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W NUMER.ZE

SPORT

... Diecezjalne
dożynki
Kilku tysięcy gości spodzieorganizatorzy dożynek
diecezjalnych , które w tym roku
odbędą się w Brzóstkowie.

wają się

Zwalnianie załogi na nieludzkich zasadach oraz wyprzed
majątku - to dwa główne zarzuty stawiane poprzedniemu
kierownictwu przez byłych członków spółdzielni SHP ,,Zgoda", którzy
ośmielili się mówić na ten temat.

Hl liga
uciekła
Piłkarzom Jaroty Jarocin nie
Udało się awansować od Ili ligi.
W rozegranym w Tczewie finałowym meczu barażowym Jarota przegrała O: 1 z rezerwami
Pcgoni Szczecin, wzmocnionymi Pięcioma piłkarzami z pierwszego składu . Jedyna bramka
w tym meczu padła z rzutu karnego podyktowanego za faul
Tomasza Leżały na Łukaszu
Tralce.
Teraz Jarota rozpoczyna od-

rabiać zaległości czwartoligo-

we. Już w najbliższą środę zagra w Krotoszynie z Astrą.
Mecz rozpocznie się o godz.
11.00.

V

Szerzej na str. 36

Uroczystość odbędzie się

w niedzielę , 22 sierpnia. Rozpocznie się o godz. 11 .00 , kiedy do Brzóstkowa przyjedzie
ksiądz biskup Stanisław Napierała , ordynariusz diecezji kaliskiej. O 12.00 odprawiona zostanie dziękczynna msza świę
ta . Póżniej przed publicznością
zaprezentują się lokalne zespoły artystyczne. Dla wszystkich
przygotowano również posiłek .
Proboszcz zaprasza wszystkich wcześniej do Brzóstkowa.
Przed 11 .00 będzie można posłuchać jego opowieści o zabytkach znajdujących się na terenie parafii.
Czytaj na str. 9
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...

Zarabiają

i
Powiedziała. "eb) go
pr~enieśli na górę.
Zabrała mi narzędzie
pracy. Zasrałam rnma
w c-:,terech ścianach - w. pop11te1:

Elżbieta

Simon prajako sprzedawca.
instruktor uczniów. później
w dziale zaopatrzenia, w dziale ekonomicznym , kadrach i znowu w zaopatrzeniu. - Moje odejs'cie wycowała

/J

gląda/o

mina Elżbieta Simon. Na
drugi dzie11 rano otrzymała
pismo, że ma nie przychodzić już do pracy.
Czytaj na str. 14 I 15

rak, ::.e prz:yszła pani
wicepre-:,es - Jusryna Berlak,
-:. dwoma panami i wzięła kom-

dorabiają

Wiceburmistrz Jarocina
Gibasiewicz w minionym roku w urzędzie zarobił wię
cej od swojego szefa Adama
Pawlickiego. W rankingu nieźle
wypadają też pozostali samorządowcy : wiceburmistrz Jarocina Robert Każmierczak , wicewójt Jaraczewa Stanisław Andrzejczak oraz obecni i byli
członkowie zarządu powiatu ,
poza Stanisławem Czeszykiem.
Z jego deklaracji wynika, że prowadzone przez niego ponad 36hektarowe gospodarstwo nie
przyniosło ani złotówki zysku.
Czytaj na str. 7
Witosław

li

KOLEJNA TRAGEDIA NA NASZVCH DROGACH

... Najpierw

Rowerzystka
hie żyje
k Clterdziestosiedmioletnia
j~bicta, tniesz kanka Mieszkowa,
c ąca na rower.le, została potrąona przez samochód ciężarowy
111arkj t. ..
n
,v1an. Do zdarzenia doszło
a~-roctze nr 11 rni1rdzy Cielczą
lei) tcszkowern (200 m od świa
Okot poniedziałek 16 sierpnia
0
..... . . godz. 23.00. Przybyły na
•11lCJS
ce zdar1.ema lcka!7 pogoto-

grzebią,

potem

się

boją

CO ŁĄCZY
BURMISTRZA,
DYREKTORKĘ I PREZESA

wia stwierdzi! zgon. Kobieta najprawdopodobniej wracała do
domu z pracy. Dochodzenie w tej
sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie. Odci nek drogi nr 11 pomięd zy
Cielczą a Mieszkowem staje · i ę
jednym z najbardzi eJ niebezpiecznych na Ziemi Jarocińskiej .

Czy skończenie AWF-u może być trampoliną do zrobienia kariery? Absolwenci uczelni przekonują, ze te studia uczą godzenia obow i ązków sprawnościowo-fi:::ycznych z umysłowymi Zawodowe losy
jarociniaków - wuefistów zdają się to potwierdzać.

(faf)

Czytaj na str. 16 - 17

Hooop za biurko!

- Ludzie się boją i dzwonią.
jest zagrotenie tycia, musimy
reagować- mówią strażacy i kilkanaście razy w tygodniu wyła
pują owady, które zagrażają
mieszkańcom naszego powiatu.
Koszt każdego wezwania to
przynajmniej 100 zł. SpeCJaliści
twierdzą, że ludzie są przewraż
liwieni.
\ . r t a j na str. 22
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I NFORMACJE

JAROCIN

AWANSOWAŁ

Większa nadwyżka
Jarocin zajął 19. lokatę w kraju w rankingu miast powiatowych o największej nadwyżce
operacyjnej w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w roku
2003. Awansował z 40. miejsca
w porównaniu z 2002 rokiem.
„ Nadwyżka

operacyjna to dochody
minus wydatki bieżące.( ... )
Nadwyżka operacyjna określa, jakie
ś rodki jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozwój, a sytuacja przeciwbieżące

- 236,50 zł nadwyżki na jednego
mieszkańca w roku 2003 to niezłe osiągnięcie, tym bardziej, że
rok wcześniej było to zaledwie
189 z ł - mówi Adam Pawlicki,
burmistrz Jarocina.
(mat)

na (deficyt operacyjny) mówi nam,
na kredyt (wydajemy albo
pieniądze pożyczone, albo przejadamy majątek) - pisze we „Wspólnocie" Paweł Swianiewicz.

nastycznej. Na ukończeniu jest
przygotowywanie dokumentacji
przetargowej na zadanie zwią
zane z remontem dachu budynku szkolnego. Prace renowacyjne poch łoną około 120 tys. zł.
Część środków związanych z tą
inwestycją pozyskano z Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu.
Planowane je t również odnowienie elewacji budynku, tak
by tworzył on es tetyczną cał ość
z sala gimnastyczną.
(mat)

...-----K A D R y _ _ _~

Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej
wJarocinie

Marek

Łabędzki

Marek Łabędzki został Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożaro
wej w Jarocinie. Do jego zadań będzie
należeć m.in. współdziałanie w organizowaniu ochotniczych straży pożarnych,
przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń dla
strażaków, współpraca z urzędem miejskim, Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Jarocinie oraz innymi jednostkami. Będzie działał w imieniu burmistrza Jarocina. - Mam nadzieję, że będzie godnie reprezentował swoje
stanowisko i koordynował pracę jednostek OSP z ca/ej gminy - powiedział
Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Nowo powołany komendant stawia
na nowoczesność. Będzie dązył do unowocześnienia wyposażenia jednostek
ochotniczych. Chce pozyskiwać pienią
dze z Unii Europejskiej.

ma 52 lata.

Wykształcenie średnie

też absolwentem szkoły chorążych

Analiza i ocena realizacji budżetu za pierwsze pół
rocze oraz przygotowanie
szkół do nowego roku szkolnego będą głównymi tematami najbliższej sesji Rady
Gminy w Kotlinie. Radni
zbiorą się w piątek 20 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy. Obrady rozpoczną się
o godz. 16.00.
(Is)

Budują

razem
w Slawoszewie
Prace związane z budową
chodnika przy drodze powiatowej w Sławoszewie trwają od
dwóch lat. Być może uda s ię je
zakończyć przed 22 sierpnia, na

tędy chodzą dzieci do szkoły
- podkreśla starosta jarociński
Sławomir Wąsiewski.

Chodnik ma długość 350 m.
Z budżetu powiatu wydano na ten

w Poznaniu.

JAROCIN

Będą

remontować

Malowanie i naprawianie

MAREK
lAB~DZKI

O szkołach
na sesji

WSPÓLNA INWESTYCJA POWIATU
I GMINY KOTLIN

że żyjemy

„DWÓJKA" W REMONCIE

W Szkole Podstawowej nr 2
w Jarocinie prowadzone są remonty. Odmalowano i odświeżo
no już sa lę lekcyjną przeznaczoną na pracownię multimedialną, pokój nauczycielski oraz
kuchnię i toalety. Koszt zaplanowanych prac malarskich i koniecznych drobnych na praw
sprzętów szkolnych wyniesie
około 14 tys. zł. Środki pochodzą
z budżetu szkoły. Trwają też prace związane z zabezpieczeniem
ścian wew nątrz nowej sali gim-

- KOTLIN

Gazeta Jarocińska
34 (723) 20 sierpnia 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj .com.pl

techniczne Jest

Pracę zawodową roz-

poczynał

w .Jaromie". Od lat siedemdziesiątych związany jest ze
Od 1969 roku działa w OSP Jarocin. Strażakiem zawodowym
został w 1977 roku. Natomiast pracę w Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie rozpoczął w 1992 roku. - Pierwszy dzień w pracy i od razu
wielki ogień. Jechaliśmy gasić pożar w Kuźni Raciborskie/ na Śląsku
- wspomina Marek Łabędzki. Od maJa tego roku jest na emeryturze.
Natomiast kilka miesięcy wcześniej został prezesem OSP Jarocin.
Teraz, w związku z objęciem funkcji Komendanta Gminnego Ochrony
Przeciwpożarowej w Jarocinie, zawiesi swą działalność.
Marek Łabędzki jest żonaty. Ma trójkę dzieci. Wolny czas lubi spę
dzać w ogrodzie Uprawia kwiaty, warzywa i drzewa owocowe .
strażą.

Za kilka dni ma się rozremont jarocińskie
go ratusza . Przetarg na wykonanie robót wygrała firma
,,Elkaz" z Jarocina, pokonuj ąc dwóch innych oferentów.
Zakres prac, jakie zostaną
wykonane, obejmie w szczególności wymianę instalacji
elektrycznej, komputerowej,
remont instalacji odgromowej oraz okablowanie na
potrzeby instalacji sygnalizacyjno-alarmowej (p.poż.).
Pochłonie to 48.180 zł . Prace mają się zakończyć w popocząć

łowie września .

(mat)

Inicjatywa
,,Tęczy"
Niepubliczne przedszkole w Radlinie poprowadzi od
września miejscowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży " Tęcza". Gmina Jarocin przekaże na ten
cel około 70 tys. zł w skali
roku. W przedszkolu będą
funkcjonowały dwa oddziały. Będzie się ono mieściło
w budynku po byłej szkole.
- Już mamy 36 przedszkolaków. Są to również dzieci
z Cie/czy - mówi Maciej
Kostka, prezes stowarzyszenia „Tęcza". Zgłoszenia
przyjmowane są pod nr tel.
749-30-44.
W przedszkolu pracować będą dwie przedszkolanki i jedna osoba do pomocy. Dyrekrotem została
Marlena Naklicka.
(mat)

łask

Marek Łabędzki obecnie pełni funkPrezesa Ochotniczej Straży Pożar
nej w Jarocinie. Ale już zapowiada, że
zrezygnuje. - Nie chcę, żeby moje nowe
obowiązki kolidowały z zajmowanym dotychczas stanowiskiem - mówi Marek
Łabędzki. Za swoją pracę komendant
będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 625 zł brutto.

27 sierpnia planowane
jest uruchomienie, po letniej przerwie, basenu krytego w Jarocinie. Obiekt bę
dzie czynny od poniedział
ku do soboty w godzinach
od 7.00 do 22.00 . Natomiast w niedzielę od 10.00
do 18.00.

(mat)

(mat)

cję

kiedy zaplanowano w Sławosze
wie dożynki wiejskie. Inwestycję realizują wspólnie powiat
i gmina Kotlin. - 'Zdecydowaliśmy o potrzebie budowy chodnika z uwagi na bezpieczeństwo
mieszkańców. Ruch samochodowy w tym miejscu jest spo,y, czę 
sto przejeżdżają tu tiry. Chodnik
był bardw potrzebny, ponieważ

cel 270 tys. zł. W 2003 roku wykonano kanalizację deszczową,
która kosztowała 166.926 zł,
w 2004 roku samorząd wyasygnował l 00 tys. zł, na położenie
chodnika. Prace przy jego ukła
daniu wykonują bezrobotni zatrudnieni przez urząd gminy
w Kotlinie w ramach robót publicznych - około 1Oosób. (ag)

ROZBUDUJĄ KAPLICĘ CMENTARNĄ

Modernizacja
za ponad 300 tys. zł
Rozbudowa jarocińskiej kaplicy cmentarnej i modernizacja
starszej części obiektu pochłonie
301.286 zł netto. Przetarg
wygrała firma Rem-Bud. Roboty mają rozpocząć się za kilka
dni i potrwać prawie do końca
roku.
Dopóki prace budowlane nie
będą przeszkadzały w odprawianiu ceremonii w domu przedpogrzebowym, nadal będą się one
tam odbywały. Póiniej obrząd
ki zostaną przeniesione pod
PROJEKT kaplicy
j
cmentarnej po modernlza~ji

JAROCIN

Kryty
wraca do

_.,___-=------"---..-----~

STAROSTA LICZY, że budowę chodnika uda się za.kończyć
przed niedzielnymi dożynkami

specjalnie w tym celu rozbity n_arniot
poza terenem cmentarza lub tez_ JJęPą
odprawiane przy samym grob1~Dzięki rozbudowie części kaplicznej domu przedpogrzebowego, cały obrządek pogrzeb0
wy będzie mógł się odbywa
w kaplicy cmentarnej.· Do tych-..
czas msza święta w intencji
zmarłego odprawiana była w kościele parafialnym, a tylko sarna
.
dornu
ceremoma pogrzebowa w
przedpogrzebowym.
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AWANSE, ODZNACZENIA I

I

I

POCHWAŁY

Ponad pięćdziesięciu żołnierzy i pracowników cywilnych jarocińskiej
jednostki - w obecności przedstawicieli parlamentu, samorządu,
biznesu i służb mundurowych - wyróżniono z okazji Dnia Wojska
Polskiego.
W okresie ponadczterdziestoletniego stacjonowania w Jarocinie żołnierze z jednostki wykonali, w ramach współpracy z władza
mi i instytucjami lokalnymi, szereg inwestycji na terenie gminy.
Pracowali m.in. przy wykopach
pod budowę szkoły podstawowej
nr 5 w Jarocinie i w Witaszycach
oraz krytej pływalni. Ponadto wojskowi pomagali przy budowie ob-

I

mężczyźni, ucząc się dyscypliny,
odwagi, odpowiedzialności zasiebie, za kolegów, za kraj. Swą postawą przyczyniają się do wzrostu
siły i znaczenia wojska polskiego,
zapewniając mu pozycję wśród innych a,mii europejskich - powiedział na zakończenie starosta Sła
womir Wąsiewski.
ANNAGAUZA

Złoty Krzyż Zasługi

I

I

GMINA NOWE MIASTO I POWIAT ŚREDZKI
ZAPŁACĄ PO 5 TYS. ZŁ

WOJSKOWE
(spec)święto
W pi ątek żołnierze z jarociń
skiej jednostki wojskowej obchodzili Święto Wojska Polskiego. Zaproszenie na uroczystość przyjął
m. in. Józef Gruszka, szef sejmo~ej komisji ds. służb specjalnych
~ przewodniczący komisji ds. wyJ aśnienia sprawy PKN Orlen.
Podczas uroczystości - jak
co roku - wiele osób odznaczono
1
awansowano. Dziękując żoł-

Brązowy Krzyż Zasługi

nierzom i pracownikom cywiln_Yrn, dowódca jednostki ppłk Man~_sz_Poczekaj uhonorował ich wyroz~ieniami i pochwałami. Otrzynagrody pieniężne i kilkuni owe urlopy. Życzenia i li ty
gratulacyjne na ręce dowódcy jed~ostki złożyli burmistrz Jarocina
?arn Pawlicki i starosta Sławolll.ir Wąs1·e
· ·
, ws ki . - N'ie zapomma1ąc

:~li
0

P~zeszło§ci, pamiętamy także

Odz1 1..
s e1szym wysiłku żołnierzy, dla
klór"c/ ,
br · ~ ~ istotną wartością jest do1
m1ę polskiego żołnierza ( ... )
tak~m u~ocz~stym dniu bądźmy
. Ze mysiam, wśród naszych żoł11
terz-y w Iraku. Niechaj wzorem
S°'VQi I1
s/ . c Poprzedników dobrze przyIV 1.tzą się Polsce. Niech wracają
rns_zY.~cy z.drowi do swoich rodzin owił burmistrz Adam Pawlicki.

v./

żołnierzy i pracowników

wodnicy, fabryki mebli i stadionu.
Od momentu powołania 16. Batalionu Budowy Lotnisk w 1951 r., wykonywa! on zadania związane z remontem i modernizacją lotni k wojskowych na terenie całego kraju. Do
tej pory batalion wybudował lub odbudował z całkowitego zniszczenia
14 lotnisk, wyremontował ponad 50.
Na bazie batalionu szkoli się specjalistów budowy lotnisk oraz obsługi sprzętu inżynieryjnego dla
potrzeb lotnictwa wojskowego.
16. BBL zreorganizowano pod
koniec 2003 r. Od I stycznia tego
roku jednostka funkcjonuje jako
Batalion U u wania Zniszczeń Lotniskowych. Batalion cały cza. dostosowywany je t do obowiązują
cych standardów. - Dz.iś w szeregi
wojska wstępują kolejni młodzi

Ot> PIER
funk . ~SZEGO STYCZNIA tego roku, po reorganizaCJi, Jednostka
CJonuie Jako Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych

V

Dożynki

na

Około I Otysięcy złotych bę

dzie kosztowało święto plonów,
które w niedzielę odbędzie się
w Hermanowie.
Rolnicy z całego powiatu podziękują za plony podczas uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Dębnie. Świecka
część dożynek odbędzie się na terenie prywatnego Folwarku Konnego „Hermanów". Część artystyczną rozpoczną dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym
Mieście. Zaraz po nich na scenie
pojawi się kabaret ,,Pod Spodero".
Występy zakończy koncert Magdy Dureckiej. Organizatorzy
przewidzieli również konkurs na
najładniejszy wieniec dożynko
wy. Imprezie cały czas towarzyszyć będzie loteria fantowa. Dożynki zakońq;ą się zabawą taneczną. Koszty gminy to przede
wszystkim wynajem sceny i zespołów, które zagrają na święcie
plonów. - Wiadomo, że na dożyn-

spółkę

kach nie można biletować wystę
pu jakiegoś artysty. Taka jest tradycja, że to jest za darmo i tak
będzie też w tym roku- mówi o kosztach wójt Aleksander Podemski.
- Wynajęliśmy konkretną scenę ok. 1.300 metrów kwadratowych,
w cenie 1O zł za metr. Zrobienie
takiej sceny kosztuje 60 zł za metr
kwadratowy, a poza tym byłby
problem z je} przechowywaniem
i konserwacją, stąd zdecydowaliśmy się na wynajem. Święto
plonów ma pochłonąć 1O tysię
cy złotych. Imprezę współfinan
suje powiat średzki, który przekazał na dożynki 5 tysięcy zło
tych, reszta pochodzić będzie
z nowomiejskiego budżetu.
Gmina Nowe Miasto będzie
gospodarzem dożynek powiatowych już po raz drugi od czasu
reformy administracyjnej w 1999
r. Pierwsze święto plonów w powiecie średzkim odbyło się w Klęce.
(nba)

- Maria Jaku-

biak

PooczAs UROCZYSTOŚCI odznaczono
cywilnych jarocińskiej jednostki
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- kpt. Andrzej Galan, kpt. Grzegorz Wojtkowiak, kpt. Jarosław'Grzesznik, mjr
Arkadiusz Danielak, st. chor. Marek
Mikołajczak , Dorota Rzepczyk, Izabela Krzyżak, Roman Zieliński ,
Edward Grocholski, Tadeusz Decowski, Piotr Wożniak
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju - st. chor. szt. Waldemar Kurs, st. chor. szt. Paweł Ratajczak, st. sierż. szt. Stanisław
Przybylski, Edmund Karwacki
Srebrny Medal za Zasługi dla
Obronności Kraju - Agata Klimaszewska
Brązowy Medal za Zasługi dla
Obronności Kraju - mjr Mirosław
Marciniak, kpt. Dariusz Mazurkiewicz, por Artur Wieczorek, sierż .
szt. Arkadiusz Hertel, sierż. Jerzy
Michniacki, Elżbieta Pawłowska,
Grażyna Skiba, Jerzy Witkowski
Złoty Medal Sity Zbrojne w Służ
bie Ojczyzny - st. chor. szt. Jan Pieczeniak
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służ
bie Ojczyzny - Krystyna Mikołajczak
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służ
bie Ojczyzny - chor. Maciej Cudak,
sierż. szt. Jerzy Pietrzak, sierż. szt.
Norbert Przybylski, sierż. Leszek
Grzesiak, st. plut. Wiesław Janowski, Jerzy Hołowaty

na starszego chorążego sztabowego - ml. chor. szt. Adam Butlański
na młodszego chorążego - st.
sierż szt. Stanisław Przybylski,
sierż . szt. Ryszard Herka, sierż. szt.
Krzysztof Kasprzyk, sierż. szt. Norbert Przybylski, st. sierż. Grzegorz
Piasecki
na starszego sierżanta - sierż.
Jerzy Michnacki, sierż. Roman
Wierzchowski, sierż. Leszek Grzesiak, sierż. Rafał Walendowski,
sierż. Jacek Sałata
na sierżanta - st. plut. Dariusz Moszyk, st. plut. Maciej Piekarski, st.
plut. Mariusz Świerkowski, st. plut.
Piotr Kramer, st. plut. Bartłomiej Andrzejewski, st. plut. Krzysztof Czubachowski, st. plut. Marcin Siwik, st.
plut. Mariusz Grzybkowski, st. plut
Romuald Jagielski, st. plut. Radosław Biadaszkiewicz, st. plut. Dariusz Roszak, st. plut. Marcin Stefaniak , plut. Marek Sokołowski

Godz. 13.00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dębnie
14. 00 - Plon niesiemy plon" oficjalna część dożynkowa w Folwarku Konnym
w Hermanowie z udziałem zespołu folklorystycznego "Chociczanie"
16.00 - pokazy konne, grupa ELTORO, folklor podmiejski, nowomiejskie nutki
17 .00 - Kabaret POD SPODEM
18.00 - Koncert Magdy Dureckiej
20.00 - Zabawa taneczna - zespól „Magie"

DZIEWIĘĆ CHĘTNYCH ORGANIZACJI

Złożył i
Dziewięć

oferty

organizacji

pozarządowych złożyło

swoje oferty w konkursie na realizację zadań
w dziedzinie kultury.
Wydział oświaty i praw
społecznych jarocińskie

go urzędu miejskiego
przeanalizuje złożone
wnioski pod względem
formalnym. Natomiast
20 sierpnia korni ja konkursowa oceni je od strony merytorycznej, wybierze najlep ze pomysły i przedstawi wój
werdykt burmistrzowi,
do którego należy ostateczna decyzja. Umowy
na realizację wybranych
projektów zostaną podpisane po 23 sierpnia br.
Oferty konkursowe
można było kładać na
realizację projektów
w dziedzinie kultury, dotyczących organizacji
imprez interdyscyplinarnych, koncertów i festiwali muzycznych oraz
prowadzenia warsztatów
kul turalno-artystycznych.
(mat)

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie
Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Ludowej w Potarzycy
Społeczny Komitet Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych
w Kotlinie
Chór mieszany im . K. T. Barwickiego
Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" w Golinie
Stowarzyszenie "Jarocin XXI"
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnospraw
nych "Opus"
Jarociński Ośrodek Kultury

-SKlAD
KOMISJI . -'-, .,' ,-. - - .~;i:.,..
.
,,,
KONKURSOW~J _ _. · . <-~·
Zdzisława

Pilarczyk i Leszek Bajda
- przedstawiciele komisji oświaty, kultury i spraw społecznych, Emilia
ZdroJowa (prezes Chóru Mieszanego im. K. T. Barwickiego) i Izabela
Skrzypek (wiceprezes Towarzystwa
Muzycznego w Jarocinie) - przedstawiciele organizacji pozarządo
wych oraz dwóch pracowników urzę
du miejskiego wydelegowanych
przez burmistrza - Bożena Kubacka i Mariusz Gryska.
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WIEŚCI KRYMINALNE

ROZBÓJ W PAWŁOWICACH

na dziewczynkę
w kominiarce kilka razy uderzył ją w głowę. Przerażonej dziewczynce udało się
jednak uciec przed napastnikiem.
z.darzeniemialomiejscew ubiegły czwartek. O godz. 7-ej Monika W. wyjechała rowerem po
zakupy do Żerkowa. Gdy wracała, ok. 8.15, między Żerkowem
a Pawłowicami z krzaków wyskoczył mężczyzna w kominiarce na głowie. Prawdopodobnie
kilkakrotnie uderzył dziewczynkę metalowym narzędziem zawiniętym w foliową torbę. Następ
nie związał jej ręce. Dziewczynka próbowała się wyswobodzić.

Doszło

do szarpaniny. Mężczy
zna przeszuka! zakupy Moniki.
Zabrał jej 7 złotych. W trakcie
dalszej szarpan iny dziewczynce
udało się wyrwać i uciec. Zawiadomiona została policja. - Dokonaliśmy oględzin na miejscu zdarzenia. Aktualnie prowadzimy
czynności w tej sprawie - mówi
młodszy inspektor Jerzy Krystkowiak, pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji
w Jarocinie.
Sprawcy rozboju i kradzieży
grozi od 2 do 12 lat pozbawienia
wolności.
(akf)

,Zboże poszło
Ściernisko i zboże na pniu
spaliło się

w ubiegłą środę 11
sierpnia na polu przy ul. Glinki
w Jarocinie. Strażakom w porę
udało się opanować żywioł.

Mimo tego ogień strawił ponad
pól hektara uprawy. Przypusz-

leki z apteki

Simsonem na rauszu

Napadł
Mężczyzna
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z dymem

cza Iną przyczyną wybuchu pożaru była awaria w układzie mecha n icznym kombajnu . Akcja
gaśnicza trwała ponad godzinę .
Straty oszacowano na 1.000
złotych .

(nba)

1,03 promila alkoholu miał we krwi Damian W., który po pijaku jechał simsonem. Nietrzeźwego motorowerzystę policjanci zatrzymali w nocy 11 sierpnia na ul. Poznańskiej w Jarocinie.

Ukradł radio
10 sierpnia nieznany sprawca włamał się do malucha zaparkowanego przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie. Złodziej ukradł z
samochodu radioodtwarzacz marki pionier. Właściciel fiata ,
mieszkaniec Jarocina, wycenił straty na 190 zł .

Pijany kierowca
8 sierpnia na ul. Wodnej policjanci zatrzymali Krzysztofa K. z
Jarocina. Nietrzeźwy kierowca forda nadmuchał niecały promil
alkoholu .

problem
na telefon

Rowerem w audi
Z obrażeniami ciała trafił do szpitala rowerzysta, który wpadł
pod rozpędzony samochód. Do zdarzenia. doszło 8 sierpnia tuż
po 20.00 na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie. Mirosław K. z Wyszek jechał rowerem i z niewiadomych przyczyn zjechał nagle
na lewy pas ruchu , którym prawidłowo jechał audi Robert S.
z Siedlemina.

łapali

piratów

11 kolizji i jeden wypadek drogowy odnotowali w całym ubietygodniu policjanci z Referatu Ruchu Drogowego KPP
w Jarocinie. W tym samym okresie funkcjonariusze drogówki
wlepili 111 mandatów karnych na łączną kwotę 16.650 zł. Najwyższą karę w wysokości 500 zł zapłacił kierowca - pirat drogowy - który w terenie zabudowanym jechał z prędkością
125 km/h .
głym

(nba}

-

---~-~---

lraiacy

wakcii - - Łapali owady. Strażacy tradycyjnie już wyjeżdżali usuwać
owady, które zagrażały mieszkańcom naszego powiatu. I tak
ratownicy interweniowali na ul. Wiosennej, Wojska Polskiego,
Podchorążych , Bolesława Krzywoustego w Jarocinie oraz na ul.
Radlińskiej w Mieszkowie,

Weszły, nie zeszły. Dwa małe koty ściągali strażacy z drzewa na ul. Wrocławskiej w Jarocinie. Niecodzienną akcję przeprowadzono 10 sierpnia. Aby pomóc przestraszonym zwierzakom, ratownicy musieli użyć specjalistycznego wysięgnika . Akcja trwała 41 minut.

trzynastka
Do groźnie wyglądającej
kolizji doszło w piątkowe popołudnie 13-tego sierpnia na
ul. Św . Ducha w Jarocinie .
Kierujący cieżarowym mercedesem nie zachował należy
tych środków ostrożności i uderzył w tył stojącego na poboczu volkswagena LT. Siła ude-

rzenia była tak duża, że zaparkowana furgonetka przemieściła się taranując kontener na
odzież należący do PCK. Na
szczęście w kolizji nikt nie odniósł obrażeń . Sprawcę zderzenia, kierowcę mercedesa ,
policja ukarała 200 zł mandatem .

Czyścili jezdnię. 11 sierpnia strażacy usuwali skutki wypadku , do jakiego doszło na drodze nr 12. Akcja trwała ponad 40
minut.

Pożar słomy. 2 ha ścierniska i słomy po kombajnie uległy
zapaleniu 12 sierpnia w Miniszewie (gm. Żerków). Straty osz~cowano na 1.600 zł. Z pożarem ponad dwie godziny wa l czyły
trzy jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczego i jedna OSP.
Prawdopodobną przyczyną p9żaru było zatarcie łożyska w prasie zgniatającej .

Wycinali człowieka. 15 sierpnia strażacy uwalniali osobę
we wraku samochodu, który uczestniczył w wypadku
na ul. Wojska Polskiego w Jarocinie. Pierwszej pomocy ratownicy udzielili też czterem innym osobom poszkodowanym w zdarzeniu .
uwięzioną

(nba)

JL
,r'

l

Codziennie od 17 do 22
sierpnia dyżur w godz. 20.0023.00 oraz pogotowie pracy
w godz. 23.00-8.00 pełni apteka „Centrum" (Jarocin, ul.
Wojska Polskiego, tel. 747-0537) . W najbliższą niedzielę
(22.VIII) dyżur w godz. 8.0023.00 pełni apteka „Centrum" . W każdą niedzielę
w godz. 9.00-15.00 czynna
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 23 do 29 sierpnia dyżur
w godz. 20.00-23.00 oraz pogotowie pracy w godz. 23.008.00 pełnić będzie apteka „Remedium" ( Jarocin, ul. Wrocławska 46a , tel. 747-15-50).

W okresie od 1O do 17 sierpnia pogotowie ratunkowe
w Jarocinie
9 wypadków drogowych. Pomocy
udzięlono 7 osobom poszkodowanym. 63 razy ratownicy wyjeżdżali do nagłych zachorowań. W ciągu tygodnia 42 osoby
przetransportowano do szpitala. Kolejnym 73 osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej.

odnotowało

(nba)

Policyjny telefon zaufania .
• do Komendy Powiatowe)
Policji w Jarocinie 747-22-41
• do Wojewódzkiej Komendy
Policji w Poznaniu 0-800/
130-334 (bezpłatny).
• W Jarocinie 747-15-22.
Ośrodek Terapii Uzależnień,
ul. Kościuszki 18, czynny od
poniedziałku do piątku w godz.
8.30-20.00. Terapia dla osób
uzależnionych i członków ich
rodzin . Interwencja kryzysowa dla ofiar przemocy.
• Klub Abstynenta czynny od
wtorku do piątku i w niedzielę
w godz. 17.00-20.00 w Skarbczyku, (Jarocin, Park 1).
• Punkt konsultacyjny dla
rodziców oraz młodzieży
eksperymentującej i uzależ
nionej od alkoholu i narkotyków działa w każdą drugą
i czwartą sobotę miesiąca na
terenie Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie, ul. Kościuszki 18, w godz. od 9.00
do 13. 00 (informacja telefoniczna 747-15-22).
• W Żerkowie 740-38-9 3
Punkt konsultacyjny dla oso'b
z problemem alkoholowym
oraz członków ich rodzin czynny jest w środy od godz. 11.oodo
19.00, w ośrodku profil a ktyk_i.
socjoterapii i rehabilitaCJI,
ul. Jarocińska 35.
• W Jaraczewie 740-80-13'
czynny w pierwszy i trzeci wt~
rek miesiąca w godz. 17.0
- 18.00. Punkt konsultacyjny,
który prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z prob~emem alkoholowym i cz/onkoW
ich rodzin , czynny jestwtyc_h
samych dniach i godz_inach w ośrodku zdrowia
w Jaraczewie.
• w Rusku 740-00-04 czynny w drugi i czwarty czW;;:
tek miesiąca w godz. 17 ·.
18.00. Punkt konsu1tacYJ~:~
który prowadzi zaJęcia
1
rapeutyczne dla osób z_ prob e1onmem alkoholowym I cz. st
ków ich rodzin , czynnY 1°
w tych samych dniach i godzinach w ośrodku zdrowia
w Rusku

Klub Amazonek
w każdy

pierwszy po~e:

działek miesiąca, przy u(- d
ściuszki 18 odbywają się ~u
0

godz. 11 .00 ~potkania Kl~oPrzyjaciól Kobiet po Mast~ ·e
mii ,,Amazonka" w Jarocin~ 9
Telefon kontaktowy 505-24- ·
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CENTRUM SOCJALNE W JAROCINIE

KANALIZACJA W BRZÓSTKOWIE
JAK NIGDZIE INDZIEJ

Zapraszają.na

obiad

i na ciasto
Na koniec sierpnia planowane jest zakończenie prac przy budowie kanalizacji w Brzóstkowie.
Roboty realizowane są w ramach budowy I etapu kanalizacji w gminie Żerków, a rozpoczę
ły się w czerwcu. Zakończone
mają zostać do końca września.
W 90 % wykonane są już kanały
grawitacyjne. Pozostało jeszcze
ok. 500 metrów w Raszewach.
- W chwili obecnej montujemy
przepompownie §cieków. Będzie
my podchodzili pod posadowienie przepompowni przydomowyc/1, których zastało osiem. Pozostało do zrobienia półtora kilometra kanału tłocznego. Czekamy bowiem na zakończenie
zbiorów plonów - mówi Wojciech Lewandowski, dyrektor
projektu inwestycji, z firmy „Hydrobudowa Włocławek" S.A.

Podkreśla. że

pracownicy firmy
spotkali się z bardzo życzliwym
przyjęciem mieszkańców. - Nigdy jeszc-;,e nie mieliśmy do czynienia -;, takimi ludźmi. Zapraszają nas na obiad, na kawę, na
ciasto. Praca pr-;,ebiega więc
w bardza milej atmosferze. Możemy sobie tylko życzyć więcej takich budów - dodaje Wojciech
Lewandowski.
,,Hydrobudowa Włocławek"
S.A. zasponsorowala płytki
chodnikowe i krawężnik na drogę, liczącą 200 metrów, prowadzącą do kościoła. - Daliśmy materiały i opłacamy wykonawcę.
W tym miejscu realizowana była
kanalizacja. Trzeba było odbudowac' drogę, więc postanowiliśmy
zastosować nowe płytki i krawęż
niki - podkreśla Wojciech Lewandowicz.
(akf)

WKRÓTCE NASZE PRACE na terenie Brzóstkowa

zostaną

Zakończone - mówi Marian Szczepaniak. kierownik budowy,
2
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?rzedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego ,AQUABUD" z Gostynia

CZY BUDYNEK SZKOŁY W
JEST NA SPRZEDAŻ

Budowa Już
w przyszłym rok
W Jarocinie ma powstać centrum socjalne o powierzchni ponad
1.200 metrów kwadratowych.
Kompleks będzie się mieścił przy
ul. Wrocławskiej 39 w sąsiedztwie
obecnie istniejącxcb Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Przetarg na
opracowanie dokumentacji tech.nicznej dla inwestycji wygrała
jarocińska firma Archi-

dom. Prace przy budowie obiektu
mają rozpocząć się już w przyszłym roku. W pierwszej kolejności budowana ma być stołów
ka oraz łącznik, a rok później powstanie budynek administracyjnobi urowy. do którego zostanie
przeniesiony Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
i Środowiskowy Dom Samopo-

mocy. Na parterze budynku bę
dzie działać Biuro Obsługi Interesanta. w którym każdy będzie
mógł zapłacić rachunki na przy-

Istniejący

energię,

-Absolutna bz.dura, wyssana

Określa zarzut, że gmina chce
Sprzedać budynek szkoły w Rosz-

~0Wie .za ~rz~ lowiową zlotó~ę. P0Jaw1I się on na spotkanrn
;ladz z mieszkańcami wsi. Soł
.Y~ ~oszkowa domagał się wyJasn1en1
. s11r
. z o b.1c k't
. ·a , co stanie
eni ' Jcs'J
· · nie
· bę d Zie.
·
' I· sz ko Iy JUZ
10
•~
za tym stoi i kto to chce kuPic uI
\1/ó symbolicv1q ::.lotówk('- pytał
Wczas Jan Błaszczyk.

Władze gminy podkreślają.
jest to zarzut ab urdalny, ponieważ burmistrz nie jest w stanie wykonać takiej operacji bez
przyzwolenia rady miejskiej. Zapewniają również,
że nikt nie zwracał ię z pro 'bą
o kupno bądź dzierżawę budynku
w Roszkowie. - Zależy mi, żeby
w tym budy11k1111adalfunkcjo110wala szkoła - podkreśla Adam
Pawlicki.

kład za czynsz,
opiaty za wodę,
podatek od nierucho-

mości,

a jednocześnie pobierać
różnego rodzaju 'wiadczenia
socjalne. Dowiedzieliśmy się
również, że w kompleksie ma
się znaleźć miej ce na bibliotekę. Wiceburmistrz Robert Kaźmierczak powiedział nam, że
chodzi o tworzenie trzech punk'tów
w mieście, w których mie

'eV

Burmistrz zaprzecza
z Palca - tak burmistrz Jarocina

OGŁOSZENIE -

że

(mat)

Ośrodek
Wydzierżawiony
Spółka Jarocin - Sport wydzierżawiła dom wypoczynkowy

wf Karpaczu (pięć pokoi, 14 miejsc noclegowych). Wpłynęły trzy
0

erty. Zdaniem komisji przetargowej najlepsze warunki zapro~onowala Patrycja Jabłońska z Karpacza. Miesięcznie płaci 2.196 zł
rutto za dzierżawę nieruchomości . Opiaty uiściła za trzy miesią
ce z gary.
·
Umowę podpisano na 5 lat.
(mat)

(t r

by j;

by się placówki biblioteczne. Nie
jednoznacznie potwierdzić, czy do nowo powstającego
obiektu ma być przeniesiona bi-

chciał

j)

t I. 722-77-21, 509/20
b. 10.00-14.00

36

--

budynek
WTZ

blioteka z ratusza. - Myślę, że
można stworzy( dla ·
biblioteki lepsze warunki niż obecnie ma placówka „Pod Ratus::.em".
Tym bardziej, że nie jest ona
dostosowana dla niepełnospraw
nych - stwierdził Kaźmierczak.
Koszt inwestycji wyniesie około 2 mln złotych. Projekt centrum
uwzględnia w pełni potrzeby osób
niepełnosprawnych oraz starszych.
Nie będzie przeszkód architektonicznych, a dodatkowo zostaną zamontowane windy. - Centrum socjalne to inwestycja, która ma slużyć mieszka,icom naszej gminy.
W jednym miejscu będzie działać
kilka instytucji, co znacznie ograniczy czas załatwienia wielu spraw
- mówi Adam Pawlicki, burmistrz
Jarocina.
(mat)
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PLOTKI

Będzie

szefem
burmistrza

Do końca września czekamy na kartki, a przede
wszystkim oryginalne zdjęcia. Najciekawsze
opublikujemy i wyróżnimy. Nagrodą główną
jest rower g.órski.

Marek Łabędzki został Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej w Jarocinie. Będzie nadzorował 14 jednostek ochotniczych straży pożarnych. W praktyce oznacza to , że został szefem
burmistrza. Włodarz Jarocina Adam Pawlicki należy bowiem do

Przez ostatnie dziesięć edycji konkursu „Wakacyjne szlaki" do redakcji dotarło
kartek i kilkaset zdjęć z różnych części nie tylko naszego kraju, ale całego
świata . Czytelnicy pisali ze Stanów Zjednoczonych , Meksyku, Australii, Hiszpanii,
Grecji, Egiptu , krajów skandynawskich i wielu innych . Były też pozdrowien ia z okolicznych miejscowości wypoczynkowych : Cichowa, Skorzęcina , Gołuchowa , Zaniemyśla i Powidza. Chcielibyśmy, abyście Państwo i w tym roku przysłali nam kartki i
ciekawe zdjęcia z wakacyjnych podróży, które będz i emy publikowali na łamach naszego tygodnika .
W minionym tygodniu z Wilna , Kowna i Troków pozdrowienia nadesłali nasi, jak
tw i e rdzą, wierni czytelnicy : Ala , Zdzisław, Krzysztof, Fela, Bronka, Jan i Kazia . Opisując piękno Ziemi Wileńskiej zachęcająjarociniaków do odwiedzenia Litwy. W położonej w Beskidzie Sądeckim Muszynie wypoczywają Agn ieszka i Piotr Owczarscy,
a w leżącej niedaleko Szczawnicy (Pieniny) - państwo Stachowiakowie z Jarocina
z synem Wiktorem . Dotarły do nas też pozdrowienia z Berlina.
Kartki i fotografie nadsyłajcie na adres: ,,Gazeta Jarocińska ", ul. Wolności 1a,
63-200 Jarocin. Po wakacjach rozlosujemy nagrody. Dla autora najoryginalniejszej
fotografii mamy r?wer górski.
tysiące

(ag)

Sponsorem nagrody

głównej

Ochotniczej

Straży Pożarnej

(Nie)

śmiały?

w Kadziaku .

Podczas wizyty w szkole w Witaszycach dziennikarzom towarzyszył jeden z jarocińskich urzędników. Hubert Nawrot z referatu polityki informacyjnej i obsługi klienta doskonale czul się na szkolnych korytarzach i przypomniały mu się „szkolne" czasy. Okazało się bowiem,
że kiedyś pobiera! w miejscowej placówce nauki. Bardzo pozytywnie

wypowiadali się o nim dyrektorzy, zarówno podstawówki, jak i obecnego gimnazjum. - Ja uczyłam pana Huberta - przyznała szefowa
witaszyckiego gimnazjum. I dodała, że był bardzo grzeczny i spokojny. - Nawet za spokojny- stwierdziła.~ I bardzo nieśmiałY, zwłaszcza
w stosunku do dziewczynek- przyzna! dyrektor podstawówki. A teraz
pan Hubert jest ponoć duszą towarzystwa i bardzo lubi kobiety.

Coś

czuli,
ale nic nie widzieli?

jest

~

wOdJ~w

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

SPROSTOWANIE BURMISTRZA JA OCI A
W związku z artykułem ,,(Za) robili to mają. Oświadczenia majątkowe wójtów.
burmistrzów i starostów" wnoszę o zamieszczenie sprostowania - zgodnie z przepisami Prawa
prasowego - na str. 1 z tytułem: Sprostowanie burmistrza Jarocina <lo artykułu ,,(Za) robili to
mają".

Na str. I „Gazety'' w artykule wyeksponowano kwoty dochodów starosty,
burmistrzów i wójtów, jakoby os i ągane z tytułu pełnionych funkcji w samorządzie. Autorka
artykułu posługuje się bowiem nazwami funkcji (np. ,,burmistrz Jarocina") lub zamiennie
funkcją i imieniem oraz nazwiskiem.
Takie przedstawienie danych liczbowych jednoznacznie sugeruje, ;,,e wyn i kaj ący
z pełnienia funkcji publicznych dochód burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego wyniós ł
176.000 zł, co jest nieprawdą. Tak tę nieścisłą informację odbieram. Podobnie odczytuje ją
wielu Czytelników „Gazety".
Infonnuję więc, że dochód bunnistrza Jarocina Adama Pawlickiego, czyli dochód
z racji zatrudnienia w Urzędzie M iejskim wyniósł w 2003 r. 104.008 zł (a nic 176.000 zł), co
wykazałem w oświadczeniu majątkowym i co „Gazeta'' podaje dopiero na str. 7. Pozosta ł ą
kwotę dochodów, czyli 72.318 z ł osiągnąłem nie z racji pełnionej funkcji, ale wynajmowania
pomieszczeń w posiadanym prywatnym domu-kamienicy przy ul. Gołębiej w Jarocinie,
nabytej kilka lat przed objęciem funkcji burmistrza. Ta kwota również figuruje
w oświadczeniu majątkowym.
Ubolewam, że sposób, w jaki „Gazeta" puedstawiła temat dochodów
samorządowców, pozostawia u Czytelników wrażen i e wyraźnej dysproporcji w dochodach
uzyskiwanych z racji pełnienia funkcji publicznych. Prostuję też nieprawdziwą informacJ~,
jaka została zamieszczona w artykule, że nie wykazałem ujawnionej \V ubiegłym roku
kamienicy przy ul. Gołębiej. Budynek ten został umieszczony i tyn, razem jal·o pierwszy
w wykazie posiadanych nieruchomości, jako dom o pow. 300 m kw. Po raz drugi wskazuję
posiadanie tego obiektu w niejawnej części oświadczenia, gdzie należy określić równie:i'.
miejsca położenia nieruchomości. Oświadczenie. wraz ze wspomnianą czt,?ścią niejawną
przesyłam do wiadomości redakcji.

Lączę

wy1Jzy szacunku

<-: Pawlicki
,(Ądam

Zgodnie z prawem prasowym polem i kę z pismem burmistrza opublikujemy w następnym numerze „Gazet
Jaro c iń skiej".

Podczas święta Wojska Polskiego w jarocińskiej jednostce burmistrz Jarocina Adam Pawlicki i przewodniczący rady miejskiej Stanisław Martuzalski wyglądali na niezainteresowanych przebiegiem
uroczystości. Dlaczego?

INTERWENCJE

Zgłosić

na

policję

- Bardzo często jeżdżę drogą
krajową 12 z Jarocina do Roszkowa. 'Zdarzyło się to już dwukrotnie, że jechał za mną., duży
pojazd - raz był to tir z naczepą,
innym razem autokar turystyczny - i nie mają c możliwości wyprzedzenia trąbił, aby us unąć s ię
z drogi. Nie miałem gdzie zjecha{, bo na tym odcinku drogi nie
ma nawet porządn eg o pobocza.

Zarówno tiro wiec, jak i kierow·
ca autokaru na „ chama" wyprzedza/i i bokiem pojazdu spY·
cha/i mnie do rowu. Na szczęście
nie odniosłem żadnych obrażeii.
Co należy zrobić, kiedy na di:o·
dze dochodzi do wykroczent~,
. . . . d1·0Wtfl
k·t6 re zagra za ;:.yc1u I z
?
uczestników ruchu drogowego -

- pyta nasz czytelnik.

p wiaMlodszy aspirant Janusz Kurzawa z Komendy 0
towej Policji w Jarocinie radzi , aby natychmiast infor~o:
wać policję . Jeśli mamy taką możliwość, to z miejsca z a
dzrzenia możemy zadzwonić do dyżurnego KPP.
- Można zgłosić sprawę bezpośrednio do sądu gro .
8
kiego lub na policję. Zgłaszający będzie jednoc~eś;.
świadkiem tego zdarzenia. Należy spisać numery re1es ·acyjne pojazdu I na /ej podstawie ustalimy spra_wcę
śnia Janusz Kurzawa z KPP w Jarocinie. Pollqant mb rże zgłoszenia o tego typu wykroczeniach zdarzaJą się i:a
dzo rzadko . - Ostatnio zgłosiła się do nas rowerzYS . ~
1
która , aby uniknąć potrącenia przez samochód. musta
0
zjechać na chodntk Udało nam się ustalić dodatkoW:~e
1
świadka zdarzenia. Sprawa swój finał znalazła W są 0 •
grodzkim w Jarocinie. Kierowcę uznano _winnego spo~a·
dawania zagrożenia w ruchu d:°gowy?1_ , ukarano maneral
Iem w wysokości 150 z/ - wyjasrna pollqant
(

-wx~i,
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GMIN ORAZ

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

POWIATU?
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Wiceburmistrz Jarocina Witosław Gibasiewicz w minionym roku w urzędzie zarobił więcej od swojego szefa
Adama Pawlickiego. W rankingu nieźle wypadają też pozostali samorządowcy, poza radnym powiatowym Stanisławem
Czeszykiem. Z jego deklaracji wynika, że prowadzone przez niego ponad 36-hektarowe gospodarstwo nie przyniosło
ani złotówki zysku.

ANNA GAUZA
Przed rokiem samorządowcy
po raz pierwszy składali oświad
czenia majątkowe. I choć wówczas
sporo było niedomówień wokół
punktu ósmego deklaracji, w którym należało wykazać dochody,
formularze wypełnione były nie
najgorzej. Za to w tym roku radni
byli sptytniejsi, czyniąc siebie „biedniejszymi". Z niektórych oświadczeń
wynika np., że radny nie ma samochodu, a często w Jarocinie widziany jest w luksusowym aucie. Są
tacy, którzy twierdzą, że ich gospodarstwo czy inna działalność gospod~cza nie przynoszą dochodów.
Niektórzy próbują dowieść, że żyją
ty~o z diety. Samorządowcy robią
W!ele, aby z oświadczeń opinia publiczna dowiedziała się jak najmniej.
~e są i tacy, którzy do obowiązku
UJawniania majątków podchodzą
poważnie, wykazując w swoich deklaracjach nawet emeryturę żony.

nosiły 15.00) zł. W poprzedniej kadencji funkcję zastępcy włodarza
gminy łączył ze stanowiskiem sekretarza. Pobierał znacznie niższą
pensję sekretarza (wynosi ona nieco ponad 3 tys . zł brutto miesięcz
nie), a funkcję wicewójta pełnił społecznie. Stanisław Andrzejczak jeź
dzi volksfagenem golfem z 1992 r.

zarzutów radnego Henryka Szymczaka, że lamie ustawę antykorupcyjną zasiadając w zarządzie i prowadząc prywatną praktykę lekarską. Radny Budzyński przez
ostatni rok nie powiększył stanu
swojego konta. Nadal jeździ też
alfą romeo. Zamienił jedynie drugi samochód z forda fiesty na renault clio. Zwiększyły się jego doNie wzbogacili się
chody z pracy w szpitalu z ponad
Obecni i byli członkowie za- 56 tys . zł do prawie 81 tys. zł. Wło
rządu powiatu w minionym roku. dzimierz Budzyński pełni tam
nadto się nie wzbogacili. Z dekla- funkcję ordynatora oddziału gineracji wynika, że niektórzy wręcz kologiczno-położniczego . Prze,,cienko przędą". Włodzimierz Bu- mysław Musielak został odwoła
ny z zarządu, po tym jak rzucił stadzyński funkcję członka zarządu
powiatu pełnił do stycznia, podob- roście na styczniowej sesji worenie jak Przemysław Musielak. Bu- czek „srebrników". Wówczas dodzyński zrezygnował w wyniku
szło do rozłamu w Teraz Jarocin

w powiecie. Przez ostatni rok radny Musielak nie tylko nie powięk
szył kwoty na swoim koncie, ale
pracując w jednym z jarocińskich
biur projektowych zarobił mniej
niż w 2002 r. o prawie 2,5 tys. zł.
Za 2003 r. odebrał 13.985 zł diety
radnego i członka zarządu powiatu. Na miejsce Przemysława Musielaka i Włodzimierza Budzyń
skiego do zarządu weszli Jan Klim
i Stanisław Czeszyk (zasiadali też
w zarządzie I kadencji powiatu).
Jan Klim na koncie nie ma już 12
tys. zł, które wykazywał w deklaracji za 2002 r. Zamienił volksfagena golfa na nowszy model o wartości 45 tys. zł. Paweł Leonhard w
oświadczeniu za 2002 r. nie wykazał dochodów z otrzymywanej

emerytury, które podaje w deklaracji za ostatni rok - 15.550 zł. W tym
roku radny wypełni! swoją deklarację bardzo dokładnie, podając też
kwotę emerytury żony. Stanisław
Czeszyk w swoim oświadczeniu nie
wpisał samochodu, a na sesje i komisje dojeżdża raz beżowym renault
megane, innym razem równie niezłym samochodem, np. czerwonym
citroenem. Wpisał za to wszystkie
ciągniki i inne maszyny rolnicze.
Porównując oświadczenie za 2003 r.
z deklaracją za 2002 r., na koncie ma
mniej o 50 tys. zł. Jego oszczędności
w sumie wynosz.ą 150 tys. zł. Nie wykazał też dochodów z prowadzonego ponad 36-hektarowego gospodarstwa, wskazując jako jedyne dochody-dietę radnego.
•

ILE ZAROBILI I ZAOSZCZ,DZILI?

?arctzo

„POdwójnie" zatrudniony
b Z. analizy oświadczenia wicebU~strza Jarocina Witosława Gias1ew1cza wynika, że jest „podwójnie" zatrudniony. Wykazuje
z urzędu miejskiego i ostrowskieJ firmy „Holdikom". W umie
~z~skał_ 136.945 zł. W samym urzęzie nuejskim Witosław Gibasie:icz Zarobił więcej niż burmi trz
r-/~Pawlicki.Odebral l !0.314zl.
ie Jest natomiast członkiem rady
nadzorczej Zakładu Oczyszczania
~?ospodarki Odpadami w Ostrowie Wlkp. W 2002 r. z tego tytułu
Yplacono mu 11.335 zł. Wito~law Gibasiewicz jeździ sześcioetnim fiatem brava. Drugi wicebUr ·
mistrz Robert Kaźmierczak
~Por~ zaoszczędzi!. Na swoim
;nc~e miał 15.000 zł w 2002 r.
39 ~nion~m roku kwota urosła do
n · 00 zł 1 120 euro. Zarobił poact 66.000 zł wi1rcej niż w 2002 r.

~?ki

~or;ZYsJniej _
Yc W1cewojtem?
ra Zero na koncie ma wicewójt Ja~wa .sta~isław Andrzejczak.
rokiem Jego o zczędności wy-

WITOSlAW GIBASIEWICZ
• wiceburmistrz Jarocina
- zarobił 136.945 zł,
oszczędności 31.962 zł

STANISł.AW ANDRZEJCZAK
· wicewóit Jaraczewa

• - 75.719 zł, oszczędności O zł

ROBERT KAŹMIERCZAK
· wiceburmistrz Jarocina
- 91.419 zł,
i 120 euro

oszczędności

39.000

zł

PAWEl LEONHARD
· radny i członek zarządu powiatu,
emerytowany pedagog -30.131 zł,
oszczędności 3.500 zł, 14,95 dolarów,
13,51 euro

JAN KLIM
· radny i członek
zarządu powiatu,

STANISlAW CZESZYK
· radny i członek zarządu powiatu,

agronom - 29.139 zł,
oszczędności 14 euro i 23 dolary

oszczędności

rolnik - 6.403

WlODZIMIERZ BUDZYŃSKI
· radny powiatowy
(były członek zarządu

• lekarz - 109.550 zł,
oszczędności 160.000

powiatu),
zł

zł,

150.000 zł

PRZEMYSlAW MUSIELAK
· radny powiatowy
(były członek zarządu powiatu),
asystent projektanta - 25.258 zł,
oszczędności 20.000 zł

8

INFORMACJE

Gazeta Jarocińska
34 (723) 20 sierpnia 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

PONAD 500 TYS. ZŁ NA REMONTY SZKÓŁ
W POWIECIE

KOMISJA OŚWIATY W RĘKACH „TERAZ JAROCIN"

Najwięcej

Tobolski zamiast Drzazgi
Marek Tobolsk.i z „Teraz Jarocin" został przewodniczącym
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Jarocinie. Zastępcą wybrano Lechosławę Dębską, również z „TJ".
Posiedzenie komisji oświaty
tym razem rozpoczęto od wyboru nowego przewodniczącego.
Z funkcji tej zrezygnował Miro-

2005 roku - przyp. red.). Nie było
większych problemów przy wyborze nowego szefa komisji. Radny Lucjan Dudek z „Teraz Jarocin" zaproponował, by komisja
trafiła w ręce jego kolegów z komitetu. - Proponuję, by przewodniczącym został Marek Tobolski,
a zastępcą Lechosława Dębska powiedział radny. Wtedy to rad-

w przypadku rezygnacji na piśmie, a tak właśnie uczynił Mirosław Drzazga, obowiązuje ona
z dniem złożenia.
Poddano więc pod głosowa
nie kandydaturę Marka Tobolskiego, który piastował dotychczas funkcję zastępcy przewodniczącego. Za opowiedziało się 6
radnych z koalicji (Lucjan Dudek,
Jarosław Łukasiewicz, Leszek
Bajda, Marek Tobolsk.i, Lechosława Dębska i Maria Stachowiak). Od głosu wstrzymali się
radni SLD Zdzisława Pilarczyk,
Andrzej Weber, Andrzej Baranek
oraz radny niezależny Mirosław
Drzazga. Wtedy to radna Lechosława Dębska zaproponowała, by
zastępcą został Andrzej Baranek.
Ten jednak nie zgodził się. Ostatecznie wiceprzewodniczącą komisji została radna Dębska. Wybrano ją jednogłośnie.
(mat)

RADNI „TERAZ JAROCIN" Marek Tobolski i Lechosława Dębska od 4
sierpnia szefują komisji oświaty, kultury i spraw społecznych przy
jarocińskiej radzie miejskiej
sław

Drzazga, który zaprotestował w ten sposób przeciwko
wprowadzeniu „podwójnej" podwyżki cen za przedszkola w gminie (pierwsza regulacja cen bę
dzie obowiązywała od września
tego roku, a kolejna od września

ny SLD Andrzej Baranek zgłosił
swoje wątpliwości. - Czy, aby nie
powinniśmy najpierw przegłoso
wać odwołania dotychczasowego
przewodniczącego - wskazywał
rajca. Jednak zdaniem wiceburmistrza Witosława Gibasiewicza

Kiedy na czerwcowej sesji MiroDrzazga złoży/ rezygnację z
przewodniczenia komisji oświaty
natychmiast swoje .usługi" zaoferował Leszek Bajda z .Teraz Jarocin". Jednak podczas posiedzenia
komisji nikt nie zgłosił jego kandydatury. To wcale nie zraziło radnego. - Podano inną kandydaturę.
Natomiast pojawia się nowa komisja doraźna i chcę wykazać swoje
zaangażowanie w jej pracach mówi Leszek Bajda.
sław

WPROWADZONO SYSTEM NUMEROWANIA RECEPT LEKARSKICH

Lekarze do kontroli
Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wziął
pod lupę lekarzy. Od l sierpnia
Fundusz wprowadził nowe druki
recept ze specjalnymi numerami
przypisanymi do konkretnej osoby. Dzięki temu NFZ będzie wiedział, który lekarz, z jakiej placówki medycznej zapisał dany
lek. - Pozwoli nam to analizować wydatki na konkretne grupy
leków - mówi Agnieszka Olbrot,
z biura dyrektora NFZ oddział
w Poznaniu . - Fundusz będzie
mógł śledzić drogę każdej wystawionej recepty, zarówno pochodzącej z placówki medycznej
związanej z nami u.mową na
udzielanie świadczeń zdrowotnych, jak i tej wystawionej przez
lekarza posiadającego indywidualną umowę na wystawianie recept na leki refundowane - wyjaśnia urzędniczka.

System służy uszczelnieniu
wydatków na leki i wyroby medyczne refundowane, które ciągle
rosną. - Mamy podejrzenia, że
wzrost ten nie jest uzasadniony jedynie stanem zdrowotnym Wielkopolan - mówi Agnieszka Olbrot
Znane są przypadlci wypisywania

recept refundowanych na osoby
nieżyjące. Jak twierdzi urzędnicz
ka NFZ, niektórymi nieuczciwymi praktykami lekarzy zajmują
się organa ścigania. - Mamy sprawę, kiedy pacjent o uprawnieniach kombatanta wojennego wyłudzał recepty na l'iagrę, a lekarze tę viagrę i inne drogie środki
przepisywali. Straty Fundusw z tego
tytułu były bardzo znaczące.
Część pieniędzy uzyskaliśmy od
świadczeniodawców, którzy wystawiali recepty. Ten system zdyscyplinuje i uwrażliwi lekarzy
na to, co przepisują. Lekarze
twierdzą, że nie ordynują nadmiernej ilości leków. - Osobiście przepisuję pacjentom te
leki, które potrzebują i tylko te
kupują. Żaden chory nie kupuje
nadmiernej ilości lekarstw- mówi
Aleksandra Florczyk, lekarz rodzinny z przychodni „Eskulap"
w Jarocinie.
Nowe druk.i recept mają uła
twić pracę aptekarzom, którzy
obecnie ręcznie wpisują do komputerów dane lekarza ordyr,ują
cego leki i zatrudniającej go placówki. - Wprowadzenie numeru
recepty za pomocą czytnika ko-

dów kreskowych skróci czas obsługi pacjenta. To usprawni nam pracę - mówi mgr farmacji Maria Roszak, właścicielka Aptek.i „Pod
Zegarem" w Jarocinie. Urzędnicy
przekonują, że nowy system utrudni podrabianie recept. - Podrobienie druku zawierającego numer
kontrolny będzie o wiele trudniejsze, ponieważ wychwyci to aptekarz - przekonuje Olbrot.
Fundusz chce także ukrócić
proceder przepisywania drogich
lekarstw w zamian za profity od
firm farmaceutycznych. - Częśl<
lekarzy, trudno powiedzidjak to
jest dużo, ulega marketingowi
koncemówfannaceutycznych i mając do wyboru lek tańszy i droż
szy, ordynują lek droższy. Oznacza to wyższe wydatki dla Funduszu i pacjentów- mówi Agnieszka Olbrot. Lekarze twierdzą, że
nowy system utrudni im pracę.
- Każdy lekarz będzie miał swój
bloczek recept i nie będzie moż
na zamówić na przychodnię, tylko dla każdego lekarza osobno.
Będą drobne utrudnienia w sensie technicznym - uważa Aleksandra Florczyk.
(era)

na

Tylko w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach nie
są prowadzone remonty, bo placówka nie ma w swoim budże-

„dwójkę"

I

i sali gimnastycznej przeprowadzono w „ogólniaku". Remont
pochłonął 47.000 zł. - W tym roku
planowane jest również rozpo-

I

NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY przeznaczono na remonty w Zespole Szkól
Ponadgimnzjalnych nr 2. Szkoła została przeniesiona z ul. Wrocławskiej
w sąsiedztwo ,jedynki" na ul. Wojska Polskiego. Zaadaptowano tam
niezbędne pomieszczenia.

cie pieniędzy na ten cel. W lipcu
w pozostałych szkołach powiatu
wykonano szereg prac modernizacyjnych. W „jedynce" wyremontowano korytarze i pomalowano sale lekcyjne. Przeznaczono na to 55.000 zł. W Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
zakres robót jest największy. Zaadaptowano pomieszczenia po
internacie na biura administracyjne i gabinet medyczny. Dwa lokale mieszkalne przeznaczone
zostały pod bibliotekę, a kuchnia
- na trzy pracownie dydaktyczne. Przebudowano też sanitariaty uczniowskie. Funkcjonujące
dotychczas warsztaty drzewne
zaadaptowano na warsztaty mechaniczne. Koszt wszystkich remontów wyniósł 441.200 zł. Modernizację instalacji elektrycznej

Podaruj

częcie termomodernizacji budyn-

ków Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 i obiektu po byłych
warsztatach drzewnych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych
nr I. Na realizację tej inwestycji staramy się o .środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówi wicestarosta Jolanta Mejzińska.
(ag)

i
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Cieszę się, że nasz wniosek uzyskał akceptację ministerstwa

i udało nam się pozyskać dodatkowo ponad 65 tys. zł. Dzięki temu
będziemy mogli wykonać więcej
prac remontowych w naszych
szkołach.

sprawność

Pawiowi
16-letni Paweł Świgost pódczas nierozważnej zabawy doznał głębokiego oparzenia rąk

gnie żyć tak jak wszyscy jego
rówieśnicy, a najważniejsze jak
najszybciej zapomnieć o niepeł
nosprawności. Paweł lubi przyrodę i chce zostać leśnikiem .
Dzięki biomechanicznym,
,,inteligentnym" protezom rąk,
których koszt wynosi ok . 25
tys . euro, będzie mógł funkcjonować jak każdy miody
człowiek.

W imieniu Pawia i jego rodziców zwracamy się o pomoc
i dokonywanie wpłat - nawet
najdrobniejszych - na konto
otwarte w Fundacji na Rzecz
Osób Niewidomych i Niepeł·
nosprawnych „Pomóż i TY",
81-006 Gdynia, ul. Morska
244, tel. (0-58) 663-81-41,
BANK MILLENIUM S.A. nr 63
prądem wysokiego napięcia i stra-

cił

obie kończyny górne.
Miody i zdolny uczeń pra-

1160 2202 0000 0000 2920
6273 z dopiskiem „Bioprote·
zy dla Pawia Świgosta"

I
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STAROSTOWIE Z BRZÓSTKOWA

ZASZCZYT
z wyroznz-enze
•

,I'

•

•

•

W najbliższą niedzielę Maria Gauza i Zdzisław
Paluszkiewicz pełnić będą honory starostów
dożynek diecezjalnych.
Maria Gauza pochodzi z Lisewa. W Brzóstkowie mieszka od
1956 roku, kiedy to została żoną
Bronisława Gauzy. Przejęli gospodarstwo po jego rodzicach.
Mają dwóch synów - Zbigniewa i Eugeniusza oraz dwie córki
- Mariolę i Janinę. Na gospodarstwie pozostał syn Zbigniew z żoną
Barbarą (pochodzącą z Rajczy
w Beskidzie Żywieckim). Mają 11
ha. Zajmują się głównie hodowlą
trzody chlewnej, w cyklu zamknię
tym. Liczy ona 18 macior.
Maria Gauza przepisała, wraz
z mężem, gospodarstwo w 1992
roku. Od tej pory zajmuje się głów
nie gotowaniem i pieczeniem.
Chętnie pracuje też w przydomowym ogródku.

z

żoną Marianną

gospodarstwo
liczące 30 ha, przejęte od jej rodziców. W 2003 roku przekazali je córce Renacie i zięciowi Maciejowi. Oprócz córki mają jeszcze dwóch synów - Krzysztofa
i Lucjana.
U Paluszkiewiczów hodowane
są 42 sztuki bydła (w tym 21 krów
mlecznych) i 30 sztuk trzody
chlewnej. Uprawiane są zboża,
buraki cukrowe, kukurydza i ziemniaki. Gospodarstwo je t w pełni
zmechanizowane. - Ojciec służy
nam radą, szczególnie podczas
pracy w polu, kiedy robimy zasiewy i opryski. Ustala płodozmiany
- mówi córka Zdzisława Paluszkiewicza, Renata. - Na razie młodzi
mnie słuchają - śmieje się były

Tysiące uczczą
tysięcy gości spodzieorganizatorzy dożynek
diecezjalnych , które w tym roku
odbędą się w Brzóstkowie.
Dożynki diecezji kaliskiej odbędą się 22 sierpnia. Uroczystość rozpocznie się o godz.
11 .00 , kiedy do Brzóstkowa
przyjedzie ksiądz biskup Stanisław Napierała, ordynariusz diecezji kaliskiej . O 12.00 odprawiona zostanie dziękczynna msza
święta . Po złożeniu chleba przez
starostów dożynek przekazane
zostaną dary dla ubogich - chleby, wędliny, owoce i warzywa.
W darze ofiarowane zostaną

Kilku

wają się

plony

również narzędzia

pracy używa
ne przy renowacji kościoła w Brzóstkowie - symbol ?-miesięcznego
trudu przy odnowieniu parafialnej świątyni .
Przewiduje się , że do Brzóstkowa przyjedzie ok. 4 tysięcy osób.
Przygotowania prowadzone są codziennie, od świtu do wieczora.
Proboszcz parafii zaprasza
wszystkich wcześniej do Brzóstkowa . Przez kilkanaście minut
przed 11 .00 będzie można bowiem posłuchać jego opowieści
o zabytkach znajdujących się na
terenie parafii.
(alef)

OŁTARZ USTAWIONY ZOSTANIE
na zboczu pagórka, na którym
znajduje się kościół parafialny
w Brzóstkowie

WAŻNE INFORMACJE!
Od godz. 9.00 do 16.00 zamknięty zostanie odcinek drogi w Brzóstkowie od skrzyżowania z drogą do
Śmiełowa do końca zespołu parkowo-pałacowego.
Ogólnodostępny parking znajdować się będzie na polu między Brzóstkowem a Śmielowem, po prawej stronie Oadąc od Żerkowa).
--------------- O

GŁOSZENIE

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

e

Proboszcz Parafii zv Brzóstkozvie
Starosta Jarociński
Burmistrz Miasta i Gminy Żerkózv

Miasto i Gmina Zerk6w

serdecznie zapraszajq na

,..... 1,,.,,....

Kaliskie

Dożynki

Diecezjalne - Brzóstków 2004
Święto Plonów Powiatu Jarocińskiego

BYCIE STAROŚCINĄ DOŻYNEK
10
dla mnie wielkie wyróżnienie
~aszczyt - podkreśla
aria Gauza

W wolnych chwilach jeździ na
rowerze. Bardzo lubi czytać „Gazetę Jarocińską". - Czytam ją od
dechy do dechy - mówi Maria Gauz J
.
a. est wesoła i bardzo towarzy~ka. Lubi sobie pożartować. - UwaZa,n też, że bardzo prawdziwe j est
stare Powiedzenie: Od myszy po
cesarza - wszyscy żyją z gospodarza - podkreśla.
Ch Aktywnie udziela się w Radzie
arytatywnej działającej przy
ParafiiwB
. Z.
. się
.
tn. .
rz ó tkowie.
aJmuJe
b -~n. rozdziałem darów dla potrzekUJ~cych. - Życzę wszystkim miesz.anco,n Brzóstkowa i nie tylko,
~e~y nam się dobrze żyło. Pozdravza,n też moje koleżanki, które mi
Pomagał
. ,
J
Y przygotowa ć w1ence.
estern
sz
"I
"
.
.
.
g
czę.,· iwa, ze mimo mo1en~ Podeszłego wieku, wytypowani ~ostałam na starościnę. To dla
11.te Wielkie wyróżnienie i zar~czyt: T~k.a okazja, jak te dożyn
latlnoze s1~ powtórzyć dopiero za 250
'Prędze1 nie - mówi Maria Gauza.
p Starosta dożynek, Zdzisław
aluszk·
.
.
1ew1cz prowadził wraz

DOŻYNKI DIECEZJALNE

w naszej

22 sierpnia 2004 roku

wsi to dla nas wydarzenie historyczne.
Cieszę się, że będę mógł w nich
uczestniczyć jako starosta - mówi
Zdz i sław Paluszkiewicz
właściciel

gospodar twa. Opowiatrudno mówić o
opłacalności produkcji rolnej. - Jak
się policzy nakład, pracę w polu,
koszty zakupu nawozów i pasz, to
się okazuje, że końcowy zysk jest
mizemy - tłumaczy Zdzisław Paluszkiewicz. Podkreśla, że w tym
roku zboża obrodziły wyjątkowo
obficie. - 42 lata byłem rolnikiem,
ale takich plonów jak teraz, nigdy
nie było. \ifyschły jednak wszystkie zielonki. Powysychały łąki,
buraki się kładą, kukurydza się
zwija. Z tego, co się zarobi na zbożu, trzeba będzie dołożyć do innych
zbiorów - mówi były go podarz.
Zdzi ław Palu zkiewicz jest
członkiem Rady Miej kiej Żerko
wa oraz Rady Parafialnej w Brzó tkowie. W wolnych chwilach lubi
poj eździć rowerem po okolicy, porozmawiać z ąsiadami. Przyznaje, że z radością czeka na zbliża
jące ię święto. - Dożynki diecezjalne w naszej wsi to dla nas wydarzenie historyczne.
da o tym,

\ /

że dziś

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

Pro.gram:
11.00

Uroc:ystości

D0:y1tkowe
Ko~jól ParafiaZ,,y 11.w. Św. Ja1ta Chrzciciela
w Br:óstkowie:
• Zbiórka delegacji wjeńcowych
• Powita1iie Ksifd::a Biskupa
i gości doży11kowych
12.00 D:ifkczy,ma Msza Świfta od11rawio1t11
11r:e: Or1ly11ariusza Diecezji Kaliskiej
Ksifd::a Bisku11a Sta11isława Na11ieralf
14.00 Występy lokalnych :espolów
artystyc::.11yd1 i wspóllly 1msilek
ws:11stkichuc:est11ików Święta Pltmdw

19.00 Zaba1va ludowa • amfiteatr w Żerkowie

r

''f••

i
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ROZPOCZĄŁ SIĘ KOLEJNY WYŚCIG PO UNIJNE FUNDUSZE

nia non o et
5 mln 568 tysięcy złotych - tyle pieniędzy z unijnej kasy udało się do tej pory pozyskać samorządom Ziemi Jarocińskiej.
- Żadne pieniądze nie śmierdzą. Czy one są z Raichu, czy z Londynu, nieważne - mówi wójt gminy Kotlin, Walenty
Kwaśniewski.

ANNA

KOPRAS·FIJOŁEK

W pozyskiwaniu unijnych środ
ków liczy się dobry pomysł, dobrze
przygotowana dokumentacja i ... łut
szczęścia. - Skoro jest mało pieniędzy w danym dziale, komitet sterujący ocenia, czy dać więcej jednemu beneficjentowi, czy rozdzielić te środki na większą ilośćwnio-

i przewidywać. Trzeba być trochę
jasnowidzem, choć - wszystkiego
nie da się przecież przewidzieć.
Jeden z wójtów bez skrupułów określa proceduralne wymagania jako „wkur... ". Inny samorządowiec przeklina, bo właśnie
musi po raz n-ty jechać do Poznania. - Po co? Po to, żeby postawić kolejnego ptaszka. Sta-

czegoś tam jeszcze - mówi wójt gminy Kotlin, Walenty K wa,;niewski.
Samorządy same przygotowują wnioski. Płacą natomiast,
nieraz słono, za opracowanie innych niezbędnych dokumentów.
Na biurka wójtów, burmistrzów,
starosty codziennie trafia kilka
ofert firm, które proponują swą
pomoc w pozyskaniu środków

Najlepsza w pozyskiwaniu unijnych środ
ków jest gmina Żerków. Dużo pieniędzy
trafiło również do Jaraczewa i Nowego
Miasta. Na ostatnim miejscu
plasuje się gmina Jarocin

sków - mówi Sławomir Wąsiew
ski, starosta jarociński, będący jednym z członków komitetu sterują
cego.
Trzeba wiedzieć, do której
szuflady włożyć dane zadanie, do
jakiego działu. - Czasem trzeba
,, wstrzelić się" w takie miejsce,
gdzie może jest mniej środków, ale
też jest mniejsza konkurencja
- dodaje starosta. Na pewno warto
szperać w internecie, przeglądać
inne wnioski, zastanawiać się nad
strategią. Dane, które są w internecie, trzeba wykorzystywać jak
na grze giełdowej, obserwować

program rozwoju lokalnego
- od 9 do 24 tys z/
raport oddziaływania na środowisko
- od 2,5 do 10 tys. zł
studium wykonalności
- od 9 do 90 tys. zł
dokumentacja techniczna
- od 20 do 100 tys. zł
(w zależności o zakresu
i wielkości inwestycji)

• podane kwoty to ceny netto

wiałem go już tysiąc razy! - rzuca zdenerwowany.

Brzydki priorytet
Problemem stają się niekiedy
zapisy zawarte we wnioskach, nie
zawsze - jak twierdzą samorzą
dowcy - jasne i zrozumiałe. Wójt
gminy Kotlin, Walenty K waśniew
ski przyznaje, że kiedy czyta materiały dotyczące środków unijnych, odnosi wrażenie, że dokumenty te są „żywcem" tłumaczo
ne z języka obcego i ten, kto tłu
maczy!, nie bardzo wiedział, co
tłumaczy. - Czasami używane są
jakieś wyrazy niezrozumiałe, np.
priorytety. Po polsku by to przecież lepiej brzmiało - mówi wójt.
Dodaje jednocześnie, że w umie
wnioski nie są aż tak straszne. choć
pierwsze pogłoski były niepokoją
ce. - Okazało się, że nie trzeba znac'
perfekt języka angielskiego, żeby
zrobić wniosek. Nie trzeba też mid
doktoranckiego wykształcenia.
Trzeba tylko umieć czyta( i rozumid to, co się czyta. A jeżeli użyte
są w papierach zwroty, których się
nie rozumie, trzeba poszukać w
słownikach wyrazów obcych albo

unijnych. Jak sprawdzić, która jest
rzetelna? W gminie Jaraczewo
żąda się referencji, które następ
nie są uwiarygodniane. Dodatkowo gmina zabezpiecza się, zawierając odpowiednie zapisy w zawieranych z firmami umowach. Dopiero jeśli unijne pieniądze rzeczywiście trafią do Jaraczewa, firma,
która je pomogła pozyskać, może
otrzymać prowizję.

- Studium wykonalno§ci samemu się nie da zrobit Może ktoś
umie. My musieli§my wydac' 15 tysięcy złotych. Nie krążqjeszczeja
kie.ś gotowce, z których można byłoby skorzystać - mówi wójt gminy Nowe Miasto, Aleksander Podemski. Zapewnia jednocześnie,
że każdy wniosek był przemyśla
ny. - Nigdy nie robili§my wniosków
dla wniosków. Przygotowywa/i§my
je na zadania, któ,ych realizację
uznali.s'my za najpilniejszą - podkreśla Aleksander Podemski.
Gmina Jaraczewo pokusiła siiy
o samodzielne wykonanie studium.
Udało się. Dziś wójt mówi, że to
pyła ciężka krwawica. Pracownicy zostawali po godzinach, ślę
czeli nad dokumentami w soboty

i niedziele. Wójt przyznaje, że
ich trud.
Zamierza wystąpić do rady o przyznanie nagród dla tych pracowników.
W żadnym z urzędów gmin
czy powiatu nie zwiększyło się
- w związku z czynionymi staraniami o uńijne środki - zatrudnienie. Niektórzy samorządowcy
przyznają, że oszczędzali na ludziach. Tłumaczą, że inaczej, ze
względu na szczupłe finanse, nie
chciałby wynagrodzić

byłoby możliwe podjęcie starań

o unijne środki . Są też tacy, którzy raczej bez skrupułów wydawali pieniądze na przygotowanie dokumentacji przez firmy Jeon ultingowe, choć nie zawsze przynosiło
to korzyści.
Samorządowcy starają się na
swój sposób pozyskać potrzebne
informacje, niekoniecznie dzieląc
się wiedzą z innymi włodarza
mi. - Każdy ma swoje kanały, my
też mamy - mówi j.eden z wójtów.
Burmistrz gminy Zerków wyznaje natomiast: - My nie mamy kanału. My mamy rzekę. Choć nikt
nie chce tego oficjalnie potwierdzić, niejednokrotnie mówi się
również o upolitycznieniu decyzji dotyczących przyznawania
unijnych pieniędzy. - Nie chcę się
na ten temat wypowiadać, ale nieraz słyszałem wskazówki, że trzeba wiedzieć, do kogo zastukać
- mówi jedna z osób przygotowujących wnioski. Jeden z wójtów
przyznaje, dziś żadne lobbowanie
nie zda się na nic, jeśli nie spełni
się stawianych wymogów. Nie
można liczyć na to, że ktoś przymknie oko na brak jakiegoś dokumentu, co wcześniej - jak prtyznają samorządowcy - ni ejednokrotnie się zdarzało.
Ci bardziej zorientowani, moż
na powiedzieć „oblatani" samorzą
dowcy, wiedząjuż również, że nie
dostaną pieniędzy na drogę. Do. taną natomiast na program, dla realizacji którego niezbc;dncjest wybudowanie tej drogi. Trzeba umieć
,,sprzedać" swój pomysł. Niektórzy mówią, że trzeba umieć przypodobać się komisji.
Mówi się o tym, że warto znać
członków komitetu sterującego,
zapoznać ich wcześniej z planowanym projektem, zaprosić do gminy.
Jak mówi jeden z wójtów - o szczę
ście trzeba zadbać.

Sukcesy i porażki
Do tej pory najwiiyccj unijnych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, pozyskały gmi-

pieniędzy,

I

ny Żerków - 190 złotych i Jaraczewo - 122 złote, najmniej, bo tylko
ponad 6 złotych - Jarocin.
Starosta jarociński za najwięk
szy sukces uważa pozyskanie środ
ków sapardowskich na budowę drogi Żerków - Bieidziadów. Dużyro
osiągnięciem było również uzyskan ie pieniędzy na realizację tzw.
miękkiego projektu „Od Aten do Jarocina". Jarocin otrzymał je jako jedyny powiat i jako jeden z sześciu
wnioskodawców w całej Polsce.
Najłatwiej jest pozyskać środ
ki na tzw. projekty miękkie - np.
na edukację zdrowotną lub na
współpracę z zagranicznymi partnerami. Najtrudniej - na to. co dla
ludzi jest najczęściej najważniej
sze, np. na budowę drogi.
Oprócz ukcesów były też porażki.

Gmina Jarocin złożyła pięć
wniosków do tegorocznej edycji
programu SAPARD - trzy na budowę dróg ( w Kadziaku, na Polną
w Wilkowyi, Szkolną w Cielczy),
a kolejne na budowę kanalizacj i
sanitarnej w Witaszycach i kanalizacji deszczowej w ul. Polnej
w Wilkowyi. - Nasze wnioski oceniono jako bardzo dobrze sporządzone pod względem formalnym i merytorycznym. Niestety,
uznano, że gmina Jarocin jest za
bogata, ma zbyt duże dochody
w porównaniu z innymi samorzą
dami, jest w całości zwodociqgowana i w większości skanalizowana. Pieniądze z SAPARD-11 trafiły
do gmin biedniejszych - mówi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.
Wiceburmistrz Robert Kaź
mierczak opowiada o tym. że kilka
tygodni temu oficjalnie poinforrn°wano gminę, iż nie dostanie pienię
dzy na drogę w Kadziaku. - Rozpoczęliśmy na nowo procedurę
przetargową, aby wykonać dro~ę
z własnych środków. Po czym, 111espodziewa11ie, kilkanafcie dni te1~tl
ARiMR zakomu11ikowała 11am, ze
je§/i mamy jeszcze ważny po~r::.ed;
ni przetarg, to może byśmy 1edna
pieniądze dostali - mówi wicebUf~
. kJ
mistrz. Przypuszcza, że wnios
innych gmin, które wcześniej z~akccptowano, przy uważnej analizie okazały się niekompletne, aJbO
błędnie wypełnione i pod uwagę są
brane na'-lypnc w kolejności. Teraz
być może pojawiły się obawy O to,
że pieniądze nic zostam1 wykorzYd1-ykła
stane przez Polsk1r. - r.
1 en P ~
, ,
pokazuje, iż wiele sc1111orzqdoH,
,zyw tym Jaroci11, jest do.skona Ie P ,
· koW
gotowanych do składania wntos . ."
· · · się
· ~1 , admow
Problemy po1awtcl)ą
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ILE UDAlO s1, POZYSKAĆ?
Gmina

Wysokość

pozyskanych
środków unijnych
Jarocin

Jaraczewo

293.962,30

zł

1.028.509,49 zł

Ilość wniosków. ·- ·
na które uzyskano
dofinansowanie

Wysokość

3

od 20,7 %
do 100 %

budowa drogi gminnej
6,46 zł
- ul. Brandowskiego w Wilkowyi,
realizacja projektu "Jarocin - centrum
Europy", remont Zespołu Szkół
w Cielczy

11

80,0 %

budowa dróg, dofinansowanie
wymiany młodzieży, budowa
kanalizacji, termomodernizacja

(w%)
uzyskanej pomocy
na złożone wnioski

Rodzaj realizowanych
zadań

Wysokość

uzyskanej
pomocy z UE w przeliczeniu
na jednego mieszkańca

122,00 zł

szkoły
zł

1

50%

budowa automatycznej stacji
uzdatniania wody w Kotlinie

75,00

Nowe Miasto

1.067.000,00 zł

3

50%

kanalizacja sanitarna w Chociczy,
Teresie i Aleksandrowie

118 , 00zł

Żerków

2.085.533,23

10

od 7,9 %
do 81,57 %

budowa dróg, budowa gimnazjum,
dofinansowanie współpracy miast
bliźniaczych, budowa kanalizacji ,
Centrum Informacji Turystycznej,
przebudowa ulicy

190,00 zł

Powiat

560.678,00

5

od 50 % do 69 %

7,90
przebudowa drogi Żerków Bieździadów, program profilaktyki
zdrowotnej, promowanie integracji
europejskiej, edukacja poprzez sport,
integracja społeczna i zawodowa
grup zagrożonych wykluczeniem

Kotlin

532.556,60

zł

zł

Jarociński

straqi rządowej . dodaje Robert
Kaźmierczak.
Samorządowcy podkreślają, że

brakuje ja nych zasad, czytelnych
Procedur, albo wielokrotnie zmienia się je już w trakcie procedury
aplikacyjnej.

Był_ zły jak cholera
Sroctków z Sapardu nie wystar-

czyło na wszystkie zadania zaplano-

wane przez samorządy i - zdaniem
~ójta Kotlina - wygląda na to, że pielUędzy z funduszy strukturalnych, na
lata 2004-2006, również nie wy tarczy. - Trudno powiedzieć, czy coś
uzyskamy. Kryteria oceny wniosków
są bowiem jeszcze bardziej skomplikowane ntz·· przy Sapardzie. Pow tym
w Polsce obowiązuje niestety taka zasada, że jeżeli ktoś jest biedniejszy,
to trzeba go wspomagać, ajeśli ktoś
~ały czas stara się coś robić, to jest
~kko odsuwany- twierdzi wójt Kotlina· Opow1a
. da o tym zeza
. wruose
. k
na kanar1zację gmina Zerków
·'
dostała
76
~któw -w związku z położeniem
w obrębie żerkowsko-czeszewskie
Parku krajobrazowego, JaraczeO
w _natomiast otrzymało 75. - Co zaw~zylo na Podjęcie takiej decyzji, nie
iem. Myśmy dostali 59 punktów.
8Yem
1 zły · k .
tni
Ja Jasna cholera - wspona Wójt.
. _Rozżaleni a nie ukrywa równ1ez bu .
s
Ol1.lstrzJarocina. Uważa, że
~os_ób przyznawani a unijnych
Pten1ęct . .
_J
zy me Jest sprawiedliwy.
no:~teśmy karani za gospodar... .kc, za dobre zarządzanie. To wy•,t so . t ·
CJa istycznych zasad rządzących w UE d
.
.
- odaJe burrrustrz.
Na infrastrukturę zdrowomq
}.est -tak
ł
. .
·
ma o pieniędzy w 2004 roku
Ze ty/k O
•
1'11.ó
nasz proj ekt na szpital
ki !łby P~chlonqć wszystkie frodstarosta. W niektórych
dz1.alrnów1
· natomiast zdecydowan. ach
. Jest
te W1"'c . . .
. ... eJ p1en1ydzy i prawdopodobn1e
·
S nie zostaną wykorzystane.
arnorLądowcy od dawna oba-

!0

wiali się, że ilość papierów, które trzeba było przygotować dla Sapardu,
okaże się nieporównywalna z ilości ą
wymaganą podczas kolejnych tarań
o fundusze trukturalne. Proces przygotowywania dokumentacji dla funduszy trukturalnych już teraz okres1any jest jako wyścig szczurów.

Nazwa zadania

Wysokość środków,
o które stara się
samorząd

Jarocin

różn ych doświ adczeń

ze starani e m się
o unijne pieni ądze, samorządow
cy zapewniaj ą, że warto o nie walczyć. - To w końcu jest dotacja.
Trzeba korzystać na wszelkie moż
liwe sposoby z Unii. Nadzieje były
na pewno większe. Mówiono o tym,
że wnioski samorządów zostaną
w pełni zrealizowane, ale tak się
nie stało. 'Zabrakło pieniędzy na
drogi (n Wielkopolsce zostało 70
wniosków) i na kanalizację ( JJ6)
- mówi Alek ander Padem ki. Podobną opi nię wyraża staro ta powi atu j arociń sk i ego. - Nie na
wszystkie wnioski uda się u-::,yskać
pieniądze, ale projekty trzeba skła
dać. Jeśli my nie będziemy się starać o te frodki, skor::ysta ;: nich
ktoś inny, inny powiat, inna gmina
czy inne woj ewództwo - dodaje
Sławomir Wąsiewski. - Chcąc coś
zrobić dla gminy, realiwwać waż
ne dla ludzi inwestycje, musimy
sięgać po środki z zewnątrz - mówi
Dariusz Strugała. Również wójt Kotlina nie zamierza rezygnować. - Stare powiedzenie mówi: Pecunia non
olet. 'Żadne pieniądze nie śmierdzą.
Czy one są z Raichu, c.::y .:: Londynu,
n ieważn e. Mi nie śmierd-;:,ą. Jak
będą, to pójdę i wevnę - zapewnia
Walenty Kwaśniew ki.
Jedno jest pewne - w przyszło
ści największą zan ę na pozyskanie dofinan owania z unijnej kasy
będą miały projekty realizowane
w. pólnie przez ki lka samorządów
i dlatego jak najwcze niej warto
się za nie zabrać.
•

zł

W KOLEJCE PO UNIJNE ŚRODKI

A jednak warto!
Mimo

zł

związa n yc h

budowa drogi gminnej Siedlemin Potarzyca, budowa dróg gminnych
na osiedlu Michałów w Witaszycach
(ul.: Mostowa, Michała, Cukrownicza),
budowa dróg gminnych w Golinie
(ul.: Sportowa , Słoneczna , 1 Maja,
1OOO-lecia, Zagaikowa, Krótka) ,
budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół w Cielczy, budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Wilkowyi,
kanalizacja Prus i Roszkówka,
kanalizacja Annapola , Bachorzewa,
Tarzec i Potarzycy

(w zł)

13.000 .000,00

(5

zadań)

13.861 .370,00

wnioski PWiK-u

Jaraczewo

budowa Zespołu Żywieniowo
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rusku,
budowa kanalizacji li etap,
przebudowa i rozbudowa drogi
Jaraczewo - Chwałkowo Kościelne,
przebudowa i rozbudowa drogi
Zalesie - Brzostów

8.128.000,00

Kotlin

budowa kanalizacji sanitarnej
w Magnuszewicach i Twardowie

3.138.360,90

Nowe Miasto

modernizacja ujęcia wody i wymiana
sieci wodociągowej w Nowym Mieście ,
budowa środowiskowej sali
gimnastycznej przy SP w Boguszynie

3.744.688,00

Żerków

kanalizacja gminy - 11 etap, budowa
drogi Lubinia Mała - Dobieszczyzna,
budowa sali gimnastycznej
w Dobieszczyźnie , budowa
Mickiewiczowskiego Centrum
Turystycznego

12.050.000,00

Powiat

budowa drogi Jarocin - Żerków Śmiełów - Ruda Komorska,
modernizacja szpitala w Jarocinie

12.470.000,00

Jarociński

{/

- - - - ~- - -
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I NFORMACJE

Odpust w Golinie

MALOWANIE KOŚCIOŁA W BRZÓSTKOWIE

Tegoroczne uroczystości ku czci Matki Bożej Pocieszenia odbędą się
w sanktuarium golińskim w niedzielę 29 sierpnia. Odpust poprzedzą dwa dni
przygotowań. Jak co-roku do Goliny wyruszą grupy pielgrzymów m.in. z Jarocina, Siedlemina i Witaszyc. Pierwszych pątników uroczyście powita ksiądz kustosz Janusz Pytlik o godz. 11.00. Szczegółowy program za tydzień.
(Is)

Odeszli od nas

~~
EDWARD BOROWIECKI

JÓZEF NAWROT
-1. 65 (Łobzowiec)
WERONIKA SKOWROŃSKA

MARTA MIKOŁAJEWSKA

- I. 81 (Wojciechowo)

- l. 73 (Jarocin)

- L 73 (Mieszków)

GERTRUDA SZYMKOWIAK

WŁADYSŁAW JAKUBOWSKI

- l. 83 (Góra)

- l. 76 (Jarocin)

ROZALIA FILIPIAK

TERESA KOWALSKA

- l. 79 (Potarzyca)

. - L 72 (Brzóstków)
MICHAŁ

POMYKAJ

JANINA GARBAREK
- l. 74 (Witaszyce)

- I. 89 (Bieidziadów)

JÓZEF KUCHARCZYK

STANISŁAW PAWEŁCZYK

- I. 56 (Żerków)

- L 62 (Radlin)

KATARZYNA SKRZYPCZAK

AGNIESZKA KRYSZTOFIAK

- l. 64 (Jarocin)
ANTONINA MAŃCZAK
- L 80 (Jarocin)

- l. 98 (Wyszki)

Rodzinom zmar(vch

składamy

wyrazy

współczucia

"serdeczne podziękowanieks. proboszczawi z Mieszkowa, panu organiście':
lekarzowi rodzinnemu dr Marlenie Pilarczyk - Janickiej, pielęgniarkom
z przychodni w Mieszkowie, lekarzom doraźnej pomocy medycznej
i specjalistom z Jarocina, rodzinie, sąsiadom za pomoc i wsparcie,
za wspólną modlitwę różańcową, za udzia ł w uroczystości pogrzebowej,
za mszę św., kwiaty, dyrekcji przedszkola nr 6 w Jarocinie
oraz współpracownikom, opiekunkom PCK w Jarocinie oraz wszystkim,
którzy okazali swą pomoc w trudnych dla nas chwilach,
fimzie pogrzebowej „Jezierski" za obsługę

t p.

ś.

EDWARDA BOROWIECKIEGO
składa

żona

v
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z synem i córkami,

zięciem,

wnukami i prawnukami

Serdeczne podziękowania ojcom franciszkanom z parafii

/

--::

św.

Antoniego Padewskiego w Jarocinie, pani organistce, dr Aleksandrze
Florczyk za opiekę lekarską oraz lekarzom i pielęgniarkom z oddziału
intensywnej terapii szpitala w Kaliszu, rodzinie, krewnym, sąsiadom,
znajomym, wszystkim delegacjom, firmie pogrzebowej „Jezierski", panom
grabarzom i wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
za okazane współczucie, zamówione msze święte, ofiarowanie wieńców
i kwiatów oraz odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku
mojego męża, naszego ojca, teścia i dziadka

ś.

t p.

HENRYKA ŁĄCZNEGO
składa
żona

z

rodziną

/

v Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2004 roku "
zmarła w Zielonej Górze w wieku 90 lat

moja najukochańsza mamusia

ś.

t p.

GERTRUDA ROSZAK
Pogrzeb

odbył się

w Poznaniu na cmentarzu komunalnym
]unikowa dnia 13 sierpnia 2004 roku
Pogrążona

w żałobie
córka Iwona
i rodzina

Pozostaniesz na zawsze w sercach i pamięci
tych, którzy Cię bardza kochali
Serdeczne podziękowanie delegacjom, krewnym, sąsiadom,
znajomym, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy zamówili msze św.,
złożyli wieńce i kwiaty i odprowadzi/i na miejsce wiecznego
spoczynku naszą kochaną żonę, mamę, teściową, babcię i prababcię

ś.

szczęśliwych

700

Zakończyły się prace renowacyjne elewacji kościoła parafialnego w Brzóstkowie. Ich koszt
wyniesie ok. 100 tys. złotych.
- Parafia liczy 700 .dusz. Byłoby chyba ponad jej siły podjąć
taki trud. Opatrzność zesłała nam
dobrych, życzliwych ludzi i dzię
ki nim poradzimy sobie - mówi
proboszcz parafii w Brzóstkowie,
ksiądz kanonik Kazimierz Walczak. Przyznaje, że wielką i miłą
niespodzianką była dla niego wiadomość o możliwości pozyskania
refundacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki z tytułu renowacji kościelnej wieży, która kosztowała
170 tysięcy złotych. - Ministerstwo Kultury i Sztuki wypłaciło
nam 22 % tej sumy. To był duży
zastrzyk, który pozwolił nam pomyśleć o tym, żeby przeprowadzić
kolejne prace i zabrać się za nie.
Sprzedaliśmy też trochę drewna z
lasu parafialnego - mówi proboszcz.
Koszt zakupu samych farb
- bardzo dobrej jakości i z gwarancją na 30 lat - wyniósł ok. 40
tys. zł. Przy renowacji elewacji
pracowali siedem miesięcy
Grzegorz Janicki z Ludwinowa
i Janusz Piekarski z Brzóstkowa.
- Najpierw myliśmy, pod ciśnie
niem, e lewację. Potem było szpachlowanie i obróbka gzymsów,
które były uszkodzone, następ

nie - gruntowanie,

podkład

to końcowa warstwa nawierzchniowa. Nie jest trudno. Z pomocą
Boską wszystko się zrobi - stwierdził Janusz Piekarski. Proboszcz nie ukrywa, że jest zadowolony zarówno z postępu
przeprowadzanych robót, jak

Cl, którzy mieli

SZYMCZAK
składa

rodzina

i ich jakości. - Ci panowie są
niezwykle pracowici - podkreśla proboszcz.
Niedawno postawione zostały na terenie parafii trzy nowe
krzyże - przy kościele, przy dro(akf)
dze oraz na cmentarzu.

okazję zobaczyć nową elewację

kościoła, są pełni

brzóstkowskiego

podziwu

PROBOSZCZ z uznaniem wypowiada się na temat pracy malarzy. Na
zdj. Janusz Piekarski, ksiądz proboszcz Kazimierz Walczak i Grzegorz

Janicki

i na

I

KOLEJNE TRZY KARTY POCZTOWE Z WIZERUNKAMI
JAROCIŃSKICH KOŚCIOŁÓW

Na

rocznicę

Pierwsza karta pocztowa, koperta, datownik oraz nalepka na
listy polecone poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II ukazały
się w Jarocinie w dniu 18 maja.
Okazją była 84. rocznica urodzin
Ojca Świętego. Na wydawnictwach znalazły się dwie najstarsze jarocińskie świątynie: św.
Marcina i św. Jerzego. Pomysło
dawcą przedsięwzięcia był Jerzy
Kwiatkowski, prezes koła Polskiego Związku Filatelistów, które działa przy Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek.
Obecnie prezesowi udało się
uzyskać zgodę Watykanu na wy-

pontyfikatu

danie kolejnych kart pocztowych.
Ukażą się one 16 paidziemika, w
dniu 26. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża
Jana Pawła II. Na kartach znajdą
się zdjęcia kościołów parafialnych Chrystusa Króla, św. Antoniego Padewskiego oraz kaplicy
Matki Bożej Fatimskiej . - W przyszłym roku marzy mi się wydanie
kopert z ołtarzem głównym kośc iola św. Marcina oraz kart
pocztowych z ołtarzem z kaplicy
Matki Bożej Fatimskiej i ruin kościoła św. Ducha. Później będę
starał się o wydanie kolejnych
wydawnictw, na których znalazły-

ELEGANCKA ODZIEŻ
ŻAŁOBNA

t p.

FRANCISZKĘ

dusz

PRZEDSIĘBIORSTWO

POGRZEBOWE
,,JEZIERSKI" s.c.
.Jaroci11 - Targowa 18a, tel. 74 7-29-52, 0-601/869-111
Usług,

cmen/arno-pogrzebowe, kompleksowo,

całodobowo

by się wnętrza pozostałych jarocińskich świątyń - mówi JerzY
Kwiatkowski . Majowe wydawnictwa kosztowały ponad 1.200 zł.
Wtedy fundatorem był Rejonowy Urząd Pocztowy w Kaliszu.
- W tym roku RUP sfinansuje w~danie kart pocztowych. Datownik
ma zostać sfinansowany z budże
tu gminy. Mam na to potwierdzenie na piśmie. Koszt takiego okolicznościowego datownika to około 700 zł. Będzie on używanY n~
jarocińskiej poczcie przez 28 ~n,,
· n,ka
poc ząwszy od 16 paźdzter.
· , kiego
- wyjaśnia prezes jarocins
koła filatelistów.
(Is)

I

I

I
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R OLNICTWO

KOŃCZĄ SIĘ ŻNIWA

Rolnicy na Ziemi Jarocińskiej kończą żniwa. Na sprzedaż swoich płodów, które w tym roku są dobrej jakości, · za
korzystną cenę na razie nie mogą liczyć. Skup interwencyjny, zgodnie z przepisami unijnymi, rozpocznie się dopiero
w listopadzie.
·

ANNA GAUZA
Na polach zbóż na pniu zostało niewiele, głównie mieszanek
zbożowych na glebach przyłąko
wych i na polach przy rzekach. Niektórym rolnikom została jeszcze
słoma do zebrania - około 20 %.
Teraz przymierzają się do jesiennych podorywek, ale żeby mogli
to zrobić, musi popadać deszcz.

Nawet 50 % więcej
Specjaliści z Ośrodka Doradz~wa Rolniczego oceniają wysoko
Jakość tegorocznego ziarna. Śred
Ola wydajność zbóż wyniosła około 40 kwintali z hektara. - Plony
~q bardzo dobre. Nie spodziewalismy się nawet, że będą tak wysokie - mówi Jan Klim, agronom
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Plony zbóż są wyższe średnio o 30
- 50 %. - Gorzej z kukurydzą. Rokowania są nie najlepsze. Należy
spodziewał' się słabych plonów.
Majowe przymrozki i czerwcowe
chłody spowodowały, że kukurydza
na ziarno nie będzie plonował'.
Spe~jaliści twierdzą, że ziarna
Zbóz nie są skażone chorobami
grzybicznymi i uszkodzone przez
Sz.koctniki. - Pszenica konsumpcyjna ma co prawda niższą zawartośc:
glutenu, niż w roku ubiegłym o około 4. Punkty, ale to nie znaczy, że z
takiej mąki nie będzie dobrego

Pszenica ozima
Zyto

- oko/o 45 q/ha
- 33 q/ha
ięczmień ozimy
- oko/o 40 q/ha
Jęczmień jary
- 42 q/ha
owies
- 40 q/ha
Psze
·
ozime
- 46 q/ha
. nzyto
mieszanki zbożowe - 43 q/ha
rzepak
- oko/o 30 q/ha

Zbo·

s za. konsumpcyjne:
Zenica
- 400 - 500
ZY(o
j
- 315 - 350
z~Z'.11ień
- 340 - 420

~

zł
zł

zł

oza Paszowe·
Ps
·
· Zenica
- 370 - 500 zł
Zyto
ięc .
- 283 - 500 zł
p zmień
- 320 - 650 z!
• ~enżyto
- 330 - 650 z!
0
seo Parciu o dane Ośrodka Zamiejlyctego WOOR w Marszewie. Dosz ą Powiatu Jarocińskiego i pleewsk1ego

Chfeb
.
u z· a - dodaJe agronom z ODRd~b iarno tegorocznych zbóż jest
su ~ze Wykształcone i wyjątkowo
Specjaliści szacują, że w
nieę szości przypadków wilgotność
wptrzekracza 14 %. Miała na to
aur;~ s~rzyjająca dojrzewaniu
opad aJ_owe _i czerwcowe częste
Wyk Y~ozwohly zbożu dobrze się
los,ć. Zdaniem specjalistów

wt t

na lepszą niż w minionym roku jakość ziarna miało wpływ coraz powszechniejsze stosowanie przez
rolników środków ochrony roślin
przeciwko chorobom grzybowym.
Jest to zauważalne, zczególniejeśli
chodzi o zwalczanie mącznjaków i
septeriozy, rdzy brunatnej, karło
wej lub żółtej. - Zboża są bardziej
odporne, mają inne wymagania,
dlatego nie ucierpiały tak jak kukurydza - zauważa Jan Klim. - A
zatem plantatorzy kukurydzy na
ziarno powinni siać polskie odmiany, które o wiele lepiej znoszą nasze warunki klimatyczne, nawet
przymrozki. Polskie odmiany tolerują spadki temperatur do minus
trzech stopni.

Dwanaście pożarów
Żniwa przebiegły dość sprawnie, choć nie udało się uniknąć wypadków. Do tej pory do jarociń
skiego oddziału KRUS zgłoszono
dwa zdarzenia, podczas których
rolnicy doznali urazów.jednak nie
bezpośrednio podczas prac żniw
nych, ale przy naprawie sprzętu.
Pracownicy KRUS uważają, że
wypadków mogło wydarzyć się
więcej. Zazwyczaj rolnicy zgła
szają je z opóźnieniem.
Strażacy z komendy jarociń
skiej powiatowej PSP wyjeżdżali
do pożarów pól aż 12 razy. W sumie do tej pory spłonęło 13 ha,
z czego 50 % zbóż na pniu. Reszta to były słoma i ściernisko. Największy pożar strażacy gasili w Porębie w gminie Jaraczewo, gdzie
paliło się 8 hektarów. - W wyniku
wszystkich pożarów straty wynio35 tysięcy złotych. To są
straty szacowane pr-::.e::. stra~aków,
więc są to dane orientacyjne. Jeśli kto:,' ma uprawy ubezpieczone,
nasze szacowanie nie ma wpływu
na wysokośc: odszkodowania - wyjaśnia Rafał Klarzyński. naczelnik
wydziału operacyjno-szkoleniowego w jarocińskiej komendzie
PSP. Według naczelnika najczęst
szymi przyczynami pożarów były
zaprószenia ognia przez ludzi,
wady urządzeń mechanicznych
oraz podpalenia. - W minionym
roku w tym czasie odnotowaliśmy
zaledwie 5 ::.dar::.e11, a w całym roku
21. Wówczas pożary objęły bard::.o
niewielki obszar - w porównaniu
do tego roku, bo ::.aledwie 0,3 hektara - dodaje Rafał Klarzyński.
sły około

Za ile

przed

interwencją?

Na początku żniw cena pszenicy konsumpcyjnej była nie najgorsza. Wahała się od 450 do 500
zł (około 20 lipca). Obecnie za
pszenicę konsumpcyjną odbiorcy

ŻNIWA SIĘ KOŃCZĄ, ale na sprzedaż zbóż z dopłatą rolnicy muszą poczekać do listopada
płacą różnie. Rolnicy odstawiają
cy zboże do ELEWARR-u w Gąd
kach za tonę dostaną około 435 zł.
NEOROL Chrzan skupuje jedynje
pszenicę paszową. Za tonę płaci
430 zł, podczas gdy np. słupecki
DARHEN 436 zł. Pszenicę konsumpcyjną skupują natomiast Pleszewskie Zakłady Zbożowe. Za
tonę oferują w granicach 470 zł
z VAT-em. NEOROL kupuje też
jęczmień paszowy za 400 zł, kukurydzę na ziarno (370 zł), pszenżyto (320 zł) oraz żyto po 320 zł
za tonę. Mieszanki kosztują w granicach 320-350 zł za tonę. - To są
ba rdzo niskie ceny- twierdzą zgodnie rolnicy. Za jęczmień w punktach skupu oraz w obrocie między
rolnikami można dostać też w granicach 400 zł. - Ceny w tym roku
są średnio o 100 - 150 zł niższe niż
w ubiegłym roku. Wówczas wcześniej działał skup interwencyjny
- zauważa jeden z plantatorów.

Nie opłaci
się z dopłatą?
W tym roku interwencyjny
skup zbóż rozpocznie się dopiero
od listopada, tak jak w wjększości
państw Unii Europejskiej. Potrwa
do 31 maja przyszłego roku.
Zgodnie z wytycznymi, Agencja Rynku Rolnego będzie musiała skupić każdą ilość zboża po cenie interwencyjnej, pod warunkiem, że będzie ono spełniało wymogi jakościowe. Skupem interwencyjnym objęte mają zostać
pszenica, kukurydza i jęczmień.
Z dopłatą nie będzie więc można
sprzedać żyta, jak to było chociaż
by przed rokiem. W przypadku
zboża kupowanego na zapasy in-

\I

terwencyjne z dostawą do magazynu, minimalna ilość wynosi 80
ton. Jeśli natomiast zboże jest
przejmowane na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania
- 1.000 ton. Na naszym terenie
będą dwa centra interwencyjne,
w oparciu o które skupowane bę
dzie ziarno pszenicy i jęczmienia
- w Pleszewie i Środzie Wlkp., kukurydzy - tylko w Pleszewie.
Cena zboża może zostać podwyższona bądź obnjżona w zależ
ności od jakości ziarna. Zboże
musi być przede wszystkim zdrowe i pozbawione chorób czy
szkodników. Oprócz tego w ziarnie nie może być przekroczony

dopuszczalny poziom zawartości
pestycydów. Cena jest jednakowa
dla wszystkich rodzajów zbóż
- 1O1,31 euro za tonę, czyli około
455,80 zł (przy kursie l euro= 4,50
zł). - Umacnia się polski złoty. Eksperci przewidują, że kiedy od
pierwszego listopada ruszy skup
interwencyjny, euro może kosztować około 4,20 zł, a więc rolnikom
się nie opłaci. Wówczas gwarantowana cena 101,31 euro wynosiłaby zaledwie 425 zł. Wiceminister
rolnictwa apeluje, aby rolnicy zboże przetrzymali. Mam trochę inne
zdanie. Chciałbym się mylić- mówi
Jan Klim.

•

MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZBÓŻ W SKUPIE
INTERWENCYJNYM
A. Maksymalna wilgotność
14.5 %
B. Maksymalna zawartość
zanieczyszczeń (w%)
12 %
1. Ziarna połamane
5%
2. Zanieczyszczenia ziarnowe, w tym:
7%
a. ziarna poślednie
b. ziarna innych zbóż
c. ziarna uszkodzone przez szkodniki
d. ziarna z odbarwionym zarodkiem
e. ziarna uszkodzone termicznie
0,5 %
3. Ziarna porośnięte
4%
3%
4 . Materiał obcy
w tym:
a. nasiona obce szkodliwe
0,10 %
b. ziarna uszkodzone wskutek samozagrzewania
lub intensywnego suszenia
0,05 %
c. materiał obcy nieorganiczny
d. plewy
e. sporysz
0,05 %
f. ziarna zbutwiałe
g. martwe owady lub ich fragmenty
C. Minimalna gęstość ziarna
w stanie zsypnym (kg/hl)
73
D. Minimalna zawartość białka
(% w suchej masie)
10,5 %
E. Minimalna liczba opadania (w sek.) 220
F. Minimalny wskaźnik sedymentacyjny
Zeleny'ego (ml)
22

14,5 %

14,5 %

12 %
5%
12 %

12 %
10 %
5%

5%
3%
6%
3%

3%
6%
3%

0,10 %

0,10 %

62
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CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI OBAWIAJĄ SIĘ, ŻE JEJ LOS JEST J U Ż PRZESĄDZONY

Niezgoda w_,,Zgodzie''
Zwalnianie załogi na nieludzkich zasadach oraz wyprzedawanie majątku - to dwa główne zarzuty stawiane
poprzedniemu kierownictwu przez byłych członków spółdzielni SHP „Zgoda", którzy ośmielili się mówić na ten temat.

ANNA

KOPRAS·FIJOŁEK

Elżbieta Simon pracowała jako
sprzedawca, instruktor uczniów,
później w dziale zaopatrzenia,
w dziale ekonomicznym, kadrach
i znowu w zaopatrzeniu. - Moje

odej§cie wyglądało tak, że przyszła
pani wiceprezes - Justyna Berlak,
z dwoma panami i wzięła komputer. Powiedziała, żeby go przenieśli na górę. Zabrała mi narzędzie
pracy. Zostałam sama w czterech
ścianach - wspomina Elżbieta Simon. Na drngi dzień rano otrzymała pismo, że ma nie przychodzić
już do pracy.

Wykopano nas
i koniec
Krystyna Kręc przez 15 lat
kierownikiem sklepu na ulicy Podchorążych, potem - po likwidacji tej placówki - pracowała
na stanowisku sprzedawcy. Podkreśla, że była cenionym pracownikiem. Na swoim koncie ma
była

portem, zaopatrzeniem. W 1996
roku objęła kierownictwo handlem, detalem, produkcją i gastron o mi ą. Dopóki była w radzie
nadzorczej, nie musiała się obawiać o swoją przyszłość. Później
przestała być potrzebna. Na „czarnej liście" znalazła się na pierwszym miejscu. Zwolniono ją na
5 miesięcy przed terminem uzyskania świadczeń emerytalnych. - Po

tylu latach pracy nawet nie było nikogo stać na godne pożegnanie. Nie
spodziewałam się, że co§ takiego
mogłoby mnie spotkać. Wykopano
nas i koniec - mówi Halina Dereń.
Powołany! Odwołany!
Zdaniem byłych pracowników
spółdzielni sytuacja „Zgody" stała się szczególnie trudna, kiedy odszedł na emeryturę poprzedni prezes spółdzielni, Władysław Łako
my. - Prezes pod koniec nic już nie
chciał zmieniać,
dotrwać

tylko spokojnie
do emerytury. Też

- wspomina Elżbieta Simon. Opowiada też o tym, że kiedy prezes
zwolnił część pracowników, kierownikom sklepów dał podwyżki
dodatków funkcyjnych. - Trzymał

układ
Elżbieta Simon doczekała się
zasiłku przedemerytalnego. Żal jej
jednak niektórych ludzi, którzy zostali w „Zgodzie". - Nie doczekają

z elitą. Skupiłją wokół siebie i dbał
o nią - mówi Halina Dereń.

się ani złotówki. Załapią się tylko
na rok kuroniówki i będą w takim
wieku, że już ich nikt do pracy nie
przyjmie. A zasługiwa l iby na to,
żeby dopracować do emerytury

Nowy prezes przedstawi! radzie nadzorczej propozycje działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej SHP „Zgoda".
Do większości tych propozycji
rada ustosunkowała się pozytywnie. Wkrótce jednak Janusz Bartkowiak przestał „podobać się" radzie nadzorczej. Jej wykrętne uzasadnienia decyzji o odwołaniu
określa jako śmieszne. Bartkowiakowi podziękowano pierwszego
dnia po powrocie z urlopu. - Sko-

ro zastał odwołany, znaczy, że się
nie sprawdził- tłumaczy przewod-

Chory

- mówi kobieta.
Zwolnienia pracowników zaczęły się za Bartkowiaka. - Ledwo
przyszedł,

zostało

bieta Simon. Opowiada, że prezes
tylko wręczył wypowiedzenia .

- W ogóle z nami nie rozmawiał.
Ze mną przynajmniej nie zamienił
ani słowa . Kiedy dostali§my wypowiedzenia, wziął nas wszystkich do
§wietlicy i kłamał. Tłumaczył m.in.,
że „ energetyka" odetnie nam prąd,
_bo spółdzielnia nie płaci

___

niczący

rady nadzorczej, Szczepan
Staniewski. Nie chce wypowiadać
się na temat prezesury Ja-

od razu piętna§cie osób
zwolnionych - mówi Elż

w radzie zasiadają działacze związ
kowi. - To nie ma nic wspólnego i z
niczym nie koliduje - twierdzi
Szczepan Staniewski. Podkreśla, że
związki zawsze wydawały negatywne opinie na temat planowanych
zwolnień. Wiceprzewodniczący

związków zawodowych nie pamię
ta, ile osób zostało zwolnionych. Po

chwili namysłu stwierdza, że w granicach pięćdziesięciu.

jakoś wyszło
Sytuację w spółdzielni ,,Zgoda"
jeden z jej byłych, wysoko postawionych pracowników określa jako
piekiełko. - Uzdrowiłaby się dopiero wtedy, gdyby zmieniła się rada
nadzarcza. Ta, która jest, wyraźn ie
dąży do podzielenia firmy - dodaje.
Szczepan Staniewski opon uj e:
- Nikt tu niczym nie trzęsie.
Staniewski nie potwier-

Tak

_,

dza też opinii wynusza Bartkomiał swoje
za uszami, ale przynajmniej nie

dale wzorowego sprzedawcy.
Zwolniono ją na dwa miesiące
przed upłynięciem 35 lat pracy.
Jest samotną matką, wdową.

- Córka jeszcze się uczyła. Chciałam jej zapewnić byt. Odwoływa
łam się do związków zawodowych,
prosiłam, żebym mogła chociaż te
dwa miesiące jeszcze popracować,
ale otrzymałam decyzję odmowną.
Tłumaczano, ż e redukcja etatów
i tak dalej - mówi była pracownica ,,Zgody". Jest zaskoczona, sły
sząc zacytowane tłumaczenie
obecnego prezesa spółdzielni, jakoby przed dokonaniem zwolnień
analizowana była sytuacja każdej
osoby z tzw. ,,czarnej listy". - No

rozsprzedawał majątku spółdziel

ni. Teraz ten majątek idzie w
obce ręce - mówi Halina Dereń.
Dwa Jata temu zmieniła się też
rada nadzorcza, co również miało
wpływ na dalsze losy „Zgody".

- Przed wyborami nastawili na
swoją stronę wszystkich pracowników detalu i piekarni. Co§ im
pewnie obiecali, może pracę. Mówili, że my, dotychczasowi pracownicy działu handlu, jesteśmy
nieudolni, że przez nas spółdziel
nia się wali i że oni „Zgodę" wyprowadzą na prostą - mówi jeden

z byłych pracowników. Wymienia
placówki, których pozbyto . ię
w ciągu jednego roku, m.in.skleoczywifrie, jak mogłam miec~ pów na Poznańskiej, Śródmiejskiej
lepszą sytuację. Ju ż dwadzie.fria
i Wrocławskiej.
Porządnie zawrzało, kiedy prelat.jak mąż nie żyje, aja sama wyzesem, po Władysławie Łakomym,
chowywałam syna i córkę - wyznaje oburzona kobieta.
został Janusz Bartkowiak. Był czło
Halina Dereń ma 34-letni staż wiekiem z zewnątrz. Zaczęto snuć
pracy w „Zgodzie". Zaczynała od domysły, kto straci pracę. Niektórzy twierdzą, że pracownicy byli
działu organizacji i techniki sprzedaży. Przeszła chyba wszystkie
szykanowani. Bali się do siebie odstanowiska. Zajmowała się trans- zywać. - Tu się nie dało pracować

wiaka. -

Został powołany,

potem

odwołany

i koniec tematu - mówi
Staniewski. Nie chce też oceniać zaakceptowanego wczec;niej programu.
zmian, które zamierzał w ,,Zgodzie"
wprowadzić Bartkowiak.
Po Bartkowiaku na prezesa wybrano Elżbietę Grzelak. - Była cicha,

skromna. Malo

się odzywała. Gło

wę miała ciągle zwieszaną - opowiada jeden z pracowników. Staniewski nie potwierdza krążącej po spół
dzielni opinii, że następczyni Bartkowiaka, Elżbieta Grzelak wybrana
została dzięki protekcji ojca, należącego do rady nadzorczej.
Sama była prezes nie chce rozmawiać o przyczynach swojej rezygnacji. - Odeszła na własne żąda
nie - mówi przewodniczący rady
nadzorczej, Szczepan Staniewski.
W ~ierpniu funkcję prezesa
rada nadzorcza powierzyła Tadeuszowi Florczykowi. dotychczasowemu przewodniczącemu związ
ków zawodowych. Staniewski
o wizji Florczyka, przedstawionej
radzie mówi bardzo oględnie. - Bę

d-:,ie tak robił, żeby wszystko
w dobrym kierunku.

szło

za prąd. To była
nieprawda - twierdzi była pracownica. Podkreśla, że wśród zwolnionych były osoby samotne. Jeden
z pracowników był jedynym żywi
cielem rodziny.
Były prezes Janusz Brutkowiak
nie zgadza s i ę ze stawianymi mu
zarzutami. - Wszystkie osoby, które
zastały

zwolnione, nabywały 1 pra
wa do §wiadcze11 przedemerytalnych. Nie zwolnili§my nikogo, kto
nie miałby jakiegokolwiek źródła
utrzymania - mówi Janusz Bartkowiak. Podjęte przez siebie działa
nia uważa za uzasadnione i konieczne. - Trzeba zadać sobie py-

tanie, co jest ważne firma czy dobro jednego, konkretnego człowie
ka? - dodaje były prezes. Za chory
układ uważa to, że w radzie nadzorczej zasiadają pracownicy ,,Zgo•
dy". - To konsekwencja obowiązu
jącego

prawa .1p6ldziefczego, które dopuszcza taką 111oż.liwo.fć. Je.śl i
tak będzie nadal, .1yt11alja spółdziel
ni nigdy się nie uzdrowi. Malo tego,
gros tych lud z. i z rady nad-:,orczej
zasiada w z wiązkach zawodowych
- mówi Bartkowiak.
Staniewski nie uważa jednak za
co najmniej dziwną sytuacji, kiedy

rażanej przez członków spółdziel
ni na temat planowanego podziału - w drodze na razie dzierżaWY,
a w przyszłości może także sprzedaży - majątku . Zaprzecza twie:dzeniu, że on ma przejąć piekarnię
i sklep nr 25. - Nic o tym nie wiemtwierdzi przewodniczący. Nie
klucza jednak takiej możliwości , ze
majątek ,,Zgody" zostanie wydzie~żaw iony lub sprzeda ny. - Moze
przyjdzie taki moment, że coś trze-

wt

ba będzie zrobić z nierentown(
mi placówkami - dodaje Staniews!Oi
Przyznaje, że nie interesowa
.

czy placówka „Zgo dY"wraz
..
z 0oruntem przy ulicy WrocJawskieJ
roą
została sprzedana za korZY 5
cenę. - Może mógł być og foszonY
przetarg i byłaby większa
ale tak jak było, tak wyszło - rno
Staniewski.
7uoTadeusz Florczyk. prezes ,,;-,o t
terna
dy", podczas rozmowy na
.
dokonanego już podobno podzi~,,
rn sobie
,
łu placowck Zgody , sa ·
"
. d a:
zaprzec1a. Najpierw stwier z.
· . SI(
- Pierws-:.e slys-:.r Z taką opiniąd~ ·e
· na ra . -d1
nie s1>otkale111. Dvsku.11e
·
T enadzorczej są różne. Po chWI 1J . ·
nak przyznaje, że słyszał O tyrn, IZ
rozdzielono już lupy.
•
się,

k,v~:;
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Przywiązałem się
Uchylam

się

do tego miejsca

od odpowiedzi.

Jaka jest obecna sytuacja
dzielni?

spół

żoną emeryturę.

Co zamierza pan zrobić, żeby ją

Czy nie obawia się pan, że bę
dzie tylko marionetką w rękach
rady nadzorczej?

Utrzymać

klientów, żeby chcieli u
nas kupować, żeby nie odchodzili. Utrzymać „Zgodę" na rynku.

Został pan nowym prezesem
„Zgody". Startował pan już raz
na to stanowisko. Wtedy się nie
Udało. Jak to się stało, że teraz
rada nadzorcza postanowiła jednak powierzyć panu tę funkcję?
Po prostu, doszliśmy z radą do consensusu. Od 1973 roku pracuję tutaj,
cały cza<; w pionie administracyjnotechnicznym. Bylem też w radzie
nadzorczej. Przez dwie kadencje peł
niłem fonkcję sekretarza. Oprócz tego
bylem do tej pory przewodniczącym
związków zawodowych.
Czy przedstawił pan radzie konkretną wizję poprawy sytuacji
,,Zgody"?
Proszę pytać o to radę nadzorczą,
nie rnnie. Ja nie będę się wypowiada! na ten temat.
Jak ocenia pan działania poprzednich prezesów - Władysława
Łakomego, Janusza Bartkowiaka,
Elżbiaty Grzelak? Które rządy były
dla „Zgody" najlepsze?

A konkretnie? Jakie działania
pan podejmie, by te plany zrealizować?

Nie

zdradzę

tych planów.

Ale ma je pan?

Tak.
Czy to prawda, że majątek spół
dzielni jest niepotrzebnie uszczuplany? Sami pracownicy i człon
kowie mówią, że „Zgoda" pozbyła się np. najlepszego swojego
punktu przy ulicy Wrocławskiej ...

To

były

decyzje poprzednich zarządów. Nie będę wypowiadał się
na ten temat.
Był pan jednak przez ten cały
czas członkiem spółdzielni, jest
nim pan nadal. Nie obchodzi
pana, co się dzieje z majątkiem
,,Zgody"?

Na pewno

zarząd przedstawił

sadność ekonomiczną
łań,

zatych dzia-

a rada je zaakceptowała.

Co stało się z panią Justyną
Berlak, pełniącą funkcję człon
ka zarządu zarówno za rządów
Janusza Bartkowiaka, jak i Elż
biety Grzelakowej?

RYNEK PRACY

LICZBA BEZROBOTNYCH
W OSTATNICH DWÓCH TYGODNIACH

6 sierpnia

legało na ułożeniu dobrej współpra
cy z radą nadzorczą. Zależy nam
na tej współpracy, ale na gruncie
statutu, który wyraźnie określa zadania rady i zarządu.

Na pewno były sytuacje, gdzie
trudno było podjąć decyzję o zwolnieniu. Braliśmy pod uwagę sytuację każdej osoby, to, czy może
przejść na świadczenie przedemerytalne, status materialny osoby.

Dlaczego tak się stało, nie wiem.
Nie odpowiem na to pytanie.
Poszukiwani przez pracodawców są: sprzedawca w sklepie elektronicznym, lakiernik maszyn, pracownik ochrony, księgowa, nauczyciele j. niemieckiego i angielskiego, spawacz, kurier do roznoszenia ulotek, brygadzista ze znajomością j. niemieckiego, cieśla - stolarz, betoniarz - zbrojarz, technolog robót wykończeniowych, operator zacieraczek mech. do
betonu, kucharz - barman, kierownik produkcji i planowania, ustawiacz
strugarki czterostronnej sześciowrzecionowej, szlifierz - ostrzarz narzę
dziowy, operator wielopiły, suszarnik suszarni sterowanej komputerowo,
operator dźwigu, kierowcy, przedstawiciele handlowi, koordynator pracy
roznosicieli gazet reklamowych, szwaczka (osoba niepełnosprawna), inżynier budowy, inspektor nadzoru w branży ogólnob., sanitarnej i elektrycznej, technik elektronik, szpachlarz, pomocnik ślusarza, nauczyciele
matematyki, glazurnik, płytkarze, ślusarze - spawacze, murarze, tynkarz,
szwaczki, pracownik budowlany, cieśla, kamieniarz, barmanka, sprzedawca - akwizytor, monter automatów i bram garażowych, sprzedawca, operator koparko-ładowarki, kucharz - sprzedawca, stolarz meblowy, nauczyciel języka rosyjskiego,
Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znależć na
stronie www.epuls.praca.gov.pl

Czy pan zamierza zwalniać pracowników?

Będą więc

redukcje

Rozmawiała

załogi.

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

będą między innymi papierosy
i gumy do żucia.
Jibrin Bature nie wyklucza
współpracy z innymi polskimi firmami. Zastrzega jednak, że jakiekolwiek kontakty będą się odbywały tylko za pośrednictwem firmy „Santia".
Nigeria nie jest jedynym afrykańskim krajem współpracują
cym z firmą z Wojciechowa. Na
koniec sierpnia przewidziane jest
podpisanie umowy i rejestracja
wspólnej firmy między „Santią"
a rządem Kenii.
(ann)

~ DELEGACJĄ Z NIGERII spotka/ się wójt Jaraczewa Dariusz Struga/a.

~~ A_BUBAKAiUIB!I_N

,. .

Q/ I .

nies~kajqcym w Polsce -

nek niger_)jski dobr::,e pr:)jmie 1e
wyroby, 10 współpraca będ::,ie
bardzo szeroka - mówi handlowiec z Nigerii. Wśród próbek.
które zostaną wysiane do Afryki,
\ I

F

LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘlY PRACĘ

WYPlATA ZASllKÓW

Ambasada w Wojciechowie

f

F

Podobno było inaczej. Nikt
nie poinformował
tych ludzi, że zostali wytypowani do zwolnienia.

Uchylam się od odpowiedzi.

Krzy ztof Zagór ki,
dyrektor firmy „Santia". - Z Tomasem współpracujemy )u.:. dwa
lata - dodaje.
Wkrótce z Wojciechowa pojedzie do Nigerii 6 kontenerów
z próbkami różnego rodzaju produktów firmy „Santia". -Jeśli ry-

~

wcześniej

Czy objęcie funkcji prezesa to·
dla pana trudne wyzwanie?

wyjaśnia

F

LICZBA WYREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

FIRMA „SANTIA" Z GMINY JARACZEWO ROZPOCZĘŁA
WSPÓŁPRACĘ Z NIGERIĄ

Do Wojciechowa w gm. Jaraczewo
. h al na początku
s·
przyJec
~erpnia handlowiec z Nigerii
J bubakar Jibrin Salifou Bature.
sest on jednym z najpotężniejZych P1Ledstawicicli nigeryjskieO biznesu. Kontakt z Jibrin Bat:e nawiązała firma „Santia",
ha.Jtnuj,1ca się głównie produkcją
Crbaty. - Było to możliwe dzięki
Pofred
·
,. : n1c1w11
Tho111a.1·a Garns,
!(fory ·
Jest
Nige,yjczykiem
od 17
I

16.631

LICZBA ZAREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

Był pan do momentu zostania prezesem przewodniczącym związ
ków zawodowych w „Zgodzie".
Dlaczego zwalnienia ludzi odbyły
. się, jak mówią byli pracownicy, na
tak niegodziwych zasadach?

Rada nadzorcza podjęła takie czy
inne decyzje i jej nie ma.

So Pamiątkowego zdjęcia z gośćmi z Afryki stanęli też właściciele firmy
" ant1a" Elżbieta i Krzysztof Zagórscy

13 sierpnia

16.658

Główne zadanie zarządu będzie po-

W tej chwili? Pani mnie ciągnie za
szczegóły, a ja jestem w trakcie opracowania pewnej koncepcji. Nie było
by dobrze, gdyby członkowie - spół
dzielcy dowiadywali się z prasy, że
akurat takie czy inne działania będą.

Na pewno. Podjąłem się bycia pre-

•

zesem, bo pracuję tu tyle lat i jestem przywiązany do tego miejsca.
Chciałbym stąd odejść na zasłu

Trudna.
poprawić?

Rozmowa
z TADEUSZEM
FLORCZYKIEM
nowym prezesem
,,Zgody"
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R YNEK

SALIFOU BATURE

LI ' ·wlościdelikmytl.B.S.S~

Jest synem nigeryjskiego duchownego i jednym z największych kupców w Nigerii. Swój biznes budowa/ sam, zaczyna! od zera. Z jego
zdaniem w dziedzinie handlu liczą
się najbardziej znaczące osobistości świata polityki i biznesu w Nigerii, czego dowodem może być
przyznanie Abubakerowi Liberin
Sadi Bature tytułu doktora w dziedzinie handlu. Biznesmen z Nigerii do WoJciechowa przyjechał z bratem Abdulazizem Sadi Bature, który Jest dyrektorem Jego firmy.

'

Wypłata zasiłków

dla bezrobotnych, w sierpniu, wyjątkowo będzie się
odbywać w filii Banku Spółdzielczego w Jarocinie na os. Konstytucji 3
Maja (za blokiem nr 12 przy dużym parkingu)

--------- O

GŁOSZENIE ---------

POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW
I PRACOWNIKOW OCHRONY
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Al. \\bjskA PolskiEGO 21 w PlmEw rEI. (062) 742 71
ni. ko~1. 602 77 I 8 'i lub 604 960 89.,

„

ORGANIZUJE l(U RS
dlA osób ubiEqAj1cyd-1

siĘ o licENCjĘ

pRACOWNikA odmoNy fizyczNEj osób i MiENiA
I i li SlOpNiA
...,._ Koszt k\lrsu ~
licencja I i li stopnia - cena promocyjna 700

zł

netto

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
odb~dzic si~ w dniu 28 sierpnia (sobota) o godz. 11.00
w budynku szkolnym przy ul. Al. Wojska Polskiego 21
w Pleszewie
DodATko~c~ iNfoRl\1Acji udriEIA SEkRETARiAT szkoły
od poNiEdziąłkL do pi1Tku w Godz. od 8.00 do 14.00
TEl.ff .\X ] 41 71 } 1
TEL koM. O 602 771 85) lub O 604 696 ,21

I
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. Czy skończenie AWF-u może być trampoliną dÓ .zrobienia kariery? Absolwenci tej uczelni przekonują,· że studia

-. uczą godzenia obowiązków sprawnościowo-fizyc:znych Ź. umysłowymi. Zawodowe losy jarociniaków - wuefistów
zdają się

.

to potwierdzać.
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ANNA

KOPRAS-FIJOł.EK

Obawiała się, ·że nie da się

ztego

cję

wizytatora Kuratońum Oświa
ty i Wychowania w Poznaniu, oddziału· w Kaliszu.

życiu zrobić.

Myślałem

się długo podziałać.

Pozo.1111/lllf
wyżyć, ale - jak się później okazażeby wykorzystać swój potencjał,
radnym - mówi Henryk Kowal
- Rzeczywiście, wielu moich ło ~ niepotrzebnie.
siły i. możliwości intelektualne .-_ Zajął się, z różnym sktftk1em,
Wspomina; że . kiedyś szkoła
kolegów jest dziś na stanowiskach.
mówi Henryk Kowalski.
działalnością gospod ar l
. w pewnym momencie stwier- . Spriedawał artykuły wypo e
Myślę, że sport uczy odporności,
nie była wyposażona w odpowied~ Wykorzystać potencjał
Były- wiceburmistrż Henryk dził, że z nauczycielstwa nie da się nia ogrodów, zakładał teren. reKtoś, kto. miał Źnim do czynienia, ni ~przęt. Jako nauczycielka zainimiał szansę znaletć te pozytywne
Kowalski ukończył Akademię wyżyć, utrzymać na godziwym po- kreacyjne, zagospodaroY.} w
cjowała organ,.i~owanie coroczcechy, które może wykorzystaćna nych _dożynek, z ·których dochód Wychowania Fizycznego w Po- . ziomie rodziny i domu. Zajął się place zabaw. Prowadzeni fu:
szerszym forum, kierując ludtmi - przeznaczany był na potrzeby znaniu w 1975 roku. Wybrał kie- m.in. prowadzeniem fermy lis6w: my, ze względu na dużą konkllmówi WojciechWawrocki, dyrek- . szkoły, na zakup .sprzętu sportowe~ runek nauczycielski ze specjali- Podczas wakacji, prŻez trzy lata, rencję, przestało się jedna~ ,pit
tor Zespołu Szkół m 5 w.Jaroci- go. Później wraz z rodzicami do- zacją tr~nerską z gimnastyki spor- pracował ~e Francji. - To były wy- cać. Wrócił na stare pr11l
nie, kiedyś nauczyciel wychowa- prowadziła do stworzenia Uczniow- towej oraz specjalizacjami in- soko specjalistyczne prace stolar- Przez rok prezesował spół
nia fizycznego. .
·
skiego Klubu Sportowego ;,Błękit struktorskimi z siatkówki, pływa skie. Ja bylem człowiekiem od ,,Jarocin Sport". Teraz j t ~
ni". Została jego preŻesem. Dzię~ nia i narciarstwa alpejskiego. wszystkiego - taki: pYiynieś, wy- cjalistą dś . rozwoju w Prz
Rutyna precz
ki.istnieniu klubu udało się pozy- Przez 17 lat pracował w Zespole· nieś, pozamiataj. Zatrudniono siębiórstwie Energetyki C1
Danuta Wilak uczyła „wuefu" skać m.in. stoły do tenisa. Organi- Szk1JlZawodowychnrlw Jaroci~ · mnie jako pomocnika - wspomina. nej w Jarocinie.
przez dwanaście lat Od 1 wrze- - zowała wy~ieczki rowerowe i re- nie. - Wcześniej skończyłem techKiedy
Jarodnie po i:az
śnia będzie pełnić funkcję dyrekkreacyjno-krajoznawcze dla dzie- nikum samochodowe i ptacowa- pierwszy 'Yładzę objął samorząd, Predyspozycje
tora Zespołu Szkól w Łuszczano ci, prowadziła też aerobik dla ro- lemprzeŻ kilka lat w warsztacie sa· ówczesny burmistrz Marek Przy: nie z księżyca
wie. Skończyła na~czanie począt~ dziców. W pewnym momencie mochodowym. Cały czas myślałem musiński i jego zastępczyni Boże
Dyrektor Społeczneg(l l.J
o kontynuowaniu studiów w tym na Przewoźna zaproponowali mu Ogólnokształcącego i GimnazJIIII
kiernnku: Ponieważjednak równo- kierowanie miejskim .ośrodkiem w Jarocinie Maciej Koniecm
WOJCIECH WAWROCKI
cześnie prowadziłem karierę sporsportu i rekreacji. Tę funkcję spra- absolwentem Studium Nu
tową,
przy
poparciu
rodżiców
pod,
wował
przez cztery lata. Następ- cielskiego w Ostrowie Wlelk
Sport uczy odporności. Wielu
jąłem studia na iwF~ie · -'rnówi
moich kolegów jest dziś na sta- Henryk Kowalski.
DANUTA WILAK
nowiskach.
· Nigdy nie pracował w wyuczonych specjalnościach - nie był treW pewnym momencie stwierd&
nerem gimnastyki ani instruktorem
łam, iż trzeba coś w życiu
narciarstwa. Został natomiast tre~.
bić, a nie zajmować się ciąg
kowe i - w 2000 toku - studia po- stwierdzilatiż trzeba coś w_ życiu nerem koszykówki. Na przełomie
dyplomówe z wychowania fizycz- zrobić, a nie zajmować · się ciągle · lat 70-tych i 80-tych prowadził
.___.....c_~· ~ tym samym.
negÓ. - W nauczaniu praktycznie tym samyJll. Na nowym stano- pierwsży zespól „Victorii Jarocin".
jednak nigdy nie pracowałam. wjsku zastąpi męża, Sławomira -Awansowaliśmy wtedy i ligi . wo- ·ny burmistrz Paweł Jachowski na- skim o ·specjalności wy h w
Swoje tycie zawodowe związałam Wilaka. Były nauczyciel wycho- jewódzkiej do międzywódzkiej - niówil go do zostania wiceburmi- fizyczne. Trzy lata późni tj l
z„ wuefem'', ze sportem. Sport za- .· wania fizycznego, późni~j dy- wspomina.
strzem. '- Przez kolejne cztery lata tytuł magistra wychowaniu fil)
wsze był mi bliski - przyznaje dy- rektor szkoły podstawowej ·
.Kiedy już został nauczycielem bawiłem się w wielką gminną po: negri. W 1999 roku ukońi 1yl
rektorka. Uczenie tego właśnie i przedszkola w Łuszczanowie, wychowania fizycznego, cały czas litykę. Później tycie pokazało, że dia podyplomowe o kiertJn .u
przedmiotu było jej marzeniem. od 1 września pełnić będzie funk- myślał o.tym, żeby jeszcze coś w . bez zaplecza politycznego, nie da ner lekkoatletyki. Od 1991
-

w

V

o tym,

zło

I
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uczył

wuefu w ZSZ nr l w Jarocinie, a od 1996 roku - również w liceum społecznym . W 2002 roku
wystartował w konkursie na dyrektora tegoż liceum. Wygrał. W lutym tego roku ukończył następne
studia podyplomowe, o specjalności menedżer oświaty. Kilka miesięcy później powołany został na
stanowisko prezesa spółki „Jarocin - Sport".
Będąc nauczycielem wuefu,
cały czas robił coś dodatkowo. - Nie

L UDZIE

swoją pasją

uczniów.
Nauczyciel z Kotl_ina w ostatnich wyborach był kontrkandydatem Walentego Kwaśniewskiego
µa stanowisko wójta. Nie udało mu
się uzyskać wystarczającego poparcia, ale ze swych ambicji nie

WlODZIMIERZ SZYMKOWIAK
Studia na AWF-ie uczą godzenia obowiązków sprawnościo
wo-fizycznych z umysłowymi. To
wszystko daje człowiekowi pewność siebie.

zrezygnował.

Uczy i hartuje

w czwórbojach lekkoatletycznych
i wielobojach sprawnościowych,
ważne osiągnięcia w sztafetowych
biegach przełajowych. Organizował również pozalekcyjne zajęcia
dla dzieci, wyjeżdżał z nimi latem
i zimą na obozy sportowe. Jest
Teraz stoi przede mną nowe dumny z wychowania mistrza Polski - Tomka Bieguna, sprintera.
wyzwanie.
Wuefistą był do 1997 roku . Wte.dy, za namową rodziców i nauczycieli, wystartował w konkursie na
dyrektora szkoły. - Widzieli moje
było tak, że prowadziłem wyłącz w Pleszewie. Tam też pracował umiejętno§ci organizatorskie. Byli
nie lekcje „na macie", czyli: ma- jako trener piłki nożnej w klubie wdzięczni za to, co robię dla dzie cie i gracie - mówi Maciej Ko- „Stal". Po dwóch latach przeniósł ci - mówi Wojciech Wawrocki.
nieczny. Organizował obozy spor- się do Jarocina. Został nauczycie- Kon.kurs wygrał, podobnie jak dwa
towe. W 1996 roku założył klub lem_w szkole podstawow~j nr 5. następne. Dziś pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. - Zawsze starałem się być
odpowiedzialny. Rozgrywałem
partię szachów np. z dwudziestoMyślałem o tym, żeby wykorzyma dwoma piłkarzami na boisku.
stać swój potencjał, siły i możli
Udawało mi się do swoich działań
zjednywać ludzi - dodaje dyrektor.
wości intelektualne.
Opowiada o tym, że wielu rodziców, przyprowadzając swoje dzieci do szkoły, prosi, żeby je „szybko
sportowy, który do dziś prężnie Wkrótce zajął się piłką nożną dru- brać w ruch". - Wiedzą, że podziała. Opiekował się m.in. Mag- żyn młodzieżowych w ówczesnej przez sport nauczą się radzić sobie
daleną Korczyk - zdobywczynią ,,Victorii". Osiągnął z nimi niema-. ze zmęczeniem, łatwiej będą znosić
Złotego medalu w skoku wzwyż na ło sukcesów. Wspomina ósme wszelkie obciążenia fizyczne i psymistrzostwach Polski i kolejnym miejsce w Polsce, w rywalizacji chiczne. Sport tego uczy i hartuje złotym medalistą, w trójskoku, szkół; kilka mistrzostw Polski podkreśla Wojciech Wawrocki.
Czarkiem Pierzchałą. - Cały czas
musiało się co§ dziać w moim
~ciu, musiałem co§ robić - wyznaJe Maciej Konieczny. Był inicjatorem wykonania ministadionu do
lekkiej atletyki, za który w Warszawie, w Szkolnym Związku
Sportowym odebrał nagrodę. - Cały
czas czułem w sobie co§ takiego,
co mnie pchało dalej i dalej. Na
Pewno więc trzeba w sobie co§
rnieć. Trzeba mieć pewne predysPozycje. To nie bierze się z księży
ca - mówi.
AWF skończył też Wojciech
Wawrocki, dyrektor Zespołu Szkół
nr 5 w Jarocinie. Najpierw uczył

SlAWOMIR WILAK

HENRYK KOWALSKI

Rodzynek w Moskwie
Włodzimierz Szymkowiak- radny z Kotlina uczy wychowania fizycznego od 18 lat. Wcześniej był
trenerem siatkówki w klubie sportowym „Posnania Poznań". RozPOczął studia na AWF-ie w Poznaniu . Po pierwszym roku, jako jedn~mu z sześciu Polaków, udało mu
się Zakwalifikować na kontynuowanie nauki w Moskwie. Był tam
W latach 1982-1986 reprezentując
W'
Sród studentów jedną z 68 narodowości. Przy okazji zwiedził wiele ciekawych miejsc.
Sport był zawsze jego pasją.
; Od najmłodszych lat sp~tykae,n Wspaniałych nauczycieli, trenerów, którzy byli dla mnie wzore,n ·
·
1 tak połknąłem bakcyla
- lhówi Włodzimierz SzymkoWiak. Teraz sam stara się „zarazić"

/

t./

Burmistrz
sobie nie

życzy
Wychowania fizycznego
uczył też obecny burmistrz J arocina, Adam Pawlicki. Poproszony o rozmowę na temat przebiegu swojej kariery zawodowej
stwierdził, że chce otrzymać py-

żalem

to za bardzo ciekawe
cie - dodał jeszcze.

zaję

Normalna kolej losu
Dla byłych „wuefistów" ich
awanse nie są zaskoczeniem.
- W drodze normalnego życiowe
go awansu bardzo często wuefi§ci,
jeżeli są inteligentni i bardzo dobrze sobie radzą, stają się np. dyrektorami szkół. Robienie kariery
to normalna kolej losu - podkreśla
Henryk Kowalski.
W czym tkwi tajemnica sukcesu? - Ci ludzie są bardzo otwarci,
kontaktowi. Są weseli, u§miechnię
ci. Mają poczucie humoru, są

MACIEJ KONIECZNY
Cały

__

'----'-

-..:..

czas czułem w sobie coś takiego, co mnie pchało dalej i dalej. Trzeba w sobie coś mieć.
Trzeba mieć pewne predyspozy__.
cje. To nie bierze się z księżyca.

_

tania na piśmie. Kiedy je przeczytał, zmienił zdanie i odmówił
udzielania odpowiedzi. - Nie mam
czasu ani dzi§, ani nigdy. Nie
życzę sobie rozmowy na ten temat
- powiedział Adam Pawlicki.
Przyznał, że był wuefistą. - Uwa-

sprawni i posiadają zmysł organizacyjny. Studia uczą godzenia obowiązków sprawno§ciowo-fizycznych z umysłowymi. To wszystko
daje człowiekowi pe_wno§ć siebie
- przekonuje Włodzimierz Szymkowiak.

•

ADAM PAWLICKI
Uczyłem

wychowania fizycznego, ale nie życzę sobie rozmawiać na ten temat.
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Trzytygodniowe półkolonie
odbyły się w czterech szkołach
gminy Jaraczewo: Górze, Wojciechowie, Rusku i Jaraczewie. Organizatorem wypoczynku był
Wojewódzki Urząd Pracy przy
współpracy z Gminnym Ośrod
kiem Pomocy Społecznej i Gminnym Zespołem EkonomicznoAdministracyjnym Szkół w Jaraczewie.

półkolonie

półkolonii

- wyjaśnia Olga Kaczmarek, sekretarz gminy Jaraczewo. - Zostały one zatrudnione na
czas t,wania półkolonii na stażu
absolwenckim przez GZEAS - dodaje sekretarz.
W każdej szkole półkoloni
stom została udostępniona jedna
sala lekcyjna. Do dyspozycji były
sale gimnastyczne i pracownie
komputerowe. Dzieci miały zaję-

W trakcie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:_

www.gj.com.pl

WCZASY WSPARLI RÓWNIEŻ HOLENDRZY

TRZY TYGODNIE WAKACJI NA KOSZT GM INY JARACZEWO

Szkolne
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półkolonii odbyła

się spartakiada sportowa zorga-

nizowana przez koordynatora sportu w gminie Jaraczewo - Tomasza
Twardowskiego przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Po rozegraniu ośmiu konkurencji
najlepsze okazało się Rusko przed
Górą, Jaraczewem i Wojciechowem. W turnieju unihokeja triumfowało Wojciechowo.

Emeryci
wypoczywa Ii
Trzydzieści

czynek uczestnicy płacili 70 zł.
kosztów pokryto z dotacji przekazanych z budżetu gmi-

dwie osoby uczest-

Resztę

niczyły we „Wczasach w mieście".

W większości byli to stali bywał-

W TRAKCIE WCZASÓW nie brakowało rozrywek umysłowych.
Uczestnicy turnusu rywalizowali ze sobą podzieleni na trzy d rużyny

UCZESTNICY PÓŁKOLONII, które odbywały się na t~renie gminy Jaraczewo w czasie spartakiady sp;rtowej

W półkoloniach uczestniczydzieci. Ich opiekunami były
osoby bezrobotne z terenu gminy, wskazane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Jarocinie: Dorota
Grobelna, Natalia Niewrzędow
ska, Elżbieta Pakulska i Joanna
Twardowska. - Te osoby mają wyższe wykształcenie pedagogiczne
i kwalifikacje do prowadzenia

cia od 9.00 do 15.00. - Przede •
W czasie półkolonii dzieci miawszystkim były to zabawy i ćwi ły zapewnione jedzenie. Mogły poczenia rekreacyjno-sportowe. częstować się bułką, drożdżówką,
W programie był też między in- słodyczami, owocami i czymś do
nymi wyjazd do Poznania i na ba- picia.
Na zakończenie przewidziano
sen do Leszna. Dzieci odwiedziły
pracownię rzeźbiarza - Jana
spotkanie przy ognisku i pieczone
Strzelczyka z Wojciechowa oraz kiełbaski. Trzytygodniowe pół
planetarium w Potarzycy - mówi kolonie były bezpłatne. Cały koszt
- ok. 5 tys. zł pokryje gmina. (ann)
Olga Kaczmarek.

ło 75

Bociany na

48 WĘDKARZY RYWALIZOWAŁO NA ROSZKOWSKIM ZALEWIE

Liczyli na
Ponad 3 tys. punktów zdobyli zwycięzcy tegorocznych II Drużynowych Zawodów Wędkar
skich Powiatu Jarocińskiego. Nad
raszkowskim zalewem pasjonaci
wędkowania zebrali się już o szóstej rano. W zawodach wystar-

Przy drodze z Jarocina do
bociany. To jedno z ich ulubionych miejsc na terenie Ziemi

Żerkowa można spotkać

taaaką rybę

i uczestniczyć w zawodach- mówi
Stefan Marcinkowski, jeden z organizatorów. Tuż po 10.00 zważono złowione okazy, po czym
wrzucono z powrotem do wody.
Taaakiej ryby nie udało się jednak ,,złapać". - Dłużej nie ma sen-

ny, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenia „Jarocin - Veldhoven".
W trakcie wczasów zaplanowano dwie wycieczki: do Kórnika
i Rogalina oraz po Ziemi Gostyń
skiej. O zabytkach Jarocina i okolic było można porozmawiać
z przewodnikiem Jackiem Jackowskim. Oprócz spotkań z ciekawymi ludimi był również
Dzień Sportu, Dzień Biesiadny
oraz piknik.
(Is)

cy, którzy korzystali z takiej formy wypoczynku już kolejny rok.
Turnus rozpoczął się w poniedziałek 2 sierpnia trwał do 14
sierpnia. Organizatorem wypoczynku dla starszych osób był
tradycyj nie oddział rejonowy
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Jarocinie. Na uroczystym otwarciu
wczasów obecny był burmistrz
Adam Pawlicki .
Za dwu nastodniowy wypo-

Jarocińskiej.

mało,

a pie,wsze miejsce tylko
jedno. Myślę jednak, że wszyscy,
którzy wzięli udział w zawodach
są wygranymi, bo wspaniale połączyliście państwo pasję, sport
i wypoczynek - powiedziała Jolanta Mejzińska gratulując wędka
rzom. Zawody zorganizowali
Kolo Polskiego Związku Wędkar
skiego Jarocin - Miasto i Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Patronat medialny nad imprezą sprawowała „Gazeta Jarocińska".

Część

gruntów, na które
co roku bociany, należy do Grzegorza ldziaszka,
m ieszkańca Wilkowyi. - Lubią
przylatują

to miejsce, bo tuż obok płynie
Lutynia i łatwiej im z naleźć
p ożywienie - mówi gospodarz.

Ostatnio po łąkach spacerovJa-

ciągniku

Io osiem ptaków, ale Grzegorz
ldziaszek opowiada, że dawniej
było ich o wiele więcej. -Nieraz
nawet trzydzieści. Jak jechałem
ciągnikiem, to musiałem trąbić,
ż eby przejechać. Później roszarnia i cukrownia tak zatruły
rzekę, że ledwo jakąś rybę moż
na by/o wypatrzeć, więc i bocianom przestało się tu tak dobrze żyć, jak kiedyś - dodaje

mieszkaniec Wilkowyi.

(ag)

t~Cl~ZCY ZAWODÓW:
CZTERDZIESTU OŚMIU WĘDKARZY wzięło udział w zawodach
towały 24 dwuosobowe drużyny
z kół wędkarskich z całego powiatu: z Jaraczewa, Jarocina, Kotlina, Witaszyc i Żerkowa. - W minionym roku mniej drużyn wystartowało w zawodach, chyba 2 I.
Zainteresowanie jest więc więk
sze. a najważniejsze, że coraz
więcej młodzieży chce wędkować

su wędkować, bo w takim upale
ryby nie biorą - stwierdził jeden
z wędkarzy.
Zwycięzcom i lairreatom pierwszych pięciu miejsc wicestarosta
Jolanta Mejzińska wręczyła puchary i nagrody (sprzęt wędkar
ski) ufundowane przez starostwo.
- Jak zwykle nagród jest zbyt

I miejsce - 3.200 punktów
Krzysztof Bartłomiejczak
Wojciech Durski
li miejsce - 3.180 punktów
Sławomir Mikołajczak

Norbert Szlachciak
Ili miejsce • 2.960 punktów
Stefan Marcinkowski
Przemysław Krzyżaniak

IV miejsce - 2.500 punktów
Rafał Kusyk
Mirosław Kusyk
V miejsce - 2.460 punktów
Kacper Komorniczak
Franciszek Komorniczak

DZIŚ NA ŁĄCE przy drodze do Żerkowa można spotkać kilka
bocianów. Kiedyś było ich nawet trzydzieści

(akf)
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Z YCZENIA

Jackowi Kurzawiakowi z Łuszczanowa ,
który 17 sierpnia
kończy 16 lat i obchodzi imieniny, dużo
zdrowia i wszystkiego
najlepszego życzą
Wiatrowscy

W tym tygodniu tort - niespodziankę , ufundowany
przez Cukiernię Malaga otrzymuje

Magdalena

Mikołajczak

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

Z okazji imienin
naszej kochanej babci
Helenie Mrowickiej

ZRÓB NIESPODZIANK' SWOIM BLISKIM

. Zapraszamy naszych Czytelników do przynoszenia zdjęć z imprez rodzinnych, rocznic ślubu, imienin czy urodzin. Prosimy o zaznaczenie, kto
obchodzi jakąś uroczystą okazję np. rocznicę zawarcia związku małżeńskie
gplo I kto postanowił zrobić jubilatom niespodziankę . Zdjęcia publikujemy bezatnie.

życzenia szczęścia

i radości składają
wriuki: Judyta, Tomek,
Dawid , Łukasz , Michał
wraz z żoną Karoliną ' - - - - ~
18 sierpnia pierwsze
urodziny obchodzi
Julia Słomianna .
Najserdeczniejsze

INFORMACJA DLA SKlADAJĄCYCH ŻYCZENIA

b !nformujemy, że Czytelnicy, którzy chcą przekazać życzenia najbliższym
ądz znajomym, oddając je w sekretariacie lub biurze ogłoszeń , proszeni będą
~k~zanie dowodu tożsamości i podpisanie formularza następującej treści :
w1adczam , że posiadam zgodę osoby znajdującej się na zdjęciu na
PUblikację tej fotografii w „Gazecie Jarocińskiej" .
Prosimy o nieprzesyłanie życzeń pocztą.

życzenia , dużo

zdrowia i

radości

składają kochający

rodzice i rodzeństwo
- Kasia, Norbert,
Mariusz i Piotruś

REDAKCJA

Kochanym rodzicom - Janinie i Kazimierzowi
Łapom , z okazji 45-lecia ślubu , obfitych łask
Bożych , dużo zdrowia, szczęścia , zadowolenia z dzieci i wnuków życzą kochające córki
Beata i Ewa z rodzinami

Natalii Gockiej z Wilkowyi, z okazji 18-tych
urodzin, wszystkiego
najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy
i pomyślności w życiu
życzą rodzice, siostra
Anna i Magdalena oraz
siostra Lidka z mężem
i córką Roksaną

;e~erce ~złowieka jest małe, dusza
n1ew1efka. Cale ciało - jak w
0
; rzu kropelka. I choć człowiek
1
~ lak mały, nie zawsze na szczę
8
k trafi, to swym małym sercem
0Chać potrafi - z okazji 5-tej roczMcy ślubu Honoracie i Maciejowi
atelskim z Cielczy życzenia
~~~Ylają wszyscy, którzy o nich

0

rn,ętają

Magdalenie M i kołajczak z Potarzycy, z okazji 18-tych urodzin, najserdeczniejsze życzenia - dużo zdrowia. uśmiechu na twarzy, spełnie
nia marzeń oraz zdania matury
życzą rodzice , bracia , bratowe,
babcia , mała Patrycja i mniejszy
Filipek

Joannie Klameckiej
z Witaszyc, z: okazji
urodzin i imienin ,
szczere życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
przesyła mąż oraz
Krystyna z dziećmi
z Jarocina
Anicie Klemm
z Chrzana, z okazji
imienin, dużo radości
i uśmiechu na twarzy, a także zdrowia
życzy kochający mąż

21 sierpnia
6-te urodziny

Czesław

z Darią,
i Kamilem

Dominiką

obchodzić
będzie Krystian Krause
z Goli. Życze
nia - dużo
radości

i uśmiechu
oraz samych
szóstek
.___ _ __,_._____, w szkole
przesyłają

Mą

..1

z0~ ~.~siałowskiej z Witaszyc,

ciocia Maryla
i wujek Jasiu
oraz kuzynowie

17 sierpnia imieniny
obchodzi Jacek
Sieradzki z Jarocina.
Wszystkiego najlepszego, spełnienia
marzeń , samych
radosnych dni i pogody ducha życzą

Darii Marciniak z Jarocina, z okazji 13-tych
urodzin, wszystkiego najlepszego życzą
rodzice z bratem, dziadkowie i ciocia
chrzestna z rodziną
Patrycji Mikoz Jarocina, z okazji
imienin, moc
całusów, dużo

zdrowia
i uśmiechu na
twarzy życzą
Magdalena,
Radek, Maciej, babcia,
dziadek
i prababcia.
--- - -----' Do życzeń
przyłączają

się wujek
chrzestny,
ciocia Ania
i Filipek

kochająca żona

dzeństwo

Monice Kościelnej z Klęki , z okazji 18-tych
urodzin, moc gorących życzeń , dużo zdrowia
i spełnienia marzeń w dorosłym życiu , przesyłają rodzice z siostrą

Z okazji 18-stych urodzin kochanemu Tomkowi Krasce życzenia
szczęścia i radości składają
koleżanki. Gosia, Judyta, Aga,
Marzena , Kasia i Karolina

D1ug·8

Urodziny obchodził
"'erp ·
ZJaro . nia Mateuszek Olejniczak
Chu l:y~na ~użo zdrowia i uśmie
"1arek zą Ojciec chrzestny wujek
ĄOią i ~b~bcia, dziadek, ciocia
Ujek Darek

16 )

Dla Jacka Maryniaka najlepsze
życzenia imieninowe
przesyłają żona
Małgorzata wraz
z synem Mateuszem
i szwagierki Alka,
Monika, Anita
oraz szwagier Remi

Kochanym rodzicom - Marioli
i Stefanowi Żakowskim z Jarocina,
z okazji obchodzonych w sierpniu
urodzin, najlepsze życzenia przesyłają dzieci - Piotruś i Paulina. Do
życzeń dołączają się babcia Halina
oraz Renia z Hirkiem i Tomeczkiem

18 sierpnia imieniny
obchodzi liona Wawrzyniak. Moc gorących
życzeń , dużo uścisków i
buziaków śle siostrzenica Sandra Marszałek z
Żerkowa . Do życzeń
dołącza się siostra Hania z mężem Tomkiem

łajczak

Agnieszka, teściowa
oraz rodzice i ro-

lepsazj, 1rn1enin, wszystkiego najsoycze~o. dużo zdrowia , radoDawh I słonecznych dni, życzą
s2e~d z Eweliną, Karolina z Łuka
Ąnd • ~atrycja z Darkiem, Kubuś,
rzej ' babcia

Całusk i i pozdrowienia
cjla Magdalenki Łączniak
przesyła rodzinka

Monika Kościelna z Klęki obchodzi 18 sierpnia 18-te urodziny, a 27 sierpnia - imieniny
Najserdeczniejsze życzenia - spełnienia
marzeń , zdania matury, uśmiechu na twarzy,
powodzenia w dorosłym życiu oraz wielu
cudownych dni przesyła wspan i ałej przyJaciółce Alicja z Dawidem

21 sierpnia 18-te urodziny ·
Marcelina Półrolniczak z Jarocina. Życzenia dla kochanej córki przesyłają rodzice oraz bracia - Kuba
i Przemek. Napisali:
- Jedni w tym dniu mi/ość
wyznają, inni w tym dniu
miłości szukają. A my
w tym dniu z mi/ością
życzenia Ci składamy
- zdrowia, radości, speł
nienia marzeń i powodzenia w dorosłym już życiu.

obchodzić będzie

Kochanej kuzynce Alicji
Sobczak z Klęki, która
obchodzi 18 sierpnia
1O-te urodziny, gorące
życzenia dużo zdrowia
i uśmiechu oraz samych
szóstek w szkole przesyłają kuzynki Asia , Marika ·
i Sandra oraz ciocia
Regina z mężem , wujek
Karol i wujek Marek z
Marzeną z Jaraczewa

I NFORMACJE

NASI MILUSIŃSCY .
Na

świat

.

.

_
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TRZECI Z CYKLU KONCERTÓW FESTIWALOWYCH

przyszli:

ANGELIKA FRIEBE, MARTYNA KRAUSE, SŁAWOMIR ŻAKOWSKI,
KRZYSZTOF KRAWCZVK, MATEUSZ CUBAL

Kacper Bartkowiak

Kacper Dziasek

z Chwalęcina

z Cielczy

Bach i improwizacje
/S

.$

ur. 3 sierpnia ogodz. 14.45
waży 4.340, mierzy 60 cm

ur. 7sierpnia o godL 4.1 O
waży 4.090, mierzy 58 cm

Nikodem Wojaczyk

Kacper Wawrzyniak

z Cielczy

z Witoszyc
ur. 8 sierpnia ogodz. 2.45
waży 3.560, mierzy 53 cm

ur. 12 sierpnia o godz. 2.20
woży 3.690, mierzy 56 cm

PODCZAS DRUGIEGO z cyklu konceąów, który
czerwca, wystąpiła Kapela Zamku Kórnickiego

W niedzielę 29 sierpnia w kościele parafialnym św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie odbędzie się kolejny z cyklu koncertów organowych. We wnętrzu
franciszkańskiej świątyni wystą

Adam, syn Edyty i Łukasza
Nowackich zJarocina

Marika Bartniczak
zJarocina

ur. 12 sierpnia ogodL 19.30
woży 3.320, mierzy 54 cm

ur. 9 sierpnia ogodz. 12.45
woży 5.070, mierzy 60 cm

-~

OGŁOSZENIE

-~

::ł

;:: 21 sierpnia

·-.aj -

POD NASZYM
PATRONATEM

('.)
/O

pi wybitny organista, wirtuoz
i improwizator - prof. Julian
Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach. Muzyczna uczta
rozpocznie się o godz. 19.30. Na
program sierpniowego koncertu
złożą się utwory epoki baroku,
przede wszystkim Dietricha
Buxtehude oraz Jana Sebastiana
Bacha. Będzie można usłyszeć
także współczesne kompozycje
autorstwa Juli ana Gembalskiego,
m. in. improwizacje na temat pieśni kościelnych, nawiązujące stylistycznie do muzyki barokowej.
Wstęp na koncert jest wolny.
Występ prof. Juliana Gem-

odbył się

w po/owie

balskiego zostanie zorganizowany w ramach Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej, który od
kwietnia odbywa się w Jarocinie.
Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie. Na festiwal składa się cykl
koncertów. Wybitni muzycy goszczą
w Jarocinie co dwa lub trzy miesiące. Organizatorzy planują
w tym roku pięć koncertów. Ostatni ma się odbyć w listopadzie.
W czasie festiwalu dominuje
muzyka organowa, nie brakuje
też i utworów kameralnych. Pod
tym drugim pojęciem kryją się nie
tylko kompozycje przeznaczone
dla duetów, tercetów, ale i orkiestry kameralnej, chórów czy zespołów wokalnych. Muzyka rozbrzmiewać będzie między innymi we wnętrzach jarocińskich
kościołów, pałacu i ratusza. W ramach inauguracji festiwah.t7wiet-

niu bieżącego roku wykonana '/Jr
stała Pasja wg św. MateusZ,(I Jana
Sebastiana Bacha. Honorowy patronat nad festiwalem objął prof.
dr hab. Stanisław Lorenc - reJctor
Uniwersytetu im. A. MicJciewic~a
w Poznaniu. Imprezie patronuJą
także Burmistrz Jarocina oraz
(Is)
. , ki
Starosta Jarocms .
Julian Gembalski
prowadzi klasę or:
ganów naAkadelTlll
Muzycznej im. Ka·
rola Szymanov.:·
skiego w Kato~I. ·wn1et
cach. Pełni ro . a
funkcję kierownik
Katedry Organó~
i Klawesynu. W latach 1996-2~
8
był rektorem AM. Jako artY 5
koncertował w krajach EuroPY
oraz w Stanach ZjednoczonychWspółpracował z Polskim
diem. W ramach cyklu „Anto~0: .
organów na Górnym Śląsku
rejestrował brzmienie 75 in~!~~
mentów z regionu. Nagrał tez. fi
płyt, m.in. serię Sound of Si/esiau·
Organs. Jest autorem licznych P _
blikacji i projektantem wielu orQ~.
nów, m.in. pierwszych w Polsce~
ganów w stylu francuskiego ba ·m
ku. Prof. Gembalski ma w sW~adorobku artystycznym wieleodOgród, zdobytych na międ~na;ach
wych konkursach i fest1wa e•
· prZ ~
Został odznaczony ta kze d lelTl
Papieża Jana Pawia II me a
Pro Ecclesia et Pontifice.

R~;

Gratulacje od wójta,
medal od prezydenta

W środę 11 sierP:
nia na spotkanie wsa_h
Grn1sesyjnej Urzędu
•
ny w Kotlinie zap~o
dz1e·
szonych zostało . h
sięć par małżeńskie ~
0
Uroczystość roZP·ern
częto wysłuchani ,
"Marsza weselnego ·

G>

"'""V ADLER I::15

IZABELA MARKIEWICZ (Góra)
ZBIGNIEW JAMRY (Smolice)

!

NATALIA MASZTALERZ (Gola)

szafy wnękowe

.a

podłogi

':;; DOROTA STYŚ (Dobieszczyzna)
a -JACEK MIKOŁAJCZAK (Łobez)

(parkiety, panele)

::ł

C
ANNA ALEKSANDER (Jarocin)
- JAROSŁAW VOGT (Jarocin)
KATARZVNA PÓŁROLNICZAK
(Jarocin)
- NORBERT TANAŚ (Witaszyce)
EDYTA KUBASZEWSKA (Jarocin)
- TOMASZ KOWALSKI (Jarocin)
JUSTYNA STRÓŻVK (Jarocin)
- KAROL BANASZAK (Krotoszyn)

WlTEX®
MARKOWA

PODŁOGA

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

'·twa·

Następnie wo_J ski
lenty Kwaśn1eW .
zenie

C - MAREK PARZYSZ (Gola)

ELŻBIETA GROCH (Witaszyce)

- KRZVSZTOF GRALKA (Taczanów)
KAROLINA ORCZVK (Kotlin)
- KRZVSZTOF BOROCH (Dobrzyca)

wręczy!odznac

y

nadane przez preib:
denta RP paro~iote
chodzącym .
dro·
gody. życzenia_ z KO'
wia i doczekania y
b·1eusZ
lejnych ju I órZY
małżonkom, ~\1 50
wspólnie przezY, alat, złożyli równieZ!e"' stępca wójta Gen~dni·
i fa Dekert, przeWrninY
M czący rady g 0 rat
Czesław Moch 51a~ kierownik urzędUt<otli·
"' nu Cywilnego w ·niak·
W GMINIE KOTLIN odznaczono dziesięć par z 50-letnim stażem małżeńskim .
nie Krystyna Wo~ wią·
Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" otrzymali: Aniela i Henryk
Jubilaci otrzym_az~sta·
Borowczykowie (Wilcza), Irena i Wicenty Dankowscy (Wola Książęca), Maria i Józef
1
zanki kwiató"':' a:;JoDworzyńscy (Kotlin), Teresa i Adolf Kasperczykowie (Wola Książęca) , Zofia i Zygmunt
li zaproszeni \1rnP·
i
Masłowscy (Parzew), Marianna i Kazimierz Serbiakowie (Wola Książęca) ,
częstunek
oraz
,,)'
Władysława i Stefan Smoczykowie (Magnuszewice), Czesława i Lucjan Świtońscy
kę szampana_
(IS)
(Sławoszew) , Marianna i Joachim Tonderowie (Kotlin), Anna i Zygfryd Wożniakowie

i

I

(Racendów).

---~

---
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LUDZIE SIĘ BOJĄ, A STRAŻACY ŁAPIĄ

•
Kilkanaście razy wtygodniu strażacy wyjeżdżają usuwać pszczoły, osy, szerszenie i inne owady. - Ludzie się boją
i dzwonią, jest zagrożenie życia, musimy reagować - mówią ratownicy. Tymczasem koszt każdego wezwania to
przynajmniej 100

zł. Specjaliści twierdzą, że

- Widziałem je, że latają, ale nie
tam takie gniazdo. Musiały wejśl' tą dziurą - mówi
pan Waldemar i pokazuje szczelinę między eternitem, a sklepieniem muru w budynku gospodarczym. - Nie boję się pszczół, bo ojmyślałem, że mają

ludzie

nia os czy pszczół jest straż pożar
na, bo to jest instytucja państwo
wa - mówią strażacy. Bywają jednak nieuzasadnione wezwania.
Nieraz zdarzyło się, że ratownicy
jechali kilkanaście kilometrów tylko po to, żeby obejrzeć pusty ko-

są przewrażliwieni.

zapłacić

l O zł za środek, którego
ratownicy używają do uśpienia
owadów, liczba zgłoszeń rośnie .
Od początku lata ratownicy interweniowali już ponad 70 razy. Straż
pożarna nie może odmówić wyjazdu do zagrożenia. Choć ratown icy
przyznają po cichu, że rozwiąza
niem byłoby przekazywanie tego
typu zdarzeń osobom, które zaj-

Strażacy działają zwykle we dwóch
- tak określają przepisy. Ratownicy
prócz mundurów mają na sobie
kombinezony podobne do tych, jakie używają pszczelarze. Po zlokalizowaniu kokonu owadów następu 
je zabezpieczenie terenu - przede
wszystkim chodzi o to, żeby w pobliżu nie było żadnych osób postronnych. Następnie za pomocą
spryskiwacza i specjalnego środka
(koszt 1O zł - musi pokryć zg łasza
jący interwencję) owady są usypiane. Wyłapane pszczoły przekazywane są zwykle pszczelarzom, inne
owady są wypuszczane przez strażaków w okolicznych lasach.

NIETYPOWE
INTERWENCJE STRAŻY
usuwanie owadów
kot na drzewie
uwięzio ny łabę dż

DO AKCJI wyłapywania owadów strażacy ubierają się Jak pszczelarze

Ale w ubiegłą
mnie dwa razy.
Ucho miałem spuchnięte. Na
szczęście nie jestem uczulony. Na
posesji pana Waldemara interweniowali w środę strażacy. Zdjęli
sporych rozmiarów kokon os. Dyżurny Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie odbiera
podobnych zgłoszeń kilkanaście
w tygodniu. Tego lata zdarzył się
tydzień, że ratownicy wyjeżdżali
wyłącznie usuwać owady. - Reagujemy na każde zagrożenie życia
czy zdrowia, Jeżeli te owady zachowują się agresywnie, musimy przyjął' zgłoszenie - mówi kpt. Jarosław Kuderczak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Jarocinie. - Jeżeli ktoś zgłasza,
że w okolicy wejścia do domu pojawiły się szerszenie, to nie moż
na czegoś takiego zlekceważyć.
Wszyscy doskonale wiemy, czym
ko,iczy się ugryzienie takiego owada. Ratownicy przyznają, że liczba zgłoszeń podwoiła się z chwilą,
kiedy tematem owadów szeroko
zajęły się media. Do tego dochodzi też słaba znajomość zwyczajów, np. os, i przewrażliwienie społeczeństwa. - Kiedy§ ludzie sami
dawali sobie radę z owadami.
W tej chwili każdy uważa. że skoro płaci podatki, to od wylapywaciec

miał pasiekę.

sobotę użądliły

kon, bądź osy, które przyleciały na
porzucone przez ludzi resztki owoców... - W każdym dużym mieście
jest ten problem - mówi w wywiadzie dla „Gazety" Marian Jarzą
bek, kierownik Regionalnego
Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu. - Społeczeństwo uslysz.ało, że strażacy
robią

to za danno. Dlatego każdą

- 72
- 2
- 1

mują się

tym na co dzień. Ale póki
co w tej kwestii brak uregulowań
prawnych. Tymczasem każdy wyjazd to koszty. Jednostki OSP należące do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego wyposażono w specjalne ubrania do wyłapywania owadów. Strażacy mają
też urządzenia służące odsysaniu
jadu w przypadku, gdy w trakcie
akcji, co nie jest rzadkością, dochodzi do użądlenia. Koszt jedne-

Nie

Rozmowa z MARIANEM JARZĄBKIEM
- kierownikiem Regionalnego
Związku Pszczelarzy Wielkopolski
Południowej w Kaliszu
Dlaczego osy, pszczoły i szerszenie są tak agresywne w tym
okresie?

Powiem jedno - nie ma agresywnych pszczół, os czy szerszeni . Jeżeli te owady spokojnie sobie żyją i nikt im nie przeszkadza, to one również nie reagują.
Przecież te organizmy fu nkcjonują
w tym środow isku od milionów lat.
Z ludźmi też żyją ładnych parę
tysięcy lat i nigdy nie s tanowiło
to takiego problemu jak teraz.
Ale

strażacy muszą

interbo osy czy szerszenie nierzadko bywają zagroże
niem nie tylko dla zdrowia, ale
i życia mieszkańców.

weniować,

Po pierwsze wynika to z braku wiedzy i fachowości z naszej
strony. Jeżel i pszczelarz nieumiejętni e pracuje w swojej pasiece,
osobną s prawą jest, gdy robi to
celowo złośliwie dla sąsiadów, ta
pszczoł a rzeczyw i ście staje s ię
agresyw na i może użądlić. Druga
sprawa to aura - wiosna była raczej zimna i deszczowa, teraz
mamy z kolei upały i te owady są
jakby w ytrącone ze swojego naturalnego rytm u. Jeżeli w takich
wanmkach pszczelarz niepotrzebnie „kopie" w ulu, to wYizwala ich
agresję i na efekty długo nic trzeba czekać. Do tego dochodzi również nasze przewrażliwienie na
wszystko, co lata i może uż,1dlić.
Czyli ludzie
winni?

NA STRYCHU, na poddaszy, w budynku gospodarczym mieszkalnym ,
w ogrodzie - to tylko niektóre z miejsc gdzie interweniują ratownicy
pszczołę

czy osę uznają ::a wielkie
Zapewniam, że gdyby
ta usługa kosztowała, to nie było
by tyle interwencji.
Ale, mimo że wzywający musi
zagrożenie.

go wyjazdu zaczyna się od I00 71
i uzależniony jest w głównej micrze od odległości.jaką muszą pokonać ratownicy.
(nba)

\)

gmerać

są

sobie sami

Oczywiście. Czy nnik Judzki
odgrywa tutaj dużą rolę. Nic jestem jakimś wielkim ekologiem,
żyję jak inni. Na mojej dzialce też
były osy czy szerszenie i nigdy
nie miałem z nimi kłopotu .
Pszczoły s ię roją, osy, szerszenie
czy trzmiele nic. Pszczelarz może
dobrać sobie mniej lub bardziej
rojliwą rasi;:. Ale generalnie św ia
domość naszych pszczelarzy jest
taka,jakajest. Nic my śli s ię o tym,
żeby za łożyć hodowlę jak najbardziej łagodnych pszczół. S ą gatunki , przy których można pracować bez żadnych oc hron. Pogoda ma d uży wpływ, ale to psz-

czelarz powinien wiedzieć, w ~akim dniu do pasieki zajrzeć, a ~edy dać owadom spokój. Jak pawie. . ń'
dział nasz kapelan ks. Dz1erzo ·
- Nie gmerać niepotrzebnie w uJu.
Ale osy czy szerszenie zwY·
kle pojawiają się nagle W na·
szym obejściu?

Z osami jest podobna sprawa
jak z pszczołami. One zaw~ze
będą się gdz ieś gnieździły. Je~eli człowiek spróbuje nieumieJęt
nie usunąć ich gniazdo, w wrn
momencie one bronią swojego
.
.
. takować.
terytonum
I zaczynają a
Nigdy odwrotnie.
.
I wtedy dzwonimy po straz
pożarną...

·e
Społeczeństwo usłyszało. z

strażacy robią to za darmo. Dl~tego każdą pszczołę czy osę.
1
ra gdzieś tam wlatuje czy W"Y '.
10
tuje, ludzi e uzn ają za wiel .:
zagroże ni e i z mety wzy~H~
straż pożarną. W każdym duZY •
. , .e Jest
. ten pro biem. zapeW
m1esc1
niam, że gdyby ta usługa kosz;:
wala, to nie byłoby tylu inte~ ia
cji. Powtarzam - nie ma poJęc
.
y szer·
wśc iekłe pszczoły, osy cz
·c~
I
szenie. To, że owady żądJąje~t ie
normalną reakcją na zagrozen

kl~:

ze strony człowieka.

Rozmawiał BARTOSZ NAW

Rocl<'

zenie
Pszczoły, osy, czy szers krZY5
należą do owadów błonko tkich
dłych . Ich jad nie dla wszY 5 żne
ludzi jest niebezpieczny._ Gri wY·
w skutkach reakcje organiz~nych·
wołu je jedynie u osób uc~u Omogą
Dla nich użądlenia owadoWół 05 ,
być śmiertelne Jad pszcz c1uźej
szerszeni, zwłaszcza gdY: orga·
dawce przedostanie się d subI
nizmu osób uczulonych na n~ na·
stancję , powoduje tragic~·egają
stępstwa. Reakcje prz~ ~iel<Owtedy bardzo szybko'. Cz~ ńczY·
wi sinieją usta , drętw1eJą.. ~ienia,
ny, następuje spa~e.k c:dynYrn
utrata przytomnosc1. J
wic1-·
ratunkiem dla niego jest błyski:nieJ11
na pomoc lekarska. Z ucz;c;11je5'
na jad owadów blonkoskf'ZY ba pajednak Jeden problem. rrze ,gani·
miętać, że burzliwa reakcja O J<tóf'8
zmu może wystąpić u osobY,. ądlO·
w przeszłości setki razy b~~i!io.
na i nic groźnego się nie

Źródło - www lekarz pl
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O GŁOSZENIA

C• smart

OK N A
DRZWI • ROLETY • PARAPETY

eumnc

Q GEAIA

Jarocin, ul. Poznańska 13
tel. (0-62) 74 7-38-02
e-mail: vimar-md@wp.pl
BEZt'LA I Y PO 1IAR
ZAKUP ZA GOTÓWKĘ I NA RATY

JAN-MAR
www jan-m ar pl

NOWE SKUTERY TGB
gwarancj a • serwis • raty
oraz
motorow ery i skutery używa n e
cz ę ści, akcesori a - du ży wybór!

CZĘŚCI

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

SAMOCHODOWE
KOLOR SERWIS
Jaroc in , ul. Wrocławska 18
(pa s a ż TOBENA)

smart - marka Mercedes-Ben z Car Gr oup

Anna Malinowski
Kursy języka niemieckiego
Wszystkie poziomy zaawansowania
• Dla dzieci , młodz ieży i do ro s łych
• Gramatyka . literatura
• Konwersacje , język praktyczny
• Male grupy
• Przygotowania do matury
i Zertyfikat Deutsch

Jarocin, ul.

kREDYT
gotówkowy

11l

Vvrocłow,•o

~200 Jar

l„t

,n
le l.:(0·61)74/ 7HO

WAKA
WYWOŁANIE

i opłat wstępnych

WYWOl:.UJAC PWA FILMY Z o.m:t1,nc,,ll:11u111
.....,.,.,,..,
ARCHIWIZACJA NA CP

~

e

Organizujemy
wesela, komunie, st~
osi mna tki

PRZV ZAKUPIE APARATU
OTRZVMASZ

~

- - - - -G
_RA
_ r_,s_,rr

•

.

t

G-RAt

ZOOM-3,

(koszt 8,9%-raty bez odsetek)

l'EL. 506-789-262

FILMU

IS!!! *

Wolne cel do

,

0,79

for11ta

ul. Poznańska 42
tel. 740-51-66, kom. 0-606 694-323

o

ZPJECIA Z NOŚNIKÓW CYFROWYCH

bei Poręczycieli
Ila d0

WIKAD Kotlin

13

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

Informacje i zameldowanie:
tel. 747 56 82

BANKOWY, WAKACT JNY

Poznańska

*dOlyCZyfilmu zakuploneg<1w
•
k

- - - - - ~Pr_anoei• od 19 trpca do30 wrzesnla

Dysponujemy:
•
•

piękną salą
miłą obsługą
strzeżonym parkingiem

Lokal przygotowuje dania na wynos
Priedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe ELNAT

\'Mosz',<:zki teien Leowit-u

TElJFAX 0-62J 740-19-60 0-508/327-300

Zamówienia należy składać
z dwudnio m
rzedzeniem

Gazeta
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okn , inne

niż

Kredyt bez opłat
Bez poręczycieli
W krótkim czasie
Długi okres spłaty

Kredyty konsolidacyjne

FORIS

Adresy naszych biur:
Jarocin ,

wszystkie

ul. Rynek 15, tel. 505 25 56
ul. Wroc/awska 13, tel. 505 25 56

~

Pleszew,

GOSPO

ul.

Kilińskiego

12, tel. 505 25 56

1 vO\I

05C

Kredvt; \umoc/1od01i'e.
''Z ręki do n;.~1 "
do obór, Chlewni

zgodnie z wytycznymi UE

emy przed tawicieli h

wych

Koź

In Wlkp., ul. Zamkowa 27,
tel 721-66-30, fax 721-60-74

ZAKŁAD

firmo

KAMIENIARSKI
Nowe Miasto n. Wartą
ul. Śremska 5
tel./fax (0-61) 287-44-61
tel. (0-61) 287-41-30
tel. kom. 0-601/787-620

•

płyty

gra111towe

z całego świata
• nag1obki (g1anit, last,iko)
• pa1apetv. ~chody, blaty,

plvth

D.F.R. ,,TEMIDA"

ceny już od
4.990,0
z montażem

63-308 Gizalki, Plac 3 Maja l
tel. (0-62) 741-15-81 , tel. (0-62) 741-13-02

,ZADZWON

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

Tel. 0·505 420 924
Skuteczna ściągani•
długów

KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY

KURS NA
PRAWO JAZDY
kat. ,,B"

• I1tf'n f( tw0
• tabltre nagrobkowe
• elrnKnty g1anitowe
wg wł,1snc-go projektu
• kostko granitowa

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

EGZAMIN WPOZNANIU
· PŁATNE RATAMI
Gwarantujemy wysoką jakość i nis~e ceny

XERO
SERVICE

MASZ DlUŻNIKÓW
,

ul. Zagonowa 49

PROMOCJA

oferuje:

MAGAZYN OKIEN TYPOWYCH

JAROCIN

· lAND 1f/3001
KOMINKI

Z. Tomczak

-

-DOWÓZ NA ZAJĘCIA I EGZAMINY

Zakład Usługowo-Handlowy

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

n sh ater~
Przeds iębiorstwo

Produkcy )no-Handlowe ELNAT

'Mtaszyczld teren LenW1~u

TEUFAX (0-62 740-19-60 0-508/32 7-300

..,.,,11
sff"P ~,t1
1ffOv,
-

ciqgła
sprzedaż
(0-62) 740-85-45

WIMAR·BIS

MATERIAŁY

EKSPLOATACYJNE
RATY, LEASING, DZIERŻAWA
3 LATA GWARANOI

KOPIARKI CYFROWE .
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

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

i

AUTORYZOWANY DEALER

TELEFONY,
DRUKARKI, SERWIS,
CZĘŚCI ZAMIENNE,

SPRZEDAŻ • MONTAŻ

"

IRBIS"

Poznań , ul. Garbary 106/108
tel. (0-61) 662-40-51,
tel./fax (0-61 )662-40-52
BIURO Jarocin. ul. Wolności 4
tel. 505-23-35
tel. kom. 0-501/650-059

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

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

h
- systemów alarmoW)'C
- tv przemysłowej
- zabezpieczeń
antywłamaniowych
i antynapadowych

&

ot ,qv·

P ZA GOTÓWKĘ I NA RATY

Tel. kom. 0-503/034·t1
0-606/438~

{
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PRZED NAMI

WNAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 21 SIERPNIA ODBĘDĄ SIĘ DOŻYNKI
: KADZIAKU. Organi~atorami są Rada Solecka, Ochotnicza Straż
czarna i Kolo Gospodyń Wiejskich. Obrzędy dożynkowe poprzedzi msza św., która rozpocznie się o godz. 15.00. Później odbędzie
się Poświęcenie samochodu strażackiego. Początek głównych uroczystości zaplanowano na godz. 16.00. Trzy godziny później, o 19.00
rozpocznie się zabawa taneczna.
~ADA SOŁECKA WSI SŁAWOSZEW ZAPRASZA NA DOŻVNKI.
roczystość odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia. Poprzedzi ją,
0
90dz. 12.00 msza św. w miejscowym kościele św. Zofii. Część
~rtystyczna rozpocznie się o godz. 17 .00. Dożynki zakończą się zaawą taneczną.

OGNISKO MUZYCZNE W JAROCINIE PRZYJMUJE ZAPISY NA
R.OK SZKOLNY 2004/2005. Placówka stwarza możliwość nauki gry
na ~astępujących instrumentach: fortepian, akordeon , gitara, skrzyp~e I k~yboard. Zapisy kandydatów przyjmuje sekretariat (Jarocin, ul.
st?sc1uszki 16) w godz. od 9.00 do 17.00. Informacje można uzyac Pod numerem telefonu 747-30-20 i 747-98-68.

~~BLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY JAROCIN INFORMUJE,
Pi ~MIENIŁA SIĘ LOKALIZACJA FILII BIBLIOTECZNEJ NR 3.
S acowka została przeniesiona z budynku przy ul. Batorego 5 do
~k?ły Po?stawowej nr 4 w Jarocinie (ul. Marii Curie - Skłodowskiej 2).
1
hotekaJestczynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 do 17.00.

8

Do POŁOWY WRZEŚNIA
~ATUSZA

W PODCIENIACH JAROCIŃSKIEGO
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW.

~iążki można sprzedawać i kupować w każdy piątek w godz. od

1

.OQ do 13.00. Organizatorem akcji , podobnie jak w latach ubie~lych , jest czytelnia „Pod Ratuszem". Patronat nad przedsięwzię
ien, objęła „Gazeta Jarocińska".

BARAN (21 Ili - 19 IV)
~ Jesteś spragniony uczuć i pora

tę potrzebę zaspokoić.

Sprawy sercowe
i partnerskie zdominują Twoją aktywność.
Będziesz szukał okazji do przebywania
w towarzystwie lubianych C"Z'f kochanych
przez Ciebie osób. Koniec tygodnia spr"Z'yja podróżom. To także dobry czas naspotkania z przyjaciółmi oraz romantyczne
kolacje we dwoje.

chciał wykorzystać Twoją zapalczywość

dla swoich interesów. Nie pozwól sobą
manipulować. W uczuciach zapanuje peł
na harmonia. Nie masz powodów, by wąt
pić, czy jesteś kochany. Obiekt Twoich
uczuć na pewno jest Ci wierny.

~ RAK (21 VI - 22 VII)
~ Wenus sprzyja sferze uczuć .

,.

W partnerstwie i miłości zapanuje sielanka. Odkryjesz nowe atuty bycia z bliską
Ci osobą i rozwijania wspólnych zainteresowań. Odzyskujesz równowagę duchową. To wszystko spowoduje, że zapragniesz przemodelować swój styl życia. Dostrzeżesz dla siebie nowe możliwości.

p~Odziny ~ Jarocina". Zgłoszenia
ZYJrnuJe Jarociński Ośrodek
l\Ultu
się ry._ Walka o tytuł rozegra
ni 'W naJbliższą sobotę 21 sierpd,~ na jarocińskim stadionie. Roct,·"1ny w czteroosobowym skla'-le b d
.
'w \( ę ą rywahzowaly ze sobą
łllu ~lku konkurencjach. Będą

1,,

łlli siały Wykazać się zdolnościa

'wy0:0kal?ymi, plastycznymi ,
raźnią, sprawnością spor-

Na zwycięzców czeka honorowy tytuł
"Super Rodziny z Jarocina" oraz
bezpłatne bilety na wszystkie
koncerty i imprezy kulturalne
w roku 2005.
Zmagania super rodzin z Jarocina otworzą ''Lato z Żywcem",
imprezę promocyjną browaru
· piwnego. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji, konkursy z nagrodami i sporo dobrej muzyki.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół
(mat)
"Varius Manx".

W swoich działaniach zachowuj się bardziej powściągliwie. Nie przyspieszaj wydarzeń. Poczekaj - niektóre same się rozwiążą z pozytywnym dla Ciebie skutkiem.
W weekend pisany Ci sukces, nawet
mimo bierności z Twojej strony. Ktoś się
Tobą zainteresuje i weźmie inicjatywę
w swoje ręce. Jeśli zechcesz, możesz mu
pomóc.

'f"-

IMIĘ

T

COOPERA,
AKTORA

33

RYBY(1911·20111)
~ Możesz nieco zwolnić tempo.

POROZUM~~~ KONCZĄCE

T

IDEA
PRZEWODNIA

AMER.
MIŚ, PO\TAĆ

WYNIK
DZIELENIA

28

....
7
LODOWIEC
KONTY· ~
NENTAOO'

WYZIEWY ....

5

BAŁCHASZ

....

z

CAZ
WULKANU
NARZĄD

POWONlfNIA

MIEJSCE ZAMIANY WODY
WWINO
STRATA MEIAlU PRZY
TOPIENIU

PIATBIACHY

...

....

...

PIŁKARZA

26

illKTRODA

ZN~~,ŃIE

...

~

8

~

11
1

NADEJŚOU

...

PRZESYŁXI ~

DRZl:WO
IGI.AITf

i

...

GORĄCY

OSTATNIE
MIEJSCE
UARO9 WNICY

WDZIĘK,

UROK,
POWAB

OPR02NIENIE BAIASIOW NA OKRĘOE ~
PODWODNYM
ŚWIAlYNIA BUDDYJSKA W WYSPA NA
JAPONII
BAł1YlU

llOPIMllłA ROŚLINA
Wł

.

...

...

DZIAŁKO

~

KIEHNIUA

...

....
12

...

21

...

...

ŚLĄIKA GRA

WKAłlY
GRZYB

GŁÓWNY SKŁADNIK

...

OTRZYMA·
NI~
UffiKAN IE

OODATlłlA

30

PISEMNE
ZAWIADOMIEHIEO

R~NY

GAP

~

36

....

DROŻ-

H

POWIETIZA

JADAllłY

WOBlĘBIE
~
GATUNKU

20

...

-15

....

DYSPOZVOA
PSYCHIUNĄ; ....

SKlONNOŚ~

•

ZOOllłoSć

35

3

PORHOKU NASTĘPUJĄCA •
PO ZIMIE

IAMOOłODU

-

NAZUPĘ

.

6

MEBEL Z
llUNKAMI

ELEMENT
PODWOZIA

...

SOLOWA
AKOA

2!=

ZADYM~ ZAMIEt
ZAWI UCHA

....

NAPOJ
ZAWU

Ul'RZĘŹY

CIAlO LOTNE ~

RODZAJ

>---

POWTÓRZENIE DŻWIĘKU

...

25

10

ROSYJSKA
ZUPA RYBNA

~

PRZEDMIOT ~
MAn:RIALHY

...

SMA20NY ~
PUCEK
mus
ZCIASTA

T

NAUYNIE

22
PSIEGO
OGONA

...

37

23
~

KRÓll(I UTWÓR srgi1CZNY
OLEKKIEJ TR a

...

-

NAPAŚĆ.

38

WYG-ODĘ

WYBIERANA
WWYBO·
RACH SAMO·
mnoWYCH

CZEPlŁ SIĘ

...

ZBROJNA

24

crlOWIEl( LUBIĄCY

...

OZOWEGO

31
STAN WUSA

IWAROĄ
ŁUPINA

BAKTRIANEM

14

...

~

...

...

INWAZJA

MIESZANIEC owoc
DROMADERA OTOUONY

....

s~l:i;Y
JADAlffY

19

llUŻBOWY,
OOSTARUANIE
WGÓRYLUB
NAJW~KSZE EUROPEJSKIE ZA GRANICĘ
J IORO (ROSJA)

UCHODZI
OOJUIORA ~

2

27

~

Mai

...

~

ZAI.MOW
ANIMO·
WANYCH

34

18

13

tową i wiedzą o mieście.

i będziesz tryskał energią. Na dodatek
będą lgnąć do Ciebie ludzie pomysłowi
i energiczni, a zespołowe działanie przyniesie o wiele lepsze efekty. Czeka Cię
sporo wysiłku . Ciekawe pomysły to zaledwie polowa sukcesu. Tymczasem możesz dokonać kilku drobnych posunięć,
dzięki którym później osiągniesz większe

...

....

Zg! Do pi~tku 20 sierpnia mogą
lybaszać się rodziny, które chcialł Yub1egać się o miano " Super

~

PRZEZROUY-

WYPŁYWAJĄ·

Su.per rodzina
~ Jarocina

~ SKORPION (23 X - 21 XI)
~ Będziesz pełen wiary w siebie

korzyści.

LISIA
JAMA

...

...

WODNIK (20 I • 18 li)
Wyruszasz w daleką podróż? To
wspaniale pod warunkiem, że masz wystarczające zabezpieczenie finansowe.
W najbliższym czasie Twoje dochody
utrzymają się na stałym poziomie, ale potrzeby znacznie wzrosną. To oznacza, że
co zarobisz, natychmiast rozpłynie się
w morzu wydatków. Musisz znaleźć takie
rozwiązanie, które pogodzi ten stan rzeczy.

\Jl.O

Praca wypełni Twój czas, a wolne chwile poświęć milej osobie. To ona
zainspiruje Cię do podjęcia jakichś działań mediacyjnych w rodzinie. Intuicyjnie
wyczujesz problem i pokierujesz jego rozwiązaniem w najbardziej właściwy sposób. Na dodatek dysponujesz jeszcze
jednym ważnym atutem: cieszysz się zaufaniem większości zainteresowanych
osób.

V - 20 VI)
Dobry okres dla aktywnej działalności, jednak w sprawach zawodowych
niczego nie przyspieszaj. Ktoś będzie

NIEDALEKO
WROCIAWIA

~

~ WAGA (23 IX - 22 X)

..l-L.

l'!AKZ
ALTÓWKA
RODZINY
KRUKI). ~
WAlYCH
>--ZESTOLI:i,
WMINS

własnej wartości.

"' ..Jl c

g 2!i
,1:-,f.. BLIŹNIĘTA (21

ODRĄ,

KOZIOROŻEC

\\_
(22 XII -19 I)
· ~ Masz zielone światło dla wszelkiego typu działalności. W interesach nie
wolno Ci przegapić żadnej nadarzającej
się okazji, bo teraz takie okazje zaprocentują podwójnie. Odkryjesz nowe źródła zarobkowania. Twoja sytuacja finansowa
znacznie się poprawi. Wzmocni się Twoja pozycja zawodowa i wzrośnie poczucie

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Udany tydzień właściwie w każ
dej dziedzinie życia. Jeśli swoją doskonałą
intuicję połączysz z aktywnością, sukces
masz w zasięgu ręki. Przemyśl wszystko
w spokoju i jak najs"Z'ybciej do dzieła! Nie
zrażaj się drobnymi niepowodzeniami i ponownie rzuć się w wir wydarzeń. Jesteś
na dobrej drodze i nie powinnaś zmieniać
kierunku.

BYK(201V-20V)
z doskonałej aury
gwiezdnej dla interesów. Masz szanse
rozwiązać ważne sprawy zawodowe.
Przełożeni będą Ci przychylni i będą w stanie zaakceptować Twoje niesamowite pomysły. Jednak na wdrażanie rewolucyjnych rozwiązań lepiej poczekaj tydzień lub
dwa. Wyciągnij wnioski z kłopotów kogoś
z rodziny. Postaraj się mu pomóc.

ł,lAGMA

GWIAZDA WIECZORU - ,,VARIUS MANX"

r

k-{' Skorzystaj

MIASTO NAO

.J! ·

~

~

T

STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Postaraj się znaleźć czas dla
siebie i zajmij się tym , co lubisz. To Cię
najlepiej zrelaksuje po minionych, peł
nych napięcia , dniach. Nie szukaj ucieczki od pilnych spraw osobistych. Jeśli jeszcze coś Ci zostało do rozstrzygnięcia ,
zrób to natychmiast. Nie wyjaśniając
spraw do końca, tylko skomplikujesz je
jeszcze bardziej.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Czas mija, a Ty powinieneś wykorzystać pomyślny okres na wzmocnienie swojej pozycji w pracy. Nie obawiaj się
nowych rozwiązań w sferze zawodowej.
Twoje działania przyniosą pozytywne skutki wcześniej niż się spodziewasz. W sprawach sercowych zrobisz na kimś piorunujące wrażenie i na nim się nie skończy.
Zafascynujesz kogoś swoją osobowością.

~

G'(fc>

SKROBANIE, CHROBOTANIE

~

~~

horoskop

NA OSTATNI W TYM ROKU PIKNIK INTEGRACYJNY POD HASŁEM „WIECZNIE MŁODZI" ZAPRASZA JAROCIŃSKI ODDZIAŁ
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW.
Impreza odbędzie się w środę 8 września. W programie zaplanowano tradycyjnie już dwugodzinną część krajoznawczo-turystyczną oraz
grochówkę z kuchni polowej (później kiełbasa, ciasto, kawa). Na
Zakończenie odbędzie się losowanie upominków. Koszt pikniku wyn?si 15 zł (dla członków PZERil) oraz 20 zł (dla sympatyków, osób
niezrzeszonych). Zapisy od 24 sierpnia (wtorek) przyjmuje biuro
Oddziału związku (Jarocin, ul. T. Kościuszki 15a) w każdy wtorek
1Piątek w godz. 9.00 - 12.00.

25

RO ZRYWKA

KULTURA

Kl.ERYK, PSALMISTA

~

DŁUGI NÓŻ OWYGIĘlYM

ZIEISKO

OSTRZU,00

~

WYRĄBYWANIA ŚCIEŻEK

•

4 WTROPIKAUIYCH !ASACH

KINO i WYPOŻYCZALNIA WIDEO

17

32

~łNo

J
»ECHO"
araci
lt1fo n, ul. Gołębia 1
teł ,;lllacja:
· alt (0-62) 7 47-23-60

,,Sl-tt>i:,K
<7
"1; 2"
-29 ·

.

30s· sierpnia godz. 16.00, 18.00 i 20.00
1
Cena ~Pnia -1 września godz. 17.00 i 19.00
bilety iletów 12 zł
Ulgowe dla dzieci do 12 lat - 1O zł

rozwiązanie krzyżówki

krzyżówka

I
Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK
I
Hasło: )dole z importu zbyt wiele
Litery z pól ponumerowanych wprawym dolnym rogu, napisane
I
kosztują swoich czcicieli." od 1 do 38, utworzą rozwiązanie.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesiać lub przynieść wraz
I
Nagrody wylosowali: KATARZYNA PERA - Jarocin, ul. Opłotki 50 z kuponem do BIURA OGŁOSZEŃ (.kl'ocin, ul Rynek 21, wejśde
I
(30 zł), EWA HEJDUK · Jarocin, os. 1000-lecio 3/21 (20 zł), od ul. Mickiewicza, naprzeciwko PKO) do 27 sierpnia. Spośród
GRAŻYNA KOWALSKA· Nosków, ul. Okrężna 11 (1 Ozł).
prowidłowych rozwiązań wylosowane zostaną nagrody pie· I
Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biuro ogłoszeń (Jarocin,

nr 677

ul. Rynek 21, wejśc.ie od ul. Mickiewicza) wciqgu dwóch lygodni.

nięine

nr 679

(30 zł, 20 zł i 1Ozł) .

X

•

C"') "'
C"')

..., ......
c::s"' -

"'N
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P.P.W. ,,ROL-MET"

S K U P

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

ZLOTY MEDAL

BUDMA2002

OKNA INNE NIŻ WSlYSmE
Ekologiczne • Estetyczne
Nowoczesne • Solidne

• Bramy
Sośnica

ZŁOMU

SKUP ZŁOMU
•STALOWEGO
• ŻELIWNEGO
• METALI KOLOROWYCH
NAJWYŻSZE CENY

~, ~, (11ęj ffll]
Jarocin, ul. Glinki 26
tel. 747-23-38

Powyżej 0,5 tony
GWARANTUJEMY TRANSPORT

www.compact-car.com

Powierzchnię
handlową

Ośrodek

Szkolenia Kierowców
Krzysztof Szybiak

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37/16

garażowe

Prawo jazdy

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

I~ i"l i,
I\; I ~ I

I

tel. 747-77-77 (po 18.00)
lub 604/164-086
Rozpoczęcie kursu
23 sierpnia
raty do 24 miesięcy

w Jarocinie
tel. 0-609/55-22-52

NA PARTERZE

BRAMY

-GARAŻOWE

~

ANTYWŁAMANIOWE

GERDA

ok. 400 m 2

,

PROFILE BEZOŁOWI OWE
1
PLUSTEC
k= 1,

i PRZEMYSŁOWE
UCHYLNE
ROLETY
- ZEWNĘTRZNE
- WEWNĘTRZNE
PARAPETY
- PCV, ALU, MARMUR
DRZWI

NAUKA JAZDY WYDZI

parapety, rolety wewnętrzne
i zewnętrzne,
siatki przeciw owadom

www.gj.com.pl

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

LETNIA.

WYPRZEDAZ

PAP

SUPER NISKIE CENY
INNE PROMOCJE:

CEMENT GÓRAŻDŻE

330 zł

tona

PROVIDENT

PŁYTA

PŁACIMY NAJWIĘCEJ

150 zł

ZA NOWE TELEFONY

W sprzedaży także:
wełna mineralna, siporex
cegła WIENERBERGER, ROBEN
ZAPYTAJ O

GOTÓWKOWE

SERWIS SIM • lOCK

18,50 zł

STYROPIAN
FS 15 m3

POZYCZKI

AKCESORIA

GIPS-KARTON

J

•

SKUP SPRZEDAŻ ZAMIANA

KLEJE DO PŁYTEK
(worek 25 kg)
od 12,80 zł
2600x1200x12,5

POLSKA

TELEFONY
KOMÓRKOWE

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

PEŁNĄ OFERTĘ

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

GWARANCJA
NA TELEFONY!!!

.ANGLTSTA 1
SZKOLAJĘZYKÓW

OBCY H

I

. \0 \ll,\.I.

• nagrobki
• nagrobki tymczasowe
• posadzki
• elementy budowlane

JAzny
wsz~tkich kategorii
rDRAll'O
VV
V (A, 8 C,O, E,T)
1

STANISŁAW PATEREK
63-720 KOŹMIN V\1kp., ul Lipowa 8
1e1 (~2i121.s2.29(pogo<1z.1s.oo).0-60217o3-212

Ju'L

I

,-.,-~, llfł ł-t~,-,

od 1994

I

angielski
nie,niecki

I

NOWO OTWARTY

·ó'''

l\IOSTOSTAL ~

hiszpański

francuski

PATRONACKI MAGAZYN WYROBÓW

włoski

•

rosyjski

USŁUGI

TAPICERSKIE
meble, powozy konne

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

Kursy

zwykłe,

intensywne,
dla instytucji ,
w bardzo małych grupach,
lekcje indywidualne,
przygotowanie do egzaminów
FC, GAE; ZD
Początek

zapisów 16 sierpnia
Sekretariat szkoły
czynny od 11 -18 (pn-pt)

Jarocin. ul Wojska Polskiego 44
tel./fax: 7.n 0535
www.anglista.com.pl

J

kształtowniki gorącowalcowane:

HUTN1cz1Ctł

dwuteowniki, ceowniki,

kątowniki, teowniki
e
• pręty: okrągłe (gładkie, żebrowane), płaskie, kwadratoW
• blachy czarne gorącowalcowane i zimnowalcowane
\
Ń \\
• profile zimnogięte: zamknięte, otwarte
• rury: czarne (b/sz, z/sz), ocynkowane
~
• kraty typu Mostostal

JAROMA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 34
63-200 Jarocin

1 61

tel. 0-62 7 47 3 5
9
0-62 747 35 1
fax 0-62 747 25 7

Promocyjne ceny ! ! !

i~

--=:a==~--~=a::::aam-.a:=::::a:;==:a::m:::::a::r;=~~~~i!l:ll!llml:l~-lliil!Eli::iC!l===IZ3::.!l&:!!I
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1

D

rac na

b
Dobra marka
PŁYTKI-ŁAZIENKI-TECHNIKA

Jarocin, ul.

Wrocławska

t

GRZEWCZA

112, tel. 747·93·25, 747·95·09

y

dla Ciebie
•

płytki

ceramiczne ·

łazienki

technika grzewcza

DORADZTWO TECHNICZNE • PROFESJONALNA OBSŁUGA• TRANSPORT

28
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Sprzedam zbiornik hydroforowy
7000 I, cena 2.500 zł. Tel. 0-605/732-442.

sprze(@i

(1950/04)

UL. PADEREWSKIEGO 1
63-200 JAROCIN

1

DOWOLNY FILM U NAS
WYWOŁUJESZ KONICE 200/36
,ENIE , 30 OTRZYMUJESZ

DO GRUP:
JĘZVKA ANGIELSKIEGO
JĘZVKA NIEMIECKIEGO
JĘZVKA WŁOSKIEGO

DWA FILMY WYWOŁUJESZ
KONICE 200/36
· 'łA IS OTRZYMUJESZ

I·
11

j

DOWOLNY FILM WYWOŁUJESZ
ALBUM LUB RAMKĘ

"'_ r_1,.,_o_TRZY
__M
_u_J_E_
sz_~

dzieci, młodzież , dorośli dowolny
stopień zaawansowania
Przygotowania do egzaminów

FIRST CERTIFICATE,
CAMBRIDGE ADVANCED,
BUSINESS ENGLISH

NOWA MATURA!!!
NUWu1.,,{,,cS1'\ic Mt: 1 uDY

or c

<J

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

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

Sł.UG

Z

"DOBRIJK"

LeszekAndnejak

mar IYhll<@.>?.r

• ogrodzenia betonowe
• kostka brukowa
• obrzeu trawnikowe
• bloczek M·4, M·&
• ława balkonowa
• tralka
• słupek betonowy od 1• 3mwys.
PRYWATNE POLICEALNE
STUDIUM ZAWODOWE
W JAROCINIE
(Szkoła

posiada uprawnienia
publicznej)

szkoły

Og m,za nabór
na rok 2004/2005
na na-,tępujących
kierunkach

> Technik
informatyk

> Technik
ekonomista

> Pracownik
socjalny
UWAGA!

TEUFAX

Produkcy jno-Handlowe ELNAT

Nown ,;ic<lzihu szkol):
Jurocin. ul. Nicpodlcglwki J4 u

V>1taszyczkl teren Lenwi~u
0-62 740-19-60 0-508/327-300

(budynek WWSHE)
kl. (0-62) 747-19-51

KLJ!\FS
Dynamicznie

rozwijająca się firma
będąca w Europie czołowym

łaźni

1

(3674/04)

Sprzedam 6.800 szt cegły wapienno - piaskowej 3NFD, 770 szt.
pustaków „Alfa" żużlobetonowych .
Tel. 0-691/407-354.
(1868/04)

z kapitałem niemieckim ,
producentem saun,
parowych, produktów wellness poszukuje

Wysoko wykwalifikowanych
toi rzy
Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin
na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie C.V.
oraz listu motywacyjnego:

(19"7/04)

Sprzedam skuter YAMAHA 50 cm,
2000r., świeżo sprowadzony, przygotowany do rejestracji. Cena 3.600 zł.
Tel. 0-602/749-677, (0-62) 742-27-02.

~.

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

Kupię

ma/o używany piec gazowy
do C.O. dwu lub jednofunkcyjny. Tel.
505-43-06.
(3895/04)

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

70 szt. SIPOREXU. Tel.
0-503/527-105.

Sprzedam tanio kostkę brukową,
czerwoną i szarą 230 m. Tel. 0-605/
560-290.

Skup owoców: jabłek, gruszki
i owoc bzu czarnego. FRUTIMEX,
Dobrzyca, ul. Kożmińska 13. Tel. (O 62)
741-39-68, 0-509/488-214.

Kupię

(3921/04)

(3804104)

Sprzedam podręczniki do L.O.
Tel. 747-40-95, kom. 0-504/481-851 .

(1888/04)

(3808/04)

Sprzedam piec całodobowy,
nowy i pięcioletni , zwykły - tanio. Kupię kanoldy budowlane itp. Tel. 0-698/
381-113.
(3807/04)

Sprzedam Dzika z sil. WSK, Komara z sil. Rometa + części , kózkę
5-cio miesięczną. Tel. 0-604/666-521 .
(3811/04)

Athlon 700 ; płyta główna ; 3x128
SDR(333). Tel. 0-694/154-069.
(3814/04)

TEL 749-62-12
INFO 0-502/633-004 0-607/082-686

Przeds iębiorstwo

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

(3578/04)

Oob,a rładzrta 4~ ro 300 f1eą1W 1~ 741-Sl ,Jt l\t;m 1-00:P!iJ..'''9

Liceum Ogólnokształcące im. T Kośc1 uszk1
ul Kościuszki 31 Jarocin
(pawilon szkolny od. ul. Moniuszki)

GWA ANCJ
ŻE U NAS
ACZNIESZ MÓWIĆ!

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

• Sprzedam meble biurowe w bardzo dobrym stanie. Tel. 747-61-16.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ZA NAJNIŻSZĄ
OPŁATĘ!!!

(SOJ 1901/03)

. _ I_ _

JĘZVKA

FRANCUSKIEGO
JĘZVKA HISZPAŃSKIEGO
JĘZVKA ROSYJSKIEGO

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

Motor KAWASAKI ZX 600 C, 94 r.,
cena do uzgodnienia. Tel. Q..880/339-849.

Sprzedam tanio wypoczynek, dywan do tego gratis. Z dowozem do
domu. Tel. 747-71-72 lub 747-71-73.
(3831/04)

Sprzedam szczenięta dalmatyń
czyka - 7 tygodni, z książeczką zdrowia. Tel. 740-91-68.
(3839/04)

Sprzedam meble + 2 biurka, kolor wiśniowy. Tel. 0-696/027-864.

AUTO - GAZ Krzysztof Kwaśniew
ski - montaż, naprawa. RATY. Jarocin,
ul. św. Ducha 120, tel. 749-61-93, kom.
0-605/277-156, po godz. 17.00 tel.
(0-62) 747-54-85, Olimpijska 8. Oferuje
1O-letnie doświadczenie i wysoką ja-

Kupię każde auto uszkodzon~.
zniszczone, rozbite . Mogę dojechac.
Tel. 0-692/765-941 .

(161~1

POLONEZ CARO - 1992/93 _r„
stan db., nowy gaz, cena do uzgodnie·
nia. Tel. 0-508/366-329.
(17(~1
VW POLO 1,6 benzyna, kup;!.

w salonie w 1999 roku. Tel. Q-605/232
6
Sprzedam VW GOLFA li - 87 r. , 1•
diesel składak stan bdb, granatowY,
·
'
tka.
3-drzwiowy; LUBLIN - 96 r., wywro
Tel. 0-603/774-085.
1s2W41
1

S stan
Sprzedam NYSĘ TO WO • .
bdb - 1989 r 5-biegowa z instalacją
·,
· Tel
gazową, cena do uzgodnienia.
·
508-20-99.
(164~1

Sprzedam FIATA 126p - 92 ~~~·
pierwszy lakier, stan bardzo d0 z1·
nowe opony, akumulator, cena 1.900 ·
do uzgodnienia. Tel. 740-25-05- ~ 1
13

CA!~

Sprzedam POLONEZA
- 1995 r., 1,6 silnik, instalaCJa gazJzie
z nowym reduktorem, szyby w pra; meK
5 felg aluminiowych, centralny za
z alarmem. Tel. 0-601/435-392. 5&1>41
137
. ·a Tel.
LAWETA do wynaJęCI ·
0-609/448-74 7.
1soJ991,0!I
braSprzedam SEATA INCA~ 96 r. ,
14
ły, wspom . kierownicy, 2 x airbag, '
benz. Tel. 0-607/989-100.

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.

Sprzedam FORDA FIESTi-~:i
- 1983 rok , cena 1.200 zł. Tel. (
740-47-21, kom. 0-508/397-24\38~ 1
1
Sprzedam FORDA
~~ i'.
granat - 91/94 r., cena 6.800.
1381o.O'l
0-698/613-551 .
8 01/BBr.•
Sprzedam GOLFA GTI 1, - 36-71.
czerwony, stan bdb. Tel. (Q..62) 740-1381 ~ 1
1989 r.,
Sprzedam FIATA 126p - -4
4
cena 550 zł. Tel. (0-62) 740-04 ;~1

AUTO SKUP!!I Kupię każde auto
rozbite, uszkodzone, zniszczone, spalone po 89 r. Tel. 0-601/660-439.

Sprzedam RENAULT 19 1,4 gaz, autoalarm, elektryczne szybY0-691/756-373 , po 18.00.
1382o,041

kość.

(3855/04)

Sprzedam cegłę z rozbiórki,
oczyszczoną, ok. 5.500 szt. + polówki.
Cielcza, ul. Jarocińska 50, tel. (0-62)
747-22-02.

(3894/04)

Sprzedam pustaki żużlowe, pół
tora brzostowskiej , ferty, betoniarki,
wibratory + formy - wypożyczę , tarczówko-heblarkę . Jarocin , ul. Okrężna 54,
tel. 747-85-44.
(3899104)

Sprzedam stebnówkę TEXTIMA.
Tel. 0-507/025-359 lub (0-62) 505-05-79.
Sprzedam OVERLOCK przemysło
wy, pięcionitkowy, na napięcie 220 W,
roczny. Tel. 0-694/819-993.
(3902/04)

Sprzedam dachówkę karpiówkę

z rozbiórki. Tel. 740-70-27 .
Sprzedam: 2 komory chłodnicze ;
obieraczkę do ziemniaków, chłodziar
kę stojącą; ladę chłodniczą. Tel. 0-608/
446 320.
• Shih Tzu, Yorki szczenięta sprzedam oraz Shih Tzu. dwa reproduktory
krycie. Tel. 0-508/867-765.
Sprzedam szczenięta Bernardyna. Tel.(062) 741 -99-25.

138

a~;j'.

Cz , .

R

NAPRAWY TIR

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

AUTO-KOMIS-HANDEL

Zielińscy
Wyszki 5a
tel. (0-62) 749-62-88
- skupujemy samochody
za gotówkę
• profesjonalna obsługa
kredytowa
- do zakupionego auta
wczasy gratis
SPECJALNA OFERTA
dla osób prowadzących Auto-Handel

AUTO-CZĘŚCI

używane i noVI!
do samochodów zachodni
przeniesiona z terenu ,
9
jednostki wojskoW l oO
9 oo-13,

byłej

pon .-pt. 9 .00-17.00, ~

L. Wita - KRoroszYN
ul. Ostrowska 22 5

tel (0-62) 722-97- 8\21

0-601/479-105, 0-6031 232'

ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ

ALEKSANDER MARCINIAK -ef!
ul Kraszewskiego 8 , 63-300 Pleszew

tel.(062)7421740

(1910/04)

Sprzedam psy rasy Amerykan
Stafort Saide Terier. Cena do uzgodnienia. Tel. 0-609/188-433.
Sprzedam tokarkę TUG 50X 1500.
Tel. 0-602/665-984.
(sop/837)

Sprzedam ladę chłodniczą z agregatem zewnętrznym, rożen elektr.,
zamrażarkę. Tel. 0-609/188-433.
(1942/04)

~er
1 ~;

ni,

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

(19"1/04)

KLAFS Spółka z o.o.
Bagatelka 2
62-320 Miłosław
z dopiskiem .stolarz"

b.

flor

(3867/04)

Sprzedam nową cegłę - tanio. Tel.
74 7-51-06 , wieczorem .

1,3

ia1

LABRADOR - czarny piesek, bardzo ładny, zaszczepiony z rodowodem .
Tel. (0-62) 747-98-65 .
(3889/04)

·r

FIESTĘ

(3849/04)

Sprzedam suknię ślubną ecri,
gorsetową, rozm. 40, cena do uzgodnienia. Tel. 0-888/485-058 lub (0-61)
287-44-92.

1

.
kl' afYZOiB,
*Przypcminamy o tym, że wszystkie samochocfy wypos~zone w .'meh.
powinny raz w roku dokona{ przeglądu układów kl,matyzacy,nY

1 11

-

•ka ·Gazeta Jarocińska
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O GŁOSZENIA

e,

: sprzedajesz? kupujesz?
mamy dla Ciebie

~I

,y '

TERAz PŁACISZ MNIEJ, A TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE MOŻE PRZECZYTAĆ TRZY RAZY WIĘCEJ LUDZI.

r.

11

dobrą vviadomość

Marny dla Ciebie
1

specjalną ofertę. Ogłoszenie w

dwóch tygodnikach : w "Gazecie

Pleszewa"kosztuje tylko 14

złotych.

ogłoszenie w „Życiu Gostynia" i "Życiu Rawicza"
Jednym słowem: cztery tytuły, cztery powiaty, 300 tysięcy ludzi, większa skuteczność za jedyne 14 złotych .

Ale to nie wszystko.Za darmo opublikujemy Twoje

Szczegóły - biuro ogłoszeń „Gazety Jarocińskiej",

j.1~Przedam
POLONEZA CARO
5

sreb rok , z instalacją gazową, kolor
my. Tel. 747-33-83.

S

,,.

0

dn1enia. Tel 747-41-31

~-392.
S

.

'

Sprzedam RENAULT 21 sedan 2,2
benzyna - 1993 rok . Tel. (0-62)
747-93-87 , kom. 0-693/219-318.
(3873/04)

0-609/

(3874/04)
(3823104)

(3829104)

1 Przedam TOYOTĘ COROLLĘ
31 2
1:d b
V - 1988/94 r., z gazem, stan
o ry. Tel. 0-600/952-950.

S

(wejście od ulicy Mickiewicza) tel.

Sprzedam PEUGEOT 309 - r. pr.
1988, poj. 1,6 + gaz, 5 drzwi, sr. metalik.
Tel. 505-01-Ó9, 0-505/768-036, po 18.00.

·rok Przedam RENAULT 19 1,9 TOI
Prod. 1993. Tel. 0-693/145-400.

S

Rynek 21

(382 1104)

-~ Przedam FORDA FIESTĘ 1 ' 1
uig Produkcji 1981 , cena 2.000 do

Sprzedam JAWKĘ „OGAR" - rok
prod. 1987, stan dobry. Tel. 0-502/653-209.
(3878/04)

Sprzedam OPLA CORSĘ 1,4i
- 1991 r., 5 - skrzynia , 5 drzwi , od
miesiąca w kraju , zarejestrowany. Tel.
749-42-30, 0-501/756-368.

(3830/04)

(3880/04)

· 19tZedam FIATA UNO 1,0 kat.
147. 1 r., 3-drzwiowy. Tel. (0-62)
50-76, kom. 0-694/874-586.

Sprzedam FIATA 126p - rok produkcji 1998, I właści ciel , stan bardzo
dobry. Tel. (0-62) 749-51-51 , po 13.00.

S

(3834/04)

. 19 Przedam OPLA CORSĘ 1 ,2
740.96 rok, 3-drzwiową, czerwona . Tel.

19-94.
S

(3881/04)

Sprzedam lub zamienię FIATA CC
900 - 96 r., stan bdb. Tel. kontaktowy
747-47-28 lub 0-605/392-409.

(3837104)

(3882/04)

l~ tzedam FIATA 126p-rocznik 93.

Sprzedam DZIKA z silnikiem WSK;
kupię motorynkę, Rometa i WSK 125.
Tel. 0-506/923-105, 740-63-18.

. ·607/262-473.

S
1 ga

(3840/04)

Przedam MERCEDESA 190 2,0E

)4 _;- 1990 r., czarny metalik. Tel.

9 1
-17, kom . 0-503/775-639 .

.,

Jarocińskiej" i „Życiu

Sp

(3842/041

S

(3844/04)

rzedam GOLFA li 1,8 plus gaz
988
r., stan dobry. Tel. 0-600/315-986.

16()tZedam POLONEZA CARO
~rn GLE - rok produkcji 1993, kolor
~~arna ~ieleń , instalacja gazowa na
1
~ci~nc11, szerokie zawieszenie, elek9.&)ike szyby, kubełkowe fotele , nowy

~P · nowy układ wydechowy, nowa
O
ia a hamulcowa, cena do uzgodnie11
. e1· 0-607 /849-105.
Sd~rzedam VW GOLFA 11-1988 r.,
1
tierda h·c. z., elektryczne lusterka, szyc , radio . Tel. 740-53-69.

Sp

(3845/041

Gll. rzedam POLONEZA CARO 1,6
~~a 97 r. , immobiliser, 2-letnia insta'tei. (OQazowa , alarm, zielony metalik.
·62) 740-00-48.

Sp

(3847/04 1

~bry ~Zedam FIATA 126p-89 r., stan
· el. 740-45-42 .

Sp

(38501041

1ei. rzedam 126p - 1994 r., składak.
747

-77-04.

Sp

(3852/041

ben~ rzedam BMW 316, stan bdb,
ł4g_a~r- gaz, cena 2.500. Tel. 0-693/

Olll:L

(3853/041

, czerwony. Tel. 0-888/546478.
(3854/041

nagląd" P MOTORYZACYJNY „Jed1kuter· ·_skutery, akcesoria, części to
Q~es;w I motocykli (7-14 dni), nowe
ta, koi (ABs alarm odpalanie na pilotery
~rzyjmuje motocykle i sku69, tei 0 rn1s . Jarocin , ul. Wrocławska
. 0-693/589-624.

I</;).

Spr

(SOJ 1018/04 1

. 1991 Zedam OPEL CORSA , 1,2i
Ylany rok, sprowadzony, zarejestro, cena 6.300 zł. Tel. 740-64-12
Sprz
(3858/04)
1
ła~ bdbedam OPLAASTRĘ - 1992 r.,
· Tel. 0-505/184-848.

Spr

(3885/04)

Sprzedam SKODĘ FAVORIT
- 1993 r., zakupiona w salonie, stan
bardzo dobry. Tel. (0-62) 740-1 7-78.
(3885/04)

Sprzedam OPLA VECTRĘ poj .
2,0, gaz - 1991 rok. Tel. 749-31-23,
kom. 0-605/817-221 .
(3886/04)

Sprzedam FIATA TIPO 1,4 - 1993
rok , instalacja gazowa , stan dobry,
srebrny metalik, cena 5.900 do uzgodnienia. Tel. 0-601/647-869.
(3887/04)

Sprzedam skuter PIAGGIO - rok pr.
1995, cena 1.900 zl. Tel. (Q.62) 747-81-85.
(3891/04)

Sprzedam FIATA UNO - rok produkcji 1993, pojemność 1OOO, cena do
uzgodnienia . Tel. kontaktowy 0-603/
933-432.
(3760/04)

Sprzedam POLONEZA CARO 1,6
- 1994 r., instalacja gazowa, stan bardzo dobry. Tel. (0-62) 740-53-44 lub
0-693/639-616.
(3898/04)

Sprzedam OPLA CORSĘ 1,4 -1990
rok, stan bdb. Tel. (0-61) 287-56-40.
(3901/04)

li!o.((JokrnASTRA 1,7 O, c. z., el. szyb.
SKL1:

(3884/04)

Srzedam POLONEZA CARO
- 1994 r., instalacja gazowa, centralny
zamek, stan bardzo dobry. Tel. (0-62)
740-17-78.

(3859/041

(1,e 16~dam tanio! NISSAN SUNNY
~larl'rl ) - 1995 r., wspomaganie ,
e1. o:i:berdach , instalacja gazowa.
31095-734.
Sp
(3862/041
1
,6 Qs~edam POLONEZA ATU PLUS
\s. ~ li- 1998 rok, z gazem, cena 8,5
· el, (0-63) 276-84-87.
b Sptzed
(3866/04 I
e~O\<j
am SEAT IBIZA 1,2- 91/92 r.,
l 9ilr . Y metalik , C. Z., eI. SZ., R . 0 .,
~ Q <l~ov,,
<9-e 50 _any. Tel. 747-59-95 , 0-507/
(3871/04)

Sprzedam RENAULT CLIO 1 ,4
- 2000 r. , czarny metalik, pełne wyposażenie+ klim ., przeb. 18 tys . Tel.
(0-61) 287-43-46.
(3900/04)

Sprzedam RENAULT CLIO- 91 r.,
1,2 cm 3 , 5 drzwi i MAZDĘ 323 - 87 r.
pr., 1,4 cm 3 , 5 drzwi, całość. Tel. 0-507/
631-377, 740-13-58.
(3904/04)

Sprzedam FIATA PUNTO 1, 1
- 1998 r., czarny, 3 - drzwiowy. Tel.
(0-62) 740-34-43, kom. 0-509/506-701 .
(3905/04)

Sprzedam FIATA 126p elegant- r. pr.
94, grudzień , orginalny lakier (ładny ),
cena 1.450. Tel. 0-503/193-529.
(3907/04)

Sprzedam FORDA FIESTĘ 1,1
- 90 r., stan b. dobry. Tel. 749-40-60.
(3911/04)

Sprzedam MERCEDESA 208 wywrotka - 1990 rok , sprowadzony, przerejestrowany. Tel. 740-52-18.
(3913/04)

Sprzedam POLONEZA - 1994 r.,
z gazem i 126p - 1990 r. lub zamiana
na starszego. Tel. 740-60-45 , 0-696/
628-035 .
(3914/04)

Sprzedam POLONEZA CARO 1,6
+ gaz, stan dobry + części , cena 2.800 zl.
Tel. 747-18-63.
(3915/04 )

505-30-00 .

Sprzedam auto z Niemiec: BMW
320 sportowe - 1990 rok; ESCORTA
1,4 - 1990 rok , cena do uzgodnienia.
Tel. 0-602/811-296.

Fiat 126p, 96 r., zielony, bogata
wersja , stan bdb, cena 2.600 zł - do
uzgodnienia . Tel. (0-62) 741-83-28 ,
0-506/530-767.

(3917104)

(1917104)

Sprzedam 126p elx, 80 tys. km ,
garażowany, stan bdb, niebieski błękit.
Tel. 0-694/693-593 .

FIAT PUNTO 96 r. , TO 5-drzwi ,
szary metalik, wspomaganie, c.zamek,
klima. Tel. 0-693/866-912.

(3920104)

(1913104)

Sprzedam OPLA ASTRĘ KOMBI
1,7 T0-1995 r., centralny zamek, wspomaganie, 2 x poduszka powietrzna, hak,
rad io, komputer. Tel. 749-40-18.

POLONEZ CARO PLUS 1.6 GU ,
czerwony, tanio, I właściciel. Pleszew.
Tel. (0-62) 742-53-65, 0-606/618-729.

(3922/04)

POLONEZ CARO 1.4, c.zamek,
szyberdach, 94 r. Tel. (0-62) 741-67-54,
0-600/7 56-917

Sprzedam KADETTA 1,6 O - 1986/
92 r. (2 ,7 tys . zł) ; MAZDA 626 2 ,0i
- 1988/95 r. (2,5tys. zl); VECTRA-1989 r.
(zamiany) i ELEGANTA - 1995 r. (1 ,8
tys.). Tel. 747-69-10, 0-696/245-900.
(3923104)

Sprzedam CINQUECENTO 704
- 1995 rok , zielony metalik, cena do
uzgodnienia. Tel. (0-61) 287-42-90.
(3924104)

Sprzedam FIATA 126p - rok produkcji 1992. Tel. 0-601/523-155 , po
15.00 , cena 1.600 do uzgodnienia.
Sprzedam PEUGEOT 309 - r. produkcji 1992, 1,9 diesel. Tel. 749-42-10.
Sprzedam DAIHATSU CHARADE
1,0 diesel, 41/100 km - rok prod . 1986,
5 drzwi , 5 skrzynia . Tel. 749-51-73 ,
kom. 0-605/525-465.
(3718/04)

Sprzedam Cinquecento 700 ,
1997 rok, zadbany, cena 7.700 z;ł . Tel.
0-600/027-076.

(1911/04)

(1909/04)

VW JETTA li 1.6 O, 1984 r, cena
3.900. Tel. (062) 742-71-58.
(1920/04)

OPEL CORSA 93 r. , 1.2 i , 3drzwiowa, stan bdb, fioletowa , cena
8.500 zł . Tel. 0-603/787-818.
(1921/04)

FIAT 126p, 90 r., jasno-zielony,
stan bdb, cena 1650 zł do uzgodnienia.
Tel. (062) 741 -83-01 , 0-898/421-088.
(1923104)

HONDA CIVIK 1992r., 1.5, 16V,
nowy model, czerwony, e.szyby, e.szyberdach , wspomaganie kierownicy,
e.lusterka , podgrzewane fotele , c. zamek, alumfelgi, nowe opony, stan bdb. ,
cena 12.000 zł. Tel. 0-602/749-677 ,
722-27-02.

OPEL CORSA, 1994, 11 Otys. km,
turkusowy metalik, salonowy, bezwypadkowy, c.zamek, alarm, immob., peł
na dokumentacja, komplet opon zimowych, cena 11 300. Tel. 0-603/133-194,
0-501/575-299.
(1930104)

FIAT CC 700 , 1995 r., cena do
uzgodnienia, szyberdach , tylne uchylne szyby, srebrny metalik. Tel. 0-504/
003-085 .
(1936104)

OPEL ASTRA I 1.6 Kombi, 1999/
2000 r. OPEL VECTRA 1.6, 2000 r.,
lekko uszkodzony tył. Tel. 0-600/412-746.
(1937104)

VW GOLF li , 1.6 TO, 90 r., alum
felgi, komplet kół zimowych , hak , 3
drzwi, biały, przyciemniane lampy, cena
8.300 zł . Tel. 0-601/051-089 .
(1938104)

BMW 320, 2.0 + gaz, bogate wyposażenie , 89 r., cena 8.500 zł. BMW 325,
88 r., 520, sprowadzone do rejestracji.
Tel. 0-603/787-818.
(1939/04)

FIAT CC 900 , 1996 r., cena do
uzgodnienia. Kotlin . Tel. 0-692/750-606.
(1944104)

Opel Corsa 1.2 kat. , 1992 r., Ford
Sierra 1.6, składak , 1992 r., garażo
wane, w Polsce od 1992 r. , cena do
uzgodnienia. Tel. 0-694/157-616.
ZAWIOZĘ do Niemiec po samochód. Tel. 0-609/097-940.
(1933104)

AUDI 80, 1.6, diesel, 82 r., do poprawy blacharskiej, na chodzie, cena 1.400.
Tel. (0-62) 741-82-59, Q.606/154-915.
(1924104)

Sprzedam Suzuki Swift 1.0, rocznik 1996, pięciodrzwiowy, biały, garażowany , stan b . dobry. Tel. (0-65)
572-57-68, 0-697/710-467.
Sprzedam Mazda 626 , rok produkcji 1991 , 2,2 benzyna + gaz, elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie kierownicy, centralny zamek. Tel. 0-601/
162 464 lub 0-605/082-838.
Sprzedam VW Golf, rok produkcji
1986, 1,6 turbodiesel, kolor biały, 5 drzwi,
5 biegów, pierwszy właściciel, w kraju od
2002 roku , stan bardzo dobry. Tel. (0-65)
547-87-13 lub 0-608/681-587.

FORD ESCORT 96 r., 1.6, ghia,
pełne wyposażenie , stan bdb. Tel.
0-606/706-608.
(1927104)

POLONEZ CARO GU 1.4, rower,
1995 r., stan techniczny bdb ., bogate
wtyposażenie , cena do uzgodnienia.
Tel. (062) 742-18-35.
(1928/04)

FORD ESCORT 1.3, 1993 r., biały,
5-drzwi , salonowy, serwisowany Ford
Pleszew, bezwypadkowy, nowa instalacja gazowa , kola zimowe. Tel. 0-600/
983-129.
(1929/04)

GS Jarocin WYDZI

Sprzedam Renault Clio, rok produkcji 1998, 1,2, granatowy metalic,
2 poduszki powietrzne, napinacze pirotechl')iczne pasów, szyberdach, radio
sterowane z kierownicy. Tel. (0-65)
547-87-13 lub 0-608/681-587 .
Sprzedam VW Golf 1111992 r. poj .
1.4i, 5-drzwi , Seat Toledo 1993 r:, poj .
1.6i. Tel. (0-65) 571 -00-11 .
Sprzedam Fiat 126 EL, 1996 r. Tel.
(0-65) 573-56-97 po godz. 20.

Fiat 126p el. , 2000 r. , przebieg
47 .000 km , garażowany , stan bdb ,
uchylne szyby - cena do uzgodnienia.
Tel. (0-62) 742-04-06.
(1895104)

VW Polo, 86 r., 1.0, cena 2 600 zł.
Tel. (062) 740-54-56.
(1904104)

FIAT CC 700 , 1997 r., czerwony,
przebieg 75 tys. km, garażowany. Tel.
(0-62) 741-87-05, 0-602/309-251 .
(1952/04)

Opel Corsa, 1.4 + gaz, 96 r., czarny, wspomaganie kierownicy. Tel.
0 -605/176-806.
(1906/04)

Seat Ibiza, 1.4, 1995 r. Tel. 0-693/
664-406 , 0-693/201 -262 .
(1918104)

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 Pleszewa" 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.

Powierzchnię
handlową

magazyny
Jarocin
Mieszków
Golina
Witaszyce

w Jarocinie

poleca
otręby pszenne
po

290

zł

tel. 0-609/55-22-52

/tona

SZKOŁA

NA PARTERZE

PODSTAWOWA NR 2

im. Królowej Jadwigi
w Jarocinie
ogłasza

przetarg nieograniczony
na remont dachu i elewacji budynku
Dokumenty oraz informacje

szkoły

można otrzymać

w Szkole Pod tawowej nr 2 w Jarocinie, al. Niepodległości 8

tel. 062n47-28-72

G

O GŁOSZENIA

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

Wynajmę kawalerkę .

Tel. 0-608/

245-056.
(3857/04)

Sprzedam dom piętrowy 110 m2
na działce 0,27 ha, okolice Ostrowa.
Tel. (0-62) 734-36-94.
(3860/04)

ściami.
(SOJ 535/04)

AGENCJA posiada w ofercie do
SPRZEDAŻY: mieszkanie o pow. 42 m2 ,
li p. , cena 62.000; mieszkanie o pow.
64,6 m2 , IV p., cena 80.750 zł. ; dom
o pow. 240 m2 , działka 505 m2 , cena
330.000 zł.; dom o pow. 280 m2 położo
ny w centrum Jarocina, cena 550.000 zł.;
dom o pow. 80 m2 do remontu, cena
65.000 zł ; park o pow. 1,50 ha, cena
15 zl/m 2 . AGENCJA posiada w ofercie do WYNAJMU : lokal użytkowy
- handel , usługi o pow. 75 m2 - 150 m2 ,;
mieszkanie o pow. 52 m2 .
(SOJ 1028/04)

Sprzedam mieszkanie własno
ściowe w Jarocinie na os. Konstytucji
3 Maja, 58 m2 , parter. Tel. ~01/759-963.
(3302/04)

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

Sprzedam mieszkanie własno
48,5 m2 , os. Konstytucji 3 Maja,
IV piętro . Tel. 0-608/440-520.

ściowe

(3861/04)

Nieruchomość w Cząszczewie
- bud. mieszkalny, bud. gospodarcze,
działka 1,50 ha. Tel. (0-62) 747-27-62.
(3872/04)

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.
(3875/04)

Sprzedam mieszkanie 37 ,6 m2 ,
Ili piętro , pokój , kuchnia, łazienka , os.
Konst. 3 Maja 41/37. Tel. 505-00-45.
(3879/04)

Do wynajęcia na usługi, biura,
sklepy, w tym mięsny, w centrum Jarocina. Tel. (~2) 747-60-95, 0-604/784-202.

(3606/04)

(3897/04)

Sprzedam dom w surowym stanie, dach ceramiczny, gaz, prąd , woda,
kanalizacja , działka 900 m 2 , dom około 200 m2 , z cegły w Jarocinie . Tel.
0-888/366-924.

Sprzedam działkę 0,3 ha pod zabudowę lub działalność, przy trasie
Jarocin - Pleszew. Tel. 0-691/307-682.

(3638/04)

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3-pokojowe , na os. Konstytucji
3 Maja. Tel. 0-605/230-348.
(3650/04)

Pilnie sprzedam mieszkanie wła
snościowe M-5 75 m 2 • Goluchów
k. Pleszewa . Tel. (0-62) 761-74-66.

(3913104)

Pilnie poszukuję kawalerki do wynajęcia lub pokoju. Tel. 0-693/413-835.
(3916/04)

Sprzedam dom 200 m , CO, kanalizacja , woda, elektryka - sita. Ogród
840 m, budynki gospodarcze, garaż .
Rawicz - Sarnowa. Tel. (~5) 546-22-82
lub 0-507 /156-772.

(1684/04)

Kupię mieszkanie w bloku do 50 rn2
w Jarocinie, I lub li piętro. Kontakt tel.
0-695/999-803, po 17.00.

Do wynajęcia lokal handlowy
w centrum Gostynia - parking , wszelkie media. Tel. (0-65) 572-07-35.

mieszkanie własnościo
we 52 m na I piętrze , ul. św. Ducha
na mieszkanie własnościowe małe lub
kawalerkę. Tel. kontaktowy 747-27-97,
po 19.00.
2

(3864/04)

Sprzedam dom w stanie surowym,
okolice Jarocina. Tel. 0-607/850-857.
(3738/04)

Sprzedam działki budowlane
o pow. od 900 - 3.600 m2 na ulicy
Wiśniowej w Jarocinie (Ługi) . Tel.
0-502/727-384, po 16.00 codziennie.
(3747/04)

Wynajmę

lokal w centrum Jarocina na sklep lub biuro - 50 rn2. Tel. 0-503/
748-329.
(3781/04)

Firma poszukuje do wynajmu
lub kupna lokali handlowych od 150
- 1000 m 2 • Tel. (0-62) 764-05-47 lub
lokale@acinwest.pl

Do wynajęcia plac i pomieszczenie magazynowo-usługowe w centrum
Jarocina. Tel. (0-61) 833-31-67, 0-504/
825-585, (0-62) 747-24-25.

(3751/04)

Sprzedam młode kurki nioski.
Boguszyn , ul. Ogrodowa 6, tel. (0-61)
287-58-86, kom. 0-661/071-889 .
(3809/04)

Sprzedam gorczycę. Tel. 749-35-24.
(3812/04)

Sprzedam ciągnik URSUS 1222
z przednim napędem ; dmuchawę wyciągową z silnikiem 7 KW. Seraszek
Henryk, Tatary 9, Kożmin Wlkp., tel.
721-32-24.
(3813104)

Kupię prosięta .

Tel. 740-97-04,

po 17.00.
(3815/04)

Sprzedam zboże paszowe żyto
i mieszankę . Tel. (0-62) 740-26-78.
(3822/04)

Sprzedam limit mleczny 5.600 litrów. Tel. 0-603/271-203.
(3824/04)

Sprzedam rozrzutnik obornika 4 t.
+ nadstawki do objętościowych. Tel.
(0-62) 740-44-54.
mączniakobójcza

odm. Barka
1,50 kg . Tel. 0-696/

629-549.
(3835/04)

Sprzedam krowę na wycieleniu.
Jaraczewo, ul. Golska 69.
(3838/04)

Sprzedam 10 prosiąt.
tel. (0-61) 287-57-46.

Chwalęcin

(3825/04)

Sprzedam mieszkanie własno 
ściowe w Kotlinie, 4 pokoje - 78 m2 ,
wyremontowane, z garażem . Tel.
740-55-53, po21.00, kom. ~04/537-713.

Sprzedam krowę po 2 ocieleniu .
Tel. 749-42-99.
(3841/04)

(3843/04)

Sprzedam kwotę
(0-62) 740-95-17.

mleczną .

Pleszewskie Zakłady Papiernicze
pomieszczenia. Tel.
(0-62) 508-01-01, 0-602/665-984.
(sop/837)

rolni,ze ~~~-

Sprzedam prosięta - 13 szt. Tel.
740-97-58, dzwonić po 20.00.
(3870/04)

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

AGROMA S.A. Jarocin ul. Węglo
wa 28, tel. 747-94-13 oferuje w ciągłej
sprzedaży części zamienne do ciągni
ków i maszyn rolniczych , sznurek, folie, oleje - ZAPRASZAMY.

(3876/04)

Sprzedam kwotę
kg. Tel. 749-34-21 .

mleczną 23.500
(3877/04)

Sprzedam cielaka byczka. Tel.
740-85-07.

(SOJ 935/04)

(3883104)

Sprzedam 3 ha kukurydzy na zielnokę . Bieżdziadów 16.

(3574/04)

do uboju ,
żywe . Skoraczew 11 A, gmina Nowe
Miasto, tel. (0-61) 287-55-86.

Kupię słomę

Kupię jałówki

cielne hodowlane.
Tel. (0-62) 741-47-61 , 0-602n77-217.
(1752/04)

Sprzedam gorczycę mątwikobójczą.
Tel. 721 -83-09, dzwonić po 20.00.
(3694/04)

Sprzedam mini kuce szetlandzkie
ogier 85 cm, klacz 83 cm, bardzo łagod
ne, ujeżdżane , idealne dla dzieci , cena
2.500 i 4.500. Tel. 0-602/833-339.
(3730/04)

Sprzedam

Ośrodek

zgrabiarkę

Szkolenia Kierowców

ogłasza

tel. 0-606/370-122

Sprzedam słomę z pola po kombajnie - żytnią, pszenną, jęczmienną.
Jarocin , tel. 0-603/246-526.

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

(SOA923/04)

Wilkowyja, ul. Brandowsk1ego 17

(3865/04)

Sprzedam jałówkę wysokocielną
- wycielenie na 25 sierpnia. Tel. (0-61)
284-40-30.
(3869/04)

(3848/04)

~f:i1~d =1 1] •]

Tel.

(SOJ 694/04)

HEMOROIDY, ŁUSZCZVCA, ŻVLA
KI - szybko, bezpowrotnie wyleczysz
maścią ziołową. Tel. 0-604/957-327, Koż
min, ul. Łączna 8.

(3890/04)

Sprzedam loszki zaproszone,
3-tygodniowe. Potarzyca , ul. Wyzwolenia 23.
(3892/04)

Sprzedam 17-miesięcznego ogierka . Przyjmę konia w hotel , tanio. Tel.
0-608/114-332.
(3896/04)

Sprzedam 4 ha kukurydzy na kiszonkę. Tel. 0-600/137-070.
(3906/04)

Sprzedam jałówkę
Tel. (0-62) 741-32-34 .

PRAWA JAZDY

kat. B"

-

wysokocielną.
(3909/04)

Sprzedam warchlaki waga 20 kg,
25 do 27 kg , pełna profilaktyka weterynaryjna. Tel. 0-502/610-371 .
Sprzedam kombajn Bizon 2056
z kabiną, szerokie kola . Tel. (0-65)
5-73-41-26.

Graczyk Kazimierz
63-200 Jarocin
os. Konstytucji 3 Maja 2/15
tel. 747-36-08 po godz. 16.00
tel. komórkowy 507 /550-132

Sprzedam schładzalnik do mleka 30001 , samomyjący + wymiennik.
Tel. 0-601/839-009 .
Sprzedam

specjalną ofertę.

Ogłoszenie w dwóch tygodni.~ach:
w "Gazecie Jarocińsk1eJ
i "Życiu Pleszewa"
kosztuje tylko 14 złotych.
Ale to nie wszystko.

Za darmo opubliku!emY
Twoje ogłoszenie . .

.
. . Rawicza
w „Zyciu Gostynia" i „Zyc1u

prasę zwijającą

Z-230
pracy. Tel. (0-65)

573-48-71.
Sprzedam ziarno gorczycy. Tel.
(0-65) 573-42-93.
Sprzedam siano Tel. 0-605/085-246.

Jednym

słowem :

cztery tytuły,
cztery powiaty,
300 tysięcy ludzi,

większa skuteczność
za jedyne 14 złotychSzczegóły - biuro ogł~~~ń

,,Gazety Jarocińsk1eJ ,
Rynek 21
. a)
(wejście od ulicy Mickiewicz
tel. 505 - 3000.

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

USŁUGI TRANSPORT0~ 1-680,

(SOJ 939/04)

Nie wiesz jak rozliczać kierowców wg nowych przepisów obowiązu
jących po 01 .01 .2004 r. ZADZWOŃ!
Ewidencja czasu pracy oraz pozostała
dokumentacja związana z kierowcą.
Tel. 0-698/086-714.
Układanie

kostki brukowej. Tel.

0-509/544-683.
BLACHARSKO-DEKARSKIE montaż pokryć dachowych, obróbki blacharskie, niskie ceny. Tel. 0-698/
691-603.
(SOJ 948/04)

BUS 8 + 1 osób lub 1 T + przycze1
pa . F-ra VAT. Tel. (0-62) 747-54-76 ,
kom. 0-609/217-524.
Montaż wkładów kominowych
z blach kwasoodpornych grubości
0 ,6 mm , 0,8 mm , 1 mm oraz elastycznych typu ALUFOL. Tel. 742-58-01 ,
0-600/311-596.

TRANSPORT 6- 12 ton , ładunki
powrotne. Tel. 0-600/454-736, 0-602/
125-903.
(Sop660/04)

WYKOPY KOPARKĄ: rowy, stawy,
oczka wodne, fundamenty. Tel. 0-604/
408-582 .
(SOJ 968/04)

TRANSPORTOWE: żwir
na posadzki, czarnoziem , torf, materiały budowlane. Tel. 747-54-98.
(SOJ 968/04)

Układanie

kostki brukowej - kamienia polnego i granitowego; roboty
ogólnobudowlane, karton - gips, docieplanie, gwarancja i fachowość . Tel.
0-604/357-07 5.
(SOJ 954/04)

WKŁADY

KOMINOWE - kominy
olej, gaz. Odnawianie wanien . Tel. (0-62) 747-62-72.
dwupłaszczowe, miał,

eau 5

- Ducato 1,5 tony. Tel. 0-609/~0J 1001'°'l
<

efllY"

MONITORING - kamel'Y p~kól'I,
słowe , montaż centralnych zaczewo,
alarmów samochodowych. Jar~_ o-45,
8
ul. Jarocińska 15, tel. (0-62) 74
0-692/679-149.
(soJ 9 ~)

LJJE:1' ·

Sprzedaż opału KWK ,W 0.6091
Bieżdziadów 30, tel. 740-33-38 •
522-901 .

(31~b)

.

USŁUGI

ro
I

Masz dłużników - zadzwoń . Tel. 0-505/
420-924.

DFR „TEMIDA" - windykacja .

USŁUGI

pasuwkę , gotową do

Mamy dla Ciebie

iytek
MALOWANIE, układanie P.. Tel.
- paneli, drobne remonty instalad~oń
747-10-44, 0-604/703-708. za
po darmową wycenę. ·
,31s1,o1i

(3888/04)

Sprzedaż kurczaków

Sprzedam dojarka do mleka Westwalia . Tel. 0-601/839-009 .

zapisy na kurs

"

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.

( 1889/04)

wydzierżawią

MOŻE PRZECZYTAĆ

TRZY RAZY WIĘCEJ LUDZI.

tapicerskie i ślusarskie . Ma63-840 Krobia, Kuczyna 1.

(2751/04)

Wynajmę studentkom pokój
dwuosobowy, w centrum Poznania ,
z używalnością kuchni i łazienki. Tel.
kont. (0-62) 747-47-61 .

Remontowo-Budowlana

Tel.

ńola Białek,

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

KRONE ,
prasę kostkę wielogabarytową, agregaty ścierniskowe , l.lprawowosiewne,
przyczepę asemizacyjną. Tel. 0-604/
993-375.

(3646/04)

Usługi

słomę żytnią .

TERAZ PŁACISZ MNIEJ,
A TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE

3,

(3838/04)

Sprzedam
747-56-45.

REKLAMA - tablice, szyldy, kasetony podświetlane , karoserie, plandeki, litery przestrzenne, wycinanie komputerowe, wizytówki. P. W. REX - Michał Król, Witaszyce, ul. Żużlowa 9a,
te1. 0-601 /830-428.

(3863104)

(3817/04)

(3819/04)

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

Sprzedam siewnik zawieszany
,.POZNANIAK". Tel. (0-62) 740-19-18.

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

(3595/04)

35 m2 Olesno Śl. na Jarocin i okolice - mieszkanie, działkę itp. Tel. 747-98-94, po 20.00.

NAPRAWA sprzętu gospodarstwa
domowego. ZAKŁAD AGD, Jarocin, ul.
Wrocławska 76, tel. (~2) 505-42-01 od
11.00do 16.00, tel. dom. (~2)74~2-03.

(1890/04)

w centrum Pleszewa. Tel. 0-692/
603-018.

z pola po kombajnie,
w okolicach gminy Żerków. Tel. (0-62)
740-43-26.

Zamienię mieszkanie

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

(3833104)

gorczycę

Sprzedam

(3851/04)

Sprzedam działkę budowlaną
- 1000 m 2 (teren położony pod lasem),
Jarocin, tel. 747-41 -01 .
Sprzedam segment szeregowca
w Jarocinie. Tel. 0-693/202-082.

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

Sprzedam kopaczkę elewatorową,
pług podorywkowy 5-skibowy, brony
5-polowe, opryskiwacz 10-metrowy.
Tel. (0-62) 740-32-19, po 20.00.

Wynajmę sklep o powierzchni 40 rn2

(SOJ 1014/04)

I

Sprzedam gorczycę białą . METEX" z dowozem, tanio. Lisew 41 , tel.
0-607 /849-051 .

(3705/04)

Zamienię
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Przewozy pasażerskie ·
Tel. 742-28-55, 0-501/506-6 42 · ps37~
ciep1an1
Usługi budowlane, do rylowe,
budynków, tynki mineralne, ak sufilY,
żywiczne, płytki , podwie~za~I. don'i
szpachlowanie, malowanie.
.708436
(0-61) 284-40-99, kom. 0-BSOI 1JBO~'.
wanie, P
Malowanie, szpach Io
z ceni
I
ki, panele, wykończenia wn; ~ .s48,
4
do uzgodnienia. Tel. 0-50 9
740-40-14.
(~:

3

crfstość,

KARCHER" - profesjonalne
..
.
. CZY
czenie dywanów, tapicerki. _ , kortl·
30
higiena, estetyka. Tel. 505·28
,#I
0-697 /140-908.
(SO.I 1° IIJ'
ki retro. 3
Układanie płytek, tyn
49-B~j
9611
nio, szybko, solidnie. Tel. 0-6 150;102 ~ 0 •
nie, g1P I
Malowanie, tapetowa _gips.Te ·
wanie 6 zl/m 2 tapety, karton
03o,04)
740- 9 1-72.
(S0.1 1 KO'

·e tY 11

REMONTY - murowani_' budyn·
· 1an1e
·ewanie , posadzki, doci~P t z klink1
,
ków, zakładanie płytek. pło y
ru. Tel. 0-660/073-916.
15 0;10~ .

wE · P

USŁUGI TRANSPORTO..46 Kortl·
29
' )<>'I
sek, żwir, trocina. Tel. 7470-604/326-633.
(SOJ 1o3plJ'
.
anie, s\ 1.
Malowanie, tap~toWsolidnie- e.
chlowanie, karton - gips. 5Q4141&()3łi
740-31 -39, 0-602/579-243, O-

tu
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Agencja Towarzyska „GEJSZA"
~we dziewczyny, striptiz, taniec
O; czekamy całą dobę . Pleszew,
11
1 Traugutta 26, tel. 742-74-74.
1

Garaże blaszane ocynk i kolor od

40o zl. Bramy uchylne i dwuskrzydłe

~Raty.Tel. 733-88-30, 0-693/030-206.

,

JE

I

Firma lnterbell Sp. zo.o.
istniejąca od 1991 roku,
działająca wbra nży
telekomunikacyjnej poszukuje
kandydatów na stanowisko:
handlowiec.

zatrudni
KSIĘGOWEGO
wy kształce ni e wyższe ,

min . 2-letnia praktyka
NIEMCY - POMOC URZĘDOWO
PRAWNA GERMAN - CONTACT. Tel.
1
~1) 853-70-07, 0-604/645-598.
DITEsco s.c. Pożyczki gotówkoVte, bez poręczycieli, zaświadczeń
1arobkach, szybka wyplata (1 dzień).

0

~zew, ul. Poznańska (obok Muzaka).
' /Ynne od poniedziałku do piątku
lldZinach od 12.00 do 17.00, tel./fax
2-00-52, 0-608/181 -677.
(SOP/232)

IO Wvksztalcenie

średnie w rok. Tel.

n:~2) 502-60-95 , (0-62) 767-05-49 ,
"'O\Jl/970-212.
(1820104)

„LUKAS" KREDYT GOTÓWKOWY
~Wygodny sposób zawarcia umowy
dornu klienta. Dla klientów sprawdzo0
Wystarczy się umówić na wizy1/adzwoń , tel. 0-506/050-854 lub po
.OQ 747-75-22 .

{h·

c KR_EDYTY BANKOWE bez porę
:c,e!, - gotówkowe, hipoteczne,
ró dluzeniowe z trudną historią BIK,
Śr~lnież gospodarcze . Jarocin , ul.
~drniejska 14, tel. (0-62) 505-22-86,
0817 44-796.
Sp Atrakcyjna blondynka SEX
Oi ONSORING, bez lokum , codzien9;0• 90dz. 12.00 - 20 .00. Tel. 0-888/
·846.
(3756/04)

So .Atrakcyjny pan, lat 28 sex spondonng, bez własnego lokum. Od pon .
Pt. 8.00-14.00, tel. 0-880/485-017.

rożnWyprzedaż

(3908/04)

- kupno - zamiana
tu Ych maszyn rolniczych, transporo.~tJdowlanych - części różne. Tel.
17 / 1623-91 O, (0-65) 573-59-11 , do

. O, (0-65) 573-44-42, po 20.00.

s~

Wyjazdy po samochody, ma~ny, urządzenia do Niemiec. ZaOiu niamy nocleg i pomoc w zalatwie749 Wszelkich formalności. Tel. (0-62)
·38.34, 0-504/800-016.

w

(3832/04)

rllci . różka - doradzi, podpowie w Janie. Zgłoszenia tel. 0-695/594-447.

(be

K

(3856/04)

REDYTYBANKOWE-gotówkowe
Oe ~r. Wieku), oddłużeniowe, hipoteczProie _Pewniamy: przejrzyste procedury,
~n SJonalną obsługę i doradztwo. Jaro, Ul. Wąska 7, tel. 0-608/675-638.
Pre

K
(SOJ 1022/04)
APELA - wesela, zabawy , im-

~Ywzy 0 kolicznościowe. Gramy na
01

Tel. 747-50-59, 0-888/940-230.

:Z.

(SOJ 1026/04)

i3c)y ~.SPót

MUZYCZNY „FOSTER
~·Wesela, zabawy, imprezy okolicze. Tel. 74049-91 , 0-692/373-539.

:z.i:,

(SOJ 1027/04)

ba1e "SPót MUZYCZNY - wesela ,

D1sl1enery. Tel. 0-609/515-045, a także

KIEROWNIKA TRANSPORTU
wykształcen i e min.
średnie , praktyka
wykształcenie

i chłodnicze
KIEROWCÓW
prawo jazdy kat. B, C+E
świadectwo kwalifikacji
KOBIETY
do pracy w przetwórn i ryb
Oferty prosimy przesyłać na adres:
RYBHAND Sp.j.
ul. św. Ducha 118 -120,
63-200 Jarocin
OTWÓRZ FIRMĘ W NIEMCZECH
i pracuj legalnie. Tel. (0-61 ) 853-70-07 ,
0-604/645-598.
Zatrudnię

mechaników samochodowych z umiejętnością spawania. Tel. 0-602/883-125.
Dam pracę w usługach finansowych . Płaca od średn iej krajowej. Tel.
0-606/403-449.
(SOJ 928/04)

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 956/04)

Atrakcyjna praca - Jarocin, Borek,
Gizalki, Koźmin . Zadzwoń , tel. 0-608/
663-584 .
(SOA841/04)

Zatrudnię mechaników do napraw
samochodów ci ężarowych oraz ślusa
rza do 35 lat z doświadczen i em . Tel.
0-509/214-987.

p~~UKAsz_ PRACY? SZUKASZ
Szen· OVVNIKOW? Teraz Twoje oglo1e mo ·
.
Cej lu . ze przeczytać trzy razy w1ęOfertędz,. Mamy dla Ciebie specjalną
1
Zecie Ylk?. teraz ogłoszenie w . Ga~os~/roc1nskiej" i „Życiu Pleszewa"
~o. :Z.ale 14 złotych . Ale to nie wszystOgło darmo opublikujemy Twoje
1 ,tyc~Zenie w „ Życiu Gostynia"
tu~ c u Rawicza". Krótko: cztery tydą' S Ztery Powiaty, 300 tysięcy luZi,ty JZczegóty - biuro ogłoszeń . Gaod Ulicaroc_1ń~kiej", Rynek 21 (wejście
Y M1ck1ewicza) tel. 505-30-00 .

J

IERz PODATEK za legalną
tĄc w Niemczech . GERMAN-CON645_59~~1. (0-61 )853-70 -07 , 0-604/

1

w Chociczy
zatrudni

nauczyciela
j. angielskiego
tel./fax
(0-61) 287-57-15
własny samochód. Umowa o pracę. CV
ze zdjęc i em na adres: ekwasniewska@eranet.pl, tel. 0-608/066-642.
Zatrudnię kierowcę

jazdy Ci Ez

praktyką.

z kat. prawa
Tel. 747-23-00 .
(SOJ 1020/04)

Zatrudnię

pracownika w zawodzie
mechanik ze znajomością elektroniki samochodowej . Tel. (0-62)
747-37-15.

Zatrudnię panią do prowadzenia

domu- Poznań (dobre wynagrodzenie,
mieszkanie), pełna dyspozycyjność ,
wiek powyżej 50 lat. Oferty składać
w Biurze Ogłoszeń „Gazety Jarocińskiej".
Zostań konsultantką AVON-u
- wpisowe tylko 10 zł . Zadzwoń tel.
747-65-83 lub 0-503/006-537.
(SOJ 1016/04)

Zaopiekuję się

dzieckiem lub
osobą starszą. Tel. (0-62) 747-70-93.
(3826/04)

Zatrudnimy przedstawicieli handlowych z doświadczen i em w branży
poligraficznej. Oferty wyłączn i e pisemne kierować na adres: DRUKARNIA
PROJEKT, 63-200 Jarocin , ul. Kusocińskiego 12.

. GABINET OKULISTYCZNY, lek.
med . Hanna Marczuk Zielińska.
KOMPUTEROWE badanie wzroku
i pola widzenia, dobieranie soczewek kontaktowych. Przyjęcia : poniedziałk i, czwartki 17.00 - 18.00, p i ątk i
15.00 - 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna
8, telef. 747-14-05, 0-604/536-674.
CHIRURG, lek. med. Anatol Ziewtorki, czwartki 16.00
- 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8, tel.
74 7-14-05, 0-604/536-676.
liński. Przyjęci a :

SPECJALISTYCZNY GABINET
NEUROLOGICZNY - lek. med.
B. Łysiak-Malecka , SPECJALISTA
NEUROLOG , SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ. Przyjęcia dorośli i dzieci : pon i edzi ałek i piątek po
rejestracji telefonicznej 747-12-04, po
godz. 20.00, środa bez rejestracj i 16.00
- 18.00. Jarocin , Gołębi a 3 (obok kina).
PRACOWNIA EEG - badania encefalograficzne mózgu . Przyjęcia po
uprzedn iej rejestracji telefon icznej
747-10-09 , Jarocin, ul. Gołębi a 3.

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.

Zatrudnię elektronika - akustyka
ze znajomością instrumentów muzycznych lub muzyka , handlowca . Tel.
0-604/403-939.

DERMATOLOG Arkadiusz WalPrzyjmuje: ul. Gołębia 3, wtorki 14.00 - 15.00, czwartki 15.00- 16.00;
tel. 0-604/537-845.

(SOJ 1034104)

Firma poszukuje do współpracy
z branży konstrukcji metalowych i techniki odlewnictwa ze znajomością j. ang . i j . rosyjskiego oraz
obsługi komputera . Kontakt tel. 0-606/
314-116.
Przyjmę murarza, tynkarza od
zaraz. Tel. 0-607/866-623.
(3910/04)

Zatrudn ię

5 osób do pracy w Jarocinie , wiek do 35 lat, pełna dyspozycyjność. Tel. 0-692/927-677, 747-63-99.
(SOA 945/04)

Zatrudnię

samodzielnych
rzy . Tel. 0-602/776-072.

płytka

Nieśmiały
pan i ą

29-latek, wysoki , pozna
do 30 lat. Tel. 0-698/135-205.

czyński.

Lek. med. Artur Kulakowski, specjalista UROLOG CHIRURG. Badania
USG. Przyjęcia : J-n., ul. Wrocławska 928,
poniedziałki. Wizyty po rejestracji telefonicznej : tel. 0-604/759-490.
GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Edyta Bloch ; diagnoza i porady
psychologiczne, psychoterapia. Jarocin, ul. Wrocławska 38. Rejestracja telefoniczna 747-82-83 , 0-607/093-111 .
SPECJALISTYCZNY GABINET
LEKARSKI - lek. med. GRZEGORZ
SZYMCZAK, specjalista chirurg . Jarocin , ul. Wrocławska 38 , wtorek od
16.00; piątek od 16.30. GASTROSKOPIA - czwartek od 16.00; czwartek i pią
tek obowiązuje rejestracja tel. 747-36-00
i 0-601/796-362 .
MEDYCYNA PRACY , BADANIA
KIEROWCÓW, lek. Elżbieta Skrzypczyńska - codziennie, Jarocin, ul. Bema
29/15, tel. 505-23-25, tel. 0-696/270-000.

Przedstawicieli handlowych sieci ERA, na wi elkopolskę : wykszta łce
nie min . średn i e , obsł uga komputera,

GABINET GINEKOLOGICZNY -USG.
lek. med. Mirosława Sosińska - Walczak, specjalista ginekolog - położ
nik. Przyjęcia prywatne: pon i edziałek ,
czwartek od 16.00; Jarocin, ul. Gołę
bia 3. Rejestracja tel. 747-38-42.

Firma zatrudni pracownika
na stanowisku:

wymagania:
- wykształcenie wyższe mile
w1dz1ane techniczne
- dyspozycy ść
- prawo Jazdy
- mile w1dz1ana znaJomosć Jez 111em1ecklego
Oferty pracy . podanie I CV pr0$Zę sklcid..C na adres

Hydro-Marl<o
u). Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

(S0J715I04)

MEDICUS - Maria Suwalska
ECHO SERCA, dorośli . Rejestracja
środy, tel. 747-83-83.
ONKOLOGIA-specjalista chirurgii
ogólnej i onkologicznej Grzegorz
Urbański , 2 i 4 poniedziałek , od 19.00.
Jarocin, ul. Wrocław s ka 92a.

(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 : pią
tek, sobota - dr Marek Proch i psycholodzy Alina Walendowska i Dorota
Groth . Kontrakty z NFZ bezpłat
nie . Pleszew, ul. Garncarska 1c. Tel.
742-75-33, badania kierowców i profilaktyczne.
(Sap 334104)

GABINET LARYNGOLOGICZNY
lek. med. Andrzej Ciapała . Przyjęcia :
Jarocin , ul. Marcinkowskiego 19, codziennie - pn .. śr., pt. po 17.00 , wt.,
czw. po 18.00. Tel. 747-63-57, 0-607/
093-067 .
PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Małgorzata Matuszczak - diagnoza, psychoterapia . Jarocin , ul. Kilińskiego 9 - terminy spotkań
do uzgodnienia. Tel. 0-501/647-806.
(SOJ 934/04)

GABINET s.o.s. o
STOMATOLOGICZNY
. stomatologia zachowawcza
. protetyka . chirurgia
. choroby przyzębia
. wybielanie zębów
od

Czynne:
do czwartku 16.00 • 21 .00
piątek 9.00 - 14.00
Jarocin, ul. Kościuszki 12A
tel. 505-28-08
Mot /iwa rejestracja telefoniczna

poniedz iałku

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. 74 7-36-36 w. 220
0-602/653-494

1>-

ZMIANY 21/1/YROONIENIOVI.E
i REUMATYCZNE
5o- URAZY SPCRTO\M:
I STANY POURAZOWE
I>- ZMIANY PRZECIĄŻENIONE

U MŁODZIEŻY

(SOJ 1024/04)

Apteka w powiecie średzk i m zatrudni technika i magistra farmacji.
Tel. 0-601/731 -046.

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Iwona Udzik, ginekologpolożnik, specjalista medycyny rodzi n nej . USG . Badania okresowe
i wstępne . Jarocin , ul. Zapłocie 22 .
Przyjęc i a codzienn ie : 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.

Dr med. Dorota Fundowicz specjalista onkolog przejęc ia poniedział
ki, Jarocin ul. Wrocławska 38 (przychodnia MEDAN) od 15.00 , rejestracja
tel. 747-22-61 , od 8.00 do 18.00 . Tel.
0-691 /140-224.

(SOJ 1 002/04)

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY,
PRACOWNIA USG, KTG leczenie nadżerek LEEP - LOOP - lek. med. K.
Malecki - SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK . Przyjęc i a : wtorek,
środa , piątek 16.00 - 18.00, po rejestracji telefonicznej 747-12 -04 , po
20.00.Jarocin, ul. Gołęb i a 3.

kierowców kat. C + E,
aktualne św iadectwo kwalifikacji , udokumentowane min. 3 lata praktyki zawodowej oraz mechanika na samochody ciężarowe. Tel. (0-62) 740-16-66,
od 8.00 do 16.00.

Zatrudnię

(3918104)
(1799/04)

0Da

Gimnazjum

inżyniera

JOCKEJ.

Pracę

Zainteresowaneosoby prosimy oprzesianie
CV oraz listu motywacyjnego naadres :
lnterbell Sp.zo.o
ul. Niepodległości 64
64-100 Leszno

KONSERWATORA
min. średnie , praktyka
uprawn ienia elektryczne

31

O GŁOSZENIA

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) 508-00-55, (0·61) 822-00-41
SPECJALISTA ORTOPEDA HENRYK GRUDNIEWICZ

z Kliniki

Scho rz e ń

Kolana w Po zn aniu

(SOJ 946/04)

GABINET UROLOGICZNY - Kazimierz Wysocki , specjalista urolog .
Przyjęcia w każdy p i ątek od godz.
19.00 . Jarocin, ul. Wrocławska 38 ,
przychodnia .MEDAN". Rejestracja tel.
747-22-61 , od godz. 8.00 do 18.00.
SPECJALISTYCZNY GABINET
PEDIATRYCZNY - lek med. Teresa
Florkowska - Sos i ńska, specjalista
chorób dziecięcych . PrzyjmuJe codziennie po 16.00. Jarocin, os. 1000lecia 3/32, tel. 747-21 -09.
(SOJ 971/04)

Jarocin ul. Sienkiewicza 14
(obokdw. PKS i PKP) piol~ godz. 19.00 •20.30

Jarocin ul.

Wrocławska

928

(Mlj!d, od i/runy os. Kons/ylu(jl 3M~o)
wtorki godz. 17.00 · 18.00

Pleszew, 11. Wyspimskiego li
(C811lrumUilug Med.) w1olii godt 19.00 · 20.00
(rąeslrotjo tel 742-48-891
U"Cz:fnir: tr~uka, h12C7)' y.11,a~i,1Cy, ~11.
choróh t.lóty. v.losó"' i pa.nok.ci... Daro<l.i i dno:1

Usuwanie: Wrzajcl broda.,.. l Uylcin.
\\ lókniakó\\'. nxz.yniików, od1:islów itp.

Tel. dan.

Poznań

(0-prefiks-61) 823-01 63
iub0-601-819-926
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Prawie przeszli War
Trampkarze starsi Warty Poznań zwyciężyli w IV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „Ukryte Talenty", który odbył
się w miniony weekend w Golinie. W finałowym meczu poznańscy piłkarze pokonali 1 :O trampkarzy młodszych JarołY
Kotlin Jarocin. Turniej zorganizowany został w ramach projektu „Od Aten do Jarocina".
W IV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Noż
nej „Ukryte Talenty" dla
,___ _ tram pkarzy starszych
(rocz. 1990) wzięło udział siedem
drużyn: Grocli n Grodzisk, Warta
Poznań, Szóstka Śrem, OSiR Stal
Pleszew, PUKS Św. Marcin oraz
dwa zespoły Jaroty Kotlin Jarocin
(trampkarze starsi i trampkarze
m łodsi - rocz. 199 l ). Pierwotnie
organizatorzy s podziewali s ię
ośmiu zespołów (zagrać miała jeszcze Astra Krotoszyn). Później, w
ostatniej chwili, przyjęto jeszcze
zgłosze nie Ostrovii Ostrów, ale
ostatecznie te dwie ekipy nie poja-

W MECZU o Ili miejsce starsza drużyna wygrałą z Szóstką Śrem

MŁODSZA DRUŻYNA sprawiła wielką niespodziankę i zajęłą drugie miejsce.

i do rywalizacji przystąpi
siedem d rużyn.
W so botnie przedpołudnie
przeprowadzone zos tały eliminacje. W grupie pierwszej, która rozgrywała swoje mecze w Golinie
niespodziewanie najlepsi okazali
s ię trampkarze młodsi Jaroty Kotlin Jarocin, którzy choć ulegli
Grocli nowi l :2, to dzięki skromnemu zwycięstwu I :O nad Wartą
Poznań, ze wzg lędu na lepszy bilans w bezpośrednim meczu zaję
li pierwsze miejsce.
W drugiej grupie także najlepsi okazali się zawodnicy Jaroty
Kotlin Jarocin. Podopieczni Sła
womira Kardacha zajęli pierwsze
miejsce po bezbramkowym remisie
z Szóstką Śrem i zwycięstwie 2:0
nad OSiR-em Stalą Pleszew i dzię
ki lepszej różnicy bramek uniknęli
bratobójczego pojedynku z młod
szymi kolegami z drugiej drużyny.
W półfinałach po raz kolejny
o wielką niespodziankę postarali
s ię trampkarze młodsi Jaroty.
Młodsi o rok od swych przeciwników, podopieczni Marka Kyci,
wygrali po rzutach karnych z
Szóstką Śrem (w normalnym czasie był remis 0:0). W drugiej parze Warta Poznań pewnie, 2: 0, pokonała trampkarzy starszych Jaroty i awansowała do finału.
W meczu o trzecie miejsce Jarota Kotlin Jarocin, po niezłym
meczu, pokonała l :O Szóstkę Ś rem
( bramkę zdobył Piotr Andrzejczak). A w wielkim finale drugi
zespól Jaroty nie s prostał j uż roz-

TRAMPKARZE STARSI tym razem musieli zadowolić się trzecim miejscem

wiły s ię
ło

I

.
grYtrener chciałbym ~.
wać. Ale nie zawsze się to ~daJ bez
względu na kontuzje gralisrn~kóW·
trzech podstawowych zawodnwYch,
0
Nie mamy zbyt wielu rezerW sKta·
więc każdy ubytek z pierwszeg~ terTl•
du jest bardzo odczuwalny. LIC ie się
że zagramy w finale z Wartą, aM sil
nie udało Zabrakło nam troc
i umiejętności.
. . gdYŻ
Warta zwyciężyła zasłuze_nie, urt1ieprzewyższała wszystkie dru.żYnr ką.
jętnościami technicznym i I tak ~stkirTl
W lidze zależy mi przede wsz·iepieina tym, żebyśmy grali Jak n~\tnoŻebyśmy podnosili nasze urn~~ koń:
ści taktyczne i techniczne, ni\ Jeżeli
ca zwracając uwagę na W'/~ 1. · rZYjdą
będziemy się rozwijali wyn iki P
Jak

NAGRODY dla najlepszych wręczali Starosta
powiatu jarocińskiego Sławomir Wąsiewski
oraz Janusz Wojtczak prezes JKS Jarota.
pędzonej Warcie Poznań. Poznaniacy byli zdecydowanie lepsi i zrewanżowali się za porażkę w eliminacjach. I choć Warta wygrała
tylko 1:O jej zwyc ięstwo ani przez
moment nie było zagrożone i mogło być bardziej okazale.
(taf)

Jarota Kotlin Jarocin I
Szymon Dutkiewicz, Dawid Miękus,
Bartosz Kieliba, Mateusz Wojcieszak,
Piotr Andrzejczak, Marcin Sierański,
Artur Michalski, Adam Hybiak. Dawid
Grzebyszak, Jakub Namysłowski, Michał Walczak, Damian Kempski, Fabian Kulka, Adam Skałecki, Tomasz
Wiła, Adrian Adamski, Patryk Raś,
Bartosz Wojtczak
Trener: Sławomir Kardach
Jarota Kotlin Jarocin li
Bartosz Podogrodzk1, Michał Bryll,
Jakub Kycia, Radosław Kownacki,
Paweł Majusiak, Tomasz Walczak,
Krzysztof Wojtyra, Dominik Wojtasik.
Tomasz Przestack1, Robert Mańkow
ski. Dawid Jasiński, Patryk Wegner,
Sebastian Kubasik, Tomasz Kucharzak, Łukasz Goźdz1aszek
Trener: Marek Kycia

NAJMŁODSI

z Wartą

PILKARZE w meczu finałowym
ambitnie walczyli o każdą piłkę

Poznań

Eliminacje
Grupa I (Golina)
Groclin Grodzisk Wlkp.
Jarota Kotlin Jarocin li
Jarota Kotlin Jarocin li
PUKS Św. Marcin
PUKS Św. Marcin
Groclin Grodzisk
Tabela
1. Jarota Kotlin Jarocin li
2. Warta Poznań
Grupa li (Magnuszewice)
Jarota Kotlin Jarocin I
·Jarota Kotlin Jarocin I
Szóstka Śrem

- Jarota Kotlin Jarocin li
- Warta Poznań
- PUKS Św. Marcin
- Groclin Grodzisk
- Warta Poznań
- Warta Poznań

3. Groclin Grodzisk
4. PUKS Św. Marcin

3 6 3:2
3 6 8:1

- Szóstka Śrem
- OSiR Stal Pleszew
- OSiR Stal Pleszew

2:1

1:O
1:O
0:0
0:6
0:2
3 4 2:3

3 1 0:7

0:0
2:0
1 :O

Tabela
1. Jarota Kotlin Jarocin I 2 4 2:0
2. Szóstka Śrem
2 4 1.0
3. OSiR Stal Pleszew
2 O 0.3
Półfinały:

Jarota Kotlin Jarocin li
Jarota Kotlin Jarocin I

- Szóstka Śrem
- Warta Poznań

Mecz o Ili miejsce
Jarota Kotlin Jarocin I

- Szóstka Śrem

Mecz o I miejsce
Jarota Kotlin Jarocin li

- Warta

Poznań

ze

każdy

0:0 k. 3:2
0:2

1:O
0:1

z nasze·
Jestem bardzo zadowolo~Y by l iśrTlY
go wyniku, zwtaszcz~. z_e óW- ca~
o rok młodsi od przec1wni_k ·e Nar
zespół zasłużył na wyróżnie~\ _· zdOlepiej pokazał się Michał BrY
bywca trzech bramek.
. c ntoP·
Jesteśmy świeżo po oboz_ie. kacie·
cy nie są w pełni sil. Są tez :rai< po·
więc jeszcze nie trenuJą ta h formą
winni. Ten turniej by_l dl~ nicstarstY·
2
przetarcia się, ogrania się !rta bYI~
mi, sprawdzenia się
wygrali
zdecydowanie najlepsza. le tYlkO
śmy z nimi w eliminaCJach,e~ższa:
wolą walki. Poznaniacy P~ i wYgrali
li wszystkich w tym turnieJU
. .
~..,rn
zasł uzen1e.
.
W zesµ1
W lidze cel mamy Jeden. tw0 ol<lf"
roku zdobyliśmy wicern1st~os istfZll·
gu. w tym chcemy zdobYC rn

w

1
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OD ATEN DO JAROCINA

Jeden Bocian czyni igrzyska

yl
ty Wszkolnych zawodach lekkoatletycznych z reguły młodzi lekkoatleci z terenu powiatu jarocińskiego zwyciężają. Od
I
lat biegacze z Żerkowa lub Jarocina odnoszą sukcesy w różnych imprezach, m. in. Crossie Ostrzeszowskim, Biegu
Maćka, Biegu Ptolemeusza itp. Mimo to, jak dotychczas, na Ziemi Jarocińskiej odkryty został tylko jeden talent olimpijski
· Jacek Bocian.
Wiele sukcesów w zawodach lekkoatletycznych odnoszą uczniowie
szkól podstawowych
.
Ziemi Jarocińskiei. Ostat~
ni1111·
dowodami są udane występy
~awodników z Jarocina, Witaszyc,
Oszkowa, Goliny, Mieszkowa,
8. ~Chorzewa i innych miejscowo~'. wfinale ogólnopolskim „Czwartow lekkoatletycznych" w War-

gmin podczas kolejnych edycji
Crossów Ostrzeszowskich (dopiero w tym roku hegemonię Żerko
wa przerwał Jarocin).
Pracujący przez ponad trzydzieści już lat w żerkowskich szkołach nauczyciel wychowania fizycznego Władysław Bierła, twórca UKS -u Przełaj i wielu sukcesów lekkoatletycznych, pozostaje
jedynym trenerem na Ziemi Jaro-

~Ąc~K BOCIAN w Jarocinie po największym sukcesie sztafety 4 x 400
etrow w Halowych Mistrzostwach Świata w 1999 roku

szaw·
byt ie, ~rganizowanych przez
, ego olimpijczyka, wybitnego
'Port
św· owca, byłego rekordzistę
Wiata na 100 metrów Mariana
. oronina. Młodzież szkól ponad01
"'n·,.111n azJalnych
·
skupia UKS Tech11\ Ja
.
Io rocin, który na l eży do czoWwth klubów w Wielkopolsce.
wJ Wietniu tego roku powstał
ty arocinie nowy klub lekkoatles t ny - M i ędzyszkolny Klub
ktu:towy „Jarocin". Prezes tego
jest u Marek Durczak uważa, że
bo 0 0 . odpowiedzią na zapotrzei ;anie młodzieży gimnazjalnej
dat a na celu przede wszystkim
za:ze s_zkolenie utalentowanych
0 dn1ków.
sp0 ~ 0 daj n ajwiększe s ukcesy,
wpSró? klubów lekkoatletycznych
jąc;: 1 ecie jarocińskim, ma istnieZerkód 19_96 roku UKS „Przełaj"
Prze w.. Zerkowscy lekkoatleci
2
Pier Wiele lat zapewniali sobie
Wsze miejsce w klasyfikacji

cińskiej,

który odkrył w trakcie
swej pracy talent na miarę olimpijską. To właśnie Władysław
Bierla wychowa! Jacka Bociana.
członka sztafety 4 x 400 metrów,
która startowała na igrzyskach w
Sydney. - Jacek przeniósł się do
Raszew z Kalisza w s::;óstej klasie
szkoły podstawowej. Na poc-qtku
bardziej zainteresowany był ta,1cem. W nas::;ej :erkowskiej szkole
zaczął jednak biegać pr::;ełaje.
Wkrótce zauwatyłem, że Bocian
ma predyspozycje szybkościowe wspomina Władysław Bierła. Póź
niej Bocian chciał zostać piłka
rzem, ale Bierła zdołał przekonać
go, by zdecydował się na uprawianie lekkiej atletyki . - Jacek nie miał
predyspozycji do futbolu. Był do bry technicznie i szybki, ale ::;byt
„miękki " - wspomina Bierla. Tym
sposobem Jacek Bocian został
sprinterem, choć w Żerkowie musiał się wykazać wszechstronna-

OD ATEN

no JĄ!Q~li~~KIE 9
ŹRÓOlEM POZYTYWNYCH WARTOŚCI

Pro1ekt realizowany jest przy wsparciu Komisji EuropeJskieJ Dyrektoriatu Generalnego
ds Edukacji I Kultury Inicjatywa Europejska Rok Edukac11 Poprzez Sport 2004
,lllfo~
lawarte w ninie1szej pubilkaqi me muszą odzwierciedlać stanowiska ani opinii KomisJi EuropeJSkleJ

ścią, więc brał udział w zawodach
wielobojowych. - Nie było wówczas mistrzastw Polski w tych kategoriach wiekowych, ale Bocian
był mistrzem okręgu na 300 metrów (czas 37,8 s) i wicemistrzem
na 100 metrów (JJ,71 s). Bardza
dobrze też skakał w dal, uzyskując
najleps::;y swój wynik 6,45 metra
- wspomina Bierla. Po skończeniu
szkoły podstawowej Jacek Bocian
trafił do klubu Orkan Wielkopolska
Poznań. - Był dylema.t, gdzie go posłać. Miałem kontakt z Adamem Kaczarem, też sprinterem - olimpijczykiem, który uczył we Wrześni i pracował w Orkanie. Tam trafił Jacek i dobr:,e się rozwinął - stwierdza Bierła.
Obecnie największym talentem w klubie UKS „Przełaj" Żer
ków jest Marzena Kościelniak.
Piętnastoletnia sprinterka robi
ogromne postępy. W tym roku została mistrzynią okręgu na I 00
metrów przez płotki i 300 metrów
przez płotki, zajęła drugie miejsce
na 300 metrów w mistrzostwach
Polski gimnazjów. Wynik41,26 s
był drugim najbardziej wartościo

mi tej formie. Przed olimpiadą pobił
dwa rekordy świata (na 3.000 m
i 4 mile). Jego wygrana w Los
Angeles na dystansie 10000 mi pokonanie fenomenalnych Finów
lso-Hollo i Virtanena przeszły do
historii sportu. Wielkim marzeniem Kusocińskiego było pokonanie innego Fina, wielkiego Paavo
Nurmiego. Niestety Nurmi w igrzyskach nie mógł wziąć udziału,
gdyż przekroczył status amatora.
Wspaniała kariera Kusocińskiego
została przerwana przez niemieckich okupantów rozstrzelaniem
w 1940 roku w Palmirach.
Kolejny złoty medal w konkurencjach biegowych wywalczył
dopiero w 1960 roku Zdzisław
Krzyszkowiak w biegu na 3000
metrów z przeszkodami . Cztery
Jata wcześniej w Melbourne Krzyszkowiaka prześladował pech. Najpierw rywal nadepnął go kolcami
na stopę, potem pies ugryzł go w łydkę,
w końcu w biegu eliminacyjnym
został brutalnie przewrócony. Te
niepowodzenia powetował sobie
w Rzymie i bezapelacyjnie zdobył

wym rezultatem wśród dziewcząt

zloty medal.

bert Korzeniowski

w przeliczeniu tabel wielobojowych na tych mistrzostwach. Największym sukcesem Marzeny Kościelniak było zwycię two w finale ogólnopolskim zawodów Sam.ung Athletic Cup w Warszawie.
Później sprinterka z Żerkowa z powodzeniem startowała w zawodach międzynarodowych tego cyklu. W Goeteborgu w Szwecji Kościelniak zajęła szóste miejsce na
100 m (czas 12,66 s) oraz trzecie
miejscena300m(czas41,03 -to
rekord życiowy). Z kolei na drugich zawodach w Lillehamerw Norwegii Kościelniak zajęła drugie miejce na 200 metrów (czas 26, 17 s)
i czwarte miejsce na 400 metrów
(czas 1.59,00s). Być może Marzena
Kościelniak będzie następną, po J acku Bocianie, sprinterką - olimpijką,

Na kolejnych igrzyskach, w 1964
roku w Tokio pojawił się jeden znajwiększych talentów w historii polskiej lekkiej atletyki - Irena Kirszenstein, później Szewińska. W Toki o zdobyła złoty medal wspólnie
z partnerkami ze sztafety 4 x 100
metrów - Teresą Ciepły, Haliną
Górecką i Ewą Kłobukowską . Do
tego dodała dwa medale srebrne na 200 metrów i w skoku w dal.
Irena Szewińska była już lekkoatletyczną gwiazdą w reprezentacji na kolejne igrzyska w 1968
roku w Meksyku. Na tamtejszym,
wysokogórskim stadionie została
mistrzynią olimpijską w biegu na
200 metrów oraz wicemistrzynią
na I 00 metrów.

lem na 50 kilometrów w Atlancie
powetował sobie niepowodzenie
sprzed czterech lat. W 1992 roku
w Barcelonie szedł na drugiej pozycji, ale tuż przed stadionem został zdyskwalifikowany przez sę
dziów. Z kolei W 2000 roku w Sydney podobny los spotkał już za
metą jego meksykańskiego rywala, dzięki czemu fenomenalny
„Korzeń" zdobył na igrzyskach
dwa złote medale - na 20 i na 50
kilometrów. Czy w tym roku w Atenach, podczas swego ostatniego
startu olimpijskiego dorzuci do
swej kolekcji, tak jak zapowiada,
czwarty w karierze zloty medal
olimpijski?

W Monachium firmowa postać
polskich biegów nieco zawiodła,
zdobywając „tylko" brązowy medal. Jednak cztery lata później,
podczas igrzysk w Montrealu Szewińska znów była na szczycie.
Tym razem z dużą przewagą zwyciężyła w biegu na 400 metrów.
Ostatni start w 1980 roku w Moskwie nie przyniósł już Szewiń
skiej chwały. Odpadła wówczas
w półfinałach biegu na 400 metrów. Za to zloty medal wywalczył
Bronisław Malinowski. Pracowity biegacz nawiązał do chlubnych
tradycji Zdzisława Krzyszkowiaka i zwyciężył w biegu na 3.000 metrów z przeszkodami. Niestety rok
później zginął w wypadku samochodowym w rodzinnym Grudziądzu.
Przez wiele kolejnych lat polscy lekkoatleci me liczyli się w walce o medale olimpijskie. Dopiero
w 1996 roku w Atlancie po raz kolejny na najwyższym podium
stanął polski przedstawiciel „królowej sportu". Poprzednio polska
szkoła lekkoatletyczna słynęła z biegaczy, ostatnio - z chodziarza. Ro-

wychowanką Władysława Bierły?

Tradycje olimpijskie polskiej
lekkoatletyki są wspaniałe . Już
pierw zy złoty medal igrzysk
olimpijskich dla Polski wywalczyła lekkoatletka Stanisława Walaiewiczówna. W 1932 roku na
igrzyskach w Los Angeles Walasiewiczówna czuła się jak „u siebie". Była bowiem emigrantką na
stałe mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Chciała jednak reprezentować Polskę. czego nie mogły
darować jej amerykańskie media.
Walasiewczówna zwyciężyła w biegu printerskirn na 100 metrów,
osiągając czas 11,9 s. Podczas tych
samych igrzysk równie historyczny złoty medal dla Polski wywalczył Janusz Kusociński. W roku
olimpijskim „Kusy" był w znako-

'

,

ZAWODNICY UKS PRZEŁAJ Żerków - pierwsza z lewej
- Marzena Kościelniak

złotym

meda-

(pw)

SPORT

I kolejka rozgrywek
Sobota - 7 sierpnia
Ostrovia Ostrów Wlkp.
Sokół Kleczew
Łagrom Kania Gostyń
Niedziela · 8 sierpnia
Piast Kobylin
LKS Gołuchów
Sparta Miejska Górka
Oąbroczanka Pępowo

Zjednoczeni

Rychwał

· Astra Krotoszyn
- Wisła M. Borek. Wlkp.
• Olimpia Koło
- Korona Piaski
- Victoria Września
· KKS Prosna Kalisz
- Meble Doktór Czarnylas
- Jarota Jarocin
(przełożony na 25.08)

li kolejka rozgrywek
Sobota · 14 sierpnia
godz. 17.00 Korona Piaski
- Olimpia Kolo
godz. 16.00 Ostrovia O. Wlkp. • Wisła Mróz Borek
Niedziela - 15 sierpnia
godz. t6.00 Meble Doktór
- Łagrom Kania Gostyń
godz. 14.00 Dąbroczanka Pępowo- KKS Prosna Kalisz
godz. 12.00 LKS Gołuchów
• Zjednoczeni Rychwał
- Victoria Września
godz. 16.00 Piast Kobylin
godz. 17.00 Astra Krotoszyn
- Jarota Jarocin
(przełożony na 18.08)
godz. 17.00 Sokół Kleczew
· Sparta Miejska Górka
(przełożony na 18.08)

Ili kolejka rozgrywek
Sobota - 21 sierpnia
godz. 17.00 Korona Piaski
• Victoria Września
godz. 17.00 Astra Krotoszyn
- LKS Goluchów
godz. 17.00 Łagrom K. Gostyń - KKS Prosna Kalisz
godz. 17.00 Olimpia Kolo
- Meble Doktór Czarnyias
Niedziela • 22 sierpnia
godz. 17.00 Zjednoczeni Rychwał- Piast Kobylin
godz. 16.00 Sparta Miejska Górka- Ostrovia Ostrów Wlkp.
godz. 14.00 Dąbroczanka Pępowo· Sokół Kleczew
godz. 17.00 Jarota Jarocin
- Wisła Mróz Borek
(przełożony na 1.09)

IV kolejka rozgrywek
Sobota · 28 sierpnia
godz 17.00 Korona Piaski
godz. 16.00 KKS Prosna Kalisz
godz. 17.00 Sokół Kleczew
godz. 16.00 Ostrovla Ostrów
godz. 16.00 Victoria Września

- Meble Doktór
- Olimpia Kolo
• Łagrom Kania Gostyń
- Dąbroczanka Pępowo
- Zjednoczeni Rychwał

Niedziela - 29 sierpnia

godz. 16.00 Sparta Miejska Górka- Jarota Jarocin
godz. 12.00 LKS Goluchów
- Wisła Mróz Borek
godz. 15.00 Piast Kobylin
- Astra Krotoszyn
V kolejka rozgrywek
Sobota - 4 września
godz. 16.00 Astra Krotoszyn
· Victoria Września
godz. 16.00 Łagrom Kania
· Ostrovia Ostrów Wlkp.
godz. 16.00 Olimpia Koło
- Sokół Kleczew
Niedziela · 5 września
godz. 16.00 Zjednoczeni Rychwał · Korona Piaski
godz. 16.00 Piast Kobylin
· Wisła Mróz Borek
godz. 16.00 Sparta Miejska
· LKS Goluchów
godz. 14.00 Dąbroczanka Pępowo · Jarota Jarocin
godz. 16.00 Meble Doktór
- KKS Prosna Kalisz
VI kolejka rozgrywek
Sobota - 11 września
godz. 16.00 Korona Piaski
- KKS Prosna Kalisz
godz. 16.00 Sokół Kleczew
• Meble Doktór Czarnylas
godz. 16.00 Ostrovia Ostrów
- Olimpia Kolo
godz. 16.00 Victoria Września · Wisła Mróz Borek
Niedziela -12 września
- Łagrom Kania Gostyń
godz. 16.00 Jarota Jarocin
- Dąbroczanka Pępowo
godz. 12.00 LKS Gołuchów
godz. 16.00 Piast Kobylin
· Sparta Miejska Górka
godz. 16.00 Zjednoczeni Rychwał- Astra Krotoszyn
VII kolejka rozgrywek
Sobota - 18 września
godz. 16.00 Astra Krotoszyn
- Korona Piaski
godz. 16.00 Łagrom Kania Gostyń - LKS Gołuchów
godz. 16.00 Olimpia Koło
- Jarota Jarocin
godz. 16.00 KKS Prosna Kalisz - Sokół Kleczew
Niedziela -19 września
godz. 16.00 Zjednoczeni Rychwał- Wisła Mróz Borek
godz. 16.00 Sparta Miejska Górka - Victoria Września
godz. 14.00 Dąbroczanka Pępowo- Piast Kobylin
godz. 16.00 Meble Doktór
• Ostrovla Ostrów Wlkp.
VIII kolejka rozgrywek
Sobota · 25 września
godz. 16.00 Korona Piaski
· Sokół Kleczew
godz. 16.00 OstroVia Ostrów Wlkp. · KKS Prosna Kalisz
godz. 16.00 Victoria Września - Dąbroczanka Pępowo
godz. 16.00 Astra Krotoszyn
· Wisła Mróz Borek
Niedziela - 26 września
- Meble Doktór Czarnylas
godz. 16.00 Jarota Jarocin
- Olimpia Koło
godz. 12.00 LKS Gołuchów
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godz. 16.00 Piast Kobylin
- Łagrom Kania Gostyń
godz. 16.00 Zjednoczeni Rychwał • Sparta Miejska Górka
IX kolejka rozgrywek
Sobota - 2 października
godz. 16.00 Łagrom Kania Gostyń- Victoria Września
godz. 16.00 Olimpia Kolo
- Piast Kobylin
godz. 16.00 KKS Prosna Kalisz · Jarota Jarocin
godz. 16.00 Sokół Kleczew
• Ostrovla Ostrów Wlkp.
Niedziela · 3 października
godz. 16.00 Wisła Mróz Borek . - Korona Piaski
godz. 16.00 Sparta Miejska
- Astra Krotoszyn
godz. 14.00 Dąbroczanka Pępowo- Zjednoczeni Rychwał
godz. 16.00 Meble Doktór
- LKS Goluchów
X kolejka rozgrywek
Sobota - 9 października
godz. 15.00 Korona Piaski
godz. 15.00 Victoria Września
godz. 15.00 Astra Krotoszyn
Niedziela -10 paidziernika
godz. 15.00 Jarota Jarocin
godz. 12.00 LKS Goluchów
godz. 15.00 Piast Kobylin
godz. 15.00 Zjednoczeni Rychwał
godz. 15.00 Wisła Mróz Borek

• Ostrovia Ostrów Wlkp.
- Olimpia Kolo
• Dąbroczanka Pępowo
- Sokół Kleczew
- KKS Prosna Kalisz
• Meble Doktór Czarnylas
· Łagrom Kania Gostyń
- Sparta Miejska Górka

XI kolejka rozgrywek
Sobota - 16 pafdziernika
godz. 15.00 Olimpia Koło
- Zjednoczeni Rychwał
godz. 15.00 KKS Prosna Kalisz · Piast Kobylin
godz. 15.00 Sokół Kleczew
• LKS Goluchów
godz. 15.00 Ostrovia Ostrów Wlkp. - Jarota Jarocin
Niedziela · 17 paidziernika
godz. 15.00 Sparta Miejska Górka - Korona Plaski
godz. 14.00 Dąbroczanka Pępowo • Wisła Mróz Borek
godz. 14.00 Łagrom Kania Gostyń - Astra Krotoszyn
godz. 15.00 Meble Doktór
- Victoria Września
XII kolejka rozgrywek
Sobota · 23 paidziernika
godz. 15.00 Korona Piaski
· Jarota Jarocin
godz. 15.00 Victoria Września • KKS Prosna Kalisz
godz. 15.00 Astra Krotoszyn
· Olimpia Kolo
Niedziela - 24 pafdziernika
godz. 12 00 LKS Goluchów
• Ostrovia Ostrów Wlkp.
godz. 15.00 Piast Kobylin
- Sokół Kleczew
godz. 15.00 Zjednoczeni Rychwał - Meble Doktór Czarnylas
godz. 15.00 Wisła Mróz Borek - Łagrom Kania Gostyń

godz. 15.00 Sparta Miejska Górka- Dąbroczanka Pępowo
XIII kolejka rozgrywek
Sobota - 30 października
• Wisła Mróz Borek
godz. 15.00 Olimpia Koło
godz. 15.00 KKS Prosna Kalisz . Zjednoczeni Rychwał
• Victoria Września
godz. 15.00 Sokół Kleczew
. Piast Kobylin
godz. 15.00 Ostrovia Ostrów
Niedziela · 31 października
godz. 14.00 Dąbroczanka Pępowo- Korona Piaski
godz. 14.00 Łagrom Kania Gostyń· Sparta Miejska Górka
godz. 14.00 Meble Doktór
- Astra Krotoszyn
godz. 14.00 Jarota Jarocin
- LKS Gołuchów
XIV kolejka rozgrywek
Sobota · 6 listopada
. LKS Goluchów
godz. 14.00 Korona Piaski
godz. 14.00 Victoria Września - Ostrovia Ostrów WlkP. KKS Prosna Kalisz
godz. 14.00 Astra Krotoszyn
Niedziela - 7 listopada
godz. 14.00 Piast Kobylin
- Jarota Jarocin
godz. 14.00 Zjednoczeni Rychwał - Sokół Kleczew
godz. 14.00 Wisła Mróz Borek . Meble Doktór czarnylas
godz. 14.00 Sparta Miejska Górl<a - Olimpia Koło
ń
godz. 14.00 Dąbroczanka Pępowo- Łagrom Kania Gos!Y
XV kolejka rozgrywek
Czwartek -11 listopada
godz. 13.00 Łagrom Kania Gostyń - Korona Plaski
godz. 13.00 Olimpia Kolo
. Dąbroczanka Pępowo
godz. 13.00 Meble Doktór
. Sparta Miejska Górka
godz. 13.00 KKS Prosna Kalisz • Wisła Mróz Borek
godz. 13.00 Sokół Kleczew
- Astra Krotoszyn
1
godz. 13.00 Ostrovla Ostrów
. Zjednoczeni Rychwa
godz. 13.00 Jarota Jarocin
. Victoria września
godz. 13.00 LKS Gołuchów
- Piast Kobylin
XVI kolejka rozgrywek
Niedziela· 14 listopada
godz. 13.00 Korona Plaski
godz. 13.00 Victoria Września
godz. t 3.00 Jarota Jarocin
godz. 13.00 Astra Krotoszyn
godz. 13.00 Wisła Mróz Borek
godz. 13.00 KKS Prosna Kalisz
godz. 13.00 Meble Doktór
godz. 13.00 Olimpia Koło
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- Piast Kobylin
. LKS GołuchóW
. Zjednoczeni Rychwał
. Ostrovia Ostrów WlkP
. Sokół Kleczew
. Sparta Miejska Górka
. Dąbroczanka PępoW~
. Łagrom Kania GoslY
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godz 16.00
godz. 16.00

I kolejka rozgrywek
Niedziela - 8 sierpnia
Orzeł Mroczeń

AKS Victoria Ostrzeszów
Calisia Kalisz
Zawisza Sośnie
Czarni Dobrzyca
Korona Pogoń Stawiszyn
Grom Golina
Rolbud OSIR Pleszew

• Centra Ostrów Wlkp.
- Odolanovia Odolanów
• Swędrnia Koźminek
- Barycz Janków Przyg.
- Polonia Kępno
· Olimpia Brzeziny
• Iskra Sieroszewice
• Biały Orzeł Koźmin
przełożony

li kolejka rozgrywek
Niedziela - 15 sierpnia
godz. 11.00 Centra Ostrów
- Biały Orzeł Koźmin
godz. 16.00 Iskra Sieroszewice - Rolbud OSIR Pleszew
godz. 16.00 Olimpia Brzeziny • Grom Golina
godz. 16.00 Polonia Kępno
- Korona Pogoń
godz. 11.00 Barycz Janków Przyg. - Czarni Dobrzyca
godz. 16.00 Swędrnla Koźminek · Zawisza Sośnie
godz. 16.00 Odoian0\113 Odolanów - Calisia Kalisz
godz. 16.00 Orzeł Mroczeń
• AKS Victoria Osbzeszów

Ili kolejka rozgrywek
Niedziela • 22 sierpnia
godz. 16.00 AKS Victoria Ostrz. - Centra Ostrów
godz. 11.00 Calisia Kalisz
- Orzeł Mroczeń
godz. 15.00 Zawisza Sośnie
- Odolanovla Odolanów
godz. 16.00 Czarni Dobrzyca
- Swędrnia Koźminek
godz. 11 00 Korona Pogoń
• Barycz Janków Przyg.
godz 16.00 Grom Golina
Polonia Kępno
godz. 16.00 Rolbud OSiR Pleszew- Olimpia Brzeziny
godz. 16.00 Biały Orzeł Kotmin • Iskra Sieroszewice
IV kolejka rozgrywek
Niedziela · 29 sierpnia
godz. 11.00 Centra Ostrów
- iskra Sieroszewice
godz. 16.00 Olimpia Brzeziny - Biały Orzeł Koźmin
godz. 16.00 Polonia Kępno
- Rolbud OSiR Pleszew
godz. 11.00 Barycz Janków Przyg. - Grom Golina
godz. 16.00 Swędrnia Koźminek - Korona Pogoń godz.
16.00
Odolanovia Odolanów - Czarni Dobrzyca

- zawisza Sośnie
Orzeł Mroczeń
AKS Victoria Ostrz. - Calisia Kalisz

V kolejka rozgrywek
Niedziela · 5 września
- Centra Ostrów
godz. 11.00 Calisia Kalisz
- AKS VlctorlaOstrz.
godz. 15.00 Zawisza Sośnie
- Orzeł Mroczeń
godz. 16.00 Czarni Dobrzyca
- Odoianovia Odolanów
godz. 11.00 Korona Pogoń
- Swędrnia Koźminek
godz. 16.00 Grom Golina
godz. 16.00 Roibud OSiR Pleszew - Barycz Janków Przyg.
godz. 16.00 Biały Orzeł Koźmin - Polonia Kępno
godz. 16.00 Iskra Sieroszewice - Olimpia Brzeziny
VI kolejka rozgrywek
Niedziela - 12 września
- Olimpia Brzeziny
godz. 11.00 Centra Ostrów
- Iskra Sieroszewice
godz. 16.00 Polonia Kępno
godz. 11.00 Barycz Janków Przyg. • Biały Orzeł Koźmin
godz. 16.00 Swędrnla Koźminek - Rolbud OSIR Pleszew
godz. 16.00 Odolanovia Odolanów- Grom Golina
- Korona Pogoń
godz. 16.00 Orzeł Mroczeń
- Czarni Dobrzyca
godz. 16.00 AKS Victoria
- zawisza Sośnie
godz. 11.00 Calisia Kalisz
VII kolejka rozgrywek
Niedziela • 19 września
- Centra Ostrów
godz. 15.00 Zawisza Sośnie
- Calisia Kalisz
godz. 16.00 Czarni Dobrzyca
- AKS Victoria Ostrz.
godz. 11.00 Korona Pogoń
- Orzeł Mroczeń
godz. 16.00 Grom Golina
godz. 16.00 Roibud OSiR Pleszew- Odolanov1a Odolanów
godz 16.00 Biały Orzeł Kotmin - Swędrnia Koźminek
godz. 16.00 iskra Sieroszewice - Barycz Janków Przyg.
godz. 16.00 Olimpia Brzeziny - Polonia Kępno
VIII kolejka rozgrywek
Niedziela · 26 września
- Polonia Kępno
godz. 11.00 Centra Ostrów
godz. 11.00 Barycz Janków Przyg. • Olimpia Brzeziny
godz. 16.00 Swędrnia Koźminek • Iskra Sieroszewice
godz. 16.00 Odolanovia Odolanów· Biały Orzeł Kotmln

godz.
godz.
godz.
godz.

16.00
16.00
11.00
15.00

- Rolbud OSIR Pleszew
Orzeł Mroczeń
AKS Victoria Ostrze. - Grom Golina
- Korona Pogoń
Calisia Kalisz
- Czarni Dobrzyca
Zawisza Sośnie

IX kolejka rozgrywek
Niedziela - 3 października
godz. 16.00 Czarni Dobrzyca
· Centra Ostrów
godz. 11.00 Korona Pogoń
• Zawisza Sośnie
godz. 16.00 Grom Golina
- Calisia Kalisz
godz. 16.00 Rolbud OSIR Pleszew- AKS Victoria Ostrz.
godz. 16.00 Biały Orzeł Koźmin • Orzeł Mroczeń
godz. 16.00 Iskra Sieroszewice • Odolanovia Odolanów
godz. 16.00 Olimpia Brzeziny - Swędrnla Koźminek
godz. 16.00 Polonia Kępno
- Barycz Janków Przyg.
X kolejka rozgrywek
Niedziela· 10 paidziernika
godz. 11.00 Centra Ostrów
• Barycz Janków Przyg.
godz. 16.00 Swędrnla Kotminek - Polonia Kępno
godz. 16.00 Odolanovia Odolanów· Olimpia Brzeziny
godz. 16.00 Orzeł Mroczeń
- Iskra Sieroszewice
godz. 16.00 AKS Victoria Ostrz. - Biały Orzeł Kotmin
godz. 11.00 Calisia Kalisz
- Rolbud OSIR Pleszew
godz.15.00 Zawisza Sośnie
· Grom Golina
godz. 16.00 Czarni Dobrzyca
- Korona Pogoń
XI kolejka rozgrywek
Niedziela - 17 października
godz. t1.00 Korona Pogoń
- Centra Ostrów
godz. 16.00 Grom Golina
- Czarni Dobrzyca
godz. 16.00 Rolbud OSIR Pleszew- Zawisza Sośnie
godz. 16.00 Biały Orzeł Kotmln - Calisia Kalisz
godz 16.00 Iskra Sieroszewice - AKS Victoria Ostrz.
godz. 16.00 Olimpia Brzeziny • Orzeł Mroczeń
godz. 16.00 Polonia Kępno
• Odolanovia Odolanów
godz. 11 00 Barycz Janków Przyg. - Swędrnla Koźminek
XII kolejka rozgrywek
Niedziela - 24 października
godz. 11.00 Cenlra Ostrów
- Swędrnla Koźminek
godz. 15.00 Odolanovla Odolanów- Barycz Janków Przyg.

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

15.00
15.00
11 .00
15.00
15.00
11.00

Orzeł Mroczeń

AKS Victoria Ostrz.
Calisia Kalisz
Zawisza Sośnie
Czarni Dobrzyca
Korona Pogoń

. Polonia Kępno
. Olimpia BrzezlnY
. Iskra Sieroszewice
. Biały orzeł Koźrnln w
• Rolbud OSIR piesze
• Grom Golina Golina

XIII kolejka rozgrywek
Niedziela · 31 października
. Centra Ostrów
godz. 15.00 Grom Golina
godz. t5.00 Rolbud OSIR Pleszew - Korona Pogoń
godz. 15.00 Biały Orzeł Koźmin - Czarni Dobrzyca
godz. 15.00 Iskra Sieroszewice - Zawisza Sośnie
godz. 15.00 Olimpia Brzeziny - Calisia Kalisz
. · osirz.
- AKS Victoria
godz. 15.00 Polonia Kępno
godz. 11 .00 Barycz Janków Przyg. · Orzeł Mroae~olanóW
godz. 15.00 Swędrnia Koźminek - Odolanov1a O
XIV kolejka rozgrywek
Niedziela - 7 listopada
godz. 11 .00 Centra Ostrów
godz. 14.00 Orzeł Mroczeń
godz. 14.00 AKS Victoria Ostrz
godz. 11 .00 Calisia Kalisz
godz. 14.00 Zawisza Sośnie
godz. 14.00 Czarni Dobrzyca
godz. 11 .00 Korona Pogoń
godz. 14.00 Grom Golina

d 1anóW
. Qdolanovia O O k
·rn1ne
• swędrnia Koz prz;'g.
- Barycz JankóW
• Polonia Kępno
. Olimpia Brzezin~ce
- Iskra SieroszeWI ·n
. Biały orzeł Kotrni zeW
. RolbUd QSiR pjes

XV kolejka rozgrywek
Czwartek · 11 listopada
godz. 13.30 Rol bud OSIR Pleszew· Cenlra ostrów
godz. 13.30 Biały Orzeł Kożmln • Grom Golina
godz. 13.30 Iskra Sieroszewice • Korona Pogoń
Stawiszyn
godz. 13.30 Olimpia Brzeziny . czarni Dobrzyca
• Zawisza Sośnie
godz. 13.30 Polonia Kępno
godz. 11.00 Barycz Janków Przyg. · Calisia Kall: ostrzgodz. 13.30 Swędrnia Koźminek - AKS Victor
godz. 13.30 Odolanovia Odolanów· Orzeł Mroczeń
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KALISKA KLASA OKR,GOWA

PUCHAR POLSKI

Drugi remis
k W drugiej kolejce kaliskiej
las~ okręgowej piłkarze Gromu
Golina zanotowali drugi remis.
Tym razem podopieczni Sebastiana Waszkiewicza zremisowali 1: 1
wBrzezinach z Olimpią.
Wpierwszej połowie oba zeł Spo]y grały bardzo ostrożnie, dbaJąc Przede wszystkim o to aby nie
st ·
'
tc'.ć ~ola. Częściej w posiadaiu Ptłki byli zawodnicy Olimpii
ale nie potrafili przedrzeć si;
Przez J' ·
i . lntę obrony Gromu. Z koei zespól z Goliny dość składnie
Wyprowadzał kontrataki dzięki
cze
'
.mu stworzy! ciekawsze
sytu~CJe oct rywali. Na bramkę zespou2 Brzezin minimalnie niecelJ nie strzelali Adam Cyfert oraz
~rtur Sobczak i Sebastian Wasz'-lewicz (d WaJ. ostatm. głową).
/
Pozm1ame
· · stron gra była cie1.
llaWsz p
. a. rzede wszystkim zespól
Ol lrn "
. Pl! zdecydował się na przyspiesz ·
tempa, poprzez grę z
/ Pomi
sk nięc1em linii pomocy. ZawOczy Io to drużynę z Goliny.Już
d Pierwszych trzech minutach
rugiej części zespól z Brzezin
stworz ł
.
Y dwie sytuacJ·e po któlYch
'
n· mógł zdobyć gole. Powodze5~e przyniosła trzecia akcja. W
1
• minucie po kolejnym prostoJ

I

:m:

padłym podaniu interweniujący
Wojciech Tomaszewski wybił pił
kę spod nóg szarżującego napastnika Olimpii, ale ta trafiła do jeszcze lepiej ustawionego zawodnika z Brzezin i gospodarze uzyskali prowadzenie. Grom szybko
otrząsnął się z tego niepowodzenia i już trzy minuty póiniej, po
faulu na Waszkiewiczu w polu
karnym, ,,jedenastkę" wykorzystał Artur Sobczak. Napastnik
Gromu rozegrał bardzo dobre
spotkanie. Był aktywny, często
wychodził z pola karnego i rozgrywał piłkę, stwarzając okazje
strzeleckie partnerom, którzy
wbiegali na jego miejsce. W 65.
minucie po zagraniu Sobczaka
sam przed bramkarzem znalazł
się wprowadzony po przerwie Lechosław Michalak, ale po jego
uderzeniu odbita przez golkipera
futbolówka otarła się tylko osłu
pek. Michalak, mimo iż grał tylko w drugiej połowie, nie dokończył zawodów, gdyż w cią
gu dwóch minut dwukrotnie zasłużenie obejrzał żółte kartki.
Przez ostatnie trzy minuty Olimpia grała z przewagą, ale to
Grom mógł wygrać to spotkanie. W ostatniej minucie ponow-

Już
nie znakomitym podaniem poSobczak i w dobrej
sytuacji znalazł się Cyfert, ale
na nierównym boisku nie opa-

pisał się

nował piłki.

Następny mecz Grom rozegra
w sobotę 21 sierpnia o godz.
17.00. W tym dniu klub organizuje festyn dla mieszkańców wsi,

1:1
(0:0)

GOLE
1:O - (50.),
1:1 -Artur Sobczak
z rzutu karnego po faulu na Sebastianie Waszkiewiczu (53.)

Grom: O. Liske -A. Barański, O. Liberek, S. Machowiak, W. Tomaszewski (74. B. Maniak), Ł. Stachowiak, P. Kryś (46. L. Michalak), A.
Cyfert, S. Waszkiewicz, A. Kowalczyk
(83. O. Półrolniczak), A. Sobczak

a mecz z

Polonią Kępno będzie

jedną z atrakcji.

Trener Sebastian
Waszkiewicz liczy na to, że
wreszcie Grom zdobędzie komplet punktów. Nadzieje są tym
większe, że do zespołu powróci
Ryszard Idkowiak oraz dołączy
pozyskany z Jaroty Piotr Stępień.
(pw)

bez Kotlina

N

l!rocińska
"'

ąkłąd: 10 s

11
' Z l{ M I J A. tOC IN S kl lJ

• Oo egzemplarzy

SKlAD
Błękitni

Sparta: T. Krawczyk - J.
Niewiada (A. Kaczmarek), M. Wojtasik, M. Pitryga, M. Szymendera
(J. Kuberka), P. Wojtasik, K. Sokołowski, E. Andrzejczak, T. Mać
kowiak, B. Mrugacz, R. Jankowski

giej połowie, w 70. minucie sę
dzia podyktował rzut kamy dla
zespołu Orkanu ale szczęście
uśmiechnęło się do bramkarza
Błękitnych Sparty, gdyż piłka trafiła w poprzeczkę. W serii rzutów karnych 4:3 wygrał Orkan
i to zespół z Taczano wa awansował do kolejnej rundy.
(pw)

- Jarota Jarocin

godz. 17.00

Sobota • 21 sierpnia
Kaliska klasa
Grom Golina

okręgowa

- Polonia

Kępno

godz. 17.00

Niedziela - 22 sierpnia
klasa okręgowa
Phytopharm Klęka
Kaliska A-klasa
Błękitni Sparta Kotlin
Gladiatorzy Sierszew
Polonia Żerków

raz trzeci w tym meczu wyszli na
prowadzenie. Już w doliczonym
czasie gry napastnik gospodarzy
trafił idealnie w okienko z ok. 20
mi nie dal szans Pełczyńskiemu.
W najbliższą niedzielę Phytopharrn zagra na własnym boisku
z Promieniem Remes Opalenica
- jednym z głównych kandydatów
do awansu do IV ligi.
(faf)

byi/t'

•

0:0
rz. k. 4:3

Poznańska

Zabrakło mi nuty

by/~

.

Środa - 18 sierpnia
IV liga
Astra Krotoszyn

POZNANSKA KLASA OKR~GOWA

Phytopharmu prze-· pięć bramek. Grom objął prowagraJi~ilkarze
2·3
.
.
~le . · z Gromem Ciepłownik dzenie w 58. minucie. Napastnik
kl Wtska w II kolejce poznańskiej gospodą.rzy zdecydował się na
du~sy okręgowej. Bramkę decy- mocny strzał z ok. 18 m i Artur
cz!ą~ą Ozwycięstwie Gromu, klę Pełczyński był bezradny. Kilka
cz n.ie stracili już w doliczonym minut póiniej klęczanie wyrówas1e gry.
nali. W polu karnym nieprzepiNajb_ardziej sprawiedliwy sowo zatrzymywany był Adam
Czu Y remis - powiedział po me- Parus, który sam kutecznie wy/si .Adam Parus. - Grom w dru- korzystał jedenastkę. Niestety
e1 Poł ·
i str . owie oddał trzy strzały w 75. minucie gospodarze potrzy bramki. Dwie z nich nownie wyszli na prowadzenie.
tre ardzo ładne - dodał grający Pierwszy strzał naspastnika Groner nh
. ' Ytopharmu.
mu zdołali jeszcze zablokować
P•erw
nan . sza połowa była wyrów- obrońcy Phytopharmu, ale przy
ko"~ 1 Zakończyła się bezbran1- dobitce byli już bezradni .
..,Yrn r ·
Kiedy wydawało się, że mecz
Prawd elUlsem. Phytopharm co
Uznal a _zdobył gola, ale sędzia zakończy się zwycięstwem piłka
strzał' ze Tomasz Parus przy rzy z Plewisk 2: I, klęczanie w 89.
Do e faulował obrońcę Gromu. min ponownie doprowadzili do
godną
.
brarnk· _sytuacJę do zdobycia remisu. Piłkę w pole karne wrzuI
ścj rn ffiJał również w tej czę cił Karol Oczkow ki. Strzał ToZM. e~zu Łukasz Łączny (wraz masza Parusa został zablokowaarc1ne Fl
do l<.i ki m eszarem przyszedł ny, ale napa tnik Phytopharmu
nek ę. z Jaroty), ale pojedy- doszedł znów do piłki i odegrał
2
sp0d nim wygrał bramkarz go- do Marka Troińskiego, który poarzy.
siał ją do siatki.
D
ruga Połowa przyniosła aż
Niestety piłkarze Gromu, po

środkowej strefie boiska radzili
sobie Krzysztof Sokołowski i Emil
Andrzejczak, ale zabrakło skuteczności napastrtikom. Z kolei
bliżsi zdobycia zwycięskiego
byli piłkarze z Taczanowa. W dru-

Orkan Taczanów
jest rewelacją rozgrywek o Puchar Polski na
.__.......__, szczeblu okręgowym.
B-klasowy zespół eliminuje po drodze drużyny Ziemi Jarocińskiej. W pierwszej
rundzie pokonał Gladiatorów
Sierszew. W drugiej ofiarą Orkanu padł kolejny A-klasowy zespól - Błękitni Sparta Kotlin .
Skład Sparty uległ znacznemu odmłodzeniu. Także przed tegorocznymi rozgrywkami ligowymi do drużyny z Kotlina doszło siedmiu nowych piłkarzy
z roczników 1985-87. Trzech
z nich - Marcin Pitryga, Mariusz
Szymendera i Jakub Kuberka dostało już szansę występu w pucharowym meczu z Orkanem i
spisali się dobrze. W regulaminowym czasie gry żadnej z drużyn nie udało się zdobyć gola.
Przewagę mieli podopieczni Mari u sza Kaczmarka. Dobrze w

•

o

I

3:2
(0:0)

GOLE
1 :O - (58.)
1:1 -Adam Parus
, z rzutu karnego podyktowanego za
faul na nim samym (67.)
2:1 - (75.)
2:2 - Marek Troiński,
po podaniu Tomasza Parusa (89.)
3:2 - (90.+1)
__,..,.....,. . .~~!"'.:!:":".'

Phytopharm: A. Pełczyński, O.
Wawrzyniak, M. Parus, M. Fleszar,
A.Aleksandrowicz, K. Oczkowski.A.
Parus, Ł. Łączny, M. Preś (46. G.
Urbański). T. Parus, W. Giel (75. M.

- -- --

Promień

Remes Opalenica

godz. 15.00

- Unia Szymanowice
- Raszkowianka Raszków
- Pogoń N. Skalmierzyce

----- O G

Ł

godz. 16.00
godz. 16.00
godz. 11.00

O S Z E N I E - - - - - --

---

li POWIATOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Mundialito
Jaraczewo 4-5

września

2004 r.

Warunki uczestnictwa:
-wpisowe od drużyny (40 zł). ostateczny termin wpłaty 28 sierpnia 2004 r.
bar „Na tarasie" os. Konstytucji 3 Maja
- kapitan drużyny musi mieć ukończone 18 lat
- dojazd na własny koszt
- drużyny sześcioosobowe(+ 4 rezerwowych)
- maksymalnie startuje 16 druzyn (decyduje kolejność zgłoszeń)
- wszystkie kwestie sporne rozstrzyga regulamin uczestnictwa

Tel. kontaktowy 0-505/17-27-61
Organizator prosi o kontakt drużyny
-TS SUCHA
-TOTEM

- KS ZDRÓJ
Organizatorzy:
Organizacja Młodzieżowa Samoobrony
w Jarocinie
Stowarzyszenie „Opoka"
Jaraczewski Ośrodek Kultury

Patronat Medialny:

Troiński)
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Ili LIGA uciekła
Na rezerwach Pogoni Szczecin zakończyły się marzenia Jaroty Jarocin o Ili lidze. Po niezłym
meczu, podopieczni Zbigniewa Sadowskiego, tylko jedną bramką przegrali z wzmocnioną
pierwszoligowcami Pogonią. Jedyny gol w tym meczu padł z rzutu karnego.

Wyniki I kolejki rozgrywek:
2:2
Ostrovla Ostrów Wlkp. - Astra Krotoszyn .1
2
Sokół Kleczew
- Wisła Mróz Borek :0
4
Łagrom Kania Gostyń - Olimpia Kolo
01:
Piast Kobylin
- Korona Plaski
21
LKS Goluchów
- Victoria Września :
61
Sparta Miejska Górka - KKS Prosna Kalisz J-l
Dąbroczanka Pępowo - Meble Doktór
·
Zjednoczeni Rychwał - Jarota Jarocin
081
25
(przelotony na ·
Wyniki li kolejki rozgrywek
Korona Plaski
- Olimpia Kolo1:1
~
2
Ostrovla Ostrów
- Wisła Mróz Borek
Meble Doktór Czarnylas- Łagrom Kania
11
Dąbroczanka Pępowo • KKS Prosna Ka!lsta!0:2
LKS Goluchów
• Zjednoczeni Ryc~w
Piast Kobylin
- Victor1a wrnśn
Astra Krotoszyn
- Jarota Jarocin
(przełozony na 18.081
•
Sparta
M. Górka
Sokół Kleczew
(przełożony na 18.081

11

il

Ostatni, finałowy
mecz barażowy om ligę
rozegrany został na neu................... tralnym boisku w Tczewie. Chcieliśmy, żeby obie druży
ny miały równe szanse i żeby nikt
nam nie zarzucił, że byliśmy stronniczy. Mecz został wrganizowany
w Tczewie, gdyi oba zespoły miały podobną odległość do pokonania. Nie mogliśmy wrganiwwać
spotkania ani w Szczecinku, ani we
Wronkach, gdyż te miasta Leżą
w zainteresowanych województwach. Ze względu na możliwość
złego zachowania się kibiców odpadły także Bydgoszcz i Gdynia - tłuma
czył Henryk Klocek, prezes pomorskiego ZPN. Niestety ze względu na
lokalizację tego meczu obejrzała go
tylko garstka ki bi.ców. Na trybunach
zasiadło około l 00 osób, w tym
pięćdziesięcioosobowa ekipa wiernych sympatyków Jaroty oraz
czterech widzów ze Szczecina.
Na trybunach Jarota wygrała
zdecydowanie, ale niestety na boisku lepsza okazała się Pogoń. Oba
zespoły podeszły do meczu bardzo
poważnie. Przyjechały do Tczewa
dzień wcześniej ,

aby

zmęczenie

podróżą nie wpłynęło

na dyspozycję na boisku. Piłkarze Jaroty
w środę przed południem pojechali na wycieczkę do Malborka, żeby
w krzyżackim zamku nabrać dodatkowej woli walki.
1 waleczności podopiecznym
Zbigniewa Sadowskiego nie moż
na odmówić. Piłkarze Jaroty na boisku zrobili wszystko, co mogli, ale
nie zdołali pokonać Pogoni. Szcze-

Tabela:
1. Łagrom Kania Gostyń
2. Ostrovla Ostrów Wlkp.
3. Korona Piaski
4. Sparta Miejska Górka
5. Zjednoczeni Rychwał
6. Piast Kobylin
7. Sokół Kleczew
8. LKS Goluchów
9. Dąbroczanka Pępowo
1O. Astra Krotoszyn
11 . Meble Doktór Czarnylas
12. Olimpia Koło
13. KKS Prosna Kalisz

Jarota Jarocin • Pogoń li Szczecin O: 1 (O: 1)
SKtAD

STATYSTYKI
O

Jarota: H. Bachorz,
D. Pilarczyk, P Garbarek, H Oczkowski, T. Leżała, J.
Pacyński, G. Idzikowski, D. Piróg, K.
Matuszak (46. M. Wfśniewski), S. Udzik,
M. Czajka (67. P.
Korzepski)

3

6
6

2_

GOLE

Bramki
Strzały

-

celne

Strzały

niecelne
Rzuty roźne
Spalone

4

Kartki źółte

1

Kartki czerwone

1 O: 1 - Paweł Magdoń, z rzu6 tu karnego podyktowanego
9 za faul Tomasza Leżały na
Łukaszu Tralce (39.)
8
3 Żółte kartki:
3 H Oczkowski, T. Leżała , D.
Pilarczyk, S. Udzik
O
(wszyscy Jarota),
P. Celeban, Ł Tralka, P.
Magdoń (Pogoń)

Czerwona kartka:
Dawid Piróg (Jarota)
O

GŁOS

ZE N I A
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tkaninowe
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PHU ARGUS-ScRVICc

wie przyznał po meczu Leżała. Jedenastkę skutecznie wykonał
,Paweł Magdoń i Pogoń objęła prowadzenie, którego nie oddala już
do końca meczu.
Jarota, która w pierwszej połowie grała piątką pomocników, po
przerwie wprowadziła drugiego
napastnika (Matuszaka zastąpił
Wiśniewski). Podopieczni Zbigniewa Sadowskiego postawili wszystko na jedną kartę, ale nie udało im
się zdobyć bramki. Jarota miała kilka sytuacji (strzał Idzikowskiego
tuż ponad bramką, półprzewrotka
Garbarka, czy akcja Udzika, po
której piłkarze i kibice domagali
się rzutu karnego), ale Pogoń kontrolowała grę i także twarzała
wielkie zagrożenie pod bramką
Bachorza, który kilka razy musiał
interweniować. Kilkukrotnie też
strzały Pogoni blokował Garbarek.
Po ostatnim gwizdku piłkarze
Jaroty, nie mogąc pogodzić się
z porażką, głośno komentowali decyzje sędziego. Dawid Piróg został nawet po meczu ukarany czerwoną kartką za obrażenie arbitra.
Dalsze decyzje w jego sprawie po~
dejmie pomorski ZPN.
Po nieudanej próbie walki o III
ligę teraz Jarota musi się skoncen-

• ZEWNĘTRZNE
drewniane
pcv
• WEWNĘTRZNE
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Jarocin, ul. Sarnia 4 tel./fax (0-62) 747-28-62
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•BLOCZKI BETON0\1\/E M6
•PUSTAKI ,ALFA" i ,ALFA1/2"
•STROPY TYPU „TERIVA"
•TRYLINKA Z \/VIBROPRASY
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CEMENTY PORTLANDZKIE
CZYSTE I Z DODATKAMI
n
Z BIEŻ. PROD. CEMENT0\/1/NI Hl
m
VI.ORKI 25 kg, GWA.R . 60 DNI
-j
DOIA.ÓZ GRATIS!!!
_.
fflk- · •trr „ry •
PPH . DAKAR", WIECZYN 26a
tel./fax: (0-62) 7416 837
kom. 0-602/713-279
4/2
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trować

na grze w IV lidze, która
rozegrała już dwie kolejki spotkań.
Na prosbę Astry sobotni mecz został przełożony na środę - 18 sierpnia (godz. 17.00). Zaległe spotkanie z I kolejki ze Zjednoczonymi
Rychwał odbędzie się najprawdopodobniej 25 sierpnia.
Na stronie internetowej „Gazety Jarocińskiej " - www.gj.com.pl
można znaleźć minutową relację z
meczu barażowego Jarota - Pogoń Il.
(faf)

Jestem pełen uznania dla piłkarzy
za ambicję. Zostawiliśmy wiele
zdrowia i serca na boisku. Stwarzaliśmy sytuacje, ale zabrakło nam
szczęścia . Popełniliśmy trochę błę

dów i

mieliśmy

za

dużo

strat. Zazniwelować ich przewagę w tej części
boiska. Gdybyśmy dotrzymali remis
do przerwy, myślę, że skończyłoby
się inaczej. W drugiej połowie mia!
wejść Wiśniewski i myślałem, że
uda nam się zdobyć gola.
graliśmy piątką w środku, żeby

, .... ,. --.-;,
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2 6 6.1
2 4 4:21
2 4 3:1
1 3 6:1

1
2
1
2

3
3
3
3

2:0
43
2:1
2:3
2 2 2:2
2 1 2J
2 1 23
2 1
2 1 2:1
O O o:D
2 o 14
2 o 2:6
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Wyniki li kolejki rozgrywek
tmin 1:2
Centra Ostrów
- Biały Orzeł Ko 1 t:2
Iskra Sieroszewice
- Rolbud OSiR PleSlf' 1:1
Olimpia Brzeziny
- Grom Goima
t~
Polonia Kępno
- Korona Pogoń
5:1
Barycz Janków Przyg. - Czarni Dobrzyca ~O
Swędrnla Kotmlnek
- Zawisza Sośnie 2:1
Odolanovla Odolanów - Calisia Kalisz
5~
Orzeł Mroczeń
- AKS Victona Oslrzt.

DAWID PIRÓG, po meczu głośno komentował niektóre decyzje sędziego, za co w drodze do szatni
zobaczy! czerwoną kartkę

cinianie, wzmocnieni pięcioma zawodnikami z kadry pierwszego
zespołu (Rodrigo, Parzy, Magdoń,
Gajew ki i Tralka), byli w przekroju całego meczu zespołem lepszym i zwyciężyli zasłużenie.
W pierwszym kwadransie Pogoń
ru zyła do ataku i całkowicie zepchnęła Jarotę do obrony. Jarociniacy mieli w tym okresie gry dużo
szczęścia, gdyż m.in. piłka po
strzale Gajewskiego trafiła w poprzeczkę. Później gra się trochę
wyrównała. Pogoń atakowała, a Jarota starała się kontratakować.
Decydująca akcja meczu nastąpi
ła w 38. min. Tomasz Leżała
sfaulował w polu karnym Łuka
sza Tralkę. - Faulowałem - uczci-

i

SlAWOMIR
RAFAlOWICZ
trene1 Pogoni 11

O tę jedną bramkę byliśmy właśnie
lepsi. Mieliśmy więcej sytuacji. Jarota w drugiej połowie postawiła
wszystko na jedną kartę i mam żal
do chłopaków, że znowu nie wykorzystali kilku sytuacji, które by uspokoiły mecz .. Nie ukrywam, że pod
koniec zabrakło na ,pary", ale gramy wszystkie mecze na dużej szybkości. Teraz graliśmy co trzy dni,
jednak dotrwaliśmy do końca i zasłużenie wygraliśmy ten baraż .
Graliśmy z pięcioma zawodnikami,
którzy są między pierwszym a drugim zespołem . Byli to Magdoń, Parzy, Tralka, Gajewski I Rodrigo.
Nie spodziewałem się tak mocnego
oporu Jarota to dobry zespól i życzę
im awansu w przyszłym sezonie.

Tabela:
1 Orzeł Mroczeń
2. Odolanovla Odolanów
3. Zawisza Sośnie
4. Calisia Kalisz
5. Barycz Janków Przygodzki
6. Biały Orzeł Kotmln
7. Rolbud OSIR Pleszew
8. Korona Pogoń Stawiszyn
9. Polonia Kępno
10. Czarni Dobrzyca
11. Grom Golina
12. Iskra Sieroszewice
13. Olimpia Brzeziny
14. Swędrnla Kotmlnek
15. Centra Ostrów Wlkp
16. AKS Victoria Ostrzeszów

6
6
4
3

~3
31
30
5:2 (

~ t:

3 21

l'

n:\.
3 3:6

2 3;3

I

1 3:4
1 23
1 o:4
o 4:6
0 o.6

Wyniki li kolejki rozgrywek
. Trze
Tarnovla Tarnowo
- Zjednoczeni Ki,ka
Grom Ciepłownik
- Pf1Ylopharr11 tu!Y
Remes Promień
- Sparta szamośl
Unia Swarzędz
- Kłos zanlemY
Warta Międzychód
- Lechi1a KJeckok
TS 1998 Dopiewo
- Kotwica Kórn, ń
Obra Zbąszyń
- Polonia Pozna
O
Lechia Kostrzyn
- Czarni Wróblew

o:1
3:2
3:4
2:1
1:3
1:0
1:O
1:2

Tabela
1. Lechita Kiecko
2. Obra Zbąszyń
3. TS 1998 Dopiewo
4. Sparta Szamotuły
5. Grom Ciepłownik Plewiska
6. Promień Remes Opalenica
7. Phytopharm Klęka
8. Czarni Wróblewo
9. Unia Swarzędz
10. Warta Międzychód
11 . Zjednoczeni!rzemeszno
12. 1922 Lechia Kostrzyn
13. Klas Zaniemyśl
14. Polonia Poznań
15. Tarnovla Tarnowo Podgórne

Wyniki I kolejki rozgrywek
kobolla 1:0
2
Hobby Swarzędz
- Groclin OyS K nln
1:_
0
1
33
Warta I Poznań
- Aluminium
Lech I Poznań
- Amica Wronki ń
o:1
Warta li Poznań
- Poznaniak Pozn~o o·2
12
Zębców Ostrów - Polonia 19 L
Ot
Aluminium li Konin - Victoria l(rlspol
2:S
Lech li Poznań
- Jarota Jarocin poJ1l,1II
Rolnik Racot
- Olunpla Bo1pla5t na a.09l
(prze1ozonY

Tabela
1
1. Jarota Jarocin
1
2. Polonia 1912 Leszno
1
3, Aluminium I Konin
4 Hobby Swarzędz
:
5, Poznaniak Poznań
6. Victoria Krlspol września
:
7. Amica Wronki
1
8. Lech I Poznań
9. Olimpla Bolplast Poznań
O
10. Rolnik Racot
O
11. Warta I Poznań
:
12. Aluminium li Konin
1
13. Groclin Dyskobolia Grodz,sk WlkP 1
14. Warta li Poznań
1
15 Zębców Ostrów Wlkp
1
16 Lech li Poznań
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