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Pukamy
do Ili ligi bram
Jarota Jarocin po raz drugi w tym sezonie uzyskała
na awans do Ili ligi. Po wycofaniu się z rozgrywek Gwardii Koszalin, PZPN podjął decyzję o rozegraniu dodatkowych baraży pomiędzy czterema zainteresowanymi drużynami. W wyniku losowania Jarota Jarocin trafiła na Zawiszę Bydgoszcz (wicemistrz zachodniopomorskiej IV ligi). Pierwszy mecz zostanie rozegrany środę - 4 sierpnia w Bydgoszczy, a rewanż odbędzie
się w sobotę - 7 sierpnia na boisku w Pleszewie (w Jarocinie trwa remont płyty). Oba spotkania rozpoczną
się o godz. 17.00. W drugiej parze barażowej zagrają
Pogoń 11 Szczecin i Cartusia Kartuzy. Zwycięzcy dwumeczów zmierzą się w spotkaniu decydującym awansie
do Ili ligi, które zostanie rozegrane w środę 11 sierpnia
na neutralnym terenie.
szansę
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Czytaj na-str. 36
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Ruska

nie
Zaczął

rozdziobią
z nadania w

głębokim

glapy

PRL-u.

Przeżył

trans-

formację, przekształcenia, oglądał upadek innych PGR-ów.

Niedawno wprowadził spółkę .Rusko" do Unii Europejskiej. Od 40 lat na jednym stanowisku. Bronisław Kaczmarek - bo to o nim mowa. Jakie uposażenie ma prezes
Kaczmarek? Ile zarabiają pracownicy spółki? I wreszcie, czy dojdzie do wyłączenia ze spółki gruntów, aby
zaspokoić tą.dania rolników.
Jan Kniat, były radny, rolnik z Noskowa, twierdzi, że
już w 2002 roku złożył w imieniu ponad 100 rolników
w poznańskiej Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa wniosek o możliwość zakupu gruntów z agencji
w drodze bezprzetargowej. Szybko okazało się, że rolnicy zamiast dokupić pola, zostali w nie wyprowadzeni.
Czytaj na str. 8 - 9

Wójt gminy Kotlin Walenty

Kwaśniewski

przekrzyki-

wał się z mieszkańcami wsi Wyszki. Kilka razy doszło
również do słownych utarczek między nim a sołtysem
Mieczysławem Stefaniakiem (na zdjęciu). Kością niezgody okazała się opłata 1.500 zł za przyłączenie do kanalizacji. Wiele osób od dwóch lat zalega z płatnościami.
Oburzenie wywołało stwierdzenie wójta, że nikt nie może
zmusić ich do uregulowania tej należności.

Czytaj na str. 3

- Tak, że jak któryś radny napisze, że ma w skarpecie 100 złotych, to
jutro mogą przyjść, bo wiedzą, gdzie on mieszka. Tak, że myślę, że...
W programie Polsatu „Dyżur", burmistrz Adam Pawlicki między innymi
tymi słowami bronił swego kolegi Stanisława Martuzalskiego, przewodniczącego rady miejskiej, który nie chce ujawnić deklaracji majątkowych
radnych. Według przedstawiciela MSWiA i przewodniczący, i burmistrz
łamią prawo. W jarocińskim ratuszu trwa legislacyjny happening.
Zapis audycji wyemitowanej w telewizji Polsat oraz opinie internautów
publikujemy na str. 6.
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MASZ FIRMĘ, PODARUJ KSIĄŻKĘ

Wspomóż

W całym kraju prowadzona wliczenie sobie wydatku w koszjest akcja zbierania książek dla ty - podkreślają bibliotekarki.
bibliotek. Przebiega pod hasłem
Ogólnopolska akcja zbierania
„ 1 firma - 1 książka". Włączyły książek zorganizowana została
się w nią również placówki
przez fundację ,,ABC XXI - Proz gminy Jarocin. Chodzi o to, gram Zdrowia Emocjonalnego".
by każda z firm ufundowała Ma ona ułatwić dostęp do książ
choć jedną książkę dla bibliote- ki i zniwelować braki w księgo
ki. Na stronie- www.calapolska- zbiorze. Bibliotekarze alarmują
czytadzieciom.pl - biblioteki wpi- bowiem, że jest coraz mniej środ
sują swoje najpilniejsze książko
ków na zakup nowości i lektur.
we potrzeby i w ten sposób po- Brak kontaktu z lekturą i upadek
tencjalni darczyńcy mogą się zo- czytelnictwa wywołany utrudńentować, komu i co mogą prze- nieniem dostępu do książek prokaza~. - By jednak usprawnić ak- wadzi do przykrego zjawiska,
cję w Jarocinie, kaidy, kto chciał jakim jest narastający u nas,
by podarować ksiąi.kę dla biblio- analfabetyzm funkt.jonalny, czyli
teki, może to zrobić igłaszając się nierozumienie czytanych tekdo naszych plac6wek - mówią stów. Dotyczy to coraz częściej
bibliotekarki. Książki można ludzi młodych. Dzieci mają proopatrzyć wpisem informującym,
blemy ze zrozumieniem prostych
kto jest ich darczyńcą. - Ponad- tekstów. Przekłada się to na gorto moi.na je zakupić poprzez księ~ sze wyniki w nauce, a w konsegamie i wziąć rachunek. co po- kwencji na jakość życia.

zwoli danemu przedsiębiorcy na

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Delegacja
na kółkach

biblioteki

(mat)
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Objazdy i utrudnienia

Sześcioosobowa ekipa
z Niemiec przyjedzie do Jarocina na rowerach. Rowerzyści mają do pokonania
odległość ponad 850 km
w 5 dni. 13 sierpnia mają być
na miejscu.
W SchlOchtem powstało
stowarzyszenie o nazwie
.Jarocin - SchlOchtem·, którego głównym celem statutowym jest rozwijanie partnerskich stosunków pomię
dzy naszymi miastami. Jednym z przedsięwzięć, odbywającym się również przy
wsparciu tej organizacji, jest
rowerowa wyprawa do Jarocina. Niemieccy cykliści wyruszą ze SchlOchtem 9, a do
Jarocina dotrą 13 sierpnia.
Dziennie będą pokonywać
średnio 170 km. Podczas
pobytu w gminie spotkają się
z burmistrzem Adamem
Pawlickim i wezmą udział
w przeznaczonym dla mło
dzieży polsko-niemieckim
projekcie kulturalnym "Prezentacje".

Na drodze krajowej nr 11 na
odcinku od ul. Moniuszki do Powstańców Wielkopolskich zostanie zmieniona organizacja ruchu.
Droga na tym odcinku będzie
jednokierunkowa i udostępniona
dla ruchu z Bytomia do Poznania. Jadący z kierunku Poznania,
Leszna i Konina w kierunku Bytomia kierowani będą objazdem
przez ul. Moniuszki, Dąb~ow
skiego, Wrocławską, Poznańską
do krajowej ,jedenastki". Objazd
będzie obowiązywał w dniach od
5 do l O sierpnia. W trakcie objazdu utrudnieniem dla miesz-

•

kańców Jarocina będzie wjazd na

ul. Poznańską i Wojska Polskiego na odcinku od Moniuszki do
Powstańców Wielkopolskich,
zmiana organizacji ruchu na trasie
objazdu, która na całej długości bę
dzie drogą z pierwszeństwem i zakazem zatrzymywania się.
Zmiany w organizacji ruchu
spowodowane są prowadzonymi
robotami drogowymi. PfZedsię
biorstwo Budownictwa Drogowego w Kaliszu zastrzega sobie
jednak, że przedstawione terminy mogą ulec zmianie.
(mat)
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W gminie Jarocin rozpoczyna się wyrywkowa kontrola podatkowa podmiotów prowadzą
cych działalność gospodarczą.
Jej zakres dotyczy podatku od
nieruchomości. W rolę kontrolerów wcielą się jarocińscy urzęd
nicy. Pieiwszym krokiem będzie
porównanie zapisów w ewidencji działalno1ki gospodarczej
oraz w wykazie podatników podatku od nieruchomości. - Chodzi o to, czy liczba zarejestrowa-

nych podmiotów gospodarczych
jest igodna z ilością podatników.
Występujące różnice będą podstawą do wysłania pism do pod-

miotów z proibą o wyjainienie
istniejących rolbiei.ności • wyjaśnia Robert Cieślak, kierownik
referatu podatków i opłat lokalnych w jarocińskim urzędzie
miejskim.
Niektóre informacje, zwłasz
cza jeśli będą jakieś rozbieżno
ki, zostaną sprawdzone podczas
bezpośredniej kontroli na miejscu, u przedsiębiorcy. W przypadku stwierdzenia różnic, informacje o podatkach będą korygowane i naliczane zgodnie ze stanem faktycznym. Urzędnicy nie
przewidują żadnych kar dla
przedsiębiorców.

(mat)
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Wypłata zasiłków
Wypłata zasiłków dla bezrobotnych w sierpniu wyjątkowo bę

dzie się odbywać w filii Banku Spółdzielczego w Jarocinie na os.
Konstytucji 3 Maja (za blokiem nr 12 przy dużym parkingu).
(ag)
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Zona zamiast

75 tys. zł
na remont
Trzy szkoły z gminy Jarocin będą mogły przeprowadzić remonty dzięki środ
kom z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Łącznie gmina pozyskała 75
tysięcy złotych. Ministerialna
komisja przyznała fundusze
na renowację dachu SP nr 2
w Jarocinie, przebudowę
kominów oraz uszczelnienie
pokrycia dachowego w ZS
w Łuszczanowie i wymianę
stropu w SP w Golinie. O dofinansowanie mogły ubiegać
się tylko te samorządy, które prowadzą szkoły, gdzie
konieczność przeprowadzenia remontów została udokumentowana decyzjami lub
nakazami państwowych organów nadzoru. Można było
wnioskować o dofinansowanie nie większe niż 50 %
ogólnej wartości kosztorysowej remontu. - Wszelkie

od-

ciążają częściowo budżet

Danuta Wilakzostaładyrektorem Zespołu Szkół w Łuszcza.
nowie. Na tym stanowisku zastąpiła męża - Sławomira Wilaka,
który objął stanowisko wizytatora Wielkopolskiego Kuratorium
Oświaty.

Komisja konkursowa nie miała trudnego zadania, ponieważ
wpłynęła tylko jedna oferta. Wykształcenie i doświadczenie, jakie posiada Danuta Wilak, nie budziły zastrzeżeń. Jednogłośnie
uznano, że wieloletnia nauczycielka wychowania fizycznego
i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Błękitni" Jest odpowiednią następczynią poprzedniego dyrektora.
(mat)
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środki pozabudżetowe

męża
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gminy i wspomagają inwestycje potrzebne lokalnej
społeczności. Warto też
zauważyć, te w roku ubiegłym pozytywnie rozpatrzono tylko Jedną ze .składa
nych aplikacji - mówi Adam
Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Poprzednio przy wsparciu ministerialnych funduszy wyremontowano budynek Zespołu Szkół w Wilko-

wyi.
(mat)

Pamiętali

o .powstańcach

W związku z przypadającą 1 sierpnia rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, delegacja powiatu jarocińskiego złożyła
kwiaty pod tablicą w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Jarocinie. Tablica upamiętnia Ewelinę Łaniewską - żołnierza AK, która
zginęła 29 września 1944 roku na Żoliborzu (na zdjęciu od lewej:
wicestarosta Jolanta Mejzińska, przewodniczący komisji oświaty
Rady Powiatu w Jarocinie Jan Jajor, przedstayviciel Związku Sybiraków Róża Spychaj oraz przewodniczący rady powiatu Czesław Robakowski).
(ag)
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DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAKRZEWIE ZATRUDNI 10 OSÓB

Opiekunki z robót
pub·cznych
Obecnie w zakrzewskiej placówce pracuje 76 osób, powinny - 84. Nadal za mało jest personelu opiekuńczego. Braki należy uzupełnić do 2006 r. - Nowo

Dyrektor Domu Pomocy Spow Zakrzewie Konrad
Knynowek wystąpił do zarządu
powiatu o zgodę na zatrudnienie
dziesięciu opiekunek dla pensjonariuszek praebywających w placówce. Nowi pracownicy zostaną przyjęci w ramach robót
publicznych. Obecnie już pięć
osób, skierowanych przez urząd
pracy, pracuje w OPS-ie. - Mają

przyjęte

Knynowek, dyrektor DPS-u.

będą pieniądze.

łecznej

osoby muszą legitymo-

wać się przynajmniej wykształce

niem średnim. Najlepiej, gdyby to
były osoby z pełnymi kwalifikacjami do opieki nad pensjonariuszkami. Na razie nie wiem, na
umowy do końca sierpnia. Nie jaki okres zostaną przyjęte, ale
wiem, czy w gronie tych dziesię powinny być na stałe - mówi
ciu znajdą się ci pracownicy czy Konrad Knynowek. Dodaje, że
inne osoby - wyjaśnia Konrad wszystko zależy od tego, czy
(ag)
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KONTROWERSJE WOKÓŁ KANALIZACJI WYSZEK

JLA WYMIENIA TABOR

Dwa nowe autobusy
w Jarocinie

\

Dwa nowe autobusy kupiły
Linie Autobusowe.
N a ulicach miasta pojawią się
w połowie września. Zostały one

Jarocińskie

będą wykorzystywane głównie
do przewozu dzieci i młodzieży
do szkól, na basen, a w godzinach

popołudniowych będę obsługi-

I

I

DWA NOWE AUTOBUSY zakupione
przez Jarocińskie Linie Autobusowe
pojawią się na ulicach
miasta w po/owie września

zakupione w drodze przetargu,
który w·ygnlła firma Kapena.
Koszt zakupu autobusów wyniósł 390.500 zł. - Każdy z tych
nowych autobusów przyrwsi miesięcznie około 5 tys. zł oszczęd
ności, głównie na paliwie. To
z kolei pozwala nam na dalszy
rozwój firmy i kolejne zakupy mówi An~j Frąckowiak, prezes

JLA.

Podkreśla jednocześnie, że

warunki zakupu były korzystne dla
spółki. - Wpłacamy jednorazowo
150 tys. zł. Pozostałe środki płaci
my w 24 ratach i kredyt lflCiąga
dostawca, a nie my- mówi.
Zakupione środki transportu

wać linie miejskie. - ~miana
starego taboru pozwala.na generowanie zysków. Nowe autobusy,
których mamy już 4, są bardzo
ekonomiczne. Poza tym w pełni
spełniają normy w zakresie
ochrony środowiska. Każdy
z nich przystosowany jest także
do przewozu osób niepełno
sprawnych - mówi burmistrz
Adam Pawlicki.
Liczba miejsc siedzących
w autobusach wynosi w modelu
,,Kapena Thesi Intercity" - 28 +1,
a w modelu ,.Irisbus" typ C50
Daily- 19 +1.
(mat)

Kanalizacja i drogi
W Witaszycach rozpoczęły się
prace przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz dróg - Mostowej
i Cukrowniczej.
Kanalizację będzie budowała gminna spółka .Kanbud", która wygrała przetarg, pokonując
pięć pozostałych oferentów. W budżecie gminy Jarocin na inwestycję przeznaczona była kwota prawie 3.700.000 zł. Spółka wybuduje sieć za 1.652.904 zł. - Mieszkańcy Witaszyc doczekali się
wreszcie tej inwestycji. Na jednym z zebrań mieli do mnie pretensje, że budowa miała się rozpocząć jut wiosną. Jednak
wszystko przesunęło się w cza-

względu na to, te nie
otrzymaliśmy środków z Sapardu
-wyjaśniaAdam Pawlidó, bunnistrz

sie ze

Jarocina. Z tego samego powodu
trzeba było ogłosić ponownie przetarg na wyłonienie wykonawcy. W
pierwszym przetargu wygrała Hydrobudowa, ale stracił on ważność.
We wsi budowane będą też
dwie ulice: Cukrownicza oraz
Mostowa (od ul. Piaskowej do ul.
Cukrowniczej). Wykonawcą robót będzie jarocińska spółka µkład Ulic", wyłoniona w drodze
przetargu. Wartość inwestycji wyniesie zgodnie z przedstawionym
kosztorysem 351.265,26 zł.
(mat)

I

W WITASZYCACH budowane będą dwie drogi Mostowa 1~ukrownicza

Wojna o 1 500

zł

Zebranie mieszkańców wsi upłynął w grudniu 2002 roku. - ło 10 %. Mieszkańcy nie dawali
Wyszki odbyło się w miejscowtj Jeżeli ktoś wpłacił chociażby 100 jednak za wygraną. Chcieli wieremizie OSP. Male pomieszczenie zł, to mówiłem wykonawcy, żeby dzieć, jak postąpi gmina, jeśli
z trudem mogło pomieścić kilka- jechał i robił przyłącze - mówił przestaną regulować opłaty za
wodę i ścieki. - Pani jest sama.
dziesiąt osób. Wielu wolało jednak wójt Wyjaśnił, że przepis dotyczą
przysłuchiwać się dyskusji stojąc
cy zaopatrzenia w wodę i odbioru Syn priyjeżdża tylko od czasu do
w progu niż siedząc na sali. Na ścieków jest niespójny. Nawet je- czasu. Zużycie wody macie co
spotkanie zaproszony został wójt śli ktoś nie zapłaci reszty należno najwyżej 6 metrów na miesiąc. To
gminy Kotlin Walenty Kwaśniew ści za przyłączenie do sieci kana- kosztuje najwyżej 9 zł. 'Za tyle, to
ski. Pojawiła się także radna lizacyjnej, to ani on, ani sołtys czy ja nie będę nic robił. Tylko musi
z Wyszek Teresa Malecka. Głów mieszkańcy wioski, nie są w sta- mieć pani świadomość, że ta zanym tematem spotkania była ka- nie tej należności wyegzekwować. ległość będzie rosła - odp~wienalizacja. Inicjatorem zebrania był - Jeśli ktoś ma zrobione przyłą- dzial wójt.
sołtys Mieczysław Stefaniak.
- Tylko jeden temat? Ja już się bałem, że wy niewiadomo co wymyślili. Mówiąc poważnie, to jestem
w lfyszkach w sprawie kanalizacji nie pierwszy raz, a już dawno
powinienem być ostatni raz. Wszyscy we wsi, te 98 domów, polj'inno
byćjuż dawno do kanalizacji przyłączone - powiedział Walenty
Kwaśniewski. Wójt stwierdził, że
nie rozumie emocji.jakie obecnie
wzbudza odpłatność 1.500 zł,
którą każdy z mieszkańców miał
uiścić za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. - A nie umówiliśmy
i
się tutaj trzy lata temu na 1.500 zł?
NA SALI OSP było wiele wolnych miejsc, ale niektórzy woleli uczestniczyć
- pytał wójt mieszkańców Wyszek.
w zebraniu stojąc w drzwiach
Walenty Kwaśniewski wyjaśnił, że
Walenty Kwaśniewski wyjaśredni koszt wykonania przyłącza
cze, a nie zapłacił za nie, to ma je
od studzienki kanalizacyjnej do kosztem innego obywatela, a nie śnił, że gmina ma opracowaną
zabudowań wynió8ł 500 zł.
koncepcję kanalizacji z dwiema
budżetu gminy - tłumaczył mieszZebranych najbardziej intere- kańcom gminy Walenty Kwa- oczyszczalniami w Wyszkach
sowała jednak kwestia tego, czy
śniewski. Takie tłumaczenie wyi Woli Książęcej. Ilość ścieków
mieszkańcy 1\vardowa i Magnuwołało oburzenie na sali. Zaczęto
z gosp9darstw wiejskich jest jedszewic będą płacić mniej za kana- się przekrzykiwać. Zarzucano nak mniejsza niż przewidywano,
wójtowi, że wcześniej wymagał więc najprawdopodobniej gmina
lizację. - A ja mam do was pytanie: kiedy w tych dwóch miejsco- wpłacenia całej kwoty. - Przedtem zrezygnuje z budowy drugiej. mówił pan, że jak nie ma wpłaty,
wościach będą mieli kanalizację?
Oczyszczalnia na ~szkach po wyNa ~szki gmina miała trochę to nie ma przyłącza. A teraz pan budowaniu dodatkowego reaktora,
swoicli pieniędzy i wzięła potycz- mówi, że nie można w żaden spo- powinna wystarczyć na całą gmisób ściągnąć tych' pieniędzy? Nie nę - tłumaczył wójt.
kę. Ale Twardowa i Magnuszewic
bez pieniędzy europejskich to my będę płacić za ścieki! Nie dam ani
N a zakończenie spotkania soł
nie tkniemy. Jak dostaniemy środ złotówki i sobie te pieniądze od- tys Mieczysław Stefaniak poruszył
ki, bo wniosek jest złożony na ciągnę! Do pana wójta przyjadę z również sprawy jakości wody,
Twardów, to będziemy kanalizację rachunkami! - krzyczały miesz- ufundowania sztandaru dla miejrobić - tłumaczył wójt. Walenty
kanki Wyszek. - To ja kredyt bra- scowej jednostki OSP GedynajedKwaśniewski wyjaśnił, że obecnie
nostka w gminie nie posiadająca
łam, żeby całość za kanalizację
nie wie, ile wyniesie oplata za zapłacić, a teraz słyszę, że mo- sztandaru), budowy boiska oraz
przyłącze w 1\vardowie. Podkregłam nie płacić! Ja mam 500 zł
chodnika przy głównej drodze.
ślił jednak, że będzie robił wszyst- kuroniówki! To ja chciałam zro- Podczas kopania kanalizacji
ko, aby przekonać radnych do bić dobrze i zapłaciłam wszystko, trzeba było zasypać rowy i poło
odejścia od konstruowania budże
a teraz słyszę, że wystarczyło za- tyć chodnik - mówił sołtys. Watu w oparciu o wkład ludności. płacić 100 zł i też mieć przyłącze! lenty Kwaśniewski stwierdze- Jestem przeciwnikiem jakichkol- Nigdy się takiego czegoś nie spo- niem, że jest przeciwnikiem budowy chodnika na wsi, wywołał
wiek składek. Uważam, że na/ety dziewałam!
ustalić maksymalnie wysokie stawWójt próbował uspokoić sytu- śmiech. -A Kotlin to co? Miasto
ki podatków. Dlatego, w konstruk- ację na sali. Tiumaczyl, że preten- może? - krzyczano z sali. Wójt
cji budżetu, starając się o pienią sje należy kierować pod innym ad- wyjaśnił jednak, że na budowę
dze europejskie, nie uwzględniłem resem. - Pani ma pretensję do chodnika w Wyszkach zdecyduje
wpłat od ludności z Twardowa
mnie? Niech pani ma pretensje do się tylko w momencie, gdy mieszi Magnuszewic - tłumaczył wójt.
tych swoich sąsiadów, którzy nie kańcy cofną ploty i dadzą po dwa
Walenty Kwaśniewski przed- wpłacili! - dalsze wywody wójta metry gruntu. - W pasie drogowym
stawił infonnację o tym, jaki jest
przerwały jednak krzyki miesznie zdecyduję się na żadne prace.
stan opłat w Wyszkach na koniec kańców Wyszek. Wójt próbował To jest droga krajowa i trzeba by
lutego. Okazało się, że wielu wytłumaczyć, że wpłaty panie.: wszystko załatwiać w Poznaniu.
si one przez nich są znikomą czę Dacie grunt, to wam gmina wybumieszkańców nie opłaciło całości
kwoty. Kilka osób dotychczas ure- ścią w kosztach całej inwestycji. duje chodnik w tempie zawrotnym
gulowało zaledwie po 100 czy 500
Kanalizacja wsi, bez oczyszczal- - zakończył dyskusję Walenty
zł z całej należności za kanalizani kosztowała około 1.300.000 Kwaśniewski.
cję, mimo że termin płatności
zł. Wkład ludności wynosi oko-
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leki z apteki

Kradli i wpadli
Kilkanaście jednostek straży,
wozów bojowych, kilkudziesięciu strażaków, okoliczni mieszkańcy i tysiące litrów wody - to

czątkowo

z żywiołem walczyła
miejscowa ludność. Po chwili
w sukurs gaszącym przyszli ratownicy. Do Poręby zjechało się

Dwóch młodych mieszkańców Jarocina zatrzymęła policja na
gorącym uczynku kradzieży szyn kolejowych.19-letniego Rafała
M. i nieletniego Michała P. ujęto 26 lipca w samo południe.

Zwinęli torebkę

z

kasą

26 lipca w Kotlinie z otwartego forda skradziono
z dokumentami. Mieszkanka Kotlina straciła 700 zł.

torebkę

Dwa tysiące metrów linek aluminiowych napowietrznej linii
energetycznej padło łupem złodzieja w Parzewni (gm. Żerków).
Do zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 lipca. Straty w wysokości
15 tysięcy poniósł Zakład Energetyczny w Jarocinie.
Następnej nocy w Raszewach (gm. żerków) nieznany sprawca dokon~ ~ży.2.800 m linii energetycznej. Tym razem na szkodę Urzę
du Miasta I Gminy w żerkowie. Straty oszacowano na 1.176 zł.

Przyjechał kraść
siły,

jakie rzucono do gaszenia

płonącego zboża w Porębie (gm.

Jaraczewo). Straty

wyniosły

20

tysięcy złotych.
Był czwartek.

Kilka minut po
godzinie 12.00 strażaków poinformowano o płonącym zbożu
i słomie po kombajnie w Dobieszczyinie (gm. Żerków).
Ogień pochłonął 0,85 ha. Straty
oszacowano na 2 tysiące.
Ledwie ratownicy zdołali
okiełznać płomienie w Dobieszczytnie, a wybuchł kolejny pożar. Tym razem zaalarmowano
strażaków o płonącym zbożu
w Porębie (gm. Jaraczewo). Po-

14 jednostek straży pożarnej. Zaledwie kilka metrów dzieliło
ogień od drewnianej stodoły. Co
gorsza, płomienie zagrażały 60
hektarom rzepaku. Niestety spło
nęło 8 hektarów żyta. Rolnik
stracił cale zboże. Na szczęście
strażacy zapobiegli przeniesieniu
płomieni na sąsiednią plantację
rzepaku. - Jeśli doszłoby do zajęcia się rzepaku, to już nie jest
do ugaszenia. Wiadomo olej...
- mówił z ulgą jeden ze straża
ków. Strai.acy z żywiołem walczyli
ponad dwie godziny. Przyczyną
zdarzenia było zwarcie napowietrznej linii energetycznej. (era)

Śmierć po zderzeniu
z ciężarówką
Jedna osoba zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do
szpitala - to bilans wypaaku,
który wydarzył się na drodze
nr 11 pomiędzy Nowym Miastem a Klęką. Tragedia rozegrała się 27 lipca, kilka minut po
godzinie drugiej w nocy. Z nieustalonych przyczyn doszło do
czołowego zderzenia fiata uno z
ciągnikiem siodłowym. 21-letni

Dziecko

zmarło

Cztery osoby, w tym 6-letnie dziecko, odniosły obrażenia
w wypadku, który wydarzył się
24 lipca w Boguszynie. Z niewiadomych przyctyn zderzyły
się citroen zx i volkswagen golf.
W wyniku zdarzenia kierujący
oraz trzech pasażerów volks-

Jechał

pod

kierowca auta osobowego zginął
na miejscu. Pasażer z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Środzie Wielkopolskiej, a potem do Poznaniu.
na

Jechał

po pijaku

2, 1 promila alkoholu we krwi miał 20-letni Krzysztof W. z Wysogotówka. Podchmielonego kierowcę fiata 126p zatrzymano
29 lipca w Tarcach.

Maluchem po kielichu
0,38 prom.iła nadm~chał Wie~ław K. z Jarocina, którego zatrzymano 31 lipca w C1ęlczy. Męzczyzna jechał maluchem.

Walcem w fiata
28 lipca na Rynku w żerkowie podczas robót drogowych kierowca
walca drogowego, w trakcie nieprawidłowego omijania pojazdu
uderzył w fiata sienę. Sprawcę kolizji ukarano 100 zł mandatem.

Przygazował i zapłacił
400 złotych to najwyższy mandat, jaki nałożyli funkcjonariusze z Referatu Ruchu Drogowego KPP w Jarocinie. Taką karę
dostał kierowca, który na obszarze zabudowanym przekroczył
prędkość o 54 km/h. W sumie policjanci .wlepili" 97 mandatów
na kwotę 19.850 zł. W minionym tygodniu na terenie powiatu
doszło do 14 kolizji.
(era)

traiacy
akcii

wypadło kilkadziesiąt

w szpitalu
wagena z poważnymi obraże
niami ciała trafiło do szpitala.
Wśród rannych było dziecko,
które śmigłowcem przetransportowano do Instytutu Pedriatrii w Poznaniu. Niestety
lekarzom nie udało się uratować 6-latka.

prąd

28 lipca na Al. Wolności,
wchodzącej w skład krajowej 11
w Witaszycach doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Kierujący daewoo jadąc po niewła
ściwej stronie jezdni zderzył się
z samochodem ciężarowym
scania. Sprawcę zdarzenia,
mieszkańca Kalisza, ukarano
200 zł mandatem.

30 lipca w terenie PKP w Jarocinie policjanci zatrzymali Artura K. zamieszkałego w Sępólnie Krajeńskim, który dokonywał
kradzieży elementów kolejowych.

Ciężarówka przewróciła się
jezdnię. Z naczepy pojazdu

kontenerów piwa, blokując jeden pas
jezdni. Ruch na krajowej 11 przywrócono dopiero w południe.

Codziennie od 2 sierpnia do
8 sierpnia dyżur w godz. 8.()().
23.00 oraz pogotowie pracy od
godz. 23.00 pełni apteka „Convallaria" (Jarocin, ul. Wolności

7, tel. 747-25-63).

Ukradli linie energetyczne

ŻYWIOŁ pochłonął 8 hektarów żyta w Porębie

I

w

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie odnotowała 32 zdarzenia.W mijającym tygodniu ratownicy wyjeżdżali
do 1O pożarów. 18 razy strażacy interweniowali przy usuwaniu
os i szerszeni, które zagrażały zdrowiu i życiu ludzi.
Podpalenie stodoły? Dwie godziny 4 jednostki strażacy pożarnej gasiły pożar stodoły, który wybuchł 26 lipca w Kotlinie. Straty
oszacowano na 6 tysięcy. Przyczyną zdarzenia było najprawdo-

podobniej podpalenie.
Zagrożony las. 30 lipca na torowisku pomiędzy Jarocinem
a Poznaniem blisko cztery godziny trwało gaszenie suchej trawy.
Płomienie stanowiły zagrożenie dla pobliskiego lasu i zboża.
Z żywiołem walczyły trzy jednostki.

Kombajn w ogniu. Ściernisko spłonęło 30 lipca w Noskowie.
Częściowemu spaleniu uległ kombajn i przyczepa ciągnikowa.
P'7}'_czyną zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycznej w kom-

W najbliższą niedzielę (8
sierpnia) dyżur w godz. 8.0023.00 pełnić będzie apteka
,,Convallaria". W każdą niedzielęwgodz.

9.00-15.00czyn-

na jest apteka .św. Marcin"
(Jarocin, ul. Rynek 13, tel. 74726-56), a od 15.00 do 20.00 apteka „Pod Zegarem" (Jarocin, Rynek 14, tel. 747-27-16).
Od 9 sierpnia do 15 sierpnia dyżur w godz. 8.()().23.00
oraz pogotowie pracy po godz.
23.00 pełnić będzie apteka „św.
Marcin" (Jarocin, ul. Rynek 13,
t I 7 7

problem
na telefon
Policyjny telefon zaufania
• do Komendy Powiatowej
Policji w Jarocinie 747-22-41
• do Wojewódzkiej Komendy
Policji w Poznaniu 0-800/
130-334 (bezpłatny).
• W Jarocinie 747-15-22.
Ośrodek Terapii Uzależnień,
ul. Kościuszki 18, czynny od
poniedziałku do piątku w godz.
8.30-20.00. Terapia dla osób
uzależnionych i członków ich
rodzin. Interwencja kryzysowa dla ofiar przemocy.
• Klub Abstynenta czynny od
wtorku do piątku i w niedzielę
w godz. 17.()().20.00 w Skarbczyku, (Jarocin, Park 1).
• Punkt konsultacyjny dla
rodziców oraz młodzlety
eksperymentującej i uzależ

nionej od alkoholu i narko~ków działa w kaidą drugą
1 czwartą sobotę miesiąca na
terenie Ośrodka Terapii uza.
leżnień w Jarocinie, ut. KQ.
ścluszki 18, w godz. od 9.0Qi
do 13.00 (informacja telefoniczna 747-15-22).

• W Żerkowie 740-38-93.
· Punkt konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym
oraz członków ich rodzin czynl'l)'jestw środy od godz. 17.00 do
19;()(), w ośrodku profilaktyki,
,ocjoterapii i rehabilitacji.
1.11. Jarocińska 35.
• W Jaraczewie 740-80-13,
czynny w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00
- 18.00. Punkt konsul\!icyjny,
który prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z probieniem alkoholowym i członków
loh rodzin, czynny jest w tych
setnych dniach i godzinach w ośrodku zdrowia
w Jaraczewie.
• W Rusku 740-00-04 czynny w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 17.0018.00. Punkt konsultacyjny,
który prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i człon
ków ich rodzin, czynny jest
w tych samych dniach i godzinach w ośrodku zdrowia
w Rusku

baJmE:. W akcji ratowniczej uczestniczyło 5 jednostek straży pożameJ. Straty oszacowano na 5 tysięcy.
~szenżyto z dymem. Jeden hektar pszenżyta pochłonął ogień
3? hp~ w St~oszy (gm. Żerków}. Strażacy z żywiołem zmagali
srę blisko dwie godziny. Straty wyceniono na 2 tysiące złotych.

Strażakom

z OSP w Noskowie i KP PSP w Jarocinie
oraz wszystkim, którzy mi pomogli w ubiegły piątek gasić
pożar w r.oskowie składam serdeczne podziękowania.
Właściciel

gospodarstwa

Klub Amazonek
W

każdy

pierwszy ponie-

działek miesiąca, przy ul. Kościuszki 18 odbywają się od

godz. 11.00 spotkania Klubu
Przyjaciół Kobiet po Mastektomii ,,Amazonka" w. Jarocinie.
Telefon kontaktowy 505-24-59.
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INFORMACJE

KOLEJNE CENTRUM HANDLOWE W JAROCINIE

cy?

Buduje
Nowe centrum handlowe powstaje przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Wolności w Jarocinie.
Budowane jest w sąsiedztwie obiektu należącego niegdyś do sieci handlowej ,,Zgoda". Właścicielem nowo
powstającego centrum jest jarociń
ski przedsiębiorca Tomasz Branecki, który kilka lat temu. wybudował
położony niedaleko kompleks handlowy Tobena. - Od spółdzielni
,,Zgoda" kupiłem budynek i przylegający do niego teren. Dlaczego? Bo
jest położony w centrum miasta, a
przez to bardzo atrakcyjny - wyjaśnia Tomasz Branecki. Budynek
wraz z działką nabył w trybie przetargu. Za ile? - Tajemnica handlowa
- mówi właściciel.
Zakończenie prac i otwarcie centrum planowane jest na 1 wrześrlia.
W nowym obiekcie na parterze będą
ulokowane sklepy, a na piętrze - restauracja. Prace prowadzi jarociń
ska firma BRYLL-BUD Krzyszto-

fa Brylla. Całą powierzchnię Tomasz Branecki przeznacza pod najem. - Są przedsiębiorcy zainteresowani pomieszczeniami. W nowo
powstałych sklepach pracę znajdzie
kilkanaście os6b, podobnie jak
w Tobenie. Inwestując w te obiekty,
tworzę więc nowe miejsca pracy,
czego jedni zazdroszczą, a co inni
wręcz podziwiają - stwierdza Tomasz Branecki.
Kupiony przez Tomasza Braneckiego budynek po byłym sklepie
,,Zgody", choć kwalifikuje się do wpisania na listę zabytków, nie został na
niej umieszczony. - Nie można było
więc sprzeciwić się „przyldejeniu" do
niego nowo budowanego obiektu mówi Włodzimierz Buchwald, naczelnik wydziału architektury i budownictwa w jarocińskim starostwie.
Włodzimierz Buchwald podkreśla, że
do niedawna budynek znajdował się
w tzw. drugiej strefie ochrony konserwatorskiej. To, że nie został

umieszczony na liście zabytków,
Anna Majer z wojewódzkiego biura
konserwatora zabytków w Poznaniu
tłumaczy brakiem środków finansowych potrzebnych na dokonanie niezbędnych formalności. Nowy właści
ciel przeprowadził remont budynku.
Wymieniono m.in. dach i okna. Elewacja zewnętrzna zostanie odświeżo
na. - To są jedyne zmiany, jakie zamierzałem wprowadzić. Jest to bardzo ładny architektonicmie obiekt,
więc jego konstrukcja absolutnie nie
będzie naruszona - zapewnia Tomasz
Branecki.
Przedsiębiorca zamierza zagospodarować też teren wokół nowego centrum handlowego. Na razie nie chce
zdradzić swojego pomysłu. - Chcemy zabudować ten obszar. To jest inicjatywa moja i mojej przyjaci6łki pani
Estery. Chodzi przede wszystkim o to,
aby cały kompleks cieszył oko i wyglądał estetycznie - mówi Tomasz
(ag)
Branecki.

BUDYNEK - DAWNY ZAJAZD - datowany jest na 1893 r. Zdaniem
dyrektora jarocińskiego muzeum Eugeniusza Czarnego, jest ważny
dla dziejów Jarocina, bo dokumentuje rozwój przestrzenny miasta
na przełomie XIX i XX w.

W NOWYM CENTRUM HANDLOWYM powstaną sklepy

i restauracja

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
GMINY JARACZEWO

KANALIZACJA WYWOŁAŁA BURZĘ NA ZEBRANIU W CIELCZY

Bo
Zebranie wiejskie w Cielczy
mierze poświęcone
było kanalizacji wsi. PWiK reprezentował dyrektor Jan Dudkiewicz. Wyjaśniając, że systematycznie objeżdżane są place
w

dużej

· dyrektora
Tym, którzy nie

mogą zapłacić,

proponował rozłożenie należno
ści

na raty. - Jest to do udźwi
nawet dla os6b, kt6re korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecmej - mówił dyrektor.

gnięcia

dów. Poruszono też kwestię ulicy Polnej, gdzie nawierzchnia po
karializacji została ile zrobiona.
- Na bieżąco te usterki są usuwane - zapewniał Dudkiewicz.
Mieszkańców bulwersował

również

fakt, że w sąsiedniej
gminie Jaraczewo za przyłącze
trzeba zapłacić nie 1.200, ale 600
zł. - Dlaczego mamy płacić wię
cej? - pytano. - Proszę pamiętać,
że środk6w na tę inwestycję nie
było. Burmistrz załatwił, że może
to być dokończone. Proszę się nie
łudzić, bo 600 zł, to ładnie brzmi,
ale eksploatacja sieci kosztuje.
Jeśli koszty są niedoszacowane,
to pokrywa to rada gminy czy
miasta. Te pieniądze i tak muszą
wpłynąć. Jeśli ktoś ludziom m6wi,
że zapłacą 600 zł to drugie tyle
NA ZEBRANIE w Cielczy przyszło kilkuset mieszkańców
musi dołożyć z budżetu gminy
budowy, prosił o wskazanie błę- Jak to jest, że niekt6rych do- - usiłował tłumaczyć Jan Dudkiedów i niedociągnięć wykonawcy. mostw nie można p~zyć do wicz. Do mieszkańców wyjaśnie
Zobowiązał się, że wszelkie nie- kanalizacji. Jak wyście dokumennia dyrektora nie bardzo przemadoróbki zostaną usunięte.
tację zrobili. Na odpierdol wszyst- wiały, a wrzawa na sali stawała
Mieszkańcy oburzeni są fak- ko zrobiliście. Ze studzienek się coraz głośniejsza Niektórzy
tern, że jedno przyłącze do budyn- wszystko się cofa. Nie odchodzi - na wypowiedzi Jana Dudkiewiku wielorodzinnego jest znacznie mówił jeden z cielczan. - Na uli- cza zaczęli reagować gwizdami.
droższe. Wygląda to tak, że wła- cy Nowej ze studzienek to jest - Po co wy tworzycie te sp6łki.
ściciel budynku jednorodzinnego taki smr6d, że wytrzymać nie Eko-Dbaj, Eko-Sraj, czy jak tam. ..
za przyłącze zapłacił 1.500 zł, idzie. W odpowiedzi na zarzuty, Będzie coraz drożej, bo ktoś coś
a lokatorzy obiektu np. cztero- Jan Dudkiewicz stwierdził, że sobie wymyślił, narobiliście sp6ł
rodzinnego za to samo przyłącze każdy ma prawo do błędu, dekla- ek - krzyczał starszy mężczyzna.
- 6.000 zł. - Miało być 1.500 od rując jednocześnie sprawdzenie Jan Dudkiewicz wyjaśniał, że poposesji, a nie rodziny. Coś tu nie instalacji. Mieszkańcy wskazy- wołanie spółek jest fonną restrukgra - denerwował się jeden wali, że studzienki zbyt mocno turyzacji i. że z Jarocina „przyz mieszkańców. Jan Dudkiewicz wystają na powierzchni dróg, są kład biorą więksi, jak np. poznań
wyj~niał, że nie można miesznierówno poukładane, przez co ski Aquanet".
(ag)
kańców traktować nierówno.
dochodzi do uszkodzeń samocho-

Wakacyjne
odnawianie
Odnawianie sal lekcyjn)'.ch,
i prace remontowo-budowlane zaplanowano do wykonania podczas
wakacji w placówkach oświato
wych gminy Jaraczewo. W tym
roku z gminnego budżetu przeznaczonych na ten cel zostanie
wymianę oświetlenia

256 tys. zł. Zakres prac jest
znacznie mniejszy niż w roku
ubiegłym, kiedy tylko na remont
jednej szkoły- w Goli, gmina wydała ponad 500 tys. zł. Wszystkie prace mają być zakończone
do 20 sierpnia.
(ann)

ZAKRES PRAC REMOłłTOWYCN w PLACÓWKACH,
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-wymian~ stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Wojciechowie
- remont boiska, budowa parkingu i drogi dojazdowej przy Zespole
Szkół w Jaraczewie
- wykonanie boiska z kostki brukowej w Szkole Podstawowej w Goli
- lakierowanie podłóg w Szkole
Podstawowej w Goli
- malowanie korytarzy i sal lekcyjnych w Zespole Szkól w Jaraczewie
• malowanie korytarzy w Zespole
Szkół w Rusku

- wymiana oświetlenia w przedszkolach w Jaraczewie i Górze
- prace remontowo-budowlane
w Publicznym Przedszkolu w Jaraczewie, w części gospodarczej
- prace remontowo-budowlane
w Publicznym Przedszkolu w Górze (naprawa i malowanie elewacji)
- remont sali lekcyjnej w Szkole
Podstawowej w Górze (prace budowlane, wymiana instalacji elektrycznej) i adaptacja na pracownię komputerową

JAROCIN -

Baseny czynne
Pogoda nareszcie zaczęła sprzyjać amatorom kąpieli.
Od 6 sierpnia będą czynne baseny odkryte w Jarocinie.
Wszyscy chętni będą mogli korzystać z basenu dużego,
brodzika i zjeżdżalni. Kompleks będzie czynny w godzinach
od 9.00 do 19.00.
Cena biletu ulgowego wynosi 3,50 zł, normalnego 4 zł.
Za miesięczny karnet dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych trzeba zapłacić 25 złotych.
(era)
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Ponad
W miniony wtorek telewizja Polsat, w programie „Dyżur", o 20.00
wyemitowała reportaż dotyczący
nieudostępniania oświadczeń majątkowych jarocińskich

radnych
przez przewodniczącego rady Stanisława Martuzalskiego. W materiale przewodniczący wyjaśniał
powody swojego postępowania.
Stanowiska Stanisława Martuzalskiego w kwestii oświadczeń na
antenie bronił burmistrz Adam
Pawlicki, który zeznań majątko
wycb radnych „Gazecie" też nie
przekazał. Na wystosowane w tej
sprawie - w maju tego roku - pismo do Adama Pawlickiego, sekretarz gminy Mariusz Gryska
odpowiedział, że· ,,burmistrz nie
dysponuje oświadczeniami mająt
kowymi radnych".
W kilkuminutowym reportażu

Jarocińscy radni działają
wbrew prawu. Nie chcą ujawnić
swoich oświadczeń majątko
wych.
Urzędnicy, mimo ustawowego nakazu, nie chcą ujawnić
swoich majątków. Twierdzą. że
dziennikarze i mieszkańcy Jarocina, którzy domagają się opublikowania ich oświadczeń są
żądni sensacji. O igraszkach
z prawem relacja Łukasza Kurtza i .Gazety Prawnej".
Oświadczenia majątkowe

radnych według ustawy antykorupcyjnej wszędzie one jawne,
wszędzie tylko nie w Jarocinie.
Przewodniczący rady miasta odmówił pokazania oświadczeń
majątkowych swoich radnych
dziennikarkom jednej z lokalnych
gazet.
Od ponad trzech miesięcy
oświadczenia majątkowe radnych trzyma pod kluczem, Stanisław Martuzalski - przewodniczący rady miasta, nie chce ich
nikomu pokazać Przewodniczą
cego dobrze rozumie Jego kolega - burmistrz Jarocina.
Adam Pawlicki: Uważam, że nie
jest to jakby potrzebne społe
czeństwu.
Łukasz

Kurtz: Dlaczego radni
nie publikują tych oświadczeń
w Internecie?
Adam Pawlicki: Bo się obawiają,
że mogą być napady jakieś albo
coś. Różne rzeczy. Tutaj, w tak
małym mieście wszyscy się
znają. Tak, że jak któryś radny
napisze, że ma w skarpecie 100
złotych, to jutro mogą przyjść, bo
wiedzą, gdzie on mieszka. Tak,
że myślę, że ...
Łukasz Kurtz: Bywały takie
przypadki?
Adam Pawlicki: Trudno powiedzieć.

Akty terroru wobec radnych? Nie

Forum nie jest w żadnym stopniu cenzurowane, redakcja nie odpowiada za
treści tam utyte. 1o taki Hyde Park. Tu każdy może powiedzieć wszystko
i jest anonimowy. Apelujemy jednak, by raczej zachować dobry smak i umiar.

zajrzyj na stronę www.gj.com.pl, przyłącz się do dyskusji.

temat: W „Dyiurze" na Polsacie

przedstawiono nie tylko opinię
burmistrza, przewodniczącego
rady i radnego Marka Przymusiń
skiego (jedyny rajca, któcy udostępnił „Gazecie" swoje oświad
czenie). ale przede wszystkim
mieszkańców miasta, którzy jednoznacznie stwierdzili, że stan posiadania osób pełniących funkcje
publiczne powinien być jawny.
W środowym wydaniu „Gazety Prawnej" ukazał się artykuł dotyczący odmowy upublicznienia
przez Stanisława Martuzalskiego
i Adama Pawlickiego oświadczeń
radnych. W tekście „Radni kontr-

całości wspomnianych wyżej jaw-

Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia: - ..... Obowiązek
udostępniania w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej - przyp. red.)

Poniżej publikujemy zapis
fragmentu reportażu wyemitowanego w Polsacie.

nych informacji spoczywa przede
wszystkim na wójtach, starostach
i marszałkach województw - w zależności od jednostek samorządu
terytorialnego - jako podmiotach
dysponujących wszystkimi oświad
czeniami. A kaidy podmiot, który
wbrew ciążącemu na nim obowiąz
kowi nie udostępnia informacji publicznej podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oczywisty pozostaje przy tym fakt, że odpowiedzialność ta dotyczyć będzie
podmiotu odpowiedzialnego za puują ustawę" Jarosław Skowroński,
blikację, nie będzie natomiast dorzecznik prasowy Ministerstwa tyczyć radnych. "

(ag)

udało nam się potwierdzić obaw
burmistrza.
To właśnie dziennikarki "Gazety
Jarocińskiej" od kilkunastu tygodni zabiegają o ujawnienie majątków radnych. Bezskutecznie.

rym banku, i czy, w której skarpecie ma zarobione uczciwie
pieniądze, też nie powinno być
upubliczniane.
Adam Pawlicki: Lokalnym mediom na tym zależy. Bo to fajnie

Agnieszka Matusiak: Na straży
tych oświadczeń majątkowych
stoi przewodniczący rady miejskiej w Jarocinie - pan Stanisław
Martuzalski, który w jednym
z pism stwierdził, że on nie ma
mandatu do tego, żeby udostęp
niać .Gazecie Jarocińskiej"

sąsiad

ma. Ja jemu nie powiem,
ale on musi, bo on jest radnym,
taką ustawę ktoś wymyślił. I myślę, że to po prostu czysto ze
względów komercyjnych media
lokalne próbują takie informacje

oświadczeń majątkowych.

Ustawę antykorupcyjną opracowywali m.in. rządowi eksperci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Ich zdaniem za-chowanie jarocińskich urzędni·
ków jest sprzeczne z literą prawa. Urzędnicy z kolei twierdzą,
że ustawa jest niejasna. Legislacyjny happening w jarocińskim
ratuszu trwa.

się

Łukasz Kurtz: Pan dostał już
oświadczenia majątkowe od

wszystkich radnych?
Stanisław Martuzalski: Tak, tak
oczywiście.
Łukasz

Kurtz: Dlaczego nie
chce ich Pan pokazać?
Stanisław Martuzalski: Jeżeli
ustawa mówi o tym, że nie jestem, nie mam mandatu do upubliczniania tych oświadczeń, to
ich nie mogę. Po prostu złamał
bym ustawę.

Jacek Skowroński (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
I Administracji): Powinien się
czuć takim dysponentem, ponieważ to przewiduje zapis ustawowy i kto nie stosuje się do tej
ustawy, podlega określonym
sankcjom, włącznie z karnymi.
Prawo mówi jasno. Od 30 kwietnia każdego roku oświadczenia
majątkowe radnych muszą być
ujawnione. Jednak burmistrz z
Jarocina uważa tę normę za perwersję legislacyjną. Dziennikarki, mimo że stoi za nimi prawo,
są bezradne.
Adam Pawlicki: Niekoniecznie
na przykład to, w jaki sposób kto
wykonuje czynności fizjologiczne powinny być upubliczniane.
Tak samo niekoniecznie to, w któ-

spr2edaje, popatr2eć co tam

zdobyć.

Jacek Skowroński: W momencie złożenia przez radnych
oświadczeń majątkowych przestają oni być dysponentami tychże oświadczeń. Nawet jeżeli
w danej gminie nie funkcjonuje
strona internetowa, wtedy w formie pisemnej powinny one być
dostępne w urzędzie, by obywatele mogli się z nimi zapoznać.
Stanisław Martuzalski: Ja nie
złamałem prawa. Jest to wskaza nie, że taki bubel wyszedł
z Sejmu, że można zachowywać
się tak jak my się zachowujemy.

Gdyby zwykły obywatel złamał
prawo natychmiast zostałby ukarany, a radnym z Jarocina pozwala się wyśmiewać z ustawodawcy
(Wypowiedzi osób występują

cych w reportażu przytoczono
dosłownie)

@ Uciekinier z Atlantydy: Widzieliście to? Te teksty Pawlickiego .100 zł
w skarpecie" buhaha. No cóż może i ustawa jest wadliwa, ale jakoś w naszym kochanym kraju tylko pan Martuzalski ją żle zinterpretował. Buhaha.
@ exodus: To chyba nie jest obowiązek - być radnym i burmistrzem. Kto
nie chce ujawnić swojego majątku zawsze może zrezygnować z członko
stwa w Radzie Miejskiej. Chyba, że chce być radnym a ma dużo do ukrycia wraz z kolesiami z •Teraz Jarocin".
@ gość: Oglądałem ten program - bardzo przykry. Dziwię się naszym
radnym, jeżeli ktoś zgodził się dobrowolnie być radnym zabiegając żeby
być wybranym, to teraz niech się nie boi powiedzieć co ma. Tego rodzaju
informacji o ludziach pracujących w Radzie Miejskiej w Jarocinie chce społeczeństwo tylko po to żeby sprawdzić jaki zysk przynosi rola radnego. Porównanie Pana Burmistrza spraw fizjologicznych ze sprawami majątkowy
mi było nie na miejscu. Na pewno nie interesuje mieszkańców Jarocina CZJ/
radni mają regularny stolec CZJ1 inaczej. Inna sprawa to promocja, na pewno ten program wypromował Jarocin, na pewno nikt do Jarocina nie przyjedzie inwestować bo jak nasi mieszkańcy nawet ze skarpety Radnego ukradną
100 zł, to potencjalny inwestor na pewno ma więcej setek zł. Jestem ciekawy CZJ/ nasi radni byliby radnymi gdyby mieli być nimi za darmo. Zapamięta
społeczeństwo na pewno tych sprawiedliwych w następnych wyborach.
Redaktorkom G.J. gratuluję, Panie zrebilyście dobrą robotę promując Gazetę Jarocińską. Polacy oglądając ten program na pewno zazdroszczą Jarociniakom takiego Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
@ Koleś z Jarocina: Te wypowiedzi w Polsacie burmistrza Pawlickiego
i Martuzalskiego były bardzo żenuj~e. Pawlicki to nie umiał się nawet
dobrze wygęgać. Jako jedyni w Polsce są mądrzejsi od ustaw sejmowych.
Jak to ludzie w Polsce oglądali to na- pewno śmiali z takich władz jakie ma
Jarocin. Wstyd i hańba dla naszego miasta. Widać że mają coś do ukrycia. Dziwie się tym wyborcom co te ofermy wybrali. Aby naprawić swój
błąd powinni teraz domagać się usunięcia burmistrza i jego kolesiów.
@ Reali: Ciągle tylko przepychanki, swary głupie a I tak wszyscy... W Jarocinie nie będzie tak długo dobrej a może raczej odpowiedniej władzy jak
długo będzie tu preferowana - arogancja na wiedzę drugiego człowieka, chamstwo, bezczelność... Poza tym myślę, że poprzednie władze Jarocina nie
były lepsze w ogóle!!! Może bezczelniejsze, sprytne, cwaniackie i pewne siebie - i to byłoby wszystko co nam oferowali siebie i swych znajomych -te
wszystkie Kołodzieje 2 i takie tam inne obiekty -co oni dobrego zrobili CZJ/
powiedzieli? Wpadki ich były takie, że jakby rządzili jeszcze 1 lub 2 kadencje,
to byłoby już miasto SLD i pseudoPSL ,a tak naprawdę republika niedouczonych kolesi, którzy od 40 lat ustawiali siebie i swoich ludzi - czasem tępych
jak beton i odpornych na ludzi i wiedzę. -Co to oficjalnie nic do powiedzenia
nie mieli, aby mądrzej wyglądać, a tak na prawdę na prywatnych rautach
mieli ludzi prostych głęboko gdzieś ... Ja jestem za naturalnością i tego naszym władzom nie brakuje ... otwartości i szczerości -BRAKUJE IM ZA TO
JEDNEGO DYPLOMACJI .TJ zastanowienia się nad sensem słów i CZJfnfNJ
- niepotrzebnie też dają się wypuszczać r6tnym osobom, czasem mediom gazeta i TV ,za dużo w tym emocji za mało rozsądku i wspomnianej już
I TAK WAżNEJ SZTUKI - DYPLOMACJI.
Panowie radzę zainwestować w edukacje i przybliżyć sobie sztukę dyplomacji i taktu .... a nie wciąż szukacie dziury w całym i wrogów -tak was
odbierają jak sami mówicie i działacie - to wszystko -jak chcecie być lepiej
odbierani -zastanówcie się nad sensem wypowiadanych słów (ale proszę
was bez SLd-owiekiej sztuczności i patosu ) I CZJ!nów, bo dobrymi intencjami to już nie jedno piekło wybrukowano ...

temat: zapraszamy na FLASZ MOBBING
@ Jarota: W dniu wczorajszym na antenie .Polsatu" burmistrz Jarocina
w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, dlaczego on sam oraz radni nie
ujawnili stanu majątkowego, stwierdził: .Jarocin jest tak małym miastem,
że gdybym włożył do skarpety 100 zł, to ktoś by przyszedł mi je zabrać".
W obronie Burmistrza i radnych przed obywatelami -bandytami dnia
31.07.2004r. o godz. 12.00 pod ratus;zem w Jarocinie odbędzie się FLASH
MOBBING!!! Przyjdźcie na rynek i rzućcie skarpety (podarte;) burmistrzowi by mógł ukryć swój majątek. ZAPRASZAMY gwarant1-1jemy dobra zabawę razem z wami
@ wojo: a mogą być onuce, stare weteranki?
@ kbw: Jestem za !111! Mam całą tonę starych skarpet. Zmieści się tam
nawet więcej niż 100 zł. A przy okazji popieram wszystkie możliwe Flash
Moby. Może wreszcie uda się po raz pierwszy zorganizować go w Jarocinie. Niech wszystkich zjednoCZJ! miłość do skarpet i .miłość" do burmistrza. Skarpeciarze wszystkich krajów łączcie się.
@ w imieniu bydła: to Latynos będzie musiał pobudować na swoim ranczo stodołę dla skarpet, gdzie on znajdzie tyle setek, O kurde! chyba nie
w naszych kieszeniach!
@ Gość: A gdzie rzucamy, pod któreś drzwi wejściowe czy pod okno jaśnie nam panującego????? Toż to za dwa dni
ps. A co to pan Adasiek ma za zegarek, że kamerzysta z Polsatu walił na
niego (zegarek) takie zoomy???
@ król czy żebrak: A może lepiej by było jak burmistrz siedziałby w pocerowanym garniturze, butach od szewca, koszuli „non airon·, na ręku sputnik, twarz zamiast opalenizny pokryta wągrami, bo kto by kupował kosmetyki, a pod oknem syrena 105 na raty. Wtedy co ? Szacunek i podziw
czy znów jakaś forma zawiści. Jaki powinien być wizerunek kogoś kto
został wybrany. Powinien wyglądać jak przeciętny Kowalski zgarnięty
z ulicy? A może być kryształowy, uczciwy, z dobrymi chęciami , życzący
wszystkim, wierny jak najlepiej jak np. P.P..trowicz?

Od redakcji: Byliśmy na rynku 31 lipca o 12.00. Nie
porzuconej skarpety.
Redakcja

poprawiła

było

an/jednej

tylko niektóre błędy ortograficzne I llterówkl. Poza tym
pisownia została zachowana, Jak w oryginała.
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----------------ŚWIĘTO POLICJI PAŃSTWOWEJ

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO ZARZĄDOWI
STOWARZVSZENIA PIS

Staną

awansował
Krzysztof Nadera, komendant policji w Jarocinie awansował na
młodszego inspektora. Święto policji było okazją do odznaczenia 4
policjantów z KPP, 21 mianowano na wyższe stopnie służbowe.
Rocznicę 85-lecia Policji Państwowej jarocińscy funkcjonariusze uczcili w miniony piątek. Aleademia policyjna odbyła się w pałacu w Słupi. Uroczystość swoją
obecnością zaszczycili: inspektor
Waldemar Jarczewski, zastępca

nalną służbę. Jednocześnie mówił,
że praca policjanta wymaga podej-

mowania trudnych decyzji, od których zależy życie i zdrowie samych policjantów, a także wielu
innych osób. - Policja nie jest
,niejscem dla amatorów mocnych

podziękowania i uznania komendant skierował także do cywilnych
pracowników policji.
Szef wielkopolskich policjantów stwierdził, że jarocińscy funkcjonariusze są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swoich

MIANOWANI I ODZNACZENI POLICJANCI zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z zastępcą Komendanta
Wojewódzkiego Policji i dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz inspektor
Andrzej Filewicz, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie.

wrażeń.

Jest miejscem dla dobne
profesjonalistów,
którym niejednokrotnie przychodzi
się zmierzyć z osobam~ które pnestępstwo traktują jako swój zawód.
wykształconych

KOMENDANT KRZYSZTOF NADERA odbiera gratulacje od byłych szefów
policji w Jarocinie

Komendant Krzysztof Nadera
podziękował policjantom za pełną
zaangażowania, ofiarną, profesjo-

starszy posterunkowy
Dariusz Pawlak
starszy sierżant
Leszek Grzech
Bartłomiej Filip
Leszek Soliński
Robert Kręc
Tomasz Mazurek
Mariusz Figaj

Mają

viacuie środki finansowe,
dobry spnęt, także broń - stwierdził Krzysztof Nadera. Wyrazy

sierżant sztabowy
Mirosław Sowiński

Piotr Baranek
Robert Półrolniczak
Jacek Mettler
Roman Szal
Adam Regulski
aspirant
Roman Regulski
Piotr Krakowiak

starszy aspirant
Mariusz Krawczyk
Jarosław Matuszczak
Robert Piechota
Karol Bera
aspirant sztabowy
Przemysław Parowicz
młodszy inspektor
Krzysztof Nadera

obowiązków służbowych. Komendant Waldemar Jarczewski przypomniał, że policjanci z Wielkopolski zajmują pierwsze miejsce
w kraju w zwalczaniu przestępczo
ści i organizacji pracy. - Nie czujemy się najlepszą policją w kraju.(... ) Ciągle spotykamy policjantów, którzy nie do końca rozumieją
idee i misję pełnienia swojej służ
by - mówił Jarczewski.
Święto policji było okazją do
wręczenia awansów i odznaczeń.
21 policjantów z KPP w Jarocinie
mianowano na wyższe stopnie
służbowe. Dwóch funkcjonariuszy
otrzymało Krzyże Zasługi, a dwóch
kolejnych odznakę ,,Zasłużony
Policjant".
Gratulacji i podziękowań nie
było końca. Kwiaty i życzenia na
ręce komendanta policji złożyli:
władze samorządowe Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego,
powiatu, gmin Ziemi Jarocińskiej,
wojska, prokuratury, straży pożar
nej, miejskiej, szpitala.
(era)

·
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QIJIJM_Ai.(;:asp szt. Romuald Jerzycki - srebrny
nadkom. Roman Bonde.Nicz- brąmwy

cEp. szt V\ł:lkB'ra"~bą:!CM8
kom. Leszek Wojtkiewicz- brązowa

przed sądem

Kara 8 lat więzienia grozi
władzom stowarzyszenia Praca Integracja - Samorządność: prezesowi Ireneuszowi H. i jego zastępczyni Brygidzie A., którym
zarzuca się wyłudzenie łącznie
300 tys. zł.
Sformułowane przez policję
zarzuty przekazano prokuraturze.
Akt oskarżenia do jarocińskiego
sądu rejonowego skierowano pod
koniec czerwca. - Oskarżonych
jest aż pięć osób. Postępowanie
było skomplikowane, bo na takim
terenie nadko zdana się taka
duża sprawa. Z jednej strony
mamy zanuty, z drugiej ewidentnie złe funkcjonowanie tego stowarzyszenia. Bardzo dobne, że
ośrodki dla niepełnosprawnych
działają. że popnez tę sprawę nie
doszło do większych problemów.
Nie udało się ustalić, czy którakolwiek z oskarżonych osób wzię
ła pieniądze do własnej kieszeni.
Miejmy nadzieję, że tego nie było
- mówi Adam Wróblewski, Prokurator Rejonowy w Jarocinie.
Śledztwo jarocińskiej policji
w sprawie nadużyć w PIS-ie zakończyło się w marcu. Liczący
szesnaście tomów materiał dowodowy dal policji podstawy do
postawienia zarzutów pięciu osobom. Dotyczą one wyłudzenia
pieniędzy, fałszowania dokumentów oraz przywłaszczenia

mienia. Prezesowi stowarzyszenia Ireneuszowi H. przedstawiono łącznie 15 zarzutów. Najważ
niejszy dotyczy wyłudzenia dotacji od starostwa powiatowego,
urzędów gminy w Jaraczewie
i Kotlinie oraz z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na łączną
sumę 250 tys. zł. Policja ustaliła
też, że w kasie stowarzyszenia
PIS brakowało 64 tys. zł. Działającej w porozumieniu z prezesem, Brygidzie A. zarzucono
przede wszystkim wyłudzenie
pieniędzy. Przedstawiono jej 9
zarzutów. Zdaniem policji, nadużyć dopuściła się też główna
księgowa Bożena W. Będzie odpowiadać

za potwierdzanie nieprawdy w dokumentach, przedstawianie fałszywych rozliczeń i
przywłaszczenie pieniędzy na
szkodę WIZ. Potwierdzanie nieprawdy w dokumentach zarzucono też dwóm pracownicom Ewie
G. (spokrewnionej z Ireneuszem
H.) i księgowej Zofii G. Kobietom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Sędzia Maciej Gruchalski powiedział nam, że termin rozprawy
nie został jeszcze wyznaczony.
Przewiduje, że pierwsze posiedzenie nie odbędzie się wcześniej
niż jesienią.
(ag)

JAFO w gruzach
Ludzie zatrzymywali się na
ulicy. Z niedowierzaniem spoglądali, jak w gruzach legła hala
produkcyjna Jarocińskich Fabryk Obrabiarek. W miniony
czwartek ruszyła rozbiórka
obiektów położonych przy ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie.
Wystarczyły minuty, aby koparka z powierzchni ziemi zmiotła
ściany jednego z budynków.
Z kolejl'.lego robotnicy wyrywali
rynny.
Burzeniu zakładu ze łzami
w oczach przyglądał się pan
Waldemar. Mężczyzna w JAFO
przepracował 32 lata. - Byłem
kontrolerem jakości. Nie chcę
mówić brzydko. Ale tylko to mi
pozostało. lal tej fabryki, dawa-

la pracę tylu ludziom, a teraz
poszli na bruk. Była znana na
cały świat. Maszyny wysyłaliśmy
do Ameryki, Japonii - ubolewał
emerytowany pracownik JAFO.
JAFO sprzedało działki, na
których stoi zakład, prywatnemu inwestorowi. Cała produkcja została przeniesiona do
świeżo wybudowanych hal na
Ługach. Pod koniec maja JAFO
wystąpiło do Wydziału Architektury i Budownictwa w Jarocinie
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Market miałby stanąć
dokładnie w miejscu, gdzie dziś
jeszcze częściowo stoją budynki firmy.
(era)
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AGENCJA NIE MOŻE, MINISTERSTWO NIE CHCE, PREZES RZĄDZI, A ROLNICY CZEKAJĄ

r zdzi bi

nas glapy

Zaczął z nadania w głębokim PRL-u. Przeżył transformację, przekształcenia, oglądał upadek innych PGR-rów. Niedawno

wprowadził spółkę „Rusko" do Unii Europejskiej. Od 40 lat na jednym stanowisku. - Żeby nie „stary" PGR-y już
dawno rozdrapałyby glapy, on to w kupie trzyma - mówi o prezesie Bronisławie Kaczmarku jeden z pracowników.

BARTOSZ NAWROCKI
Kim jest Bronisław Kaczmarek? Zręcznym prezesem publicznej spółki, który broni swoich pracowników przed bezrobociem, czy
może chlodnym kalkulantem, bezlitośnie wykorzystującym bałagan

prawny panujący w kraju? A może
to człowiek, który dzięki nieporozumieniom na linii Agencja Nieruchomości Rolnej - Ministerstwo
Skarbu Państwa, niczym nieskrę
powany od kilkudziesięciu lat za-

rząd.za

wielkim majątkiem? Czy
wreszcie radny Kaczmarek, to
gracz udający, że walczy o interesy rolników w samorządzie, a tymczasem sam jest odpowiedzialny
za to, że gros z nich, wciąż gospodaruje na kilku hektarach?
Odpowiedi na te i szereg innych pytań, może wyjaśnić, dlaczego GR „Rusko" wciąż należy
do Skarbu Państwa i mimo wielu,
prób nie doczekało się restrukturyzacji.

„Ruska" nie zostawi
I I

• 1964 - połączenie gospodarstwa
w Rusku i Chytrowle daje początek
Kombinatowi Państwowych Gospodarstw Rolnych w Rusku. Szefem
gospodarstwa na następne 40 lat
zostaje Bronisław Kaczmarek.
• 1965 - do polowy lat 80-tych mają
tek kombinatu jest sukcesywnie powiększany. Między innymi o ziemię,
której dawni udziałowcy zrzekają się
na rzecz gospodarstwa za możliwość
przejścia na emeryturę, a takte w wyniku podziałów administracyjnych
(powstanie woj. kaliskiego). W sz.r:zytowym momencie w kombinacie pracuje ponad pól tysiąca osób. Dziś
dawni praOOYll'licy wspominają to jako
najlepszy okres w historii firmy.

• 1992 - Kombinat PGR Rusko, jak
większość

podobnych w kraju, zostaje rozwiązany. Mienie gospodarstwa przejmuje Agencja Własności
Rolnej Skarbu Państwa. Rozpoczyna się proces powolnego uszczuplania majątku. W ciągu następnej
dekady ,Rusko" utraci ponad 800 ha
gruntów. Część z nich zostanie
sprzedana indywidualnym rolnikom,
a takie zwrócono Kościołowi.
• 1998 • 26 czerwca AWRSP parafuje akt założycielski Przedsiębior
stwa Rolnego ,Rusko". Prezesem
należącej w 100 procentach do pań
stwa spółki zostaje Bronisław Kaczmarek. Nominalna wartość sp61ki
wynosi 19.857.000 zł.

• 1997 • 2002 t,wają starania o sprywatyzowanie .Ruska". W końcu
2002 w gazetach pojawiają się ogło
szenia agencji o możliwości zakupu majątku. Próbę sprzedaży. czę
ści gospodarstw należących do
sp61ki blokuje ówczesny zarząd.
AWRSP prowadzi rozmowy z prezesem spółki, który w efekcie podpisuje umowę o wyłączeniu 20 procent dzierżawionych przez spółkę
gruntów.

• 2003 - w marcu .Rusko" przejmuje Ministerstwo Skarbu Państwa
Nominalna wartość spółki szacowana jest 19.857.000 zł. Kaczmarek
nadal Jest prezesem. Od ministerstwa otrzymuje trzyosobową Komisję Rewizyjną. ,Rusko" gospodaruje na ponad 4.000 ha.

Mało jest ludzi w gminie Jaraczewo, którzy nie znają prezesa
Kaczmarka. Nieprzerwanie od
40 lat szefuje - najpierw PGR-om,
a teraz spółce „Rusko". Od kilku
kadencji jest radnym. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego

Rady Gminy w Jaraczewie. Ostatnio społecznie, bo odebrano mu
dietę za niedostarczenie oświad
czenia majątkowego. Rolnicy wybrali radnego na delegata do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Prezes
zasiada też w radzie nadzorczej jarocińskiej mleczarni. Mimo takiej
popularności, niewiele osób chce
o Kaczmarku mówić, przynajmniej
oficjalnie. Odwagę ma zaledwie
kilka osób i to zawsze wypowiadających się pozytywnie. Krytycy
trąbią, ale po cichu. Powód? Prezes ma podobno „szerokie plecy".
Za to wszyscy zastanawiają się nad
jednym. - Kiedy on pójdzie na emeryturę? Na odpowiedi nie trzeba
czekać. - Prędzej umrze, niż wstawi „Rusko" - odpowiadają natychmiast inni. - Nie chcę iść na emeryturę, bo nie mam, co robić. Czuję się sprawny i na siłach, to dlaczego nie mam pracować - mówi
Kaczmarek. I szybko dodaje, że
jest to raczej wynik ambicji, niż
kwestie finansowe. Trudno w to
uwierzyć, patrząc przez pryzmat
sumy, jaka co miesiąc trafia na konto prezesa. Za zarządzanie ,,Ruskiem" otrzymuje sześciokrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w tej chwili wynosi ono
2.274,96 zł). Brutto zarabia więc
13.649,76 zł miesięcznie. Do tego
dochodzą wypłaty nagród z zysku
osiągniętego przez spółkę.
W Rusku Kaczmarek pracuje
nieprzerwanie już 40. rok. Przyszedł z Góreczek, jako 27-letni
dyrektor tamtego gospodarstwa.
- W 1964 roku połączono Rusko
z Chytrowem - opowiada o począt
kach Kaczmarek. - Zawołali mnie
i powiedzieli: Masz być i koniec.
Rusko miało wówczas 1.350 ha.
Co drugi' dzień cały majątek ob-

jeżdżałem

konno. Konia już dawno zamienił na terenowego uaza.
Chwali auto bo, jak mówi, może
nim wszędzie dojechać. Dzisiaj
majątek spółki objeżdża niemal
codziennie.

Dziwne, ale cenne uniki
W interesach Kaczmarek to
„stary wyżeracz". I to nie tylko
dlatego, że już dwa lata temu
osiągnął wiek emerytalny. Ostatnio fortelem obszedł urzędników
Agencji Nieruchomości Rolnych.
Oni sami bronią się przed tym
stwierdzeniem, choć przyznają, że
prezes „stosuje czasem dziwne
uniki". - Człowiek parę lat pracuje, to wie, jak to wszystko się kręci
- przyznaje skromnie Kaczmarek.
Sprawa dotyczy wydzielenia dla
rolników indywidualnych części
gruntów dzierżawionych przez
spółkę „Rusko" (o problemie piszemy na stronie obok). Prezes.jak
sam mówi, nie lubi fety, z tego też
powodu w tym roku nie obchodzono jubileuszu 40-lecia gospodarstwa w Rusku. Nie przypadkiem
jednak raut z okazji otwarcia gazyfikacji Jaraczewa odbył się w pała
cu należącym do spółki. Obecni na
imprezie pamiętają, że Kaczmarek
na krok nie odstępował wicemarsi.ałka wielkopolskiego Kazimierza
Kościelnego. Wówczas, to marszałek sprawował nadzór nad AWRSP,
a ta nad ,,Ruskiem" ... Tym którzy
marzą o restrukturyzowaniu ,,Ruska" mówi. - Wydaje mi się, że
wszystkim nam powinno zależeć,
żeby to „Rusko" istniało. W tej firmie jest zatrudnionych 265 pracowników i każde oddanie ziemi na
rzecz rolników indywidualnych
łączy się ze zwolnieniami - mówił
Kaczmarek. - My nie jesteśmy
ludi.mi, którzy działają t}.e w tym
społeczeństwie. ,,Rusko" byłoby
dawno rozdzielone, gdyby miało
deficyt. Słychać jednak głosy, że
w Rusku za wszelką cenę próbuje
się utrzymać wielki areał, bo szefostwo spółki liczy na profity
związane z dopłatami unijnymi.
Kaczmarek zaprzecza, argumentując jednocześnie, że firma straci
w tym roku szereg innych dopłat.
Za to Agencja Nieruchomości Rolnych odrzuca argument, jakoby
wyłączenie gruntów skutkowało
zwolnieniami w ,,Rusku", o czym
publicznie mówi szef spółki.
- W każdej sytuacji uszczuplenia
majątku gospodarstwa w konsekwencji prowadzi do obniżenia zatrudnienia. Ale część ludzi przecież
może przejść na emeryturę, czy
inne świadczenia. To nie jest sytu-

acja, że nagle powstanie armia
bezrobotnych, która stanie przed
starostwem i będzie żądać chleba
- mówi Władysław Malinowski
z Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Wszystkie argumenty są dobre,
jeżeli ktoś chce osiągnąć określo
ny cel, można opowiadać różne
rzeczy.

towym, którzy mówią, że coś chcemy „zabrać dla siebie". Po takiej
restrukturyzacji, każde gospodarstwo miałoby około 300 ha ziemi.
Czyli spełniamy te wszystkie kryteria wymagane przez agencję
- twierdzi Kaczmarek. Znawcy tematu mówią jednak, że podział
może być tylko przykrywką dla
prywatnych interesów. - Nomenklatura się uwłaszczy, a po roku
czy po dwóch obsługa wstanie bez
pracy - twierdzi znawca tematu,
który prosi o anonimowość. To podobno dlatego radny Bronisław
Kaczmarek kryje się ze swoim
majątkiem. Trudno to §prawdzić,
bo faktycznie prezes nie ujawnił
swojego oświadczenia majątkowe
go... Nieoficjalne informacje o tym
jakoby podział „Ruska" miał mieć
podwójne dno prezes spółki ,,Rusko" nazywa plotkami. W drugim
obiegu krąży jednak informacja, że
Kaczmarek „szykuje Góreczki dla
syna", Siedlemin dla swojego zastępcy, a „Rusko" dla siebie. - Nigdy nie miałem takiego zamiaru.
Syn, o którym wszyscy mówią, pracuje w Animexie - mówi prezes.
- Ja mogę żałować, że nie podzieliłem tego w latach 90-tych i nie
szefowałem jednemu czy dwom gospodarstwom. Dziś jest już na to
za p6ino. Wszystko stanowi kapitał spółki. W rozmowie prezes
przyznaje: - Gdyby dzisiaj dokonano tego podziału, to są gospodarst~a. k.tóre finansowo byłyby
potęgą. I radny wymienia jednym
tchem Rusko, Góreczki, Siedlemin
i Stefanów...

Podzielimy, co nasze
Czy „celem", o którym mówi
„Ruska" na
spółki pracownicze? Niedawno
w „Rusku" przebywała delegacja
z Ministerstwa Skarbu, na czele
z Mariuszem Dąbrowskim. To Dą
browski według naszej wiedzy
podpisał w imieniu MS umowę
z Bronisławem Kaczmarkiem na
prowadzenie przez niego gospodarstwa i ustalił wysokość gaży
prezesa. ,.Rusko" nie posiada rady
nadzorczej. Jedyną kolegialną pieczę nad majątkiem pełni 3-osobowa Komisja Rewizyjna - w skła
dzie: Karolina Mądrek, Henryk
Stasio i Bernard Popp (były wiceprezydent Kalisza z ramienia
SLD). Członkowie komisji są delegowani przez ministerstwo. Kaczmarek, choć wciąż mówi, że jest
„tylko" pracownikiem MS, może
zatem rządzić nieskrępowanie.
Wizyta Dąbrowskiego miała
charakter, jak to określono ,,rozpoznawczy". O prywatyzacji, ani
o wydzielaniu z ,,Ruska" mniejszych spółek podobno nie rozmawiano. Tymczasem prezes Kaczmarek ma pomysł i mówi o nim
publicznie. - Jest zamiar podzielenia przedsiębiorstwa na spółki
pracownicze poszczególnych zakładów. W takim wypadku, na jednego zatrudnionego w tej firmie
wypadnie po 15 ha. A ci ludzie takurzędnik, jest podział

Ktoś musi rządzić
Legendy o metodach zarządza
nia, albo lepiej rządzenia prezesa,
dawno już wyszły poza ramy województwa. Kaczmarek znany jest
z tego, że pracowników trzyma

że chcą przecież żYć. Dziwię się

dzisiaj niektórym radnym powiaGR „Rusko" Sp. z o.o. w liczbach
- grunty og61em
- w tym użytki rolne
-grunty orne

1992 2004
5.054 4.332
4.882 4.200
4.661 4.035

Wg form własności
- grunty własne
• dzierżawa ANR
- dzierżawa od innych podmiotów

• 111 ha·
-4.065 ha
• 157 ha

Uprawy
Pszenica
Jęczmień

Rzepak
Buraki cukrowe
Produkcja zwierzęca
Krowy dojne
Maciory
Owce matki

-1.100 ha
- 400 ha
- 650 ha
• 350 ha

-1.200
-

250
850

Roczna produkcja
- 380 - 400 ton wieprzowiny
- 20 ton baraniny
- 5,5 mln litrów mleka
•tódlo-da!HI ,p6lld .RU8ko'
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krótko. -Ja teżpracowalemfizycz
nie i wiem, co można zrobić - twierdzi prezes. Ludzie w gospodarstwach mówią, że ,,stary" nie
przeżyje dnia, jak kogoś nie op...

- Pewnie, że mam pretensje, jak
nie zrobią. W 99 procentach to bardzo dobrzy pracownicy. Prawda jest taka, że czasami
w ogóle nie powinniśmy dyskutować, gdy ktoś np. w pracy popije•.. Ale w domu ma 5 dzieci i co
mam z nim zrobić... Wypłaty, co

współpracowników, ale i urzędni
ków z pracownikami ministerstwa
włącznie. - To inteligentny facet
i wie co robi, gdyby nie miał w tym
interesu, dawno by to rzucił - mówi
osoba, która zna prezesa od dawna

giej o interes rolników - mówi delegat. - Nie idę w żadnym kierunku, bo interes jest wspólny, przecież ja zatrudniam 60 procent ludzi. którzy są związani z gospodarstwami indywidualnymi. Trudno

Chłopy zgłupieli
Przed prezesem trudne wyzwania. Musi nie tylko bronić mająt
ku przed okolicznymi Folnikami,
którzy domagają się wydzieleń
ziemi, ale i myśleć o przyszłości
Gospodarstwa Rolnego. Nawet,
jeśli rozdzielenie majątku na spół
ki pracownicze miałoby służyć li
tylko przetrwaniu byłych pracowników PGR, to i tak zarządowi

Kaczmarkowi zarzucić, że nie dba
o spółkę. Firma jeszcze nigdy nie
przyniosła strat. Każda ziemia do
zagospodarowania, która pojawi
się w okolicy, pozostaje w zainteresowaniu Kaczmarka.
Prezes stanowi też mocne lobby w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie. Jest człon
kiem rady nadzorczej spółki.
W pewnym sensie może dyktować
warunki skupu. Spółka odstawia

czegoś

prawda nędzne, ale załoga w ,,Rusku" dostaje na czas. Prezes nie
potrafi odpowiedzieć jasno na pytanie, czy utrzymałby się przez
miesiąc za 600 zł. Ma za to swoją
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"JA MUSZĘ z jednej strony dbać o interes moich pracownik6w, a z drugiej o interes rolników. Nie idę w żadnym
kierunku, bo interes jest wspólny, przecież ja zatrudniam 60 procent ludzi, którzy są związani z gospodarstwami
Indywidualnymi" - mówi prezes GR .Rusko" Bronisław Kaczmarek
filozofię. - Jak się komuś nie podoba, to może znaleić pracę gdzie
indziej, tylko gdzie więcej płacą?
- pyta. - Zresztą są nadgodziny
i każdy, kto chce, może bez przesvcód dorobić drugą pensję. Pra-

cownicy mówią jednak zupełnie
coś innego. - W ubiegłym roku
przygotowywaliśmy kiszonki,
liśmy

robi-

do 22.00, a nadgodzin nikt

nam nie policzył. To kto będzie
robił za darmo? - pytają. - Pójdziesz do prezesa, to ci powie, że
masz kierownika, a kierownik, co
on może. Kaczmarek go nastraszy,
to podkuli ogon i tyle... Robotnicy skarżą się również na to, że nikt
nie płaci im za pracę w niedzielę.
Za to Kaczmarek podobno daje
,,robolom" odczuć, że to dzięki
niemu wciąż mają, gdzie. pracować. Sam mówi. - Ludzie kogoś
muszą się bać... Ja odpowiadam za

to, co zrobię, całym swoim mająt
kiem, nawet tą chałupą, którą mam
w Górze - argumentuje. - 'Zdarzają
się głosy niezadowolenia ze strony ludzi, że pracownicy zarabiają
mniej czy więcej. Inną sprawą jest,
że każdy może zarobić tyle, na ile
wykonał daną pracę. Kadra poszczególnych gospodarstw z ledwością nadąża za przekształcenia
mi. Części wydaje się, że wciąż
pracują w PGR-ze. Kaczmarek odwrotnie, umie wybiec w przyszłość. Nieraz zaskoczył nie tylko

(czyt. Kaczmarkowi) powinno zależeć na wydzieleniu 20 procent
dzierżawionych

gruntów dla rolników z gminy Jaraczewo. Nowe
spółki musiałyby nabyć od agencji uprawiane w tej chwili przez
GR grunty. To nie stanowi problemu, bo ANR spłatę za nieruchomość rozkłada w takim wypadku
na kilka lat. Te plany mogłaby jednak teoretycznie pokrzyżować
Izba Rolnicza. Ma ona możliwość
negatywnego zaopiniowania
zji nabycia gruntów agencyjnych
przez takich dzierżawców, którzy
nie chcą odstąpić części swego
areału rolnikom. Na szczęście prezes Kaczmarek nie musi się tym
przejmować. Od ostatnich wyborów jest delegatem do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wystartował,
bo mówi, że chce służyć radą
i pomocom chłopom. - \.\ybrała
mnie cała gmina - opowiada Rolnicy są jednak zdania, że pomoc
Izby jest tylko iluzoryczna Dlaczego? - Trudno podejrzewać go

oecy-

o to, żeby walcząc o nasze działał
na własną niekorzyść - twierdzi
rolnik z Jaraczewa. - Chłopy chyba zgłupieli, że go wybrali, a teraz nic się jut nie uobi... Sarn
Kaczmarek nie widzi konfliktu interesów na linii prezes publicznej
spółki - reprezentant WIZ. - Ja
muszę

zjednej strony dbać o interes moich pracowników, a z dru-

bowiem rocznie ponad 5,5 mln litrów mleka. Indywidualni rolnicy
nawet w grupach mają marne szanse na konkurowanie.

żal
Kaczmarek wcale
nie wygląda na zaniepokojonego
tym, że MS póki co nie ma pomysłu na ,,Rusko". Wygląda na to, że
odpowiada mu ten stan pewnego
zawieszenia. Radny jest zdania, że
spółka w obecnej postaci da sobie
świetnie radę na unijnym rynku.
Nawet przyznaje, że „trochę szkoda mu PGR-ów". - Ktoś musi być

I tylko PGR-u
Bronisław

prezesem. Czy się opłaci? Ja już
„Rusko" moż
na było rozwalić. Może teraz
żałuję••. chociaż nie. Jedno, co
mogę powiedzieć z czystym sercem, to że dzięki tym ludziom
i sobie firma nigdy nie przyniosła strat i istnieje - mówi z prze-

Upelnorolnienie,
a sprawa ,,Ruska"
W 2002 roku prezes GR .Rusko" Bronisław Kaczmarek i dyrektor Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Antoni Mandziak
podpisali aneks do umowy o wyłączeniu ponad 640 ha gruntu ze
spółki .Rusko". Ta pula miała zaspokoić żądania rolników i Kościoła. Zapisy umowy utajniono.
W końcu czeiwca tego roku, na poszerzonym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Powiatu w Jarocinie, poruszono temat gospodarowania mieniem Agencji Nieruchomości Rolnych (AWRSP). Zaproszeni urzędnicy z poznań
skiego oddziału ANR mieli zreferować radnym i gościom debaty postępy w restrukturyzacji mienia po byłym Państwowym Gospodarstwie
Rolnym w Rusku. Dyrektor oddziału terenowego agencji, Antoni Mandziak, nie pojawił się na spotkaniu. Tymczasem zastępujący go głów
ny specjalista Wojciech Kwaśnik, nie miał zbyt wiele do powiedzenia
na temat prywatyzacji spółki .Rusko". A to właśnie z przekształcenia
mi w spółce nadzieje wiązali rolnicy z gminy Jaraczewo. Dla nich prywatyzacja oznaczała możliwość zakupu ziemi na powiększenie gospodarstw rodzinnych. - Ja mam 30 hektarów, chętnie dokupiłbym
drugie 30. Ale nasza walka jest jak groch o ścianę. Tyle lat jut czekamy i nic- mówi mieszkaniec Cerekwicy. - Kaczmarek chwycił wszystko w szpony. Rozumiem ziemia z agencji, ale przecież grunty po goSf)O!iarstwie przy Młodzieżowym Ośrodku v\ychowawczym w Cerekwicy też dzierżawi. Nam nic nie zostawH. Rolnicy starali się o wyłą
czenia gruntów między innymi na terenie Cerekwicy Nowej, Cerekwicy Starej, Ruska, Strzyżewka, Suchorzewka, i Panienki. Jan Kniat,
były radny, rolnik z Noskowa, twierdzi, że już w 2002 roku złożył
w imieniu ponad 100 rolników w poznańskiejAWRSP, wniosek o moż
liwość zakupu gruntów z agencji w drodze bez przetargowej. - Dyrektor Mandziak przyjąJ nasze wnioski i pozytywnie je zaopiniował. Wielokrotnie z nim rozmawiałem i obiecał, że jeśli będzie restrukturyzacja
gospodarstwa, wtedy 20 procent gruntów zostanie przezna~onych
na upełnorolnienie. Szybko okazało się, że rolnicy zamiast dokupić
pola, zostali w nie wyprowadzeni. Dlatego Jan Kniat złożył publicznie
votum nieufności w stosunku do dyrektora Mandziaka.
Dlaczego postanowień umowy z 2002 roku nie zrealizowano? Dyrektor Mandziak nie chciał rozmawiać o tej sprawie z .Gazetą". Nie
wiadomo zatem, dlaczego jeszcze w październiku 2003 roku obiecał
jaraczewskim rolnikom grunty z wyłączenia, choć fonnalnie utracił już
kontrolę nad spółką .Rusko", którą przejęło Ministerstwo Skarbu. Dyrektora broni rzecznik agencji Władysław Malinowski. - Grunty ze spółki
.Rusko" są cały czas wyłączane. W ubiegłym roku było to 116 ha.
Z tego dla rolników indywidualnych 86 ha i 23 ha dla Kościoła. Dlatego
nie można zarzucać dyrektorowi, że żadne z jego zapewnień nie zer
stały zrealizowane, bo rzeczywistość pokazuje zupełnie co.ś innego twierdzi urzędnik. Przeciwny uszczuplaniu areału, na którym gospodaruje .Rusko", jest Bronisław Kaczmarek. - Zapis w tej umowie jest
jednoznaczny- przy prywatyzacji firmy 20 procent gruntów należy oddać
na rzecz rolników indywidualnych. Myśmy oddali więcej, (według danych gospodarstwa ponad 800 ha - przyp. red.) mimo te nie ma żad
nej prywatyzacji. Restrukturyzacja została wstrzymana. Ta umowa
mote skutkować w momencie, kiedy będziemy prywatyzowani. W tej
chw;li zmniejszenie areału wiąże się z redukcją zatrudnienia - argu.mentuje prezes. Szef .Ruska" dodaje też, że na terenie gminy Jaraczewo spółka nie ma już ziem, które można by wyłączyć i sprzedać
rolnikom. Rolnicy wiedzą coś innego. - Ludzie 500 metrów od swojej
posesji mają kawałki, które mogłyby posłużyć na powiększenie ich

powiedziałem, że

konaniem. Pracownicy poza kwestiami finansowymi, wydają się
zgodni ze swoim szefem. - Prawda jest taka, że żeby nie „ stary"

PGR-y już dawno rozdrapały
by glapy, on to w kupie trzyma
- mówi jeden z nich. - Gdyby nie
marne grosze, nikt by nic powiedział ... Bo „Rusko" i Kaczmarek to jedno ...

•

ROLNICY Z GMINY JARACZEWO walczą o możliwość zakupu
gruntów z zasobów ANR. Crt się doczekają? Agencja zapowiada
wyłączenia

gospodarstw, ale byli zmuszeni kupić ziemię 6 klasy oddaloną nawet
o kilkanaście kilometrów - mówi Kniat. Pracownicy ANR twierdzą, że
mimo podpisanego aneksu, nie mogą zmusić Kaczmarka do wyłą
czenia ziemi. - Jeżeli dzierżawca nie naruszy umowy; to nie ma tytułu,
teby mu cokolwiek zabrać - mówi Malinowski.
Ale urzędnicy z agencji nie zgadzają się z tym, że planowane wyłączenia gruntów dla rolników miały jakikolwiek związek z przeiwaną
prywatyzacją. Argumentacje o tym, że odebranie spółce części ziemi,
też uważają za chybioną. Czy agencja zmusi prezesa Kaczmarka do
wyłączeń? - W tej chwili (czwartek 14 lipca) piszemy do spółki pismo
z informacją, te natychmiast po zbiorach oczekujemy następnych wyłączeń i teby nie rozpoczynać tam żadnych prac polowych - mówi
Malinowski. - W tym roku planujemy W}4ączyć z gospoclarstwa w granicach 250 ha. Kolejne wyłączenia zgodnie z porozumieniem nasttt
pią w 2005 roku, aż do limitu 640 ha. Mimo te spółkijuż bezpośrednio
nam nie podlegają. ·stoimy na stanowisku, że wyłączenia być muszą
i będziemy żądać realizacji tego porozumienia...
(nba)
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WÓJT WALENTY KWAŚNIEWSKI, RADNI ORAZ SOŁTYSI WYBRALI SIĘ NA ROWEROWĄ
WYCIECZKĘ DOOKOŁA GMINY KOTLIN

Władze
Dwadzieścia osób na rowerach

w słoneczną sobotę wyruszyło na
rajd, którego trasa wynosiła około pięćdziesiąt kilometrów. Rowerzyści wyjechali spod budynku
Urzędu Gminy w Kotlinie. Peleton prowadził samochód policyjny
oraz grupka młodych kolarzy
z Jarocina. - Przez wiele lat orga-

na rowerach

i Magnuszewice do Kotlina W czasie rajdu radni oraz sołtysi szczycili
się pięknem ich miejscowości. Niektórzy przy okazji wskazywali wójtowi, co należy jeszcze zrobić na danym terenie. Podsumowanie sobotniego rajdu odbyło się w starej cegielni w Kotlinie. Państwo Radosława i Jarosław Miklerowie przy-

gotowali ognisko i pieczone kieł
baski - Ten wyjazd to połączenie

przyjemnego zpożytecznym. Oprócz
wypoczynku mieliśmy o~ę wymienić swoje pogUJ(ly dotycl4Ce rómych
inwestycji w naszej gminie - podsumował imprei.ę Stefan Taczała, organizator wyjazdu.
IWONA NOWICKA

nizuję różne imprezy sportowe dla
dzieci i młodzieży. Postanowiłem
też zrobić coś dla naszych władz,
stąd pomysł na taki rajd - mówił

Stefan Taczała, przewodniczący
Komisji Rozwiązywania Problemów AJkoholowych. Uci.estnicy rajdu najpierw odwiedzili Sławoszew,
Parzew, a następnie udali się bocznymi drogami wiodącymi przez
Ślewicz do Woli Książęcej. Tu podziwiano nie tylko piękno tych okolic, ale także odrestaurowany dworek w Słupi. W Domu Wiejskim
odbył się odpoczynek i poczęstu
nek. - Gospodynie przygotowały
drożdżowe

kawę

placki z owocami oraz
i herbatę - wyj~niał organi-

zator imprezy. Dalsza ~ć trasy
wiodła przez Twardów, Wyszki

WŁADZE

GMINNE na rowerach objechały tereny, którymi

władają
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MINISTRANCI I LEKTORZY WYPOCZVWALI
NAD JEZIOREM

Modlitwa i rozrywka
O tym, że można połączyć
i dobrą zabawę przekonali się uczestnicy obozu, który odBywał się na początku lipca w Lginiu, wsi pod Wschową.
Wypoczynek został zorganizowany przez parafię św. Antoniego Padewskiego z myślą o Liturgicznej Służbie Ołtarza. Z wyjazdu skorzystało 36 ministrantów
i lektorów. Nad całością czuwał
ojciec Bernard Jarosław Marciniak, wikariusz franciszkańskiej
parafii. Był to pierwszy obóz zorganizowany przez franciszkanina. Uczestnicy mieszkali w miejscowej szkole podstawowej.
Kiedy dopisywała pogoda
ministranci spędzali czas nad jeziorem. Niestety takich dni było
niewiele. Mimo to ministranci
dobrze się bawili. W trakcie pobytu w Lginiu rozegrane zostały
mecze z reprezentacjami wioski
oraz z drużyną ze Wschowy.
Było też wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. W otaczają
cych Lgiń lasach zorganizowane zostały podchody. W trakcie
obozu uczestnicy mieli okazję
zwiedzić kościoły w Przemęcie
i Wieluniu oraz franciszkańską
modlitwę

świątynię we Wschowie. Szczególne wrażenie wywarły na
wszystkich odwiedziny w podziemiach świątyń. Ministranci i
lektorzy byli też w Galeńi Ptaków w Górsku, w której mogli
podziwiać kolekcję wykonanych z drewna figur.
To, co odróżniało obóz ministrantów od wielu innych, to
wspólna, codzienna modlitwa.
Każdego ranka odprawiana była
msza św. W trakcie dnia odmawiano Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Dzień kończył się o 21.00
wspólnym Apelem Jasnogórskim.
Obóz został sfinansowany
częściowo z wpłat uczestników.
Większą część pieniędzy zebrano jednak podczas tzw. ,,kolędy".
Połowa zgromadzonych wówczas środków trafia bezpośrednio
do kieszeni ministrantów. Druga
część jest przeznaczana na organizację wspólnych wyjazdów.
Wcześniej z tych wł~nie pienię
dzy odbyła się wycieczka na basen do Leszna. Pomoc rzeczową
- żywność i sprzęt sportowy przekazali także sponsorzy i ludzie
dobrej woli.

ŁAWECZKA W BRZÓSTKOWIE
W ostatnim numerze .G·azety Jarocińskiej" ukazał się artykuł .Wspólne przedsięwzięcie"
o budowie kaplicy na cmentarzu w Górze w gm. Jaraczewo.
Napisałam w nim, że pieniądze
na budowę zbierają mieszkań
cy Góry. Tymczasem w zbiórce

Gościu, siądź

pod
mym liściem ...

uczestniczą też mieszkańcy
pozostałych miejscowości, które wchodzą w skład parafii
w Górze, czyli Brzostowa, Łobza,
Łobzowca, Parzęczewa i Zalesia. Za błąd przepraszam.
ANNA KONIECZNA
OGŁOSZENIE

--

Przy drodze do brzóstkowskiego kościoła proboszcz parafii postanowił postawić ławkę.

- Postawił ją właściwie mój
brat, kt6rego o to poprosiłem.
Przyszedł mi taki pomysł do gło
wy, bo obok, w tej chałupince
mieszka staruszka, siostra pana
sołtysa. Sołtys ją nieraz odwiedza, ja też lubię z nią porozmawiać. Czasem na jakimi zydelku
przysiedliśmy i wypiliimy herbat-

kę

lub kawkę. Kiedy§ pomyśla
le m: - tu musi stanąć ławka

- mówi proboszcz brzóstkowskiej parafii, ksiądz kanonik Kazimierz Walczak. Z pomysłu proboszcza jest bardzo zadowolony
sołtys, Franciszek Boruta. - Pra-

w POGODNE DNI ministranci spęd~li czas nad jeziorem. Niestety
dni, kiedy

dopisywała

pogoda by/o niewiele

wie codziennie tu jestem, bo siostrze się bardzo przykrzy. Jak
jadę pó chleb do sklepu, zawsze
wstępuję, żeby zapytać, jak się
czuje - mówi sołtys.
(akf)

Wyłącznie

dla oldboy'ów

TAŃCE
w piątek

od 20.00
grupa

,,Ostrów"

PROBOSZCZ BRZÓSTKOWSKIEJ PARAFII, ksiądz kanonik
Kazimierz Walczak i sołtys ws, Brzóstków Franciszek Boruta lubią sobie
porozmawiać siedząc pod rozłoty.stym kasztanowcem

w OBOZIE uczestniczyło 36 ministrantów i lektorów. Na zdjęciu
w kościele w Wieluniu

Gazeta Jarocińska
32 (721) 6 sierpnia 2004
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RYNEK

„LENTEX" ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ W JAROCINIE

R'YNEK. PRACY

Produkują włókn i ny
Spółka ,,Lentex" z Lublińca rozpoczęła swą działalność

w Jarocinie. Uroczyste otwarcie miało miejsce w miniony czwartek. Firma ma swą siedzibę przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Dzierżawi halę

m

.

LICZBA BEZROBOTNYCH
W OSTATNICH DWÓCH TYGODNIACH

23

od Jarocińskich Fabryk Mebli. 2.akład Włóknin w Jarocinie zatrudnia 23 osoby. Są to ludzie głównie z Jarocina Kierownikiem został Tadeusz Sokowicz, za(mat)
trudniony dotychczas w JFM.

r

3 li

Js.s3s

Js.s10

LICZBA ZAREJ~STROWANYCH W OSTATNICH
DWOCH TYGODNIACH

LICZBA WYREJlSTROWANYCH W OSTATNICH
DWOCH TYGODNIACH

Bliżej

Dlaczego zdecydowaliście się Włókniny puszyste. Mają one czyło się też doświadczenie elekuruchomić zakład w Jarocinie? głównie zastosowanie w meblar- tryków i automatyków, którzy

decy?:ji był rachunek
ekonomiczny i kalkulacja środ
ków transportu. Produkujemy wyrób. którego transport dużo
kosztuje i postanowiliśmy być
bliżej naszych klientów, których
znaczna ~ęść jest właśnie w rejonie Wialkopolski. Znaleźliśmy
obiekt w Jarocinie, który nam odpowiadał i wydzierżawiliśmy halę
odJFM.

LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ

klienta

Rozmowa z TOMASZEM TOWPIKIEM - prezesem zarządu spółki „Lentex"

Podstawą

F

23 OSOBY znalazły pracę w nowo powstałym Zaklaf:lzie
Włóknin w Jarocinie

PODCZAS OTWARCIA Zakładu Włóknin w Jarocinie
wstęgę przecięli Tomasz Towpik, prezes zarządu spólki
.Lentex" (w środku), Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina
oraz Jolanta Mejzińska, wicestarosta jarociński

stwie.
Czy zamierzacie w

przyszłości

rozwijać zakład

poszerzać

i

asortyment?
Myślimy o rozszerzeniu asortymenm. Na razie jednak musimy
przeanalizować dane, które spły
wają do nas od klientów.

Ile osób zatrudniacie?

23 osoby. To są pracownicy produkcyjni. Tutaj nie mamy żadnej
Czy mieliście jakieś problemy administracji. Dobieraliśmy luz uruchomieniem działalności? dzi z kwalifikacjami. Wszyscy
Nie. Wszystko poszło sprawnie. mają uprawnienia elektryczne
Pomogły nam również władze oraz na prowadzenie wózków.
gminy.
Oczywiście kadra musiała przejść
Co produkujecie w Jarocinie?
przyuczenie do zawodu, ale li-

będę mogli poradzić sobie z drobnymi naprawami maszyn. Nie
mieliśmy problemów ze skompletowaniem załogi.
Rozmawiała

AGNIESZKA MATUSIAK

Spólka .Lentex" powstała w wyniku przekształcenia przedsiębior
stwa państwowego Śląskie Zakła
dy Przemysłu Lniarskiego .Lentex"
w Lublińcu . Jej podstawowym
przedmiotem działalności jest produkcja wykładzin podłogowych
PCW oraz produkcja włóknin. Sp6/ka świadczy także usługi pikowania i szycia konfekcji na bazie materia/ów własnych.

POSZUKIWANI:
Poszukiwani przez pracodawców są: nauczyciele języków angielskiego
i niemieckiego, szwaczki, kierownik serwisu samochodów ciężarowych,
fryzjer - stylista, kierowcy, inspektor BHP, sprzedawca - akwizytor, tynkarze, instalator urządzeń wod.-kan., technolog obróbki metalu, barman,
dyspozytor, nauczyciel przedmiotów elektrycznych, nauczyciel przedmiotów elektronicznych (telekomunikacyjnych), elektronik, murarze, malarz
budowlany, płytkarz, murarz-tynkarz, sprzedawca w sklepie elektronicznym, lakiernik maszyn, pracownik ochrony, księgowa, spawacz, kurier do
roznoszenia ulotek, brygadzista ze znajomoścląj. niemieckiego, cieśla
- stolarz, betoniarz - zbrojarz, technolog robót wykończeniowych,
operator zacieraczek mech. do betonu, kucharz - barman, kierownik produkcji i planowania, ustawiacz strugarki czterostronnej sześciowrzecio
nowej, szlifierz - ostrzarz narzędziowy, operator wielopily, suszarnik suszami sterowanej komputerowo, operator dźwigu, laborantka, stolarz
meblowy, przedstawiciel handlowy, koordynator pracy roznosiclelf gazet
reklamowych, prasowacz, inżynier budowy, inspektor nadzoru w branży
ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, technik elektronik, szpachlarz,
pomocnik ślusarza, nauczyciel matematyki, glazurnik, ślusarz - spawacz,
kasjer, sprzedawca, pracownik działu przyjęcia towaru, pracownik porząd
kowy, konserwator, kierownik działu przyjęcia towaru, kierownik działu
żywności, kierownik działu kas, kierowników grup towarowych, referent
ds. administracyjno-pracowniczych.
Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znaleźć na
stronie www.epuls.praca.gov.pl

TARGOWISKO
produkt

Musi

uzgodnić

W Sądzie Rejonowym w Jarocinie zapadł wyrok w sprawie
spornej działki przy szkole w Bachorzewie, którą od ponad dwudziestu lat użytkowali Dobrosła
wa i Jerzy Krystkowiakowie.
W ubiegłym roku o zwrot gruntu
zwróciło się do burmistrza Jaro-

Marchew
Buraczki
Cebula

to z koniem

cina Adama Pawlickiego Stowarzyszenie Edukacyjne .Nasza
szkoła", które prowadzi szkołę
w Bachorzewie. Na działce miał
powstać ogródek jordanowski.
Sprawa trafiła do sądu, który postanowił, że państwo Krystkowiakowie muszą w ciągu miesią-

Pomidory

ca od uprawomocnienia się wyroku opuścić sporny kawałek
ziemi. Na pytanie, czy będą się
odwoływać, Jerzy Krystkowiak
odpowiedział: .Jeszcze nie wiem.
Muszę uzgodnić to z koniem, bo
to w końcu jego problem".
(ann)

Pieczark
Ogórki
Sałata

Cytryny
Pomarańcza
Jabłka

Jaja
Mąka .Tortowa·
Cukier
Olej .KuJawskl'
Ryż

Banany
- OGŁOSZENIE ---
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~
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Przeciwko prywatyzacji
PEC-u

•BLOCZKI BETONOVIE M6
•PUSTAKI ..ALFA" i ,,ALFA1/2"
•STROPY TYPU .TERIVA"
•TRYLINKA Z WBROPRASY

t''-----------_..J
•
11/.t I 1••
~

)
<
G
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0
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CEMENTY PORTLANDZKIE
C2YSTE I Z DODATKAMI
Z BIEż. PROD. CEMENTOW,11
IM)RKI 25 kg, G\116&,R. 60 DNI
001,\ÓZ GRATIS!!!
• , T, 11,J 1 •1 - F f •
PPH wDAKAR''. WIECZYN 26a
tel./fax: (0-82) 7416 837

A OCI

Władze jarocińskiej spół-

g;
.,,

a
<

~

kom. 0-602/713-279

•

dzielni mieszkaniowej są zaniepokojone informacjami o ewentualnej prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Złożyły w tej sprawie petycję na
ręce przewodniczącego rady
miejskiej Stanisława Martuzal-

skiego. Pod dokumentem podpisało się ponad 840 mieszkań
ców Jarocina. Spółdzielcy domagają się wstrzymania wszelkich
działań związanych z ewentualną
prywatyzaqą do czasu wyjaśnie
nia wszelkich wątpliwości.
Szerzej za tydzień

Mąlca ziemniaczana
Kapusta
Maliny
Ziemniaki
Kalafior
Jagody
Greji;,fruty
Truskawki

Wiśnie

Fasolka
Czereśnie

Pietruszka
Seler
Mandarynki
Śliwki
Brzoskwinie
Morele

i:te1nil

z 16.07.2004 r.
O 80-2,50
0.80-1,00
1 20 2 00
1,50- 3,00
00- 5 50
1,50- 3,00
O 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 O- 2,85
2.20- 4,60
2 25- 2.50
0.30-1,00
9 00-10,00
0,30-0,60
00-250
4,00- 4,50
3 60- 7 50
3,50- 5,00
250-3,00
2,40'- 4,00
:::?00-400
700
500
8,00
3,50- 5 00
3 00- 4.00
350 700

w górę
w dól

cena

z 30.07.2004 r.
0,60-1 50
0,80-1,00
150-200
0,60-2,50
4 50-700
1,20- 2,00
100-150
4,60- 5,50
6,90
1,00- 3,00
2,50-550
1,65 -1,85
340-345
4,60- 4,70
260-285
2,60- 4,80
2,25- 2,50
0,50-1,20
9 00-10,00
0,30- 0,50
0,50- 2 50
4,00
3 00- 6 90
3,50- 5,00
1 50- 2,00
1,50- 2,40
2,00- 4,00
2,50- 6,00
2 50- 5,50
5,00- 8,00
2,50- 3,50
2,50- 5,00
3,00-4,50
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INFORMACJE

Będą pamiętać
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
BURMISTRZOWI ŻERKOWA, RADNYM RADY
MIEJSKIEJ, PRACOWNIKOM UMiG, FUNDACJI
GASSELTE - ŻERKÓW, GMINIE AA EN HUNZE,
STAROSTWU POWIATOWEMU, PRZEDSTAWICIELOM
GMIN, SOŁTYSOM, DELEGACJOM, KREWNYM,
SĄSIADOM, ZNAJOMYM I WSZYSTKIM, KTÓRZY
OKAZALI WSPÓŁCZUCIE, ZAMÓWILI MSZE ŚWIĘTE,
OFIAROWALI WIEŃCE I KWIATY ORAZ TAK LICZNIE
WZIĘLI UDZIAŁ W MSZY ŚWIĘTEJ I ODPROWADZENIU
NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU PROCHÓW
MOJEJ ŻONY I NASZEJ MAMY

ś.

Pogrzeb odbył się w ubietygodniu. Do żerkowskie
go kościoła parafialnego przybyli
bliscy Ewy Antkowiak, znajomi,
współpracownicy, koleżanki i koledzy ze szkolnych lat, delegacje samorządowców z sąsied
nich gmin oraz powiatu.
Mszę świętą koncelebrowaną odprawili ksiądz Radosław
Sławiński, wikariusz parafii
w Żerkowie, ksiądz kanonik Kazimierz Walczak, proboszcz parafii w Brzóstkowie, ksiądz prałat Stanisław Szymański, proboszcz parafii w Witaszycach
oraz diakon Marek Zawisła.
Przed pochowaniem urny z prochami Ewy Antkowiak pożegnal
ne słowo wygłosił burmistrz gminy Janusz Jajczyk. - tegnamy
głym

t p.

EWY ANTKOWIAK
składa

MĄŻ Z DZIEĆMI

śmy z kłopotami i trudnościami,
których nigdy nie brakowało.
Ewa była bardzo uczciwą i Iojalną osobą, do której mieliśmy
pełne, bezgraniczne zaufanie.

Nigdy tego zaufania nie zawiodla. Teraz będziemy pracować
jut bez niej, ale zawsze o niej bę
dziemy pamiętać - powiedział
burmistrz.

(akf)

zem

pracowaliśmy, świętowali

- TERAZ BĘDZIEMY PRACOWAĆ jut bez niej, ale zawsze o niej
będziemy pamiętać - powiedzlal na cmentarzu burmistrz Żerkowa

śmy

sukcesy. Razem walczyli-

Janusz Jajczyk

dziś naszą kaletankę,

z którą ra-

Ostatnie zapisy
Serdeczne podziękowanie ks. proboszczowi parafii
Marcina Dariuszowi Matusiakowi, krewnym, przyjaciołom,
sąsiadom, znajomym, organistce, delegacji, firmie pogrzebowej
„Jezierski", wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej za zamówione msze św., ofiarowanie wieńców
i kwiatów oraz odprowadzenie na miejsce wiecvtego spoczynku
najukochańszej żony, mamusi, córki, siostry, szwagierki i cioci

W parafii

św.

ś.

trwają zapisy

t p.

ALEKSANDRY SŁOMCZYŃSKIEJ
składa
mąż

z synem
i rodzina

Serdeczne podziękowanie ordynatorowi
i całemu pęrsonelowi
oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Jarocinie
za cierpliwość, wyrozumiałość oraz niesienie pomocy i ulgi
w czasie cięi.kiej clwroby
Włodzimierzowi Budzyńskiemu

ś.

t p.

ALEKSANDRY SŁOMCZYŃSKIEJ

Serdeczne podziękowanie lekarzom, pielęgniarkom oddziału
wewnętrznego i chirurgii szpitala w Jarocinie, lekarzom,
pielęgniarkom Niepublicznego 'Zakładu Opieki Zdrowotnej
,,MEDAN" w Jarocinie.Podziękowanie rodzinie, znajomym,
przyjaciołom. sąsiadom, księtkJt probosa:wwi, delegacji oraz wszystkim,
którzy złożyli wieńce, kwiaty, zamówili msze św., uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej, a także tym, którzy wspierali rodzinę,
w czasie clwroby naszej ukochanej żony, matki, teściowej i babci

t p.

z synem

składa mąż

i rodzina

v Serdeczne podziękowania księdzu Krzysztofowi Milewskiemu, '
panu organiście, lekarzowi i pielęgniarkom ze szpitala w Jarocinie
i Pleszewie, rodzinie, krewnym, sąsiadom, znajomym, delegacjom
oraz wszystkim, którzy zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszą kochaną
mamę, teściową i babcię

ś.

t p.

GENOWEFĘ

.,..,..

ZYTY BARTOSZAK

składa
mąż

kę do Częstochowy. Pątni
cy z grupy biało-zielonej (jarocińsko-pleszewskiej) wyruszą w piątek 6 sierpnia.
Pielgrzymi z Jarocina będą
jedną z grup promienistych
367. Kaliskiej i 13. Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę. Msza św. na
rozpoczęcie zostanie odprawiona w kościele św. Marcina o godz. 7.00. Grupa wyruszy z jarocińskiego rynku
o 8.15.
W sklepie .Dublex" (Jarocin, ul. Mickiewicza 6, tel.
74 7-31-67) przyjmowane są
zapisy na pielgrzymkę rowerową. Grupa wyruszy z Kalisza do Częstochowy w środę
11 sierpnia.
(Is)

PIĘTNASTOOSOBOWA grupa rowerzystów wyruszyła w sobotę 31 lipca
spod kaplicy Matki Bożej Fatimskiej do Wilna. Inicjatorem nietypowej
pielgrzymki był ksiądz proboszcz Andrzej Piłat (trzeci z lewej). Jest to już
drugie takie przedsięwzięcie. W zeszłym roku grupa z parafii Matki Bożej
Fatimskiej pokonała trasę z Jarocina do Wadowic. W tym roku pielgrzymi
będą modlić się przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej.
(Is)

ś.

GROCH

z

rodziną

"

Z głębokim smutkiem żegnam moją ukochaną mamę

ś.

t p.

JANINĘ KARAŚ
~rłą w dniu 1.08.2004 r. w wieku 82 lat
Pogrzeb odbędzie się w środę 4 sierpnia o godz. 14.00
na cmentarzu komunalnym w Jarocinie.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele
Chrystusa Króla o godz. 13.00.

Córka z rodziną

składają

córki z rodzinami -<
v

Serdeczne podziękowania księdzu proboszc?PWi, księdzu prefektowi, "
dr Janowi Nowakowskiemu, dr Eltbiecie Nowakowskiej z Poznania,
rodzinie, kn!wnym, przyjaciołom, sąsiadom, zna.jomym, bardzo licznej
delegacji z Rejonowego ZakładJ.4 Energetycznego w Jarocinie, f)OCztowi
Sl/Ondarowemuz'Q1kladu.energetycl!18go,jinniepogro!bowej „Je'liersld",
panom grabarzom i wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej w okcwme współcvlcie, zamówione msze Jw.,
ofiarowanie wieńc6w i kwiat6w oraz odprowadzenie na miejsce
wiecznego spoczynku mojego męiJ:,, naszego ojca, teścia i dziadka

BOGDANA ŚWIĄTKA

składa

...

żona

z

rodziną

j

św. Marcina
na pielgrzym- •

..

Odeszli od nas
~

ALEKSANDER KOPCZUK
-1. 60 (Jarocin)
EUGENIA KŁOBUSIŃSKA
-1. 86 (Jarocin)

-1. 36 (Jarocin)
ZYTA BARTOSZAK
-1. 56 (Bachorzew)
MARIANNA KACZMAREK
-1. 90 (Bielejewo)
ADAM MENDYKA
- 1. 107 (Boguszyn)
MARCIN KWAŚNY
- 1. 21 (Błędowa Zgłobieóska)
Rcdzinomzmań.)chskladanry
uryra.zy współczucia

ELEGANCKA ODZIEŻ
ŻAŁOBNA
PRZEDSIĘBIORSTWO

POGRZEBOWE
,,JEZIERSKI" s.c.
Jarocin - Targowa /Ba, tel 747-29-52, 0-60//869-1/J
Usługi cmentarno-pogrzebowe,

I

kompleksowo,

całodobowo

I

BJ U;iD

;1~~~lJ\j~J '/
63-200 Jarocin
ul. Wolności 1a

,,,,

Artur Antczak

-..._:

0-691 /06-06-1 O

Aldona Marecka
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Każdy

z nas marzy
o pluskaniu się w wodzie. Nie zawsze możemy się zanurzyć

w jeziorze, morzu czy
basenie. Najczęściej
musimy zadowolić się
kąpielą w wannie.
Producenci starają s ię
zadowolić nawet
najwybredniejszych
klientów. Prześcigają
się w kształtach,
kolorach, wielkościach
i wyposażeniu.

boku, chociaż bywają i inne
popularnością cieszą się trójkątne wanny
narożne. Są one produkowane
w wymiarach od 130 do 157 cm
(symetryczne) lub od 150 do
175 cm (bok dłuższy) i od 75 do
li O cm (bok krótszy) - wanny
asymetryczne. Gdy mamy do
dyspozycji większe pomieszczenie, możemy pokusić się o urzą-

rozwiązania. Dużą

Mika ze sklepu „lnstalex"
w Jarocinie.

Prostokątną wannę

akrylową można już kupić

390

zł.

-

okrągłą o

za

Wannę· narożną pół

wymian.e 140 cm na 90

cm moma kupić w cenie katmogowej od 750 z)otych brutto. Dwuosobowa kosztuje około 2.500 do
3.000 zł. Fachowcy radzą. aby nie
ulegać różnym
kupować

promocjom i nie
bardzo tanich wanien.

bez obudowy. Tak więc kupując
wannę, powinniśmy wiedzieć,

jak chcemy zaaranżować naszą
łazienkę. Czy decydujemy się na
obudowę z gotowych plastikowych paneli, czy obłożymy ją
płytkami ceramicznymi. Pierwszym krokiem przy montażu
wanny jest jej wypoziomowanie,
podłączenie instalacji wodnokanalizacyjnej oraz sprawdzenie
szczelności. Rozstawienie nóżek

i umocowanie na nich wanny
z osłoną z tworzywa sztucznego
nie jest wielkim problemem
i można to zrobić samemu. Jeże
li natomiast chcemy obudować
wannę płytkami ceramicznymi,
warto pracę zlecić fachowcom.

Na podmurówce
Jaką wannę wybrać? Takie py-

tanie zadaj ą sobie ci ws?,yscy,
którzy wyremontowali łazienkę
lub wprowadzili się do nowego
mieszkania czy domu. Tym bardziej, że oferta rynkowa, dotycząca wanien, może przyprawić
o zawrót głowy. Różn orodne
wielkości, kształty, kolory oraz
dodatkowe elementy wyposaże
nia wabią nas w każdym hipermarkecie budowlanym i w spe-

dzenie pokoju kąpielowego.
W tym przypadku ciekawie
prezen tują się centralnie usytuowane nowoczesne wanny
okrągłe w kształcie elipsy lub
wanny w stylu retro.

Relaks dla duszy
Wanny żeliwne pokryte emaoraz stalowe praktycznie
odeszły w przeszłość. Obecnie
powszechnie stosowane są
wanny akrylowe. Przesą
dziła o tym ich wysoka jakość, wytrzymałość,

lwierdzą. że nie są one wykonane
z akrylu sanitarnego. Za dodatkową opłatą możemy mieć wannę wyposażoną w zagłówek,
uchwyty czy też wnęki na szampon i mydło. Ceny niektórych wanien równają z cenami aut. Nowoczesne wanny kosztują nawet 50-ty-

sięcy złotych.

I
odporność na zarysowania. trwałość koloru. a przy tym lekkość.
Bez problemu można w nich wykonać

pływ.

otwory na baterię i od- Wanny akrylowe są bar-

dZo wygodne w użytkowan!,u. Są
cieplejsze, woda w nich nie stygnie, jak w wannie stalowej.
Łatwiej w nich utrzymać czystość, - zachwala Magdalena

stelażu
Coraz częściej obudowę wanny wykonuje się z wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych. Mocowane są one na stelażu z lekkich profili stalowych.
Jeżeli zamiast płyt g-k użyjemy
płyty wiórowej, warto przeszlifować ją i pokryć podkładową
masą tynkarską. Środek ten
zwiększy przyczepno§ć do podłoża następnych warstw. Innym
materiałem stosowanym do obudowy wanny są płyty z polistyrenu ekstrudowanego, czyli twardego styropianu. Tutaj stelaż nie
jest potrzebny, wanńa natomiast
musi być dobrze wypoziomowana i ooudowana płytami

Na

Ci, którzy dysponują dużymi
łazienkami, aJJ1ZY okazji mają w kie-

szeni kilka tysięcy

złotych,

dują się na zakup wanny

decyz hydro-

masażem. - Najczęściej jest ona
wykorzystywana w celach relaksowych - mówi Marek Duda,

współwłaściciel sklepu „Dommar" w Jarocinie. Lecznicza siła
wody znana jest od wieków, a dzię
ki swym wlaściwoociom termicznym i mechanicznym wywiera
zbawienny wpływ na cały organizm, sprzyjając odnowie sil witalnych i usuwaniu stresu. Działa
profilaktycznie przy niektórych
schorzeniach (zwłaszcza związa
nych z ośrodkami ruchu). Masowanie ciała mieszaniną cieplej
wody i powietrza pozwala osią
gnąć doskonale rezultaty kosmetyczne, upiększając skórę. Aby
zafundować sobie wannę z hydromasażem trzeba wydać od 3
tys. do 12 tys. złotych.

cjalistycznych sklepach.
Przed zakupem wanny należy
pamiętać o jej dostosowaniu do
powierzchni i ustawności łazien
ki. Tradycyjne wanny są prostokątne i mają wymiary od 120 do
200 cm długości i od 70 do I 00
cm szerokości. Otwory - odpły
wowy i przelewowy- umieszczone są zwykle na ich krótszym

Jest kilka sposobów na obuwymurować ją z cegieł lub bloczków
z betonu komórkowego. Pracę
rozpoczynamy od wyznaczenia
obrysu wanny na podłodze.
W zależności od naszego pomysłu obudowa może licować się
z górną krawędzią wanny bądź
dowę wanny. Możemy

lią

I

0-502/22-41-70

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

wannę
W przypadku akrylowych
wanien narożnych i wielokąt
nych w komplecie znajduje się
stelaż - nóżki do jej ustawienia
- oraz obudowa w kolorze wanny, za którą trzeba, niestety, dodatkowo zapłacić. Wanny prostokątne sprzedawane są zwykle

Montujemy

tworzyć niedużą półkę. W każ
dej obudowie warto przewidzieć dwie rzeczy: wnękę na stopy, tak, aby łatwiej było np. pochylić się nad wanną oraz tzw.
rewizję, stanowiącą łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej w przypadku jej awarii. W obudowie robi się otwór
i montuje się, na metalowej ramce, drzwiczki na magnes. Są one
pokryte tym samym materiałem,
co cala obudowa, więc nie wyróżniają się.

dociętymi

na wymiar. Specjalne
i taśmy na narożnikach
gwarantują stabilność całej konstrukcji. Aby ograniczyć nasią
kliwość fugi i zwiększyć jej odporność na zabrudzenia warto po
około dwóch tygodniach pokryć
ją środkiem ochronnym. Jeszcze
uszczelnienie silikonem styku
wanny z płytkami i już możemy
łączenia

się kąpać.
(era)

Oprac. na podstawie materiałów
Grupy ATLAS
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z powierzchni płytek. Należy zroto przy użyciu gąbki lub pacy
oklejonej gąbką o dużych porach,
lekko nasączonej czystą wodą.
Gąbka powinna być wilgotna, ale
nie może wypływać z niej woda,
gdyż spowoduje to pylenie fugi
w późniejszym okresie użytkowa
nia. Po ponownym przeschnięciu
zaprawy (ok. 1 godz.) przystępu
jemy do końcowego czyszczenia,
które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką
bić

moc i wdzięk
Jaką wybrać fugę przy zakła
daniu płytek? Fachowcy twierdzą,
że najbardziej efektowne płytki
może popsuć źle dobrana fuga.
Okładziny ceramiczne spoinować
można na dwa sposoby: używa
jąc zaprawy do fugowania lub stosując silikon. O wyborze mateńa
łu decyduje rola, jaką spełniać ma
spoina. Jej głównym zadaniem
jest nadanie płytkom pewnej moż
liwości ruchu, aby uniknąć pęk
nięć i odspojeń. Jeśli ma ona być
elastyczna - czyli wykorzystana
do wypełnienia szczelin wokół
wanien, brodzików, umywalek itp.
- zastosować należy silikon. I wówczas dobrze jest, jeśli silikon jest
w tym samym kolorze, co fuga.
Specjaliści radzą. byśmy sami nie
dokonywali zakupu fugi. - Najczę
ściej klienci mają problemy z wyborem fugi. lłyboru fugi powinien
dokonaćfachowiec, który będzie zakładał płytld - mówi Andrzej Obarski ze sklepu ,,Fuga" w Jarocinie.
Fugowanie można rozpocząć
po upływie co najmniej 24 godzin
od zakończenia przyklejania pły-

tek. Wcześniej należy usunąć ze
szczelin pozostałości kleju. Niezwykle istotnym dla trwałości okła
dziny jest dobór nie tylko odpowiedniej zaprawy do fugowania, ale
i prawidłowej szerokości spoin.

gąbką.

Fugi nie mogą gwałtownie wysychać, należy więc utrzymywać

Woda potrzebna
do związania

je lekko wilgotne przez 2-4 dni.
Rzeczywisty kolor fuga uzyskuje
po około dwóch dniach. Spoiny
dobrze jest zabezpieczyć przed zabrudzeniem środkiem ochronnym.

Zaprawy do fugowania oparte
są na cemencie jako środku wią
żącym. W związku z tym wymagają f)rawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Dlatego
przed wprowadzeniem zaprawy
dobrze jest zwilżyć szczeliny mię
dzy płytkami wodą, np. za pomocą rozpylacza. Zwilżone krawędzie płytek nie będą odciągać
wody z zaprawy, co mogłoby spo-

tylko na spoinę. Jeżeli płytka jest
nieszkliwiona i porowata, może
my wykorzystać również do zabezpieczenia przed zabrudzeniem
całej jej powierzchni. Jeśli warstwa preparatu została rozprowadzona niestarannie lub na powierzchni pozostały resztki cementu, można je usunąć za pomocą preparatu Atlas Szop 2000.

Płyn należy nanosić pędzelkiem

wodować późniejsze spękanie

Silikon
czyli spoina elastyczna
Zaprawę wprowadza się w spo-

fugi.

iny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą.
Po lekkim przeschnięciu zaprawy
( 15 - 30 minut) dokonuje się
wstępnego zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy

się

- Silikon stosujemy, kiedy łączą
różne powierzchnie, np. kra-

wędzie ścian, połączenia ścian

z posadzką, wykończenia wokół
wanien, brodzików, umywalek- radzi Andrzej Obarski. Silikon jest

PRZED NANIESIENIEM SILIKONU naklejamy samoprzylepną taśmę malarską.
W ten sposób otrzymamy równą i elastyczną linię oraz zmniejszamy ryzyko
zabrudzenia powierzchni silikonem, który potem trudno usunąć

odporny na działanie pleśni i grzybów, dlatego zaleca się stosować
go w łazienkach, kuchniach, pralniach oraz w innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Reagując z wilgocią z powietrza, silikon tworzy trwałą, elastyczną i wodoodporną warstwę
izolującą.
Podłoże,

na którym chcemy
powinno być suche,
oczyszczone z kurzu, brudu, tłusz
czów, rdzy lub innego rodzaju zanieczyszczeń, mogących spowospoinować,

do,wać obniżenie przyczepności

silikonu. Naniesioną masę można
wygładzić szpachelką lub innym
narzędziem, zmoczonym np. wodnym roztworem mydła, profilując
kształt spoiny. Za jednym razem
powinno się spoinować przynajmniej jedną krawędź wanny, urny-

O GŁOSZENI A - - - - - - - - --
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Chocicza,
ul. Składowa 14
Tel. (0-61) 287-35-00,
fax (0-61) 287-51 -93

walki lub brodzika. Nadmiar silikonu trzeba usunąć w kierunku od
środka na zewnątrz.
Po zakończeniu silikonowania należy zerwać papierową taśmę samoprzylepną z powierzchni okładziny ceramicznej. W efekcie otrzymuje się spoinę o równo~ernej grubości i równych krawędziach. Po zerwaniu taśmy
można jeszcze w ciągu około 5
minut, zanim utworzy się naskórek na powierzchni silikonu, wyrównać powierzchnię,. Odporność

silikonu na promieniowanie UV,
procesy starzenia oraz działanie
środków czyszczących zapewnia
spoinom, wykonanym z jego
użyciem, estetyczny wygląd
i trwały kolor.
Oprac. na podstawie

materiałów

Grupy „ATLAS"

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

Producent mebli
poszukuje na stanowisko

PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO
Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie min. średnie
- komunikatywność
- mile widziane doświadczenie
zawodowe na stanowisku PH
Oferty pisemne prosimy przysyłać w terminie
7 dni na adres:
Biuro Ogłoszeń .Gazety Jarocińskiej"
ul. Rynek 21 . 63-200 Jarocin

chcesz kupić samochód?
TYLKO U NAS KREDYT !!I
· BEZ WPŁATY
• BEZ PORĘCZVCIELI
• BEZ ZAŚWIADCZEŃ
O DOCHODACH
• Kredytowanie aut do 100% wartości
• Czas spłaty do 8 lat
• Kredytowanie aut spoza komisu
• Kredyt moma splacit wcześniej
bez odsetek
• Niskie ubezpieczenia AC+OC+NW
• Kupujący nie ponosi opiaty skarbowej

chcesz sprzedać samocbód? zadzwoń !!!
Specjalne oferty dla firm, rolników,
emerytów i rencistów

Kup towar za kwotę minimum 100 zł
i weź udział w losowaniu atrakcyjnych nagród

PROMOCJA!
Do każdego samochodu zakupionego
wmię_slącu sierpniu na kredyt

ROWER GÓRSKI GRATIS!

Kino domowe

11

ROMAPOL li AUTO-KOMIS
Gostyń,

ul. Starogostyńska
tel./fax (0-65) 575-31-32
kom. 0-501 806-955, 0-505 474-203

Telewizor 29'

Autoryzowany dealer sieci

ponadto do wygrania:
mikrofalówka, lodówka AMICA, odkurzacz z filtrem wodnym,
2 rowery górskie, wieża stereo oraz nagrody niespodzianki
Szczegóły

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

Losowanie nagród odbędzi e się podczas festynu w dniu 8 sierpnia br.
w Chociczy (na boisku) przy ul. śremski ej. Rozpoczęcie imprezy o godz. 14.00 .

,,a

SKUP-SPRZEDAŻ-ZAMIANA

Zestaw
komputerowy

Jarocl1, ul Pozaahka 13
tel (0-62) 747-38-02

.mall: vlmar-md(lwp.pl

I
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SZYSTKO

DLA D OMU,_ _ _ _ _ _ _ _15
OGŁOSZENIA

obra cena

611

-obra rada
Dobra marka
PŁYTKI-ŁAZIENKI-TECHN/KA

Jarocin, ul.

Wrocławska

GRZEWCZA

112, tel. 747·93·25, 747·95·09

Jesteśmy

dla Ciebie
•

I
płytki

'

ceramiczne

łazienki

technika grzewcza
DORADZTWO TECHNICZNE • PROFESJONALNA OBSŁUGA• TRANSPORT
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em dach

PRODUCENT

MATERIAŁÓW

RUPPCERAMIKA
U

BUDOWLANYCH
bloczki betonowe b6
24x12x38

I POLSKA

- blachy dachówkowe - RAUTARUUKKI, PRU$ZYŃSKI ,
L
0,90-2,70

· nadproża

/ " stropy TERRIVA
2,20-7,80
pustaki stropowe
TERIVA

Jarocińska

pustaki ścienne
1/1 1/2

BETON
towarowy z betooomleszarld
z transportem na plac budowy
Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe ELNAT
Wttaszyczkl teren Lenwtt-u

TEL/FAX (0-62) 740-19-60 0-508/327-300

BUDMAT, BALEX METAL
- rynny PCV· NICOLL, SCALA, PLASTMO, MARLEY, metalowe

- dachówka ceramiczna
- dachówka cementowa - EURONIT, P~ODACH, BRAAS, IBF
- płyty faliste i trapezowe - ONDURA, ONDULINA
oraz płyty przezroczyste PCV
w szerokiej gamie kolorów
- folie dachowe i budowlane
- cegły klinkierowe - CENTRUM KLINKIERU!
- odwodnienia linowe .
- okna dachowe - FAKRO, OKPOL, VELUX, ROTO
-papy
Jarocin
- wełny mineralne - ISOVER
- styropian
ul. Jesienna 18
-wkręty

- hydroizolacje bitumiczne

- INNE

MATERIAŁY

BUDOWLANE

ul. Wrocławska 114 b
tel. (0·62) 747-39-17

I

I

CIELCZA, ul. SIENKIEWICZA 31

TEL (0-62) 747-79-99

OFERUJE NA BARDZO KORZYSTNYCH WARUNKACH:

Dla producentów mebli kuchennych
i łazienkowych specjalne rabaty

• CEMENT i WAPNO
• BETON KOMÓRKOWY
„SIPOREX", ,,TERMOREX"
• CEGŁY KLINKIEROWE
• CEGŁY i PUSTAKI ŚCIENNE
• STROPY CERAMICZNE, BETONOWE
• PUSTAKI ŻUŻLOWE
• STYROPIAN, WEŁNA MINERALNA
• PAPY, LEPIKI
• KOMPLEKSOWE SYSTEMY
SUCHEJ ZABUDOWY

• PlY'N GIPSOWE „KNAUF"
•ZAPRAWY KLEJOWE
1
1
11 ATLAS" 1 „KREISEL '. 11 SOLBEf
• FARBY, LAKIERY
•AKCESORIA MALARSKIE
• WĘGIEL GWARANTOWANEJ
JAKOŚCI
• NAWOZV ROLNICZE, PASZE
•ART. METALOWE
• MIESZANKI, KONCENTRATY
•TRANSPORT

KORZYSTNE RABATY RATY
ZAPRASZAMY PN.· PT. 7.00 • 17.00, SOBOTA 7.00 • 14.00

I
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Plotki szkodzą T
skować, że niedokładnie J>rzeanalizowano preferencje gimnazjalistów. Zespół
Szkól nr 2 zaproponował na przykład
nowy kierunek - technikum hotelarskie.
Okazało się, że był to bardzo trafny wybór. Szkoła wyszła więc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom zawodowym młodzieży.

Obserwując życie codzienne tej szkoły
czy organizowane tam przedsięwzięcia,
widać, że szkoła posiada duży potencjał, że
placówka ta ma rację bytu. Jednak sytuacja
pokazuje, że gdzieś tkwi błąd. Może w braku wiary we własne możliwości?

Dyrektorzy szkół mieli przecież dodo wyników ankiet, które przeprowadzono wśród gimnazjalistów. Wszyscy
więc wiedzieli, na jakie kierunki jest zapotrzebowanie.

Dyrekcja musi przeprowadzić analizę
tegorocznego naboru i zaproponować takie
rozwiązania, by szkoła mogła się rozwijać.
Jest sporo do zrobienia. Można przedstawić

Co ze szkolą, skoro tak mało młodzieży
chce się w niej uczyć?

stęp

Rozmowa w
JOLANTĄ MEJZIŃSKĄ
- wicestarostą
jarocińskim

Jak przebiegł nabór w tym roku do
szkół ponadgimnazjalnych?

I

I

Bez problemu przebiegał nabór do
trzech jarocińskich szkół. Poprawiła się sytuacja w .Jedynce", gdzie zniesiono system oceniania punktowego. To zapewne w
roku ubiegłym nieco odstraszyło gimnazjalistów. Są tam jednak jeszcze wolne miejsca w szkole zasadniczej, w zawodzie stolarz. W „dwójce" nabór jest nieco niższy i
mniej osób zamierza kształcić się w „zawodówce". Nie udało się również utworzyć klasy liceum ogólnokształcącego. To
pokazuje, że uczniowie, którzy chcą kształ
cić s_ię w kierunku ogólnym, wybierają liceum przy ulicy Kościuszki lub ,jedynkę".
Nabór do szkół zawodowych jeszcze się
nie zat'óńczył. Być może nic wszyscy
uczniowie znaleźli miejsce odbywania
praktycznej nauki zawodu. Natomiast naukę w Tarcach od nowego roku szkolnego
chce podjąć o 50 % mniej młodzieży niż
przed rokiem. Wówczas tę placówkę wybrało 125 gimnazjalistów. Obecnie chęć
nauki w Tarcach zadeklarowało zaledwie
67 osób.
Dyrekcja szkoły w Tarcach zapropogimnazjalistom nowe, ciekawe
kierunki kształcenia?
nowała

Nowym kierunkiem miało być technikum organizacji usług gastronomicznych.
Nie cieszył się on jednak zainteresowaniem wśród młodzieży. Z tego można wnio-

Tak. Między innymi na tej podstawie
dyrekcja i grono pedagogiczne muszą wypracować atrakcyjną ofertę edukacyjną.

-

Zapewniam, że żadna ciekawa propozycja ze strony którejkolwiek ze szkól nie
napotka na opór starostwa. Wręcz przeciwnie, dyrektorzy mogą liczyć na nasze
wsparcie.
To, w czym tkwi problem, jeżeli chodzi o szkołę w Tarcach?
Niepokoją nas

plotki, które krążą od jaczasu, że powiat chce zlikwidować
szkołę w Tarcach. A to jest nieprawda.
kiegoś

Są

uczniom nowe, ciekawe kierunki kształce
nia. Jeśli nie będzie naboru i atrakcyjnych
kierunków kształcenia, to mówiąc brutalnie
- szkoła sama się zlikwiduje.
Czyli dyrekcja i kadra nauczycielska
działają

na

swoją szkodę?

Władzom

powiatu zależy na utrzymaniu tej placówki. Stwarzamy warunki, ale
to dyrekcja musi znaleić sposób by dobrze je wykorzystać. Tak jak robią to inne
szkoły.
Rozmawiała

ANNA GAUZA

-

wolne miejsca

Do tej pory do szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie przyjęto 1.083
pierwszoklasistów. Nabór zakończono
tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcą
cych w Jarocinie. Od pierwszego września
naukę w dziesięciu oddziałac;:h klasy pierwszej rozpocznie tam 330 uczniów. W niektórych placówkach są jeszcze wolne

miejsca. Najwięcej w zawodówce w ZSP
nr 1 - 12 (w tym 4 do szkoły specjalnej).
W tej samej szkole w liceum ogólnokształ
cącym jest 8 wolnych miejsc. ,.Dwójka"
może jeszcze przyjąć 4 osoby do technikum mechanicznego, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach 2 uczniów do
(ag)
liceum ogólnokształcącego.

Kto roznosi plotki?

Na ostatniej sesji na przykład miało
miejsce publiczne wystąpienie jednego
z radnych opozycji dotyczące rzekomej
likwidacji szkoły. Rozprzestrzenianie
tego typu nieprawdziwych informacji
mogło mieć niekorzystny wpływ na nabór. Poza tym pojawiły się sygnały, że
starostwo przeznacza na szkołę w Tarcach za mało pieniędzy.
A jest to nieprawda?
Oczywiście, że

jest to nieprąwda.
Wszystkie szkoły, również Tarce, mają zapewnione finansowanie na bieżące utrzymanie. Być może nie wszędzie starcza pienię
dzy na remonty. Natomiast na oddziały pieniądze są. Każdy z dyrektorów mógł otworzyć tyle oddziałów, na ile szkoła zrobiła
nabór. Nie można więc mówić, że szkoła
w Tarcach nie jest traktowana na równi ze
wszystkimi placówkami. Gdyby zrobiono
tam większy nabór, automatycznie byłoby
więcej oddziałów i na pewno byłyby na te oddziały pieniądze. Przyszłość szkoły w Tarcach
zależy głównie od dobrego zarządzania i rozeznania rynku pracy. ·
Szkoła
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Liczba przyjętych w roku szkolnym 2003/2004
Liczba

przyjętych

w roku szkolnym 2004/2005

w Tarcach nie jest dobrze za-

rządzana?
OGŁOSZENIE

TE.RMO ORGANIKA

TERMO ORGANIKA

TERMO ORGANIKA

TERMO ORGANIKA

Rozmowa z prezesem Termo Organiki
Dariuszem Stachurą
I
· Od jak dawna jest Pan
prezesem Tenno OrganlklP
• Prezesem Jestem od sty·
a.nia 1999 roku. firma przez
ten okres zdobyła pozycję li·
dera wśród producentów sty·
roplanu.
·Jak to się robi?
· Najistotniejsze w osią
gnięciu przez Termo Organikę obecnej pozycji są dwie
r'lec-ey · ludzie, którzy tworzą przedsiębiorstwo oraz

produkcja szerokiego asortymentu markowego styropianu najwyższej jakości.
Dążymy do tego by za rozsądną, niewygórowaną cenę nasz klient miał styropian z najwyższej półki.
• Wasz Dtlmatyńczyk to hit sezonu!
Styropian w czarne kropJd!P
. Ciemne kropki to kawaleaki specjalnego styropianu z dodatkiem grafitu,
o nazwie Neopor produkcji BASF. Czysty
grafit wprowadzony w aasie produkcji
perełek styropianu dodatkowo poprawia
jego własności Izolacyjne. Bez wątpie
nia Dalmatyńayk to bardzo dobry produkt
Kropki na Dalmatyńczyku to specjał·
ność Termo Organiki pozwalająca odróż
nić nasz produkt od Innych, sprzedawanych w Polsce styropianów.

- Po co się wyróżniać?

- Niektóny producenci nie mają nic
pneciwko temu, by ich produkt wyglądał
dokładnie tale, jak Inne produkty tego samego rodzaju. Dla Tenno Organiki, producenta, którego ambicją Jest produkcja styropianu najwyższej ja.koki, najważniejsza
jest rozpoznawalność marki I produktu.
Dlatego wWnic firmie zależy na tym, by
styropian Termo Organiki można było bez
wlnych wątpliwości odróżnić od Innych. Po
prostu najlepsi mają wiele do 1.aoferowanla
- Tenno Organika ma podobno jeden
z najlepszych systemów spnedaży?
• Logo Termo Organiki i kropki na styropianle to nie tylko znak najwyższej jakości produktu, ale ta1de gwarancja spraw·
nej i fachowej obsługi, jaką zapewnia ogólnopolska sieć handlowa Termo Organiki.

Doświadczeni Inwestorzy doskonale wied7.ą,
jak wielką wagę ma dostępność produktu I
pełna Informacja o technologiach wymaga-

nych przy stosowaniu go na plam budowy.
- Za Pana prezesury Termo Organi·
kazaangaiowałasięwwiele akcji prospołecznych w wielu miejscach kraju.
- Pieniędzmi trzeba się umieć dzielić.
Od wielu lat Termo Organika wspiera Ośro
dek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla
dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Mielcu. Od czerwca pomagamy Domowi Dziecka im. Juliana Tuwima w Krakowie. Oprócz
stałej współpracy organizujemy także Jednorazowe akcje. W październiku ubiegłego
roku ociepllllgmy styropianem schronisko
dla bezdomnych zwierząt na podwatszaws.
kim Paluchu. Ponadto próbujemy si) jako
organizatorzy wydarzeń kulturalnych.

W zeszłym roku z okazji 20. rocznicy
nadania Lechowi Wałęsie pokojowej Na·
grody Nobla zorganizowaliśmy w Stoczni
Gdańskiej konkurs rzeiby na największe
go polskiego styropianowca.
-Jak Pan widzi rozwój Tenno Organiki?
- Przyszłość Termo Organiki to Inwestycje i nowe produkty. Klienci oaekują od
branży budowlanej coraz lepszych produktów, rozsądnych cen I doskonalej obsługi.
Termo Organika chce sprostać tym wymaganiom. Dlatego firma, choć Już jest liderem rynku, planuje znacznie zwiększyć moce produkcyjne. Termo Organika nieustannie pracuje nad rozwojem sieci sprzedaży i
nad udoskonaleniem zasad dystrybucjl
- Dziękuję za rozmowę.
· Dziękuję.

Gazeta Jarocińska
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WNIOSKI O DOPŁATY ZŁOŻYLI PRAWIE WSZYSCY

•

ętronę

redaguje

Anna Gauza

adresy:

Prawie wszyscy uprawieni do
ubiegania się o dopłaty bezpo§rednie złożyli wnioski. W jarocińskim
biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumenty złożyło 2.732 rolników na 2.947 zarejestrowanych.
Karol Banaszak, kierownik biura
wyjafoia, że nie wszyscy ujęci
w ewidencji złożyli wnioski, ponieważ niektórzy nie posiadają ziemi,
choć hodują zwierzęta i musieli się
zarejestrować. Inni z kolei mają mały
areał i uznali, że nie warto. Około
20 % rolników wezwano do uzupełnienia bądi korekty wniosków.
- Rolnicy popełniali gł6wnie błędy
rachunkowe. Były też osoby, które
chciały ubiegać się o dopłaty, a wcześniej nie zarejestrowały gospodarstw, wi,ęc trzeba było dopełnić
tych formalności - wyjaśnia Dariusz

Zaborowski, zastępca kierownika jarocińskiego biura ARiMR. W gminie Nowe Miasto również ponad

się postarali

C

90 % uprawnionych złożyło wnioski o dopłaty.
Rolnicy gospodarujący na ziemiach w tzw. strefie ONW (obszar o
niekorzystnych warunkach gospodarowania) do wniosku o dopłaty dołączali również wniosek o pomoc w
ramach ONW. Do agencji wpłynęło
ich 247. Na terenie powiatu jarociń
skiego do obrębów o niekorzystnych
warunkach zagospodarowania zaliczone zostały tylko wsie z gminy
Żerków: Ludwinów, Lubinia Mała,
Prusinów i Miniszew. Na terenach
tych wiosek wskaźnik waloryzacji
przestrzeni produkcyjnej jest niższy
od 56 punktów, a taka jest górna granica, według której uznaje się warunki uprawy ziemi za trudniejsze.
Niewiele do zaklasyfikowania do tej
grupy brakowało Dobieszczyźnie
i Sierszewowi (mają tylko jeden
punkt więcej). Rolnicy uprawiający
ziemię na terenie Ludwinowa, Lubini Malej, Prusinowa i Miniszewa

Można iść

,nacji
ł

ny przez rolnika ubiegającego się o
nią. Mµsi być on sporządzony na specjalnym formularzu. Rolnik ma obowiązek złożyć go osobiście do wła
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania biura powiatowego. Kiei:ownicy biur powiatowych agencji
mają 40 dni na weryfikację wniosków. Jeśli dana osoba nie spełni warunków, otrzyma decyzję administracyjną o odmowie przyznania takiej
renty, a w przypadku spełnienia warunków - postanowienie o przyznaniu renty. Od daty jego. otrzymania
rolnik ma 6 miesięcy na przekazanie
gospodarstwą oraz zaprzestanie prowadzenia działalności. Dowodem potwierdzającym przekazanie gospodarstwa rolnego jest akt notarialny.
(ag)

Do wniosku

należy dołączyć

dokumenty potwierdzające:

-

euro na hektar rocznie. - Rolnicy
muszą pamiętać jednak

o tym, aby

zacłiowywać tzw. zwykłą dobrą praktykę rolniczą,

stwa

były

czyli, żeby gospodarzadbane, tak samo upra-

wy. Jeżeli podczas naszej kontroli
w gospodarstwie stwierdzone zostanie, że tak nie jest, pieniądze mogą
zostać odebrane - przestrzega Karol

Banaszak, kierownik jarocińskiego
biura powiatowego ARiMR.
(ag)

liczba zloionych wniosków w poszczególnych
gminach

1.009

923

91,6 %

Jaraczewo

706

648

92,0 o/o

Kotlin

419

383

91,6 %

brak danych

brak danydh

POYf, 90 o;.

839

118

93,0%

Nowe Miasto
Żerków
Dane na dzień 30 lipca

Rolnicy, którzy nie ukończyli 40. roku życia, a gospodarstwo
nie dłużej niż rok przed złożeniem wniosku, mogą dostać bezzwrotną premię - 50 tys. zł. Są to środki z Sektor~wego
Programu Operacyjnego na ułatwienie startu młodym gospodarzom. Pieniądze mogą być przeznaczone na rozpoczęcie działal
ności albo modernizację przejmowanego gospodarstwa. Premie
mają być przyznawane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Wnioski rolnicy składali będą, nie w biurach powiatowych, ale w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (rolnicy z naszego terenu wnioski skła
dać będą w ARiMR w Poznaniu). Na razie jeszcze nie wiadomo,
kiedy dostępne będą wnioski. Nieoficjalnie mówi się, że nie wcześniej niż w przyszłym roku.
prowadzą

rentę

W biurach powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można pobierać wnioski na
rentę strukturalną. Renty mają zachę
cić rolników w wieku przedemerytal;.
nym do zaprzestania działalności rolniczej i przekazywania gospodarstw
następcom lub na powiększenie innych. Minimalna wysokość renty wynosić będzie 210 % najniższej emerytury, która w Polsce obecnie kształ
tuje się na poziomie 552 zł. Rolnikowi przysługiwać będzie więc 1.152 zł.
Renta może ulec zwiększeniu, np. po
przekazaniu gospodarstwa rolnego o
powierzchni co najmniej 3 ha w sposób trwały. Maksymalna kwota renty
może wynieść 440 %, czyli 2.428 zł.
Wypełnione wnioski należy składać
w biurach agencji w Jarocinie i Śro
dzie Wlkp.
Renty będą wypłacane wyłącznie
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast z
KRUS-u rolnicy muszą dostarczyć
dokumenty potwierdzające opłacenie
składek. Renty mają być przyznawane według kolejności otrzymania
wniosków przez Agencję Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa. Decyzje w sprawach przyznania, zawieszania i zmniejszania rent strukturalnych będą wydawać wyłącznie kierownicy powiatowych biur ARiMR.
Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej rozpocznie się
dopiero na pisemny wniosek złożo-

dodatkowe, oprócz

dopłat, pieniądze. Jest to kwota 37 ,80

Premie
w przyszłym roku

W ARiMR DOSTĘPNE SĄ WNIOSKI

na

mają otrzymać

łączną powierzchnię

i stan prawny

posiadanego gospodarstwa
rolnego
- okres prowadzenia działalności
rolniczej w ostatnich 1O latach
przed złożeniem wniosku
- podleganie ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu oraz
nieposiadanie zadłużenia
w opłacaniu składek na
ubezpieczenie społeczne
rolników w KRUS
- kwalifikacje zawodowe
przejmującego gospodarstwo
rolne

(ag)

Harmonogram przyznawania pomocy
dla rolników ze środków Programu
Ro1wolu Obszarów Wielskich
1 sierpnia
od tego momentu przyjmowane są wnioski o przyznanie
rent strukturalnych

1 września
mają ruszyć programy zalesień i rolno-środowiskowe (na

razie tylko inwestycje w gospodarstwach ekologicznych)
1 października
od tego momentu o wsparcie
będą mogły starać się grupy
producenckie
1 listopada
ma ruszyć program wsparcia
gospodarstw niskotowarowych, przewidywana pomoc
ma wynieść 1.250 euro (około 5.625 zł) na gospodarstwo
1 grudnia
ma ruszyć program dotacji dla
rolników na modernizację gospodarstw

ta Jarocińska
(721) 6 sierpnia 2004
w.gj.c:om.pl
-----------------

19

INFORMACJE

KOLEJKI W WYDZIALE KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DROGOWNICTWA W JAROCINIE

Kilkaset używanych
--

rawie 600 używanych aut z zagranicy zarejestrował w ciągu niespełna trzech miesięcy Wydział Komunikacji
ransportu i Drogownictwa w Jarocinie. W tym samym czasie nowy samochód zafundowało sobie zaledwie 15
sób. Na sprowadzaniu pojazdów zarabiają dystrybutorzy części samochodowych, właściciele warsztatów i firmy
J~1~0 bezpieczeniowe. Nasycenie rynku używanymi wozami sprawiło, że ich .ceny spadły o około 20 procent.
tow-

ELŻBIETA RZEPCZYK

przeważają volkswageny, audi, ci-

troeny. - 80 procent sprowadzo-

1_

Gorączka sprowadzania do
Iski używanych samochodów
~uchla po przystąpieniu naszepju do UE. Od I maja znilc~ło, przestał też obowiązywać
l.

rejestracji samochodów nie-

~ających norm emisji spalin

2. Oznacza to, że bez probienożna przywozić auta powył lat. Liczba "napływających"
~dów do powiatu jarocińskie
zrasta z każdym tygodniem.
aju w Wydziale Komunikacji
~portu i Drogownktwa StaroPowiatowego w Jarocinie
estrowano 45 aut, w czerwcu
a do 26 lipca 304. - W kwietłarejestrowaliśmy 28 samo-

nych pojazdów pochodzi z Niemiec. Pozostałe samochody przyjeidŻllją z Francji, Belgii i Holandii
- mówi Zenon Kujawa. Najczęściej
do naszego powiatu trafiają auta
z lat 90-tych. - Nie było samochodu

sprzed 1987 roku, ani takiego, który
Do rzadkości należą też samochody z roku
2000 - wylicza naczelnik.
miałby mniej niż p6ł roku.

Książka pojazdu i zaświadcze

nie, że został on wymeldo\\'.any, to
niezbędne dokumenty do zarejestrowania samochodu w Polsce.

Stacji Pojazdów w Kotlinie. Opinię kotlińskiego diagnosty potwierdza specjalista z Witaszyczek. Na pewno lepsze niż tzw.
!)kładaki (samochody przez granice przewożono w częściach. Czę
sto z dwóch aut tej samej marki
montowano jeden). - Na pewno te

pojazdy

są

w lepszym stanie

niż

jei.dżące fiaty czy polonezy - mówi

Jan Miś, diagnosta z Witaszyczek.
Fachowcy przestrzegają przed zakupem tanich dwu-, trzyletnich samochodów. Atrakcyjna cena może
świadczyć o tym, że auto było poważnie rozbite. - W Niemczech

gają remontu. - Są to różne pojazdy. Czasami bywają auta uderzone, czasami nadszarpnięte przez
ząb ci.asu. To są pojazdy, których
Niemcy czy inni ludzie z 'Zachodu,
Z różnych Wł.ględów ich nie chcą.
My je przywozimy, remontujemy,
bo w tym stanie, w jakim Niemiec
już go nie chce, to najczęściej Polak też nie jest i.ainteresowany takim autem - mówi Zieliński. Jed-

nocze~e przekonuje, że nie wozi
do Polski złomu.
Nasycenie rynku używanymi
wozami wymusiło obniżkę ich
wartości nawet o 20 procent. Wy-

k'.5w sprow(J(k,onych z i.agranina dtień dzizy, liczba aut używanych
~la dwunastokrotnie. Przy-:i.am, że w samym miesiącu
tych pojazdów i.arejestrujemy
W sierpniu na pewno nie bę~iej - mówi Zenon Kujawa,

,V porównafiiu,

icide

:hody

pca naczelnika WKTJ.D w Stafie Powiatowym w Jarocinie.

wuosła

o około 30 procent - przyznaje Jerzy Suszczyński, dyrektor
PZU S.A. Inspektorat w Jarocinie.

Zatrzymać złom
Dealerzy twierdzą, że nie
stracą na napływie aut z zagranicy. - Pojawienie się na rynku samochodów 1O-letnich nie ma bezpośredniego wpływu

na sprzedaż
nowych. Osoba, która decyduje się
na zakup samochodu za 1O tysię
cy, nie jest klientem salonu samochodowego - uważa właściciel

salonu.
W obawie przed zalewem polskich dróg przez nadmiernie zuży
te samochody, Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje dwa nowe
rozporządzenia. Jedno z nich precyzuje wymagania techniczne dla
pojazdów, których brak spowoduje zaliczenie auta do odpadów i uniemożliwi dopuszczenie godo ruchu
drogowego. WłMciciel wraku bę
dzie zobowiązany się go pozbyć.
Drugie rozporządzenie okregli
nowy zakres i sposób badań technicznych dla uszkodzonych pojazdów. Nowe przepisy będą obowią
zywały od 1 września.

wiamy
niemieckie
uociński wydział komunika-

proj.

::tion

jak twierdzi zastępca naczel- pracuje pełną parą. - Mamy
Ystanowiska rejestracyjne, od

r.iernika będzie 5. Dzisiaj pratrzy, bo jest sezon urlopowy.
za się. że pracownicy zostają
7.00, ci.asami przychodzą na
, 7.00. Nie przyjmujemy wte~tentów, ale pracownik musi
ełnić dokumentację - przeko-

Kujawa. Innego zdania są pe. Włagciciele samochodów
ą się w ciasnym korytarzu
~ału. Częgć z nfch nie kryje
eh słów pod adresem urzęd
w. Ludzie stoją w kilkugo1ych kolejkach. - Przyjecha-

na półtorej godzinny przed
rciem wydziału i jestem siód·
Dwa razy odszedłem z kwit·
, bo o 14.15 wmykają drzwi.
h zatrudnią więcej ludzi albo
1ć wydział w ręce prywatne
!zie pracował 24 godzinny na
• mówi jeden z petentów.
akie pojazdy napływają do
~na? Mieszkańcy Ziemii Jalskiej preferują niemieckie salody. Jeffi chodzi o marki, to

trzyletnie auta są bardzo drogie.
Tylko roztrzaskane pojazdy są
wyprzedawane po zaniżonej wartości. Handlarze na tym żerują, bo
w Polsce koszty naprawy nie są tak
wysokie jak i.agranicą - przestrze-

daje się, że na dalszy spadek cen
nie mamy co liczyć. - W Polsce

ceny spadają, a do Niemiec Polacy jeżdżą i je podbijają. Dużo jest
takich osób, 'które po auta wyjeżdżają po raz pierwszy. Taka
. osoba, nie jest zorientowana w rynga diagnosta.
ku i nie wie, ile i.a taki samochód
może wpłacić. Niemcy popodnoPodbijają ceny
Autami zza zachodniej grani- sili ceny, bo zwiększyła się u nich
cy po brzegi są wypełnione auto- podaż - wyjawia inny włMciciel

W ciągu 5 dniu po sprowadzeniu samochodu do Polski trzeba zapłacić
podatek akcyzawy. Jego wysokość
zależy od wieku auta. Mieszkańcy powiatu jarocińskiego akcyzę opłacają
w Urzędzie Celnym w Kaliszu. Następnie udajemy się do urzędu skarbowego po zaświadczenie, że transakcja zakupu pojazdu używanego nie
podlega opiacie podatku VAT. Za dokument trzeba zapłacić 150 złotych.
163 złotych należy zapłacić za wykonanie badania diagnostycznego,
które jest wymagane do rejestracji
pojazdu. Na zarejestrowanie pojazdu należy przeznaczyć 670 zł.

komisy. Ich włMciciele twierdzą,
że sprowadzane przez nich wozy
są w dobrym stanie technicznym.
Damian Czeszyk z komisu samochodowego przy ul. Poznańskiej
zaręcza, że sprowadza auta tylko
z katalizatorem. - Są to samochody od 13 do 20 tysięcy, bo takie jest
'1tlJ)Otrzebowanie klientów - mówi
Czeszyk. Tomasz Zieliński z autokomisu w Wyszkach wyjawia,
że napływające wozy z zagranicy
prawie w stu procentach wyma-

komisu.
Dla samochodów napędzanych
silnikiem o pojemności do 2 litrów
1-roczne 3, 1%
2-letnie 3, 1%
3-letnie 15,1 %
4-letnie 27,1%
5-letnie 39,1%
6-letnie 51, 1%
7-letnie 63, 1%
8-letnie 65%
Samochody ciężarowe są zwolnionez obowiązku zapłaty podatku akcyzowego

PRAWIE WSZYSTKIE samochody używane sprowadzone z zagranicy trafiają do warsztatów samochodowych

Laweciarze i kierowcy narzekają,
że rejestracja pojazdu wymaga
mozolnego biegania po urzędach.
Co gorsza, muszą na nią przeznaczyć około tysiąca złotych. I dlatego większym zainteresowaniem
cieszą się pojazdy już zarejestrowane. - Na pojazdy na niemieckich

numerach nie ma wielu chętnyćh mówi Zdzisław Kończak, właki
ciel komisu przy ul. Świętego Ducha w Jarocinie.

Lepsze od poloneza
W jakim stanie technieżnym są
wozy z zagranicy? - W różnym

i różnistym. Są to auta leciwe, dziei starsze. Są w niezłym
stanie w stosunku do tych aut, które jeżdi./J: po naszych drogach. Nie
ma rov,itychsamochodów(, .•) Nie
sprowadza iię samochod6w, które
wymagają dużego remontu - mówi

sięcioletnie

Marek Wąsowicz z Okręgowej

Ręce zacierają także właścicie

le warsztatów samochodowych.
Większość aut przed wyjazdem na
drogi wymaga remontu. - Jest co-

raz więcej klientów(-,) Uderzenia
delikatne, dwa, trzy dni i blacha jestjak nowa· mówi Wiesław
są

Nowak, włakiciel warsztatu. Na
lawinowo rosnącym napływie uży
wanych samochodów korzystają firmy ubezpieczeniowe: -Liaba sprze-

dawanych polis komunikacyjnych

NASI SOŁTYSI

W RUSKU ZOSTAŁY DO ZROBIENIA
KANALIZACJA I DROGA

O INTERESY WSI TRZEBA WALCZVĆ

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ w a św

Kłopoty

ze

ie jestem
da kariery

ściekami

Mirosław Góralczyk administruje Ruskiem drugą kadencję.
Wieś jest duża, ma około 900
mieszkańców. Jest tam kościół,

dociągowane i zgazyfikowane.
Od niedawna też każda ulica ma
swoją nazwę.

Mieszkańcy

Ruska mają pojemniki na śmieci, a na terenie
wsi są kontenery do segregacji
odpadów. - Problem śmieci jest

Jan Błaszczyk jest sołtysem
Roszkowa już piątą kadencję.
- Nie jestem sołtysem dla kariery,
tylko żeby zrobić coś dla wsi i jej

rozwiązany,

ale są kłopoty ze
Banlzo potrzebna byłaby kanalizacja - przyznaje Gó-

ściekami.

trzy sklepy i dwa przystanki autobusowe. Jest też szkoła - jedna z trzech na terenie gminy Jaraczewo, gdzie siedzibę ma podstawówka i gimnazjum. We wsi
nie ma sali wiejskiej. Do niedawna na spotkania mieszkańcom
służyła sala w pałacu - siedzibie
Gospodarstwa Rolnego ,,Rusko".
Od czasu, kiedy oddano do użyt
ku nową szkołę, zebrania odbywają się właśnie tam.
Sołtys Góralczyk przyznaje,
że Rusko z roku na rok się zmienia. Za jego rządów wykonana
została znaczna część chodników, na dwóch ulicach - Kasztanowej i Strzyżewskiej, położono
nawierzchnię asfaltową. We wsi
częściowo wymieniono lampy
oświetleniowe. Rusko jest zwo-

Góralczyk.
Z pieniędzy, które otrzymuje
wieś z budżetu gminy, rada sołecka rozpoczęła prace przy
utwardzaniu parkingu obok cmentarza. - Z tego, co zostało, zorganizowaliśmy zabawę.

Mam na-

dzieję, że w przyszłych latach też

w 1988 roku. - Za-

przęgiem

konnym pojechaliśmy
do Telekomunikacji z wnioskiem,
żeby doprowadzono telefon najpierw do szkoły. Wspólnie z mieszkańcami kopaliśmy doły pod słu
py telefoniczne. Wspólnie też pracowaliśmy przy budowie szkoły wspomina sołtys. Teraz w Roszkowie budowana jest kanalizacja.
Zrobiono wiele, ale jeszcze wię
cej jest do zrobienia. - Potrzeb"u-

ralczyk. Mieszkańcy skarżą się
na szamba przy blokach i na
smród z przydrożnych rowów.

- Poza kanalizacją, z najpilniejszych rzeczy do zrobienia została nam nawierzchnia asfaltowa
na ulicy Folwarcznej. Na razie
jednak musimy poczekać, bo
jeszcze nie wiadomo, gdzie będą
kopać pod kanalizację - dodaje

poczęła się

sem

jemy dróg, chodników, bo niektóre rejony wsi aż się topią po
ulewnym deszczu - alannuje soł

JAN BŁASZCZYK jest sołtysem
Roszkowa już piątą kadencję

z rzędu
mieszkańców

- mówi. W

ciągu

tych lat, kiedy pełnił funkcję soł
tysa, wieś wzbogaciła się o sieć
telefoniczną. nowe osiedle oraz
o nową szkołę. Jej budowa roz-

tys. I dodaje, że bez względu na
to, kto sprawuje władzę, za potrzebami wsi trzeba chodzić od
drzwi do drzwi i walczyć o dobro
mieszkańców. Pytany; czy będzie
ubiegał się o kolejną kadencję,
odpowiada krótko. - To ludzie
zdecydują,

kto będzie sołtysem.

Mieszkańcy mają różne opinie na temat sołtysa. Przyznają.
że jest aktywny, angażuje się,
działa na rzecz wsi, zwłaszcza

~MELI

szkoły. - Jest dobrym sołtyse~
stara się. Ja do niego nic nie~

- mówi jedna z mieszkanek RosJ
kowa. Ale są też inne głosy. - N

rzecz wsi działa i jest banlzo n
tywny, ale ma trudny charakte,
Jak były wybory na sołtysa, to bj Wikt
jedynym kandydatem i przech4 z Ciel
dził bez niczego. Niektórzy chci~
liby, żeby był ktoś inny - móv.l
mieszkaniec wsi.
Jan Błaszczyk ma 56 lat. W
kształcenie zawodowe. Pracow
w różnych firmach, ostatni
w JAFO. Obecnie jest na renciei
Interesuje się polityką. choć przyznaje, że ostatnio mu „zbrzydła".
Wolny czas lubi spędzać w ogrodzie. Pasjonuje go uprawa kwiatów. Od 33 latjest żonaty. -Ż.Ona

pochodzi z tej samej wsi, tylko
mieszkaliśmy na dwóch różnych łac
końcach. Chodziliśmy razem do Jo
szkoły i tak się zaczęło - mówi sołtys. Mają jedną córkę. Teraz Jan
Błaszczyk marzy o wnukach.
(mat)

to się uda - mówi sołtys.
Mirosław Góralczyk ma 51
lat. Razem z żoną Mańą mają
pięcioro dzieci. Dwoje najmłod
szych mieszka jeszcze z rodzicami. Państwo Góralczykowie są
na rencie, pomagają najmłodszej
córce w prowadzeniu niewielkiego gospodarstwa. W wolnych
chwilach sołtys interesuje się
przyrodą i sportem. Lubi z wnukami zagrać w piłkę.
(ann)

Z PODHALA DO LUBINI

•

Góralko, czy c1
nie żal. ..
Zofia Ratajczak pełni funkcję sołtysa Lubini Małej drugą kadencję,

od 1999 roku. - Tak się
po prostu. Poszłam naspotkanie, zaproponowano moją kandydaturę i się zgodziłam - mówi
stało,

Zofia Ratajczak. Przyznaje, że
chciałaby jak najwięcej zrobić dla
swojej wioski. - Może nie w pełni
się

udaje zrealizować moje marzenia, ale trochę się dzieje - do-

ZA KILOGRAM ZŁOMU punkt skupu przy GS-ie w Jarocinie płaci 50 groszy

Ziom z dowodem
W ubiegłym tygodniu weszły w życie nowe przepisy dotyczą.. ce przyjmowania złomu. - Teraz każdy klient musi być wylegitymowany. Wypisujemy też kartę odpadów, w której zawarte są infonnacje na temat rodzaju przywiezionych materiałów oraz miejsca ich pochodzenia - mówi liona Kraska, pracownik punktu sku-

pu złomu przy Gminnej Spółdzielni w Jarocinie. Przyznaje, że nowe
przepisy, które weszły w życie 27 lipca, są trochę uciążHwe. - Nie
zawsze wszyscy mają przy sobie dowód osobisty, więc niekiedy
jest problem - dodaje liona Kraska.

W punkcie skupu przy gminnej spółdzielni przyjmuje się dziennie różne ilości złomu. Niekiedy jest to pól tony, czasem - kilka ton.
(akf}

MAŁEJ

daje sołtys. Wykonane zostały
dwa odcinki dróg asfaltowych,
w planie jest budowa drogi z Lubini Małej do Dobieszczyzny. Potrzebne jest też zwiększenie ilości punktów świetlnych. Mieszkańcy chcieliby również, by dokończona została budowa sali
wiejskiej i wyremontowano „pałac" - zabytkowy obiekt znajdujący się przy głównej drodze. - Mło
dzież miałaby się gdzie spotykać.

Teraz

zostają

tylko przystanki

- mówi Zofia Ratajczak. Wioska
liczy ponad 500 mieszkańców.
Większość z nich zajmuje się rolnictwem.
Jest zamężna. Ma pięcioro
dzieci. Najstarsza córka, Kamila
ma 21 lat, syn Dawid - 19, Mate-

usz - 18, Marek - 16 i Robe.rt -. 9.
Wraz z mężem prowadzą 16hektarowe gospodarstwo nastawione na hodowlę bydła i trzody
chlewnej.
Jeśli ma wolną chwilę, najchętniej czyta książki - przygodowe i przyrodnicze. Lubi też gotować. Często przygotowuje dzieciom pizzę. Rodzina przepada też
za plackiem drożdżowym i rogalikami. - Jak już robię, to od razu
dwie albo trzy blachy, bo wszystko idzie „ od ręki" - mówi Zofia
Ratajczak. Sama najbardziej lubi
pączki, a z potraw ,,konkretnych"
- barszcz z uszkami.
Jest szczęśliwa, kiedy dzieci
są zdrowe i kiedy może pojechać
do rodzinnego domu, na Podhale. Jest góralką. Pochodzi z malowniczej miejscowości Kluszkowce położonej w Pieninach. Do
Lubini Małej „przywędrowała"
dwadzieścia lat temu. Przyjeżdżała tu wcześniej do koleżan
ki i wtedy poznała przyszłego
męża. - Znajoma przyjechała do

pracy na Podhale, do

zakładu

produkującego buty. Poznałyśmy
się,

potem ja

wybrałam się

tutaj

na wakacje - wspomina Zofia Ratajczak. Z zawodu jest technikiem
technologii obuwia. W zakładzie,
w którym zatrudniona była też koleżanka, dziś sąsiadka, pracowała przez dziesięć lat. Ślub wzięła
na Podhalu. Wesele trwało trzy
dni, ale goście świętowali wraz
z inłodą parą prawie tydzień.
Tęskni za swoimi rodzinnymi
stronami. Podczas podróży już od
Krakowa zaczyna mówić po góralsku. W domu nieraz nuci sobie góralskie piosenki, najchętniej
,,Góralu, czy ci nie żal ... "
(akf)
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I NFORMACJE
STEFANIA ZAWODNA Z JAROCINA SKOŃCZYŁA 100 LAT

__Jla świat przyszli:

n

Mateusz Kuner

lMELIA IGNASIAK

z Kurcewa
ur. 26 lipca ogodz. I 0.35
mierzy 54 cm

waży 3.470,

z Trzecim Zakonem
Rocznica urodzin przypada co
prawda w środę 4 sierpnia, ale

ołtyse,j

nie~
!k Ros,
,sy. -Ni
rdzo aA
arakt~
a, to b~ Wiktor Langner
'rzechd z Oelczy
ychci~
ur. 22 lipco ogodL 0.35
WDiy 4.430, mierzy 59 cm
- móv.l

główne uroczystości odbyły się

w minioną niedzielę. W kościele
parafialnym św. Marcina w Jarocinie odprawiona została msza św.
Eucharystię sprawowali ksiądz
Przemysław Kubiak - wikariusz

Julia Kubiak

jak żyć po Bożemu. Życie pani
Stefanii jest przepełnione modlitwą i pracą. Bardzo poważnie
podcho.dzi do wiary, do swego
życiowegopowolania.Nierazbyła

przez życie doświadczana. Przeży
ła przecież okupację. Na jej glowie był wtedy cały dom. 'Za to życie

Dalsza część uroczystości odbyła się w restauracji „Relax'.'.
Była to okazja do złożenia kolejnych życzeń oraz do wspomnień.
Stefania Zawodna była bardzo
wzruszona obecnością ojca Sylwina Wojdanowicza. - Pamiętam,
jak pani Stefania w kuchni obie-

z Kolniaek
ur. 26 tipco o godz. 9.45
WDiy 3.870, mierzy 59 cm

tatniq
rencie,
przyydła".

ogrokwia-Ż.Ona
, tylko

__________

__,

óżnych ~acper Suszayński

syn Anny i Dariusza Żakowskich

:em do Jarocina

z Goliny

wisoł

ur. 25 lipco ogodz. 18.15

ur. 29 lipca ogodz. I I.OS
waży 2. 970, mierzy 53 cm

·az Jan

WDiy 4.11 O, mierzy 59 cm

ich.
(mat)

JUBILATCE STEFANII ZAWODNEJ towarzyszyły w

.•
:a
V

JOANNA GRYGIEL (Jarocin)· Bl:.AŻEJ HVŻV (Brześnlca)
MONIKA NOWAKOWSKA (Jarocin) - WALDEMAR GRZELAK (Witaszyce)
.a ANETA PLEWIŃSKA (Siedlemin) - ROBERT LEŚNIAK (Staniew)
o ANNA SIERACKA (Jarocin) - KRZVSZTOF MANDRYSZ (Krotoszyn)
.:ii=
ALEKSANDRA KOWALAK (Stęgosz) - TADEUSZ MIL (Suwałki)
JOANNA BARTOLIK (Dobieszczyzna)- PIOTR STYŚ (Żerków)

·-

-

OGŁOSZENIA

--------

okazji 100. urodzin
•rogiej Mamie

;TEFANII
tAWODNEJ
Jarocina
1ajserdecznie~·ży<2enia

lużo radości , uśmiech u

wielu łask Bożych
1a dalsze lata życia
składają

i

Ra-

córki z rodzinami

parafii św. Marcina oraz ojciec
Sylwin Wojdanowicz - gwardian
klasztoru ojców franciszkanów,
a zarazem przełożony Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Stefania Zawodna od 55 lat należy bowiem do Trzeciego Zakonu. Na
mszy św. obecny był również poczet sztandarowy i delegacja FZŚ.
Podczas uroczystości grał na organach i śpiewał ksiądz Grzegorz
Mączka, wikariusz parafii św. Marcina W kościele licznie zgromadziła się rodzina, przyjaciele i znajomi. Jubilatce towarzyszyły dwie
córki z mężami. - Ta świątynia była
świadkiem wielu wspaniałych uroczystości, ważnych dla wspólnoty
parafialnej. Naprawdę jednak bardzo rzadko się zdarza, że w koście
le obchodzony jest tak wspaniały
jubileusz 100. urodzin - powiedział
na wstępie mszy św. ksiądz Przemysław. Wyjaśnił również, że od
dwóch lat, co miesiąc odwiedza jubilatkę w domu, zanosząc jej Komunię Świętą. - Droga jubilatko
twoje życie jest dla nas przykładem

d.em
łzie,

·ko1wa:ięła

Z okazji 100. urod1i1.
Jr g1 •· Jubilatce

1raz

p. S1'E
ZAWODNEJ

ymi

dużo

trzy

•od
gósortiej

rowm
dlug k h hn
m

Coraz częściej można spotkać
jarocinaków na plaży w Cichowie, gm. Krzywiń. Ta niewielka,
malowniczo położona wioska
niedaleko Gostynia tętni letnim
życiem. W niedzielę na plaży
jak i w "Chacie Wodnika" odbywały się różne konkursy.
·Naszych• spotkaliśmy podczas konkursu przeciągania
liny, oczywiście w wodzie. "Nietykalni Jarocin" te zmagania
wygrali.
(hh)

akf)

kościele

córki i zięciowie

otrzymała wspaniałą nagrodę-nie

tylko dobre zdrowie, ale i takie
chwile, jak ta dzisiejsza - mówił
w kazaniu wikariusz parafii św.
Marcina.
Ksiądz Przemysław życzył

Stefanii Zawodnej dwustu lat
życia, dobrego zdrowia, wielu łask
Bożych. - Życzę również sobie,
abyśmy z panią Stefanią mogli spotykać się nadal w każdy pierwszy
piątek mieśiąca - zakończył kazanie. Po Eucharystii życzenia jubilatce wyśpiewały byłe sąsiadki
z ulicy Podchorążych. Kwiaty
wręczyła również delegacja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

rała ziemniaki na zupę dla stu
osób. Wtedy było cięi)w z pojazdami, więc jak udało nam się załatwić transport cegieł, to trzeba
było je zdejmować od rana do wieczora. Ludzie pracowali ciężko,
więc zupkę chętnie tiedli, Takie
obiady były przyrządzane przez
jubilatkę kilkanaście razy. Właśńie
za tę matczyną posługę, jaką wypełniała dla klasztor.u, chciałbym
publicznie złożyć serdeczne wyrazy podziękowania - wspominał podczas uroczystości ojciec Sylwin.

W dniu urodzin, w środę 4 sierpnia życzenia jubilatce złożył bur(Is)
mistrz Adam Pawlicki.

Stefania Górska przyszła na świat 4 sierpnia 1904 roku w Jarocinie. Pochodzi z rodziny kolejarskiej. Miała jedną siostrę i dwóch braci. W 1937
roku wyszła za mąż za Ignacego Zawodnego. Z tego związku urodziły się
dwie córki. W czasie okupacji mąż został wywieziony na prace przymusowe, dlatego musiała sama zajmować się dziećmi. Aby zapewnić rodzinie
byt pracowała u niemieckiej rodziny. Stefania Zawodna owdowiała w 1980
roku. Jubilatka zajmowała się również wychowaniem wnuków. Ma id1 troje
i pięć prawnuczek.
W 1949 roku wstąpi/a do Franciszkańskiego Zakonu świeckich, istnieją
cego przy klasztorze ojców franciszkanów w Jarocinie. Pięć lat temu obchodzi/a jubileusz 50-lecia. Obecnie jest członkiem honorowym Trzeciego Zakonu.

.
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W tym tygodniu tort - niespodziankę, ufundowany
przez Cukiernię Malaga otrzymują

Stanisława

i Rorian

Jędrzejakowie

Tort można odebrać w sobotę od godz. 12.00
w bufecie restauracji .MS" Malaga w Jarocinie, ul. Maratońska 1

Lidii Grzegorczyk
z Jaraczewa bukiet
najpiękniejszych

życzeń

imieninowych

przesyła koleżanka

Beata
Stanisława i Florian Jędrzejakowie z Łuszczanowa obchodzą 40-tą rocznicę ślubu. Wszystkiego najlepszego życzą siostry - Halina, Maria, Mirosław•

Adrianowi Adamczakowi, z okazji
15-tych urodzin,
najmilsze życzenia
ślą Izabela i Natalia z rodzicami

Adrianowi Adamczakowi z Jarocina, z okazji 15-tych urodzin życze
nia - dużo uśmiechu na twarzy,
radości z życia oraz wytrwałości
w dążeniu do celu przesyłają rodzice z ciocią Janką

4 sierpnia obchodzi 6-te urodziny
Karolinka Grygiel z Goli. Życzenia
- dużo radości, uśmiechu i słody
czy przesyłają Przemek, Paweł
i Patryk z rodzicami oraz babcia
i dziadek z Goli

i Kazimiera z rodzinami

Am,

Kochanej mamie
Beacie
Adamczak na.1serdeczniejsze życze
nia imieninowe
1 żonie

przesyła mąż

z dziećmi , ciocia
Janka

Najserdeczniejsze
życzenia urodzinowe
dla Danuty Karaś
przesyłają córka
Izabela z mężem
i dziećmi oraz synowie - Hubert, Norbert,
Przemek, Adrian

Patrycja Nowak z Radlina obchodzi
3 sierpnia 3-ie urodziny. Z tej ol<azji
dużo zdrowia i uśmiechu życzą
rodzice, siostra Weronika i babcia

Zuzannie Gogulskiej - z okazji imienin i Stanisławowi Gogulskiemu - z okazji 70-tych urodzin dużo zdrowia, pomyślności, 100 lat życia i radości,
uśmiechu na twarzy oraz spełnienia marzeń życzą dzieci i wnuczęta
Arkadiuszowi Krawczykowi z Radlina najserdeczniejsze życzenia
urodzinowe przesyła chrześniacz
ka Karolina z siostrą Pauliną
i rodzicami

i Fabian
Najserdeczniejsze
imieninowe
dla Natalii Tamy
z Potarzycy przesyłają rodzice, dziadek
oraz matka chrzestna z rodziną
życzenia

Adeli Wolsztyniak
z Potarzycy, z okazji
17-tych urodzin,
najserdeczniejsze
życzenia - sukcesów
w życiu, szczęścia
w miłości, dużo
uśmiechu i spełnie
nia marzeń przesyłają rodzina Tamów,
dziadek oraz rodzice
i rodzeństwo

Natalii Ratajczak
z Jarocina serdeczne życzenia
imieninowe skła
dają rodzice
z bratem

3 sierpnia 18-te
urodziny obchodzić
będzie Kamila Dunaj
z Suchorzewka. Moc
gorących życzeń
przesyłają rodzice

brat oraz siostra
z rodziną
Łukaszowi

Kubickiemu z Łowęcic,
z okazji 17-tych
urodzin, najserdecznieJsze życzenia
składają mama
Rafał I Krzysztof

Anna Banaszak z Jarocina obchodziła imieniny. Zdjęcie jest niespodzianką od siostry Asi z rodziną

O imieninach kochanej wnusi Ani
Biadały z Żerkowa pamiętali
dziadkowie

Kochanej Julitce z Jarocina dużo
zdrowia i uśmiechu na twarzy
życzy siostra Asia z rodzicami

Lidii Szymańskiej z Chromca dużo
zdrowia i pociechy z synusia
życzą, z okazji imienin, syn
Tomasz z babcią Gosią. wujami
i ciocią

Asi Wlazik z Lisewa dużo zdrowia,
szczęścia I spełnienia wszystkich
marzeń życzy, z okazji 18-tych
urodzin, Agnieszka
Bronisławowi Celakowi z Cielczy serdeczne życzenia
z okazji 50-tych
urodzin przesyła
żona Bożena oraz
dzieci - Monika
i Błażej

Imieninowe życzenia dla Anny
Banaszak z Jarocina śle córka
Asia z rodziną

Annie Gościńczyk
z Kurcewa,
z okazji imienin
najserdeczniejsze
życzenia składają

wnuki - Szymon .
Marcin, Weronika,

Ola,

Michał,

Zu-

zia Łukaszek
I Filipek

Paulinie Banaszak z okazji 1Otych urodzin, dużo zdrowia 1
wszystkiego najlepszego życzą
rodzice babcia Czesia I Jadzia

Patrycji
Nowak
z Radlina,
z okazji
urodzin,
wszystkiego
co najlepsze
życzą Monika i Kamila
z rodziną

- Choć jestem daleko, choć Ci
mote tle, memu sercu tet nielekko, lecz pamiętaj kocham Cię.
Najserdeczniejsze życzenia imieninowe kochanej Liduni Mrugalskiej
z Kolniczek śle kochający żołnierz
odbywający służbę wojskową

w Elblągu, Robert z Radlina

Krzysztofowi Siudziakowi z Brzóstkowa najserdecznieJsze życzenia
imieninowe przesyła brat Wojtek
z Natalią

rz1

azeta Jarocińska
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Gratulacje dla Lidii i Janusza Gogulskich z okazji porcelanowych
godów przesyłają rodzice - Zuzanna i Stanisław Gogulscy oraz
siostry Elżbieta i Gabriela z rodzinami. - Abyście dalej szli przez
Annie i Januszowi Kasprzakom
z Jaraczewa, z okazji 3-iej rocznicy
ślubu, najserdeczniejsze życzenia
składają rodzice i siostra Dorota ze
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tycie, trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć - życzą jubilatom

- Przez wszystkie te lata od rana do świtu mia/a dla nas pani Hanka cierpliwości bez
liku. Za to jej dzisiaj serdecznie dziękujemy i możemy obiecać, te nigdy nie zapomnimy
- najwspanialszej nauczycielce i wychowawczyni Hannie Woźniak dziękują, życząc
słonecznych wakacji i dalszych sukcesów w pracy zawodowej, absolwenci klasy llla
Gimnazjum w Wilkowyi. Dołączają też najserdeczniejsze życzenia imieninowe

Sławkiem

Serdeczne życzenia imieninowe dla Julity Kanafy przeArtur z córką Klaudią oraz rodzice i rodzeń
stwo z rodzinami

syła mąż

· oka-

Urodziny obchodzi/a Beata Adamczak. Spełnienia wszystkich marzeń życzy ciocia Janka

Pierwszą rocznicę ślubu obchodzą 2 sierpnia Kamila i Tomasz
Hryszko z Jarocina. Zdjęcie jest niespodzianką od Izy, Macieja i
rodziców

W sierpniu imieniny
obchodzą Dorota I Bernard Maćkowiakowie
z Noskowa. Dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy
- tego rodzina Kominków
życzy

25-te urodziny
obchodzi/a
Agnieszka
Musiałowska.

Dużo zdrowia
i szczęścia
życzy kochają

Urodziny obchodzi Marek Skowron z Jarocina. Z tej
okazji cudownemu wujkowi dużo zdrowia. uśmiechu na
twarzy, samych radosnych dni i spełnienia marzeń życzą
Marciniakowie z Filipkiem, Hunoldowie i Janina Skowron

cy mąż Mariusz
oraz Asia
z Pawiem

Maria i Hieronim Hunoldowie

z Jarocina obchodzili urodziny.

IŻO

l

~ochanym rodzicom dużo zdrowia,
spełnienia marzeń i samych radosnych dni życzą Benia z mężem
i Filipkiem, Grzegorz z żoną
i dziećmi Dagmarą i Adrianem
Kochanej mamie
Mariannie Antczak
z Wyszek najlepsze
życzenia urodzinowe i imieninowe
- dużo Zdrowia,
szczęścia i błogo
sławieństwa Boże
go Przesyła córka
Irena z mętem,
~nuczki z mężami
1 prawnuki
Irenie Rutkowskiej
z Żernik, z okazji
50-tych urodzin,
dużo miłości, zdrowia, pogody ducha
i samych radosnych chwil życzą
córki, syn, zięć
i wnuk Damian

,,.
~

z

t-

Natalii Urbaniak z Witaszyc, z okazji 17-tych
urodzin, Zdrowia, uśmie
chu na twarzy, szczęśli
wych i radosnych dni
życzy kuzynka Agnieszka z rodzicami I babcią

Joannie Wlazik z Lisewa,
która obchodzi/a 18-te
urodziny, moc
najserdeczniejszych
życzeń przesyła Tomek

Dorocie Mać
kowiak
z Noskowa
serdeczne
życzenia

Angelice
Kempskiej
z Suchorzewka
Z Okazjj
5-tvch
urodzin,
najserdeczniejsze
życzenia
Składają
rodzice

imieninowe
Zdrowia, szczę
-dużo

Kamili Dunaj z Suchorzewka naJlepsze życzenia - dużo słońca
i słodkości w życiu życzą pamięta
jące i kochające przyjaciółki Mirelcia I Ewcia

Każdy ma w życiu naJskrytsze marzenia. My
w dniu Twych urodzin
życzymy Ci ich spe/niema I tyle szczęścia . ile
tytko pragniesz, a kto Ci
życzy na pewno zgadniesz Te życzenia adresowane są do Elżbiety
Figaj

~ronice Siecińskiej
z Jarocina serdeczne
życzenia, z okazji 2-ich
urcsdzin składają mama,
tata i braciszek Paweł
30 lipca imieniny obchodzi/a Julita
Guszczak z Klęki. Najlepsze
życzenia przesyła Justyna. Do
życzeń qolączają się Kasia i Aga

Karolinka Rzepa
z Cząszczewa obchodzi
4 sierpnia pierwsze
urodziny. Życzenia radoKatarzynie Nawrockiej - z okazji
10-tych urodzin oraz Patrycji Pohl
- z okazji zbliżających się imienin
dużo zdrówka życzy mama
chrzestna

ści, spełnienia marzeń

i uśmiechu na buzi przesyłają babcia i dziadek
z Raszew, ciocia Wiola
i Asia oraz wujek Waldek

ścia, radości

i spełnienia
wszystkich
marzeń szcze-

rze życzą
rodzice oraz
chrześniaczka

Angelika
z siostrą
1 rodzicami

L----

Agnieszce Józefiak
bukiet najpiękniejszych
życzeń urodzinowych
- zdrowia radości
z życia, uśmiechu na

twarzy oraz wytrwało
ści w dążeniu do celu

przesyła siostra Marlena z rodzicami

Imieniny obchodzi/a Anna
Ratajczak
z Siedlemina.
Serdeczne
życzenia skła

da syn Piotr

z

rodziną

Q·GŁOSZENIA

Gazeta Jarocińs~eta ,
32 (721} 6 sierpnia 20Qł721

- - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com. ,w.gj,

Zakład Usługowo-Handlowy

Kaufland Stlftung & Co. KG

Jest Jedną z

wiodących

Europy. Oferujemy szeroki asortyment
spożywczych

Ostrów Wielkopolski
ul. Żwirki 29 d

sieci handlowych

artykułów

I przemysłowych.

I ZAB~

tel. 591-55-55, tel./fax 736-19-9
e-mail: xero-service@wp.pl

t"°'!
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AUTORYZOWANY DEALER

n
Markety Kauflandu osiągają sukces dzięki zaangażowaniu i wytrwałości naszych
pracowników. Czy chcesz dołączyć do zespołu i zostać pracownikiem Kaufland
Polska? Poszukujemy kandydatów do nowo otwieranego marketu
w Jarocinie na stanowiska:

Od Idealnych kandydatów oczekuiemy: doświadczenia w handlu detalicznym (preferowane sieci super, hipermarketów) doświadczenia w kierowaniu I motywowaniu pracownikóYtC skuteczności w osiąganiu
wyznaczonych cel6YtC gotowości do nauki i rozwoju, entuzjazmu, zaangażowania i pełnej dyspozycyjności' (w
tym gotowości do pracy poza miejscem zamieszkania przez co najmniej 2 lata), <><t>omości na stres i umieJętnoSc1 roZW1ązyWama problemóv,c znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem

Od Idealnych kandydatów oczekujemy: doświadczenia w handlu, znajomości asortymentu, doświadczenia
w kierowaniu małą grupą, dyspozycyjności, książeczki do celów sanitarno-epidemiologlcznych

sł~~

TELEFONY,
DRUKARKI, SERWIS,
CZĘŚCI ZAMIENNE,

bRZE

--1rszta:
i oka

MATERIAŁY

EKSPLOATACYJNE
RATY, LEASING, DZIERŻAWA
3 LATA GWARANCJI

KOPIARKI CYFROW E.
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

l,vie
tnie,

1

Od idealnych kandydatów oczekuivmy: doświadczenia na podobnym stanowisku, znajomości zasad obsługi
klienta dyspozycyjności, książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

!owe
szM

tw~

Jarocińska

kandydatów oczekyiemy:

znajomości przepisów prawa pracy , ubezpieczeń społecznych ,
umiejętności obsługi komputera i sprzętu biurowego, książeczki do celów sanitamo-epidemiologicznych

Od Idealnych

Compact•Car
Oś rodek

Szkolenia Kierowców
Krzysztof Szybiak

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37116

Od idealnych kandydatów oczekuiemy: wykształcenia technicznego, znajomości obsługi urządzeń elektrycznych
i chłodniczych w marketach, doświadczenia na podobnym stanowisku książeczki do celów sanitamo-epii:lemiologicznych uprawnień SEP do 1kV

dokładności

i

uprzejmości ,

Od idealnych kandydatów oczekujemy: doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, uprzejmości,
książeczki do celów sanitam~pidemiologicznych

Od idealnych kandydatów

oczeku jemy: doświadczenia w pracach magazynowych, sumienności
, zorganizowania, książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

Od Idealnych kandydatów oczekujemy:
książeczki

umiejętności obsługi komputera i sprzętu biurowego,

do celów sanitarno-epidemiologicznych

Od Idealnych kandydatów oczekuiemy:
obsługi

doświadczenia w pracy na podobnym s1anowisku, umiejętności
kas fiskalnych, dokładności i uprzejmości, książeczki do celów sanitamo-epidemlologicznych

W zamian zapewniamy:

interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
perspektywy rozwoJu zawodowego, stabilne zatrudnienie, kompleksowe programy wdrożenia
1 szkolenia na stanowisku

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o przesłanie
życiorysu ze zdjęciem (oraz referencji z dwóch ostatnich miejsc pracy)

Fabryka

Mebli S.A

ul.

Powstańców Wlkp.

1

ZAPRASZA
Ji 1J j .ł iJ na kiermasz
tel. 747-77-77 (po 18.00)
mebli biurowych
lub 604/164-086
Zapraszamy na kurs i mieszkaniowych
oraz
Aue1614 o/o oo~ •
okuć meblowych
Prawo jazdy

e)IApteJd e1uie101e1M •
wz11euofseJ0Jd ue19d •

t:; 9t: gv lO; ·1a~
't ozsn6og ·1n Mazsa1d

ASdlJ.
l}lAZ:),O}l
32V"J.VJ.
•

w sprzedaży:
- biurka
- regały
- stoły
- krzesła
sobota 9.00-14.00

referencyjnym na adres:

lub
--------

pocztą

Aktualne oferty pracy na naszych stronach www.kaufland.pl

-------

Aplikacja powinno zawierać klauzule nostępujqcej treśd: Wy,aia,n ą,odf na pn,etworzonie moich danych dla potneb niltdo reaf'rzoqi procesu relautaqi zgodnie z Ustawą o ochtonie danydt ~ 1 dnia 29.08.1997 r. •.

zbędnych

D.F.R. "TEMIDA"
I

I

MASZ DlUZNIKOW

,ZADZWOŃ

Tal. I-BIB 420 924
Skuteczna iciQui1

ROMEB, Mieszków, Rynek 26 11"749-30-33

dlogiw

JAN-MAR
www Jan-m ar pl

NOWE SKUTERY TGB

Produkcja i sprzeC;!_a

MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

gwara ncja • serwis • raty
oraz
motorowery i skutery uzywan e
części, akcesoria - duzy wybó r'

~s1Ai;

14/,

lkit
wi1

atc

9 .1

'r3

IL

IE
B

iE

Sprzedaż:

pon.-pt. 9.00-16.00

listu motywacyjnego,
z podanym numerem

Kaufland Polska Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Traugutta 80
50-41 8 Wrocław
elektron iczną: rekrutacJa@kaufland.pl

..

63-200 Jarocin

- bloczki M6
- trelinka
- płytki chodnikowe
PP.U H Cząszczew 3:

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

F
E

~

·ocińskqteta Jarocińska

nia 20o,J721) 6 sierpnia 2004
j.com.ptw.gj.com.pl
-------------

Iłowy I

P ZED NA

1 ZABAWĘ TANECZNĄ

DO KADZIAKA ZAPRASZA RADA SOŁECKA.
•.19_9 .freza odbędzie się w sobotę 7 sierpnia. Początek o godz. 20.00. Organipl
}>rzy zapewniają wiele atrakcji: ognisko, ~bficie zaopatrzony bufet, milą
•
~osferę i dobrą muzykę.
FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ ODBĘDZIE SIĘ NA ŚWIĘTEJ
~RZE W GOSTYNIU. Impreza potrwa od 5 do 7 sierpnia. W czwartek
lJra .Malec Reggae Rockers·, w piątek .Chili My", a w sobotę .Sistars·.
fczątek zawsze o 20.30. Wstęp na wszystkie koncerty, wraz z wyżywie
,m kosztuje 40 zł. Można też kupować jednorazowe bilety wstępu. Organiporzy przygotowali wiele innych atrakcji: koncerty na deptaku, konkursy,
.rsztaty perkusyjne, spotkania dyskusyjne. Nie zabraknie także Eucharyi okazji do wspólnej modlitwy.
JPIĘKNIEJSZE MIEJSCA NA WARMII I MAZURACH BĘDĄ MOGLI POAĆ WS'Z.YSCY, KTÓRZY WYBIORĄ SIĘ NA WYCIECZKĘ ORGANIZONĄ PRZEZ ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCIÓW I INWALIDÓW W JAROCINIE. Wprogramie przewidziano ponad pię
godzinny spływ statkiem po kanale elbląskim oraz zwiedzanie zabytków
ckiej architektury w Lidzbarku Warmińskim, Nowym Mieście Lubawskim,
'necie, Golubiu-Dobrzyniu i Kwidzyniu. W programie znalazło się również
Jzeum misyjne ojców werbistów w Pieniężnie, Muzeum Budownictwa Lut,vego w Olsztynku oraz Muzeum Powiśla w Sztumie. Pięciodniową wyfezkę zaplanowano w dniach 17-21 sierpnia. Koszt wynosi: 447 zł (człon1,vie PZERil) i 470 zł (osoby niezrzeszone). W cenie uwzględniono wyży
tnie, przejazdy autokarem, bilety wstępu oraz opiekę przewodnika. Szczelowe informacje można uzyskać w oddziale PZERil (Jarocin, ul. T. Kol,lszki 15a). Tam również przyjmowane są zapisy. Biuro związku czynne
t w każdy wtorek i piątek od 9.00 do 12.00.

I
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eh

rch

h o r o s k o p

I

BARAN

mysły

staj stare pomysły, które pojawiły się po
urodzinach. Możesz też liczyć na fantastyczne plany, które dopiero zaczniesz
snuć. Intuicja Cię nie zawiedzie, a odwagi
też nie powinno zabraknąć, więc nie ma
na co czekać. Szkoda tracić czas na rozmyślanie, przejdź do czynów!

u

I

:>KRESIE WAKACYJNYM (DO 27 SIERPNIA) ZMIANIE ULEGŁY GOt,łY OTWARCIA BIBLIOTEKI I CZYTELNI „POD RATUSZEM". Placów~ czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (soboty
tczynne). Biblioteka w Parku jest czynna od poniedziałku do piątku od
, do 16.00 (soboty- nieczynne).
!LIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY JAROCIN INFORMUJE, ŻE
(ENlłA SIĘ LOKALIZACJA FILII BIBLIOTECZNEJ NR 3. Placówka zoa przeniesiona z budynku przy ulicy Batorego 5 do Szkoły Podstawowej
w Jarocinie (ul. Marii Cuńe - Skłodowskiej 2). Biblioteka jest czynna od
jedziałku do piątku w godz. 11.00 do 17.00.

potowv WRZEŚNIA w PODCIENIACH JAROCIŃSKIEGO RATUSZA
f3YWASIĘ GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW. Książki można sprzedawać
łJować w każdy piątek w godz. od 10.00 do 13.00. Organizatorem akcji,
pbnie jak w latach ubiegłych, jest czytelnia .Pod Ratuszem·. Patronat
przedsięwzięciem objęła .Gazeta Jarocińska".
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BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
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siłku.

~ WODNIK (20 1-18 li)

czemu zmieni~ swoje poglądy na
Nawet codzienność nabierze blasku. Nadejdzie zaproszenie, którego nie
powinnaś odrzucać. Doznasz życzliwości
ze strony rodziny, a wśród przyjaci61
wzbudzisz podziw. Skorzystaj z darów natury, których obfitość dostrzeżesz podczas urlopu. Dziwne, że dotąd tego nie
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zmian powinien za11Ząć przynosić oczekiwane efekty. Jedno jest pewne: bę
dziesz z siebie zadowolona Nie tylko Tyl
Ktoś, na kim Ci zależy, również będzie
z Ciebie dumny.
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~ Znowu bardzo ważny tydzień.

Wzrośnie Twoja aktywność, inwencja
twórcza, siły witalne, a to wszystko wpły
nie na efektywność w pracy. Dalszy ciąg

ijU!/lM.INS-

KIUZ..INEI
WOKOUJeEJ.

MISTRI.JIÓW

~ RYBY(1911-20111)

30
25

powinieneś

Im bardziej
uda Ci się zaskoczyć partnera swoimi pomysłami, tym większa szansa. że będzie
Twój. Im szybciej będziesz zmierzał do
celu, tym łatwiej na wszystko się zgodzi,
łącznie z małżeństwem. Macie szanse
stworzyć prawie idealny związek.

...

"

życiu

zasypywać gruszek w popiele.
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PIRTV DANCING 2"
- 10 sierpnia, godz. 18.00
ena biletów 12 zł

(23 IX - 22 X)

Przeżyjesz coś fantastycznego,

życie.

NAZWA
BIi.iO
PIIIIOIAUI!

ZWIEWA IWINA

t

W tym tygodniu powinieneś skupić się na pracy zarobkowej i finansach.
To one zdominują Twoje działania przez
najbliższe tygodnie. W żaden sposób nie
unikniesz tego. Praca, która Cię czeka,
okaże się żmudna, ale czeka Cię satysfakcja, o jakiej każdy, oprócz Kozioroż
ca, może tylko pomarzyć. Jesteś u szczytu swojej formy, więc nie odczujesz wy''};:(

dzięki

Czekają Cię gorsze dni, jeśli cho-

WllllMlę)lK1151J!J

NO „ECHO"
ocin, ul. Gołębia 1
ormacja:
/fax (0-62) 747-23-60

WAGA

KOZIOROŻEC (22 Xll -191)

\\

dzi o koncentrację I intuicję. W takim czasie lepiej się _wyciszyć, a ważne decyzje
odłożyć na później. Należy też panować
nad emocjami w relacjach z otocz!!niem,
kontrolować swoje zdrowie i wzmóc
ostrożność za kierownicą. Natomiast
masz dobry czas dla partnerstwa i miło Widziałaś.
ści Niektóre osoby mają szanse na speł
nienie planów.
~ SKORPION (23 X· 21 XI)
~ Partner może mieć swoJe wła
.._ ~ RAK (21 VI - 22 VII)
sne plany, z którymi Ty powinieneś się
~ Okres astrologiczny sprzyja roz- teraz liczyć. Obstawanie przy swoim me
wojowi uczuć. Trochę odsapniesz od pra- tu nie pomoże, co najwyżej zakłóci relacy zawodowej i zarobkowej. Zarysuje się cje między wami i pogorszy nastrój KieTwoja wyjątkowa wrażliwość emocjonal- dy trzeba, potrafisz się podporządkować,
na Jeśli w Twoim związku uczuciowym a ile Cię to ewentualnie kosztuje - nie wicoś zaczyna zgrzytać, to teraz na pewno
dać na zewnątrz. Doskonale za to porowszystko uda się naprawić. Bądź cierpli- zumiesz się z młodszym pokoleniem
wy wobec ukochanej osoby.
w rodzinie.

~!11

I

pie. Niewielkie zmiany wprowadzą istotne usprawnienia w pracy lub oszczęd
ności w firmie. Ważne osoby zwrócą na
Ciebie uwagę. Będziesz miał szansę
zabłysnąć kompetencjami przed przeło
żonymi. Skorzystaj z okazji I napomknij
o podwyżce.

mą śwleUaną przyszłość.

/IM

eh

dzień. Być może będziesz musiał zastą
pić kogoś, kto teraz przebywa na urlo-

VIII • 22 IX) .
Przechodzisz wielką przemianę
duchową i mentalną. Teraz rozwijasz cechy, które w przyszłości będą warunkowały Twoje sukcesy. Staraj się zachować
optymizm. Wiara w siebie i odwaga poprowadzą Cię we właściwym kierunku.
Zaufaj partnerowi. Jego intencje wobec
Ciebie są życzliwe, a wam obojgu zapew-

0

STRZELEC (22 XI • 21 XII)
Zapowiada się interesujący ty-

.J! -

PANNA (23

I

·Je--{' Uczucia i doznania osobiste nadal zdominują Twoje działania. Zmobilizują
Cię do pracy nad sobą. Wpłyną korzystnie nie tylko na Twój rozwój duchowy. Dzię
ki nim rozkwitniesz w swej twórczości.
Przybędzie Ci sil witalnych i ochoty do
wszelkiego działania. Wykorzystaj swoją
aktywność na różnych polach: w pracy za.
wodowej, w nauce.

IGANIZATOR'Z.Y PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH „PARZĘ
EW 2004" ZAPRĄSZAJĄ DO PARKU .SOLANA" W PARZĘCZEWIE.
treza odbędzie się w niedzielę 15 sierpnia. Przegląd rozpocznie się
bdz. 16.00. Zgłoszenia udziału w przeglądzie będą przyjmowane do dnia
~ierpnia (tel. 691/70-72-84 lub 740-80-32).
STWOWA SZKOŁA MU'Z.YCZNA I STOPNIA I OGNISKO MU'Z.YCZNE
IAROCINIE PRZYJMUJĄ ZAPISY KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY
14/2005. Placówka prowadzi edukację muzyczną oraz stwarza możliwość
lki gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, gitara, skrzypwiolonczela, trąbka, flet, saksofon, róg, klarnet. perkusja. Zapisy kanłatów przyjmuje sekretariat szkoły: Jarocin, ul. T. Kościuszki 16, w godz.
19.00 do 17.00. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu
L.J0-20.

~

BYK (20 IV· 20 V)

'I[

~

~.-, LEW (23 VII • 22 VIII)
- ~ Już od początku tygodnia duża
poprawa aury do aktywności w różnych
sferach działalności. Szczeg61nie w życiu
osobistym wszelkie zmiany okszą się korzystne. Jeśli jesteś sam, to masz teraz
idealny okres do poszukiwania partnera
na dalszą drogę życia. Choć to brzmi poważnie, to Lwy mogą właśnie teraz podejmować tak decydujące kroki.

(21111-19 IV)
~naMasz
szanse na rewelacyjne pododatkowe dochody. Wykorzy-

\r-...._
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ROZRYWKA

KULTURA

wom
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rozwiązanie krzyżówki nr 67 5

.,l

Doo 2
1scooev
1 • 15 sierpnia, godz. 17.00
11

f:ena biletów a zł

-

I N
I C") ,Hasło: ,,Po odegraniu swej roli,
N
I
.......
rzadko kto bije innym brawa."
......
I CD
Nagrody wylosowali: EWA RYBARCIYK • Kąty 4 (30 zł), GER·
I
TRUDA WITCZAK • Jarocin, al lf11podlegla!d 31 (20 zł), STANISlAW KEMPA - Radlin 46 (10 zł).
I
Po cdii« nagr6d prosimy się zgłosił do biuro oglaszeń (Jarocin, prawidłowych rozwiqmń wylosowane zostaną nagrody piekrzyżówka

nr 677

..
..,
..

Oprac.ANDRZEJSZEWCZVK
litery z p6I ponumerowonych wprawym dolnym rogu, napisana
od l do 45, utwonq roniiqzanie.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przaslat lub przyniaśt wraz
z klfODlllll mBIURA OGIOSZEŃ (Jinda, IL Ryak 21, wetśde
od ul Mkklewlaa, 11pntdwko PKO) do 13 sierpnia. Spwód

ul Rynek 21, waj!da od ul. Mickiewiaa) wdqgu dwóch tygodni.

nięine

(30 zł, 20 zł i 1Ozł).

X
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LETNIA.

WYPOSAŻENIE
Sklepów i Gastronomii

WYPRZE OAZ

PAP

SUPER NISKIE CENY

I

INNE PROMOCJE:

ROKOSZ

k/Słupcy

PAPA GÓRAŻDŻE
tona

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

I

_!

Js

330 zł

łł
H
~1

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

TAPICERSK IE

GIPS-KARTON
2600x1200x12,5
18,50 zł

.eI"Eftl

z

meble, powozy konne

PLANDEKI
STELAŻE POD PLANDEKI

150 zł

W sprzedaty takie:
wełna mineralna, slporex
cegła WIENERBERGER, ROBEN
ZAPYTAJ O PEŁNĄ OFERTĘ

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

IZOLACJA - JAROCIN S.A.
SPRZEDAŻ DETALICZNA
Jarocm, ul Poznanska 24
tel (0-62) 747-04-71

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

KWITOWSKI

GAZYN OKIE -TYPOWYCH~I
- illi
BANKOWY, WAKACYJNY

P.P. W. ,,ROL·MET"

KREDYT

KRUCZVN 11 , tel. (0-61) 287-54-88
0-604/600-375

gotówkowy

63-308 Gizalci, Plac 3 MaJa 1

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

Gwarantujemy

soką jakość I niooe ceny

bez poręczycieli
i opłat wstępnych

-autoryzowany deciler
ole~ opok,w.go
. hurtowo Ide~iana sprzedai paliw
. wcnzlat 5łlllodtodowy
(usligi wzakresie blodtarstwa
i lcsierniclwa SClllochodów
,__
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _.......;;;=
osobowych
i cifżi,;owychl

(koszt 7,9%-raty bez odsetek)

TEL. 506-789-262

KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY
SPRZEDAŻ • MONTAŻ
samochody osobowe , ciężarowe

ul. Garbary 106/108

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

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

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

KURS NA
PRAWO JAZDY

kat. ,,B"
łNFORMAC A I ZAPI Y,,
JAROCIN
św. DUCHA 3 /

tel 747-54-12
O 5/2 -877

EGZAMIN WPOZNANIU
• PŁATNE RATAMI
-DOWÓZ NA ZAJĘCIA I EGZAMINY
- OCHRONA OSOBISTA
- USŁUGI KURIERSKIE
- ZABEZPIECZENIE IMPREZ
SPORT.-KULTURALNYCH
i INNYCH
Zakładanie:

tv przemysłowej

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

E

SKUP ZŁOMU łl
•STALOWEGO
•ŻELIWNEGO

• METALI KOLOROWYCH
NAJWYŻSZE CENY
Powyżej

0,5 tony

GWARANTUJEMY TRANSPORT

TELEFONY
• nagrobki
KOMÓRKOWE • nagrobki tymczasowe
I

SKUP SPRZEDAZ ZAMIANA
AKCESORIA
SERWIS SIM • lOCK
PŁACIMY NAJWIĘCEJ

ZA NOWE TELEFONY
Jarocin, ul. Targowa 2
tel. 0692-44-70-75

(062) 606-20-21

GWARANCJA
NA TELEFONY!!!

• posadzki
• elementy budowlane
CZĘŚCI

• Kredyt bez opłat
• Bez poręczycieli
• W krótkim czasie
• Długi okres spłaty
Adresy naszych biur:
Jarocin,
ul. Rynek 15, tel. 505 25 56
ul. Wrocławska 13, tel. 505 25 56

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

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

-

!CU~

l.Hv ;
IZZ

GŁOŚNIKI
NAGŁOŚNIENIE
SAMOCHODOWE

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

,..._

Nmro\·c··. 1
A n·1 ~I'~\' .\ll11Jochodo11 ·l':
"/. 1\'AI du ref.Al"

11~1<161°1

~ 111oc1tł

. sy temów alannowych
- zabezp eczen
a ywta aniowych
antynapadowych

-Jj

oferuje

I ,

Poznań,

1

cl
!'(I)

1

STYROPIAN
FS 15 m3

1
1

ciqgła
sprzedaż
(0-62) 740-85-45

~
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ERUJEMY W CIĄGŁEJ SPRZED.An' 10.000 POZVCJI Z BRANżv ELEKTRYCZNO-OŚWIETLENIOWEJ W TYM 800 LAMP

romocja trwa od 02.08 do 28.08.2004 r.

-

WSZVSTKIE CENY BRUTTO

2000

Internet: http://www.at-krotoszyn.pl
hurtownla@at-krotoszyn.pl

l:tDAlli

TC
TELEFON

s,

o

lub do wyczerpania zapasów

HURTO

/ SJ

'PÓ

C

www.elgotech.pl

69,- (aGoiecR)
Przedłużacz EPS:

• 1,5m /3G
• 1,5m /3G+o
• 1,5m /4G
• 1,5m /4G+O

KXT-4000

·3,70,·
•4.50,·
-4,70,·
• 6,00,·

[ ·. ·. ·. ·· I
208,- TELEFON ;

Przedłuiacz
Przedłuiacz

p~nlowy
PSF-2

• ZJ3

-179,-

• ZW/1 - 99,.lampda.om.pl • ZW/2 • 212,.

• K/1

1,5m /4G+o • 26,00,·
3m /5G+o • 29,00,·
5m /6G+O • 33,00,·

zwijany 25 mb - 58,00,·
do kosiarki 15 mb - 13,50,·

Fa~ryka Spntłlt E lektrolłcl11łlczetao

I SERIA

-72,1

1

BEZPRZEWODOWY

Panasonic

- AG1/11
• AG2/11
• AGZ1 /11
• AGZ2/11
·AW1/11
• AW5/11

AKORD
•

4,70,-

4,20,4, 70,•

e

Baterie alkaliczne: ~
- LR3 - 1,40,• LR6 -1,40,·
----

I

p

I

1OOW, 75W, 60W,
40W,25W

SOFTONE (E27)

..

...-

1

KX·TCD 430

1,60,• /Szł.,

3,50,4,50,3,60,-

B

GP

Greencell:
• R6 • 0,47,-

Ładowarka
KB01 GS-U4

www.fse-kontakt.com.pl

General Electric

• L0-1
• LL-2
• LL-3
- LL-4

- 24,-

-49,-68,-

żarówki energooszczf(lne TU-FLE:

pl

E27 • 20W, 15W, 11W, 9W • 8,90,-/szt.
E14 • 11W, 9W • 8,90,- /szt.
E27 • 23W • 11,90,- /szt..

0ŚWIETLENIE HALOGENOWE

I- ~

- 93,-

~-

Akumulatory R6:

• 2000 mAh • 14,50,• 2100 mAh -14,50,·
10,30,-

szt.
•

•

HONO·
RUJEMY

W sklepach - dla podmiotów gospodarczych - ceny hurtowe - zapytaj sprzedawcę Ili Promocja nie może być łączona z Innymi promocjami

pdexho~

J

.z .

OKNA
DRZWI - ROLETY - PARAPETY

WA FILMY

wywołujesz
iden

deceuninck
Jarocin, ul.

i

~GEAlA

Poznańska

Uzyskany ziom sprzedaj
w Gminnej Spółdzielni „SCh"

13

tel. (0-62) 747-38-02
e-mail: vimar-md@wp.pl

GRAfl~

Punkty skupu:
Jarocin, Mieszków, Golina, Witaszyce

Cena skupu

tTRZVMUJESZ
!~U WYWOŁASZ Uł1AS 2 DOWOLNt
I.Ny 24-KLATKOWt, LUB DWżSZt,
12 Z ODBITKAMI, D05TAJ~SZ OD ltA5

do 600
Nlepublłczne

tel. (0-65) 572-17..S2

PREZEN E

ANGIELSKI
NIEMIECKI

FILr-4

za

tonę

Czas promocji ograniczony

Centrum Edukacyjne

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

zł

CO MASZ SPRZEDAĆ JUTRO
• SPRZEDAJ DZIŚ

HISZPAŃSKI

FRANCUSKI
WŁOSKI

Zapraszamy codziennie 7.00 - 15.00
_..
soboty 8.00 - 12.00

____

ROSYJSKI
Nowo otwarty

? I d Górniczy

Zapisy rozpoczną
się 16 sierpnia

,,Cząszczew"

ZPJl;;CIA Z NOSNIKOW CYFROWYCH
t11a·

ZAPRASZAMY

~:;1(11
TRANSPORT:

A

UL Vol'OClaWlkO 13

63-200 Jarocin
fol :(0-62)747 7 ~ 70

Do 15 sierpnia sekretariat
szkoły będzie nieczynny

IFA, JELCZ, TATRA

WYWOŁANIE

ALMU.

*
CX7330

WV\YOl:.UJAC PWJ\ RLMY Z OPlA
ARCHIWIZACJA NA CP

-,..1.,..,

ZODll-31<

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

www.anglista.com.pl

PRZY ZAKUPIE APARATU
OTRZYMASZ

GRATIS!!!

*clctycZyani
Pranocja od 19 llpca do 30 wrzos,la

28
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Sprzedam maszyny krawieckie,
OVERLOCK, 3-nitkowy,
karpiówka, nóż krawiecki - tanio. Tel.
0-608/409-246.
przemysłowe

(S0A837I04)

Drzwi wejściowe aluminiowo-plastikowe, fabrycznie nowe - sprzedaż.
Tel. (0-62) 738-03-05.
(SOJ 1901/03)

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

Sprzedam szlifierkę do parkietu
220 V na pasy bezkońcowe, kocioł
C.O. 4 m, po czterech sezonach; pustaki Suporex 24x24x59. Tel. 761-72-62,
0-503/107-668.
(1576/04)

Sprzedam suknię ślubną gorserozm. 36, cena do uzgodnienia. Tel. (0-62) 740-32-76 lub 0-603/
743-724.
tową,

(3490/04)

Sprzedam telewizor kolorowy,
wideo, odkurzacz, spacerówkę. Tel.
749-33-70.
(3558/04)

Sprzedam 4-miesięcznego owczarka niemieckiego oraz betoniarkę 250 I.
Tel. 747-49-30.
(3582/04)

Sprzedam meble do sypialni,
cena około 550,00. Tel. 505-22-99, po
17.00, 0-503/725-147.

Sprzedam nowy, na gwarancji piec
z wężownicą do bieżącej,
ciepłej wody, pow. 2,5 m2. J-n, ul. Wrocławska 32, tel. 747-37-39.
miałowy,

(362&'04)

Sprzedam beczkowóz 4,5 tys. I.,
nowy. Tel. (0-61) 287-10-92.

wan

Sprzedam łóżko małżeńskie i dywełniany 2 x 3 m. Tel. 747-77-77.

Sprzedam kostkę granitową. Tel.
(0-62) 749-33-22, po godz. 17.00.
Sprzedam stebnówki z transportem igłowym TEXTIMA. Tel. 0-507/
025-359.

(3630/04)

Sprzedam szczeniaki bernardyny. Panienka 23.

Sprzedam frezarkę do drewna,
do piły tarczowej, kompletny; pompę do hydroforu po remoncie
i inne. Tel. (0-61) 287-52-18.

Sprzedam ponton dwukomorowy, 4 - osobowy+ wiosła, długość
3, 1O m. Tel. 0-603/813-085.

nową; wał

(3640/04)

Sprzedam antyk - bufet. Tel.
0-604/409-362.
(3648/04)

Sprzedam lampy jarzeniowe,
TANIO. Tel. 0-605/232-667.

Sprzedam akwarium o wym.
120 x 40 x 50 - 240 I. wraz z wyposażeniem + stolik, cena 350 zł. Tel. 0-693/
197-821.

Sprzedam urządzenie do wody
lodowej- kompletne o poj. 900 litrów,
cena 5.000 zł. Tel. (062) 741-64-13.

(3649/04)

(1748/04)

- pasmanteria nici 136
odcieni, płyny luzem, odzież używa
na -w każdy poniedziałek nowa dostawa. Golina, ul. Świerczewskiego 29.

Sprzedam SIMSON skuter 1999 r.
Tel. 0-691/115-407.

Sprzedaż

(SOJ 974/04)

Pilnie sprzedam tanio, nowy narożnik ze skóry, kremowy z funkcją do
spania. Tel. 0-604/396-146.

(1757/04)

Sprzedam komputer PC DURON
plus, monitor 19 cali. Tel. 0-888/
434-917.
(1773104)

Sprzedam spawarkę WESTER
400A. Tel. 0-888/784-158.

(3570/04)

Sprzedam meble biurowe w bardzo dobrym stanie. Tel. 747-61-16.
(3578/04)

Sprzedam owczarki niemieckie
12-tygodniowe. Tel. (0-61) 287-42-17.
(35nl04)

Sprzedam pustaki, ferty, betoniarki, wibratory + formy - wypożyczę. Jarocin, ul. Okrężna 54, tel. 747-85-44.
(3602/04)

Szczenięta LABRADORY - po rodzicach doskonałych, polujących, tanio. Tel. 0-888/078-669.

(1780/04)

Kwalifikowana Szkółka Truskawek poleca sadzonki doniczkowe
(sierpień) i kopane (wrzesień), kilka
odmian. Jarocin, ul. Ługi 2a, tel./fax
(0-62) 747-45-30.
(3674/04)

Sprzedam FORDA FIESTĘ 1, 1
- 92 rok, czarny, 3 drzwi; sprzedam
wyrówniarkę i rury miedziane
o 18,22 + kształtki. Teł. (0-62) 505-00-21,
Nosków, ul. Jarocińska 10.

Sprzedam 5 - tygodniowe szczenięta (bokserki pręgowane). Tel 0-888/
258-629.
(1782/04)

Kocioł

olejowy - żeliwny CHAPPEE 27 KW - nowy. Palnik wbudowany .Błękitny Anioł' - atrakcyjna cena.
Tel. 0-600/932-309.
(18115104)

Sprzedam nowy, na gwarancji,
aparat cyfrowy hp 735, pamięć 128
MB, pokrowiec. Tel. 0-605/232-667.

(31181/04)

Gazeta Jaroci~eta Jaroc
32 (721) 6 sierpnid721) 6 sie
- - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.ccfW.gj.com.

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

Cz , ·

ERAZ

NAPRAWY TIR
nie otwierane szyby, szyberdach, stan
dobry, garażowany, cena 4.500 zł. Tel.
0-604/625-939.
Sprzedam RENAULT CLIO 1,2
- 1998 r., b.b. wyposażenie. Tel. kom.
0-502/658-936, Witaszyce.
(3476/04)

Sprzedam VW GOLFA 11-1991 r.,
benzyna z gazem, alum felgi.
Tel. (0-62) 740-01-88 lub 0-661/
635-466.
(3557/04)

Sprzedam FORDA ESCORTA 1,8
D- 1991 r., biały, 5-cio drzwiowy, c. z.,
elektr. reg. świat/a - tanio. Tel. 0-697/
882-780.
(3560/04)

Sprzedam CITROENA ZX 1,4i - r.
pr. 1992, zarejestrowany, cena 5.800
z/. Tel. 0-600/294-225.
(3561/04)

Sprzedam SIMSONA 70 cm 3
- 1988 r., cena 1.500. Tel. 0-600/
729-216.
(356-4/04)

Sprzedam FIATA 126p, kolor
czerwony - rok prod. 1998. Tel. 0-605/
121-172.

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

Sprzedam BMW 320i kombi - 98 r.,
AF, c. z., pel. elektr., 4 x PP, SD, skóra,
metalik, klim., 33 tys. do uzg. Tel.
(0-65) 571-74-79, po 20.00.
(3573/04)

Sprzedam RENAULT CLIO 1,4
- 1998 r., 62.poo km. Tel. (0-62)
740-36-90.
(3675/04)

Sprzedam SEATA IBIZĘ· 93 r., 1,9 D.
Tel. 0-693/363-133.
(3579/04)

AUTO - GAZ Krzysztof Kwa- 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 doświad
czenie i wysokąjakość.
śniewski

Przez ostatnie dziesięć edycji konkal'IW Wakacyjne szlaki" do redakcji dotarło ~siące kartek
kaset zdjęć z różnych części nie tylko naszego

ale całego

świata.

Czytelnicy pisali ze

Stanb\ł'

•

noczonych, Meksyku, Australii, Hiszpany,
Egiptu, krajów skandynawskich i wielu j,ny(ih
też pozdrowienia z okoliczny,tJ miejs~hl
czynkowych: Cichowa, Skoń'.ęctna, G
hOWll
niemyśla i Powidza. Chcieliby'śm1, abył?e P
i w tym roku przysłali nam kartki I Cj
w
z wakacyjnych podróży~ łctóre będ.my
na łamach naszego tygodnl"11.
W Mrzeżynie wypoczywają państ'ł4f> Kae2ma
wie z Cielczy, a nad jeziorem w Pszczavie • CllaP.
wie Uczniowskiega Klubu S
.Sprinft ćfz:1~
jącego przy Szkole Podstaw~ nr 5 w Jaroca
Sanktuarium Maryjne w Lichen zwledzaft Ter
Maciej i Adńan Godniakowle. 2achęc:mfty w
do przysyłania kartek i zdjęć oraz podzielenia się z na
ciekawymi i przydatnyl'Tli dla
inf~mi
Kartki i fotografie nadsyłajcie na
rocińska", ul. Wolności 11, 63-200
spośród kartek i zdjęć ro:zfos"9mf' 11agrody. Dla autora
najoryginalniejszej fotografii 118my rower górski.
(ag)
Sponsorem nagrody głównej jest

Jarocin
ul. Paderewskiego 3/5
ul. Wrocławska•Wtglowa
tel. 747-38-64

~tatt

~

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 SKUPIII 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 883104)

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

Sprzedam OPLA ASTRĘ 1,6i kombi - 93 rok, FIATA TIPO 1,9 TO - 91
rok, MITSHUBISHI LANCER 1,5i - 89 r.
Tel. 0-888/185-218.
(3454/04)

Sprzedam OPLA VECTRĘ 1,6
benzyna, sedan - 1992 r., zloty metalik, wspomaganie kierownicy, ABS, halogeny, model przejściowy, stan bardzo
dobry. Tel. (0-62) 722-21-00.
Sprzedam FORDA ORIONA GHIA
- r. prod. 1987, 158 tys. km, diesel,
1,600 ccm, radioodtwarzacz, elektrycz-

- >

Sprzedam DAEWOO LANOS 1,5
kat+ gaz-rok prod. 1998, cena 15.000
do uzgodnienia. Tel. (0-62) 747-64-85.
(3580/04)

Sprzedam nowy bagażnik do
GOLFA Iii-IV, aluminiowy z uchwytami
do rowerów; koła z oponami do MAZDY 626, rozm. 185x70x14. Tel. 0-600/
753-885.
(3578/04)

Sprzedam CINQUECENTO 700
- 1993 r., przebieg 50.000 km, w b. dobrym stanie, I właściciel. Jarocin, ul.
Chrobrego 18.
(3597/04)

Sprzedam MALUCHA - 1999 rok,
przebieg 37 tys. km, I wła
ściciel, czerwony. Tel. 0-503/361-809
lub 740-90-66.
październik,

(3601/04)

Sprzedam TICO - rok prod. 1998.
Tel. 0-505/514-356.
(3603/04)

Sprzedam FIATA 126p-1986 rok,
grudzień z alternatorem, stan dobry,
cena 450 z/. Tel. 749-31-68, po 15.0Q.
(3604/04)

Sprzedam VOLKSWAGENA BUSA
1,6 D - 87 r.; FORDA FIESTĘ 1, 1 - 91 r.
Tel. (0-62) 740-90-76.
(3605/04)

Sprzedam GOLFA 2-1989 r., UNO
- 91 r., RENAULT 19 - 90 r., SEATA
TOLEDO - 94 r. Jarocin, ul. Wrocław
ska 264, tel. 747-56-49.
(3807/04)

Sprzedam CC 900 - r. pr. 1996,
tanio, garażowany, w bardzo dobrym
stanie. Tel. 0-509/059-090.

nie v

ednym

zczegóły ·

Macew 5k/Goluchowa tel. (0~2) 761-56-94 kom. 0~01-978-999

(3571/04)

daż,

le to

Sprzedam OPLA VECTRl Sprzedam
rok, czerwony, stan dobry. Tel. S,SAT kombi
piny. Tel. 0-l:
568-766.

Sprzedam FIATA 126p BIS Sprzedam
produkcji 1988, stan tech. dob~ą 5-osobc
gląd do IV.2005 r.; FIATA 126 4, stan dob
ganta - 96 r., I właściciel. Tel. -945.
d
749-33-03, 0-693/639-607.
S
\;prze am
Sprzedam FIATA 126p- rok p,rCEDES 1:
stan bardzo dobry. Tel. 0-696/32---Sprzedam PEUGEOT 309
1988, poj. 1.600, instal. gazow
505-01...()9, po 18.00kom. 0-505/7
Sprzedam FORDA ESCOR
EFI - r. prod. 1990, 3 drzwi,
w Polsce, cena do uzgodnieni
0-698/816-482, po 18.00.
Sprzedam DAEWOO TICO -1
1995, cena 6.500 zł. Teł. 0-696/43
(

Sprzedam DAF-400-1988 r GRUP:
nikMercedes, skrzynia wym. 2,2oz~YKA A~
m, lad. do 3,5 t Tel. 0-607/192-7iizzyKA NIi

Hl~~~ ~

Sprzedam skuter SUZUKI
- rocznik 1994, stan bdb, pierwsz~ZVKA Hl
ściciel. Tel. 0-504/969-997.
pKA Ri
1
Sprzedam CC 700 - 1993 r., ~ie . mł d
~opi~ń
ny metalik, stan ~ar?zo dobry,
4.300zł. do uzgodnrenra. Tel. 749-!frzvgotow

Sprzedam FIATA 126p - roki FIRST
dukcji 97, stan b. dobry, cena do ut;AMBRI[
nienia. Tel. 740-42-74, 0-607/2621 BUSIN

Sprzedam TICO - 98 r., ALF~ NOWJ:
MEO - 1996 r., gaz; SEAT IBIZATel. (0-62) 747-36-54.
tJOWOC~

Sprzedam RENAULT LAG<~ . KON~
d
..
1,8 - 1997 r., FIATA CC -1994 d ~knll
(0-62) 740-18-70.
r~n., rE

<li

miesąaJ

Kupię silnik do FIATA 1251

NAJWY

od POLONEZA; sprzedam Ol
- 84 r., po wypadku, w
ści lub na części. Tel. 0-607/56~}-

ZA I

ASKONĘ

O

Sprzedam VW POLO 1,4 sa~PISY: od
wy - rok prod. 2000. Tel. 747-2d od poniE
0-604/264-775.

gocl2

~1um

Sprzedam VW PASSATA
Ogólnol
1,8 z gazem - 92 rok, 13. 900 do ni ( !,il. Koł
cjacji. Tel. 0-503/335-973.
Pllwtlon szl
<31
TE
Sprzedam FIATA CC 900-19f=O 0-502/1
czarny, immobiliser, uchylne s~
wtrysk, cena 6.300. Tel. 741-34'
0-695/577-684.

ŻJ

Sprzedam POLONEZA C~CZNI
- 1993 r. + gaz w kole, w bdb s
technicznym. Tel. 505-02-19, Stefa
<31\

Sprzedam JAWĘ 350 TS •
prod. 1990, czarna. Tel. 0-697/998ł'
lub 0-603/585-369.

,3',lao Pleszew

Sprzedam FIATA 126p - 199118'ska Pals
org. lakier, stan bdb, cena 1.900.
0-693/145-409, (0-62) 749-37-26,
(

Sprzedam OMEGĘ kombi
+ gaz - 1991 r., zielony metalik,
te wyposażenie, zadbany, zarej~
wany. Tel. (0-62) 747-81-85.

(36011/04)

Sprzedam VW PASSATA 1,8 kombi, stan bdb- 1991 r., klima, wsp. kier.,
centralny zamek, cena do uzgodnienia.
Tel. 0-601/623-985.
(3e09/04)

....

Jaroc~eta Jarocińska
ierpnia X,21) 6 sierpnia 2004
w.gj.cdW.gj.com.pl

-----------------
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GŁOSZENIA

przedajesz? kupujesz?
go

mamy dla Ciebie

·

:J
1

dobrą v,iadomość

PŁACISZ MNIEJ, A TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE MOŻE PRZECZYTAĆ TRZY RAZY WIĘCEJ
JMamy dla Ciebie specjalną ofertę. Ogłoszenie w dwóch tygodnikach: w .Gazecie Jarocińskiej" i nŻyciu Pleszewa"kosztuje tylko 14 złotych. .
ERAZ

IJ

;\le to nie wszystko.Za darmo opublikujemy Twoje ogłoszenie w .życiu Gostynia" i "Życiu Rawicza"

~! ~

ednym słowem: cztery tytuły, cztery powiaty, 300 tysięcy ludzi, większa skuteczność za jedyne 14 złotych .
~zczególy - biuro

ogłoszeń "Gazety Jarocińskiej", Rynek 21 (wejście od ulicy Mickiewicza) tel. 505 - 3000.

'ECTR~ Sprzedam sam. osobowy VW
ry. Tel. l>SAT kombi 1,8 - rok pr. 1991, stan
~lny. Tel. 0-604/468-945.
(3856/04)

!6p BIS Sprzedam przyczepę campln1. dob~ą 5-osobową, tanio - rok prod.
rA 126 4, stan dobry do jazdy. Tel. 0-604/
el. Tel. -945.
)7
(3856/04)
·
Sprzedam samochód osobowy
>- rok ~CEDES 124 2,5 O, stan b.d. - rok
-696/32~---- - - - - -...

prod. 1992. Tel. 0-604/468-945.
{3656ł04)

Sprzedam FIATA 126p • 1989 r.,
cena 1.000 zł. Tel. 50540-78.
(3658/04)

Sprzedam PEUGEOT 405 1,9 O
- 91/96 r., el. szyby, centr. zamek, alu.
felgi. Tel. 0-696/452-529.
(3e60/04)

Sprzedam VW GOLFA GT SPECIAL 1,8 • 1993 r., sprowadzony, do

AUTO-KOMIS-HANDEL

Zielińscy
WyszkiSa
tel. (0-62) 749-62-88
• skupujemy samochody
za gotówkę
• profesjonalna obsługa
kredytowa
• do zakupionego auta
wczasy gratis

TIC096/43

- 1988 r GRUP:
m. 2 , 20lJĘZYKA ANGIELSKIEGO

71192· 7~2YKA NIEMIECKIEGO
WKI Hl~KA WŁOSKIEGO
pieiws~~KA FRANC~SKIEGO
·s.L, KA HISZPANSKIEGO
17 ·
1~KA ROSYJSKIEGO

SPECJALNA OFERTA
I dla osób prowadzących Auto-Handel

k· .

1993 r.,
mlo
dobry, 1ec1. . dzież, dorośli dowolny
• 1 749-:1-. stopień zaawansowania
8 ·
~ ,,-rzygotowania do egzaminów

6P - roki

FIRST CERTIFICATE

ma do ~AMB RIDGE ADVANCED
60712621 BUSINESS ENGLISH 1

r.,ALF
NOWA MATURAIII
r IBIZA.J--------l'JOWOCZESNE METODY

.T LAG~KONWERSACY JNE
- 1994

dczeni i wykwalifikowani lektorzy
dręc:znik refundowany w ostatnim
<~ miesiącu nauki, małe grupy

"DOBll'.II" Leszek Andrzejak
• ogrodzenia betonowe
• kostka brukowa
• obrzeia trawnikowe
• bloczek M-4, M·6
• ława balkonowa
• tralka
• słupek betonowy od 1• 3mwys.

TA 125 NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
idam o
ZA NAJNIŻSZĄ
c1dku,w
i07/566-L
OPŁATĘ Ili
(31
> 1,4 saltPISY: od 09.08 DO 11.09.2004
747 •2~ od poniedziałku-czwartku
3ł
godz. 13.00-18.30

SATA

<3'

UL. PADEREWSKIEGO 1
63-200 JAROCIN
DOWOLNY FILM U NAS
WYWOŁUJESZ KONICE 200/36
L
OTRZYMUJESZ

ul. KDścluszkl 31 Jarocin
(P&wtlon azkol"J od ul Moniuszki)

TEL 749-62-12

900 • 19t=O 0-602/633-004 0-607/082-686
1ylne s~

. 741-3-i

AN JĘ,
ZE U NAS
NIE Z MÓWIĆIII
l

~

DWA FILMY WYWOŁUJESZ
KONICE 200/36
OTRZYMUJESZ

WVWOŁUJESZ

DOWOLNY FILM
ALBUM LUB RAMKĘ
GRATI OTRZYMUJESZ

I

50 TS 697/99~

13'1111Pleszn
Sp • 19~lljska PalsklllO 11a

a 1.900
9-37-26.
l

kombi..__ __

~-mmud

t 5~rej<e,

f

, bordo;
1992 r.,
ny, tyd
-85.
(31

rejestracji, klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka, aluminiowe felgi,
wspomaganie kierownicy, ciemna zieleń, cena 13.300 zł. Tel. 0-607/093-084,
(0-62) 747-23-96.

Najtańsza

oraz wysoce skuteczna metoda
ocieplania ścian budynków posladającychb
kanał powietrzny (mur pruty) oraz
najekonomiczniejsza metoda ocieplania
stropodachów. Docieplenie stropodachu
ww. metodą powoduje wzrost tewperatury
w pomieszczeniu nawet do 6 c. Po
wykonaniu docieplenia można uzyskać
oszczędność na ogrzewaniu od 30 do 50 %
Wtłoczenie granulatów styropianowych pod
ciśnieniem zapewnia szczelne wypełnienie
kanału powietrznego odpowiadające
swoimi właściwościami płycie
styropianowej. Koszty uzalelnione są od
Ilości wtłoczonego mateńalu I kształtują się
na poziomie 8 • 10 2ł za 1m' ściany

RENAULT 19 1,8 benzyna- 95 r.,
zielony met., centralny zamek, el. szyby, wspomaganie kierownicy, pod. powietrzna, stan idealny, zarejestrowany.
Tel. 0-501/245-416.

(3681/04)

Sprzedam FIATA 126p - r. pr. 1990,
cena do uzgodnienia, stan dobry. Tel.
50543-09, po 15.00.
Sprzedam motor HONDA CBR poj.
1OOO S - r. pr. 88/92, cena do uzgodnienia. Tel. 0-508/310-3n.
Sprzedam Dzika z silnikiem WSK
125; kupię stare motory, komarki,
romety - mogą być do remontu. Tel.
0-506/923-105, 740-63-18.
(3664/04)

Sprzedam SKODĘ FAVORIT - 90
rok, pieiwszy l;akier, stan bardzo dobry. Tel. (0-62) 740-17-87, kom. 0-691/
880-730.
(3685/04)

Sprzedam FIATA 126p el - 1995
rok, zadbany, garażowany, cena 3.300.
Tel. 740-13-97.
(3666/04)

Sprzedam FIATA 126p - 1993 rok,
stan bdb, 1.850 zł. do uzgodnienia. Tel.
0-602/289-798, 747-51-51.
(3689/04)

Sprzedam MAZDĘ 626 2,0i-1988 r.
(tanio); VECTRĘ 1,6i • 1989 r.; ELEGANTA -1995 r., (1,7tys. zł)i 1987/88 r.
Tel. 747-69-10, 0-696/245-900.

FORD FIESTA 1,8 diesel - 95 r.,
czeiwony, el. szyby, centralny zamek,
pod. powietrzna, stan techniczny i wizualny b. dobry. Tel. 0-509/333-230.
SUZUKI VITARA GRAND poj. 1,6
16V - 92 r.• 4 drzwi, ciemna zieleń, centralny zamek, el. szyby, zadbany, wersja poszerzona i przedłużona. Tel.
0-509/333-230.
FORD FIESTA poj. 1, 1 benzyna
- 91 r., 3 drzwi, czeiwony, zadbany. Tel.
0-509/333-230.

Sprzedam VW VENTO GT 2,0- rok
prod. 1993, kol. śliwka metalik, 2 x pod.
powietrzna, wspom. kierownicy, centralny zamek, alufelgi, atrakcyjny wygląd, gotowy do rejestracji. Tel. 0-502/
451-910.
Sprzedam SEATA INCA-96 r., biawspom. kierownicy, 2 x airbag. Tel.
0-607/989-100.

ły,

(3670/04)

Sprzedam FIATA BRAVO 1,616V
- 1996 r., instal. gazowa, zielony. Tel.
0-606/824-028.

(3671/04)

(3686/04)

Sprzedam FIATA 126 EL - 1996
rok, stan techn. b. dobry, cena 3.000
zł. do uzgodnienia. Tel. 740-58-34.

Sprzedam tanio POLONEZA
• 1990 r., instal. gaz. Tel. 0-603/242-537

(3672/04)

Sprzedam FIATA 126p -1992 rok,
stan techn. b. dobry, cena 2.000 zł, do
uzgodnienia. Tel. 740-58-34.
Sprzedam FORDA FIESTĘ- 94 r.,
czerwony, 1, 1 benz., airbag, radio,
świeżo sprowadzony. J·n, ul. Karwowskiego 10, tel. 0-507/243-066 lub
0-600/129-707.
(3676/04)

Sprzedam używane części do
POLONEZA, możliwość montażu. Tel.
0-694/206-914.
(3877/04)

Sprzedam FORDA FIESTĘ 1, 1 - rok
prod. 1994, stan b. dobry, cena do
uzgodnienia. Tel. 0-604/533-216.

(3687/04)

Sprzedam FIATA CC - 1997 rok.
czarny. Tel. (0-61)287-39-39, po20.00.
(3888/04)

Sprzedam samochód PEUGEOT
106 - 95 rok, cena 6.500 zł i motor skuter PGO - 95 rok, cena 2.500 zł. Tel.
0-603/320-728.
(3684/04)

Sprzedam OPLA VECTRĘ 1,8- 91 r.,
stan tech. bdb, ista!. gaz. Tel. (0-62)
740-46-03 lub O609/894-420.
(3ell0/04)

Sprzedam FIATA 126p - 90 rok,
przeb. 8.000, cena do uzgodnienia. Tel.
0-608/142-593, po godz. 19.00
Sprzedam VW POLO 1,0 - 90
Tel. 0-607/973-950.

r.

(3678/04)

Sprzedam FIATA 126p - r. pr. 1987,
650 FL, cena 650 zł. Tel. 505-02-48,
0-608/461-328.
(3679104)

Sprzedam POLONEZA CARO 1,6,
cena 1.750 zł, stan dobry. Tel. 0-692/

228-415.
Male, zadbane, w dobrym stanie
autko - RENAULT RS 1,4 - 1985 r.
sprzedam w dobre ręce ! Żerków, tel.
0-609/554-n7 lub 0-604/960-545.
(3680/04)

Sprzedam FIATA 126 elx - 1997 r..
niebieski błękit, garażowany, radioodtwarzacz, 80 tys. km., stan bdb, 3.300
zł. Cielcza, ul. Sienkiewicza 29, 63-200
Jarocin, tel. 0-505/567-890, po 18.00.
(3882/04)

Sprzedam VW POLO - 95 r., 1,3
benzyna, czeiwony, 3 drzwi, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne,
stan b. dobry, zarejestrowany, przebieg
101 tys. km. Tel. 0-501/245416.

Sprzedam Skoda Favorit 1992 r.,
kolor morski, 1.3L. Tel. (0-65) 571-9930 lub 0-696/792-373.
Sprzedam Fiat 126p, 1987 r., czerwony, stan dobry. Cena 600 zł. Gostyń.
Tel. (0-65) 572-20-56; 0-661/680-952.
Sprzedam Matiz 2001 r., czeiwony, 26 tys. km., pierwszy właściciel,
bezwypadkowy. Tel. (0-65) 572-31-99,
0-888/592-944.
Sprzedam Fiat 126p EL, 1997 r.,
czerwony, pierwszy właściciel. Tel.
0-607/687-617.
Sprzedam Fiat 126p el, 1995,
czerwony, 105 tys. km., silnik po remoncie, cena do uzgodnienia. Tel.
(0-65) 572-42-30.
Sprzedam Opel Astra I, 1997 r.,
1.7 Dti. Tel. (0-65) 572-17-49.
Sprzedam Suzuki Swift 1,0, rocznik 1996, pięciodrzwiowy, biały, garażowany, stan b. dobry. Tel. (0-65)
572-57-68, 0-6971710-467.
Sprzedam Fiat 126p, 1991 r., stan
b. dobry, pełen lifting, 1.900zł do uzgodnienia. Tel. (0-65) 571-19-73 lub0-601/
499-134.
Sprzedam VW Golf Ili 1992 r. Poj
1.4i, 5-drzwi, Seat Toledo 1993 r., poj.
1.61. Tel. (0-65) 571-00-11.
OPEL KADETI 1.6 + gaz, FIAT
125p, BIZON, przyczepa HL - 81, cyklop. Tel. 740-60-13.
(1766/04)

POLONEZ CARO 1993 r., 81 tys.
km. wiśniowy, stan bdb., cena do
uzgodnienia. Tel. 0-698/760-565.
(1787/04)

TOYOTA CAMRY 1987 r., 2.0
turbo diesel, wspomaganie kierownicy,
granat metalik, cena 6.200 zł. Tel.
742-41-45, 0-503/779-430.
(1788/04)

Sprzedam FIATA 126 EL - 1997
rok, cena 3.200; RENAULT 19 - 89 r.,
cena 5.200. Tel. 0-608/273-085.
(3693/04)

Sprzedam SIMSONA SKUTERA
-1991 r.Stramnice 11, tel. 0-506l065-112.
(369MM)

(3679/04)

FORD ESCORT 1.6, 91 r., niebieski metalik, c. zamek, szyberdach, el.
lusterka. Tel. 0-696/880-045, 7414102
(po 22.00).

(SOA 842/04)

Sprzedam części do POLONEZA.
Tel. 0-505/872-173.

Sprzedam FORDA ESCORTA 1,4i
-1991 r., centr. zamek, szyberdach. Tel.
0-605/617-107, 505-01-59.

(3672/04)

~fum Ogólnoksztalcąee Im T. Kościuszki

tlOO do n

1etalik,

LUDZI.

OPEL VECTRA 1,6 - 92 r., czarna
wiśnia, c. zamek, szyberdach, obrotomierz, atrakcyjny wygląd, 7 .600 + opiaty. Tel. (0-62) 747-24-21, 0-604/703-728.
(3688/04)

Sprzedam SEATA IBIZĘ -1998 r.;
FIESTĘ CLX -1993 r., auta z Niemiec.
Tel. kom. 0-603/397-248.

DAEWOO TICO 1994r., stan bdb.,
mały przebieg, garazowany, cena do
uzgodnienia. Tel. 0-603/351-546.
(1789/04)

OPEL KADETT 1.7 O KOMBI 1991 r.,
I właściciel w Polsce. Tel. 0-603/
984-957.
11ml04J

OPEL CORSA 1.0 kat., 2001r.,
a.szyby, wspomaganie, ABC, ESP,
cena 28 tys. do uzgodnienia. Tel.
0-698/767-531.
(1750/04)

OPEL CORSA 1.2, 1990 r., czerwony, katalizator, wtrysk, regulacja świa
teł. Tel. (062) 741-69-39, 0-507/301-624.
(1753/0<I)

Sprzedam CC 900 - 93 rok, kolor
wiśniowy, cena do uzgodnienia. Tel.
0-661/026-528.

POLONEZ TRUCK 94 r., 1.6 benzyna + gaz, skrzynia 2,5 m, pełna zabudowa, stan bdb. Tel. 0-504/933-846.
(1780/04)

VW POLO, 1,6 benzyna, kupiony
w salonie w 1999 roku. Tel. 0-605/
232-667.

MERCEDES 310D skrzyniowy,
1991r., stelaż+ plandeka. Tel. 0-602/
500-559.
(1748/04)

-:----------------------------------------------------------------.

idzif!~z w dobtą ~ttonę
•
____________________________________________________________

_)

Gazeta Jaroci ·

OGŁOSZENIA
Kuplę mieszkanie w bloku, na
osiedlu T. Kościuszki, ul. Sportowej lub
Kasztanowej. Tel. 749-38-39 (prosić
Józefa).

POLONEZ CARO 1992/93 stan
db., nowy gaz, cena do uzgodnienia.
Tel. 0-508/366-329.
(1742/04)

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

c1ml04)

VW Polo Combi, 1.6, 1998 r., zlelony metalik, 150 tys. km przebiegu,
centralny zamek, elektr. szyby, arbag,
wspomaganie. Tel. 0-600/738-085.

c1noll04>
Sprzedam Opel Astra, 1.6, 93/97 r.,
ważny przegląd i O.C., 3-drzwiowy,
wspomaganie kierownicy, aluminiowe
felgi, przyciemnione szyby, atrakcyjny
wygląd, cena 10 OOO zł, możliwość zamiany. Tel. 0-696/067-803.
('l779/04)

Sprzedam VW Pasat, 1.9 D, 1990 r.
Tel. 0-888/784-158.
(1798/04)

Sprzedam Seat Ibiza, 96 r., czerwony, klimatyzacja, centr. zamek,
wspomaganie kier., 2 x airgag, 1.4 benzyna, z Niemiec. Tel. 742-64-29.
(1783/04)

Sprzedam Fiat C.C., 94/95 r., 700
cm3, błękitny metalik. pierwszy właści
ciel, stan techniczny bdb., cena 5.900 zł
- do uzgodnienia. Tel. 0-604/208-742.
(1784/04)

Sprzedam Fiat 126p, 1989 r., niebieski, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, stan dobry, cena 1450 zł- do uzgodnienia. Tel. 741-82-23.

CHCESZ SPRZEDAĆ MIESZKANIE? Teraz Twoje ogłoszenie może
przeczytać trzy razy więcej ludzi. Mamy
dla Ciebie specjalną ofertę. Tylko teraz ogłoszenie w .Gazecie Jarociń
skiej" i .życiu Pleszewah kosztuje
14 złotych. Ale to nie wszystko. Za
darmo opublikujemy Twoje ogłosze
nie w .życiu Gostynia" i .Życiu Rawicza" Krótko: cztery tytuły, cztery
powiaty, 300 tysięcy ludzi. Szczegóły - biuro ogłoszeń .Gazety Jarociń
skiej", Rynek 21 (wejście od ulicy Mickiewicza) tel. 505-30-00.
AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Jarocin, ul. Wolności 4,
tel. 74 7-90-81 oferuje licencjonowane
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości,
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
(SOJ 535/04)

Sprzedam budynek w Choczu,
główna trasa - na sklepy, biura, mieszkanie. Tel. 0-604/899-546.
(1551/04)

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe w Jarocinie na os. Konstytucji
3 Maja, 58 m2, parter. Tel. 0-601/759-963.
(3302/04)

Poszukuję garażu do wynajęcia na
osiedlu Kasztanowa. Tel. 0-697/956-515.

(1785/04)

(3537/04)

Sprzedam różne części do Poloneza Caro oraz do Fiata 126p. Tel.
740-54-56.

Sprzedam budynki magazynowe
o pow. 360 m 2 wraz z ziemią 0,6-1 ha
w Miliczu. Tel/fax (0-71) 384-71-71.

(1787/04)

Opel Astra, 1993 r., 1. 7 TOI,
wspom. kierownicy, 5 - drzwiowy, szyberdach, wiśnicJNy meta6k, CEna 11.000 zł.
Tel. 0-609/097-940.
(1788/04)

Sprzedam Opel Kadett, 1.2, 1980 r.,
stan techniczny dobry, cena 2000 zł.
Tel. (062) 740-61-72.
(1789/04)

Sprzedam Peugeot 205, 1.1 • 91 r.,
ciemny grafit, sprowadzony, przygotowany do rejestracji. Tel. (0-62) 740-69-06.
(1790/04)

Sprzedam Daewoo Tico, 95 r., niebieski, 85 tys. km przebiegu, uszkodzony lewy bok, cena 3.200 zJ. Tel. (0-62)
741-30-90.
(1792/04)

Sprzedam Polonez Caro Plus
GLI, 1998 r., pierwszy właściciel, czerwony - tanio. Pleszew. Tel. 742--53-65,
0-606/618-729.
(1793/04)

Polonez Caro 1.6 GLI + gaz,
wtrysk, 1993 r., bordowy, bogata wersja, zadbany, stan bdb., cena 3.300 zł
- do uzgodnienia. Tel. 741-82-23.

Do wynajęcia pokój z łazienką
w Jarocinie. Tel. 0-603/058-705.
(SOJ810/0ł)

Sprzedam mieszkanie własno
76,5 m2, I p., z cegły, w centrum miasta. Tel. (0-62) 747-21-03.
ściowe

C-)

Kuplę

mieszkanie

małe, może

być kawalerkę w Jarocinie lub poza mia-

stem. Tel. 747-27-97, w godz. po 19.00.
(35efll04)

Sprzedam nieruchomość 750 m2
pub, sklep. dom, hale na 1.600 m 2
z ogrodem w centrum Jarocina, ul.
Śródmiejska 27. Tel. 0-602/334-480.
(35721D4)

Sprzedam działki budowlane
przy ul. Ojca Serafina (Jarocin). Tel.
(0-62) 747-43-48.
(3581!/04)

Do wynajęcia mieszkanie - 54 m2.
Tel. 740-12-30, do 18.00.
(380Q/04)

Opel Vectra CD, 2.0 benzyna, 92 r.,
el. szyby i lusterka, wspom. kierownicy, grafit, bezwypadkowy, cena 10.500
zł. Tel. 0-509/594-801

(1802/04)

Części

Polonez Truck, silnik 1.9
diesel, wal napędowy, przednie zawieszenie, rozrusznik. Tel. (062) 741-83-28,
0-506/530-767.
(1807/04)

Fiat 126p, 93 r., czerwony, bezwypadkowy, zadbany, cena 2.000 zł - do
uzgodnienia. Tel. 741-83-28, 0-506/
530-767.
(1808/04)

Cinquecento 700, 96r., niebieski,
stan bdb., cena do uzgodnienia. Tel.
0-600/932-309
(18121D4)

Sprzedam Cinquecento 900 cm 3 ,
1995 r., czarny. Tel. 741-34-04, 0-695/
577-684.
(1811!/04)

Sprzedam Opel Corsa, 1.2, 1996 r.,
biały, 2 x poduszka powietrzna. Tel.
741-34-04.
(1817/04)

Kuplę każda. auto uszkodzone,
zniszczone, rozbite. Mogę dojechać.
Tel. 0-692/765-941.
(1811!/04)

a

>

Sprzedam lub zamienię mieszkanie 37 m2, 1 pokój + duży balkon, logia, I piętro. Tel. 747-49-14.
(3883/04)

Kupię mieszkanie w bloku do 50

m2 na osiedlu Konstytucji 3 Maja. Tel.
0-508/963-549.
(3891/04)

Sprzedam małe, 2 pokojowe
mieszkanie w Jarocinie na os. Konstytucji 3 Maja, IV piętro. Tel. (0-61)
833-39-05 po godz. 20.00.
Sprzedam mieszkanie 42 m2, stan
b. dobry, 2 pokoje, bezpośrednio, blisko stadion, basen. Kont. Tel. 0-691/
490-802.
Pilnie sprzedam mieszkanie
własnościowe M-5, 75 m 2• Gołuchów
k. Pleszewa. Tel. (062) 761-74-66
(1884/04)

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokoJowe 50 m2 w Gostyniu. (0-65) 572-07-35.
Do wynajęcia lokal handlowy
w centrum Gostynia - parking, wszelkie media. Tel. (0-65) 572-07-35.

(380&'04)

Kuplę część ogrodu - 500 m2 lub
działkę (nie budowlaną). Tel. 0-604/

997-279.

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

SKUP BYDŁA· Elżbieta Barszcz,
Orchowo, ul. Szkolna 3, tel. (0-63)
213-56-59.
(38741114)

Sprzedam C-385 w komfortowej
kabinie, cena 15,5 tys. Tel. 741-12-82.
(2550/04)

Taniej wykonam usługę belowania w zamian za słomę lub zboże, płat
ne gotówką. Tel. 740-44-39.
(3534/04)

A GROMA S.A. Jarocin ul. Węglo
wa 28, tel. 74 7-94-13 oferuje w ciągłej
sprzedaży części zamienne do ciągni
ków i maszyn rolniczych, sznurek, folie, oleje - ZAPRASZAMY.
(SOJ 835/04)

Sprzedam Jęczmień, iyto, owies.
Tel. (0-61) 282-19-47, 0-509/178-433.
Sprzedam nasiona gorczycy. Tel.
749-44-03.

(3470/04)

Wynajmę dwa

silosy zbożowe BIN
o pojemności 50 ton. Tel. 749-21-76.
(3S83/04)

Kuplę słomę z pola po kombajnie,

w okolicach gminy Żerków. Tel. (0-62)
740-43-26.

(3e38/04)

(3595104)

Sprzedam posesję o pow. 700 m2
w miejscowości Ruda Komorska 83.
Tel. (0-63) 276-86-08.

Sprzedam ładowacz CYKLOP.
Tel. 740-47-88.

(38421D4)

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, na os. Konstytucji
3 Maja. Tel. 0-605/230-348.

(3663104)

Sprzedaż kurczaków brojlerów

VIDEOFILM(
lne studio o f I
VO, plenery, ro
94/730-540.

do uboju, tywe. Skoraczew 11, tel.
(0-61) 287-55-86, po 13.00.
(3668/04)

Sprzedam cielaka byczka. Tel.
(0-62) 721-82-44.
(3685/04)

Sprzedam ciągnik ZETOR 72-11,
bronę talerzową. opryskiwacz 12 m,
kosiarkę ciągnikową OSA; kupię siew-

nik zbożowy szer. 3 m. Tel. 740-44-04.

.,KARCHER"

l.wi,e dywanów
. .!':::I......_................M'9uma, elegan,

~om. D-69711 ~ O-!

TERAZ PŁACISZ MNIEJ,
A TWOJE OGŁOSZENIE DROBrł

(3698/04)

Sprzedam wiśnie. Kazimierz Wojciechowski, Wola Książęca 55, tel.
740-66-32.
(35118/04)

Sptzedam słomę :łytnlą. Tel.
747-56-45.

TRZY RAZY

Kupię jałówki cielne hodowlane.
Tel. (062) 741-47-61, 0-602/777-217

Mamy dla Ciebie
specjalną ofertę.

łOB-582.

UKŁADANIE

I ''Życiu Pleszewa"
kosztuje tylko 14 złotych.

(1752104)

REMONTY

Za darmo opublikujemy turowanie, tynl
Twoja ogłoszenia
leplśnie budyr

w .życiu Gostynia" i .Życiu Rawicza'l!I. 0-660/073-'
Jednym słowem:

Sprzedam rozrzutnik obornika,
jednoosiowy. Tel. 741-97-06.

cztery tytuły,
cztery powiaty,
300 tysięcy ludzi,

(17541114)

REKLAMY, kasetony podświetla
ne, napisy na odzieży, identyfikatory,
laminowanie; tablice na pojazdy, BHP,
nagrobkowe, ppoż. i ewakuacyjne
(atest) - komputerowe wycinanie liter.
SIMAR, Jarocin, Do Zdroju 10, tel.
747-36-47.
REKLAMA - tablice, szyldy, kasetony podświetlane, karoserie, plandeki, litery przestrzenne, wycinanie komputerowe, wizytówki. P. W. REX - Michał Król, Witaszyce, ul. Żużlowa 9a,
tel. 0-601/830-428.
Usługi tapicerskie i ślusarskie.
Mariola Białek, 63-840 Krobia, Kuczyna 1.

VIDEOFILMOWANIE (DV - kamera cyfrowa), montaż cyfrowy (możli
wość zapisu na DVD), prezentacje
multimedialne na CD. FOTOGRAFOWANIE. Tel. (0-62) 747-42-86, kom.
0-601/722-999.
(SOJ 694/04)

ŁUSZCZYCA,

Przedsiębic

\Y, urządzenia -

Ale to nie wszystko.

(1744/04)

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

, solidnie. Tel.

1<>tacji z U.E. l

(1764/04)

Sprzedam kombajn zbożowy
CLASS MATADOR szer. 2,7 m, silnik
Perkins 4 - do remontu, stan db. Tel.
0-600/642-309.

łezka wodne, fu

Ogłoszenie w dwóch tygodnika
w "Gazecie Jaroclńskler

Sprzedam pług 3-skibowy, psa
Bernardyna. Tel. 741-57-43.

MALOWAI
:Wachlowanie,
~kien. Tel. 0-6
BUS8+1

)509/217-524

większa skuteczność

za jedyne 14 złotych.

Szczegóły

- biuro ogłoszeń
,.Gazety Jarocińskier,
Rynek 21
(weJłcle od ulicy Mickiewicza)
tel. 505 - 3000.

(SOJ 838/04)

Produkcja tynku TERRABONA.
Tel. 0-603/132-039.

Agencja
nowe dziE
IOGO; czel
I. Traugutta

Nie wiesz Jak rozliczać kierowców wg nowycJl przepisów obowiązu
Garaże I
jących po 01.01.2004 r. ZADZWOŃ I
t400zł. Bra
Ewidencja czasu pracy oraz pozostała fe. Raty.
dokumentacja związana z kierowcą. 130-206.
Tel. 0-698/086-714.
NIEMC'
Układanie kostki brukowej. Tel. tRAWNA. l
0-509/544-683.
'45-598.
USŁUGI BLACHARSKO - DEKARSKIE montaż pokryć dachowych,
obróbki blacharskie, niskie ceny. Tel.
0-698/691-603.
(SOJ 848/04)

Biuro Rachunkowe „KOMPLEX",
Jarocin, ul. Jagiełły 28 - pełen zakres
usług księgowych ZUS, BHP. Tel.
747-61-68.

(SOJ 8731114)

a

(SOJ 809/04)

mienia polnego i granitowego; robow
ogólnobudowlane, karton - gips, docieplanie, gwarancja i fachowość. Tel.
0-604/357-075.

(3657/04)

TRANSP
twrotne. Tel
IS-903.

Wymiana pokryć dachowych
- szybko, tanio, solidnie. Tel. 740-02-21,
0-604/527-284.

VIDEOFILMOWANIE „FOTOREPORTAŻ" - studyjny montaż, cyfrowa
kamera. DVD - gratis. Sesja zdjęcio
wa w plenerze. Tel. 742-20-14 lub
0-600/343-919.

STOLARSTWO budowlane i meblowe. NOWOŚĆI CYKLINOWANIE
podłóg szlifierką bezpyłową. Tel./fax
747-20-78, 0-504/877-794.

INnież podłą!

Jch oraz po
trawnymwp
lbilitacyjneg1
Im. 0-507/4<

Montaż 1

Układanie kostki brukowej - ka-

(3837/04)

~JNE - am

blach kwa
mm, 0,8 r
nika. Tel. (0-62) 747-45-68, kom. 0-608/ tch typu Al
600-776.
1600/311-59

(2751/04)

Z dniem 9 sierpnia rozpoczynamy
skup Jabłek przemysłowych, w poniedziałki i czwartki. UWAGAI Zmiana
adresu - Jarocin, ul. Ceglana 1, tel.
505-41-52.

KOMPUT

~NIA,URZĄ

Usługi transportowe BUS 1,5
tony, uprawnienia ADR i OC przewoź-

Murowanie, tynkowanie, płytki.
Tel. (0-62) 749-23-35.

(3850/04)

c

fcl VAT. Tel .. I

HEMOROIDY,
ŻVLAKI - szybko, bezpowrotnie wyleczysz maścią ziołową. Tel. 0-604/
957-327, Kożmin, ul. Łączna 8.

Oddam w dzierżawę dwa odręb
ne lokale po 75 m2 lub jeden połączo
ny o powierzchni 150 m2, na każdą
działalność gospodarczą. w Jarocinie.
Tel. 0-509/493-904.

Kupię zboże. Tel. 0-608/451-601.

WIĘCEJ

la

WYKOPYKC
Sprzedam kiszonkę z żyta z 2 ha,
pilnie limit mleczarski 26.000 kg. Tel.
0-506/559-287.

DFR „TEMIDA" • windykacja.
Masz dłużników - zadzwoń. Tel. 0-505/
420-924.

(3833/04)

USŁUG~ TR.i
posadzki, cz,
LUDZI. !iaiy budowlane.

MOŻE PRZECZVTAĆ

(38521D4)

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 740-95-29.

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

(3458/04)

Do wynajęcia na biura, sklepy
w centrum Jarocina. Tel. (0-62)
7 4 7-60-95, 0-604/784-202.

TKI - dostawa
acja starych
. Kościuszki 4,

(3862/04)

(1758/04)

Kupie zboże paszowe. Tel. (0-62)
740-44-91.

(3635/04)

rtaż, grupy. Vil

Sprzedam limit mleczny. Tel.
740-42-50.

LOMBARD - natychmiastowe POŻYCZKI POD ZASTAW. Jarocin, ul.
Targowa 2, tel. 505-26-62.

(3629/04)

(3113e/04)

SESJE ŚLUB

paszowy. Tel.

Sprzedam mieszkanie w bloku w
Karminie 4-pokoje, 80 m 2 + garaż i budynek gospod., atrakcyjna cena. Tel.
0-501/617-872.

Sprzedam dom w surowym stanie, dach ceramiczny, gaz, prąd, woda,
kanalizacja, działka 900 m2• dom około 200 m 2 • z cegły w Jarocinie. Tel.
0-888/366-924.
Poszukuję mieszkania 3-pokojowego do wynajęcia lub domu wolnostojącego. Tel. 0-888/366-924.

Kupię jęczmień

www.gj.co

740-94-46.

(1751/04)

(3e21!/04)

Sprzedam dom w stanie surowym
w Jarocinie. Tel. 0-607/850-857.

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

POZNAŃ - sprzedam kawalerkę.
Tel. 0-603/682-197.

(3659/04)

Sprzedam dom w Jarocinie, ul.
Gorzeńskiego. Tel. 0-607/577-580.

(1801/04)

(3875/04)

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe około 52 m2, na I piętrze (budynek z cegły). Informacja tel. 747-27-97,
w godz. od 19.00.

(1796/04)

Sprzedam Fiat Seicento 900 SX,
czerwone, 98 r.• cena 10.800 zł, Opel
Astra, 98 r., 5 drzwi, kupiony w salonie,
zlelony metalik. Tel. 0-505/325-833.

(3887/04)

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

32 (721) 6 sierpnia 2

($OJ 954/04)
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nif! zattzytnui

GABINET KOSMETYCZNY „LENA"
zaprasza od 13.00- 20.00, soboty 8.00
- 15.00. Niskie ceny, tel. 740-17-75,
Witaszyce, ul. Żybura 1.

~ią

>I

-

4

Wł

0
SESJE ŚLUBNE w plenerze - rertaż, grupy. Videofilmowanie. OD-

ITKI - dostawa w dniu wesela. Rewacja starych fotografii. .KODAK",
. Kościuszki 4, tel. 747-13-21.
(SOJ 964/04)

VIDEOFILMOWANIE : profesjolne studio obróbki cyfrowej, zapis na
VD, plenery, reportaże. Tel. 747-42-93,
94/730-540.

:J,

Małżeństwo za opiekę przejmie
gospodarstwo rolne. Tel. 0-693/762-618.
(356!W4)

USŁUGI TRANSPORTOWE: żwir
posadzki, czarnoziem, torf, matebudowlane. Tel. 747-54-98.

faty

(SOJ 988/04)

WYKOPY KOPARKĄ: rowy, stawy,
łezka wodne, fundamenty. Tel. 0-604/
JoB-582.
(SOJ 968/04)

UKŁADANIE PŁYTEK- tanio, szybikach~, solidnie. Tel. 0-696/149-853.
i
(SOJ 970/04)
Przedsiębiorco - kupujesz maszy1.
IY, urządzenia - możesz dostać 50%
jotacji z U.E. Tel. 0-607/633-432.
(3673/04)

REMONTY - zakładanie płytek,
,my łuro~anie, tynkowanie, posadzki, doeplanie budynków. Ploty z klinkieru.
wiczałi. 0-660/073-916.

(3614/04)

Absolwentka - korepetycje język
niemiecki, testy, tłumaczenia, tanio.
Tel. 747-34-24, 0-609/895-514.
(3652/04)

KAPELA - wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe. Gramy na żywo
! Tel. 747-50-59, 0-888/940-230.
(SOJ 975/04)

ZESPÓŁ MUZYCZNY"TRANS" wesela, zabawy, w akordeonowej oprawie. Tel. 0-606/714-599.
(SOJ 977/04)

Noclegi „U Zagrody" - łazienka,
kuchnia, obiady, wypożyczalnia roweróN, Goluchów. Tel. 761-76-47, 761-79-65,
0-606/607-022.

(S0J981/04)

BUS 8 + 1 osób lub 1 T + przyczepa.
1ra VAT. Tel. (0-62) 747-54-76, kom.
~09/217-524.

IŚĆ

h.

'i

KOMPUTERY, OPROGRAMO~NIA, URZĄDZENIA WIELOFUNKVJNE - a nas najtaniej! Oferujemy
ł,vnież podłączenia sieci komputerotch oraz pomoc osobom niepełno
trawnym w pozyskiwaniu sprzętu relbilitacyjnego. Tel. biuro 747-90-23,
Im. 0-507/448-226.
(SOJ 982/04)

(1813.0I)

w rok.
Tel. (062) 502-60-95, (062) 767-05-49,
0-601 /970-212.

909/04)

r.r-,

~eh

~

2-21,

939/04)

)NA.

row-

Agencja Towarzyska .GEJSZA"
nowe dziewczyny, striptiz, taniec
IOGO; czekamy całą dobę. Pleszew,
I. Traugutta 26, tel. 742-74-74.

ązu

)Ń

Garaże blaszane ocynk i kolor od
I t400 z/. Bramy uchylne i dwuskrzydlo-

;ta/a
wcą.

ODBIERZ PODATEK za pracę
w Niemczech. GERMAN-CONTACT,
tel. (0-61 )853-70-07, 0-604/645-598.
OTWÓRZ FIRMĘ W NIEMCZECH
i pracuj legalnie. Tel. (0-61) 853-70-07,
0-604/645-598.

Tel.

DE,eh,

Tel.

8/04)

'tki.

DITESCO s.c. Pożyczki gotówko-

f'e, bez poręczycieli, zaświadczeń

t

łarobkach, szybka wypłata (1 dzień).
leszew, ul. Poznańska (obok Mu2;8ka).
Zynne od poniedziałku do piątku
~ 90dzinach od 12.00 do 17.00, tel./fax
t 42-00-52 0-608/181-677.
'

(SOP/232)

Atrakcyjna blondynka, 26 I., bez

kaofy
:Io·e1.

/041

<",
es

9(.

l0 kum. Sex sponsoring, godz. 12.00
20.00, tel. 0-888/990-846.
(3491/04)

Potrzebujesz gotówki? Kredyt
~ankowy od 1,75% hipoteczny, gotó~kawy, oddłużeniowy. A'Conto, Jarocin,
Ul. Śródmiejska 14, tel. (0-62) 505-22-86,
0-a08!744-796.

(S0A841I04)

Przyjmę przedstawiciela handlowego - branża odzieżowa. Tel. 0-606/
473-170.
(SOA837/04)

Przyjmę kierowcę ciągnika

sioz naczepą Polska - Niemcy.
Tel. 747-15-58.
dłowego

(3610/04)

Zostań konsultantką AVON-u.

006-537. Teraz wpisowe 10 zł.
(SOJ 969/04)

Zatrudnię panią na stanowisko
barmanki, wiek do 30 lat, osoba miejscowa. DRINK BAR .MALIBU", Jarocin, ul. Sportowa 7.
(SOJ 978/04)

Zatrudnię

740-21-36.
(SOJ 980/04)

Zatrudnię

mechaników do napraw samochodów ciężarowych oraz
ślusarza do 35 lat z doświadczeniem.
Tel. 0-509/214-987.
Zatrudnię

spawaczy kotłów C.O.
Tel. 742-33-88, 0-603/598-371.
(1809/04)

- wykszlalceniewy.ższe mile
widziane techlliczne
. dyspozycyjność
- prawo Jazcłi
- mile widziana znajomość jęz. rnem1eck1ego
Oferty pr,icy: podinlei CV proszę sldadać na adres:

Hydro-Marilo
ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

FUR-BUD
MONTERA
INSTALACJI
SANITARNYCH
z uprawnieniami spawar.za z praktyka min 6 lat

tel. 0-607/989-100
Zatrudnię mechaników samochodowych z umiejętnością spawa-

nia. Tel. 0-602/883-125.

Dam pracę w usługach finansowych. Płaca od średniej krajowej. Tel.
0-606/403-449.
(SOJ 928/04)

Sprzedawca poszukuje pracy,
dyspozycyjność, sumienność obrotność. Tel. 0-504/668-815.
'

(SOA823I04)

355611')

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Iwona Udzik, ginekologpołożnik, 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.
MEDICUS - Maria Suwalska
ECHO SERCA, dorośli. Rejestracja
środy, tel. 747-83-83.

MEDICUS - ONKOLOGIA Grzegorz Urbański - specjalista chirurgii
ogólnej i onkologicznej. Poniedział
ki od 16.00, tel. 747-83-83.
GABINET OKULISTYCZNY, lek.
med. Hanna Marczuk Zielińska.
KOMPUTEROWE badanie wzroku
i pola widzenia, dobieranie soczewek kontaktowych. Przyjęcia: poniedziałki, czwartki 17.00 - 18.00, piątki
15.00 - 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8,
telef. 747-14-05, 0-604/536-674.

• 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8, tel.
747-14-05, 0-604/536-676.

SPECJALISTYCZNY GABINET
NEUROLOGICZNY· lek. med. B.
Łysiak-Małecka, SPE,CJALISTA
NEUROLOG, SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ. Przyjęcia do-

Il')

JO
5,

l

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY,
PRACOWNIA USG, KTG leczenie
nadżerek LEEP - LOOP - lek. med.
K. Małecki -SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK. Przyjęcia: wtorek,
środa, piątek 16.00 - 18.00, po rejestracji telefonicznej 747-12-04, po
20.00.Jarocin, ul. Gołębia 3.

(aop/334)

GABINET OKULISTYCZNY - lek.
okulista Alina Budzyńska, komputerowe badanie wzroku; Jarocin, ul.
Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwartki
od 15.00. Pilne przypadki codziennie,
tel. 747-15-13.
GABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Włodzimierz Budzyński,
specjalista ginekolog i położnik;
LASER - leczenie nadżerek, KTG,
USG. Badania okresowe i wstępne.
Jarocin, ul. Hallera 7, tel. 747-83-18.
Przyjęcia: poniedziałki i środy od 16.00.

SPECJALISTA

bra·
witamy w na~zytn biutze ogło~zeń

I

DERMATOLOG
Lek med. Alfred Hess

Jarocin ul. Sienkiewicza 14
tobokdw. PKS! P1<Pl potlci godz. 19.00 • 20.30
Jarocin ul. Wrocławska 928
(IMi!de od slrony a<. Knmyt~ 3 Mqo)
Wiorki godz. 17.00 -18.00

Pleszew, al. Wysplasklego 8
(Caalrum lklug Mad.) wlorli godL 19.00 20.00
(r„1151raqo tal 742-48-391
'-ni•: trądzJka. lusza;yey. gll)l,i<y. ......
dmrdb st.sry~ włosów i pruiokei. •. DoroQi i ddcd
UIIUW8Die: lmzajok. lllod-t. ldyb:ia.
włókniaków. oaczyaiaków.

odcisków Itp.

Tel. dan. Poznań (0-pcflks-61) 823.01 63
lub 0-601-819-926

DERMATOLOG Arkadiusz WalLECZENIE SCHORZEŃ

czyński. Przyjmuje: ul. Gołębia 3, wtor-

ki 14.00 - 15.00, czwartki 15.00 - 16.00;
tel. 0-604/537-845.

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.
GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Edyta Błoch; diagnoza i porady
psychologiczne, psychoterapia. Jarocin, ul. Wrocławska 38. Rejestracja telefoniczna 747-82-83, 0-607/093-111.
MEDYCYNA PRACY , BADANIA
KIEROWCÓW, lek. Elżbieta Skrzypczyńska - codziennie, Jarocin, ul.
Bema 29/15, tel. 505-23-25, tel. 0-696/
270-000.
(SO.I 715/04)

GABINET GINEKOLOGICZNY -USG.
lek. med. Mirosława Sosińska-Wal
czak, specjalista ginekolog - położ
nik. Przyjęcia prywatne: poniedziałek,
czwartek od 16.00; Jarocin, ul. Gołę
bia 3. Rejestracja tel. 747-38-42.
(SOJ 946.'04)

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.

CHIRURG, lek. med. Anatol Zieliński. Przyjęcia: wtorki, czwartki 16.00

,.

)4)

PRACOWNIA EEG - badania encefalograficzne mózgu. Przyjęcia po
uprzedniej rejestracji telefonicznej
747-10-09, Jarocin, ul. Gołębia 3.

~

(SOJ 795/04)

wymagania:

(2764104)

PORADNIA UROLOGICZNA:
przyjęcia wtorki. Specjaliści z Puszczykowa: dr.Marek Baranowski, środy
- dr Piotr Przybył. Poradnia KARDIOLOGICZNA: poniedziałek i piątek.
Specjaliści z Poznania: dr n. med. Marek Grygiel, dr Marek Prech. Badanie
stymulatorów serca. Poradnia PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNA:
piątek, sobota - dr Marek Proch i psycholodzy Alina Walendowska i Dorota
Groth. Kontrakty z NFZ bezpłatnie.
Pleszew, ul. Garncarska 1c. Tel.
742-75-33, badania kierowców i profilaktyczne.

frezera na 1/2 etatu. Tel.

Obcych zatrudni
lektorów. Tel. 0-502/633-004.

Firma zatrudni pracownika
na stanowisku:

poniedziałki, 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.

Zadzwoń tel. 747-65-83 lub 0-503/

Szkoła Języków

le. Raty. Tel. 733-88-30, 0-693/
~0-206.
NIEMCY • POMOC URZĘDOWO
fRA.WNA. Tel. (0-61) 853-70-07, 0-604/
f45-598.

(SOJ 959/04)

Atrakcyjna praca - Jarocin, Borek,
Giza/ki, Koźmin. Zadzwoń, tel. 0-608/
663-584.

(3689/04)

kominowych

a

na samochód
Tel. (0-61) 287-45-25.

pracowników usług
remontowo-budowlanych. Tel.
0-605/316-867.

S 1,5 blach kwasoodpornych grubości

iwożmm, 0,8 mm, 1 mm oraz elastycz4308/ łch typu ALUFOL. Tel. 742-58-01,
IB00/311-596.

Przyjmę kierowcę

Zatrudnię

(sop.'860)

Montaż wkładów

0-604/422-288.
ciężarowy.

rośli 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).

kat. C + E. Tel.

(1820/04)

TRANSPORT 6-12 ton, ładunki
twrotne. Tel. 0-600/454-736, 0-602/
15-903.

1)

.(S0J9i56I04)

Zatrudnię kierowcę

Wykształcenie średnie

(SOJ 979/04)

MALOWANIE, TAPETOWANIE,
JPachlowanie, płytki, wstawianie drzwi
łkien. Tel. 0-600/319-285.

Pilnie przyjmę do pracy murarzy
i szpachlarzy na dobrych warunkach.
Jarocin, ul. Polna 28c, tel. (0-62)
740-14-96, kom. 0-604/125-166.

(SOJ 9$ęl\l4)

Wróżka doradzi, podpowie w Jarocinie. Zgłoszenia tel. 0-695/594-447.

la

e

Fryzjerski i Kosmetyczny z'klikudziesięcioletnią renomą jest
do wynajęcia. Informacja tel. 747-12-79.

(SOJ 965/04)

ROBl'ł

DZI.

(SOJ911/04)

Zakład

,,KARCHER" - profesjonalne czyszzenie dywanów i tapicerki. Czystość,
igiena, elegancja. Tel. 505-28-30,
Jom. 0-697/140-908.
(SOJ 966/04)

:

Zespól muzyczny „FOSTER BOYS"
- wesela, zabawy, jubileusze itp. imprezy. Tel. 740-49-91.
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SPECJALISTYCZNY GABINET
PEDIATRYCZNY - lek med. Teresa
Florkowska-Sosińska, specjalista chorób dziecięcych. Przyjmuje codziennie po 16.00. Jarocin, os.
1000-lecia 3/32, tel. 747-21-09.
(SOJ 971/04)

Dr med. Dorota Fundowicz
specjalista onkolog przejęcia

ZMIANY ZVVYROONIENIOV\E
I REUMAlYCZNE
i> URAZY SPCRTOWE
I STANY POURAZOWE
i> ZMIANY PRZECIĄżENIONE
UMŁODZIEżY

GABINETY KONSULTACYJNE
JAROCIN, UL. ZAPŁOCIE 22
(obok Biedronki)
TEL (0-62) 747-24-81, (0-61) 822-00-41
PLESZEW, UL POZNAŃSKA 58
TEL. (0-62) ~ 5 5 , (0-61) 822-00-41
SPECJALISTA ORTOPEDA HENRYK GRUDNIEWICZ
z Kliniki Schorzeń Kolana w Poznaniu

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)
wtorki 13.00 - 17.00
czwartki 12.00 - 17.00
rejestracja tel. 747-36-36 w. 220
0-602/653-494

GABINET s.o.s. o
STOMATOLOGICZNY
. stomatologia zachowawcza
• protetyka • chirurgia
. choroby przyzębia
• wybielanie zębów
Czynne:
od poniedziałku do czwartku 16.00 • 21.00
piątek

Jarocin, ul.

9.00 -14.00
Kościuszki

12A

tel. 505-28-08
Mot/iwa rejestracja telefoniczna

Gazeta
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~ri i orlikóv.
) - Jarota
łarcin i Gr
~isała się Ji

rozgrywka
finale okri

Nie wierzysz? Przekonai się sam. Zapraszamy do salonu!

GERDA
P. H. U. MONOPLAST

Dalml..O,rysler Aulomotive Polika

--

kalegorii
rbRAu'VV o JAZ Vny wszys1kich
(A, B, C, O, E,_Tl_

ZLOTY MEDAL

BUDMA2002

OKNA I

Mobil

61-023 Poznań, ul. św. Michała 20
tel./fax (0-61) 877 02 71
www.voyager-club.com.pl

-

o

---

VOYAGER CLUB Sp. x o.o., Autoryzowany Dealer Chrysler i Jeep•

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

PT"

STANISŁAW PATEREK
63-720 KOŻMIN 'Mkp, ul Lipowa 8
tel (Q.62) 721-62-29 (po godz 16 00), 0-602/703-272

PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNO HANDLOWO·USlUGOWE

TAD-LEN

~

NIŻ WSlYSTKIE

Ekologlczne • Estetyczne
Nowoczesne • Solldne

SZKOLIMY RÓWNIEŻ WZAKRESIE OBSLUGI KOMBAJNÓW

S K U P

parapety, rolety wewn~rzne
I zewn•trzne
siatki przeciw owadom

• Bramy garaiowe
Sośnica

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

Biura obsługi klienta: Pleszew, ul. Rynek 19, tel. 742-74-10
Jarocin, ul. Wrocławska 49a, tel. 747-89-07
Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 10, tel. 722-66-09
Ostrów Wlkp., ul. Sobieskiego 7, tel. 735-22-18

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

GROMC„

=11:::1-11azeta

Jarocińska

(721) 6 sierpnia 2004

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

.gj. com. pI
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PODSUMOWANIE SEZONU PIŁKARSKIEGO W KATEGORII ORLIKÓW

ER

NDARD

waści

lt'da.

Trzy

drużyny

klubowe
powiat
jarociński w rozgryw- - - kach piłkarskich w katereprezentowały

drugie miejsce.
W rozgrywkach orlików drużyny składają się z siedmiu zawodników w polu i bramkarza. Zespo-

zespoły.

Oprócz drużyn z Jarocina i Goliny także Biały Orzeł Koź
min. Odbyły się dwa turnieje jesienią i dwa wiosną. Każda z dru-

ły grają na mniejszym boisku (l/4
normalnego) 2 x IO minut. Rozgrywki ligowe w tej grupie wiekowej prowadzone są systemem
turniejowym w rejonach. W rejonie jarocińskim walczyły cztery

żyn miała być gospodarzem jednego turnieju, ale drużyny doszły
do porozumienia i wszystkie odbyły się w Golinie. W każdym
z nich zwyciężyła Jarota, która
wygrała wszystkie mecze. W klasyfikacji końcowej kolejne miejsca zajęli: Biały Orzeł, PUKS Św.
Marcin i Grom.

~ARCTA Jarocin

~rii orlików (rocznik 1993 i rolad) - Jarota Jarocin, PUKS Św.
Jarcin i Grom Golina. Najlepiej
~isała się Jarotą, która zwyciężyła
rozgrywkach rejonowych i zagrała
finale okręgowym, gdzie zajęła

Jarota Jarocin

GROM Golina

Drużyna prowadzona przez
trenera Janusza Namysłowskiego
po zwycięstwie w rozgrywkachTejonowych awansowała do turnieju finałowego rejonu kaliskiego,
który odbył się w maJu w Olszowej. Brało w nim udział sześć drużyn podzielonych w eliminacjach
na dwie grupy. ·Po zwycięstwach
3:0 nad Ostrowem Wlkp. i 5:0 nad
Ostrzeszowem, J arata równie dobrze spisała się w półfinale, pokonując 4:0 Kalisz. W drugim półfi
nale Olszowa wygrała 3:0 z Ostrowem Wlkp. W spotkaniu finało
wym podopieczni Janusza Namysłowskiego przegrali z Olszową
l :2 i to gospodarze zawodów
awansowali do finału wojewódzkiego. Królem strzelców turnieju
w Olszowej został zawodnik Jaroty - Mariusz Namysłowski, który
strzelił 9 goli.
Poza rozgrywkami ligowymi,
orlicy Jaroty brali także udział w
turniejach towarzyskich. W trzech
seriach turniejów halowych rozgrywanych w Dopiewie piłkarze
Jaroty zajmowali kolejno dziewią
te, dziesiąte i jedenaste miejsce.
Znacznie lepiej podopieczni

Janusza Namysłowskiego spisali kazowy z orlikami Warty Poznań,
się na turnieju halowym w Świe prowadzonymi przez Andrzeja
bodzinie. W grach eliminacyjny Żurawskiego, podczas turnieju
Jarota poko!lała Groclin 1:0 i Ju- w Jaraczewie, który zakończył
niÓr Zbąszynek 3: I, zremisowała swoim zwycięstwem. Podopieczz Pogonią II Świebodzin 0:0 i prze- ni Zdzisława Witczaka startowali
grała z Arką Nowa Sól 1:3. Wpół
również w zawodach o puchar
finale zespól z Jarocina minimal- "Mlekołaków" w Wierzbnie. Zanie uległ Zrywowi Zielona Góra jęli tam drugie miejsce. Czterej
0:1, a w spotkaniu o trzecie miejsce ponownie, choć tym razem dopiero w rzutach karnych, przegrał
Jarota Jarocin - Jakub Kiełb, Maz Arką 0:0 rz. k. l :2.
ńusz Namysłowski, Hubert GrzebyNajbardziej prestiżowym starszak, Sebastian Koterbiak, Piotr
Malgowski, Krzysztof Grzelak, Datem dla podopiecznych Janusza
riusz Grzelak, Dawid Nawrocki,
Namysłowskiego był udział w kwietMarek Pilarczyk, Jakub Sierański,
niu w Międzynarodowym TurnieGrzegorz Kałuża, Simon Krawczyk,
ju Piłkarskim w Berlinie. RywaliHubert Czyż, Kamil Ziętek, Marcin
zowały tam dwadzieścia dwa zeLangner
PUKS Święty Marcin - Jakub
społy z Rosji, Czech, Polski i NieAdamkiewicz, Jakub Andrzejczak,
miec. Turniej rozgrywany był na
Damian Drewnowski, Mateusz Idzidwóch boiskach, w tym jedno
kowski, Wojciech Jankowski, Marcin Kosiński, Maciej Kuba, Paweł
z nich miało sztuczną nawierzchLiszka, Jędrzej Witczak, Marcin Manię. Orlicy z Jarocina nigdy
tuszewski, Marcin Ostojski, Adam
wcześniej nie mieli okazji grać
Sawarzyński, Michał Solarski, Jana sztucznej trawie, więc przekub Stasiak, Damian Świerczyński,
Bartosz Wasielewski, Hubert Wojgrali wszystkie mecze rozgrywacieszak, Maciej Wyremblewski.
ne na tym boisku. Z kolei wygryŁukasz Banasiak
wali pojedynki rozgrywane na
Grom Golina - Szymon Bcyll, Piotr
naturalnej murawie. W efekcie
Ziętek, Szymon Biadała, Dawid
Wawrzyniak, Błażej Burdziąg, Konzajęli jedenaste miejsce.
rad Bachorz, Mateusz Jelak, SzyW maju Jarota wzięła jeszcze
mon Kubiak, Michał Potarzycki, Ad,
udział w dwóch turniejach. W Dorian żakowski, Szymon Podegrodzki,
piewie podopieczni Janusza NaPaweł Kulka
mysłowskiego zajęli piąte miejsce,
pokonując w spotkaniu o tę lokatę
piłkarze PUKS-u Święty Marcin młodzików Jaroty (rocznik 1992)
Paweł Liszka, Maciej Kula, Jakub
l :O. Z kolei na turnieju w Śremie, Andrzejczak i Adam Sawarzyński
gdzie walczyły wspólnie drużyny znalazło się w reprezentacji okrę
z roczników 1992 i 1993, orlicy gu kaliskiego na wojewódzki „TurJaroty zajęli piętnaste miejsce w gro- niej Mlekołaków". W zawodach
nie czterdziestu trzech drużyn.
rozegranych na sztucznej murawie
Czterech zawodników z druży poznańskiego AZS-u Kalisz zajął
ny orlików Jaroty - Hubert Grze- drugie miejsce, przegrywając tylbyszak, Jakub Kiełb, Simon Kraw- ko finał z Piłą.
czyk i Mariusz Namysłowski - zostało powalanych do kadry okrę
Grom Golina
gu kaliskiego na obóz sportowy
Drużyna prowadzona przez
w Mikorzynie.
Piotra Kowalczyka z powodu
braku środków finansowych w ograPUKS Święty Marcin
niczony sposób przygotowywaZespół prowadzony przez
ła się do swoich rozgrywek.
Zdzisława Witczaka poza rozPoza turniejami ligowymi nie
grywkami ligowymi uczestniczył brała udziału w innych zawotakże w dwóch seriach turniejów
dach. Wyjątkiem był start w turhalowych w Dopiewie oraz w za- nieju Marka Wielgusa w Golu~
wodach hal9wych w Swarzędzu. chowie, gdzie orlicy Gromu zaRozegrał też towarzyski mecz po- jęli czwarte miejsce.
(pw)

I turniej 22.09.03
św. Marcin Jarocin - Jarała Jarocin-0?2
Biały Orzeł Kożmin - Grom Golina 3!1

św. Marcin

- B.O. Kożmin 1:2
Jarota
- Grom
5:1
św. Marcin
- Grom
3:0
Jarota
- B. O. Kotmin ?
li turniej 4.10.03
Jarota
- B. O, łt>żmin 5;0
Grom
- św. ~rcin 1:O
Jarota
- Grom
5O
B. O. Kożmin
- św. Marcin 7:1
Jarota
- św. Marcin 6 O
B. O. Kożmin
- Grom
t :O
Ili turniej 26.04.04
św. Marcin
- Grom
1 :O
B. O. Kożmin
• Jarota

św. Marcin
- B. O. Kożmin
13rom
- Jarota
św. Marcin
- Jarota
Grom
- B. O. Koźmin
IV turniej 10.05.04
Grom
- Jarota
św. Marcin
- B. O. Kożmin
Grom
- św. Marcin
Jarota
- B. O. Koźmin
Grom
- B. O. Kożmin
Jarota
- św. Marcin

Tabela

0:2
1:4

2:1
2:3
5:0
1:O
3:0

końcowa:

. Jarota Jarocin

:Z..

1:2
0:3
0:5

Biały Orzeł Kożmin

św. Marcin Jarocin
Grom Golina

34 49-4
19 21-26
12 12-31
6
7-27

34

SPORT

I kolejka rozgrywek
Sobota - 7 sierpnia
godz. 14.00 Warta

godz. 16.00
godz. 15.00
Międzychód

~

- Unia Swarzędz

-1922LechlaKo-

Czarni Wróblewo
- Obra Zbąszyń
Polonia Poznań
- TS 1998 Dopiewo
Remes Promień Opalenica· Kotwica Kórnik
Sparta Szamotuły
• Grom Ciepłownik
Phytopharm Klęka
- ~Tramsro

godz 15.00
godz. 11.00
godz. 16.00
gódz. 16.00
godz. 11.00

- Sparta Szamotuły
- Kotwica Kórnik

• TarrlM!TarroM>

godz. 17.00 Lechita Kłecko
Niedziela • 8 sierpnia
godz. 15.00 Kłos Zaniemyśl

strzim

Obra Zbąszyń
1922 Lechia Kostrzyn

li kolejka rozgrywek
Sobota • 14 sierpnia
godz. 17.00 Tamovia Tarnowo Podg. - ~Tramsro
godz. 16.00 Grom Ciepłownik Plewiska • Phytophann
Klęka

godz. 16.00 Remes Promień Opalenica - Sparta Szamotuły
godz. 17 00 Unia Swarzędz
• Kłos Zaniemyśl
godz. 14.00 Warta Międzychód
• Lechita Kiecko
Niedziela -15 sierpnia
godz 17.00 TS 1998 Dopiewo
Kotwica Kórnik
godz. 16.00 Obra Zbąszyń
- Polonia Poznań
godz. 15 00 1922 Lechia Kostrzyn - Czarni Wróblewo

V kolejka rozgrywek
Sobota • 4 września
godz. 16.00 Kotwica Kórnik
- Unia Swarzędz
godz. 16.00 Zjednoczeni Trzemeszno - TS 1998 Dopiewo
godz. 16.00 Grom Ciepłownik Plewiska- Remes Promień
Niedziela • 5 września
. mtMIlrro,\ol'tqj.
godz. 15.00 Kłos Zaniemyśl
godz. 15.00 Czami Wróblewo
- Lechita Kiecko
godz. 11.00 Polonia Poznań
• Warta Międzychód
godz. 16.00 Sparta Szamotuły
- 1922 Ls::tia Koslrzyn
godz. 15.00 Phytophann Klęka
- Obra Zbąszyń
VI kolejka rozgrywek
Sobota • 11 września
godz. 16.00 Tamovia Tarnowo Podg.
godz. 16.00 Unia Swarzędz
godz. 14.00 Warta Międzychód
godz. 16.00 Lechita Kiecko
Niedziela • 12 września
godz. 16.00 TS 1998 Dopiewo
godz. 16.00 Obra Zbąszyń
godz. 15.00 1922 Lechia Kostrzyn

~

godz. 16.00 Kotwica Kórnik
godz. 16 00 Zjednoczeni Trzemeszno
Niedziela • 22 sierpnia
godz. 15.00 Kłos Zaniemyśl
godz. 15 00 Czarni Wróblewo
godz 11 00 Polonia Poznań
godz. 16. 00 Sparta Szamotuły
godz 15.00 Phytopharm Klęka

- Obra Zbąszyń
- Grom Ciepłownik
- Warta Międzychód
- Unia Swarzędz
• 1922 Ls::tia Koslrzyn
• TS 1998 Dopiewo
• Remes Promień

Kłos Zaniemyśl

- Czami Wróblewo

VII kolejka rozgrywek
Sobota • 18 września
godz. 16.00 Kotwica Kórnik
• Lechita Kiecko
godz. 16.00 Zjednoczeni Trzemeszno • 1922 Lechia Ko-

strzim

godz. 16.00 Grom Ciepłownik Plewiska • Obra Zbąszyń
godz. 16.00 Remes Promień Opalenica • TS 1998 Dopiewo
Niedziela • 19 września
godz. 15.00 Czarni Wróblewo
~

• Kłos Zaniemyśl
• Warta Międzychód
• Unia Swarzędz

Polonia Poznań
Sparta Szamotuły
Phytophann Klęka

IV kolejka rozgrywek

godz 1-1.00
godz. 16.00
godz. 15.00

Sobota • 28 sierpnia
godZ 17.00 Tarnovla Tarnowo Podg. • Grom Ciepłownik
godz. 16.00 Remes Promień Opalenica· Zjednoczeni
Trzemeszno
godz 17.00 Unia Swarzędz
• Polonia Poznań
godz 14.00 Warta Międzychód
- Czami Wróblewo
godz. 17.00 Lechita Kiecko
• Kłos Zaniemyśl

VIII kolejka rozgrywek
Sobota • 25 września
godz. 16.00 Tarnovla Tarnowo Podg.
godz. 16.00 Unia Swarzędz
godz. 14.00 Warta Międzychód
godz. 16.00 Lechita Kiecko

Niedziela - 29 sierpnia

Niedziela • 26 wrze~nia

godz. 17.00

godz. 16.00

TS 1998 Dopiewo

• Phytopharm

Klęka

- Grom Ciepłownik
-~Tramsro
- Phytopharm

Klęka

godz. 15.00
Ili kolejka rozgrywek
Sobota - 21 sierpnia
godz. 17.00 Lechita Kiecko

- Remes Promień
• Sparta Szamotuły
- Kotwica Kórnik
• Polonia Poznań

Obra Zbąszyń

- TS 1998 Dopiewo
• ~Tramsro
- Phytópharm Klęka
- Sparta Szamotuły

godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 15.00
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1922 Lechia Kostrzyn
Kłos Zaniemyśl

Czarni Wróblewo

• Grom Ciepłownik
• Kotwica Kórnik
- Polonia Poznań

IX kolejka rozgrywek
Sobota • 2 patdziernika
godz. 15.00 Kotwica Kórnik
- Czarni Wróblewo
godz. 15.00 Zjednoczeni Trzemeszno - Warta Międzychód
godz. 15.00 Grom Ciepłownik Plewiska- Unia Swarzędz
godz. 15.00 Remes Promień Opalenica - 1922 Lechia Koslrzyn
Niedziela - 3 patdziernika
godz. 11.00 Polonia Poznań
- TmMI lrro,\ol'tqj.
godz. 16.00 Sparta Szamotuły
- Kłos Zaniemyśl
godz. 15.00 Phytophann Klęka
• Lechita Kiecko
godz. 16.00 TS 1998 Dopiewo
- Obra Zbąszyń
X kolejka rozgrywek
Sobota • 9 patdziernika
godz. 15.00 Tarnovla Tarnowo Podg.
godz. 15.00 Unia Swarzędz
godz. 14.00 Warta Międzychód
godz. 15.00 Lechlla Kiecko
Niedziela -10 patdziernlka'
godz. 15.00 1922 Lechia Kostrzyn
godz. 15 .00 Kłos Zaniemyśl
godz. 15.00 Czami Wróblewo
godz. 11.00 Polonia Poznań

- Obra Zbąszyń
• Remes Promień
• Grom Ciepłownik
• 4dmB'ibmsro
• TS 1998 Dopiewo
- Phytopharm Klęka
• Sparta Szamotuły
- Kotwica Kórnik

XI kolejka rozgrywek
Sobota • 16 patdziernlka
godz. 15.00 Kotwica Kórnik
- TmM!lmwll'tqj.
godz. 15.00 Zjednoczeni Trzemeszno • Kłos Zaniemyśl
godz. 15.00 Grom Ciepłownik Plewiska - Lechita Kiecko
godz. 15.00 Remes Promień Opalenica - Warta Międzychód
Niedziela • 17 patdzlernlka
godz. 15.00 Sparta Szamotuły
• Polonia Poznań
godz. 15.00 Phytopharm Klęka
• Czarni Wróblewo
godz. 15.00 TS 1998 Dopiewo
• Unia Swarzędz
godz. 15 00 Obra Zbąszyń
• 1922 l.edlla Koslrzyn
XII kolejka rozgrywek
Sobota - 23 patdzlernlka
godz. 15.00 Tamovla Tarnowo Podg. • 1922 Lechia Ko-

strzim
godz.
godz.
godz.
godz.

15.00
14.00
15.00
15.00

Unia Swarzędz
Warta Międzychód
Lechita Kiecko
Kotwica Kórnik

• Obra Zbąszyń
• TS 1998 Dopiewo
• Remes Promień
• Sparta Szamotuły

Niedziela • 24 patdilernlka
• Remes

Promień

godz. 15.00

Kłos Zaniemyśl

- Grom Ciepłownik

godz. 15.00
godz. 11.00

Czami Wróblewo
Polonia Poznań

• 4ómBibmsro
· Phytopharm

Klęka

XIII kolejka rozgrywek
Sobota • 30 patdziernika
godz. 15.00 Zjednoczeni Trzemeszno • Polonia Poznań
godz. 15.00 Grom Ciepłownik Plewiska- Czami Wróblewo
godz. 15.00 Remes Promień Opalenica • Kłos Zaniemyśl
Niedziela • 31 patdziernika
• BIDAlam.wl'tqj.
godz. 14.00 Sparta Szamotuły
godz. 14.00 Phytopharm Klęka
• Kotwica Kórnik
godz. 14.00 TS 1998 Dopiewo
- Lechita Kiecko
godz. 14.00 Obra Zbąszyń
• Warta Międzychód
godz. 14.00 1922 Lechia Kostrzyn • Unia Swarzędz

p

popu
pliną

Ziem
stanc

lem wyjątku.
sportowcó\1
XIV kolejka rozgrywek
cach
stanowi
Sobota - 6 listopada
Najlepszy
godz. 14.00 Tarnovla Tarnowo Podg. • Unia Swarzędz
godz. 14.00 Warta Międzychód
-1922 Lechia Ko- Jarota Jar
strzyn
zonie
zwycii
- Obra Zbąszyń
godz. 14.00 Lechita Kiecko
ligi wielk.O]
godz. 14.00 Kotwica Kórnik
• 41hxarfbmst>
Niedziela • 7 listopada
, ·owej. W I
godz. 14.00 Kłos Zaniemyśl
• TS 1998 Dopiewo
ota zdobył
godz. 14.00 Czarni Wróblewo
• Remes Promień
~czeblu
woje
godz. 14.00 Polonia Poznań
• Grom Ciepłownik
godz. 14.00

Sparta Szamotuły

- Phytophann

Klęka

XV kolejka rozgrywek
Czwartek • 11 listopada
godz. 13.00 Phytopharm Klęka
• lmMaam.wl'tqJ.
godz. 13.00 Zjednoczeni Trzemeszno • Sparta Szamotuły
godz. 13.00 Grom Ciepłownik Plewiska· Kotwica Kórnik
godz. 13.00 Remes Promień Opalenica· Polonia Poznań
godz. 13.00 TS 1998 Dopiewo
• Czami Wróblewo
godz. 13.00 Obra Zbąszyń
• Kłos Zaniemyśl
gódz. 13.00 1922 Lechia Kostrzyn - Lechita Kiecko
godz. 13.00 Unia Swarzędz
• Warta Międzychód
XVI kolejka rozgrywek (awansem z rundy wiosennej)
Niedziela -14 listopada
godz. 13.00 Tamovia Tarnowo Podg. • Warta Międzychód
godz. 13.00 Unia Swarzędz
• Lechita Kłecko
godz. 13.00 1922 Lechia Kostrzyn • Kłos Zaniemyśl
godz. 13.00 Obra Zbąszyń
• Czarni Wróblewo
godz. 13.00 TS 1998 Dopiewo
• Polonia Poznań
godz. 13.00 Kotwica Kórnik
• Remes Promień
godz. 13.00 Grom Ciepłownik Plewiska- Sparta Szamotuły
godz. 1
ZJednomnl Trzemeszno • Phytopharrn Klęka

a.oo

Uwlgl: Lechia Kosbz)'nlMI pillWDml!Cal !li IIVlcDlefra) IUIIIQllra-w~

CZYKTÓR
na igrzyske

osiągnięcia

li kraju, ar1
MEMORIAŁ
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I

Mistrzyni Polski w aquathlonie

TOMASZA MICHALAKA W GOLINIE

w

Grom Golina zwyciężył w turnieju piłkarskim, będącym memoriałem tragicznie zmarłego
przed rokiem młodegt> piłkarza
Gromu Tomasza Michalaka.
W finałowym meczu podopieczni Sebastiana Waszkiewicza pokonali Błękitnych Spartę Kotlin
3:1.
W turnieju wzięło udział
pięć drużyn. Trzy amatorskie:
WW Bis Obra Stara, Zakłady
Biernacki Golina i Szpachlarze
Jelak Golina. Te trzy zespołu
rozegrały między sobą turniej
· o prawo gry z drużynami ligowymi w półfinałach. Ostatecznie
WW Bis Obra Stara. w składzie
której znalazło się kilku byłych

minut, w którym Grom zwycię
żył

3: l.

Przed turniejem działacze
i piłkarze klubu z Goliny zapalili znicz na grobie Tomka Michalaka.
Mimo problemów drużyna
Gromu Golina nadal występo
wać będzie w rozgrywkach kaliskiej klasy okręgowej. Decyzję
taką podjęto na zebraniu zarzą
du klubu. · Uzyskaliśmy na razie ustne zapewnienie, ale lada
moment podpiszemy umowę, od
właściciela Zakładów Mięsnych

"Biernaccy", że regularnie bę
dzie wspierał drużynę seniorów
- powiedział prezes Gromu Ryszard Kowalski.
W Gromie nastąpiła zmiana
piłkarzy Białego Orła Koźmin
oraz pochodzący z Jarocina, a pra- trenera. Z prowadzenia zespołu
cujący na parafii w Koźminie
zrezygnował ze względów roWlkp. ksiądz Maciej Dudek, dzinnych Grzegorz Walczak.
przegrał minimalnie 0:1 z Błę
Nowym, grającym, trenerem zokitnymi Spartą Kotlin, a Za- stał Sebastian Waszkiewicz.
kłady Biernaccy przegrały z GroSpoś'ród tych piłkarzy, którzy
mem 0:5. W meczu o trzecie wiosną występowali w Gromie,
miejsce WW Bis pokonał 2: 1 najprawdopodobniej w Golinie
Biernackich. W finale ligowcy nie zagra już Marek Troiński,
rozegrali krótki sparing 2 x 30 który zamierza przejś'ć do Phy-

tophannu Klęka. Po okresie wydo Jaroty powrócił
Łukasz Stachowiak. Z drużyną
z Jarocina trenuje także Artur
Sobczak. Z kolei Piotr Półtora
czyk uczestniczy w zajęciach
Astry Krotoszyn. W drużynie
z Goliny nie pojawił się jak dotąd żaden nowy piłkarz.
Pcxłopieczni Sebastiana Waszkiewicza rozegrali też spańngi,
przegrywając tylko 0:2 z czwartoligowym LKS-em Gołuchów
i wygrywając 4:0 z Polonią Żer
ków
pożyczenia

(pw)

Joanna Stawicka (Pirania
Jarocin) została mistrzynią Polski w aquathlonie w kategorii
dzieci (rocz. 1993 i młodsze).
W skład aquathlonu (pochodna triathlonu) wchodzi pływanie
i bieganie. W kategorii dzieci jedenastoletnich zawodnicy mają
do pokonania 100 m na basenie odkrytym oraz bieg na dystansie 600 m (wszystko w jednym ciągu). Zawodniczka Piranii Jarocin spisała się bardzo
dobrze i pewnie zwyciężyła
w mistrzostwach wyprzedzając

dział Witold Bierla, trener Piranii.
- Zwycięstwo Aśki to wielki sukces. Warto wspomnieć o przy-

gotowaniu biegowym zawodniczki, za które odpowiadał Wojciech
Paw/owski, nauczyciel z SP 5. Teraz chcemy wystąpić na Mistrzostwach Polski w Duathlonie czyli
biegu,jeidzie na rowerze iponownie bieganiu - dodał Bierla
(faf)

Środa· 4 sierpnia

cy udział ,

kach ligm
oprócz Ja
w klasie o
cza w Bków Po
Gladiato1
w tej sam
kitni Sp11
czewiesie. Istni
zujące s

dzieżą,j:

Klub Sp
Jedn

piłkarz)'

kańerę

Żurawsl

Zawisza Bydgosicz

- Jarota Jarocin

ta·
Jarota Jarocin

Grom: P. Ignasiak (D. Liske) • M.
Cyfert, D. Liberek, S. Machowiak, A.
Cyfert A Barański, L Michalak, S.
Waszkiewicz, W. Tomaszewski, A.
Kowalczyk, R. ldkowiak, J. Kowalczyk Ł Pilarczyk, Ł Stolaś

ty. - Po raz pierwszy startowaliśmy
w tego typu zawodach - powie-

ZAPOWIEDZI SPOTKA "

0:4
R. ldkowlak 2,
J. Kowalczyk,
A. Kowalczyk

drugą w klasyfikacji Aleksandrę
Grzesiak z Kalisza o pół minu-

z najlepszy
nej często I
nad dwa t)
nie jest w I
gciach po
W każdej
mniejjedt

(godz. 17:00)

1erpnia

- Zawisza Bydgosicz

(godz 1700)

zasłużo1

nej klu
skich ~
Jarocin
ski- jes
lepszyc

weźmi1

skach
Phytopharm Klęka

Zjednoczeni Trzemeszno

(godz 11 :00)

Grom Golina

Iskra Sleroszswice

(godz 1600)

Sparta Panienka
Orkan Taczanów
Rolmex Cielcza

- Polonia 2erków
Gladiatorzy Sierszew P.
- Unia Szymanowice

(godz. 16:00)
(godz. 11 00)
(godz. 11 00)

gdyż

I

rarocinska jzeta Jarocińska
rpnfa 2004 (721) 6 sierpnia 2004
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PIŁKA NOŻNA NA IGRZYSKACH

L dla
Piłka nożna jest najpopularniejszą

dzieżowa

nie

zdołała się

do nich

dyscy-

zakwalifikować, przegrywając

sportu na świecie.
.
me
1 ."yt:h -1
stanowi pod tym wzglę~at ~m wyjątku. Najliczniejszą grusportowców w Jarocinie i okocach stanowią właśnie piłkarze.
Najlepszy klub naszego regiofU - Jarota Jarocin - w minionym
łezonie zwyciężył w rozgrywkach
ligi wielkopolskiej grupy połuowej. W poprzednim sezonie
!Jop~·, I
om,~, 1
ota zdobyła Puchar Polski na
~"f, n11 ~czeblu wojewódzkim. Nie są to

dwumecz z Białorusią.
Mimo iż futbol w dziwny sposób rozprzestrzenił się po całym
świecie (grano w piłkę w starożyt
nym Egipcie, zabawa z piłką była
też ulubioną formą rozrywki Azteków, Majów i Inków), za jego
kolebkę uznana została Europa,
a szczególnie Wyspy Brytyjskie.
To właśnie Anglia jest ojczyzną
współczesnego futbolu. W tym
kraju powstał pierwszy klub i pietwszy narodowy związek piłkarski.
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. Jarocms
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Klęka

chód
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CZY KTÓRYŚ Z JAROCIŃSKICH młodych piłkarzy zagra kiedyś
na igrzyskach olimpijskich?
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w skakraju, a mimo to występy jednej
z najlepszych drużyn ligi regionalnej często przychodzi oglądać ponad dwa tysiące kibiców! Podobnie jest w pozostałych miejscowo§ciach powiatu jarocińskiego.
W każdej z gmin istnieje przynajmniej jeden zespół piłkarski biorą
cy udział w regularnych rozgrywkach ligowych. W gminie Jarocin,
oprócz Jaroty, także Grom Golina
w klasie okręgowej i Rolmex Cielcza w B-klasie, w gminie Żer
ków Polonia w A-klasie oraz
Gladiatorzy Sierszew Pieruszyce
w tej samej lidze, w Kotlinie - Błę
kitni SIHfaKalinwA-~awJaraczewie - Sparta Panienka w B-klasie. Istnieją także kluby specjalizujące się tylko w pracy z mło
dziei.ą, jak Parafialny Uczniowski
Klub Sportowy Święty Marcin.
Jednym z najbardziej znanych
piłkarzy, którzy zaczynali swoją
~arierę w Jarocinie był Andrzej
Zurawski. Obecny prezes wielce
zasłużonego dla polskiej piłki noż
nej klubu Warta Poznań piłkar
skich podstaw uczył się w Jarocie
Jarocin. Jego syn - Maciej Żuraw
ski - jest w tej chwili jednym z najlepszych polskich piłkarzy. Nie
weźmie jednak udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach,
gdyż polska reprezentacja mło-

Tam też ustalono kanon reguł obowiązujących w futbolu.
Do Polski piłka nożna trafiła
jeszcze w XIX wieku. Właśnie
w lipcu tego roku obchodziliśmy
sto dziesiątą rocznicę rozegrania
pierwszego meczu piłkarskiego na
ziemiach polskich. We Lwowie
w 1894 roku rywalizowały ze sobą
drużyny lwowskiego i krakowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół", przy okazji
zlotu członków tej organizacji.
Pierwsze kluby piłkarskie powstały jednak nieco później - w 1903
roku Sława (Czarni) Lwów, a niebawem w tym samym mieście Lechia i Pogoń. W Krakowie w 1906
roku powstały Wisła (obecny
mistrz Polski) i Cracovia (aktualnie beniaminek I ligi).
Zawody w piłce nożnej nie
były rozgrywane podczas trzech
pierwszych igrzysk nowożytnych.
Dopiero w 1908 roku podczas
igrzysk rozgrywanych Londynie
organizatorzy umieścili turniej pił
karski w oficjalnym programie.
Siedem państw zgłosiło osiem drużyn (dwa zespoły francuskie), ale
ostatecznie wystąpiło tylko sześć
ekip. W finale Wielka Brytania pokonała Danię 2:0. Te zawody były
pietwszymi §wiatowymi zmaganiami piłkarskich reprezentacji narodowych. Mistrzostwa świata

w piłce nożnej, które współcześnie
niemalże dorównują rangą igrzyskom, rozegrane zostały po raz
pierwszy dopiero w 1930roku-w Urugwaju. Turnieje olimpijskie nigdy jednak nie osiągnęły tej rangi, jakimi
cieszą się mistrzostwa świata, a to
za sprawą przepisów o amatorstwie,
jakie obowiązywały na igrzyskach.
Z tego względu wielu wspaniałych
piłkarzy, którzy grą w piłkę nożną
zarabiali na życie, nigdy nie wzięło
udziału w turnieju olimpijskim.
Ciekawostką jest to, że w fmale następnego turnieju olimpijskiego w 1912 roku w Sztokholmie
spotkały się te same zespoły i ponownie Wielka Brytania okazała
się lepsza, pokonując Danię 4:2.
A jeszcze większą fakt, że jednym
z najlepszych duńskich piłkarzy
był wówczas młody, ale już słyn
ny, uczony- fizyk, późniejszy laureat nagrody Nobla - Niels Bohr.
Na następnych igrzyskach - w 1920
roku w Antwerpii - mieli zadebiutować piłkarze Polski. Przeprowadzono nawet zgrupowanie kadrowiczów w Krakowie. Zamiast na
boisko, sportowcy trafili jednak na
front, gdyż trwała jeszcze pierwsza wojna światowa. Debiut nastąpił cztery lata później w Paryżu. Nie był on jednak udany,
gdyż nasza drużyna wyraźnie uległa 0:5 Węgrom i odpadła z dalszych rozgrywek.
Po raz drugi w igrzyskach polscy piłkarze wzięli udział dopiero
w 1936 roku w Berlinie. Co prawda dwa najsilniejsze okręgi piłkar
skie - lwowski i krakowski - były
przeciwne udziałowi w turnieju
olimpijskim, ale istniejący już
wówczas PZPN, główni~ ze wzglę
du na niskie koszty udziału, postanowił zgłosić Polskę do tego turnieju (Wielki finał. Opowieść o udziale Polaków w piłkarskich turniejach olimpijskich, Warszawa 1977,
s. 25-26). Mimo braku dyscyplinarnie zdyskwalifikowanego najlepszego napastnika Ernesta Wilimowskiego, Polska spisała się bardzo dobrze, zdobywając czwarte
miejsce. Po zwycięstwie 5:4 nad
Wielką Brytanią liczono jednak
przynajmniej na srebrny medal.
Wydawało się, że Polacy poradzą
sobie w półfinale z Austrią, tymczasem przegrali 1:3. Krótka była
przygoda Polaków na igrzyskach
w Helsinkach w 1952 roku, gdzie
przegrali swój drugi mecz z Danią
0:2, a także na igrzyskach w Rzymie w 1960 roku, gdzie po raz
pierwszy rywalizowano w grupach.
Wreszcie w 1972 roku w Monachium Polska odniosła historyczny sukces. Pod wodzą znako-
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mitego trenera Kazimierza Górskiego reprezentacja Polski się
gnęła po złoty medal. W drodze do
finału Polacy pokonali Kolumbię,
Ghanę, NRD, ZSRR i Maroko,
a zremisowali tylko z Danią. Finałowy pojedyne!c z Węgrami był
bardzo emocjonujący. Do przerwy
prowadzili 1:O Madziarzy, ale po
przerwie dwa gole dla Polski zdobył Kazimierz Deyna (król strzelców turnieju). Po igrzyskach,
zwłaszcza na Zachodzie, starano
się umniejszyć sukces Polaków,
tłumacząc iż w turniejach olimpijskich drużyny zachodnie startują
w rezerwowych składach, bez zawodowców. Dwa lata później, na
mistrzostwach świata w Niemczech podopieczni Kazimierza
Górskiego udowodnili, że są znakomitym zespołem. Zajęli trzecie
miejsce, a wielu znawców stwierdziło, że byli najlepszą ekipą mistrzostw. Z następnych igrzysk
w 1976 roku w Montrealu Polacy
wrócili ze srebrnym medalem. Porażkę w finale z NRD I :3 przyjęto
z rozczarowaniem, któregó nie
osłodził nawet tytuł króla strzelców wywalczony przez Andrzeja
Szarmacha.
Podobny wyczyn z 1992 roku
przyjęto już z entuzjazmem. Po
kilku latach braku sukcesów (po
raz ostatni w wielkiej imprezie
reprezentacja Polski brała udział
w 1986 roku) drugie miejsce wywalczone w Barcelonie przez ekipę Janusza Wójcika było niewyobrażalnym osiągnięciem. "Ponownie Polacy byli rewelacją turnieju.
W grupie pokonali Kuwejt oraz
uznaną firmę - Włochów. Na koniec zremisowali z USA. Potem
było zwycięstwo nad Katarem i kanonada w półfinale z Australią,
wygranym 6: 1. Szalał duet napastników Wojciech Kowalczyk i Andrzej Juskowiak. Ten drugi został
królem strzelców turnieju, a wypada przypomnieć, że swoją karle-

.

rę rozpoczynał w Kani Gostyń,
z którym to zespołem rywalizuje
w kilku ostatnich latach Jarota Jarocin w rozgrywkach IV ligi. Finał
z gospodarzami turnieju Hiszpanami był znakomitym widowiskiem.
Polacy objęli prowadzenie po
strzale Kowalczyka, ale później na
prowadzenie wyszli Hiszpanie. Do
wyrównania doprowadził Ryszard
Staniek i gdy wszyscy czekali na
dogrywkę, zwycięskiego gola dla
Hiszpanów zdobył Kiko.
Turniej na igrzyskach w Barcelonie był pierwszym, w którym
obowiązywały nowe zasady, ponieważ w latach osiemdziesiątych
MKOl. dopuścił do startu w igrzyskach zawodowców, a mimo to
niewiele gwiazd piłkarskich brało
udział w tych turniejach. Postanowiono, iż na olimpiadach rywalizować będę reprezentacje złożone
z zawodników do lat 23 wzmocnione ewentualnie tylko trzema
starszymi piłkarzami.
W dwóch ostatnich turniejach
olimpijskich tytuły mistrzowskie
zdobywały drużyny z Czarnego
,Lądu. W Atlancie po wspanialej grze triumfowali Nigeryjczycy
z gwiazdami Augustine Okoc.ha,
Nwankwo Kanu, Finidi George,
a przed czterema laty w Sydney
zwyciężył Kamerun z Patrickiem
M'Boma, Samuelem Eto' o, Geremi i Laurenem. Żadna z tych drużyn nie wystąpi jednak w Atenach,
co było ogromną niespodzianką
eliminacji afrykańskich. Czy
mimo to dzięki Mali, Ghanie, Tunezji bądź Maroku podtrzymana
zostanie hegemonia drużyn afrykańskich?

Na koniec jako ciekawostkę
warto zaznaczyć, że od Igrzysk
Olimpijskich w Atlancie w 1996
roku rozgrywane są także turnieje
piłkarskie drużyn kobiecych. Wła
śnie Amerykanki zostały pierwszymi triumfatorkami, a w Sydney
w finale uległy Norweżkom. (pwJ
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Jarota Jarocin znowu zagra baraże o wej~cie do III ligi. Po wy- - - cofaniu się z rozgrywek
Gwardii Koszalin PZPN podjął
decyzję o rozegraniu dodatkowych
spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Jarota najpierw
zagra z ~wiszą Bydgoszcz i, jeżeli przejdzie pierwszą przeszkodę, zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu: Pogoń II Szczecin - Cartusia Kartuzy.

nych związków (Wielkopolskiego,
Zachodnio-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego)
oraz działacze PZPN. Na "spotkaniu zadecydowano o rozegraniu
dodatkowych baraży pomiędzy
czterema drużynami. Początkowo
mieli wziąć w nich udział wicemistrzowie poszczególnych IV lig:
Pogoń II Szczecin, Jarota Jarocin,
Zawisza Bydgoszcz i Gedania
Gdańsk, która zrezygnowała jednak z sz~sy gry. Także kolejne

W PIERWSZVM PODEJŚCIU do Ili Jigi Jarotę zatrzymały rezerwy Lecha.
Teraz na ich drodze staje Zawisza Bydgoszcz, Pogoń li Szczecin I Cartusia
Kartuzy

Mimo

że

rozgrywki III ligi

startują już w najbliższy weekend,

nadal nie wiadomo.jakie drużyny
w nich wystąpią. Po wycofaniu się
Aluminium Konin (spadkowicz
z II ligi), podjęto decyzję o pozostawieniu w lidze Obry Ko~cian.
Kilka dni pótniej, ze względu na
długi, postawiono w stan likwidacji Gwardię Koszalin i wycofano
ją z rozgrywek. Wolne miejsce zaproponowano Gryfowi Wejcherowo, który był na pozycji spadkowej. Jednak działacze Gryfa, ze
względów finansowych, zrezygnowali z dalszej gry w III lidze. Powstała sytuacja patowa. W piątek
30 lipca w Warszawie spotkali się
przedstawiciele czterech regional-

zespoły

z okręgu pomorskiego:
Olimpia Sztum, Orlęta Reda i Orkan Rumia nie chciały walczyć
o awans. Dopiero szósta w tabeli
Cartusia Kartuzy wyraziła chęć
gry w barażach.
W wyniku losowania Jarota Jarocin trafiłanaZawiszęBydgoszcz
(pierwszy mecz odbędzie się w Bydgoszczy w najbliższą ~rodę - 4
sierpnia o godz. 17 .00, a rewanż
rozegrany zostanie w Pleszewie
w sobotę 7 sierpnia - także o godz.
17.00). Bilety kosztować będą lOzł
i 5 zł - ulgowy. Zysk z biletów, po
opłaceniu wynajęcia stadionu, wpły
nie na konto Jaroty. Drugą parę
tworzą Pogoń II Szczecin i Cartusia Kartuzy. Zwycięzcy zagrają

w ~rodę 11 sierpnia na neutralnym gry w li lidze - Podtrzymuję to, co meczem sprawdzającymfonnęJanr
boisku decydujący o awansie mecz. mówiłem wcześniej. Prowadzone są ty przed barażami było spotkanie
W spotkaniach barażowych rozmowy z potencjalnym sponsorem. z Rolbudem w Pleszewie, rozegran<;
będą mogli zagrać piłkarze, którzy
Myślę, że stać nas na wygranie ba- w minioną środę. Podopieczni Zbifi,
zostali zgłoszeni do 3 sierpnia do raży. - powiedział prezes Wojtczak. gniewa Sadowskiego łatwo pokoruf
rozgrywek sezonu 2004/2005 (nie
W sobotnie popołudnie Jarota li lokalnego rywala 5:0. Dwie brani
ki w tym meczu zdobył Daniel W~
będą mogli więc wystąpić ci zamiała rozegrać sparing z Inkopakwodnicy, którzy odeszli z klubu). sem Kąty Wrocławskie (beniami- czak (testowany napastnik z Centry
Jeszcze tydzień temu nie bardzo nek III ligi). Ze względu na remont Ostrów), ale najprawdopodobniej nie
boiska w Jarocinie, mecz miał od- będzie on grał w J~e, gdyż nie
było wiadomo, kto w ogóle będzie
zgadzają się na to działacze Centry.
reprezentował Jarotę. Po ubiegło
być się w Klęce. Niestety spotkatygodniowych negocjacjach anek- nie nie doszło do skutku, a cała Dwa gole strzJil także Mim.ław Czajsy do umów w końcu podpisali sprawa zakończyła się skandalem. ka, a jednego Grzegorz Idzikowprawie wszyscy piłkarze (na pro- Piłkarze lnkopaksu nie zgodzili się ski. W jarocińskim klubie sprawdzaponowane warunki nie zgodzili się na grę na boczn~ boisku, a przed- ny byJ także Karol Oczkowski, któcy
(taf)
tylko Mirosław Czajka oraz Kuba stawiciele klubu z Klęki nie po- gra w Phytopharmie Klęka.
Figan, który trenuje w Borku Wlkp. zwolili graczom wej~ć na główną
Zarząd JKS Jarota organizuje au- zarządy obu klubów podjęły ne- płytę. - Już po sparingu z Obrą
tokar na mecz barażowy do Bydgocjacje na temat transferu). W skła Kościan mówiliśmy działaczom
goszczy. Wyjazd nastąpi w środę
dzie Jaroty nie ma żadnego nowe- Jaroty, że mecz z lnkopaksem może
o godz. 13.00. Chętni mogą zgłaszać
się w biurze klubu we wtorek od godz.
go zawodnika (doszli tylko gracze być w Klęce, ale tylko na bocmej
17.00 lub w środę przed wyjazdem.
z drugiej drużyny). Pozostał za to płycie - tłumaczy Adam Parus, - treKoszt przejazdu wynosi 25 zł (w cew klubie Przemysław Korzepski ner Phytopharmu. -Jeszcze w środę
nie nie Jest wliczony bilet na mecz).
(sam opłacił swój transfer). Nie dzwoniliśmy do Jaroty, żeby o tym ·
wiadomo na razie, czy pozostałe przypomnieć, aby nie było niepoZAWISZA BYDGOSZCZ
drużyny grające w barażach skorzyrozumień - dodał trener. - Na głów
31 razy występował w li lidze. Przez
stają z nowych graczy (nieoficjalnym boisku był świeżo wysypany
12 sezonów gra/a w I lidze (w senie mówi się, że Cartusia „przeję nawóz i nie mogliśmy pozwolić,
zonie 1989/90 - zajęła 4. miejsce).
W lipcu 1998 roku wojskowy zarząd
ła" kilku piłkatzy z Gedanii, a Pożeby na nim grano. Zarząd Jaroty
klubu ze względów ekonomicznych
próbował negocjować z klęczana
goń II Szczecin skorzysta z pomopodjął decyzję o wycofaniu zespomi, proponując dodatkowe pienią
cy pierwszego zespołu).
łu seniorów z rozgrywek. W IV liJarota do barażu z Zawiszą dze za wykorzystanie boiska, jeddze zagrała drużyna złożona z wychowanków. Później, w wyniku ponak działacze z Klęki pozostali
przystąpi bez Huberta Bachorza,
łączenia WKS Zawisza z KP Konin
który musi pauzować jeden mecz nieugięci. - Nie sądziliśmy, żę pił
zespół znów zagrał w Ili lidze. Fuza czerwoną kartkę, którą zobaczył karze lnkopaksu, którzy w zeszłym
zja ta nie przyniosła oczekiwanych
efektów i Zawisza spad/ do IV ligi.
w spotkaniu z rezerwami Lecha roku grali w IV lidu na gorszych
W 2001 roku doszło do kolejnej' fu(będzie mógł zagrać w rewanżu).
boiskach, będą stwarzali jakieś
zji, tym razem z Chemikiem BydNie wiadomo, czy w walce o Ili problemy - tłumaczył Jacek Dutgoszcz. W Ili lidze zagrał Chemik/
Zawisza, natomiast w IV Zawisza/
kiewicz, - członek zarządu Jaroty.
ligę drużynę wspomoże Mirosław
Chemik (obie drużyny rozgrywają
Czajka (król strzelców IV ligi), Także władze lnkopaksu próbowaswoje mecze na bardzo nowocze- który ma zostać zawieszony ły przekonać swoich piłkarzy, aby
snym stadionie przy ul. Gdańskiej
163 mogącym pomieścić 22 tys.
przez klub. - Zanąd klubu wszczął jednak zagrali na bocznym boisku,
widzów). Ten drugi zespół w kolejale gracze beniaminka III ligi
postępowanie dyscyplinarne w stonym sezonie spadł do V ligi. W kwietsunku do Mirka. Mamy 14 dni na uznali, że na tak twardym i wysuniu 2003 roku zarejestrowano Stopodjęcie decyz;ji w tej sprawie. Od
szonym boisku nie ma sensu grać.
warzyszenie Pi/karskie .:z.AWISZA"
i nowy klub uzyskał awans do IV ligi,
postawy zawodnika w najblii.szym - Na takiej płycie łatwo o kontuz;ję
a następnie zajął w niej drugie miejczasie zalei.ą nasze dalsze decyz;je czy uraz. Niedługo zaczynają się
sce (tracąc dziewięć punktów do To- powiedział prezes Janusz Wojt- rozgrywki ligowe i nie ma sensu
ruńskiego KP, który wywalczył bezpośredni awans do Ili ligi). Nieoficzak. Napastnik Jaroty nie zgodził ryzykować. A po co rozgrywać
cjalnie mówi się, że stowarzyszenie
się z zarzutami i na posiedzeniu zamecz, w którym każdy będzie
Zawisza ma za rok zająć miejsce
rządu, na które został wezwany,
przede wszystkim uważał, żeby
Chemika w Ili lidze, który deklaruje,
że stać go na grę w Ili lidze jeszcze
sobie nic nie zrobić. Taki sparing,
przedstawił specjalne o~wiadczetylko
przez jeden sezon.
nie, w którym odpiera wszystkie w którym wszyscy zagrają na pół
Najbardziej znanym piłkarzem Zazarzuty. - 'Ze swej strony mogę za· gwiazdka nie ma sensu - tłumaczy
wiszy jest Zbigniew Boniek (wychopewnić, że jeżeli trener będzie mnie
li piłkarze Inkopaksu. Ostatecznie,
wanek tego klubu; grai w nim w latach
1966-75). Obecnie drużynę tworzą
po przeszło godzinnych rozmowidział w składzie, zagram w bamłodzi pilkarże wspomagani przez
wach, drużyna z Kątów Wrocław
rażach -powiedział „Gazecie", po
doświadczonych graczy: grającego
poniedziałkowym spotkaniu z wła
skich wsiadła do autobusu i wrótrenera - obrońcę - Mirosława Rzepę (m.in. Amica Wronki; Sokół Pniedzami klubu, Mirosław Czajka.
ciła do domu, a piłkarze Jaroty
wy, Stomil Olsztyn) oraz napastnika
Prezes klubu - Janusz Wojt- przeprowadzili na bocznej płycie
- Piotra Burlikowskiego (Olimpia Poczak twierdzi, że Jarota jest orga- w Klęce trening.
znań, Polonia Warszawa oraz ligi
niemiecka, fińska i amerykańska).
nizacyjnie i finasowo gotowa do
Okazało się więc, że ostatnim
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