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Ciągnikiem
w sąsiada
Klejeniem protezy lewej nogi i czterodniowym
pobytem w szpitalu zakończył się dla Mieczysława
Dudy z Wu.czy spóro drogę dojazdową do pól. Rolnik zabronił sąs iadowi przejazdu polną dróżką, która leży na jego działce. Twierdzi, że w zamian za to

Tomasz J. z Witaszyc usiłował go przejechać cią
gnikiem. - J. wskoczył w tego dużego ruska, gazówa i rura prosto na nas. Dostałem się pod ciągnik,
chwyciłem osi przednich kół. Wlókł mnie przez trzy
metry do przodu i do tylu - relacjonuje Duda

Pociągi

Szerzej na str. 7

wśród pasażerów PKP wzbu-

•

zastępca

dyrektora Zakładu
Przewozów Pasażerskich
w Poznaniu.
Zmiana rozkładu spowo-

n~dchodzące dni . Już w niedzielę
Pierwsza drużyna powinna wyjechać
na obóz przyg towawczy...
Szerzej na str. 39

. Jarocin zdobył tytuł „Profe- gnięcie III edycji rankingu
SJ?~alna gmina" i zajął drugie „Profesjonalna Gmina Przyjazna
illleJsce wśród gmin od 40 do 100 Inwestorom" miało miejsce
~~s. mieszkańców zdobywając w minioną sobotę w Sali Ko-p· 9 punktów. Lepszy był tylko lumnowej Sejmu RP w Warszawie.
IOtrków Trybunalski. Rozstrzy- ( /
Czytaj na str. 8

Wypoczywali na basenie
W Tegoroczne lato nie rozpieszcza amatorów opalania i kąpieli.

ystarczyły tylko dwa dni słoneczne, aby na basenach w 2erko~ie zrobiło się tłoczno. W miniony czwartek kilka minut po godzi(era)
nie 13.00 na obiekcie wypoczywało kilkaset osób.

dziła druga w ciągu miesiąca
zmiana rozkładu jazdy pocią
gów. Od 5 lipca PKP wprowadziło nowy rozkład kursowania składów na trasie Poznań
- Kluczbork. Korekta jest wynikiem skrócenia czasu jazdy pociągów od 20 do 40 minut. - Przeprowadziliśmy remont torów i pociągi będą mogły jeździć szybciej. Niektóre
ze stacji początkowej będą
wyjeżdżać wcześniej - wyja-

śnia Kazimierz Budynkiewicz,

ły Wokół pierwszej drużyny, pokażą

TYtuł i drugie miejsce
dla Jarocina

szybc_iej

Ogromne wzburzenie

Nie wiadomo, jacy piłkarze zagrają
w Pierwszej drużynie Jaroty w nadchodzącym sezonie. W czwartek 8 lipca
wszyscy zawodnicy 09mówili wyjścia
na pierwszy trening po wakacyjnej
Przerwie. - Zrobiliśmy to na znak prot~stu przeciwko finansowym propozyc1om zarządu na rundę jesienną - mówi
Grzegorz Idzikowski, kapitan zespołu.
Sytuację komplikuje nieobecność
Prawie wszystkich członków zarządu
klubu, a przede wszystkim, prezesa
Janusza Wojtczaka,. który przebywa
na urlopie.
Czy uda się rozwiązać pat powsta-

KONKURS „PROFESJONALNA GMINA
PRZVJAZNA INWESTOROM" ROZSTRZVGNIĘTY

jeżdżą

dowała, że część pasaże

DOŻYNKI

NA

PRYWATNYM
Dożynki

powiatu średz
kiego po raz pierwszy
odbędą się w tym roku
w gminie Nowe Miasto.
Po raz pierwszy też
rolnicy podziękują za
plony w prywatnym
Folwarku Konnym „Hermanów". Sprawa wywołała dyskusję . - To jest
darmowa reklama
i promocja dla tego
gospodarstwa, a to
przecież prywatny interes - mówi część mieszkańców. Wójt Aleksander Podemski przestrzega przed doszukiwaniem się jakichkolwiek podtekstów w decyzji o umiejscowieniu
Święta Plonów. - Powiedzmy, że to jest rok
Hermanowa, w przyszłym roku pomyślimy
o innym miejscu ..Ja nie
sądzę, żeby to komuś
przeszkadza/o. Ludzie
.z rozpędu" czasami
mówią różne rzeczy,
a myślą coś innego twierdzi wójt.
Czytaj na str. 3
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JAROCIN
będę

tylko

spal,

zarządzał

Maciej Konieczny, nowy prezes
spółki Jarocin - Sport, podkreśla swoją
niezależność. Zapewnia, że nie bę
dzie robił niczego wbrew swojej woli.
Do firmy przyszedł zarządzać, a nie
przesiadywać w niej cały dzień . Do
zrobienia jest wiele. Spółka wygenerowała w ubiegłym roku ponad 80 tys.
zł strat. Jak Maciej Konieczny zamierza zmienić sytuację w firmie, na czym
chce zarobić i czy prawdą jest, że fir-

rów nie zdążyła na pociąg
lub blisko godzinę ślęczeli
na dworcu. Aby nasi czytelnicy uniknęli przykrych niespodzianek, na stronach
27-28 publikujemy obowią
zujący rozkład jazdy.
(era)
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ma żony Henryka Kowalskiego, byłe
go prezesa Jarocin - Sport, wykonywała projekt zieleni przed hotelem Jarota czytaj w roz,:J"'e na str. 11.
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Rzecznik nie ma
monopolu?
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o projekcie zmiany struktury funkcjonowania
jarocińskiego starostwa. Poruszyliśmy
także kwestię utworzenia samodzielnego stanowiska rzecznika prasowego
i zakresu jego obowiązków. Czy nowy
regulamin zagwarantuje rzecznikowi
monopol na udzielanie informacji i tym
samym „zaknebluje" usta urzędnikom?
O tym w wywiadzie ze starostą Sławo
mirem Wąsiewskim .

V

Rozmowa na str. 9

Dodatek
wakacyjny
Jak przygotować auto na
wakacyjny wyjazd? Jak przewozić dziecko w samochodzie? Co musi zawierać podróżna apteczka? Ile urlopu
przysługuje pracownikowi?
Co zrobić, by z wakacyjnego
wyjazdu przywieźć tylko
wspomnienia, a nie chorobę?
Czytaj na str. 15 -18
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~ Szwagier obcy

ODPOWIEDZ
W związku z artykułem "Punkt siedzenia" autorstwa Redaktor
Aleksandry Pilarczyk, proszę o zamieszczenie w najbliższym wydaniu "Gazety Jarocińskiej" na str. 2 odpowiedzi na zawarte w publikacji stwierdzenia.
Pragnę odnieść się do kilku zdań , sformułowanych przez Panią Redaktor Aleksandrę Pilarczyk, niegdyś moją ulubioną szefową (ulubioną,
bowiem szefów w "Gazecie Jarocińskiej" miałem kilkoro), które zdają się
świadczyć o przecenianiu moich zdolności i umiejętności.
Pani Redaktor informuje, że na lamach " Jarocińskiej" wylansowałem Adama Pawlickiego na burmistrza. Milo mi przeczytać taki
komplement. Jednak nie fałszywa skromność , ale znajomość realiów
pracy w redakcji "Gazety" pozwala mi polemizować z tym stwierdzeniem. To nie "czołowy i ulubiony dziennikarz" - jak mnie nazywa Pani
Aleksandra Pilarczyk, ale redaktor naczelny i jego zastępca decydowali o dopuszczeniu artykułów do druku. Zawsze wydawało mi
się niemożliwym przemycenie jakichkolwiek form kryptoreklamy, w
tym również potencjalnych kandydatów na urząd burmistrza , co bardzo dobrze świadczy/o o redakcji.
Pani redaktor napisała o mnie również: "(. ..) Tak ukocha/ prawdę,
wolność słowa i pluralizm w mediach, że zaangażował się w utworzenie drugiej gazety w Jarocinie ". Znów czuję się przeceniony, chociaż przyznaję, że z radością przyjąłem pojawienie się drugiego tygodnika w Jarocinie. Zawsze, jeszcze jako pracownik "Gazety Jarociń
skiej", kiedy na lokalnym rynku pojawia/o się nowe czasopismo ("Czas
Jarocina", "Twój Puls Tygodnia"), przekonywa/em, że nic lepiej nie
służy "Gazecie Jarocińskiej" niż konkurencja. Podobnie stało się także po ukazaniu się jesienią 2003 r. nowego tytułu, którego nazwy nie
wymienię, skoro "G. J." także się nim nie posługuje.
I jeszcze jedno. Tym razem.znacznie mniej skromnie, ale z dużą
satysfakcją wyrażę moje przekonanie: wciąż nieporównywalnie więcej
jest Roberta Kaźmierczaka w "Gazecie Jarocińskiej" niż w drugim piśmie lokalnym.
•
Trudno mi także zgodzić się z kolejnymi zdaniami. "Czy to przypadek, ź e ta gazeta (do której powstania miałem przy/ożyć rękę - przyp.
RK) sprzyja burmistrzowi, a podszczypuje starostę i dziennikarzy
"Jarocińskiej". O tym, który z tygodników obecnie w większym stopniu i lepiej prezentuje działania burmistrza, wiem z cotygodniowej lektury. O ile więc na lamach "Gazety" burmistrz Jarocina gości bardzo
często i jest przedstawiany zwykle w pozytywnym świetle, o tyle drugi
tytuł traktuje działanie władz samorządowych marginalnie.
W ostatnich kilkunastu miesiącach na lamach "Gazety" ukazało się
też kilka artykułów, które zdecydowanie psują wizerunek burmistrza
i - moim zdaniem -wprowadzają w błąd Czytelników. Nie mam pretensji
o krytykę, ale o uniemożliwianie prostowania informacji. Niestety, wielokrotnie przesyłane sprostowania i odpowiedzi po prostu nie były zamieszczane, bez udzielania autorom jakichkolwiek wyjaśnień.
Padły także stwierdzenia: "To w tej gazecie spółki gminne pod nadzorem urzędu wykupują strony." Sądzę, że Pani Redaktor Aleksandra
Pilarczyk wie, dlaczego czterostronicowa wkładka "Informator Komunalny" ukazuje się na lamach tygodnika konkurującego z " Gazetą Jarocińską". Spółki dokonały zapytania o cenę obu podmiotów. Ofertę
z/ożyła również "Gazeta Jarocińska ", tyle że propozycja ta by/a po
prostu mniej korzystna cenowo. Oto cale wyjaśnienie "przypadku",
nad którym zastanawia się Pani Redaktor. Przypomnę Pani Redaktor
również, że to "Gazeta Jarocińska " odmówi/a przyjęcia do publikacji
ogłoszenia zleconego przez Urząd Miejski. Ogłoszenie to stanowi/o
odpowiedź na zamieszczenie nieprawdziwych informacji, które
wcześniej przesłaliśmy - zgodnie z Prawem prasowym w formie sprostowania, ale nigdy nie znalazło się ono na lamach "Gazety".
Proszę o potraktowanie tego pisma jako odpowiedzi na artykuł ,
a nie jako kolejnej formy "odreagowywania trudów pracy w "Gazecie Jarocińskiej " ". Mam nadzieję , że dzięki publikacji znów zagoszczę na lamach mojej ukochanej gazety lokalnej. Co prawda w innej
roli niż wcześniej, ale takie są uroki zmiany punktu siedzenia. Zapewniam , że punktu widzenia staram się nie zmieniać , chociaż
- przyznaję - jest to bardzo trudne .
Z wyrazami szacunku
Robert Kaźmierczak
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Pieniądze

wiceburmistrzowi w moim felietonie niecałe pięć zdań. A on postanowił zanudzić Czytelników prawie póltorastronicową
odpowiedzią. Nie wiem, czy komuś będzie się
chciało ją przeczytać. A szkoda! Bo jest to pięk1 ny przykład na fachowe zamydlanie ludziom
oczu i odwracanie kota ogonem.
lal!Lm~l!hli.l Panie* wiceburmistrzu! To prawda - jako zastępca redaktora naczelnego - ponoszę odpo...;;.;===;..i wiedzialność za to, co się w „Gazecie Jarociń
skiej" ukazuje. Czy chce mi Pan jednak wmówić, że to jest
moja wina, że jako dziennikarz pisał Pan o panu Pawlickim
pochwalne artykuły? Nie miałam podstaw, by sądzić, że są
nieprawdziwe. Pozytywne pisanie o ludziach nie jest w „Gazecie Jarocińskiej" tępione. Pan jednak skorzystał na tym
pisaniu ambicjonalnie i finansowo, wskakując na aktualny
,,punkt siedzenia". I to jest niemoralne. Jeśli Pan się szykował na stołek wiceburmistrza (a tym przeciekom Pan zdecydowanie zaprzecza/ w rozmowach ze mną) , trzeba było zrezygnować z pisania o gminie Jarocin. Tak byłoby uczciwie.
I gdyby tylko na tej jednej zamianie punktu siedzenia się
skończyło ... Ale nie - jako wiceburmistrz Pan nadal chciał gmerać w mediach i zaangażował się w tworzenie drugiej gazety w Jarocinie. Chciałoby się zdecydowanie zaprzeczyć, co?
Ale trochę strach, bo zbyt dużo ludzi o tym wie ... Odcinanie
się od faktów jest w Pana wykonaniu tak żałosne , jak żało
sne są Pańskie opowieści o procedurze zapytania o cenę.
Nie twierdzę, że w tej procedurze było coś nieuczciwego, ale
mogło być. Bo jest Pan - tak jak i sekretarz gminy - powiąza
ny rodzinnie z firmą wydającą "korzystną cenowo" gazetę.
Chociaż?
ALEKSANDRA PILARCZYK

pilarczyk@gj.com.pl

*na .Pan"

przechodzę

wygra/ Eugeniusz Nawrocki
z Włoszakowic . Natomiast tarcza fundacyjna przypadła Romanowi Gauzie z Jarocina .
W strzelaniu drużynowym okrę
gu leszczyńskiego na pierwszym miejscu uplasował się
Jarocin. Tuż za nim Borek, Rawicz, Mieszków, Rydzyna i WoJciechowo. - Nasze bractwo liczy
21 członków, w tym sześć pań
- mówi Józef Paluszkiewicz, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mieszkowie.
(mat)

r-

Asfalt zamiast

dziur

był

stąpiona jezdnią asfaltową.

służbie
oni, że Szczepan Nowaczyk
zawsze oddany sprawom
ochrony przeciwpożarowej. Sam
zainteresowany swe podzięko
wania skierował do wszystkich
sześciu włodarzy Jarocina, z którymi współpracował jako komendant.
(mat)

Szczepan Nowaczyk przez 28 lat był gminnym komendantem OSP w Jarocinie Przez ten czas przyszło mu współpracować z sześcioma włoda
rzami gminy

li

l

ślali

odpowiedź

WSPÓŁPRACOWAŁ Z SZEŚCIOMA
WŁODARZAMI JAROCINA

Szczepan Nowaczyk przez
28 lat był gminnym komendant
OSP w Jarocinie. 30 czerwca zakończył swoją działalność zawodową. List gratulacyjny, kwiaty
i podziękowania wieloletni komendant odebrał z rąk burmistrza
Jarocina Adama Pawlickiego
oraz przewodniczącego rady Stanisława Martuzalsk.iego. Podkre-

I

Trzy nowe przetargi na
prace związane z budową
lub modernizacją dróg ogło
siła gmina Jarocin. Chodzi
o ulicę Polną w Wilkowyi
i Szkolną w Cielczy. Zmodernizowana zostanie również gminna droga w miejscowości Kadziak, gdzie położony zostanie asfalt.
Na podziurawiony asfalt
ulicy Szkolnej zostanie naniesiona nowa nakładka
bitumiczna. Droga grunto·
wa ulicy Polnej zostanie za-

na potrzeby tej odpowiedzi na

28 lat w

wzięcia

Preferencyjne źródła finansowania dla osób rozpoczynających lub prowadzą
cych działalność gospodarczą będę omówione na
seminarium, które organizuje Starostwo Powiatowe w Jarocinie. - Jest to doskonała
okazja do zdobycia potrzebnej wiedzy na temat możli
wości uzyskania środków finansowych do prowadzenia
własnej działalności - mówi
Beata Krzyżosiak, rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
Szkolenie odbędzie się
27 lipca w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich
w Jarocinie. Zapisy będą
przyjmowane do 23 lipca
pod numerem telefonu
7 4 7 -58-38.
(era)

1

Czy szwagier i żona to rodzina?

Rocznicowe strzelanie
Na strzelnicy brackiej w
Mieszkowie odbyło się „ogólnepolskie strzelanie" Okazją była
ósma rocznica reaktywowania
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mieszkowie. Podczas
imprezy wyłoniono najlepszych
strzelców. W strzelaniu do tarczy brackiej, punktowej i burmistrza Jarocina zwycięży/ Krzysztof Smoleński ze Śremu. Walkę o pierwszeństwo w celowaniu do tarczy przewodniczącego jarocińskiej rady miejskiej

do

Poświęci/am

Inwestycji będzie towarzyszyć budowa kanalizacji
deszczowej.
(mat)

Podziękowania

dla burmistrza
Ponad 90 % rolnikóW
z Wielkopolski złożyło w term inie wnioski o płatności
bezpośrednie z budżetu
Unii Europejskiej . ARiMR
przesiała na ręce burmistrza Adama Pawlickiego
podziękowania z?. w:,parcie
i osobiste zaangażowanie
się w organizację tego procesu na terenie gminy Jarocin . - Dziękuję za pomoc
w zorganizowaniu akcji
promocyjno-szkoleniowe),
utworzenie punktów konsultacyjnych i przekazywanie
bieżących informacji rolnikom o różnych sprawach dotyczących płatności bezpo·
średnich - napisała Zofia
Szalczyk, dyrektor Wielkopolskiego Oddział ARiMR.
Podziękowania skierowano
również do pracown1kóW
urzędu i sołtysów.
(mat)

li
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-więto plonów
DOŻYNKI W HERMANOWIE, NIE W KLĘCE

I

Dożynki powiatowo-gminne odbędą się w prywatnym folwarku
w Hermanowie, a nie jak wcześniej planowano na stadionie w Klęce.
Zdaniem wójta do zmiany miejsca doszło z powodów czysto
finansowych. Nie wszyscy w to wierzą.
. Od zimy było wiadomo, że doZ~nki powiatowo-gminne odbędą
się w tym roku w Klęce.

- Chcemy wykorzystał' i,~frastrukturę, jaka powstanie na stas~ionie
. przy okazji organizacji
W1ęta Zielarza. Przede wszystkim
chodzi nam o namiot, któ1y można
Wykorzysta( w rcr::Je gdyby nie
sprzyjała nam pogoda - mówi! na

I

lutowej sesji wójt Aleksander Podemski. Na tej samej sesji radni
2
~odzili się przyjąć z budżetu po~iatu pomoc finansową na organi~acj ę imprezy. Minęły cztery
~iesiące i koncepcja uległa zmianie. Władze Nowego miasta postan~wi!y, że dziękować za zbiory
mieszkańcy powiatu będą nie w Kię-

technicznego. Nie ma tam międ-::,y
innymi prqd11, więc tego typu impre-::,ę tmdno byłoby tam zlokali~owac' - mó~i wójt. - Zdecydowaliśmy się więc wstępnie na Klękę, bo
tamsąjużjakby gotowe obiekty. Pierwotny pomysł powrócił w momencie
oMarciafolwarku w Hennanowie.
Sprawa

wywołała

Mieście dyskusję.

w Nowym
- Co tu ukrywał',

to jest darmowa reklama i promocja dla tego gospodarstwa, a to
pr-::,ecie~ prywatny interes - mówi
nam jeden z mjeszkańców pragną
cy zachować anorumowo 'ć. Takich głosów jest więcej, choć oficjalnie nikt nie chce skrytykować
nowej koncepcji. Radru wolą nie
komentować przenosin dożynek.

nek wieś by na pewno skorzysta/a.
Warto przypomnieć, że to wła
śnie w Hennanowie odbyła się w tym
roku wspierana przez samorząd
Wielkopolska Inauguracja Sezonu
Agroturystycznego. Wójt Aleksander Podem ki zmiany tłumaczy
względami finansowymi. Ponoć za
wynajem namiotu, który będzie
służy ł podczas Święta Zielarza
w Klęce, gmina musiałaby zapła
cić kilkanaście tysięcy złotych. To
nie wszystko. - ,, D-::,ień Zielarz.a"
to wielka impreza i sąd-::,ę, -::.e po-

wtór-enie -::,a tydzień kolejnej impre-;:,y masowej w tym samym miejscu mo~e byc' mało atraklyjne. Z dośw iadc-::,enia wiem, -::.e w Klęce
prócz „ Dnia Zielarza" imprezy nie
przyciągają tłumów. Były j11ż próby robienia festynów CZ)' zabaw po
-::,awodach strażackich w Klęce, ale
one nie wypalały. Na wynajęcie
Hermanowa samorząd podobno
nic nie wyda. Gospodarstwo ma
zadbać też o gastronomię. Właści
cielka folwarku Sławomira Orłow
ska twierdzi, że o tym, iż dożynki
na I 00 procent odbędą się na jej
terenie przeczytała w jednej z gazet lokalnych. Pytania o koszty
nazywa poszukiwaniem sensacji.

- My nie zabiegaliśm_v o to, żeby te
na terenie folwarku.
Wójt przedstawił nam taką mo-::.liwośc' i po prostu zgodziliśmy się.

dożynki były

Podemski z uśmiechem przyjmuje zarzuty. że samorząd zbyt mocno angażuje się w folwark. - Po-

~ MAJU W FOLWARKU KONNYM HERMANÓW zainaugurowano

Plelkopolski sezon agroturystyczny. 22 sierpnia odbędą się tutaj dożynki
ow1atowe

ce a
n ' W prywatnym folwarku konw Hermanowie. To pierwszy
p I przypadek od czasu i tnienia
pOWiatu średzkiego. Aleksander
n~demski informując o zmianach
,l Ostatniej sesji, przestrzegał
Przed do szu k"' 1wan1em
.
.
się w tym
·:P?dtekstów". - Tak naprawdę, to
lltz lv b'
11 1egły111 roku powstał taki
Po,n)•sf .

t;t

zeby tę i111pre-::.ę zrobi{ w
. K o-;:,1e1.
· · 1er
reJonie D ę bna I· u,
rro 1,cy
11
"1·est bard-o ładny
brakna ·" Lutyni
~
'
UJe 11111 jednak dozbrojenia
re. ·

17.oo
19.oo
19.15
i1 oo

•

- Mnie w ogóle cieszy, -::.e cof się
w tej gminie zac-ęło c/-iac' i wykorzystywane są tereny, które
mamy - mówi Miro. la\\ Jędrzak.
W

Klęce

wszyscy

ą

zaskoczeni.

- Nie chcę po nikim powtarzał', ale
opinie są naprawdę ró.:.ne - mówi
Grzegorz Gogul:ki.

sołty . Klęki.

- Prawda jest też taka . .:.e w naszym sołectwie jako takich indywidualnych gospodarstw nie ma zbyt
wiele. Ale z drugiej stronyje5t ten stadi011 i p1-;.y okcr::ji organi-acji do=)·-

Msza Swięta w koście le parafialnym w Dębnie
Oficjalna część dożynkowa
„Plon niesiemy plon"w Folwarku Konnym w Hermanowie
Blok imprez artystycznych
.Kabaret pod Spodem", koncert Magdy Dureckiej , zespoły z GOK-u
Najładniejszy wiejski wieniec dożynkowy - rozstrzygnięcie konkursu
Zabawa taneczna - zespól „Magie"
Pokaz sztucznych ogni

V

•

Zywcem

ze strategii?

na folwarku
I

RADNI OPOZYCJI PODWAŻAJĄ ZASADNOŚĆ
WYDANIA 10 TYS. ZŁ PRZEZ POWIAT

Plan Rozwoju Lokalnego jest
potrzebny powiatowi do ubiegania o środki strukturalne. Na komisji budżetowej starosta Sławo
mir Wą iewski tłumaczy! , że
dokument oparty jest o · trategię,
a kosztował I 0.500 zł brutto.
Przygotm.yany został przez kaliski In tytut Biznesu. - Przecie-::.

on jest żywcem przepisany ze
strategii - ocenił Zygmunt Meisnerowski. Radny Przemysław
Musielak pytał o zasad no'ć poniesienia kosztów. - Inne samor-::,ądy pisały leps-::,e plany, za
mniejsze pieniqd-::,e - argumentował.

Co to znaczy lepsze. dopykomisji Adam Kołodziej. - Ten plan
tywał się przewodniczący

laka informacji, które samorzą
dy opracowały dokumenty wła
snym sumptem. W odpowiedzi
nie radny Musielak, a Zygmunt
Meisnerowski, jako wzór wymieni! plan przygotowany przez
gminę Żerków. - Jest kapitalny
i bez zbędnych kosztów. Przepi-

sywanie nie ma sensu, bo
ośmieszamy - mówił.

się

Czesław Robakowski zwróci! uwagę, że wiele danych zawartych w tabelach w planie jest
nieaktualnych. Pochodzą z 2000,
200 I r. O tym, że informacje statystyczne są „nieświeże" mówił
także Andrzej Dworzyński. - Ro-

biono na chybcika, a przecie-::. nie
od dzi.ś wiadomo, że plan PRL był
potrzebny - powiedział, co· wy-

nawet nie jest spójny-::, Wielolet11i111 Programem Inwestycyjnym.
Myślę, że -::,ostało to napisane po
prostu na kolanie - uznał Prze-

wołało wśród radnych inne skojarzenia i rozbawienie. Radny
Jerzy Mieloszyk, żeby uciąć

mysław

dyskusję stwierdził, że przecież

wując się

w dokumencie można dokonać
korekt i poprawek. Plan pozytywrue zaopiniowano głosami koaJjcji. Opozycja wstrzymała się.

Musielak. Ustosunkodo zarzutu radnego,
starosta stwierdził. że gminy
mogą przygotowywać plany we
własnym zakresie. powiat nie.
Zażądał od Przemysława Musie-

Mecze na
Rozpoczęła się

renowacja
stadionu w Jarocinie. Prace wykonuje wrocławska firma
„Eurogreen". Dzięki pomocy
członków JKS Jarota stadion
został przygotowany do odgrzybienia, co jest pierwszym etapem remontu. Na starą płytę
zostanie nawieziona nowa ziemia, następnie cala murawa zostanie zalana wodą. W momencie, kiedy płyta będzie już odpłyty

(ag)

wyjeździe
powiednio zmiękczona, specjalnie sprowadzone maszyny
będą wzruszały całą nawierzchnię. Całość , wraz z zakupem
urządzenia do nawadniania pły
ty stadionu, pochłonie 44 tys. zł .
Remont planowany jest do
25 lipca. Mecze będą możliwe
dopiero od września. Pierwsze
spotkania „Jarota" rozegra na
wyjeździe.

(mat)

wied-::,my, ~eto jest rok Hermanowa, w przyszłym roku pomyślimy
o innym miejscu. Ja nie sad-;:,ę, żeby
to komuś przeszkad-::,ało. Ludzie
.. -: , rozpędu" czasami 111ówiq ró-::.ne r::.ec-::.)\ a myślą coś innego- twierdzi wójt. - Krytycznie o tym pomyśle na pewno nie wyrażają się
ci, którzy prowadzą gospodarstwa
agroturystyc-::,ne w gminie. Myślę,
że Hermanów jest na tyle atrakcyjny, -::.e warto, żeby mieszkmicy
gminy zobac:::yli to miejsce.
Stroną artystyczną święta plonów ma zająć się Gminny Ośro
dek Kultury w Nowym Mieście.
Z budżetu powiatu przekazano na
imprezę 5 rys. zł. reszta jest na glo\\ ie GOK-u.
a ostatniej sesji
pO\\ olano komitet organizacyjny
- z ud,ialem m.in. radnych i wójta któl) ostatecznie zdecyduje o tym
jak dożynki będą wyglądały.
(nba)

ZDZISŁAWA

KAROLCZAK z Jarocina odebrała radiomagnetofon z rąk
burmistrza Adama Pawlickiego oraz prezesa Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Dariusza Musiała. Była to nagroda za wypełnienie
ankiety odnośnie podłączenia do ciepłowniczej sieci miejskieJ mieszkań
z centrum miasta Sprzęt ufundowała jarocińska spółka PEC.
(mat)

___J
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WIEŚCI

REMONT NIEBEZPIECZNEGO WIADUKTU NA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI W JAROCINIE

Musiało

INALNE

leki z apteki

Dzieci poszkodowane

.- .-

s asc

Dwoje dzieci trafiło do szpitala po tym jak opel vectra, którym
z rodzicami, wpadł do przydrożnego rowu. Do wypadku
doszło rankiem 12 lipca na drodze nr 11 w Wyszkach. Ze wstęp
nych ustaleń wynika, że kierowca opla nie zastosował należy
tych środków ostrożności i podczas wyprzedzania ciężarówki
wypadł z drogi. Straty materialne oszacowano na 12 tys. zł.

jechały

den pas jezdni. Dzięki temu nie
doszło do tragedii. Bowiem podczas prac na jezdnię runęła część
mostownicy - To musiało .spaN,

Trzy mostownice wymieniono w wiadukcie kolejowym na al.
Niepodległości w Jarocinie. - Remom pr::.eprowadzi/iśmy w trybie

RY
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Zwinęli

portfel

6 lipca nieznani sprawcy skradli mieszkańcowi Jarocina portfel z dokumentami i pieniędzmi. Kradzieży dokonano na targowisku miejskim.

Jechał
ła

po pijaku

2,4 promila alkoholu miał we krwi Dariusz S. Policja zatrzymapijanego kierowcę volkswagena polo 6 lipca w Witaszyczkach.

Przyszli po
runęła część

awai)jnym. Mostownice był) w
złym stanie. Zagrażały bezpieczeń .1· twu - wyjaśnia Wiesław
Skowronek, naczelnik sekcji eksploatacji PKP w Jarocinie.
Modernizację wiaduktu przeklinali w ubiegły czwartek kierowcy. Na krajowej 12 tworzyły
się gigantyczne korki. W czasie
remontu wyłączono z ruchu je-

mostownicy

nie było innej możfiwofci jej usunięcia przy awaryjnym remoncie
- wyjaśnia naczelnik. Zygmunt
Kowalski, kierownik służby liniowej Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie prace wykonano zgodnie z przepisami. - Inwestor zgłosił rozpoczęcie robót
- mówi Kowalski.
(era)

8 lipca na ul. Poznańskiej w Kotlinie doszło do zderzenia nissana i fiata 126p. 3 osoby, w tym dziecko, odniosły obrażenia ciała.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Jednoślad wyparował
Rower górski wartości 300 zł skradziono 9 lipca z jednej
z posesji na os. Bogusław w Jarocinie.

Na 360 złotych wycenił straty właściciel volkswagena polo po
tym jak złodzieje zdjęli z auta wszystkie kołpaki. Kradzieży doko-

laureatem
Czesław Kucharczyk, dzielnicowy rewiru w Nowym Mieście, jest czerwcowym laureatem plebiscytu „Bezpieczna
Wielkopolska". W ubiegłym tygodniu policjant odebrał gratulacje m.in. od wojewody i komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu.
Plebiscyt „Bezpieczna Wielkopolska" organizowany jest
przez jedną z gazet regionalnych. W głosowaniu czytelnicy
wybierają najpopularniejszego
dzielnicowego. W czerwcowej

Zderzenie samochodów

Zdjęli kołpaki

Nowomiejski dzielnicowy

nano 10 lipca na os. Konstytucji 3-go Maja w Jarocinie.
edycji konkursu najlepszym
policjantem w Wielkopolsce
okazał się Czesław Kucharczyk, który pełni służbę w rewirze Nowe Miasto. W ubiegłym
tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. odbyło się podsumowanie ostatniego IV etapu plebiscytu. W Śro
dzie zjawili się m.in. wojewoda
wielkopolski Andrzej Nowakowski i generał Henryk Tusiński
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji.
(nba)

Pijany na drzewie
W szpitalu zakończyła się jazda na rauszu dla Łukasza K.
z Łuszczanowa. Mężczyzna prowadził volkswagena golfa mając
we krwi ponad promil alkoholu. Pijany kierowca nie wyrobił zakrętu i na łuku drogi w Łuszczanowie uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło 1O lipca.

Fordem z promilami
Ponad 2 promile alkoholu miał we krwi Tadeusz D. z Mieszkowa. Pijanego kierowcę forda fiesty policja zatrzymała 12 lipca
na ul. Poznańskiej w Mieszkowie.

Zatrzymali rozbójników
traiacy
w akcii

r-

9 lipca policja zatrzymała 21-letniego Dawida S. i rok od niego
S. Obaj mieszkańcy Jarocina dzień wcześniej
dokonali rozboju na 14-latku. Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w Potarzycy. Napastnicy po obezwładnieniu ofiary zabrali
nastolatkowi telefon komórkowy wartości 1.200 zł. Zrabowany sprzęt
znaleziono przy zatrzymanych. 20-latków czeka sprawa karna.
młodszego Łukasza

Żądlący problem. Kilkanaście razy strażacy walczyli w ubiegłym

tygodniu z owadami - osami, pszczołami i szerszeniami
- m.in. na poddaszu budynku mieszkalnego w Wilkowyji, na ul.
Lutyńskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Hallera i Dożynkowej w Jarocinie, a także w Kątach. Niebezpieczne owady wykurzano również
z budynków gospodarczych w Cielczy, na ul. Wojska Polskiego
w Jarocinie i w Żerkowie.

Dawali mandaty
92 mandaty karne na łączną sumę 10.500 zł wystawili w ubietygodniu funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego KPP
w Jarocinie. Najwyższą karę - 400 zł otrzymał kierowca, który
przekroczył dozwoloną prędkość. Ponadto odnotowano 13 kolizji drogowych i 1 wypadek.

głym
Pożar

w Kotlinie. Prawie 40 tysięcy złotych strat to wynik
do jakiego doszło na poddaszu budynku gospodarczego w Kotlinie. Przyczyną wybuchu ognia była nieostrożność podczas prac spawalniczych. Ogień pojawił się późnym popołudniem
w środę 8 lipca w budynku gospodarczym na ul. Kościuszki
w Kotlinie. Płomienie szybko ogarnęły całe poddasze. Z żywio
łem ponad dwie godziny walczyło 37 strażaków. Mimo wysiłków
ratowników spaleniu uległa część poddasza i konstrukcji dachu.
Okoliczności i przyczyny pożaru wyjaśnia policja Ze wstępnych
ustaleń wynika, że przyczyną powstania ognia było „niezachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas prac spawalniczych".
pożaru,

(nba)

(nba)

-Ili!,

okresie od 6 do 12 lipca pogotow;e ratuakowe w Jarocinie
pomocy 15 osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ośmiu, które odniosły obrażenia w zdarzeniach ulicznych.
49 razy ratownicy wyjeżdżali do nagłych zachorowań. W ciągu tygodnia 40 osób przetransportowano do szpitala. Kolejnym 69 oso(nba)
bom udzielono pomocy ambulatoryjnej.
udzieliło

I

I

złoto

1.400 zł stracił mieszkaniec Jarocina. W nocy z 6 na 7 lipca
do jego mieszkania na ul. Wojska Polskiego włamali się poszukiwani przez policję sprawcy. Złodzieje zabrali wyroby ze złota.
PODCZAS REMONTU na Jezdnię

Codziennie od 12 lipca
do 18 lipca dyżur w godz
20 .00-23 .00 oraz pogotowie
pracy w godz. 23 00-8 00
pełni apteka „Witaminka"
(Jarocin, ul. Wrocławska 9,
tel. 747-82-58). W najbliższą
niedzielę{18.Vll)dyżurwgod~
8.00-23.00 pełni apteka „Witaminka". 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 19 do 25 lipca dyżur
w godz. 20.00 - 23.00 oraz pogotowie pracy w godz 23.008.00 pe/nić będzie apteka
„Centrum" ( Jarocin, ul. Wojska
Polskiego 44, tel. 747-05-37)

Policyjny telefon zaufania .
• do Komendy Powiatowe)
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
eksperymentującej i uzależ
nionej od alkoholu i narko·
tyków działa w każdą drugą
i czwartą sobotę miesiąca na
terenie Ośrodka Terapii uzależnień w Jarocinie, ul Kościuszki 18, w godz. od 9 oo
do 13.00 (informacja telefo1 niczna 747-15-22) .

• W Żerkowie 740-38- 93 ·
Punkt konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowYrn
oraz członków ich rodzin cz:,n·
ny jest w środy od godz. 17 00 dO
19.00, wośrodku profilaktyK1.
socjoterapii I rehabilitacJI,
ul Jarocińska 35
3
• W Jaraczewie 740-80·1 '
czynny w pierwszy i trzeci wt~
rek miesiąca w godz. 17.o
- 18.00. Punkt konsu1tacyJnY,
który prowadzi zajęcia tera·
peutyczne dla osób z prob~:
mem alkoholowym i cztonl<o
11
ich rodzin czynny jest W tyC
•
.
dz1samych dniach I go ·a
nach w ośrodku zdrowi
w Jaraczewie
n
, W Rusku 740-00-04 czY zWarny w drugi i czwarty c
_
00
17
.
tek miesiąca w godz.
18 00 Punkt konsuJtacyJnY,
· ·
. · te·
który prowadzi zaJęcia
1
rapeutyczne dla osób z probetonIW
mem alkoholowym i
ków ich rodzin czynnY ies
tych samych dniach i godzinach w ośrodku zdrowia

a

0

w Rusku.
yn• W Kotlinie 740-54-8 1 cz
warny w każdy pierwszy cz oo
17
tek miesiąca w godz
~yj- 19 OD . Punkt konsulta
. . nyc 11 ,
ny dla osób uzaleznio .
ofiar
m in od alkoholu,
tal
· zos
przemocy domoweJ dzie
uruchomiony w urzę Z)
Gminy w Kotlinie (sala nr ·

I

I
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DELEGACJA Z NIEMIEC
GMINĘ JARACZEWO

DRZAZGA ZREZYGNOWAŁ

Bajda je t gotowy

Strażacy

Mirosław Drzazga zrezygnował z przewodniczenia komisji
oświaty jarociń kiej rady miejskiej. Zaprotestował w ten sposób przeciwko wprowadzeniu
nowych opłat za pobyt dziecka
w przedszkolu od września 2005
roku. Ubolewał jednocześnie, że
za uchwalą opowiedzieli ~ię również radni - nauczyciele Leszek
Bajda i Marek Tobolski z Teraz
Jarocin. Stwierdzenie to wywołało natychmiastową ripostę radnego Bajdy. Okazało się też, że
k~ndydat na nowego szefa komiSJi zgłosił się błyskawicznie .

Delegacja strażaków z niemieckiego Związku Gmin Kotzschau
przyjechała do Jaraczewa na zaproszenie organizatorów Gminnych Zawodów Strażackich. W czasie wizyty goście zwiedzili gospodarstwo Jan u za Pachury z Zalesia. Miody rolnik, na tawiony
na produkcję trzody chlewnej
w systemie na wysokiej 'ciólce,

- Miejsce w tej komisji, to nie tylko zaszczyty, ale też pr::,ezwycię
ża nie wielu spraw. Dlatego teżje
stem gotowy do objęcia pr::,ewodniczenia komisji oświaty- powiedział

Leszek Bajda (TJ).
Burmistrz był zdumiony decyzją radnego Drzazgi. - Startował pan do rady:: listy Tera: Jarocin i w programie, któ1y pan poparł, zapisany by/ punkt odno.śnie
przeds::,koli. A teraz po półtora roku
rezygnuje pan : pr::,ewodnicz.enia
komisji. O czym to świadC::J\ niech
każdy sobie sam odpowie - powie-

fzi~ Adam Pawlicki.
V
POWIAT

(mat)

zrezygnował

z przewodniczenia
komisji oświaty jarocińskiej rady
miejskiej . Zaledwie kilka minut po
tym , jak ogłosił swą decyzję na
sesji. zgłosi/ się chętny na jego
miejsce.

zapewnił, że

nowisko

jest gotów

objąć

POZNAWAŁA

u rolnika
opowiedział o swoich sukcesach
i wynikach pracy w gospodarstwie. Jednym z ostatnich osią
gnięć jest nowoczesny ciągnik
kupiony za środki z Unii Europejskiej. Goście z Niemiec z podziwem oglądali budynek chlewni,
w którym wszystkie parametry są
elektronicznie utrzymywane na
(ann)
odpowiednim poziomie.

sta-

przewodniczącego

100 tys. dla OPS-u
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Konrad
Krzynowek wnioskował do zarządu powiatu o przyznanie 100
tys . zł na modernizację placówk1. Zarząd przychylił się do proś
by dyrektora, o czym poinformował na sesji 28 czerwca starosta Sławomir Wąsiewski. Środki
zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych remontów
w Pomieszczeniach, w których
zamieszkają pensjonariuszki.
Obecnie placówka działa

w oparciu o warunkowe pozwolenie wojewody wielkopolskiego.
Czas na dostosowanie się do
wymogów upływa z końcem
2006 r. Jeśli OPS nie będzie modernizowany, przy okazji kontroli
z urzędu wojewódzkiego, pozwolenie może zostać cofnięte .
OPS po części realizuje zadania
wynikające z programu naprawczego. Zostały przygotowane
pomieszczenia dla 14 mieszkanek w budynku administracyjnym. Administrację przeniesiono

do pałacu. Modernizowane są
kolejne pokoje. Dyrektor Konrad
Krzynowek podkreśla , że zgodnie z wymogami, budynki OPS-u
powinny być przystosowane do
potrzeb osób niepełnospraw
nych. W obiektach wielokondygnacyjnych musi być winda
oraz zainstalowane systemy
przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy . Przystosowanie OPS-u ma kosztować
4,7 mln zł.
(ag)

--GMINIA ŻERKÓW ZATRUDNIŁA 56 PRACOWNIKÓW INTERWENCYJNYCH
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pisane do końca wrze ' ni a. Miesi~czne wynagrodzenie w wy okości 500 zł brutto będzie pokrywał w całości Powiatowy
Urząd Pracy w Jarocinie.
Z końcem czerwca z urzędu

JANUSZ PACHURA oprowadza

Nie spo ób zliczyć interpelacji radnych i solty ów z terenu
gminy Żerków w prawie zainstalowania ulicznego oświetle-

nansuje gmina. 18 lamp będzie
zainstalowanych na koszt energetyki. Założenie jednego punktu świetlnego kosztuje 1.000 zło-

ILE LAMP BĘDZIE ZAMONTOWANYCH
W GMINIE ŻERKÓW
Stęgosz

na ok.res sześciu mie ięcy. Być
może Gmina Żerków stażystów
zatrudni od września.
W tym roku żerkowski urząd
przyjął rekordową ilość osób na
prace interwencyjne. Zatrudnienie znalazły 54 bezrobotnych. - Pracownicy wykonują

ciemności

Koniec

Przybysław

zobowiązany zatmdnić stażystów

po swoim gospodarstwie

W GMINIE ŻERKÓW INSTALUJĄ
OŚWIETLENIE ULICZNE

Sucha

ropejskiego Funduszu Społeczne
go, który przeznacza środki na
program stwarzania perspektyw
dla młodzieży, pracodawca je t

gości

Lubinia Mała
Miniszew
Paruchów

4
4
4
6

Podlesie
Antonin
Ludwinów
Chrzan

9
3

Śmiełów

nia. Okazuje ię. że ich wysiłki
nie poszły na marne. W minionym tygodniu na terenie gminy
Żerków rozpoczęło się montowanie lub wymiana lamp. Urząd
planuje zain talować 57 punktów
świetlnych.
Inwestycję

w większości sfi-

Chwałów

1
10
13
3
1
1

tych. - Każda zainstalowana lam-

pa dodatkowo o 700 zł obciąża
budżet gminy- mówi Janusz Jajczyk, burmistrz Żerkowa. Na terenie gminy Żerków aktualnie
jest 448 lamp. Roczne ich utrzymanie pochłania 380 tysięcy zło
tych z gminnego budżetu. (era)

prace melioracyjne, malarskie.
Remontują s::koly. Zajmują się
utrzymaniem porządku na basenach - wyjaśnia Dorota Sieradz-

gminy w Żerkowic odeszło siedmiu stażystów. Gmina nie planuje przyj1yć na umow) ab. ol,,enckic. Zgodnie z założeniami Eu-

ka, podinspektor w wydziale gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Urzędzie Miasta
i Gminy w Żerkowie.
a razie pracownicy inter,,,, enC) j n i są zatrudnieni n a
okres 6 miesięcy. Otrzymują
"'} nagrodzenie w wysokości
825 złotych brullo. Urz,1d pracy refunduje połowę wynagrodzenia i opłaca składki ubezpieczeniowe.

. v

(era)

Z OKAZJI DNI JARACZEWA odbył się Turniej Strzelecki o Puchar
Wójta Gminy Jaraczewo, radny niezrzeszony zorganizowany przez
Klub Strzelectwa Sportowego .Snajper". Zawody wygra/a drużyna LOK
Borek Wlkp. przed drużyną LOK . snajper" I i drużyną LOK .snajper" li.
Puchary wręczył wicewójt Stanisław Andrzejczak.
(ann)
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www.gj.com.pl

To nowy cykl, który mamy nadzieję zagości
na stale na naszych lamach. Wszystko zależy
od naszych Czytelników, czy będą chcieli się wypowiadać na naszym FORUM, czy będą poruszać ciekawe tematy, czy do stałych bywalców
dołączą nowi?
Forum istnieje na naszej stronie internetowej
od kilku miesięcy. Na początku gości było niewielu. Od paru tygodni wrze! Czytelnicy są coraz
bardziej aktywni. Niestety, można tu również znaleźć wiele wypowiedzi, w których wylewa się nienawiść, roi się od brzydkich słów i pomówień. ,,Dostaje" się wszystkim: redakcji naszej gazety, wła
dzy, ludziom postronnym. Jednak' internet ma

temat:

Czesław

PINIE

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
_ _ _ _ _ _ _ __:_____________ www.gj.com .pl

swoje prawa. Forum nie jest w żadnym stopniu
cenzurowane, redakcja nie odpowiada za treści
tam użyte. To taki Hyde Park. Tu każdy może powiedzieć wszystko i jest anonimowy. Apelujemy
jednak, by raczej zachować dobry smak i umiar.
Nie sztuka być „ odważnym " anonimem , który
opluwa innych . Niektóre wypowiedzi będziemy
publikować na naszych lamach. Tematów jest
sporo. Zachęcamy do zaglądnięcia na forum,
wzięcia udziału w dyskusji. Szczególnie będzie
my wdzięczni za merytoryczną dyskusję i opinie
na temat artykułów i poruszanych w nich tematów. Zajrzyj na stronę www.gj.com.pl, przyłącz się
do dyskusji.

Buchalińska
- Kiedy będzie wybudowana
ulica Bucha/ińska w Kotlinie?
- pyta czytelnik. - Wójt o naszej
ulicy mówi tylko przed wyborami, a potem zapomina o z ło
żo nych obietnicach. Na tej ulicy jest dziura na dziurze. Kie-

z dziurami

rowcy boją się o zawieszenia
swoich samochodów. Kiedy niedawno spadło sporu deszczu,
to Iudzie musieli chodzić w kaloszach - grzmiał do słuchawki
telefonu zdenerwowany miesz-

I

kaniec.

I

IV

KOLEŚ SAMO M: Gdy czytam teksty o dawnych aparatczykach PZPR, z których wylania się
obraz ludzi, którzy chcieli dobrze ... to zastanawiam
się skąd w s połeczeństwie taka amnezja, że łyka
te bzdurne kawa/ki. Taki Czesio czy inny Zdzisio,
dzisiaj smakosze wykwintnych win, pielęgnujący
kwiatki obok swoich domków - porządni starsi pa-

@

@ DO M1-MARKO: ale wiesz

nowie. Czesio wizjoner nie skumał, o co chodzi
z funduszami działającymi w systemie argentyń
skim, on tylko tam pracował , herbatki naparza/,
nigdy nie myślał, jak to się k ręci chociaż taki
z niego pedant w życiu pozazawodowym ,
trawnik przystrzyże, krzaczki podleje, ... Co
za brednie.

o wszystkich nawet o Czesławie R. W końcu tacy
s ą ci znani i sławi stąd tzn. różni i dobrze, a że
Czesiu mówi szczerze bez obaw, co lubi i nie kła
mie, aby się biednym przypodobać, jak to robi
obecna władza , za to u mnie akurat zyskał plus
za s zczerość. Plus wielki! Do GJ tekst mi się bardzo podobał, a opinie niech kształtuje sobie każ
dy sam . Jak samo M tak myśli , to jego sprawa
i ma prawo, ale przed Mopsem a właściwie przed
Mopsem Wielkim Mądralą I - też chyba tu ktoś był
i coś robi/, więc dlaczego o tym nie pisać - Ludzie

nawet i historia, kto co zrobił i jakim
człowiekiem by/, tekst nie by/ oceniający tylko opowiadający - wątki różne porusza/ nawet te niewygodne, mnie się taka forma bardzo spodoba/a, a jaki jest Robakowski samo M to wiesz.
Każdy i tak ma swoje zdanie w Faktach by/ przecież tekst z kolei totalnie negatywny więc wiesz
możesz chyba być zadowolony - (walka trwa-)
i uwierz mi tu nic nie dzieje się bez przyczyny
a szkoda, bo poczyta/bym jeszcze i chętnie inne
ciekawe historie np. Harry, Hemerling i takie tam
to są na pewno hity?! Jak myślisz samo M ???

@ XXX: Boli mnie to, że ludzie bardzo szybko
jakie krzywdy wyrządzi/ poprzedni
system i ludzie go wspierający. Do tych ludzi należał także Czesław Robakowski! Polska niestety
jest jedynym krajem, w którym nie została przeprowadzona dekomunizacja i lustracja byłych
agentów SŁUZB SPECJALNYCH. Teraz ludzie
którzy byli zagorzałymi zwolennikami socjalizmu
kłamią, że nigdy nie byli „komuchami" (To pytam
dlaczego w tym do końca siedzieli? Przecież mogli się temu przeciwstawić tak jak zrobiło to wiele

milionów Polaków) Ale nie bo im by/o wtedy dobrze. Pasowa/ im ten cały zakłamany aparat partyjny, gdzie z tylu po cichu mogli robić sobie co
chcą i drwić ze zwykłych ludzi. Te nawyki zostały
im do dziś. Tych ludzi nie powinno być już na scenie politycznej od 1989 roku. Już dawno powinni
siedzieć w swoich ogródkach i nie mieszać się do
polityki i życia publicznego. A Ci, którzy tak „ pięk
nie" piszą o socjalizmie to niech trochę poczytają
na temat zbrodni i krzywd jakie ten system i jego
ludzie wyrządzili.

@ koleś samo M: Nie lubię relatywizmu, albo

dla nich przeznaczonym - na śmietniku wspomnień. Siwa skroń, elegancki garnitur, dobre auto
i zapach Bossa nie mogą zacierać tego że tkwiło
się w gó „ nie po kolana i było się reprezentantem
tego gó„na które skrzywdzi/o tak wielu . A co do
tekstów o innych postaciach z Jarocina, to interesujące rzeczywiście byłoby poczytać jak dobrze
chcieli ale nie wyszło, bo taka zapewne by/aby
konkluzja ... over [/i]

można pisać

zapominają

byłeś szmatą albo nie. Nie można chodzić w biocie i się nie uj ... bać. Rozmawia/em z kilkoma osobami o Czesiu IV czerwonym i pomijając wszystkie bluzgi jakie usłyszałem próbowałem zrozumieć
po co się takie teksty pisze? Przybliżyć postać?
Oswoić postacie z ponurej przesz/ości? A może
nie daj Boże przygotować come back!!!! Nie jestem za wieszaniem kogokolwiek jednak postacie z tamtej epoki powinny znaleźć się w miejscu

sami

temat: Aleksandra Pilarczyk wreszcie mówi prawdę!!!
@ ARCHITEKT M: OLU PROSIMY O WIĘCEJ
SLÓW PRAWDY, BARDZO DOBRZE SIĘ TO
CZYTA ... O I O I O A TAKZE O TYLKO DLACZEGO DOPIERO TERAZ GAZETA ZACZĘŁA PISAĆ
TO O CZYM LUDZIE DAWNO JUZ WIEDZĄ
I SIE DZIWIĄ- CZY MOZE PAN KAŹMIERCZAK
I INNI MIELI NA WAS JAKI ES KWITY??? PRZECIEŻ TAK SOBIE Z WAS POJECHALI, ZE NIKT
NIE MIAŁ POJĘCIA DLACZEGO SIE TAK DAJCIE TEMU MAŁEMU NISZCZYĆ . MOZE TO
JAKIŚ WASZ UKŁAD? POZA TYM NIE WARTO
UFAĆ W ZVCIU POCHLEBCOM, DUPOWŁAZOM

I PRYMUSOM (JAKSAMAPANI POWIEDZIAŁA
MOPS TO BYŁ WASZ ULUBIONY DZIENNIKARZ) TERAZ ZAPEWNE JEST ULUBIONYM
WICEBURMISTRZEM AP. A DLACZEGO NIM
JEST TO JEST WWW. NAPISANE -JEST JAK
ZAWSZE NIEZBĘDNY TYLKO WŁAŚCICIEL SIĘ
ZMIENIŁ -TACY NIEZBĘDNI WŁAŚNIE
NAOGÓŁ SĄ ZDRAJCAMI. -SZCZERZE WSPÓŁ
CZUJE -I RADZĘ DOBIERAĆ SOBIE W PRZYŁOŚCI PRACOWNIKÓW WG. INNEGO KLUCZA
N 12 NAJ NAJ NAJ

bABINICZ: OLEŃKO NIE JESTEM GODNY
TWYCH RĄCZEK PIĘKNYCH CAŁOWAĆ, ALE
PROSZĘ CIĘ DAJ CZADU JESZCZE, JESTEŚ

WTEDY TAKA VERY SEKSY - NAICE - LOVE
JOU JOICE

redakcja

poprawiła

NA RAZIE NIE WIADOMO, kiedy na ulicy Buchalińskiej w Kotlinie
będzie położona nowa nawierzchnia

ocenią a

tylko niektóre błędy ortograficzne i literówki. Poza tym
pisownia została zachowana, jak w oryginale.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach mieszkańcy Buchalińskiej nie doczekają się nowej nawierzchni. - Trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. Skanalizowanie
tej ulicy zaplanowaliśmy na 2006 r., a potem wybudujemy
nawierzchnię - wyjaśnia Walenty Kwaśniewski, wójt Kolii:
na. Włodarz gminy zapewnił, że dziury na Buchalińsk1eJ
będą zasypane.
(era)

·-

W środę byłem na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Naturalnego Rady Powiatu
w Jarocinie z powodu punktu
programu dotyczącego dalszej restrukturyzacji mienia po
byłym PGR Rusko .
Na początku 2002 r. zło
żyłem w Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa wniosek podpisany przez 11 O
rolników z gminy Jaraczewo
o umożliwienie kupna w formie przetargu ograniczonego
części gruntów należących do
Gospodarstwa Rolnego „Rusko" Spółka z o.o. w Rusku
(kopia wniosku jest w posiadaniu „Gazety Jarocińskiej").
Wnioskowaliśmy o grunty, które kilkadziesiąt lat temu rolnicy przekazywali za emerytury
rolnicze i przejmowane były
przez PGR Rusko, gdyż rolnicy indywidualni nie mieli prawa ich kupić na upełnorolnie
nie swoich gospodarstw. Dyrektor AWRSP Antoni Mań
dziak pozytywnie odniósł się
do tej inicjatywy i obiecał, że
sprawa będzie pozytywnie
rozpatrzona na przełomie
2002/2003, gdy będzie restrukturyzowane gospodarstwo w Rusku. W czasie ostatniej Pelagry oświadczył mi, że
zapowiadana restrukturyzacja
nie powiodła się, do żniw
2004 zostanie opracowana

nowa koncepcja i rolnicy
mogą być dobrej myśli.
Okazało się, że wprowadzi/ nas w maliny. W czasie
ww. komisji prezes Bronisław
Kaczmarek oświadczył, że nie
odda gruntów, gdyż musi dbać
o swoich pracowników (w tym
momencie omal nie popłaka
łem się ze wzruszenia) i zaznaczy/, że przejmował grunty, gdyż takie były czasy.
Oświadczam Panu Kaczmarkowi, że w tamtych czasach
można było zachować tzw.
"ludzką twarz", której jemu brakowa/o.
.
W 1974 roku w mojeJ
obecności snu/ plany o odebraniu 8 ha Panu Trzebniakowi w Noskowie. Nigdy nie spotka/em pracodawcy, który bY
w tak chamski sposób trakt 0 •
wał swoich pracownikóW jak
prezes Kaczmarek (czego
wielokrotnie byłem świad·
kiem). Jest jedynym radnyrl'l,
który nie składa zeznań r11ajątkowych. Powód jest bar~zo
prosty. Pracownicy moglrbY
porównać swoje mizerne zarobki z dochodami szefa. Oka·
załoby się także, czy miale~
rację mówiąc na jednej .se~~
Rady Gminy w Jaraczewie, z
,,Prezes Kaczmarek z gospodarstwa osobiście zbiera
śmietankę, a pracownikOrl'l
daje serwatkę" . ( ... )
JAN f(I\IIAf

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
www.gj.com.pl
------------------
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Czterodniowym pobytem w szpitalu zakończył się dla Mieczysława Dudy z Wilczy spór o drogą dojazdową do pól.
Wszystko po tym, jak zabronił sąsiadowi korzystać z polnej dróżki. - J. wskoczył do traktora, gazówa i rura prosto na
nas. Dostałem się pod ciągnik, chwyciłem osi przednich kół. Wlókł mnie z trzy metry do przodu i do tyłu. Tomasz J.
z Witaszyc nie chciał z nami rozmawiać na ten temat.
Mieczysław Duda z Wilczy
(gm. Kotlin) pokazuje kulą na poln~j drodze miejsce, gdzie - jak
~W1erdzi - sąsiad próbował go naJ echać ciągnikiem. - Ta droga jest
w mojej działce, to jakim prawem
mają z niej wszyscy korzystać
- mówi mężczyzna. Spór pomię
dzy rolnikami wybuchł w grudniu
u_bieglego roku. Gospodarz udał
się do wydziału geodezji Starostwa
P?wiatowego w Jarocinie po wypisy z ewidencji gruntów, które
~Y.l_y wymagane, aby otrzymać
01
Jne dopłaty. Okazało się, że droga uważana za gminą znajduje się
dzi_alce Mieczysława Dudy.
ego biała teczka zawiera kilkana!cie ~-okumentów: wypisy z ewiencJ1 gruntów, korespondencję
zwy•CiZialem
·
kartoorafii Urzędem
Gminy w Kotlinit kart~ leczenia
szpitalnego ....

fa

Toczy się postępowanie prowadzo~e Przez Rewir Dzielnicowych w KoP1n1e_. Sprawa dotyczy usiłowania
rzeiechania ciągnikiem Mieczysła
Dudy przez Tomasza J. W chwili
ecnej akta sprawy trafiły do prokuratury
Por1 · .
CJa umorzyła postępowanie do-

:i

~rcz~ce Wbicia w drogę metalowych
ętow przez Mieczysława D.

'

~am tylko jedno rozwiązanie tej
dor~wy - wykup przez gminę. Tylko
Vv t anca trzeba dwojga. Jest już'
b: ęp~e porozumienie, ale wolał
Prt Zeby prasa o tym nie pisała
p ed sfinalizowaniem transakcji
rn~nu DUdzie wydzielono działkę w za
noan za drogę Zmian nie naniesiojakw· dok~mentach. Żeby dokonać
Vvł~:J~o_lw1ek zamiany, trzeba być
G . cic1elem gruntu zamiennego.
ża~~a nie Jest właścicielem i nie ma
nie( eJ szansy na skomunalizowaPoz") 1 w związku z tym mnie nie
wytstalo nic innego, jak dokonać
by1a~Pu. Ekonomicznie najlepsza
Uregur za~1ana, ale żeby szybko to
oWac, należy dokonać wykupu.

Aby poznać historię całego konfliktu trzeba się cofnąć do 1981
roku. Właśnie wtedy dwóch gospodarzy (Marian i Stanisława
Warmuz i Marian K.lemrn) z Wilczy kupiło bez dojazdu działki od
Skarbu Państwa. Geodeta Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Kaliśzu oddział
w Jarocinie na zlecenie Urzędu
Gminy w Kotlinie otrzymał wytyczne, co do podziału nieruchomości Skarbu Państwa i Mieczysława Dudy. Z pola rolnika wydzielono działkę o powierzchni
O, 14 ha na drogę. W zamian
mężczyzna dostał plac ziemi ornej
o takiej samej powierzchni. Tylko
tyle, że zmiany nie znalazły odzwierciedlenia w ewidencji gruntów. W 1997 od jednego z mieszkańców Wilczy ziemię kupił Tomasz J. z Witaszyc. Rolnik, jak
wszyscy, do swojej działki dojeżdżał drogą uważaną za gminą.

Przekopał drogę
Z relacji Mieczy ława Dudy
wynika, że z początkiem br. zabroni I trzem sąsiadom jeździć po
dróżce. - Dwóch z nich zapytało
mnie, czy będą mogli nadal korzystać z tej drogi. Dogadaliśmy się.
Chciałem hvestię drogi wyjaśnił:
w wydziale geodezji Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Naczelnik
Nędzyński był zdziwiony, że jest
taka sytuacja. Za tę drogę płacę
podarek, to dlaczego wszyscy z niej
mają korzystać. Zdanie Dudy potwierdza Zbigniew Klemm. - Jak
się nie ma dojazdu, to trzeba iść
i się zapytał' o po:y..·olenie. Jak to
wygląda, jechać bez czyjeś pole
- mówi rolnik. Problemu z dojazdem nie ma także drugi są iad
Grzegorz Warmuz. jednocześnie
radny Rady Gminy Kotlin. - To, ~e
pan Duda pozwolił mi je'!.dzić, to
jest tylko i wyłącznie jego uprzejmo,fr' - twierdzi Warmuz. Trzeci
sąsiad, Tomasz J. z Witaszyc. nie
podporządkował się zakazov. i.
Duda twierdzi. że J. samowolnie
jeździł po drodze, a sprawa ze strony powiatu nadal nie była wyjaśniona. Rolnik nie dawał za wy-

graną. Żeby uniemożliwić przejazd sąsiadowi, przekopał drogę.
- W kwietniu zadzwonili z geodezji i powiedzieli, że mam się udać
do gminy - opowiada rolnik.
Zgodnie ze wskazówkami
urzędników pan Mieczysław udał
się do Urzędu Gminy w Kotlinie.
Wójt Walenty Kwaśniewski wyznaczył spotkanie w sprawie uregulowania użytkowania gruntu
oraz spraw związanych z własno
ścią drogi . Spotkanie wszystkich
zainteresowanych stron zaplanowano na 28 kwietnia o godzinie
10.00. - Tego dnia rano przed 8.00
przyjechał J. i zaczął zasypywać
przekop. Wezwałem policję, ale nie
przyjechali. Poszedłem z synami
i z sąsiadem i mu tłumaczyłem
„słuchaj, to jest moja droga i nie
pojedziesz" - relacjonuje Duda.
- J. kazał synowi na nas jechać
ciągnikiem. Ale on przed nami
zatrzymał traktor( ... ). J. wskoczył
w tego dużego ruska, gazówa i rura
prosto na nas. Chłopacy odskoczyli, a mnie trzasnął przadem ciągni
ka w brzuch. Dostałem się pod cią
gnik, chwyciłem osi przednich kół.
Wlókł mnie z trzy metry do przadu i do tyłu. Upadłem, żeby nie
pomoc synów, którzy zdążyli mnie
odciągnął: na bok, przejechałby
mnie kołami Odbił ciągnikiem w moje
pole, pojeź,dzil mi po pszenżycie i odjechał. Nie moglem wstać. Jestem
inwalidą, po amputacji lewego uda
- opowiada rolnik.

Osobisty spór
Syn Dudy z sąsiadem pojechali
do Kotlina na policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce
zdarzenia, spisali protokół i wezwał i karetkę pogotowia. Duda
w szpitalu spędził cztery dni. Jak
twierdzi. do dnia dzisiejszego odczuwa bóle brzucha. - Po powrocie ze s-pitala musiałem kleić popękanąprot(!7_,ę lewej nogi. W identyczny sposób przebieg zajścia z 28
kwietnia relacjonuje jego naoczny
świadek, Zbigniew Klemm. - ~ 'kop był ostrzeżeniem dla J. \.\),starczyło się tylko dogadał:( ... )J. kazał
jechać synowi, ten dojechał do

rl

- DOSTAŁEM SIĘ POD CIĄGNIK, chwyciłem osi przednich
z trzy metry do przodu i do tyłu - mówi Mieczysław Duda.

przekopu i zwątpił. J. sam wskoczył do traktora i ruszył na nich
(. .. ) - relacjonuje Klemm. Przebieg kwietniowego zdarzenia
wyjaśnia Rewir Dzielnicowych
w Kotlinie (patrz ramka). Mieczysław Duda zaprzecza, że nie
chciał porozumienia z J. - PróbowaJem się z nim dogadać. Wystarczyłoby tylko, żeby mnie poprosił o pr::,ejazd. On głową mur
chciał przebijać - twierdzi rolnik.
Mieczysław Duda nadal nie daje
za wygraną. Częściowo zniszczył mostek umożliwiający wjazd
z drogi przebiegającej przez
wieś w polną dróżkę.
Rolnik z Witaszyc nie chciał
z nami telefonicznie rozmawiać
na ten temat. Kiedy próbowaliśmy się z nim umówić na spotkanie, to stwierdził, że nie wyraża
zgody, aby „Gazeta" zajmowała
się jego konfliktem z Dudą. - To
jest osobisty spór. Nie wyrażam
zgody i nie pozwalam, a jeśli pani
to wykorzysta bez mojej zgody, to
wie pani ... - mówił J. W dalszej
części rozmowy postraszył nas
także swoim mecena em. Pytaliśmy, czy próbował przejechać ciągnikiem Mieczysława
Dudę. - Niech odpowie na topolicja. Ko,ic::,ymy ro::,mowę - odparł
poirytowany mężczyzna. I rzucił słuchawkę.

kół. Wlókł

mnie

Naczelnik swoje,
wójt swoje
Zdaniem Piotra Nędzyńskie
go, naczelnika Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego winę za nieuregulowanie spraw związanych ze zamianą gruntów ponosi gmina Kotlin. - Geodeta dokonał tylko czynności technicznych, wydzielenia
drogi. Powstałe sprawy formalne
musiał załatwić ten urząd, który zlecał podział nieruchomości. Zamysł

zamiany, który zrodził się w Urzę
dzie Gminy w Kotlinie, nie zastał
dokończany. W sposób prawny nie
uregulowano zamiany gruntów- tłu
maczy naczelnik Nędzyński.
Z zarzutami nie zgadza się
wójt Kotlina Walenty Kwaśniew
ski. - Naczelnikiem gminy w Kotlinie był niejaki Kwaśniewski, a pracownikiem, który tymi rzeczami się
zajmował była pani Alicja Staniszewska (obecnie zastępca naczelnika Nędzyńskiego przyp.red). Nie
bard::,o wiem„ czy pani Staniszewska
chciałaby się przyV1ać do tego, że czegoś nie załatwiła. Poprosiłem starostę, żeby przesłał komplet dokumentów geodezyjnych z tego okresu. Nie
ma w nich protokółu granicznego,
którego pan Duda nie podpisał. Wtedy tymi sprawami nie zajmował się
naczelnik, tylko geodezja.
(era)
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KONKURS „PROFESJONALNA GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM"

Łowisko

ROZSTRZYGNIĘTY

Tytuł

i drugie miejsce
dla Jarocina
Jarocin otrzymał tytuł „Profesjonalna gmina" i zajął drugie
miejsce wśród gmin od 40 do 100
tys. mieszkańców zdobywając
169 punktów. Lepszy był tylko
Piotrków Trybunalski (o 4 punkty). Rozstrzygnięcie III edycji rankingu ,,Profesjonalna Gmina Przy-

dem i gminą. Chodzi o elektroniczny system obiegu dokumentów. Doceniono też prace nad budżetem zadaniowym, nowelizację strategii rozwoju oraz audyt
potwierdzający utrzymanie w
urzędzie wysokich standardów
zgodnych z normami ISO. Do

środki

na staże dwóch włoskich
wolontariuszek w Jarocinie oraz
na młodzieżowy projekt pod
nazwą "Jarocin - Centrum Europy" - wyjaśnia Marcinkowski.
Nagrodzone i wyróżnione
gminy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć
między innymi dzięki rozesłaniu
informacji o laureatach do największych inwestorów i publikacji wyników rankingu w mediach.
Organizatorem konkursu jest
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej wraz z Konferencją Inwestorów oraz firmą Wolska &
Jefrernienko. Ma on na celu
umacnianie profesjonalizmu
gmin oraz tworzenie platformy
współpracy pomiędzy najlepiej
zarządzanymi gminami, a środo
wiskiem inwestorów.
(mat)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU .Profesjonalna Gmina, Przyjazna
Inwestorom· miało miejsce w minioną sobotę w Sali Kolumnowej Sejmu
RP w Warszawie. Był na nim burmistrz Adam Pawlicki

jazna Inwestorom" miało miejsce
w minioną sobotę w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.
Atutami Jarocina okazało się
poszerzenie oferty inwestycyjnej
o ponad 90 hektarów w Golinie,
nawiązanie współpracy z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych czy utrzymanie
podatków i opłat lokalnych na
niezmienionym poziomie. - Sta-

elementów poddawanych ocenie
należała też ilość pracowników
urzędu miejskiego z wyższym
wykształceniem. W tym zakresie
Jarocin mógł się pochwalić imponującym wzrostem z 35 % aż
do 55 %. Nie bez znaczenia okazało się również przeprowadzenie audytów cieplnych w nieruchomościach należących do gminy.

bilność

Robert Marcinkowski, kierownik
referatu polityki informacyjnej
i obsługi klienta w jarocińskim
urzędzie miejskim.
Do mocnych stron Jarocina
organizatorzy tegorocznego rankingu zaliczyli nowe programy

na aktywność samorządu w kontekście starań o fundusze zewnętrzne. W tym aspekcie Jarocin wykazał się wsparciem projektów inwestycyjnych, takich
jak pozyskanie środków z Sapardu (na ul. Brandowskiego w Wilkowyi), a także tych, które dotyczą współpracy z miastami
partnerskimi, oświaty czy przedsię
wzięć kierowanych do młodzieży.

usprawniające zarządzanie urzę-

- W ostatnim cws·e p

polityki podatkowej to
duty atut, zwłaszcza w opinii inwestorów, co zgodnie podkreśla
li organizatorzy konkursu - mówi

Kapituła zwracała też uwagę

Ludowo na Rynku
Już

po raz trzeci w podcieRatusza
odbyła się wystawa rzemiosła
artystycznego, zorganizowana
przez Starostwo Powiatowe
w Jarocinie. W niedzielę 4 lipca swoje prace - rzeźby w drewnie, frywolitki, snutki, obrazy,
ozdoby z korzeni -wystawiło kilkunastu twórców z naszego terenu. Wystąp iły też zespoły ludowe Ziemi Jarocińskiej oraz
zaproszeni goście z Polski,
Łotwy, Czech, Słowacji i Wę
gier, którzy gościli na VII Mię
dzynarodowych Spotkaniach
Folklorystycznych Jarocin - Pleszew 2004. W tym roku starostwo powiatowe wydało również folder poświęcony zespołom i artystom ludowym.
niach

jarocińskiego

(Is)

zyskaliśmy

Gminy, które chciały wziąć udział
w konkursie musiały wypełnić ankiety przesiane przez organizatorów. Trzeba było odpowiedzieć na
pytania dotyczące jakości zarzą
dzania w gminach, np. ile wyniosły wpływy gminy z opiat skarbowych, ile wydano pozwoleń na budowę, czy opracowuje się wieloletnie analizy porównawcze, ile
podmiotów gospodarczych rejestruje się corocznie.
Kapituła rankingu na podstawie ankiety, a także innych informacji pozyskiwanych m.in. z Regionalnych
Izb Obrachunkowych, lokalnych
środowisk inwestorskich, od wojewodów i marszałków, decyduje
o ostatecznej kolejności w rankingu.

w ubiegłym

roku gmina Jarocin
na czwartym miejscu
w ogólnej klasyfikacji miast od 40
do 100 tys. mieszkańców, otrzymując jednocześnie znak jakości - trzy
gwiazdki. W dwóch dziedzinach
rankingu, zarządzaniu rozwojem
oraz partycypacji i komunikacji społecznej, Jarocin uplasował się na
piątej pozycji.
znalazła się
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Sabat

Czy wypoczynek przy kieł imprezę czy oddać się Iowiebasce z grilla i łowieniu ryb na n iu ryb. - W zależności od
oczyszczalni ścieków w Cielczy życzenia klienta możemy najest możliwy? Dla niektórych wet zorganizować lub obsłużyć
jest to połączenie niefortunne, imprezę. Mamy też zespól mua już na pewno egzotyczne. zyczny, który z nami współpra
Wątpliwości na początku miał
cuje - zapewnia prezes. Dzianawet prezes spółki „Eko-Dbaj". łalność ta ma przynieść zysk.
Teraz sam zachęca innych do Józwiak nie chce jednak poorganizacji imprez właśnie na wiedzieć, jakie były koszty
przygotowania wigwamu i całowisku Sabat.
Łowisko Sabat zostało urzą łego terenu , zasłaniając się tadzone na terenie oczyszczalni jemnicą. Zdradzi! jedynie, że
ścieków w Cielczy przez spół wszelkie prace wykonali prakę „Eko-Dbaj". Pomysł na stwocownicy spółki i wystarczy
rzenie tam miejsca do rekreacji zorganizowanie 1O imprez, by
wróciły się poniesione koszty.
zrodził się kilka lat temu . Zaczę
ło się od łowiska . - Przy budoNie łatwo jednak będzie namówie oczyszczalni ścieków po- wić ludzi do rekreacji na teren ie oczyszczalni ścieków.
wstała dziura w ziemi, z którą
coś trzeba było zrobić. Stąd Przeciwników odstrasza głów
nie dokuczliwa woń , która zawziął się staw. Pracownicy go
zarybili i tak się zaczęło - opo- leży od kierunku wiatru . Marian
wiada Marian Józwiak, prezes Józwiak zapewnia jednak, że
prowadzone są działania maspółki „Eko-Dbaj" w Cielczy. Teraz prócz stawu z pomostami do jące na celu zupełne ograniczenie nieprzyjemnych zapałowienia ryb, wybudowano wigwam
ze stanowiskiem do grillowania. chów.
(mat)
Jest też miejsce na grę w piłkę.
Na terenie łowiska Sabat
zorganizowano już pierwsze
imprezy. Prekursorami byli pracownicy komunalni, którzy kilkanaście dni temu bawili się do
2.00 w nocy. Prezes Józwiak
Można u nas organizować róż
chce udostępniać wiatę i łowi
ne imprezy - zaprasza prezes
sko wszystkim chętnym, którzy
spółki .Eko-Dbaj".
chcieliby zorganizować sobie

I

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
www.gj.com.pl
-------------------

9

ROZMOWA

•

n ie ma mono _ _ ~
która zajmie ię kwe tiami technicznymi
związanymi z przygotowywaniem projektów.

Rozmowa

ze

ciwnie - nowy regulamin zwiększa indywidualną odpowiedzialność pracowników za

SŁAWOMIREM

WĄSIEWSKIM
- starostąjarocińskim
Kto jest inicjatorem zmian organizacyjnych w starostwie?

To starosta, jako kierownik urzędu określa
2asady funkcjonowania starostwa, formy i metody pracy, tak by urząd sprawnie działał.
To znaczy, że obowiązujący, a przyjęty
W minionym roku, regulamin jest nienajlepszy?

Po rocznej obserwacji zauważyłem, że pewne rzeczy można jeszcze bardziej u prawnić. Ważna okazała się koordynacja prac poszczególnych komórek organizacyjnych
Związana z przygotowywaniem wniosków
0 środki unijne. Do tej pory np. mieliśmy
Pracownika ds. zamówień publicznych, który Zatrudniony był w wydziale organizacyjnym, pracownika zajmującego się sporzą
dzaniem wniosków unijnych zatrudnionego w wydziale promocji, oddzielne wydziały budownictwa i ochrony środowi ka.
Przygotowując projekty stwierdziliśmy, że
trzeba skoordynować działania. Stąd nie~będnym okazało się powołanie referatu
inwestycji i rozwoju. Referat ten będzie czę
ś~ią wydziału, który powstanie z połącze
nia dwóch działających dotychczas wydziałów: architektury i budownictwa oraz ochrony środowiska, rolnictwa i l eśnictwa.

Obowiązująca struktura miała przynieść
1
00 tys. zł oszczędności w skali roku.
l tak jak zapowiadaliśmy przed rokiem, te

os_zczędności zostały poczynione. Przed
(pierwszą - przyp. red.) zmianą regulaminu
z~tructnione były 74 osoby, po reorganizazostało 68 osób. Obecnie zatrudniamy
bOOsób na 69 ,5 etatach, z tym, że jedna o o_a - specjalista do spraw wspierania przedsiębiorczości, docelowo będzie pracowała
; _centrum wspierania przed iębiorczości,
tore poprowadzi stowarzyszenie samorzą
~we „Partnerstwo bez granic".

?

... nowy regulamin zwiększa indywidualną odpowiedzialność pracowników za przygotowywane i podpisywane dokumenty.
•
Ta osoba zostanie zatrudniona w trybie
konkursu?

Konkurs nie jest konieczny, tym bardziej,
że zatrudnienie nie dotyczy stanowiska kierowniczego.
Ma pan na uwadze
to stanowisko?

konkretną osobę

na

Nie mam. Jest jednak kilka ofert w starostwie. Ponadto zamierzamy poszukiwać
pracownika na to stanowi ko poprzez urząd
pracy.
Dlaczego postanowił pan o wycofaniu
projektu regulaminu z sesji. Zgadza się
pan z opinią opozycji, że dokument wobecnym kształcie „rozmazuje" kontrolę nad
urzędnikami.

Dlatego. że jestem człowiekiem twardo stą
pającym po ziemi. Jes1i ktoś składa kilka
tak obszernych wniosków do regulaminu
dopiero na esji, to nie jestem w tanie rozpatrzyć ich w ciągu sesyjnej przerwy. Być
może któraś z propozycji opozycji jest zasadna. Wnioski poddane zostaną dyskusji na zarządzie. potem trafią do komisji i na następną. e ję. To je t
pokazanie sposobu funkcjonowania demokracji. Nie zgadzam się natomiast z zarzutem
opozycji, jakoby nowy regulamin rozmazywał kontrolę
nad urzędnikami. Wręcz prze-

przygotowywane i podpisywane dokumenty.
Reorganizacja obciąży
wymi kosztami?

budżet

dodatko-

Nie. Wynagrodzenia nie będą podnoszone.
Na komisji radny Przemysław Musielak
prosił sekretarza o informację, jak będzie
wyglądało zatrudnienie w poszczegól-

formacje. Z punktu widzenia funkcjonowania urzędu, gdyby wszystkie media zwracały się do każdego urzędnika, to mogłoby
okazać się, że w ciągu tygodnia następuje
destrukcja pracy, bo każdy urzędnik udziela jakiegoś wywiadu.
Dlaczego utworzono samodzielne stanowisko rzecznika prasowego?

Żeby ułatwić państwu dostęp do informacji. Teraz rzecznik prasowy będący w strukturze wydziału promocji, poza kontaktami
z prasą, zajmuje się także koordynacją
spraw związanych z kulturą i promocją.
W regulaminie wymieniono zakres kompetencji rzecznika. Znalazł się tam zapis
,,udział w organizacji wywiadów, prowadzonych przez przedstawicieli środków

Jeśli

rzecznik wypowiada się w moim imieniu, to
na pewno jest to ze mną uzgodnione. To nie jest
tak, że rzecznik ma monopol na informacje.

nych wydziałach. Sekretarz stwierdził, że
nie jest upoważniony do udzielenia odpowiedzi. To znaczy, że tylko rzecznik
prasowy może udzielać informacji?

Nie bardzo rozumiem zasadność tego pytania, ponieważ rzecznik prasowy odpowiada za kontakty z mediami, a sekretarz udzielał odpowiedzi radnemu, a nie mediom. Ale
jeśli pyta pani o rzecznika prasowego, to doskonale pani wie, że w każdej firmie, jeśli chcecie uzy kać informację, najpierw jest kontakt z rzeczni ki em prasowym. Nie znaczy to,
że rzecznik decyduje o wszystkim. Jeśli rzecznik wypowiada
się w moim imieniu, to na pewno jest to ze mną uzgodnione.
To nie je t tak, że rzecznik ma
monopol na in-

masowego przekazu, ze starostą, z człon
kami zarządu i pracownikami starostwa
w zakresie dotyczącym wykonywania
zadań powiatu". To nam - dziennikarzom
utrudni pracę, bo wydłuży się okres oczekiwania na informacje. Obecnie kontaktujemy się bezpośrednio z pracownikami i uzyskujemy potrzebne nam wiadomości.

To nieprawda. Mimo braku zapisu w regulaminie, już teraz rzecznik umawiała panią
na spotkania.
Urzędnicy podpierając się
będą odsyłać

regulaminem
dziennikarzy do rzecznika.

Tak jak to było dotychczas.
Nie zawsze.

Generalnie tak było.
Proszę

nie

generalizować.

To rzecznik ułatwi państwu pozyskanie informacji, bo państwa umówi, skontaktuje,
przygotuje spotkanie.
Nie do końca. Prosiłam o umówienie
rozmowy z panem potrzebnej do jednego z artykułów i nie doczekałam się

Od czasu do czasu i tak bywa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że do rozmowy, o której pani wspomniała mogło nie dojść z róż
nych względów. Proszę więc nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. Urzędnicy,
poza kontaktami z prasą, które są niezwykłe ważne, wypełniają wiele innych zadań.
Czasem trudno jest znaleźć czas w wybranym przez dziennikarza terminie. Dziś spotyka się pani ze mną bez żadnego problemu, po wczoraj zym umówieniu z panią
rzecznik.

Obecnym regulaminie utworzono stanowisko pełnomocnika ds. integracji europejskiej, którego nowe przepisy nie

:rze~idują. Osoba pełniąca tę funkcję
N~dz1e pracowała w wydziale promocji?
te, Osoba pełniąca dotyehcza-; funkcję peł

?0rnocnika będzie kierownikiem referatu
inwcst .. .
.
C . YCJ! I rOZWOJU.

To czy nie będzie problemów w pozyskiwaniu informacji okaże się w praktyce.

zy stanowiska kierowników referatów
Zostaną obsadzone w ramach istniejące90 Zatrudnienia?

Do tej pory nie było problemów i
że ich nadal nie będzie.

;ak. Zatrudnienie nie wzrośnie. Planujemy
r a~dnić tylko jedną nową osobę do refeatu inwestycji i rozwoju. Będzie to osoba,

Czy rzecznik prasowy
kształt regulaminu?

wierzę,

miał wpływ

na

Nie.
Rozmawia/a ANNA GAUZA

(/
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ZMIANY W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLA W GMINIE JAROCI N

Bied
ogatsi zys
Zmienią się opłaty za jarociń
skie przedszkola. Nowe zasady
spowodują, że zyskają ci, którzy
płacą najwięcej, a stracą ci, którzy
płacą najniższe stawki. Dla nich
opłaty będą znacznie wyższe.

nej podwyżce, a zaraz później o
drugiej - mówił Mirosław Drzazga, przewodniczący komisji
oświaty. Dlatego też już na sesji
wiceburmistrz Kaźmierczak wprowadził autopoprawkę i zmniejszył

w podejściu władz brakuje aspektu prospołecznego. - Przecież my
mamy 25 % bezrobotnych. Spo łeczeństwo ubożeje. Często za
pobyt dziecka w przedszkolu
płacą dziadkowie. Uważam więc,

'

radny. Na co Martuzalski stwierdził, że o płata za pobyt 5-godzinny tylko z napojem pozostaje bez
zmian.
Miros ław Drzazga wnioskował, by rada przyjęła tylko te zmia-

nieważne
Obecnie opłaty za przedszkola uzależnione są od wysokości zarobków. To się jednak zmieni od
września tego roku. Rada miejska
zatwierdziła bowiem nowe uśred
nione stawki opiat. Zostały one zaproponowane przez władze gminy, które chcą, by każdy płacił
równo, a wysokość opłat zależała
od czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz od tego, z ilu posiłków
będzie korzystało. Pierwsze zmiany będą obowiązywały od września tego roku, a kolejne od września 2005 roku.

Zarobki

Różne

warianty i stawki

Historia wprowadzania nowych opiat za przedszkola była
bardzo burzliwa. Pierwsze zaproponowane przez władze gminy
warianty komisja oświaty uznała
za zbyt wysokie i wypracowała
swoje stawki. Uzgodniono wówczas, że za 9-godzinny pobyt
dziecka oraz trzy posiłki opłata stała wyniosłaby 140 zł, za pobyt 5godzinny ze śniadaniem 45 zł,
z obiadem 70 zł, ze śniadaniem
i obiadem 90 zł. Natomiast pobyt
5-godzinny z piciem kosztowałby
20 zł (bez opłat za wyżywienie) .
Stawki te miały obowiązywać od
września. Na co była zgoda komisji. Ale okazało się, że to nie koniec zmian. Kolejne miałyby obowiązywać od września 2005 roku,
co zaproponował na ostatnim posiedzeniu wiceburmistr.z Robert
Kaźmierczak. - Chciano, by od
marca 2005 roku na przykład 9godzinny pobyt kosztował 170 zł,
5-godzinny ze śniadaniem i obiadem 11 Ozł. Na to się nie zgodziliśmy, bo najpierw była mowa o jed-

OPINIA ZWIĄZKÓW
ODRZUCONA
Negatywnie o nowych opiatach za
p rzedszkola w ypowiedziały się
Związek Nauczycielstwa Polskiego
i Gminny Związek Rolników, Kó/ek
1 O rganizacji Rolniczych w Jarocinie . Rada odrzuciła jednak ich
stanowisko przy 7 glosach za, 4
przeciw i 2 wstrzymu1ących się
Swojej opinii nie przedstawi/ NSZZ
• Solidarność"

OBECNIE WYSOKOŚĆ opiaty za przedszkola kształtują zarobki rodziców. Za leżą one również od ilości dzieci
w placówce, od tego, czy korzystają one z posiłków oraz od kosztów przygotowania jedzenia. Pierwsze zmiany
w opiatach n astąpią od wrześn ia tego roku, a kolejne od września 2005 roku.
opłaty

do 160 zł za 9-godzinny pobyt i 105 zł za 5-godzinny ze śnia
daniem i obiadem. Miały by one
wejść w życie nie od marca, ale
od września 2005 roku. Wiceburmistrz argumentował, że proponowane zmiany w opiatach to nie
podwyżki, bo wiele osób będzie
płaciło mniej niż dotychczas, a tylko niektórzy zapłacą więcej, a jedynie powrót do systemu sprzed
czterech lat. Poinformował też, że
z przeprowadzonych analiz wynika,
iż w dotychczasowym systeS1ie
opłaty od rodziców w coraz mniejszym stopni u pokrywają koszty
funkcjonowania przedszkoli, natomiast w coraz większym stopniu
koszty te pokrywane są z dotacji z
budżetu gminy. - Czyli w coraz
większym stopniu wszyscy mieszkań
cy gminy p łacą za usługę przedszko lną, a w coraz mn iejszym
stopniu ci, którzy posyłają swoje
dzieci do przedszkola - mówi! Robert Kaźmierczak.
kasę?
Zdaniem Mirosława Drzazgi

Skok na

że

jest to skok na kasę najuboż
szych - mówi ł radny. Jego stwierdzenie wywołało ripostę Kaź
mierczaka. - Przedszkole 5-godzinne z napojem utrzymujemy
na tym samym poziomie co cztery lata temu. Zupełnie jest dla
mnie niezrozumiale sfonnulowanie o skoku na kasę najuboż
szych, bo skoro utrzymujemy te
stawki dla najuboższych, to albo
cztery fata temu skoczono na ich
kasę, albo tego skoku cztery fata
temu nie było i nie można o nim
mówić również dzisiaj - mówił
wiceburmistrz. Do dyskusji w łą
czył się Stanisław Martuzalski
(TJ). Przewodniczącego zastanowi ła sytuacja. w której dziadkowie płacą za dziecko. - Co robią
rodzice, którzy nie prac ują.
Czemu się swoimi dziećmi nie
zajmują - pytał Martuzalski. To
zirytowało Edwarda Wa loszczyka (JFG). - Przecież bezrobotni nie z własnej woli nie mają
pracy. Poza tym dziecko, które
chodzi do przedszkola, zupe łnie
inac;:.ej się rozwija - tłumaczył

t/

ny, które wypracowano na komisji i które miałyby obowiązywać

od września tego roku. Poparł go
Andrzej Baranek (SLD). - Opłaty,
które proponowane są od września
2005 roku, to wiceburmistrz dopisał i takich rzeczy nie możemy ak·
ceptować - denerwował się Baranek. Wniosek zos tał odrzucony zaledwie jednym głosem (7 przeciw
i 6 za).
Ostatecznie rada zatwierdziła
dwie zmiany w opłatach za pobyt
dziecka w przedszkolu. Pierwsza
będzie obowiązywała od w rześnia
tego roku, a kolejna od września
2005 roku . Za głosowali radni koalicji, a przeciw opozycji (7 za, 6
przeciw).
To jednak nie koniec dyskusji
o przedszkolach w gminie Jarocin.
Wszystko wskaz.uje na to, że kolejna batalia rozegra się o to, na
jakich zasadach mają fu nkcjono·
wać placówki. Na wniosek Stanisława Kyci (TJ) urząd miejski rna
przygotować projekt przekształceń
placówek. - Tak, by wszystkie
przedszkola działały w takim mo·
delu jak „Promyczek" - domagał
się radny. Ten model to placówki
niepubliczne, które otrzymują na
swoją działalność dotację z gminy w wysokości 75 % ustalonych
w budżecie wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach
gminnych w przeliczeniu na jed·
nego ucznia.
AG NIESZKA MATUSIAK

OPlATY OD WRZEŚNIA 2004 R.
oddział

9 - godzinny
oddział 5 - godzinny
oddział 5 - godzinny
oddział 5 - godzinny
oddział 5 - godzinny

ze śniadaniem
z obiadem
ze śniadaniem i obiadem
z napojem

_ 140 zł
_ 45 zł
• 40 zł

- 90 zł
_ 20 zł

OPlATY OD WRZEŚNIA 2005 R.
oddział

9
oddział 5
oddział 5
oddział 5
oddział 5

-

godzinny
godzinny
godzinny
godzinny
godzinny

ze śniadaniem
z obiadem
ze śniadaniem i obiadem
z napojem

- 160 zł
_ 50 zł
- 80 z/
_ 105 zł
_ 20 zł

Do przedstawionych stawek należy doliczyć opłaty za wyżywienie, czyli
tzw. wsad do kotła. Stawki te kształtują się różnie w zależności od przed·
szkoła. Można jednak przyjąć, że dzienna stawka wynosi około 3 zł za
trzy posiłki oraz 2,50 zł za dwa posiłki i około 1,50 za jeden posiłek.

DLA PORÓWNANIA OPlATY ZA POBYT DZIECKA••"
WPRZEDSZKOW WICEBURMISTRZ ROBERT KAŹMIERCjJIP
PRZEDSTAWll RADNYM STAWKI OBOWIĄZUJĄCE
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „PROMYCZEK"
WJAROCINIE:
oddział

9 - godzinny
oddział 5 - godzinny ze śniadaniem
oddział 5 - godzinny z obiadem
oddział 5 - godzinny ze śniadaniem i obiadem
oddział 5 - godzinny z napojem
Są

to stawki bez opiat za wyżywienie .

_ 104 zł

-48 zł
_ 64 zł

• 72 z/
_ 25 zł

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
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ROZMOWA

za
odnośnie spółki

Jarocin - Sport. Bazą
w Karpaczu, Skorzęcinie i Zniemyślu. Czy pan też
podziela ten pogląd?

Z MACIEJEM KONIECZNYM - prezesem spółki
JAROCIN - SPORT rozmawia AGNIESZKA MATUSIAK
Dlaczego zdecydował się pan objąć funkcję prezesa w spółce Jarocin - Sport?

W latach 1992-95 bylem pracownjkiem
MOSiR-u,jako instruktor aerobiku. Od roku
1996 byłem nauczycielem wychowania fizycznego, pracującym również na basenie.
W ubiegłym roku burmistrz zaproponował
~ pracę w radzie nadzorczej spółki Jarocin - Sport. To wszystko razem spowodowało, że mam sentyment do spółki. Mam swoją
koncepcję jej funkcjonowama i poprawienia
kondycji firmy z dużymi możliwościami.

Przyjął pan prezesurę pod warunkiem, że
nie będzie pan zmuszony zrezygnować
z kierowania Zespołem Szkół Społecz
nych. Postawił pan na swoim i został prezesem na kontrakcie.

Lubię być njezależny. Dlatego zdecydowałem się na kierowanie spółką, nie będąc za-

trudnionym na umowę o pracę, ale na podstawie umowy menedżerskiej. To daje mi
Poczucie niezależności, większej swobody
w działaniu. W tej chwili moja koncepcja

funkcjonowania spółki jest bardzo zbieżna

z ~czeki waniami właściciela, jakim jest burmistrz. Ale nie zawsze tak musi być. Czasem mój kierunek działań może różnić się
od Preferowanego przez organy gminy, np.
~zę~ć radnych rady miejskiej . W sytuacji,
Jakiej jestem, nie będę musiał nic robić
Wbrew swojej woli.

rozwojową miały być ośrodki

w pierwszej kolejności wiąze się to z przekształceniem

MOSiR-u w spółkę. Druga
sprawa to przeprowadzenie inwestycji, których wcześniej nie przewidywano, a były
niezbędne. Zmodernizowano system zasilania przefiltrowanej wody zespołu basenów, tak by latem mogły równocześnie
funkcjonować basen odkryty i kryty. Pochłonęło to 30 tys. zł. Spółka zakupiła też
nowe kasy fiskalne. Sprzęt komputerowy
z programami na działalność hotelu i basenów pochłonął prawie 10 tys. zł. Straty generowały również koszty administracyjne.
Były szef spółki zatrudnił cztery nowe osoby. Chodzi między innymi o menedżera turystyki, który mjał zarobić nie tylko na
swoją pensję, ale jeszcze przynosić zysk dla
firmy. Niestety, to się nie udało . Spółka
funkcjonowała w ubiegłym roku tylko nieco ponad półrocze. Myślę, że to zbyt krótki
okres, aby oceruać jej wynik finansowy.
Zdecydowanie lepszy obraz da nam wynik

~o nieprawda. Nic takiego nie miało miejsca.

pzy były prezes Henryk Kowalski czerlllat ZY~ki ze spółki Jarocin - Sport dla firN~' ktorą prowadzi jego żona?

i . ~ 0 tym nie wiem, natomiast prawdą jest,
~ 1rrna żony pana Kowalskiego wykonyProjekt zieleni przed hotelem Jarota.
Jaką kwotę było zlecenie?
1

N:l~

80

złotych.

/! Pan członkiem rady nadzorczej spół

13

ś~; Zgadzał się pan na, czerpanie
N· Przez byłego prezesa?

korzy-

z;e było to czerpanie korzyści, tylko zaplata

Pa Usługę. Natomiast poinformowaliśmy
ta;a Kowalskiego, że gdyby jeszcze raz coś
w ~e.go_ miało miejsce, to musi najpierw
~ąp1ć z zapytaniem do rady nadzorczej.

J

llo~'~gu Zaledwie kilku

miesięcy działał

Zł c, Spółka wygenerowała ponad 80 tys.
netto strat za 2003 rok. Z czym

związa-

Co tydzień do miasta zjeżdżają
studenci, którzy powinni być naszymi klientami. Na razie tak nie jest, bo standard hotelu pozostawia wiele do życzenia. Dlatego
też remont obiektu jest potrzebny. Jeszcze
mój poprzednik zwrócił się o środki na ten
cel do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Uzyskał jednak zgodę na umorzenie odsetek od pożyczki. Ja ponownie
Ile

zdaniem można było uniknąć przynajmniej niektórych kosztów?

Nie wiem. Pewne zakupy

były niezbędne.

Czy planuje pan zmiany administracyjne.
Będzie pan zwalniał ludzi?

o pracę z gospodarzem obiektu w Karpaczu. Wypowiedzenie otrzyma! też jeden z konserwatorów
obiektów spółki, z drugim nie przedłuży
łem umowy o pracę. Mjałem zwyczajnie za
dużo konserwatorów, bo aż pięciu. Tylu nie
jest potrzebnych.
menedżerem

turystyki?

Pani ma umowę do 1 września, a co będzie
dalej, to zobaczymy.
Czy w spółce nadal będzie pracował Maciej
który wcześniej był kierownikiem
MOSiR-u, a później menedżerem w spółce?

Łączny,

Tak. Ale nie je t już menedżerem sportu,
tylko dyrektorem admini tracji i obiektów
portowych.
Czy w spółce będą kolejne zwolnienia?

Na razie nie. Jednak dwóch pracowników
ma umowy na czas określony i jeżeli nie
będą przyno ić zy ków dla firmy, to nie będą
one przedłużone. Obecnie zatrudniam 17
osób. Jak firma ię rozbuduje i będą potrzebni nowi pracownicy, to ci co utracili pracę
będą przyjęci w pierw zej kolejności.
Pański

poprzednik

miał

wiele planów

t/

pan

potrzebował?

Zmienił pan również koncepcję budowy
trybun na stadionie.

Już rozwiązałem umowę

A co z

wniosek i ubiegam się o dotację.

pieniędzy będzie

Docieplenie budynku, dachu i wymiana pieca na gazowy pochłonie 400 tys. zł. Wyremontowane muszą być pokoje, recepcja.
W tej chwili mamy 45 miejsc noclegowych.
To jest za mało. 20 miejsc zajmują pracownicy „Hydrobudowy" i jak przyjeżdża wycieczka autokarowa, to nie jesteśmy w stanie przyjąć jej w całości. To wszystko oczywiście są koszty. Dlatego też chcemy sprzedać działki przy ul. Sportowej w Jarocinie
z przeznaczeniem na garaże. Uzyskamy z tego
około 60 tys. zł. Jednak zanim rozpoczną się
remonty, z szatni wyprowadzona musi być
Jarota i lokator. W przypadku tego ostatniego
sprawa trafiła do sądu i czekamy na wyrok.

pańskim

~Odzi pan obowiązki dyrektora
1
Prezesa spółki?

,: "."YPłaconych pensji na czas lub dostaJe w ratach?

pieniądze.

złożyłem

Czy

być naszą perełką przynoszącą

Hotel ma

znacznie lepszy.

Trzeba pamiętać, że skutki przekszałcenia
MOSiR-u w spółkę odczuwalne były jeszcze w tym roku. Należało wypłacić na początku roku zaległe trzynastki osobom zatrudnionym w MOSiR-ze od stycznia do
kwietnia 2003 roku.

Ja nie mam za zadanie spać w firmie, ale
Zarządzać nią. Poza tym, teraz są wakacje i mam
czas
.
W , zeb~ wszystko w spółce uporządkować.
C spomina pan o uporządkowaniu firmy.
I' zy Prawdą jest, że pracownicy nie mie-

koncepcja funkcjonowania spół
ki opiera się o turystykę. Czy zamierza
pan rozbudowywać hotel.

rzę, będzie

Czyti będzie pan stawiał sprawę ostro,
~bo tak jak ja chcę, albo wcale.

szkoły

Pańska

za pełny rok 2004, a ten, w co głęboko wie-

Ale ma pan wgląd w dokumenty, był pan
członkiem rady nadzorczej spółki. Czy
pańskim zdaniem można było zarządzać
tą spółką tak, by nie doprowadzić do tak
zatrważającej straty?

~Wyta mnie pani za słowa. Nie chodzi o stawianie wszystkiego na ostrzu noża. Trzeba
~ozrnawiać, przekonywać i wypracowywać
0
mpromisy.

Trudno jest zarobić na tak małych obiektach i tak rozproszonych. Karpacz został
wydzierżawiony na pięć lat. Nie da się zarządzać domem wczasowym oddalonym od
pracodawcy o 250 km.
A Skorzęcin i Zaniemyśl?
Skorzęcin ma pełne obłożenie podczas wakacji i będzie z tego zysk. Natomiast Zaniemyśl chcemy sprzedać. Jest jednak problem, bo grunt, na którym stoi, należy do
tamtejszej gminy, a tylko domek jest nasz.

ny jest tak duży ujemny wynik finansowy?

Maciej Konieczny objął funkcje prezesa spółki Jarocin - Sport w maju
tego roku. Ma 34 lata. Wykształce
nie wyższe. Pracę zawodową rozpoczynał w MOSiR-ze, jako instruktor aerobiku. Od dwóch lat jest dyrektorem Zespołu Szkół Społecz
nych w Jarocinie. Założył UKS
„Technik" działający przy ZSP nr 1
w Jarocinie. Wraz z zawodnikami
zdobył 3 medale mistrzostw Polski.
Bezpartyjny.
Interesuje się głównie sportem.
Lekkoatletyka to jego hobby. Zbiera
też znaczki, monety i gra w szachy.
Jeździ Fordem Focusem Combi. Najbliższe plany, to zakup psa. Maciej
Konieczny jest żonaty od 13 lat
Wspólnie z żoną wychowuje córkę i syna.

Nie będzie trybun za 2 miliony złotych, bo
jest to nieuzasadnione. Nastąpi wymiana
siedzeń na trybunach. Zamiast desek będą
siedziska plastikowe (500 sztuk). Od strony parku trybuna będzie przykryta w 1/3.
Od wjazdu z ul. Maratońskiej będzie zrobiony boks dla gości . Natomiast tam, gdzie
miała powstać trybuna, za bramką od strony SP 5 powstanie parterowy pawilon o
powierzchni 543 metry kwadratowe, gdzie
zlokalizowane zostaną szatnie. Projekt jest
przygotowywany, a po jego zakończeniu
wystąpię o środki zewnętrzne na ten cel.
Planuje pan również modernizację
stadionu i nawierzchni bieżni.

płyty

Nawierzchnia bieżni pochłonie około 200
ty . zł. Rozpoczęły się prace przy moderni·
zacji płyty stadionu.
Były prezes planował powołanie fundacji, która mogłaby pozyskiwać dodatkowe pieniądze na działalność spółki. Czy
pan też będzie do tego dążył?

Ja me

potrzebuję

środki z zewnątrz.

fundacji,

żeby ściągać

•
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ZMIANY PRZY KOŚCIELE I W KLASZTORNYM OGRODZIE

Do

Częstochowy

Pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy
organizuje Franciszkański Zakon Świeckich. Wyjazd odbę
dzie się w dniach 23 - 24 lipca.
Koszt pielgrzymki wynosi 80 zł.
Bliższe informacje i zapisy u pań
stwa Mareckich pod numerem
telefonu (0-62) 747-29-26.
Jarocińska parafia Matki
Bożej Fatimskiej zaprasza w dniach
6 - 9 sierpnia na autokarową

lub Wilna

pielgrzymkę na Litwę. Uczestnicy będą mieli okazję m.in. pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Bliższe informacje można
uzyskać telefonicznie (0-62)
747-81-36, 0-602/688-207 lub
po każdej wieczornej mszy św.
(od godz. 19.30) w kancelarii
parafii Matki Bożej Fatimskiej
(Jarocin, ul. Warciana 76).

,,.~~

~~"111,

WOJCIECH DOMINIAK

ALEKSANDRA SOWIŃSKA

- I. 31 (Góra)

- I. 38 (Jarocin)

PELAGIA GRZEGORZEWSKA

STEFANIA PIEKARSKA

- I. 93 (Jaraczewo)

- I. 59 (Brzóstków)

MARIAN BORUTA

ZDZISŁAW

- I. 73

- I. 58 (Nowe Miasto)

CZERNIAK

STEFAN WACHOWIAK

IZABELA ADAMKIEWICZ

- I. 50 (Hilarów)

- I. 34 (Jarocin)

Rodzinom znzar()!Ch
V

•

składamy

uyrazy

współczucia

•
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(Is)

Odeszli od nas

(Stęgosz)

REMONTUJ
W tym roku mija 70. rocznica
przybycia do Jarocina zakonników
w brązowych habitach. Franciszkanie pojawili się w naszym mieście przed wojną, w 1934 roku.
W październiku przypada kolejny
jubileusz - rocznica konsekracji
świątyni, która odbyła się 4 paź
dziernika 1979 roku. W tym szczególnym, 2004 roku wiele zmienia
się wokół kościoła i klasztoru. Pojawiły się nowe drzewka na traw-

najłatwiejsze dla Kościoła. Po wybudowaniu groty w ogrodzie postanowiłem uporządkować teren
wokół i stworzyć tutaj miejsce
modlitwy- wyjaśnia ojciec Sylwin
Wojdanowicz.
Gwardian podkreśla, że początkowo pojawił się pomysł, aby
w ogrodzie ustawić stacje Drogi
Krzyżmyej. - Skoro jednak rozpoczęliśmy tematykę Maryjną, to
znacznie Lepiej komponują się tu-

Serdeczne podziękowanie księdzu proboszczowi
Stefanowi Czarneckiemu oraz krewnym, przyjaciołom, sąsiadom,
znajomym, delegalji i wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej za okazane współczucie, zamówione msze św.,
ofiarowanie wieńców i kwiatów oraz odprowadzenie na miejsce
wiecznego spoczynku kochanej mamy, teściowej, babci i prababci

ś.

t p.

BRONISŁAWY

WILAK
składa

córka
7

Bożena

z mężem i dziećmi "

Serdeczne podziękowanie rodzinie, przyjaciołom, znajomym, "
proboszczowi Jerzemu Rychlewskiemu ze Sławoszewa,
delegacjom,finnie pogrzebowej „Jezierski' za godną oprawę,
wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty oraz zamówili msze św.,
uczestniczyli w pogrzebie, a także tym, którzy wspierali rodzinę
w czasie choroby naszej ukochanej mamy
księdzu

ś.

t p.

JOLANTY KAMIŃSKIEJ
kładają

dzieci z rodzinami "

ELEGANCKA ODZIEŻ
•

ZAŁOBNA
PRZEDSIĘBI0RS1W0

POGRZEBOWE
,,.IEZIERSKI" s.c.
.!aroci11 - Targowa 18a, tel. 74 7-29-52, 0-601/869-111
lfslug1 cmentarno-pogrzebowe, kompleksowo, calodohowo

CAlODOBOWE KOMPLEKSOWE
USlUGI POGRZEBOWE
świadczy Państwu

FIRMA POGRZEBOWA

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

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

KAZIMIERZ RZEPCZVK, którego firma remontuje schody prowadzące do
lat wcześniej pracował przy budowie

franciszkańskiej świątyni, kilkadziesiąt
kościoła

nikach oraz kalniak. Prace rozpow połowie 2002 roku,
wraz z powrotem do Jarocina ojca
Sylwina Wojdanowicza, który
po raz pierwszy funkcję gwardiana pełnił w czasach, gdy budowano franciszkański kościół
(1974- 1980).
Dwa lata temu w ogrodzie
przykościelnym wybudowana została grota przedstawiająca objawienie się Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. W ciągu natępnych miesięcy powięk zono
plac wokół groty, wykładając go
kostką brukową. Ustawiono również ławki. W okresie od wiosny
do jesieni przy grocie modlą się
grupy parafialne oraz wierni. W niedzielę modlitwy rozpoczynają się
o godz. 16.00, a w dzień powszedni o godz. 20.30.
W 2004 roku wycięte zostały
stare drzewa owocowe, w ich miejsce wydzielono ścieżki i trawniki.
Wybudowane zostały specjalne
postumenty, na których umieszczono po pięć tablic ilustrujących
poszczególne części Różańca: radosną, bolesną, chwalebną oraz
światła. - To jest kontynuacja dzieła ro;::poc:ętego ponad 25 lat temu.
Kiedy budowaliśmy nas;:. ko.friól,
wra;:: ;:: ówc:esnym probo.1·'.'.c:em
fp. ojcem Serafinem Niedbałą mv.ślelifmv o tym, aby obok kofciola
powswla grota. Wtedy nie udało
się tego dokonac'. Cwsy nie hyły
częły się już

taj tajemnice Różańca Świętego.
takich możli
wości, nie było firm zajmujących
się taką produkcją. Teraz łatwiej
jest o takie rzeczy, ale za to o pieniądze jest coraz trudniej. Ludzie
mimo trudnych czasów są jednak
bardzo ofiarni. Jesteśmy wdzięcz
ni za każdą pomoc. Nie ukrywam,
że nadal liczymy na wsparcie finansowe - mówi ojciec Sylwin. Po
zakończeniu prac przy budowie
ustawione zostaną ławki. - Myśli
my też o założeniu odpowied11iego
oświetlenia. To będą Już nap1;awdę drobiazgi w porównaniu do cało.ści przedsięwzięcia - podkreśla
gwardian. Dotychczas zostały zakończone prace przy tajemnicach
radosnych. W najbliższych tygoKiedyś nie mieliśmy

dniach powinny zawisnąć już
wszystkie tablice. Niektóre z tajemnic Różańca zostały ufundowane przez grupy i indywidualnych sponsorów m.in. przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
Koszt zakupu jednej tablicy wynosi 600 zł.
Najważniejszym przedsię
wzięciem

w parafii św. Antoniego
Padewskiego w Jarocinie jest
obecnie jednak remont liczących
kilkadziesiąt stopni schodów, prowadzących do franciszkańskiej
świątyni. - Schody byłyjui bard:o
zniszczane. Wymagały generalnego remontu. Wiele fragmentów
było Już ruchomych. Zagrażało to
bezpiecr,e,fstwu osób wychod:ą
cych z kościoła. I stąd właśnie decyzja o rozpoczęciu remontu. Aby
doprowadzić je do odpowiedniego
stanu, potrzeba ponad 500 metrów
kwadratowych płytek granitowych. Granit jest najtrwalszym
z materiałów. Schody pokryte nim
powinny wytrzymać kolejne kilkadziesiąt lat - mówi ojciec Sylwin
Wojdanowicz.
Prace, które rozpoczęły się
w połowie czerwca, wykonuje firma Kazimierza Rzepczyka z Jarocina. - Pracowałem przy budowie
tego kościoła. Wtedy to były cza·
sy. Miałem 20 ludzi do roboty i po·
rządek jak się patrzy. Zawsze}e~nak pracowałem razem z nimi.
Wszystko, co jest tutaj, jest moim
dziełem. Budowałem grotę oraz
tajemnice Róża,ica. Przy remoncie
schodów najgorszym momentem
było skuwanie starej warstwy pl)'·
tek i uzupełnianie ubytków. Te pra·
ce można było jednak wykonywać
nawet pr"<:y deszczowej pogodzie,
bo ten materia/ szybko schnie. Te·
raz, kiedy kładziemy nową warstwę
płyt, nie można się śpies;::y{ Testa·
re schody pozornie nie wyglądał)'
tak źle. Teraz dopiero przy rych no·
wych stopniach widać kontrast, to
jak bardzo były one V1iszczone - tłu
maczy Kazimierz Rzepczyk. (lsl

DOTYCHCZAS ZAKOŃCZONO prace przy tablicach przedstawiających
tajemnice radosne Różańca świętego . W ogrodzie będzie umieszczonych

w '"m,e 20 tablóo. KovJeóMJ wyoo,; 600 ,1

I

I
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DZIESIĘĆ ZESPOŁÓW NA VII MIĘDZYNARODOWYCH

SPOTKANIACH FOLKLORYSTYCZNYCH

Chcą

tu
.,,,.
·w roc1c
Dla kilku zespołów jarociński
festiwal był pierwszym, w jakim
brali udział poza granicami swoich krajów. Po dniach spędzonych
na Ziem.i Jarocińskiej pozostały im
bardzo dobre wspomnienia. Istnie~ące początkowo bariery językowe
1
kulturowe dały się szybko przełamać. - Dla nas bardzo ważne jest
~o, że nasze dzieci mogły zobaczyć,

wie, w parku i na wystawie snutek. W.~zystko bardzo im się podobało.
Zadowoleni byli nie tylko
uczestnicy festiwalu. Występy podobały się jarociniakom, którzy
mieli okazję zobaczyć koncerty
zarówno w Potarzycy, jak i w Jarocinie. Od trzech lat z folklorem
„zaprzyjaźniają się"' również

IIVYSTĘPY WAMFITEATRZE poprzedził przemarsz zespołów.
POWied , ,
.
.
Że
. Zlec o .festnvalu. Myfl1111y,
n. na1ważniejsze w tej imprezie są
lefo1·1n
l
.
a ne kontakt)' ;·akie nawiq<LlJq
'
.
w·i nasze dzieci między sobą- móI

s a Irena Stolafova kierownik zePolu

śq

o

'

,

" vecky" z Czech, ktory go-~ ~a '.estiwalu już po raz drugi.
iv ziec1 Widziały, to co jest ważne

Pol1·t.; · · .
stor·.' 1e1, nie tylko w lokalnej, hi11· Były w 111uz.eu111 w Śmie/o-

PO RAZ PIERWSZY DO JAROCINA przyjechały zespoły z Łotwy. Z zespołami .Dzipars" i .Kursa" z Saldusu „Snutki"
w zeszłym roku

zaprzyjaźniły się

mieszkańcy

Ziemi Pleszewskiej.
Tym razem występy odbywały się
Y się, ze przv muzyce ludowej w Brzeziu. W niedzielę w jaro,_nożna bawić ~ię tak samo dobrze, cińskim amfiteatrze frekwencja
Jak na dyskotece. Dzieci nie miały była nieco gorsza niż w poprzedWcześniej wyobrażenia o tym, jak nich latach, ale w tym samym czabędzie w Polsce. Wiele rzeczy je sie w Jarocinie odbywało się kilka
Wskoczyło. Przez te kilka dni innych imprez. Na szczęście zami:szkaly w domach swoich pol- proszeni goście i zespoły miejscos1kich kolegów. Bardzo ich zdziwi- we nie musiały tańczyć dla pustej
oto, ze
. Polacy są tak gofcinnym
widowni.
narodem, że od razu potraktowali .
Zagraniczne zespoły folklorylChJ·ak S wo1c
. h, ;a
. k, domowni"kow
' - styczne gościły na Ziemi Jarociń
Powiedziała na zakończenie Inese skiej już po siódmy. ,,Sprawcami"
Busa, choreograf zespołu „Dzi- wielkiego międzynarodowego tań
Pars" z Łotwy.
czenia byli członkowie Stowarzy. Międzynarodowym hitem fe- szenia Miłośników ~ultury Ludo~lWalu stała się piosenka pt. ,,Ku- wej z Potarzycy z preze. em Jaro,lleczka", którą śpiewali wszyscy, sławem Mendelskim na czele. Nad
~W~ież ?oście ze Słowacji, Czech, całością czuwali także Romuald
ęg1er 1 Łotwy. - Wspaniała at- Radomski i Kazimierz Orliński,
mosfera, perfekcyjna organizacja, którym pomagał ogromny sztab sympatyczni ludzie - tyle można ludzi, złożony przede wszystkim

tk t~ńc~q inne narody. Przekona-

..

W CZASIE TEGOROCZNYCH SPOTKAŃ dominował folklor z terenów górzystych. Na zdjęciu .Mali Grojcowianie" z
Wieprza, kolo Żywca

Adama Kołodzieja do tańca porwała Jadwiga Jurasz z Wieprza .• Snutki" wystąpiły po raz pierwszy w nowych strojach łowickich

z rodziców dzieci tańczących w Zespole Folklorystycznym „Snutki".
Dla organizatorów koniec festiwalu oznacza nie tylko wielkie sprzą
tanie, ale również początek myśle
nia o tym, jak ma wyglądać kolejna edycja Międzynarodowych
Spotkań Folklorystycznych. C?-as
pokaże, czym zaskoczą nas w przyszłym roku.

"-'il!~~~~!·~·~·~~:.ł'~·:1+':~·~~·~~·~~·~~·~·~·~~·~:icc:.:..~

lJriędowM
1
W Jaro . . arszalkowskiemu Województwa Wielkopolskiego , Starostwu Powiatowemu
Centru cinie, Urzędowi Miejskiemu w Jarocinie, Urzędowi Miasta I Gminy w Pleszewie,
W Pies: K_ultury I Sztuki w Kaliszu Jarocirisk1emu Ośrodkowi Kt1ltury. Domowi Kultury
busowyewie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, Jaroc11isk1m Liniom Autow Jaro m Sp z o. o. w Jarocinie, Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp z o o
Restau~inre Bankowi Spółdzielczemu w Jarocinie, Restauracji .Kasyno· w Jaroc1n1e,
~ea' w ~Cjl Klubowa' w Jarocinie, Restauracji ,Relax· w Jarocinie. Restauraq1 Cas2:Ycach aroc1n1e, PH U ,Ługow1anka" w Jarocinie, Restauracji ,.Podmiejska' w WitaW Jaroc ' :Pałac' w Witaszycach , PPU.H ,Clarex" w Suchorzewku, PPH U .Koala Plus·
,Da~axin,e, .. Lama Gold" w Jarocinie. F H U ,Jakaza· w Jarocinie, Biuru Handlowemu
~oc Chi w Ja'._oc1nie .. Mastercup Vend1ng'' w Jarocinie, Gminnej Spółdzielni .SamopoGur2:y,;5~Pska w Jarocinie. Drukarni „Projekt" s c w Jarocinie, P1ekarn1 Przemysława
Skich w ~ego, Zakładowi Ogólnobudowlanemu - Tadeusz Dunaj, Kołu Gospodyń WieJG1~na2:j olarzycy, Kołu Gospodyń Wiejskich w Brzeziu, Władysławowi Szymańskiemu
ks2:ta1c urn w Potarzycy, Szkole Podstawowej w Roszkowie. Zespołowi Szkół Ogólnoc ch w Jarocinie oraz Leśnictwu w Polarz c

WĘGRY REPREZENTOWAŁY

zespól z tego kraiu

„VIDROCZKI" z miejscowości Gyćingyos . Jest to kolejny, po „Duborgó" z Ecsedu
Jarocinie

goszczący w
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CHRZCZONĄ BENZYNĘ

Zabójcy silników
Inspekcja Handlowa skontrolowała jakość paliwa na jednej
stacji benzynowej w Jarocinie. Wyniki zaskoczyły kontrolerów. - Tak
zdołowanej liczby oktanowej dawno nie spotkaliśmy- mówią urzędnicy
prowadzący kontrolę. - Tankowanie czegoś takiego jest zabójstwem
dla silnika. Nie mówiąc już o wpływie na środowisko ...

LICZBA BEZROBOTNYCH
W OSTATNICH DWÓCH TYGODNIACH

2 lipca

Państwowa

,,Nowy właściciel, nowa jakość" - baner z takim napisem wita
od kilku dni kierowców na stacji
benzynowej przy ul. Wrocławskiej
w Jarocinie. Jak się okazuje, to nie
tylko chwyt marketingowy, ale
rozpaczliwa próba odzyskania rynku. - Najemca obiektów za naszą
niewiedzą sprz.edawał tutaj „ chrzczone" paliwo - rozkłada ręce wła<ci
ciel stacji Mirosław Miler. - Postanowiłem sam prowadzić tę stację
i odbudmval' zaufanie klientów.
Zimą ubiegłego roku Miler
wydzierżawił infrastrukturę świe
żo

pobudowanej stacji spółce „Vision". Sprawdził kontrahenta w są
dzie rejestrowym. Na papierze,jak
opowiada, ,,wypadli całkiem do-

JAK BAD
Kontrolerzy

"

badają stację

pod
(koncesje) i, co
jest głównym zadaniem PIH, jakości rozlewanego paliwa. Próbki pobierane są z dystrybutorów. Badaniu poddawane są najczęściej uży
wane przez konsumentów paliwa względem legalności

czyli popularna

bezołowiowa

95

(eurosuper) i olej napędowy, choć
wyrywkowemu badaniu poddawane
są również inne paliwa. Zakodowane próbki trafiają do akredytowanych laboratoriów. Laboranci nie
mają pojęcia , z jakiej stacji pochodzi badana próba , a właściciel stacji nie wie, gdzie paliwo jest badane. Wyniki znane są po 4,5 dniach .

CO BADALI?
Wielkopolski Oddział Państwowej
Inspekcji Handlowej skontrolował
na zlecenie Urzędu Ochrony Konsumentów I Konkurencji 40 stacji
w całym województwie. Na terenie
Ziemi Jarocińskiej weryfikacji poddano paliwo na tej jednej stacji.
- To jest w pewnym sensie i przypadek, ale też dobre rozpoznanie,
bo stacje do kontroli wybierane są
losowo - mówi Zdzisław Jankowiak
z PIH . Niewykluczone jednak, że
kontrola była wynikiem skargi wniesionej do inspekcji ... Wyniki kontroli
publikowane są w internecie.

brze". Nowa stacja, głównie dzię
ki niskim cenom, szybko zyskała
duże grono klientów. - Ja też tam
tankowałem i obiektywnie powiem,
nie miałem do oleju uwag - mówi
Miler. Jarociński biznesmen twierdzi, że wcześniej nie słyszał o przekrętach właścicieli spółki (ci sami
ludzie sprzedawali już trefne paliwo w innych częściach Polski m.in. w Rawiczu, Lubiniu i niedaleko Zielonej Góry). Spółka rozliczała się na czas. Miler przyznaje
jednak, że nieraz słyszał na mieście opinię, iż na stacji sprzedawane jest „chrzczone" paliwo. - Ludzie nie wiedzieli, kto dzierżawi,
mówili tylko że „ u Milera jest takie paliwo" - opowiada przedsię
biorca. - Dlatego niejednokrotnie
zwracałem im na to uwagę, to się
zasłaniali atestami. Nic więcej nie
można było zrobić. W ciągu kilkunastu miesięcy Vision przekształ
cał się trzykrotnie. Ostatnio spół
ka działała pod nazwą „EUROTRADEX".

zyna jak i olej napędowy. Bardzo
mocno zaniżona była liczba oktanowa w ben-::;ynie, bo aż o 12 jednostek. Zawartość siarki 4-krotnie
przekracz.ała dopuszczalne normy,
a w oleju napędowym aż 5-krotnie.
W tej c/rn ·iii trudno nam jeszcze powiedzie(, w jaki sposób dokonano
vnian parametrów w tym paliwie.
Zbiorniki z kilkunastoma tysią
cami litrów „chrzczonej" benzyny
zabezpieczono do czasu zakończe
nia sprawy. Pozostałe właściciel
i zarazem nowy administrator wypełni! benzyną z koncernu „Orlen"
S.A. - Ludzie powoli zaczynają
wracać, ale wiadomo, że to wymaga czasu - mówi Miler. - Ja już
nie mogę sobie pozwolic: na taką
trefną zagrywkę, bo zostałoby mi
tylko zburzyć tę infrastrukturę.
Właściciela stacji czekają nie tylko inwestycje w promocję. Najprawdopodobniej na własny koszt
będzie musiał zutylizować bezużyteczną ciecz. Biznesmena cze- '
ka też spłacanie długów nieuczci-

W końcu czerwca na stacji

wego kontrahenta - ro.in. w hur-

przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie
pojawili się kontrolerzy Państwo
wej Inspekcji Handlowej. Wyniki
rutynowej kontroli potwierdziły
obiegową opinię o trefnym paliwie. - Tak zdołowanej liczby oktanowej dawno nie spotkaliśmy przyznaje Zdzisław Jankowski.
kierownik Wydziału Kontroli Pań
stwowej Inspekcji Handlowej w
Poznaniu. - Minimum wymagane
jest 85 oktanów, a tutaj było 73.
Tankowanie czegoś takiego jest zabójstwem dla silnika. Nie mówiąc
już o wpływie na .środowisko, jakie ma siarka ...
Na początku lipca paliwo na
stacji zbadano po raz drugi. - Za
każdym razem paliwo było złej jakości - mówi Zdzisław Jankowski.
- Norm nie spełniał zarówno ben-

towniach, energetyce, wodocią
gach i telekomunikacji. Oszuści
nie zapłacili też za ostatni miesiąc
pracownikom. Dali im za to dyscyplinarne wypowiedzenia.
Co z nieuczciwą spółką? - O wynikach kontroli zostanie powiadomiona prokuratura - tłumaczy
Jankowski. - Mamy t11 do czynienia z przestępstwem polegającym
na sprzedaży benzyny niezgodnej
z normami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej, a tak~e ustawy o monitorowaniu paliw. Reszta leży Już w
gestii organów ścigania. A te nie
będą miały łatwego zadania. Wła
ściciel firmy przepadł bowiem jak
kamfora, a w poznańskiej siedzibie „EUROTRADEXU" nikt nie
odbiera telefonów.
(nba)

16.786

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży ,,Tę 
cza" w Radlinie podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na
finansowanie budowy Wiejskiego Centrum Turystyki, Rekreacji i Rehabilitacji. Centrum będzie się mieściło w Radlinie. Dofinansowanie z agencji opiewać
będzie na sumę 129.279,04 zł. - To jest 50 % tego,
o co wnioskowaliśmy - mówi Maciej Kostka , prezes
Stowarzyszenia „ Tęcza ". Budowa centrum będzie
przebiegała etapowo. Tylko w tym roku pochłonie
ponad 300.000 zł.
(mat)
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LICZBA WYREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

F

F

-LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘLY PRACĘ

przez pracodawców są: szwaczki, stolarz, pielęgniarka , elektrycy, elek·
tronicy, akwizytor reklam, przedstawiciel handlowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel nauczania początkowego , blacharz-de·
karz, pracownik budowlany, malarz lakiernik wyrobów metalowych , ka·
Sjer, nauczyciele języków angielskiego i niemieckiego, posadzkarz. malarz-konserwator, spawacz okrętÓwy, kierownik produkcji w zakładzie
odzieżowym, traktorzysta, oborowy, mechanik maszyn rolniczych , pracownik przetwórni ryb - osoba z grupą inwalidzką, operator koparki , malarz
budowlany, tokarz - frezer, główna księgowa , nauczyciel j. angielskiego,
kierownik serwisu samochodów ciężarowych, fryzjer - stylista, kierowcy,
inspektor BHP, sprzedawca - akwizytor, malarz, instalator urządzeń wod·
no-kanali:tacyjnych , technolog obróbki metalu , barman , dyspozytor, na·
uczycie! przedmiotów elektrycznych, nauczyciel przedmiotów elektronicznych (telekomunikacyjnych)
Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znaleźć na
stronie www.epuls.praca.gov.pl

Zasiłki przedemerytalne

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

TARGOWISKO
produkt

cena
z 02.07.2004 r.
1,00 - 1.50

Cebula

1 50 · 2,40

Pomidory

1,50 - 3,00

Pieczarki

3,00 -5,50

Ogórki

1,50 - 3,00

Sałata

0,80 -1,50

Cytryny

3,60 - 5,50

Pomarańcza

3,00 - 6,00

Mąka

2,20
2,50 • 5,50

....
'ł

.

.
'ł

0,80 -1 ,00
1 20 • 2,00
1,50 - 3,00
4,80 - 5 50
2,00 - 3,00
0,60 -1 50
3,00 - 5,50
4,00 -6,00
2,00
2,50 - 5 50

1,60 -1 ,85

1,60 - 1,85

3,30 - 3,40

3,30- 3,50

Olej „Kujawski"

4,60 - 4,70

„Tortowa "

Ryż

2,25 - 2,40

Banany

2,60 - 4,50

Mąka

ziemniaczana

2,25 · 2,35
0,50 -1 ,50

maliny

dofinansuje budowę centrum turystyki, rekreacji
i rehabilitacji w Radlinie. Umowa została
już podpisana - zapewnia Maciej Kostka

cena
z 09.07.2004 r.

Cukier

Kapusta

AGENCJA Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w górę
w dół

1 00 -1,60
Buraczki

Jabłka

z agencji

16.724

LICZBA ZAREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

Jaja

Dostaną pieniądze

9 lipca

.
.
'ł

4,60 - 4,70
2,10- 2 850
2,40 -4,50
2,25-2.50
0,30 - 1,00
11 00

Ziemniaki

0,40 - 0,80

0,30 -0,70

Kalafior

0,50 • 2,00

0,50 • 2.20

Jagody

4,00 • 4,50

4,00-5,00

GreJpfruty

4,00 - 7,50

4 00. 6,90

Truskawki

3,00 - 4,00

3,00 - 4,00

Wiśnie

3,50 - 4,00

3,00-3 50

Fasola szparagowa

3,00 - 4,00

3,00 - 4,50

4,00 - 5,00

3,00 - 5,00

Czereśnie

two
N-,

•
63-200 Jarocin
ul. Wolności 1a

Artur Antczak
0-508/318-922

Gazeta Jarocińska, nr 29 (718), 16 lipca 2004

www.gj.com.pl, e-mail: redakcja@gj.com.pl

Aldona Marecka
0-502/22-41-70

PRACOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE
MAKSYMALNIE 26 DNI URLOPU

W tym roku zmieniły
się przepisu dotyczące
urlopów wypoczynkowych. Regulacja wynika
z dostosowania polskiego prawa pracy do prawa
Unii Europejskiej i jest
korzystniejsza dla pra-

Urlop może być
udzielony wyłącznie w te
dni, które są dla pracownika dniami pracy. Rewolucyjna zmiana polega na wprowadzeniu rozliczania urlopów wypoczynkowych w godzi-

• Do określenia wymiaru urlopu zalicza się okres nauki
• oraz okresy poprzedniego zatrudnienia.
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Wypoczynkowy przysługuje wyłącznie w przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli
pracownik nie wykorzysta urlopu w terminie, należy
mu udzielić go najpóżniej do końca pierwszego
• kwarta/u następnego roku kalendarzowego.
Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia na żądanie
Pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie
"."'1ęcej niż 4 dni urlopu w roku. Pracownik zgłasza
ządanie udzielenia urlopu najpóżniej w dniu jego
• rozpoczęcia.
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko
W przypadku, gdy jego obecności w miejscu pracy
Wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili
rozpoczęcia urlopu. Koszty, które pracownik poniesie
W związku z odwołaniem go z urlopu, pokrywa
Pracodawca.

cow n1.k ów z krótszym
St .
azem pracy.
Zgodnie z nowymi
zasadami pracownik
który podjął pierwsz~
P_rac<r, ma prawo ubiegać
się 0
Urlop wypoczynkow~ już po pierwszym
l11iesiącu zatrudnienia.
Otrzyma go w wymiarze
1112
Urlopu, który przysiu ·
giwatby mu po przcPracow ·
anm roku. Ponadto w
nowym kodeksie
Pracy n1·e maJuz
. . 18-d 010.
Wego wymiaru urlopu .

c~:s

nach. Oznacza to, że
urlop może być udzielony w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu
pracownik powinien
przepracować. Jeśli na
przykład ktoś ma obowiązek przepracować l 1
godzin w danym dniu. to
na ten dzień pracodawca
udziela mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze I I godzin (jeden
dzień wolnego odpowiada 8 godzinom pracy).
(ann)

NAUKI WLICZANY DO OKRESU-PRACY,
KTÓREGO .ZALEŻY W'(M14R·URLÓPU,'
... - ... :; ..... - ....
.........,..,

· !ilu/uzawodowej
ukończenia zasadniczej lub innej równorzędneJ
- przewidziany programem nauczania

/ oly
zzas trwania nauki, nie więcej niż 3 lata
w~tutu ukończenia średniej szkoły zawodowej - przen/ 21 ~ny programem nauczania czas trwania nauki,
_ z e Więcej niż 5 lat
abtytu/u ukończenia średniej szkoły zawodowej dla
Za Solwentów zasadniczych (równorzędnych) szkól
•
Wodowych - 5 lat
2
• tytl Ulu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej
4 ata
z tyt I
•
.
•
•
ty u u ukonczenia szkoły policealnej - 6 lat
2
._ tutu ukończenia szkoły wyższej - 8 lat
0 "resy na k. .
u I nie podlegają sumowaniu .

20 dni
J8ślj

.

26 ~r~cown1k jest zatrudniony krócej niż 1O lat
.
n1

Jeśli Pra

. .
cownik Jest zatrudniony co najmniej 1O lat

ze
em
Co zrobić. by z wakacyjnego wyjazdu przywieźć tylko w pomnienia. a nie chorobę? Pierwszym krokiem do
pełnego bezpieczeństwa

ą

zczepienia ochronne. Należy
. ię za zczepić przeciw żół
taczce pokarmowej (Wirusowemu Zapalaniu Wątroby
typu A) i w zczepiennej
(WZW typu B). Przed obydwoma rodzajami wirusa uodporni na szczepionka kojarzona.
Żółtaczką pokarmową zarazić się można w zędzie.
Wystarczy umyć ręce czy
owoce w zakażonej wodzie
lub mieć przypadkowy kontakt z osobą w bezobjawowym . tadium choroby. Leczenie WZW typu A jest bardzo
uciążliwe i długotrwale. Choroba czę to wymaga hospitalizacji i stosowania kilkumiesięcznej diet)'. a co za t)m
idzie długotrnalej przerwy w
pracy. U około I 0-20 % zakażonych następuje na\.\ rót choroby,. której obj aw) mogą

utrzymać się nawet do pół
roku. WZW typu A może prowadzić do aplazji szpiku (choroba układu krwiotwórczego),
żółtaczki cholestatycznej, nawrotów choroby, o trej niewydolności nerek, zaburzeń hema to logicznych, a nawet
ostrej niewydolności wątroby
prowadzącej do zgonu.

Żółtaczkę wszczepienną
można zarazić się

podczas
wizyty u fryzjera. kosmetyczki, tomatologa.
Aby uzyskać pełną ochronę przed WZW typu A oraz
WZW typu B, zgodnie ze
schematem podstawowym,
podaje się trzy dawki szczepionki skojarzonej - druga
przypada po miesiącu od podania pierwszej dawki, a trzecia po 6 miesiącach od pierwszej dawki. Odporność uzy. kujemy już po 4 tygodniach
od przyjęcia pierwszej dawki.
Nie można się szczepić
w trakcie choroby, gdy ma się
gorączkę.
(era)

SI

Największe ryzyko zachorowania niesie wyprawa do Indii
i innych krajów tego rejonu. Osobom , które się tam wybierają, zaleca się szczepienia przeciwko : durowi brzusznemu ,
polio , wściekliźnie , WZW A i B (żółtaczce typu A i B), tężco
wi , bionicy.

Jeśli

wybieramy się do Afryki , warto się zaszczepić przeciwko :
durowi brzusznemu, cholerze . wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A, a także innym chorobom egzotycznym , np . żółtej gorączce . Podczas pory suchej w pasie podzwrotnikowym mogą
występować epidemie meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych . które ma ostrzejszy przebieg niż wystę
pujące w Europie.
W USA raczej nie musimy się bać egzotycznych chorób . Amerykanie, aby zabezpieczyć się przed rozprzestrzenianiem się
chorób , wymagafą bezwzględnie , jeśli pobyt trwa dłużej niż
trzy miesiące , szczepień przeciwko: odrze. różyczce, świn
ce , także polio , bionicy i tężcowi.
W Ameryce Środkowej i Południowej grożne są: dur, wirusowe
zapalenie wątroby, a w Australii i Nowej Zelandii - wirusowe zapalenie mózgu i amebowe zapalenie opon mózgowych .
Bez ważnych szczepień przeciwko żółtej gorączce (ze względu
na duże niebezpieczeństwo zachorowania i ciężki przebieg choroby) nie można wjechać m.in . do Czadu, Kamerunu , Konga ,
Liberii , Mali , Ruandy i Wybrzeża Kości Słoniowej .
Przy wjeździe do państw Afryki, Azji i Ameryki Południowej zalecane są także szczepienia przeciw: bionicy, tężcowi, durowi brzusznemu , polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, meningokokowemu zapaleniu mózgu, japońsk iemu zapaleniu opon mózgowych ,
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W AKACJE

ZANIM WYJEDZIESZ

Wybierając się na wakacje nie
możemy zapomn i eć

go oddychani a oraz para rękaw i

Trzeba j ą zabrać na każdą, nawet
najkrótszą, wycieczkę. Jej wielkość

czek lekarskich z l atek su.
Nal eży pami ętać o zabran iu

i wyposażenie powinny być dopasowane do liczby osób korzystają

kremu do opalania z odpowiednim
fi l trem. - Jeśli kto§ jest mało od-

cych z apteczki. Farmaceuci i lekarze radzą, aby na d łu ższe wypra-

porny na słońce to filtr musi być
wyższy. Jefli ktoś ma ciemniejszą
karnację, to filtr może byc' mniejszy.
Po opaleniu należy natrzd naszą
skórę stosownym kremem, aby nie
dopu.ścic' do j ej nadm iernego wysuszenia - radzi farmaceutka. Je-

wy jej zawartość była bogatsza.
Co powinno się znaleźć w apteczce? - Podstawowe środki prze-

ciwbólowe np. pabialgina, ibuprom. Na pewno musimy zabrać
wodę utlenioną, plasfly najlepiej
te w zestawach, ponieważ sq one
już pocięte na odpowiednie dłu
gofci, gazę do wyjalwiania, która
będzie nam potrzebna w przypadku zranień, bandaż - wylicza Grażyna Stodolna , kierownik apteki

Convallaria na ul. Wolności w Jarocinie. W apteczce powinny się
znaleźć środki regulujące trawie-

śli wybieramy się na Mazury należy pamiętać o preparatach na
kleszcze i komary.

Na apteczki najlepsze są gotowe pojemniki. z uchwytem do
przenoszenia. Mają one odpowiednie zaczepy i gumki mocujące róż
nego rodzaju leki. Jeśli jako apteczki będziemy używal i innych
pojemników, ważną rzecząjest ich
oznakowanie, tak aby każdy mógł

nie (węgiel leczniczy, ranigast,
manti). Potrzebne będą także małe

ją szybko .waleźć w plecaku. Wy-

nożyczki do rozcięcia opatrunku,
chusta trójkątna (np. jako opaska

'itarczy nak l eić napis „Apteczka"
lub czerwony znak,,+".

J eśl i na wakacje wyj eżd ża my

i d u że) . - Należy pamię tać o kocu

samochodem, to nal eży sprawd z ić
stan i zawartość apteczki samo-

ratunkowym, opasce uciskowej,
podstawowych lekach przeciwbó-

chodowej. Znajduje

się

ona

cały

lowych, przeciwbiegunkowych,

cza~ w naszym aucie, gdzie częs to
pan uj ą nie naj lepsze waru nk i do

kroplach nasercowych, żo łądko
wych - mówi kierownik apteki Con-

przechowywania leków - j est zby t
wysoka lub, na odwrót, zby t ni ska

vallaria. Z abierzmy pły n do dezyn-

temperatura. W apteczce samocho-

fekcji skóry Uodyna, woda utleni ona, t akże woda utl eni ona w ta-

dowej przede wszystkim warto
m i eć więcej środków opatrunko-

bletkach, spirytus sal icylowy), ste-

wych. Wśród ni ch na szczegó ln ą

najmni ej dwi e pary), pęsetę, nożyczki (ważne, by by ły zaokrągl o

uwagę zasługują plastry z opatrnnkiem w róż n yc h rozmi arach, pla-

ster bez opatrunk u, plaster wodo-

na wakacje

uciskowa) maseczka do sztuczne-

o apteczce.

rylne gumowe rękaw i czki (przy-

ne na końcu ) i maseczkę do sztucznego oddychania usta - usta).

od porn y, b and aże opatrun kowe
(koni eczni e szerokie i wąs ki e),

śmy w apteczce samochodowej nie

ba n daże el astyczne z zapin kami

przewozili przetermin owanych Je-

(szerokie i wąskie) oraz sterylne

ków i środków opatrun kowych.

Farmaceutka przestrzega, aby-

opatru nki (gazy ma ł e, śre dn ie

Chcesz bezpiecznie i bez
niespodzianek
d oj ech a ć samochodem na
wy m a r z one

Dziecko

W Goluchowie czas atrakcyjmożna spędzić i kiedy słońce
ś wieci , i kiedy pada deszcz .
Do najciekawszych zabytków
i miejsc Gołuchowa z pewnością
należy Zamek, który znajduje się
w parku dendrologicznym należą
cym do Ośrodka Kultury Leśnej .
W Zamku można podziwiać kolekcję waz greckich, późnogotyckie
renesansowe kominki , wyroby
rzemiosła oraz malarstwa. Spacerując po parku, nie można też obojętnie przejść obok Muzeum Leśnictwa które usytuowane jest w
trzech miejscach . W Oficynie
można obejrzeć wystawy zatytułowane : ,. Kulturotwórcza rola

w samochodzie
fotelik
J eśli

wybierasz s ię w wakasamochodem z
mały m dzieckiem, pam i ętaj o foteliku. Powinny być w nim przewożone dzieci w wieku do 12 lat,
które maJą do 150 cm wzrostu.
Fotelik musi być dostosowany do
wagi dziecka. Te, które przeznaczone są dla kilkumiesięcznych
maluchów, mogą też pełnić funkcję kołysk i. Do niektórych moż
na nabyć dodatkowe akcesoria:
śp i wór, pe lerynkę przeciwdeszczową, daszek przeciwsłonecz
ny, moskitierę , stolik do zabawy,
grzechotkę , podstawkę pod kubeczek. Te z różnym i gadżetami
są oczywiście drogie. Kosztują
nawet około 750 zł. Można kupić
foteliki już za niecałe 90 zł. Dla
starszych dzieci są też specjalne podstawki podwyższające już
od 25 zł.
Foteliki mocuje się samochodowymi pasami bezpieczeństwa .
Niektóre mają możliwość regulacji położenia siedziska .
cyjną pod ró ż

tańszy

bilet

na pociąg
PKP oferuje tańsze bilety
w ramach rodzinnych przejazdów. Jeśl i z dzieckiem podróżują

lasu" i „Historia gospodarstwa lena ziemiach polskich". Natomiast na Dybulu znajdują się
eksponaty - narzędzia pracy leśn i 
ków. W Powozowni na uwagę za-

sługuje

wystawa "Przyrodn icze
podstawy leśnictwa - Spotkanie z
lasem". W OKL-u funkcjonuje także Dział Edukacji i Informacji, który

organizuje w plenerze zajęcia
edukacyjne . Dużym powodzeniem wśród turystów cieszy się
zagroda żubrów i danieli. Zwierzę
ta można podziwiać przez cały
dzień . Zaledwie 2 kilo-metry od
Gołuchowa w kierunku Kalisza ,
w lesie jedleckim znajduje się kam i e ń św. Jadwigi. Głaz narzutowy uważany jest za największy
w Wielkopolsce i szósty co do
w i elkości w kraju . Jest to szary
granit skandynawski. Niedaleko
kamien ia znajduje się zbiorowa
mog iła kilkunastu tysięcy pomordowanych w czasie li wojny
światowej .

Tysiące

osób z całej Polski

N owe aulo, kilkuletnie czy nawet
starsze - wszystkie mogą złapać

j aki ś defekt. Au toryzowane stacj e
same proponują swoim k lientom
an ali zę stan u technicznego pojaz-

i mama, i tata - oboje mają zniż
kę 33 %. Dla pociechy kupują bilet ulgowy - 37 %. Zniżka obejmuje dzieci do 16 lat.

aby nie wymiotować
Niektóre dzieci

cierpią

na

chorobę lokomocyjną,

du przed wakacjami.
(nba)

"IoSPRAWDZIĆ
MECHANIK POWINIEN
WTWOIM
. SAMOCHODZIE?
1. Zasadniczego

która wią
z wymiotami . Mogą temu
zaradzić tabletki , środk i ziołowe ,
plastry czy nawet syrop. Kosztują
niecałe 1Ozł . Najbardziej znanym
lekiem jest aviomarin. Jest on dostępny nie tylko w aptekach, ale
także w sklepach czy na stacjach
benzynowych. Tam zapłaci się
jednak za niego więcej niż w aptece. - Tabletki aviomarin mogą

b) sprawd zenie d zi a ła nia hamulca
pomocniczego
c) kontrola szczelności układu hamulcowego
d) sprawdzenie stanu technicznego klocków i tarcz hamulcow ych
e) sprawdzenie Stanu techni cznego bębnów i szczęk hamulcowych
2. Układ zawieszenia
a) kontrola luzów elementów zawieszenia
b) sprawdzanie szczelności amor-

wywołać nadmierną senność

tyzatorów przednich i tylnych

że s ię

- mówi Mariusz Politowicz, farmaceuta. - Istnieją też tabletki
ziołowe oraz plastry, ale w więk
szości wypadków mają raczej
słabsze działanie. Rodzicom , którzy wybierają się w podróż z małym dzieckiem, Mariusz Politowicz radzi skontaktować się z lekarzem. - Lekarz może przepisać
lek w postaci syropu, który jest
dostępny wyłącznie na receptę
- mówi właściciel apteki. Rodzicom zaleca zaopatrzyć się także
w lek przeciw zatruciom, wymiotom i biegunce. Proponuje węgiel
albo smectę.
(kar)

(era)

śnego

ży od Ciebie! Z an im ru szysz, nie
zapomnij sprawdzić. w jakim stanie jest twoje czterokołowe cacko.

wpodróiy

Na wakacie do Gołuchowa
nie

wakacj e? N ie chcesz, żeby Twój
urlop zaczął się od naprawiania poj azdu na drodze? W szystko zale-

i zagranicy każdego roku wypoczywa na plaży gołuchowskiego
jeziora. Turyści przebywają m.in.
na terenie Gołuchowskiego
Ośrodka Turystyki i Sportu. Moż
na tu wynająć domki z zapleczem
sanitarnym. Za dobę należy zapłacić od 90 do 140 zł . Natomiast
młodzież chętnie spędza wakacje
(abi)
na polu namiotowym.

CENY
Plaża

- od pon. do pt 2 z/ normalny, 1zl ulgowy
- weekend 3 z/ normalny, 1,50 z/ ulgowy
Ośrodek Kultury Leśnej
- oficyna 3,50 zł normalny, 2,50 zł ulgowy
- muzeum „Dybul'' 1 zł
- powozownia 3,50 zł nom,alny, 2 zł ulgowy
- oplata za fotografowanie 1Ozł
- opłata za filmowanie 15 zł
Muzeum Narodowe - Zamek
- 8 zł normalny, 5,50 z/ ulgowy
- ZW1edzanie z przewodnikiem (w J polskim) 25 ŻI, (w Języku obcym) 35 zł
- fotografowanie nieprofesionalne - 12 zł ,
- fotografowanie profesjonalne - 11 Oz/

3. Układ wydechowy
- kontrola mocowania , szczelności
4. Układ napędowy
a) sprawdzenie szczelności układu
napędowego

5. Sprawdzenie poziomu ptynóW
eksploatacyjnych
a) oleju silnikowego
b) płynu hamulcowego
c) płyn w układzie chłodzenia
d) płyn spryskiwaczy
.
6. Sprawdzenie stanu ogumienia
a) ocena opon i bieżnika
.
b) sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu
7. Oświetlenie
a) sprawdzenie działania świateł
b) ustawienie świateł

ZRÓB TO SAM
Podczas długiej trasy w samoch 0 •
dzie mogą zdarzyć się różne . ciasami naprawdę drobne usterki, np.
przepalony bezpiecznik . By je usunąć, wcale nie trzeba być mechan 1•
kiem. V\/ystarcz.ąproste narzędzi i nowe
zamienniki. Co warto zabrać?

1. klucz do kół (najlepiej krzyżak0•
wy, który radzi sobie z zapieczonYmi śrubami)
2. śrubokręty (po dwa z każdego rodzaju - krzyżakowe i płaskie)
3 . młotek
4. płyn penetrujący (np wo-40),
zamiennie coca - cola
t5 . zestaw żarówek (przede wsZY 5
kim do reflektorów, świateł hamo·
wania , kierunkowskazów)
.
6 . zestaw bezpieczników (przYnaJmniej po 1 z każdego amperażu)
7. rurkowy klucz do świec . . 1<a
8 . pięciopalczaste rękaw1czk1 , 1<11
0
szmat, papier ścierny. stary k ~
przewożony na dnie bagażnil<a ora
nóż

9 . sprawny podnośnik

Za pomoc w realizacji materia/i
dziękujemy salonowi ,.Fial Auto-DU
kiewicz" w Jarocinie
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T WOJE W AKACJE

OGŁOSZENIA

W ubiegłym tyg
denas ogło
Czytelnikó
szlaki". Prz z c
my na kartki, a p
oryginalne zdjęcia.
opublikujemy i na r zi
grodą główną jest rower

I
Apteka „Centrum"
Jarocin, ul. Wojska Polskiego 44
(centrum handlowe)

CYFROWE STUDIO
Jarocin, ul. Wrocławska 13
tel. (0-62) 747-75-70

I
,,Światowit"

Supermarket „Szarotka"
Jarocin, ul. Powstańców Wlkp.

Jarocin:
ul. Hallera 7, ul. Śródmiejska 11

Su ermarket „Szarotka"
Jaroc , ul. Powstańców Wlkp.

Supermarket
,,Szarotka"
Jarocin, ul. Powstańców Wlkp.

Przez ostatnie dziesięć edycji konkursu „Wakacyjne szlaki" do redakcji dot rło tysiące kartek i kilkaset zdjęć z róż
nych części nie tylko naszego kraju, ale
całego świata. Czytelnicy pisali ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Austr ii,
Hiszpanii, Grecji, Egiptu, krajów skandynawskich i wielu innych. Były też pozdrowienia z okolicznych miejscowości wypoczynkowych: Cichowa, Skorzęcina, Za
niemyśla i Powidza. Chcielibyśmy, aby
ście Państwo i w tym roku przysłali na
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 najoryginalniejszego zdjęcia mamy rower górski.
(ag)

Sponsorem nagrody głównej jest

NIA
,,U WILKA"
Jarocin
ul. Paderewskiego 3/5
ul. Wrocławska-Węg Iowa
tel. 747-38-64

Jarocin
Wrocławska 59
(market Piotr i Paweł)

ul.

siemens c60
i panasonic KX-TCD430

,,Jar-Pak"
Jarocin, ul. Barwickiego

Sklep
ashion Milano"
Jarocin,
ul. Wolności

Sklep obuwniczy „Stonoga"
Jarocin, Rynek 15

50 procent taniej
W okresie wakacyjnym
dzieci i młodzież będą mogli
podróżować autobusami PKS
za 50 % wartości biletu. Zniżka
na jednorazowe przejazdy obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia. Podstawą udzielenia ulgi
jest ważna legitymacja szkolna
lub studencka.
Od 27 czerwca obowiązu
je nowy rozkład jazdy autobusów PKS. Przed najbliższe
dwa miesiące nie będą kursowały autobusy szkolne. Niewielkie zmiany w kursowaniu

autobusów wprowadzono na
trasie Jarocin - Niedźwiady.
- Autobus, który jedzie do Niedźwiad, wjeżdża do Bielejewa.
Kurs do Bielejewa jest traktowany jako szkolny. Oznacza to,
że z Jarocina nie będą wyjeżdżały dwa autobusy, tylko
jednym kursem staramy się zabezpieczyć dojazd do pracy z
miejscowości Bielejewo, Niedźwiady - wyjaśnia Zbigniew
Kubiak, kierownik placówki terenowej PKS w Jarocinie.
(era)
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Biuro Podróży

Teresa Orczykowska
Oferujemy:
Wypoczynek w kraju i za granicą.
(Największa ilość wylotów z Poznania - 13 kierunków),
Oferty najlepszych touroperato rów i zawsze aktua lne LAST MINUTE
(rówrnez TUI i Neckermann),
Dużą ilość

pokoi rodzin nych i

Wycieczki objazdowe oraz
(autokarem lub samolotem) ,

polsko-języcznych

nowość

Kredyt bez opłat
Bez poręczycieli
W krótkim czasie
• Długi okres spłaty

przedstawiciel renomowanych
polskich i zagranicznych biur podróży

Adresy naszych biur:
Jarocin,

animatorów,

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

- wypoczynek+zwiedzanle

Tylko u nas bilety autokarowe wszystkich największych przewożników
do w ielu miast Europy (Jarocin - Londyn w dwie strony - 350PLN, Paryz,
Londyn z Poznania w jedną stronę od 19PLN), Karty Stałego Klienta.
Podróżujesz często - piać mniej!

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

Bilety autokarowe
komunikacji międzynarodowej (cała Europa)

VHOS('
Bile ty lotnicze i promowe

{najtańsze

taryfy),

KredJIJ ,umochodrm e:

Pobyty sanatoryjne - krajowe i za graniczne,

,.....·.

~

Pielgrzymki,

.

Z ręla do

ręla

Bilety lotnicze i promowe

Wycieczki i wczasy

"

T Ml

~

Egzotyka,
Kolonie i obozy(równiezjęzykowe) w kraju i z agranicą,
Ubezpieczenia turystyczne I komunikacyjne,
Kompleksowa obsługa szkół i zakładów pracy.

E

I

WCZASY

Budapeszt, rr
Czeskie Impresje,
Wiedeń i Budapeszt,
Paryż Disneyland La Vilette
Europejskie Parki Atrakcji
Paryż i Zamki nad Loarą
.•
Wioski niezbędnik i
Chorwacja· Wzdłuż Wybrzeia Adriatyku
Włochy klasyczne
n
Grecja - antyczna przygoda IOdni 1
Paryż-rodzinne parki rozrywki 6 dni
Szwajcaria -Lichtenstein
5

~

~~~

~

Karty EUR0<26,

ul.Paderewskiego 11
Czynne: pon.-pt. 9.00 -17.30, sob.10.00 -13.00
Dogodna lokalizacja - blisko PKP i PKS
Tel. (062) 747-22-58 -zadzwoń i zapytaj o ofertę lub umów się na spotkanie

AUTOKAR
BUŁGARIA 13 DNI

1 95
GREOA KORFU 13 DNI 95
CHORWAUA 12 DNI

5
i inne

i inne

MŁODZIEŻOWE EUR0<26

Uzyskany ziom sprzedaj
wGminnej Spółdzielni "SCh"

TELEFONY KARTY f[3
KOMÓRKOWE \·~~-.,

SPRZEDAŻ
RATALNA

I

SKUP SPRZEDAZ ZAMIANA

Punkty skupu:
Jarocin, Mieszków, Golina, Witaszyce

AKCESORIA

Cena skupu
do 450 zł za tonę

SERWIS SIM • lOCK

Czas promocji ograniczony

ZA NOWE TELEFONY

Zapraszamy codziennie 7.00 - 15.00
soboty 8.00 - 12.00

GWARANCJA
NA TELEFONY!!!

Jarocin, ul. Targowa 2
tel. 0692-44-70-75
(062) 605-20-21

CzlJ chcesz mieć piękne wloslJ?
Lubisz się podobać?
Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi TAK/
Odwiedź

Pleszew, ul. Sopalowiczo S (obok dworca PKS)
tel. (0-62) 742-00·74
e-mail: biuro@kinas.pl

-~--czynne pon.· pt. 9.00 • 18.00

PŁACIMY NAJWIĘCEJ

CO MASZ SPRZEDAĆ JUTRO
• SPRZEDAJ DZIŚ

i inne

Zapraszamy do biura
sob. 9.00 • 14.00

odzież

@J®

bielizna ~@
@J®

eJ

atlantic

O/o

ALFA i OMEGA, Jarocin, ul. Śródmiejska
Wieprzowina wzbogacona
w

Zakład

OMEGA

Przyjaciel Twojego S e "

Miesny

Polecamy kiełbasę wiosenną, zwyczajną i grillową
oraz karkówkę, boczek i żeberka na grilla.
Wyroby wspaniąle przyprawione, gotowe na ruszt.

nasz salon

Jarocin, ul. Dabrowskiego 1
tel. 50 6-20-31, kom 0-604/4 7 4-106

pn. - pt. godz. 10.00 - 21.00, sob. godz. 9.00 -17.00

W

RESTAURACJA
Jarocin, ul.

Maratoń

''

''

- Kul'hnhl Polskn

k I, tel. 747-'1JJ-i7

sprzedaży są

porcjowane i pakowane po ok. 0,5 kg lub luzem.

S aczne i wygo
w uży iu

zaprasza na

wieczór taneczny
ODŚ

s

Zapraszamy do nowo otwartego
sklepu

Jarocin, ul. św. Ducha 16
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W PRZYSZŁYM ROKU - WIGWAM I BOISKO
W PARZEWIE

I

Wieś

na końcu

gminy
Zdaniem Stefana Taczały,
sołtysa Parzewa, najważniejszą

li

sprawą dla wsi jest obecnie kanalizacja. - Jak dobrze pójdzie,
to będziemy ją mieli za JO lat.
Sołtys nie ma wpływu na to, kiedy ta inwestycja będzie realizowana. Parzew z zasady jest zawsze brany pod uwagę dopiero
na końcu. Tak się zdarzyło, że
jesteśmy na końcu gminy. lnic
w tym nie można zmienić. Mieszkańcy to rozumieją. Przecież nie
będziemy robić inwestycji odwrotnie - zaczynać od Parzewa,
a potem dopiero przemieszczać
się do Kotlina - mówi Stefan Taczała.

Ili

P?konuje nim liczące ki l kadziesiąt
kilometrów trasy.

W połowie roku sołtysowi
llda!o się zakończyć sprawę toPoli rosnących przy drodze do
Suchej. Po sześciu latach walki
drzewa zostały wreszcie wycię
te. Pnie zostały pocięte na deski.
W przyszłym roku ma zostać
Z nich zbudowany drewniany wigwam. - Mamy już przyszykowane deski na stoły i ławki. Są specjalnie grubiej cięte. Byliśmy już
w l arantowie, aby obejrzeć, jak
Powinien wyglądać taki wigwam.
Mamy 39 kubików drewna. ifystarczy to nam na obiekt o wyiniarach 12 na 12 metrów. Chceiny też zrobić boisko przy nowej
Szkole. Z ziemi, która pozostanie,
Planujemy wykonanie nasypu,
czegoś w rodzaju pagórka, aby
dzieci miały skąd zjeżdżać zimą
· Wyjaśn i a sołtys Parzewa. Wioska ma 280 mieszkańców (46 gospodarstw).
Stefan Taczała podkreśl a, że
; e Wsi przydałoby się ki lka doatkowych lamp ulicznych . - Na
: ~ no będę to zgłaszał na sesji.
°11 Jednak zawsze mówi, że te
1
anzpy świecą zającom. Inni kolnentują, że przez te oświetlenie
lnmny teraz niż demograficzny
Wo 1 · .
o n1nie i mniej dzieci się rodzi.

SPORTOWIEC, STRAŻAK I S POŁECZNIK - TAK OKR E Ś LAJĄ SOŁTYSA
W ŁOWĘ C I CACH

Uśmiechnięty sołtys
Waldemarowi Geldnerowi

Żarty, żartami, ale bezpieczeń
stwo mieszkańców jest bardzo
ważne. Chciałbym, aby w tej wsi
wiele zrobiono, ale na razie nie
możemy liczyć na żadne większe
inwestycje, bo większość pienię
dzy pochłania teraz szkoła. Cieszę się, że wkrótce zostanie oddana do użytku. Drogi co prawda pozostawiają wiele do życze
nia, bo w większości są to żużlów
ki. Przydałby się jakiś asfalt, ale
sytuacja nie jest tragiczna - zastanawia się sołtys.

wszystko się podoba - wieś, którą
administruje, organizacje, z którymi współpracuje, rada solecka
i miejscowa młodzież. Cieszy go

Taczała podkreśla, że był
jedną z osób,

które walczyły o to,
w Sławoszewie nie
została zlikwidowana i aby udało się wybudować nowy obiekt.
- Mówiono, że szkoła na takiej
wsi jest niepotrzebna. A przecież
ta placówka jest dla dzieci z czterech miejscowości. U nas wiele
się dzieje. Szkoła jest bardzo potrzebna. To także zasługa poprzedniej rady rodziców. Sam
bym niczego nie zwojował - podżeby szkoła

kreśla.

STEFAN TACZAŁA bardzo lubi
jeździć rowerem. Zdarza się, że

NA S I SOŁTYSI

Stefan Taczała pochodzi
z Woli Książęcej . W 1972 roku,
po ślubie, przeprowadził się do
Parzewa. Ma 54 lata. Sołtysem
jest już czwartą kadencję. Dotychczas nie miał żadnych konkurentów w walce o to stanowisko. - Jestem bezkonkurencyjny.
Mieszkańcy wybierają mnie jednogłośnie. Niektórzy twierd-::.ą,
że będę sołtysem dożywotnio.

Mam bardzo zgraną radę somówi Stefan Taczała. Jest
rolnikiem wykwalifikowanym.
Utrzymuje się z go podarstwa
rolnego.
Sołtys Parzewa to zapalony
myśliwy. Od 14 lat należy do
Kola Łowieckiego nr 24 „Szarak" w Kotlinie. Od 6 działa
w zarządzie jako karbnik. Pełni
funkcję radnego, a zarazem przewod niczącego Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Gminnej Społecznej Rady Sportu. Od 9 lat działa w zarządzie
Banku Spółdzielczego w Jarocinie.
Lubi jeździć na rowerze. Zdarza
się, że wieczorami pokonuje ponad 30-kilometrowe trasy. Ulubionym daniem olty a jest jajecznica. Stefan Taczała marzy
o własnym domu. Obecnie mie zka w budynku gminnym. - Chciał
bym też zmienić samochód. Fordem z 1986 roku jeżdżę już siódmy rok. Pier,vszym moim samochodem był mały fiat. Później
m i ałem forda fiestę, a teraz
escorta - mówi sołty Parzewa.
Ma czwórkę dzieci. Dwóch synów je tjuż żonatych. Je t dziad{Is)
kiem czworga wnucząt.
łecką-

V

chodnik, który w ubiegłym roku
w Łowęcicach. Do peł
ni szczęścia sołtysowi brakuje tylko, aby go dokończono, do czego ponoć zobowiązał się wójt Dariusz Strugała. We wsi wymieniono też część lamp oświetlenio
wych na bardziej efektywne i energooszczędne. W czasie trzech kadencji sołtysowania Waldemara

położono

Geldnera Łowęcice zostały zwodociągowane, zgazyfikowane i stelefonizowane. Mieszkańcom przydałaby się jeszcze tylko kanalizacja. We wsi nie ma świetlicy, ale
w razie potrzeby sołtys może
korzystać z sali w pobliskim
Wojciechowie.
Waldemar Geldner bardzo
chwali mieszkańców Łowęcic .
Twierdzi, że są chętni do pracy,
że nie trzeba ich długo namawiać
i prosić, zawsze na rzecz wsi gotowi są do działania. Znalazł też
wspólny język z dziećmi i mło
dzieżą. Od kilku lat organizuje im
wyjazd na basen do Leszna. - Raz
w roku, zimą jedzie autokar pełen dzieciaków. My płacimy za autokar i godzinę na basenie, a jeśli oni chcą być dłużej, to muszą
sobie wykupić ze swojego kie szonkowego. Czasem kierowca
autokaru już się niecierpliwi, bo
dzieciaki wysupłują ostatnie
drobne i jeszcze chcą zostać mówi sołtys. - To jest taka atrakcja, że cały rok czekają, kiedy
przyjdzie „ Gwiazdor". Męczą
nas teraz, żeby jeszcze dodatkowy
wyjazd zorganizawać - dodaje.

Sołtys

razem z

żoną Włady

sławą wychowują 15-letnią

córi 7-letniego syna
Macieja. Mają 7-hektarowe gospodarstwo. Waldemar Geldner
znany jest w całej gminie z dużej
aktywności. Oprócz tego, że peł
ni funkcję sołtysa, należy do
Ochotniczej Straży Pożarnej i pręż
nie działa w Ludowych Zespołach Sportowych. Działacze tej
organizacji chcieli, aby został ich
prezesem, ale się nie zgodził. - To
nie sztuka wziąć jakąś funkcję,
trzeba ją jeszcze pełnić, to jest zobowiązanie, a ja wiem, że nie
miałbym już na to czasu - mówi.
Nade wszystko lubi grać w piłkę.
Swego czasu robił to nawet „zawodowo" w Wiśle Borek Wlkp.
Mieszkańcy Łowęcic są zadowoleni z sołtysa. - Jest młody, chęt
ny do wszystkiego, a poza tym on
zawsze się śmieje. Takiego czło
wieka jak się widzi, to już się jakaś
lżej robi i chce się żyć. Ja się nie
dziwię, że on zawsze ludzi do roboty
znajdzie. Sam jest do tego pierwszy,
to inni za nim. Nie sztuka jest tylko
zarządzić - mówi jedna ze starszych mieszkanek Łowęcic. {an n)
kę Dominikę

V
GIMNAZJUM W WOLI KS IĄŻ ĘC EJ TEŻ S KO RZYSTAŁO

Rolnicy
Około

chcą

wiedzy

200 rolników z Woli nizowane i zdyscyplinowane, w cza- - wyjaśniał Wojciech Grzelka.
Wysogotówka, Twar- sie kursów panowała miła atmos- - Wiele lat prowadzę szkolenia,
dowa, Sławoszewa, Kurcewa i Ra- fera, ludzie się integrowali - dodał ale w Woli Książęcej panował
cendowa uczestniczyło w kursach prowadzący spotkania. - Cieszy- · niepowtarzalny klimat, pracowakomputerowych rachunkowości my się, że szkoła jest także miej- ło się wspaniale - mówił wykła
rolnej i wiedzy o Unii Europej- scem spotkań mieszkańców wsi. dowca. - Uczniowie i nauczycieskiej. Szkolenie finansowane Pomysł organizowania tego szko- le wdzięczni są panu Maciejowi
było z budżetu Agencji Restruklenia był jak najbardziej na cza- Kostce, który od początku do końturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Gimnazjum w Woli Książę
cej otrzymało z Agencji dofinansowanie na wyposażenie pracowni komputerowej w wysokości 15
tysięcy złotych. Z tych pien i ędzy
zakupiono 6 nowych zestawów
komputerowych . - W ramach
umowy nasza placówka miała za
to przeprowadzić szkolenie rolników z okolicznych wsi - mówiła
Tere a Liczek, dyrektor gimnazjum. Ponieważ do szkoły uczęsz
cza młodzież z różnych wsi, organizatorzy postanowili sporzą
JEDNA Z GRUP SZKOLĄCYCH się w obsłudze komputera po zakończeniu
dzić listy chętnych z tych miejkursu
scowości. - Takiego zainteresowania kursami nie pamiętam, cie- sie. Dziś rolnicy muszą posługi  ca czuwał nad pozyskaniem pieszy fakt, że rolnicy tak chętnie wać się tym sprzętem . Już myśli niędzy z agencji oraz sprawnym
cfzcą się szkolić - mówił Maciej my o dalszych etapach tego kur- przebiegiem szkoleń - mówiła
Kostka, współorganizator szkole- su - mówił Marian Żurek, najstar- Teresa Liczek. Część pieniędzy,
nia. Najwięcej chętnych, ponad szy uczestnik szkolenia. W pro- w wysokości 2.700 zł, pochodzisru, uczyło się obsługi kompute- gramie drugiego kursu przewi- ła z budżetu gimnazjum. - W prara. - Przy jednym komputerze pra- dziana była rachunkowość rolna. cowni mamy teraz już 17 stanocowało po trzech rolników, jed- Wszyscy rolnicy nauczyli się wy- wisk komputerowych, z których
nak chcieliśmy umożliwić naukę pełniać wnioski o dofinansowa- na co dzień korzystają wszyscy
wszystkim chętnym - opowiadał nie do rolnictwa z UE, a także -:.a- uczniowie tej placówki - dodała
Piotr Nowak, prowadzący zaję poznali się z dokumentacją, którą dyrektor.
cia. - Grupy były bardzo zorga- niedługo będą musieli prowadzić
!WONA NOWICKA
Książęcej,
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23 drużyny wystartowały w V Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ekipy rywalizowały w sztafecie i ćwiczeniach
bojowych . Zmaganiom na stadionie przypatrywała się spora grupa kibiców. Na zwy-

męska

cięzców czekały gratulacje od władz samorządowych i nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatowy OSP RP, Starostwo Powiatowe i jednostkę Państwowej Straży Pożarnej

w Jarocinie.

OSP WITASZYCE - kat.

męska

do lat 16-tu

OSP KADZIAK - kat.

OSP JARACZEWO kat.

męska

do lat 16-tu

OSP LUDWINÓW - kat. męska do lat 16-tu

OSP WOLA KSIĄŻĘCA - kat. żeńska do lat 16-tu

OSP PANIENKA - kat.

żeńska

do lat 16-tu

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

do lat 16-tu

OSP CIELCZA - kat. żeńska do lat 16-tu i powyżej (razem)

OSP JAROCIN - kat.

męska

pow. lat 18-tu

(nba)

OSP WYSOGOTÓWEK - kat. męska do lat 16-tu

OSP LUDWINÓW - kat. żeńska do lat 16-tu

OSP CEREKWICA kat.

męska

pow. lat 18-tu

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
WWw.gj.com.pl
-----------------

Osp KOMORZE - kat. żeńska pow. lat 16-tu

Osp WITASZYCE - kat.

męska pow. lat 18-tu

Osp~ ••

"'-"WOSZEW - kat. męska pow. lat. 18-tu
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OSP ŁOBZOWIEC - kat. żeńska pow. lat 1.6-tu

OSP KOTLIN - kat. żeńska pow. lat 16-tu

OSP MINISZEW - kat. męska pow. lat. 18-tu

ÓSP KOTLIN - kat. męska pow. lat 18-tu

OSP KADZIAK - kat. męska pow. lat 18-tu

OSP NOSKÓW - kat. męska pow. lat 18-tu
ZdJI/CUI Bartosz Nawrocki

OSTATECZNA
KWYFIKACJA
Grupa żeńska do lat 16
1. Ludwinów
2. Cielcza
3. Wola Książęca
Grupa żeńska pow. lal 16
1. Komorze
2 Łobzowiec
3 Kotlin
Grupa męska do lat 16
1. Witaszyce
2. Wysogotówek
3. Ludwinów

Grupa męska pow. lal 18
Osp
LUDWINÓW - kat.

męska pow

lat 18-tu

ZACIEKŁA

RYWALIZACJA na stadionie trwała kilka godzin

1. Kadziak
2. Ludwinów
3. Jarocin

Gazeta Ja rocińska
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STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI

DOSTAŁO
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11 TYS. EURO
PIENIĄDZE

Teatralne i filmowe

Wakacje

PROJEKCJE

za 128 tys.

Stowarzyszenie Jarocin XXI pozyskało 11 tysięcy euro z programu
„Partnerstwo miast i obywateli" na realizację polsko-niemieckiego
projektu kulturalnego pod nazwą „Projekcje". Jego autorkami są
Monika Kula prowadząca Teatr 21 oraz Małgorzata Niestrawska
zjarocinskiego urzędu miejskiego. Pozyskane pieniądze przeznaczone
będą na organizację warsztatów artystycznych.
Projekt Stowarzyszenia Jarocin XXI zakłada spotkanie dwóch
zupełnie odmiennych kulturowo
grup młodych Polaków i Niemców. Do współpracy zaproszono
dwie niemieckie organizacje poza-

w naszym miepartnerskim Schl(fchtern.
Pierwsza z nich to „Werkstatt-Theater", stowarzyszenie, które naucza młodych ludzi sztuki teatralnej. Drugim partnerem jest „KukiKino", organizacja powołana do
życia przez młodych ludzi, która organizuje przeglądy kina europejskiego. - ,, Projekcje" mają pokazać tym
rządowe działające
ście

„Partnerstwo miast i obywateli" jest
programem współpracy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej, zainicjowanym i finansowanym przez
Fundację im. Roberta Boscha (Niemcy), realizowanym wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego (Polska)
i Centrum Informacji dla Organizacji Non-Profit (Czechy). Chodzi o to,
by organizacje pozarządowe podjęły działania wpływające na rozwój
lub ożywienie współpracy partnerskich miast i gmin.

młodym

ludziom, iż mimo tego, że
ich perr:eplja rzeczywistości jest róż
na, to mają oni ze sobą wiele wspólnego. W tym celu zastaną użyte dwie
formy ekspresji: teatr i film. Dla
ogólnego odbiorcy innowacyjne bę
dzie połączenie teatru i kina, jako
fonny poszukiwania wspólnych mianowników kulturowych i społecz
nych - mówi Monika Kula.

„Projekcje" ruszą 8 sierpnia
.,Hotel Wyobraźni" to odrębny projekt Stowarzyszenia •Jarocin XXI".
Jego celem jest prezentacja prac
plastycznych młodych twórców, w 14
wnękach okiennych nieczynnego
hotelu „Polonia". Do udziału w prezentacji zaproszono uznanych
plastyków z kręgu galerii Raster
w Warszawie oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych z Poznania
i Wrocławia. Ta inicjatywa plastyczna ma przybliżyć Jarociniakom sztukę współczesną. Pierwsza ekspozycja poświęcona będzie językowi
ciała, aktorskiej ekspresji uchwyconej podczas trwających w ramach
.,Projekcji" warsztatów teatralnych.
Inicjatywę wzbogacą koncerty muzyczne odbywające się na scenie
przed budynkiem „Hotelu Wyobraź
ni" (budynek .Polonii").

w Jarocinie. Pierwszym etapem
będą warsztaty teatralne prowadzone przez Marcina Liberę i Janusza Stolarskiego z teatru „Usta
Usta". Będą się one odbywały
w JOK-u. Warsztaty zakończą się
wspólnym przedstawieniem teatralnym, które zostanie zaprezentowane widowni w Polsce i Niemczech. Na jarocińskim rynku pokaz
będzie miał miejsce 13 sierpnia.
W czasie trwania warsztatów
teatralnych planowana jest dyskusja z udziałem lokalnej prasy na
temat kultur)' młodzieżowej:
,,Dziesięć lat po festiwalu w Jarocinie. Twórcy i odbiorcy kultu

.Projekcje" mają pokazać młodym
ludziom, iż mimo tego, że ich percepcja rzeczywistości jest różna, to
mają oni ze sobą wiele wspólnego

Stowarzyszenie „Jarocin XXI"
od 1999 roku. Jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą młodych ludzi. Stowarzyszenie prowadzi Jarocińskie Spotkania
Filmowe, Teatr 21 oraz Muzyczne
Spotkania z Poezją.
działa

Stowarzyszenie Jarocin XXI ogła
sza nabór do udziału w Międzyna
rodowych Warsztatach Polsko-Niemieckich .Projekcje 2004".
Zgłaszać może się młodzież gimnazjalna, licealna i studenci pod

nr 502/39-38-38 lub 747-35-93.
O uczestnictwie decyduje kolejność
warsztatach jest

zgłoszeń . Udział w
bezpłatny.

młodzieżowej". Stowarzyszenie
planuje na wrzesień przegląd filmowy. Pokazane będą filmy z dorobku obu kinematografii. Repertuar zostanie przygotowany wspólnie. - Młodzież z Jamcina uczestnicząca w projekcie w lutym pojedzie do Schluchtern, aby tam w rodzimym mieście "Werkstau-Theater" zweryfikować głoszony osąd,
że pokonywanie granic za pomocą
sztuki rzeczywi.ście ma sens i rację bytu - mówi Monika Kula.
{mat)

Półkolonie
Zakończył się

półkolonii

pierwszy tur-

w Jarocińskim
Ośrodku Kultury. Z oferty skorzystało 30 dzieci. Ośrodek
przyjmuje zapisy na kolejny turnus, który potrwa od 2 do l 3
sierpnia. Odpłatność wynosi
100 zł. Wśród atrakcji organizatorzy zapewniają wyjazd do
kina w Poznaniu, na basen do
Krotoszyna, ognisko, gry i zabawy. Uczestnicy mają zagwarantowany również posiłek
(drugie śniadanie).
Każdego dnia w JOK-u od-

z JOK-iem

bywają się zajęcia różnych

sekcji. Można uczyć się malowania i śpiewania. Coś dla siebie
znajdą również miłośnicy bajek.
-

Każde

dziecko

może

do nas
przyjść i miło spędzić czas - za-

pewni a Bogusław Harendarczyk, dyrektor JOK-u. Informacje na temat oferty wakacyjnej
można uzyskać pod nr telefonu
747-30-02.
W czytelni „Pod Ratuszem"
w Jarocinie przez całe wakacje,
aż do połowy września odbywa się giełda podręczników.

Natomiast w bibliotece w Witaszycach w miniony poniedziałek miał miejsce konkurs
plastyczny „Wymarzone wakacje". Wzięły w nim udział dzieci z klas O - V szkoły pod. lawowej. Przez cały czas uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej i gimnazjaliści mogą
przynosić do biblioteki wypracowania na konkurs literacki.
Tematem jest „Moje najpięk
niejsze w. pomnienie wakacyjne".
{mat)

zł

128 tys. zł wydała gmina Jarocin na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Pieniądze otrzymały 23 organizacje i stowarzyszenia z gminy.
Prawie 1.200 dzieci i młodzieży z gminy Jarocin weimie
udział w różnych formach wypoczynku letniego dofinansowywanych z gminnego budżetu. - To

ganizacje pozarządowe, szkoły
a także inne placówki nie działa·
jące w celu osiągnięcia zysku.
Ogólna kwota gminnego dofi·
nansowania wyniosła 128.00ozL
. !Z
Jest to dwukrotnie więceJ 0
w roku 2002. Z myślą o dzieciach
i młodzieży najbardziej potrzebU·
jących wsparcia, zorganizawane
zostaną dwa dziesięciodniowe
turnusy w Karpaczu dla os~b
około 500 dzieci więcej niż w
uczęszczających
do świetlic sOCJ~
roku ubiegłym i prawie I .OOO niż
terapeutycznych
prowadzonyc
w 2002 roku - podkreśla Adam
przez
jarociński
urząd
miejski. Oba
P,awlicki, burmistrz Jarocina.
turnusy
zostaną
w
I
00
% sfinan·
Organizatorami kolonii i pół
kolonii w miejscu zamieszkania sowane z gminnego budżetu,
(mat)
oraz obozów sportowych są or-

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Mło
dzieży „ Tęcza" w Radlinie (obóz socjoterapeutyczny dla dzieci, półkolonie
w Radlinie, Cielczy i Mieszkowie).
koszt całkowity obozu
25.100
dofinansowanie urzędu
5.800
liczba uczestników
35
koszt całkowity półko l onii
17.000
dofinansowanie urzędu
5.000
liczba uczestników
135
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin
,,Szkoła Dzieciom" (obóz profilaktyczny)
koszt całkowity
14.700
dofinansowanie urzędu
4.000
liczba uczestników
30
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
,,ŚW. Marcin" (obózsportowo-profilaktyC'ZJly)
koszt całkowity
12.000
dofinansowanie urzędu
4.000
liczba uczestników
25
Klub Sportowy „Pirania" (obóz sportowo-profilaktyczny)
koszt całkowity
13.500
dofinansowanie urzędu
4.000
liczba uczestników
25
Jarociński

Klub Sportowy „Jarota"
(obozy sportowo-profilaktyczne 8 sekcji}
koszt całkowity
75.000
dofinansowanie urzędu
32.000
liczba uczestników
200

Uczniowski Klub Sportowy „Grom" wGolinie (półkolonie „Lato na sportowo")
koszt całkowity
7.OOO
dofinansowanie urzędu
1.750
liczba uczestników
50
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka",
Gimnazjum nr 1 w Jarocinie (obóz
sportowo-profilaktyczny)
koszt całkowity
13.900
dofinansowanie urzędu
4. 200
liczba uczestników
25

OFERTA WAKACYJNA W GMINIE JAROCIN

nus

NA WYPOCZYNEK DZIECI

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka"
wJarocinie (obózsportowo-profilaktyczny)
koszt całkowity
15.700
dofinansowanie urzędu
3.000
liczba uczestników
15
Ludowy Klub Sportowy „Ippon" w Jarocinie (obóz sportowo-profilaktyczny)
koszt całkowity
12.500
dofinansowanie urzędu
4.000
liczba uczestników
30
Uczniowski Klub Sportowy w Cielczy
(obóz sportowo-profllaktyczny)
koszt całkowity
14.300
dofinansowanie urzędu
2.000
liczba uczestników
26
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint" wJarocinie (obóz sportowo-profilaktyczny)
koszt całkowity
37.000

dofinansowanie urzędu
3.5~~
liczba uczestników
·e)
Zespół Szkół w Wilkowy (pófkolon~
3
koszt całkowity
7· 0
dofinansowanie urzędu
3-~0
liczba uczestników
SP nr 4 w Jarocinie (obóz krajoznal'I·
czo-profilaktyczny)
0
18·60
koszt całkowity
ooo
2· 1
dofinansowanie urzędu
3
liczba uczestników
SP w Mieszkowie (półkol onie)
4·500
koszt całkowity
OD
1·\
dofinansowanie urzędu
0
liczba uczestników
ocinie
Zespół Szkół Społecznych wJar
(obóz profilaktyczny)
ooo
12. aoo
koszt całkowity
dofinansowanie urzędu
25
liczba uczestników
Parafia i Uczniowski Klub sportoWY
430
w Golinie (półkolonie)
10·000
koszt całkowity
4
dofinansowanie urzędu
· ao
liczba uczestników
ocinie
Klub Osiedlowy SMLW w Jar
(półkolonie)

koszt całkowity
dofinansowanie urzędu
liczba uczestników
JOK (półkolonie)
koszt całkowity
dofinansowanie urzędu
liczba uczestników

12.00o
3.00o
50

14.o4°
4 ooo

· ao

. ociński
Spółka Jarocin - Spor_!, 131 eulYcz·
urząd miejski (obóz soCJote~aierapell·
ny dla dzieci ze świetlic socJO u rząd
2
tycznych prowadzonych prze
miejski)
24.000
koszt całkowity
24.000
dofinansowanie urzędu
40
liczba uczestników

r4ssis

Stowarzyszenie Edu~acyjónł:olOnie)
Szkoła" w Bachorzew1e (P
koszt całkowity - 10.290
0
dofinansowanie urzędu - 1. 5o
liczba uczestników - 15
.
Gilllns·
Stowarzyszenie EdukaCYJ~:oi~nlB)
zjum 2000" w Golinie (pó
3iJ00
koszt całkowity
1.5005
dofinansowanie urzędu
1
liczba uczestników
Komenda Hufca ZHP wJaroc
harcerski}
koszt całkowity
dofinansowanie urzędu
liczba uczestników

óZ
inl8 (Ob

2s.o00
7.500

66

Gazeta Jarocińska
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JUBILEUSZ POWSTANIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PANIENCE

Już

55 lat

są

razem

Piasek w Jaraczewie
Na tym koncercie nie wypada/o nie być . Dwie i pól godziny
Andrzej „Piasek" Piaseczny śpiewa/ i bawił publiczność w Jaraczewie. Miejscowy stadion wypełniony był po brzegi. Najbardziej
znane przeboje „Piaska" nagradzane były gromkimi oklaskami
1 aplauzem , szczególnie ze strony wszystkich nastolatek. Koncert odbył się w ramach Dni Jaraczewa.
(ann)

CZŁONKINIE Kola Gospodyń Wiejskich w Panience z władzami gminy

Emeryci na pikniku
40 osób z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów koło Żer
ków wzięło udział w pikniku integracyjnym. Emeryci bawili się
W gospodarstwie agroturystycznym w Żernikach . Była to pierw(era)
sza z cyklu imprez zaplanowanych przez żerkowskie koło.

Spółdzielczego". Goście członki

Taaaka
ryba
Pięć

Uroczystość jubileuszu 55-lecia KGW Panienka rozpoczęła się
mszą św. w miejscowym koście
le, którą odprawił ks. proboszcz
Grzegorz Czubak.
Na tępnie, pełniące honory
gospodyń - członkinie koła zaprosiły wszystkich gości do sali wiejskiej na część oficjalną, poczęstu
nek i zabawę.
Z okazji jubileu zu wójt Dariusz Strugała wręczy! odznaczenia za zasługi dla gminy Jaraczewo. Natomiast Stanisław Jankowiak, członek Krajowej Rady
Spółdzielczości rozdał odznaki
„Zasłużony Działacz Ruchu

w Panience złożyli
i gratulacje.
Uczestnicy uroczystości biesiadowali przy suto za tawionym
stole i cia tach własnego wypieku. Były śpiewy i monologi w wykonaniu Marianny Łuka zyk. Jubileusz u 'wietnił występ orkiestry
strażackiej z Książa Wlkp. Obchody zakończyły się zabawą taneczną dla wszystkich mieszkań
ców Panienki.
(ann)
niom

koła

życzenia

kilogramów waży/ sum

złowiony przez Zbigniewa Mi-

siaka z Jarocina. Ryba mia/a 90
cm i została złapana na rasów~ kę w Warcie w Nowym Mieście
] w nocy z 1O na 11 lipca. Zakoń1 czona sukcesem walka z dra{ pieżnikiem trwała 15 minut.

ó:

(faf)

~

Medalem „Za szczególne

zasługi

dla gminy Jaraczewo"

Marianna Banaszak (od 23 lat prezes KGW Panienka, od 50 lat członkini kola)
Odznaką „Zasłużony

dla gminy Jaraczewo"

Halina Polowczyk, Sylwia Wagner
Odznaką „Zasłużony Działacz

Ruchu

Spółdzielczego"

- członkinie KGW Panienka: Marianna Banaszak, Pelagia Banaszak, Halina Polowczyk, Sylwia Wagner, Anna Wojtkowiak, Irena Witczak, Mirosła
wa Urbanowicz, Zofia Suszczyńska
- członkinie innych kół z gminy Jaraczewo: Zofia Raczkiewicz (KGW Łowę
cice), Helena Szkudlarek (KGW Łobzowiec) , Aniela Piasecka (KGW Brzostów), Stefania Wardyńska (KGW Góra)
- Teresa Klim (niezrzeszona)

-., KRÓTKA HISTOiu~-i<oi·A GOSPODY_Ń 'WIEJŚKIC°H . ·
-, ..W. PĄ_NIENC~ . • .... · -- · _·

_.- . :_-

Inicjatorką powstania KGW w Panience, w 1949 roku, i pierwszym prezesem była Maria Bręska. Pierwsze deklaracje podpisało 7 członkiń . W krótkim czasie ich liczba zwiększyła się do 20. Mimo kłopotów lokalowych panie spotykały się systematycznie w swoich domach . Przeprowadzały kursy
pieczenia , gotowania, przygotowywały referaty na różne tematy. Aktywna
działalność załamała się wraz ze śmiercią Marii Bręskiej. W 1977 roku
nowym prezesem koła została Anna Wojtkowiak. W tym czasie zakończo
no budowę sali wiejskiej. Od tej pory organizowane były zabawy taneczne,
wieczorki, obchody różnych świąt oraz kursy. Koło zajmowało się rozprowadzaniem piskląt. Członkinie koła współpracowały z komitetem rodzicielskim działającym przy szkole i z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w organizacji letnich półkolonii i innych przedsięwzięć na rzecz uczniów.
Po rezygnacji Anny Wojtkowiak z funkcji przewodniczącej, nową szefową koła została Marianna Banaszak, która jest przewodniczącą do dzisiaj . Na początku lat 80-tych liczba członkiń wzrosła do 54. W roku 1989
i 1990 KGW z pomocą miejscowej młodzieży zorganizowało w Panience
dożynki wiejskie Z uzyskanego dochodu kolo zakupiło piec gazowy i zastawę stołową. W pomieszczeniu po dawnym klubie Ruch kobiety urządzi
ły kuchnię. Z chwilą. gdy zaprzestano rozprowadzania piskląt, liczba członkiń
zaczęła się zmniejszać - do 11 w 2002 r. Obecnie koło liczy 15 członkiń .
Panie nadal się spotykają. Świętują Dzień Kobiet i inne okazje.

OGŁOSZENIE

lERMO ORGANIKA RADZI

- ·· TERMO ORGANIKA RADZI

Sucho
Myśf:cieplo
02;ę1.. ·

2 n ~, współpracy
Po/ a1~iększym

Sty:k,n:,

producentem
firmą
Prie O Organika,
Pań dstawiamy
ct 01
cykl porad
Cioc · ciących
% iep/enia domu.
~tarto o tym pomyśleć
Pa,inie teraz, kiedy
se2 ą Parą rusza
on budowlany.

r8,~P1anu,

;twu

...~,

• TERMO ORGANIKA RADZI

wszędzie:

TERMO ORGANIKA RADZI

Termo-W

Dużym wyzwaniem dla każdego materiału termoizolacyjnego jest jego zachowanie
w bezpośrednim kontakcie z wilgocią. Płyty styropianowe Termo-W produkowane przez
Termo Organikę nie chłoną wody i nawet w bardzo wilgotnym środowisku zachowują

cechy najlepszego

materiału

Tc cechy pozwalają za tasować
ten materiał wsz~dzie tam, gdzie moic być mokro i bardzo mokro.
PODŁOGI I TARASY
P ł yty Termo-W nadają się znakomicie do ocieplania tara ów i podłóg.
W tych miej cach stanowią idealny
materiał chroniący przed przemarzaniem. tyropianem Termo-W izoluje
. ią również zewnątrzne ścian, piwnic. Płyty Tenno-W chronią piwnice
przed wilgocią i jednocześnie utrzy-

termoizolacyjnego.
muj ą ciepło. Z tych samych wzglę
dów Termo-\.\ jest idealnym izolaton.:m fund amcntó"' i róincgo rodzaju

chroni przed wysoką temperaturą
i obciążeniami mechanicznymi .

cokołów .

styropianu Tem10-W są
Tenno-W Geo (ociepleniowodrenażowe). Płyty te mają specjalnie
zaprojektowany system kanalikó\\ ,
które działająjak dreny odprowadzające wodę. Mają one dodatkową warstwę filtracyjną z geowłókniny. Dzię
ki niej specjalne rowki odprowadzają
ce wodę w płytach styropianowych

DACHY ODWRÓCONE
Płyty Termo-W ą z powodzeniem -10 owane także do ocieplania
dachów \\ nowoczesnych konstrukcjach tzw. dachów odwróconych. Mówiąc w uproszczeniu kładzie się je na
betonOW) trop i pokrywa na przykład darnią. Tem10-W uszczelnia dach,

FUNDAMENTY
Pochodną

płyty

; ' TERMO ORGANIKA RADZI

nic zatykają sią ciasteczkami iłów,
gliny, czy pia ku. Stosuje się je w
tych miejscach, gdzie potrzebne jest
wyjątkowo sprawne odprowadzanie
nadmiaru wody.
Płyty styropianowe Termo-W są
produkowane standardowo w wymiarach 500 x I OOO mm, o grubościach
od 20 do 200 mm.
Wszystkich
zainteresowanych
kupnem
!')Topianu
prosimy
o kontakt
znaSZ}m
przedstawicielem
handlowym:

LIDKA GRZANA

O603 97 00 51
WWW.TERMOORGANIKA.COM.PL
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~ NASI MILUSIŃSCY
Na

świat

_

·.

przyszli :

LIWIA WŁOSZCZYK, JULIA JÓZWIAK, OLIWIA SEILER, ZUZANNA
PATERKA, MARCIN BOROWSKI, JULIA HANDKE, KAMIL BALICKI, KAMILA KOBUS

Martynka córka Barbary
i Ryszarda Szwedo złusmanowa
ur. 8 lipca o godz. 13.50
3.730, mierzy 57 cm

waży

córka Ireny i Grzegorza
Wojtczaków złuszczanowa
ur. 5lipca ogodz. 19.05
mierzy 53 cm

waży 3.350,

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

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 SKt.ADAJĄCYCH ŻYCZENIA
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

W tym tygodniu tort - niespodziankę ufundowany
przez Cukiernię Malaga otrzymuje

MARIANNA SOWIŃSKA
Julia córka Magdaleny i Leszka Rolnik z
Witaszyc
ur. 6 lipca o godz. 18.15
mierzy 57 cm

waży 3.900,

Tort można odebrać w sobotę od godz. 12.00
w Cukierni Malaga w Jarocinie, ul. Maratońska 1

syn Agnieszki i Andrzeja
Szczepaniaków z. Suchorzewka
ur. 8 lipca ogodL 2.00

Henia ldziaszek
z Bieździadowa
15 lipca obchodzi
I imieniny. Z tej okazji życzenia szczę

waży 3. 950, mierzy 60 cm

Wujowi Marianowi z Francji udanych wakacji
w Polsce, poczucia humoru
i dużo zdrowia
życzą: Andrzejczakowie z Szypłowa i Mieszko-

ścia , pomyślności

i spełnienia marzeń ślą koleżanki:

Kasia i Gosia

wa

~~--~

Klaudia Koterba
zJarocina
ur. 8 lipca ogodL 20.50
3.890, mierzy 55 cm

woży

Iga córka Sylwii i Łukasza
Krakowskich z Koźmina
ur. 5lipca ogodz. 13.1O
waży 3.930, mierzy 58

cm

Mariannie Sowińskiej z Potarzycy z okazji
90-tych urodzin
dużo zdrowia ,
szczęścia , pomyślności i radości życzy: córka
Kazimiera
z mężem , wnuki,

się

prawnuki

studia przesyłają:
rodzice , siostra
Marietta i Milena
z Marcinem

Najserdeczniejsze
dla Marii
Podlewskiej
z Komarza z okazji
70-tych urodzin
oraz imienin, dużo
zdrowia, samych
radosnych dnt
życzą: kuzynka
i kuzyn z rodzinami

::t
V

·-.a

17 lipca

Cl,)

o

.:ii=
C:

• llt

a

&:

KINGA NOWAKOWSKA
(Szypłów)

- BARTOSZ GŁOWACKI
(Jarocin)
IZABELA PILARCZYK
(Jarocin)
- TOMASZ BANASZAK
(Czermin)
MAŁGORZATA GRZECH
(Roszków)
- KRZYSZTOF DEICHSLER
(Jarocin)

MONIKA DOMBEK
(Jarocin)
- ROBERT KOSTUJ
(Siedlemin)
BEATA ADAMKIEWICZ
(Jarocin)
- KRZYSZTOF DUDEK
(Krotoszyn)

Z okazji imienin
moc gorących
buziaków Małgo
rzacie Rychter
z Mieszkowa przesyłają dzieci· Dominika i Sebastian
oraz siostra
Agnieszka z mężem
i córką Justynką
Imieninowe życze
nia Wandzie Haziak z Dobieszczyzny przesyłają
siostry Bożena
i Ziutka z rodziną

Z okazji imienin
naiserdeczniejsze
życzenia chrzestnej Halinie Bednarek składa Marta

17 lipca swe
18-naste urodziny
obchodzi Anna
Biernacik, z teJ
okazji najgorętsze
Milena Sakowicz
i Waldemar Urbański

Emanueli Matyjewicz z okazji imienin, bukiet najpięk
niejszych życzeń,
zdrowia, radości
z życia, uśmiechu
na twarzy, wytrwałości w dążeniu do
celu oraz dostania

prawnuki i pra-

życzenia

życzonka ślą

Glapcia i Lucy

Najlepsze życzenia dla Kamilka
Cenkiera z okazji 3. urodzin oraz „
dla jego mamy Małgorzaty z okaZJI
imienin przesyłają: siostra i córka
Adrianka oraz kochający tata i
mąż Roman

na wymarzone

Z okazji 20-tych urodzin Sebastia·
nowi Pakulskiemu z Kurcewa

najserdeczniejsze życzenia prz:e·
sylają rodzice z bratem oraz kO·

chająca Aśka

Kochanemu bratu
i synowi z okazji
urodzin, szczę
ścia, zdrowia
i spełnienia marzeń życzą siostra
i rodzice

Łukaszowi Smułce

z okazji 20-tych
urodzin . najserdeczniejsze życze
nia składają: rodzice, siostra Joanna
oraz dziadkowie

Marcinowi Wiśniew
skiemu z okazji 18-tych
urodzin, dużo zdrowia,
szczęścia , uśmiechu

na twarzy i więcej
wiary w siebie życzą:
rodzice, siostra Natalia
i brat Jakub
Henryce Kuberce
z Parzewa z okazji
imienin dużo zdrowia i szczęścia
życzą koleżanki

Adrianowi Błaszczy
kowi wiele szczę
ścia, radości i pogody ducha z okazji 53.
urodzin przesyłają
przyjaciele· Mariusz
Leszczyński i Marek
Sobczak

ob·
28 czerwca 1. rocznicę ślubU
chodzili Małgosia i Sebastia~ 6 et:
Szymkowiak z Jarocina. ser
ne życzenia przesyłają siostry
Paulina . Dania. Ula z rodziną
i rodzice

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
www.gj.com.pl
-----------------

Antoni i Stan isława Nawroccy
z Wolicy Pustej 13 lipca bbchodzić
będą 57. roczn icę ślubu . Z tej
okazji dużo zdrowia, szczęścia
i błogosławieństwa Bożego życzą:
dzieci, wnuki i prawnuki
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Patrycjuszkowi z okazji
imienin wszystkiego
najlepszego oraz dużo
uśmiechu życzą: mamusia, tatuś i siostrzyczka
Angelika

„ Mały" Jareczku to już
25-ta rocznica Twych
urodzin. Wszystkiego
najlepszego od Wojtka,
Kingi i Dawida

z okazji zbliżających się imięnin Włodzimierza i Krystyny Rogowicz z Woli Książęcej , dużo szczęścia , pomyślności i radosnych chwil życia składa zawsze kochająca was Sylwia

Ągnieszce i Jackowi Sieradzkim
~ Jarocina z okazji 1. rocznicy

slubu najserdeczniejsze życzenia

Składają rodzice i rodze~stwo

Z okazji urodzin i imienin Esterze
i Marcie Masłowski m z Lubini Malej
życzenia ślą dziadkowie oraz
żanetka i Pawełek z rodzicami
Aby ten cudowny
uśmiech częściej

kwitł na Twojej
twarzy, nie podlewany przez żadne
łzy, takie życzenia
urodzinowe dla
Marii Podlewskiej
przesyłają: siostra
z rcxlziną oraz kuzynka Czesia z rodziną

1
~ lipca Dagmara

0

15 lipca skończy 85 lat
moja kochana babcia
Bronisława Nowicka z
Żerkowa . Z tej okazji
dużo zdrowia pogody
ducha i doczekania 100
lat życzy: wnuczka Paulina z rodzicami

Z okazji 7. urodzin
i zbliżających się imienin
Marcie Łukaszewskiej
z Goliny samych szóstek w szkole, uśmiechu
na twarzy życzy brat
Grzegorz i rodzice

17 lipca Dawid Smolarek z Jarocina skończy
11 lat. Dużo uśmiechu ,
słodyczy i udanych
wakacji życzy chrzestny
Mariusz z rodziną

Jubilatce Emilii Józefiak
z Lubini Małej moc gorą
cych życzeń przesyła
mąż Piotr z dziećmi

Piętka z Chrzana

~hodzi 6. urodziny. Z tej okazji

na1serdeczniejsze życzenia zdrowia, Uśmiechu na twarzy i samych
s2·
b ostek w szkole życzą: rodzice,
rat Eryk oraz babcia z dziadkiem

Kochanemu „Kwiatuszkowi" Bognie Biadale, która 9 lipca obchodziła 5. urodziny a w najbliższym
czasie będzie świętować swoje
imieniny życzenia składa brat
Wojtek z rodzicami

życzeniach dla Marcina Urbaniaka z Cielczy,
który 14 lipca będzie
obchodził roczek pamię
tali rodzice

O
Jakubowi z Bieździado
wa z okazji 5-tych urodzin samych radosnych
dni życzą ciocia Ewa
i wujek Robert oraz
babcia i dziadek

~-l~ga ,....

Ob h •v1sniewska z Jarocina
Ok c ~dzi imieniny i urodziny. Z tej

sa~~ 1najserdeczniejsze życzenia,
~fl/sY_ch szczęśliwych chwil
lian z całą rodziną

składa

z okazji 18-tych urodzin
wszystkiego najlepszego, uśmiechu pięknego ,
dużo radości , słońca

i szczęśliwych dni bez
końca lionce Żakowskiej
z Jarocina życzy Kasia

Z okazji
18-tych urodzin Kasi
Bittner
z Jarocina
wszystkiego
najlepszego,
dużo zdrowia
i szczęścia
życzą Marciszowie

Dominika Włodarczyk z Goliny
z okazji ukończenia studiów otrzymuje gratulacje i życzenia wielu
sukcesów od: Mariusza, rodziców,
Kornelki, Krystiana i Kingi
Kochanej
i mamie
Katarzynie
Garstce
z okazji 39.
urodzin, dużo
zdrowia, pożonie

myślności,

sukcesów
w życiu osobistym i zawodo
wym życzy
mąż Andrzej
z córkami
Magdą, Patrycją i Pauliną

Karolinie Przepiórze ze
Stramnic dużo zdrowia,
szczęścia , samych
słonecznych dni i
wszystkiego naj ... naj ...
z okazji imienin życzą
Dorota z Norbertem,
Radek, rodzice i rodzeń
stwo

O życze
niach imieninowych dla
Patrycjusza
Michory
z Jarocina
pamiętali :

ciocie, wujkowie i
dziadkowie
z Bachorzewa

Kochanej
dziewczynie
Emanueli
Matyjewicz
z okazji imienin moc
życzeń , zdrowia, radości,
pomyślności

i

spełnienia

marzeń

syła

przezawsze

kochający

Marcin

W lipcu 3. urodziny
i imieniny obchodzi
Karolinka Siudziak
z Brzóstkowa. Dużo
zdrówka, szczęścia
i słodyczy życzą: rodzice, braciszek. dziadkowie oraz ciocie z wujkiem

Gazeta Jarocińska
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NAWET ULEWA NIE WYSTRASZYŁA UCZESTNIKÓW
SZKOLNEGO FESTYNU

UCZYŁY

Przez miesiąc
w Bajkolandii
Przez ostatni miesiąc roku
szkolnego w Bibliotece Publicznej Gminy Jaraczewo odbywały
się „Wiosenne spotkania w Bajkolandii" dla przedszkolaków
i uczniów - głównie Szkoły Podstawowej w Goli. W ramach tej
akcji dzieci mogły uczestniczyć

29 (718) 16 lipca 2004

Wbrew niepogodzie

ców konkursu na portret mamy.
W ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom" przedszkolaki
z Jaraczewa wysłuchały wierszy
w interpretacji Liliany Wojcieszak - studentki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM
w Jarocinie.

W Szkole Podstawowej nr 4
w Jarocinie tradycyjnie, jak co
roku, został zorganizowany festyn rekreacyjno-sportowy. Dotychczas impreza odbywała się
pod hasłem „Mama - Tata - Ja".
W tym roku jednak zmieniono zasady przeprowadzania konkur-

sów oraz zrezygnowano z dotychczasowej nazwy.
Festyn miał się rozpocząć
o 16.00. Pół godziny wcześniej
przyszła ulewa. Dyrekcja rozważała nawet przesunięcie imprezy
na inny termin. Okazało się jednak, że deszcz nie wystraszył ani

uczniów, ani ich rodziców. Ubrani w peleryny, uzbrojeni w parasole zmierzali do „czwórki". Festyn zaczął się z kilkuminutowym
opóźnieniem. Na początku jaro:
cińscy strażacy zaprezentowah
możliwości sprzętu używanego

w ratownictwie. Później na zaimprowizowanej scenie wystąpili
uczniowie z „czwórki". Były
występy muzyczne i teatralne.
W tym samym czasie w szkole
odbywały się rozgrywki sportowe. Zorganizowano również „gabinet kosmetyczny". Można było
także sprawdzić swoje umiejętno
ści podczas konkursu pamięC_'·
Dużą popularnością cieszyły się

W CZASIE FESTYNU
talenty

W BAJKOLANDII

podobało się

niemal wszystkie szkolne

OBCHODY DNIA PATRONA W GIMNAZJUM W WITASZYCACH

wszystkim

w poranku z bajką „Wilk i zając",
w lekcjach bibliotecznych pod
basłami „Wszystko dla mojej
mamy" i „W bibliotece można
się bawić". Panie bibliotekarki
zorganizowały Dzień Dziecka w
Bajkolandii i wyłoniły zwycięz-

zaprezentowały się

W „Wiosennych spotkaniach
w Bajkolandii", które przegotowała Elżbieta Ignasiak z oddziału dla dzieci biblioteki publicznej, uczestniczyło prawie 200
dzieci.
(ann)

Z

muzyką

Gimnazjum w Witaszycach
otrzymało imię Zjednoczonej Europy we wrześniu zeszłego roku.

przez

Europę

nia, aJe w maju, aby powiązać je
z datą wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. W tym roku gim-

Śladami pod róż ni ka
Na wycieczkę do Puszczykowa i Poznania pojechała grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie. W Puszczykowie młodzież zwiedziła
Muzeum im. Arkadego Fiedlera. - Grupa obejrzała pamiątki
zgromadzone przez podróżnika
i jego synów. Szczególną ciekawość wzbudził urządzony

niedawno „ Ogród Tolerancji",
w którym zgromadzono rzeźby
związane między innymi z kulturą Indian oraz postawiono budowlę wzorowaną na egipskich
piramidach - mówi Halina Ko-

strzewska, opiekun wycieczki.
W Poznaniu uczniowie zobaczyli palmiarnię, a w kinie obejrzeli
kolejną część przygód Harrego
(ag)
Pottera.

KAŻDA Z KLAS przygotowywała .wizytówkę" wylosowanego wcześniej
kraju

Wtedy ustalono jednak, że obchody Dnia Patrona będą przypadały nie w rocznicę nadania imieUCZNIOWIE z „piątki"
pod jedną z monumentalnych
rzeźb w puszczykowskim
,,Ogrodzie Tolerancji"

OGŁOSZENIA

rr,

EJJU~KOWE
oferuje

CEMENTY PORTLANDZKIE
CZYSTE I Z DODATKAMI
Z BIEŻ. PROD. CEMENTOWNI
VI.ORKI 25 kg, GWAR . 60 DNI
DOOOZ GRATIS!!!

losy loterii fantowej. Za dwa zło
te można było wygrać zarówno
sprzęt sportowy,jak i ... długopis;
Dzięki festynowi udało się zebrac
1.800 zł. Pieniądze zostały przekazane radzie rodziców i zostaną
przeznaczone na zakup pomocy
dydaktycznych.
(Is)

Pełen zakres
usług księgowych

:i~~a.~m1es1ące
h :>wm:I
klient~

przez 3

Jarocin, ul Chrobrego 10
tel. 747-20-91,
tel. kom. 0-6921499-282

nazjaliści

po raz pierwszy mogli
Patrona. Każda
klasa losowała wcze niej kraj,

świętować Dzień

Nowi rowerzyści
Czterdziestu uczniów klas czwartych
Podstawowej nr 3 w Jarocinie
otrzymało z rąk dyrektor Marii Sobczak
karty rowerowe. Rozdanie nowych dokumentów było efektem egzaminu, który odbył się miesiąc wcześniej, kiedy
uczniowie musieli napisać test dotyczą
cy zasad poruszania się w ruchu drogowym i wykazać się praktycznymi umiejętnościami jazdy na rowerze. Policjanci
rozdali dzieciom czerwone światełka rowerowe. Uczniowie solennie przyrzekli,
że będą stosować się do poznanych zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym .
(sg)
za

Szkoły

który miała zaprezentować podczas uroczystości. Uczniowie
przygotowywali się z historii p~szczególnych pa11stw. PrezentacJ_e
zawierały również elementy naJbardziej charakterystyczne dla
danego kraju, m.in. pokaz walca
wiedeńskiego i tańca flamenc~muzykę „Beatlesów" oraz recital piosenki francuskiej. Ci, JctÓrzy wylosowali Polskę, przygotowali teleturniej dla uczniów ,,Jeden z dziesięciu" oraz zaprezentowali modę polskich subkiJltur.
Pojawił się również Robert MaJ<lowicz, który przygotował gziczky·
Na zakończenie Dnia Patro·z
na został przeprowadzony qui_
wiedzy o państwach europeJskich, który był powtórk~ ":ied~~
zdobytej podczas wcześmeJSZY
prezentacji.
(IS)
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1735

2 kl.

19.12

11330

2 kl.

na wyznaczonych stacjach
Koźmin Wlkp. 19.33 KROTOSZYN 19.53
Kursuje od poniedziałku do
30, 31 X i 01 .Xl.2004 r.

25

piątku

oprócz

świąt

oraz

350

rozkład

Godz.

jazdy

546

1-2 kl.

OP
20.05
20.55

67223
538

2 kl.
2 kl

:r

4110

-2 I
K

ktor rriozna riadac oo~t:c1c J t own~

Ili

11326

2 kl.

Koźmin

F

!lClą

u

83202

L

Gł

S ~a 1'. "I

Fz

• 2.

i<

Poz 1at' G O 22 Piła G
710
K irsu
V li 2004 r
Ples;.te,v O 2C 0wm Wkp
CZĘSTOCHOWA 4.4!;

l4'i00

,Plf:LGRZYM -

L

lJe

C7

l<ępno

14 VII

' 9 Klu:::zborl< 2 29

1 2"i VII 2004 r

v'b1 :>zoA l ;l~o1z

IQ[9.J!"I,~

...

od dnia 05 lipca 2004 r.

POZNAŃ GŁ. 22.50 Środa Wlkp. 23.34
Kursuje codziennie oprócz sobót.

O 11

I

4750 1

1-2 kl.

CZĘS ... OCHO

0.31

I

539

2 kl.

0.40

I

84500

1-2 kl
K

początkowych

i

pośrednich

Przy·

Jazdu

A 18.1 Częstochowa Str 18_
35
Lubliniec 20 45 Kluczbork 21.40 Kępno 22.35
Ostrzeszó , 22 56 Ostrów Wlkp. 23.21 Pleszew 2
3 52
P EL~RZY
· kursuJe 16.VII. 16 27 Vlll200 4 ·
1
OSTROW WLKP. 23.30 Pleszew 0.11
Kursuje codziennie oprócz niedziel
OŁOBRZEG 18.35 Piła Gł 2 .36 Poznań GŁ 23
31
środa Wlkp. 0.10 Kursuje 21 .Xll.2003 r - 05.l 2oo r
01 li - 01 .111 , 09.IV. - 04.X., 30.X.- 02.Xl2004 r. oprÓQ
25.Xll.2003 r. t 01.1.2004 r Pociąg przewozi przesylk
konduktorskie które można nadać i odebrać u kierewni~

4

poc i ągu .

1.22

I

38501

1-2 kl

RZESZÓW 15.37 Tamów 16.41 KrakówPlaSZów 17 3S

K

Kraków Gł. 17 54 Częstochowa Stradom 20 .38 ·
Kl uczbork 22 35 Kępno 23 .29 Ostrów Wlkp. o
21
Pleszew 0.44 ~26VI. -31 \/lll.2004r. Pociąg przewOZi
przesyłki konduktorskie. które można nadać i odebr .
u kierownika pociągu .
ac
~OŁOBRZEG 19.50 Piła 22.17 Poznań Gł . 0.Q3
Sroda Wlkp. 0.41 Kursuje 27 VI. - 01 .IX.2004 r. Pociąg
przewozi przesyłki konduktorskie które można nad .
i odebrać u kierownika pociągu.
ac
KATOWICE 20.04 Kluczbork 22.53 Kępno 23.48
Ostrów Wlkp. 0.45 Kursuje· 20.Xll .2003 r. - 04 12004 r
31.I -29 li , 08:IV. - 03.X.,30 X. ~ 01 .XL2004 r., opróc;
25 XII 2003 r i 01 .1..~004 r P~c,ąg przewozi przesyłki
konduktorskie kto re mozna nadać i odebra ·
u k ierownika pociągu
c
CZĘSTOCHOWA 21.45 Częstochowa Stradom 22 o
2
Lubliniec23.12 Kluczbork 0.03 Kępno 1 03 Os1n:m Wlkp. 1.59
Kursuje 14.Vlll.2004 r
CZĘSTOCHOWA 22.32 Częstochowa Stradom 22 1g
Lubliniec 2324 Kluczbork 0,54 Kępno 201 Ostrćm Wlkp.3 02
Kursuje 06.Vlll.2004 r
ZAKOPANE 17.24KrakówPlaszów21 18 Krakóv.tG 213)
Katowice 22.58 Kluczboóc; 1.35 Kępno2.40 OslrówW1kp.3 29
Pleszew 3 53
"PODHALANIN" - kursuje: 28.Xll 2003 r - 05.1.2004 r
(oprócz 01 I.) 18, 19 25 26.I , 01 , 02.11., 02, 04.V
a w okresie 27.VI. - 27 IX.2004 r. w niedziele
i w pon iedziałkt a poza tym kursuje po ogłoszeniu .
Pociąg objęty rezerwacją miejsc'. obowiązuje dopłata ,
Pociąg przewozi przesyłki konduktorskie, które można
nadać i odebrać u kierownika pociągu .

1.1 0

I

83500

1-2 kl.
K

1.47

I

48501

1-2 kl
K

2.40

I

485 11

1-2 Kl

3.45

I

455 15

• -2 Kl

4.11

I

37501

zow

SŁUPSK

ważny

-

2 kl.

'

4ft', 1'<

-

544

K
K•cJkOw

-

I

2k
2i(J

PRZE YSL 9 30

-

0.08

Wlkp. 21.45 KROTOSZYN 22.05
2 2. 7-o <!• xi12003,
u„zer

ó4v

-

Informacje Odjazdy ze stacji
dodatkowe

i soboty

19.25

-

Numer

, ' ' Jo> r - Q<I. I 20 i4 •

r

-

Peron

pociągu

R

V 2004 a okres e 25 I
X 2004 w piątki
po.z :ym kLr. ' e po ogłosZE u Pooaq CZ('SCIOWO
z 'T niscar,i rezerwc ::nyrr - o~owiązL., dopclta
Pleszew 19 44 OSTRÓW WLKP. 20.08
Kursuje 5.11 - 20.VI; 1.X - 1O XII w piątki oraz 7 .13.IV;
9.VI oprócz 30.IV; 11 .VI; 12.Xl.2004 r.
Środa Wlkp 20.44 POZNAŃ GŁ. 21.27
Pleszew 21.15 OSTRÓW WLKP. 21.42
Kursuje codziennie oprócz sobót
S o a W p 2 5 POZNA . GŁ. 22.30
d21Ę; n Ę, o:'IOCZ 2t, X: 2003 r

-

PRZY JAZDY POCIĄGÓW
DO STACJI JAROCIN

Środa Wlkp 19.39 POZNAŃ GŁ. 20.16

Kursuje codziennie oprócz sobót. 24, 25, 26, 31 J<ll.2003 r.,
11 .IV.. 02.V., 10 Vl.2004 r-pociąg zatrzymuje się tylko
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Środa Wlkp. 5 17 POZNAŃ GŁ. 6.00
Kursuje codziennie oprócz niedziel.
$ oo Wł p 5 30 Po.<. dr C 6 O K
SZCZ CING 9.20
v'IN UJ ,Cl
„PRZF YSLANIN"

ci'J Sz

z ~,

9.17
10.38

rne de

i< ndul<"or-; - - kto:-e nozra n-dac ooe-orac. u i< .3r

5.54

11<a

11 .28

531

2 kl.

11 .37

528

2 kl.

13.42

533

1-2 kl.

po '<\Cl
Środa Wlkp.5.58 POZNAŃ GŁ. 6,41

2 kl.

520

2 kl

Pleszew 5.48 OSTRÓW WLKP. 6.15
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

33123

2 kl

Gostyń

13.43
15.19

76222
67221

2 kl.
2 kl.

i 31.X.2004 r.

15.58

530

2 kl.

16.29

535

2 kl.

6.32 LESZNO 7.22
Kursuje po ogłoszeniu - codziennie oprócz niedziel
Wlkp. 5.51 KROTOSZYN 6.09

11320

2 kl.
F

Kursuje po

525

1 2 kl.

Środa Wlkp. 6 .26 POZNAŃ GŁ. 7.03

ogłoszeniu .

świąt , pociąg

zatrzymuje

się

IV

li

11221
522

2 kl.
2 kl.

16.36
16.40

Września

7.05 GNIEZNO 7.32
Pleszew 7.01 OSTRÓW WLKP. 7.28

Ili

11222
532

7410)

• 2 l<I
K

K

od 01.IX.2004 r. kursuje od (1) do (6) oprócz 01 .Xl.2004 r.
Ples:rew728 Ostrc,,,vW!kp 7 5 ~p,o8 34 Kh:zoorl<.91'
KATOWICE 11 53
„GWAREK
Jrsu.
1

524

2 kl.

2'> XI! ., , 3 r

op

c.odLJE

IV 2004 r pe ci<-49 pr zew z p zesylk kand kt

ktore mozna
7.41

na':iać

odebr • u

owr

'I

01.1, 12 IV, 03.V, 11.Vl.2004

k

r

7 42

2 kl.

Środa Wlkp. 8.17 POZNAŃ GŁ. 9.01

8 20

11331

2 kl

Środa Wlkp 8.57 POZNAŃ GŁ. 9.40

2 kl.

oraz 30, 31 .X 101 Xl.2004 r
Środa Wlkp. 9.41 POZNAŃ GL 10.17

76220

2 kl.
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COZBC

ra wyznaczonych staqach

zatrzymuje się tylko

pociąg

przewozr przesyłki konduktorskie które można

odet>rac u ki..rowmka pociągu
Pleszew 9 39 Ostrów Wlkp 10 05 Kępno 10 53
KLUCZBORK 11.37

' llł

·1)1

.:I
z

z-~

/\I

COSLv

POZNAŃ GŁ. 8.00 Środa Wlkp. 8.44
POZNAŃ GŁ. 9.30 Środa Wlkp. 10.08

OSTRÓW WLKP. 10.31 Pleszew 11 .06
Kursuje codziennie oprócz niedziel.
POZNAŃ GŁ. 10.20 Środa Wlkp. 11 .03
Kursuje w niedziele.
KĘPNO 12.15 Ostrów Wlkp. 12.59 Pleszew 13.22

POZNAŃ GŁ. 12.23 Środa Wlkp. 13.09
z7
14
KLUCZBORK 12.40 Kępno 13.38 OstrówWlkP· .
POZNAŃ GŁ. 14.35 Środa Wlkp. 15.23
Kursuje codziennie oprócz niedziel.
OSTRÓW WLKP. 15.35 Pleszew 16.02
ból
Kursuje do 25 .Vl.2004 r .codziennie oprócz ~r..
i oprócz 24, 25, 26 i 31 .Xll.2003 r., 11.IV., 02.V., 1
"'14 r.
od 31 .Vlll.2004 r. kursuje oodziennie oprócz sobót i 31JV-"" ·

GNIEZNO 14.58 Września 15.32
POZNAŃ GŁ. 15.30 Środa Wlkp. 16.09
)(li
.,OSTROWIANIN"- kursuje 1.11 - 20.VI ; 1.X - 10- Of)(
3
od poniedziałku do czwartku oraz 11 .VI ; 21 .~I - ·
7
w dni robocze oprócz sobót; 12.Xl.2004, o~róCZ
13.IV; 3.V; 1, 1O.Xl.2004 r. pociąg zatrzymuje się ylł<i
. przes
na wyznaczonych stacjach. Pociąg przew~ZI . rc,Wl1i~
konduktorskie, które można nadać I odebrac u kfe

;,Ko

17.04

li

33128

2 kl.

12.Xl.2004.
r.
LESZNO 15.15 Gostyń 16.05
4
Kursuje codziennie oprócz sobót oraz 30.x .zOO

F
17.10

IV

11225

2 kl.

534
537

2 kl.
2 kl.

11224

2 kl.
F
1-2 kl.

F
17 16
17.48
18.1 2
18.16

Ili

536

POZNAŃ GŁ.

·e

15.30 Środa Wlkp . 16 09 kur %_1\I;
7
5 li - 20.VI ; 1.X- 1O.XII w piątki i niedziele oraz : .vi;
11
3.V; 9.VI ; 30.X; 1, 10.Xl.2004 oprócz 11 .IV; 2.V,

Kursuje codz1enme oprocz 25 XU 2003 r 111 N2004 r ,
poc1ąg

nadać I

9 18

/\I

1-2 kl.
K
OP

Kursuie od poniedziałku do piątku oprócz swrąt

K

ClH~

74122

Pleszew 8.02 OSTRÓW WLKP. 8.29

527

529

vU

pociągu

16.40

po-: ągu

Kursuje codziennie oprócz niedziel i 25, 26, 27 Xll.2003 r

9.11

2 kl.
1-2 kl
OP

Kursuje do 26.Vl.2004 r od (1) do (6) oprócz
25, 26 27.Xll 2003 r 01 .1, 12 IV. 03.V., 11 Vl.2004 r.

7G

Ili

o.V~?.

tylko

na wyznaczonych stacjach.
5 58

ozz~~

Pleszew 15.00

„OSTROWIANIN" kursuje od pomedzialku do piątku

6.40

;U

Kursuje codziennie oprócz sobót, kursuje 30X.2~~
opróc:z25, 26.Xll2003 r 11.tv., 02.V, 10.VI., 11 , 12.)(ł . eh·
- pociąg zatrzymuje się tylko na wyznaczonych staą<I

523

oprócz

li

- pociąg zatrzymuje się tylko na wyznaczonych staciacJ1

Szczec na G1 1Św ot..,śc;d por.1 g p zewoz p .rosylk1

Koźmin

zz~cc

Kursuje codz1enme oprócz sobót, kursuje 30.X.~;/ ;
opróc:z25, 26Xll.2003 r., 11.tv., 02.V., 10.VL,11 , 12XI
.

r

'I

2 kl.
1-2 kl.

34
16

•nrne op ócz ",edz11:: de 2E. V e
a w ok•es1f' 26 VI. 3• VIII ,.::04 r cooz

Ili

76220
526

l'yl. /

cooz

5.33

z
.:I
z
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· 1lł

Pooz 1x·~~ ·· 1/\· ~~ ·Aco 'Nu 'no' ·J cooz·11x·a
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li

6C '9 'd)flM epOJ$ 00·9 "l~ ~VNZOd
·4:.,e[:.>eis 4:.>Auoz:.,euz~
eu O)łlAł a,s afnwAZJłez 5epod ·1eJM~ z:.>91do
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z
.:I
z

·1

zp· ~ i M9zsaZJ1so ~z· h · dlłJM M911so 6S o~ Mazsa1d

5.32

' llł

cs ·p ' d)łlM epOJ$ so·p "W ~VNZOd
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4:.>Auoz:.,euz~ eu O)ł 'Ał ais alnwAZJłez 6e1:>0d
J woz·1x·z~ ~~ • 1/\m 'Azo Nn ··1 rooz·,rxgz ·szz,ąJdo
''J POOZ X OC alnsm)ł j9(lOS Z:.>ąJdO a1uua!ZPO:.> a[nsm)I

5.24
5.28

Z U · dlłlM U!W?O)I tS'9 NAZSO.LOH)ł
J POOZ'/\1 ~ ~
'·; rooz·nx-szz::19ldo a1uua12po:> afnsJn)ł „)ł3HVM9"

ss·p~
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K

' llł

li

6ł>'Z ~ "l9 ~VNZOd CO Z~ dltiM epoJ$

2 i<I

5z·9 e!u~aZJM OS'S ONZ31N9
·n!uazso160 od a[nsJn)ł

6UCC

SZ'Z ~ "d>ł1M MQH.LSO 8S ~ ~ MazsaJd
1a!zpa1u z:.>9Jdo a,uua1zpo:.> afnsm>1

8203

'llł

a·s MazsaJd ł>O"S "d>ł1M MQH.LSO
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' flł
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- kursuje po ogłosze niu
KROTOSZYN 16.33 Koźm i n Wlkp. 16 52
Kursuje po ogłos zeniu
POZNAŃ GŁ. 15.55 Środa Wlkp 16 42
OSTRÓW WLKP. 16.34 Pleszew 17 22
Kursuie codziennie oprócz sobót.
GNIEZNO 16.35 Wrześ ni a 17.08
Kursuje po ogloszemu
POZNAŃ GŁ.17.05 Środa Wlkp. 17.45
o04r
Kursuje codziennie oprócz 25.Xll .2003 r.,11 .tV.~8c;11.
-

pociąg zatrzymuje się tyiko na wyznaczonych

5

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
WWw.gj.com.pl
-----------------
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I NFORMACJE

PRZED NAMI

h o r o s k o p Ił? LEW (23 VII - 22 VIII)

ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR BURMISTRZA JAROCINA ORGANIZUJE POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO
JAROCIN - MIASTO. Zawody odbędą się w sobotę 17 lipca.
Uczestniczyć w nich mogą członkowie PZW z terenu gminy
Jarocin, którzy ukończyli 15 lat. Warunkiem uczestnictwa jest
Wcześniejsze zgłoszenie się w sekretariacie koła lub w sklePie wędkarskim „Okoń" (Jarocin, ul. Żerkowska).

~

74

BYK (20 IV - 20 V)
Udany tydzień głównie w interesach. Zawarte teraz umowy i transakcje
okazą się dla Ciebie niezwykle korzystne
Zaczynaj działać! Chodzi o to, byś wykorzystał wszystkie szanse i mozliwości ku
poprawie statusu zawodowego. Równiez
pieniądze nie są dla Ciebie bez znaczenia.
Weż pod uwagę i to, że czekają Cię ogromne i!!datki. A więc masz jakiś wybór?

poniedziałku

9
.00 do 16.00 (soboty - nieczynne).

do

piątku

od

MUZYCZNE W JAROCINIE PRZYJMUJĄZAPISY KANDYDATóW NA ROK SZKOLNY 2004/2005. Placówka prowadzi
edukację muzyczną oraz stwarza możliwość nauki gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, gitara, skrzyp~e, Wiolonczela,

trąbka, flet, saksofon, róg, klarnet, perkusja,

~IBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY JAROCIN IN10RMUJE, ŻE ZMIENIŁA SIĘ LOKALIZACJA FILII BIBLIO, tCZNEJ NR 3. Placówka została przeniesiona z budynku
Przy Ulicy Batorego 5 do Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie (ul. Marii Curie - Skłodowskiej 2). Biblioteka będzie czynna Od

poniedziałku do piątku w godz.

11.00 do 17.00 .

SZKOŁ y PODSTAWOWEJ
ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA. Komitet or-

JA2D ABSOLWENTÓW
WBOGUSZYNIE

g~l1izacyjny zjazdu absolwentów, rada rodziców oraz dyrek-

:Ja 8 Zkoły zapraszają wszystkich absolwentów, którzy koń
/Yli Podstawówkę w Boguszynie w latach 1960-2000. Wa-

zjeździe jest dokonanie wpłaty 50 zł
;Banku Spółdzielczym w środzie Wlkp. O. Nowe Miasto (nr

41

....

RYBA
ZRODZINY
ŁOI OSIOWA·
lYCH

...

23

~F>ot.owvwRZEŚNIA w PODCIENIACH JAROCIŃSKIE

~~ RATUSZA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE GIEŁDA PODRĘCZ
te~ÓW. Książki można sprzedawać i kupować w każdy pią

ni ~ 9odz. od 10.00 do 13.00. Organizatorem akcji, podobelak w latach ubiegłych, jest czytelnia „Pod Ratuszem".

~'~o

łe1 ;łllacja:

· alt (0-62) 747-23-60

1a ;/7 lipca, godz. 19.00

~n:c~.

godz. 18.00

biletów 12 zł

IUREOO LUB
MONGOLSKI

~:;~ ....

KŁAMCA,

ORZIWO
IGlASTI;
ŻYWOTlllK

<3. GĄre RANCZO"
<7 r1Pca, godz. 17.00
~~ab
1letów 8 zł

ŁGAIZ

1

KOlliHIU

WOKU SIĘ

Ili>

7

~

ZBOŻEM

I

POWSllJEZ~UENIA
EUMEIIT

a~ćlPWY
GŁÓWNA MYŚL

,.

16

'ł'

'ł'

„

U.ISO

3

34

'ł'

DA.w
WYPADKU

1121),
POETHNG
IMIĘ

NEGGEIA

SlAłPAMA

8

mru

.

HONOłOWE

,.

KAPl1Al

INDmli
BOGINI

l'OOłZĘDNA 11'51AUliOA

CHAW·
TElYSTYKA

ZRZEPAMI

NAUKOWOBAOAW-

,.

. ,.

. ,.

KARMI MŁODE MIRIEM

6

'ł'

KOŃ

...

„

19

NQŚHE

28

4C
151.l OliPIEŻNY

33

SZf

'ł'

'ł'

29

13

31

....
22

I
Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK
I
Hasło: ,,Lepszy rozum bez nauki,
Litery z pól ponumerowanych wprawym dolnym rogu, nopisone
I
niż nauka bez rozumu. " od 1 do 45, utworzq rozwiązanie.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesiać lub przynieść wraz
I
Nagrody wylosoWllli: BEATA RATAJCZAK · Rusko, ul. Sportowo 33 z kufXlOOITl do BIURA OGł.OSilŃ (Jarocin, ul Rynek 21, wejście
I
(30 zł), ADRIAN GRODZKI - Dobiemzymo 112 (20 zł), KINGA od ul. Mickiewicza, naprzeciwko PKO) do 23 lipca. Spośród
KUBIAK · Brzoslów 30 (1 Ozł).
I
prawidłowych rozwiqzoń wylosowone zosloną nagrody pie·
Po odbiór nagród prosimy się zgłosił do biuro ogłoszeń (Jarocin,

672

ul. Rynek 21, weiŚ<ie od ul. Mickiewiuo) wciqgu dwóch tygodni.

nięine

39

Ili>

KRWIONQŚNEGO

krzyżówka

.

-

44

~i;

SILNE KRWAWIENIE
WSKUTEK PĘKHIECIA tul
ROZEIWA!IIA NACZYNIA

15

OOUlA
a~ć
BRZUCHA;
PODBRZU

PAPUGA O
SZARYM
UPIEIZINIU

24

.

,.

14

32

QWIQ.

PRZE·
WODNIK

BRZEGACH
WÓD, IJEI

!,

26

NAaYNIE

ZŁY

ROŚNIE NA

....

1»A',(Wt

11

42

,.

am

~

MIASTO
WBELGII

5

GAG.ll[l

l.lKŁAD

5PIZEOW
PIOTBT

. ,.

36

łOSUNA

PAł!A-

17

18

,.

ŚMIEIO

MOOU

ATmUTllJTEIPE

„

(CHWAST]

IZBA

„

....

-

...

ROZlóJNIK llOłSKl, Pilił

,.

Ili>

KOWYCH

37

•

IUDYNEK MIESZXAlNY

P1EHIĄDZ~

wr!m

WQJI.

12

43

4~

ODOAHIE
HONORÓW

MJĘOE

.

'ł'

WPAłZE ZfLWI

l'ODOINA
DOIIOTYXI

UlllOT

TAŃCOWAŁA ZIGŁĄ U

27

10

....

SlJOłY

.

OBl'OTA, 1YWI

UNUli WIElSZA

....
-

UMOWA
USEZP1E·
UEHIOWA

POCHYŁA

KlUTALUB

4

.
...

'ł'

...

'ł'

„

MONAROłY

l'USZUYZ·
NA,UNIA

QŚlfGO

...

11.AOi

....

....

DŁUGA MOWA

wPODNI OSŁYM smu
._

ŁĄ(ZfHIA

21

38

MINERALNE

WAłTOśO

SUCHA
KIElBASA
ZMIĘSA

STALOWAUNANA STATXU

EUMOODO

„

!RODŁO

OBYCZAJ~
NOlllY,

NAPOM·
NIEHIE

...

MIEM

,.

MODEL
OPLA

T

ZlALUSTlADĄ

BRZKHWY

NACZYNIE UWIONQŚHE

....
OIOK
OP1EIUNKU

UĘ(I

BZDURA,
NONSENS

.

ZIEMIA
ZASIANA

rozwiązanie krzyżówki nr

~~o

25

20

DUlY BAI.XON

T

ANGIEl5Kl
ŁAMISTWK

WŁADCA

OWULfllłlA

ŁOBUZ,

~110
16 JIJTRZE"

...

2

50łWWE·

J,r ul:CHO"
• Oe·
l~lo 1n, ul. Gołębia 1

....

ZWIERZCHNIK
JUHASÓW

~

JOHN
(179S.

INO i WYPOŻYCZALNIA WIDEO

....

UlYWANA
00 KRYOA
DACHÓW,
DO IZOLACJI

30

~Ul1kiern uczestnictwa w

canta 54 90580002 0030 030601652 0001) lub w sekretariaie Szkoły.

SKORPION (23 X - 21 XI )
Twój partner szykuje dla Ciebie
niespodziankę i zaskoczy C ię jakimś sza.
lonym" pomysłem . Postaraj się być wyrozumiałym , nawet Jeśli nie będziesz tym
pomysłem zachwycony. Z opanowaniem
nie powinieneś mieć problemu Okazesz
się doskonałym mediatorem w środowisku
Potrafisz rozwiązać niejeden konflikt i zła
godzić kazdy spór. Inni będą Ci wdzięczn i.

mysłowość będzie 1mponuiąca!

-....

J

~ RYBY (19 li - 20 Ili)
~ Świetnie poradzisz sobie z nowym zadaniem . które zostanie Ci powierzone . Duża odpowiedzialność równa się
duzej satysfakcji z jego wykonania. To Cię
zmobilizuje do podejmowania następnych
wyzwań Zaczniesz żyć bardziej intensywnie. Inicjatywa i pomysłowość staną się
Twoimi atutami. Nie czekaj! Wykaż wię
cej aktywności , a będzie Ci to wynagrodzone.

~
~

RAK (21 VI - 22 VII)
Udany początek tygodnia rozbudzi w Tobie nowe pokłady inicjatywy i nadziei na karierę zawodową. Nawet będąc
na urlopie trudno Ci będzie całkowicie
uwolnić się od myśli o interesach . To z powodu wzmożoneJ aktywności zawodowej ,
jaka potrwa Jeszcze jakiś czas . Twoja po-

G0 1Yl'IJ

12

Ostatnie doświadczenia zmienią
nie do poznania. Szczególnie partner
będzie zaskoczony tą przemianą W jego
oczach wielce urośniesz . Będziesz emanował energią i elokwenqą. Odbije się to
też korzystnie na Twojej opinii u przelozonych . Zyskasz na tym tyle, że oprócz
awansu moze pojawić się szansa podwyż
ki. Zachowaj dobry image na dłuzeJ !
Cię

~
~

NIKCZIMNI WDAK
PRAWY
LĄD
OTOUONY DOPŁYW
WOO,\
ODRY
'ł'
OOOffifHIE
00
illADNlill·

WODNIK (201-1811)
W wazneJ kwestii osobistej postawisz ostatnią kropkę nad „i" Czasem
potrafisz być konsekwentny aż do bólu .
Ale tylko czasem . Wyrównasz swoje szanse I szybko staniesz się znowu dobrodusznym, nie myślącym o sobie Wodnikiem
Oczarujesz przełożonych , współpracowni
ków i najbliższych Jeśli nie zauwazy tego
ukochana osoba, to chyba dlatego, że tego
nie chce.

"' ..b "'

•-

ap,s.y ~andydatów przyjmuje sekretariat szkoły: Jarocin , ul.
1
-Kosc,uszki 16wgodz. od 9.00 do 17.00 . Informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 747-30-20 .

~

tftj.;
- .J._ ~

~ WAGA (23 IX - 22 X)

BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
Wreszcie zaczyna się coś wokół
Ciebie dziać' Spotkania . rozmowy w interesach , towarzyskie kontakty sprawią,
ze poczujesz się wazny i dowartościowa
ny Talent dyplomatyczny pomoże Ci
w kilku sytuacjach wyjść na inteligentnego i obrotnego znawcę interesów. Choć
w przypadku niektórych osób to opinia nieco na wyrost - staraj się zachować dobry
status.

PANSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA I OGNISKO

Chęci

wiązać.

lt

Będziesz doskonałej

w
formie!
i zapału do pracy Ci nie zabraknie.
Przeszkodą może być jedynie nadmiar
koncepcji rozwiązań tego samego problemu. Ale jak to się mówi: od przybytku gło
wa nie boli. Ty zwykle potrafisz wybrać najlepsze wyjście. Twoje zadowolenie z siebie podzieli mila osoba, z którą również
spędzisz fantastyczny weekend.

PANNA (23 VIII - 22 IX)
.
Na brak pracy. ale i powodzenia
wśród pici przeciwnej nie będziesz narzekała . Efekty zawodowe zadowolą nie tylko Ciebie. Będziesz cieszyć się z rodziną.
Moze poJawić się nowa propozycja zaję
cia, które może nie przyniesie kokosów,
ale zawsze coś . Problemy natury emocjonalnej mozesz powierzyć bliskiej osobie,
która chętnie je wysłucha i pomoże je roz-

\r-,.__

KOZIOROŻEC (22 XII - 191)

\\
''};:(

"I"'...

K'

blioteka w Parku jest czynna od

STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Koniec z odpowiedzialną pracą!
Pora na solidny urlop' Dla zmuszonych
w tym tygodniu pracować Strzelców to bę
dzie trudny okres. Mogą wystąpić kłopoty
z koncentracją, roztargnienie, a już ną pewno zdarzy Ci się o czymś zapomnieć. Pól
biedy, jeśli to będzie jakaś rodzinna rocznica . ale niewyłączone zelazko lub zawieruszone dokumenty w zakładzie pracy?

Dla wszystkich Lwów nadchodzi
czas rozleniwienia i choćby szef na gło
wie stawał , nie będzie miał pociechy
z Lwa - pracownika . Teraz będziecie nieco bardziej ożywieni dopiero w nocy, ale
to nie znaczy, ze o tej porze będziecie bardziej predysponowani do wydajnej pracy
Marzy się Wam słońce , plaza ciepła woda
i wieczory pełne rozrywek. No i jeszcze
wygrana w totka.

BARAN (21 Ili - 19 IV)
Jak kazdemu pracusiowi zaczyna Ci brakować zorganizowanych zajęć
1 obowiązków Kto na urlopie, może jeszcze spokojnie leniuchować. Dla pozostałych Baranów dobry czas na rozwiązywa
nie skomplikowanych spraw zawodowych
Mozesz liczyć na korzystne zbiegi okoliczności , które będą sprzyjać łatwemu pokonywaniu wszelkich trudności.

WOKRESIE WAKACYJNYM (DO 27 SIERPNIA) ZMIANIE
ULEGAJĄ GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI I CZYTELNI
,,Poo RATUSZEM". Placówki będą czynne od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (soboty- nieczynne). Bi-

'tł;

nr 67 4

(30 zł, 20 zł i 1Ozł) .
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Gazeta Jarocińska
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Jarocin, ul. Wrocławska 112,
t I. 747·93·25, 747„95-

~---------------------Spółdzielcze

Centrum Rolnicze
„CENTROL"
63-270 Koźmin Wlkp., ul. Borecka 58
tel. /fax: (062) 721-62-30

WYPOSAŻENIE

Sklepów i Gastronomii

ogłasza

~-----------------------

PRZETARG OFERTOWY __

ROKOSZ

na sprzedaż obiektu Zakładu Usługowo-Handlowego w Borzęciczkach
położonego w miejscowości Borzęciczki przy trasie Koźmin Wlkp,
-Gostyń, w skład którego wchodzą:

k/Słupcy

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

F~IVIC>T

Eln Unternehmen der

Pleszew S.A.

- - - Gruppe~~-

E

Jesteśmy Spółką

Koncernu GILDEMEISTER • największego w
producenta obrabiarek.

E

TE

świecie

FAMOT Pleszew S.A. jest najbardziej znaczącym producentem obrabiarek do metalu w Polropie Środkowej i Wschodsce. Dzięki programowi produkcji tokarek spółka znana jest od lat w
niej, a jej tradycja w budowie maszyn sięga
lat. Koncern Gildemeister posiada ponad 99%
akcji FAMOT Pleszew S.A.
W chwili włączenia FAMOT Pleszew S.A. w struktU(Y koncernu GILDEMEISTER, możliwym
stało się połączenie niskich kosztów produkcji Europy Środkowej z najnowocześniejszą tech-

1f

- działka o pow. l ha
- wiata niska z częścią socjalno-biurową o pow. 274 m2
- wiata wysoka o pow. 118 m2
- magazyn olejów o pow. 28 m2
- zbiornik paliw z dystrybutorem o pojemności I OOOO I i 5 OOO I
- waga wozowa - 15 ton
- utwardzone place magazynowe i ogrodzenie.

Obiekt nadaje się do prowadzenia

r6ż11ej działalności.

---

Cena wywoławcza - 150 OOO zł
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w siedzibie
SCR „CENTROL" do dnia 30.07.2004 do godz. 15.00 z dopiskiern
,,Przetarg- Borzęciczki'".
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2004 o godz. 10.00.

niką światową.

Zgodnie ze strategią koncernu, FAMOT Pleszew S.A. proąukuje i kons uuje własne tokarki z
ko e DMC-V.
rodziny NEF i CTX oraz pionowe centra ob
Dla dalszej realizacji naszych celów i zamierz~ potrzebujemy ambitnych i twórczych pracowników, którzy zdecydowani są związać z FAM OT Pleszew S.A. swoją przyszłość zawodową.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
KIEROWNIKA GOSPODA
KIERC
lK
Nasze wymagania:
- wskazane wykształcenie wyższe (preferowana logistyka)
- doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnego magaJjl/nu w
- predyspozycje osobowe do kierowania zespołem,
- doskonała organizacja pracy
- znajomość języka niemieckiego mile widziana

63-308 Gizołki, Plac 3 Majo 1
tel. (0-62) 741 -15-81, tel. (0-62) 741 -13-02

-autoryzowany dealer
oleju opałowego
. hurtowo i detoliano sprzedaż paliw
-warsztat samochodowy
(usługi wzakresie blacharstwo
i lakiernidwa samochodów
~obowych i ciężarowych)

zbliżonej branży,

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za skuteczny
nadzór i prowadzenie podległych magazynów.
Odpowiedniej osobie oferujemy atrakcyjne warunki zatruci ienia i wynagrodzenia ad.ekwatne do
posiadanego doświadczenia i kwalifikacji.
Interesują

nas oferty w

szczeg61n6ści

Oferty zawierające życiorys zawodowy, lis mo~acyjńy az kopię dokumentu potwierdzającego
prosimy nadsyłać w ciągu 7 dni o~ ·a ukazania się ogłoszenia pod adres:

wykształcenie

FAM T Pleszew S.A.
Spr
Pracowniczych
"OFERTA PRACY"
ul. Fabryczna 7
63-3 O Pleszew

Dział

EZOlOWIO EOKNA INNE NIŻ wszvsTKIE
Ekologiczne • Estetyczne
Nowoczesne • Solidne
parapety, rolety wewnętrzne
i zewnętrzne,
siatki przeciw owadom

• Bramy

garażowe

tel. (062) 7428109
fax (062) 7428214
e-mail hal ina.kubiak@famot.pl

Sośnica k/Pleszewa 918, tel. (0-62) 741-42-06

Prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy klauzuli·
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy la potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji w FAMOT- Pleszew SA (zgodne z ustawą z dn. 29.08 'ł997r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U nr 133, poz. 883).

Biura obsługi kllenta: Pleszew, ul. Rynek 19, tel. 742-74-10
Jarocin, ul. Wrocławska 49a, tel. 747~9.07 , 6.o9
2
Krotoszyn, ul. zamkowy Folwark 10, tel. 72 _
22 18
Ostrów Wlkp., ul. Sobieskiego 7, tel. 735·

Gazeta Jarocińska

OGŁOSZENIA

29 (718) 16 lipca 2004
WWw.gj.com.pl
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NOWO OTWARTY
SALON

OK N A
DRZWI • ROLETY • PARAPETY

Y-l7c11-,-,•
I I I::?,

ceuninclł

JAROCIN
ul. Woisko Polskiego 47
Centrum Meblobuk

G) GEALA

f'

Jarocin, ul. Poznańska 13
tel. (0-62) 74 7-38-02
e-mail: vimar-md@wp.pl
ELPŁA

I piętro

NY PO

ZAKUP ZA GOTÓW '

USŁUGI

TAPICERSKIE
meble, powozy konne

1IA

I N RATY

POMOC CHORYM

KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY

.Al«Aia, f i ~ [ / J ~
Przyjęcia:

Prusy 16, kolo Jarocina (dom w lesie)
poniedziałki , środy i piątki od 14.00 do 20.00
tel. (0-62) 740-15-17, kom. 0-5021121-590

„IRBI

· 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

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

BANKOWY, WAKACYJNY

KREDYT

gotówkowy

bez

poręczycieli
i opłat wstępnych

Poznań ,

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

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

(koszt 7,9%-raty bez odsetek)

"'4GAZYN OKIEN TYPOWYCH

TEL. 506-789-262

Chocicza,
ul.

Składowa

14

Tel. (0-61) 287-35-00,
fax (0-6,) 287-51-93

- OCHRONA OSOBISTA
- USŁUGI KURIERSKIE
- ZABEZPIECZENIE IMPREZ
SPORT-KULTURALNYCH
i INNYCH
SPRZEDAŻ • MONTAŻ

Zakładanie :

samochody osobowe , ciężarowe

• systemów alarmowych
przemysłowej
• zabezpieczeń
antywłamaniowych

• tv

Mariusz Płukarz
63-300 Pleszew, ul. Podgórna 21
tel. 0-607 560-682
0-696 472-454
autoszybypleszew@interia.pl
czynne pon.-pt 8.00 -17.00
sobota 8.00 - 15.00

i antynapadowych

Tel. kom. 0-503/034-902
0-606/438-968

s
em
~up towar za kwotę minimum l 00 zł
1Weź

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

w Jarocinie, os. T.

udział w losowaniu atrakcyjnych nagród

Kościuszki

4

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

Kino domowe
Konserwację

i utrzymanie stałej sprawności
eksploatacyjnej instalacji domofonowych
w blokach mieszkalnych

Zestaw
komputerowy

l'elewizor 29'

Termin realizacji zamówienia: od dn. 1 sierpnia 2004 r.

ponadto do wygrania:
łl'likrofalówka, lodówka AMICA, odkurzacz z filtrem wodnym,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Jarocinie, Os. T. Kościuszki 4 pokój nr 11.

b

Zamkniętą kopertę zawierającą oferty należy złożyć w sekretariacie

t

2 rowery górskie, wieża stereo oraz nagrody niespodzianki

•

dy

Szczegóły i regulamin loterii promocyjnej w siedzibie firmy
Akcja promocyjna trwa do 31 lipca 2004 r.
i dotyczy wyłącznie osób fizycznych

'ł-/ C Lo~owanie nagród odbędziE; się podczas festynu w dniu 8 sierpnia br.
hoc1czy (na boisku) przy ul. Sremskiej.

Rozpoczęcie imprezy o godz. 14.00.

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Jarocinie, Os. T. Kościuszki 4 do godz. 14.00 dnia 19 lipca
2004 r. Koperta winna być oznaczona hasłem „DOMOFONY".
Osobą uprawnioną

do kontaktów z oferentami jest p. Jarzy
Borkiewicz, pokój nr 11 , tel. (0-62) 747-34-38 wew. 211.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
19 lipca o godz. 14.30.

Spółdzielni

Mieszkaniowej

32
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LETNIA

WYPRZEDAŻ
PROFILE BEZOŁOWIOWE
PLUSTEC
k=1.1

tfj

BAM

-GARAŻOWE

i PRZEMYSŁOWE
UCHYLNE

ROL T

PAP

SUPER NISKIE CENY
INNE PROMOCJE:
PAPA GÓRAŻDŻE
tona

PR P~TY

PŁYTA GIPS-KARTON
2600x1200x12,5
18,50 zł

- PCV, ALU, MARMUR
DRZWI

STYROPIAN
FS15m 3

ANTYWŁAMANIOWE

GERDA

wszystkich kategorii
rDRAWO JAZI\Y
V IA, B, C, O, E, Tl
STANISŁAW PATEREK
63-720 KOŹMIN \111kp . ul. Lipowa 8
tel. (0-62) 721-62-29 (po godz 16.00), 0-602/703-272

..-,bo1uim11uk1oro.
l'apil'f. Koinin, ul ~ 8klh telefoana~

330z1

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

- ZEWNĘTRZNE
- WEWNĘTRZNE

S K U P
~ • Technik Informatyk

150zł

• Informatyka i Internet

I: 1;:t :r:!i::i

sprzedaży także:
wełna mineralna, siporex
cegła WIENERBERGER, ROBEN

•

ZAPYTAJ O PEŁNĄ OFERTĘ

ul. ks. kard. Wyszyńskiego 4
tel. 747-87-47, fax (0-61) 438-34-01
ZAPRASZAMY

IZOLACJA· JAROCIN S.A.
SPRZEDAŻ DETALICZNA

Jarocin, ul. Poznańska 24
tel. (0-62) 747-04-71

pn. · pt. od 8.30 do 16.30

ZA GOTÓWKĘ I NA RATY

SZKOLIMY RÓWNIEŻ WZAKRESIE OBSLUGI KOMBAJNÓW

W

P. H. U. MONOPLAST
63-200 JAROCIN

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
- - - - - -- - - - - - - - - w ww.gj.com.p1

Jarocin, ul. Glinki 26
tel. 747-23-38

111 •
•
•

Z'F•
CHRYSLER
~~
INSPIRATION COMES STANDARD

•
,. •
•
•

t', •
•
•

Tylko do 19 UpCB

Język

rosyjski
Gospodarka Unii Europejskiej
Administracja i prawo UE
Logistyka i transport międzynarodowy
Technik rachunkowości
Certvf lkałY
.
Technik ekonomista
międzynarodo\Ve,
Technik administracji
Technik obsługi turystycznej
Technik hotelarstwa
Pracownik socjalny
Opiekunka środowiskowa
Podstawy psychologii i socjologii

(J_~~

NOWY CHRYSLER
VOYAGER

JAROCIN

firmo

ul. Zagonowa 49

lAN D 14r 30 01

KOMINKI
PROMOCJA

ceny już od
4.990,0
z montażem
Inspiracja zmienia

rzeczywistość

- Chrysler Voyager z nowq

reflektorów. Inspiracjo doje moc -

krałq chłod nicy,

pasem przednim i nowq

stylistyką

moc silnika 2.8 CRO z automatyczną skrzynią

biegów. O najwyższym momencie obrotowym w swojej klasie.

Nowy Voyager: Moc inspiracji. Zapraszamy na jazdę próbną.
VOYAGER CLUB Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer Chrysler i Jeep„
61-023 Poznań, ul. św. Michała 20
tel./fax (0-61) 877 02 71
www.voyager-club.com.pl
Ch,ysler Voyager - ceno netto od 98 300 z/

-...--

M bil

OoimlerCh,ysler Automotive Polska

ZAKŁAD

KAMI EN IARSl(I
Z. Tomczak
Nowe M iasto

n. \Ąlarłll

ul. ~remska 5 61
tel./fax (0-61) 287· 4
t el. (0-61) 287-4 1·-6Z0
tel. kom. 0-601 /78 7

!ó

oferuje:
•

•
•

płyty granitowe
z całego świJI~ lastriko)
nJgrobki (grJnit, bi~
parapety, schodY,
płytki

• liternictwo
we
• tablice nagrob~~we
• elementy granit jekU'
wg własnego pronitoW9

• kostka gra

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004

www.gj.com.pl

--------------
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JAN-MAR
www jan-mar pl

NOWE SKUTERY TGB
gwarancja • serwis • raty

w Środzie Wielkopolskiej przy Fundacji Edukacja

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

{założonej przez prof. dr. hab. Ireneusza Kubiaczyka),
klóra jest organizacją pożytku publicznego
(wpis w Krajowy Rejestrze Sądowym pod numerem 0000112797)

możesz studiować w:
)>

Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego,

• dachówki
' blachodachówka
• blachy trapezowe
• Płyty warstwowe
• Papy termozgrzewalne
• okna dachowe, rynny

MONTAŻ

DORADZTWO
TRANSPORT
POMIAR

Gminna Spółdzielnia
,,Samopomoc Chłopska"
w Żerkowie

>
>

Ośrodku WSSE w Warszawie,

oferuje wykonanie rozbiórki
magazynu
( 2 kondygnacyjny -murowany,
stropy drewniane) na bazie GS
ul. Kościelna 14
w zamian
za materiał rozbiórki

>

Wielkopolskiej Wyższej Szkole
Humanistyczno - Ekonomicznej,

Bliższych

informacji
udziela Zarząd GS

tel. 740-30-36, 740-30-08
Zakład Usługowo-Handlowy

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

AUTORYZOWANY DEALER

as

:1 :.-·=-=
Ua ~--·~·

TELEFONY.I
DRUKARKI SERWIS

w różnych specjalnościach:
- pedagogicznych,
- ekonomicznych,
- marketingu i zarządzania
Istnieje również możliwość kontynuacji na studiach magisterskich

CZĘŚCI

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

Uzyskując

stypendium od Fundacji
(pod pewnymi warunkami)

możesz studiować
Zależy

GŁOŚNIKI
NAGŁOŚNIENIE

'·

za darmo.
to tylko od Ciebie

Szczegółowe informacje znajdziesz
w Zespole Szkół Zawodowych w

SAMOCHODOWE
KOLOR SERWIS
Jarocin , ul. Wrocławska 18
{pasaż TOBENA)

·

CZĘŚCI ZAMIENNE, /

Wyższej Szkole Handlu i Usług,

Środzie Wlkp. ul. Paderewskiego 27 na tablicy ogłoszeń
Fundacji lub w sekretariacie tel. (0-61) 285-38-64

MATERIAŁY

EKSPLOATACYJNE

-------------RATY, LEASING, DZIERŻAWA
3LATA GWARANCJI

M

UBEZPIECZENIE

YIIKAD Kotlin

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

i p z ?
m

n

Organizujemy
we e/a, komunie, typy
o iemn tki
oraz inne imprezy

Dy~Ponujemy:

FordFocus (-MAX FX Silver: pakiet FordUbezpieczenia w cenie samochodu!

Piękną salą

Srebro zyskało na wartości! Wersja FX Silver Forda Focusa (-MAX oferuje teraz jeszcze więcej - ubezpieczenie
w prezencie. W skład pakietu Ford Ubezpieczenia wchodzą : OC, AC, NNW, Zielona Karta i Car Assistance.
Co jeszcze obejmuje i ile jest warta nasza oferta·specjalna? Zapytaj o szczegóły w salonie!

strzeżonym parkingiem

•Oferto ważna do Jl lipca 2004 r Uczbo samochodów w ofercie ograniczono

111iłą obsługą

Lokal przygotowuje dania na wynos
Zamówienia należy składać
~ dwudniowym wyprzedzeniem

Maksymalnie dopracowany. FordFocusC-MAX
AUTO SALON PLESZEW SP Z O.O. 63-300 Pleszew, Korzkwy 30 (Szosa
tel. 0 ... 62 7427100, 7425460, 7423978, kom. 0-601 561-392

Poznańska)
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Kilka tys i ęcy ludzi przewinę
ło się przez jarociński stadion podczas Biesiady Piwnej, zorganizowanej w ramach trasy urodzinowej Tyskich Browarów Książę
cych. Miłośnicy piwa i rozrywki
mogli pobawić się w rytmie znanych i lubianych przebojów granych przez zespół AKURATT.
Mogli także wzi ąć udzi ał w licznych konkursach muzycznych
- tanecznych i wokalnych. Panie
siłowały się na rękę, mężczyini za
to, zmagali si ę podnosząc pu stą

b eczkę

po piwie. K ażdy m óg ł
zwied zić mi ni muzeum Tyskie,
w którym znaj dowały się ro.i n.
stare butelki , etykiety czy kufle do
piwa oraz historyczne z dj ęc i a
prz ed s taw i ając e browar. Ch ętni
mogli otrzy m ać swoją karykaturę, a miłośni cy wiatrówki spróbować swoich sil na strzelnicy.
Biesiady Piwne organizowane są przez markę Tyskie w ramach obchodów 375. urodzin Tyskich Browarów Książęcych.
(faf)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj .com.pl

Sprzedam meble: sypialnię , wypoczynki, kanapy, zestaw mebli swarzędzkich (do pokoju stołowego - na
12 osób). Tel. 0-609/188-433.

TRASA URODZINOWA TYSKICH BROWARÓW
KSIĄŻĘCYCH PRZEBIEGAŁA PRZEZ

Biesiada piwna

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004

Drzwi wejści owe aluminiowo-plastikowe , fabryczn ie nowe - sprzedaż .
Tel. (0-62) 738-03-05 .
(SOJ 1901/03)

Garaże

ocynkowane . Producent,
raty. Tel. 0-601J580-744.
Sprzedam
749-36-98 .

betoniarkę

(1603104)

Sprzedam zamrażarkę , ladę chłod 
niczą z agregatem zewnętrznym , rożen.
Tel. 0-609/188-433.
(1604104)

Sprzedam psy rasy Amerykan Staforsaid Terier. tel. 0-609/188-433 .

250 I. Tel.

(1605104)

(3049104)

(3161/04)

Sprzedam Dzika i ponton Woyager,
3,6 m długości. Tel. 0-62/740-90-48.
(3167104)

Sprzedam Playstation 1, Discmena oraz wieżę firmy Samsung - 3 CD.
Tel. 0-62/747-85-31 .

ANTYKI, STAROCIE - skup, sprzedaż , renowacja. Piotr Pryczek. Zapraszamy do sklepu 10.00 - 18.00. Jarocin , ul. Wodna 6 , tel. 505-20-10 sklep,
kom. 0-600/125-115.
SKUPUJĘ SUROWIEC DĘBOWY
za gotówkę , możliwość ścinki. Te l.
(0-65) 571-66-20, 0-505/185-508 .

(3171/04)

Sprzedam dwa tunele foliowe
bez ogrzewania o wym. 9 x 45 m. Tel.
(0-62) 742-18-50, 0-504/917-509

Kupię

motocykl WSK z przyinne stare, mogą być w czę
Tel. 0-502/824-614 .

czepką lub
ściach .

(3250104)

(1540104)

Sprzedam działkę
500 m 2 . Tel. 747-93-91.

ogrodową ,

(3270/04)

Sprzedam lodówkę , boks dziecię
cy, łóżeczko , zamrażarkę , ponton. Tel.
747-77-28, 0-696/151-701 .
(3274104)

Sprzedam Overlock 5-nitkowy na
prąd , przemysłowy, pilnie, tel. 747-52-98.
Sprzedam maszyny wulkanizacyjne nowe i używane . Tel. 0-506/608-154.
(1565/04)

TŁUMY JAROCINIAKÓW wzięły udział w biesiadzie Tyskiego

Sprzedam szlifierkę do parkietu
220 V na pasy bezkońcowe , kocioł
C.O. 4 m, po czterech sezonach , pustaki Suporex 24x24x59. Tel. 761-72-62,
0-503/107-668.

(1365/041

Sprzedam Ford Eskort. 1990 r.
gaz, niebieski met. , zderzaki i lusterka
w kolorze nadwozia , szyberdach.
radio , 5 biegów, stan bdb. Tel. o-505/
0
57-37-42 lub 747-57-83, cena 5400d
·"')

(SOJ87~":
1

Sprzedam BMW I Touring, kornb
1
AF, CZ, PE, PP, SD, skóra , 98 r.,
Omega 2 ,5 TD , PP, PW. AF, ~
51
skó ra , nawigacja, 97/98 r. Tel. 0-6
717-479 po 20.00.
6Sll'I

op;

13
~

16

V

Sprzedam Peugeot 405 kombi,
benzyna - gaz, rok pr. 1989. Tel. 0-50
517-011 .
(3169!0'1
· k proSprzedam Opel Astra 1,6, ro
dukcji 1992, grudzień , gaz, granat rn.:·
1
tal ik, centralny zamek, wspomag~n
91
obicia welurowe , szyberdach, re ~cidachowe, w kraju dwa lata, I wła
ciel. Tel. 0-504/349-163.
(31 7()/04)
Sprzedam Fiata 125 p , 1978 r. Tel

~
~

(3179104)

Sprzedam cegłę pustak szczelinowy, cegła pełna . Tel. 740-58-49.

(3159,~ 1

Sprzedam R19 Chamade, 19.93
XII , zloty, dużo dodatków, I właściciel.
Tel. 0-62/74-21 -305.

uzgodnienia.

(3054104)

Sprzedam tanio piec CO . Tel.
747-59-57.
Sprzedam Sony PlayStation ,
mod . 50004, przerobiona , półroczna .
Tel. 695-647-076.

Sprzedam dwa tylne zderzaki do
Forda Fiesta. Tel. 747-33-73.
,,,

AUTO - GAZ Krzysztof Kwaśniew
ski - montaż, naprawa. RATY. Jarocin,
ul. św. Ducha 120, tel. 749-61-93, kom.
0-605/277-156 , po godz. 17.00 tel.
(0-62) 747-54-85, Olimpijska 8. Oferuje
1O-letnie doświadczenie i wysokąjakość.
AUTO-GAZ i HAKI holownicze
Ogólnopolska Sieć Warsztatów - montaż, serwis, raty, Ja rocin , ul. Wojska
Polskiego 117, tel. (0-62) 749-61-92 ,
0-695/41 -42-53.
Kupię

auta do
0-605/07 4-623.

złomowania .

Tel.

747-93-94.

(3114)

i~;

Sprzedam Renault 19, 1,7 +
cena 10700 do uzgodnienia . Tel. 0528-621 .
(3175/04)
+ gaz,
Sprzedam Poloneza Caro
· 84 tys ..
1994 r, I właściciel , przebieg
od·
stan ogólny bdb, cena 4700 do uzg
nienia. Tel. 0-604/528-621.
6,114)
1317

OPEL VECTRA 1.6 i, 1992 r., szYk·
arne ·
berdach, wsp. kierownicy, c. z
Tel. (062) 742-02-06
5411'4 1
115
y po·
Sprzedam NISSAN C~ ERR z sil·
jemność 1200, rok produkCJI 198 po
nik 1991 r., tel. (0-62) 740-21-3
godz. 18.00.

3

(1576/04)

Sprzedam komputer ATHLON
2200, DVD, nagrywarka, monitor 19".
Tel. 0-888/434-917 .
(1685104)

FOT

JM

AUTO SKUP!!! Kupię każde auto
rozbite , uszkodzone, zniszczone , spalone po 8.9 r. Tel. 0-601/660-439.

Ośrodek Szkolenia
Kandydatów na Kierowców
Jolanta I Grzegorz Kaczmarek

UL. PADEREWSKIEGO 1
63-200 JAROCIN
DOWOLNY FILM U NAS
WYWOŁUJESZ KONICE 200/36
E
. OTRZVMUJESZ
DWA FILMY WYWOŁUJESZ
KONICE 200/36
OTRZVMUJESZ
DOWOLNY FILM WYWOŁUJESZ
ALBUM LUB RAMKĘ
OTRZVMUJESZ

na otwarcie kursu na prawo jazdy

1Ji}[21Ji}

w dniu 16.07.2004 r. o godz. 15.00
wZespole Szkól Ponodgimnazjalnydi nr2
ul. Wrocławska 15
w Jarocinie

Badania lekarskie
na miejscu
INFORMACJA:

tel. 740-75-03, 0-602/257-488, 0-6081785-308

T8 I· /1

.
1 szubianki 15
63-200Jarocin, u· 1 (0-62 )147-86·47
ax (0-62) 747-42-47, te ~-"'
~1ll.illIMQw.łu-

e· mall: lt_lllasc@kln:iJ!l~1

·3 ,2/2,0(A60) Mega przetwornik CCD
z wysokowydajnym procesorem DIGIC
·3x optyczny zoom
·Wbudowane najnowsze technologie firmy Canon
dające zdjęcia najwyższej jakości
· Pełny wybór trybów fotografowania

dla fotografów
z każdego poziomu
Nagrywanie filmów z dźwiękiem , plus wbudowane
w aparat funkcje edycyjne
·Druk bezpośredni bez użycia komputera
Exif Print dla wiernych , rzeczywistych wydruków
·dodatkowe akcesoria zawierające
wodoodporną obudowę do 40m i konwertery

Cena Brutto
ZdJęaa Przemysław Szeszuła

870zł

.,DO BH [K" Leszek A
nd~1~
0-lMII,• ·'~4 1,

,,

1

r.ł~~~·

Ji V.!}

f.

~

• •@2<

zaprasza
~D

I· rze·
Fiat 126p, 93 r., zielony, OC b-S2)
gląd do 2005 r. , stan bdb., tel. (
740-58-52 .

• ogrodzenia betonowe
• kostka brukowa
• obrzeta trawnikowe
• bloczek M·4, M·6 ~--~
,.~.•.........
• lawa balkonowa ~~!~1
• tralka
, słupek betonowy od 1•3mWfS·

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004
WWW.gj.com.pl
-----------------

Q· GtOSZENIA

sprzedajesz? kupujesz?
mamy dl·a Ciebie

dobrą ~iadomość
1

TERAZ PŁACISZ MNIEJ, A TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE MOŻE PRZECZYTAĆ TRZY RAZY WIĘCEJ LUDZI.
Mamy dla Ciebie specjalną ofertę. Ogłoszen i e w dwóch tygodnikach: w .Gaz ecie J aro ciń s ki ej" i „Życi u Pleszewa"kosztuje tylko
Ale to nie wszystko.Z a d armo opu blikujemy Twoje

14 złotych.

ogłoszenie w .życiu Gostynia" i "Życiu Rawicz a"

Jednym słowem : cztery tytuły, cztery powiaty, 300 tys ięcy ludzi, większa skuteczność za jedyne 14 złotych
Oferta

Ważna do końca lipca. Szcze góły - b iuro o głoszeń "Gazety J a rocińskiej", Rynek 21 (wej śc ie od ul icy Mickiewicza) te l. 505 - 3000.

Sprzedam Fiat CC 700 94 r stan
bdb., cena 6900 , tel. 0-609/469~682
Sprzedam Renault Laguna 1,8,
1997
r., Fiat CC 1994 r., tel. (0-62)
740 ·18-70.
b Sprzedam Fiata Siena 1,6, 1,6V,
zezwypadkowy, rok produkcji 1997
(oS!lonu , 42 tys. przebiegu, 5-drzwi, tel.
'-'2) 747-66-22 , kom . 0-504/427-832.
Cji Sprzedam Fiata 126 p, rok produk1994, tel. (0-61 ) 287-41-85.
ce Sprzedam Fiata 126 p, 1989 r.,
na do uzgodnienia , tel. 740-63-12.

średSprzedam Fiata Ducato 14 - 2,5 D
so ni, rok produkcji 1994, kol. Turkuch;: Po kapitalnych naprawach me102~~~nych. Tanio. Tel. kom . 0-502/

0-SQ~rzedam Fiat 126 p, 1989 r. tel.
140-78 wieczorem .
biatySprzedam Opel Kadet 1.6 combi ,
cen · ABS, wspomaganie, stan bdb.,
a 6400 „ te . 0-601/543-755
ben Sprzedam Renault 19, r. 95, 1,8
2
ma ·• 123 tys. km , zieleń met, wspoalnyg~le, el. szyby, centr. z. , stan ide. ,ei. 0-501/245-416.
ben Sprzedam Renault Twingo 1,2
~rn:k93 r. grudzień, fiolet met. centr.
(utyt • stan bdb., tel. 0-509/370-447
kowany przez kobietę).
(udo~P.1W 520, r. 90, 2.0 benz. 136 tys. km
SCici ~rnent.) c. zieleń met. , jeden wła464_;060 lat, stan b. dobry. Tel. 0-600/
ben:Ord Es_kort, r. 91 grudzień , 1.4
11 0 · kombi , czerwony, c. zamek ,
0.5 0~ s. (udokument.) stan b. dobry, tel.
1
"222-401
.
d~~ord Fiesta , r. 92 , 1,6 benz., trzyo.502~~Y. czerwony, stan b. dobry, tel.
<-22-401

Suzuki Vitara , r. 92 , 1.6 benz. 16V,
4-drzwiowy. b.c. zieleń , c. zamek,
el. szyby, alufelgi, zadbany, tel. 0-600/
454-200 .
długo

Sprzedam Mercedesa 190 E, tanio. Tel. 0-62/740-74-03.
(3211/04)

Sprzedam Fiata 126 p, racz. 1983,
stan dobry. Tel. 693-740-874 .
(3213/04)

Sprzedam Astra Combi 1,6, 1993.
FiatTipo 1,9 TD, 1991 , tel. 0-888/1 85-218.

Sprzedam VW Golf, rok 89 z gazem,
cena do uzgodnienia. Tel. 888-806-237.
(3218/04)

Tanio sprzedam oryginalne felgi
aluminiowe do Citroena Berlingo 14'/5,5.
tel. 0-604/456-522 .

Sprzedam Opla Astrę , 93 r., 5-drzwiowy, centralny zamek, instalacja gazowa. Tel. 0-61 /28-44-778.
(3219/04)

Sprzedam lub

Sprzedam Mitsubishi Colt 1,3 benzyna, 1991 r. sprowadzony, 104 tys.
km, cena do uzgodnienia + opiaty. Tel.
(0-62) 740-36-66
Sprzedam Fiata 126p 87 r. stan
dobry, Mazdę 626 95r. stan bardzo
dobry, tel. 0888/14-67 -35
Sprzedam Fiat 126 p rok 1998 pełen
LF, stan bdb., tanio, tel. 0-602/289-798.
Sprzedam Fiata 126 EL)(, pel. wersja,
1997 r., bagażnik , kolor czerwony. Tel.
0-601 /267-908
Sprzedam Fiata 126 EUC 98 r. stan
idealny. Tel. 0-505/516-499.

zam i enię

na przyczepę campingową, Opla Corsę , rocznik 1992 ,silnik 1,4, trzy drzwiowy. Tel.
695-58-36-49.
(3220/04)

Sprzedam Renault Clio 1,4, 91 r, c.
zamek, elektryczne szyby, 4 drzwi, inst.
gaz., 6000 zł. Tel. 697-71-10-49, 749-44-33.
(3223/04)

Sp r zedam Cinquecento 900 ,
rocznik 1996, w bardzo dobrym stanie,
ga ra żowany. Tel. 696-083-168.
(3224/04)

te

I

Wyszki Sa
· (0-62) 749-62-88

'Sł(

:ta llpujemy samochody
• p 9otówkę
le rofesjonalna obsługa
8 dYtowa
.: 2:akupionego auta
c2:asy gratis

,i

dla Osó~ECJALNA OFERTA
Prowadzących Auto-Handel

(3251/04)

Sprzedam Suzuki Swift 1,3 - 1989
rok, po kapitalnym remoncie, cena 3.600.
Tel. 0-608/249-437, po godz. 19.00.
(3252104)

Sprzedam Fiata 126p - 1991 r.,
cena 1.1 50 zł . Tel. 0-692/228-415.
(3253/04)

Sprzedam Fiata 126p - r. pr. 1993,
cena 1.850. Tel. 505-02-480-608/461-328.
(3256/04)

Pomoc przy zakupie własnego
samochodu w Niemczech : tłumacze
nie, szukanie aut, nocleg - tan io. Tel.
747-54-98 , kom . 0-692/431-351 .
(3257/04)

Sprzedam Opla Astrę Kombi 1,6
- 1993 r. Tel. 0-508/366-339.
Sprzedam Yamahę RD 80, zarejestrowana na 50 , stan idealny. Tel.
0-880/476-736 .

(3225/04)

(3258/04)

Sprzedam Citroen Saxo 1,5 D, 96 r.,
centralny zamek, 2 poduszki powietrzne. Tel. 740-69-23.

Sprzedam Opla Kadetta 1,8, gaz,
wspomaganie, centralny, szyberdach ,
5 drzwi. Tel. 0-502/653-262.

(3259104)

(3226/04)

(3260/04)

Sprzedam Fiat 126 p, rok 1990,
kolor czerwony. Tel. 740-48-91 .

Sprzedam Fiata 126p Elx 1997
stan bdb, czerwony, tel. 061 285-15-31 .

Sprzedam Polonez Caro 1 ,6
benzyna + gaz, 1995 r, stan bdb . Tel.
0-602/21-09-08.

Sprzedam Citroena Ber1ingo 1,9 D
- 98/99 r., malinowo-per/owy, salonowy, centralny zamek, wspomaganie,
alarm , dwa komplety opon. Tel. 0-698/

(3227/04)

(3229/04)

Sprzedam Fiata 126p, rok produkcji 1992, zielony. Tel. 0-601/523-155,
po 15.00.
Sprzedam Opel Kadet1 ,4, 1991 r,
cena do uzgodnienia. Tel 0-501/1 80-279.
\317SJ041

Sprzedam Fiata Pandę rok 1984,
stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia . Tel. 740-25-60.
(3208/04)

Sprzedam VW Passat 1,9 D, kombi, rok 1991 , stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. Tel. 0-692/688-004.
(3209/04)

Sprzedam Renault Trafie , 1994
rok. Tel. 740-12-04, 0-502/225-381 .
(3232/04)

Sprzedam Mercedes 190 Diesel ,
r. 1985, garażowany, zadbany, b. oszczęd 
ny, 5,50N. Tel. 747-32-35, 0-601/553-173.
(3233/04)

Sprzedam Citroena AX 1,1, rok pr. 91 ,
stan b. dobry, pilnie. Tel. 0-606/386-697.
(3234/04)

Sprzedam Fiata 126 el , rok 1996.
Tel. 0-62/505-35-28 po 15.00 .
(3236/04)

Sprzedam Forda Fiestę 1, 1 - 89/
97 r. , czerwony, 5-cio biegowy, stan
bdb, cena 3.950 (do uzgodnienia). Tel.
0-695/583-639.
Sprzedam Fiata 126 el - 97 rok ,
granatowy, nowy akumulator, autoalarm i Poloneza Caro - 94 rok , złoty
metalik, centralny zamek. Tel. (0-62)
740-17-87. 0-605/742-103.
(3239/04)

,

AUTO·CZĘSCI
używane

i nowe

do samochodów zachodnich
L. Wita - KROTOSZYN
ul . Ostrowska 225
tel. (0-62) 722-97-84
0-601/479-105
0-603/232-721

(3261/06)

Sprzedam CC 700 - r. produkcji
1994. Tel. 0-502/393-865.

(3263/04)

Sprzedam Daewoo Lanos 1,5
- 1998 r., morski metalik, radiomagnetofon , immobiliser, instalacja gazowa ,
cena 16 .000 , do uzgodnien ia . Tel.
0-697 /605-191 .
(3264/04)

Sprzedam CC 704 : czerwony
- 1996 r. XII i niebieski - 1997 r. Tel.
0-509/157-812, 0-502/438-773.
(3265/04)

Sprzedam Opla Astrę Kombi 1,6
benzyna - r. prod . 1992, stan techn ,
bdb , bezwypadkowy, użytkowany
w kraju. Tel. 0-603/878-897 .
(3266/04)

Sprzedam Tico - 1999 rok, salonowy, wiśniowy metalik, Eleganta - 96 r.,
Poloneza Atu - 97 r.; Fiata CC - 97 r.
Tel. (0-62) 740-69-85, 0-603/532-287.

(SOJ 894/04)

Sprzedam Audi 80 1,8 - 1990 rok ,
zadbany, garażowany, jasny metalik.
Tel 747-55-89.
(3243/04)

(SOJ 898/04)

VW Pasat - r. pr. 1979, stan dobry,
bardzo pilnie sprzedam . Tel. (0-61)
287-55-75.
(3272/04)

Sprzedam Mazda 626 2,0 i, 1988 r,
cz, alumy, ABS, W KE S, EL. , 13,4 tys.
i 126 p, 1995 r, (1 ,8 tys.), 1990 (800 zł.)
,3273/04)

Sprzedam Fiat 126 FL, r p 1989,
cena 550 zł . Tel. 0-503/193-487.
(3274/04)

Sprzedam Fiata 126 p , rok pr.
1990, stan bdb. Tel. 0-696/239-931 .

Sprzedam VW Golfa 1,3 - 91 r. , na
wtrysku , tel. 0-503/782-712 ;
Opla Astrę li Kombi - 2000 r., pełne
wyposażenie , zarejestrowana , tel.
(0-62)7 40-57-30.

Sprzedam Opel Kadet , 1991 r.,
1,8, benzyna, kombi , 4500 + koszty rejestracji. Kupię 126 p do remontu . Tel.
749-23-85.

(3247/04)

(3276/04)

pełnym

(1562104)

FIAT 126p, 1991 r., stan bdb. Tel.
(0-63) 276-84-33 , 0-607/876-393.
(1564/04)

MERCEDES BENZ 208D , sam .
ciężarowy furgon- uniwersał , 1994r. Tel.
742-43-93 .
(1573/04)

BMW 730 94 r., i BMW 520 94 r.
Tel. 0-504/267-388 .
(1586/04)

OPEL VECTRA 1.7 TOI. 93 r., bordowy metali, stan bdb. Tel. 0-606/355-792.
(1587/04)

VW GOLF 1.6 Diesel, 1988 r. Tel.
0-605/997-883.
(1588/04)

SEAT CORDOBA , rok prod .
19.12.1995, silnik 1,.6 benzyna , kolor
kanarkowy, wsp., c.z., 2 poduszki. Cena
do uzgodnienia . Tel. 0-694/160-510.
FIAT PUNTO 1996 r. , stan bdb.,
wspomaganie , c. zamek, e.szyby, klimatyzacja , cena do uzgodnienia . Tel.
0-693/866-912.
FORD SIERRA, 1987 r., 21, c. zamek,
szyberdach, do malowania, zarejestrowany, cena 2.200 zł. tel. 0-608/553-703.
(1595/04)

Sprzedam VW Golfa 1,6 benzyna
- 1990/91 r., karta pojazdu , szyberdach,
cena 6.900, do uzgodnienia. Tel. 0-604f
691-220.

Sprzedam Forda Fiestę 1,4i - rok
prod. 1990, miesiąc w kraju. Tel. 0-608/
120-878

(3278/04)

AUDI 80 1.6 diesel , 85 r. , stan db.,
cena 4 .200 zł. Tel. 0-608/684-349.

FIAT CC 900, 1996 r. Tel. 741-43-76.

(3271/04)

(SOJ 893/04)

(3277/04)

Sprzedam Fiata 126 p, rok produkcji 97 . Tel. 0-601/568-753.

(3262/04)

(3241/04)

(3242104)

(3276/04)

Sprzedam Fiata 126 p elx, rok produkcji 1998, kolor zielony. Tel. 0-62/
740-26-58.

Sprzedam Citroena Ber1ingo - r. pr.
1998, przebieg 100 tys. km ., poj . 1,4,
lad . 655 kg ., 5-cio osobowy, garażo
wany, kupiony w Polsce, nie bity, kolor
granatowy. Tel. 0-888/941-396.

Sprzedam Fiata 126p - 1990 rok,
przegląd ważny 04.2005. Tel. 0-603/
057-322.

Sprzedam Astra Kombi 1,7 TO 1995 r.; Astra Kombi 1,6L-1992 r. ; Mercedes 190D 2L-1987 r. Tel. 740-57-23.

Sprzedam Opel Vectra , 1992 r. ,
1,6 benzyna , 7800 + koszt rejestracji.
Tel. 0-604/703-728 .

(1593104)

233-617.

Sprzedam Opla Kadetta 1 ,4i
. BAUTY" - 1991 r., srebrny metalik,
5 biegów, szyberdach , centr. zamek,
autoalarm z pilotem , tap. welur, garażowany, stan bdb, instal. gazowa. Tel.
0-502/284-036.

Sprzedam Seata Ibizę 1,4 - rok
prod. 95. Tel. 0-693/664-406.

Stańczukc,,ysk,ego

(3240/04)

Zielińscy

Sprzedam samochód Zastawę na
gaz. Tel. 0-602/811-296. 63-233 Jaraczewo, ul. Spółdzie lcza 2.

Sprzedam Fiata 126 p 1990 r.,
cena 1200 tel. 0-695/816-242

~alisz, przy ulicy św. Michała 32
el. (062) 767 84 1O, 0607 051 801

4uro-KOM!S-HANDEL

(3248104)

Sprzedam Opel Astra 1,4, sedan ,
1994, salonowy, przebieg 190 tys. km .,
cena 12 tys., do negocjacji. Tel. 604/
405-752 .

(3238/04)

Cz , ·

Sprzedam Poloneza 1,6 - rok
prod . 1995, świeży przegląd , szary
metalik, cena 3.100 do uzgodnienia .
Tel. 747-76-76.

13275/04)

(1597/04)

SKODA PICK-UP 1997 r., stan dobry, cena do uzgodnienia , pierwszy
właściciel. Tel. (062) 742-80-16 w godz.
8.00 - 16.00 .
(sopl728)

POLONEZ CARO 95 r., czerwony
+ gaz, stan idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 0-509/426-724, 0-502/230-124.
(1598/04)

SEAT TOLEDO 1.9 diesel, 1994 r.,
zloty metalik, szyberdach, wspomaganie,
alarm + pilot, hak. tel. 0-602/598-856.
(1599/04)

OPEL VECTRA 89 r., wspomaganie kierownicy, instalacja gazowa. Tel.
(0-62) 742-54-89 , 0-880/139-676.
(1600/04)

OPEL VECTRA 1.6, 90 r. , stan
techniczny bdb. FIAT 126p, 93 r., czerwony. Tel. 0-604/208-742.
( 1601/04)

SEAT IBIZA 96 r., benzyna 1.4,
sprowadzony z Niemiec, wspomaganie, 2 poduszki , klima, c.zamek. Tel.
0-601/345-071 .
(1807/04)

FORD ESCORT 92 r., atrakcyjny
wygląd , cena 6.200 zł do uzgodnienia.
Tel. 0-603/179-723.
(1610/04)

CITROEN AX 1.4 diesel, rok 91 , 5drzwi, cena do uzgodnienia. tel. 741-62-25.
(1612104)

FORD ESCORT 1.4, 92 r. , granatowy metalik, c. zamek, sprowadzony,
cena 4 .300 zł. Tel. 0-600/072-652.
( 1614104 )

FORD ESCORT 1.3, 1993 r. 5-drzwi,
salonowy, serwisowany, bezwypadkowy,
nowa instalacja gazowa + kola zimowe. Tel. 0-600/983-129.
( 181 6/04)

SEAT IBIZA atrakcyjny wygląd, VW
POLO stan idealny, roczniki 1996, silniki 1.9 D Tel. 0-501/522-687.
(1620/04)

Sprzedam Renault Megane 1,4 KAT
- 96 r., kupiony w salonie, srebrny metalik,
c. zamek, instalacja gazowa, autoalarm,
wspomaganie kier., teł . 0-503/324-189.

36

GŁOSZENIA

Rozwiązanie

konkur u

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wiesła'W'f i Piotra Biegunów
z Jaracze>,yo otrzymał nagrody w konkursie na Najlepszego

Producenta Wędlin Wielkopolska 2004 za:
szynkę wędzoną, kiełbasę żywiecką, kiełbasę polską, bułczankę,

kiełbasę od górali

JĘZVKA WŁOSKIEGO

Nagrody bony o wartości 30 złotych na zakupy
w sklepach JJ"!J'ffl

Q

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
JĘZVKA ROSYJSKIEGO

dzieci, młodzież , dorośli dowolny
stopień zaawansowania
Przygotowania do egzaminów

( sklep przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie (przy parkingu)
oraz sklep firmowy w Jaraczewie) wylosowali

FIRST CERTIFICATE,
CAMBRIDGE ADVANCED,
BUSINESS ENGLISH

1. Hubert Zaradniak z Jaraczewa
2. Stefan Musiałowicz z Witaszyc
3. Maria Zielińska z Żółko a

NOWA MATURA!!!
u1.,L.c..:>1 E METODY
KONWERSA '

Nu

doświadczeni i wykwalifikowani lektorzy
podręcznik refundowany w ostatnim
miesiącu nauki, małe grupy

Bony mozna odbierać w redakcJ1
. Gazety Jarocińskiej" od czwartku w godz. 8 .00 16.00

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ZA NAJNIŻSZĄ

TEL. 749-62-12
INFO 0-502/633-004 0-60/082-686

DAJEMY GWARANCJĘ,
ŻE U NAS
ZACZNIESZ MÓWIĆ!!!

ciągła
sprzedaż
(0-62) 740-85-45 1
AU8!6!lf % 00~ e)f~pteJd e,uie101a!M WZ!leuorsejOJd U8J8d •

P.P.H.U. HYDRO POMP M. Dydymskl

Autoryzowany Dealer URSUS

ul.Szarych Szeregów 14,63-000 Środa Wlkp

Ciągniki

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

(S0J535I04)
2
,

Sprzedam mieszkanie - 58 m os.
Konstytucji 3 Maja Tel. 0-601/759-963.

WIZY
NIEMIECKIE

tS 9t g-v lOS ·1a+
'( ozsn5og ·1n Mazsa1d

Sprzedam obciążnik do Ursu.~
902, WOM sprzęgła , nowy rozruszni
do kombajnu Bizon i instalację elek·
tryczną. Tel. (0-65) 548-25-32.

Sprzedam dom 200 m2 , Zielona
4.000 m2 do wprowadzenia od zaraz. Tel. 0-609/188-433

Łąka , działka

( 1606/04)

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

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

płatne

go-

(743/04)

SKUP BYDŁA - Elżbieta Barszcz, Orchowo, ul. Szkolna 3, tel. (0-63) 213-56-59.
(2114/04)

Sprzedam prasę rolującą FAMAROL: 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.

Sprzedaż młodych

kur, Nowe
Miasto ul. Poznańska 42s tel. 0-608/
21 -50-34
(3145104)

Kupię cebulę ,

ogórki, pomidory,

owoce, agrest . porzeczkę , czereśnie .
Tel. 0-62/505-02-78, 0-880/354-560.
(3125104)

Sprzedam agregat podorywkowy
GRUBER, firmy Lemken. Tel. (0-62)
740-25-57 lub 0-693/413-789.
(3091/04)

Sprzedam gorczycę
bujczą. Tel. 72-18-309.

mątwiko
(3158/04)

ogólnoużytkową

wysoko

ASdl.L
l}lAz:,,o}l
3ZV/\.LV.L
.
Sprzedam mieszkanie własno
pokoje, 78 m2, wyremontowane z garażem. Tel. 740-55-53,
kom. 0-604-537-713.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Jarocinie, 62 m2. Tel. 0-605/230-348.

(3059/04)

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 0-604/
777-857.
(3088/04)

Dom wolnostojący do wynajęcia,
150 m2 powierzchnia użytkowa + 35 m2
garaż, 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki ,
skrytka, kominek+ taras. Tel. 740-30-83,
wieczorem od 19.00.

0602-557-943

(3206/04)

Zamienię dwa mieszkania w

blo-

ku na dom. Tel. 0-608/573-913.
(3207/04)

Sprzedam mieszkanie własno 
ściowe przy ulicy Bema, I piętro, 54 m2 •
Tel. (0-62) 747-52-51 .

(3210/04)

Sprzedam jałówkę cie ln ą. Tel.
740-25-16.
(3215104)

Sprzedam: kombajn zbożowy,
przyczepy HL 81 i D - 50, D - 47, pługi
3- i 5-skibowe, cyklop. Tel. 740-60-13,
kom. 0-691/084-442.
(3222104)

,,AGROMA" S.A. - punkt Jarocin,
ul. Węglowa 28 , oferuje w ciągłej
sprzedaży części zamienne do ciągni
ków i maszyn rolniczych , łożyska , filtry, oleje, śruby, sznurek, folie, karmę
dla psów - zapraszamy.

(32 16104)

Sprzedam mieszkanie, 54 m2 , 3
pokojowe, IV p., na os. T. Kościuszki
w Jarocinie. Tel. 0-603/944-454.

Sprzedam kaczki (francuskie), 2-,
4 -, 6-tygodniowe i do uboju . Tel.
740-38-17 po 20.00.

(2n2104)

Wydzierżawię

(316 1104)

(3163/04)

Sprzedam dom w centrum Jarocina o pow mieszkalnej 260 m2 i handlowej ok. 90 m2 , z garażem i piwnicami. Tel 604-894-359.

(3230/04)

(3244/04)

Oddam w dzierżawę lokal o powierzchni 150 m2 na aptekę , gabinety
lekarskie, na działalność handlową, gastronomiczną lub produkcyjną w centrum
Jarocina. Tel. 0-509/493-904 po 16.00.

Skup grzybów boczniaka. Jarocin, ul. Ługi 8, tel. 0-603/572-794.

(3166/04)

(3235104)

Sprzedam budynek w Choczu,
główna trasa na sklepy, biura, mieszkanie Tel. 0-604/899-546

Sprzedam lub wynajmę garaż murowany - centrum Tel 0-604/997-279.

!1551/04)

Sprzedam mieszkanie w bloku 60
m2 przy trasie Pleszew-Ostrów, 8 km
od Pleszewa Tel. 0-601/981-300
1~104/

(3237/04)

Sprzedam mieszkanie własnościo
we 50,4 m2, na parterze, w bloku dwupiętrowym z cegły. Tel. 0-600/209-212.
(3254/04)

Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe Jarocin Tel. 0-605/231 -109.

Do wynajęcia pomieszczenia na
działalność gospodarczą lub magazyny o pow. 71 m 2, w centrum Jarocina
Tel. 0-62/747-32-47, 0-62/747-36-92.

Do wynajęcia pomieszczenie
przygotowane na mięsny, drobiarski,
gastronomię w centrum, w centrum
Jarocina Tel (0-62) 747-60-95, 0-604/
78-42-02.

Oddam w wynajem Grill-Bar przy
trasie Jarocin - Środa Wlkp. Tel. 0-696/
180-199.

(3042/04)

(3177/04)

(32b7/04)

(3008/04)

k se·
REKLAMA - tablice, szyldy, :eki,
tony podświetlane, karoserie: plan,npU·
litery przestrzenne, wycinanie k~·ct,al
1
terowe, wizytówki. P. W. REX tel.
Król, Witaszyce, ul. żużlowa ga,
0-601 /830-428.

Sprzedam odchowane kurczaki
ras ozdobnych - Brahma i inne. Wojciechowo 20, tel. 0-62/740-88-80.

Sprzedam działkę w Nowym Mieście
n/ Wartą, 3.700 m2.Tel. 0-697/690-631

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe (bezczynszowe), 56 m2 Komorze 2, gm Żerków, tel 740-44-40 lub
606 774-621

REKLAMY kasetony podświetlane,
·
I rn1·
napisy na odzieży, identyfikator)', a a·
nowanie; tablice na pojazdy.. BHP ;st)
1
grobkowe, ppoż. i ewakuacyine (a .AR
- komputerowe wycinanie liter. SIM. .·
47
Jarocin, Do Zdroju 10, tel. 747-36

(3173/04)

Posiadamy umowę
z Konsulatem Generalnym
we Wrocławiu
Nr RK 516 GK KINAS
Kinas Kazimierz
ul. Prusa 19 Pleszew
tel. 7 4 2 -22-48 7 42-12-38

(3231/04)

(SOJ821104)

NAPRAWA sprzętu gospodars~~
domowego. ZAKŁAD AGD, JaroCI~, od
Wrocławska 76, tel. (0-62) 505-42-0
11.00 do 16.00, tel dom. (0-62) 74Q-62.o3·

lub hodowlaną. Tel.

Sprzedam limit mleczny, chłod
nię do mleka 420 L. Potarzyca, k. Jarocina , ul. Wyzwolenia 50.

(2987/04)

VIDEOFILMOWANIE - profesjo·
·· video
nalne studio cyfrowej produkcji
y
(kamera cyfrowa); korzystne c~~ ·
5
Oferta multimedialna. Tel. 740-18 '
tel. kom. 0-604/295-249.

cielną,

(3221/04)

Firma poszukuje lokalu handlowego min 70 m2 , centrum miasta Tel
0-508/161 -516, 0-604/220-259

LOMBARD - natychmiastoWr
POŻYCZKI pod zastaw. Jarocin, u·
Kilińskiego 2, tel. 505-26-16.

(3172/04)

Kupię jałówkę

Komfortowe M-3,53 m2 w Zabrzu
zamienię lub sprzedam . Tel. (0-32)
273-52-94.

Tanio sprzedam budynek mieszkalny na wsi o pow. 27 m2 , w miejscowości Bieździadów, gm. Żerków. Tel.
(0-62) 783-11 -70.

%

(3 164/04)

(3114104)

Sprzedam dom piętrowy 110
887 m 2 , w Jarocinie. Kupię
kawalerkę . Tel. 747-35-87.

~·

Sprzedam 2 cielaki -jałówki i byczka - cielaka. Tel. 740-85-04.

sklep w Jarocinie
w dobrym punkcie. Tel. 0-509/282-875.

działka

KOMPLEKSOWY ZBIÓR sto MY
pokombajnowej - prasa Klass Varianl
180. Cena od balotu - konkurencyinie.
Tel. 0-608/304-617.
(16191>'1

Pilnie kupię jałówki cielne, hodowlane. Tel. 0-62/74-14-761, kom. 0-602/
777-217.

m2 ,

(2621/04)

Sprzedam limit mleczny. Tel.
741-41-55 po 20.00.

721-60-96.

ściowe w Kotlinie, 4

AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Jarocin , ul. Wolności 4, tel.
747-90-81 oferuje licencjonowane usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, pośred
nictwa w obrocie nieruchomościami.

w dniu 09.07.2004 r. na tablicy
w siedzibie Starostwa Powiatoego w Jarocinie Al. Niepodległości 10-12
oraz siedzibie Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
N1eruchomościami Starostwa Powiatowego
w Jarocinie, ul. Kościuszki 1O
zostało wywieszone ogłoszenie
o przetargu pisemnym
nieograniczonym na sprzedaż
lokalu mieszkalnego Nr 6
usytuowanego w budynku nr 20
położonym na nieruchomości
wTarcach
żę

Liceum Ogólnokształcące 1m T Kosc1uszk1
ul Kosc1uszk1 31 Jarocin
(pawilon szkolny od ul Mornuszk1)

Do wynajęcia lokal handlowy
w centrum Gostynia - parking, wszelkie media. Tel. (0-65) 572-07-35.

(SOJ 519/04)

ogłoszeń

Prasa Z 224, 1989 tel. 742-42-07.

Sprzedam jęczmień jary. Jarocin,
ul. Wrocławska 310, tel. (0-62)747-56-77.
0-608/705-081 .
Sprzedam plug podorywkowy 5-skibowy i przyczepę wywrotkę 6 ton lub
zamienię. Tel. (0-65) 571-62-21 (wieczorem).

SKUP MACIOR I KNURÓW. Gotówka. Tel. 0-608/439-125, 427-18-17.

informuje

www.gj.com.pl

pokój z kuchnią
i łazienką w domku jednorodzinnym,
tel. 0-600/819-475.

wynajęcia

(2962104)

Zarząd Powiatu
w Jarocinie

OPŁATĘ!!!

ZAPISY: od 09 08 DO 11 .09.2004
od poniedziałku-czwartku
godz. 13.00- 18.30

Kupię dom stary lub do remontu
blisko Jarocina, tel. 0-602/593-962 .•

Do

Prawidłowa odpowiedź:

JĘZVKA FRANCUSKIEGO

-------------------

Do wynajęcia domek w Skorzę
cinie, min. 5 dni, tel. .0-608/342-162.

,,Odpowiedz na pytanie - wygraj bon na zakupy"

DO GRUP:
JĘZVKA ANGIELSKIEGO
JĘZVKA NIEMIECKIEGO

Gazeta Jarocińska
29 (718) 16 lipca 2004

(3255104)

(3249/04)

Wylęgarnia drobiu w Łuszczano
wie przyjmuje zapisy na pisklęta brojlerowe odmiany szerokopierśnej . Tel.
(0-62) 749-42-52, kom. 0-693/145-389.
(3269/04)

Sprzedam sieczkarnię jednorzę
zbioru kukurydzy MENGELE
MB-300. Tel. 749-38-78.

dową do

TERAZ PŁACISZ MNIEJ, N~
A TWOJE OGŁOSZENIE DROB

MOŻE PRZECZYTAĆ

TRZY RAZY WIĘCEJ LUDZI.

Mamy dla Ciebie
specjalną ofertę.
·kach·

Ogłoszenie w dwóch tygo~n>,,

w ''Gazecie Jarocińsk>eJ
i "Życiu Pleszewa"
kosztuje tylko 14 złotychAle to nie wszystk~·

rr,Y

Za darmo opublikU~e
Twoje ogłoszenie wicia'
w „Życiu Gostynia" i .zyciu Ra
Jednym

C

słowem.

y

y,

cztery powiał}',.
300 łysi cy 1ud2!I,

0ść

wi ksza kut
za jedyne 14 zło

tycl't·

(3269/04)

Sprzedam jęczmień, żyto, owies,
tel. (0-61) 282-19-47, 0-509/1 78-433.

Oferta ważna do końca

Sprzedam warchlaki, import, peł
na profilaktyka hybryd, 55 - 58 % mię
sności , waga 25 - 27 kg Tel. 0-502/
610-371

łosien
Szczegóły - biuro 0 9 . ·•
Gazety Jarociń 5 kieJ '
"
Rynek 21
wicia)
(wejście od ullcy Mick1e
tel 505 - 3000

lipC8·

Gazeta Jarocińska
29(718) 16 lipca 2004
www.gj.com.pl
-----------------

Usługi tapicerskie i ślusarskie.
Mariola Białek, 63-840 Krobia, Kuczyna 1.

Zespól „RAGTIME" gramy na
5 osób. Zadzwoń - otrzymasz
płytę . (0-62) 740-17-77, 0-888/25-83-85.

Hurtownia

,żywo",

VIDEOFILMOWANIE (DV - kamera
cyfrowa), montaż cyfrowy (możliwość
lapisu na DVD), prezentacje multimedialne na CD. FOTOGRAFOWANIE. Tel.
(0-62) 747-42-86, kom. 0-601 /722-999.
(SOJ 694104)

HEMOROIDY, ŁUSZCZVCA, ŻVLA
KJ • szybko, bezpowrotnie wyleczysz
~aścią ziołową. Tel. 0-604/957-327 ,
ozmin, ul. Łączna 8.
(2441/04)

p VID~OFILMOWANIE „FOTORE-

0RTAZ" - studyjny montaż, cyfrowa

kamera. DVD - gratis. Sesja zdjęciowa
~.Plenerze. Tel. 742-20-14 lub 0-600/
"'13-919.

. Układanie kostki brukowej - ka;1:nia polnego i granitowego; roboty
9olnobudowlane , karton - gips, do~ieplanie, gwarancja i fachowość . Tel.
·604/357-075.

wymagania:
- doświ a dc zenie
na podanym stanowisku
- ko munikatywność
- prawo j a z d y kat B
Oferty skład ać w biurze o gło szeń
. Gazety J aro cińskiej"

-=-~~=

REM-BUD
Sp Jawna

ul. Glinki 21 , 63-200 Jarocin

(SOJ 813104)

la P~ewóz osób lub towarów+ lawe06KrclJ I zagranica. Tel. (0-62) 747-59-80,
. 95/415-491 .
(S0J731l04)

M DFR „TEMIDA" -

windykacja.

asz dłużników - zadzwoń. Tel. 0-505/
42 0·924.

S USŁUGI BLACHARSKO-DEKARk·~E montaż pokryć dachowych , obrób6~1 lacharskie, niskie ceny. Tel. 0-698/
(S0J 8 11I04)

ODBIERZ PODATEK za pracę
w Niemczech. GERMAN-CONTACT,

blach rz
d k r

OTWÓRZ FIRMĘ W NIEMCZECH
i pracuj legalnie. Tel. (0-61) 853-70-07,
0-604/645-598.

Cement - 330 zł., piasek - ż~ir,
ęgie1 - miał. IRMAK - Jarocin, ul. Sw.
0
Ucha 126a, tel. 747-38-34.

Usługi transportowe: 0,6 + przyczepa , ,70 NPUkm, chętnie stałe zlecenia, współpraca. Tel. 0-693/145-402.

(SOJ 804104)

Peł BUs 8 osób lub 1 tona , F-ra VAT,
ne ubezpieczenie. Tel. 747-54-76,
06
. 09/217-524.

Malowanie , tapetowanie, gipsowanie, 6 zl/m2 tapety, karton gips. Tel.
740-91-72 .

cy ~rowadzę ewidencję czasu pra-

Usługi murarskie, tynkarskie. Tel.
0-62/7 49-23-35.

rowk1?rowców oraz dokumentację kie0_59cow wg. zmian po 1.01 .2004 r. Tel.
8/086-714.
nit

Układanie kostki

brukowej i grau • tanio, solidnie. Tel. 0-506/913-289.

V

(1422/04)

fro IDEOFILMOWANIE (kamera cyrnta, komputerowy montaż videofilslu IV, Płyta DVD) fotografowanie . OblJI 9~ muzyczna uroczystości. Pleszew,
o.
Schodnia 14 . Tel. 742-02-06 ,
60 8/433-835.
lap· l<ARCHER czyszczenie dywanów,
Ul. ~erek samochodowych . Wilkowyja,
iaskowa 17, tel. 749-21-17.

V

(S0J855I04)

rnont l~EOFILMOWANIE - cyfrowy
az - DVD. Tel. (0-62) 505-21-72 .
t,j
. ,
(SOJ 827104)
nerzeOWOZENCY - sesje ślubne w ple„Koo' ZdJęcia grupowe Zaprasza
AK", os. Kościuszki 4.
Pr
.. .
.
,soJ 822104)
nych zew1ian1e silników elektryczUI p' naprawa sprzętu AG D. Kotlin ,
· oznańska 33.
Us
.
<SOJ 838/04)
fllia ług, transportowe: żwir, zieo.592a1szka, piasek, gruz, 25 ton . Tel.
431-351 .
Ust .
<SOJ 84 2104)
Piasek ugi transportowe: żwir gruby,
zu. 1i ' czarnoziem, torf, wywóz gruei. 747-54-98.
Wyk
(S0J842/04 )
rowy
opy koparką: fundamenty,
I
' s awy. Tel. 0-604/408-582.
Wyk
(SOJ 842/04)
nową aszanie traw kosiarką spali2
spalin na Ylkę oraz cięcie drzewa połą
ową. Tel. 740-65-13.

SP Ee

(3157/04 )

firm
JALISTA BHP - obsługa
'Szkole ·
lvoe1owe
n1a BHP, ocena ryzyka zawa. ,e1
dokumentacja powypadko. 47-57-83 lub 0-505/57-37-42.

r·

iespót.

,soJ875/04)

ba

MUZVCZNY „WALKER"
' le, Plenery. Tel. 0-609/515-045.
Szybk·
<SOJ 108/04)
lvszYstk· •e kredyty gotówkowe - dla
tak~e r~ ch, hipoteczne, oddłużeniowe,
1
nicy. Tel. 0-62/721-69-04.
'IV!!seta

FHu "c

•

.

.,soJ880I04>

<1anie p· EDR projektowanie, zakła5Zek Kr ie 1ęgnacja ogrodów, inż. Leleni. l'e~Wczyk, projektant terenów zie, 0·694/108-953 .
Cze~i~RCH~R"_- profesjonalne czyszestetyk YWanow I tapicerki. Czystość,
69-r, 140a, higiena. Tel. 505-28-30 kom.
·908.
'
(S0J884/04 )

SZUKASZ PRACY? POSZUKUJESZ PRACOWNIKÓW? Teraz Twoje ogłoszenie może przeczytać trzy
razy wi ęcej ludzi. Mamy dla Ciebie specj a l ną ofertę . Tylko teraz ogłoszenie w
, Gazecie Jaroci ński ej" i ,Życi u Pleszewa" kosztuje 14 złotych . Ale to nie
wszystko. Za darmo opublikujemy Twoje
ogłoszenie w ,Życiu Gostynia" i ,Życiu
Rawicza". Krótko: cztery tytuły, cztery
powiaty, 300 tysięcy ludzi. oferta waż
na do końca lipca. Szczegóły - biuro
ogłoszeń , Gazety Jarocińskiej", Rynek 21 (wejście od ulicy Mickiewicza)
tel. 505-30-00.

przyjmie pracownika
na stanowisko

·603.

w
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13214'04

(S0J885I04)

(3228/04)

Przyjmę zlecenia ogólnobudowlane - tynkowanie zewnętrzne , wewnętrzne , ocieplanie + tynk szlachetny itp. Tel. 0-608/142-593.

tel. (0-61 )853-70-07 , 0-604/645-598.

Salon Towarzyski w Lesznie zatrudni panie. Tel. 0-601/709-832.
Szkoła Języków Obcych zatrudni
lektorów. Tel. 0-502/633-004.
(SOJ 795104)

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Iwona Udzik, ginekologpolożnik , specjalista medycyny rodzinnej. USG . Badania okresowe
i wstępne . Jarocin , ul. Zapłocie 22 .
Przyjęcia codzienn ie : poniedz i ałek
i wtorek od godz. 17.00, pozostałe dni
oraz w sobotę tylko po rejestracji. Rejestracja tel. kom . 0-605/077-222 lub
74 7-24-8 1. Parking dla pacjentów.
MEDICUS - Maria Suwalska
ECHO SERCA, dorośli. Rejestracja
środy, tel. 747-83-83.
MEDICUS - ONKOLOGIA Grzegorz Urbański - specjalista chirurgii
ogólnej i onkologicznej. Pon iedzi ał
ki 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.

GABINET UROLOGICZNY - Kazimierz Wysocki, specjalista urolog .
Przyjęcia w każdy piątek od godz.
19 .00. Jarocin , ul. Wrocławska 38 ,
przychodnia „MEDAN". Rejestracja tel.
747-22-61 , od godz. 8.00 do 18.00.
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.
(SOJ 761104)

Dr med . Dorota Fundowicz specjalista onkolog przejęcia poniedział
ki, Jarocin ul. Wrocławska 38 (przychodnia MEDAN) od 15.00, rejestracja
tel. 747-22-61 , od 8.00do 18.00. Tel.
0-691/140-224.
(2764104)

PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Małgorzata Matuszczak - diagnoza , psychoterapia . Jarocin , ul. Kilińskiego 9, czwartki 16.00 20.00, tel. 0-501/647-806.
(SOJ 796104)

Prywatny Gabinet Ortodontyczny
Jarocin, ul. Wojska Polskiego 36 - leczenie wad zgryzu u dzieci i dorosłych .
Rejestracja tel. (0-62) 747-30-74, we
wtorki 10.00-12.00, czwartki 16.00
- 18.00 przyjmuje dr n. med. Regina
Kalka-Gebala.
(SOJ 245104)

CHIRURG, lek. med. Anatol Zieliński. Przyjęcia : wtorki, czwartki 16.00
- 17.00; Jarocin , ul. Słoneczna 8, tel.
747-14-05, 0-604/536-676.

Pilnie zatrudnimy elektronika do
pracy w sklepie z częściami elektronicznymi. Mile widziana znajomość
zagadnień RTV. Oferty prosimy składać :
Sklep Elektroniczny , KOLOR - SERWIS",
63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 18 (Centrum Handlowe „TOBENA").
Zatrudnię

mechaników samochodowych z umiejętnością spawania . Tel. 0-602/883-125.

SPECJALISTYCZNY GABINET
NEUROLOGICZNY - lek. med.
B. Łysiak-Malecka, SPECJALISTA
NEUROLOG, SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ. Przyjęcia dorośli i dzieci: 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).

Jarocin ul. Sienkiewicza 14
(obok dw. PKS i PKP) poi~ godz. 19.00 -20.30

Jarocin ul. Wrocławska 928
(,ojścio od strony o,. Konslyh.q1 3M<iol
w1or~ godz. 17.00 · 18.00

Pleszew, 11. Wyspiłllskiego 8
((enlrum Uwg lł.ed.) Wiorki godt 19.00 · 20 .00
(r~eslrotjo lel. 742-48-891
Ltttcni l": tqduka. hl9.'-."'l~i:). srzybiq:, akrgii.
chorób \kó T)'. \\'lo.-,ów i p.rrnol n„ Ourośh I d l1tt'1

Ui.uwanle: kunajel brod.~ el, kłykc in ,
nxzyniaków, odi:-M::ów itp.

(SOJ 895/04)

Remonty, murowanie, tynkowanie, posadzki , zakładanie płytek Docieplanie budynków, ploty- klinkier Tel.
0-660/073-916.
S0J896I04)

Naprawa maszyn do szycia. Tel.
0-504/358-453.
(SOJ 897/04)

Dotacje z UE na zakup urządzeń
i maszyn. Tel. 0-607/633-432.

\\-ł ólm i JkóY..

Przyjmę do pracy murarzy . Tel.
(0-62) 740-14-96, kom. 0-604/125-166.
(SOJ 854/04)

Zatrudnię

kierowców kat. C + E,
aktualne świadectwo kwalifikacji , udokumentowane min. 3 lata praktyki zawodowej oraz mechanika na samochody
ciężarowe. Kontakt tel. (0-62) 740-16-66,
od 8.00 do 16.00 .
(S0J873I04)

Zakładam

panele podłogowe
i ścienne, listwy podłogowe , boazerie , balustrady, stopnie na beton . Tel.
0-609/877-846

Przyjmę

murarza - płytkarza. Tel
0-61 /287-55-57 , 0-600/018-267 .
(3155104)

Przyjmę

do pracy tynkarza, tynk
gipsowy. Tel. 0-606/128-033.

1611/()4>

(3156104)

Zostań konsultantką Orifame!

(S0J881I04)

Garaże

blaszane ocynk i kolor od
1.400 zł. Bramy uchylne i dwuskrzydło
we. Raty. Tel. 733-88-30, 0-693/030-206.

Poszukujemy dobrego kucharza sumiennego i operatywnego. Oferujemy ciekawe warunki płacy i pracy.
Zgłoszenia osobiste lub listowne (CV
+życiorys)naadres: Pizzeria .STODOŁA",

os . Konstytucji 3 Maja 32 , 63-200
Jarocin .
(S0J882I04)

Krawcowe - stebnówka , b. wysokie zarobki. Tel. kontaktowy 0-502/
517-401 .
(32 12104)

NIEMCY - POMOC URZĘDOWO
PRAWNA. Tel. (0-61) 853-70-07
0-604/645-598.

DITESCO s.c. Pożyczki gotówk'owe, bez poręczycieli, zaświadczeń
o zarobkach, szybka wyplata (1
dzień). Pleszew, ul. Poznańska (obok
Muzaka). Czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach od 12.00 do 17 .00 ,
tel./fax 7 42-00-52 , 0-608/181-677
(SOP/232)

ZESPÓŁ MUZVCZNY „WALKER"
-wesela, bale, plenery Tel. 0-609/515-045.
S0J708/04I

KREDYTY BANKOWE - hipoteczne od 2,9 %, oddłużeniowe, gotówkowe.
A'CONTO Jarocin, ul. $ródm1eJska 14,
tel. (0-62) 505-22-86, 0-608/744-796 _
(SOA 662/2004)

Zlecę

wykopanie studni oraz poszukanie źródła wody Tel. 0-508/056-392_
• 2

KREDYTY - hipoteczne, budowlano-hipoteczne, pożyczki hipoteczne
Tel 0-604/644-008 , 0-888/258-629.
(1545/04)

Zostań konsultantką

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY,
PRACOWNIA USG, KTG leczenie
nadżerek LEEP - LOOP - lek. med.
K. Malecki - SPECJALISTA GINEKO·
LOG-POŁOŻNIK. Przyjęcia . wtorek,
środa , piątek rn.oo - 18.00, po rejestracji telefonicznej 747-12-04 , po
20.00.Jarocin, ul. Gołębia 3

Tel.

0-504/ 157-427

Agencja Towarzyska . GEJSZA"
- nowe dziewczyny, striptiz , tan iec
GOGO ; czekamy całą dobę . Pleszew,
ul. Traugutta 26, tel. 742-74-74

PRACOWNIA EEG - badania encefalograficzne mózgu . Przyjęcia po
uprzedniej rejestracji telefonicznej
747-10-09, Jarocin, ul. Gołębia 3.

Avonu, te-

raz wpisowe tylko 1 O zł. Zadzwoń
747-65-83 lub 503-006-537 .
(S0J886I04 )

Firma poszukuje technologa
z wykształceniem wyższym o profilu
obróbki metalu . Kontakt: mateusz@
!es .pl, fax . 0-91 /38-60-078.
żu .

(3245/04)

Drukarnia NOWAK - Jarocin zatrudni drukarza offsecistę ze znajomością maszyn Dominant, Romayor,
Heidelberg lub Rolad oraz grafika ze
znajomością programów Corel, Ilustrator oraz Photoshop. Adres: Jarocin , ul.
Poznańska 33, tel. (0-62) 747-17-37.
Firma zatrudni przedstawicieli
handlowych na bardzo dobrych warunkach Tel. 0-691/334-221 .

Praca na pełen etat. Stala i sezonowa . Jarocin i okolice . Tel. (0-62)
747-63-99, 0-888/143-577

GABINET s.o.s. o
STOMATOLOGICZNY
. stomatologia zachowawcza
. protetyka . chirurgia
. choroby przyzębia
. wybielanie zębów
Czynne·
od

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.
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.
Przyjęcia : poniedziałki i środy od 16.00.
Lek. med . Artur Kułakowski,
specjalista UROLOG CHIRURG. Badania USG. Przyjęcia : J-n. , ul. Wrocław
ska 92 8, poniedziałki. Wizyty po rejestracji telefonicznej: tel. 0-604/759-490.

(S0J891 I04)

Technik farmacji poszukuje sta- Tel. 0-506/861-800.

Tel. dom . Poznań cO-prefiks-61) SZl-0 1 63
lub0-601 819-926

poniedziałku

do czwartku 16.00 - 21.00
piątek 9.00 - 14.00

Jarocin, ul.

Kościuszki

12A

tel . 505-28-08
Mot /iwa rejestracja telefoniczna

SPEUALIS1YUNE
GABINETY LEl<ARSl{IE
JAROCIN, UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)
Prywatnie przyjmują lekarze
z klinik poznańskich w zakresie:
• chorób wewnętrznych i kardiologii
poniedz,alek 15.30 -17 .30
prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski
(SOJ 785/2004)

• ginekologii i położnictwa, onkologii
w1orek i sobola.
rejestraCJa telefoniczna 747-28-17
dr hab . med. Ewa Nowak-Markwitz
(SOJ 78612004)

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
MEDYCYNA PRACY, BADANIA
KIEROWCÓW, BADANIA STUDENTÓW lek. Elżbieta Skrzypczyńska
- codziennie, Jarocin , ul. Bema 29/15,
tel. 505-23-25, tel 0-696/270-000.
i SOJ 715/041

• ortopedii dz,ecięcej i dorosłych,
choroby kolana, urazy sportowe
2 razy w miesiącu środa 16.00
rejestraCJa telefoniczna (0-61) 867-66-36
dr med. Krzysztof Ruszkowski
(SOJ 787/2004)

• chirurgii ogólnej, zyl, tętnic I żylaków odbylu
badanie przepływu metodą dopplera
1 i 3 środa rpiesiąca 15_30 - 17.30
rejestracja telefoniczna 0-603/126-484
dr med . Zbigniew Krasiński
(SOJ 788/2004)

• psychialni, 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)

Gazeta Jarocińska
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TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY JARACZEWO

Zwycięstwo

Puczystów
_

mieli grać w finale, a drugie zespoły
o trzecie miejsce w turnieju.
W pierwszym spotkaniu Unia
Szymanowice wysoko 6:2 pokonała gości z Niemiec i została
pierwszym finalistą . W drugiej
grupie Obra Rusko zremisowała
I: I ze Spartą Panienka i o tym,
która z łych drużyn zagra w meczu o ur miejsce decydowały mecze obu zespołów z Zawiszą PU-

Józef Hoffmann,
Wiel-

kopolską Wyż.,;;z.ą Szkołę

..__ _

Na osłodę pozostało im indywidualne wyróżnienie, gdyż Mark Pilz
został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju i otrzyma! puchar Przewodniczącego Rady
Gminnej LZS w Jaraczewie - Sła
womira Gruchały.
Finał turnieju o Puchar Wójta
Jaraczewa. w którym zmierzyli się
Puczyści i Unia Szymanowicę był
nieoczekiwanie bardzo zacięty.
Skazany na pożarcie zespól Unii
walczył bardzo dzielnie i w regulaminowym czasie gry padł remis
0:0. O zwycięstwie w turnieju zadecydowały więc rzuty karne, które lepiej wykonywali Puczyści
(bardzo dobrze broni! Błażej Biegański - bramkarz Wisły Mróz Borek, który obronił trzy jedenastki).
Puchar z rąk Wójta Jaraczewa
odebrał Wojciech Figan - kapitan
zwycięzców. Pozostałe drużyny
otrzymały również pamiątkowe

puchary i dyplomy oraz piłki ufundowane przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS w Jaraczewie i naszą
redakcję.

Gościem

specjalnym turnieju
Hieronim Barczak, były już
trener Jaroty Jarocin .
Zawody zorganizowała Rada
Gminna Zrzeszenia LZS w Jaraczewie przy współpracy z LZS
Zawisza Nosków.
- Był to pietwszy turniej z 11d::,ialem zespołu;: Niemiec - repre-:,entacji Zwiq;:ku Gmin Kotzschau, co
nas bardzo cies;:y. - powiedział
po turnieju Sławomir Gruchała.- Szkoda, ż.e z ud;:ialu ;:rezygnowały Jarota Jarocin ora;: Grom
Golina, gdy~ zapewne ;:awody stałyby na jeszcze wy;:s~:ym poziomie.
Od przyszłego roku najprawdopodobniej z.mienimy termin tego turnieju ,w ostatni weekend przed
ro::poc-:,ęciem nowego sewnu i myflę, ~e wystąpiq wtedy jeszcze bardziej renomowane drn~yny. - dodał
był

WOJCIECH FIGAN, kapitan zespołu Zawisza PUCZYŚCI Nosków CDN,
odebrał okazały puchar z rąk wójta Dariusza Strugały

nazwą Zawisza PUCZYŚCI Nosków CDN. Zespól ten tworzyli
piłkarze pierwszej i drugiej Jaroty
oraz gracze Zawiszy Nosków.
Mimo zaproszenia, nie wystartowała w turnieju Jarota Jarocin, która zwyciężała w 2002 i 2003 roku.
W ten sposób straciła szansę na
zdobycie przechodniego Pucharu
Wójta Jaraczewa na własność, za
wygranie turnieju ozy razy z rzędu.
W ostatniej chwili z udziału
w turnieju wycofa! się Grom Golina, co skomplikowało trochę system rozgrywek. Pierwotnie zespoły podzielono na dwie trzydruży
nowe grupy, z których zwycięzcy

CZYŚCI Nosków CDN. Puczyści

najpierw pokonali Spartę Panienka 3:0, a potem wygrali 4: I z Obrą
Rusko. Właśnie ta zdobyta przez
Obrę bramka zdecydowała o tym,
że w meczu o III miejsce zagra! zespól z Ruska. Piłkarze Sparty Panienka zarzucili Puczystom niesportową postawę (twierdzili, że ułatwi
li Obrze zdobycie bramki) i ostentacyjnie wyjechali z Noskowa, nie
czebtjqc na zakończenie turnieju.
W meczu o II l miejsce goście
z Niemiec dość długo stawiali zacięty opór graczom Obry Rusko,
jednak w końcówce stracili dwie
bramki i ostatecznie przegrali l :3.

Gmchała.
(taf)

Grupa A
Unia Szymanowice
Grupa B
Sparta Panienka
Zawisza PUCZYŚCI Nosków CDN
Obra Rusko
Mecz o Ili miejsce:
Obra Rusko

- FC Kotzschau

62

- Obra Rusko
1 ·1
- Sparta Panienka
3:0
- law. PUClYSCI Nosków CDN 1:4
- FC KÓTZSCHAU

3:1

Finał:

Zawisza PUCZYŚCI Nosków CDN

- Unia Szymanowice

O O k.3:1

Zawisza PUCZYŚCI Nosków CON:
Błażej Biegański. Kuba Figan. Robert
Pawlak , Mariusz Banaszak, Piotr
Garbarek, Krzysztof Matuszak, Piotr
Figan, WoJciech Figan, Łukasz
Łączny Dawid Cieślak, Karol Tomczak, Damian Smolarek, Artur Tomczak, MateuszAndrzejczak, Wojciech
Frątczak

Mistrz i rekordzista
Polski --z Jarocina
reprezentujący

Drużyna Zawisza PUCZYŚCI Nosków CDN, wzmocniona zawodnikami
z pierwszej i drugiej drużyny Jaroty, zwyciężyła w tradycyjnym turnieju
piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Jaraczewo. W finale puczyści, po
rzutach karnych, pokonali A-klasową Unię Szymanowice.
W Turnieju Piłki Noż
nej o Puchar Wójta Gminy Jaraczewo wzięło
.__ __. udział pięć drużyn: Unia
Szymanowice, Sparta
Panienka, Obra Rusko. reprezentacja Związku Gmin Kotzschau
okolic Lipska oraz utworzona na
potrzeby tego turnieju drużyna
PUCZYSTÓW, która ze wzglę
dów formalnych wystąpiła pod

MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW
W LEKKIEJ ATLETYCE

Humanistyczno-Ekonomiczną w Jarocinie, zdobył
dwa złote medale Mistrzostw
Polski Weteranów w Lekkiej

Dzień później do złota na
,,setkę" dołożył

drugi zloty me·
dal w biegu na 200 m. Hoffmann
jako jedyny pobiegł ten dystans
poniżej 24 s, ale czas, który uzyska! tym razem był gorszy od re·
kordu Polski.

JÓZEF HOFFMANN wynikiem 11,59 ustanowił nowy rekord Polski
w biegu na 100 m w kategorii 35-40 lat

Atletyce. Hoffman okazał się najlepszy na I00 i 200 m. Na tym
pierwszym dystansie poprawi!
nawet rekord Polski w swojej kategorii wiekowej (M 35-40).
Tegoroczne Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce odbyły się w Cz<;stochowie.
JózcfHolTmann staitowaf w dwóch
konkurencjach sprinterskich.
W obu wypadł doskonale i zdobył złote medale w swojej kategorii wiekowej. W biegu na I 00 m.
mimo że zawodnikom przeszkadzał silny wiatr (-2 m/s) Hoffmann nie tylko wygrał, ale uzyskując czas 11,59 zdołał o 0,0 I
poprawić rekord Polski w kategorii 35-40 lat.

Sezon

dam specjalnej pianki pływac
kiej, która obowiązuje przy temperaturze wody poniżej 18 stop-

Matuszewski .
zawodnicy

pływaniu

~

~

----

rozpoczęty

Jacek Matuszews~i (TKKF
Trucht Jarocin) zajął siedemnaste miejsce (trzecie w kategorii
M 40-49) podczas Pucharu Polski w Triathlonie, który rozegrano w ramach IV Międzynarodo. wego Triathlonu Policyjnego na
terenie ośrodka Piaski - Szczygliczka.
Pierwszym elementem triathlonu jest pływanie. Zawodnikom przeszkadzała bardzo zimna woda (ok. 15 stopni). Matuszewski 800 m trasę pokonał w czasie 12,01 i zajmował
po pierwszym etapie 46. miejsce. - Popłyną/em dość ostroż
nie - mówił po zawodach Matuszewski. - Niestety, nie posia-

dał

- Jestem bardzo z.adowo/ofl."
-e
z występu. Zwłaszcza : tego,."
pobiłem rekord Polski. - powie·
,
d7ial po zawodach Ho ff n'anO·.
,,o' · pterws-:,y
·
- By I to moJ
star·/ ''1'd"O·
1·1r~orrwach
na otwartvm
sto 1
'
.
.
nie. Wc-;:,eśniej wy11·alc:yle!11_ 11:_
medale w hali. Jestem wd-:)(l_-.
ny mojej uc-;:,el11i - Wielkopolskie~
. /)' .-,,o
Wvższej S-:,kole !-lu11wlllS i , .
.
. · k/Of/l
Ekonomic7ej 11· Jaroctr//e,
~
d sto·
wspomaga moje starty. Bę ę 1
,1•lfl
rai się godnie repre-::.en t0
dachsz.k~lę na kolejn~·ch -:,awo tvfi·
MOJCJ docelową 11npre2ą St/ , .
ano11,
str-:,ostwa Europy Weter ;ę
które -:,a dwa lata odbędt/
kJOtI1Y
w Po;:11a11i11 - dodał dwu
(f3 0
mistrz Polski.

wsiedli na rowery. Zgodnie z ocze~
kiwaniami Matuszewski zacza:
odrabiać straty. Po przejechaniu 22 km w czasie 37, 17 awa;
sowa/ na 23. pozycję. Trze~'
elementem triathlonu jest bieg,
M wkoronna konkurencja
szewskiego . Biegacz T KrTl
Trucht Jarocin przebiegi 6, 5_5ty
520
bardzo dobrze · uzyskał
.
naczas (23 ,57) i zajął siedem _
··gene
ste miejsce w klasyfikaCJ'. zn
ralnej (trzecie wśród męzcZY
w wieku 40-49 lat).
tarł
5
- To był móJ pierwszr 0 _

:t<.f

w triathonie w tym se~onie - ~y-

wiedzial Matuszewski. ~

rrawa-

cyjnie słabiej poszło mt płY Je1
nie, ale później było cora
_
010
piej. Ogólnie jestem zadoW Mi-

tvfUJ

ny. Teraz czas na sta~ w
strzostwach Wielkopolski w
rowanej Goś/1n1e.
(fafl
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Jarota w z w1eszen1u
Tylko dwóch piłkarzy Jaroty podpisało do tej pory aneksy do umów na nowy sezon. Pozostali nadal nie akceptują
j Pr~pozycji finansowych zarządu. W czwartek, w ramach protestu nie wyszli na pierwszy trening. W poniedziałek,
~0Jawm się na boisku, pół godziny później, po burzliwej dyskusji z Jackiem Dutkiewiczem - skarbnikiem klubu.
ozgrywki rozpoczynają się już za cztery tygodnie.

I
I

W czwartek, 8 lipca o godz. 17.00 miał
rozpocząć się pierwszy
trening Jaroty Jarocin.
Na stadionie ziawili się
~
Praw·1
ga . e wszyscy piłkarze. Z kolelu:1prz_yjechal pożegnać s ię
ju· asz Siwecki, który uzgodnił
G~s~Z~zególy kontraktu z Kanią
Yn (umowa na rok z opcją
rzect · .
'
IP
wr _luzem a na kolejny sezon,
rz azie awansu dom ligi). Pi łka
j Zae Oczekiwali na przedstawicieli
,,, rzą?u, z którymi mogliby roz•11aw1 a,
ull1- c na temat aneksów do
zct;w na nowy sezon. Niestety
ko Biataczy Jaroty obecny był tył
Za Ogdan Kubaszewski (członek
n·irzpądu). Pozostał i byli niedostęp. rez kl
prz b es ubu Janusz Wojtczak,
siń:klwa.na urlopie, Tomasz Koczu, R.- ~iceprezes, był w Karpaw· Yszard Grzebyszak - drugi
Icektcepr
buez~s b~ł nieuchwytny, a Jabyt w t~iew1cz - skarbnik klubu
nowiliNi~mczech. Piłkarze postanie w ~tęc, że na znak protestu,
Pod· YJdą na trening. - Drużyna
· d 'k ' ·
stan~ę a decy7i
",Ję, ze opo 1 me zo1

1

11ik ą ~odjęte rozmowy z zawoda,n, . b
·tłu 'n ie ędziemy trenowali.

g0rz~~c~yl decyzję piłkarzy Grze-

· Czek Ztkowski, - kapitan Jaroty.
czlonk;ny na wyżej postawionych
do w W rządu, którzy są wład. Prowad zenia
. rozmow.
, ZdaJe1ny
, \v
sobie
sp
.
.
lliez
rawę, ze stawwmy
IPodo/~cznej sytuacji trenera, ale
!piłka nie było w poprzednim roku

'i

Barcz;: 0 ~mówili Hieronimowi
Wk0 ń Wt, ale po negocjacjach
tect.). : wyszli na trening - przyp.
efekrb a,~ nadzieję, że końcowy

~a 8 ędzie taki sam.jak za trenearczak a, k1edy
'
wygraliśmy

~a~f

•
ltrt~ińska

ad: 10

lfMJ

,500 0

J"łlJCIN'.,~łl

Ulomplarzy

I

Sytuacja jest trudna.
jak i dla nas.
Pojawienie się praktyc;J1ie wszystkich piłkarzy świadczy o tym, że chcemy rovnawiać, chcemy trenować,
chcemy grać- dodał kapitan Jaroty.
czwartą fig ę.

?.a równo dla

zarządu,

Bardzo za koczony zaistniałą
Zbigniew Sadowski
- nowy trener Jaroty. Przebrany
w strój sportowy wszedł do szatni i u s ły szał od piłkarzy, że nie
wyjdą na trening. - Jestem trenerem od 1973 roku i po raz pienl'ytuacją był

szy zdarzyło mi się, żeby piłkarze
nie wyszli na trening. Nie wiem, co
powied::ieć, jestem zs:okowany.
Wiadomo, że nikt nie lubi, kiedy 11111
się zmniejsza świadczenia, ale taka
sytuacja nie może być. Trzeba ::naleźc( jakieś rozwiązanie. Musimy
tera:: odwołac' sparing, a to wstyd.
Psuje nam to opinię - powiedział
Sadowski.
W związku z prote tern piłka
rzy, nie odbył ię też piątkowy trening oraz odwołany zo tal pierwszy mecz ·paringowy, w którym
Jarota miała zagrać w niedzielę
w Kaliszu z Calisią.
Zamiast treningu piłkarze spotkali się z Hieronimem Barczakiem , który przyjechał do Jarocina pożegnać ię ze swymi zawodnikami. Podcza spotkan ia,
były już trener klubu otrzyma!
honorową statuetkę od Fan Clubu Jaroty.
Grupa kibiców Jaroty, zwana
,,Puczystami" bardzo głośno krytykuje poczynania i decyzje obecnego zarządu. Nadal nie zgadza ię
ze spo. obem, w jaki „podziękowa
no" za pracę Hieronimowi Barczakowi. Pojawiły się także ekstremalne pomysły dotyczące przy-

szłości

klubu, jednak nikt z tej grupy kibiców, nie chce się oficjalnie
wypowiadać na ten temat.
Kolejna odsłona „dramatu" odbyła ię w poniedziałek. Na godzinę 17 .00 zaplanowano następny
trening. Na stadionie znowu pojawili się prawie wszyscy piłkarze
pierwszej i drugiej drużyny (zabrakło tylko usprawiedliwionych Tomasza Leżały i Dawida Piróga
oraz Huberta Bachorza, któremu
skończyła się umowa). Zarząd reprezentował Jacek Dutkiewicz skarbnik klubu oraz Bogdan Kubaszew ki (później dotarł jeszcze
Stani law Kycia). O 17.00 ponownie nikt nie pojawił się na boi sku.
Zawodnicy nadal domagali się rozmów i wypłacenia im zaległych
pieniędzy za czerwiec. W szatni
doszło do ostrych utarczek słow
nych pomiędzy piłkarzami i Jackiem Dutkiewiczem. W końcu, po
zapewnieniach skarbnika, że dla
w zy tkich ą zaległe pieniądze,
zawodnicy wyszli na trening.
W zajęciach pierwszej drużyny
wzięło udział 20 osób (M. Cincio,
M. Czajka, T. Eleryk, K. Fi gan, M .
Fle zar, P. Garbarek, G. Idzikowski, P. Korzep ki, Ł. Łączny, K.
Matuszak, H. Oczkowski, J. Pacyń ki, D. Pilarczyk, Ł. Smułka,
A. Sobczak, Ł. Stachowiak, P. Stę
pień, D. Szybiak, S. Udzik, M. Wiśniewski) .

Po treningu część piłkarzy otrzyza czerwiec (reszta
miała je dostć we wtorek).
Zbigniew Sadowski był zadowolony z tego, że udało mu się
przeprowadzić trening. Z uznaniem wypowiadał się też o umiejętnościach piłkarzy. Martwiła go
mała pieniądze

tylko niepewna sytuacja kadrowa
- ?.a dwa dni sparing, aja nie wiem,
/...'to w nim zagra i kto będzie na następnym treningu - mówił trener.
Sytuacja kadrowa w Jarocie
wygląda źle. Do poniedziałko
wego wieczoru aneksy do umów
na nowy sezon podpisało tylko
dwóch zawodników pierwszej
drużyny. Pozostali piłkarze nie
zgadzają się nadal na warunki
proponowane przez zarząd. Sytuację dodatkowo komplikuje to,
że prezes klubu - Janu z Wojtczak, który powinien prowadzić
negocjacje z zawodnikami, przebywa na urlopie i wróci dopiero
pod koniec tygodnia. - Nie mogę

sam

postanowier1 za- tłumaczy Jacek Dutkiewicz. - Była uchwała co do wysokości stypendiów pos::czególnych zawodników i jednostkowo
nie mogę zmien ia ć tych decyzji.
Zdaję sobie sprawę, że nie
wszyscy zawodnicy, którzy grali
w Jarocie na wiosnę, będą nas
reprezentować j esienią - dodał

spadkowej Obra Kościan, czy do
rozgrywek dokooptowana zostanie
inna drużyna. Oficjalne pi smo
w tej sprawie do WG Pomorskiego ZPN złożył już wicemistrz IV
ligi pomorskiej - Gedania Gdańsk.
Podobne pismo może teraz także
wystosować zarząd Jaroty. Gdyby
PZPN zdecydował o zdegradowaniu Obry Kościan, najprawdopodobniej odbyłby się mecz barażo
wy o III ligę pomiędzy Jarotą Jarocin a Gedanią Gdań sk (na neutralnym boisku). Wydział Gier
PZPN zbiera s i ę ju ż w najbliższy
czwartek.
(taf)

zmieniał(

rządu.

skarbnik klubu.
Paradoksalnie w momencie
największego jak do tej pory kry-

zysu w historii klubu pojawiła
możliwość

ię

wywalczenia je zcze
w tym roku awansu do III ligi.
W związku z niezgłoszeniem się
do rozgrywek Aluminium Konin,
Wydział Gier Pomorskiego Związ
ku Piłki Nożnej, który zajmuje się
w tym roku trzecią ligą, wy lał
oficjalne pismo do PZPN-u, w którym informuje, że w II grupie III
ligi powstał vacat (wolne miejsce).
Teraz Wydział Gier PZPN mu i
podjąć decyzję, czy w lidze pozostanie znajdująca się na pozycji

Tak jak już mówiłem tydzień temu
przed każdą rundą sytuacja w Jarocie się powtarza. Część zawodników nie zgadza się na warunki
proponowane przez zarząd . Nie jest
prawdą, że wszystkim zawodnikom
obniżamy stypendia. Niektórzy,
z tych z którymi nie możemy się porozumieć, żądają wyższych kwot niż
wcześn iej . Na szczęście dziś wszyscy wyszli na trening i pewien impas został przełamany.
Jestem rozgoryczony tym, że piłka
rze nie przystąpili w czwartek do treningu. Mimo że nie wszystkie warunki zostały uzgodnione, ich profesjonalizm nakazywał im rozpoczę
cie treningów. Pokazali, że nie czują
się związani z klubem, czyli że grali
w nim tylko i wyłącznie dla pieniędzy.
Wciąż uważam, że uda się wszystko wyprowadzić na prostą. Myślę ,
że na wtorkowym treningu pojawią
się wszyscy zawodnicy, razem
z tymi, którzy dziś nie mogli przyjechać . Jeżeli będzie inaczej, będę
bardzo zdziwiony.
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Aż trzy drużyny w rudzie wiosennej prowadził Maciej Dolata. Oprócz rezerw Jaroty był także trenerem juniorów
młodszych i starszych. Z juniorami starszymi uzyskał nawet awans do rozgrywek na szczeblu wielkopolskim, ale
mimo

zwycięstwa zespół

młodsi
Drużynę juniorów młodszych
(wcześniej trampkarzy starszych)
prowadził Tomasz Musiałek. Na
wiosnę zastąpił go Maciej Dolata.
Zarząd klubu postawi! zespołowi
jeden cel. Utrzymanie się w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Ju-

Juniorzy

najprawdopodobniej nadal
Młodszych,

w której występują najsilniejsze zespoły w naszym województwie. W porównaniu z rundą jesienną drużynę opuścił Marek Filipiak, który został
wypożyczony do Warty Poznań,
a przyszli Robert Nowakowski
(wypożyczenie z Białego Orła
niorów

będzie grał

w

okręgu

Koźmin)

oraz Bartosz Wicijowski
i Mateusz Preś (z Phytopharmu
Klęka). Zespól pojechał na obóz
sportowy do Stronia Śląskiego.
- Przyznaję się, że ich trochę zajechałem. Oni nie byli przyzwyczajeni do tak ciężkich treningów - podsumował okres przygotowawczy

kaliskim.

przegranym meczu z Olimpią Poznań - dodał Dolata.
Do wyróżniających się zawodników należeli Krzysztof Czabań
ski, stoper drużyny, który bardzo
dobrze kierował obroną, Bartosz
Wicijowski, który świetnie wkomponował się do zespołu oraz Paweł
Kryś, który wrócił po ciężkiej kontuzji i pokazał się z dobrej strony.
Najwięcej minut zagrali Bartosz Wicijowski, Krzy ztof Czabański i Robert Nowakowski.
W przyszłym sezonie Jarota
będzie miała dwie drużyny juniorów młodszych. Jedna grać będzie
nadal w Wielkopolskiej Lidze Juniorów Mlod zych, a druga występować będzie klasie okręgowej
w byłym województwie kaliskim.

Juniorzy starsi
Drużyna

juniorów starszych
zapleczem rezerw Jaroty (wielu piłkarzy regularnie grało w lI Jarocie: Dawid
Cieślak, Wojciech Figan, Łukasz
Łączny, Tomasz Eleryk i Dominik
Szybiak). W minionym sezonie zespól ten grai w klasie okręgowej
w okręgu kaliskim.
Najlepiej spi ywał się atak:
Adam Wachowicz, Piotr Wolnik
i Dawid Cieślak . Dużym talentem
jest bramkarz - Mateusz Pawlak,
który ma intsynkt bramkarski, ale
jeszcze do końca nie wie, czy chce
się wiązać z piłką nożną na serio.
N aj słabsza była za to defensywa.
- Naszym zadaniem było uzyskał'
awans do Wielkopolskiej Ligi Juniorów Starszych - mówi Maciej
Dolata. - Po dramatycznym barażu udało nam się ten cel osiągnąć
- dodał trener.
Jarota wygrała l grupy kaliskiej
klasy okręgowej, wyprŻedzając
o dwa punkty juniorów Astry Krotoszyn. W meczu barażowym
spotkała się ze zwycięzcą Ugrupy - Sokołem Bralin. Po piętnastu
sekundach Jarota prowadziła l :O,
ale 10 minut później przegrywała
już 1:3. Do przerwy podopieczni
Macieja Dolaty zdoła l i wyjść na
4:3, jednak w drugiej połowie
Sokół zdobył wyrównującą bramkę i o awansie zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali
jarociniacy. Bohatcrcmjedenastek
był Dominik Szybiak, który obronił cztery rzuty karne.
- W sumie sezon należy 11znac'
za udany - podsumował rozgrywki Dolata. - Uzyskalifmy awans.
Kilku piłkarzy na stale grało w li
była bezpośrednim

WIELU

PIŁKARZY

z drużyny juniorów starszych

występowało

w rezerwach Jaroty

DRUŻYNA JUNIORÓW MŁODSZYCH, zajmując dziesiąte miejsce w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniorów
Młodszych. zapewniła sobie utrzymanie
OGŁOSZENIE----------
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Maciej Dolata. - Odbiło się to póź
niej na naszych wynikach.
Runda wiosenna zaczęła się
jeszcze dobrze, od zwycięstwa 2:0
z Ostrovią. ale później przyszła seńa porażek. - Celem zarządu było
utrzymanie się i udało nam się go
osiqgnąc' - mówił Dolata. - Naszym
najlepszym meczem było przegrane spotkanie O: I z juniorami Lecha Povw11. Przez 80 minw byliśmy równorzędnym pr::.eciwnikiem
dla póf.niejszych zwycięzców ligi.
Dobrze zagra/ifmy też w pechowo

. 'k' 5n:biok
Jaroty. Domini
~1 I
i Dawid Cieślak zadebiutoll'fl I
· 'Iak•-dow pierwszvm zespole. Cies
.
. ki/kil
był nawet bramkę. W ciągu d .
najbliższych dni okaże się, co a
lei z tym zespołem. Najprawdopo·
~
[',
1511/\
dobni ej, mimo że uzyska :_
. •ej 1I
awans' nie ~-agramy w wyZS- M
dze. Jeżeli juniorzy starsi zostO'.
b d:Jf
zgłoszeni do rozgrywek, to ę
• k11 •
to ta sama liga jak w tym 10
dodał Maciej Dolata.
drużynie

WIELKOPOLSKA LIGA.
JUNIORÓW Mt0DS%YC
Wyniki spolkań juniorów mh)dszych
w rundzie wiosennej:
o2
Ostrovta Ostrów Wlkp • Jarota Jarocin
12
Jarota Jarocin
• Polonia Leszno
s:O
Amica Wronki
• Jarola Jarocin
o:4
Jarota Jarocin
• Wana li Poznań
s-O
Aluminium li Konin - Jarota Jarocin
o:O
Jarota Jarocin
• Hehos Bucz
2:1
Victoria PIK. Wrzesn,a - Jarota Jarocin
71
Jarota Jarocin
• Nlelba Wągr~wlec 1'1
TPS Winogrady Pomań· Jarola Jarocin f>ODlJł0:1
Jarota Jarocin
• Olimptl ~
1-0
Lech I Poznań
• Jarota Jarocin
o.t
KKS Prosna Kali ,z
• Jarota Jarocin
1i
Jarota Jarocin
- Lech li Pozn~ń
a:1
Wana I Poz1nn
- Jarota Jarocin
2:5
Jarota Jarocin
Aluminium I Konin

Tabela koA~wa
1. Lech I Poznan
2. wana li Poznań (Bł
3. Amica Wronki (M)
4. Olimpia Pomań

5. Polonia Lesmo
6. Lech li Pomań

7 Aluminium I Konin

135-!5

30
30
30
30

79 ~
70 5;.11
69 ~
:
74J

:
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

57
57
52
38
31

~f.

6,1-59

64-5S
B. Aluminium li Konin
37.63
9. Wana I Poznań
48-16
10. Jarota Jarocin {B)
29 ,t,1-~
11. Wlnogrady Poznań
29 so-9J
12. Victoria PIK Września (B)
26 21-1~
13. KKS Prosna Kalisz
16 26-95
14 Ostrovla Ostrów Wlkp.
11 15-1~
15. Helios Bucz (B)
10
16. Nlelba Wągrowiec (B)
B • beniaminek
M • ubiegłoroczny m,strz
ą
Z /lg/ spad/op,~ ostatnich druzyn
!Yńskf, Krrtl)t
Skład juniorów mh>dszych Pal'lel BUC si flhP~.d
toi Czabański (1), Banosz Oolata,P.!ateu 11 •S!l"'::.
wid Garsztka (1 ), Przemysław Jakubiak (Ja)(Uł>~
KędZJOI (2). Jakub Kostek. Paweł Kryś 121 · Id (3)
Mateusz Mrko!aJczak. Robert NowakoWSSklbai1J·
Parchem (2), Ma1eusz Preś (2). Mateusz
..JJ
tosz W1c1Jowsk1 (2). Mateusz Zaworski ndZ'6 o"'1l"' ·
(w nawiasie 1/~ zdobytych bramek wrv

~i

KWA 011,aoWJ 8

JUNIORÓW s,11szfC
Wyniki spolkań w rundzie wiosennej_:
Astra Kro1oszyn
• Jarota Jarocin
Jarola Jarocin
• UKS telazkóW
CKS Zduny
• Jarota Jaroci~
Jarota Jarocin
• LKS Gołuchów
Calisia Kahsz
• Jarota Jarocin,ioek
Jarota Jarocin
• Swędrnra K~
Rotbud OSIR Ple zew • Jarola Jarol(~tmin
Jarola Jarocin
• Brał'/ Orzeł

Tabela końcowa
1. Jarała J1rocln
2. Astra Krotoszyn
3. Rolbud OSrA Pleszew
4. LKS GoluchOw
5. BralyOrzel KotmrnWlkp
6. CKS Zduny
7. ca11s1a Kalisz
8. UKS Zelazków

9. Swędrn1a Kotmlllłk

3:2
5:l
0· 7
2: 1

2:\
10

3.l
40

71=11
39 53·2'
11 37
s,
19
16
16

35
33

::

22 ~50

~

A )3

16 18 3541
16 15 16,
7 17to
:: 3
,tł'

ILig1Jll"1
Mecz o awans do W11lkopolskil

Starszych
Jarola Jarocin • Sokół Bralin

4:4 ~

z:!

~
n c1es1els~\;;,si

Skład Juniorów stamych: Szy111o h ngao (3~
Cieślak{~). Tomasz Eleryk wotclec MjC1131 ~

~J·l~

Jez,er&ki (1), Sebashan ~dZlO~~;uSDo
Midial Kościelniak (1 J, Dawid
1Ch31 lJS,....~ l!Kub1ak (1). Szymon Kubiak (3), ~no\łł5k1 ~ ~ i:,._
Lączny, Mateusz Pawlak. Piotr Pornrolk SIY
Smolarek (3), Jakub Stadnik. Do
~
wachow,cz (8). P,01r wotnrk (6)
runifll'
(w nawtisle ~zdoby!YCh
w

/J-

I

