mierze musisz przedsięwziąć inną

-.L.~

____filL_

T

nom
WĘGLA

BA!IOY!A, •
ZBÓJ

ZUBIEM
lWIĄZEX ~

9

T

STOLICA
GHANY

RENU

MIONY Z

,,1i11)Ą

fft";.;

~ SKORPION (23 X - 21 XI)
~ Dobry okres astrologiczny. Możesz zmienić pracę lub kierunek swojej
działalności , korzystnie zainwestować,
podpisać nowe umowy itd. W każdym
razie Twoje sprawy potoczą się w kierunku, jaki sam im nadasz. Zadbaj o nienaganne stosunki w pracy. Ten tydzień to
także dobry czas na odrabianie zaległo
ści lub na to, aby wyrwać się na kilka dni
urlopu .

9

....

· fa>c (0-62) 747-23-60

Jl"'

29

IYN DEDALA

Gołębia 1

~

Możesz już zaufać swojej intuicji i przy pewnych warunkach uda Ci się
załatwić zaległe sprawy zawodowe czy finansowe. Na razie nie oczekuj wielkich sukcesów, ale pamiętaj , że systematyczna praca zapewni Ci je w przyszłości. Masz również doskonalą aurę gwiezdną na działal
ność na rzecz innych. Oprócz satysfakcji.
zyskasz dzięki niej szacunek otoczenia.
c

IPEOAUSTA

BŁYSKAWICY

te1 /tttiacja:

KOZIOROŻEC (22 XII -191)

· ~ Nie masz powodu do obaw o
sprawy zawodowe czy finansowe. Dzięki
aktywnym działaniom i odważnym decyzjom Twoja kariera znacznie się przybliży. Posuniesz naprzód pewną ważną
sprawę. której nie dało się wcześniej załatwić. Teraz masz dobrą koniunkturę do
takich właśnie spraw. Zastanów się, czy
jeszcze coś czeka na pozytywne rozstrzygnięcie.

DOPŁYW

...

.... "

~

PANNA (23 VIII - 22 IX)

....

.„ECHO"

Info cin, ul.

DACH
WSPilll NA
SlUPACH

GRA
UaBOWA

mYLil

80

y
I-

...

szczęścia.

~WAGA (23 IX· 22 X)

~
(21 VI · 22 VII)
~ Czas na spełnianie się marzeń!
Masz wyjątkowo korzystną aurę gwiezdną:
Słońce , Merkury i Saturn w Twoim znaku .
To wyłącznie od Ciebie zależy bieg wielu
waznych spraw. Pomysły na karierę zawodową zacznij realizować zaraz po urodzinach - na pewno będą udane i popłat
ne. Nie zapominaJ o zdrowiu!
NĘDZNA CHAŁUPA

Możesz mieć wrażenie, ze Twoje sprawy utknęły w martwym punkcie. To,
do czego dążysz. oddali się. a codzienność potoczy się jak podczas strajku wło
skiego. Wciągną Cię jakieś mało istotne
sprawy. Przemyśl wszystko, co wiąże się
z interesami. Nie pozwól, aby drobne
przeszkody zawróciły Cię z drogi. Wnet
odbijesz sobie ten chwilowy brak

Pora na dalekie podróże, wyjazdy służbowe itp. Jedynie w piątek i sobotę nie powinieneś ruszać się z domu. Koniecznie musisz rozszerzyć swoje kontakty i horyzonty działania w sferze materi!llnej. Teraz wszystko przemyśl i działaj racjonalnie. Jesteś o krok od sukcesu. Optymizm i wiara we własne siły pomogą Ci
rozwinąć skrzydła kariery.

Pora wziąć wszystko w swoje
Kroki, jakie zamierzasz podjąć w
celu usprawnienia swojej działalności już
wkrótce przyniosą oczekiwane efekty.
Wśród tych działań na pierwszy plan wysuniesz uczucia. Przekonałeś się ostatnio, że masz w tej sferze spore zaległo
ści. Więcej czasu spędzaj z rodziną. Pią
tek i sobotę poświęć na aktywny, solidny
wypoczynek.
~ i.11
.Jt:-,1, BLl•NIĘTA (21 V· 20 VI)
J..L Wenusmaszwswoimznakuiwnajbliższych dniach odczujesz jej opiekę.
Przekonasz się o obecności „ducha' we
wszystkim, co robisz i ważności atmosfery, jaka Cię otacza . Decyzje finansowe
z początku tygodnia będą się opłacały. Od
niedzieli zwróć szczególną uwagę na zdrowie. Odezwą się dolegliwości , które powinieneś natychmiast poddać kontroli.

STRZELEC (22 XI • 21 XII)

.J! -

«L_

ręce.

PAPIEZA

~o Potowv WRZEŚNIA w PODCIENIACH JAROCIŃS!(IEGO RA-

,.

~

BYK(201V-20V)

.),;;--{'

URZĄD

·h
w

)·

~

._

~~BLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY JAROCIN INFORMU. S '2E Z DNIEM 24 MAJA ZMIENIŁA SIĘ LOKALIZACJA FILII BILIOTECZNEJ NR 3. Placówka została przeniesiona z budynku

/ dZ'rNIE

BARAN (21 111-19 IV)

korzystniejszą aurę.

9 lipca w biurze

~

LEW (23 VII - 22 VIII)

Zachowaj bierność w pracy i finansach. Z ważnymi decyzjami poczekaj
do swoich urodzin. Choć to jeszcze sporo czasu, naprawdę nie warto się spieszyć. Słaba intuicja i roztargnienie mogłyby być powodem błędnych poczynań,
które zbyt wiele mogłyby Cię kosztować.
W sprawach sercowych możesz liczyć na
wsparcie partnera. ale sukcesów nie osią
gniecie.

Choć pracy Ci nie zabraknie, bę
dzie to jeden z bardziej udanych tygodni w
roku . Odniesiesz sukcesy na polu zawodowym i towarzyskim. W sprawach finansowych nie próbuj nowych pomysłów • teraz nie masz dużych szans ani na dobre
rozwiązania , ani na ich realizację. Pozostaw sprawy takimi, jakimi są. Poczekaj na

mogą być jedynie człon
wynosi 70 zł. Zapisy będą

chcą skorzystać z takiej formy wypoczynku po raz pierwszy, a w godz.
10.oo - 12.00 pozostali chętni.

lź

~

Emerytów, Rencistów i ln-

Walidów w Jarocinie oraz Miejsko-Gminny
łecznej. Uczestnikami „Wczasów w mieście"
kowie

organizują wspól-

).1/.t.,

~

nięine

(30 zł, 20 zł i 1Ozł).
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GIMNAZJUM Z KOTLINA UCZESTNICZY W ZJAZDACH SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA 11

GIMNAZJUM W WITASZYCACH

•

Lqczy ich PAPIEZ
W Gimnazjum w Kotlinie
li Zjazd Rodziny Szkól
imienia Jana Pawła II z terenu
Wielkopolski Południowej. Do
udziału w zjeździe zaproszonych
zostało trzynaście szkół. Do Kotlina przybyło dziesięć delegacji.
Spotkanie rozpoczęło się mszą
święta koncelebrowaną w koście
le parafialnym, odprawioną przez
proboszcza księdza kanonika
odbył

zaproszonych szkól przy poczę
stunku uczyły się piosenki o Papieżu, którą napisała dyrektor kotlińskiego gimnazjum Halina
Grala, a muzykę skomponowała
Elżbieta Peszko.
Po oficjalnej części ucz~stnicy zjazdu przenieśli się na salę
gimnastyczną, gdzie odbyły się
konkurencje sportowe. Oprócz
pięciu zadań sprawnościowych,

UCZENNICE GIMNAZJUM im. Jana Pawia li
z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawia li

Franciszka Nowackiego, z homilią wygłoszoną przez księdza kanoni ka Bolesława Dalaszyńskie
go. Dalsza część zjazdu odbyła
się w kotlińskim gimnazjum. Najpierw młodzież zaprezentowała inscenizację upamiętniającą 25-lecie
pontyfikatu Jana Pawia II, przygotowaną przez katechetkę Halinę

Szymczak.

Następnie

delegacje

WZJEŹDZIE UCZESTNICIYlY
DELEGACJE
Gimnazjum w Chelmcach kolo Kalisza, Gimnazjum w Gizalkach, Gimnazjum w Mikorzynie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ociążu,
Gimnazjum w Odolanowie, Szkoła
Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wlkp.
oraz Niepubliczne Gimnazjum nr 2
w Ostrowie Wlkp.

przedstawiły inscenizację

młodzież

wraz z opiekunami odna pytania teoretyczne dotyczące życia Karola
Wojtyły i pontyfikatu Jana Pawła II,
przygotowane przez organizatora zjazdu w Kotlinie - Włodzimie
rza Szymkowiaka. Z okazji zjazdu przy boisku szkolnym jego
uczestnicy posadzili dwa świerki
powiadała także

z nagraniem piosenki o Papieżu, której się wcześniej wspólnie
uczono. Ustalono także, że następne spotkanie Rodziny Szkól
odbędzie się w przyszłym roku
w Ociążu.

*
Delegacja kotlińskiego gimnazjum wzięła także udział w trzydniowym XIV Ogólnopolskim
Zjeździe Rodziny Szkól noszą
cych imię Jana Pawła Il, który
odbył się w Oleszycach kolo Lubaczowa. Około trzystu uczestników zjazdu ze stu sześćdziesięciu
ośmiu szkól z całej Polski wzięło
udział we mszy świętej odprawionej przez ks. bpa Jana Śrutwę, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, obejrzało wy tępy
artystyczne przygotowane przez
młodzież, uczestniczyło w uroczystym nadaniu Janowi Pawiowi II
honorowego obywatelstwa Oleszyc, zwiedziło kilka wystaw o Janie Pawle II. W drugim dniu zjazdu uczestnicy udali ię do Lwowa,
gdzie spotkali się w tamtejszej katedrze z kardynałem Marianem Jaworskim metropolitą lwowskim.
Później zwiedzili miasto, oddając
między innymi cześć pochowanym na cmentarzu Orląt Lwowskich oraz Marii Konopnickiej na
Cmentarzu Łyczakowskim, wysłu
chali koncertu organowego, zobaczy li starówkę oraz pomnik Ada-

na pamiątkę spotkania.

ma Mickiewicza. W trakcie zjaz-

Po wspólnym obiedzie wszystkie delegacje przed wyjazdem
otrzymały na pamiątkę obrazy
Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
przygotowane przez uczniów na
kółku plastycznym, jednodniówkę o Kotlinie i gimnazjum opracowaną przez redakcję szkolnej
gazetki „Fama" na kółku dziennikarskim oraz płytę ko paktową

du uczestnicy zastanawiali się nad
posobami wykorzystania autorytetu Jana Pawła II i jego nauczania w pracy wychowawczej w zkolach. Zredagowano list do Ojca
Świętego oraz wyznaczono miejsce następnego spotkania Rodziny, które odbędzie się 15 i 16 paź
dziernika w Licheniu.

---

WSPÓŁPRACUJE ZE SZKOŁĄ W NIEMCZECH

Przyjaźń

z szachami w tle
Witaszycka szkoła od kilku
lat realizuje program współpra
cy międzynarodowej ze szkoła
mi w Niemczech, Francji i na
Węgrzech. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy uczestniczy
w wymianie pomiędzy placów-

ważniejszych zabytków regio~u.
W czasie pobytu w Polsce uczni~
wie z Oranienburga zwiedzili

m.in.

Poznań.
•

.

'W·

Współpraca obejmuJe ro.

nież rywalizację sportową wpił·
ce nożnej i szachach. O ile tur·

l~

3

(pw)

- Z'f"'aoia

LODY I WYSTĘP NA SZKOLNYM FES
DLA ZWYCIĘZCÓW FESTIWALU

NIE NAGRODĄ

Tym razem o zdrowiu
Już po raz piąty w Szkole
Podstawowej nr 4 w Jarocinie
zorganizowany został Festiwal
Piosenki Klasowej. Każdego
roku wybierany jest inny temat.
Tym razem inicjatorka i główny
organizator Elżbieta Markiewicz
zdecydowała się na profilaktykę
i zdrowie. Wykonywane przez
wszystkie klasy z grupy I-III
utwory dotyczyły przede wszystkim mycia zębów, szkolnych lekarzy i gimna<;tyki. Występy oceniało pięcioosobowe jury, któremu tradycyjnie przewodniczyła
instruktor śpiewu Lidia Kalinowska. Ocenie podlegała zgodność
piosenki z tematyką festiwalu,
wykonanie i wrażenia artystyczne. Większość klas przygotowała również kostiumy i odpowiednie rekwizyty. W tym roku Grand
Prix zdobyła klasa Ila za wyko-

nanie piosenki „Ruch, ruch,
ruch". Uzyskała w ten sposób prawo do zaprezentowania się na
szkolnym festynie. W nagrodę
wszyscy uczniowie z Ila otrzymali również lody. Wśród pierwszaków najwyżej oceniono występ
Ja. Jury nie przyznało pierw zej
nagrody w kategorii klas drugich.

W trzecich wygrała natomia<;t Ule.
W przerwie rozdane zostały
nagrody za udział w konkursie
ekologicznym pt. ,,Woda nasz
skarb". Najlepsza okazała się klasa IIJb. Dyrektor Aldona Kostro
wręczyła też puchary klasom, które zwyciężyły w szkolnej rywalizacji sportowej.
(Is)

UCZNIOWIE, OPRÓCZ zwiedzania, poznawania kultury i naw1ą
przyjaźni, uczestniczą również w zajęciach lekcyjnych

kami. Szczególnie silna przyjaźń
połączyła uczniów z Witaszyc
i niemieckiego Oranienburga.
Uczniowie wspólnie uczestniczyli w warsztatach w Krzyżo
wej. Co roku sję odwiedzają.
Każde takie spotkanie to przede
wszystkim okazja do nawiązania
przyjaźni, ale i zapoznania się
z metodami kształcenia w każ
dym kraju. Uczniowie zarówno w
Polsce,jaki w Niemczech ucze tniczą bowiem wspólnie ze swoimi kolegami w zajęciach lekcyjnych. - Dz ięki takim wyjazdom

uczniowie przełamują w sobie
strach przed mówieniem w obcymjęzyk11. Nasi uczniowie w czasie wyjazdów mies zkają u swoich niemieckich kolegów. Trzeba
przyznać, że radzą sobie dość dobrze zjęzykiem niemieckim - podkreśla Sylwia Wycluba - Drań
czuk, dyrektor Gimnazjum w Witaszycach. Każdy wyjazd to także okazja do zobaczenia naj-

·eez·

niej piłkarski wiąże się z kO:ania
nością bezpośredniego spo w·
się uczestników, o tyle roz~aki szachowe mogą być pr:go·
dzone na odległość. Raz wt oirfl
5
dniu uczniowie wysyłają ~ ter·
niemieckim kolegom przezl:b11 •
net informację o kolejnym~
A"'
. p1e1•·
Niedawno zakończyła się
jo. · li ucZfl
za rozgrywka. Zwyc1ęzy . will
. O . b
Wkw1e
.
wie z ramen urga.
. ckieJ
przed tawicielom niemie wą
.ątJ<O
szkoły wręczono parni a(Cia w
tatuetkę. Obecnie trWa P /I /!ie
wanżowa. - w WitaszYC0 ~urY

mamy aż tak silnych tradY 1,, że
. . · dna~,
w szachy. Okazuje s1ęje .01111jrt
może to był' bardzo emoc} .,e·
·e O pfL
ca roz1Jwka. Jnfonnacj s(J 11/1
.
..
. ~l·~ane
b ,egu parru um1es" ~
-1,jeSt
. K< .:,d)' rtiC
gazetce szkolnej. a~ ljcrJ,;o·
szeroko kome111owanY- < l'oje
.
• . .:, ~o łafzac 51 . ·)'
wte mog4 row111e... --o • I ,.,,11l
ac1m
propozycje ntclw 110 sz
. J11·

· naZJlł
- wyjaśnia dyrektor g1J11

(lsl

1
-1

a
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Jarocin, ul. Wrocławska 112,
el. 747·93·25, 747.95.09

Po remoncie zapraszamy do nowego salonu płytek ceramicznych
AU8!6!LI % 00~ e~~ł)tl?Jd l?!Uł81018!M •
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NIEMIECKIE

·

Posiadamy umowę
z Konsulatem Generalnym
we Wrocławiu
Nr RK 516 GK KINAS
Kinas Kazimierz
ul. Prusa 19 Pleszew
tel. 742-22-48 742-12-38

ciqgła
sprzedaż
(0-62) 740-85-45

0602-557-943

CHRYSLER

Poznańska

Jarocin, ul.

Kredyt bez opłat
Bez poręczycieli
W krótkim czasie
Długi okres spłaty

1

TELEFONY
KOMÓRKOWE

Adresy naszych biur:

I

Jarocin ,
ul. Rynek 15, tel. 505 25 56
ul. Wrocławska 13, tel. 505 25 56

SKUP SPRZEDAZ ZAMIANA

Pleszew,
ul. Kilińskiego 12. tel. 505 25 56

AKCESORIA

1 '<JII O'il!

SERWIS SIM • lOCK
PŁACIMY NAJWIĘCEJ

Kredyn· samochodo11 e:
"Z ręki do rtki"

~

ZA NOWE TELEFONY

INSPIRATION COMES STANDARD

Jarocin, ul. Targowa 2
tel. 0692-44-70-75
(062) 505-20-21

DROGI?

GWARANCJA
NA TELEFONY!!!

CHYBA TWOJEMU SERCU.

OKNA
DRZWI - ROLETY - PARAPETY
•

eceunincli

QGEALA

Jarocin, ul. Poznańska 13
tel. (0-62) 74 7-38-02
e-mail: vimar-md@wp.pl
BEZPŁAT
PO i
ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY

ija

XERO
SERVICE

/'

~)'

:Jl

r-

Zakład Usługowo-Handlowy

Ostrów Wielkopolski
ul. Żwirki 29 d
tel. 591-55-55, tel./fax 736-19-91
e-mail: xero-service@wp.pl

J.

AUTORYZOWANY DEALER

/'

- -----a----

r
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1

trudno

konfiguracji

się

dziwić.

wnętrza.

lakże to, że

5

Bo

Chrysler

PT

ustawień

tylnej

jego

cena

Nie wierzysz? Przekonaj

Cruiser

voy

to

się

niecałe

;)

robi

wrażenie.

32

78

możliwości

TELEFONY,
DRUKARKI, SERWIS,
CZĘŚCI ZAMIENNE,

prawda.

MATERIAŁY

tysięcy złotych.

__

sam. Zapraszamy do salonu!

AGER CLUB Sp. z o .o ., Autoryzowany Dealer Chrysler i Jeep
61
lel ·023 Poznań, ul. św. Michała 20
(0-61) 877 02 71
.voyager-club.com.pl

..,.::,ax

1.6

półki. Wspaniałe wyposażenie. To wszystko

I'

ie

'·

~~·~·

.

Mobil
DolmlerChryslor Aułomotive Polsko

EKSPLOATACYJNE
RATY, LEASING, DZIERŻAWA
3 LATA GWARANCJI

KOPIARKI CYFROWE
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
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ZAKŁAD

N

KAMIENIARSKI

<(

Z. Tomczak

zw

sWo,o Mt;BLI

o:::
~

Nowe Miasto n. Wartą
ul. Ś rem ska 5
tel. / fax (0-61) 287-44-61
tel. (0-61) 287-41-30
tel. kom. 0-601 / 787-6 20

KUCł-łbNNYC~!
w

a..
(/')

•
•

/FSM, FSO, POLONEZ,
ŻUK, CINQUECENTO/
- regeneracja zwrotnic FSM
- przekładni kierowniczych FSM
- silniczków wycieraczek

'ł{'I,

Sklepów i Gastronomii

KLIMATYZACJA
ROKOSZ

k/Słupcy

tel. (0-63) 21-32-052, 21-31-881, 27-72-245

• I iternictvvo
•
•

tabli ce nagrobkowe
elementy gra ni towe
wg włas n ego proj ektu
• kostka granitowa

p

1.

GŁOŚNIKI
NAGŁOŚNIENIE

2.

SAMOCHODOWE

P.P.H.U REGEN Jacek Wojtaszak
Chocicza, ul. Akacjowa 6
tel. (0-61) 287-51-41
kom. 0-504/218-156

KOLOR SERWIS
Jarocin, ul. Wrocławska 18
(pasaż TOBENA)

Odliczenia VAT-u

Jak nie płacić
podatku
Zasady odliczania podatku od samochodów dla firm
zmieniły się. Teraz I00% VAT można odliczyć od
ciężarówek, których ładowność jest jasno określona:
629 kg dla pojazdlNr 4-osobmvych i 697 kg dla 5-osohlfWych.
Samochody osobowe objęte są 50% podatkiem.

3.

Gwarantujemy\rysoką jakość iniskie ceny

4.

W związku z nowym, zasadaJlll odliczania podatku VAT
producenci samochodów w Polsce obawiają się spadku
sprzedaży.
• Sprzedaż naszych samochodów nie powinna się
zmniejszyć. Oferujemy Wiele modell z homologacją samochodów cięzarowych, Od których ilfmy mogą
wcalooci odliczyć podatek VAT. Specja!rue przygotowane
zostaf',t tez 2-0SObow& wersJe dolychczas dostępnych
modeli. Renault Scoo,c bęc/zie do..»rępny z homologacją
cięzarową jedynie w wers1i Grand. Wiemy, że rząd wciąż
pracuje nad ustawą i już ustalone. gian1ca ładowności
może się jeszcze zmienić, ale nie obawiamy się, że odbi·
je Się to akurat na naszej firmie.·

Renautt Polska

dostępne

Ładowność wielu samo,
chodów Renault jest wystar,
czająca by odliczyć sobie
100% VAT·u.

nli lrzcch poziomach

wyposaże nia. Dużo lei pomieści
dzięki niezwykle pojemnemu
bagażnikowi (650 I). IOO'A, odli-

czcnill VAT możliwe pt w uu.eh
wersjach silnikowytb dla Ka ngoo
S-<lrzwi01<cgo 1,2 16V 1S KM
orail.SdCi65KM1ubS0KM Ma
teł rozliczne schowk.i i półki, oo
i dwoje pn:csuwn)'ch drzwi boczn)~h. Zasuwa w pochkokach.

Renauh Clio Socltl6
On.ci!(lne, obrotne i W)lO(łne, choc
2-miCJscowe autko. Zapewnia wy,o.
ki komfort jwly przy niskich kosz.
Lach tksplo111acji. Do wyboru gama
wyd.tjny1,;h, etonomicznyoh ~1Im·

RenMltt Espace

kijlny $)'item zawieszenia awarnntuJ< wy,oką precyzję prowadtenta.
DynamlClną jazdę zapcwn10 aama
nowocze,nych idników o wysokich
osiągach, ot, choćby oszcZ<;dny
diesel 1.9 dCi 120 KM czy l,S dCi
80 KM i 100 KM. Komfortowy
2-miejscowy samochód dla akty·
wnych prudsiębior«lw. Bezpieczny
na ...... Dostępny w ciągu roku.

Maksimum komfonu. Prz~tronnc.
świarla wn~trzc. szeroko
otwarte n.a świat d2.~k.i panoramianemu nklanemo dachowi,
zostało za projektowaoe z myślą
o komforcie kierowcy i pasaurów:
doskonale wyprofilowane. •nodne
pełne

Re.auli Kangoo
ków, np. 1.260 KM lub cichy turbo,
d,c,ol C.,mmon Raił 1,5 dCi 65 KM.
Do pru&l4du jc/Azi rudkc (okres
międzypruglądowy W}dluiony do
JO OOO Iem), bo CllŚCieJ nic mu11.

Ga
28

płytki

CZĘŚCI

ELEKTRONICZNE
i ELEKTRYCZNE
ANTENY RTV, SAT
ALARMY
MONITOROWANIE
PILOTY
PRZEWODY
TRANSFORMATORY

regenerację gaźników

z całego ś,viata
nagrobki (granit, lastriko)
parapety, schody, blaty,

.

WYPOSAŻENIE

oferuje:
• p ł yty granitowe

ROMEB, Mieszków, Rynek 26 1:f 749-30-33

-
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mol.na składać, do\'-olnic tsz1al1u~c wo~tru. Swobodnie prl.t·
wiczicduźą rodzinę.duicpmdm,oty,

albo i jedno, i drugie. Kompaktowe
wymiar;· iwiadc:zą o doskonałej
zwrotnoici, i ncaywiic.te - ScćnK:
wprost przywiera do drogi, zape·
wmając w1 &0ką prteyz~ kierowania Pełen inno\lo·acyjnych i inteligentnych rozwituii dla ~)1ody.
dynamik, Jazd} 1 bczplcczenstwa.
R<prtzcntacyjny.

Rmu11V11Satl$

Orygmal! NOl<oczCSny, praktyczny
i... sympatyczny samochód pełen
pomisloW)<:b rozwiązań ulatwiają
C)~h codzienną eksploatac~ Bogate
wyposażenie seryjne i opcJonalne

Limuzyn, z dieslem! . Łączy moc
i komfort, elegancje I mnowacię.
orcro~ bezpieczną( ..... od Euro

NCAP) podróż w świat luksusu, i 10
bet VAT (odpis 100'/ , od wer,ji zsil·
ntkiem 2.2 dCi i i nu tomatyczną
krzyn111 biegów). Raduj< wyjąt
kowo wygodna ol»luga i unikalne.
ergonomiczne roz.w~z.ania w Srodku. Okazała manifestacja przyjem·
nolc, i komfortu Ma ,tył.

fortu ciche, oszczędne.• przy tym
dynamiczne silniki aż do 135 KM.
Ws1.cchstronny ze WS1.ech miur.

Od samochodów osobowych
moźna odliczyć 60%
podatku VAT.

Ergonomiczna, prust.ronna kabina.
lnieligentnie wypoW.ony: np rtOektory i wycic raC1ki wl401.aJą sir
same, gdy trzeba. Zwrotny na
drodze i pewnie trzymający kicrunekjazdy na znk,ctach,jc,t wręcz
modelowo dynamiczny. Masz kon,
tro!Q.

Renault Migane Sedan

Renault Trilic

Renaull Thalia

Furion XX I wicku. Do wyboru
(i do koloru): samochody dostmme
aż do 1200 kg lub 6-o&0bowe kombi
z duiym bagażnik iem ( też 100'/ ,
odliczenia VA1). Ergonomiczny
1 funkcjonalny w każdym szczególe.
Uw-,ga kierowcy sprognlenl kom-

Jak w 5,dr,wiowcj •mji M!gan~
tylko dłużej, bo z pojemnym bagai nikient. Można odlitz)< 50% VAT
(do 5000 zł). Przyciąga wzrok
i ziemii; - świe tnie trzyma się.
drogi. Bardzo elegancki. Czysty
profil i bryła nad•ozia pod krellają
wyrazisty c:h1m1k1er tego autl.

Komfortowy ~a n z baga1nikitm
SIO litrów! Moino odlitz)< 50%
VAT (do SOOO zł). W atrakcyjnej
cenie oferuje bogate wyposaicnie
seryjne. D011ępny również z n01<'0cze5nymi i ekonomicznymi silnika·
ml wysokoprcżnymi Common Rllil

Doskonała zwro tność , najnow11Ą

innowacyjne technologlt zapewniakomfort i wy,oki poziom bez.
picczemtwa. Dostępny w 3 ~·enjacb
,,:yposaitnia. Auto o dynamicznej
ją

osobowości,

siedzenia, podlokiemiki, zagłówki...
W usi~gu ręki rozmiesu:i.ono hcz-

co widać.

~=k~!'t~:'~~~:zpie-

Renautt Mqane Socl!t6

·-I-·-

' ~:
· ·.
· ..
·v

N1tf>O"IIT2lliny 1Ci..~zy oko I z•pc·
.nia wybitrut pnyJ<mnolt z j.,idy.
Słynie
1 jest

'•

, doskonalej pr,1c,cpnoici
me,1ychanie zwrotny. Unt·

~
r
~:

~-!.

Renault Grand Scłnlc
Taki w1ckuy Scemc. Wyjątlowo
pr,cstronny samochód, który - tak
,i~ )lłada ma ai 7 miej51,;. które

'

sprzedaż

samoc ,o dów,

o

LIDER

•
erw1s,

,
•
częsc1

,

OSTROW WLKP.
ul. Poznańska 78
tel. 735 33 55

KALISZ
FAIR PLAY

ul. Łódzka 69
tel. 502 21 50, 764 50 80

6
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KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

1

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie, na podstawie art. 334§2
kpk i art. 131 §2 kpk, zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie
~aruszenia praw pracowniczych przez właściciela i pełnomocnika
1
rmy Jark-Style, że postanowieniem z dnia 14 czerwca 2004 r.
zDsosta/o zamknięte śledztwo przeciwko Witoldowi A. sygn. akt
-1541/03, a dnia 30 czerwca 2004 r. skierowano przeciwko
\Vyrnienionemu akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie
Przestępstwa z art. 284§1 kk polegające na przywłaszczeniu
na szkodę .pracowników wynagrodzenia za pracę oraz
Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a nadto
0
Przestępstwo z art. 218§ 1 kk polegające na uporczywym
n~ruszaniu praw pracowniczych przez niewypłacanie ekwiwalentu
Pieniężnego za pranie odzieży i używanie odzieży własnej oraz
Śle.Przekazywanie funduszy na konto Zakładowego Funduszu
Wiadczeń Socjalnych.

Pouczenie dla pokrzywdzonych:
1
· Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne
zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo
(atr. 49§1 kk).
2
· Za Pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności
Proeesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu
(art. 51§1 kk).
3
· Pokrzywdzony może składać wnioski o dokonanie czynności w toku
4 Postępowania przygotowawczego (art. 315§1 kk).
· Pokrzywdzony może żądać dopuszczenia go do udziału w czynnościach
śledztwa. Prokurator może jednak odmówić temu żądaniu ze względu
~a
5 0 Ważny interes śledztwa (art. 317 kk).
·
krzywdzony za zgodą prowadzącego postępowanie może w toku
Po~tępowania przygotowawczego przeglądać akta i sporządzać
2: nich odpisy, a także złożyć zażalenie na odmowę udostępnienia
e. (art. 156 §5 kk w zw. Z art. 159 kk).
. okrzywdzony może w toku śledztwa składać zażalenia na czynności
1
(nne niż postanowienia i zarządzenia, które naruszają jego prawa
art. 302§2 kk) .

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie, na podstawie art. 22 kpk i art.
131§2 kpk, zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie naruszenia praw
pracowniczych przez właściciela i pełnomocnika firmy Jark-Style, że
postanowieniem z dnia 29 czerwca 2004 r. zostało zawieszone śledztwo
przeciwko Rinaldo L. sygn. akt Ds. 777/04, podejrzanemu o przestępstwa
z art. 284 §1 kk polegające na przywłaszczeniu na szkodę pracowników
wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych, a nadto o przestępstwo z art. 218§ 1 kk polegające na
uporczywym naruszaniu praw pracowniczych przez niewypłacanie
ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i używanie odzieży
własnej oraz nie przekazywanie funduszy na konto Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwagi na fakt, że tenże podejrzany
nie przebywa na terenie kraju i aktualnie brak jest możliwości
skutecznego wezwania go do Prokuratury Rejonowej w Jarocinie.

Pouczenie dla pokrzywdzonych:
Na powyższe postanowienie służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu
do prokuratora nadrzędnego w terminie zawitym 7 dni od
daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym
terminie jest bezskuteczne (art. 122§1 i 2,460 kpk). Zażalenie wnosi
się za pośrednictwem prokuratora, który wydal postanowienie.
zażalenie

KOMUNIKAT
k:;~kuratura Rejonowa w Jarocinie, na podstawie art. 334§2
na I art. 131 §2 kpk, zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie
te ruszenia praw pracowniczych przez właściciela PPH Piekarnia,
te ~tanowieniem z dnia 29 czerwca 2004 r. zostało zamknię147 1edztwo przeciwko Przemysławowi G. sygn. akt Ds .
Yi'J 1.04: a dnia 30 czerwca 2004 r. skierowano przeciwko
p~rnien1onemu akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie
na estępstwa z art. 284§2 kk polegające na przywłaszczeniu
0 PSZkodę pracowników wynagrodzenia za pracę, a nadto
na l'Zestępstwo z art. 218§ 1 kk polegające na uporczywym
E!kru.szaniu praw pracowniczych przez niewypłacanie
od;'Walentu pieniężnego za pranie odzieży oraz nie
·spO/rowadzanie składek wymaganych prawem na ubezpieczenie
eczne i zdrowotne.

Pau
1
:

krzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna , której dobro

prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez

~. testępstwo (atr. 49§1 kk).
Pa Pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności
i~~cesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego
3. p ieniu (art. 51§1 kk).
,/krzywdzony może składać wnioski o dokonanie czynności
4. p t~ku postępowania przygotowawczego (art. 315§1 kk).
wO rzywdzony może żądać dopuszczenia go do udziału
te cz~nnościach śledztwa . Prokurator może jednak odmówić
S. p ~u ządaniu ze względu na ważny interes śledztwa (art. 317 kk).
wot rzywdzony za zgodą prowadzącego postępowanie może
0
i s ku Postępowania przygotowawczego przeglądać akta
u/ 0 rządzać z nich odpisy, a także złożyć zażalenie na odmowę
6. p ostępnienia akt (art. 156 §5 kk w zw. Z art. 159 kk) .
c;krzywdzony może w toku śledztwa składać zażalenia na
ietnności inne niż postanowienia i zarządzenia, które naruszają
0
Prawa (art 302§2 kk).

Adres do korespondencji:
Prokuratura Rejonowa w Jarocinie,
al. Niepodległości 19, 63-200 Jarocin

PRZEMYSŁOWE

UCHYLNE
ROLET
- ZEWNĘTRZNE
- WEWNĘTRZNE
P RAPETY
- PCV, ALU, MARMUR
DRZWI
AN N
ANIOWE
GERDA

P. H. U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN
ul. ks. kard. Wyszyńskiego 4
tel. 747-87-47, fax (0-61) 438-34-01
ZAPRASZAMY
pn. - pt. od 8.30 do 16.30

JAN-MAR
www jan-mar pl

OFAL
•

NOWE SKUTERY TGB
gwarancja • serwis • raty
Zł.On'

MEDAL

oraz
motorowery i skutery używane
części , akcesoria - duży wybór!

BUDMA2002

Piaski k/Gostynia
ul. św. Marcina 13
tel./fax (0-65) 571-91-61
Zamontuj silnik spalinowy
do swego roweru

EZOlOWIOIE OKNA INNE NIŻ ISZJSTKIE
Ekologiczne • Estetyczne

KURS NA

Nowoczesne • Solidne

PRAWO JAZDY
kat. ,,B"

parapety, rolety wewnętrzne
i zewnętrzne,
siatki przeciw owadom

• Bramy
Sośnica

INFORMACJA I ZAPISY:

garażowe

k/Pleszewa 91 B, 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. Zamkowy Folwark 10, tel. 722-66-09
Ostrów Wlkp., ul. Sobieskiego 7, tel. 735-22-18

PRZEDSIĘBIORSTWO

JAROCIN, ul. św. DUCHA 31/4
tel. 747-54-12
0-605/254-877

EGZAMIN WPOZNANIU
- PŁATNE RATAMI
· DOWÓZ NA ZAJĘCIA I EGZAMINY

PRODUKCYJNO HANDLOWO·USl:.UGOWE

lTAD-LENI

Clenie dla pokrzywdzonych:
0

~GA:ŻOWE
i

IDRZWI m

LICENCJONOWINJ PRODUCENT

rn

PROFILE BEZOŁOWIOWE
PLUSTEC
k=1 ,1

Adres do korespondencji:
Prokuratura Rejonowa w Jarocinie,
al. Niepodległości 19, 63-200 Jarocin

:kt

Adres do korespondencji:
Prokuratura Rejonowa w Jarocinie,
al. Niepodległości 19, 63-200 Jarocin
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O GŁOSZENIA

SPRZEDAŻ • MONTAŻ

samochody osobowe , ciężarowe
Mariusz Płukarz
63-300 Pleszew, ul. Podgóma 21
tel. 0~07 560~82
0~96 472-454
autoszybypleszew@interia.pl
czynne pon.-pt 8.00 -17.00
sobota 8.00 -15.00

KOMPLEKSOWA
ZABUDOWA WNĘTRZ
- drzwi przesuwne
- meble na specjalne
zamowienie klienta
- meble rattanowe
POMIAR I MONTAŻ

GRATIS!!!
"V~UI.
Droga starogostyńska
i
W" ~3-800
Gostyń
l'tAL

"'

tel./fax. 0-66 572 34 62

ii

....
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C

~CZE
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nlcze od 400-2000 I

PY PRZEPONOWE
o

a ku 60, 100,

, 200 I/min
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ę

Q)

: 63-900 Rawicz, Zi~lon~ Wieś 55
·- '
tel. /fax (065) 545 12 21; wieczorem (071) 387 15' 36

Gaze ta

30

firmo

O GŁOSZENIA

LETNIA.

JAROCIN

~~

ul. Zagonowa 49

WYPRZEDAZ

tel./fox
\.
lAND 747
30 07
KOMINKI

PROMOCJA

PAP

PAPA GÓRAŻDŻE
KLEJE DO PŁYTEK
(worek 25 kg)
od 12,80 zł

STYROPIAN
FS 15 m3
W

150 zł

WW1

~ulo

LIDER

t
Sliko1
Tel. (

,

ra1y

C

!
ne kc
15,le

i
Tel i

SKORZYSTAJ

PŁYTA

GIPS-KARTON
2600x1200x12,5
18,50 zł

28 (717) 9 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

do salonu Renault

330 zł

tona

Gaz1
28 (;

PRZYJ·DZ

SUPER NISKIE CENY
INNE PROMOCJE:

ceny już od
4.990,0
z montażem

.

Jarocińska

i
u, no

z jazdy próbnej lub bezpłatnej
kontroli letniej swojego samochodu

sprzedaży także:

wełna

cegła

mineralna, siporex

WIENERBERGER, ROSEN

ZAPYTAJ O PEŁNĄ OFERTĘ
IZOLACJA - JAROCIN S.A.
SPRZEDAŻ DETALICZNA
Jarocin, ul. Poznańska 24
tel. (0-62) 747-04-71

OTRZYMASZ
CIEKAWY UPOMINEK
CZEKAMY W SALONIE FIRMY AUTO LIDER:
Kalisz, ul. Łódzka 69 - tel./fax (062) 50-22-150
Ostrów Wlkp., ul. Poznańska 78 - tel./fax (062) 735-33-55
Zduńska Wola, ul. A. Struga 9 - tel./fax (043) 824-90-90
Wieluń, ul. Sieradzka 73 - tel. (043) 843-98-99

• nagrobki
• nagrobki tymczasowe
• posadzki
• elementy budowlane

:

na,1

I rębir

I lany:
i

' sos:'

'
rniec

I z
Ul

Promocja'" rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek i trwa do wyczerpania upominkóW
Bezpłatna kontrola letnia dotyczy samochodów wszystkich marek

zawsze

WIMAR·BIS

RENAULT zawsze Aulo LIDE lł

P.P.W. ,,ROL-MET"
KRUCZYN 11 , tel. (0-61) 287-54-88
0-604/600-375

• STALOWEGO
• ŻELIWNEGO
• METALI KOLOROWYCH
NAJWYŻSZE CENY
P ZA GOTÓWKĘ I NA RATY

Powyżej 0,5 tony
GWARANTUJEMY TRANSPORT

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie
ogłasza

przetargi nieograniczone na:

63-308 Gizołki, Plac 3 Moja 1

tel. (0-62) 741 -15-81, tel. (0-62) 741-13-02

F

1. wykonanie remontów kapitalnych dachów
bitumicznych budynków mieszkalnych wieloro
dzinnych w Jarocinie:
- ul. Sportowa 3
- ul. Kościuszki 34
- ul. Węglowa 1
- os. Konstytucji 3 Maja 25
2. wykonanie remontu kapitalnego dachu cermicznego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.
Traugutta 7
Termin wykonania robót ustala się do 31 pażdziemika 2004 r.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz
bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
os. Kościuszki 4, pokój nr 8 w godz. 8.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium

Termin

składania

ofert upływa dnia 23.07.2004
godz. 10.00

· autoryzowany dealer
oleju opalowego
-hurtowa i detaliana sprzedaż paliw
-warsztat samochodowy
(usługi wzakresie blacharstwa
i lakiernictwa samochodów
osobowych i cięźarowych)

~i..

USŁUGI

TAPICERSKIE
meble, powozy konne

PLANDEKI
STELAŻE POD PLANDEKI

DRAll'O JAZ ny WSZ1'5lkich katego1ii
r vv

V

!A, BJclo, E, T)

STANISŁAW PATEREK
63-720 KOŻMIN Wlkp.. ul Lipowa 8
tel. (0-62) 721-62-29 (po godz 16 00) 0-6021703-272

l!koomy no prowo jllldy "11'flłkkh kolegori,
wyiimill no 110>Yydi pojcuM, mozliwoll
rybo1uin~1W1lo10.

Zaflily Kozmin, ul. Lipowa 8~b r,~looicrnie

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

SZKOLIMY RÓWNIEŻ WZAKRESIE OBSŁUGI KOMBAJNÓW

Gazeta Jarocińska
28(717) 9 lipca 2004
WWw.gj.com.pl
- -- - - - - - - - - - - - - -

~

, .
Stik Drzwi

wejściowe aluminiowo-pia-

Sprzedam ma szynę do konfekcjonowania papieru toaletowego
z nożem samoostrzącym. TEL. 0-504/
041-098

~i

(1490/04)

t owe, fabrycznie nowe - sprzedaż.
e.I (0-62) 738-03-05.

(SOJ J901/03)

Garaże ocynkowane Producent
ra1y Tel. 0-601/580-744. ·

'

n kNAGROBKI z granitu, lastriko, róż
/ olory. Witaszyce , ul. Słowackiego
5
,lei. (062) 740-13-96, 0-601/154-641

r/· 741-10-67.
Przedam maszynę do lodów.
(1424104)

u Sprzedam meble kuchenne z MDF,nowe. Tel. 0-605/781-550.

S
(2932/04)
810 Przedam szczenięta ratlerki,

s aucer, 1Om-cy alaskan, malamute,

I lpic Wilczasty. Tel. (0-61) 282-55-63.
S

S

(2764104)

tak Przedam stal fi 35 - fi 45 , 1 z/
140 9, Pompy do Nujna . Tel. 0-62/
.27-02 .
Sp

(3009104)

fZedam dmuchawę do zboża i siarębiPług trzyskibowy, motor WSK. Wyn18, k. Ruska.

na

S

(3011104)

lany Przedam dźwig żurawik , budowna kolach. Tel. 747-54-56.

S

(3016/04)

5o5_Przedam kiosk z prasą. Tel.

128-408.
(3023104)
Sp
lilieck· rze~am wózek widłowy nieUl
Udzwig 2,8 t, diesel. Jarocin ,
grodowa 14, tel. 0-62/747-86-87.
Sp
(3030104)
Te1 rzedam cegłę brzostowską.
0
. ·62/7 49-60-79.
Sp
(3037/04)
lbez rzectam Owczarki niemieckie
0
20Q ; dowodu)2 m-czne. Cena oko/o
2
· Tel 0-61/287-42-17.
sr
(3018/04)
6Q7_ ~ Zedam styropian 10 cm . Tel.
8
0857 po 20.00.
Sr.-..-'
(3038104)
-,...=arntaniopiecCO.Tel 747-59-57.

z/

I

Kupię silos do cementu 25 t.
Tel. 0-606/197 -229.
(2990/04)

SKUPUJĘ

SUROWIEC

Spr

(3049104J

Zedam betoniarkę 250 I.
Spr
(3054104>
Wowy Zedam elektryczny przep/yrnatic ;9rzewacz wody Simens Auto.na ' 1 kWh, zopcjąeconomic, nowy
9
ko 111 ~arancji. Tel.0-62/741-68-37,
. ·602/713-279.

DĘBOWY

za gotówkę , możliwość ścinki. Tel. (065) 571-66-20, 0-505/185-508.
Kupię

agrest i

porzeczkę .

0-601 /

844-438 .
(3010/04)

(2968104)

~Pr:zedam silnik SW 400 Turbo, stan
·lad ' Przyc~epę jednoosiową, wywrot tył
ri.· · 6 ton, instalację gazową do sam.
"'<Zilrawego. Tel. 0-691/140-224.

ł

ANTYKI, STAROCIE - skup, sprzedaż, renowacja . Piotr
Pryczek.
Zapraszamy do sklepu 10.00 - 18.00.
Jarocin , ul. Wodna 6, tel. 505-20-1 O
sklep, kom. 0-600/125-115.

soką jakość.

I
I

. •el. 692-054-503.
Spr
(3063/04)
Po r0d/edam wyżły 2-miesięczne ,
31.38 icach polujących . Tel. 0-62/740Wieczorem.
(3073/04)
Sprz
1
'ei. iei edam silnik do łodzi motoro. 747-56-48 .
(3086/04)
Sprz
00bud edam nowy kompletny zestaw
0
D1:NĄ Wy oczka wodnego firmy GAR11
Yrn z Wraz z zestawem fontanno0.504t56P0mpą, wymiary 3x4 m. Kom .
1.555_
t Sprz
(3082/04)
·.elefunked~m .~e lewizor ko lorowy
01 a. iei en 29 , cena do uzgodnie. sos-01 -09 po 16.00.
(30SSI04l
i . ianio
.
U%a kupisz! Komputery nowe
t ~rnowne, Płyty CD, akcesoria, opro1%llie~nkie, notebooki. Jarocin , ul.
JS a 22b.

l4 Sprzed
?.25_ . am betoniarkę 150 I, tel.
51

k·1 Sprzect
· l l:L am kątownik stalowy i blocz. O•606/765-477
Oi Sprzed
(1492104J
81. iei
am szczenięta CocelspaO
6
. • 97/436-032

~~
S

52 Przed

mdwie bryczki konne pokom-

AUTO-GAZ i HAKI holownicze
Ogólnopolska Sieć Warsztatów - montaż , serwis, raty, Jarocin , ul Wojska
Polskiego 117 , tel. (0-62 ) 7 49-6192 , 0-695/41-42-53.
Kupię auta do
Tel 0-605/07 4-623.

złomowania.

AUTO SKUP !I! Kupię każde auto
rozbite, uszkodzone , zniszczone, spalone po 89 r. Tel. 0-601/660-439.
Sprzedam POLONEZ TRUCK 1,9 D,
silnik Citroen r. 1997. Tel. 0-607 /849-840.
(2951/04)

Sprzedam RENAULT CLIO 1,2- rok
produkcji 1992. Tel. 740-37-25 , (0-61)
283-95-07 , 0-600/394-171 .
(3006/01)

Sprzedam Fiata 126 p, r 1990, kol.
niebieski , pełen lifting , siedzenia lotnicze , uchylane tylne szyby, alarm, cena
do uzgodnienia. Tel.609-894-420.
(3007/04

Sprzedam Opel Astra 1,7 DTL, 94/
95, szary met. , 5 drzwi. 0-62/740-2563, kom.693-413-733.
Sprzedam Toyota Corolla 1985 r,
1,3, 5 - drzwiowy, 5 - biegowy, stan
dobry, 3600 zł . Tel. 0-603/353-216.
(3019/04)

Sprzedam Ford Eskort, 1986 r,
1,3,stan dobry, hak, halogeny, 3300 zł .
Tel. 0-691/423-785.
(3019/04)

Sprzedam Fiat CC 700 , 1993 r, zielony metalik, zadbany, cena 5800 zł .
Tel. 749-34-79.
(3020/04)

Sprzedam CC 704 97 r,. Tel.
509-157 -812, 502-438-773.
(3025/04,

Sprzedam Fiata 126 p elx, rok
1998. Chrzan ul. Wodna 13 po 20.00.
(3026/04)

Sprzedam Cinquecento 900 ,
rocznik 1996. Tel. 509-059-090.
(3028/04)

Sprzedam Fiat 126 p, rocznik
1988. Tel. 695-734-973, cena 600 zł .

po 21.00.
(3043/04)

Sprzedam Fiata 126 p rok prod.
1990, cena do uzgodnienia (1800). Tel.
740-10-43 lub 0-600/698-783.

(3095104)

Sprzedam Fiata 126p rok 1990
cena do uzgodnienia, tel. 0-603/05-73-22

(3048104)

SAMOCHODOWE INSTALACJE
GAZOWE. Montaż, serwis, raty. Umów się
na montaż i oszczędzaj. Jarocin, ul. Ceglana 1, tel. (0-62) 747-90-88, 0-605'781-182.
(SOJ 853/04)

Sprzedam Fiata 126 p, 88 r, czerwony grafitowy, VW Golf Ili Combi , 94 r.
Tel. 0-62/740-04-67.
(3050104)

Sprzedam Ford Mondeo, 96 r, inst.
gaz., pełne wyposażenie . Tel. 740-49-98,
po 18.00.
(3051104)

3035/04

Sprzedam VW Golf Ili, 95/96 r 2.2.
gaz, el. szyby, lusterka, szyber dach ,
ABS, wspomaganie , alufelgi, centralny zamek. Tel. 508-366-335.
13036/041

Sprzedam Renault Clio 111 9 Diesel , granatowy, 96000 km , wspomaganie kierownicy, auto alarm, I właścicie l,
1mmobileiser, nowe opony, właśc iciel
niepalący, cena do uzgodnienia Tel.
0-501/477 537
3039/04)

Sprzedam PolonezAtu 97 r cena 6700
oraz camping 4 oscb:J#y z pełnym wyposażeniem i przedsionkiem. Tel. 747-12-37
(3040/04

(3096/04)

Sprzedam Ford Sierra 1,61 rok
1983, stan dobry, aktualny przegląd ,
ubezpieczenie. 1 , 300zł , do uzgodnienia, tel. 0-697/71-42-21
(3097104)

Sprzedam Renault Clio 1.2i rok
91/92 czerwony, 3 drzwi, cena 5200 ,
tel. 0-503/13-35-29 lub 0-695/52-98-54
(3100104)

Sprzedam Fiat 126p rok 93, stan
dobry (nowe opony), cena 1500zł , tel.
(062) 740-62-18.
(3101/04)

Sprzedam Fiata 126p EL, 1996r,
Granatowy, pełna wersja , radio, bagaż
nik dachowy, oznakowany, Jarocin
(062) 747-98-23.

Sprzedam Audi B3 87/88 1.8,
srebrny metalik, Ford Mondeo 93, 1.6
16V, zielony metalik, tel. 0-507/07-9934, Opel Astra 92/93 1.6 sedan, niebieski metalik, tel. 0-602/23-98-26
(3129/04)

Sprzedam Fiata 126p 87r, aktualny przegląd, stan bdb 900zł, 747-17-46
(3 130104)

Sprzedam 126elx 98r. pomarań
czowy, stan idealny, kamień polny
- tanio, 0-505/51-64-99
(3132104)

Sprzedam Opel Astra Sedan 1.70
r.p. 94, granatowy metalik, centra lny
zamek, wspomaganie kierownicy, te l.
0-600/64-26-55
(3134104)

Sprzedam Fiata Cinqecento poj.
900 + gaz, rok 1994, Ford Eskort rok
1991 disel , cena 5500, tel. 505-33-41,
0-604/94-38-98
(3135104)

Sprzedam Ford Fiesta 1.4i rok prod.
1990, miesiąc w kraju, tel. 0-608/12-08-78
(3137104)

Sprzedam samochód ZASTAWA
na gaz TANIO! , tel. 0-602/81-12-96

(3055104)

(3102104)

(3138104)

Sprzedam Stara lub zamienię na
dostawczy, stan techniczny dobry. Tel.
888-546-257 .

~F&ala126prci<1989r,przebieg
88tys. km, cena 1800, tel. 740-13-97

Sprzedam VW Pasat 2.0 1991 rok,
cena 7.200, Fiat Uno 1.01991, 5.300, Ford
Eskort1 .319893.990, tel. 0-604/17-07-90

(SOA 791/04)

Sprzedam Forda Eskorta 1,4, 92
rok , czerwony, benzyna + gaz, 3 drzwi.
Tel. 0-697/773-61 O.
Sprzedam Fiata 126 p, rok pród.
1991, pełen lifting , stan dobry, cena
1300, do uzgodnienia. Tel. 0-606-370-122.
(3061104)

Sprzedam pilnie 126 p elx, 1997 r,
I właśc i ciel , przebieg 65000 , cena,
3100. Tel. 0-888-335-166.
(3062104)

Tanio sprzedam Opla Kadeta
kombi, rok 1991 , stan bardzo dobry,
stan licznika 120tys„ Tel. 0-691/365-256.
(3064104)

Sprzedam VW Golf 1,3, rok prod .
1988, stan idealny. Tel. 691-062-350.
(3065104)

Sprzedam Audi 80 , 1990 rok , jasny metalik, stan bardzo dobry, cena
10900. Tel. 747-55-89.
(3067104)

Sprzedam części do Poloneza
i 126 p. Tel. 0-694/206-914.
(3069104)

Sprzedam skuter HERO Winner,
2001 r, pojemność 49 cm, niebieski,
pierwszy wlaściciel , 2 -osobowy , schowek na kask, cena do negocjacji. Tel.
607-382-121 , 747-58-14.
(3071/04)

Sprzedam Peugeot 405 , 1991 r,
poj . 1400 w całości. Tel. 740-73-18.
(3074104)

Sprzedam Fiat 126 p, 1992, oryginalny lakier, układ kierowniczy, listwa ,
stan bdb , 2300. Tel. 0-693/145-409 ,
749-37-26 .
(3075104)

Sprzedam Poloneza , 94, instalacja gazowa,3700. Tel. 607-575-104.
(3076/04)

Sprzedam Simsona S 51 , rok
1985, 3 biegi. Tel. 740-70-24.
(3077/04)

Sprzedam Fiata 126 el, rok prod .
1997 , niebieski , pełna wersja , nowy
akumulator, autoalarm. Tel. 740-17-87,
kom . 605-742-103.
(3078/04)

EUROTECH - sp rzedaż części
używanych do aut za chodnich - mechaniczne, blacharskie , elektronika ,
nadwozia , silniki , skrzynie biegów.
Cielcza, ul. P oznańska 31, tel. (0-62)
749-37-00, kom. 0-606/215-747.
(SOJ 86 1104)

(3033/04)

(3094104)

Sprzedam Opla Astra li 2000r peł
ne wyposażenie , tel. 7405730

(3047104)

Sprzedam Cinquecento 700 ,
1996 i 1993, Fiata 126 p, 1992 i 1998.
Tel. 0-62/740-17-78.

Sprzedam Citroen Saxo 1,5 D, 96
rok , 3 - drzwi , pierwszy właściciel
w kraju , 2 pod . pow , centr. zamek, immobileiser, komplet kół zimowych. Tel.
740-69-23 , 0-509/070-891

Sprzedam Opel Astra 95r 1,7TD
Kombi, Opel Astra 92r 1,6 Kombi, VW
Pasat 89r 1,8 Kombi, Mercedes 87r
2,0D 190. Tel. 7405723

Sprzedam Fiat 126 p , 1991 rok,
stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel.
0-697/247-131 .

(3029104)

P506ł04>

< :..1wJ<11

samochokg. Tel. 740-34-25

Sprzedam Polonez Caro 92 , gaz.
frezarkę do drewna . Tel. 749-40-53.

acji. TEL 742-61-35 po 16.00

·85 Po am konie Tel (063) 21320 oo
13 Sprzed
(1533/041
Ooi n, .am komputer PC DURON
0
S nitor 17" TEL. 0-888/434-917
be Przed
pmlD4>
l~ogrzew a~ dwa tunele foliowe
<) ?42 ania o wym 9 x 45 m Tel
•18-50. o 504/917-509

przyczepkę

(3058/04)

(3014/04)

Cqi:ąp~edam cegłę z rozbiórki , oczysz-

Sprzedam

dową, ładowność 350

Sprzedam Citroena Saxo 1, 1,
1997, elektryczne szyby i światła , kupiony w salonie. Tel. 0-62/749-42-16.

AUTO - GAZ Krzysztof Kwaśniewski - montaż , naprawa. RATY.
Jarocin , ul. św. Ducha 120, tel. 74961-93, kom. 0-605/277-156 , po godz.
17.00 tel. (0-62) 747-54-85, Olimpijska
8. Oferuje 1O- letnie doświadczenie i wy-
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(3081104)

Sprzedam 126 p, r 1990, 600 zł.
Tel. 747-34-97, Jarocin Chrobrego 85.
(3080/04)

Sprzedam Forda Fiestę 1,8, Diesel, rok 1990 oraz Fiata 126 p, rok
1992. Tel. kom. 696-659-466.
(3083/04)

,,AUTO NA GAZ" - montaż, serwis RATY Jarocin , ul. Jagiełły 14, tel.
747-59-20. 747-88-66, po 16.00, kom .
0-602/881-094
(SOJ 720104)

Sprzedam Mercedesa 123 O,
1982. dużo części Tel. 0-602-570-108.
(3084/04)

Sprzedam Renault 19, 1995, 1,7, benzyna, srebrny metalik. alufelgi, e. szyby, e.
szyberdach, e. zamek+ pilot, wspomaganie. p. powietrzna, welur tap., 3-drzwi. Tel.
0-62/505-20-93, 0-605/58-58-62.
(0093/04)

(3103104)

Sprzedam Fiata 126p rok 90, stan
bardzo dobry, pierwszy właściciel,
tel. 0-507/27-40-05

(3139104)

Sprzedam Poloneza Caro rok pr.
1992, stan bdb, tel. 0-609/86-96-45

(3104/04)

(3152104)

Sprzedam Fiata 126p rok 89, VW
Golf li z gazem , tel. 740-52-42.

Sprzedam JAWE 350 TS, rok 1989,
przebieg 22 tys. stan dobry, nowe części ,
atrakcyjny wygląd , cena do uzgodnienia,
tel. 740-58-83 lub 0-600/13-81 -05

(3105/04)

Sprzedam Fiata 126p rok 93, w bardzo dobrym stanie, tel. 740-17-87 lub
0-691 /88-07 -30 .
(3106/04)

Sprzedam samochód osobowy rej .
na 7 osób-Van marki Ford Aerostar
3,0 rok 1986 cena 6560zł, tel. 0-888/
32-98-97.
(3107/04)

Sprzedam lub zamienie na tańszy
Honda Accord 1,8 rok 98, nowy model, gril z przodu , pełne wyposażen i e ,
srebrny met. ,bardzo dobrze utrzymany, 1 właściciel , tel. 0-695/58-36-37 lub
0-697 /69-06-93.
(3108104)

Sprzedam Fiat CC 700 - 1994r,
czerwony, stan tech. dobry, cena do
uzgodnienia, tel. 747-51-27 .
(3109104)

Sprzedam Poloneza Caro rok
1994, poj 1500, instalacja gazowa , tel.
740-58-34, cena 4400.
(3110104)

Sprzedam Fiata Cinqocento rok
1992, poj 700 , cena 5200, możliwość
zamiany, tel. 7 40-63-15 lub 0-888/
37-85-63

(3151104)

Sprzedam Renault Kangoo 1.90
1998r. ciężarowy - cena 16500 + vat
od faktury, tel. (062) 747-70-26
(3150104)

Sprzedam Citroen Xsara 1.6
Kombi 2000r, bogate wyposażenie ,
cena do uzgodnienia, tel. 0-606/25-04-12
(3149104)

Tanio sprzedam - Peugeat Expert
- 97r. 1.9 TD , alarm , wspomaganie,
klimatyzacja, tel. 0-502/94-23-35 lub
0-507 /36-13-79
(3148104)

Sprzedam Poloneza Caro 1996
stan bdb, zielony metalik, tel. (0-61)
287-45-09
(3146104)

Sprzedam Opel Corsa 1.4 r.1990
biały,

3 drzwi, tel. (0·61) 286-20-60
(3143/04)

Sprzedam Fiata CC 1997r, czarny, tel. 0-603/93-07 -97
(3142104)

Sprzedam w całości lub na części
VW JETIA -1, poj . 1300 r. 1982, cena
do uzgodnienia, tel. (0-62) 740-35-82

(3111/04)

Sprzedam Fiata 126p rok 1090,
850zli 1988 FL 750zldopoprawek i 1989r
1350zł i 1990r 1400zł do uzgodnienia
stan dobry, tel. 7406045.

Sprzedam Fiat 126p rok 88 i 90
stan bdb, tel. (0-62) 747-51-51 po 15tej, 0-602/289-798

(3113/04)

Sprzedam Opel Corsa rok 1989,
sprowadzony z Niemiec, cena 2300 zł
+ opiaty, tel. 0-697 /148-039

Sprzedam Opel Kadett 1,70 91
rok , zarejestrowany, cena 6500 Renault 19 pełna elektryka 89 rok cena
5500 , tel. 0-608/27-30-85
(3115/04)

Sprzedam Fiata 126 BIS , 89r, kolor EGEO (niebieski), nowe opony i akum.
Stan bdb , tel. 0-695/41-90-33 lub 062
505-44-31
(3116/04)

Super okazyjnie sprzedam Daewoo Lanos 1,6SX gaz, 99r bardzo
bogate wyposażenie , tel. 0-504/18-3548 lub (062) 747-88-27 po 20.00
(3118/04)

Sprzedam Honda Civic 1,3 12V,
rok produkcji 1986, tel. 740-04-45
(3119/04)

Sprzedam Fiata 126p - 1993 rok,
stan dobry, cena do uzgodnienia, tel.
(062) 740-15-12
(3120/04)

Sprzedam Fiata 126p - 1991 rok ,
CENA 1150zł 88r. - 750zl, tel. 0-692/
22-84-15

Sprzedam Fiat 126 p r. 1993 tel.
0-604 54-02-62
Sprzedam Cin quecento 700 ,
1996 r., przebieg 75 tyś km, immobiliser, biały, stan techniczny bardzo dobry, cena do uzgodnienia, tel. 0-600/
23-50-10
Sprzedam Fiat CNQ 1994, Fiat
Punto 1994, Maluch 1996, Fiat Stilo
MW 2003, kupujący zwolniony z oplaty skarbowej, tel. 062 747-60-55
Sprzedam FOR D ESKORT 1,4
1991 , tel. 0-605/617-107 BMW 3181988
nowa inst. gazowa tel. 0-696/442-081
Sprzedam Fiat 126p rok produkcji
1992, zielony, tel. 0-601/152-155 po 15-tej

(3121/04)

Sprzedam Fiata 126p 1993rp
Cena 1850zł , tel. O-i08/46-13-28
505-02-48
(3l22/04)

Sprzedam Opel Astra 1,6 GAZ, el.
szyby, central . szyberdach, wspomaganie, tylna kanapa dzielona radio, kol.
bordowy, tel. 0-601/88-40-50, 062 74047-44 po 18.30
(3123/04)

Sprzedam Fiata 126p rok 1994, stan
idealny, cena 2400, tel. 0-503/19-34-87
(3127104)

Sprzedam Eleganta 1995r, 1,850zl
1990r, 900zl i Ładę 1985/89r 600zl tel.
747-69-1 0, 0-696/24-59-00
3128,.)4)

OPEL VECTRA 1.7TDI, 1993r., borde>wy metalik, stan bdb. TEL 0-606/355-792
(1511104)

FORD ESCORT 97r, czerwony, serwisowany, silnik 1.3. Tel. 0-602/125-903
BMW 520 2.0 benzyna, automat
stan bdb. , I właściciel, sprowadzony
z Niemiec. Tel. 0-509/529-848
(1559/04)

SIMSON SKUTER 89/90r. , czerwony, po kapitalnym remoncie sinika.
Tel. 742-31 -33
(1526/04)

OPEL VECTRA 1 7TDI, 1993r., bordowy metalik, stan bdb. TEL 0-606/355-792
(1511/04)

Gazeta Jarocińska
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FIAT 126p 97/98 EL, granat, stan
bdb. cena 3.700, FIAT EL 94r., cena
2.400, FIAT EL 95 r. 3.000 z!. Tel.
0-693/866-912

Kupię FIAT SEICENTO rok prod.
1999-2001 , bezwypadkowy,zadbany
od I właściciela, bez pośredników do
12.000 z!. Tel. 0-696/410-236 po 15.00
(1555/04)

Kupię każde

auto osobowe lub
ciężarowe, skorodowane lub uderzone.
Mogę dojechać. TEL. 0-692/765-941
(1494/04)

FIAT UNO 1.5, 1987r., 5-drzwi, c.
zamek, e. szyby, cena do uzgodnienia.
TEL. 741-42-67
(1496/04)

POLONEZ CARO PLUS 1.6 GLI ,
1998r. , pierwszy właściciel , czerwony,
cena 8.200 z! Pleszew. TEL. 742-5365 , 0-606/618-729

POLONEZ CARO 1993 r. 1.6 +
nowa instalacja gazowa, zadbany, bordowy, e. szyby. Cena 3 .600 z! do
uzgodnienia. Tel. 741-82-23
RENAULT CLIO 1.2, 1992r., 5-drzwi,
roczny gaz, cena 7.800, FORD ESCORT
1.6, 1987r. 3.000 do uzgodnienia. Tel.
0-501/390-397
(1557104)

,FORD ESCORT 97r., czerwony, serwisowany, silnik 1.3. TEL. 0-602/125-903
(1510/04)

Sprzedam OPEL KADETI do wypadku '89r. TEL. 0-507/833-476
(1505/04)

CITROEN BERLINGO 1999r., 1.9
D, wspomaganie kierownicy, c. zamek
w pilocie, regulowana kolumna kierownicy, stan idealny. TEL. 0-609/262-700
FORD FIESTA 1.3 '95r., świeżo
sprowadzony, wiśniowy metalik, 2 poduszki powietrzne. TEL. 0-600/591-165
(1513/04)

FIAT CC 700 , 1995r. , cena do
uzgodnienia . TEL. 0-504/003-085
(1514/04)

Sprzedam FIATA 126p, 95r., zielony. Tel. 749-24-50, 0-693/658-677
(1517/04)

FIAT PUNTO 1.7 TO, 1994r., czarny, 3-drzwiowy, w. kierownicy, cena do
uzgodnienia. Pleszew. Tel. 0--502/113-759
(1519/04)

FIAT CC 900 , 1994r. , niebieski,
szyberdach, uchylane tylnie szyby, lusterka i zderzaki w kolorze. Tel. 74146-52, 0-888/990-519

AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Jarocin , ul. Wolności 4,
tel. 747-90-81 oferuje licencjonowane
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami , wyceny nieruchomości , pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
(SOJ 535/04)
58 m 2 , os.

Sprzedam mieszkanieKonstytucji 3 Maja. Tel. 0-601/759-963.
(2621/04)

Sprzedam 1/2 biurowca ok. 600
m2 (LENWIT) z placem i terenem przyległym , cena 40 .000 z!. Tel. 0-601/732509, 0-601/769-003.
(2636/04)

Tanio sprzedam dom w stanie surowym z działką w Golinie . Tel. 0-693/
693-664, (0-62) 747-11-47 , po 21 .00.
(2707/04)

Sprzedam dom piętrowy 11 O m 2,
działka 887 m 2 , w Jarocinie . Kupię
kawalerkę. Tel. 747-35-87.
(2772104)

Sprzedam domki i camping - bar
w Zaniemyślu . Tel. (0-61) 835-49-36,
(0-61) 285-71-15.

(1522/04)

SEAT TOLEDO 1.9 diesel, 1994 r.,
zloty metalik, szyberdach , wspomaganie,
zloty metalik, alarm. Tel. 0-602/258-967
(1524/04)

FIAT SEICENTO 900, 2002r., niebieski. TEL. 0-507/142-598
(1525/04)

FORD SIERRA CL 1987 r., poj. 2
I. centralny zamek, szyberdach, zarejestrowany, opłacony, do malowania,
cena 2.500 zł . Tel. 0-608/553-703
(1531/04)

OPEL ASTRA 1.6 i, 94r., + gaz,
kolor niebieski, ABS, wspomaganie,
centralny zamek, immobilaizer, 129 tys.
przebiegu, I właściciel w kraju od 8 lat,
cena do uzgodnienia . Tel. 0-601/050571, 741-62-29
(1532104)

VW GOLF 1988r., 1.6 benzyna +
gaz. Tel. 0-505/128-545, 741 -11 -22
(1535/04)

SKODA FAVORIT 1991 r., z silnikiem na wtrysku , oryginalny lakier, stan
bdb., cena 4.200. Tel. 740-54-56

Do wynajęcia pomieszczenia na
biura , usługi , inne w centrum Jarocina.
Tel. 0-62/747-60-95, 0-604/784-202.

Sprzedam rocznego ogierka rasy
Wlkp, gniady. Tel. 740-66-09.

(3060/04)

Sprzedam 2 klacze rasy WLKP.
Bachorzew 43, Nowy Świat, gm. Jarocin.

Mieszkanie do
604-777-857.

wynajęcia.

Tel.

Tanio sprzedam budynek mieszkalny na wsi o pow. 27 m 2, w miejscowości Bieździadów, gm . Żerków. Tel.
(0-62) 783-11-70.
(2987/04)

Wynajmę

w centrum Jarocina ,
mieszkanie w domku , jednej osobie,
garaż duży, wysoki , murowany. Tel
747-20-76.

(3022/04)

Oddam w dzierżawę lokal o powierzchni 150 m2 na działalność handlową, gastronomiczną, produkcyjną

(3024/04)

lub gabinety lekarskie w centrum Jarocina. Tel. 0-509/493-904 po rn.OO.

Sprzedam plug podorywkowy 5
- cio skibowy. Lóbez 1, tel. 740-81-82 .

(3079104)

(3032104)

Wynajmę

w centrum Jarocina ,
mieszkanie w domku, jednej osobie ,
garaż duży, wysoki , murowany. Tel.
747-20-76.
W Poznaniu na Grunwaldzie, domek do wynajęcia dla pary studenckiej lub trzech studentek. Tel. (0-62)
747-18-68 po 16.00, 0-61/868-49-69.
(3090/04)

(2900/04)

Mieszkanie 4 pokojowe, I piętro ,
70 m 2 , w Jarocinie - sprzedam . Tel.
0-605/742-121.
(2908/04)

Firma poszukuje lokalu handlowego min . 70 m 2 , centrum miasta. Tel.
0-508/161-516, 0-604/220-259.
(SOJ821/04)

Sprzedam mieszkanie własno
(bezczynszowe}, 56 m 2. Komorze 2, gm Żerków, tel . 740-44-40 lub
606-774-621 .

(3124/04)

Do wynajęcia mieszkanie, 4 pokojowe, I piętro , Cegła . Tel. 605-231-109.
(3126104)

Sprzedam M 3, 2 pokoje, li piętro
na os. Kasztanowa. Tel. 696-074-355.
(3131104)

Wynajmę mieszkanie w Nowym Mieście n/Wartą,

tel. (0--61) 287-47-14 po 16
(3147/04)

Okazyjnie! Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, Oś. T. Kościuszki , tel.
0-504/80-00-18.
(31523104)

Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe - 76 m2 (parter) w jarocinie na dom w Jarocinie lub okolicach, tel 0-691/365-215.
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w centrum , tel. 0-693/639-485

lokal o pow. qO m2
pod działalność gospodarczą lub handlowo-usługową, Os . Konstytucji 3
Maja 14c , tel. 747-39-39 po godz. 20-tej
Wydzierżawię

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowej Wsi 15/1 Gmina Gizał
ki posiada do sprzedaży : Dz. Nr. 189
o pow. 1,53 ha LAS położoną w Leszczycy oraz Dz. Nr 34 o pow. 0,41 ha
położoną w Orlinie . Informacja tel.
0-502/121-957
Do wynajęcia lokal handlowy w centrum Gostynia - parking , wszelkie media. Tel. (0-65) 572-07-35 .

(3013/04)

FIAT PUNTO 1996r., srebrny metalik, pełne wyposażenie , stan bdb. Tel.
(062) 741-68-31

(1507/04)

Posiadam do wynajęcia w Poznaniu - Rataje, 2 pokojowe umeblowane
mieszkanie, 37,5 m 2. Tel. 0--697/690-663.

Sprzedam mieszkanie w bloku
60 m 2 przy trasie Pleszew-Ostrów, 8
km od Pleszewa . Tel. 0-601/981-300

(1544104)

(3015104)

POLONEZ CARO 93/94 z gazem,
stan bdb., cena 4.500. Tel. 0-602/393-563

(1304104)

Starsze małżeństwo wynajmie
mieszkanie 2 pok. z ogrzewaniem. Tel.
0-601 /314-606.

lokal o pow. 60 m 2 ,
OC , WC na dział. gospodarczą lub biura na ul. Kaliskiej. Tel.
508-30-63 wieczorem

(1548/04)

Poszukuję

lokalu do wynajęcia w

Żerkowie na działalność gospodarczą,
40-50 m2. Tel 741-12-74

(1549104)

Sprzedam mieszkanie 38 m w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego, Ili piętro. Informacja tel. 0--62/747-52-86 po godz. 1900.

(1550/04)

FIAT PUNTO 11, '95r. czarny, instalacja gazowa w kole, 3-drzwi, cena
do uzgodnienia. Tel 0-508/205-142
(155'/04)

OPEL VECTRA 1 6 i, 1992r szyberdach, wsp. kierownicy, c zamek.
Tel. (062) 742-02-06
(1554/04,

(:.o52I04i

(3052/04)

Sprzedam mieszkanie w Pleszewie 32m2, na Reja, parter Tel 508-0072, kom. 888-893-375 .
~04.

Sprzedam mieszkanie własno
w Kotlinie, 4 pokoje, 78 m2
wyremontowane z garażem Tel.74055-53, kom 604-537-713.
ściowe

J05 )4 )

(3057/04)

zbożowy

(3070/04)

?przedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 740-73-18.
(3074/04)

Sprzedam agregat podorywkowy
GRUBER, firmy Lemken. Tel. 0-52/74025-57 lub 0-693/413-789.

Skup bydła - płatne gotówką. Tel.
0-601 /988-464.
(743/04)

Skup krów rzeźnych tówką. Tel. 0-603/321-365.

płatne

go-

(2114/04)

Pilnie kupię jałowice cieln e hodowlane. Tel. (0-62) 741-47-61, 0-602/
777-217.

(2

2/04 )

o.,

WE

SS

;A·

722-999.

50J69'/04)

HEMOROIOY.ŁUSZCZVCA,żYLAKI
•
z ma·

~ szyb.ko, bezpowrotnie wyleczys Koi·
sc,ą ziołową. Tel. 0-604/957-327,
min , ul.

Łączna

8.

,244 1/041

~or~:;;

VID~OFILMOWANIE ..
PORTAZ" - studyjny manta.z, c~. ciokamera . DVD - gratis. Sesja 2 ~ę 1ub
1
wa w plenerze . Tel. 742-2 0•
0-600/343-919.
· • ka·
Układanie kostki brukowe) bOIY
mienia polnego i granitowego? ro do·
ogólnobudowlane, karton • gi~ Tel.
cieplanie , gwarancja i fachowo ·
0-604/357-075.
(SOJ613f04)

6·

Pe

o.

se

to
91

ci
ro

o.

min wycielenia OS. sierpień . Tel. 740-76-75.
(3098/04)

Sprzedam prasę Z 224 i opryskiwacz 12m, Caspol 300 I, stan dobry.
Szypłów 25 gm. Nowe Miasto , tel.
0-61/287-56-07.

ni1

(3099/04)

Sprzedam limit na mleko, 6000 kg.
Tel. 740-95-13.
(3112104)

Sprzedam cielaka byczka. Bruczków 19.
(3133/04)

Sprzedam limit mleczny. Tel.
605-604-078.
(3136/04)

Sprzedam krowę wycielenie 31.08
i cielaka jałówkę 9-miesięcznego , tel.
749-43-59
(3140/04)

Kupię

warchlaki, te. (0--61) 286-20--60
(3144/04)

Sprzedaż młodych

Miasto ul.
21-50-34

Poznańska

kur , Nowe
42s tel. 0-608/
(3145/04)

Sprzedam cielak-byczek tel.
740-01-27

DO GRUP:

JĘZYKA ANGIELSKIEGO
JĘZVKA NIEMIECKIEGO
JĘZYKA WŁOSKIEGO
JĘZYKA FRANCUSKIEGO

JĘZVKA HISZPAŃSKIEGO
JĘZYKA ROSYJSKI ~

C!

2:

dzieci młodzież dorośli do.wolnY
·
·
1a óW
stopień
zaawansowan.
Pr.zygotowania do egzamin

Pi
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miesiącu nauki, małe gr

REKLAMY, kasetony podświetlane ,
napisy na odzieży, identyfikatory, laminowanie; tablice na pojazdy, BHP, nagrobkowe, ppoż . i ewakuacyjne (atest)
- komputerowe wycinanie liter. SIMAR,
Jarocin , Do Zdroju 10, tel. 747-36-47.
REKLAMA - tablice, szyldy, kasetony podświetlane , karoserie , plandeki , litery przestrzenne , wycinanie komputerowe, wizytówki. P. W. REX - Micha ł Król , Wita szyce, ul. Żużlowa 9a,
tel. 0-601 /830-428.
Gminna

Spółdzielnia

.Samopomoc

Chłopska" w Żerkowie oferuje wykonanie

rozbiórki magazynu ( 2 kondygnacyjny,
murowany, stropy drewniane) na Bazie GS
ul. Kościelna 14 w zamian za materiał
z rozbiórki Bliższych 1nforrnaqi udziela
Zarząd GS tel. 740-30-36, 740--30--08

,

·c

NAJWYŻSZA JAK OS

LOMBARD - natychmiastowe POŻYCZKI POD ZASTAW. Jarocin , ul.
Targowa 2, tel. 505-26-62.
VIDEOFILMOWANIE - profesjonalne studio cyfrowej produkcji video
(kamera cyfrowa) ; korzystne ceny.
Oferta multimedialna . Tel. 740-18-65,
tel. kom . 0-604/295-249.

Pi

FIRST CERTIFICATE:ED
CAMBRIDGE ADVANCH '
BUS INESS ENGLIS

(3 154/04)

Sprzedam mały kombajn zbożo
wy , stan bdb. Tel. 0-697/140-808

(2184104)

Sprzedam prasę rolującą FAMA
ROL, kosę wielogabarytową, przetrzą
sacz do siana CLAS 5 m, zgrabiarkę
KRONE 6,5 m - 2002 r., przyczepy asenizacyjne, kosz rozładunkowy zbóż.
Tel. 0-604/993-375.

te1

VIOEOFILMOWANIE (DV- karne·
(rnozll·
ra cyfrowa), montaż cyfrowy . ul·
wość zapisu na DVD), prezentaCJe
timedialne na CD. FOTOGRAFO 11
NIE. Tel. (0-62) 747-42-86, kom. o-6D

(3091/04)

(743/04)

SKUP BYDŁA - Elżbieta Barszcz,
Orchowo. ul Szkolna 3, tel. (0-63)
213-56-59.

ne
Dl

Białek, 63-840 Krobia, KuczYna 1·

Sprzedamjalówkęwysokocielną, ter-

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.

(3038/04)

VW GOLF li 1 6 + gaz, szerokie
zderzaki, podwójne lampy, c. zamek,
cena do uzgodnienia. Tel. 0--604/065-993

FORD ESCORT 1 4, 92r., benzyna, czarny, szyberdach, c. zamek, m-c
w kraju. Tel. 0-603/179-723

Wydzierżawię

posiadający

wynajęcia pomieszczenia na
działalność gospodarczą lub magazy-

(3043/04)

Tel.

21

w

Usługi tapicerskie i ślusarskie. Ma·
riola

(1551/04)

Do

(3042/04)

mleczną.

kanie Tel. 0-604/899-546

Sprzedam dom na wsi okolice
Koźmina , plus park 1,5 ha . Tel.
607-850-857 po 20.00.
·

kawalerki do wynaję
cia w Jarocinie. Tel. 600-596-817 po 18.00.

Sprzedam kwotę
0-62/7 40-95-17.

Sprzedam budynek w Choczu ,

(1542104)

Poszukuję

Malowanie tapetowanie, szpa·
'
·
· elechlowanie, karton-gips, ocieplanie
1
wacibudowlanych , Solidnie i tanio te .
740-31-39, 0-603/53-86-1 8

(3046/04)

główna trasa na sklepy, biura, miesz-

Sprzedam działkę o powierzchni
0,45 ha w Prokopowie Tel. 742-73-21

BMW 324 D, 1988r., VW PASSAT
1.8 89r., FIAT TEMPRA COMBI 2.0 +
gaz, '91r. Tel. 0-603/787-818

Sprzedam siewnik „Poznaniak",
plug 2 i 5 skibowy, brony 3 polowe,
jęczmień. Kotlin tel. 740-56-19.

FHU . CEDR" projektowanie, zakla·
danie, pielęgnacja ogrodów, i~z. ~:
szek Krawczyk Projektant terenow 2
lanych , tel. 0-694/108-953

(1552/04)

cy, może być do remontu . Kontakt pod
nr tel. 604-254-909.

ny o pow. 71 m 2, w centrum Jarocina
Tel. 0-62/747-32-47, 0-62/747-36-92.

(3045/04)

Sprzedam siewnik zbożowy zawieszany „Poznaniak" i rozsiewacz do
nawozu. Tel. 0-62/740-19-18.

(3008/04)

(1547/04)

ne. Tel. 0-600/646-376 .

Pilnie szukam mieszkania do wynajęcia , Tanie. Tel. 747-18-63.

Kupię dom w Żerkowie lub okoli-

FIAT PUNTO 1.1, 1996r., e. szyby, c. zamek, 3-drzwi , wiśniowy metalik, cena do uzgodnienia . Tel. 0-501/
048-440

szory kon-

(3068/04)

ściowe

(3017/04)

(3044/04)

Kupię bryczkę konną,

(3114104)

(1539/04)

(1546/04)

Sprzedam prosięta . Zalesie 38
gm. Jaraczewo, te. 740-94-86.

Sprzedam ciągnik C-28 , kombajn
Bizon 056 , rok 1982 .Te l.
0-62/740-52-48.

FIAT CINQUECENTO 700, 1997r.,
stan bdb. , cena do uzgodnienia . Tel.
0-693/770-206, 740-69-20

FIAT PUNTO 1996 r. 1.7 TO, szary metalik, 5-drzwi, stan db. cena do
uzgodnienia. Tel. 0-693/866-912

Kupię

Dom wolnostojący do wynajęcia ,
150 m2 powierzchnia użytkowa + 35
m2 garaż , 4 pokoje, kuchnia, 2 łazien
ki, skrytka , kominek + taras. Tel. 74030-83, wieczorem od 19.00.

(2934/04V

Spr:zedam budynek mieszkalny i ger
spodarczy 700 rn2. Teł . (0--63) 276-86-08.

(3021/04)

ziemniaki, cebulę , warzywa,
owoce, agrest, porzeczkę , czereśnie. Tel.
Q.-62/505-02-78, 0-880-354-560.

(3088/04)

(2934/04)

(1508/04)
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la·
ezie-

VIDEOFILMOWANIE , profesjonalne sludio obróbki cyfrowej, zapis na
DVD, Plenery+ dowóz gratis, wolne
~erminy na lato , jesień, tel. 747-42-93 ,
-694/730-540

Zespół TRANS - wesela, zabawy,
wieczorki w akordeonowej oprawie. Tel.
606-714-599.

Przewóz osób lub towarów+ la~9eta. Kraj i zagranica. Tel. (0-62) 747·BO, 0-695/415-491 .

Naprawa maszyn krawieckich. Tel.
0-504/358-453.

a·
~le·
tel.

(S0J869I004)

(S0J871/04)

(SOJ 731 /04)

dłu· DFR „TEMIDA" - windykacja. Masz
2111ków- zadzwoń. Tel. 0-505/420-924.

KĄ USŁUGI BLACHARSKO - DE-

b ~SKIE montaż pokryć dachowych,
~ :obki blacharskie, niskie ceny. Tel.
V-098/691-603.

(SOJ 811 /04)

ak Tynki szlachetne (mineralne ,
el:YIOV\łe), docieplanie, malowanie
waCJ1, inne budowlane, tanio . Tel.
0.504/063-569.

Agencja Towarzyska , GEJSZA"
- nowe dziewczyny, stri ptiz, taniec
GOGO; czekamy całą d obę . Pleszew,
ul. Traugutta 2o, tel. 742-74-74.
Garaże

blaszane ocynk i kolor od
1.400 z/. Bramy uchylne i dwuskrzydło
we. Raty. Tel. 733-88-30, 0-693/030-206.

(2719/04)

w Cement - 330 zł., piasek - żwir,
ęgiel - mia/ IRMAK - Jarocin, ul. św.
Ducha 126a,· tel 747-38-34.

B

Ka·

oolY
ao·
el.
:3,011

sorctSkłada~ie komputerów, szybko,
to~· nie, tanio, zakładanie sieci, pogo949ie komputerowe 24h. Tel. 0-691/
-412, 0-507/448-226 .
p
(SOJ 823/04)
cyk· rowadzę ewidencję czasu prarow~~rowców oraz dokumentację kieo.6980W wg . zmian po 1.01.2004 r. Tel.
/086-714.
nitu Układanie kostki brukowej i gra. tanio, solidnie. Tel. 0-506/913-289.

V

(SOJ 708/04)

Wczasy Jarosławki - wy najem
domków letniskowych w Jaroslawkach
k. Książa Wlkp. z pełnym wyposaże
niem, blisko plaży. Tel. kom. 0-604/524062 , tel. dom. (0-62) 747-37-43.

frow IDEOFILMOWANIE (kamera cyf'rlówa , komputerowy montaż videofilSlug' Płyta DVD) fotografowanie. Obsze: muzyczna uroczystości. Ple06 o-e'ul. Wschodnia 14. Tel. 742-02, 08/433-835.

Kredyty gotówkowe - niskie dochody, renciści , hipoteczny - zadłużeni
rolnicy, konsultacja. Tel. 0-62/721-69-04.

Vi

.

Wyk

(SOJ 842/04)

roWy t opy koparką: fundamenty,
' s aWy. Tel. 0-604/408-582.
"1al
.
(SOJ 842/04)
ki, Pan owanie, szpachlowanie, plytl'e1. ele oraz ocieplanie budynków.
698·641-376.
Abs I
isoJ 843/04)
rnieck· 0 Wentka - korepetycje nie747_3~·2testy, tłumaczenia - tanio. Tel.
. 4, 609-895-514.
"1as
13021,04i
Przegl dZYny szwalnicze , naprawa,
O-s2 ą Y techniczne, doradztwo. Tel.
47
·68-00, kom. 0-602/128-512.

17

l<ĄRc

(S0J846/04J

Czy wybrałeś już li filar emerytalny?
Zapisy do OFE ING Nationale Nederlanden. Tel. 0-62/747-59-95, 507-029-650.
(SOJ 849/04)

Chcesz uczyć się we wakacje J.
angielskiego , zadzwoń 0-506-23-6079 lub 747-62-50. Tanio i skutecznie.

(SOJ 838/04)

Pi

(3041/04)

taPicere HER czyszczenie dywanów,
UJ. Piaskk samochodowych. Wilkowyja,
owa 17, tel. 749-21-12.
2es ·
1soJ855/04J
Yiesela Pól muzyczny „FOSTER BOYS"
' ZabaWy, jubileusze.
!)ap
(S0J857/07)
0ciepia/ termozgrzewalne , gąty,
1e1. o.
6 5 dachów, roboty ciesielskie .
05-00-02 .
1soJ858/04)
,KA Re
c2Ys2:cz . HER " - profesjonalne
8 tośc enie dywanów i tapicerki. Czy30, k~~stetyka, higiena. Tel. 505-28·
. 697-140-908.

d:

Kapel
1soJ859/04l
Usze 1
- a, Wesela zabawy j·ubile747.5• _rnpr ez~. Gramy
• na żywo.
•
Tel.
0 59
· (Wieczorem)

8

(SOP/232)

ZESPÓŁ MUZYCZNY „WALKER"
- wesela, bale, plenery. Tel. 0-609/515-045.

(2825/04)

ceny :eof1lmowanie , konkurencyjne
22. 47 ·16-92 , Jarocin, os . Konst. 2/
ener Gratis.
Us/ .
1s o J 839/04)
Piasek ugi transportowe: żwir, aszka,
· gruz, 25 ton. Tel. 0-692/431-351.
Us/ .
1soJ 842104 )
Piasek ugi transportowe: żwir gruby,
l'e1. • czarnoziem , torf.wywóz gruzu.
74 7·54-98.

:l

DITESCO s.c. Pożyczki gotówkowe, bez poręczycieli, zaświad
czeń o zarobkach , szybka wypłata
(1 dzień). Pleszew, ul. Poznańska
(obok Muzaka). Czynne od poniedział
ku do piątku w godzinach od 12.00 do
17.00, tel./fax 742-00-52, 0-608/181-677.

(1422/04)

nyc:rzewijanie silników elektryczUI p' naprawa sprzętu AG D. Kotlin,
· oznańska 33.

;6

NIEMCY - POMOC URZĘDOWO
PRAWNA . Tel. (0-61) 853 -70-07 ,
0-604/645-598.

(SOJ 804/04)

Pel Us 8 osób lub 1 tona, F-ra VAT,
ne ubezpieczenie. Tel. 747-54-76,
06
. 09/217-524.

n Us1u 1.
(SOJ882104i
Je, lustr~ S!kla~kle, szyby zespoloarocin, u'i Wana, oprawa obrazów.
· 1Powa 12, tel. 747-75-22 .
Pr Skóra
(SOJ 864/04)
k· awy, farb. Odzież motocyklowa (na1· 1e1. o. a), oraz futra, kożuchy, kurt62 /747-56-48

t

2:i Usługi t
<3087/04 l
3; nn1a . Tei r;nsportowe, piasek żwir,
6·633_ · 47-29-46, kom 0-604/
(S0Jb65I04J

Szkoła Języków Obcych zatrudni
lektorów. Tel. 0-502/633-004.
(SOJ 795104)

(S0J866/04)

Utwardzenie z kostki brukowej
i granitowej. Tel. 694-593-508.

Pilnie zatrudnimy elektronika do
pracy w sklepie z częściami elektronicznymi. Mile widziana znajomość
zagadnień RTV. Oferty prosimy składać:
Sklep Elektroniczny , KOLOR - SERWI S", 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska
18 (Centrum Handlowe „TOBENA").
Pilnie potrzebny malarz - szpachlarz ·lub pracownik do ociepleń i dekarz. Tel. 0-605/596-611.
(SOJ 837/04)

Zatrudnię

mechaników samochodowych z umiejętnością spawania. Tel. 0-602/883-125.
Przyjmę pracownika do spraw
transportu i księgowości. Wiek do 30
lat. Podania proszę składać w biurze
Ogłoszeń Gazety Jarocińskiej.
(SOJ 841 104)

Zostań konsultantką

Avonu, teraz wpisowe 10 zł. Zadzwoń 747-6583 lub 503-006-537.
(SOJ 847/04)

Zlecę

rysowanie dokumentacji
budowlanej w wersji elektronicznej.
Adres jarocin@jakon.pl
(SOJ 851 /04)

Przyjmę

do pracy murarzy. Tel.
0-62/740-14-96, kom. 0-604/125-166.
(SOJ 854/04)

Firma zatrudni przedstawicieli
handlowych, wysoka prowizja. Tel.
691-334-221.
(S0A791/04)

Zatrudnię operatora mini koparki
z uprawnieniami, dodatkowym atutem
prawo jazdy kat. B,E. Tel. 0-600/744-709 .

kierowców kat. C + E,
aktualne świadectwo kwalifikacji, udokumentowane min. 3 lata praktyki zawodowej oraz mechanika na samochody ciężarowe . Kontakt tel. (0-62) 74016-66, od 8.00 do 16.00.
Dam pracę w usługach finansowych. Płaca - od średniej krajowej. Tel.
0-606/40-34-49

(1 540/04)

KREDYTY - hipoteczne, budowlano-hipoteczne, pożyczki hipoteczne.
Tel. 0-604/644-008, 0-888/258-629

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY,
PRACOWNIA USG, KTG leczenie nadżerek LEEP - LOOP - lek. med. K.
Małecki - SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK. Przyjęcia: wtorek,
środa , piątek 16.00 - 18.00, po rejestracji ·telefonicznej 747-12-04 , po
20.00.Jarocin , ul. Gołębia 3.

PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Małgorzata
Matuszczak - diagnoza , psychoterapia. Jarocin , ul. Kilińskiego 9,
czwartki 16.00 - 20 .00, tel. 0-501/
647-806.
(SOJ 796/04)

SPECJALISTYCZNY GABINET
LEKARSKI - lek. med. GRZEGORZ
SZYMCZAK, specjalista chirurg .
Jarocin , ul. Wrocławska 38 , wtorek
od 16.00; piątek od 16.30. GASTROSKOPIA - czwartek od 16.00; czwartek i piątek . obowiązuje rejestracja
tel. 747-36-00 i 0-601/796-362 .
(SOJ 747/04)

SPECJALISTYCZNY GABINET
UROLOGII i ANDROLOGII

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

prof. dr hab. n. med.
Otulakowski

Bolesław

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 - 17.00
czwartki 12.00 - 17.00
rejestracja tel. 747-36-36 w. 220
0-602/653-494

GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Włodzimierz Budzyński,
specjalista ginekolog i położnik; LASER - leczenie nadżerek, KTG, USG.
Badania okresowe i wstępne. Jarocin , ul. Hallera 7, tel. 747-83-18. Przyj ęcia: poniedziałki i środy od 16.00.
Lek. med. Artur Kułakowski, specjalista UROLOG CHIRURG. Badania
USG. Przyjęcia : J-n., Ul. Wrocławska
92 B, poniedziałki. Wizyty po rejestracji
telefonicznej: tel. 0-604/759-490.
DERMATOLOG Arkadiusz Walczyński. Przyjmuje: ul. Gołębia 3, wtorki 14.00-15.00, czwartki 15.00 -16.00;
tel. 0-604/537-845.
GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Edyta Błoch; diagnoza i porady
psychologiczne, psychoterapia. Jarocin , ul. Wrocławska 38. Rejestracja telefoniczna 747-82-83 , 0-607/093-111.

GABINET s.o.s. o
STOMATOLOGICZNY
. stomatologia zachowawcza
· protetyka · chirurgia
. choroby przyzębia
. wybielanie zębów
Czynne:
od

ODBIERZ PODATEK za pracę
w Niemczech . GERMAN-CONTACT,
tel. (0-61 )853-70-07, 0-604/645-598.
OTWÓRZ FIRMĘ W NIEMCZECH
i pracuj legalnie. Tel. (0-61) 853-70-07 ,
0-604/645-598.
MONTER MASZYN , ŚLUSARZ,
SPAWACZ, SZEF OBRÓBKI MECHANICZNEJ. MASZ FIRMĘ ? JESTEŚ
NA EMERYTURZE? - zapraszamy do
współpracy. Pisemne oferty, Zaciszna ,
tel. 0-603/058-701 , 0-657-592-008.
(SOJ 746/04)

Klub nocny w Świdnicy zatrudni panie z zakwaterowaniem, ekskluzywne
warunki. Tel. (0-74) 856-85-45, po 18.00.
Agencja modelek poszukuje dziewdo sesji zdjęciowych . Tel. 0-605/
113-634.

cząt

Salon Towarzyski w Lesznie zatrudni panie. Tel. 0-601/709-832
Akademia Nauk w Kaliszu poszukuje
osoby w wyższym wykształceniem
lub licencjatem do prowadzenie kursów szybkiego czytania I technik pamięciowych na terenie Jarocina i okolic, tel. 0-501/024-063
Firma Handlowa- absolwentów
szkól od zaraz (061) 654-92-51
Praca na stale od 3-4 tyś. wykształ
cenie średnie , tel. (061) 6649251

do czwartku 16.00 - 21.00
piątek 9.00 - 14.00
Jarocin, ul. Kościuszki 12A

tel. 505-28-08
Możliwa

rejestracja telefoniczna

MEDYCYNA PRACY , BADANIA
KIEROWCÓW, BADANIA STUDEN-

TÓW lek. Elżbieta Skrzypczyńska Wolny lat 39, pozna panią do lat
40, może być z dzieckiem, stan obojętny. Tel. 0-65/571-63-88.
(3012/04 )

Rozwiedziony lat 46, bez nało
gów, uczciwy, pozna panią, uczciwą od
lat 30-40. Oferty Biuro Ogłoszeń .
(3034/04)

codziennie, Jarocin, ul. Bema 29/15,
tel. 505-23-25, tel. 0-696/270-000.

Jarocin ul. Sienkiewicza 14

(S0J 715/04)

GABINET UROLOGICZNY · Kazimierz Wysocki, specjalista urolog.
Przyjęcia w k ażdy piątek od godz.
19.00. Jarocin, ul. Wrocławska 38 ,
przychodnia „MEDAN". Rejestracja tel.
747-22-61 , od godz. 8.00 do 18.00.

!obok dw. PKS i PKP) Jiol~ godz. 19.00 -20.30

Jarocin ul. Wrocławska 928
('Mljśdeod strony os. Konsl~!Xji

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Iwona Udzik, ginekologpołożnik, specjalista medycyny rodzi n ne j. USG. Badania okresowe
i wstępne . Jarocin, ul. Zapłocie 22.
Przyjęcia codziennie: poniedziałek
i wtorek od godz. 17.00, pozostałe dni
oraz w sobotę tylko po rejestracji. Rejestracja tel. kom. 0-605/077-222 lub
747-24-81 . Parking dla pacjentów.
MEDICUS - Maria Suwalska ECHO
SERCA, dorośli. Rejestracja środy, tel.
747-83-83.
MEDICUS - ONKOLOGIA Grzegorz
Urbański· specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. Poniedziałki od
16.00, tel. 747-83-83.
GABINET OKULISTYCZNY, lek. med.
Hanna Marczuk Zielińska. KOMPUTEROWE badanie wzroku i pola widzenia, dobieranie soczewek kontaktowych. Przyjęcia: poniedziałki ,
czwartki 17 00 - 18.00 , piątki 15.00
- 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8, telef 747-14-05, 0-604/536-674.
CHIRURG, lek. med. Anatol Ziewtorki, czwartki 16.00
- 17.00, Jarocin , ul. Słoneczna 8, tel.
747-14-05 , 0-604/536-676 .
liński. Przyjęcia :

PRACOWNIA EEG - badania encefalograficzne mózgu . Przyjęcia po
uprzedniej rejestracji telefonicznej
747-10-09. Jarocin, ul. Gołębia 3.

3M~o)

w1orki godz. 17.00 · 18.00

Pleszew, ,I. Wyspi111skiego a
(Centrum Ullug Ił.od.) wtorki gooz. 19.00 · 20.00
(rqestrocjo tel. 742-46.a9)

(1 545/04)

1.

poniedziałku

(S0J872/04)

(3072/04)

(3092/04)

SPECJALISTYCZNY GABINET
NEUROLOGICZNY - lek. med. B.
Łysiak-Małecka, SPECJALISTA NEUROLOG, SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ. Przyjęcia dorośli idzieci : poniedziałek i piątek po rejestracji
telefonicznej 747-12-04 , po godz.
20.00, środa bez rejestracji 16.00 18.00. Jarocin, Gołębia 3 (obok kina).

(3066104)

Zatrudnię

Szybkie kredyty oraz tanie opiaty
- rachunki. Jarocin ul. Dąbrowskiego
1, tel. 505-22-66, 0-506/080-370.
NOCLEGI „U Zagrody" GOŁU
CHÓW - łazienka , kuchnia, obiady, wypożyczalnia rowerów. TEL. 761-76-47 ,
761-79-65, 0-606/607-022
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O GŁOSZENIA

SPECJALISTYCZNY GABINET
PEDIATRYCZNY · lek med. Teresa
Florkowska - Sosińska, specjalista
chorób dziecięcych . Przyjmuje codziennie po 16.00. Jarocin , os. 1000lecia 3/32, tel. 747-21-09.

Lf<:'ll nie: tq:łzil,; a, lu.2ct )CY, gnybu:y. alergii.
chorób sl..óry, 1wł osó Y1 i 1:mnokci... Doro{li I dzieci
l"su,r.mie: \-urz:iJ<l brodawel Lly\cin,
v..ł óKn iakó 'lr .

n:r1ymaLów, odcisków 11p.

Tel. dorn. Poznań (Oprefiks61)823 -0l -63
lub O 601 81 9-926

(SOJ 761 /04)

NEUROLOGIA - NOWaMED - Robert Nowak specjalista neurolog. Poniedziałki i czwartki od 18.00, tel. 747-44-67.

EEG - NOWaMED , Jarocin, ul. Moniuszki 9, rejestracja codziennie po
17.00, tel. 749-51-89.
LARYNGOLOGIA - NOWaMED
- Agnieszka Nowak specjalista otolaryngolog . Czwartki od 18.00 , tel.
747-44-67.
APARATY SŁUCHOWE - NOWaMED . Jarocin , ul. Moniuszki 9, czwartki od 15.00- 17.30, tel. 747-44-67.

·

SPEUALISTYCZNE
GABINETY LEKARSl{IE

JAROCIN, UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)
Prywatnie przyjmują lekarze
z klinik poznańskich w zakresie:
• chorób

wewnętrznych

i kardiologii
15.30 - 17.30
prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski

poniedziałek

(SOJ 785/2004)

• ginekologii i położnictwa, onkologii
wtorek i sobota.
rejestracja telefoniczna 747-28-17
dr hab. med. Ewa Nowak-Markwitz
(SOJ 786/2004)

NEUROCHIRURGIA- NOWaMED
- Rafał Marszał neurochirurg. Wtorki
od 16.00, rejestracja, tel. 747-99-28.
GABINET GINEKOLOGICZNY· USG
lek. med. Katarzyna Zioło - specjalista ginekolog - położnik. Przyjęcia:
poniedziałek , środa od 16.00; Jarocin,
ul. Kasztanowa 5/13, rejestracja tel.
747-59-36.
(SOJ n0/04)

Dr med. Dorota Fundowicz specjalista onkolog przejęcia poniedział
ki, Jarocin ul. Wrocławska 38 (przychodnia MEDAN) od 15.00, rejestracja
tel. 747-22-61, od 8 00 do 18.00. Tel.
0-691/140-224.
{2764>041

• ortopedii dziecięcej i dorosłych,
choroby kolana, urazy sportowe
2 razy w miesiącu ś roda 16.00
rejestracja telefoniczna (0-61) 867-66-36
dr med. Krzysztof Ruszkowski
(SOJ 78712004)

• chirurgi, ogólnej, zyl, tętnic i żylaków odbytu
badanie przepływu metodą dopplera
1 i 3 środa miesiąca 15.30-17 .30
rejestracja telefoniczna 0-603/ 126-484
dr med . Zbigniew Krasiński
(SOJ 788/2004)

• psychiatrii , psychoterapii i psychologii
1 i 3 środa miesiąca 15.00 - 17.00
informacja tel. 0-601/757-437
lek. med. Dorota Łojko
(SOJ 789/2004)

• chorób oczu
czwartek 15.30 - 17 30
dr med. Andrzej Styszyński
(SOJ 790/2004)
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X FINAŁ OGÓLNOPOLSKI CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

SPORTOWY CZERWIEC W GOLINIE

Trzy ,,czwartkowe'' medale

Mecz na koniec

Trzy medale wywalczyli reprezentanci
szkól powiatu jarociń
- - - - ski ego w X Finale Ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych. Żadnemu z naszych

drzej Gorzelańczyk ze Szkoły
Podstawowej w Roszkowie (najstarsza grupa wiekowa - klasy VI)
oraz Joanna Ulatowska (klasa V)
z SP w Żerkowie.
Martyna Nawrocka podczas

ra, zaś poprzeczkę zawieszoną
o 3 centymetry wyżej pokonała
Maria Matuszak, która zwycięży
ła w tej konkurencji.
Najbliżej zwycięstwa był Ję

drzej Gorzelańczyk. Skoczek
z Roszkowa pokonał 159 centymetrów. Tyle samo skoczyli również Piotr Szestało i Artur Starzewski. Obaj rywale zostali jednak sklasyfikowani wyżej od Gorzelańczyka.

Z kolei Joannie Ulatowskiej

WSZYSCY UCZESTNICY finału ogólnopolsk1ego ,Czwartków
Lekkoatletycznych" z gminy Jarocin wraz z opiekunami - pierwsi z prawej
z pucharami to medaliści Jędrzej Gorzelańczyk i Martyna Nawrocka
młodych

lekkoatletów nie udało
się wygrać swojej konkurencji,
ale znakomite rezultaty osiągnęli
zwłaszcza skoczkowie wzwyż.
Drugie miejsce w najmłodszej
grupie wiekowej (klasy IV) zaję
ła Martyna Nawrocka ze Szkoły
Podstawowej w Witaszycach, zaś
trzecie miejsca wywalczyl i Ję-

zawodów na stadionie warszawskiej AWF, rozgrywanych pod patronatem byłego znakomitego
sprintera, olimpijczyka, rekordzisty Europy na l 00 metrów Mariana Woronina, pokonała poprzeczkę na wysokości 130 centymetrów. Tyle samo skoczyła następna w klasyfikacji Maria Skó-

Zawodnicy, którzy znaleźli się w ścisłym finale (wg zajętych miejsc):
2. Martyna Nawrocka SP Witaszyce 130 cm
(klasa IV) - skok wzwyż
3. Jędrzej Gorzelańczyk SP Roszków 159 cm (klasa VI) - skok wzwyż
3. Joanna Ulatowska SP Żerków 139 cm
(klasa V) - skok wzwyż
4. Jakub Kiełb SP 2 Jarocin 4,46 m
(klasa IV) - skok w dal
5. Michał Bryll SP Golina 40,98 s
(klasa VI) - 300 m
5. Michał Bambrowicz SP Roszków 3.07,42 s (klasa V)- 1000 m
5. Paulina Kąkolewicz SP Witaszyce 1.54,62 s (klasa IV) - 600 m
6. Joanna Stawicka ZS 5 Jarocin 1.55,42
(klasa IV) - 600 m
8. Krzysztof Pawełczyk SP Mieszków 140 cm (klasa V) - skok wzwyż
11 . Dorota Stachowiak SP Klęka 4, 16 m
(klasa IV) - skok w dal
11. Violetta Biegańska ZS 5 Jarocin 50,5 m - rzut piłeczką palantową
15. Damian Biskupski SP Żerków 3.06,14
(klasa VI)- 1000 m
Zawodnicy, którzy startowali w eliminacjach i nie awansowali do
finałów swych konkurencji:
(klasa IV) - skok w dal
Natalia Karpińska SP Wilkowyja 4,03 m
(klasa V) - 60 m
Natalia Mańkowska SP Witaszyce 8,85 s
Natalia Kempa SP Mieszków 50,38
(klasa V) - 300 m
(klasa VI) - skok wzwyż
Izabela Chudak SP Bachorzew 135 cm
Tobiasz Palicki SP Bachorzew 130 cm
(klasa V) - skok yvzwyż

Półfinały

la - llb O 16
le - Ile 3:3 rz. k. 3:2

szkolnego obfitowała
w liczne imprezy o cha- - - rakterze sportowym.
W Golinie odbył się szereg imprez pod nazwą Dzień Sportu,
przez które tamtejsze Niepubliczne Gimnazjum uczciło obchody europejskiego Roku Edukacji Poprzez Sport. Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali zawody lekkoatletyczne, mecze piłki nożnej i siat-

kówki. W przeprowadzenie imprez włączyli się wszyscy na·
uczyciele pracujący w szkole,
a dyrektor Urszu la Kowalczyk
zwycięzcom wręczała nagrody
i dyplomy. Na zakończenie odbył
się mecz piłkarski 2 x 30 JllJnut
pomiędzy reprezentacją Girnna·
. waszzjum (opiekun Sebastian
kiewicz) i reprezentacją SzkolY
Podstawowej (opiekun Piotr ~owalczyk). Zwyciężyli girnnaz1a·
., . 5·2
(pW}
1!SC!
..

llle
Zł

lep

w:

podobnie jak trzy inne zawodniczki pokonała poprzeczkę na
wysokości 139 centymetrów, ale
została z nich najwyżej sklasyfikowana i to ona stanęła na najniższym stopniu podium.
Bardzo udany występ zanotował także Jakub Kiełb z SP 2
w Jarocinie w skoku w dal, który
zajął miejsce tuż za podium (do
drugiego miejsca zabrakło mu tylko pięciu centymetrów).
Ponadto miejsca w ścisłych finałach w swych konkurencjach
wywalczyło jeszcze dziewięciu
reprezentantów z Ziemi Jarocińskiej.
Poza uczestnictwem w zawodach młodzi lekkoatleci zwiedzili
stolicę oraz obserwowali z trybun
rywalizację najlepszych polskich

Ak
rw,

100 m dziewcząt
1. Milena Kulka
2. Ewa Parzysz
3. Ewa Teodorczyk
100 m chłopcy
1. Wojciech Plewiński
2. Mateusz Andrzejczak
3. Karol Kowalczyk
skok w dal dziewcząt
1. Roksana Kubiak
2. Milena Kulka
3. Ewa Teodorczyk
skok w dal chłopców
1. Wojciech P lewiński
2. Mateusz Andrzejczak
3. Grzegorz Bera

1. Magdalena Ku lka
2. Roksana Kubiak
3. Daria Tomaszewska

nicznych w 50. Memoriale Janusza Kusocińskiego. Najbardziej
dopingowali Pawia Januszewkiego, Szymona Ziółkowskiego,
Marcina Jędrusińskiego, Roberta
Maćkowiaka, Grzegorza Sposoba oraz Monikę Pyrek i Annę Ro-

(pw)

czu o trzecie miejsce He wygrała
5:4 z la. W finale !Ib pokonała 4: I
klasę Je. Królem strzelców został
Mikołaj Kosiński, który c;trzclil
20goli.

4,00 m
3,84
3,72
4,91
4,89
4,85
8,89 m
8,12
7,65

1. Mariusz Tomaszczyk
9,08
2. Adrian Wojtczak
7,93
3. Krzysztof P lewiński
7,65
rzut piłką lekarską dziewcząt

1. Karolina

Wraz z uczniami w Warszawie przebywali także ich opiekunowie: Danuta Nawrocka, Aneta
Gorzelańczyk, Grzegorz Pawlak,
Marek Durczak, Wojciech Pawłowski, Andrzej Gorzelańczyk,
Sebastian Kurzawa oraz Leszek
Stawicki.

12,23
12,67
12,94

pchnięcie kulą chłopców

2. Mgda lena Ku lka

gowską.

14,23 s
14,69
14,89

pchnięcie kulą dziewcząt

'ipOitowców i kilku gwiazd zagra-

Zdecydowany triumf
la. W klasach drugich wygrała
Hb, przed He. W półfinałach Je
po remisie 3:3 pokonała dopiero
w rLUtach karnych 3:2 klasę Ile.
Natomiast w drugim meczu llb
rozgromiła 16:0 klasiy Ja. W me-

roku

dopisało trochę szczęście, gdyż

TURNIEJ O PUCHAR DYREKTOR GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA li
W KOTLINIE

Przez dwa miesią
ce w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kotli- - - nie odbywała się rywalizacja w czwartym turnieju o mistr/Ostwo szkoły i zdobycie pucharu pani dyn.:ktor. W tym roku
o to trofeum walczyły reprezentacje kia-; pierwszych i drugich.
Drui.yny (pi9ciu zawodników
w polu i bramkarz) najpierw rywalizowały na swoich poziomach. Wśród klas pierwszych
zwycięi'yla le, która wyprzedziła

Końcówka

Wałęsiak

10,55
3. Krzysztof Lewiński
Sztafety
4 x 250 m dziewcząt
. zka
1 li a (Ewa Teodorczyk. Agnie~okStachowiak, Katarzyna Ziętek,
91
sana Kubiak)
2. 55 .
2. Id
3 Ili a
4 x 250 chłopców
era,
1. 111 d (Maciej Raś, Grzegorz Bpie·
Bartłomiej Raźniak , Woiciec;

wiński)

23 '

„w
CZ(

Sp
Pó:

by,
w

89

B11

2. li a
. 3. li b

dn

Turniej siatkówki dziewcząt:
1. li a
2. li b

kil
2(

3. I~ . ·1k·
. . hłopcóW:
Tu rmeJ p t , nozneJ c
1. I b
2. li b
3. Ili b
·tza·
0
Klasyfikacja ogólna wsP
wodnictwa klas:
1. li a

za,
ny
k1<

il\

\ 21
1

na
be

8,60

2. Ili b

Cl

8,50
8,30

3.
4.
5.
6.

la:

3. Daria Tomaszewska
rzut piłką lekarską chłopców
1. Krzysztof Plewiński
11,95
2. Grzegorz Bera
11,55

li b
Ib
Ia
Ili a

l<.1

I MIEJSKO-GMINNY KONKURS WIEDZY
O OLIMPIZMIE

Znawcy igrzysk
Uczniowski Klub Sportowy
,,Dwójka" w Jarocinie zorganizował I Miejsko-Gminny Konkurs
Wiedzy o Olimpizmie. Do udziału
zgłosiło się osiem d 111żyn. Każdy
zespól sldadal się dwóch dziewcząt
i dwóch chłopców z klas V i VI
szkoły podstawowej.
Najpierw wszyscy uczestnicy pisali tes t, składający się
z dwudziestu pytru1 dotyczących
igrzysk olimpijskich. Po tem
uczniow ie przenie 'li się na salę
gimnas tyczną, gdzie rywalizowali w konkurencjach sprawnośc iowych. Do pokonania by ł tor

.
zjedllQ
przeszkód, następme prz,e_ ak 0ajmi nutę zespól miał ~dacJ kO za.
więcej celnych rzutoW do w dał
a zmagania nkońc~ył sko~uren·
z miejsca. Wszystkie kon wane·
cje oraz testy były pun kto praw·
Największą wiedzą oraz 5 111annośc ią wykazał i się re~re:;V.' Jaci Szkoły PodstawoweJ 11 ·ii
rocinie, którzy wyprzedZ~ruiYlinę i Mieszków. Te trzY rneda·
ny zostały udekorowane pozo·
!ami i otrzymały nagrodY.dyplO'
stale zespoły także dostały (p.,..l
my oraz pi łki.

(pw)

O 3 miejsce
Ile - la 5:4
Finał

llb - la 4:1
Skład zwycięzców . Przemysław Łuczak , MikolaJ Kos1ńsk1, Łukasz Aleksandrowski. Piotr Gałczyński , Jakub Kowalczyk, Łukasz Andrzejczak,
Arkadiusz Garsztkowiak

kę

Sto

I
1zn11e
UCZESTNICY I M1eJsko-Gm1nnego Konkursu Wiedzy o O imP

oo-
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BA RAŻ O POZOSTANIE W KALISKIEJ A-KLASIE PIŁKARSKIEJ

Bltkitni utrzymali A-klasę

.ut

a·

z·
ly
o·
a·
w)

a

Błękitni Sparta Kotlin utrzymali się w kaliskiej A-klasie piłkar
skiej. W meczu barażowym rozegranym w Szczurawi~ach, podopieczni Mariusza
1
aczmarka wysoko, bo aż 7:2,
!lOkonali LZS Ostrówiec.
W barażach o utrzymanie
wk A-klasie spotkały się zespoły,
I dtóre w swo1c. h grupach zaJęły
.
Wunaste miejsca. Od początku
rneczu
.
z I( _Przewagę uzyskali gracze
Othna, którzy byli wyraźnie
1
~iszym
ze~połem od rywali. Już
1
Ak ·.minucie objęli prowadzenie.
CJę drużyny z Ostrówca przerwa1 ~0 . .
k
Jc1ech Haręża i podał piłę do Jakuba Balcera który prosto
'
·
Padłym podaniem idealnie
,,\Vylożyl" · B
cz . Ją ogumilowi MrugaS owi, a napastnik Błękitnych
1
strzelił do siatki. Chwilę
1 bo~niej drugiego gola mógł zdo!Robert Jankowski, ale trafił
BI \upek. Po okresie przewagi
dr~· llnych Sparty, proste błędy
kilk:ZYny z Kotlina sprawiły, że
2 0 ~ sytuacji stworzyli piłkarze
zac~~ówca: Trzykrotnie dobrze
nych
się bramkarz Błękit
któ Parry_ Tomasz Krawczyk,
iwry 0 bronił dwa groźne strzały
Ygral ·
\ 2 na a P?J~dynek „sam na sam"
Oak ~ Stoikiem rywali. Był jedbe] e~radny, gdy Leszek WróCzt Po indywidualnej akcji minął
erech p'łk
laz ł ,· 1 arzy z Kotlina i zna1<.r się Ponownie naprzeciw
awczyka. Po czterech minu-

I

I

trty

:C

;al

1•

tach znów prowadzili Błękitni. wadził kilka szybkich akcji lePodanie Balcera w pole karne wy- wym skrzydłem, sam strzeW gola
i wypracował rzut karny oraz
korzystał Emil Andrzejczak, który zwodem minął obrońcę i strze- jeszcze jedną sytuację, po której
padł gol dla Błękitnych Sparty.
lił obok bramkarza. Błękitni nadal jednak grali niepewnie w obro- Tymczasem zespól z Ostrówca
nie i rywale po raz drugi dopro- z każdą minutą tracił siły, a poniewadzili do wyrównania. Strzałem waż przybył na mecz tylko w jedew „okienko" popisał się Przemy- nastoosobowym składzie, zatem
wynik rywalizacji został szybko
sław Nowak. Już minutę później
po raz kolejny Błękitni Sparta rozstrzygnięty. Gdyby gracze z Komogli prowadzić. Bramkarz odbił tlina byli kuteczniejsi, to mecz zakończyłby się „dwucyfrówką". (pw)
piłkę po strzale Balcera, ale Jankowski nie trafił do pustej bramki. Na szczęście w następnej akcji golkiper z Ostrówca sfaulował
w polu karnym Mrugacza, a ,jedenastkę" skutecznie wykonał
kapitan Błękitnych Sparty Rado1:O - Bogumił Mrugacz (3.)
sław Janicki.
Po zmianie stron piłkarze z Ko- - po podaniu Jakuba Balcera,
1: 1 - Leszek Wróbel (20.),
tlina poprawili ustawienie w linii
2:1 - Emil Andrzejczak (28.)
pomocy, dzięki czemu zdomino- - po podaniu Balcera,
wali środkową strefę boiska. Co 2:2 - Przemysław Nowak (34.),
3:2 - Radosław Janicki (37.)
chwilę podopieczni Mariusza
- z rzutu karnego po faulu na Mrugaczu,
Kaczmarka stwarzali groźne y4:2 - Emil Andrzejczak (60.)
tuacje pod bramką rywali i choć - po podaniu Roberta Jankowskiego,
5:2 - Bogumił Mrugacz (65.)
grali nieskutecznie (na przykład
z rzutu karnego po faulu na Macieju
w 49. minucie obaj napastnicy
Haręzie,
Błękitnych stali przed bramka6:2 - Maciej Haręża (84.) - po akcji
rzem rywali, ale nie zdołali go poMrugacza,
7:2 - Piotr Wojtasik (88.)
konać), to kwestią czasu były ko- po zagraniu Mac1e1a Haręży
1ej ne gole. Sytuacja ze polu
z Ostrówca komplikowała się
jeszcze bardziej po drugiej żółtej
Błękitni Sparta: T. Krawczyk - T.
Maćkowiak , J. Niewiada, W. Harę
kartce, jaką zobaczy! ich obroń
ca w 51. minucie za zagranie ża (85. M. Wojtasik), Ł. Prusak, O.
Jasiński (57. M. Haręża) , J. Balcer
ręką. Po tym wydarzeniu Mariu ·z
(72. P. Wojtasik}, R. Janicki , E. AnKaczmarek wpuścił na boi ko drzejczak, B. Mrugacz. R. JankowMacieja Harężę, który przepro- ski (86. K. Hudak)

Szachowe pochwały dla Żerkowa

i-

~/'
1·

Przez pięć dni na
obiektach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żerkowie odstwa w, bywały się MistrzoChach ielkopolski juniorów w szaf1Ych · W, z~wodach rozegrakow w P 1 ęc1u kategoriach wielldi f h od 9 do 18 lat wzięło
stek a 226 szachistów i szachiz 38 klubów
się ~śr~d uczestników znalazło
Skie Wo1e zawodników Jarociń90 Klubu Szachowo - War-

]•

,.
,.
1·

,.
,.
1)

Organ·

-

cabowego Marta Biegańska i Roman Guzek. Dobrze spisała się
Biegańska w grupie w dziewcząt
do lat 13. W dziewięciu rundach
wywalczyła, tak jak trzy inne zawodniczki, 5,5 punktu. Miała najsłabszy wynik w punktacji pomocniczej i z tego względu zajęła ósme, a nie czwarte miejsce.
Mimo to jej start należy uznać za
udany, gdyż osiągnęła wyznaczony cel - awans do turnieju
międzywojewódzkiego , który odbędzie się w Kobylej Górze. Nie-

co gorzej wypadł Roman Guzek.
Szachista JKSz-W startujący w
najstarszej grupie chłopców do
lat 18 zdobył 5 punktów i, podobnie jak Biegańska , był się w grupie pięciu zawodników z takim samym dorobkiem punktowym. Niezbyt dobry bilans w punktacji pomocniczej sprawił, że znalazł się
na dziewiątym, a nie na piątym
miejscu.
Po mistrzostwach wiele pochwal
zebrali organizatorzy za wybór żer1<o
wa jako miejsca rozgrywek.
(pw)

-----

Skład '~atorzy Festynu Sportowo-Rekreacyjnego Mini-Maraton Romana w Chrzanie
N aJą serdeczne podziękowania sponsorom, którymi byli:
eoro1
WJaroc~P: z o.o., Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni - Oddział w Żerkowie, Bank Spółdzielczy
-Jaroci inie, Zakłady Przewozów Towarowych PKP Cargo S A. w Jarocinie, Oukiernia Ania -A. Malecha
- Jaro/' Apteka Nova-Pod Orłem - PP. Stróżyk - Zerków, Truck Company - Kotlin , Hurtownia Koala Plus
Materiain, Sklep AGD G. Szewczyk - Jarocin, Poczta Polska - Zerków, Piekarnia Piek-Pol - Żerków,
Spo~ywły Budowlane - Cegiełka - Wilkowyja, Ferma Kur Verkap - Wolica Nowa , Kotlin sp. z o.o., Sklep
ficzny Kc~- H.A: Włodarczyk - Chrzan, Zakład Dziewiarski Jamiks - K Szulc - Jarocin , Zakład Fotogra1
PpHU
kołaJczak - Jarocin , GSSCh Żerków, Pizzeria Primavera - Jarocin, Wydawnictwo Zysk i s-ka,
Przewo!; Gospodarczy L. Balcer - Żerków, Zakłady Mięsne Bukat S.J . - S.P. Kołodzińscy, Pub Stolarnia
utokarowe - R. Grzelak - Żerków, Hurtownia Maswik - Jarocin. PZU Zycie - Jarocin
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CZY BĘDZIE MIAŁ KTO GRAĆ W JAROCIE

Nowy trener
Zbigniew Sadowski zastąpił ly się nawet informacje, że naleHieronima Barczaka na stanowi- ży w takiej sytuacji powołać
sku trenera Jaroty Jarocin. W klu- nowy klub, oparty na piłkarzach
bie jest też nowy kierownik dru- Jaroty, trenowany przez Hieronima Barczaka. Były trener nie
żyny. Został nim Andrzej Zię
ciak. Nie wiadomo tylko, kto bę ukrywa żalu do zarządu. - Nie tak
dzie grał w Jarocie w zbliżającym wyobraża/em sobie zakończenie
się sezonie, gdyż zdecydowana
pracy w Jarocinie. Jeszcze teraz,
większość piłkarzy protestuje jak sobie to przypomnę, podskaprzeciwko obniżeniu stypen- kuje mi adrenalina - żalił się
diów.
obecny na turnieju w Noskowie
Przepychanki pomiędzy za- Barczak.
rządem a piłkarzami w sprawie
Zarząd klubu nie przejmuje
wysokości stypendiów stały ię
się rosnącym poirytowaniem kijuż jarocińską tradycją. Po zabiców. Powołany został nowy
kończeniu każdej rundy spotkań
trener - Zbigniew Sadowski oraz
renegocjowane są warunki i spo- nowy kierownik dmżyny, którym
rządzany jest aneks do umowy.
został Andrzej Zięciak, zajmują
Z dniem 30 czerwca 2004 roku cy się przed kilku laty młodzika
wygasły umowy Łukasza Siwecmi PUKS-u Św. Marcin. Zaplakiego i Huberta Bachorza. Pozo- nowany został obóz sportowy
stali zawodnicy mają kontrakty w Ustroniu Morskim oraz ustado stycznia lub do czerwca 2005. leni sparingpartnerzy. Prezes JaW przyszłym sezonie na pewno nu. z Wojtczak wyjechał na urlop.
w Jarocie nie zobaczymy Łuka Do podpisywania aneksów umów
sza Siweckiego, który ma bardzo z zawodnikami upoważniony jest
skarbnik klubu Jacek Dutkiekonkretną ofertę z Kani Gostyń.
wicz. - Większaść zawodników
Jeżeli „Siwy" nie doszedłby do
porozumienia z Gostyniem, bę wstępnie zaakcep towała wanmdzie grał w Promieniu Opaleni- ki proponowane przez zar~qd
ca. Nie wiadomo, co będzie da- - mówi skarbnik klubu. - Co runlej z Hubertem Bachorzem. Pił dę są rozbieżności pomiędzy
karze, którzy mają dłuższe umo- nami a piłkarzami, ale z każdym
wy deklarują, że chcieliby grać rovnawiamy, a jeże li się rozmadalej w Jarocinie, ale brakuje do- wia, zawsze można się dogadać
brej woli zarządu. - Bardza chce- - dodaje skarbnik.

my się

dogadać.

Pr:e- kilka lat

tworzyliśmy drużynę w

Jarocinie,
ale teraz brakuje dobrej woli ~arzqdu, który przedstawia nierealne propo-;:ycje finansowe - tłu
maczy piłkarzy Grzegorz Idzikowski , kapitan zespołu.
Atmosfera w klubie jest bardzo napięta. Mimo że drużyna
osią,,,onęla największy sukces w swej
dotychczasowej hi torii, w mało
elegancki spo ób zrezygnowano
z usług Hieronima Barczaka. Za
byłym już trenerem Jaroty murem stanęła pora grupa kibiców,
członków klubu, nazywająca iebie „puczystami". Sugerują oni
nawet, że obecny zarząd chce
doprowadzić do upadku klubu.
Prezes - Janusz Wojtczak odpiera zarzuty twierdząc, że wszy tko jest w porządku, a klub nadal
ma cel długoterminowy - czyli
awans do II ligi. Sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że podcza tradycyjnego turnieju piłkar
skiego o Puchar Wójta Jaraczewa, który odbył się w minioną
obotę, wzięła udział drużyna

Zawisza PUCZYŚCI No ków
CDN, w której zagrało kilk.'11 pił
karzy z pierwszej i drugiej Jaroty (relacja z imprezy w następ
nym numerze „Gazety"). Pojawi-

Piłkarze uważają, że

propo-

zycje zarządu są nie do zaakceptowania. Władze klubu wręcz
przeciwnie, że zawodnicy się
zgodzili. Pozostaje więc zagadka do rozwiązania. Kto ma rację?
Kto pojedzie na obóz, kto zagra
w meczach sparingowych? I kto
wystąpi w IV lidze?
(taf)

Były

reprezentant Polski do lat 18.
w latach pięćdziesiątych w Calisii Kalisz. Póżniej był m .in . piłkarzem
Lecha Poznań, Toresu Wałbrzych
(Zagłębie), ROW-u Rybnik, Hutnika Kraków i Stali Bielsko. Trenerem został w 1973 roku . Pierwszym zespołem, który prowadził
był Lech Piechowice (dolnośląska
liga międzywojewódzka). Potem
pracował we Włókniarzu Kalisz (w
sezonie 1977/78 zabrakło im zaledwie jednego punktu, aby awansować do li ligi). Póżniej trenował
m.in. Ostrovię , Dozamet Nowa
Sól , Astrę Krotoszyn Po dziewię
cioletniej przerwie wrócił do pracy. Dwukrotnie prowadził zespoły
LKS-u Gołuchów i Centry Ostrów.
W minionym sezonie z Centrą
wywalczył trzecie miejsce w kaliskiej klasie okręgowej.
Karierę piłkarską rozpoczął

ADRES REDAKCJI: S3-200Jarocm. ul Wolnośc, la. tel llax(0-62)747-37-60. 747-15-31 e-ma11-redakcJa@gJ com pl. http //wwwgj.com pl
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o ziemi'
simy dbać o ich rozwój. Wyciskamy maksimum z tego, co może aktualnie ten klub osiągnąć. Czytałem dziś prasę. M.in. o sytuacji
w Aluminium Konin. Działacze
tego klubu mówią, że potrzebują
1,5 mln-2,3 mln zł , żeby w ogóle

Rozmowa
z JANUSZEM
WOJTCZAKIEM
- prezesem Jaroty

s·ponsorów, to należy szanować ich
wolę. Nie mam pełnomocnictw,
żeby ujawnić nazwę. Natomiast
jest to ktoś poważny, i myślę, że
nie jest to sprawa definitywnie
stracona.
Czyli,

jeżeli

Jarota w

przyszłym

Decyzja o nieprzedłużaniu umowy z trenerem Barczakiem wywołała burzę wśród kibiców Jaroty. Dlaczego zarząd podjął
taką decyzję?

Tak jak już wiele razy mówiłem,
klub ma długofalową strategię,
którą wszyscy muszą realizować.
Nie moze być tak, że każdy ma
swoje cele. Na zarządzie spoczywa obowiązek koordynacji wszystkich działań i elementów organizacji . Barczak nie pasował do tych

A czy w ogóle
zarzut?

Nie

pojawił się

Jak

powiedziałem

naszymi za-

sobami racjonalnie gospodarować
i możemy dać tyle, ile jest. Przeznaczamy, co nie jest tajemnicą, 72
tys zł, na wynagrodzenia dla pił
karzy na rundę jesienną. Tyle możemy. I ani grama więcej. Pienią
dze to rzecz względna. Wiem, że
zawsze dla tego, który ma dostać
jest za mało. Natomiast jest to 72
tys złotych. Myślę, że dobrze bę
dzie, jak się społeczeństwo dowie,
jakie to są kwoty. Łatwo jest krzyczeć, że nie chcą zapłacić, że są to
Piłkarze twierdzą, że co roku,
mimo sukcesów, klub obniża im
kwoty stypendiów.

Najbardziej kibiców i samego
Barczaka zbulwersował zarzut,
że nie ma on uprawnień do
prowadzenia drużyny w Ili lidze
i sam, jako trener, nie chciał
awansu.
usły szał

chcą.

wcześniej, będziemy

małe pieniądze.

założeń.

Ale tego zarzutu nie
mnie.

tyle ile

MIROSŁAW CZAJKA zdobył w minonym sezonie najwięcej bramek
dla Jaroty. Czy będzie grai w klubie nadal, JJrzekonamy się niebawem

ode

podjąć grę

taki

czytałem

było

w III lidze. Jak przeo tych kwotach .. .

Pojawił się wątek finansowy.
Czy Jarotę w ogóle byłoby stać
na Ili ligę, gdyby wywalczyła
awans na boisku.

takiego zarzutu. Dochodo mni e co prawda pogłoski,
że trener nie posiada uprawnień i
że niektórzy zawodnicy nie mają
„papierów" na grę w III lidze. To
są domniemania, ale ja tego akurat nie mówiłem i z tego względu
nie mogę tego potwierdzać.
dziły

Jeżeli

mamy mówić o takich kwotach, jak Aluminium Konin, to
zdecydowanie nie. Natomias t
uważam, że normalnie było nas
stać. Problem rozbijał się przede
wszystkim o wynagrodzenie piłka
rzy. Jeżeli byłby awans , akurat

Zwolnienie Barczaka spowodowało, że znów objawili się tzw.
puczyści.

sezonie będzie znów walczyła
o Ili ligę, to ten sponsor będzie
aktualny?
Myślę, że tak. Jest wielce prawdopodobne, że wrócimy do rozmowy. W przyszłym sezonie Jarota
znowu będzie walczyła o IJl ligę.

Pojawia się jednak pewien problem. Po wstępnych rozmowach
zarządu z piłkarzami, nie bardzo
ma kto walczyć o Ili ligę. Zawodnicy uważają, że zarząd nie traktuje ich poważnie, nie wykazuje

Najpierw trzeba przyjąć jakiś
punkt wyjścia. Poprzednie zarzą
dy zawyżyły stawki. Jeżeli weźmiemy bezpośrednie wynagrodzenie w formie stypendiów, to
było ono za wysokie. A zwłaszcza
niemotywujące. Świadczy o tym
podejście piłkarzy choćby do meczu pucharowego z Astrą Krotoszyn, gdzie zawodnicy grali na
połowę swoich możliwości. Wynikało to z tego, że akurat za ten
produkt nie mieli określonej dodatkowo premii. Czyli ich rozumowanie jest takie: zakład mj płaci za
pracę, ale jeżeli nie da mi dodatkowej premii, to właściwie tę pracę mogę wykonać na pól gwizdka. System opłacania i motywowania musi się radykalnie zmienić, na
niekorzyść tej stałej części, czyli
stypendium. Bo to nie zdało egzaminu. Muszą być stawki motywa-

Oczywiście, że się

objawili. Ale
po ziemi. Przeglądam
stronę internetową Jaroty. Na bieżąco to analizuję i dalej będę robił
swoje. Zostałem powołany nastanowisko prezesa nie po to, żeby
wypełniać partykularne interesy
jakiejś grupki ludzi, tylko żeby
określić precyzyjnie, co ten klub
ma robić. Jaka jest misja tej organizacji, jakie są cele długotermi
nowe, strategiczne i wynikające
z nich cele krótkoterminowe. I po
kolei je realizować na bazie zasobów, jakie ten klub posiada. Materialnych i niematerialnych. Mustąpajmy

------- O

Przeznaczamy, co nie jest tajemnicą, 72 tys zł, na wynagrodzenia dla piłkarzy na rundę jesienną. Tyle możemy. I ani grama więcej ...
... Myślę, że dobrze będzie, jak się społeczeństwo dowie, jakie
to są kwoty. Łatwo jest krzyczeć, że nie chcą zapłacić, że
są to małe pieniądze.
pojawił się

spon or, który by to
pokrył na zadowalającym zawodników poziomie.
Co to

był

Jeżeli

mamy

Zarząd

za sponsor?
pozyskiwać

takich

GŁOSZENIE ----~----

OKNA PCV
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TY DRZWI BRAMY
•

ZEWNĘTRZNE

a lu miniowe
•

WEWNĘTRZNE

tkaninowe
w kasetkach
'żALUZJE
pionowe
poziome

•

ZEWNĘTRZNE

alum owe
granitowe
ce
iczne
W
ĘTRZNE
m
t.1rowe
z konglomeratów
pcv
drewniane

WPHU ARGUS-SERVICE

dobrej .woli do rozmów i proponuje stawki, które ich zdaniem
są nie do przyjęcia.

• ZEWNĘTRZNE
drewniane
pcv
• WEWNĘTRZNE

nie wykazuje dobrej
woli do rozmów? Uważam, że
za czasów tego klubu takiej rozmowy z piłkarzami, jaką teraz
przeprowadziliśmy jeszcze nie
było. Najpierw przedstawiłem

całą prezentację multimedialną.
Przygotowałem ię do tego specjalnie. Prze? dwie godziny pokazywałem im. na czym polega sens naszej organizacji ...

Ale nie da się ukryć, że dla pił
karzy w tej sytuacji najważniej
sze są pieniądze.
www.arex.blz.pl

Jarocin, ul. Sarnia 4 tel./fax (0-62) 747-28-62

Czy to oznacza, że nie poświęca
my im czasu? Niech powiedzq po
prostu, że me możemy im płacić,

cyjne. W tym kierunku pójdziemy.
To już jest zatwierdzone przez zarząd i z tego się absolutnie nie
wycofam.

To już pewna przesada. Jak mówiłem, mimo poważnych egz~·
nów, bardzo ważnych dla JilJII~, I
które miałem 3 lipca, zdążyłem się
jeszcze przygotować do spotk~Ja
' 101
z piłkarzami. Zaprezentowac.
1
pokaz multimedialny. Dałem ~ I
·
· ApóZ·
czas na zastanowienie się.
niej, mimo braku czasu, przyjecha·
10
lem jeszcze na rozmowy. czy
oznacza że ich niepoważnie potraktow~em? Czy ja nie mam p~·
wa wyjechać na urlop? Dwóe~ P' · 1
· dp1salo
karzy wynegocjowało 1 po . d· I
· 'w1a
umowy, a reszta nie. To nie s
czy o tym, że nie było mo~JiWOści. Były, ale inni nie chcieli. ·w I
Czyli na dziś, aneks~ do urn~o
podpisało dwóch p1łkarzY·

ra·

z pozostałymi?

To nie jest jeszcze zamknięta sp
trenowa. Wszyscy piłkarze mogą y
wać niezależnie od swojej deC ·
zji ~ogą pojechać na obóz p~Y:
· JVlorsJae
gotowawczy do Ustronia
dą
go, a negocjacje cały czas bę
trwały.
. 111

I

Czy w związku z powołanie·ę
· SI
nowego trenera pojawią

nowi zawodnicy? .
któ· I
Tak. Sąjuż znane dwie osobY,. d
· · oJa ą
re najprawdopodobn1eJ ~ lbY°l
z nami na obóz. Nie chcia
jednak dziś podawać nazwi~\~
, . na Jak'
A może pan zdradzie,
1

pozycjach grają ci piłkarze· ·eh \

n zn1
Napastnik i bramkarz. Je de
jest jeszcze młodzieżowce~· po·
A skąd wziął się w Jarocie zbi·

mysł,

aby trenerem

gniew Sadowski?

I

został

.. wie·

To nazwisko już wcześniąl er
lokrotnic przewijało się w ro;:lr
wach. Przede wszystkim~ ,jeC,
ny nam był trener szkolenio\\ Ilf
a nie selekcjoner. Trener. ktÓ%zne
dzie realizował cele strateg
klubu, a nie z dnia na dzień, k,.eśl8

I

W wielu wypowiedzi~c~ padsw<>~
pan, że trzeba stawiac na kiedO'
młodzież, to dlaczego'. bO ta ajeSt
szły mnie słuchy, likWfdowan?
drużyna juniorów starszych·

To

ą jakieś słuchy.

Czyli to jest plotka?

drt1ŻY'

Jest taka nauka, która nazywa
się statystyka. I choć na dzisiaj
nie mamy podpisanych jeszcze
umów, sądzę że większość bę
dzie grała.

Sprawa rozbija się o drugą zycll·
.
ół . . óW stars
nę 1 zesp
JllillOr
' aJ11 SlV.
11
Docelowo uważam, że uda
Je·
. o!Yskompletować te dwa zesP . 1f0'
I danie
den z trenerów do ·ta za . p(tl\\ł'
bienia bilan u zawodników\· jed·
. bę dz1en
. 1y „ura Idą tO
dopodobnie
13
nym i drugim zespołe01·. i~\,;c)'·
przede wszystkim miodzie 1:szl}I} ,
Rozmawiał PRZEMYSŁAW st

Zarzucano panu, że przed barażami nie poświęcał dostatecznie
dużo czasu drużynie. Teraz pojawiają się znowu głosy, że w najważniejszym momencie, kiedy
trzeba negocjować i podpisywać umowy wyjeżdża pan na
urlop.

11<irtl
· wszY 5 ·
Fan-Club Jaroty dziękUJ 8 zorgan 1•
, którzy przyczynili się d_o O z df'lJ'
zowania pikniku pilkars1<ieQżowY,ri
bara ·ine
żyną Jaroty po meczu
1.ego
z Lechem li Poznan.' S ZC jest dO
podziękowanie ~kierowa:li się n8
kibiców, którzy licznie zJa
pikniku .

Ilu piłkarzy z poprzedniego sezonu pańskim zdaniem zagra
jesienią w Jarocie?

I

~

1

