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Zranił policjanta i zmarł
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Wpuszczeni w

37-letni mężczyzna zranił w barze potłuczoną butelką policjanta . Świadkowie mówią, że desperat wymachiwał tzw. tulipanem
i groził, że się zabije. Na miejsce wezwano ochronę i policję.
- W czasie obezwładniania, jeden z policjantów doznał urazu - mówi
sierż. sztab. Aleksander Szczepański, rzecznik KPP w Jarocinie.
- Ranny w głowę został również pracownik agencji ochrony Męż
czyznę , który był pod działaniem silnych środków psychotropowych
udało się uspokoić dopiero po godzinie. Zatrzymany trafi! do szpitala. W ubiegłym tygodniu niedoszły samobójca zmarł.
, /

Cena 2,00
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JAZDY

PKS

dla dworca Jarocin

str. 23

ULGA NA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI PKS
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

50 procent taniej
W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież będą mogli podróżować autobusami PKS za 50 %
ceny biletu. Zniżka na jednorazowe przejazdy będzie obowią
zywała do 31 sierpnia. Podstawą
Udzielenia ulgi jest ważna legitymacja szkolna lub studencka.

Od 27 czerwca obowiązuje
nowy rozkład jazdy autobusów
PKS. Przed najbliższe dwa miesiące nie będą kur owały autobusy szkolne. Niewielkie zmiany w kursowaniu autobusów

wprowadzono na trasie Jarocin
- Niedźwiady.

(era)

CO ZE SZKOŁĄ W ROSZKOWIE?

Konieczna(?)
likwidacja
Los Szkoły Podstawowej

cję

w Roszkowie znowu jest nie-

ki.

pewny. Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu uchyliło
Postanowienie kuratora oświa
ty, który uniemożliwił Jikwida-

raszkowskiej podstawówgminy twierdzą, że
zamknięcie zkoły je t konieczna ze względów ekonomiczWładze

nych .
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Czytaj na str. 3

Okrągły stół
w Jarocie
Piłkarze Jaroty Jarocin w sobotę
rozegrali w końcu pierwszy sparing
z Obrą Kościan, a w niedzielę wyjechali na obóz sportowy do Ustronia
Morskiego. Bardzo zagmatwaną sytuację w klubie na razie uspokoił Ryszard Grzebyszak, który przed czwartkowym treningiem porozumiał się z pił
karzami . W poniedziałkowy wieczór
doszło do tzw. ,, okrągłego stołu ", czyli
spotkania zarządu klubu z przedstawicielami różnych środowisk związa
nych z klubem . Niestety posiedzenie
zakończyło się już po zamknięciu tego
numeru Gazety. O sytuacji w Jarocie
czytaj na str. 36. ·

Złotówkę za każdą akcję Cukrowni
i Rafinerii „Witaszyce" S.A. oferowała rolnikom firma z Białej Podlaskiej. Część
plantatorów buraków cukrowych dopiero
po transakcji zorientowała się, że pakiet
plantatorski gwarantuje im zbycie akcji za
cenę ponad czterokrotnie wyższą.
Ryszard Kaczmarek, dyrektor cukrowni
przestrzega plantatorów, aby nie ulegali namowom bialskiej finny i nie pozbywali się

swoich akcji. Janusz Pierun, pełnomocnik
Pfeifer und Langen w wypowiedzi dla „Gazety" zaręczał, że niemiecki udziałowiec nie
podstawił wykupujących udziały.

Zastanawiające jest jednak, skąd firma posiadała dane rolników. Dyrektor
cukrowni i przedstawiciel Ministerstwa
Skarbu Państwa zgodnie twierdzą, że te
informacje nie wypłynęły od nich.
Szerzej na str. 7
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W GÓRZE NA CMENTARZU TRWA BUDOWA
KAPLICY

Wspólne
Na cmentarzu w Górze od
maja trwa budowa kaplicy. - Przys tępując do tego
przedsięwzięcia kierowaliśmy się
g łównie względami bezpieczeń-

JAROCIN -

Przeprowadzka
w sierpniu?
Już

przedsięwzięcie
początku

r-

Kondratowicz z uznaniem mówi
o ofiarności parafian i zaangażo
waniu we wspólne przed sięwzię
cie. Podkresla też, że kaplicę budują fachowcy z terenu gminy. W

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

niebawem Straż
Miejska w Jarocinie zmieni
swoją siedzibę . Prawdopodobnie w połowie sierpnia
zostanie przeniesiona do
gminnego budynku przy ul.
Kościuszki 15. Straż zajmie
pomieszczenia na piętrze.
Natomiast obiekt, w którym
mieściła się dotychczas przy
ul. Poznańskiej zostanie
przekazany Jarocińskiemu
Towarzystwu Budownictwa
Społecznego . - Na razie nie
wiadomo co tam będzie .
Chcemy wynająć te pomieszczenia na biura - mówi Tomasz
Wawrocki, prezes TBS-u. (mat)

WSPÓLNA INWESTYCJA GMINY
I SPÓŁDZIELNI

I

Boisko gotowe
30 tys. zł kosztowała budo- pochodziło z Gminnego Prograwa nowego boiska na osiedlu mu Profilaktyki i Rozwiązywa
Konstytucji 3 Maja w Jarocinie. nia Problemów Alkoholowych.
To wspólna inwestycja gminy Ja- ,Dzięki wspólnemu przedsięwzię
rocin oraz spółdzielni mieszka- ciu , dzieci i młodzież z osiedla
niowej. Koszty podzielono po zyskały utwardzone kostką brupołowie - 15 tys. zł, jakie gmina
kowo - betonową boisko do gry
w koszykówkę i s iatkówkę. (mat)
przekazała na budowę boi ska,

·Atrakcyjny
kąsek
Urząd Miejski w Jarocinie ogłosi/ przetarg ustny na

KAPLICA na cmentarzu w Górze budowana jest z dobrowolnych wpłat

sprzedaż nieruchomości

m ieszkańców

położonej przy ul. Poznań
skiej przy drodze krajowej
nr 11 . Oferta dotyczy działki
o powierzchni 0,8452 ha.
Teren jest niezabudowany,
uzbrojony w energię elektryczną. wodę i kanalizację .
- Działka jest atrakcyjnym
kąskiem dla osób , które

wyjaśnia ks. proboszcz
Henryk Kondratowicz. - Do tej

stwa -

pory każdy kondukt pogrzebowy
musi z kościoła przejść na cmentarz ruc hli wą drogą krajową.
Je§li będzie kaplica, ceremonie
pogrzebowe będą się odbywały
od początku do końca na cmentarzu - dodaj e ksiądz.

budynku będz ie chłodnia , zakrystia i miej sce, gdzie będ ą odprawi ane nabożeńs twa żałobne.

- Parafianie j eszcze nie zdecydowali pod j akim wezwaniem bę 
dzie kaplica. Ja propon owałem,
żeby to byli Wszyscy Święci, ale
decyzja należy do wspólnoty - za-

rozpoc zęli zbiórkę

pewnia ks. Kondratowicz.
Proboszcz ma nadzi ej ę, że
do końca roku uda s ię s koń

nych kwot na zakup materiałów

c zyć

Rok temu mieszkańcy Góry
dobrowol-

i budowę. - Pieniędvni dysponu-

budynek w stanie suro-

wym. - Mamy już kupione laty na
dach, blachodachówkę i orynno-

j e rada ekonomiczna, która działa przy parafii. Były one wpła
cane na konto w banku i w razie
potrzeby teraz są wypłacane -

wanie. Jeśli już zamkniemy budynek, wtedy będz ie trzeba pomyśle ć o wnętrz u - mówi pro-

mówi proboszcz. Ksiądz Henryk

boszcz z Góry.

(ann)

DWA DWULETNIE PSIAKI - Maksio i Maja czekają na nowego
Najlepiej , aby trafiły do domu z ogrodem . Nowy właściciel
może liczyć na pomoc materialną (karma , szczepienia). Osoby, które
chciałyby wziąć oba psy, mogą kontaktować się z właścicielem ,
tel. (0-62) 747-35-23 (po godz. 20.00).
(Is)
właściciela

BOISKO na osiedlu Konstytucji 3 Maja powstało dzięki współpracy
miejscowej spółdzielni mieszkaniowej i gminy Jarocin

WYMIANA DOWODÓW TRWA

Zadzwoń

i zapisz

Osoby chcące wymienić dowód osobi sty powinny najpierw
z a dzwonić do jarociń s kiego
urzędu miejskiego pod numer telefonu 747-26-11 i umówić s ię.

ży dołączyć: dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm
(lewy półprofil z widocznym lewym uchem) , potwierdzenie
wpłaty za dowód (30 zł), odpis skró-

Przetarg

Druki wniosków o wydanie do-

cony aktu urodzenia w przypadku

odbędzie się 16 sierpnia
w Urzędzie Miejskim w Jarocinie .
(mat)

wodu osobi stego można pobierać w Biurze Ob s ługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Jarocinie
mie s zczącym s ię na parterze budynku przy al. Niepodległo ści
10. Wnioski należy s kładać osobi ście w pokoju nr 42 (Urząd
Miejski Jarocin), w godzinach od
8.00 do 15.00. Do wniosku nale-

osób, które nie wstąpiły w zwią
zek małżeń ski (dotyczy to osób
urodzonych poza gminą Jarocin),
odpis skrócony aktu małżeń s twa
wraz z adnotacją o aktualnie uży
wanym nazwi sku (dotyczy to
osób, które zawarły związek mał
żeń ski poza gminą Jarocin) .

chciałyby prowadzić działal
ność gospodarczą

- zapewni a Adam Pawlicki , burmistrz Jarocina.
Cena wywoławcza wy-

nosi 400. OOO

zł .

POWIAT
misję

Na
do Niemiec
Przedsiębiorcy z branży
tekstyliów technicznych i
plastików mogą wziąć udział
w misji gospodarczej w Hof
w Niemczech. Celem wyjazdu jest zdobycie nowych
rynków zbytu, poznanie tanich dostawców oraz znalezienie partnerów do współ
pracy.
Zainteresowanym szczegółowych informacji udziela
Piotr Olichwer pod numerem telefonu : 767-23-45 .
Pytania na temat misji można
przysyłać także pocztą elektroniczną na adres: piotr.olichwer@kip.kalisz.pl
(ag)

-

(mat)

do31 .12.2004
-dowody wydane wiatach
od 1.01 .2005 do 31 .12.2005 - dowody wydane w latach
od 1.01.2006 do 31 .12.2006 - dowody wydane w latach
od 1.01 .2007 do 31 .12.2007 - dowody wydane w latach

1973-1980
1981-1991
1992-1995
1996-2000

JAROCIN

Będzie ście1żka
W Witaszyczkach budowana będzie ścieżka rowerowa .
Ma ona być bezpiecznym szlakiem łączącym Witaszyce z Ja• rocinem . Gmina Jarocin przygotowała projekt, grunt i w porozumieniu z nadleśnictwem
przeprowadza wycinkę drzew
i krzewów. Pochłonie to ponad

rowerowa

11 tys . zł . Pozostałe roboty wykona Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. - Wybudowanie prawie 700 m ścieżki
rowerowej przyczyni się do bezpiecznego i przyjemnego przemieszczania się z vWtaszyc aż do
Jarocina - twierdzi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
(mat)

EURO DESK - co i gdzie?
Przy Fundacji „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości " uruchomiono punkt informacyjny dla
młodzieży „EURO DESK" (Europejski Program Informacyjny dla
młodzieży i osób pracujących z
młodzieżą) . Partnerem krajowym EURO DESK jest Narodo-

wa Agencja Programu „ Młodzież"
działająca w strukturach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Za pośrednictwem EURO
DESK można uzyskać informacje dotyczące : możliwości studiowania w krajach Unii Europejskiej i nawiązywania kontaktów

się

z rówieśnikami lub organizacjami pozarządowym i z zagranicy. (ag)
Wszelkich informacji na temat
programu EURO DESK udziela:
Regionalny Punkt Informacyjny
EURO DESK w Kaliszu
konsultant: Anna Barańska
tel. 764-12-42
e-mail: kalisz@eurodesk .org

BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ poprzedza wycinka drzew
i krzewów

Gazeta Jarocińska

30 (719) 23 lipca 2004
www.gj.com.pl
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urzędas
Biuro

Obsługi

Klienta w jamagistracie działa już
od roku. Jest to wspólna inicjatywa gminy Jarocin oraz starostwa powiatowego. To tam klienrocińskim

I

Los Szkoły Podstawowej
w Roszkowie znowu jest niepewny. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uchyliło postanowienie
kuratora oświaty, który uniemożli
wi! likwidację roszkowskiej podstawówki.

~dybyśmy dziś mieli fundację, nie

Yłoby problemu dla nauczycieli,
stowarzyszenia czy gminy.

I
~~dziemy szukać
sc1a z sytuacji.

rozsądnego wyj-

. Władze Jarocina, przy aprobacie Większości radnych , zamierzały zlikwidować Szkolę Podstawową w Roszkowie. Podjęto w tej
sprawie stosowną uchwałę. Po decyzji kuratora oświaty, który un.iernożJiwi! likwidację placówki , sa:~r~ąd gminny odwołał się do
inisterstwa Edukacji Narodo:ej i Sportu. Ministerstwo uchyIo Postanowienie wielkopolskiego kuratora oświaty, uznając , że
w Związku z zamiarem likwidac~i raszkow skiej podstawówki,
nie nastąpiły żadne uchybienia
Proceduralne ze strony gminy.
Władze Jarocina przedstawiły
; s_posób wyczerpujący skutki liWidacji szkoły, w tym również
Warunki· nau k"1 oraz d owozema
. .

dzieci do szkoły w Golinie. - Z postanowienia kuratora oświaty
wynika, że nie zgłasza on -:.ostrzeżeń co do przedstawionych prze-::.
gminę skutków planowanej likwidacji, a na jego negatywną opinię miały wpływ prawdopodobnie
protesty mieszkańców gminy czytamy w uzasadnieniu ministerstwa.
Decyzja ministerstwa jest dla
włodarzy Jarocina potwierdzeniem, że zamiar likwidacji szkoły był słuszny. - Zgodny .:: prawem, a co najważniejsze, nie zapomnieliśmy o przygotowaniu innej propo-::,ycji dla społeczności
szkolnej, a przede wszystkim dziec i, bo to one są najważniejsze
- mówi Adam Pawlicki, burmistrz
Jarocina. Czy więc dojdzie do likwidacji gminnej szkoły w Roszkowie? W zy tko wskazuje na to,
że w tym roku jeszcze nie. Decyzja ministerstwa przyszła zbyt
późno, bo dopiero na początku
lipca. Teraz zgodnie z procedurą
prawę ponownie rozpatrzyć musi
kuratorium. - Mamy na to 30 dni.
Będziemy szukać rozsądnego wyjścia - mówi Stanisław Sikorski,
wicekurator oświaty. Władze
gminy twierdzą jednak, że li kwidacja placówki gminnej jest konieczna ze względów ekonomicznych. Podkreślająjednocześnie, że szkoła we wsi powinna
funkcjonować. I jako organ prowadzący wskazują miejscowe stowarzyszenie. Tymczasem preze
Stowarzy zenia ,,Rodzina - Szkola - Gmina" podtrzymuje woje
wcześniejsze stanowisko.

zgadza się na likwidację szkoły i twierdzi, że stowarzyszenie
nie je t gotowe, żeby poprowadzić placówkę. - Jak chcą się pozbywać, to niech oni ustępują i idą
na kuroniówkę. A nie będą sobie
podnosić, a ludzie mają wszystko
utrzymywać - mówi Jan Bła sz 
czyk, sołtys wsi i prezes stowarzyszenia.
W n ajb liższą środę w raszkowskiej szkole ma się odbyć
spotkanie mieszkańców z wła
dzami Jarocina. Być może zawi-

rowania związane z przyszłością
pod tawówki, będą okazją do
wznowienia debaty nad powoła
niem w gminie fundacji , która
mogłaby prowadzić placówki
oświatowe, zwłaszcza te w trudnej ytuacji materialnej. Wiceburmistrz Robert Kaźmierczak
podkreśla bowiem, że fundacja
miała być „kołem ratunkowym"
dla małych szkól. Odnosząc się
do ytuacji w Roszkowie, stwierdzil , że „gdybyśmy dziś mieli
fundację, nie byłoby problemu
dla nauczycieli, towarzyszenia
czy gminy".

Czarny
Płyty

Myśl:ciepło
Dz·
2

ię~; .współpracy

na1w1ększym

~~Ski'!! producentem

r.

rop1anu, firmą
ermo Organika
~~z_edstawiamy '
d nstwu cykl porad

d~t~czących

wcieplenia

domu.
tym pomyśleć
p/śn1e teraz, kiedy
setną parą rusza
zon budowlany.

wirto _o

GŁOSZENIE

TERMO-LAMBDA

zostały

ci mogą załatwić wiele swoich
spraw "i uzy skają potrzebne informacje. BOK jest bowiem
pierwszym ogniwem w obsłudze
interesantów, zarówno w gminie,
jak i w starostwie. Dziennie obługiwanych jest 'rednio 60 osób.
Pracownicy biura przyjmują
wnioski i udzielają informacji
przez telefon. - Staramy się jak
najlepiej obsłużyć klientów,
udzielić profesjonalnej porady.

-

TERMO ORGANIKA RADZI

styropianów

wprowadzone na polski rynek zaledwie

kilkanaście

miesięcy temu. Początkowo budziły zainteresowanie z powodu niecodziennego wyglą
du. W przeciwieństwie do tradycyjnego styropianu mają ciemnoszary kolor spowodowa-

ny dodatkiem grafitu. To obecnie najcieplejszy znany gatunek styropianu na świecie.
Grafit zawarty w plyt:ich styropian()wych nowej geJH•racji znaczni<' podnosi
ich 1ilasciwości izolac)'jnr poprzez dodał·
kową absorpcji; promil'niowania cieplnego.
SZYBKIE OSZCZĘDNOSCI
Lepsza izolacyjnosc sprawia z kolei, ze
koszty związane z zakupem płyt TER\l(}1.AMB()A już po , • t latach przyno~,ą wymierne korzysci finansowe . 1'1)·11 atni 111
westorzy oraz spóldzic•lnic mies,kanio11 c,
które 1.decydowaly się na termoizolację z
użyciem pł} l styropiano11} eh Termo Organiki teraz odnosza z wgo znaune korzyM·i

Klienta

Interesanci raczej pozytywie
do BOK. - To dobry
pomysł, bo nie trzeba latać po
biurach. Chociaż pokierują czło
wieka - mówi starszy mężczyzna.
Ale są też i sceptycy. - A co to
da. Żeby coś załatwić i tak trzeba udać s i ę do konkretnego
urzędnika albo naczelnika. Biurokracja straszna - mówi jedna
z klientek.
·
podchodzą

t/

(mat)

-------------------------------

-~ TERMO ORGANIKA RADZI

koń wśród

Obsługi

NA KLIENTÓW, którzy 14 lipca odwiedzali biuro czekały cukierki od
starosty Sławomira Wąsiewskiego , a pierwsze osoby, które tuż po otwarciu
starostwa załatwiały swoje sprawy, otrzymały drobne upominki

AGNIESZKA MATUSIAK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.:::._ _ _ _ O

TERMO ORGANIKA RADZI

Z URODZINOWYM tortem pracowników Biura
odwiedził Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina

W poprzedniej kadencji władze również zamierzały zlikwidować Szkolę Podstawową w Roszkowie, jednak kurator oświaty nie zgodził się
na to. Obecne władze samorządo
we wróciły do tematu. W lutym radni zdecydowali o zamiarze likwidacji placówki. Jednak kuratorium ponownie nie zgodziło się na likwidację . Władze gminy odwołały się do
MENiS. Ministerstwo uchyliło postanowienie kuratora. Teraz sprawa
ponownie trafi do kuratorium.

Nv

~

Pracujemy tak, by zburzyć 1·riit o
nieuprzejmym urzędasie. Czasami
wystarczy uśmiech - mówią Magdalena Bielawska i Karolina Klaczyńska z Biura Obsługi Klienta.

\\" jednej z krakowskich spółd zielni ocieplono ciemnym tyropiancm trzy duże bloki mieszkanio11 e. Koszty ogrze11 ania spadły o ponad jedną trzecią.

gdzie zbyt gruba "arstwa izolacji może
zmniejszyć ilość docierającego Ś\\ iatla zewni;trznego.
MOSTKI CIEPLNE

IZOLACJA
Dzięki lepszym parametrom izolacyjnym do ocieplenia budynku wystarcza cień
. za war.;ma styropianu TERMO-LAMBDA.
• la to duze 1naczenic przy ocieplaniu budynkow. gdzie znaC1nc pogruhienie ścian
nie 11Chodzi 11 rachuhę Z<' 117ględów technologicznych (np. budynki zabytko11r lub
. ,koły i budynki uzytecznosci 1mblirnwj,

Z powodu mniejszej grubości. płyty TERMO-LAMBDA znakomicie nadają się do

crn ·szA

NrEGROŹNE

ocieplania loggii balkonowych. \Yiększosć
os1ib rzadko je ocieplała, bo tradyc, jny,
dość gruh) materiał izoh1cyjn} znacznie
zmniejszyłby wymiary pomieszczenia. Te·
raz ich ocieplenie jest łatwiejsze.
Płyty TERM0-1.A\IBDA mają iakżc zastosowanie przy izolacji tz11. mostków ci<•pl·

.

:=.

TERMO ORGANIKA RADZI

nych. Poprzez betonowe nadproża okienne
jrst znacznie wi~kszy niż w
innych miejscach. Podobni(' jest w przypadku ościeży okiennych. W takich miejscach
trudno uzyskać właściwą grubość materiału izolacyjnego. stosując wyroby tradycyjne. Użydc płyt z grafitem sprawia, że niezbędne parametry izolacyjne mogą zostać
zachowane.

wypływ ciepła

Wszrstkich
zainteresowanych
kupnem
styropianu
prOSim)
o kontakt
z naszym
przedstawicielem
handlOW)'ffi:

LIDKA GRZANA

O603 97 00 51
WWW.TERl'ttOORGA~IKA.COM.l'L
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WIEŚCI KRYMI

DZIECI I MATKA POSZKODOWANI

ALNE

leki z apteki

Nie dali rady

Nie dojechali
Trzy osoby, w tym dwoje
dzieci , trafiły z poważnymi obrażeniami do szpitala - to bilans
groźnego wypadku do jakiego
doszło w ubiegłym tygodniu na
drodze krajowe nr I l. Fiat po
zderzeniu z ciężarówką wypadł
z jezdni i dachował.

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com .pl

kością. Kilkuletnia dziewczynka,
która siedziała na tylnej kanapie
auta, wypadła przez okno. Obecni na miejscu zdarzenia ratownicy opowiadali, że dziecko miało
mnóstwo szczęścia, nie odniosząc poważniejszych obrażeń.

Do szpitala przewieziono też dru-

Volkswagena bora próbowali ukraść nieznani sprawcy z parkingu obok hotelu „Kasyno" w Jarocinie. Złodzieje okazali się jednak amatorami i nie byli w_ stanie sforsować zabezpieczeń auta.
Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 lipca.

Ukradli portfel
Nieuwagę mieszkanki Jarocina w trakcie zakupów wykorzystali kieszonkowcy i skradli kobiecie portmonetkę z dokumentami i pieniędzmi. Do kradzieży doszło 1~ lipca w jednym ze sklepów na ul. Paderewskiego w Jarocinie.

Poszli na metal
Ramki do obrazów, świeczniki i popielniczki z brązu skradli
nieznani sprawcy z budynku gospodarczego w Cielczy. Właści 
ciel wyceni! wartość skradzionych przedmiotów na 200 zł. Kradzieży dokonano 13 lipca.

Rowerem z promilami
Prawie 2 promile alkoholu we krwi mia! Andrzej M. z Kotlina. Policja zatrzymała pijanego rowerzystę 17 lipca
w Kotlinie .

We dwóch na rauszu

FIAT po zderzeniu z ciężarówką wypadł z jezdni i dachował.

Samochody zderzyły się tuż
za Wolicą Pustą na drodze nr 11.
Fiatem tipo podróżowała czteroosobowa rodzina z woj. małopol
skiego. Wiadomo, że jechali na
wczasy nad morze. Kierowca
tipo, jak twierdzą świadkowie,
zdążył tylko wjechać przed cię
żarówkę. Autem jednak zarzuciło, fiat wypadł na pobocze, a następnie na przydrożne pole. Samochód dachował z dużą pręd-

gie dziecko i ich poszkodowaną
matkę. - Wstępnie ustalono, że to

kierowca fiata uderzył w cięża
rowego mercedesa - mówi nadkom. Piotr Szymański z w Referatu Ruchu Drogowego KPP
w Jarocinie. - Wszczęto doc/10-

dzenie, które ma ostatecznie wyjaśnić przyczynę zdarzenia. Jego
wyniki poznamy najwcześniej
w przyszłym tygodniu - dodaje.
(nba)

CHCIAŁ SIĘ ZABIĆ POCIĄŁ INNYCH

Zranił

policjanta i zmarł

37-letni mężczyzna zranił w
barze potłuczoną butelką policjanta i ochroniarza, którzy próbowali go obezwładnić. Napastnika, pod głębokim wpływem
środków psychotropowych, przewieziono do szpitala. W ubiegłym tygodniu narkoman zmarł.
Dantejskie sceny rozegrały
się w niewielkim barze przy ul.
Wojska Polskiego w Jarocinie.
W pewnym momencie obsługa
lokalu zauważyła, że 37-letni
mężczyzna próbuje dokonać samookaleczenia szkłem z potluczon ej butelki. Świadkowie
mówią, że desperat wymachiwał
tzw. tulipanem i groził, że się zabije. Na miejsce wezwano ochronę. Ta jednak nie mogąc spacyfikować agresywnie zachowują
cego się 37-latka, wezwała z kolei policję. Na miejsce udało się
dwóch funkcjonariuszy ogniwa
patrolowo-interwencyjnego KPP
w Jarocinie. - Funkcjonariusze

zastali wewną trz baru mężczy
który trzymał falWałek szk/a
i miał rozciętą lewą rękę - poin-

znę.

formował sierż. sztab. Aleksander Szczepański. - Mężczyzna
groził, że

odbierze sobie

podcinając sobie gardło.

życie

Zaalarmowano karetkę pogotowia. Za-

równo policjanci, jak i przybyły
na miejsce lekarz podjęli się negocjacji z niedoszłym samobójcą. Akcja przeniosła się na zewnąt rz lokalu. Wszystkiemu
przyglądało się mnóstwo gapiów.
Ponieważ słowne perswazje nie
pomogły, postanowiono obezwładnić 37- l atka. - W czasie
obezwładniania jeden

z policjantów domal zadrapania ręki- mówi
Szczepański. - Ranny w głowę
zastał również pracownik agencji ochrony. Mężczyznę, który

jak się potem okazało by! pod
działaniem si ln ych środków
psychotropowych, udało się uspokoić. Po podaniu mu leków uspakajających, 37-latka, znanego policji narkomana Tadeusza S., przewieziono do szpitala. - Lekarz po-

gotowia udzielił poszkodowanemu fimkcjona riuszowi jedynie dorav1ej pomocy - twierdzi Sczepański. Zraniony policjant jeszcze
tego samego dnia wrócił do służ
by. Do tych niecodziennych wydarzeń doszło 28 czerwca w godzinach popołudniowych.
W ubiegłym tygodniu niedoszły samobójca zmarł. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną
śmierci 37- latka było przedawkowanie narkotyków.
(nba)

v

Dmuchaniem w alkotest zakończyła się wspólna wycieczka
rowerowa dla Michała B. i Piotra P. z Jarocina. Pijani rowerzyści
mieli we krwi odpowiednio - 1,47 i 0,73 promila alkoholu. Nietrzeźwych cyklistów zatrzymano 15 lipca na ul. Sienkiewicza
w Jarocinie.

Wpadł

do rowu

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku do jakiego
14 lipca w Raszewach. Kierowca toyoty, mieszkaniec Komorza, z niewyjaśnionych przyczyn nie opanował pojazdu na luku
drogi. Rozpędzone auto wpadło do rowu. Dwóch pasażerów rozbitego samochodu hospitalizowano.
doszło

Mandaty i kolizje
300 złotych , to najwyższy mandat, jaki „wlepili" funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego KPP w Jarocinie. Taką karę dostał kierowca, który znacznie przekroczy! prędkość w terenie zabudowanym. W sumie policjanci wystawili 74 mandaty na łączną
kwotę 8.900 z!. Ponadto odnotowano 11 kolizji drogowych i 1
wypadek.
(nba)

traiacy

_ _,w akcii - - - - ~
Tydzień owadów. Przez cały tydzień strażacy z Ko men,
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie walczyli z owadami. Osy, które zagrażały życiu i zdrowiu mieszkańców usuwano między innymi w Jarocinie na ul. Parowozownia, Estkowskiego , Nowej , a także w Potarzycy. W każ
dym przypadku prowadzone akcje zabrały strażakom nie
więcej niż godzinę . Złapane owady wypuszczono z dala od
siedlisk ludzkich .

il'-

Zabezpieczali zdarzenie. We wtorek 13 lipca strażacy pomagali w usuwaniu skutków wypadku do jakiego doszło tuż za
Wolicą Pustą na drodze krajowej nr 11 . Ratownicy współpraco
wali z kolegami z Środy wlkp . Akcja trwała nieco ponad godzinę .

IJI,,

(nba)

+

W okres;e od 13 do 19 i; pca pogotow;e ratunkowe

w Jarocinie odnotowało 1O wypadków drogowych . Pomocy
udzielono 13 osobom poszkodowanym. 67 razy ratownicy wyjeżdżali do nagłych zachorowań. W ciągu tygodnia 50 osób przetransportowano do szpitala. Kolejnym 68 osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej.
(nba)

Codziennie od 19 lipca
do 25 lipca dyżur w godz.
20.00-23.00 oraz pogotowie
pracy w godz. 23.00-8.00
pełni apteka „Centrum" ( Jarocin , ul. Wojska Polskiego
44, tel. 747-05-37).
W najbliższą niedzielę
(25 lipca) dyżur w godz.
8.00-23.00 pełni apteka „Centrum". 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 26 lipca do 1 sierpnia
dyżur w godz. 20.00-23.00
oraz pogotowie pracy w godz.
23.00-8.00 pełnić będzie apteka „Pod Zegarem" (Jarocin, Rynek 14, tel. 747-27-16).

problem
na telefon
Policyjny telefon zaufania
• do Komendy Powiatowej
Policji w Jarocinie 747-22-41
• do Wojewódzkiej Komendy
Policji w Poznaniu 0-800/
130-334 (bezp łatny).
• 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 uza·
leżnień w Jarocinie , ul. Kościuszki 18, w godz. od 9.00
do 13.00 (informacja telefoniczna 747-15-22).
• W Żerkowie 740-38- 93 ·
'b
Punkt konsultacyjny dla oso
z problemem alkoholowyrn
oraz członków ich rodzin ezynny jest w środy od godz. 17.00 ~
19.00, w ośrodku profilaktyki,
socjoterapii i rehabilitaCJI,
ul. Jarocińska 35 .
• W Jaraczewie 740-80-13'
czynny w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00
- 18.00. Punkt konsultacyjnY,
który prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z prob~emem alkoholowym i członkoW
ich rodzin , czynny jest Wtych
samych dniach i godz_in ach w ośrodku zdrowia
w Jaraczewie.
• W Rusku 740-00-04 czynny w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 17.00·
18.00 . Punkt konsultacyJnY,
.
· · tektóry prowadzi za1ęcia
rapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i człon·
·est W
ków ich rodzin, czynny J
tych samych dniach i godzinach w ośrodku zdrowia
w Rusku.
n
• W Kotlinie 740-54-81 czY warny w każdy pierwszy cz
00
tek miesiąca w godz. 17 · .
- 19.00. Punkt ko~s~ltac:~:
ny dla osób uzaleznionY_
ofiar
m . in. od alkoho I u,
· zosta1
przemocy domowej
·e
UrzędZI

uruchomiony w
nr 21 .
Gminy w Kotlinie (sala

I

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
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KONKURS NA ZADANIA W KULTURZE

Wnioski do 12 sierpnia
Burmistrz ogłosił konkurs dla instytucji pozarządowych na realizację
zadań z dziedziny kultury. Chodzi o
organizację imprez interdyscyplinarnych, koncertów i festiwali muzycznych oraz prowadzenia warsztatów
kulturalno - artystycznych. Ze szczegółowymi warunkami konkursu moż
na zapoznać się w Wydziale Oświaty
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Ponieważ zmieniły się formularze, na których wnioskodawcy są zobowiązani składać
swoje oferty, w najbliższym czasie,
zostanie także zorganizowane bezpłat
ne szkolenie dotyczące wypełniania
aplikacji o dofinansowanie zadań publicznych .

5

NFORMACJE

Zgodnie z obowiązującą ustawą,
Organizacje, które chciałyby wziąć udział w konrada miej ka co roku będzie uchwalakursie ofert, mogą skła
ła program. w którym określi zakres
dać wnioski w jarocińoraz formy współpracy pomiędzy , skim urzędzie miejskim
gminą a organizacjami prowadzącymi
do 12 sierpnia. Urząd dofinansuje nie więcej niż
działalność pożytku publicznego, a tak70 % całkowitych koszże wskaże działania, które będzie traktów związanych z realitowała priorytetowo. Przyznanie dotazacją danego projektu.
cji będzie poprzedzało przeprowadzeIle dopłaci gmina?
nie otwartego konkursu ofert na realiNa prowadzenie warszzację danego zadania. Oferty te będą
tatów kulturalno-artyoceniane przez komisję konkur ową
stycznych przeznaczono
10.000 zł.
kladającą się z przedstawicieli orgaNa organizację koncernizacji pozarządowych , członków kotów i festiwali muzyczmisji oświaty, kultury i spraw połecz
nych 30.000 zł.
nych oraz pracowników urzędu miejNa organizację imprez
o charakterze interdyscyskiego.
(mat)

plinarnym 30.000

zł.

I Kierowniczka
pracowała

po godzinach
Ponad 221 tys. zł wydał
Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żerkowie
na wypłatę świadczeń rodzinnych. W maju i czerwcu o zasiłki wnioskowały 532 osoby.
Ośrodek w Żerkowie, w przeciwieństwie do Jarocina,
wszystkie środki z Ministerstwa
Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej otrzyma! na czas.
Obsługiwaniem petentów
zajmuje się Mirosława Odorczyk, kierownik sekcji świad
czeń rodzinnych. - W niektóre

dni pomaga mijedna osoba oddelegowana z urzędu.(...)Kole
jek raczej nie było, ale musiałam pracować po godzinach

·ur

ogłoszeń
Rynek

WBK

-wyjaśnia kierownik Odorczyk.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W JAROCINIE

Zmiany na osiedlu
Tysiąclecia
Na osiedlu Ty iąclecia w Jarocinie wprowadzono zmiany
w organizacji ruchu.
. Polegają one na ruchu jednokierunkowym z wjazdem ulicą Parkową i Waryńskiego oraz wyjazdem ulicą Sportową. Zmjany zostały zaakceptowane przez zarząd

osiedla i starostwo (organ zarządza
jący ruchem). Na osiedlu ustawiono w sumie 24 nowe znaki i tablice. Koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz
wprowadzeniem zmian ponió Ijarociński urząd miejski. Wynoszą
one łącznie 5. 594 zł brutto. - Mam

nadzieję, że wprowadzona vniana,

za którą opowiadali się mieszkań
ułatwi im codzienne życie. Dzię
ki temu poruszanie się po osiedlu
będzie łatwiejsze, sprawniejsze,
a co najważniejsze bezpieczne

cy,

- mówi Adam Pawlicki, burmistrz
(mat)
Jarocina.

Zmiana organizacji ruchu
na Osiedlu 1OOO-lecia
W Jarocinie

Aktualnie placówka przygotowuje się do wypłaty lipcowych zasiłków. W bieżącym
miesiącu kwota pomocy bę
dzie wynosiła ponad 117 tys.
Dla zdecydowanej większości
osób świadczenia zostały zrealizowane przelewem na konto.
Kierownik szacuje, że
MGOPS do końca roku na zasiłki potrzebuje 965 tys. Ośro
dek na obsługę świadczeń
z ministerstwa otrzymał prawie 9 tys. zł. Placówka z przekazanych środków zakupiła
dwa komputery wraz z oprogramowaniem.
(era)

dwukierunkową

EJŚCIE OD ULICY

CIE
AP Z I OP O
TEL. (0·62) 505·3000
Zapraszamy
od 9.00 do 16.00,
w soboty
od 10.00 ao 12.00

KORZYŚCI DLA OBU STRON

Giełda podręczników

szkolnych

SPORTOWA
ul. Sportowa
jest drogą

63·200 JAROCIN
RYNEK 21

~

POD NASZYM
l~rocl" ·ka PATRONATEM

Wjazd na drogę wew nętrzną
od ul. Sportowej jest drogą
jednokierunkową tylko do
parkingu usytuowanego
przy bloku - os. 1 OOO-lecia 3

<(
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u
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Przy jednokierunkowych
ul. Parkowej i Waryńskiego
istnieje moż liwo ść parkowania
po lewej stronie jezdni

o

s:

{/)

NA GIEŁDZIE można kupić podręczniki do szkoły podstawowej,
gimnazjum i do szkół ponadgimnazjalnych

Cf)

2S

li\

G)

Od skrzyżowania ul. Parkowej
z drogą wewnętrzną
ulice Parkowa i Waryńskiego
są drogami jednokierunkowymi
z wyjazdem ul. Sportową

Droga wewnętrzna od strony
ul. Parkowej jest drogą dwukierunkową tylko do
parkingu usytuowanego
przy bloku - os. 1OOO-lecia 3

Wjazd na ul. Parkową od
ul. św. Ducha jest drogą
dwukierunkową do momentu
skrzyzowania się ul. Parkowej
z drogą wewnętrzną (osiedlową)

Giełda podręczników szkolnych cie zy , ię zaintere ·owaniem
kupujących i sprzedających. Zadowolone są obie strony. Jedni
mogą zarobić, a drudzy zao zczę
dzić, ponieważ k iążki są o wiele
tańsze niż w k ·ięgarni . - Po-:.by-

wam się podręc;,nikó}1; bo nie sq
miju::,pot,-zebne, a d-:.ięki temu -:.arabiam na ksiq~ki do następnej
klasy - mówi gimnazjalistka.

W podcieniach jarociński ego
ratu ·za k iążki można sprzedawać i kupować w każdy piątek
w godz. od 10.00do 13.00. Gieł
da potrwa do połowy września.
Organizatorem akcji, podobnie
jak w l atach· ubi egłych , jest czytelnia „Pod Ratuszem" w Jarocinie. Patronat medialny objęła
,,Gazeta Jarocińska".
1,nat)
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Sezon trawnikowy)
czyli kosiarka z pryszczem
Trawnik jest oczkiem w głowie każdego szaogrodnika. Skończyły się czasy,
gdy uważano, że posiadanie dużej połaci trawy jest dowodem lenistwa tych, którzy ją zasiali. Ile zabiegów pielęgnacyjnych wymaga doprowadzenie zielonej przestrzeni do poziomu
pola golfowego, wiedzą wszyscy ci, którzy choć
przez dzień zabawili się w ogrodnika.
Od zimy do jesieni trawnikowi specjaliści
prześcigają się w nawożeniu, utlenianiu, przycinaniu, nawadnianiu, dosiewaniu i odchwaszczaniu swojej „chluby". Pierwsze pojawienie się
w ogrodzie trawnikowego specjalisty powoduje niepokój u kolegów po fachu. Dobre rady
i nowinki wymieniane są przez cały rok. O ile
świat kwiatów i warzyw nadal pozostaje pod
nadzorem kobiecym, o tyle trawnik stal się
częstą domeną mężczyzn. Dlaczego tak jest?
- zastanawiam się nieraz. Może dlatego, że
połać trawnika, to coś okazalszego niż grząd
ka rzodkieweczek i tulipanków? Może dlatego,
że w pracy tej, trzeba wykazać się męską siłą?
A może jest tak za sprawą najważniejszego narzędzia pracy, jakim jest kosiarka?
Świat kosiarek spalinowych i elektrycznych
jest ogromny. Te ostatnie, nie wiem dlaczego,
uważane są za gorsze. Rozmowy przez płot
lub przy piwie dotyczące wielkości, przekrojów,
pojemności, cen i wydajności kosiarek ocierają
się o świat motoryzacji, a motoryzacja, to przecież królestwo męskie. Może więc tutaj tkwi odpowiedź na moje pytanie? ...
Nasz trawnik nie należy do tych, na których
można by pograć w golfa. Pomimo swojej pokaźnej powierzchni - co jest pozytywne,
upstrzony jest mchem i mleczami - co jest już
mniej pochlebne. O dobre rady pielęgnacyjne
nikt mnie nie pyta, ale kosiarkę mam nie lada.
Czterogodzinne koszenie co dwa tygodnie
„znoszone" jest przez nią od pięciu sezonów
bez najmniejszego skarżenia się, choć ostatnio usłyszałam jakby jej ciche jęknięcie. Otwieram osłonę silnika i patrzę z troską na serce
maszyny. Dziwne: zwoje miedzianego drutu są
pomechacone, a dotychczas opasające je
sznurki są pozrywane i stercząjak kolce u jeża.
,,Tak nie wygląda zdrowa kosiarka" - myślę gło
śno i postanawiam pokazać ją kosiarkowemu
lekarzowi.
Pierwszy specjalista - naprawiający również
suszarki, lodówki i żelazka - patrzy zakłopota
ny i kręcąc głową mówi: - ,,Nie chcę panią martwić, ale to dobrze nie wygląda. Ten silnik trzeba wymienić". Najpierw cieszę się, że nie każe
mi kupić nowej kosiarki, ale chwilę potem dziwię się, że nie pyta mnie nawet o to, czy moja
kosiarka w ogóle jeszcze działa. Fakt ten robi
mnie sceptyczną i jest powodem wizyty u konkurencji. Konkurencja, oprócz naprawy kosianującego się

rek, zajmuje się również ich sprzedażą. - ,,A dlaczego nie kupi pani sobie nowej? Najlepiej spalinową" - mówi mężczyzna patrząc litościwie raz
na mnie, a raz na moją kosiarkę. Na tę ostatnią wydaje po krótkiej chwili wyrok. - ,,Ta już
jest wysłużona. Niech pani zobaczy ten silnik".
No i właśnie o ten silnik chodzi ... i o fakt,
że on chodzi. Ale to zdaje się mojego rozmówcy nie interesować. Fachowiec proponuje mi
jeszcze ewentualną wymianę samego silnika,
ale na tę procedurę musiałabym poczekać co
najmniej dwa tygodnie, bo kolega dopiero co
pojechał po nową dostawę za Odrę.
Biorę moją kosiarkę pod pachę, nogi za pas
i już chcę wracać do domu, gdy nagle przypomina mi się, że potrzebna jest mi ziemia ogrodnicza. Zatrzymuję się u „mojego" ogrodnika,
kupuję co trzeba i przypadkowo wdaję się z nim
w rozmowę na temat pojękującej kosiarki.
- ,,Masz ją pani tutaj?" - ogrodnik ogląda sprzęt
z każdej strony. - ,,A działa jeszcze?" - pyta, a
moja sympatia jest po jego stronie. - ,,Na moje
oko wszystko jest w porządku, ale na wszelki
wypadek niech pani jedzie do fachowca od
przewijania silników". Do uczucia sympatii dochodzi jeszcze zdziwienie, że w czasach zawrotnego postępu techniki nadal praktykowane jest coś takiego, jak przewijanie silników.
Pomimo porannej godziny, właściciel jednoosobowej firmy, do której jadę, siedzi w cieniu pięknego winogrona przed swoim warsztatem. Bez pośpiechu, paląc papierosa, gawę
dzi z zadowolonym klientem, który trzyma pod
ręką jakiś mały (chyba już przewinięty) silnik.
Słysząc o moim zmartwieniu oboje podchodzą
do bagażnika samochodu, wkładają głowy
w jego otchłań i cmokają: - ,,Ładna sztuka. Podłączę ją do prądu i posłucham". Kosiarka jakby
rozumiejąc komplement pod jej adresem, ·odwdzięcza się równomiernym dźwiękiem pracy
silnika. - ,,A te sznurki? A te druty pomechacone?" - pytam jeszcze na koniec. - ,,Te sznurki,
to pryszcz, a te druty zawsze tak wyglądają
w zdrowym silniku". Właściciel firmy wraz ze
swoim klientem zapakowują obiekt mojej dumy
do samochodu i radzą: - ,,Niech pani naostrzy
noże! Potrafi pani?". Siedząc już za kierownicą,
wołam solidarnie na odjezdne: - ,,TakJ Naostrzyć
noże, to jest pryszcz".
Z naostrzonymi nożami moja kosiarka nawet nie jęknęła. Radośnie furkocząc kosiła
soczystą trawę między drzewami owocowymi, jakby chciała odwdzięczyć się za okazaną troskę o jej zdrowie. A pomyśleć , że
o mało nie została poddana transplantacji
serca lub co gorsza, zamieniona na (niby taką
lepszą!) kosiarkę spalinową ... Jak ważna jest
trafna diagnoza.
ANNA MALINOWSKI

PLOTKI
TO BYŁ NIEZAPOMNIANY koncert.
W Jaraczewie odbył się występ
dwóch gwiazdorów. Tuż przed
koncertem Andrzeja „Piaska"
Piasecznego na scenę wyszedł wójt
Dariusz Strugała. Występ nie trwał
długo . Wójt musiał ustąpić miejsca
„Piaskowi", który nie wyraził chęci
zaśpiewania choćby jednej piosenki
razem z Dariuszem Strugałą.

Lepiej od

tyłu

Młodzi strażacy z gminy Kotlin najwyraźniej nie są
przyzwyczajeni do przemówień . Podczas uroczystości w Wysogotówku słuchanie tak bardzo ich
zmęczyło, że stojący w tylnych rzędach postanowili wysłuchać części wystąpień zaproszonych gości na siedząco lub leżąco. Przy okazji można było
zapalić. No cóż taka pozycja ma też swoje zalety.
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FORUM
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 znależć wiele wypowiedzi, 'tł których wylewa się ni en awiść, roi się od brzydkich słów i pomówień. ,,Dostaje" się wszystkim:

Zajrzyj na

stronę

www.gj.com.pl,

www.gj.com.pl
redakcji naszej gazety, władzy, ludziam postronnym. Jednak internet
ma 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 anoni mowy. Apelujemy jednak, by raczej
zachować dobry smak i umiar.
przyłącz się

I

do dyskusji.

temat: K.O.K ·Komitet .Obrony .Kobiet
@Feministka-Alef : W ostanim tygodniku - Forum - cena 5 zł czytamy: niemal we wszystkich demokracjach świata kobiety mają liczebną
przewagę nad mężczyznami. Gdyby w wyborach glosowały na inne,
już dawno miałyby władzę, sławę i
majątek .Skoro to takie proste, to
dlaczego słaba pleć jest taka słaba?
Dlatego -zdaniem psychologów - że
w życiu kobiety są za mało cwane
i wyrachowane a świat niestety należy do bezczelnych ... ???
Dlatego w Jarocinie zakładam K.O.K
- Komitet Obrony Kobiet, bo obraz
kobiety tu kreowany przez media pogarsza jeszcze naszą sytuacje, bo
albo jesteśmy ukazane jako głupie,
wredne albo zdradzające, albo ofia-

ry losu a przecież są chyba w Jarocinie kobiety też dobre, mądre, mile,
robiące coś dla siebie i innych, ale
niestety media takich pań tu nie promują!!! Pozdrawiam wszystkie wolne kobiety!? Masz jakieś propozycje, pomysły - wpisz się . Jak to jest
być kobietą w małym mieście? Co
nam wolno a co nie, na co się zgadzamy i dlaczego? Co możemy zrobić dla polepszenia naszego życia
w śWiecie zdominowanym przez
mężczyzn , mimo, że to jest mniejszość - napiszmy swój raport więk
szości! Promujmy kobiety, które czymś
się wyróżniają a nie mówmy ciągle
o sobie jako o ofiarach?! Co wy na to
- napisz co myślisz? Dlaczego w samorządzie jest tak mało kobiet???

@ BARTUSIA :"Co możemy zrobić
dla polepszenia naszego życia w
świecie zdominowanym przez męż
czyzn?" Po pierwsze: SOLARIUM (w
Jarocinie lubią Latynosów, może polubią Latynoski?) Po drugie: REFE-

RENDUM Po trzecie: PRZEDTERMINOWE WYBORY Po czwarte:
ATAK NA PIĘTRO PRZY NIEPODLEGŁOŚCI Po piąte: ZAMIATANIE,
WYMIATANIE ... Po szóste: ... TO
SIĘ ZOBACZY!

@ ktosiu: Faceci

lubią

latynoski,

zwłaszcza

brazylijki.

@ Virgi n: Co możemy zrobić dla polepszenia naszego życia w świecie
zdominowanym przez mężczyzn?"
Po pierwsze: śmiejmy się z dupków!
Po drugie: kobiety otwórzcie oczy na to co o was mówią i piszą. Po
trzecie: WYBORY - nie zależy mi na
wcześniejszych!!! to żle wróży - ja
jestem za tym aby poczekać, ale następne muszą należeć do nas i trzeba już teraz coś robić wspólnie i się
nawzajem wspierać a nie jak to baby
na ogól - zazdroszczą sobie i obga-

dują się koniec z tym!!! Po czwarte:
ATAK NA Media - my też coś umiemy, a nie pisanie czy kochanka była
atrakcyjna czy nie - macho mam tu
nie będą dyktować, że piękne może
być tylko dobre, napalacze na plaże!?!
Po piąte: ZAMIATANIE, WYMIATANIE. .. głupoty z głów naszych koleża·
nek. Po szóste: ... TO SIĘ ZOBACZY!
Zobaczy się i spotkajmy?! I pogadajmy?! co wy na to?????
SŁUSZNĄ LINIE MA NASZA WŁA·
DZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ K.O.K co to???: Komitet .Obrony. Kobiet - Liga walczy, Liga radzi,
Liga kobiet nigdy nie zdradzi!!!!

- Nowa Seksmija w Jarocinie? Cool
ja też chcę - Malgo.

@ Hip-KOK: Co możemy zrobić dla
polepszenia naszego życia w świe
cie zdominowanym przez mężczyzn
,mimo ,że to jest mniejszość - możemy SIĘ pokazać i zrobić coś
wspólnie - PRZECIEŻ - JESTEŚMY!!!! Promujmy kąbiety, które
czymś się wyróżniają - JEST ICH
W JAROCINIE Wiele, ALE JAKOŚ
O NICH NIKT NIE MÓWI , WSZYSCY TYLKO MÓWIĄ O WŁADZY,
JAKBY TO BYŁO NAJWAŻNIEJ
SZE SąPRZECIEZ JESZCZE INNE
wartości .
Dlaczego w samorządzie jest tak
mało kobiet??? BO CHRZEśCIJAń-

STWO TO PATRY JARCHAT I KO·
BIETA MA SIEDZIEć CICHO I NIC
NIE MÓWIC NAWET JAK jest żLE?
Ale kobiety teraz muszą same d:·
cydować o sobie, bo faceci przewaznie i tak nas wymieniają na nowszy
model, bo takie są wzorce -.m~ch~
-laska błon i wóz BMW, myslec JU
·
walnie trzeba??? Dlatego musimy
czyć z tymi STEREOTYPAMI TERAZ, ale i o pieniądze, władzę I sła
wę ... takie są realia.
Suczki i takie tam inne foczki z nas
robią, a my słuchamy tego jak debilki zamiast coś o nich też tam glu,
. · · 111
piega zaśpiewać i nie dac się 1m ···

@ B.B: Trudno znależć taki kraj na
świecie, gdzie tak powszechnie kobiety całuje się w rękę i gdzie codziennie miliony alkoholików bije
swe żony. Kraj pruderyjnie rozpięty
i nieprzyzwoicie zapięty, rozdarty
między Radiem Maryja ,tradycyjnym
kościołem a żywym szlacheckim
myśleniem: ,,Nic o naszym łóżku bez
nas" smutne jest to, że o kobietach
i ich wadach na ogól piszą mężczyź
ni albo jest przedstawiany ich punkt
widzenia, już w Biblii kobieta nie ma
nic do powiedzenią, nie mam nic
przeciw wierze i Bogu jestem jak naj@ K.o.k.: WKRÓTCE K.O.K BĘ
DZIE PROMOWAŁ SWOJE LOGO
I ZNACZKI , POZA TYM CZEKAMY
NA PROPOZYCJE KOBIET O KTÓredakcja

bardziej za - wiara pomaga w życiu
nawet bardzo ale czas na to abY
choć w niektó~ch sprawach 0. 5.~;
bie mówiły kobiety a nie np. kose:
facet czy LPR kobiety chętnie y
'
'
· ćdO
np rodziły dzieci ale trzeba mie
.
·
albO
. ' .
tego odpow1edzn1ego oica,
_
środki czy prace aby dziecko utrzY .
. · - · partie 1
mać, ale o tym już kosc10 1 1
d·
0
nasze gazety już nie mówią· O
powiedzialnym ojcostwie itp. spra~
1
wach dotyczących i kobiety ale
mężczyzny.
.
. halCzas powiedzieć - nie patnarc
nej zasadzie posiadania!!!

MÓWIĆ

I PISAlE
RYCH WARTO
PRZYGOTOWUJEMY
TAK
PIERWSZE SPOTKANIE.
Pozdrawiam

poprawiła tylk~ niektóre błędy ortograficzne i lite~ówki.

Po:~nzl:

pisownia została zacho~ak w ary

,,
I
I
I

I

I
I

-

I

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
www.gj.com.pl
-----------------

I NFORMACJE

7

ROLNICY NIE POWINNI SPRZEDAWAĆ AKCJI CUKROWNI WITASZYCE.

Wpuszczeni w buraki?
Niektórzy plantatorzy buraka cukrowego z powiatu jarocińskiego sprzedali swoje akcje Cukrowni i Rafinerii Witaszyce
S.A. Dopiero po transakcji z firmą z Białej-Podlaskiej zorientowali się, że pakiet plantatorski gwarantuje im zbycie
akcji za cenę ponad czterokrotnie wyższą.
- Znów jacyś cwaniacy żerują
na ludzkiej naiwności i biedzie
- mówi pan Roman. Rolnik odsprzedał swoje imienne akcje Cukrowni i Rafinerii Witaszyce Spół
ka Akcyjna. W miniony wtor~k w hotelu w Golinie pojawili
się przedstawiciele firmy z Białej
P?dlaskiej. Z relacji plantatora wymka, że namawiali do sprzedaży
Udziałów w spółce. - Twierdzili, że
Pfeifer und Langen nie odkupi od
nas akcji, bo jest w złej sytuacji
ekonomicznej i tylko na tym stracimy - opowiada rolnik.

Chłopy nie dajta się
Firma za jedną akcję oferowa-

ła złotówkę. Ryszard Kaczmarek,

dyrektor Cukrowni i Rafinerii
W Witaszycach S.A przestrzega
Plantatorów, aby nie ulegali presji.
- . Rolnicy absolutnie nie powinni
~zę godzić na odsprzedawanie swoich udziałów - przekonuje dyrektor. - W pakiecie plantatorskim jest
Zapisane, żefinna Pfeifer und łan
gen jest zobowiązana wykupić
Udziały po cenie 4,45 złotych. Plantatorzy swoje akcje będą mogli zbyć
w okresie od października bieżące
go roku do marca przyszłego - zapewnia dyrektor. Jednocześnie dodaje, że niemiecki udziałowiec już
s~puje akcje od byłych pracownikow. W następnej kolejności będą
emeryci i renciści, a potem plantatorzy. Szef cukrowni wyjaśnia, że
Spółka stara się przestrzec związki
rolnicze przed działaniami firmy.
- Proponowałem, żeby ich przedstaw·
· poszli na te spotkania,
. iczele
ze.by każdy próbował wstać i po~iedzieć wprost: Chłopy nie daj ta
się
. . dyrek tor.
· ···· - wyJawia
R .Stanisław Jankowiak, prezes
eJonowego Związku Plantatorów
Buraka Cukrowego w Witaszycach mówi, że kilkakrotnie informo'_Vał rolników, aby nie dokony;a1i sprzedaży swoich udziałów.
~ef związku twierdzi, że uczestniczył w początkowej części
Wtorkowego spotkania rolników
tPrzects_tawicielami bialskiej famy.
a~a':ial plantatorów, aby nie u leg h obietnicom firmy.

~Perator inwestuje

u Plantatorów namawiała firma
z Białej Podlaskiei na zbycie akcJ·i

Po · · ·
J
fliZeJ Wartości zagwarantowanej
w p ki .
z· ~ ecie plantatorskim - na rat le nie wiadomo. Informacji na ten
~mat nie posiada jeszcze cukrownia. Biuro zasłaniając się tajem~~c~ prz~dsiębiorstwa odmawia
. Zielen1a odpowiedzi na to pytanie Zr I ..
.
Ud · e acJ1 rolmków, do których
b· alo nam się dotrzeć wynika, że
~uro skupowaniem udziałów, zaj·••OWalo si.ę przez kilka godzin. -

Bylem w Golinie kilka minut po godzinie 10.00 - mówi pan Roman.
Ludzie stali w kolejce i sprzedawali swoje akcje. Sprzedałem, bo
w ubiegłym roku chodzili jacyś domokrążcy i też skupowali. Oferowali 150 złotych za cały pakiet.
Skusiłem się, bo firma z Białej
Podlaskiej płaciła 380 zł. Miałem
378 udziałów - mówi plantator.
Rolnik, pozbywając się swoich
udziałów, stracił ponad 1.300 zło
tych. Firma na skupowaniu akcji
od rolników może zarobić miliony. W cukrowni Witaszyce akcje posiada około 2.500 plantatorów.
Spotkanie w Golinie zorganizowało Biuro Inwestycyjne "Operator" z Białej Podlaskiej, które
rozesłało imienne zawiadomienia
do rolników. Chcieliśmy się skon-

taktować

z firmą. Wydawało się,
to łatwe. Rolnicy dysponowali numerami telefonu komórkowego, który widniał na zaproszeniu informującym o zebraniu. Dzwoniliśmy przez dwa dni bezskutecznie. Odzywała się poczta gło owa. Postanowiliśmy poszukać numeru stacjonarnego do
biura. W Białej Podlaskiej żaden
z operatorów nie ma zarejestrowanego numeru na wspomnianą firmę. Sprawdziliśmy, czy przedsię
biorstwo jest wpisane w Wydziale
Ewidencji Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Białej Podlaskiej.
- Figuruje, właścicielem jest Artur Tonkiel. We wpisie :najduje się
nabywanie lub zbywanie papierów
wartościowych nie dopus:czanych
do publicznego obrotu, weksle,
czeki, obligacje komunalne, akcje
spółek itp. - mówiła urzędniczka.
„Gazecie" udało ię dotrzeć
do osoby, która zajmowała się kupem akcji. - Z gazety wyczytałem
takie ogłoszenie i pojechałem pod
wskazany adres. 'Zdziwiłem się, bo
firma działała w prywamym domu
na piętrze . Dostałem pracę na
umowę zlecenie. Powiedzieli mi, f,e
mam wybrać sobie wioski, dali mi
że będzie

listy z nazwiskami i pojechałem opowiada mężczyzna. Kiedy rozmawiał z rolnikami, przekonywał
ich, że jego firma chce wykupić
akcje, ponieważ zamierza w ten
sposób przejąć udziały niemieckiej
firmy. - Za pierwszym razem kiedy pojechałem, miałem przy sobie
2.000 zł. Za tyle moglem wykupić
akcji, później dostałem aż 5.000 zł
- opowiada. Dziennie zawierał
6 umów. - Za umowę dostawałem
30 zł. Pracowałem u nich 8 dni. W
tym czasie zarobiłem około I.OOO
złotych - wyznaje mężczyzna.

się od skutków prawnych umowy.
zaręcza, że informacje o ilości
W przypadku podjęcia przez któ- udziałów i dane plantatorów nie
rąkolwiek ze stron działań sprzeczwyciekły z ministerstwa, ale ofinych z umową, strona ta zobowią- cjalnego komunikatu w tej sprawie
zana będzie do niezwłocznego ( w nie doczekaliśmy się
terminie 1Odni od wezwania) zaBiuro informuje także, że nie
płacenia drugiej stronie kary
nakłania plantatorów do wyzbywaumownej w dziesięciokrotnej wy- . nia się akcji. - Z posiadanych przez
sokości ceny zakupu akcji.
mnie infonnacji nie wynika, by planBez problemu dodzwoniliśmy tatorzy od momentu nieodpłatnego
się do BPF "Inwestor". Szefa nie
nabycia akcji do chwili obecnej mieli
zastaliśmy. Sekretarka nie chciała
możliwość zbycia prawa do akcji za
nam podać jego numeru telefonu cenę wyższą, od oferowanej- przez
komórkowego. Jednocześnie po- BPF "Inwestor". Kontrahenci są
twierdziła, że zajmują się wykuzadowoleni, iż mogą zawrzeć umopyw aniem akcji od rolników. wywarunkowejsprzedażyakcjiijuż
Sprytne umowy
Wzięła od nas numer telefonu
wchwiliobecnejotrzymaćnależno
Kiedy przejrzeliśmy umowy i obiecała, że szef oddzwoni. Dy- ści - czytamy w komunikacie.
warunkowej sprzedaży akcji, któ- rektor Bartłomiej Paczóski skontakre zawierano z rolnikami w Goli- tował się z naszą redakcją po 1Omi- Twierdzą,
nie, okazało się, że udziały skupu- nutach. Nie chciał w trakcie rozmo- że się nie dogadali
wy telefonicznej odpowiedzieć na
Jak twierdzą plantatorzy, firma
z Białej Podlaskiej pojawiła się takpytania zażądał ich na piśmie.
Rolnicy zastanawiają się, skąd że na terenie powiatów pleszewfirma posiadała adresy rolników skiego, ostrowskiego, kępińskiego.
oraz
dokładne dane o ilości
Dyrektor cukrowni przed praktykaudziałów. - Na spotkaniu mówili,
mi firmy przestrzega byłych praże akcje są publiczne i dane pocowników i rencistów, którzy rówchodzą ministerstwa - mówi Stanież posiadają udziały w spółce.
nisław Jankowiak. Dyrektor cu- W ubiegłym roku była próba pokrowni także sugeruje, że firma dejścia do emerytów i rencistów, ale
informacje uzyskała z Minister- tutaj mamy krótszy dostęp do tych
stwa Skarbu Państwa. Czy dane osób. Przekazaliśmy, że nie warto.
mogły wypłynąć z cukrowni? - NiTylko dwie czy trzy osoby zdążyły
czego nie można wykluczyć. Nie sprzedać - mówi szef spółki.
położę głowy czy ręki, że któryś
Rolnicy są głęboko przekonaz pracowników, ale jest bardzo wą ni, że BPF „Inwestor" wykupione
skie grono osób, które ma dostęp udziały odsprzeda spółce Pfeifer
do tych danych. I tutaj raczej mam und Langen. - Teraz za cztery razy
zaufanie - przekonuje dyrektor tyle sprzedają Niemcom i biznes
je Biuro Prawno-Finansowe "In- Kaczmarek. W przesłanym komu- kręci się. Jeszcze się okaże, że są
westor" Biała Podlaska Bartłomiej nikacje dyrektor biura pisze, po- w jakieś zmowie, żeby na nas
Paczóski ulica Brzeska 174. Spe- wołując się na stosowne ustawy, wspólnie zarobić - mówi jeden
cyfikacja tej firmy zawiera 11 O rozporządzenia, że listy plantato- z rolników. W komunikacie bialwpisów. - Wszystko tutaj jest, co rów uprawnionych do nieodpłatne skiej firmy czytamy - BPF "Intylko jest możliwe Np. wykonywa- go nabycia akcji wywieszone były westor" jest inwestorem portfelonie wykopów i wierceń geologicz- na okres 30 dni w urzędach gmin, wym, o średnioterminowym horynych i inżynierskich, stawianie na obszarze których plantatorzy zancie inwestycyjnym i nie zawieuprawiali buraki cukrowe. Dyrek- rało jakichkolwiek umów z inwerusztowań, sprzedaż hurtowa ryb
i skorupiaków. Po prostu mydło i tor cukrowni zaprzecza, żeby dane storem branżowym Spółki Cupowidło - wyliczała wyrywkowo
rolników były wywieszone w cu- krownia Gniezno S.A., Spółką Pfeurzędniczka z Wydziału Ewidenkrowni. Andrzej Król z Wydziału ifer und Langen.
cji Gospodarczej Urzędu Miejskie- Prasowego Ministerstwa Skarbu
(era)
go w Białej Podlaskiej. Umowa
Zdecydowanie dementuję tajest bardzo sprytrtie skonstruowakie
pogłoski. Nikogo nie podstana. Wydaje się, że kupujący z góry
wiliśmy.
Akcje kupujemy samozałożyli, iż większość rolników nie
dzielnie.
Wykup wszystkich akbędzie czytała trzystronicowego
cji chcielibyśmy zakończyć do
dokumentu, nafaszerowanego
prawnymi i często niezrozumiały
końca marca przyszłego roku.
mi określeniami. Umowa unieNie mogę podać ceny, bo ona
możliwia plantatorom podjęcie jawynika z uzgodnień pomiędzy
kichkolwiek kroków przeciwko
sprzedającym , a kupującym.
JANUSZ PIERUN,
firmie. Wynika z niej, że sprzedaZ
drugiej strony jest zapis w popełnomocniki Pfeifer
jący zobowiązuje się zbyć wszystrozumieniu plantatorskim, który
und Langen na
kie akcje wraz z wszelkimi wynigwarantuje cenę plantatorom.
kającymi z nich korzyściami i praPolskę
Związek Plantatora Buraka Cuwami, w tym prawa do dywidenkrowego jest doskonale zoriendy za rok obrotowy 2004 r. na
towany, jaką cenę powinniśmy
Są i takie opinie, że Pfeifer
rze<;i: kupującego. Zawiera także
und Langen podstawiło firmę, zapłacić plantatorom i tę kwotę
klauzulę, że żadna ze stron nie bę
aby potem podzielić się zyskami? na pewno otrzymają.

.

dzie mvednostronnie uchylić
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W GMINIE JAROCIN

ROZPOCZĘŁY SIĘ REMONTY W SZKOŁACH
NA TERENIE GMINY ŻERKÓW

REMONTUJĄ SZKOŁY

Gimnazjum nie do poznania?
W gimnazjum nr 1 w Jarocinie trwają remonty. Wymieniana
jest stolarka okienna i drzwiowa

oraz instalacja elektryczna. Nało
żony będzie też nowy tynk na
klatce schodowej. Generalny re-

Gazeta Jarocińska
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mont przeprowadzany jest również w toaletach. Malowane są
sale i zewnętrzna elewacja pawilonu małej sali gimnastycznej.
Henryk Zieliński, dyrektor placówki zapewnia, że wszelkie roboty zostaną zakończone do l
września. - Zakres prac jest bar-

dw duży, dlatego młodzież zapewne będzie zaskocwna po powrocie do szkoły - mówi Henryk

Najwięcej

w Komorzu

Około

270 tysięcy przeznaczy gmina Żerków na remonty
placówek oświatowych. Najwię
cej środków pochłonie modernizacja Szkoły Podstawowej w Komorzu. - Planujemy wymienić 60

okien i naprawić dach. Koszt remontu wyniesie 126 tysięcy zło
tych - wylicza Teresa Jakubow-

łu Ekonomiczno-Administra-

cyjnego Szkól w Żerkowie. Remont szkoły rozpocznie się pod
koniec lipca, po rozstrzygnięci u
przetargu.
Większość prac modernizacyjnych w szkołach wykonają
osoby zatrudnione w ramach
prac interwencyjnych.
(era)

ska, dyrektor Gminnego Zespo-

Zieliński .

W JAROCIŃSKIM GIMNAZJUM prowadzone są remonty. Dyrektor
placówki Henryk Zieliński twierdzi, że zakres robót jest szeroki i po
powrocie uczniowie będą zaskoczeni nowym wyglądem szkoły.

Pomagają

Ogółem na remont w gimnazjum przeznaczono 100 tys. zł.
Polowa, to środki własne szkoły,
a reszta pochodzi z budżetu gminy Jarocin.
(mat)

rodzice

W Zespole Szkól Spolecznych w Jarocinie trwają remon-

ty. W budynku wymieniana jest
sieć elektryczna oraz stolarka

W ZESPOLE Szkól Społecznych w Jarocinie trwają generalne remonty.

drzwiowa. Szpachlowane są pomieszczenia, a na korytarzu kła
dzione kafelki. Wykonano już
boisko do kosza , piłki ręcznej
i siatkowej. Wartość prac szacowana jest na 89 tys. z/. - Nas bę
dzie to kosztowa/o 21 tys. zł.
Częściowo pomagają nam rodzice naszych uczniów, którzy na
przykład mają swoje firmy. Wiele usług wykonywanych jest nieodpłatnie - mówi Maciej Konieczny, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Jarocinie.

Od początku lipca w Domu
Dziecka w Górze trwają letnie
wakacje. Dzieci wyjec hały do
domów, zaprzyjatnionych rodzin
albo do krewnych. Te, które wymagały rehabilitacji przebywają
w sanatorium. N iektóre korzystają z wyjazdów zorganizowanych przez placówkę. - Siedmio-

ro dzieci jest na obozie karcer-

Domu Dziecka Eugeniusz Urbań
ski. W tym samym czasie pracownicy placówki są - jak twierdzi Eugeniusz Urbański - na zasłużonych urlopach.
Dyrektor Domu Dziecka wy-

Szkoła

wartość

zakres prac

inwestycji (zł)
126.000

Komorze

wymiana okien i dachu

Dobieszczyzna

pomiary i mapki sytuacyjne,
projekt budowy sali gimnastycznej
budowa chodnika

29.400

montaż rynien , wymiana wykładzin

26.500

Stęgosz

w trzech salach lekcyjnych, malowanie okien
wymiana

płotu,

budowa chodnika

bieżące

Żerków

wymiana instalacji elektrycznej, malowanie
sal lekcyjnych, naprawa dachu

remonty
20.000

-------------------~
-------------------~
budynek ul.
Cmentarna

wymiana drzwi i wykładziny w
montaż kaloryferów

świetlicy

Schronisko
w Żerkowie

Kończymy też wyposażanie kuchni w znajdującym się w pałacu
Ofrodku Interwencji Kryzysowej

- wyjaśnia dyrektor. Do końca
wakacji placówka będzie gotowa
do przyjęcia dzieci.
(ann)

Koty trafią
do Radlina
W schronisku w Radlinie
przygotowano miejsce dla kotów. Pierwsze zwierzęta mają
tutaj trafić w c iągu najbli ż
szych dni. Na potrzeby czworonogów zaadaptowano jedno z pomieszczeń . Powstał
także specjalny wybieg dla
kotów. Wykonali go bezdomni z Dębna . Siatka o drobnych oczkach uniemożliwi
przedostawanie s ię do środka
ptakom.
•
(Is)

wymiana kaloryferów, naprawa instalacji
elektrycznej, zakup rolet

---

łazienek.

40.000

20.000

Dom Nauczyciela wymiana dachu
w Żerkowie

korzystuje fakt, że pałac jest pusty i przeprowadza niezbędne remonty. - Zaczęlifmy między inny-

mi roboty w jednej z

Chrzan

budynek
ul. Kolejowej

pustkami

skim w Lginiu, a troje na koloniach w Zajączkowie. Następne
trzy osoby pojadą wkrótce na
obóz na Mazury - mówi dyrektor

REMONTY, KTÓRE a,DĄ PRZEPROWADZONE
WSZKOlACH NA TERENIE GMINY ŻERKÓW

(mat)

DZIECI NA WAKACJACH, PRACOWNICY DOMU DZIECKA W GÓRZE
NA URLOPACH

Pałac świeci

PRACOWNICY interwencyjni malują sale lekcyjne w Szkole Podstawowej
przy ulicy Kolejowej w Żerkowie

5.000

JAROCIN

Wakacje to najlepszy czas
W okresie wakacyjnymi w
gminy Jarocin prowadzone są remonty. Większość
środków finansowych na ten cel
zabezpieczono w budżetach
poszczególnych placówek oraz
w budżecie gminy. Szkoty starają się także o pieniądze pozabudżetowe. Częściowo jest
to gotówka, bądź materiały budowlano-remontowe pozyskane od sponsorów.
Największe remonty p lanują
przeprowadzić szkoły w Potarzycy, Witaszycach, Cielczy oraz
przedszkole „Promyczek". Zespól Szkól w Potarzycy zaplanował 30.000 z/ na modernizację strychu z przeznaczeniem
na nowe planetarium. W Witaszycach modernizowane bę
dzie boisko szkolne, na co
przeznaczono kwotę 50.000 zł.
Zaplanowano także kapitalny remont pawilonu dydaktyczszkołach

nego, oszacowany na kwotę
100.000 z/. W Zespole Szkól
w Cielczy wymienione zostaną
posadzki, pod/ogi, sto larka
okienna i drzwiowa oraz, czę
ściowo, instalacja elektryczna.
Według kosztorysu, remont
w Cielczy będzie kosztował
prawie 130.000 z/, z czego ponad 46.000 z/ zostanie sfinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W .,P~omyczku" zaplanowano wymianę okien oraz posadzek i podłóg, na co przeznaczono 36.000 z/.
- Trudno jest oszacować wartość wszystkich robót remont?wych, tym bardziej, że częsć
z nich będzie przeprowadzana
systemem gospodarczym, przY
udziale pracowników interwen_cyjnych oraz z pomocą rodziców uczniów - mówi Robert
Kaźmierczak, wiceburmstrz
Jarocina.
(mat)
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STRAżACY Z WYSOGOTÓWKA OTRZYMALI SZTANDAR

KWALIFIKACJE I ZNAJOMOŚĆ PROGRAMU
WYBORCZEGO

od m ieszkańców
W niedzielę 11 lipca w Wysogo tówku odbyły się obchody
Gminnego Dnia Strażaka, połą
czone z wręczeniem sztandaru dla
miejscowej jednostki OSP. Uro-

Spółdzielczy

niebezpieczną służbę.( ... ) Cieszę

śnictwo

się, że strażakom z Hysogotówka
pomogli także koledzy z Woli Ksią 
żęcej. Oznacza to, że jednostki
wspierają się w różnych działa-

w Jarocinie, NadleJarocin, Marian Niewiada z Woli Książęcej, Zbigniew Hadrzyński, Wiesław i Dariusz Kulińscy, Danuta i Bernard Abrama-

'Konkurs
na komendanta
Burmistrz Jarocina ogłosił
konkurs na stanowisko komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Oferty można
składać do 22 lipca w sekretariacie jarocińskiego urzędu miejskiego. Kandydat musi wykazać
się znajomością programu wyborczego burmistrza oraz przedstawić koncepcję funkcjonowania OSP w gminie. Osoba, która
zostanie komendantem, będzie
koordynatorem działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy. Do jej zadań należeć będzie również współdzia-

łanie w organizowaniu ochotniczych straży pożarnyc h , przeprowadzanie szko leń i ćwiczeń dla
strażaków, współpraca z urzędem
i Komendą Powiatową Państwo
wej Straży Pożarnej w Jarocinie
oraz innymi jednostkami. - Kontrakt podpiszemy na rok. Chcielibyśmy też, by siedziba komendanta gminnego mieściła się niedaleko straży miejskiej - mówi Adam
Pawlicki, bunnistrz Jarocina.
Przez ostatnie 28 lat komendantem gminnym ochrony przeciwpoża
rowej był Szczepan Nowaczyk, który przeszedł na emeryturę. (mat)

JUBI LEUSZ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W CHROMCU

Medal od Pawlaka

NA ZAKOŃCZENIE części oficjalnej odbyła się prezentacja nowego sztandaru. Obecnie poczty sztandarowe ma
dziewięć z dziesięciu jednostek OSP istniejących na terenie gminy Kotlin

czystości poprzedziła msza św. w

k~ściele parafia lnym w Twardo-

Wie, podczas której poświęcono
nowy sztandar. Oficjalne przekaZanie odbyl-0 się na polu przy remizie strażackiej w Wysogotówku. Fundatorzy i zaproszeni goście
W?ili Pamiątkowe gwoździe w drzeWtec sztandam. W imieniu kornitetu fundacyjnego głos zabrał oltys
Janusz Sierański, który przekazał
sztandar prezesowi OSPWysogotóWek Ryszardowi Woiniakowi.
Sztandar został ufundowany
przede wszystki m dzięki zbiórce
Z~rganizowanej wśród mieszkańcow wioski. Pierwsze zebranie
Odbyło się 9 stycznia. Pomoc finansową przekazali również: Bank

wiczowie i Stanisław Hadrzyński .
W pomoc strażakom z Wysogotówka włączyli się także ich koledzy z OSP Wola K iążęca.
Po przekazaniu sztandaru odbyło się wręczenie odznaczeń dla
naj lepszych i najbardziej zasłużo
nych strażaków. Wśród wyróżnio
nych zna lazł się także Stanisław
Mańkowski, jeden z założycieli
OSP w Wy ogotówku.
Obecnie jednostka liczy 27
członków czynnych oraz 16 osób
w drużynie młodzieżowej. Życze
nia zebranym złożyli m.in. wójt
Walenty Kwaśniew ki i starosta
Sławomir Wąsiewski. - Chcinlbym
podziękować ws:-.ystkim druhom
strażakom za ich trudną i bardzo

ODZNACZENI PODCZAS UROCZYSTOŚCI GMINNEGO
DNIA STRAŻAKA:
.

!ło~

medal „Za zasługi dla pożarnictwa": Stanisław Mańkowski (po raz
~ugi}, Zenon Łukomski (po raz drugi}, Wiesław Jarzębski , Ryszard Woż
niak, srebrny - Roman Dutkiewicz, Janusz Klamecki, Józef Matuszak, Ja~usz Sierański , Wiesław Szymkowiak, Radosław Walkiewicz, Krzysztof
Wierzchlewski, Ryszard Szymkowiak, Alfred Kołtun , Franciszek Pera, brą
z~wy - Marek Drabecki, Dariusz Bachorz, Ryszard Taranek, Marek Szymko;1ak, Andrzej Wachowiak, Mariusz Goły, Marek Świerzewski
n,dznaka „Strażak wzorowy": Łukasz Gendek, Mariusz Jędrzejczak, ToR a~z Łuk~mski, Andrzej Matuszak, Grzegorz Matuszak, Piotr Mańkowski ,
~ ert Śnieguła , Krzysztof Witwicki, Andrzej Wilwicki
0
zna ka „Za wysługę lat": 35 lat - Zenon Łukomski, Stanisław Mańkowski ,
30
W l~t.- Roman Dutkiewicz, Mieczysław Sierański, Józef Matuszak, Ryszard
w·ozniak, 20 lat - Janusz Klamecki, Andrzej Wachowiak, Ryszard Szymkowiak, Krzysztof Zwierzchlewski, Janusz Sierański, 15 lat - Wiesław Szymkori lak, Marek Drabecki, Marek Szymkowiak, ks. Jerzy Rychlewski, 10 lat - DaS~sz Bachorz, Ryszard Taranek, Andrzej Matuszak, Radosław Walkiewicz,
~t- Łukasz Gendek, Mariusz Jędrzejczak, Tomasz Łukomski , Robert Śn ie
9u a, Piotr Mańkowski , Grzegorz Matuszak
O
Mdznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" : złote - Piotr Gil, Krzysztof
n, atuszak, Michał Wodniczak, Krzysztof Wachowiak, Krzysztof Taranek, Toro~sz Jędrzejczak , srebrne - Piotr Gendek, Marcin Półrolniczak , Dawid Pół
G niczak, Karol Witwicki , brązowe - Dawid Klamecki, Przemysław Wojtecki ,
p·r~egorz Wachowiak, Mateusz Zomer, Paweł Gendek, Jarosław Wodniczak,
0
' ' Kasp""kJ mas, Bierta, Kamil K"siak, Damia, Błażejewski

niach, chociaż rywalizują m iędzy
na zawodach - powiedział
wójt. Walenty Kwaśni ew ski wrę
czył również dyplomy dla osób i
instytucji, które przyczyni ły się do

sobą

Jednostka OSP w Chromcu
ma już 7 5 lat. Z tej okazji na budynku remizy odsłonięto pamiąt
kową tablicę, druhowie wzbogacili się o wóz strażacki, a jednostka otrzymała złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
Odznaczenie strażakom
z Chromca przyznał prezes Zarządu Gł6wnego OSP RP Waldemar Pawlak. Medal trafił na specjalną poduszkę, bo póki co chromieccy ochotnicy nie mają sztandaru. I właśnie między innymi
sztandaru, a także dalszych
sukcesów życzyli strażakom

z Chromca zaproszeni na jubileusz goście. Obchody rocznicy
rozpoczęto mszą św. w kościele
parafialnym w Książu Wlkp. Potem uroczystym korowodem,
prowadzonym przez strażacką
orkiestrę dętą, wszyscy przeszli
na teren remizy. Tam odsłonięto
tab licę upamiętniająca założenie

w 1929 roku jednostki OSP. Pośw ięcono również wóz bojowy,
który niedawno przekazano strażakom. Obchodom jubileuszu towarzyszyła m. in. wystawa zabytkowego sprzętu strażackiego.

WŚRÓD ODZNACZONYCH
strażaków był również ksiądz

Jerzy
Rychlewski, który otrzymał medal za
15 lat członkostwa w straży pożarnej

ufundowania sztandaru. Starosta
oprócz listu gratulacyjnego, przekazał również wąż strażacki dla jednostki. Na zakończe
nie gości zaproszono na poczęstu
nek do namiotu. Mieszkańcy wsi
mogli spróbować grochówki z kotła i pobawić się przy muzyce.

jarociński,

ODZNACZENIA ZA ZASlUGI DLA POŻARNICTWA
OTRZYMALI

(Is)

OSP Wysogotówek składa serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy pomogli w zorganizowaniu
uroczystości wręczenia sztandaru
oraz gminnego dnia strażaka,
a w szczególności właścicielom cukierni: An nie Malecha z Jarocina
oraz Bartczakom i Ratajczakom
z Potarzycy za przekazane wypieki.

Złoty

medal
Zygmunt Barcik
Srebrny medal
Marek Tischer
.Brązowy Medal
Stefan Menzel
Stefan Pawłowski
Krzysztof Weber

Tadeusz Chbala
Antoni Tischer
Wzorowy strażak
Rafał Grzymysławski

Szymon Ochowiak
Jacek Ochowiak
Łukasz Menzel
Grzegorz Stiller
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W GMINIE JARACZEWO DBAJĄ O ZIELEŃ
SZÓSTA EDYCJA KONKURSU

Kwiaty i zieleń
wokół mnie 1"'

.c,~EMKWJAro

uporządkowane

·\

Trzy parki na terenie gminy Jaraczewo - w Parzęczewie, Górze
i Jaraczewie, zostały w ostatnim czasie gruntownie uporządkowane.
Na biwak
do Parzęczewa

biwaki dla młodzieży szkolnej mówi Halina Czabańska, sołtys

Prace w parku „Solana" w Palat i były
pierwszymi od kilkudziesięciu lat.
Inicjatorami była rada sołecka oraz
radny Paweł Kolek. W wycince i
usuwaniu krzaków brali udział
członkowie organizacji społecz
nych z Parzęczewa. Pomagały też
osoby w ramach prac interwencyjnych. W parku wybudowano scenę i wybrukowano plac przed nią.
Postawiono również ubikacje i pomieszczenie socjalne. - Na terenie
parku, nad położonym w pobliżu
zalewem, są idealne warunki na

Parzęczewa.

rzęczewie trwały sześć

Wszystkie prace w parku „Solana" - oprócz tych wykonanych
w czynie społecznym - sfinansowane zostały z budżetu gminy
i sołectwa w Parzęczewie.

Wyczyszczony
park w Górze
W ostatnim czasie uporządko
wany został również park w Górze. Podobnie jak w Parzęczewie
i tutaj były to pierwsze prace od
dłuższego czasu. Park o powierzchni 7 ha położony jest wokół pala-

cu, który jest siedzibą domu dziecka. - W naszym budżecie nigdy nie
było pieniędzy na utrzymanie parku - twierdzi Eugeniusz Urbański,
dyrektor Domu Dziecka w Górze.
- Choć z drugiej strony tak, jak pałac, tak i park należy do nas. W miarę możliwości porządkowalifmy
zieleń, zwłaszcza tę w najbliższym
otoczeniu pałacu. Robili to pracownicy domu dziecka i same dzieci - dodaje.
W ubiegłym roku Powiatowy
Urząd Pracy w Jarocinie skierował
pracowników do porządkowa
nia parku w Górze w ramach prac
interwencyjnych. W ciągu sześciu
miesięcy z parku wywieziono kilkadziesiąt przyczep gałęzi. - Pomógł nam też rejon dróg, który
udostępnił maszynę do rozdrabniania gałęzi - wyjaśnia Eugeniusz

W TYM TYGODNIU komisja konkursowa ocenia zgłoszone ogródki,
balkony, firmy i bezinteresownie zagospodarowane tereny. Na zdjęciu
ogródek Józefa Tomaszewskiego, który w roku ubiegłym zajął pierwsze
miejsce

Trwa ocena ogródków, balkonów, firm oraz bezinteresownie
zagospodarowanych terenów
zgłoszonych na konkurs „Kwiaty i zieleń wokół mnie".
Konkurs organizuje już po
raz szósty jarocińskie koło Unii
Wielkopolan. Odbywa się on w
ramach programu „Jarocin miastem kwiatów i zieleni". Przeprowadzany jest w czterech kategoriach: ,,Mój ogród", ,,Mój dom,
mój balkon", ,,Moja firma" oraz
„Bezinteresowne zagospodarowanie terenu wokół obiektów
użyteczności publicznej". - W tej
ostatniej kategorii brane są pod
uwagę: obszar zagospo~arow~nego terenu, zaangazowan, v

Urbański.

PARK W GÓRZE czekał kilkanaście lat na uporządkowanie

Zdaniem dyrektora, żeby ponownie nie dopuścić do zaniedbań,
w parku powinna pracować jedna
osoba, która na bieżąco będzie
wycinała krzaki i ścinała trawę.
- Staramy się utrzymać ten stan
parku, jaki został po uporządko
waniu, ale nie jest to łatwe. Na bieżąco mogą to robić nasze wychowawczynie i dzieci, jednak nie jest
to rozwiązanie na dłuższą metę
- stwierdza dyrektor Urbański.
Park wokół pałacu w Górze jest
ogólnodostępny i służy wszystkim
mieszkańcom wsi.

-

UPORZĄDKOWANY

PARK w Jaraczewie może stanowić wizytówkę

Okazją do uporządkowania
parku w Jaraczewie stał się jubileusz 610-lecia powstania miejscowości oraz wniosek członków
Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa o nazwanie parku unieniem Powstańców Wielkopolskich.
Park został oczyszczony ze
zbędnej ros1inności. Przebudowano scenę z dwoma pomieszczeniami na sprzęt, wybrukowano też
plac dla widowni. Kostka brukowa położona została również na
głównych alejkach, między innymi na ścieżce dojazdowej do miejscowej przychodni zdrowia. Przy
wjeździe stanął postument z tablicą,
na której widnieje nazwa paku. Prace wykonywał Komunalny Zakład
Budżetowy z Jaraczewa i Zakład
Ulic z Jarocina.
Uroczyste nazwanie parku i odsłonięcie pamiątkowej tablicy odbyło się na początku lipca podczas
sesji rady gminy poświęconej jubileuszowi 61 O-lecia Jaraczewa.
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staw

W sierpniu rozpocznie się
odbudowa stawu w Parku Leśnym w Jarocinie, położonym
pomiędzy ulicami Wrocławską
i Szubianki. Prace mają potrwać do końca października.
Ogłoszono-już przetarg na wykonanie robót.
W roku ubiegłym staw odmulono i wykonano nowe skar-

o

pracy oraz sposób stworzenia zagospodarowanego bezinteresownie terenu - mówi przewodniczą
cy zespołu organizacyjnego konkursu i przewodniczący jarociń
skiego koła stowarzyszenia Unia
Wielkopolan, Zbigniew Bialous.
Współorganizatorem jest
Burmistrz Jarocina, który ufunduje główną nagrodę.

JAROCIN

Dokończą

Ozdoba Jaraczewa

mieszkańców, efekt wykonanej

py, co pochłonęło około 16. tys. zł.
Teraz wybudowane zostaną
urządzenia wodne, takie jak zastawka piętrząca, budowla upustowa i kładki dla pieszych. Przy
okazji modernizacji stawu, odbudowane również zostaną
ścieżki parkowe i uregulowana
rzeczka Lipinka.
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JAROCIN
LOKALE SOCJALNE W PAROWOZOWNI

Mieszkania dla najuboższych
16 lokali socjalnych oddano
do użytku w budynku byłej parowozowni w Jarocinie. Mieszka-

dachu nad głową. Nowe mieszkania znajdują się na parterze budynku . Wydzi elaj ąc poszczegól-

UROCZYSTEGO przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Jarocina Adam
Pawlicki

nia otrzymało 13 rodzin, które
~nalazły się w trudnej sytuacji
zyciowej i zostały pozbawione

ne lokale, pobudowano ścianki
działowe z betonu komórkowego.
Pomieszczenia mają od 13 do 22

metrów kwadratowych. Zostały
wyszpachlowane, wymalowane.
Położono też wykładzin y PCV.
Lokale wypos ażono w nagrzewnice gazowe wraz z butlą propanbutan, kuchenki elektryczne i zlewozmywaki z szafkami . Założo
no też nowe drzwi wraz z oścież
nicami. Natomiast okna zos tały
zagruntowane i wymalowane. Na
korytarzu założono terakotę. Na
parterze znajdują się również dwa
wspólne sanitariaty. Łaźnie wyposażone są w 3 kabiny prysznicowe, 6 toalet i 7 umywalek. Roboty prowadziła firma „Korys"
z Jarocina. Inwestycja pochłonęła
ponad 128 tys. zł. Koszt adaptacji
jednego metra kwadratowego wyniósł ponad 396 zł brutto.
W grudniu ubiegłego roku 16
lokali socjalnych na piętrze parowozowni przyznano 11 rodzinom.
(mat)

V
PRAWNIK RADZI

Kontrola legalności
oprogramowani a
Nasz Czytelnik zwrócił się do
redakCJ1·· z pytaniem związanym
z nagłaśnianą w mediach akcją
sprawdzania legalności oprograrnowania komputerów. Czytelnik
c~ciałby dowiedzieć się, czy jeśli ~oś zjawi się w jego domu lub
firnue i oznajmi, że tę legalność
sprawdza - ma obowiązek go
Wpuścić? Jakie dokumenty powinna ·
rtueć przy sobie taka osoba?
Tak zwana kontrola oprograrnowania stanowi w istocie przeszuk ·
. ame uregulowane w Kodeksie Postępowania Karnego. W tym
P~Ypadku będzie to przeszukanie P 0 rnieszczeń i innych miejsc
w celu znalezienia rzeczy mogą
?ch stanowić dowód w sprawie
Ub Podlegających zajęciu. Jest
:no dokonywane, jeśli zachodzi
c Zasadnione podejrzenie, że rzezy te znajdują się w przeszuki-

wanym m1eJscu (art. 219 § 1
KPK). Przeszukania dokonuje
albo prokurator, albo policja na
polecenie prokuratora lub sądu.
Postanowienie prokuratora lub
sądu o dokonaniu przeszukania
należy okazać osobie, u której ma
być ono przeprowadzone (art. 220
§ I i 2 KPK). W przypadkach niecierpiących zwłoki , organ dokonujący przeszukania może okazać
jedynie nakaz kierownika swej
jednostki lub legitymację służ
bową. W takiej sytuacji postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania dostarcza się w terminie 7
dni na zgło zone do protokołu
żądanie osoby, u której dokonano przeszukania (§ 3). Natomiast
osoby reprezentujące organizacje
zajmujące się ochroną praw autor kich, które towarzy szą częs to
w takich sytuacjach policji, mają

charakter osoby przybranej przez
organ prowadzący przeszukanie
(art. 224 § 2 KPK). Nie mogą
prowadzić kontroli samodzielnie. Oczywiście, możliwe jest
także dobrowolne poddanie się
kontroli.
W myśl art. 236a KPK przepisy dotyczące przeszukania
stosuje się także do dysponenta
i użytkownika systemu informatycznego w zakresie danych przechowywanych w systemie lub na
nośniku będącym w jego dyspozycji, w tym korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną.
mgr JAKUB STASZAK

Wszystkich naszych Czytelników,
którzy chcą skorzystać z porad
prawnika na lamach .Gazety", prosimy o kontakt z redakcją (63-200
Jarocin ul Wolności 1a, tel./fax
747-37.flJ,~ : redakci@gj.oom.pl).

Prace potrwają do końca roku

L

można składać do 2 sierpnia
w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie .
Zakres robót przewiduje dobudowanie części kaplicznej ,
docieplenie budynku i remont
sanitariatów. Obecnie cały obiekt
ma 143 metry kwadratowe . - Po
rozbudowie będzie miał jeszcze

Lokale , które zostały oddane do użytku w grudniu ubiegłego roku , mają niższy standard . Zajmujące je rodziny
czują się poszkodowane. - Dlaczego my nie mamy nowych
drzwi, ani takiego wyposaże
nia, jak w lokalach oddanych
do użytku w czerwcu. Czy my
jesteśmy gorsi. Przecież pieniądze płacimy takie same
- mówią.

le na

piętrze . Musieliśmy więc

wstawić

nowe drzwi,

zrobić

ścianki działowe. Położenia

płytek

na korytarzu - mówi
Tomasz Wawrocki , prezes
TBS-u . Zróżnicowany stan-.
dard mieszkań będzie miał odbicie w czynszu . Obecnie
wszyscy płacą 60 grosz~ za
metr kwadratowy. Przygotowywana jest jednak nowa
uchwała czynszowa w myśl ,
której opłaty będą się wahały
od 60 do 78 groszy za metr
!;:
TOMASZ
kwadratowy, w zależności od
•. WAWROCKI
warunków mieszkaniowych.
· prezes Jarocińskiego
Podczas oddania do użyt
' foworzystwa Budownictwo ku kolejnych lokali socjal ~~-.::·
"' : ·.i\ Sno!ecznego
~
r. -. .
nych, lokatorzy zajmujący poUciążliwości wskazywane przez
mieszczenia na piętrze skarlokatorów mieszkań socjalnych
żyli się również na wilgoć,
zostaną zlikwidowane.
grzyby i odpadające tynki z suRzeczywiście wyposaże
fitu. Prezes Wawrocki zapewnie 16 lokali socjalnych na nia, że uciążliwości wskazypiętrze budynku różni się od
wane przez mieszkańców
wyposażenia pomieszczeń
zostanązlikwidowane. Mieszna parterze. Jednak prezes kania będą spryskane prepaTBS-u twierdzi , że jest to ratem grzybobójczym. Pozwiązane z zastanymi warunnownie odmalowane zostaną
kami . - Zakres robót był więk też sufity. - Lokatorzy nie
szy, bo była taka koniecz- będą musieli ponosić z tego
ność . Pomieszczenia te były
tytułu żadnych kosztów - mówi
w gorszym stanie, niż odda- Tomasz Wawrocki.
ne wcześniej do użytku loka(mat)
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
CZY MIESZKANIA KOMUNALNE?

- - - - - JAROCIN

VV połowie sierpnia ma się
rozpocząć budowa i remont kaPlicy na jarocińskim cmentarzu
~o~unalnym. Jeśli wszystko pójbZie z~odnie z planem, budynek
ędz1e gotowy pod koniec
roku. Rozstrzygnięcie przetarg~ na Wykonanie robót nastą
pi za kilkanaście dni. Oferty

Lepsze i gorsze
lokale

raz tyle. Będzie kaplica, zakrystia, pomieszczenie na kwiaty
i wieńce, chłodnia oraz pomieszczenie gospodarcze - mówi Jerzy Pluta, prezes Zakładu Usług
Komunalnych w Jarocinie.
Na czas robót ceremonie pogrzebowe będą się odbywały
przy grobach.
- (mat)

Decyzję

podejmą
Cze s ław

radni

Nawrot - prezes stosowanym dq potrzeb dzieci
Towarzystwa Walki niepełnosprawnych. Wielu radz Kalectwem w Kotlinie wystąpił nych utożsamiało Ośrodek Rehaz wnioskiem o udostępnienie bu- bilitacyjno-Edukacyjny z Warszdynku starej szkoły w Sławosze- tatami Terapii Zajęciowej , o któwie. W obiekcie powstałyby rych utworzenie wnioskuje preWarsztaty Terapii Zajęciowej. zes C~esław ~awrot. Różnicę
Umowa użyczenia miałaby zo- pomiędzy obydwoma instytucjastać zawarta na okres 10 lat. Zdami wyjaśnił radnym i sołtysom
niem prezesa, popołudniami na ostatniej sesji wójt Walenty
i wieczorami z pomieszczeń mo- Kwaśniewski.
gliby korzystać także mieszkań-,-- Pr~odniczący rady Czecy wioski. Czesław Nawrot uwa- sław Moch, w imieniu radnych,
ża, że otworzenie placówki popoprosił o czas na rozpoznanie
zwoliłoby na utworzenie kilkusprawy i podjęcie decyzji. Pojanastu etatów. Ośrodek miałby wiła się również propozycja, aby
być finan sowany m.in. przez
przed glosowaniem nad uchwalą
Państwowy Fundusz Rehabilitaw tej sprawie, zorganizować
cji Osób Niepełnosprawnych. .
spotkanie przedstawicieli TWK
W ostatnich tygodniach rozwa- z mieszkańcami Sławoszewa.
ża się również propozycję przeZebranie nie przyniosło jednak
niesienia do nowo wybudowane- odpowiedzi na pytanie czy w bugo obiektu sławo zew kiej pod- dynku powinny powstać WTZstawów ki O środka Rehabilita- y, czy też mieszkania komunałcyjno-Edukacyjnego. Obecnie ne. Zainteresowanie tematem
ośrodek wsparcia działa na terebyło niewielkie. Ostateczną denie Szkoły Podstawowej w Ko- cyzję, co do przeznaczenia obiektu
tlinie. Placówka w Sławo zewie, po byłej szkole, będą musieli podktóra rozpocznie d ziałalność od j ąć radni na jednej z najbliższych
września jest jed,nak budynkiem
se Ji Rady Gminy w Kotlinie.
(Is)
parterowym o wiele lepiej ~
oddziału
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Poświęcą

skiej święcone będą pojazdy:
samochody, rowery i motorowery. W parafii Chrystusa Króla w Jarocinie w intencji kierowców odprawiona zostanie
msza św. o godz. 12.15.
(Is)

Odeszli od nas
~~~
,.,)
LEOltADIA JÓSKOWIAK

GERTRUDA KURZAWIAK

- I. 68 (Dobieszczyzna)
MARIANNA SZYMAŃSKA
- I. 92 (Prusinów)

- I. 75 (Jarocin)

MARIANNA KACZMAREK
- I. 78 (Góra)

TADEUSZ STAWSKI
- I. 37 (Jarocin)

GERTRUDA DAJEWSKA
- I. 84 (Jarocin)

BRONISŁAWA URBANIAK
- 1. 72 (Wyszki)
HELENA MIKOŁAJEWICZ
- I. 72 (Zakrzew)
TERESAPAWLICKA(s.EDYfA)
- 1. 74 (Jarocin)
KRYSTYNA WOLSZTYNIAK
- I. 66 (Potarzyca)

STANISŁAW JARZĘBSKI

- I. 75 (Zakrzew)

Rodzinom

zmarłych składamy

wyrazy

współczucia

Serdeczne podziękowanie rodzinie, sąsiadom, znajomym,'<proboszczowi Bronisławowi Chorzępie z Kretkowa,
przybyłym delegacjom, firmie pogrzebowej
„Ma-:,urkiewicz" oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej, złozyli wieńce i kwiaty,
zamówili msze święte i odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku kochaną żonę, mamę, babcię i prababcię

V

ZMARŁA ELŻBIETANKA- SIOSTRA EDYTA TERESA PAWLICKA

samochody

W najbliższą niedzielę 25
lipca obchodzone będzie
święto św. Krzysztofa, patrona kierowców. Po wszystkich
mszach św. w parafiach św.
Marcina, św. Antoniego Padewskiego i Matki Bożej Fatim-

księdzu

ś.

t p.

LEOKADIĘ JÓSKOWIAK
składają
mąż

i córki

Oddala
Siostra Edyta

była postacią

znanąjarociniakom.

Przez wiele
lat prowadziła ochronkę parafialną (przedszkole). Zmarła po
długiej chorobie w czwartek 15
lipca. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się w minioną sobotę.
Trumna z doczesnymi szcząt
kami siostry Edyty Teresy Pawlickiej została uroczyście przeniesiona z kaplicy szpitalnej do kościoła św. Marcina. W ostatniej
drodze siostrze towarzyszyło
Edycie kilkadziesiąt zakonnic siostry salezjanki z Dobieszczyzny oraz elżbietanki z terenu prowincji poznańskiej z matką przełożoną na czele. W intencji zmarłej odprawione zostały msze św.
w kościołach parafialnych i kaplicach domowych w Poznaniu,
Gnieźnie, Osiecznej, Lesznie,
Wschowie i Krotoszynie.
Mszę św. pogrzebową konce1ebrow ało siedmiu kapłanów,
m.in. ksiądz kanonik Ryszard
Balik z Gniezna, ojciec Sylwin
Wojdanowicz - gwardian klasztoru ojców franciszkanów oraz
ksiądz Andrzej Sośniak - proboszcz parafii Chrystusa Króla
w Jarocinie. Kazanie wygłosi!
ksiądz Dariusz Matusiak, proboszcz parafii św . Marcina.

- W tym roku mija 50 lat służby
siostry Edyty. W tym złotym
jubileuszu 2004 roku składa ona
ze swojego zycia, służby relację
Panu Bogu. Inaczej niż do tej
pory. (. ..) Siostro Edyto, Bóg widział twoja służbę, patrzy ł na
twoją pracę, poświęcenie, na twoje zycie. Ty wypełniałaś ten czas,
który otrzymałaś od Boga, świa
dectwem swojego życ ia, wiary,
umiłowania Boga, ukochania Różarica Świętego i nabożeństwa do
Matki Bożej. Starałaś się jak najlepiej spełnić to swoje powołanie
i posługę - mówił wyraźnie wzruś.p.

Serdeczne podziękowanie księdzu proboszczowi
Dariuszowi Matusiakowi, krewnym, przyjaciołom, znajomym,
sąsiadom, delegacjom,firmie pogrzebowej „Jezierski" za godną
oprawę oraz wszystkim, którzy uczestniczy/i w ceremonii
pogrzebowej, za okazane współczucie, zamówione msze św.
ofiarowanie wiericów i kwiatów oraz odprowadzenie na miejsce
wiecznego spoczynku kochanego męża i ojca

ś.

t p.

ROBERTA JAWORSKIEGO
składa
żona

z córką

ELEGANCKA ODZIEŻ
•

ZAŁOBNA

Gazeta Jarocińska
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szony ksiądz Dariusz Matusiak.
Siostra Edyta Teresa Pawlicka
urodziła się 28 grudnia 1930 roku
w Jarocinie. Pięćdzie iąt lat temu,
w 1954 roku wstąpiła do Zgroma-

życie

Bogu

dzenia Sióstr Św. Elżbiety w Poznaniu. Śluby wieczyste złożyła
w 1962 roku. Dziesięć lat później,
w 1972 roku została skierowana
na placówkę w Jarocinie. Prowadziła ochronkę parafialną. Zajmowała się również katechezą dla
dzieci. Prowadziła dziewczęcy

Elżbietanek.

Siostra Beniamina Kopań
ska, przełożona jarocińskiej
wspólnoty elżbietanek, napisała o zmarłej siostrze Edycie:

,, Utalentowana muzycznie ...
Posiadała piękny głos. Cechowalają

pogoda ducha. Była za-

SIOSTRĘ EDYTĘ pożegnało Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, siostry
salezjanki oraz jarociniacy. Wśród tłumu byli również wychowankowie
z prowadzonej przez zmarłą ochronki parafialnej

chórek parafialny. Cztery Jata
temu, w 2000 roku choroba uniemożliwiła jej dalszą pracę w parafii św. Marcina. Zmarła w wieku 74 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 17 lipca na cmentarzu parafialnym
w Jarocinie. Siostra Edyta została pochowana w kwaterze Sióstr

wsze u§miechnięta, tolerancyjna, mila. Cierpliwie, z oddaniem
s i ę Bogu znosiła cierpien ie.
Była rozmodlona. Wiele godzin
spędzała przed Najświętszym
Sakramentem. Kochała życie
zakonne. Była wierna złożonym
ślubom".

(Is)

W czasie uroczystości pogrzebowych wiele mówiono o powołaniu, o służ
bie Bogu, o umiłowaniu życia zakonnego. Dla mnie, podobnie jak i na peW·
no wielu byłych przedszkolaków, siostra Edyta pozostanie zawsze uśmiech
niętą, radosną zakonnicą w czarnym habicie. Ona pierwsza uczyła nas
tego Kim jest Bóg. Prowadziła nas do kościoła i cierpliwie tłumaczyła, dlaczego w Środę Popielcową posypuje się głowy popiołem. Zawsze moż~a
było liczyć na jej uśmiech, dobre słowo i ciepłą herbatę z cytryną. W pamię
ci pozostanie pogoda ducha, życzliwość, z jaką siostra Edyta traktowała
Judzi, nie tylko nas, swoich małych podopiecznych. Nie potrafiła nigdy nikO·
mu odmówić pomocy. Potrafiła być wymagająca . Miała wiele świetnych pomysłów.

Od radosnych czasów przedszkola minęło ponad dwadzieścia lat. Wiele
rzeczy zmieniło się. Przedszkolaki dorosły. Gdy spotkałam siostrę Edytę
po wielu latach, mimo swojej choroby, nadal była tą samą życzliwą osobą.
Mimo że na twarzy było widać upływ czasu, uśmiech był tak samo radosnY.
. śpieszmy się kochać ludzi , tak szybko odchodzą. .. " - pisze ksiądz Jan
Twardowski. Dobrzy ludzie zawsze odchodzą za wcześnie . I zbyt niespostrzeżenie . Zostaje po nich pustka, którą umniejszają jedynie dobre
wspomnienia .
LIDIA SOKOWJCZ

PIELGRZYMI Z JAROCINA WYRUSZĄ ZA DWA TYGODNIE
PRZEDSIĘBIORSTWO

POGRZEBOWE
,,JEZIERSKI" s.c.
Jarocin - Targowa 18a, tel. 747-29-52, 0-601/869-111
Usługi cmentarno-pogrzebowe, kompleksowo, całodobowo

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

Cz&y.

Marciniak .- ·
.

._.,,~-••••

•

•

Salon trumien · biuro obsługi klienta
czynne od 8.00 do 18.00
całodobowo tel. (0-62) 747-18-20
kom. 0·604/242-489
Jarocin, ul. Moniuszki l Oa
ZAPrnNIU\Y GODNA I

PłOIIIJONUNA

OlllUG(

CAlODOBOWE KOMPLEKSOWE
USlUGI POGRZEBOWE
świadczy Państwu

FIRMA POGRZEBOWA

,,~1AZURKIE\VICZ"
trumny, pogrzeby, stypy
wieńce, kwiaty
ubieranie i przewóz zwłok
- karawan melex

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

Pieszo lub na rowerze
367. Kaliska i 13. Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę odbywać się będzie pod hasłem „Naśladować Jezusa w rodzinie". Na trasę wyruszy jedenaście grup kali kich oraz dziewięć tzw. promienistych, a wśród
nich także grupa biało-zielona
Uarocińsko-pleszewska). Pątni

w drodze tydzień, od
6 sierpnia do piątku 13
sierpnia. Potem grupa wróci do
cy

spędzą

piątku

.,

Jarocina. Chętni będą mogli pozostać do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ( 15 sierpnia). Wpisowe wynos i 55 zł. Zapisy przyjmuje
i bliższych informacji udziela
parafia św. Marcina (Jarocin, ul.
Kardynała Wyszyńskiego 3, tel.
(0-62) 747-22-43).
Wśród grup promienistych po
raz trzeci do Częstochowy pielgrzymować będzie również gru-

pa rowerzystów. Pielgrzymka
wyruszy w środę 11 sierpnia z I(a. na
lisza. O godz. 12.00 odprawi o
. msza sw.
,
zostanie
w bazylice
św. Józefa. Po zakończeniu E~.. grupa wyrus·zy na h·
c haryst11,
,
wrot
czącą około 400 km trasę. Po
· no
z Częstochowy przewid~ 1.a e
w niedzielę 15 sierpnia. Bhzsz
informacje można uzyskać w skl.ep ie Dublcx" (Jarocin, ul. Miclae"
~
wicza 6, tel. (0-62) 747-31-67). (

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
www.gj.com.pl
------------------
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PRZYBYWA DOSTAWCÓW ŚCIEKÓW DO CIELCZY
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WAŻNE PLANY GMINY JARACZEWO

TAK dla PRL-u

chce do Jarocina
. ~oźrnin chce podłączyć się do
sieci kanalizacyjnej w Jarocinie.
Wspólne rozwiązywanie problemu
g~spodarki ściekowej jest przedmiotem ustaleń burmistrzów obu
miast - Adama Pawlickiego i Ma-

przerobową

oczyszczalni ścieków dla tak małego rejonu - mówi Maciej Bratborski, burmistrz Koźmina. Ile zaoszczędzi na takim rozwiązaniu,
będzie wiadomo po zrobieniu projektu i opracowaniu dokładnej

tej oczyszczalni,
a z drugiej rozszerzyć zasięg kana/ i zacyjny wychod z ąc poza
obręb gminy - mówi Jerzy
Wolski, dyrektor do spraw
rozwoju i koordynacji inwestycji
wPWiK-u.
PWiK stara się o dofinansowanie inwestycji z Krajowego Programu Oczys:z,.czania Ścieków
Komunalnych. Może ono wynieść
50 %. Wnioski będą rozpatrywane jesienią tego roku. Duże szanse na uzyskanie dofinansowania
mają te zgłoszenia, które w swej
koncepcji pokażą jak największy
zasięg kanalizacyjny. Tego typu
rozwiązania ograniczą odpływ
ścieków

do rzek i gruntów, a tym
samym poprawią stan środowiska
naturalnego.
Aktualnie gmina Jarocin ma
podpisane porozumienie z gminą
Jaraczewo na podłączenie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości
16,8 km. Pisemną deklarację
przyłączenia się do sieci złożyła
również gmina Nowe Miasto, która.chce podłączyć Wolicę Pustą.

:RWAJĄ PRACE ZWIĄZANE z przygotowaniem treści porozumienia

kasp;awie .Podłączenia się czterech miejscowości z Koźmina do sieci
i Mna izacyJneJ w Jarocinie. (na zdjęciu włodarze obu gmin Adam Pawlicki
acieJ Bratborski).

~ie~a Bratborskiego. Trwają prace
Wiązane z przygotowaniem treści
Porozu · ·
.
. m1en1a. Ostateczną decyzJę
w te,J •sp rawie
.
podejmą radni.
p dGmina Koźmin wyraziła chęć
0
. łączeni a do sieci kanalizacyjne1 Jar .
ocma czterech miejscowo1 .
są S
. .
w ·. ap1ezyna, Borzęcic, Walko1
. a . Obry Starej. Łączna długość
siec1 w . .
·e
Yn1es1e l5,33 km. Decyzja
J stspo d
. względ . wo owana głównie
a1111. eko nom1cznym1.
.
. - B.10rąc
Udzia ł
latw· . w większym projekcie,
1
N· eJ Pozyskać .frodki z zewnątrz.
ie będziemy też musieli budować

koncepcji. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to prace związa
ne z przyłączeniem Sapieżyna. Borzęcic, Walkowa i Obry Starej rozpoczną się i zakończą w 2005 roku.

(mat)

Trasa sieci kanalizacyjnej
z gminy Koźmin będzie prze-

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji

cztery
miejscowości z koźmiń kiej gminy w swojej koncepcji kanalizacji.
Jarocińska spółka w ten sposób powiększy liczbę dostawców ście
ków do oczy czczalni w Cielczy
o kolejne 1.666 mieszkańców.
- Chodzi o to, aby -;,jednej strony
maksymalnie
orzystać moc

Sapieżyn

- Borzęcice - Wał
ków do Obry Starej, a stamtąd zostanie zbudowany kolektor do Goliny, gdzie proponuje się podłączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej
do końcówki istniejącej kanalizacji na ul. Dworcowej przy
budynku nr 55.

Tf

. Uroczystego przecięcia wstę
9d~w nowo otwartym Telepunkcie

lepunkt, przez blisko trzydzieści
lat był sklep obuwniczy. KiU<a tygodni temu w pomieszczeniach
rozpoczął się remont. Obsługą
klientów w nowo otwartym salonie zajmuje się 7 osób - pracowników Telekomunikacji.
Do tej pory na terenie całej
Polski uruchomionych zostało
200 Telepunktów. Placówki, któ-

GMINA JARACZEWO ZlOŻYlA WNIOSKI O POZYSKANIE
ŚRODKÓW Z UE NA NASTf PUJĄCE ZADANIA:
1. Budowa kanal izacji w gminie Jaraczewo (dokończenie budowy
kanalizacji w Górze, kanalizacja Łobza i części Jaraczewa)
2. Budowa drogi gminnej Jaraczewo - Chwałkowo Kościelne
3. Budowa drogi gminnej Zalesie - Brzostów
4. Budowa Zespołu Żywieniowo- Rehabilitacyjno-Edukacyjnego przy Zespole Szkól w Rusku

funduszy strukturalnych na czę
ściowe sfinan owanie zadań inwestycyjnych (70 % kosztów inwestycji pokrywają środki z UE
- przyp. red.). Jednym z wymogów ubiegania się o te środki jest
uchwalenie dla gminy PRL-u.
Dokument zawiera plany inwestycyjne na lata 2004 - 2006 oraz
zamierzenia na lata 2007 - 2013.
Plan Rozwoju Lokalnego
opracowany został bezpłatnie
przez 13-osobowy zespół pod
kierunkiem wójta Dariusza Strugały. Zdaniem wójta o wiele bardziej pracochłonne od PRL-u
było opracowanie samych wniosków o unijne 'rodki. - Zaangażowaliśmy do konstruowania

odpadami, który jest częścią programu ochrony środowi ka dla
gminy Jaraczewo. Plan opracowała, wyłoniona w przetargu, frrma „Ekostandard" Pracownia
Analiz Środowiskowych z Sandomierza. Natomiast cały program był konstruowany przez
specjali tów z Wielkopolskiego
Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych. Oba dokumenty ko ztowały gminę 17 tys. zł.
Program nakłada między innymi na mieszkańców obqwią
zek odprowadzania nieczystości
do oczyszczalni w Cielczy oraz
wywożenia odpadów na gminne
wysypisko śmieci w Goli.
(ann)

{/

biegała następująco:

umieściło

Telefony zamiast butów
W W miniony piątek przy ul.
n ro~ławskiej został uruchomioy Pierwszy w Jarocinie Tele~~hkt. Będzie on oferował komeksowe usługi telekomunikaCYJne sieci Idea i Telekomunika~ta ~olska z zakresu telefonii
· acJonarnej, komórkowej oraz
internetu

tych dokumentów kilku kompetentnych pracowników urzędu
gminy. Zespołem kierował Jacek
Maciejewski - główny specjalista
ds. ochrony środowiska i wdrażania programów unijnych - wy'jaśnia wójt Strugała.
Gmina Jaraczewo złożyła cztery wnioski o unijną pomoc w realizacji inwestycji na swoim terenie.
W czasie ostatniej sesji, radni uchwalili też plan gospodarki

Radni gminy Jaraczewo przyjęli najważniejsze - po strategii
rozwoju gminy - programy dotyczące realizacji najpilniejszych
inwestycji oraz plany rozwiązy
wania problemów związanych
z ochroną środowiska.
Plan Rozwoju Lokalnego
(PRL) opracowany został, ponieważ gmina Jaraczewo zamierza
ubiegać się o unijne środki pomocowe z funduszy spójności i

rych wygląd zewnętrzny, wystrój
i rozkład stanowisk są jednakowe, zajmują się sprzedażą usług
i akcesoriów związanych z telekomunikacją i teleinformatyką.
W Telepunkcie można też zała
twić sprawy związane z obsługą
realizowaną przez „Błękitną Linię TP 93-93".

Trudny rok
Zakończył się kolejny rok
szkolny w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kotlinie. Ponad dwudziestu uczniów

odebrało świadectwa.
Dyrektor szkoły Janusz Barański dziękując uczniom i rodzicom podkreślił, że 2004 rok
nie był łatwy dla niego jak i pro-

wadzonych instytucji i grup. Dotychczas chór „Arion", Zespoły
Akordeonowe i szkoła muzyczna działały pod patronatem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Kotlinie . Kiedy zaczęły się
problemy w RSP, Janusz Barański został zwolniony z pracy. Obecnie jest zatrudniony na
pół etatu w gminnej bibliotece
w Kotlinie, na którą radni zwięk-

szyli dotację o 10.200 zł (przeznaczona zostanie na wypłaty
dla Janusza Barańskiego). Nadal jednak będzie zajmował się
prowadzeniem zespołów i chóru. Od września na dotychczasowych zasadach funkcjonować będzie również szkoła muzyczna. - Muszę przyznać, że
bardzo mile zaskoczyła mnie
postawa władz gminy. Tyle się
przecież dotychczas mówiło
o braku przychylności dla kul- .
tury w Kotlinie. Przewodniczą
cy rady Czesław Moch i wójt
Walenty Kwaśniewski sami zainteresowali się sytuacją. Wyszli z konkretnymi propozycjam
- podkreśla Janusz Barański.
(Is)

(ann)

Wś~~na1.1

zaproszeni goście .
ro . od nich sekretarz gminy Jac1n Manusz
·
Gryska burmistrz

z

ro:kowa Janusz Jaj~zyk, kiestra ni~ referatu spraw administw CYJnyc_h i społecznych staroU a Powiatowego w Jarocinie
/szula Banachowicz dyrektor
,~nu klientów indywidualnych
nie s..A. obszar Kalisz Jan Michn,· Wicz oraz dyrektor pionu ad1
K ~1stracyjnego TP S.A. obszar
ahsz Jolanta Rejek.
Vv miejscu, gdzie otwarto Te-

W JAROCINIE uruchomiony

został

pierwszy Telepunkt

KONCERT zakończył kolejny rok
Muzycznej w Kotlinie

działalności

Niepublicznej

Szkoły
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ROLNIK, SOŁTYS, STRAŻAK I DZIADEK

S OŁTYSI

NIED•WIADY - WIEŚ NA KOŃCU GMINY JARACZEWO

Z nadzieją
na lepsze jutro

Sołtys „złota rączka "
Zaledwie l 00

mieszkańców

liczą Niedźwiady

Marian U.rbaniak sołtysem
Szczonowa (gm. Żerków) jest już
drugą kadencję. W ostatnich wy-

jednak, że w przyszłości nastą
pią lepsze czasy dla rolnictwa.
Ma także nadzieję, że uda mu się
doposażyć i zmodernizować gospodarstwo. - Życzę wszystkim

- jedna z najmniejszych wsi w gminie Jaraczewo. Położone są przy granicy
z gminą Borek Wlkp. - My jeste-

mieszkmicom, żeby żyło im się Lepiej i dostatniej - mówi sołtys .

mochrxlu straiPckiego. AJ..1ualnie remontujemy salę wiejską - wylicza.

dukcja jest

dość zróżnicowana .

Hoduję bydło, trzadę chlewną.

Uprawiam buraki cukrowe izboże - opowiada sołtys. Urbaniak
narzeka, że produkcja rolnicza
jest słabo opłacalna. Sołtys liczy
SOŁTYSUJE

W przyszłości najważniejszym zadaniem do zrealizowania, jest kanalizacja. Włodarz wioski marzy także o zgazyfikowaniu Szczonowa.
Sołtys ma 47 lat. Posiada zawodowe wykształcenie rolnicze.
Dwójka dzieci jest już dorosła:
22-letnia Ewa i 24-letni Łukasz.
Druga córka sołtysa, Joanna ma
12 lat. Syn założył własną rodzinę. Wolny czas Marian Urbaniak
najchętniej poświęca swojej 15miesięcznej wnuczce Natalce.
(era)

KOLNICZKOM OD CZTERECH

śmy na takim cyplu. Z jednej strony byle Leszczyńskie z drugiej
poznańs!....ie - mówi Zygmunt Gendera, sołtys Nieciźwiad. Za jego rzą

dów, a jest sołtysem 23 lata, wieś
została z wodociągowana, zmodernizowano też oświetlenie. Za swoją
pracę otrzymał odznakę ,,Zasłużo

ny dla gminy Jaraczewo".
W przyszłym roku w Niedźwiadach ma być budowana sieć
gazowa, a w przyszłości też kanalizacja. We wsi jest skJep i przystanek autobusowy. Nie ma za to

mi utwardzić. Od kilku Lat są
obietnice, że wstanie tam poło
żony asfalt. Z tego co s łyszałem,
w tym roku doczekamy się wreszcie asfaltu. Jadwigów wciąż pozostaje jedn ą z niewielu wiosek w
gminie, w której nie ma lamp. Latarni brakuje też w Kolniczkach.
Paszek współpracę z samorządem określa jako dobrą, ale
jak sam przyznaje, czasami z niektórymi sprawami trudno mu się
,,przebić". Współpracę z miejscowym radnym, a zarazem
przewodniczącym nowomiejskiej rady gminy, Cze Jawem Jareckim, z różnych przyczyn określa jako sł abą. - Ostatnia spra-

1986 r. - mówi Paszek. - Zawsze
lubiłem pracę społeczną, chętnie
angażowałem się

w sprawy zwią
zane ze wsią, więc pomyślałem,
że jako sołtys mogę zdziałać wię
cej dla naszej wsi i tak już jest
od kilkunastu lat. Paszek sołty
suje nie tylko mieszkańcom Kolniczek, ale będącego w sołectwie
Jadwigowa. W sumie „na gło
wie" ma ponad pół tysiąca mieszkańców. Od samego początku
walczy o dobrą drogę dojazdową
do Jadwigowa. - Najpierw udało

nam się

tę drogę własnymi siła-

styną wyprawili wesele jedyne-

mu synowi - Mirosławowi, który pracuje w Urzędzie Gminy
w Jaraczewie i z pomocą rodziców prowadzi gospodarstwo.
Zygmunt Gendera obaw ia
We wsi Niedźwiady usytuowane
jest składowisko opakowań i środ
ków ochrony roślin, tak zwany
mogilnik. W 1995 roku instytut
z Gliwic dokonał modernizacji i przepakowania szkodliwych substancji. Po zakończeniu prac, mogilnik w Niedźwiadach był jednym
z najlepiej zabezpieczonych
składowisk tego typu w Polsce. •
Co jakiś czas przyjeżdżają do nas
specjaliści z Gliwic, pobierają
próbki, nasadzają drzewa, które
potem ścinają i też zabierają do
badań. Ja mam klucz od mogilnika , więc za każdym razem
muszą się do mnie zgłosić - wyjaśnia sołtys . Podobno wszystki~
mogilniki w Polsce mają zostac
zlikwidowane, ale sołtys Gendera nie wie jeszcze, co będzie z tym
w Niedźwiadach .

s ię, że za kilkanaście lat Niedźwiady stracą status wsi solec-

kiej . - Tutaj są bardzo niskie kla-

sy ziemi.

Młodzi uciekają,

szu-

kają pracy. Jak tak dalej będzie,

to zastanie u nas kilka domów
- mówi

sołtys .
(ann)

BRAK KANALIZACJI I PORZĄDNYCH DRÓG, TO NAJWIĘKSZE BOLĄCZK I
WYSOGOTÓWKA

Nie ma wolnego czasu
tych pierwszych wyborów w

W Niedźwiadach mieszkańcy
o swoje otoczenie.
Każdego roku do wsi przylatują
bociany. Aby je zatrzymać i ułatwić
osiedlenie, mieszkańcy, w czynie
społecz nym , zbudowali dwa
gniazda dla ptaków.
Sołty s uważany jest w Nied źw iadach za „z łotą rączkę".
Mieszkańcy wsi z wszystkimi naprawami zgłaszają się właśnie do
Zygmunta Gendery. W wolnych
chwilach lubi po s łuchać muzyki
albo samemu zagrać, zwłaszcza
na instrumentach klawiszowych.
W czerwcu tego roku Zygmunt Gendera razem z żoną Krytroszczą się

KADENCJI

Marek Paszek sołty em Kolniczek jest już piątą kadencję z
rzędu. - Już nawet nie pamiętam

sali wiejskiej. Wszystkie spotkania i zebrania mieszkańców odbywają się w mieszkaniu sołty
sa. Najpilniejszą inwestycją dla
wsi jest chodnik, potrzebny
zwłaszcza dzieciom, które poboczem drogi muszą dotrzeć na
przystanek autobusowy. - Wfatal-

nym stanie są też nawierzchnia
i pobocza drogi powiatowej na
Mchy, którą odbywa się ruch z Poznania na Kalisz. Dziwy były tam
takie, że sięgały do pasa. Kto.f 111wał
podwozie i wtedy narobiliśmy hała
su, to załatali, ale pobocza są tak
w ro.śnięte, że samochody się Ledwo
mijają - narzeka sołtys.

Marian Urbaniak jest także
aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Pełni funkcję skarbnika OSP w Szczonowie. Jest również zastępcą prezesa
zarządu gminnego OSP w Żerkowie.
Za swój największy sukces uważa
telefonizację wsi, wybudowanie garażu do przechowywania sprzętu
strażackiego. - Dorobiliśmy się sa-

borach nie miał kontrkandydata.
Jak twierdzi, tylko jedna osoba
9becna na zebraniu wyborczym
zagłosowała przeciwko niemu.
Szczonów jest niewielką, typowo rolniczą wsią. Liczy zaledwie
30 posesji. Sołtys wspólnie z żoną
gospodaruje na 30 hektarach. - Pro-
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wa, która angażuje ca łą wieś, to
boisko sportowe - mówi Paszek.
- Władze gminy obiecały nam, że
miejsce do gry w piłkę powstanie na terenie bo byłym wysypisku, ale dopiero wtedy, gdy zostanie tam zwieziona ziemia, która ma być zbierana z poboczy
dróg. Trudno powiedzid, kiedy
to nastąpi, bo z tego co wiem, to
powiat nie ma pieniędzy na ścin
kę poboczy. Marek Paszek przyznaje, że mimo upływu lat praca
so łtysa wciąż jest dla niego wyzwaniem. - Jeżeli mi siły i zdro-

wie pozwolą i ludzie będą chcieli to może wystartuje też w następnych wyborach.
(nba)

Ludzie są zniechęceni
Wysogotówek jest jedną znajmniejszych wsi na terenie gminy
Kotlin. Liczy tylko 228 mieszkań
ców. Janusz Sierański jest sołty
sem już drugą kadencję. Ma 4 I

SOŁTYS

ich więcej w budżecie,
można by sporo zrobić równ ież w
naszej wsi. Wysogotówek jest
miejscowośc ią typowo rolniczą.
Mamy wielu potrzebujących pomocy. Niewiele można jednak zrobić, aby to zmienić. W sprawach
dróg, mogę jedynie zgłaszać na
sesji interpelacj e i wnioski. Na
mówieniu jednak się kończy. Mam
nadzieję, że wszystko uda się powoli zrealizowac<, zarówno kanalizację wsi jak i drogę na Ślewi
czu. Brakuje nam równi eż porządnej sali wiejskiej. Remiza
OSP jest zbyt mała. Na budowę
potrzeba by j ednak tak dużych
środków, jakich nie jest w stanie pokryć budże t gminy, a co
dopiero nasza wioska - mówi

się

Janusz

Janusz Sierański udziela
w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wysogotówku. Za swoje zasługi
został odznaczony srebrnym
medalem

lat. Jest żonaty. Zdaniem sołty sa,
problemami we
wsi są: brak kanalizacji, niew ła
ściwy stan dróg oraz z ła sytuacja
mateńalna mieszkańców. - W gminajwiększymi

nie ciąg le brakuje pieniędzy. Gdy-

by

było

Sierań sk i.

Sołtys

udziela

s ię

w mi ejscoOstatnio zos tał odznaczony srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa"
oraz za wysługę 20 lat w OSP.
Mimo zlej sytuacji materialnej
mieszkańców, udało s ię ufundować sztandar dla strażaków z Wysogotówka. - W naszej wsi działa
wej

s traży pożarnej.

V

również Koło Gospody11 Wie)·
· . ostatnto
· n1·e tak
sk·1·cJi, c110c1az
prężnie jak kiedyś. ludzie bardzo
się zniechęcili. Coraz mniej 056,~
chce włączać się w dzJalalno~c
. d ak się
społeczną. Trzeba Je n
.
ć
.
. Można
wsptera · wza1emn1e.
wiele zrobić, ale jedynie prd
współpracy wszystkich grup- po ~
.

'ski

kreśla sołtys . Janusz S1eran ,

przyznaje, że ma wiele rnarzenchoć nie chce ich ujaw niać. - Le·

piej n.ie zapeszać. Zarówno s~. ~kan·
bie, jak i ws-;,ystkim ,nies-1. _
1
com życzyłbym przede wszY~
. zdrowta
. . Jak 1est
· zdroHJ/e,
kun
.
d w1a·
to ju ż j est wszystko - o P0
da wymijająco.
'W
Wśród ulubionych sposo~~s
spędzania wolnego czasu. ~o d
· · Jaz ę
Wysogotówka wymienia
,
.
.
c/rOl
rowerem. - L11btę tez basen,
· · rodp 0d•
pogoda w tym roku me1es

wiednia na spędza 111·e czasu 11a. _
Do nie
.
wodą oraz piłkę noznq.
,,
. .
" JarotY
. '_
dawna bylem k1b1ce111
·
. . ·ę ie1 co
ale ostatnio wiedzie 1111 SI óle 1fi"
raz gorzej. Wolny czas w og
·e
· baWI
bię spędzać na dobre) za
. , k'
(IS1

- mówi Janusz S1erans

J.

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
www.gj.com.pl
---------------------

RADNI POWIATOWI ZABRALI

SIĘ

15

R YNEK

ZA OGRANICZANIE BEZROBOCIA

Na efekty

LICZBA BEZROBOTNYCH
W OSTATNICH DWÓCH TYGODNIACH

poczekamy
. Komisja doraźna pod przewodnictwem radnego Henryka Szymczaka poprawiła wypracowane
przed kilkoma miesiącami wnioski, których realizacja ma doprowadzić do ograniczenia bezrobocia. Radni zaproponowali m.in.
utworzenie centrum pomocy dla
osób długotrwale bezrobotnych,
r~aktywowanie ośrodka wspierama przedsiębiorczości oraz przy-

Wnioski przyjęto z zaproponoprzez starostę poprawką .
Niektóre z nich są już realizowane. Zatrudniono specjalistę, który
ma doradzać przedsiębiorcom. Jest
nim Renata Augustyniak, pracują
ca obecnie w wydziale promocji.
Ma być zatrudniona w reaktywowanym Ośrodku Wspierania
Przedsiębiorczości. Docelowo
ośrodek poprowadzi stowarzyszenie samorządowe „Partnerstwo
bez granic", a nie powiat.

gospodarczych z innymi regionami w kraju i za granicą oraz udział
w misjach handlowych, targach
i wystawach.
Propozycje przeanalizował zarząd powiatu i omówiono je na
ostatniej sesji. Starosta Sławomir
Wąsiewski zaproponował, aby
z wykazu propozycji wykreślić tę
dotyczącą sporządzenia planu doksztalcania kadr zarządzających

waną

9 lip a

16 lipca

16.724

16.657

LICZBA ZAREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

LICZBA WYREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

F

~~O ~?,ZWIĄZANIAMI w zakresie ograniczenia bezrobocia radni

• om1s11 doraźnej pod przewodnictwem Henryka Szymczaka pracowali
Prawie rok

gotowywa
. proJe
. k tow
, umoz· 1·1. .
Die
~1~Jących sięganie po pieniądze
UJJne. Uznali, że ważnym ele:entern wsparcia przedsiębior
/w zatrudniających mieszkań
ow naszego powiatu ma być pornoc w
.
nawiązywaniu kontaktów
--

OGŁOSZENIE

powiatem i opracowania systemu
zachęt dla młodzieży - przyszłych
liderów gospodarczych. Starosta
stwierdzi!, że te postulaty zawierają się w innych punktach wypracowanych przez komisję. Uznał,
że nie ma sensu ich powielać.

~_ _(/
__
Pieniądze

>13Ja~

~ "' ADLEi?. EIS
· szafy wnękowe
Podłogi

(Parkiety, panele)

Projekt „Szansa 45+" adresowany jest do długotrwale

bezrobotnych powyżej 45 lat
z terenu powiatu jarocińskiego.
W projekcie uczestniczyć bę
dzie 150 osób. W ramach projektu mają zostać przeprowadzone: szkolenia zawodowe,
warsztaty poszukiwania pracy,
konsultacje psychologiczne .
Planowane jest również utworzenie punktu z dostępem do
internetu oraz elektronicznego
serwisu z ofertami pracy. Projekt realizowany będzie przez
Powiatowy Urząd Pracy w Ja(ag)
rocinie.

POWIAT

Szkolenie dla

MARKOWA PODŁOGA

Jarocś
tel ,n, ul. w. Ducha 15
· · 74 7·57-37
Sroda W
tel (O lkp ·, ul. 20 Października 1
. •61) 285-45-24

Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znaleźć na stronie
www.epuls.praca.gov.pl

- ·

ZASlł.KI:

·

·

Zasiłki

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

TARGOWISKO

dIa bezrobotnych

wartości przedsięwzięcia).

W1TEX®

Poszukiwani przez pracodawców są: malarz lakiernik wyrobów metalowych, nauczyciele języków angielskiego i niemieckiego, posadzkarz, malarz-konserwator, spawacz okrętowy, kierownik produkcji w zakładzie
odzieżowym , traktorzysta, oborowy, mechanik maszyn rolniczych, pracownik przetwórni ryb - osoba z grupą inwalidzką, operator koparki, malarze
budowlani, tokarz - frezer, elektryk, główna księgowa, szwaczki, kierownik serwisu samochodów ciężarowych, fryzjer - stylista, kierowcy, inspektor BHP, sprzedawca - akwizytor, malarz, instalator urządzeń wodno-kanalizacyjnych, technolog obróbki metalu, barman, dyspozytor, nauczyciel
przedmiotów elektrycznych, nauczyciel przedmiotów elektronicznych (telekomunikapyjnych), elektronik, pracownik serwisu, murarze, płytkarz, tynkarz, sprzedawca w sklepie elektronicznym, lakiernik maszyn, pracownik
ochrony, księgowa

POWIAT

Projekt „Szansa 45+", przygotowany w jarocińskim starostwie powiatowym, uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Phare 2002 "Integracja
społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem". Na
. projekt o wartości 42.439,90
euro (około 190 tys. zł), starostwu przyznano dotację w wys o koś ci 25.460 euro, czyli
w granicach 115 tys. zł (60 %

F

LICZBA OSÓB, KTÓRE POOJĘLY PRACĘ

(ag)

- stworzenie centrum wsparcia dla
długotrwale bezrobotnych
- pozyskanie funduszy europejskich z Sektorowego Programu
Operacyjnego - Rozwój Zasobów
Ludzkich
- stworzenie programu rozwoju zawodowego, w którym określono by
poziom zasobów pracy na najbliż
sze 5 lat
- reaktywowanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości
- wsparcie lokalnych przedsiębior
ców poprzez nawiązywanie kontaktów gospodarczych z innymi regionami kraju i zagranicy, uczestnictwo
w misjach handlowych, targach i wystawach
- pomoc w powołaniu rolniczej izby
marketingowej
- oparcie systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego o Program Rozwoju Lokalnego oraz strategię powiatu , dostosowanie kierunków
kształcenia do potrzeb lokalnego
rynku

F

110s

przedsiębiorców

Preferencyjne źródła finansowania dla osób rozpoczynają
cych lub prowadzących działalność gospodarczą będę omówione na seminarium, które organizuje Starostwo Powiatowe w Jarocinie. - Jest to doskonała okazja do zdobycia potrzebnej wiedzy na temat możliwości uzyskania środków finansowych do prowadzenia własnej działalności - mówi Beata Krzyżosiak, rzecznik prasowy starostwa powiatowego.
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
(era)
numerem telefonu 747-58-38.

produkt
Marchew
Buraczki
Cebula
Pomidory
Pieczarki
Ogórki
Sałata

Cytryny
Pomarańcza
Jabłka

Jaja
Mąka „Tortowa"
Cukier
Olej „Kujawski"
Ryż

Banany
Mąka ziemniaczana
Kapusta
maliny
Ziemniaki
Kalafior
Jagody

cena

w górę

cena

z 09.07.2004 r.

w dół

z 16.07.2004 r.

1 00 - 1 60
0,80 -1 .ao
1 20 - 2,ao
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
3.30 • 3.50
4,60 · 4,70
2, 10 - 2 85
2,40 - 4,50

...

.....

...
.....

0,80- 2,50
0,80 -1,00
1.2a - 2.00
1,50 - 3,00
4,00 • 5,50
1,50 - 3,00
0,80 -1,50
3,00 • 5,50
3,00 • 7,40
2,00 -5,00
2,00 • 5,50
1,60 -1 ,85
3,30 • 3,50
4,60 • 4,70
2,1 O· 2,85
2,20 • 4,60

2,25 • 2,50
0,30 • 1,00
11.00

2,25 • 2.50
0,30 -1.00
9,00-10,00

0,30 - 0,70
0.50 - 2.20

0,30 • 0,60
1.00 • 2.50

4,00 - s.oo
4 00 -6,90

4,00 • 4,50
3,60 • 7,50
3,50 - 5,00

GreJpfruty
Truskawki

3,00 - 4, 00

Wiśnie

3 00 • 3 50

Fasolka

2.50 - 3.00
2.40 - 4,00

Czereśnie

2,00 • 4,00

Pietruszka
Seler

7, 00
5 00

mandarynka
śl1wk,

8. 00
3.50 • 5,00

brzoskwinie
maree

3, 00 - 4,00
3 50 • 7 00
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BABCIE Z WNUKAMI NA ROWERACH

SŁAWOSZEW

bawi się
Stu czterdziestu rowerzystów zwiedzało miejscowości położone wokół
Sławoszewa, a na mecie czekały na nich kiełbaski i sałatki oraz placki
drożdżowe. Start, godzina 9.00.

IWONA NOWICKA

Skrzypni. - Ten dworek kiedyś
byc: bardzo ładny - mówi
Irena Woźniak. - Znałem jego
ostatniego właściciela - mówi zadowolony Marian Orpel, były listonosz. Zatrzymujemy się też
w Marnotach. - Nigdy tu nie bymusiał

Na placu w Sławoszewie jest
rowerów i wielu rowerzystów. - Za chwilę podjedzie samoc/z6d policyjny, który będzie nas pilotował. Ponieważ jest nas około
dużo

UCZESTNICY rajdu

docierają

do mety

rqce napoje - chwali się Jan Mi- A na stołach postawiono już placki drożdżowe, które
upiekły pani bibliotekarka i panie
z Koła Gospodyń Wiejskich: Basia, Maryla i Władysława - informuje Kazimierz Jazgar. Dariusz
Józefiak, sołtys Slawoszewa, w imieni u organizatorów, wita wszystkich zgromadzonych. Po posiłku
na placu rozpoczyna ię prawdziwy mch - czas konkursów. Pierwsze potyczki stoczyli panowie.
Muszą jak najszybciej obrać po
trzy ziemniaki. - Najsprawniej tę
czynność wykonał ks. Jerzy Rychlewski, miejscowy proboszcz - informuje prowadząca konkurs.
Ksiądz tak się spieszył z obieraniem, że nawet skaleczył się nożem. Teraz panie domagają ię
czegoś dla siebie. Ich zadaniem
jest przelewanie łyżeczką wody
kołajczak.

z jednego naczynia do drugiego.

PANOWIE Z RADY SOŁECKIEJ I PANIE z kola
rozdawania posiłków

gospodyń szykują się

do

140, proszę, aby na drodzejechac: łam, i nie wiedziałam, że tak pięk
bardzo ostrożnie - mówi witają na okolica jest blisko nas - żali się
cy zgromadzonychs Kazimierz Ja- Władysława Szymkowiak z Razgar. Wyruszamy w kierunku Kur- cendowa. W drodze powrotnej
cewa. Na drodze co kilka minut oglądamy w Kurcewie pozostałości po dworku Grabskiego. Jacsłychać okrzyki: Uwaga! Samochód! Na przedzie peletonu jedzie kowski informuje zgromadzoJan Wyduba. Z tylu dobiegają wo- nych: - Wielkopolska jest specyficznym terenem, gdzie prawie co
łania: - Wolniej! Szybciej! Właści
wego tempa jazdy doglądają k . druga miejscowość miała swój
Jerzy Rychlewski i Kazimierz Ja- dworek. Szkoda, że większa.Śl:
zgar, główni organizatorzy rajdu. z nichjestjuż w takfatalnym staKiedy zbliżamy się do Kurcewa, nie - ktoś z tłumu ubolewa.
Damian Szypuła woła: - Jedzie
samochód, a to „ Gazeta Jarocińska"! W samo południe
Zza chmur wygląda słońce .
Rzeczywiście dołącza do nas rowerzystka z Jarocina, Aleksandra Panowie Waldek i Marek włączają
Pilarczyk, zastępca redaktora na- ,,koguta" i wjeżdżają do Sławo
czelnego „Gazety". - Cieszymy się, szewa. Jedni mówią: - Szkoda, że
to już koniec wycieczki, tak milo
że Pani zechciała zobaczyć, jak
u nas wyglądają rowerowe impre- się jechało. Mniej sprawni rowezy - mówi ksiądz Jerzy Rychlewski. rzyści trochę narzekają, że bolą ich
nogi i... "siedzenia". Na placu już
widać wielki ruch. To panowie z rady
Pierwszy
sołeckiej obsługują kuchnię poprzystanek - Korzkwy
lową. - Co tym razem serwujecie
Dojeżdżamy do Korzkiew. Jacek Jackowski, przewodnik, już dobrego? - pyta zgłodniały Bogna nas czeka. Opowiada historię dan Marynia. - Mamy kiełbaskę,
okolicy. Później udajemy się do kaszankę, sałatkę war::.ywnq i go-

W trakcie rywalizacji słychać
okrzyki dzieci, które dopingują
swoich krewnych lub znajomych. - Teraz coś dla nas - krzyczą
zebrane pod sceną dzieci. Są więc
rzuty ziemniakiem do opony, picie oranżady przez słomkę, dmuchanie balonów i wyścigi rowerowe. -Najwięcej nagród dostaliśmy
od zakładu Kotlin Spółka z o. o,
dlatego każde dziecko otrzyma
jakiś produkt - informują ks. Jerzy Rychlewski i Kazimierz Jazgar, pomysłodawcy V Rajdu
Rowerowego. Beata Skowrońska,
kierowniczka miej cowej biblioteki, sprawnie dzieli nagrody i do
wygranych dorzuca przybory
szkolne , ufundowane przez bibliotekę. Na koniec biegi w workach. Dobra zabawa dzieci i mło
dzieży zwabiła babcie. - My też
chcemy spróbowa{ - oznajmiają
Maria Marciniak i Jadwiga Borowska, panie, które zawsze biorą
udział w konkursach. - O, babcia!
Podnieś się.:: tego worka - krzyczy Edward Woźniak do leżącej
na ziemi żony. Na koniec wszystkie dzieci dostają lody, cukierki,
pizzę. Po godzi nie 14.00 kończy się
imprez.a a dzieci targają do domów
wiele upominków. - Najważniej
s.::e, :e wszyscy dobr.::e się bawili.
Rajd był imprezą bezpłatną, dzię
ki licznym sponsorom. Jesteśmy
zadowoleni, że rada sołecka, kolo
gospodyń, biblioteka i inni ochotnicy ::aws.::e nam pomagają w nas.::ych przedsięwzięciach - oceniają ksiądz Jerzy Rychlcw ·ki
i Kazimierz Jazgar.

\/

Ze Skarżyska
nas pierwsza
konkurs „ a
cale wakacje cz
tówki, a przede w
ne zdjęcia. Najciekaw z
ub1ik
jemy i nagrodzimy. agrodą g ' w
jest rower górski.
Przez ostatnie dziesięć edycji konkWi
su „Wakacyjne szlaki" do redakcji dotar
tysiące kartek i kilkaset zdjęć z różnych
części nie tylko naszego kraju, ale całego
świata. Czytelnicy pisali ze Stanów ljed·
noczonych, Meksyku, Australii, Hiszpanii,
Grecji, Egiptu, krajów skandynawskich i wielu
innych. Były też pozdrowienia z okolicznych
miejscowości wypoczynkowych: Cichowa,
Skorzęcina, Zaniemyśla i Powidza. Chcle·
libyśmy, abyście Państwo i w tym r-0
przysłali nam kartki i ciekawe zdjęcia z w
kacyjnych podróży, które będziemy pub·
kowali na łamach naszego tygodnika.
W minionym tygodniu dotarła do nas
pierwsza kartka ze Skarżyska-Kamiennej
od Elżbiety Wiśniewskiej oraz Marii i Witka Bruggerów. Zapraszając do zabawy, za~
chęcamy 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 za-

kwaterować się, zjeść, wypożyczyć sprzęt

turystyczny, co warto zobaczyć.
Czekamy na Wasze kartki, a szczególnie na ciekawe zdjęcia. Nadsyłajcie je n~
adres „Gazeta Jarocińska", ul. Wolności
1a, 63-200 Jarocin. Po wakacjach spośród
nadesłanych kartek i fotografii rozlosuje·
my n~grody. Dla autora najoryginalniejszego zdjęcia mamy rower górski.
(ag)

Sponsorem nagrody

głównej

jest

LOD IARNI
,,U WILKA"
Jarocin
ul. Paderewskiego 3/5
ul. Wrocławska-Węg Iowa
tel. 74 7-38-64

UCZNIOWIE z Woli Książęcej i Jarocina n~ad Morskim Okiem w czasie
obozu w Zakopanem. Młodzież wspinała się na Giewont i KasprowY.w
Wierch . Słoneczna pogoda pozwoliła na zdobywanie górskich szlako ·
Uczniowie zwiedzili też Kraków.

Gazeta Jarocińska

30 (719) 23 lipca 2004
www.gj.com.pl
------------------
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MŁODZI ŻERKOWIANIE SPECJALNEJ TROSKI MAJĄ OPIEKĘ

WŁAŚCICIELE NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
MOGĄ SOBIE WYKUPIĆ KREWKARTĘ

NIA,

SPOT

które

Uratuj
zyc1e
•

cieszą

Dzieci przywożone są z różnych wiosek m.in. z Dobieszczyzny,
Stęgoszy, Kretkowa, Żernik, Przybysławia, Raszew i Pawłowic.
Wośrodku wsparcia mogą się uczyć, bawić i uczestniczyć w zajęciach
rehabilitacyjnych.

ANNA KOPRAS-FIJOlEK
. Maria Furmaniak nie wyobraza _sobie, że ośrodek wsparcia
w Zerkowie mógłby przestać istnieć . 20-letnia Kasia płacze, kiedy autobus, który zabiera dzieci
z całej gminy, spóźnia się . Gdy
~ końcu nadjeżdża, uspokaja się
'. cieszy, że za chwilę zobaczy znaJome już twarze. Na zajęcia
Uczęszcza wraz ze starszym o rok
bratem Piotrkiem. Obydwoje
mają porażenie mózgowe. Nie
chodzą, poruszają się jedynie na
Wózku. Ich mama już dziś martwi się, co się stanie, gdy dzieci
skończą 24 lata to granica wieku
dla uczestników zajęć w ośrodku.
~rzyznaje, że rodzina oraz znaJOmi nie poznają Kasi i Piotra.
- Każdy, kto do nas przychodzi,
mówi, że dzieci się mocno zmieniły. Zupełnie inaczej się zachowują.
~ą- codziennie w grupie, z rówiesnzkamz.· W domu od czasu do czasu ktoś nas odwiedzi. Tu mają towarzystwo cały czas - mówi Maria
Furmaniak. Dla niej istnienie
o~rodka ma duże znaczenie, także
z innego względu. - W tym czasie,

dzieć długo

w samochodzie i czekać aż wszystko załatwię, a ja
denerwowałam się, czy się nic
nie stanie - wspomina Maria
Furmaniak. Podkreśla , że dla

niej, jak i dla pozostałych rodziców liczy się również możli
wość wymiany doświadczeń. - Jeden drugiemu poradzi, gdzie, co
i jak załatwić - dodaje kobieta.
Razem z Kasią i Piotrkiem
do ośrodka uczęszcza dwadzieścioro osób z upośledzeniem
lekkim, umiarkowanym , znacznym lub głębokim z terenu całej gminy. Mają od 6 do 21 lat.
Są to dzieci i młodzież z Dobieszczyzny, Śmiełowa, Stęgo
szy, Lubini Małej, Kretkowa,
Żernik, Przybysławia, Raszew,
Pawłowic i Żerkowa. Bezpłatne
dowozy zapewnia wszystkim
gmina. Zajęcia trwają od godz.
9.00 do 15 .00. Trzynaście osób
objętych jest obowiązkową nauką
Do września ubiegłego roku,
placówka podlegała stowarzyszeniu Praca - Integracja - Samorządność. - Któregoś dnia za-

0

~R0DKU prowadzona jest

nież rehabilitacja

kiedy d . .
larw· z1ec1 są tutaj, mogę pozaul tć różne sprawy w urzędach,
. e arza, odebrać sprzęt rehabi1llacy·
Po '}ny. Jestem spokojna, że są
d

dobrą opieką. Wcześniej

inusiał

.
am prosie' kogoś o zostanie z d .
zzećmi lub brać je wszęd .
Zie ze sobą. Niera z musiały sie-

•

Każdy z nas bez względu na
oznaczenia grupy krwi - wyjaśnia
wiek, płeć, czy stopień ryzyka za- pielęgniarka. Osoby, które są
wodowego powinien mieć ozna- zainteresowane otrzymaniem
czoną grupę krwi. Najważniej
sze, aby dokument zawierający
informacje o naszej grupie mieć
zawsze ze sobą.
W nowych dowodach osobistych nie ma miejsca na taki
wpis. Dlatego Krajowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zakład Transfuzjologii
i Transplantologii - Centralny
Bank Krwi opracował wzór
KREWKARTY. - Przy jakimkolwiek wypadku zawsze pyta się
pacjenta, czy zna grupę krwi.
Jeżeli poszkodowany ma oznaczaną grupę krwi, to ratowanie
życia jest szybsze. Jeśli nie mamy
wpisu, to czas przetoczenia krwi
wydłuża się o wykonanie badaKREWKARTY, muszą się zgło
nia grupy krwi - mówi Katarzy- sić do laboratorium analitycznena Kwaśniewska, pielęgniarka go w szpitalu.
(era)
z pracowni serologicznej laboratorium analitycznego w jarociń
Za przepisanie grupy krwi ze staskim szpitalu.
rego dowodu osobistego i wyda- Krew karta jest ważna tylko
nie KREWKARTY należy zapła
cić 15 złotych . Jeśli chcemy sobie
z nowym dowodem osobistym. Na
oznaczyć grupę krwi, to badanie
tej postawie pacjentowi, który
należy wykonać dwukrotnie. Jednagle trafia do szpitala np. z wynorazowe kosztuje 15 złotych.
padku drogowego, podaje się
W tym przypadku za wydanie
KREWKAR1Y zapłacimy 45 złotych.
krew, a nie wykonuje badanie

DZIECI KORZYSTAJĄ z zajęć edukacyjnych, terapeutycznych
i logopedycznych

szkolną.

!w

sprawni przebywali kilka tygo- .
dni. - Dzieci dopytywały się wtedy ciągle: - Kiedy pojedziemy do
naszej szkoły? - wspomina koordynator.

własne

staliśmy ośrodek zamknięty.

z tym, że wcześn iej
do nas informacje o problemach PIS-u, zorgani:owaliśmy zebranie z rodzicami. Ustaliliśmy wtedy, wspólnie z gminą,
że w razie czego, dzieci :osraną
dowiezione do schroniska szkolnego - mówi Barbara Flagmań
ska, koordynator pracy ośrodka.
W szkole podstawowej niepełnoW

związk u

dotarły

L/

Później placówkę przej~ło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
Od stycznia ośrodek wsparcia
podlega Urzędowi Miasta i Gminy w Żerkowie. Na razie tylko
część sprzętu, który wcześniej należał do ośrodka, udało się odzyskać. - Komputera, który dostaliśmy od sponsora, nie ma do dzisiaj. Radiomagnetofonu, który
dzieci otrzymały na zawoąach, też
nie ma. Podobnie jak ciśnieniomie
rza, wagi łazienkowej. Poodbierano nam wszystko. Dokumentów
dzieci do dziś jeszcze nie odzyskaliśmy - mówi Barbara Flagmańska.
Obecnie w ośrodku pracują
dwie nauczycielki, koordynator,
rehabilitantka, opiekunka i sprzą
taczka. Trzy razy w tygodniu
jest na miejscu pielęgniarka, co
dwa tygodnie - przez dwie godziny - logopeda. W zależności ·
od potrzeb podopieczni ośrodka
mają zapewnioną opiekę psychologa i neurologa. - Bardzo
ważnym zadaniem naszej placówki jest dążenie do uzyskania
przez naszych podopiecznych
życiowej samodzielności. Jest to
możliwe tylko wtedy, gdy w terapię i edukację dziecka angażują się i rodzice, i pracownicy
ofrodka - podkreśla Barbara
Flagmańska.

•

Pogoda dla salmonelli
Czternaście zachorowań

na
w tym
roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie .12 osób wymagało
hospitalizacji .
W okresie wakacji jesteśmy
szczególnie narażeni na zatrucia pokarmowe. Rozwojowi wywołujących je bakterii sprzyja
wysoka temperatura. Więk
salmonellę odnotowała

szość zatruć wywołują pałecz

ki salmonelli, które żyją w przewodzie pokarmowym zwierząt.
Najczęściej na salmonellę zapadamy po spożyciu zakażo
nych jaj. - Należy je myć bezpośrednio

przed użyciem, jeżeli
potrawa będzie poddawana obróbką termicznym. Jajka należy wyparzać przez 10 sekund,
jeśli będą używane do potraw
surowe. Produkty zawierające
takie jaja: kremy, lody, majonezy są szczególnie niebezpiecznym nośnikiem pałeczek salmonelli - wyjaśnia Magdalena

Mróz-Radoms z Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie.
Objawy zatrucia salmonellą
wy~ęp~ąod8do48god~nod
zakażenia . Są

to: ból brzucha,
biegunka, podwyż
szona temperatura. Jeśli spożywaliśmy np. lody, ciasto z kremem, sałatki , a dolegliwości nie
ustępują po dwóch dniach , to
nudności ,

należy udać się do

lekarza. - Trzeodpowiednie leki,
żeby nie doprowadzić do odwodnienia organizmu . Jeśli
okaże się, że jest to salmonella, to dla bezpieczeństwa innych konsumentów Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, próbuje się ustalić źródło pochodzenia zakażenia - wyjaśnia
ba

zażywać

Radosław Bahłaj, lekarz rodzinny z NZOZ "Medan" w Jarocinie. Choroba może być groźna
dla dzieci , osób w podeszłym
wieku, cierpiących na cukrzycę.
Jak ustrzec się salmonelli? -

Zatruciom pokarmowym może
my zapobiegać poprzez mycie
rąk przed przygotowaniem,
spożywaniem posiłków, używa

niem produktów spożywczych
niewiadomego pochodzenia.
Należy w czystości utrzymywać
sprzęt kuchenny. Rozmrożo
nych produktów nie można ponownie zamrażać - mówi Mag-

dalena Mróz-Radoms. W czasie choroby obowiązuje ścisła
dieta. Należy dużo pić , aby
uniknąć odwodnienia, spoży
wać kleik ryżowy, sucharki
i kaszkę .
Najwięcej zachowań na salmonellę występuję w li i Ili kwartale roku. Ma to związek z cieplejszą porą roku oraz większą
ilością spotkań towarzyskich.
(era)

Gazeta Jarocińska
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w syste ie
okn

Wydział Oświaty

WYPRZEDAZ

FASADY, DRZ I, OK A
zaluminium, PCV, stal

Bezołowiowe

w

LETNIA.

PAP

szystkie

@Kill

GOSPO

Szkolenia

330zł

tona

KLEJE DO

PŁYTEK

(worek 25 kg)

od

Urzędu

i Spraw Społecznych
Miejskiego w Jarocinie

zaprasza na

GIPS-KARTON
2600x1200x12,5
18,50 zł
STYROPIAN
3
FS 15 m

odbędą się

23 lipca, w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego,
w godz. 10.00 - 17.00
.
Szkolenia adresowane są do organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zgłoszenia udziału należy składać w Wydziale Oświaty i Społecznych, tel.
747-26-11 wew. 240, 241
Informacje o szkoleniach oraz konkursie ofert na dofinansowanie realizacji
zadań publicznych uzyskać można pod numerem telefonu: 747-26-11 wew.
240, 241 oraz na stronie Urzędu Miejskiego: www.jarocin.pl

Nowo otwarty

Zakład

,,

150 zł

zą

Górniczy
zczew"

W sprzedaży także:
wełna mineralna, siporex
cegła WIENERBERGER, ROSEN

zlotu VW-GARBUSY w KaiJninie Wlkp.
0&-08 sierpnia 2004 Zapraszamy

BANK SPÓŁDZIELCZY
W JAROCINIE
oferuje:

KONSUMENCKI KREDYT GOTÓWKOW{,
KTÓRY MOŻE BYĆ PRZEZNACZONY NA:

BUDOWLANYCH
- bloczki M6
- trelinka
- płytki chodnikowe
32

tel. 749-34-78
kom.0-607/362-693

imprezy okolicznościowe

inne potrzeby konsumpcyjne
Okres kredytu do 1roku
Kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytoV'v'ej
ustalonej indywidualnie dla każdego klienta
Całkowity koszt

kredytu w kwocie 3.000 z 12 miesięcznym
okresem spłaty, wraz z odsetkami, prowizją i kosztami
zabezpieczenia wynosi 386,55 zł*
Bliższe

informacje uzyskać można w siedzibie i oddziałach
banku oraz pod numerami telefonów:

• 747-27-57
• 747-22-07
• Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim rzec zywista roczna stopa procentowa
kredytu w kWocle 3.00 zł, z okresem s płaty 1 roku, ptalnego w ratach mi esięcznyc h wynosi Tf, 14 %

Kredyt bez opłat
Bez poręczycieli
W krótkim czasie
Długi okres spłaty
A dresy naszych biur:
Jarocin ,

ul. Rynek 15, tel. 505 25 56
ul. Wrocławska 13, tel. 505 25 56
Pleszew,
ul. Kili ń skie go 12, tel. 505 25 56
i Oli OSl .'

Kndyl) m1110<.J10doi1 e:

"7 ręki Jo r<tkt "

n„11

,

MATERIAŁÓW

cele wakacyjne
leczenie
cele edukacyjne

TRANSPORT:

Ogłoszenie

Produkcja i sprzedai

Cząszczew

1 111n31,,1
IFA, JELCZ, TATRA
1

PEŁNĄ OFERTĘ

IZOLACJA · JAROCIN S.A.
SPRZEDAŻ DETALICZNA
Jarocin, ul. Poz nańs ka 24
tel. (0-62) 74 7-04-71

PP.U.H

szkolenia pt.:

12,80 zł

PŁYTA

ZAPYTAJ O

nieodpłatne

„Wypełnienie wnisoków na realizację zadania publicznego
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie"

SUPER NISKIE CENY
INNE PROMOCJE:
PAPA GÓRAŻDŻE

1868

www.gj.com.pl

my do nowego

,~
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przetargu ofertowego na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania działki oraz własności nieruchomości
w Woli Książęcej

„Kotlin" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości w Woli Książęcej o powierzch·
ni 2.700m 2 • księga wieczysta nr 23058, nr działki 30/1
Na terenie działki znajdują się: budka biurowa, utwardzony
plac, ogrodzenie oraz sieć elektryczna.
Cenę wywoławczą

ustalono na kwotę 13.910,-zł

Oferty w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach , z dopiskierTl
,,Przetarg-Punkty Skupu" należy dostarczyć do dnia 29 lipca br. do godz,
15.00 na adres: Kotlin Sp. z o.o, ul. Poznańska 42, 63-220 Kotlin
Oferty muszą zawierać:

1O. Imię i naz~isko oraz adres oferenta albo firmę i siedzibę, jeżeli
oferentem Jest osoba prawna.

11. Datę sporządzenia oferty.
12. Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem techniczny~

i prawnym oraz z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń .
1O. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
11 . Podpis osoby umocowanej do reprezentacji oferenta.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 30 lipca br. o god~
10.00 w siedzibie spółki w Kotlinie przy ul. Poznańskiej 42, sa
konferencyjna.
Podanie do wiadomości wyniku przetargu nastąpi poprzez pis~rnn~
zawiadomienie zwycięskiego oferenta oraz ogłoszenie na tabl1cac
ogłoszeń w siedzibie Spółki.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać umocowanie
do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży w imieniu oferenta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

13.
14.
15.
16.

Swobodnego wyboru ofert.
Zamknięcie przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Prowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami.
Unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje

można uzyskać pod nr telefonu 0-62 740 51 o3

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
----------------www.gj.com.pl

ZAWODY
Na świat przyszli:
SARA POCH, ALEKSANDRA BŁASZCZVK, SZYMON REGULSKI,
FILIP REGULSKI, IGA KRAKOWSKA, MATEUSZ STRZELCZVK, NA-

TALIA WOJTCZAK, MARTYNA SZWEDO, KLAUDIA HYŻVK, PATRYK

19

I NFORMACJE

WĘDKARSKIE

O PUCHAR BURMISTRZA JAROCINA

Cztery kilogramy mistrza

RADZIEJEWSKI

syn Ewy i Łukasza Kaczmarków

Nicol Socha
zJarocina

ur. 15 lipca ogodz. 14.30
3.200, mierzy 56 cm

ur. 7 czerwca ogodz. 15.45
waży 3.130, mierzy 55 cm

Łukasz Rogala

waży

Kamil Maiusiak
z Osieka

zJarocina

ur. 15 lipca ogodz. I4.30
waży 3.200, mierzy 56 cm

ur. 15 lipca ogodz. 18.20
waży 3.000, mierzy 53 cm

syn Anny i Piotra Filipiaków
zDobieszczyzny

Krystian Abramowicz
z Raszew

ur. 15 lipca o godz. 2.35
waiy 3.180, mierzy 58 cm

Rafał Kusyk zdobył Puchar
Burmistrza Jarocina podczas zawodów wędkarskich rozegranych
na zalewie w Roszkowie. Mistrz
w ciągu czterech godzin złowił
ponad 4,5 kilograma ryb .
Punktualnie o 7 .00 na stanowiskach łowieckich zjawiło się 39
wędkarzy z trzech gminnych kół
PZW - ,,Jarocin Miasto", ,,Cukrownia Witaszyce" i JAFO.
Wędkarze, mimo parnej pogody,
ocenili aurę, jako „dobrą na
rybę". Po 4 godzinach moczenia kijów wszystko było jasne.
Pierwsze miejsce i puchar ufundowany przez burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego zdobył
Rafał Kusyk, reprezentujący barwy gospodarza imprezy - koła
PZW „Jarocin Miasto". Mistrz
zakończył łowienie z wynikiem
4.520 kg . 3.740 kg ryb dało
Markowi Dzieweczyńskiemu II
miejsce. Na III pozycji z wynikiem 3.400 kg uplasował się Andrzej Skrzypczak z koła „JAFO"
Jarocin. Niestety na imprezie nie
pojawił się oczekiwany przez
wędkarzy sponsor pucharu i nagród dla zwycięzców - burmistrz
Adam Pawlicki. Szefa gminy,
który jak dowiedzieliśmy się

ur. 16 lipca o godz. 9.20
3.680, mierzy 53 cm

ZWYCIĘZCY

.....
IIQ
0
~
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EWELINA DOPIERAŁA
(Chrzan)
- RAFAŁ NOWAK
(Stęgosz)

AGNIESZKA PAWLICKA

::a.;.. (Chwalęcin)

I::: - LESZEK KAPTUR
11Q

ł
'IIĄ

(od lewej) Andrzej Skrzypczak.

(Chwałkowo Kościelne)

SYLWIAJAKUBOWSKA
(Chwalęcin)

czak, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM
w Jarocinie. Na zwycięzców
czekały cenne nagrody, a na

BEATA FRĄCKOWIAK
(Jarocin)
-ADAM STODOLNY
(Jarocin)

Z okazji setnych urodzin
drogiej jubilatce p.

EWA BłADASZKIEWICZ
(Jarocin)
- SŁAWOMIR WALCZAK
(Jarocin)
JOANNASTATUCKA
(Jarocin)
- BŁAżEJ OSTENDA
(Jarocin)
KAROLINA OWCZAREK
(Wilkowyja)
- KRYSTIAN JAŚKOWIAK
(Jarocin)
Joanna Jeleniewska i

dużo

zdrowia i dalszych
długich lat życia

życzy

Rafał Regulski

(nba)

Lokatorsko-Własnościowej

- - - - - - - - - O GŁOSZENIE---------

Logdańska i Janusz Flach

dach powiatowych, które odbędą
się niebawem nie zabraknie starosty jarocińskiego.

Osiedla nr 14
w Jarocinie składa
serdeczne podziękowanie
w imieniu dzieci
i młodzieży
władzom miasta Jarocina
oraz zarządowi
Spółdzielni Mieszkaniowej

WIOLETA REBELKA
(Suchorzewko)
Anita
-WALDEMAR MIKOŁAJCZAK
(Siedlemin)

Kusyk i Marek

Zarząd

(Is)

Cl - MICHAŁ JAŃCZAK
t: (Osiek)

Rafał

Dzieweczyński.

Kieliszkiem szampana uczciła swoje 100.
urodziny Marianna
Baszyńska z Jarocina . Na uroczystości ,
która odbyła się dokład n ie w rocznicę
przyjścia na świat jubilatki , w niedzielę 18
lipca, obecna była rodzina, przedstawiciele władz lokalnych
oraz zaproszeni goście . Szerzej o jubileuszu w następnym
numerze.

24 lipca

wszystkich uczestników łowie
nia gorąca kiełbaska.
Wędkarze liczą, że na zawo-

W TEGOROCZNYCH ZAWODACH o Puchar Burmistrza Jarocina wzięło
udział 39 wędkarzy.

waży

1. Rafał Kusyk
(Jarocin Miasto) - 4.520 kg
2. Marek Dzieweczyński
(Jarocin Miasto) - 3.740 kg
3. Andrzej Skrzypczak
(.Cekrownia Witaszyce")- 3.400 kg

!ca.

nieoficjalnie, toczył rozmowy
z Wielkopolskim Kuratorem
Oświaty, zastąpił Mikołaj Szym-

lekarz rodzinny
Mariusz Fischbach
z całym zespołem Jar-Medicu.

w Jarocinie za przekazanie
środków finansowych
(około 30 tys. zł)
na ·modernizację płyty
boiska do gry w koszykówkę,
na Osiedlu Konstytucji 3-ego
Maja (przy bloku nr 28),
a spółce KAN-BUD
za wykonanie prac
modernizacyjnych.
Przewodniczący

Rady Osiedla nr 14
Tadeusz Zajdler
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W tym tygodniu tort - niespodziankę, ufundowany
przez Cukiernię Malaga otrzymują

Maria i Józef

Dworzyńscy

Tort można odebrać w sobotę od godz. 12.00
w Cukierni Malaga w Jarocinie, ul. Maratońska 1
Annie Nowak
z Dębna z okazji
50-tych urodzin oraz
zbliżających się

c___ _ __.J

imienin, dużo zdrowia, radości, szczę
ścia , pogody ducha
i samych słonecznych
dni życzą Jarociniacy oraz Czesław
i Marian

Dużo słonecznych

Kamila Mikołaj
czak. O życze
niach pamiętali :
rodzice, siostra
Joanna oraz
dziadkowie
z Woli Książęcej
22 lipca imieniny obchodzi Magda
Chojecka z Cielczy. Zawsze
uśmiechniętej buzi, zdrówka
i szczęścia życzy Karolina
Agnieszce Michalak
z Lisewa moc najserdeczniejszych
życzeń z okazji 18tych urodzin przesyłają siostry z rodzicami

najsłodsze życzenia,

24 lipca imieniny

dużo

obchodzić będzie

Imieninowe życze
nia Kamili Pakulskiej z Radlina
przesyłają rodzice z
rodzeństwem

Czesław Klemm
z Chrzana obchodzi!
urodziny i imieniny.
Moc najserdeczniejszych życzeń : dużo
zdrowia, szczęścia
i miłości przesyła
kochająca żona Anita
oraz dzieci Daria,
Dominika i Kamilek

12 lipca 1 rocznicę ślubu obchodzili Agnieszka i Jacek Sieradzcy
z Jarocina. Serdeczne życzenia
przesyłają ciocia i wujek Klameccy
z Witaszyc

dzić będzie

dni, uśmiechu
i dobrego startu do
szkoły kochanej
córce życzą: rodzice

zdrowia i uśmie
chu na twarzy z okazji 3 urodzin i imienin
składają ciocia Iza,
dziadkowie i wujowie
Radek i Krzysiu

imieninowe
dla Anety
z Noskowa
śle: Agnieszka, Mateusz
i Bartosz

25 lipca 40-tą rocznicę ślubu obchodzą Danuta i Marcin Fornal- ..
czykowie z Ruska . Najserdeczn1eJ·
sze życzenia zdrowia , szczęścia
i pomyślności na dalszej drodze
życia ślą synowie Jarek i Robert
z rodzinami

Swoje 2. urodziny
26 lipca obcho-

Kochanem!} Danielkowi Zaradniakowi

Najlepsze
życzenia

Natalii Walkiewicz
z Wysogotówka
imieninowe
życzenia , wszystkiego najlepszego
oraz powodzenia
w Gimnazjum
przesyłają: rodzice z siostrą
i babcia Bożena

Weronika Roszak
25 lipca obchodzić
będzie 7 urodziny.

Wspanialej cioci Ani
Roszyk z Poznania
z okazji imienin,
wszelkiej pomyślno
ści i dużo szczęścia
w życiu śle rodzina
'--''-'-----' Andrzejczaków
z Szypłowa i Mieszkowa
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30 (719) 23 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj .com.pl

Wszystkiego najlepszego na nowej
drodze życia Monice i Robertowi
życząAlina i Karol, Ewelina
i Darek oraz Agnieszka i Paweł

Krystyna Rogowicz
z Woli Książęcej.
O życzeniach pamię
tali: mąż Stanisław,
dzieci Renata, Rafał,
Dorota, Włodek i
Agnieszka oraz wnuki: Artur, Magda,
Mateusz i Sebastian

Krzysztofowi i Nat~!ce .Klupś ze ·et
Starej Obry z okazji 1m1en1n buki

najpiękniejszych życzeń przesyła

Z okazji 25 rocznicy ślubu naszym
kochanym rodzicom Irenie i Ryszardowi Fajfer życzymy dużo
zdrówka, radości, miłości i zgody
na kolejne 25 lat pożycia małżeń
skiego. - Kochające was dzieciaczki

Dariusz Weinert
z Cielczy 20 lipca
skończy 35 lat.
O życzeniach dla
niego pamiętała

rodzinka z Roszkowa

kochająca żona

z synem i córkami
Kochanym rodzicom Marii i Józefowi Dworzyńskim z Kotlina, z okazji
.Złotych Godów" wielu wspólnych
lat życia w zdrowiu, szczęściu
i miłości życzy córka Ania z mężem
Markiem oraz wnukowie Michał
i Marcin

20 lipca imieniny
świętuje Czesław

Radomski. Dużo
zdrowia, szczęścia,
samych słonecznych
dni w życiu życzy
żona Irena oraz
synowie Karol
i Marcin z Mileną

25 urodziny obchodzi Sylwia
z Ruska. Życzenia są niespodzianką od chrześnicy Jagody
z rodzeństwem i rodzicami

z okazji imienin i urodzin Marice
i Mariuszowi Durskim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmie
chu na twarzy i samych szóstek
w szkole życzy siostra Aneta

Czesławowi

Kominkowi z Tarc Osiedla

dużo szczęścia,

zdrowia, beczki wina
i stu złotych co godzinę życzą teścio

wie z

-

rodziną

ó:11,,,j- .UJr._J

Czesław Klamecki
z Witaszyc obchodzi
70-te urodziny oraz
imieniny. Dużo zdrowia, samych sło
necznych dni życzy
żona Joanna oraz
Krystyna z dziećmi
z Jarocina

Kochanej babci Reginie Kapała
z okazji 66 urodzin najserdeczniejsze życzenia , sto lat w zdrowiu,
radości i miłości życzy wnuczka
Magdzia. Do życzeń dołączają się
wnuczęta z Różopola

marzeń przesyłają

Z okazji urodzin matce chrzestnej
Iwonie Kałużnej z Różopola moc
najserdeczniejszych życzeń , pogody ducha na co dzień oraz wszelkiej pomyślności życzy chrześniaczka Magdzia oraz mama
Regina i babcia Tosia
Zdrowia , miłości
oraz samych radosnych dni Magdzie
z Cielczy z okazji
imienin składają
Karolina i Agnieszka

Imieninowe życze
nia Magdalenie
Wiśniewskiej z
Witaszyc, dużo
zdrowia i spełnie
nia wszystkich
kumpele z Witaszyc Natalia i Ania
irnie·
.
O życzeniach Julitki
ninowych dla . tają:
Walczak pa~~iad· e
brat Adrian,
dZ:IC
kowie oraz ro

Najserdeczniejsze życzenia dla
Henryka Pilarczyka z Żernik z okazji imienin przesyła chrześniaczka
Marta z bratem i rodzicami

Krzysztofowi Szymaniakowi
z Cerekwicy Starej, z okazji zbliża
jących się imienin moc najserdeczniejszych życzeń przesyła
kochająca Dominika

......

I-
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Najserdeczniejsze
zdrowia, szczę
ścia , uśmiechu na twarzy Krzysztofowi Andrzejczakowi z Zalesia
z okazji 13-tych urodzin
i imienin składają rodzice oraz siostry

życzenia

Kochanym wnuczkom Kamilce
i Joannie Mikołajczak z Kotlina
życzenia ślą dziadkowie z Woli
Książęcej

Moc gorących imieninowych
Krystynie Golembniak
z Kolniczek przesyłają: syn Paweł
z żoną Justyn<4 syn Marcin z żoną
Anną, syn Dominik oraz wnukowie
Adam z Antastazją
życzeń

Daria Merklinger z Chrzana obchodzi 7 urodziny.
Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia
życzą rodzice, brat Kubuś i siostra Zuzia
Wspaniałej

Ani Slominskiej z Komarza z okazji
imienin wszystkiego
najlepszego, dużo
szczęścia, zdrowia, aby
każdy dzień by/ pełen
radości życzą Jola
i Darek z Piotrusiem,
mama oraz Dorota
z rodziną

Kochanej Ani
Andrzejczak
z Zalesia
z okazji 18tych urodzin
i imienin
wszystkiego
najlepszego,
spełnienia
marzeń,

Kinga

Kochanej mamie i babci Czesławie Andrzejczak
z Łobzowca imieninowe życzenia : zdrowia, szczę
ścia , 100 lat życia , uśmiechu na twarzy przesyła córka
Elżbieta z mężem i dziećmi z Radlina

Kaźmierska 24 lipca obcho-

dzić będzie imieniny. Z tej okazji
rnoc życzeń przesyła chrześniak
Grzesiu z siostrą Weronisią

Bartusiowi Siudziakowi z Brzóstkowa z okazji minionych imienin .
dużo zdrówka i uśmiechu na twarzy życzą Karolinka, rodzice,
dziadkowie, ciocia i wujek

Kochanej Eli Dudek
z Jarocina z okazji imienin wszystkiego najlepszego, szczęścia i dużo
radości życzy Jola oraz
koleżanki: Halina i Karolina

~9 lipca swoje imieniny obchodzi
~rta Mańkowska z Witaszyc.
0

Z okazji imienin kochanej mamie i babci Danieli Szymczak z Roszkówka, dużo zdrowia i szczęścia życzą:
córka Iza z mężem oraz wnuki Martynka. Dominik
i Daria

uśmiechu na
twarzy oraz
powodzenia
w dorosłym
życiu skła
dają rodzice ,
siostra Aga
i brat Krzysztof

Z okazji imienin najukochańszemu mężowi

i tatusiowi Danielowi
Szymkowiakowi z Bachorzewa dużo zdrowia,
szczęścia oraz uśmie
chu na twarzy przesyła
zawsze kochająca żona
Iwona i córeczka Patrycja

zyczeniach pamięta! kuzyn
Grzesiu z siostrą Weroniką, rodzicami i babcią

Marcinowi i Ani Szymańskim
z okazji urodzin i imienin, dużo
uśmiechu na buzi, życzą mama
i tata

Dużo uśmiechu i radości
Kindze Groch z Witaszyc z okazji 2 urodzin
przesyła ojciec chrzestny
z dziadkami

~r2".sztofowi Matyjewicz imieninoP e zyczenia zdrowia i szczęścia
Mr:z~sy/ają żona Urszula oraz córki:
Earietta, Milena z Marcinem oraz
rnanuela z Marcinem

26 lipca imieniny obchodzi nasza kochana
wnuczka Ania Studziń
ska z Osieka. Z tej
okazji babunia Janka
i dziadek Janek z Żer
kowa ślą najserdeczniejsze życzenia : dużo
zdrowia, uśmiechu ,
radości i miłego spę
dzenia wakacji

22 lipca roczek obchodzi Julia Matuszczak
z Cielczy. Wszystkiego
najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy
oraz moc buziaków ślą
rodzice, ciocia Irka
z wujem Tadeuszem
i prababcia

20 lipca 8 lat skończy
Joanna Golińska. Moc
gorących życzeń składa :

siostra Monika wraz
z rodziną

Sukcesów w życiu,
szczęścia w miłości,
dużo uśmiechu, dużo

Ma1
Ob 9
horzata Szymańska z Jarocina
0
sz~ _ dz1 u~odziny. Najserdeczniejd . zyczen1a mamie i babci skłaz aią synowie, córka. synowa
Wnuczkiem

Czesławie Konarkowsk1eJ naJser-

decznieJsze imieninowe życzenia
składa wnuczka Sylwia z rodzicami

O życzeniach z okazji
imienin dla Krzyśka
z Siedlemina pamiętali :
rodzice, siostry: Kamila
i Natalia, brat Grzegorz,
najlepszy kolega Łukasz
oraz dziewczyna Asia

Z okazji I Komunii
Świętej kochanej prawnuczce Paulince
Maleckiej z Sulęcinka,
wiele łask bożych, dużo
zdrowia i sukcesów
w nauce życzy prababcia Joasia z Radlina

Kindze Groch z Witaszyc wszystkiego najlepszego z okazji 2 urodzin
składają rodzice
z siostrą Julią

radości, spełnienia najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych
w twym życiu zdarzeń.
Takie życzenia z okazji
18-tych urodzin Agnieszce z Lisewa składają
Sylwia. Ewelina z Robertem, Anita z Piotrkiem

Gazeta Jarocińska
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ZABYTEK W LUBIN! MAŁEJ MA ZOSTAĆ WYREMONTOWANY

pełna wspomnień

ARTYŚCI LUDOWI Z NASZEGO POWIATU
NA FESTIWALU W KAZIMIERZU DOLNYM

Rzeźba
dla reżysera
Pod koniec czerwca Zespól
Śpiewaczy „Ciświczanie" reprezentował Południową

Wielkopodczas 38 . Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewa
ków Ludowych w Kazimierzu.Dolnym nad Wisłą. Zespół mógł wyjechać dzięki wsparciu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
Na festiwal zjechali artyści
ludowi z czternastu województw.
polskę

- Kiedyś, choroba, orkiestry dęte tak grały! Rżnęły jak selera! Tango
milonga, fokstrota, walczyka i poleczkę - w lewo, w prawo! Łe, pani,
co tu się działo ... - wspomina Marian Kasprzak z Lubini Małej.
Malowniczy, ale zdewastowany już budynek stoi przy głównej
trasie Jarocin - Konin. W oknach
straszą powybijane szyby. Z dworu dobiega hałas przejeżdżających

i tylko córka w Jarocinie się uro- opowiada Marian Kasprzak

dziła

i wzdycha, wracając do swych wspomnień. Opowiada o swoim dzieciń
stwie. Pamięta - miał wtedy osiem,

ba, orkiestry dęte tak grały! Rżnę
ły jak selera! Tango milonga, fokstrota, walczyka i poleczkę - w lewo,
w prawo! To dopiero był taniec! Holender! le, pani, co tu się działo...

www.gj .com.pl

skiej wsi. Targi są promocją
współczesnej sztuki ludowej oraz
prezentacją tradycyjnych wyrobów regionalnych i technik ich
wykonywania. w targach uczestniczą najwybitniejsi artyści ludowi, reprezentanci wszystkich
dyscyplin twórczych z całego ·
kraju, laureaci prestiżowych konkursów. Z naszego powiatu do
Kazimierza pojechali Genowefa
Dopierała - Osuch (pokazała ser-

GENOWEFA DOPIERAŁA - OSUCH (od lewej), Leszek Żurek (członek
Zespołu Śpiewaczego „Ciświczanie") oraz Bogdan Osuch podczas

Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą

KARCZMA I PAŁAC - tak

określany

co rusz samochodów. Nawet te
które się zachowały, w każdej chwili mogą się zapaść.
Deski już porządnie przegniły.
Pałac - tak mówią mieszkańcy
Lubini Malej o zabytkowym obiekcie we wsi. W urzędzie gminy
i w dokumentach określa się: karczma. Marian Kasprzak należy do
tych osób, których życie mocno
związane było z tym miejscem.
części podłogi,

- Tu się urodził mój syn. Patrzy
pani, tu było łóżko. Tu mieli.śmy
dwa łóżka, a tutaj stała szafa - pokazuje Marian Kasprzak. - Ja pamiętam ten pałac - bo tak my zawsze mówili - od urodzenia. Aurodziłem się w roku 1925. Za moich
rodziców już był, a mój ojciec urodził się przecież w I 894 roku - opo-

wiada mężczyzna. Przez kilka lat
on, wraz z rodziną, również mieszkał w „pałacu". Jego syn, Jan, urodził się właśnie tutaj. - To był czerwiec 1961 roku. Żona akurat przerywała buraki. Ledwo do domu
zdążyła dojfć. Położyła się w łóżku
i Janek już by/. Takie kiedy.ś były
porody. Dzieci przychodziły na
.świat w domu, na wsi. Teraz każdy
się rodzi w Jarocinie, w szpitalu.
Taki to niby dobrobyt, higiena czy
co.f. Kiedyś to się na polu dziecko
·rodziło, pępek się zawiązało i w porządku. Ja miałem szes'cioro dzieci

jest zabytkowy obiekt w Lubini

Małej

może dzies ię,lat - że przyjeżdża!
tu z Wrocławia, człowiek o nazwisku Kaliski. - Bawiliśmy się z sy-

nem tego Kaliskiego. To był Żyd
albo Niemiec. Miał tu w ogrodzie
altanę, a w niej byłybaż.anty, rogacz.,
sama, różne ptaki. le, jak tu ładnie
było - opowiada.

Anna Kaczmarek,jednazmieszkanek pamięta, że w zabytkowym
budynku była kiedyś szkoła podstawowa. Uczyła się w niej od pierwszej do trzeciej klasy. Później w budynku odbywały się dyskoteki organizowane przez Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Andrzejki. Pod koniec lat 90-tych z „pałacu" wyprowadzi! się ostatni lokator. Od tego cza~u obiekt był ciągle
demolowany. - Tu kiedy.f organizowano zabawy, a teraz mury się walą
i nie mamy w Lubini nic - żali się

Anna Kaczmarek.
Mieszkańcy wioski do dziś
z rozrzewnieniem wspominają zabawy, które odbywały się w „pałacu". - Łejej! Jakie to były podkoziołki

i te inne. Teraz to tylko
- przyp. red.) nawstawiają i się cieszą. To zawsze
podchodzę i pytam, czy aby jaka
pszczoła zaraz nie wyleci i nie
u żądl i, bo ja taki chłopak jesrem
jeszcze żywy i wesoły - śmieje się
Jan Kasprzak. - A kiedy.( chomuli

(głośników

Lubinianie przyznają, iż chcieliby, żeby „pałac" wrócił do
swego dawnego stanu. Kiedy dowiadują się, że gmina stara się o środ
ki na realizację tego zadania, kiwają z zadowoleniem głowami.
- Taki remont pewnie by szalone
Ale jakby
Unia dala ... Zawsze by lepszy wizerunek wieś miała i jakiś użytek
z tego był. Może by tu zajazd zrobić? - zastanawiają się mieszkańcy.

pieniądze kosztował.

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

Budynek został wpisany do rejestru
zabytków w 2003 roku. Bryła budynku składa się z dwóch części: frontowej i skrzydła bocznego. Część
frontowa pochodzi najprawdopodobniej z początku XIX wieku. Tylne skrzydło jest późniejsze, dobudowane w drugiej połowie XIX wieku. Mówię - prawdopodobnie, gdyż
tak naprawdę dokładna data budowy, jak i historia oraz pierwotne
przeznaczenie budynku nie w pe/ni
są znane. W przewodnikach o okolicach Żerkowa, można znaleźć informację, że jest to dawny zajazd
pochodzący z XVIII wieku. W miejscowej tradycji natomiast obiekt
funkcjonuje jako dwór lub wręcz pałac. Obydwa te określenia nie są
prawidłowe . Zajazd znajdował się
przy drodze do Racendowa i był
obiektem murowanym, którego pozostałości istnieJą Jeszcze do dziś

CZŁONKOWIE ZESPOŁU 0 Ciświczanie" mieli zaszczyt prowadzić
księdza podczas procesji w Kazimierzu nad Wisłą
Każdego

roku, pierwszego dnia
festiwalu, organizowane jest ognisko dla jego uczestników. 1- Palą
ce się ogniska, zapach pieczonych
kiełbasek i różnorodna muzyka
ludowa, to niezapomniane wraże
nia z tej imprezy - podkreślają
członkowie zespołu „Ciświcza

nie". - Tu grają kapele ludowe,
a daleko nad Wisłą roznosi się
fpiew, widać tańczących, nie tylko młodych, ale i bardza wiekowych śpiewaków i instrwnentalistów ludowych. Podczas pobytu w Kazimierzu „Ciświczanie"

brali udział w nagraniach radiowych dla radia „Lublin" i „Warszawa", a informacja o zespole
z karykaturami ukazała się w gazetce festiwalowej „BURCZYBAS".
Od 37 lat kazimierskiemu festiwalowi towarzysz,1 targi sztuki ludowej. S,1 one jedyną w kraju imprezą, na której prezentuje
się folklor i sztuki; ludową poi-

tzW.
wetki wykonane ha f tern,
snutki golińskie") oraz Bogdado
"
) Je Osuch (prezentował rzeźby · bęna z rzeźb Bogdana Osucha .
dzie ozdobą domu znanego rezyy6r
sera Mark~ Piwows ki ego' kt. jazainteresował się twórczością
rocińskiego artysty.
( gł
oprac- a
10 - 11
W Brzezinach, w dniac~
e iolipca 2004 roku odbyt ~tę ~oi~lonalny Przegląd ZespołoW lkloru
rystycznych - Biesiada Fo·czYZiemi Kaliskiej". Uczest~t lklOły w nim również zespoły uJarorystyczne z terenu ~owiał rodY
cińskiego, zdobywaJ~C naQotóW
pieniężne . W kategortt ze~P sko·
0
tanecznych wyróż~tono zycY,
wiaków oraz Snutki z potar zych
,
spiewac
z grona zespo ł ow_
rnisja
- Goliniaków i Ciś"'."1czan ~~a po·
Artystyczna wysoko oce nych
ziom wykonania prezentowa w/a·
programów, a także troskÓ ~trześciwy dobór repertuaru. ~aróWżono systematyczną~racęak i inno członków zespołoW, J
struktorów
0

•

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
www.gj.com.pl
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GODZINY PRZYJAZDU

KIERUNEK

6.23Fm# 7.23S 11.03Fm# 16.13Fm# 17.03Fm#
5.26S 7.36S 13.31S 15.21Fm# 17.21S 19.31S
9.48TU
5.30Fm#
7.30S 15.55S

ANTONIN
BIELEJEWO
BYDGOSZCZ
CEREKWICA
CHWAŁÓW
DOBIESZCZYZNA
DOBIESZCZYZNA
DOBRZYCA

7.28Fm#9.23A 13.23A 16.18A
9.21Fm# 13.31Fm#
5,31A 7.36Fm# 9.06A 13.36Fm# 15.36A 17.26Fm#
19.41Fm#
11.20F
11.37U 13.42A

GIZAŁKI

16.36Fm#
6.29Fm# 7.34S 8.54S 15.29Fm#
9.02Fm# 15.52A
13.23A
7.34A 17.49Am
21.37Fm#
20.48Fm#
21.36Fm#
15.29Fm#
5.24Fm# 7.39F# 15.44S 16.44Fm# 23.34Fm#
23.33Fm#
19.27Fm#
19.49Fm# 21.54Fm#
23.31Fm#
7.35S
23.29Fm#
5.31A
15.24A 19.34Fm# 23.34Fm#
5.29A 7.29S 16.44S
7.3Q6b
5.30S 6.50UP 7.17Fm# 7.25UP 7.40AP 8.12F#
9.0SUP 11.05UP 12.20Fm# 13.30Am 14.05UPg
14.35U 15.52Fm# 17.05UmP 18.05UmP 18.45Am
s22u

9.ssum
S.33Fm# 7.33Fm# 10.53Fm# 13.33Fm#
S.33AH 7.38AH 13.38Fm#H 18.03Fm#H 20.13Fm#H
S.20AG 7.30AG 9.15Fm# 13.35Fm#G 15.45A
17.40Fm# 19.50Fm#G 21.40Frn# 23.42Fm#
11.38Fm#
6-32S 7.32S
9-22Fm# 13.32S
9.25Um

6.osu

21.37Fm#
6-20Fm# 7.40F# 9.1 OF# 13.20A 15.10F# 16.10S
18.00Fm#
5-29F# 13.34F# 16.24F#
8-36Fm# 10.58 1-a U 11 .35U 12.28UP 12.59U
1
3.28FP# 14.49U 14.58UP 15.40Um 16.28UP
1?.40Um 18.15Um 18.28UPg 19.29Um 20.56Um
21.39UmP
6.29S
7.34s
53
· 4F# 15.23S 16.38S
S.37e
9.45A
~-22A 13.27A 16.07A 17.57Fm# 20.07Am
·25Fm# 9.40S 13.30Fm# 18.25Fm#H
21-50LP
1.4QT13s
16
.47TU 18.30PUż
15.45PU
17.45Up
7 34
· S 8.27Fm# 17.12Fm#
5-25A
14.01 614.21 s

P.k

urs Pospieszny
Ą • nie
k
.

c. k

ursuje w niedzrele I święta
E:. nursuje w soboty, niedziele i święta
f'. kie kursuje w okresie letnich wakaqi szkolnych
11. nursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
f.1 _kie kursuje w dniach 12 11 .04, 2.05.05 127.05.05
L • nUrsuje w okresie wakacji I ferii szkolnych
~kursuje w I I li Dzień $wiąt Bożego Narodzenia
1
S• k ielkanocy oraz w N Rok
:tSUje w dni nauki szkolnej, oprócz 12 11 04,
_i 21.05 05
lJ • nie
k
.

·
i W ursuje w I Dzień $wiąt Bozego Narodzenia
rr, . ielkanocy oraz w Nowy Rok
• nie kursuje 24 i 31 grudnia

I

GODZINY ODJAZDU

ŁUSZCZANÓW, ŻERKÓW

4
6
9
3
2
6
6
3
3/4/9

5.SOS 9.30Fm# 14.40Fm# 15.30Fm#
4.30S 6.40S 12.25S 14.20Fm# 16.20S 18.30S
16.47TU
16.15Fm#
6.00S 14.30S
20.206 m
5.55Fm# 7.45A 11.SOA 14.40A 16.10S
7.50Fm# 12.00Fm#
4.15A 6.1 0Fm# 7.50A 12.15Fm# 14.20A 16.10Fm#
18.20Fm#
12.10F
9.00A 12.30CU
12.30Fi
8.00Fi
6.30S 15.40Fm#
5.30Fm# 7.45S 14.20Fm#
7.40Fm#
11.40A 14.20A
6.00A 16.15Am 20.15Fm#

GÓRA
GNIEZNO
NOSKÓW, ŁOBZOWIEC li
PARZEWNIA, ŻERKÓW
ŁUSZCZANÓW, ŻERKÓW
RADLIN, ŻERKÓW
WITASZYCE, KOTLIN
TARCE
ORZECHOWO, WRZEŚNIA
GÓRA, JARACZEWO
GÓRA, JAWORY
GÓRA, ZALESIE
GÓRA
GÓRA, ŁOBZOWIEC li
NOSKÓW, RUSKIE CHUBY

5
8
8
8
8
4
7
PARZĘCZEW, STRZYŻEWKO SKRZ. 7/8
STRZYŻEWKO SKRZ.
7
RUSKO
ŁUSZCZANÓW, RADLINIEC
7
ŁUSZCZANÓW, ŚMIEŁÓW
4
MIESZKÓW, KOLNICZKI
5/9
OSIEK, KOLNICZKI
9
PARZĘCZEW, ŁOBZOWIEC li
8
PARZĘCZEW, STRZYŻEWKO
2
RADLIN, MINISZEW
6
RADLIN, TARCE
4
RUSKIE CHUBY, PARZĘCZEW
SŁAWOSZEW, GIZAŁKI
4
TARCE, RADLIN
9
TWARDÓW WIEŚ , DOBRZYCA
1/3
ZAKRZEW SKRZ., DOBRZYCA
ŻERKÓW, MINISZEW
6
KOTLIN, GOŁUCHÓW
9

KALISZ

MACpNUSZEWICE, KRlYWOSĄDÓW
KOZMIN , KROTOSZYN
PIŁA , KOSZALIN

KOŁOBRZEG

1.2Qp•s
7.18PUn 10.25PUż
0.10Un
6.42U 15.02Um
9.26Fm#
5.22A 7.32Fm#9.42Fm# 13.32A 16.17A 17.57Fm#
21.32Fm#
7.44Fi 9.50U 21.00Um
4.16LP

ST.

GNIEZNO
GOSTYŃ
GOSTYŃ
GOSTYŃ
JARACZEWO
JARACZEWO
JARACZEWO
JARACZEWO
JARACZEWO
JARACZEWO
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
JAROCIN
KALISZ

KĘPNO

3.oou

PRZEZ

- - - -- - - --- - - -

KOŁOBRZEG

PIŁA , WAŁCZ

KONIN
KRAKÓW
KROTOSZYN
KROTOSZYN
KSIĄŻ WLKP.

GIZAŁKI , KRÓLIKÓW

LESZNO
LUBIN
MILICZ
MINISZEW

NIEDŹWIADY
NIEDŹWIADY

I9
9

KĘPNO ,

BYTOM
KOŹMIN
OBRA STARA
MIESZKÓW, NOWE MIASTO
GÓRA, GOSTYŃ
LESZNO
KOŹMIN , KROTOSZYN
RADLINIEC, BIEŹDZIADÓW
BIELEJEWO, GÓRA
GÓRA, JARACZEWO

I ~'9
1

4.00A 5.55Fm# 8.00Fm# 1150A 14.40A 16.30Fm# 20.00Fm#

9

14.45U 21 .05Um
21.55LP

I9

I ;,4/7
1 1/6/718

I~,8

NIEDŹWIADY
NOWE MIASTO
NOWE MIASTO
OSTRÓW WLKP.
OSTRÓW WLKP.
PLESZEW
PLESZEW

MIESZKÓW
OSIEK, KOLNICZKI
KOTLIN, PLESZEW
RASZKÓW, DOBRZYCA
KOTLIN
MAGNUSZEWICE

9
1 5/8
9
9
9

PLESZEW
POZNAŃ

RACENDÓW, CZERMIN
ŚRODA WLKP.

1/3
9

RUSKO

NOSKÓW
RACENDÓW
NOSKÓW
NOSKÓW, PARZĘCZEW
ŁUSZCZANÓW, POGORZELICA
PARZEWNIA, POGORZELICA
ŁUSZCZANÓW, ŻERKÓW
KONIN, KOŁO
KATOWICE
KROTOSZYN , MILICZ

SŁAWOSZEW

STRZYŻEWKO SKRZ.
STRZYŻEWKO SKRZ.
SZCZONÓW
SZCZONÓW

ŚMIEŁÓW
WARSZAWA ZACH.
WISŁA
WROCŁAW

ZGORZELEC
ZIELONA GÓRA
ŻERKÓW
ŻERKÓW
ŻERKÓW

STRZYŻEWKO, GOLA

WROCŁAW

JARACZEWO, LESZNO
ŁUSZCZANÓW
ŁUSZCZANÓW, SZCZONÓW
PARZEWNIA

n - nie kursuje w Wigilię w przeddzień Nowego Roku
1Wielką Sobotę
+ - kursuje w niedziele i święta
1 - kursuje w pon iedz1ałk1
2 - kursuje we wtorki
3 - kursuje w środy
4 - kursuje w czwartki
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty oraz 1211 04, 2.05 05 oraz 2705.05
7 - kursuje w niedziele
1-6 - kursuje od poniedziałku do soboty
y - nie kursuje w dni nauki szkolnej
e - na odc. TUREK - PŁOCK nie kursuje 24 131 12
ł - nie kursuje 2.01 05

19.45Fm#
20.20Fm#
4.20Fm# 6.35S 14.40S 15.40Fm# 22.30Fm#
14.25Fm#
22.30Fm#
18.20Fm#
18.20Fm# 20.20Fm#
22.30Fm#
6.50S
22.30Fm#
4.30A
14.20A 18.30Fm# 22.30Fm#
2/3
4.25A 6.25S 15.40S
5.556 b
6.20Amy 6.32S 8.30Fm# 8.40Fm# 1O.OOU 11 .00 1-aup
12.30UP 13.30FP# 14.30Am 15.00UP 16.30UP 17.15Fm#
18.00UP 18.30UPg 21.00Um 21.40UmP
6.20S
14.55U
0.10Un
1.45Pa
15.SOPLI 18 .3 5PUż
3.00LI
10.00Fm# 13.05U 19.35Um

9.00Fm# 11.40Fm# 14.40A 15.30Fm# 22.30Fm#
6.00AH 11.55Fm#H 16.20Fm#H 18.30Fm#H 22.30Fm#
4.05A 6 .1 0AG 7.50Fm# 10.00Fm# 12.20Fm#G 14.30A
16.20Frn#G 18.30Fm#G 20.20Fm#
5.32S 6.40S
7.50Fm# 12.00S
17.45Um
11.35U
6.10F# 8.00F# 22.30Fm#
6.40Fm# 9.30F# 11 .30A 14.30S 15.30F# 18.1 SFm#
14.30F# 16.SOF#
6.05U 6.45U 6.52UP 7.42AP 8.17F# 8.25U 9 .07UP 9.30Um
10.00Um 11.07UP 12.24Fm# 14.07UPg 15.0SUm
17.07UmP 18.07UmP
5.45S
6.35S
4.35A 14.20S 15.40S

5/7
1 3/7
4
9
9
9

14.30A 22.30Fm#
5.50A8 .00A 11.40A 16.10Fm# 18.20Am
8.25S 12.15Fm# 17.1 0Fm#H
4.20LP
1.25Pa
9.48TU 10 . 30PUż 15.45Um
7.25PUn
7.40UP
7.19Fm# 13.30S 15.54Fm#

t - nie kursuje w pierwszy i ostatni dzień nauki szkolnej
c - nie kursuje 1.04., 2712. , 1 i 3.05. oraz w okresie

15 06. - 31 .08.
kursuje od piątku do poniedziałku
kurs ekspresowy
kursuje od 1 maja do 30 września
kursuje od 1 października do 30 kwietnia
kursuje codziennie od 30 maja do 31 sierpnia
nie kursuje w Wigilię
G - nie kursuje w okresie wakacji I ferii szkolnych
V - kurs przyspieszony
d - nie kursuje 29 i 30.1 2 oraz 2.01.05 r.
1- nie kursuje 2.05.05 r
q - nie kursuje w środy w dni nauki szkolnej

zTą•a·
g-

kursuje w dniach 24 i 31 12.04 r.
nie kursuje w drugi dzień $wiąt Bożego Narodzenia
me kursuje 27.12.04 r.
nie kursuje 27 12.04 r. i 2.01.05 r.
kursuje codziennie w sezonie letnim od 15.06.
do 30.08.04 r
Q - kursuje w piątki , soboty i poniedziałki oraz 13.04
i 4.05.05 r
Ł- kursuje codziennie w sezonie letnim od 16.06.
do 31 0804 r
@ - kursuje od 20.06. do 30.08.
k - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
R - nie kursuje w 1 12 Dzień $wiąt Bozego Narodzenia,
N. Rok i 1 dzień Wielkanocy

bYjhD-

I NFORMACJE

ABSOLUTORIUM W WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE
HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W JAROCINIE

Birety w
Około 300 studentów Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie otrzymało absolutorium.
Uroczystość odbyła się w minioną sobotę. - Opuszczacie naszą
społeczność fonnalnie. Jesteście
z nią trwale związani dyplomami,
które tu otrzymaliście. Z jednej
strony, opinia o szkole, która te

SPOTKANIE W BRZÓSTKOWIE

górę!

dyplomy wydala, będzie wpływa
ła na wasze początkowe oceny
w miejscach pracy. Z drugiej strony, wasza osobista postawa, wasze kwalifikacje, wasze zachowania społeczne, zawodowe, osobiste będą rzutowały na ocenę dyplomów tej szkoły. W ten sposób
ta więź pomiędzy szkołą a pań
stwemjest nierozerwalna - mówił

Zwiedzali i podziwiali
dziekan wydziału administracji
Antoni Rost. Jednocześnie namawia! świeżo upieczonych licencjatów, aby kontynuowali naukę
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Podziękowania w imieniu koleżanek i kolegów złożyła wykła
dowcom przewodnicząca samorządu studenckiego Ilona Sieradzka. Rektor uczelni prof. dr hab.
Tadeusz Smoliński udzieli! absolutorium. - Zwalniam was z obowiązków Studenta Wielkopolskiej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Udzielam wam absolutorium. I birety w górę - zawołał
rektor.

UHONOROWANE OSOBY
P ZEZ WlADZE UCZELNI
prof Igor Dobrjańskij, rektor Kirowogradskiego Instytutu Zarządza
nia Regionalnego i Ekonomiki

NAJLEPSI ABSOLWENCI studiów zaocznych i dziekan
Administracji dr Antoni Rost

prof. dr Anett von Harbou (dla
rektora Verwaltungsfachhosc'hule
in Wiesbaden Jurgena Distlera)
Bronisława Włodarczyk, dyrektor

Wydziału

Gazeta Jaroci ńs ka
30 (719) 23 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj .com .pl

Zespołu Szkół Ogólnoksztalczących

Plenerowe spotkanie zorgadla swych członków
i sympatyków oraz ich rodzin
Unia Wielkopolan. Odbyło się
w Brzóstkowie. Kilkadziesiąt
nizowała

tyni w Lgowie i kaplicy w Śmie
łowie. Członkowie i sympatycy
Unii Wielkopolan zwiedzili zabytkowe obiekty. Dowiedzieli
się również wielu ciekawostek

KILKADZIESIĄT OSÓB MOGŁO podziwiać malownicze okolice

Brzóstkowa

osób najpierw uczestniczyło
w mszy świętej odprawionej
przez proboszcza parafii, księdza
kanonika Kazimierza Walczaka.
Proboszcz opowiedział później
o historii kościoła w Brzóstkowie
oraz należących do parafii świą-

ze współczesności. Po zakoń
czeniu zwiedzania obiektów sakralnych wszyscy podzielili _ię
swoimi wrażeniami przy kawie,
w kawiarence śmiełowskiego
pałacu.

(akfJ

1,5 TYS. OSÓB NA INTEGRACJI W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE

w Jarocinie
Młodszy

brygadier Paweł Sobczak,
komendanta Miejskiej

zastępca

Państwowej Straży Pożarnej

w Kaliszu
Władze

uczelni postanowiły
które w szczególny , po ób za łużyły się dla
uczelni. Aleksandra Taczała okazała się najlepszą studentką studiów dziennych. Drugie miejsce
zajęła Małgorzata Gruchot a trzecie Robert Sikora. W gronie studentów zaocznych wyróżnienie
otrzymały: Jolanta Jóźwiak, Monika Zdunek, Łucja Łukaszyk,
Longina Szamalek.
(era)
uhonorować osoby,

PRZED DWOMA TYGODNIAMI absolwentom Wydziału Prawa
Szczecińskiego {punkt wykładowy
w Jarocinie) absolutorium udzieliła prorektor Ewa Ferenc-Szydełko

i Administracji Uniwersytetu

NIEZWYKŁY

SPEKTAKL W ZSP NR 1

„ Dziady"
Uczniowie klasy Ila liceum
profilowanego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr I w Jarocinie oficjalnie pożegnali odchodzącego na emeryturę dyrektora Krzysztofa Lehmanna wystawiając „Dziady" część IT. Na pomysł wpadli sami uczniowie,
a w przygotowaniu przedstawienia pomogła im nauczycielka
Roma Konieczna. - Pomysł zrodził się na lekcji języka polskiego. Do pracy zabraliśmy się na
początku listopada ubiegłego
roku. Przygotowaliśmy wszystko,
od kostiumów po scenografię i oprawę dźwiękową - powiedział Bartosz Walczak, który w przedstawieniu zagrał Guślarza. Wcześniej efekty pracy uczniów mogli obejrzeć rodzice.
Spektakl i pożegnanie dyrektora połączono z zakończeniem

dla dyrektora
roku szkolnego. Po przedstawieniu nauczyciele i zaproszeni goście długo gratulowali młodym
aktorom występu. - To jest wspaniała młodzież, odpowiedzialna,
z pomysłami. Jestem nimi : a-

Przyjechał i

z całej Polski
Po raz kolejny do Zakrzewa zjechaJi podopieczni z dziewiętnastu.
Domów Pomocy Społecznej z całego kraju, większość z Wielkopolski. W imprezie uczestniczyło około 1.500 o ób, również
mieszkańcy wsi. - Wszystko zrobilifmy własnymi siłami, dzięki
pomocy sponsorów. Impreza na
stale wpisała się w działa lność
DPS-u, więc w jejfonnule nic się
nie z mieniło - mówi Konrad
Krzynowek, dyrektor placówki.
Podczas Integracji wy. tąpily
dzieci z Jarocińskiego Ośrodka
Kultury i z integracyjnego Przed-

oc1wy Dom Samopomocy z Jar .
· 'tez
na. Można było udział wz1ąc
w dziesięciu różnych konJcu!encjach sportowych i sprawnościo
wych. Po wyczerpujących
ganiach na uczestników czeka~
grochówka z kuchni poloweJ
.
i pokaz strażacki.
. siaIntegrację zakończyła bie
da z ogniskiem i zabawą taneczną,
która trwała do północy.
(ag)

zrnr

(ag)

wystąpiły

m.in. ,,Jokusie"

----

wrażeniem

nie zaprezentowały się takie jarocińskie Warsztaty Terapii Zajęciowej, DPS-y z Chwałkowa
i Kobylej Góry oraz Środowisk~

chwycona. Pr-::,ed przygotowywaniem spektaklu nie widzieli wcześniej ekrani-::,acji sztuki. Wszystko jest ich własną in» encją - przyznała Roma Konieczna.

NA SCENIE

WIDZOWIE byli pod

szkoła nr 5 w Jarocinie. Na sce-

scenern I sposobu przedstawienia sztuki

ZAKRZEWSKA INTEGRACJA co roku przyciąga wiele osób, ta
mieszkańców Zakrzewa

kie
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30 (719) 23 lipca 2004
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PRZED NAMI

h

NA PIĘCIODNIOWĄ WYCIECZKĘ PO WARMII I MAZURACH ZAPRA~ZASWOICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW JAROCIŃSKI ODDZIAŁ

OLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW.
Wtrakcie wyjazdu uczestnicy odbędą rejs statkiem po Kanale Elbląskim
z Elbląga do Małdyt. W programie przewidziano zwiedzanie m.in. skan-

senu w Olsztynku, zabytków Morąga, Pieniężna, Gietrzwałdu, Lidzbar~a War'!1ińskiego i Golubia Dobrzynia . Wycieczkę zaplanowano w dniach
. 7-21 sierpnia (wtorek-sobota). Koszt wynosi: 447 zł (członkowie PZERil)
!470 zł (osoby niezrzeszone). W cenie uwzględniono wyżywienie, przeJazdy autokarem, bilety wstępu oraz opiekę przewodnika. Szczegółowe
informacje można uzyskać od piątku 23 lipca w oddziale PZERil (Jarocin: ul. T. Kościuszki 15a). Tam również przyjmowane są zapisy. Biuro
związku czynne jest w każdy wtorek i piątek od 9.00 do 12.00.

BARAN (21 Ili -19 IV)
Masz teraz trochę więcej czasu.
Nie trać go więc na mało wartościowe
działania, ale postaraj się go wykorzystać
dla swego rozwoju duchowego. Nie zaszkodzi trochę refleksji nad sensem życia.
Może przeczytaj jakieś filozoficzne dzieło . Tego Ci brakowało od dłuższego czasu. Pozwoli Ci to na pewniejsze i trafniejsze podjęcie decyzji, które Cię czekają.

~ BYK(201V-20V)

Oczekiwania często masz zbyt
wygórowane do możliwości, które są do
osiągnięcia w aktualnych warunkach . Do
celu dojdziesz drobnymi krokami i po wielu własnych zabiegach. Czerp satysfakcję nawet z małych sukcesów. Również z
sukcesów Twoich bliskich. Nie lekceważ
objawów drobnych dolegliwości i wybierz
się do lekarza.

)i:;-{'

~ ~

Jt:.-1,

BLl•NIĘTA (21 V - 20 VI)
Mimo pewnych osiągnięć finansowych ostrożnie gospodaruj swoimi
oszczędnościami, bo wkrótce czekają Cię
większe niespodziewane wydatki. Jednak
inwestycje te opłacą się w dłuższej perspektywie czasowej i ułatwią Twoją pracę w przyszłości. Pamiętaj , aby „przy okazji" nie ucierpieli inni w wyniku Twoich

: NIEDZIELĘ 1 SIERPNIA NA OTWARTEJ PŁYWALNI OSiR-u
I( KROTOSZYNIE ODBĘDĄ SIĘ WYBORY MISS MOKREGO PODs O~Z~LKA. Początek imprezy o godz. 16.00. Kandydatki mogą zgła5~ac się w siedzibie OSiR-u (ul. Ogrodowska) lub pod nr tel. 603/884Ud Zgło~zenia będą też przyjmowane w dniu konkursu. Warunkiem
ziatu w imprezie jest ukończone 18 lat.

il

1:

ŻE

~~~IOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY JAROCIN INFORMUJE,
stai NIŁA SIĘ LOKALIZACJA FILII BIBLIOTECZNEJ NR 3. Placówka zonr 4a Przeni~siona z budynku przy ulicy Batorego 5 do Szkoły Podstawowej
Jarocinie (ul. Marii Curie - Skłodowskiej 2). Biblioteka będzie czynna od
1
edz1ałku do piątku w godz. 11.00 do 17.00.

Pot

~o Potowv WRZEŚNIA w PODCIENIACH JAROCIŃSKIEGO RArn~~ZA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW. Książki
Or zna sprzedawać i kupować w każdy piątek w godz. od 10.00 do 13.00.
Ragtanizatorem akcji, podobnie jak w latach
Uszem".

ubiegłych , jest czytelnia „Pod

l3"b
1 .
lioteka, która dotychczas
· .
13 cila się w budynku przy ul.
p~tor.eg? w Jarocinie, została
w enies1ona. Teraz funkcjonuje
staPornieszczeniach szkoły podct0Wej nr 4 przy ulicy Marii
ce l'!e-Sklodowskiej. W bibliotew/a1nstalowano też trzy zestalVlc k0 rnputerowe, które już
6
int: tce będą podłączone do sieci
Zact rnetowej. O przeprowadzce
łllicecyctowa1y względy ekonokówZne oraz potrzeby czytelniteg · Budynek przy ulicy BatoO
lllo Wyrnagal kapitalnego renie~tu, którego koszty byłyby
Orównywalne ze środkami
"''

·••Ieś

-y

WlELKDI( CHARAKTlKYST.
DlA DANEGO MATfRIAlU
KROPIA

PRZ'tl'RAWA

lllWÓR
MUZVUIIY
PODDlHY
ZMIANOM

T

....

AU<DHDUK

KlATKA
AlMOWA

T

T

nowa lokalizacja biblioteki w bliskim sąsiedztwie osiedla Konstytucji 3 Maja ułatwi jego licznym
mieszkańcom dostęp do księgo
zbioru - mówi Adam Pawlicki,

burmistrz Jarocina.
Budynek przy ulicy Batorego, mimo złego stanu technicznego, już znalazł nowych najemców. Zostanie on oddany w bezpł a tne użyczenie Komendzie
Hufca ZHP w Jarocinie. Harcerze zaadoptują go na magazyn
sprzętu tury tycznego.
(mat)

\\_

~ WAGA (23 IX - 22 X)
"' ~"" Nie ulegaj zwątpieniu . Do celu
jeszcze długa droga. Stopniowo dojdziesz do oczekiwanych zamierzeń. Postaraj się o pomoc swoich przyjaciół. Co
prawda sukces rozlozy się na większą
ilość osób, ale będzie większy i wzmocni waszą przyjaźń . Równiez okaż pomoc
starszej sąsiadce opuszczonej przez
swoją rodzinę i pozostawionej na pastwę
losu.

tft;.;

~ SKORPION (23 X - 21 XI)

~

~ Ciągle jesteś zajęty bieżącymi

sprawami i w napięciu pilnujesz swoich
interesów. Pora znaleźć czas na chwilę
wytchnienia. Zrelaksuj się, wyjedź w jakieś odludne miejsce, z dala od lokalnych
problemów. Interesy siłą bezwładności
potoczą się nadal w dobrym kierunku.
Wypoczęty, ze zdwojoną energią bę
dziesz kontynuował swoje dzieło.

t,
WODNIK (20 I - 18 li)
- ~.., Twoje intensywne działania
przynoszą spodziewane efekty. Pamię
taj jednak, abyś nie przesadził . Może
okazać się , że przyniosą one również
efekty... nadspodziewane, z których nie
będziesz zadowolony, a szczególnie mila
Ci dotąd osoba. To, co czynisz czyń dokładnie , ale w sposób przemyślany uwazając na następstwa , równiez te mało
prawdopodobne.
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jej pracy. Masz pokusę do poleniuchowania , ale poczekaj na to jeszcze trochę,
bo bardzo Ci się to opłaci. Wkrótce poznasz kogoś, z kim warto pomyśleć poważnie o przyszłości. Wykaż więcej delikatności wobec tej osoby i zadbaj o swoje inne, pozytywne widzenie świata, przy
własnym rozumnym działaniu .

to praca na działce lub drobny remont altanki oraz rodzinne grillowanie.
W pracach tych pomoc okaze Ci rodzina, co pozwoli na wzmocnienie wzajemnych więzi , tak ostatnio osłabionych , ze
względu na ciągły brak czasu na bliższe
kontakty.

T

RYBY(1911-20111)

~ Cierpliwie czekaj na efekty swo-

być

WPllCE

DUŻA

KOZIOROŻEC (22 Xll -19 I)

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Szczęściu należy pomagać.
Twoja inicjatywa i zaangażowanie może
je również podwoić. Pamiętaj jednak,
abyś nie spoczęła na laurach. Podtrzymanie korzystnej koniunktury wymagać
będzie dłuższego działania . Nie ulegaj
również pysze, która może ograniczyć
zaufanie Twoich przyjaciół i przysporzyć
Ci wrogów.

.J.-

sukcesy większe od Twoich, bo nie zawsze odbywa się to drogą uczciwą. Za
pewne przekręty trzeba będzie wcześniej
czy póżniej zapłacić . Ty jednak postępuj
zgodnie z własnym sumieniem, a osią
gniesz większą satysfakcje nawet z mniejszych osiągnięć .

....

wydanymi na adaptację ali
w budynku zkoły. - Poza tym

%
:ĄC\

~
RAK (21 VI - 22 VII)
~ Obecny czas postaraj się wyko~ Nie zazdrość innym, że osiągają rzystać na aktywny wypoczynek. Może

39

lliblioteka w szkole

STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Twoje sprawy są na dobrej drodze, ale uważaj , żeby z tej drogi nie zeszły.
Wystarczy chwila nieuwagi, a mogą wylą
dować na manowcach. Musisz systematycznie czuwać i trzymać rękę na pulsie.
Nie daj się ogarnąć zniechęceniu, gdyż są
tacy, którzy utrzymują Cię w niepewności.
Wkrótce los postawi na Twojej drodze czło
wieka, któremu możesz zaufać.

J." .

._

....
PRZEPROWADZILI SIĘ

~

~ : : ) LEW (23 VII - 22 VIII)
~ Ten okres wyczekiwania, aż
ustabilizują się pewne warunki zewnętrz
ne postaraj się wykorzystać na odpoczynek i refleksje. Musisz z dystansem podejść do ważnych decyzji, które wkrótce
musisz podjąć. Intensywna zieleń przyrody i błękit chmur podczas wypoczynku
będzie sprzyjać Twojej równowadze psychicznej. Odwiedź Wodnika .

działań .

ULEGAJĄ

: ~KRES1E WAKACYJNYM (DO 27 SIERPNIA) ZMIANIE
0
Pi _ZIN_Y OTWARCIA BIBLIOTEKI I CZYTELNI „POD RATUSZEM".
(s acowk1 s~ czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
/~koty. nieczynne). Biblioteka w Parku jest czynna od poniedziałku do
ą u od 9.00 do 16.00 (soboty - nieczynne).

k o p

o r o s

~

NA ZABAWĘ TANECZNĄ I ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII DLA DZIECI
ZAPRASZA RADA SOŁECKA KADZIAKA . Impreza odbędzie się
w_sobotę 24 lipca. Początek o godz. 17.00. Organizatorzy prz,,gotowali
Wiele atrakcji, m.in. pieczenie kiełbasek przy ognisku, zabawę taneczną
Przy dobrej muzyce do białego rana oraz obficie zaopatrzony bufet.

~~ŃSTWOWASZKOŁAMUZYCZNAI STOPNIA I OGNISKO MUZYCZS W JAROCINIE PRZYJMUJĄ ZAPISY KANDYDATÓW NA ROK
s ZKOLNY 2004/2005. Placówka prowadzi edukację muzyczną oraz
atarza możliwość nauki gry na następujących instrumentach: fortepian,
n Ordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, trąbka , flet, saksofon , róg , klaru~\Perk~~ja. Zapisy kandydatów przyjmuje sekretariat szkoły: Jarocin ,
Sk : Kosc1uszki 16 w godz. od 9.00 do 17.00. Informacje można uzyac Pod numerem telefonu 747-30-20.

25

I NFORMACJE

4~

32

KOPIA, RE1t0DUKUA,
DUPLIKAT

....
38

21

30

klNO i WYPOŻYCZALNIA WIDEO
~1~0

.. roc·,,ECHO"

J~

ltir0 •n, ul. Gołębia 1
t111 ,;lllacja:
· a~ (0-62) 747-23-60

rozwiązanie krzyżówki

krzyżówka

I C,
Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK
I ...Cif) en
Hasło: ,,Kto z drugich szydzi,
Li1ery z pól ponumerowonych wprawym dolnym rogu, nopisone
...
,...
I
......
sam się potem wstydzi. " od l do 42, utworzą rozwiązanie.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesiać lub przynieść wraz
I
c:,
...
Nagrody wylosowoli: BARBARA DAJEWSKA · Góro, ul. Dworrnwo 2 z kuponem do BIURA OGŁOSZEŃ (.kl'ocil,. ul Rynek 21, wejśde
...
I
(30 zł), KRYSTYNA SZEPS - Jarocin, ul. Kasztanowo 4/4 (20 zł), od ul. Mickiewicza, naprzeciwko PKO) do 30 lipca. Spośród
AGATA MAZUREK - Jarocin, ul. Sportowo 2/18 (l Ozł).
I
prawidłowych rozwiązań wylosowone zasłoną nagrody pie·
Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biuro ogłoszeń (Jarocin,

nr 673

nr 675

..,

ul. Rynek 21 , wejitie od ul. Mickiewiao) wciągu dwóch tygodni.

nięine

(30 zł, 20 zł i 1Ozł).

X
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O GŁOSZENIA

JAN-MAR
www Jan-mar pl
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NOWE SKUTERY TGB
gwarancja • serwis • raty

TELEFONY

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

KOMÓRKOWE
SKUP SPRZEDAŻ ZAMIANA

Piaski k/Gostynia
ul. św. Marcina 13

,,IRBIS"

łliit ~GEALA

Jarocin, ul. Poznańska 13
tel. (0-62) 747-38-02
e-mail: vimar-md@wp.pl

ASdl.L I
l}lAZ:'l,O}l
@_~J).LY~

Poznań, ul. Garbary 106/108
tel. (0-61) 662-40-51,
tel./fax (0-61 )662-40-52

B EZP ŁAT NY PO MIAR
ZA KUP ZA G OTÓWKĘ I NA RATY

wykonuje:

tS 9t gt lOS ·1a+
'[ ozsn6og ·1nM
azsa1d

ZA NOWE TELEFONY
GWARANCJA
NA TELEFONY!!!

DRZWI • ROLETY - PARAPETY

Aue16!lf % oo~ e)fApteJd e1uie101a!M wz11euofse,0Jd ue1ed -

SERWIS SIM • lOCK
PŁACIMY NAJWIĘCEJ

63-200 JAROCIN
ul. Poniatowskiego 19
tel./fax (0-62) 747 33 91
kom. 0-604/738-066

- konstrukc]e stalowe hal,
wiat pawilonów, handlowych
obudowanych płytą warstwową
TARMONIT, PREKON ,
ATLANTATIS, GWASBORD
- chłodnie, mrożnie , komory
chłodnicze , drzwi do chłodni
KOWALSTWO RĘCZNE
- balustrady, poręcze , bramy,
ogrodzenia
- przęszklenia i obudowy płytami

1

STANISŁAW PATEREK
63-720 KOŹMIN \lvlkp., ul. Lipowa 8
tel. (Q.62) 721-62-29 (po godz. 16.00), Q.602/703-272

tfj

BRAMY

-GARAŻOWE

WYPOSAŻENIE
Sklepów i Gastronomii

-WEWNĘTRZNE

k/Słupcy

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

Zapiły: lo!nin, ul. Lipowa B~b 11łef01lnnie

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

• systemów alarmowych
- tv przemysłowej
• zabezpieczeń
antywłamaniowych

i antynapadowych

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

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

- PCV, ALU , MARMUR
DRZWI

KWITOWSKI

ANTYWŁAMANIOWE

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

firmo ~

JAROCIN
ul. Zagonowa 49
tel./łax

ZLOTY Ml!OAL
BUDMA2002

PIENIĘŻNYCH

PARAPETY

P. H. U. MONOPLAST

ROFAL
•

l)tianil no towym pojazdoth, ll'!l~il
wyboru m~nilora.

SZKOLIMY RÓWNIEŻ WZAKRESIE OBSŁUGI KOMBAJNOW

GERDA

ROKOSZ

ltlOffll'/ AQ pmwo jazdy wszy11lo lategori,

i PRZEMYSŁOWE
UCHYLNE

ROLETY
- ZEWNĘTRZNE

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

poliwęglanowymi

1

PROFILE BEZOŁOWIOWE
PLUSTEC
k= 1,1

BIURO Jarocin, ul. Wolności 4
tel. 505-23-35
tel. kom. 0-501/650-059

- spawanie stali kwasoodpornej

kate~orii
rDI\DAWO JAZ Vny wsz~tkich
!A, 8 C,DE, Tl

• nagrobki
• nagrobki tymczasowe
• posadzki
• elementy budowlane

www.gj .com.pl

KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY

tel./fax (0-65) 571-91-61
Zamontuj silnik spalinowy
do swego roweru

AKCESORIA

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____;_

OK N A
deceuninc

Jarooińska -t

30 (719) 23 lipca 2004

lAND 747 30 07
KOMINKI

63-308 Gizałki, Plac 3 Moja l
tel. !0-62) 741-15-81, tel. (0-62) 741-13-02

· autoryzowany dealer
oleju opalowego
· hurtowo i detaliczna sprzedaż paliw
· warsztat samochodowy
(usługi wzakresie blacharstwo
i lakiernictwo samochodów
osobowych i ciężarowych)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE

TAD-LEN

PROMOCJA

EZOlO IOIE OKNA INNE NIŻ ISZJSTKIE

ceny już od
4.990,0

Ekologiczne • Estetyczne
Nowoczesne • Solidne
parapety, rolety wewnętrzne
i zewnętrzne,
siatki przeciw owadom

• Bramy
Sośnica

garażowe

k/Pleszewa 91 B, tel. (0-62) 741-42-06

Biura obsługi klienta: Pleszew, ul. Rynek 19, tel. 742-74-10
Jarocin, ul. Wrocławska 49a, tel. 74Hl9-07
Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 10, tel. 722-66-09
Ostrów Wlkp., ul. Sobieskiego 7, tel. 735-22-18

• OPRYSKIWACZE
polow i sadownicze od 400-2000 I

•POMPY PRZEPONOWE
o wydatku 60, 100, 140, 200 I/min

•'

~
ę

dl
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/XERO

SERVICE

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

nashuatec

'·

NOWO OTWARTY
SALON
JAROCIN
ul. Woiska Polskiego 47
Centrum Meblobuk
I piętro
ZAKŁAD
KAMłENIARSKI
Z. Tomczak

MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

DZIERŻAWA
3LATA GWARANCJI

11 7„11-,--,.
/

ULEFONY,

DRUKARKI, SERWIS,
CZ~ŚCI ZAMIENNE,
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O GŁOSZENIA

pokojowe
stylowe
* Meble kuchenne
* Zestawy do sypialni
Ogłoszenie
przetargu ofertowego na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania działki oraz własności nieruchomości
w Kotlinie

„Kotlin" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na
w Kotlinie, ul. Powstańców
Wlkp. 9, o powierzchni 1.016 m 2· księga wieczysta
nr 21520, nr działki 119/1

sprzedaż nieruchomości

tel. (0-61) 287-41-30
tel. kom. 0-601 /787-620

oferuje:
•
•
•

WIMAR·BIS

•
•
•

I~

* Meble
* Meble

Nowe Miasto n. Wartą
ul. Śremska 5
tel./fax (0-61) 287-44-61

RATY, LEASING,

I

na terenie działki znajduje się: droga, parking.

płyty granitowe
z całego świata
nagrobki (granit, lastriko)
pa1apety, schody, blaty,
płytki

liternictwo
tablice nagrobkowe
elementy granitowe
wg własnego projektu
• kostka granitowa

Cenę wywoławczą

kwotę 7.377,-zł

Oferty w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach, z dopiskiem
„Przetarg-Kotlin" należy dostarczyć do dnia 29 lipca br. do godz. 15.00
na adres:
Kotlin Sp. z o.o, ul. Poznańska 42, 63-220 Kotlin
Oferty muszą zawierać:

7.

8.
9.

8.

Gwarantujemy wysoką ~kość i niskie ceny

ustalono na

9.

Imię i n~zwisko oraz adres oferenta albo firmę i siedzibę , jeżeli
oferentem jest osoba prawna.
Datę sporządzenia oferty.
Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym
i prawnym oraz z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Podpis osoby umocowanej do reprezentacji oferenta.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 30 lipca br. o godz. 10.00

wsiedzibie spółki w KoUinie przy ul. Poznańskiej 42, sala konferencyjna.
Podanie do wiadomości wyniku przetargu nastąpi poprzez pisemne zawiadomienie zwycięskiego oferenta oraz ogłoszenie na tablicach ogło
szeń w siedzibie Spółki.

Compact•Car
Ośrodek

Szkolenia Kierowców
Krzysztof Szybiak

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37/16

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać umocowanie do
podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży w imieniu oferenta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

Prawo jazdy

i3

J{~J j J

tel. 747-77-77 (po 18.00)
lub 604/164-086

Zapraszamy na kurs

9. Swobodnego wyboru ofert.
1O. Zamknięcie przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
11 . Prowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami.
12. Unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu kom.0695666156.

OKNOBUD
OKNA I DRZWI PCV
profil VEKA i ALUPLAST
3- i 5-komorowy

- rolety zew., aluminiowe
i wew. tkaninowe

żaluzj~

p.·ion9.we i poz·i·o
· m·~
:.· '
:·
•- .moskitiery ce11v.J.iro1fu,;1,nt,
: parapety . -__, . .: ·-

r

. SUPER··:CENY
• ,: ./· M ONTAż°GRATIS

"'4GAZYN OKIEN TYPOWYCH
,~O~CHORYM
- ~ f/e'uJóu, fJJmdi:a

. ~l'\i,y

Przy}ecla:

"llii,eoi, 16, koto Jarocina (dom w lesie)

~I. (O~~)kl, środy , piątki od 14.00 do 20.00
-~ ~ · 1 5-17, kom. 0-502/121-590
1~draw1 ·
.~ Odl.:,~1e energią, bezpośrednio
,'<y bó"" Ość
.loPalen:ach głowy, migrenach,
. ~u 2atok, zaburienlach słuchu
-~raił)anJe i konchowanie uszu
~ ~-<ys2C:Bnie pomyślności w :tyciu
-~ ~~eh nie I zabezpieczanie
8ilwanienergii, złych :tyczeń
~li\018/ bólu kręgosłupa I stawów
tkJ ~, ~a z samoleczenia metodą
Uchu chrieścijańskim, katolickim

·s

WITASZYCZKI 36 a
tel. (0-62) 740-19-22

<(

<;No,o Mt;BLI

I
~

KURS NA
PRAWO JAZDY
kat. ,,B"

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

KUCt-H;NNYCł-1 I EGZAMIN WPOZNANIU
UJ

Cl.
IJl

ROMEB, Mieszków, Rynek 26 1:r749-30-33

- PłATNE RATAMI
-DOWÓZ NA ZAJĘCIA I EGZAMINY
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Ogłoszenie
przetargu ofertowego na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania działki oraz własności nieruchomości
w Lenartowicach
ogłasza

przetarg nieograniczony na
w Lenartowicach
o powierzchni 4.000m 2•
wieczysta nr 18610, nr działki 136/1

„Kotlin" Sp. z o.o.

sprzedaż nieruchomości
księga

Na terenie działki znajdują się: wiata stalowa, budka
biurowa, utwardzony plac oraz sieć elektryczna.
Cenę wywoławczą

ustalono na

kwotę

21.100,-

zł

Oferty w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach, z dopiskiem
„Przetarg- Punkty Skupu" należy dostarczyć do dnia 29 lipca br. do
godz. 15.00 na adres: Kotlin Sp. z o.o, ul. Poznańska 42, 63-220 Kotlin

2.
3.

4.
5.

CYFROWE
STUDIO

PRZY ZAKUPIE APARATU
100 ZDJĘĆ
OTRZYMASZ
GRATIS!!!

Matryca 3.1 MP
ZOOM optyczny 3x

ul. Wrocławska 13
63-200 Jarocin
tel.:(0-62)747 75 70

~woje .

ex 7330
999,-

.

LY

I

zd j ęci am,

USŁUGI

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

ZPJE;CIA Z NOŚNIKÓW CVFI'(;
· for-t11a-t 10x15 O,7
WYWOl:.ANIE FI MU*

8-RAflS !!!

muszą zawierać:

Oferty

1.

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

Imię

i nazwisko oraz adres oferenta albo firmę i siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna.
Datę sporządzenia oferty.
Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym
i prawnym oraz z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Podpis osoby umocowanej do reprezentacji oferenta.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 30 lipca br. o godz.
10.00 w siedzibie spółki w Kotlinie przy ul. Poznańskiej 42,
sa la konferencyjna.
Podanie do wiadomości wyniku przetargu nastąpi poprzez pisemne zawiadomienie zwycięskiego oferenta oraz ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać umocowanie
do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży w imieniu oferenta.

I

WVWOl:.UJAC UWA FILMY Z OUJITKAMI
ARCHIWIZACJA NA C~ _ _

8-RAflS !!!

*C

dotyczy filmu zakupionego w
ro m Studiu Kodak

Burmistrz Miasta i Gminy w Żerkowie

SPRZEDAŻ •· MONTAŻ
samochody osobowe, ciężarowe

Mariusz Płukarz .
21
63-300 Pleszew, ul. Podgorna
tel. 0-607 560-682
0-696 472~54 . I
autoszybypleszew@mteri~Ó
czynne pon.-pt 8.00 -17,
sobota 8.00 - 15.00

S K U P

przez naczył

do oddania w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem
własności budowli, zakład nr 2 Spółdzielni Inwalidów w Żerkowie·
ul. Kolejowa 18, działki nr 266 o powierzchni 4,087 m2 ,
zapisanej w KW 784 na rzecz Miasta i Gminy Żerków

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

1. Swobodnego wyboru ofert.
2. Zamknięcie przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
3. Prowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami.
4. Unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można

uzyskać

Termin

składania

wniosków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt l
upływa po 6 tygodniach od ukazania się informacji
Wartość z akładu (budowli) - 263.013 zł
Warotść gruntu 43.159 zł

Informacje tel. 740-20-28

pod nr telefonu 0-62 740 51 03.

Ogłoszenie
przetargu ofertowego na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania działki oraz własności nieruchomości
w Pieruchach
„Kotlin" Sp. z o.o.

działki znajdują się:

waga wozowa, oraz
Cenę wywoławczą

FordUbezpleczenia

ogłasza

przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości w Pieruchach o powierzchni
8.200m 2• księga wieczysta nr 18650, nr działki 53/1
Na terenie

FC~ n k

ogrodzenie, budka biurowa,
sieć elektryczna.

ustalono na

kwotę

43.100,- zł

M

UBEZPIECZENIE

Oferty w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach, z dopiskiem .Przetarg
- punkty skupu" należy dostarczyć do dnia 29 lipca br. do godz. 15.00
na adres: Kotlin Sp. z o.o, ul. Poznańska 42, 63-220 Kotlin
Oferty

4.
5.
6.

6.
7.

muszą zawierać:

Imię i nazwisko oraz adres oferenta albo firmę i siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna.
Datę sporządzenia oferty.
Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym
i prawnym oraz z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Podpis osoby umocowanej do reprezentacji oferenta.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 30 lipca br. o godz.
10.00 w siedzibie spółki w Kotlinie przy ul. Poznańskiej 42, sala
konferencyjna.
Podanie do wiadomości wyniku przetargu nastąpi poprzez pisemne
zawiadomienie zwycięskiego oferenta oraz ogłoszenie na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Spółki.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać umocowanie do
podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży w imieniu oferenta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

5. Swobodnego wyboru ofert.
6. Zamknięcie przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
7. Prowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami.
8. Unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0-62 740 51 03.

~-

~

d

I

FordFocus (-MAX FX Silver: pakiet FordUbezpieczenia w cenie sarnocho
~. zenie

Srebro zyskało na wartości! Wersja FX Silver Forda Focusa C·MAX oferuje teraz jeszcze więcej - ubezpiec
·stance.
w prezencie. W skład pakietu Ford Ubezpieczenia wchodzą : OC, AC, NNW, Zielona Karta i Car A 551
Co jeszcze obejmuje i ile jest warta nasza oferta specjalna? Zapytaj o szczegóły w salonie!
•oferto ważna do 31 lipca 2004 r Liczbo ,omochodów w ofercie og raniczona

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

ńska)

•:a

14
pl

l
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OBWIESZCZENIE

O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

Sądzie Rejonowym w Jarocinie, ul. Do Zdroju 8,

na Podstawie art. 953 kpc w zw. z art . 955 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości , że
w dniu 22

CZĘŚCI

OBWIESZCZENIE

O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy Rew. I działający przy

29

O GŁOSZENIA

Komornik

Sądowy

Rew. I działający przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie, ul. Do Zdroju 8,

na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej

wiadomości , że

września 2004 ro godzinie 12.00 w Sądzie Rej onowym w Jarocinie, al.

w dniu 22 września 2004 ro godzinie 11.30 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, al.

Wydział

zabudowanej zlokalizowanej w Potarzycy przy ul. Wyzwolenia 13 A, gm. Jarocin, dla

Niepodległości 15 ( w sali nr 12) odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej
zabudowanej zlokalizowanej w Zakrzewie 92 B, gm. Jarocin, dla której V

Ksiąg Wieczystych Sądu

Rejonowego w Jarocinie prowadzi

księgę

KW 10629 (dz.

Nr 389).

N i epodległości

której V

15 ( w sali nr 12)

Wydział Ksiąg

odbędzie się

Sądu

Wieczystych

druga licytacja

nieruchomości

gruntowej

Rejonowego w Jarocinie prowadzi

księgę

1)

Sprzedaż

obejmuje:

Działkę nr 389 o powierzchni 571 m2

2)

Budynek mieszkalny w budowie, Pu = 152,6 m

2

Razem

4 .996 ,00

zł

181 .350,00

zł

186.346,00

zł

Składniki wchodzące w skład licytowanej nieruchomości oszacowano w trybie art. 948
kpc na łączną kwotę 186346,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta

czterdzieści sześć złotych).

tysiące dwieście trzydzieści złotych sześćdziesiąt siedem groszy).

Rękojmia jaką winien złożyć licytant wynosi 1/10 sumy oszacowania . Tak więc przystę

do przetargu obowiązany jest do złożenia rękojmi w wysokości 18.634,60 zł
:łownie: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt groszy).

nieruchomości

obejmuje:
7.932,00

zł

2) Budynek mieszkalny, Pu= 109,2 m2

46.567 ,00

zł

3) Budynek gospodarczy, Pu= 91,4 m2

12.922 ,00

zł

1)

nr 219 o powierzchni 1200 m2

4) Sklep z zapleczem , Pu= 53,8 m2

29.445 ,00 zł

Razem:

96.866,00

Składniki wchodzące
łączną kwotę

kpc na

Cena WVWotawcza wynosi 2/3 sumy oszacowania co stanowi kwotę: 124.230,67 zł (słownie:
sto dwadzieścia cztery

Działkę

licytacyjna

w skład licytowanej
96.866,00

nieruchomości

zł

oszacowano w trybie art. 948

zł (słownie : dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

osiemset

sześćdziesiąt sześć złotych) .

Cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania co stanowi kwotę: 64.577,33 zł (słow
nie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści trzy
grosze)

~ujący

rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika w PKO BP S.A. Oddział

rz.y czym

wJarocinie nr 51 1020 2212 0000 5102 0079 5823 najpóźniej w dniu licytacji za okazaniem d
owodu potwierdzającego wpłatę .

Rękojmia jaką winien złożyć
pujący

Nieruchomość można oglądać w terminie

licytant wynosi 1/10 sumy oszacowania. Tak więc przystę

~Prawie

14 dni przed

można przeglądać w Sądzie Rejonowym

licytacją i dni powszednie od

egzekucyjnego w przedmiotowej

w Jarocinie w Wydziale I Cywilnym

Pok. nr 5) w godzinach od 9.00 do 12.00.

niem dowodu potwierdzającego wpłatę .
N ieruchomość można oglądać

w terminie 14 dni przed licytacją i dni powszednie od

godz. 10.00 do 14.00, natomiast akta
sprawie

można przeglądać

w

Sądzie

postępowania

egzekucyjnego w przedmiotowej

Rejonowym w Jarocinie w Wydziale I Cywilnym

(pok. nr 5) w godzinach od 9.00 do 12.00.

L

składniki majątkowe odzwierciedlają stan faktyczny, stwierdzony w trakcie
opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości przeprowadzonego dn. 21 .08.2003 r.
icytowane

oraz w
L·
dokonanym operacie szacunkowym przez biegłego sądowego.
ICYtowane

UWAGA!
Licytowane

składniki majątkowe odzwierciedlają

opisu i oszacowania przedmiotowej

stan faktyczny, stwierdzony w trakcie

nieruchomości

przeprowadzonego dn. 15.10.2003 r.

oraz w dokonanym operacie szacunkowym przez bieg_łego sądowego .

składniki majątkowe nie podlegają podatkowi VAT.

Licytowane

składniki majątkowe

nie

podlegają

O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI

-

Komornik Sądowy Rew. I działający przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie, ul. Do Zdroju 8,
na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości , że
w dniu 22 września 2004 ro godzinie 10.00 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, al. Niepodległości 15 ( w sali nr 12) odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 11 , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Jarocinie prowadzi księgę KW 10210, 21914, 13447, 14312, 13108
(dz. nr 339/3, 346/6, 2049/3, 2049/4, 1814/10 o łącznej powierzchni 15903 m 2) .

Sprz.edaż r1cyt acyJna
.
.
h
ś. b. .
rneruc omo c1 o ejmuie:

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości obejmuje:

6) B%ty rolne - część działki nr 821
7) "Udynek mieszkalny
0
Udy
8) Bud nek stodoły
9) Bu/nek chlewni
Raze:nek Warsztatowo-garażowy

121 . 122 , 00zł

21 .341 ,00
54 .245,00
45.548 ,00
302.078,00

zł
zł
zł
zł

Składn·1 .

kpc n k1Wchodzące w skład licytowanej nieruchomości oszacowano w trybie art. 948
Osie: łączną kwotę 302.078,00 zł (słownie: trzysta dwa tysiące siedemdziesiąt
N· :Złotych)

3;e;~~horność obciążona jest prawem dożywocia, którego wartość określono na kwotę:
,DO

Cena

zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieści siedemdziesiąt siedem złotych)

(S!cwn;;woław_cza

wynosi 2/3 sumy oszacowania co stanowi kwotę: 201.385,33 zł
· dw1esc1e jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści trzy grosze)

Rękojmia .

, .

Pujący d Jaką winien złożyć licytant wynosi 1/10 sumy oszacowania. Tak więc przystę0
(stowni _ Przetargu obowiązany jest do złożenia rękojmi w wysokości 30.207,80 zł

ręk01·,...e . trzydzieści tysięcy dwieście siedem złotych osiemdziesiąt groszy). Przy czym

. ,,,1aPow·
nie nr
inna być wpłacona na konto komornika w PKO BP S.A. Oddzi ał w Jaroci51
Clow0du 1020 2212 0000 5102 0079 5823 najpóźniej w dniu licytacji za okazaniem

Potwierdzającego wpłatę.

N·

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11 )
12)

Hala produkcyjna Pu = 1388 m2
Budynek administracyjno-socjalny Pu = 724,2 m 2
Hala produkcyjna Pu= 675,1 m'
Hala produkcyjna z łącznikiem Pu = 845 m'
Magazyn z kotłownią Pu == 433,5 m2
Szopa do płyt Pu = 128,3 m 2
Suszarnia do drewna Pu= 120 m 2
Wiata suszarń Pu = 387,6 m2
Barak drewniany Pu = 369 ,4 m 2
Baraki żelbetowe Pu= 31 ,2 m2
Budynek transformatora Pu = 20,6 m2
Działki gruntu nr 339/3 , 346/6, 2049/3, 2049/4, 1814/10

413 .013 ,00
552 .043,00
122.794',00
251 .435,00
78.854,00
9.025,00
17.222 ,00
55.621 ,00
0,00
4.484,00
9.303,00
245.502,00

zł
zł
zł
zł
zł

BANKOWY, WAKACYJNY

KREDYT

gotówkowy
Bez poręczyciel i
i opłat wstępnych
Na dowolny cel
do
Koszt kredytu 7, 9 %

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

• STALOWEGO
• ŻELIWNEGO
• METALI KOLOROWYCH
NAJWYŻSZE CENY
Powyżej 0,5 tony
GWARANTUJEMY TRANSPORT

Nadleśnictwo

informuje,

zł
zł
zł
zł
zł

przetarg
nieograniczony
na sprzedaż

Razem:

1. 759.296,00

zł

Składniki wchodzące w skład licytowanej nieruchomości oszacowano w trybie art. 948
kpc na łączną kwotę 1.759.296,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych)

Cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania co stanowi kwotę: 1.172.864,00 zł (słow
nie: jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote).
Rękojmia jaką winien złożyć licytant wynosi 1/10 sumy oszacowania. Tak więc przystę
pujący do przetargu obowiązany jest do złożenia rękojmi w wysokości 175.929,60 zł
(słown ie : sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześć
dziesi ąt groszy). Przy czym rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika w PKO
BP S.A. Oddział w Jarocinie nr 51 1020 2212 0000 5102 0079 5823 najpóźniej w dniu
licytacji za okazaniem dowodu potwierdzającego wpłatę.

ICYtow
Cie opi:ne_Składniki majątkowe odzwierciedlają stan faktyczny, stwierdzony w trak18.10.20~11 oszacowania przedmiotowej nieruchomości przeprowadzonego dn .
l1cyi0 w r. oraz w dokonanym operacie szacunkowym przez biegłego sądowego.
ane składniki majątkowe nie podlegają podatkowi VAT.

Licytowane składniki majątkowe odzwierciedlają stan faktyczny, stwierdzony w trakcie
opisu I oszacowania przedmiotowej nieruchomości przeprowadzonego dn. 07.08.2003 r.
oraz w dokonanym operacie szacunkowym przez biegłego sądowego .
Licytowane składniki majątkowe nie podlegają podatkowi VAT.

UWAGA!

że

Jarocin
zamierza

ogłosić

zł

Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed licytacją i dni powszednie od
godz. 10.00 do 14.00, natomiast akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej
sprawie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jarocinie w Wydziale I Cywilnym
(pok. nr 5) w godzinach od 9.00 do 12.00 .

l ĄGĄ1

sprzedaż
(0-62) 740-85-45

zł

ieruch
9oe1 2. ;rność można oglądać w terminie 14 dni przed licytacją i dni powszednie od
8Prawie .OQ do 14.00 , natomiast akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej
(Pok. nr ~ożna Przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jarocinie w Wydziale I Cywilnym
li~
w godzinach od 9.00 do 12.00.

1

------ ci ą_ gł a

SKUP ZŁOMU

Ko111ornik S:.,d
R
Id . ł .
.
.
. .
.
nap
-i owy
ew. z1a ający przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie, ul. Do ZdroJu 8,
0
wd .dstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 §1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
Niepniu 22 września 2004 ro godzinie 10.30 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, al.
Zabu~dległoś_ci 15 ( w sali nr 12) odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej
Wiec cwanej zlokalizowanej w Witaszycach , gm. Jarocin, dla której V Wydział Ksiąg
2
12 Ystych Sądu Rejonowego w Jarocinie prowadzi księgę KW 1650 (dz. nr 127/2,
4 7
' 19,821).

30.108,00 zł
5.256 ,00 zł
10.381,00 zł
2.704,00 zł
11 ,373,00 zł

... -----t .::----·

Tel. 0-506/789-262

OBWIESZCZENIE

2) Grunt Zabudowany - część działki nr 127/2
3) G Unty rolne - część działki nr 127/2
4) Grunty rolne - część działki nr 124
5) Grunty rolne - część działki nr 719

-S~1 1120C!~
·'

roty bez odsetek

podatkowi VAT.

OBWIESZCZENIE

1lGr

---f1(

nie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy ). Przy
czym rękojm i a powinna być wpłacona na konto komornika w PKO BP S .A. Oddział

postępowania

SAMOCHODOWE

do przetargu obowiązany jest do złożenia rękojmi w wysokości 9.686,60 zł ( słow

w Jarocinie nr 511020 2212 0000 5102 0079 5823 najpóźn iej w dniu licytacj i za okaza-

godz. 10.00 do 14.00 , natomiast akta

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

KW 9850 (dz. nr 219).

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości

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

nieruchomości ,

stanowiących wyodrębnione

geodezyjnie
zabudowane budynkami
sk.ladowo-magazynowymi,
restauracji, przychodni lekarskiej
oraz budynkiem administracyjno
-biurowym
działki ,

Nieruchomości,

które będą
przedmiot przetargu są
w Jarocinie
przy ul. Zacisznej 2
(teren przyległy do Ośrodka
Techniki Leśnej w Jarocinie)

stanowiły

Szczegółowy

opis nieruchomości
znajduje się do wglądu
w Nadleśnictwie
Jarocin w Jarocinie, ul. Kościuszki 43
lnf'ormal'jl' można uzyskać pod
nr telefonu (0-62) 7-ł7-23-19

30

O GŁOSZENIA

Sprzedam tanio książki Jadwigi
Courths-Mahler około 150 tytułów, cena
za 1 szt. 8 zł. Jarocin , tel. 747-13-50,
po 15-tej .-747-16-50.
Drzwi wejściowe aluminiowo-plastikowe, fabryczn ie nowe - sprzedaż.
Tel. (0-62) 738-03-05.
(SOJ 1901/03)

Garaże

ocynkowane. Producent,
raty. Tel. 0-601/580-744.

(3347/04)

Uwaga I Wyprzedaż po likwidacji
sklepu motoryzacyjnego - części sam.
F 126 p, 125 p, Polonez. Akcesoria samochodowe, części motorowe, kaski ,
okucia meblowe , dętki , opony, części
rowerowe . Przewód elektryczny pod
tynk 1,5 i 2,5 dwużyłowy, przewód linka
2x1 . Ceny obniżone. Informacja: Jarocin, ul. Wrocławska 46A, tel. 747-13-50,
po 15-tej. 747-16-50.

bardzo dobry. Tel. 740-54-91 .
(3403/04)

Sprzedaż ryb kolorowych i roślin

do
oczek wodnych. Tel. (0-62) 740-33-30.
(3406/04)

Sprzedam cegłę brzostowską ;
Fiata 126p Town - 2000 rok . Tel. 0-695/
398-785, 0-607/310-953 .
(3406/04)

Sprzedam używane części do Poloneza; silnik 126p. Tel. 0-694/206-914.

(3089/04)

(3384/04)

Sprzedam kpi. wypoczynkowy kanapa (rozkładana)+ 2 fotele , granat.
Tel. 0-503/074-858.

Sprzedam owczarki niemieckie,
długowłose i szkockie Lessi. Tel. (0-61)
284-47-78.

do drewna ,
wyciąg pyłowy, piły do drewna , silniki
elektryczne . Tel. (062) 741-40-57 ,
0-609/884-294

(3299/04)

(3387/04)

( 1628/04)

Sprzedam szczenięta rasy Husky
syberyjski. Tel. (0-62) 749-23-31 .

Sprzedam silnik 11 KW 2.800 obr/min.
do śrutownika ssąco - tłoczącego. Tel.
747-55-36.

(3304/04)

Sprzedam szlifierkę do parkietu
220 V na pasy bezkońcowe , kocioł
C.O. 4 m, po czterech sezonach , pustaki Suporex24x24x59. Tel. 761 -72-62,
0-503/107-668.
( 1576/04)

Sprzedam wózek dziecięcy .Janpoi ", 3 funkcyjny, półroczny, cena
do uzgodnienia. Tel. 502/729-405 lub
747-76-06.
(3340/04)

(34 18/04)

Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny. Tel. 747-31 -20, 0-607/228-618.
Sprzedam suknię ślubną gorserozm . 36, cena do uzgodnienia ,
tel. 062 740-32-76 lub 0603/74-37-24

(3363/04)

Sprzedam - Labrador Retrewer,
Tel. (0-62) 747-98-65.

szczenięta .

(3386/04)

Sprzedam lampy jarzeniowe, TANIO.
Tel. 0-605/232-667
FIAT 126p, betoniarkę 400, windę
budowlaną na 2 taczki. Tel. 740-58-33

(3399/04 1

Sprzedam agregat podorywkowy
. Gruber· firmy Lemken. Tel. 0-693/
413-789, (0-62) 740-25-57.
(340 1/04)

Sprzedam komplet wypoczynkowy , kuchenkę gazową, stan

Firma kupi

(1627/04)

ANTYKI, STAROCIE - skup, sprzerenowacja . Piotr Pryczek. Zapraszamy do sklepu 10.00 - 18.00. Jarocin , ul. Wodna 6, tel. 505-20-10 sklep,
kom. 0-600/125-115.
daż ,

SKUPUJĘ SUROWIEC DĘBOWY
za gotówkę , możliwość ścinki. Tel.
(0-65) 571-66-20, 0-505/185-508.

AUTO-KOMIS-HANDEL

Zielińscy

pod działalność

o pow. 200 · 500 m2
0-601/752/842 po 19.00

- skupujemy samochody
za gotówkę
- profesjonalna obsługa
kredytowa
• do zakupionego auta
wczasy gratis
SPECJALNA OFERTA
dla osób prowadzących Auto-Handel

1vlE1 UDY

ANGIELSKI
NIEMIECKI
HISZPAŃSKI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ZA NAJNIŻSZĄ

ROSYJSKI

WŁOSKI

Zapisy rozpoczną
się 16 sierpnia
ZAPRASZAMY
Do 15 sierpnia sekretariat
szkoły będzie nieczynny

INFO 0-502/633-004 0-60/082-686

DAJt:

GW

t;J~,

ŻE U NAS
ZACZNIESZ MÓWIĆ!!!

(1632/04)

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, Jarocin, ul. Wojska
Polskiego 117, tel. (0-62) 749-61-92,
0-695/41-42-53.
AUTO SKUPI!! Kupię każde auto
rozbite, uszkodzone, zniszczone, spalone po 89 r. Tel. 0-601/660-439.
,,AUTO NA GAZ" - montaż, serwis. RATY. Jarocin, ul. Jagiełły 14, tel.
747-59-20, 747-88-66, kom. 0-602/
881-094, po 16.00.
(SOJ 863/04 )

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

Sprzedam Simsona skutera - rok
pr. 1988. Tel. 0-698/242-074.
(32 17/04)

Sprzedam Daewoo Lanos 1,5
- 1998 r., morski metalik, radiomagnetofon, immobiliser, instalacja gazowa,
cena 16.000, do uzgodnienia. Tel.
0-697 /605-191 .
(3264/04)

DOWOLNY FILM U NAS
WYWOŁUJESZ KONICE 200/36
IE 3.JO OTRZVMUJESZ

Sprzedam VW T 2, ciężarowo-oso
bowy, 1,6 D, skrzynia 5; Ford Fiesta
1,1 C- 91 r. Tel. 740-90-76.

DWA FILMY WYWOŁUJESZ
KONICE 200/36
. T 5 OTRZVMUJESZ

Sprzedam Fiat 126 p - 1994 r. ,
kolor niebieski, radio , głośniki, cena
2.500. Tel. 0-607/845-772.

DOWOLNY FILM WYWOŁUJESZ
ALBUM LUB RAMKĘ
G ...IS OTRZVMUJESZ

Sprzedam Opel Astra -f991 r., poj.
1,4 , benzyna - gaz, hak holowniczy,
stan b.dobry, czarny metalik, 3 drzwiowy, cena 8.800 . Tel. 0-608/675-582 .

U C ' IN

Sprzedam Fiat CC 700 - 1993 r., zielony metalik, zadbany. Tel. 749-34-79.

(3273/04)

(3285/04)

(3285/04 )

(3286/04)

ZAK

OPŁATĘ!!!

TEL 749-62-12

sprawnego CYKLOPA . Tel.
0-609/105-760 po 20.00

63-200 JAROCIN

UL. PADEREWSKIEGO 1

Niepubliczne Centrum Edukacyjne

FRANCUSKI

Liceum Ogólnokszta ł cące 1m T Kośc 1uszk1
ul Kościuszki 31 Jarocin
(pawilon szkolny od ul. Moni uszki)

(3370/04)

Kupię

Sprzedam Mazda 626 2,0 i - 1988 r.,
c. z., alumy, ABS, W KE S EL., (3,4
tys.) i 126 p - 1995 r., (1,8 tys.), 1990 r.
(800 zł) . Tel. 747-69-10, 0-696/245-900.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

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

ZAPISY: od 09.08 DO 11 .09.2004
od poniedziałku-czwartku
godz. 13.00- 18.30

i nowe.

(3283/04)

FIRST CERTIFICATE,
CAMBRIDGE ADVANCED,
BUSINESS ENGLISH

NOWA MATURA!!!

używane

Sprzedam Fiat 126 p - 1987 r. Tel.
(0-62) 740-92-43.

JĘZVKA HISZPANSKIEGO
JĘZVKA ROSYJSKIEGO
dzieci, młodzież , dorośli dowolny
stopień zaawansowania
Przygotowania do egzaminów

Skupuję pierze
Tel. 0-62/749-36-08.

(SOJ 853/04 )

o pow. 1.500 · 5.000 m
lub wydzierżawi
lokal handlowy

2

JĘZVKA WŁOSKIEGO
JĘZVKA FRANCUSKIEGO

Wyszki5a
tel. (0-62) 749-62-88

handlową

DO GRUP:
JĘZVKA ANGIELSKIEGO
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

tokarkę

~.

w Jarocinie
działkę

Macew 5k/Goluchowa tel. (0-62) 761,56,94 kom. 0-601-978,999

(1656/04)

(3395/04)

Dwuteownik 140 mm - sprzedam,
3 sztuki 8m dl., cena 1 kg - 1,60 zł. Tel.
0-505/671-242.

NAPRAWY TIR

Sprzedam bardzo ładną sukienkę
ślubną , rozm . 44. Tel. 740-60-43
Sprzedam

Jarocin , ul Wojska Polskiego 44
tel./fax 747-05-35

www.anglista.com.pl

UGO

~,DOBR l'K"
oK:t

Leszek Andrzejak
'41

J i ,

r •1il

•@ •I

• ogrodzenia betonowe
• kostka brukowa
• obrzeu trawnikowe
• bloczek M-4, M·&
• lawa balkonowa
• tralka
• słupek betonowy od 1• 3mwys.

Stańczu kowskiego

R

tową,

(3362/04)

Sprzedam szczenięta owczarki
niemieckie z metrykami. Łuszczanów,
ul. Łąkowa 16, tel. (0-62) 749-40-43.

Cz.....'....

(3413/04)

Sprzedam meble sklepowe. Tel.
747-36-29.

Sprzedam tokarnię TSS-150 Z.M.
Strzelczyk oraz betoniarkę 350 I. Regeneracja resorów. Tel. (0-62) 74044-28.

Kalisz, przy ulicy św. Michała 32
tel. (062) 767 84 1O, 0607 051 801

Sprzedam klatki do hodowli nutrii.
Tel. 749-35-17 .

Sprzedam felgi blaszane i aluminiowe z oponami 14 i 15 cali do Audi 80,
BMW, Citroena, Daewoo, Fiata, Forda,
Peugeota , Opla, Seata, VW; piłę tarczową na 380V, okna z żaluzjami i drzwi
zewnętrzne z demontażu ; parasol ogrodowy duży, roletę - markizę balkonową
i tarasową, ponton duży z żaglem i wiosłami , rower ?-biegowy turystyczny, kosiarkę i wykaszarkę do trawy, karcher do
mycia, wieżę CD i kolumny głośnikowe ,
satelitę z pilotem, - komplet, telewizor 21
cali i wideo .Sony", radio i głośniki samochodowe . Pionier", odkurzacz domowy . Karcher i parowy, pralkę automatyczną, przyczepę campingową 93 r. Tel.
747-43-53 od 14.00 do 20.00.

(3348/041

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

(3288/04)

Sprzedam Fiata 126 p -1990 r. Tel.
740-25-76, po 19.00.
(3289104)

Sprzedam Opel Calibra 2,0 - 91 r.,
czerwony; Ford Mondeo 1,6, 16V - 93 r.,
bordo metalik; VW Passat 1,8 - 90 r.,
kombi, biały; Seat Cordoba 1,6- 94 r.,
błękitny metalik; Opel Astra 1,4 - 93 r.,
czerwony, pięciodrzwiowy. Tel. 0-504/
184-936.
(3290/04)

Sprzedam Ford Escort - 92 r.,1,6,
16 V CLX, szyberdach, wspomaganie, c.
zamek, welur, zadbany; Renault Clio-93r. ,
1,2, stan b. dobry. Tel. 0-606/822-965.

b nzY·
Sprzedam VW Golf 1,3, e d
0
na 1983 r 5 drzwi + silnik 1, 1, cena
uz~odnie~ia. Tel. 0-62/747-27-6;i;94!l4l
Sprzedam Opel Kadet 1,3, 198;{:
cena do uzgodnienia. Tel. 0-621749!;5/041
Sprzedam VW Passata Kombi;:.
z gazem, 92 r, cena 14500 do uzg
nienia. Tel. kom. 0-503/335-97 3;3297!)41
12
Sprzedam Seat Ibiza 199 1, • '
stan b. dobry. Tel. 693-350-702. 98i041
132

Sprzedam Fiat 126 P, eJega~~
1996 r, I właściciel, salonowy, cena
uzgodnienia. Tel. 0-501 /965-25;;303!l4l
.. 1 3 rok93,
Sprzedam Skodę Fe I1cJę • · _ 54,
3
salonowy, I właściciel. Tel. 69117 56
601-538-311 .
(3305/04)
1996
Sprzedam Lublin - izoterma,
rok. Tel. 0-607/110-929.
133()6/0'II
kprodSprzedam Fiata ce 700, ro
1993.Tel. 740-01-44.
!322 1!l41
50 1989(.,
Sprzedam Simsona SR · . Tel.
stan idealny, cena do uzgodnienia.
888-785-850, 7401-863.
(3322{041
to 900,
Sprzedam Cinquecen
KrTl,
O
rocznik 1997, przebieg 3700 !aści·
w b. dobrym stanie, pierwszy ~
ciel , garażowany. Tel. 747-69-4 ; 32;<0'>
1
4 1993(,
Sprzedam Opel Astra 1, • _50,
53
Fiat Uno 1,0, 1999 r. Tel. 0-6112 87•
606-789-810.
(332~)
J wa 350
Sprzedam motocykl a cena
z bocznym wózkiem, stan dob_i 1z.
do uzgodnienia. Tel. 0-62/740 . ,33211141
1989
Sprzedam Opel Kadet 1, 6 •
;~
cena
stan bdb., instalacja gazowa, _ _
09
uzgodnienia. Tel. 0-62/740-9 5 (33zs,o4>

4.

1 3 9zr..

Sprzedam Forda Eskorta '·a' rei.
dn1en1 ·
czerwony, cena do uzgo
89 9.
0-62/740-47-48 lub 0-693/22 2- 13329'°"1
k 1990,
Sprzedam BMW 524 TD, ro, 0.52/
srebrny, stan dobry. Pilne! Te ·
740-03-56.
. (33:i#~
ga z.o.ro
Sprzedam Opel orne
(Z 1et·
prod . 1990, instalacja gazo;ach, alU·
nia), wspomaganie, szyber a zimo·
felgi , c. zamek + komp. opon
1
(333'114
wych. Tel. 0-601/82-21-35.
k produk·
Sprzedam Opla corsę r°rel. ó-62/
cji 92, czerwony 3 drzw10WY·
749-34-74 .
(33J811l'I
8 9()191,stan
Sprzedam Opel Vectra 1._' azowatechniczny bdb. , instatacJa ~94..4zO.
91
1
Tel 0-62/7404-603 lub 0-6°
13339'°"
.
Romet !(a·
Sprzedam motorower
p1aco·
0
det, rok 1986, zarejestrowanY:ci cena
h czę 5 •
ny, bardzo dużo nowyc
_ 8.
23
do uzgodnienia. Tel. 747- 8
,JJA 1:~
to 700. r
Sprzedam Cinquece~obrY, gara·
1995 tanio stan bardzo
'
'
2
,o4)
żowany. Tel. 691-362-88 ·
!3~.o.
primerę 78
Sprzedam Nissana
9.34· '
62174
rok prod. 92/95. Tel. 0~>
0-607/362-693.
13~7 r,

.

(329 1/04)

>

26 EL.X '

y,

Sprzedam Fiata 1 . u zielon
stan bdb , 41 tys . prze b~~~67..45._.,.iAI
garażowany. Tel. 0-6217
133""·

d
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sprzedajesz? kupujesz?
mamy dla Ciebie

dobrą -wiadomość

TERAZ PŁACISZ MNIEJ, A TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE MOŻE PRZECZYTAĆ TRZY RAZY WIĘCEJ LUDZI.
Mamy dla Ciebie

sp ecjalną ofertę. Ogłoszenie

w dw óch t y go dnika ch : w .Gazeci e

Ale to nie wszystko .Za darmo opublikujemy Tw oje

ogłoszenie w „ Życiu

Jarocińskiej" i „Życiu

Gostynia" i

"Życiu

Pleszewa" kosztuje tylko

14 złotych.

Rawic~a"

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

Ważna

do

końca

lipca.

Szczegóły - biu ro ogłoszeń

Sprzedam Renault 19 1 7 benzyna 19
' '
p • 95 r, alufelgi , c. zamek + pilot,
d~ Powietrzna , el. szyby, el. szyber
3_Jh, "."'SPomaganie, srebrny metalik,
li r'l>Niowy, 12500 zł - do uzgodnienia.
el. 0-62/505-20-93, 0-605/58-58-62.
(3349104)

. SPrzedam Renault Clio 1 2 1992
nieb·
·
• •
'
iesk1 metalik centralny zamek
szyb
'
'
_d
er dach, elektr. szy~y, radio ,
5
rzwiowy. Tel. 0-605/782-192.
(3350/04)

. SPrzedam Seat Toledo 1 8 1993
ziele·
' •
'
lei . n metalik, centralny zamek, alube9I, ABS, Wspomaganie, radio, szyr dach. Tel. 0-605/782-192.

S

(3351104)

P~Zed~m Poloneza 1,6 , rok prod .
1995
cen ' swiezy przegląd , szary met~lik,
7 a 31 00 do uzgodnienia. Tel. (0-62)
47 -76-76.

S

(3352/04)

,
Przedam Peugeot 205 1 1 ben~Yna 9
' '
' 7 r, Opel Omega 2 Qi 88r nowy
9
az. Tel. 0-62/747-34-82. 696-018-427.
Sp
(3360104)
rzedam „Lublina", 9-osobowy,
1
997
o.
r lub zamienię na osobowy. Tel.
605 /624-880.
Ta .
(336 1104)
zem nio sprzedam Ford Sierra z ga8
509 • 5 r., Toyota Starlet, 84 r. Tel.
•544-659 po 13.00.
Sp
(3365/04)
353 rzedam samochód Wartburg
cze~ S, wrzesień 87 , stan bdb, kolor
żow ony, przebieg 25.000 km, garaany. Tel. 0-694/182-363 po 18.00.
Sp
!3367104)
kupie rzedam Skodę Felicję 1,3- rok 99,
na w salonie. Tel. 0-603/182-879.
Dies:rzedam Renault Clio 11, 19000
maga~tanatowy, immobileiser, wsposo11477e kierownicy, auto alarm. Tel.
-537.
S r
(3371 /04)
199 p Zedam PILNIE: Renault Clio,
5 1
le1 r ,2 kat, 80500 km, biały, tanio.
0
. -60 71093-111, 0-62ll47-82-83.
Spr
(3374/04)
5 mies· Zedam Opla Kadetta z gazem,
rok. leilęcy, cena do uzgodnienia - 1986
· (0-62) 740-61-76, wieczorem.
Sprz d
(3374/04)
199 1 roke am Mercedesa 190 E 1,8 Zamek ' stan bardzo dobry, centralny
ny, s~ alumy, ABS, szyberdach elektryczroka listwa. Tel. 0-505/911-837.
Sprz d
(3375/04)
1989
e am Fiata 126p - rok prod.
,
stan
bdb
. .
liel.
, cena do uzgodnienia.
888
/485-061, (0-61) 287-44-92 .
!3376/04)
. Sprz d
n1k Citro e am Polonez Truck 1,9 D, silena • 1997 r. Tel. 0-607/849-840.
(3377/04)
Sprzed
1990, ce am Fiata 126p - r. prod .
'4o. 10_na 1-750 (do uzgodnienia). Tel.
43
• 0-600/698-783.
(3378/04)
Sprzed
stan bar
am Fiata 126p - 93 rok ,
dzodobry. Tel. 0-601/538-311 .
(3379/04)
Sprz
l ei. 7 edam Fiata 126p EL - 1996 r.
40 53
·
• -66, po 15 .00 , tanio.
k SPrzecla
(3380104)
Olor ~elo m Poloneza-93 rok, grudzień,
ny kameleon. Tel. 747-56-13.
Sprzed
(3383104 i
llassata am Mercedesa 2 o - 1987 r.;
Ąstrę 1 6 1/ kombi - 1989 r. ; Opla
0
1,7 lD ko '.11bi - 1992 r.; Opla Astrę
mbi -1995 r. Tel. 740-57-23.
(soJ020104)
Sprzed
Zadbany am ~udi 80 1,8 - 1990 rok ,
1e1. (o. )garazowany, jasny metalik.
62
747-55-89.

o.

(3385/04)

•

"Gazety

Jarocińskiej" ,

Sprzedam Fiata 126p - r. pr. 1993,
cena 1.850. Tel. 0-608/461-328, (0-62)
505-02-48.
(3386/04)

Sprzedam Fiata 126p - 88 r. i 93 r.,
stan dobry, pełen FL. Tel. 747-51-51 ,
kom. 0-602/289-798.

Rynek 21

(wejście od

ulicy Mickiewicza) tel. 505 - 3000.

Sprzedam Fiata 126p - 1996 r. ,
niebieski. Tel. 0-698/876-777.
(3405/04)

Sprzedam VW Passata kombi 1,8
benzyna - 1992 rok, zderzaki, hak holowniczy, tylna klapa bez szyby do
Transportera. Tel. 0-604/435-131.
(3407/04)

Sprzedam Opla Astrę - 93 r. , instalacja gazowa, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek. Tel. (0-61) 284-47-78.
(3387/04)

Sprzedam Renault Clio 1,4 16V,
czarny met. - 2000 r., 51 .700 km , 3
drzwi , klima, wsp. kier. , el. szyby, c.z.,
alufelgi , ABS , 4 x airbag , halogeny,
cena 26.500 zł (do neg.). Tel. 0-504/
063-584, (0-62) 747-21-43.
(3388/04)

Sprzedam Forda Mondeo 1,6 16V
- r. prod . 1993, wspomaganie , 2 x airbag , centr. zamek oraz Renault 19
- rok prod. 1994 grudzień , wspomaganie, poduszka, sprowadzone, po opiatach. Tel. 0-605/624-876.
(SOJ 921/04)
Sprzedam Fiata 126 Bis - r. pr. 90 ,
ok. 1.200. Tel. 0-692ll72-679.
(3389/04)

Sprzedam Forda Fiestę 1,3 - 1992
rok, 3 tygodnie w kraju , gotowy do rejestracji, cena 6.400 do uzgodnienia.
Tel. 0-604/101-869, (0-62) 741-29-32 .

Sprzedam Fiata 126p - 89 r., po remoncie, cena 1.250 zł; 126p- 83 r., stan
dobry- 400 zł.; Opla Kadetta 1,8 kombi ,
cena 4.200 zł. Tel. (0-62) 749-23-85. ·
(3410/04)

Sprzedam Opla Vectrę - 92 r. , poj.
. 1,6 , cena 7 .800 + koszt rejestracji. Tel.
0-604ll03-728.
(3409/04)

Sprzedam Tico -1999 r. , wiśniowy
metalik; Poloneza Atu - 96 r., z gazem;
Eleganta; Fiata CC - 97 r.; Escorta - 86 r.
Tel. (0-62) 740-69-85, 0-603/532-287.
(SOJ 924/04)
Sprzedam Fiata 126p Elx - 1997 r. ,
czerwony, tanio. Tel. (0-61) 285-15-31 .
(3414/04)

Sprzedam Seata Ibizę 1, 9 diesel SDi
- 2000 r. Tel. (0-61) 287-43-40, po 15.00.
(34 16/04)

Sprzedam Forda Escorta 1,8 TO
kombi - 1995 r., wspomaganie, centr.
zamek, relingi , poduszka. Tel. (0-62)
740-57-62, 0-501/607-911 .
(3417/04)

Sprzedam Fiata 126p - 1989 rok,
po remoncie , cena 1. 700 do uzgodnienia. Tel. 0-693ll70-242.
Sprzedam LDV 2,5 TD - 2001 r.,
biały. na bliźniakach, świeżo sprowadzony. Tel. 0-502/527-484.
(3390/04)

Sprzedam VW Golfa li - 91 r., 1,3
benz. , zielony, 3 drzwi, świeżo sprowadzony. Tel. 0-502/527-484.
(3390/04)

Sprzedam Suzuki Swift 1,3 benz.,
3 drzwi, czerwony, świeżo sprowadzony. Tel. 0-502/527-484.
(3390/04)

Prosto z Niemiec Ford Fiesta
- 1990 r. i 1992 r., stan bdb. Tel. 0-606/
507-813.
(3391/04)

Sprzedam Suzuki Swift 1,3 - 89 r. ,
zadbany, po kapitalnym remoncie, cena do uzgodnienia. Tel. 0-608/
249-437.
biały,

(3392/04)

Sprzedam Fiata 126p - 1986 r. ,
stan bdb. Tel. 0-503/034-894.
(3393/04)

Sprzedam Seata Ibizę 1,4 - rok
prod. 95, kolor biały. Tel. 0-693/664-406.
(3394/04)

Sprzedam Fiata 125p - 1991 r.,
benzyna - gaz, stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. Tel. (0-62) 740-95-09.

Sprzedam Fiata CC 700, 94 r. ,
stan bdb., czerwony, cena 6900, tel.
0-609/469-628.
Audi 100, 2,8i V6 rok 92, czarna,
pełna opcja . Tel. 0-693/121-750.
Fiat Cinquecento 700, zielony, 95. r.,
Żółków 26. tel. (062) 740-38-20.
Sprzedam Fiata 126, 1984, dobrze
utrzymany, nowy akumulator, alternator, tanio. Tel. 0-608/682-293

3397~1

Sprzedam 126p elx - 1997 rok ,
stan bdb, przebieg 85.000. Cielcza , ul.
Sienkiewicza 29 , tel. 0-505/567-890,
po 18.00.
(3398/04)

Pomoc przy zakupie własnego samochodu w Niemczech. Tel. 747-54-98.

(3402/04)

Sprzedam CC 704 czerwony
- 1995 r., salonowy, zadbany, bezwypadkowy, cena do uzgodnienia . Tel.
0-505/151-902, 747-49-06.
(3404,04)

Sprzedam Volkswagen Gd li 1.3,
rok 1990. tel. (0-62) 505-35-24, 0-606/
406-036. Dzwonić po 15.00.
Sprzedam Fiata 126p - 1991 rok ,
stan bardzo dobry, drugi właścic i el ,
cena do uzgodnienia. Tel. 0-692/469-541
lub 505-44-28, po 1'4.00.
Sprzedam Opla Astrę 1,6 - rok
prod . 91 , bordo metalik, stan bdb, cen .
zamek, szyberdach, garażowany. El.
0-501n14-628.
Sprzedam Fiat Cinquecento 700,
1993 r., kolor turkus stan. bdb. Tel. (0-65)
572-71-50.

(1660/04)

FORD SIERRA 2.0 I, 1987r. , c.
zamek , szyberdach, hak , radio , do
drobnych napraw i malowania, zarejestrowany. Tel. 0-608/553-703 .
(1662/04)

VW POLO, 1,6 benzyna, kupiony
w salonie w 1999 roku. Tel. 0-605/232-667.
FORD ESCORT 1.6, 91 r., niebieski metalik, c. zamek, szyberdach , el.
lusterka. Tel. 0-696/880-045, 7414102
(po 22.00).
POLONEZ 1994 r. z gazem oraz
POLONEZ 1994 r. benzyna , stan bdb.
Tel. (0-62) 741-83-03.
(1664/04)

FIAT 126 EL, 95 r., niebieski, bezwypadkowy, zadbany, cena 2.800 zł. Tel.
(0-62) 741-83-28, 0-506/530-767
•

(1666/04)

OPEL KADETI po wypadku , 89 r.
Tel. 0-507/833-476.

Sprzedam części do Poloneza
Trucka: silnik 1.9 diesel, skrzynia biegów, rozrusznik, wal pędny, tylny most.
Tel. (062) 741-83-28, 0-506/530-767.

MERCEDES BENZ diesel 200 D,
1983 r., stan bdb., cena 5.800 zł. Tel.
0-602/654-039.

MERCEDES 123 zielony, 81 r., 300
D, wspomaganie, c. zamek, alarm, stan
db. Tel. 0-502/425-003.

(1666/04)

(1621/04)

(1669/04)

VW GOLF 90r., 1.6 TO, alumfelgi ,

FIAT 126p, 1998 r., granatowy,
cena do uzgodnienia . Tel. 741-90-14
po 20.00.

zimowe koła , atrakcyjny wyląd , zadbany. Tel. 0-601/051-089.
(1622/04 )

(1670/04)

MERCEDES 230 kasta 124, 1988 r.,
bdb. stan, automat , e . siedzenia ,
sprowadzony, cena 120 tys. Tel. 0-508/
522-557.

FIAT TEMPRA COMBI 91 r. poj.
2.0 i + roczny gaz w kole , bogate wyposażenie . Cena 7.700. TEL. 0-603/
787-818.

(1625/04)

(1672/04)

PEUGEOT 206, 1.9 D, 1998r., 80
tys. km, bordo metalik, 5-drzwi , c. zamek, e. szyby. Tel. (062) 741-63-70.

SKODA FAVORIT z gazem, 1991/
92 r., stan bdb. oryginalny lakier. Tel.
0-698n14-890, 740-57-98.

(1630/04)

(1673/04 )

DAEWOO TICO 94r., stan bdb ,
cena do uzgodnienia (użytkowany
przez kobietę) . Tel. 0-603/351-546.

POLONEZ CARO 1993r., lub FIATA 126 EL, 1995 r., cena do uzgodnienia. Tel. 0-692/750-606.

Opel Kadet kombi 1,6 benz. , kolor srebrny metalik 191 st. bdb. Tel.
0-600/024-258.

FIAT 126p, 92 r. , biały, stan dobry, cena
do uzgodnienia. Tel. 761-79-78 po 18.00.

(1631/04)

Sprzedam Simsona Duo (inwalidzki) , kola do Jawki i WSK. Tel.
749-62-23 .
Sprzedam skuter Piaggio i samochód Peugeot 106 rok prod . 1995, tel.
0603/320-728.
Sprzedam Fiat 126p rok 1990 ,
cena 1200, tel. 0508/647-392.
Sprzedam Fiata 126p r.91, nowe
opony, akumulator i inne części, oryginalny lakier, tel. 0604/412-859.
Sprzedam Volkswagen Golf 1.8,
składak 1997, tel. 062 740-48-97.

Sprzedam Opel Astra 1.4, 92/93 r.,
stan bdb , tel. 061 287-46-09 , 0606/
45-38-70.

(3400/04)

Sprzedam Fiata CC 700 - 1994 r.,
czerwony, cena do uzgodnienia. Tel.
747-51-27 .

BMW 520i rok prod. 1990, poj. 2.0
R6, przebieg 138 tyś ., ciemna zieleń ,
centralny zamek, I właściciel. kpi. dok.,
cena 13.500 zł , tel. 0600/454-200

FIAT 126p, 91 r., stan bdb. li wła
Cena do uzgodnienia . Tel.
0-602/437-978 .
ściciel.

Sprzedam Volkswagen Gd 111.3,
rok 1990. tel. (0-62) 505-35-24, 0-606/
406-036. Dzwonić po 15.00.

(3396/04)

Sprzedam Fiata CC 700 - 1992 r.,
czerwony, stan b. dobry, cena 5.300.
Tel. 0-601/510-451 .

Suzuki Vitara Grand poj 1.6 16V,
rok prod. grudzień 1992, ciemna zieleń , c. zamek, elektryczne szyby, zadbany, tel. 0509/333-230

Ford Escort Kombi, poj. 1.4, rok
prod. 1991 , czerwony, c. zamek, szyberdach, zadbany, cena 5,7 tyś, przebieg 120 tyś . km , tel. 0502/222-401 .
Ford Fiesta poj 1, 1, rok prod .
1991 , czerwony, zadbany, cena 4 ,6
tys., tel. 0502/222-401 .

idzie~z w dobtą ~ttonę

(1634/04)

SEAT CORDOBA 1997r., czerwień , stan idealny oraz aparat i igłę do
prasy wysokiego zgniotu typ 442 . Tel.
(062) 741-52-80.
(1636/04)

MERCEDES 123 2000 D 1983 r.,
c.zamek, szyberdach, wspomaganie.
Tel. 721-17-94.
( 1641/04)

TOYOTA CAMRY 1988 r. , c. zamek, wspomaganie. Tel. 721-17-94.

( 1674104)

POLONEZ CARO 1993r. , 1.6 GLI
+ gaz, wtry~k. czerwony, bezwypadkowy, alufelgi, cena 2.900 zł. Tel. 741-82-23.
(1675/04)

FIAT 126p, 95 r. , EL, stan bdb. ,
cena 2.500. Tel. 0-880/304-799.
(1676/04)

Kupię każde

auto uszkodzone,
niszczone , rozbite . Mogę dojechać.
Sprzedam Audi 80 , 82 r., 1.6 benzyna
z gazem do uzgodnienia. Fiat 126p,
1985 r., na oryginale , stan bdb. Tel.
0-692/765-941

(1641/04)

MITSUBISHI LANCER GLXi 1.5,
sprowadzony, 1994 r. , 135 tys.km ., c.
zamek, autoalarm , e.szyby i lusterka.
Tel. 0-509/544-407 lub 764-05-50.
(1642/04)

FIAT TIPO 1989/96, 1.6 , c. zamek,
e. szyby, granat, deska digital, cena
4.200 zł do uzgodnienia. Tel. 0-693/
383-633.

(16nl04)

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

(1647/04)

SEAT TOLEDO 1.9 diesel, 1994 r.,
złoty metalik, szyberdach, wspomaganie,
alarm + pilot, hak. tel. 0-602/598-856.
(1649/04)

FIAT PUNTO 1996r., 1.7TD, wspomaganie, e. szyby, c. zamek, klimatyz.,
cena do uzgodnienia. Tel. 0-693/866-912.
(1652/04)

FORD ESCORT 1.4, 92 r., granat
metalik, c. zamek, sprowadzony, cena
4 .300 . Tel. 0-600/072-652.
(1655/04)

AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Jarocin, ul. Wolności 4,
tel. 747-90-81 oferuje licencjonowane
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami , wyceny nieruchomości,
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

(SOJ 535/04)
Sprzedam mieszkanie - 58 m2 , os.
Konstytucji 3 Maja. Tel. 0-601ll59-963.
(26 21/04)
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Tanio sprzedam budynek mieszkalny na wsi o pow. 27 m2 , w miejscowości Bieździadów, gm. Żerków. Tel.
(0-62) 783-11 -70.
(2987104)

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Jarocinie, 62 m2• Tel. ~05/230-348.
(3206/04)

m 2,

Sprzedam mieszkanie, 54
3pokojowe, IV p., na os. T. Kościuszki
w Jarocinie. Tel. 0-603/944-454 .
(3221/04)

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe 50,4 m2, na parterze, w bloku dwupiętrowym z cegły. Tel. 0-600/209-212.
(3254104)

Mieszkanie do wynajęcia , 2 pokoje, os. Kościuszki. Tel. 691-362-401.
(3284/04)

Sprzedam atrakcyjnie położoną
w Jarocinie na ul. Glinki, o pow.
968 m2 • Tel. 0-601/082-130.

Sprzedam dom 200 m2 , Zielona
4000 m2 , do wprowadzenia od zaraz. Tel. 0-609/188-433 .

Łąka , działka

(1606/04)

mieszkanie w Jarocinie na ul. Kusocińskiego 27, w domu,
cały parter. Tel. 0-606/759-216.
Wydzierżawię

Do wynajęcia lokal 60 m2 w Jarocinie na działalność , dogodny parking .
Tel. (0-62) 747-12-77, 0-694/707-048.

(3364104)

Sprzedam garaż z lokalizacją,
Wroclawska 66. Tel. (0-62) 505-43-06 .

Dom wolnostojący do wynajęci a ,
150 m2 powierzchnia użytkowa + 35 m2
garaż , 4 pokoje, kuchnia , 2 łazienki ,
skrytka, kominek+ taras. Tel. 740-30-83,
wieczorem od 19.00 .
(3330/04)

Kupię działkę budowlaną

w Nowym Mieście lub w Koziej Wolicy. Tel.
(0-61) 287-43-35, po godz. 20.00.

(3372/04)

pomieszczenia na
w centrum
Jarocina. Tel. (0-62) 747-60-95, 0-604/
784-202.
Do

wynajęcia

(3343/04)

wynajęcia

Sprzedam mieszkanie własno
w Jarocinie na os. Konstytucji 3
Maja, 58 m2 , parter. Tel. 0-601/75-99-63.
(3302/04)

(3355104)

ściowe

D.F.R. ,,TEMIDA"
I

Do

RESTAURACJA

r

MASZ DlUZNIKOW
,

,ZADZWON

(3368/04)

Sprzedam dom w centrum Jarocina o pow. mieszkalnej 260 m2 i handlowej ok. 90 m2 z garażem i piwnicami. Tel. 0-604/894-359.
Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe, Jarocin . Tel. 0-605/231-109.

działalność gospodarczą

W

''

M

Kupię dom stary lub do remontu ,
blisko Jarocina . Tel. 0-602/593-962 .

I

Sprzedam mieszkanie własno
Dobrzycy, 75 m2 , tel.
062 741-30-91 lub 0606/986-149.

ściowe w centrum

I
I

Do wynajęcia kawalerka - Poznań
Śródka , tel. 0603/137-125.
Kupię działkę budowlaną w Nowym Mieście lub okolicach , tel. (0-61)
28-74-335.
Poszukuję do wynajęcia kawalerlub dwupokojowe mieszkanie w Jarocinie , tel . 0-6067370-194.
kę

TERAZ PŁACISZ MNIEJ,
A TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE

MOŻE PRZECZYTAĆ

TRZY RAZY WIĘCEJ LUDZI.

Do wynajęcia pomieszczenie
23 m2 na sklep w Gostyniu. Tel. 0-609/
284-516.

Mamy dla Ciebie
specjalną ofertę.

(3382/04)

Przejmę ziemię w dzierżawę w zamian za rentę strukturalną. Pomogę
w załatwieniu wniosku. Tel. ~06/507-813.

Piekarnię i sklep w Gostyniu oddam w najem. Tel. (0-62) 725-45-32.

(3391/04)

NOCLEGI „U Zagrody" GOŁU
CHÓW - łazienka, kuchnia, obiady,
wypożyczalnia rowerów. Tel. 761-76-47,
761-79-65, 0-606/607-022.

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

główna

(155 1104)

''

- Kuchnia Polska

Sprzedam dom jednorodzinny
z poddaszem użytkowym, działka 0,5 ha
na wsi, 1Okm od Pleszewa. Tel. 0-696/
965-985.

Ogłoszenie w dwóch tygodni.~ach:
·

· czór taneczny

Ale to nie wszystko.

w „Życiu Gostynia" i „życiu Rawicza
Jednym

Skup bydła 0-601 /988-464.

płatne gotówką.

cztery tytuły,
cztery powiaty,
300 tysięcy ludzi,

Tel.

(743/04)

większa skuteczność

ogórki, pomidory,

za jedyne 14 złotych ,

owoce, agrest, porzeczkę, czereśnie .
Tel. 0-62/505-02-78, 0-880/354-560.
(3 125104)

długów

Jarocin, ul

Maratońska

1, tel. 747-28-77

Pilnie kupię jałówki cielne , hodowlane. Tel. (0-62) 741-47-61 , kom .
0-602/777-217 .

Oferta ważna do końca lipca.

Szczegóły - biuro ?91~5?;.eń

(3164104)

.,Gazety Jarocinsk1eJ •
Rynek 21

Sprzedam prasę K 442 (niemiecka} , kupię tura do C 360 i przyczepę
zbierającą. Tel. (0-62) 740-95-64.

(wejście od

Sprzedam kopaczkę do ziemniaków ciągnikową. Tel.(0-62) 721-82-46.
(3281/04 )

Sprzedam dmuchawę do ziarna
z podrzutnikiem, wydajność 15 ton/h. Tel.
(0-62) 740-25-51. Dobieszczyzna 109.
(3280/04)

Sprzedam kuce miniaturki, wzrost
82 cm, spokojne, idealne dla dzieci ,
cena - ogierek 2200, klacz 4500. Tel.
0-602/83-33-39.

Administracja publiczna
A dministracja gospodarcza
.
rozszerzony program informatyki
intensywna nauka - języków:

(3331/04)

Sprzedam cielaka - byczek. Tel.
740-97-24.
(3336/04 )

Sprzedam limit mleczny . Tel.
(0-62) 740-95-17.

rrJ·

Sprzedam Ursus C-360 - 3P~ic,ski·
czepa wywrotka - 6T, pług pię(0-65)
bowy - podorywkowy. Tel.
571-62-21 (wieczorem) .
· łóWkę,
Sprzedam cielaka Ja
(0-62) 740-90-62 .

(3337104)

(3342/04 )

Sprzedam wiśnie, Wola Książęca 55,
tel. 740-66-32.
(3353/04)

na studiach dziennych dla najlepszych kandydatów
możliwość

2 42-07
Prasa Z 224, 1989. tel. 74 •

siewnik zbożowy, szerokość robocza 3 m. Tel. (0-62) 740-44-04.

bezpłatn e

Na li i Ili roku istnieje

. ·mport, pel·
Sprzedam warchla k 1, 1 o/o rnię·
na profilaktyka hybryd, 55 • 58 _502/
sności, waga 25 - 27 kg, Tel. 0
610-371 .

Kupię

angielskiego, francuskiego, hiszp a ńskiego ,
niemieckiego, rosyjskiego

Miejsca

. to owies,

Sprzedam jęczmień, zy ' ..4 33.
tel. (0-61) 282-19-47, 0/509· 178

(3279/04)

Sprzedam prosięta . Zakrzew 38,
tel. 740-94-86 .

ulicy Mickiewicza)

tel. 505 - 3000.

(3282/04)

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy , polski , pierwszy właściciel , cena
2600 z/. Tel. (0-62) 741-32-01 .
(3354104)

Sprzedam jęczmień jary i pszenżyto ozime. Tel. (0-62) 740-47-08.

uzyskania

(3356/04)

STYPENDIUM
SOCJALNEGO I NAUKOWEGO

Sprzedam jałówkę cielną, wycielenie
polowa września . Tel. (0-62) 72-13-153.
(3358/04)

Uczelnia zapewnia możliwość kontynuacji
nauki w Jarocinie na dwuletnich

niwersyteckich S diach Magisterskich
Rekrutacja 63-200 Jarocin Al. Niepodległości 34a
tel. (062) 505 20 60, fax. (062) 505 20 90

Sprzedam plug 5-cio skibowy,
stan techniczny bardzo dobry. Tel.
749-32-69.
(338 1104)

Sprzedam 3,8 ha w tym las
w Suchej. Tel. 0-604/435-131 .
(3407104)

Sprzedam dmuchawę do ziarna
i siana , opony do ciągnika 16,9 x 34;
króliki mięsne . Tel. 0-505/943-905.
(3415/04)

Sprzedam konia rasy wielkopolskiej ogier gniady, 1,5 roku , ułożony.
Tel. (0-62) 747-55-65.
(3418104)

d

słowem:

(1644104)

Kupię cebulę ,

ściągania

w "Gazecie Jarocińskiej
i "Życiu Pleszewa"
kosztuje tylko 14 złotych.

Za darmo opublikujemY
„
Twoje ogłoszenie

każdy piątek zaprasza na

Tel. O·BOB 420 924
Skuteczna

www.gj.com.pl

(3364104)

Oddam w dzierżawę dwa odręb
ne lokale po 75 m2 lub jeden połączony
o powierzchni 150 m2 na każdą działal
ność gospodarczą. Tel. 0-509/493-904
po 16.00 .

(3335/04)

pomieszczenia na
działalność gospodarczą lub magazyny o pow. 71 m2 , w centrum Jarocina.
Tel. (0-62) 747-32-47, (0-62) 747-36-92.

(3296/04)

mieszkanie własnościo
we w bloku M 4 63 m2 na domek jednorodzinny w Witaszycach lub Witaszyczkach . Tel. 0-660/073-894.

(3324/04)

(3326/04)

-------------------

(SOJ 9 10/04)

Zamienię

pokój 2 studentkom lub
2 studentom w Poznaniu na os. Oświe
cenia (Rataje). Tel. 0-608/679-941 .

Wynajmę

działkę

(3293/04)

Do wynajęcia pokój z łazienką
w Jarocinie. Tel. 0-603/058-705.

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004

.
wepO·
LOMBARD - natychrn 1asto in ul.
ŻYCZKI POD ZASTAW. Jaroc '
Targowa 2, tel. 505-26-62.
rofesjo·
VIDEOFILMOWANIE - p .. video
·
dUkCJI
nalne studio cyfrowej pro t e cenY·
(kamera cyfrowa); korzY~;0.1s-65,
Oferta multimedialna. Tel.
tel. kom . 0-604/295-249.
odars!Wa
NAPRAWA sprzętu gosP Jarocin,
domowego. ZAKŁAD AGDi;os.42-01
ul. Wrocławska 76, tel. (0-6Z)
(0-62)
od 11.00 do 16.00, tel. dom740-62-03.
odświetla·
REKLAMY, kasetony P fikatorY·
. · dentY
HP
ne napisy na odz1ezy, 1 . dY B '
•
.
poJaZ • . e
laminowanie ; tablice na
1<uacYJn.
• 1 ewa
· 11·
nagrobkowe , ppoz.
cinan1e
(atest) - komputerowe wy ·u 10. tel.
ter. SIMAR, Jarocin, Do zdroJ
747-36-47

nie zattzymui !!i~

Q

Gazeta Jarocińska
30 (719) 23 lipca 2004
www.gj.com.pl
------------------

REKLAMA - tablice szyldy kaseto ny podsw1etlane
· ·
'
'
karoserie
plandek"1· ritery przestrzenne,
· wycinanie
· kom~~tero~e. wi_zytówki. P. w_. REX - Miał Kroi, Witaszyce, ul. Zużlowa 9a,
tel. 0-601/830-428.

M _Usługi tapicerskie i ślusarskie.
anola Białek, 63-840 Krobia, Kuczyna 1.
STOLARSTWO budowlane i meblowe. NOWOŚĆ! CYKLINOWANIE
~Odłóg szlifierką bezpyłową. Tel./fax
47 -20-78, 0-504/877-794.
(SOJ918/04)

VIDEOFILMOWANIE (DV - kame-

:o~~frowa), montaż cyfrowy (możli
m c zapisu na DVD) , prezentacje
Wultirnedialne na CD. FOTOGRAFOOANIE. Tel. (0-62) 747-42-86, kom .
·601 /722-999.

H

(275 1/04)

VID~OFILMOWANIE FOTOREPOR
" cyfrowa
ka TAZ" - studyjny montaż,

Warnera. DVD - gratis. Sesja zdjęcio0_60W0 Plenerze . Tel. 742-20-14 lub
/343-919.

+ Przewóz osób lub towarów
1
74:~~ta. Kraj i zagranica. Tel. (0-62)
-80, 0-695/415-491.

DF

(SOJ 731/04)

- windykacja.
Maszct1R · „TEMIDA"
·
42o. ~zników - zadzwoń. Tel. 0-505/
924

Pełn:us 8 osób lub 1 tona, F-ra VAT,

o.6091Ubezp1eczenie. Tel.

747-54-76,

217-524.

cy trowadzę ewidencję czasu prarow~~rowców oraz dokumentację kieo.69801W0 wg. zmian po 1.01.2004 r. Tel.
86-714.
nitu ~kladanie kostki brukowej i gra• anio, solidnie. Tel. 0-506/913-289.

v,o

(SOJ911/04)

„KARCHER" - profesjonalne
czyszczenie dywanów i tapicerki . Czystość, higiena, elegancja. Tel. 505-28-30,
kom. 697-140-908 .
(S0J914/04)

Roboty ogólnobudowlane, ploty
klinkier-krótkie terminy. Tel. 747-32-51 ,
0-606/832-159.
(S0J917/04)

Kapela - akordeon , gitara, organy,
wokal. Wesela , zabawy, jubileusze.
Gramy na żywo! Tel. 747-50-59 (wieczorem).
(S0J916/04)

mia Usługi transportowe: żwir, ziek
, aszka p·
Q.5 921431 _ ~~se , gruz, 25 ton. Tel.
35
Us1 .
(SOJ 842104)
Piasek ug, transportowe: żwir gruby,
zu. ii czarnoziem , torf, wywóz grue. 747-54-98.

i'

Wyk

(SOJ 842/04)

opy koparką: fundamenty,
'stawy. Tel. 0-604/408-582.

Wyk

Usługi

transportowe- piasek ,
żwir, ziemia . Tel. 747-29-46 , kom .
0-604/326-633.
(SOJ 923/04)

Naprawa maszyn krawieck ich .
Tel. 0-504/358-453.
(SOJ 925/04)

Nagrobki z granitu , lastriko, róż
ne kolory. Witaszyce, ul. Słowackiego
15. tel. (0-62) 740-13-96 , kom. 0-601/
154-641 .
Układanie

kostki brukowej tel.

0-509/544-682.

Malowanie , tapetowanie , szpachlowanie, karton-gips . Tanio!
tel. 740-31-39 , kom. 0-603/53-86-18,
0-602/57-92-43.
TRANSPORT 6-12 ton , ładunki
powrotne. Tel. 0-600/454-736, 0-602/
125-903.
(sop/660)

Montaż wkładów kominowych
z blach kwasoodpornych grubości
0,6 mm, 0,8 mm , 1 mm oraz elastycznych typu ALU FOL. Tel. 742-58-01 ,
0-600/311-596.

.

(SOJ 842/04)

nową ~szanie traw kosiarką spalispalin na zylkę oraz cięcie drzewa połą
ową. Tel. 740-65-13.
Usłu .
(3157/04)
Pa, 70 N~1transportowe: 0,6 + przyczeWsPólp Llkm , chętnie stale zlecenia,
raca. Tel. 0-693/145-402.
Przy·
(3214/04)
lane _ t Jmę zlecenia ogólnobudowWnętrzn~nkowanie zewnętrzne , weny itp ii · ocieplanie + tynk szlachet. el. 0-608/142-593.
. Rem
(soJ 895/04)
nie Po anty, murowanie, tynkowa. ' Sad k"
C1ep1an· z 1, zakładanie płytek. Do0.560t~e73budynków, ploty - klinkier. Tel.
-916.
. Muro
.
(SOJ 896/04)
k1 itp
Wan,e, tynkowanie posadz37o.1 °gólnobudowlane. T~I. 0-606/
22
"frans
(SOJ905/04)
Prze% Po~ ciężarowy do 25 ton,
0-B217 °9°lne, żwir, piasek, torf. Tel.
4 45
- -27, kom. 0-692/162-571.

j

(S0J906/04)

Kredyty gotówkowe - bez porę
czycieli , hipoteczne, na dowolny cel ,
oddłużeniowe . Tel. 0-62/721-69-04.

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Iwona Udzik, ginekologpolożnik, specjalista medycyny rodzinnej. USG . Badania okresowe
i- wstępne . Jarocin , ul. Zapłocie 22.
Przyjęcia codziennie : poniedziałek
i wtorek od godz. 17.00, pozostałe dni
oraz w sobotę tylko po rejestracji. Rejestracja tel. kom . 0-605/077-222 lub
747-24-81 . Parking dla pacjentów.

(S0J902/04)

Wakacje (urlop) w Skandynawii
za pien i ądze zarobione za granicą.
Wyjazdy sponsorowane dla osób
z samochodem. Tel. 0-62/740-48-05,
0-600/85-64-06 .
(3359/04)

Kredyty; szybko, bez poręczycieli .
Tel. 0-62/747-54-20 po 20 .00 , kom .
0-606/739-701 .

DERMATOLOG Arkadiusz WalPrzyjmuje: ul. Gołębia 3, wtorki 14.00-15.00, czwartki 15.00-16.00;
tel. 0-604/537-845.
czyński.

Agencja Towarzyska „GEJSZA"

Garaże

blaszane ocynk i kolor od
1.400 zł. Bramy uchylne i dwuskrzydło
we. Raty. Tel. 733-88-30, 0-693/030--206.
NIEMCY - POMOC URZĘDOWO
PRAWNA . Tel. (0-61) 853-70-07 , 0604/645-598.
DITESCO s.c. Pożyczki gotówkowe, 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 742-00-52, 0-608/181-677
(SOP/232)

ZESPÓŁ MUZVCZNY „WALKER"
-wesela, bale, plenery. Tel. 0-609/515-045.

MEDYCYNA PRACY , BADANIA
KIEROWCÓW, BADANIA STUDENTÓW lek. Elżbieta Skrzypczyńska codziennie, Jarocin , ul. Bema 29/15,
tel. 505-23-25 , tel. 0-696/270-000.
(SOJ 715/04)

MEDICUS - Maria Suwalska
ECHO SERCA, dorośli. Rejestracja
środy, tel. 747-83-83.

(3373/04)

Zespól muzyczny „Spektrum"
- wesela , zabawy i inne imprezy. Tel.
0-888/919-031 , 740-65-66.

MEDICUS - ONKOLOGIA Grzegorz Urbański - specjalista chirurgii
ogólnej i onkologicznej. Poniedział
ki od 16.00 , tel. 747-83-83.

(SOJ 922/04)

Zgubiono legitymację szkolną
na nazwisko Jan Czemeńko , wystawiona przez ZSP Tarce. 505-35-18.

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.

Potrzebujesz gotówki? Kredyt
bankowy od 1,75% , hipoteczny, gotówkowy, oddłużeniowy. A'Conto, Jarocin ,
ul. Śródmiejska 14. (0-62) 505-22-86
i 0-608ll44-769.

CHIRURG, lek. med. Anatol Ziewtorki, czwartki 16.00
- 17.00; Jarocin , ul. Słoneczna 8, tel.
747-14-05, 0-604/536-676.

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.
(S0J761/04)

Dr med. Dorota Fundowicz specjalista onkolog przejęcia poniedział
ki, Jarocin ul. Wrocławska 38 (przychodnia MEDAN) od 15.00, rejestracja
tel. 747-22-61 , od 8.00 do 18.00. Tel.
0-691/140-224.

liński. Przyjęcia:

ODBIERZ PODATEK za pracę
w Niemczech. GERMAN-CONTACT,
tel. (0-61 )853-70-07, 0-604/645-598.

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).

OTWÓRZ FIRMĘ W NIEMCZECH
i pracuj legalnie. Tel. (0-61) 853-70-07,
0-604/645-598.
Szkoła Języków

Obcych zatrudni
lektorów. Tel. 0-502/633-004.
Zatrudnię mechaników samochodowych z um iejętnością spawania . Tel. 0-602/883-125.

- nowe dziewczyny, striptiz, taniec
GOGO; czekamy całą dobę . Pleszew,
ul. Traugutta 26, tel. 742-74-74.

GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Edyta Bloch ; diagnoza i porady psychologiczne , psychoterapia .
Jarocin , ul. Wrocławska 38. Rejestracja telefon i cz na 7 4 7-82 - 83 ,
0-607 /093-111.

(S0J912/04)

Szukam wykonawcy na kompleksową naprawę kominów. Tel. 0-62/
747-60-61 pogodz. 18.00, 604ll80-778.

(SOJ 795/04)

(1422/04 )

frow EOFILMOWANIE (kamera cymówa, komputerowy montaż videofilsług~ Płyta DVD) fotografowanie. ObUl. 1/vmuzyczna uroczystości. Pleszew,
o-5 081schodnia 14. Tel. 742-02-06,
433-835.

Zatrudnię grafika komputerowego/operatora DTP. Tel. 0-509/211-859.

w domu klienta. Dla klientów sprawdzonych . Wystarczy się umówić na wizytę . Zadzwoń , tel. 0-506/050-854 lub po
19.00 747-75-22 .

(S0J909/04)

Zespól muzyczny . FOSTER
BOYS" - wesela , zabawy, jubileusze
itp. imprezy. Tel. 740-49-91 .

(SOJ 694/04)

Kl _ EMOROIDY,ŁUSZCZVCA,ŻYLA
m . szybko, bezpowrotnie wyleczysz
K!~ci_ą ziołową. Tel. 0-604/957-327 ,
zrnin, ul. Łączna 8.

roWy

Usługi transportowe BUS 1,5
tony, up·rawnienia ADR i OC przewoź
nika. Tel. 0-62/747-45-68, kom . 0-608/
600-776 .

O GŁOSZENIA

Zostań konsultantką

PRACOWNIA EEG - badania en-

Oriflame!

Tel. 0-504/157-427.
(S0J881/04)

Poszukujemy dobrego kucharza , sumiennego i operatywnego. Oferujemy ciekawe warunki płacy i pracy.
Zgłoszenia osobiste lub listowne (CV
+ życiorys) na adres: Pizzeria „STODOŁA ", os. Konstytucji 3 Maja 32 ,
63-200 Jarocin.

(S0J903/04 )

Zostań konsultantką

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.

(S0J908/04)

Przyjmę

mechanika do pracy
w sklepie motoryzacyjnym, wykształ
cenie średnie, techniczne. Tel. po 20.00
747-88-21 .

wtorki godz. 17.00 · 18.00

Pleszew, ,I. Wyspimskiego a
((8Cllrum Usług Ił.ad.) wtorki gooL

19.00 · 20.00

(rąeslro,jo tel. 742-48-89)
Leczeni e: t~ z.ika. łu 2.e:z.yc y, gn ybicy, alergii,
chorób skóry, wł osó w i imno\:c1, .. Ooro{l i id zia;i
Usuwanil' : kurzajcl, brod awe k. l.1ykcin .
wl ól .nbków, D3t4) 'Di3LÓ~ , odcis\ ów tlp.

lub 0-601-8 19-926

Avonu , te-

raz wpisowe tylko 1O zł. Zadzwoń
747-65-83 lub 503-006-537.

(..jlde od ,Irony os. Ko nsl~ tq 3M~o)

Tel. dom. Pozn ań (0-prefiks-61) 823-01-63

K. Malecki - SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK. Przyjęcia: wtorek,
środa, piątek 16.00 - 18.00, po rejestracji telefonicznej 74 7-12-04, po
20.00.Jarocin, ul. Gołębia 3.

(S0J882/04)

Jarocin ul. Wrocławska 928

uprzedniej rejestracji telefonicznej
747-10-09, Jarocin, ul. Gołębia 3.

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY,
PRACOWNIA USG, KTG leczenie
nadżerek LEEP - LOOP - lek. med.

do przyuczenia
na stanowisko introligator. Oferty wyłącznie pisemne na adres: Drukarnia
Projekt, Jarocin, ul. Kusocińskiego 12.

Jarocin ul. Sienkiewicza 14
(obokdw. PKS i Pl(P) poi~ godz. 19,00 · 20.30

cefalograficzne mózgu Przyjęcia po

SPECJALISTYCZNY GABINET

Przyjmę stażystę

(2764/04)

SPECJALISTYCZNY GABINET
UROLOGII i ANDROLOGII
prof. dr hab. n. med .
Otulakowski

Bolesław

Przyjęcia:

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

(SOJ 70&04)

Kredyty bankowe , gotówkowe
- bez poręczycieli, hipoteczne - zakup
finansowanie 100 %, budowa, remont,
pożyczka na dowolny cel , oddłużenio
we. Jarocin, ul. Wąska 7, tel. 0-608/
675-638.
(S0J900/04)

Zgubiono legitymację szkolną na
nazwisko Robert Abramowicz.
Szukam dojeżdżających do
pracy z okolic Żerkowa do Śremu . Tel.
600/505-558.
(330 1/04)

„LUKAS" KREDYT GOTÓWKOWY
- wygodny sposób zawarcia umowy

Drukarnia NOWAK - Jarocin zatrudni drukarza offsecistę ze znajomością maszyn Dominant, Romayor,
Heidelberg lub Rolad oraz grafika ze
znajomością programów Corel, lllustrator oraz Photoshop. Adres: Jarocin, ul.
Poznańska 33, tel. (0-62) 747-17-37.

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.

Murarza - tynkarza przyjmę od
zaraz. Tel. 0-607/866-623.

Lek. med. Artur Kułakowski,
specjalista UROLOG CHIRURG.
Badania USG . Przyjęcia : J-n ., ul.
Wrocławska 92 B, poniedziałki. Wizyty po rejestracji telefonicznej: tel. 0-604/
759-490.

\Vit~tny w n~u:zytn biutz{! ogło!:z{!ń

ZMIANY ZIM'RODNIENI0\11.€
I REUMAlYCZNE
.,.. URAZY SPCRTOVVE
I STANY POURAZOWE
li> ZMIANY PR~ECIĄżENIONE
U MŁODZIEZY

GABINETY KONSULTACYJNE

Zatrudnimy sprzedawców do sklepu komputerowego w Jarocinie grzegorz@atom-pc.pl

btawo! do!!zl!dłl!~

li>

~ ul. t!łdhill

.•

"'· Goljb,, \~ ~

~
3

JAROCIN, UL.

ZAPŁOCIE

22

(obok Biedronki)
TEL (0-62) 747-24-81 , (0-61) 822-00-41
PLESZEW, UL POZNAŃSKA 58
TEL . (0-62) 508-00-55, (0-61) 822-00-41
SPECJALISTA ORTOPEDA HENRYK GRUONIEW1C2

z Kliniki

Schorzeń

Kolana w Poznaniu

i1111ij1k1
b.__..,
iuro ogłoszeń
63-200 Jarocin, Rynek 21, tel. (062) 505-3000

wejście od ulicy Mickiewicza, naprzeciwko PKO
zapraszamy od 9.00 do 16.00, w soboty od 10.00 do 12.00
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KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
11 110-LATKÓW W PŁYWANIU

Pirania w
Bardzo dobrze spisali ię młodzi pływa
cy Piranii Jarocin w Ko- - - respondencyjnych Mistrzostwach Polski Dzieci JO i 11- letnich. Joanna Sawicka trzykrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych jedenastolatków w Polsce. Reprezentantka Piranii zajęła szóste miej-

czołówce

skiego Związku Pływackiego,
który ogłasza ostateczne wyniki.
Wielkopolskie eliminacje, bę
dące zarazem mistrzostwami województwa odbyły się w Śremie.
I choć od zawodów upłynęło już
sporo czasu, dopiero niedawno na
internetowej stronie Pol kiego
Związku Pływackiego pojawiły

się oficjalne rezultaty. Jarocińscy

Najlepiej spisała się Joanna
Sawicka (11 lat), która trzykrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce. W wyścigu na 100 m dowol nym Sawicka zaję ła szóste
miejsce w Polsce. Na dystansie
dwukrotnie dłuższym była ósma,
a na 50 m sklasyfikowana została na siódmej pozycji. Ponadto
Sawicka zajęła dwunaste miejsce
na I 00 m stylem grzbietowym .
Dobry wynik uzyskała także Jagoda Walczak, która była dziewiętnasta w wyścigu na 100 m
stylem motylkowym. W kategorii
chłopców jedenastoletnich najlepiej wypadł Michał Siwek, który
zajął 27 i 30 miejsce w wyścigach
na I 00 i 200 m stylem kla<;ycznym.
Również dziesięciolatkowie
mogą być zadowoleni ze startu

swych rówieśni
ków w całej Polsce wypadli bardzo dobrze, wielokrotnie znajdując się w pierwszej trzydziestce
mistrzostw (średnio w każdej
konkurencji k lasyfikowanych
było około 300 zawodników - najwięcej - prawie 500 wys tartowa-

w mistrzostwach, Kamil Marecki był osiemnasty w wyścigu na
100 m stylem dowolnym (ponadto był 22 na l 00 m dowolnym i 28
na lOOmkJa5ycznym). Wśród dziewcząt, najwyżej sklasyfikowano Martynę Michalak, która była 23 na 50
m stylem motylkowym oraz 29 na
200 m stylem grzbietowym.
W sumie w wielkopolskich
eliminacjach pływacy Piranii wywalczyli 22 medale (9 złotyc h, 7
srebrnych i 5 brązowych).
Szczegółowe wyniki zawodów ze Śremu w ramce.

ło na50 stylem dowolnym chłopców).

(faf)

•PŁYWACY

PIRANII JAROCIN zaistnieli w ogólnopolskich rankingach
w kategorii dzieci 1O 1 11-letnich

sce na 100 m, siódme na 50 m oraz
8 na 200 m stylem dowolnym.
W kategorii dziesięcio i jedenastolatków zawody w randze
mistrzostw Polski rozgrywa ię
korespondencyjne. W każdym
województwie odbywają się turnieje selekcyjne, a następn ie wyniki z nich przesyłane są do Pol-

pływacy wśród

CZY ŻERKÓW BĘDZIE GOSPODARZEM MISTRZOSTW POLSKI
JUNIORÓW W SZACHACH

•

Nagrody i zachwyty w Zerkowie
Wielkim sukcesem
organizacyjnym zakoń
czyły się Mistrzostwa
. .- . ~ Wielkopolski Juniorów
i Juniorek w szachach,
które odbyły się w Żerkowie. Prezes Wielkoposkiego Związku
Szachowego - Janusz Woda bardzo chwalił organizatorów imprezy - pełnomocnika W ielkopolskiego Związku Szac howego
w strefie południowej Jolantę Mikołajczyk i Kaliskie Towarzystwo
Szachowo - Warcabowe za organizację, a także włodarzy miasta
i gminy Żerków za znakomite
warunki do uprawiania sportu,
.,. jakie stworzyli na swoim terenie.

W naszym związku mamy taką zasadę, że wybieramy miejsce or-

ganizacji zawodów na podstawie
konkursu. Tym razem wytypowaliśmy Żerków i nie zawiedliśmy
się! Była to najlepsza impreza
szachowa w tym roku, gdyż nigdzie szach iści nie mieli tak dobrych warunków jak tutaj. Ogromna gościnność, bardza dobre jedzenie, wspaniale tereny i piękny
obiekt - zachwyca ł się prezes
WZSzach. Janusz Woda. Ponadto prezes Woda zapowiedział, że
w przyszłym roku zaproponuje
w PZSzach. Żerków na miejsce organizacji corocznego obozu dla
szachistów z całej Polski „ Wakacje
zszachami". Tusqtakwspanialewa-

nmki., że z powodzeniem mogłyby

ię

odbywać mistrQ)stv. •a Polskijuniorów

- dodał na koniec Janusz Woda.

Podczas uroczystego zakoń
czenia Mistrzostw Wielkopolski
Juniorów i Juniorek w szachach dyplomy, medale i nagrody najlepszym zawodnikom, oprócz burmistrzaŻerkowaJanusza Jajczyka i dyrektor Szkoły Podstawowej w Żer
kowie Barbary Urbańskiej, wręczał
prezes Wielkopolskiego Związku
Szachowego Janusz Woda.
Poza dekoracją uczestników
mistrzostw, prezes u honorował
także złotą odznaką Po lskiego
Związku Szachowego mistrza
międzynarodowego, olimpijczyka Zbigniewa Jaś nikowskiego
z Ostrowa Wlkp. oraz brązową
odznakąPZSzach. zawodnikaJKSz
-W Jarocin Pawia Witwickiego.
(pw)

Dziewczęta:

100 m styl grzbietowy:
1. Joanna Stawicka
7. Jagoda Ciesielska
200 m styl grzbietowy
1. Zofia Tomczyk
4. Jagoda Ciesielska
50 m styl dowolny
1. Joanna Stawicka
3. Klaudia Kaliszak
5. Jagoda Walczak
100 m styl dowolny
1. Joanna Stawicka
2. Klaudia Kaliszak
6. Aleksandra Trzeciak
200 m styl dowolny
1. Joanna Stawicka
2. Klaudia Kaliszak
5. Aleksandra Trzeciak
100 m styl klasyczny
1. Anna Śl usarczyk
200 m styl klasyczny
1. Anna Ś lusarczyk
50 m styl motylkowy
1. Jagoda Walczak
3. Klaudia Kaliszak
9. Aleksandra Trzeciak
100 m styl motylkowy
1. Anna Ślusarczyk
2. Jagoda Walczak
100 m styl zmienny
1. Anna Ślusarczyk
5. Jagoda Walczak
6. Jagoda Ciesielska

Warta Poznań
1.21,00
Pirania Jarocin 1.30,70
Pirania Jarocin 1.30,97

Klasyfikacja generalna
1.Anna Ślusarczyk
2. Joanna Stawicka
7. Klaudia Kaliszak
8. Jagoda Walczak

Warta Poznań
Pirania Jarocin
Pirania Jarocin
Pirania Jarocin

Pirania Jarocin 1.22,36
Pirania Jarocin 1.29,44
Posnania Poznań 2.58,21
Pirania Jarocin 3.12,89
Pirania Jarocin
Pirania Jarocin
Pirania Jarocin

Pirania Jarocin 1.10,95
Pirania Jarocin 1.17 ,83
Pirania Jarocin 1.21,55
Pirania Jarocin 2.35,29
Pirania Jarocin 2.49,00
Pirania Jarocin 3.00,20
Warta Poznań

1.27,27

Poznań

3.05,74

Warta

Pirania Jarocin
Pirania Jarocin
Pirania Jarocin

E lżbieta

i Leszek

Smo czyńscy zwycię

ży li wśród

par mieszanych w I Mistrzostwach
~-.....,. Polski Nauczycieli
w Siatkówce P lażowej. Elżbieta
Sm oczyńska, wraz z Anną Bochat z Ka lisza w ygrała także
w kategorii kobiet.

I Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Siatkówce Plażowej odbyły s ię w Krotoszynie. Ziemię
Jarocińską reprezentowało mał

żeństwo Elżb ieta ( Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie) oraz
Leszek S moczyńscy ( Zespół
Szkół w Cielczy). Jarocińscy wuefiści spisali się bardzo dobrze.

10 lal
Dziewczęla:

100 m styl grzbietowy
1. Daria Zawieja
2. Martyna Michalak
200 m styl grzbietowy
1. Daria Zawieja
2. Martyna Michalak
50 m styl dowolny
1. Malwina Cieślik
7. Martyna Michalak
100 m styl dowolny
1. Malwina Cieślik
8. Weronika Augustyniak
9. Wiktoria Talbierz
50 m styl klasyczny
1. Karolina Wiśniewska
6. Justyna Twardowska
100 m slyl klasyczny
1. Karolina Wiśniewska
3. Justyna Twardowska
50 m styl motylkowy
1. Malwina Cieślik
3. Martyna Michalak
100 m slyl zmienny
1. Karolina Wiśniewska
8 . Justyna Twardowska
Klasyfikacja generalna
1 Malwina Cleśl1k
8. Martyna Michalak

UKSTrćjkaObomikil.33 , 29

87
Pirania Jarocin 1·40•
6
1
UKSTrójkaObomiki 3·12•
33 52
Pirania Jarocin 3· •
UKS Trójka Obornik
Pirania Jarocin

34,BO
39,36

Posnania Poznań
Pirania Jarocin

33.03
34,48
1.12,23
1.19,33
1.22,49
1.23, 11

UKS 14 Poznań 2.41 ,30
Pirania Jarocin 2.48,63
Pirania Jarocin 2.58,45
Pirania Jarocin 1.34,48
Pirania Jarocin 1.41,38
Pirania Jarocin 3.22,84

UKS 14 Poznań

36,03

Pirania Jarocin

41,54

UKS 14 Poznań 1.20,15
Pirania Jarocin 1.37 ,36
Pirania Jarocin 1.39,62
UKS 14 Poznań 1.24,69
Pirania Jarocin 1.33,80

Jacek Matuszewski (TKKF
Trucht Jarocin) zajął dziewiąte
miejsce w Mistrzostwach Polski w Triathlonie na Dystansie Sprinterskim w kategorii
mężczyzn MS (40-49 lat).
Zawody odbyły się 11 lipca
w Chodzieży.
Zawodnicy miel i qo pokonania trasę, na którą składało
się 750 m pływania, 22,6 km
jazdy na rowerze oraz pięcio
kilometrowy bieg. Matuszewski tym razem nie najgorzej
wypadł w pływaniu. Chociaż
po pierwszej konkurencji zajmował 53. miejsce nie tracił
zbyf wiele do rywali. Słabiej
zawodnik TKKF Trucht wypadł w jeździe rowerem. Całą

wym wiatrem -

Tu

Pirania Jarocin \ •34
1
Pirania Jarocin 1. •
4577
UKS Trójka {)bo(lllki
'
51 80
Pirania Jarocin
•
6 93
3
UKSTrójkaObomikil. · 06
50
Pirania Jarocin 1· •
UKS Trójka Oborniki 40,06
45 79
Pirania Jarocin
•
157
13
UKS TrĆl!ka Oborniki · ' 28
1 46
Pirania Jarocin · '
UKS Trólka Oborniki
Pirania Jarocin

100 m styl grzbietowy
30 87
UKS 14 Poznań 1· ·
1. Damian Kowalik
4. Szymon Gotdziaszek Pirania Jarocin
7. Wojciech Rabczewski Pirania Jarocin 1. '
200 m styl grzbietowy
UKS Trójka Oborniki3.22,21
1. Bartosz Kaczmarek
3. Szymon Gotdziaszek Pirania Jarocin 3-~!·~~
3
5. Wojciech Rabczewski Pirania Jarocin · '
50 m styl dowolny
36,06
Pirania Jarocin
1. Kamil Marecki
38,22
Pirania
Jarocin
7. Szymon Gotdziaszek
100 m styl dowolny
1·20 •67
Wodnik śrem
1. Jan Janiszewski
1.20,87
_ ,4
Pirania
Jarocin
2. Kamil Marecki
1 28 1
5. Szymon Gofdziaszek Pirania Jarocin 1.32 ,59
Pirania Jarocin
7. Jarosław Andrzejak
200 m styl dowolny
3. 00,84
Pirania Jarocin _19,34
1. Kamil Marecki
Pirania Jarocin 3
7. Jarosław Andrzejak
50 m styl klasyczny
45,73
UKS 14 Poznań
1. Jakub Rembacz
49 ,66
Pirania
Jarocin
6. Tomasz Kubiak
100 m styl klasyczny
. 144,17
UKS Dzlew. KahS\ 44 ,76
1. Karol Buchnajzer
Piran!a
Jarocin
: 9,71
3. Kamil Marecki
14
Pirania Jarocin
5. Tomasz Kubiak
50 m slyl motylkowy
40,72
UKS 14 Poznań
1. Damian Kowalik
44,07
Pirania Jarocin
2. Jarosław Andrzejak
45,10
4. Wojciech Rabczewski Pirania Jarocin
Klasyfikacja generalna
1 Jan Janiszewski
2. Kamil Marecki

p

sam, zmagacz oło

tłumaczył

po
zawodach Matuszewsk. Mimo
słabszej jazdy, udało mu się
awansować o kilkanaście
pozycji. W swej koronnej
konkurencji - biegu, który
rozgrywany był na ulicach
Chodzieży, Matuszewski zaprezentował się znakomicie.
Uzyskał czwarty czas i awan-

sował

w

Stą

IVi1

O;
O;
O;
O;
ć,

O;
Il(

łącznej

klasyfikacji
na 39. pozycję, co dało rn ~
dziewiąte miejsce w katego
rii mężczyzn MS (40-49 lat).
Matuszewski ukończył zawoc 1ę
dy z czasem 1.16.34. z_wy e
żył Dariusz Czyżowicz z
Szczecina ( 1.0S, 19). - J~~
stem zadowolony ze star t
- powiedział reprezenta ~y
TKKF Trucht. - zawody bY

bardzo dobrze przygotowa;:~
Dopisała również po?oda. Miraz przygotowuję się do ie
strzostw Polski na dystansię
olimpiiskim które odbędą s
'
'
G0' (Z·
na początku sierpnia w
nie kolo Torunia. . . . MatuTydzień wczesnieJ
.
M' trz0 szewski wzi"ł udział w is
"1:
.
, e r0 stwach Wielkopolski, k_tor oślizegrano w Murowane] G ·cf
nie . Tym razem_ z~wod~lrn,
mieli do przepłynięcia 60 ć na
potem musieli przeiechaebieC
rowerze 17,2 km oraz prz t< t<f
3 km. Reprezentant T tęP
Trucht za liczył u~any wys na
i został s klasyf1kowanY _
0
dziewiątym miejscu w kateQ

rii open.

Cl

Wodnik Śrem
Pirania Jarocin

Jarociński triathlonista

z podjazdami i

ci

. . 5 54
UKSTrćjkaOborrnki\10• 25

1-!:·:~

Akwawit Leszno 1.25,62
Pirania Jarocin 1.27,14
Pirania Jarocin 1.32, 70

UKS 14 Poznań
Pirania Jarocin
Pirania Jarocin
Pirania Jarocin

UKS 14 Poznań
Pirania Jarocin

Chłopcy

Chłopcy:

100 m slyl grzbietowy:
1. Tomasz Latuszek
4. Marcin Skrzypczak
10. Michał Niewiada
50 m styl dowolny
1. Brandon Kunicki
4. Marcin Skrzypczak
100 m styl dowolny
1. Łukasz Michalak
5. Marcin Skrzypczak
9. Jakub Walczak
1O. Michał Niewiada
200 m styl dowolny
1. Łukasz Michalak
3. Marcin Skrzypczak
7. Michał Niewiada
100 m styl klasyczny
1. Micha! Siwek
9. Krzysztof Kula
200 m styl klasyczny
1. Michał Siwek
50 m styl motylkowy
1 Łukasz Michalak
8. Maciej Kierzek
100 m styl motylkowy
1. Łukasz Michalak
7. Jakub Walczak
10. Maciej Kierzek
100 m styl zmienny
1. Piotr Gomoła
7. Micha! Siwek

jąc się

W grze mieszanej nie zna leźli sobie równych. Elżbieta S moczyńska
wywalczyła także drugi złoty medal wśród kobiet (grała z w parze
z Anną Bochat z Kalisza). Leszek
Smoczyński i Grzegorz Gałuszka
z Pleszewa otarli się o podium
i ostatecznie sklasyfikowani zostali na czwartym miejscu. (faf)

38,68
40,34
44,99

Warta Poznań
1.27,89
Pirania Jarocin 1.32,01

trasę jechałem

Złote małżeństwo

31,77
34,84
35,31

Klasyfikacja generalna
1. Łukasz Michalak
4. Micha! Siwek

(fał)

O;
~i
O;

I
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ZWYCIĘSTWO KALISKICH ORLIKÓW NA TURNIEJU W DOBIEGNIEWIE

Nasi w kadrze

Nowa

Kadra orlików trzech piłkarzy Jaroty Jarocin pro(rocz . 1992) Kaliskie- wadził Zdzisław Witczak - trener
go Okręgowego Z wiąz- PUKS-u Św. Marcin.
. .
ku Piłki Nożnej zwyW turnieju w Dobiegniewie
~Z~ł~ w X Międzynarodowym wzięło udział około 50 zespołów
nueJu Orlików DOBIEGNIEW z kraju i zagranicy (20 ekip w ka-

ki. W finale zawodnicy OZPN
Kalisz, prowadzeni przez Zdzisława Witczaka i Wojciecha
Kwiatkowskiego, pokonali litewską drużynę z Poniewieża. W
składzie zespołu OZPN Kalisz
znalazło się trzech piłkarzy Jaroty: Miłosz Filipiak, Mateusz
Aleksandrowski i Igor Skowron.
W turnieju miał zagrać także Adrian Brzostowski, ale z niewiadomych przyczyn nie wziął w nim
udziału.

Najlepszym zawodnikiem zawodów uznano Tomasza Kowal-

PUKs ·

•

.

Nożn _SW. MARCIN zwyciężył w IV Międzydiecezjalnym Turnieju Piłki
ei Jarocin 2004

ClJP'2004
Stai
, który rozegrany zo- tegorii orlików). Kaliska drużyna
w·ieodD5 do. 1Olipca w Dobiegnie- odniosła w nim siedem zwycięstw,
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Skład kadry OZPN Kalisz na turnieju w Dobiegniewie
Miłosz Filipiak, Mateusz Aleksandrowski, Igor Skowron (Jarota),
Mateusz Waliszewski (Ostrovia),
Błażej Cyfert (KUKS Zębców), Tobiasz Kupczyk (Goluchów), Jakub
Kasprzak (Pogoń N. Skalmierzyce), Adrian Cieślak, Eryk Mikuła
(Rolbud Pleszew), Tomasz Błasz
czyk, Maciej Przybylski, Piotr Broniszewski, Tomasz Kowalski, Mateusz Spychalski, Kamil Krawczyk
(KKS Prosna Kalisz). Trenerzy:
Zdzisław Witczak i Wojciech
Kwiatkowski.
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przerwie wróci! do drużyny takGrzegorz Urbański. W zespole z Klęki zagra! równiż Marek
Troiński, ostatnio występujący
w Golinie (Grom najprawdopodobniej nie przystąpi do rozgrywek).
Klęczanie mieli w tym spotkaniu zdecydowaną przewagę ,
a Pogoń była równorzędnym
przeciwnikiem tylko przez pierwsze 15 minut. Phytopharm mógł
wygrać bardziej okazale , ale kilka sytuacji nie wykorzysta! Marek Troiński , a piłka po strzałach
Tomasza Parusa trafiła w słupek
i w poprzeczkę . W tym tygodniu

Cezary Pierzchała
(UKS Technik Jarocin) zwyciężył w trójskoku podczas Ogólnopolskiego Otwartego Mityngu
Lekkoatletycznego, który odbył
się w sobotę 17 lipca na stadionie poznańskiej Olimpii. Podopieczny Macieja Koniecznego
wynikiem 14,59 ustanowił swój
nowy rekord życiowy.
Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny w Poznaniu był jedną
z ostatnich imprez, na których zawodnicy mogli zdobywać minima na zawody rangi mistrzowskiej. Na stadionie poznańskiej
Olimpii pojawili się m.in. reprezentanci Polski, którzy jeszcze
nie uzyskali wymaganych rezultatów na Igrzyska Olimpijskie.
Dla juniorów młodszych był to
ostatni sprawdzian przed rozpoczynającą się w piątek Ogólno-

[lJ

polską Olimpiadą Młodzieży.

nej na turniej w Dobiegniewie
wykrystalizowany został podczas

IV Międzydiecezjalnego Turnie-

nieczny

skiego z Kalisza. Nagrody dla
najlepszych wręczał prezes PZPN
Michał Listkiewicz.
Skład drużyny Kaliskiego
Okręgowego Związku Piłki Noż

ju o Puchar PUKS Św. Marcin w
Jarocinie dla rocz. 1991. W tych
zawodach, kadra KOZPN rywalizowała z rok starszymi kolegami z klubów parafialnych. Najlepszą drużyną turnieju okazali
się gospodarze z PUKS-u Św.
Marcin Jarocin, którzy w czterech
meczach nie stracili ani jednej
bramki. Królem strzelców został
Karol Danielak, a najlepszym pił
karzem wybrano Rafała Andrzejczaka (obaj PUKS Św. Marcin).

i rzy zwycięstwa
że

życiówka

W zawodach wystartowali także
reprezentanci Danii, którzy w Poznaniu przebywali na zgrupowaniu kadry.
Dla Cezarego Pierzchały był
to pierwszy start po kontuzji, której nabawił się 26 maja. Ze
względu na to, że konkurs skoku
w dal rozpoczynał się o godz.
17 .00, a trójskoku już dwie godziny później, trener Maciej Ko-

(faf)

Trzy zwycięstwa w
meczach sparingowych
Odnieśli piłkarze PhytoPharrnu Klęka . Najpierw
brzyca 3. Pokonali Czarnych Do~erwa _.2, Potem wygrali 2:1 z re9ron,il~-iaroty, a następnie roz1/v
Pogoń Książ Wlkp.
len, Ph eczu z lokalnym rywar1ych Ytopharm nie mógł z róż
ll1a1n:zględów zagrać w opty9:Yotr ni ze~tawieniu. Szansę
nicy 2 im_ah więc młodzi zawodKorasia~uzyny juniorów Damian
Kac-."'11 · Mateusz Preś Robert
""· arek ·
'
1 Jakub Wolski. Po

OSTATNI MITYNG LEKKOATLETYCZNY PRZED
OGÓLNOPOLSKĄ OLIMPIADĄ MŁODZIEŻY

klęczanie zagrają dwa kolejne
spotkania. Najpierw w środę podejmować będą TPS Winogrady (godz. 18.00), a w sobotę
zmierzą się , także na własnym
boisku z Huraganem Pobiedziska (godz. 16.00).
(taf)

Phytopharrn -Pogoń Książ4:0 (2:0)
1:O-Adam Parus (16.), 2:0- Tomasz
Parus (36.), 3:0 -Adam Parus rz. k.
(58. ), 4:0 - Adam Parus - rz. k. (72.)
Phytophann: A Pełczyński , D. Wawrzyniak, M. Parus, D. Korasiak (67. R.
Kaczmarek), J. Jędrzak, M. Preś (46.
J. Wolski), A. Parus, K Oczkowski, G.
Urbański, T. Parus, M. Troiński

zdecydował, że

Drugi

nowił nową „życiówkę".
Już w najbliższy piątek w Zielonej Górze rozpocznie się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w Lekkiej Atletyce. W piątek
rano Pierzchała wystartuje w eliminacjach skoku w dal. W sobotę rano odbędą się eliminacje do
trójskoku. Jeżeli lekkoatlecie
UKS Technik uda się skoczyć
ponad 6,50 po południu wystartuje w finale skoku w dal. Na niedzielę zaplanowano finał trójskoku (minimum wynosi 13,70). Rekordy życiowe Pierzchały dają
nadzieję na udany występ. W tegorocznych tabelach wyników
zawodnik UKS Technik ma pią
ty rezultat w skoku w dal i drngi
w trójskoku.

zawod-

tytuł

.

(faf)

Sobierskiej

Wioletta Sobierzdobyła drugi
tytuł mistrzyni Polski
w tym roku! Trzynastoletnia szachistka z
Tarzec w maju zwyciężyła w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Turku . W lipcu potwierdziła , że jest najlepszą
szachistką w Polsce w kategorii do lat 14 zdobywając złoty
medal Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich (pól
godziny na zawodnika) .
W mistrzostwach rozegranych w Koszalinie Wioletta Sobierska w jedenastu rundach
zgromadziła dziewięć punktów.
Reprezentantka Polski z Tarzec
o punkt wyprzedziła trzy kolejne zawodniczki - Katarzynę
Radziewicz , Magdalenę Gorol
i Paulinę Łasut. Drugie miejsce,
podobnie jak na olimpiadzie
w Turku , zajęła Katarzyna Radziewicz - siostra wielokrotnej
mistrzyni Polski seniorek Iwety.
*
Przed Mistrzostwami Polski
ska

nik odda tylko po trzy skoki
w obu konkurencjach. W skoku
w dal lekkoatleta UKS Technik
uzyskał 6,83 (o jeden centymetr
gorzej od rekordu życiowego)
i zajął czwarte miejsce (drugie
w kategorii juniorów młod
szych). W swej koronnej dyscyplinie - trójskoku, Pierzchała nie
znalazł sobie równych. W pierw-.
szej serii skoczył 14,50 i zdecydowanie objął prowadzenie w konkursie (przy okazji o 14 cm poprawił swój rekord życiowy).
W drugim skoku lekkoatleta
UKS Technik uzyskał 14,59 i usta-

Juniorów w szachach szybkich
Wioletta Sobierska została wypożyczona z Jarocińskiego Klubu Szachowo - Warcabowego
do Polonii Warszawa i wzięła
udział z tym klubem w rbzgrywkach I ligi juniorów. W Koszalinie Sobierska należała do najlepszych zawodniczek turnieju .
W jedenastu partiach zdobyła
dla warszawskiego klubu osiem
punktów (drugi wynik na szachownicy juniorek młodszych) .
Była jedną z trójki zawodników,
którzy zdobyli dla Polonii najwięcej punktów. Między innymi
dzięki jej wynikowi warszawski
zespół zajął w rozgrywkach ligowych wysokie czwarte miejsce (na dwanaście drużyn).
Tymczasowa zmiana klubu
ma umożliwić Sobierskiej jak
najwięcej startów wzawodach
wysokiej rangi i jak najlepsze
przygotowanie do występu
w Mistrzostwach Świata Juniorów na Krecie we wrześniu tego
roku .
(pw)
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w Jarocie

Piłkarze Jaroty Jarocin w sobotę rozegrali pierwszy sparing z Obrą Kościan, a w niedzielę wyjechali na obóz sportowy
do Ustronia Morskiego. Bardzo zagmatwaną sytuację w klubie na razie uspokoił Ryszard Grzebyszak - wiceprezes,
który przed czwartkowym treningiem porozumiał się z piłkarzami. W poniedziałkowy wieczór doszło do tzw. ,,okrągłe~o
stołu", czyli spotkania zarządu klubu z przedstawicielami różnych środowisk związanych z klubem. Niestety posiedzenie
zakończyło się już po zamknięciu tego numeru Gazety.
Przez kilka ostatnich dni sytuacja w Jarocie zmieniała się jak w
kalejdoskopie. Zgodnie z zeszło
tygodniowymi przewidywaniami
Jacka Dutkiewicza - skarbnika klubu, na wtorkowym treningu pojawili się wszyscy piłkarze. Przyjechał także Hubert Bachorz
mimo, że 30 czerwca skończyła
mu się umowa z Jarotą. Z boku
mogło się wydawać, że dramatyczna sytuacja w klubie wróciła
do normy. Po treningu piłkarze,
którzy nie otrzymali pieniędzy
w poniedziałek, odebrali wynagrodzenie za czerwiec. I jak się
okazało właśnie pieniądze spowodowały, że wszyscy gracze (nawet
najbardziej protestujący) pojawili się na treningu. Piłkarze obawiali się, że jeżeli nie przystąpi
liby do zajęć, ich koledzy nie
otrzymaliby wynagrodzeń.
Następnego dnia Jarota miała
zagrać w Gołuchowie sparing z tamtejszym LKS-em. Niestety poradosnym wtorku, przyszła smutna
środa. Na zbiórce przed wyjazdem
na mecz pojawiło się tylko 10 zawodników (większość z drugiej
drużyny). Z pierwszego zespołu
byli Dawid Pilarczyk i Hubert
Oczkowski (obaj jako jedyni maja
podpisane umowy z klubem na
nowy sezon) oraz rezerwowi:

J

Przemysław Korzepski, Marcin
Cincio i Dominik Szybiak. Po dramatycznych telefonach Bogdana
Kubaszewskiego - członka zarzą
du i Andrzeja Zięciaka kierownika drużyny do trenera Zbigniewa
Sadowskiego (miał dojechać do
Gołuchowa prosto z Kalisza) podjęto decyzję o odwołaniu sparingu. Piłkarze pierwszego zespołu ,
którzy nie pojawili się na zbiórce,
usprawiedliwiali się później, że nie
mogli przyjść ze względu na pracę, ale nikt w ich tłumaczenia nie
wierzył. Zwłaszcza, że członkowie

zarządu złapali Krzysztofa Matuszaka na gorącym uczynku. Pomocnik Jaroty grał tego dnia w meczu sparingowym w zespole Astry
Krotoszyn.
W czwartek sytuacja w klubie
stała się już bardzo napięta. Buntujący się zawodnicy nadal nie zamierzali przyjść na trening, czekaPODSTAWOWI PIŁKARZE JAROTY w drugiej połowie meczu sparingowego z Obrą Kościan odpoczywali na ł8WCI!
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jąc na powrót prezesa klubu z urlopu i rozmowy o wysokości stypendiów i premii za mecze. Wysoce że zwołać na poniedziałkowy wie- acjach sam na sam. Obra za to ner Jaroty. .
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Zbigniew Sadowski - trener
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. t ·umorzY
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mają satysfakcjonujące ich wyszar, Ł . Stachowiak, K. Figan, W
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Jasię poukłada/o i możemy w spoko
nagrodzenie.
Figan, Ł. Łączny, P. Stępień, D.
rota zagrała w prawie takim zesta- koju pojechać na obóz. - dodał treZarząd klubu po tanowił takKopaczewski, M. Cincio
wieniu, w jakim występowała w
--------- O G Ł O S Z E N I E ----porzednim sezonie. Zbrakło tylko
Bramkarze: H. Bachorz, D. Szybiak, Ł. Wożniak
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Jacka Pacyńskiego (praca) oraz
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pionowe
z konglomeratów
poziome
pcv
wych. Dla Jaroty gola mógł zdo28.07 Rolbud OSiR Pleszew - Jarota Jarocin (godz. 17.00) ko w l(lęce
drewniane
31.07 Jarota Jarocin - lnkopax Wrocław (godz 17 .00) - bo,s
być Przemysław Korzepski, ale
www.arex.biz.pl
PHU ARG/JS~St:RVICI: Jarocin, ul. Sarnia 4 tel./fax (0-62) 747-28-62
zabrakło mu zimniej krwi w sytu18-24.07 obóz sportowy w Ustroniu Morskim
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