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CZY KOTLIŃSCY RADNI SIĘ DOROBILI?

JARACZEWO TEż MUSI ZAPŁACIĆ 1.200 ZŁ ZA KANALIZACJĘ

POD

WPŁYWEM

będzie się

odwoływać

wych. Z analizy deklaracji wynika, że najlepiej zarabiającymi radnymi są: Radosław Walkiewicz,
Włodzimierz Szymkowiak, Jerzy
Szymczak i Jolanta Urbaniak.
Czytaj na str: 7

Sąd

rokiem nakazowym prezes
Fabryk Mebli.
Szefowa spółki za łamanie
praw pracowniczych ma zapłacić 2.200 złotych grzywny.
Prezes fabryki nie chce komentować decyzji sądu. Zapowiada odwołan ie. - Sprawy, które są objęte wyrokiem,
w większości przypadków są
już uregulowane przez spółJarocińskich

Posłanka potrąciła

k=:J_wyja' ia prezes.

przechodnia
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Szerzej na str. 5
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Zmarł

-- -SlAWOSZEW

badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Zgodziła się dopiero po czterech godzinach. Alkomat wykazał wtedy 0,4 promila.
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Czytaj na str. 4
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Grodzki w Jarocinie

skazał nieprawomocnym wy-

ALKOHOLU

Kaliska posłanka Renata
Szynalska potrąciła na pasach
Osiemnastolatka. Chłopak
Z otwartym złamaniem nogi trafił do szpitala. Posłanka SLD początkowo nie chciała poddać się

JAR OC I N

Prezes

Nie wykazali fortun
Z wyliczeń wynika, że kotlińscy radni nie zbili w minionym
roku fortuny. Ich dochody są po~
równywalne z 2002 r., kiedy to
pierwszy raz zobowiązani zostali
do złożenia oświadczeń majątko-

r--

doktor Sharifi

W sobotę 18 września po długiej chorobie zmarł doktor Ahmad Sedig Sharifi.
Był radnym w Żerkowie, prezesem Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jarocinie oraz lekarzem rodzinnym w Dobieszczyźnie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy piątek. Msza św.
w kościele ojców franciszkanów w Jarocinie rozpocznie się o godz. 14.00. - To
był bardzo dobry człowiek, bezkonfliktowy, radosny. Wiadomość o jego śmierci
bardzo nami wstrząsnęła - mówi Janusz
Jajczyk, burmistrz Żerkowa.
Czytaj na str. 10

,,Gazeta" w senacie
Jaką rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego odgrywa prasa lokalna - nad tym i innymi zagadnieniami w Warszawie
Zastanawiali się niezależni wydawcy, ludzie mediów, uczeni i senatorowie w trakcie specjalnej konferencji w Senacie RP. Jednym
z referentów był Piotr Piotrowicz, prezes Południowej Oficyny Wydawniczej i redaktor naczelny „Gazety Jarocińskiej".
Czytaj na str. 3

Jak Kargul

z Pawlakiem

wpuszczony

al
Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy
=-.~M,.L,Z,...~J~a~ra~c~..,ZfJ>J/O będą musieli zapłacić
1.200 zł za przyłączenie się do sieci
kanalizacyjnej. Będzie to więc kwota dwa
razy wyższa niż zapowiadał wcześniej
wójt Dariusz Strugała. Dlaczego cena
podskoczyła aż o 100 °/o i na jakich
zasadach będzie vczana czytaj na str. 5.

KULTURA

Kościelny początek
W najbliższą niedzielę w kociele św. Kazimierza w Kotlinie
wystąpi akordeonista Klaudiusz Baran z Warszawy. Koncert zainauguruje festiwal akordeonowy, który rozpocznie się
w czwartek 7 października. Przez
cztery dni publiczność w Kotlinie i w Jarocinie będzie mogla
posłuchać różnych rodzajów
muzyki - od klasycznej po rozrywkową, od jazzu po folklor
cygań ki.
Szerzej rfa str. \

/

Czy na tablicy, która
znajdzie się na murze nowej szkoły ma widnieć napis: ,,Szkoła Podstawowa
Sławoszew" czy też „Szkoła Podstawowa Sławo
szew z siedzibą w Parzewie"? Mało istotny fakt
może stać się zarzewiem
poważnego konfliktu. Już
dzisiaj problem nazewnictwa spędza sen z powiek
sołtysom.

~ - _ _(/._ Czytaj na str. 8
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POWIAT

JAROCIN

W

najbliższy

czwartek odkolejna sesja rady
powiatu. Najważniejszym punktem obrad będzie dyskusja nad
regulaminem przyznawania
stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom.
Od poniedziałku powiaty mogą
składać wnioski do urzędu marszałkowskiego na refundację
programów stypendialnych.

JA

Jest to możliwe, ponieważ
w piątek 24 września podpisana została umowa między wojewodą a zarządem województwa na realizację programu stypendialnego ze środków unijnych.
Sesja powiatowa rozpocznie się o 9.00 w siedzibie jaro-

We wtorek 21 wrześni a
w siedzibie zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarocinie odbyło się losowanie bonu o wartości 50 zł ufundowanego
przez market "Szarotka".
Wzięli w nim udział wszyscy, którzy w niedzielę 19
września oddali krew podczas dorocznej akcji zorganizowanej w dolnym koście1e ojców franciszkanów.
W jej trakcie od trzydziestu
czterech dawców udało się
pozyskać ponad 15 litrów
krwi . Szczęśliwcem, którego nazwisko wylosowała
sześcioletnia Zuzia Walczak z Dąbrowy, okazał się
jarocinianin - Szymon Kał
mucki. Bon można odebrać
w biurze PCK (Jarocin, ul.
T. Kościuszki 27) codziennie w godz. 8.30 - 14.00.

cińskiej straży pożarnej.
(ag)

A ZEWO

Odnowa wsi
i cena kanalizacji
W czwartek 30 września odsesja Rady Gminy
Jaraczewo. Początek o godz.
9.00. Radni zdecydują między
innymi o budowie chodnika
w Goli, zatwierdzą Plan i Probędzie się

KOŃCZY SIĘ BUDOWA ULICY TARGOWISKO
WŻERKOWIE

Bon
wylosowany

O stypendiach
będzie się

Gazeta Jarocińs ka
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gram Odnowy Wsi Panienka
i Parzęczew oraz porozumienia
zawarte między gminą Jaraczewo
i gminą Jarocin w sprawie wspólnego odprowadzania ścieków.
(ann)

Droga z Sapardu
na terenie gminy Żerków.

Za dwa tygodnie zakończy
budowa ulicy Targowisko
w Żerkowie. Asfalt będzie poło
żony na odcinku 730 m. Prace
mszyły niespełna dwa miesiące
temu. Jest to jedna z największych
inwestycji drogowych w tym roku

Przedsięwzięcie pochłonie

się

około

700 tysięcy złotych. Prawie 290 tysięcy złotych władze
gminy na ten cel pozyskały z Sapardu.
(era)

(Is)

JUŻ NIEBAWEM zakończy się budowa ulicy Targowisko w Żerkowie

PLATFORMA OBYWATELSKA
PODPISY

ZBIERAŁA

Chcą

Kanbud
kanalizuje

referendum

W minioną środę Platforma
Obywatelska zainaugurowała
akcję zbierania podpisów pod
wnioskiem o przeprowadzenie
referendum ustrojowego. Ugrupowanie chce zmian w konstytucji . Domaga s ię likwidacji Senatu, zmniejszenia liczby posłów
z 460 do 230, zniesienia immu-

BĘDZIE

nitetu parlamentarnego oraz
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liderzy Platformy zapowiadają, że akcja będzie trwała tak
długo, aż zostanie zebrane, wymagane przez konstytucję, 500
tysięcy podpisów.

Rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej na
ul. Podlesie i Marcina w Witaszycach. Inwestycja pochłonie ponad 1.652.000 zł.
Prace wykonuje firma Kanbud, wyłoniona w przetargu.
Roboty powinny zostać zakończone w ciągu najbliż
szych czterech miesięcy.

(mat)

(mat)

Dieta, ruch
i relaks
Jak przeciwdziałać chorobom? Jaki wpływ na nasze ciało ma sposób odży
wiania , gimnastyka i relaks
oraz czym jest zdrowy styl
życia - to pytania, na które
postara się odpowiedzieć
Grażyna Sędzimir, wiceprezes Polskiej Fundacji Makrobiotycznej, zajmująca się
profilaktyką i popularyzacją
makrobiotyki . Spotkanie,
które jest otwarte dla wszystkich chętnych, odbędzie się
1 października w jarociń
skim ratuszu. Poczajek o godz.
16.00. Organizatorem jest
jarociński urząd miejski.

JAROCIŃSKA inauguracja akcji .,4 x tak", czyli zbierania podpisów pod

wnioskiem o przeprowadzenie referendum ustrojowego, miała miejsce
w podcieniach ratusza. Nie było jednak większego zainteresowania .
Liderzy Platformy Obywatelskiej zapowiadają zbieranie podpisów w
całym powiecie jarocińskim .

Dlaczego Jarocin?
Prezentację multimedialną

dla inwestorów w języku angielskim przygotował jarociński
urząd miejski. Pracował nad nią
referat polityki informacyjnej
i obsługi klienta. Jest ona podzielona na trzy części. Zawiera informacje o Jarocinie z danymi demograficznymi. Ponadto przedstawione zostały tereny inwestycyjne w Golinie wraz
z opisem lokalizacji, kwestią
własności gruntów, mediami,

rodzajami gleby i planami zagospodarowania przestrzennego. Trzecia, ostatnia część oferty odpowiada na pytania dlaczego Jarocin? Autorzy pokaza I i stabilność podatkową
w gminie, obowiązujące stawki oraz budżet inwestycji już realizowanych i planowanych .
Prezentacja przedstawiona
została na ostatniej sesji, tak by
mogli się z nią zapoznać również radni.
(mat)

(mat)

Lr

Dla

Biesłanu

Pracownicy jarocińskie
go starostwa powiatowego
włączyli się w akcję pomocy
rodzinom poszkodowanym
podczas tragedii w Biesła
nie. W urzędzie przeprowadzono zbiórkę pieniędzy.
Kwotę 290 zł przekazano do
Jarocińskiego oddziału PCK.
(ag)

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Szukają

Iudzi

do pracy
Jarocin otrzyma 49 tys . zł na
stworzenie Gminnego Centrum
[nformacji. Dofinansowanie
przekaże Wojewódzki Urząd
Pracy. Cała inwestycja pochłonie
około 71 tys. zł.
Centrum rozpocznie swą
działalność od stycznia przyszłe
go roku. Zlokalizowane zostanie
w budynku ratusza i będzie powiązane z mieszczącą się tam
czytelnią. Wyposażone ma być
w nowoczesny sprzęt komputerowy (około 5, 6 zestawów), fax,
skaner i telefon. Podłączony zostanie również internet. Placówka ma pomagać młodym ludziom, absolwentom szkól ponadgimnazjalnych oraz uczelni

wyższych w poszukiwaniu pracy. - Chcemy organi::.ować
szkolenia, pomagał~ ~1 redagowaniu CV a tak.:.e współpraco
wać z podmiotami gospodarczymi - mówi Hubert Nawrot z referatu polityki informacyjnej
i obsługi klienta w jaroci11skiJ11
urzędzie miejskim.
Urząd miejski poszukuje absolwentów szkół wyższych, kt6·
rzy chcieliby podjąć pracę w centrum. Oferty, CY oraz list motywacyjny z adnotacją „Gminne
Centrum [nformacji" możni!
składać w Biurze Obsługi Klienta jarocińskiego urzędu miejskie·
go. Zainteresowani mają czas do
15 października.
(rnat)

Zaśpiewać każdy może
1 października
Wielkopolsce rozlegać
się będzie śpiew. W Poznaniu
w Centrum Kultury "Zamek"
wielkim chórem zadyryguje
prof. Stefan Stuligrosz. Również w Jarocinie odbędzie się
nietypowy, plenerowy koncert.
Zaśpiewać będą mogli wszyscy
chętni. Wystarczy tylko przyjść
w piątek 1 października na plac
przed Jarocińsk i m Ośrodkiem
Kultury. Wspólny śpiew poprowadzi Kasper Ekert, dyrygent
Chóru Mieszanego im. K. T.
Barwickiego oraz Chóru Mieszanego "Lutnia" z Żerkowa.
Godzina rozpoczęcia koncertu
W

w

piątek

całej

jest taka sama we wszystkich
miastach uczestniczących w tym
przedsięwzięciu artystycznym:
Organizatorzy przygotowali
specjalne śpiewniki, w których
znajdzie się kilkadziesiąt utworów: polskie pieśni patriotyczne,
piosenki biesiadne i harcerski~.
Wspólne śpiewanie rozpocznie
się o godz. 17.00 i potrwa około 20 minut.
Koncerty w Wielkopolsce
zostaną zorganizowane z ok~zji Międzynarodowego Onra
Muzyki. Święto zostało ustanowione w 1975 roku z inicjatyWY
Yehudi Menuhina.
(Is )

li
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PRASA LOKALNA NA SENACKIEJ KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

Wolność i niezależność
Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego - to przewodni temat konferencji zorganizowanej przez
senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu. Jednym z referentów spotkania był Piotr Piotrowicz, prezes Południowej
Oficyny Wydawniczej i redaktor naczelny „Gazety Jarocińskiej".
- Jesteście w i::bie niezwykle
przyjaznej mediom, a szczególnie
mediom loka lnym - mówił na
otwarciu posiedzenia Ry zard Sła
wiński, przewodniczący Komi ji
Kultury i Środków Masowego
Przekazu. Chwilę pótniej trudno
byto uwierzyć w te zapewnienia.
Ostry atak na media przypu ści !
bowiem marszałek senatu Longin
Pastusiak. Obecni na sali wydawcy i zefowie gazet na przemian
kręcili głowami i czerwienieli ze
złości . Tymczasem mar zalek
mówił. - Wypowiadając się w mediach, a więc zabierqjąc publicznie głos, musimy mieć pełną świa
domość, że słowem można zniszczyci, ale także zabicf - przestrzegał. - Pogoń za sensacją, tematem
na czołówkę, brak pmporcji w przedstawianiu skandali i zaniechanie
publicystyki pozytywnej, jest d::.isiaj w mediach niestety aż nadto
częstym zjawiskiem. 'Zastanówmy
się, czy to służy budowie społe
cze,fatwa obywatelskiego? A może
Próba kreowania pozytywnych
Wiadomofci j est walką:: wiatrakami? Prasa lokalna nabiera w Polsce coraz większego znaczenia.
Jak dużą rolę odgrywa w budowie
Społeczeństwa obywatelskiego - nad
tym w Warszawie zastanawiali się
niezależni wydawcy, ludzie mediów, uczeni i senatorowie. Spo-

glądając na liczby wydaje się, że
rola mediów lokalnych je t nieoceniona. 15 lat temu w Pol ce ukazywało się ponad 370 tytułów dziś
jest ich bli ko 3 ty iące. Zdaniem
Pa tusiaka w kraju brak dziennikarzy, którzy potrafią napi ać newsa na podstawie dobrej wiadomości. Niestety, marszałek nie sprecyzował, co uważa za ową „dobrą
wiadomo 'ć". Za to jak z katalogu
wymieniał grzechy ludzi zajmują
cych ię pisaniem. - Dziennikarstwo jest slu:bą public::ną, a nie
misją. Media stawiają sobie za cel
cod::ienne ostre natarcie na wła
dzę - mówił Pastu iak. - Z ana/i::
prasomawc-:::ych wynika, ~e prasa,
w tym prasa lokalna, wyka::uje
nadmierną skłonność do zajmowania się polityką, a nie zjawiskami,
które be::pośrednio dotyczą spolecze,istwa, -:.agad11ieti lokalnych.
A może tak jest, bo wielu dziennikarzy ma ambicje polityc'Jle?- zastanawiał się glo 'no marszałek.
Wystąpienie Pa. tu iaka pozostawi Io niesmak i mimo ustalonej
z góry tematyki ukierunkowało
później zą dy kusję. Profe or Uniwersytetu Śląskiego Marian Gierula usiłował precyzować pojęcie
prasy lokalnej. Niestety uczony,
jak zauważyli uczestnicy konferencji, nie wiedzieć dlaczego
wrzucił wszystko do jednego wor-

W KONFERENCJI uczestniczył marszałek senatu prof. Longin Pastusiak.
W tle prezentacja .Gazety Jarocińskiej'

~VSKUSJI
1es1ew1cz

przysłuchiwali się senatorowie Kaziem1erz Kutz 1 Krzysztof

JEDNYM Z REFERENTÓW SPOTKANIA BYŁ Piotr Piotrowicz, wydawca i redaktor naczelny .Gazety Jarocińskiej".
Na pierwszym planie senator Ryszard Jarzembowski, Ryszard Sławiński - przewodniczący Komisji Kultury
i Środków Masowego Przekazu i senator Krystyna Doktorowicz

ka. Jego zdaniem prasa lokalna
to ta „część systemu prasy, którą
można wydzielić z jego całości na
pod tawie przeważającej wartości
zwi ązanej z życ iem i funkcjonowaniem . połeczności lokalnych.
( ... ) Do tak rozumianego pojęcia
prasy lokalnej należy włączyć także media regionalne lub nawet
ogólnokrajowe, o ile swoją zawartością uczestniczą w tworzeniu sieci komunikacyjnej społeczności
lokalnej w jej informacyjnym wymiarze lokalnym". Nie wiadomo.
czy owa teoria została wy nuta na
pod. tawie już mocno nie 'wieżych
(z 2000 r.) badań czytelnictwa, którymi po. ługi wał się prof. Gierula.
Faktem jest jednak, że w kuluarach
mówiono o zatarciu pojęcia prasy
lokalnej.
Znacznie lepiej wypadł panel
zatytułowany „Prasa lokalna a wolność słowa". - Wydawc~v.jes'li chcecie miel' wolną prasę, s::anujcie
awenty::;m dziennikar::y- apelował
red. Andrzej Krajewski, szef Centrum Monitoringu Wolności Prasy, który mówił o „Wolności sło
wa, jako powinności obywatelskiej". Krajewski przytoczył szczegółowe uzasadnienie Sądu Najwyższego w sprawie Andrzeja
Marka (red. nacz. ,,Wieści Polickich". kazanego w g łośnym procesie za znie ławi enie urzędnika
samorządowego). Zdaniem Kraje\.vskiego wolna prasa, to „wolny
wydawca i wolny d1iennikarz".
Argumentację Krajewskiego
podzielił dr Ryszard Kowalc,yk

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Prasa lokalna powin11a być prasą czytelnika, a nie wydawcy - zauważył.
Preze Południowej Oficyny Wydawniczej Piotr Piotrowicz zaczął
od zbicia argumentów mar zalka
senatu. Ten ostatni nie mógł jednak sły zeć jednego z niewielu nagrodzonych gromkimi oklaskami
przemówienia, gdyż opu'ci! . alę.
,,Dosta ło się" też prof. Gieruli.
Redaktor naczelny „Gazety Jarociń ·kiej' mówił o, Praktyce dostę
pu gazety lokalnej do informacji w ' wietle unormowań prawnych" na pod tawie konkretnych
przypadków z o tatnich mie ięcy.
Senatorowie niedowierzali, że
przewodniczący rady miej kiej
bezprawnie kryl przed opinią publicznąjawne oświadczenia mająt

kowe. Z zaskoczeniem przyjęli
również informację, że dziennikarze w Jarocinie nie mogli uzy kać
od ·ekretarza gminy materiałów
dotyczących działalno 'ci publicznych półek.
Dyskusja ponownie sprowadziła się do polemiki z opinią marszałka Pa tusiaka. Pomy ł na podawanie dobrych wiadomości niezależni wydawcy uznali za relikt
rodem z peerelowskiego „Dziennika Telewizyjnego''. W tym kontekście poru. zono problem ograniczania wolności wypowiedzi poprzez wyroki sądowe. - Pra\\'o
karne nie mo:e być instrumentem
ogranic-:.ającym ,rolno 'c' słowa
- przekonywał Andrzej Malacho-

wicz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Senatorów, zwłaszcza
tych z lewej strony, najwyraźniej
ubodła krytyka marszałka. Anna
Bemy, (niedawno przeszła z UP do
SdPL Marka Borowskiego) stwierdziła, że bardzo dobrze współpra
cuje jej się z dziennikarzami, których za chwilę nazwala „gromadą
ludz i nieuczesanych, rozchełsta
nych, w brudnych butach". Jej koleżanka Krystyna Doktorowicz pozła jeszcze dalej. - Nie ma standardów -achowm1 między 111edia111i
a politykami - utyskiwała pani senator. - Je:eli ktoś nie ma czystej
koszuli i ska,petek, to nie wszędzie
się go wpus::cw - konkludowała.
Efektem konferencji jest wspólne stanowisko wydane przez Senat RP i Izbę Wydawców Prasy.
W końcowym s łowi e autorzy
wskazują na znaczenie, jakie dla
budowy pod taw demokracji
w Polsce ma prasa lokalna. Do jej
najważniejszych zadań zaliczono
funkcję informacyjną, a także kulturową i edukacyjną. Jednoznacznie skrytykowano zaangażowanie
w wydawanie pra y samorządów
lokalnych. - U-;:,wpowanie sobie
pr-:.ez biuletyny samor-:.ądowe roli
ga::er wiąże się niejednokrotnie
:: utrudnianiem dostępu do infor111acji dziennikarzom prasy p!")watnej, co jest podważaniem fun dmnentalnej -;:,asady wolnofci sło 
wa i prawa obywateli do dostępu
do informacji - czytamy w wydanym oświadczeniu.
(nba)
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PRACY WYDAŁ WYROK W SPRAWIE
NIETERMINOWYCH WYPŁAT W JFM

leki z apteki

Pijany kierowca

będzie

z ł otyc h grzyw ny za
praw pracowni czych
mu si zapłac ić prezes Jaroc iń 
skich Fabryk Mebli Julita M.W.
Taki wyrok nakazowy wydał S ąd
Grodzki w Jarocinie. Prezes spół
ki nie chce kome n tować decyzj i sądu. Zapowiada odwoła nie .
- Sprawy, które są objęte wyrokiem, w większości przypadków
są Już uregulowane przez spółkę
- wyjaśnia prezes.
Wyrok jest wynikiem kontroli, jaką przeprowad zi ła w kwietniu Państwowa Inspekcja Pracy
w JFM. - Zarzuty dotyczą artykułu 66 ustęp 1 ustawy o p rzeciwdziałaniu bezrobociu i zatrudnieniu w związku z art. 9 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Pani
prezes zarzucono, że nieten ninowo wyp łaca ła wynagrodzenia
i odprowadzała składk i obowiąz
kowe na fundusz płac - mówi
Henryk Haak, rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Kaliszu.
21 wrześni a Sąd Grodzki
w Jarocinie wydał w tej sprawie
wyrok nakazowy. Decyzj ą sądu
szefowa s półki Julita M.W. ma
zapł ac i ć 2.200 zł grzywny za
ł ama n ie praw pracowniczych
i pokryć koszty sądowe w wyso-

kopolskim nie chciał telefonicznie rozmawiać na temat wyroku.
Wszystko wskazuje na to, że
sprawa wróci do punktu wyj ścia.
Dl aczego? Prezes s półki zapowiada odwołanie od postanowienia sądu . - Sprawy, które są obj ę te wy rokiem, w w i ększośc i
przypadków są już uregulowane
przez spółkę. To nie j est tak, że
firma nie płaci w ogóle, tylko pła
ci z opóźnieniem - tłum acz y Juli ta M.W. Wyrok nakazowy traci
moc, kiedy jedna ze stron wni esie sprzeciw. - Sprawa będzie
p odlega ła rozpoznaniu na zasadach ogólnych - tłum aczy sęd zia
Haak.
.
Aktualnie o późni eni a w wypł ac i e pensji w JFM wy no s z ą
około dwóch mi esi ęcy. W minionym tygodniu pracow nicy fizyczni otrzymali z aliczkę za lipiec. Prezes JFM ni e wie, kiedy
wy płaty będą realizowane w termini e. - Na dz ień dzisiejszy nie
w idzę moż liwośc i, żeby uregulowac~ na bieżąco wszystkie zaległe wynagrodzenia. Myślę, że ten
proces j eszcze trochę pot,wa. Nie
da się tak zrobić, żeby w przeciągu miesiąca czy dwóch wszystko ureg ulowa ć i być na b ieżąco

kości

- wyj aśni a prezes JFM.

2.200

50

złowski

I

złotych .

Tomasz Ko-

(era)

z PIP w Ostrowie Wiei-

p~.~~~ki

:ży ~-aw:::~:c:~zinach

żarnej , 6 ratowników - to siły,
jakie rzucono do ugaszenia
poża ru w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Raszewach . Ogień wybuchł w pomieszczeniu socjalnym budynku . Ze względu na duże zadymienie ratownicy z żywiołem
walczyli w aparatach telenowych . Strażacy ogień opano-

Codziennie od 26 września
do 3 października dyżur

2 promile alkoholu miał we krwi Mariusz S. z Jarocina, który
kierowa/ samochodem w stanie nietrzeźwości. Pijanego kierowcę policja zatrzymała 25 września w Jarocinie na ul. Dąbrow
skiego.

się odwoływać
łama n ie

Wypadła

z malucha

Z obrażeniami ciała trafiła do szpitala pasażerka fiata 126p,
która wypad/a z auta podczas jazdy. Do zdarzenia doszło tuż
przed południem 24 września w Zakrzewie. Policja wyjaśnia , dlaczego drzwi malucha się otwarły. Niewykluczone, że przyczyną
zdarzenia mógł być zły stan techniczny auta.
·

Pobili i zniknęli.
24 września w Cielc~y trzech nieznanych sprawców pobiło
mieszkańca Radlina. Napastnicy zadali ofierze ciosy w głowę
i twarz powodując u poszkodowanego liczne obrażenia . Trwaj ą
poszukiwania sprawców pobicia .

Zatrzymany z prochami
Sześć woreczków amfetaminy i cztery marihuany znaleź l i
policjanci z sekcji kryminalnej KPP w Jarocinie u 16-letniego
mieszkańca miasta. Nastolatka zatrzymano 25 wrześn i a.

Karali kierowców
94 mandaty karne na łączną sumę 9.550 zł na/oży l i w ubiegłym tygodniu na kierowców Policjanci Referatu Ruchu Drogowego KPP w Jarocinie. Najwyższą karę - 300 zł- zapłaci kieruj ą
cy, który postanowił wyprzedzić inny pojazd na skrzyżowaniu .
Ponadto policjanci odnotowali 10 kolizji drogowych i dwa wypadki.
(nba)

'

~ traiacy
----~ w akcii - - - - ~

,.. Pilnowali turnieju. 25 września strażacy zabezpieczali turniej piłkarski na stadionie miejskim w Jarocinie, a dzień później
mecz ligowy Jaroty.

Na szczęście były to wspólne ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej z OSP Żerków.
- Celem wspólnych ćwiczeń by/o
sprawdzenie gotowości do podjęcia działań w przypadku poża
ru - wyjaśnia kapitan Jarosław
Kuderczak, dowódca JRG PSP
w Jarocinie.

~ Sprzątali z jezdni. Ponad dwie godziny strażacy usuwa li skutki wypadku , do jakiego doszło 24 września w Wyszkach na drodze nr 11 . Ratownicy odłączyli akumu latory w rozbitych samochodach i uprzątnęli jezdnię .
Złapali

szerszenie. Szerszenie wyłapywali strażacy 22 wrześn i a w Twardowie . Po zneutralizowaniu kokonu. owady wypuszczono z dala od osiedli ludzkich.
Połamało, powaliło. 21 września strażacy usuwa li powalone drzewo , które przewróciło się na jezdnię w Żerkowie. Pień
zatarasował jeden pas drogi . W godzinnej akcji uczestn iczyli
ochotnicy z miejscowej OSP. Przyczyną zdarzenia był silny wiatr.
Równ i eż duże podmuchy wiatru doprowadziły do przewrócenia
drzewa 23 września na ul. Sportowej w Jarocinie. Dwa dni póź
niej ochotnicy ze Szczonowa wycięli nadłamane gałęzie przy
kośc i ele w Pogorzelicy.

(era)

(nba)

L

r- -- -

Nie
W POPRZEDNIĄ ŚRODĘ w Raszewach odbyły się wspólne ćwiczenia

jednostek PSP i OSP

.IL
Y

W okresie od 21 do 27

września
różnych zdarzeń.

pogotowie ratunkowe
w Jarocinie
17
W ruchu ulicznym wydarzyło się 6 wypadków. 54 razy ratownicy wyjeżdżali do nagłych zachorowań . W ciągu tygodnia 34 osoby przetransportowano do szpitala. Kolejnym 63 udzielono pomocy ambulatoryjnej .

odnotowało

{n ba)
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Prezes

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

wyprzedził

21 -letni mężczyzna zginął
w wypadku drogowym, do jakiego doszło w ubiegły czwartek
w na drodze nr 11 Witaszyczkach.
Tragiczny w skutkach wypadek wydarzył się w czwartek
nad ranem . Do zderzenia doszło na prostym odcinku drogi
w Witaszyczkach . - 21-letni kierowca opla kadeta jadąc w kierunku Jarocina wyjech a ł nagle
zza ja dącej przed nim cięża rów
ki i zderzył się cz ołowo z peugeotem - wyjaśn i a mł . asp . Ma-

ciej Bier/a z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. 21-latek z ciężkimi obrażeniami ciała trafi/ do szpitala . Mimo wysił
ków lekarzy, miody mężczyzna
zmarł . Drugi kierowca , 34-letni
mieszkaniec Daleszyna, ze
stłuczonym kolanem przebywa
w szpitalu .
Wypadek spowodował trwające ponad dwie godziny utrudnienia na krajowej 11 . Jarociń
ska policja wyjaśnia przyczyny
i okoliczności zdarzenia. (nba)

w godz. 20.00-23.00 oraz pogotowie pracy w godz. 23.008. 00 pełnić będzie apteka
„Centrum" (Jarocin, ul. Wojska
Polskiego 44, tel. 747-05-37).
W najbliższą niedzielę (3.X)
dyżur w godz. 8.00-23.00 peł
ni apteka „Centrum". W każdą
n i edzielę w godz. 9.00-15.00
czynna jest również apteka
.. św. Marcin" (Jarocin , ul. Rynek 13, tel. 747-26-56) , a od
15.00 do 20.00 - apteka „Pod
Zegarem" (Jarocin . Rynek
14, tel. 747-27-16). W godzinach od 14.00 do 20.00 otwarta jest także apteka „Bratek"
(Jarocin . os. Konstytucji 3-go
Maja 30, tel. 747-16-20).
Od 3 do 9 października
w godz. 20 .00-23 .00

dyżur

I

I

oraz pogotowie pracy w godz.
23.00-8.00 pełnić będzie apteka „Convallaria" (Jarocin, ul.
Wolności 7. tel. 747-25-63).

problem
na telefon
Policyjny telefon zaufania

• do Komendy Powiatowej PolicjiwJarocinie747-2241
• do Wojewódzkiej Komendy
Policji w Poznaniu 0-800/
130-334 (bezpłatny) .
• W Jarocinie 747-15-22.
Ośrodek

Terapii Uzależnień,
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).
ul.

Kościuszki

• Punkt konsultacyjny dla
rodziców oraz

młodzieży

eksperymentującej
leżnionej

i uzaod alkoholu i nar-

działa w każdą
i czwartą sobotę miesiąca na terenie Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie.
ul. Kościuszki 18, w godz. od
9.00 do 13.00 (informacja telefoniczna 74 7-15-22).

kotyków

drugą

• W Żerkowie 740-38-93.

Punkt konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym
oraz członków ich rodzin czynny jest w środy od godz. 17.00
do 19.00, w ośrodku profilaktyki, socjoterapii i rehabilitacji, ul. Jarocińska 35.
• W Jaraczewie 740-80-13.

czynny w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00
- 18,00. Punkt konsultacyjny,
który prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i człon
ków ich rodzin , czynny jest
wtychsamych dniach i godzinach w ośrodku zdrowia w Jaraczewie.
• W Rusku 740-00-04 czynny w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 17 oo18.00 . Punkt konsultacyjny.
który prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i człon
ków ich rodzin , czynny jest
w tych samych dniach i godzinach w ośrodku zdrowia
w Rusku .
• W Kotlinie (740-54-81)

czynny w każdy pierwszy
czwartek miesiąca w godZ17 .00 - 19 00 . Punkt kon sultacyjny dla osób uzależ
nionych, m.in . od alkoholu ,
ofiar przemocy domowej został uruchomiony w Urzędzie
Gmin w Kotlinie sala nr 2 ·
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JARACZEWO TEŻ MUSI ZAPŁACIĆ 1.200 ZŁ

ALKOHOLU

oslanka potrąciła
przechodnia
Kaliska posłanka Renata Szynalska potrąciła na pasach osiemnastolatka. Chłopak z otwartym
złamaniem nogi trafił do szpitala. Posłanka SLD początkowo nie
chciała poddać się badaniom na
zawartość alkoholu w organizmie. Zgodziła się dopiero po
czterech godzinach. Alkomat wykazał wtedy 0,4 promila.
Jak się dowiedzieliśmy, po

wypadku Renata Szynalska zawies ił a swoje członkostwo w SLD
i w Klubie Parlamentarnym Sojuszu do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy. Zrzekła się też
immunitetu poselskiego. - Uczynię ws-::.ystko, by sprawa wypadku została jak najszybciej wyjaśniona przez organy wymiaru
sprawiedliwości, łącznie ze zło
żeniem im, mitetu poselskiego,

tak, aby

Kanalizacja dwa
razy drożej

os o biśc ie uc zestnic-::.yć

w c-::.ynnościa c h pos tęp o wania

pr-::.ygotowawczego i sądowego
- stwierdziła posłanka.
W oświadąeniu przysłanym
do , Gazety" wyraziła ubolewanie
z zaistniałej sytuacji i zadeklarowała, że postara się zadośćuczy
nić poniesionym przez pokrzywdzonego szkodom.
(mat)

ROZPOCZYNA SIĘ IX FESTIWAL SOLISTÓW I ZESPOŁÓW
AKORDEONOWYCH KOTLIN 2004

Od jazzu po folklor
Kotliński

festiwal akordeonowy tradycyjnie zainauguruje
koncert w kościele św. Kazimierza w Kotlinie. W niedzielę 3
października w świątyni parafialnej wystąpi Klaudiusz Baran absolwent Akademii Muzycznej
w Warszawie. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00.
Pozostałe koncerty festiwalo-

we odbywać się będą od czwartku 7 października do niedzieli l O
paidziernika. Oprócz występów
w sali Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kotlinie zaplanowano także jeden koncert w Jarociń
skim Ośrodku Kultury. Organizatorzy festiwalu otrzymali bowiem
dotację z budżetu gminy Jarocin.
W tym roku na festiwalu roz-

PROGRAM IX FESTIWALU SOLISTÓW I ZESPOlÓW
AKORDEONOWYCH KOTLIN 2004
7 października (czwartek) - godz. 17.00 (sala RSP Kotlin)
Koncert .BESAME MUCHO" - WIESŁAW PRZĄDKA z . NEW MUSETTE
OUARTET"
8 października (piątek) - godz. 17.00 (sala RSP Kotlin)
Koncert .MÓJ AKORDEON" - uczniowie szkół muzycznych z Koszalina,
Zielonej Góry, Szprotawy, Kalisza, Pleszewa i Kotlina
godz. 21.00 (sala RSP Kotlin)
KONCERT JAZZOWY - ,.TEMPORARY COMPOSITION TRIO"
9 października (sobota) - godz. 17.00 (sala RSP Kotlin)
KOLOROWY KONCERT - ,,ZESPÓŁ AKORDEONOWY KOTLIN", kapela
cygańska .TERNO" i kapela góralska .KARPATIA"
10 października (niedziela)- godz. 17.00 (Jarociński Ośrodek Kultury)
..ZESPÓŁ AKORDEONOWY KOTLIN", kapela akordeonowa .CAPKI' (Sło
wacja), zespół „ARS HARMONICA"

brzmiewać będzie

bardzo różno
rodna muzyka - od jazzu po folklor góralski, od muzyki klasycznej po rozwywkową. Tradycyjnie
jeden z dni będzie przeznaczony
dla najmłodszych akordeonistów
- uczniów szkół muzycznych.
Wstęp na wszystkie imprezy jest
bezpłatny.

Wzorem lat ubiegłych z Jarocina wyjeżdżać będzie specjalny
autobus, który zawiezie wszystkich chętnych na koncert do
Kotlina. W tym roku za przejazd
w obie strony trzeba będzie zapłacić 2 zł. Autobus festiwalowy
od czwartku do soboty będzie wyjeżdża! codziennie o godz. J 6.15
z przystanku przy al. Niepodległości (obok szkoły podstawowej
nr 2). Póiniej tradycyjnie zatrzyma się na obwodnicy (przy ul.
Wodnej) oraz na Wojska Polskieo (obok pawilonu).
(Is)

Być może nie 600, a jeszcze
raz tyle. bo aż 1.200 zł przyjdzie
zapłaci ć mieszkańcom gminy Jaraczewo za przyłączenie się do
sieci kanalizacyjnej. Muszą zaplacić tyle samo, ile mie zkańcy
Jarocina. Okazuje się bowiem, że
wspólna kanalizacja, to jednakowe ceny.
Dla władz Jarocina zasada
jest prosta. Mieszkańcy obu gmin
powinni zapłacić za podłączenie
do kanalizacji sanitarnej oraz za
budowę sieci kanalizacyjnej tyle
samo. A to oznacza, że mieszkańcy Jaraczewa zapłacą za podlączenie się do kanalizacji l.200 zł.
Burmistrz Adam Pawlicki podkreślał na konferencji prasowej,
że rozmowy z włodarzami Jaraczewa były trudne i ścierały się
różne koncepcje. Pytany czym
ich przekonywał stwierdzi!, że
'argumentami finansowymi".
- To dla gminy Jaraczewo teżjest
dodatkowy zastrzyk pieniędzy
i mogą wtedy szybciej podłączyć
większą ilość kanalizacji, co spawoduje mniejsze koszty znutu ścieków - powiedział Adam Pawlicki.
Tym samym w gruzach legly zapowiedzi wójta Dariusza
Strugały, że w gminie Jaraczewo
koszt przyłącza wynie ie zaledwie 600 zł. Sytuacja komplikuje
się tym bardziej, że niektórzy
m:ie zkańcy gminy już zapłacili
po 600 zł, a teraz okazuje się, że
będą musieli dopłacić. Jak więc
z tej sytuacji zamierzają wybrnąć
jaraczew kie władze? Otóż zaproponowano rozłożenie na raty
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ście, Przedsiębiorstwo Wodocią

gów i Kanalizacji w Jarocinie
przedstawiło symulację finansową. Jak się dowiedzieliśmy,
wodociągi obliczyły, że przy założeniu, iż udział mieszkańców

wynosi 600 zł, cena za zrzut metra ześciennego ścieków przekroczyłaby 4 zł. Natomiast w przypadku partycypacji mieszkańców
w wysokości 1.200 zł, jest moż
liwość ustalenia ceny za zrzut
ścieków w takiej samej kwocie
jak dla gminy Jarocin.
Podpisanie porozumienia pomiędzy gminami w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków
zostało przełożone. Najpierw
miało być zawarte w ubiegły
czwartek na konferencji prasowej. Tymczasem na spotkaniu
nie pojawił się wójt Jaraczewa
Dariusz Strugała, co miały mu
uniemożliwić obowiązki służbo

we. Podpisanie dokumentu przełożono więc na środę 29 września . Do tego czasu będą trwały
negocjacje, za ile i na jakich warunkach ma być podpisane poro-

_k_t_ó_rą_m_u_sz_ą_z~mi/1_i_
V- e·_ __

o_w
_mieszkańcy.
y_ k_w_o_t_y_, - Jednorazouiścić

OGŁOSZENIA ---

wa wplata ma wynieść. 600 zł,
a powstała kwota by łaby rozło
żona na raty na sześć lat, bez
oprocentowania - mówi Stanisław Andrzejczak, zastępca wójta Jaraczewa. Dodaje, że gdyby
Jaraczewo nie przystało na zasadę równej odpłatności , mu siało
by się liczyć z wyższymi stawkami za zrzut ścieków. - Byłoby
to około 2 zł więcej na każdym
metrze sześciennym - mówi Stanisław Andrzejczak. Rzeczywi-

(mat)
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JLA DOSTANIE 83 TYSIĄCE

Kupią

ZŁOTYCH

WYPOWIADAJĄ WOJNĘ

nowe przystanki

Jarocińskie Linie Autobusowe otrzymają 83 tys. zł z budżetu
gminy. Pieniądze będą przeznaczone na zakup 15 nowych przystanków autobusowych. Będą one
wykorzystane jako nośniki informacji turystycznej.
GminaJarocinstaralasięośrod

ki z Sapardu na budowę systemu
informacji turystycznej w oparciu
o sieć przystanków autobusowych na obszarze wiejskim.

Pieniędzy

jednak nie dostała.
W praktyce oznacza to, że przestało obowiązywać ograniczenie,
iż zadanie musi realizować gmina. Dlatego też włodarze miasta
doszli do wniosku, że najlepiej
będzie jeśli inicjatywę przejmie
spółka Zwłaszcza, że chodzi o przystanki autobusowe, których utrzymanie i wybudowanie spada i tak
na Jarocińskie Linie Autobusowe.
Ponadto spółka może odliczyć so-

bie podatek VAT, czego nie może
zrobić gmina. Decyzję o przekazaniu JLA pieniędzy podjęli jarociń
scy radni.
(mat)

V

PLOTKI

Pomysłowy poseł
Poseł

na Sejm RP Józef
na 1O-leciu
straży pożarnej w Żerkowie w
pełnym rynsztunku. Pewnie dlazjawił się

tego niektórzy - jak sami się przyznawali - od razu go nie rozpoznali. - Mówią, że jest Gruszka,
ale go jakoś nie widać - mówili

uczestnicy obchodów. Poseł nie
tylko zaszczycił Żerków swą
obecnością, ale również zostawił
prezent. A było to tak:

NARKOTYKOM

Zażywasz

- przegrywasz
Program prof1laktyczno-edukacyjny „Zażywasz - przegrywasz", który realizowany będzie
w szkołach ponadgimnazjalnych
w naszym powiecie, adresowany jest do młodzieży i rodziców .
Rozpocznie się I października i
potrwa do 17 grudnia. Prowadzony będzie przez starostwo i policję przy współpracy pedagogów
i pracowników służby zdrowia.
W ramach programu w szkołacl:i przeprowadzony zostanie
cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców. - Te spotkania mają

Przystanki pojawią się w Jarocinie:
- na al. Niepodległości przy poczcie i przy szkole .dwójce", na Wrocław
skiej, Wojska Polskiego, Hallera oraz przy dworcu PKP.
Z 15 nowych przystanków 9 zlokalizowanych będzie na terenach wiejskich:
w Witaszycach, Mieszkowie, Wilkowyi (2 przystanki), ~adfnie, Golinie, Potarzycy, Cielczy i Zakrzewie.

Gruszka
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uwrażliwić ich na problem narkomanii w§ród młodzieży. Nauczyciele i rodzice powinni wiedzieć jak wyglądają narkotyki,
gdzie ich szukać i jak rozpoznać
czy miody człowiek „ bierze". Na
jakie zmiany reagować i gdzie
szukać pomocy - wyjaśnia Kata-

rzyna Spiżak, naczelnik wydziaedukacji i promocji w starostwie. Ucznjowie zaś będą mogli dowiedzieć się, jakimi konsekwencjami grozi zażywanie
narkotyków. - Chcemy przekonac<

no konkurs dla uczniów. Trzeba
będzie napisać pracę na temat:
,,Jak rozwiązać problem narkotyków w szkole?" i przysłać

/:S

.1 Poo NAsz

~ PATRON;Jr!:
do starostwa. - Okazuje się, że

- pedagodzy te~ mają takie zdanie - młodzież ma fantastyczne
pomysły na rozwiązanie takich
problemów - uważa Katarzyna
Spiżak. Najlepsze prace zostaną
nagrodzone. Na realizację programu starostwo przeznacza ponad 6 tys. zł. Katarzyna Spiżak
nie ukrywa, że będą starali się
znaleźć także sponsorów.
(ag)

łu

młodzież, że

nie warto zachwybo do niczego dobrego to nie prowadzi - dodaje
cać się chwilą,

Później się

chyba
- Ja chyba
coś przywiozłem dla
żerkowskich druhów...
zamyślił.

No. oczywiście mundury! Trzy. Uff,
dobrze, że sobie
0

przypomniałem

W Żerkowie - jak na parkiecie
Na jubileuszowych uroczystościach w Żerko
wie - 100-leciu OSP i 1O-leciu orkiestry dętej moż
na było podziwiać aż trzy orkiestry - miejscową,
holenderską i radziszowską. Każda z nich świet
nie się prezentowała i każdej chciało się słuchać.
Chyba jednak nie tylko słuchać... Jak widać na
zdjęciu zaproszeni goście mieli chyba ochotę również zatańczyć w rytm wygrywanych melodii. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jan Grzesiek wybrał rozmach w tańcu,
w odróżnieniu od posła na Sejm RP Józefa Gruszki, który postanowił ruszać się bardzo lekko, z odsuniętą w tył dłonią.
Starosta jarociński Sławomir Wąsiewski i przewodniczący Rady Miejskiej Żerkowa Kasper Ekert
zastanawiali się dłużej nad wyborem kroku, może
szukając „złotego środka"?

Z

.

małym

się

.

nie

kumpluję
nie kumpluję
- stwierdził ostatnio radny Andrzej
Baranek. A. że deklaracja ta padła w obecności wiceburmistrza
Roberta Kaźmierczaka, nie pozostała bez echa. - Mówi pan o mnie
- zapytał Kaźmierczak . - Nie, nie odparł krótko Baranek.
Z tym

małym się

Radnym brakuje panienek
Okazuje się, że jarocińscy radni, przynajmniej niektórzy, mają
w sobie pociąg do biznesu. Ostatnio dwójka rajców Geden niezależ
ny i jeden z „TJ") dogadywali się w sprawie wspólnego interesu.
- Mamy już budynek. Brakuje nam rury- stwierdzili pomysłowi radni.
Ich rozmowie przysłuchiwał się prezes Kanbudu, który natychmiast
zaoferował pomoc i ze swej strony zapewni/ początkującym przedsiębiorcom „rurę". Rozmówcy nie mogli jednak dojść do porozumienia w kwestii jej wielkości. Zgodnie za to stwierdzili, że wystąpią
o poręczenie kredytu na przedsięwzięcie do Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Kiedy wszystkie elementy zaczęły ze
sobą współgrać, jeden z radnych zauważy/, że do uruchomienia
biznesu brakuje jeszcze „panienek". Jak widać, początki w każdej
branży są trudne.

Katarzyna Spiżak. Będzie także
wykład otwarty dla mieszkań 
ców powiatu na temat narkomanii, a na stronach internetowych
powiatu uruchomione ma zostać
forum dyskusyjne. Na zakończe
nie projektu na jarocińskim rynku odbędzie się happening.
Aby móc zasięgnąć informacji, w kilku miejscach w Jarocinie uruchomione zostaną punkty
informacyjne (patrz ramka).

tam wej.fć,
uzyskać potrzebne mu wiadomości, zabrać ulotkę - uzupełnia na-

Każdy będzie mógł

czelnik. Oprócz tego przewidzia-

- Niebieski Pokój w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, ul.
Szubianki 21, czynny w poniedziałki, środy i piątki od 14.00 do
15.00
- Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Wojska Polskiego
66, czynny we wtorki i czwartki od
13.00 do 14.00
- Ośrodek Terapii Uzależnień, ul.
T. Kościuszki 18, czynny w drugą
i czwartą sobotę miesiąca od 9.00
do 13.00
Projekt „Zażywasz - przegrywasz"
będzie realizowany w ramach
ogólnopolskiej kampanii antynarkotykowej Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii pod
hasłem: ,,NARKOTYKI - NAJLEPSZE WYJŚCIE NIE WCHODZIĆ".
Patronami medialnymi akcji są
m.in. 1VP1 i Dwutygodnik Młodzie
żowy .Cogito". Natomiast jarociń
skiemu programu „ZA.ŻYWAS~
- PRZEGRYWASZ" patronowac
będzie „Gazeta Jarocińska" .

Kosze
na

małe śmieci

W centrum Jarocina pojanowe kosze na śmieci .
Będą znacznie pojemniejsze
od starych, bo 100 I, przytwierdzone do podłoża, ale co naj-

wią się

ważniejsze, będą miały małe

otwory do wrzucania śmieci .
Ten ostatni element ma uniemożliwić podrzucania odpadów
z domostw oraz z placówek
handlowych. - Wrzucanie śmie
ci bytowych do ulicznych koszy
powoduje znaczny wzrost kosz-

tów oczyszczania miasta, za co,
niestety, muszą płacić wszyscy
mieszkańcy gminy - mówi Adam
Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Obecnie w Jarocinie zlokalizowanych jest 320 koszy. 150
z nich zostanie zlikwidowanych
i na ich miejsce pojawi się 50
nowych. Ogłoszono już przetarg na zakup pojemników.
Oferty można składać do 6 paź
dziernika.
(mat)
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CZY KOTLIŃSKI RADNI SIĘ DOROBILI?

Nie wykazali fortun
Z wyliczeń wynika, że kotliń
scy radni nie zbili w minionym roku
fortuny. Ich dochody są porównywalne z 2002 r., kiedy to pierwszy
raz zobowiązani zostali do złoże
nia oświadczeń majątkowych. Niektórzy zarobili nawet mniej.

się do podania jedynie kwot diet.
Z analizy poszczególnych oświad
czeń wynika, że najlepiej zarabiającymi radnymi są: Radosław Walkiewicz, Włodzimierz Szymkowiak, Jerzy Szymczak. i Jolanta
(ag)
Urbaniak..

Deklaracje są wypełnione lepiej niż w poprzednim roku. Radni wykazali w nich więcej, szczególnie w punkcie VIII, który dotyczy uzyskiwanych dochodów.
Przed rokiem wielu radnych wypełniając tę rubrykę ograniczyło

JERZY SZYMCZAK

JOLANTA URBANIAK

W minionym roku wykazał tylko dochody w kwocie 28.969 zł. W oświadczeniu za 2003 r. radny posiada oszczędności - 500 zł, a zarobił
34.726 zł. Lwią część dochodów stanowi emerytura - 22.11 O zł.

Jej stan konta nie uległ znaczącym zmianom.
Ubiegłoroczny dochód radnej wyniósł 28.072 zł
i był o 3.000 zł wyższy od wykazanego
w 2002 r. Posiada mieszkanie (55,9 m. kw.)
o wartości 47.200 z!. Jest pielęgniarką. Wspólnie z czterema innymi osobami prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie"
w Kotlinie i z tego tytułu zarobiła 22 .540 zł. Odebrała też diety- 5.532 zł. Jest współwłaścicielką
dwóch fiatów seicento (2002 r. ).

TERESA MOLECKA
W minionym roku zarobiła mniej niż w 2002
o 6.500 zł. Ma dom o powierzchni 102 metrów
kwadratowych o wartości 120.000 zł oraz budynek gospodarczy (60 m. kw.) wart 60.000 zł. Radna jest rencistką i z tego tytułu odebrała 11.704
zł. Oprócz tego otrzymała diety - 4.149 zł.

JÓZEF BIAŁAS
W 2002 r. wykazał, że jego roczny dochód wynosi zaledwie 2.526 zł. W minionym zarobił ponad 1O.OOO zł więcej. Zajmuje się obrotem materiałem siewnym . Radny jest współwłaścicie
lem domu o powierzchni 120 metrów kwadratowych o wartości 200.000 zł oraz gospodarstwa rolnego o wielkości 6,7 ha o wartości
40.000 zł (bez 2abudowy). Z gospodarstwa
osiągnął dochód w wysokości 1.000 zł.

ANDRZEJ SITNIK
W minionym roku nie wzbogaci! się nadto. Zarobi! 14.149 zł. Ma trzy domy: o powierzchni
200, 150 i 70 metrów kwadratowych o łącznej
wartości 95.000 zł oraz gospodarstwo rolne
- ponad 11 ha o wartości 200.000 zł. Gospodarstwo przyniosło dochód - 1O.OOO zł.

CZESŁAW NAWROT
Zarobił niewiele mniej niż w 2002 r. - nieco

Ponad 1O.OOO zł. Ma mieszkanie o powierzchni 66,5 metrów kwadratowych o wartości
12.000 zł.

RYSZARD KUBASIK
9.000 zl więcej niż w 2002 r. wyniosły ubiegło
roczne dochody radnego. Ma dom - 220 metrów kwadratowych o wartości 80.000 zł i prawie 15-hektarowe gospodarstwo rolne, które
Przyniosło 16.000 zł zysku. W minionym roku
dochodów z gospodarstwa nie wykazał. Radny posiada 378 udziałów w Cukrowni i Rafinerii ,.Witaszyce" o wartości 1 zł każdy oraz 48
akcji „Kotlin" Sp. z o.o., a także 900 zł udziału
członkowskiego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie.

RADOSŁAW WAŁKIEWICZ
48.000 zł zarobił w 2002 r., a w 2003- 54.508 zł.
Ma tyle samo oszczędności - 10.000 zł. Posiada dom o powierzchni 136 metrów kwadratowych o wartości 16.500 zł, a także 34-hektaroWe gospodarstwo rolne o wartości 500.000 zł.
Gospodarstwo przyniosło SO.OOO zł zysku.
Przychód wyniósł 260.000 zł. Ponadto radny
d~ierżawi kilka nieruchomości o łącznej powierzchni 37 ,5 ha i wartości 365.000 zł. Ma też
tr~y kredyty w Banku Spółdzielczym w Kotlinie, w sumie - 92.400 zł.
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ANTONI GASIK
15.324 zł zarobił w 2003 r., czyli ponad 6.000 zł
więcej niż rok wcześniej. Jest najemcą
mieszkania o powierzchni 75 metrów kwadratowych.
WŁODZIMIERZ

SZYMKOWIAK

Ubiegłoroczne dochody są o ·13.500 zł wyższe ·
od tych wykazanych w 2002 r. i wynoszą 36.376 zł.
Zaoszczędzi! 33 dolary. Ma mieszkanie zakła
dowe o powierzchni 66,8 metrów kwadrato-

wych. Jeździ samochodem daewoo matiz - life
z 2001 r. Auto kupił na kredyt. Jest winien BIG
Bankowi Gdańskiemu 23.957 zł.

GRZEGORZ WARMUŻ
Jego oszczędności wzrosły z 2.000 do 5.000
zł. Ma dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych o wartości 80.000 zł. Prowadzi 18hektarowe gospodarstwo rolne, które przyniosło 6.508 zł dochodu. Jest także właścicie
lem niewielkiej działki budowlanej o wartości
3 .000 zł . Z tytułu zatrudnienia w jarocińskim
starostwie powiatowym otrzyma! 13.205 zł. Do
jego budżetu wpłynęły też diety radnego
- 3.789 zł.
·

ZDZISŁAW

WODNICZAK

Zaoszczędzi! 1.000 zł, 1. 700 euro oraz 80 do-

larów. Ma dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych o wartości 150.000 zł. Jest właści
cielem 18,5-hektarowego gospodarstwa, któ.re przyniosło mu 1O.OOO zł zysku . Ponadto
odebrał 4.81 O zł diet. Ma dwa samochody: forda escorta o wartości 12.000 zł i opla astrę
o wartości 14.000 zł .

STEFAN TACZAŁA

JAROCIN I NOWE MIASTO
WSPÓŁPRACĘ

Ma

być

ROZPOCZYNAJĄ

taniej i efektywniej

Gminy Jarocin oraz Nowe
Miasto wyraziły wolę współpra
cy w kilku dziedzinach. Stosowne uchwały o współdziałaniu
podjęli radni obu samorządów.
Wspólne przedsięwzięcia dotyczyć będą kanalizacji sanitarnej,
komunalnych odpadów stałych,
publicznego transportu drogowego, rozwoju przedsiębiorczości
oraz tury tyki i krajoznawstwa.
Poszerzenie współpracy o dwie
ostatnie dziedziny postulował
radny Marian Michalak (SLD).
Szczegółowe formy współpracy
zostaną określone odrębnymi dokumentami. - Wspólne inicjaty-

tywniej. Są więc korzystne od
strony ekonomicznej, ale przyczyniają się też do integracji lokalnej społeczności - podkreślają
zgodnie włodarze obu gmin. Nie
wykluczając jednocześnie posze-

rzenia współpracy na inne dziedziny życia.
Już padła propozycja, by włą
czyć gminę Nowe Miasto do Jarocińskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych. Wójt Alek ander
Podemski powiedział nam, że
jest to warte rozważenia przez
nowomiejskich radnych, bo to do
nich będzie należała ostateczna
decyzja.

wymożn.a realizawać taniej i ef e

(mat)

400 TYS. ZŁ NA KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ
NA OSIEDLU 700-LECIA W JAROCINIE

Wezmą pożyczkę
Gmina Jarocin zaciągnie po-

życzki można uzyskać

25 %

życzkę z Wojewódzkiego Fundu-

umorzenie.

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
400 tys. zł przeznaczone będzie
na budowę kanalizacji deszczowej ul. Okrężnej na osiedlu 700Jecia w Jarocinie. Decyzję w tej
sprawie radni podjęli jednogło

Jednocześnie inwestycję zasili
120 tys. zł, jakie gmina uzyskała
z umorzenia pożyczki zaciągnię
tej w 2001 roku. Wtedy to zadłu
żono się na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul.
Glinki, Leszczyce i Karwowskieo w Jarocinie.
(mat)

śnie. Przy temlinowej spłacie po-

INWESTYCJA DLA ZMOTORYZOWANYCH

Parking gotowy
Po prawie sześciu latach zakończyły się prace związane z bu-

dową parkingu przy ul. Św. Ducha w Jarocinie. Inwestycja pochłonęła ponad 506 tys. zł.
Pierwsze roboty rozpoczęto
jeszcze w 1998 roku. Objęły one
poszerzenie przepustu, wjazd na
parking i kładkę dla pieszych, co
kosztowało 165 tys. zł. Później
przyszła pora na pierwszy etap
budowy. Położono kostkę na
wjeździe i odwodniono teren.
Prace dotyczyły powierzchni
1.800 metrów kwadratowych.
Wydano na to ponad l 74 tys. zł.

Roboty wykonywał Zakład Ulic.
Podczas drugiego etapu robót
utwardzono pozostałą nawierzchnię i odwodniono ją. Tym razem
dotyczyło to powierzchni 1.990
metrów kwadratowych i pochło
nęło 167 tys. zł. Wykonawcą był
Związek Spółek Wodnych w Jarocm1e.
Pieniądze na prace wykonane w pierwszym i drugim etapie
pochodziły z opłat pobieranych
za zajęcie pasa drogowego oraz
z reklam umieszczanych w pasach drogowych.
(mat)

W oświadczeniu wykazał dom (120 m. kw.)
o wartości 10.000 zł i mieszkanie (60 m. kw.)
warte 5.000 zł. Obydwie nieruchomości są wła
snością gminy. Prowadzi gospodarstwo rolne
- 14 ha, które przyniosło 14.000 zł zysku. Jest
udziałowcem spółki „Kotlin" (46 udziałów). Posiada też akcje Cukrowni i Rafinerii „Witaszyce" (378). Jest członkiem zarządu Banku Spół
dzielczego w Jarocinie. Z tego tytułu osiągną!
dochód- 900 zł. Jeździ fordem escortem (1986 r.),
który wycenił na 1.600 zł. 4.573 zł zarobił jako
sołtys Parzewa, a 4.81 Ojako radny. Jego ubiegłoroczne dochody są o prawie 10.000 zł wyższe od wykazanych rok wcześniej i wynoszą

24.283 zł.

/

-

KIEROWCY nie mogą już narzekać. Teraz przybyło im dużo więcej
miejsca do parkowania niedaleko rynku

r/
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Sł.AWOSZEW CZY PARZEW - KONTROWERSJE WOKÓŁ NAZWY SZKOŁY

BANK ŚWIATOWY DLA KOMORZA

akKargul
z Pawlakiem
Rywalizacja pomiędzy S ławoszewem i Parzewem trwa już od
lat. Nikt z mieszkańców nie potrafi
powiedzieć, kiedy i skąd wziął się
ten problem. Pewne jest tylko, że
konflikt zaostrzył się, gdy Stefan
Taczała zakwestionował kandydaturę sołtysa Sławoszewa Dariusza
Józefiaka w konkursie na "Sołty
sa Rok u". - On m i teraz robi
wszystko na złość. A czy ja mu ubliżyłem? Problem jest w tym, że my
zawsze byliśmy od roboty, a Sła
woszew od rządzenia. Nie pozwolimy sobie na to, żeby być pachoł-

ka wybudowana zos tała w Parzewie, ale w dokumentacji inwestycja została zapisana jako "Szkoła
Podstawowa S ławoszew". Sołtys
Stefan Tacza ła w imieniu rady sołeckiej domaga s ię dodania do nazwy szkoły cz łonu "z s iedzibą
w Parzewie". - My nie domagamy się całkowitej zmiany nazwy.
Chcemy tylko, że to umiejscowienie szkoły w naszej wiosce było
szczególnie podkreślone. Niczego
więcej nie oczekujemy - tłumaczy
Stefan Taczała. - Skoro Sławoszew
miał szkołę od wieków, to niech tak

szkoły, w której nazwie będzie Sławoszew czy Parzew. - Ważne, że
warunki nauczania są teraz na
mia rę XXI wieku. Dotychczas dzieci uczyły się w trzech szko łach rozrzuconych w Sławoszewie i Parzewie, w dodatku bez ubikacji. Nikt
się jakoś wtedy o szkołę nie spierał. A teraz so łtysi postanowili się
kłócić o nieistotne szczegóły. Szkoła ma łączyć a nie dzielić - mówią
rodzice.
Zamieszaniem wokół szkoły
zdziwiony jest także wójt Walenty Kwaśniewski. - Wszystkie opra-

Nowy dach, nowe
okna
Ok. 120 tysięcy złotych ma
remont Szkoły Podstawowej w Komorzu. Zadanie
zostanie zrealizowane przy wsparciu Banku Światowego.
kosztować

PRACE REMONTOWE na dachu

- Niełatwo było uzyskać te
.frodki. Pod koniec lipca sytuacja
wyglądała beznadziejnie - przyznaje dyrektor Szkoły Podstawowej w Komorzu Wojciech Waszak. O pieniądze na remont piacówki w Komorzu żerkowski
samorząd wystąpi! już w_ październiku 2003 roku . Remont
szkoły wpisany został w program
aktywizacji obszarów wiejskich.

Warunlciem uzyskania środków

RADNI I SOŁTYSI byli zgodni, że szkoła Jest obecnie najnowocześniejszą placówką w gminie. Wątpliwości budzi
jedynie lokalizacja placówki i związane z tym nazewnictwo

kami - mówi Stefan Taczała. Soł
tys Slawoszewa odmawia skomentowania problemów. - To są tylko
plotki. Nie chcę się wypowiadać
w mediach. To jest sprawa między
nami. Jeśli pan Taczała ma coś do
powiedzenia, to niech mówi - skwitował krótko.
Powodem do dalszego zaognienia konfliktu między sołtysa
mi jest nowa szkoły. Podstawów--- OGŁOSZENIE -
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tel./fax: (0-62) 7416 837
kom. 0-602/713-279
6041265 35
ora

już

pozostanie. Uzgodniliśmy już
wspólne stanowisko rady sołec
kiej. Sołtys Parzewa podkreśla, że
walczył o placówkę dla ca łego
o kręgu szkolnego, a nie dla jednej
czy drugiej miejscowości. Do nowej szkoły uczęszczają bowiem
dzieci z czterech wsi: Parzewa,
Slawoszewa, Kurcewa i Racendowa. - Nigdy na sesjach nie mówiłem o szkole w Parzewie, tylko
w Sławoszewie. Najważniejsze, że
szkoła w ogóle istn_ieje - twierdzi
Stefan Taczała. - Jeśli wokół tego
tematu jest zamieszanie, to jest to
wina wyłącznie so łtysa Sławosze
wa. To on mąci. Zawsze mącił i bę
dzie to robił do końca. Gdybym
w iedział, że będzie taki konflikt, to
bym za biegał o wybudowanie
szko ły w Sławoszewie.
Sprawa nazwy ważna jest tylko dla sołtysów obu wsi. Rodzicom dzieci uczęszczających do
nowej podstawówki je!.t obojętne.
czy ich dzieci będą chodvdo

cowywane dokumenty miały infordla okręgu szkolnego Slawoszew jest budowana na
działkach, które leżą w o brębie
geodezyjnym wsi Parzew. Nazwa
jest więc taka: Szkoła Podstawowa Sławoszew, a adres: Parzew
6a. I ja nie widzę w tym żadnej sensacji - powiedział wójt Walenty
Kwaśniewski. - Trzeba mid pieniądze na wybudowanie szkoły i na
jej urządzenie, a nie kłócić się o
nazwę. Zamiast szukać możliwo
ści spłacenia kredytu, to ludzie
wolą dyskutować o tym.jakie mają
być literki. Najwavziejsze. ie dzieci we wrześniu rozpoczęły naukę
w nowej szkole.
Uroczyste otwarcie nowej placówki planowane jest na Dzień
Nauczyciela, 14 paidziernika.
Sołtys Stefan Taczała zapowiedział, że poruszy s prawę nazwy
placówki na najbliższym posiedzeniu komisji lub sesji Rady Gminy
w Kotlinie.
(Is)
mację, że szkoła

z Banku Światowego było spe!nienie określonych procedur.
- Ogłoszony został przetarg, ale
„nie wypalił" - mówi dyrektor.
W lipcu okazało . ię bowiem, że
spośród dziewięciu wybranych
firm, ofertę złożyła tylko jedna.
- Minął nam najlepszy czas na
przeprowadzenie remontu. Przetarg trzeba było ogłosić ponownie. Mieliśmy na to półtora miesiąca. Zastanawiałem się nawet,
czy nie odstąpić od zadania. Nie
wierzyłem, że się uda, ale burmistrz przekonywał mnie, że trze\

ba walczyć dalej - przyznaje
Wojciech Waszak.
Do drugiego przetargu stanęły
cztery finny. Wygra! ,,KALBUD"
z Zagorzyna. 28 sierpnia podpisa-

szkoły

w Komorzu

noumowęzwykonawcą. Dwadni
później rozpoczęły się

prace. Piena ich przeprowadzenie
pochodzą z fund u. zy strukturalnych Unii Europejskiej - dotacji
z Banku Światowego oraz budże
tu gminy (ok. 60 %). Być może
uda s ię pozyskać drugą dotację
- z ministerstwa edukacji.
W trakcie realizacji zadania
wymienione zostaną wszystkie
okna w budynku oraz drzwi wejściowe. Wyremontowana zostanie również część dachu od strony północno-wschodniej. Wszystkie kominy w tej części zostaną
przemurowane. Prace mają ię zakończyć do końca października.
Dyrektor zapewnia, że remont nie będzie kolidował z zajęciami. Łącznie z „zerówką" do
Szkoły Podstawowej w Komorzu
uczę ·zeza 129 dzieci z Pogorzelicy, Szczonowa, Gąsiorowa, Paruchowa, Przybysławia, Antonina, Chwałowa i Komorza.
(akfl
/
niądze

-- -- - - - Po~Ya,
350 tys. na chodniki
W tegorocznym budżecie
powiatu na budowę bądź modernizację chodników przy drogach powiatowych przewidziano 200 tys. zł. - Za tę kwotę zakupiona została kostka brukowa przeznaczona na budowę
chodników. Każda z gmin naszego powiatu otrzymała kostkę o równowartości 50 tys. zł mówi starosta jarociński Sławo
mir Wąsiewski. Dzięki temu
w gminie Jaraczewo powstaje
chodnik wzdłuż drogi powiatowej w Łowęcicach, a wyremontowany zostanie w Jaraczewie
przy ulicy Golskiej. Kostka wykorzystana będzie także przy
utwardzaniu placu przy drodze
na ulicy Koźmińskiej w Noskowie. W Gminie Jarocin z "powiatowej" kostki wybudowano
chodnik w mieście wzdłuż ulicy
żerkowskiej. Lada moment roz-

poczną się prace przy układa
niu ciągu pieszego przy ulicy
Glinki. W Kotlinie natomiast wybudowano chodnik wzdłuż ulicy Kosińskiego. Wyremontowany zostanie też chodnik w Magnuszewicach. W gminie Żer
ków powiat zainwestuje w budowę ciągów pieszych wzdłuż
dróg w Stęgoszy i Chrzanie. Na
ukończeniu są prace związane
z modernizacją chodnika i jezdni na powiat9wej ulicy Targowisko w Żerkowie.
W tym roku kontynuowano
także remont chodnika w Sła
woszewie. Powiat dołożył na
ten cel 100 tys. zł. Starostwo
przekaże jeszcze dodatkowe
50 tys. zł gminie Jaraczewo n~
budowę chodnika wzcjłuż drogi
Jaraczewo - Niedźwiady w miejscowości Gola.
(ag)
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młodzieży

Dla

i studentów

W parafii Chrystusa Króla w
Jarocinie powstaje Duszpasterstwo Akademickie . Msza św.
dla studentów na rozpoczęcie
roku akademickiego odbę
dzie się w czwartek 30 września. Eucharystia rozpocznie
się o godz. 18.30. Duszpasterzem studentów został ksiądz
Adam Sośnicki.

1

ZMARŁ

października

w dolnym
ojców franciszkanów
odbędzie się kolejne czuwanie
modlitewne. Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30. W parafii
św. Marcina Eucharystia dla
młodzieży odprawiona zostanie w pierwszy piątek miesią
ca o godz. 20.00.
kościele

(Is)

Odeszli od nas
~~i~. .
,.,.. ......
STANISŁAWA KUBASIK
- I. 76 (Jarocin)

,,.~

JOANNA STRÓŻYK

- I. 91 (Żółków)
HILDEGARDAfŁÓC.IENNIClAK
- I. 72 (Dobieszczyzna)

- I. 87 (Mieszków)

STANISŁAW STANISŁAWSKI

TADEUSZ DEMUTH

- I. 80 (Cerekwica Stara)

- I. 85 (Jarocin)

FRANCISZKA GARSZTKA

CZESłJAW NELKA

KATARZYNA ROLEWSKA

- I. 69 (Jarocin)

- I. 85 (Kadziak)

REGINA WO•NIAK

RAFAŁ

- I. 76 (Jarocin)

- I. 21 (Wyszki)

OCHMANOWI CZ

Rodzinom z111ar().'ch sklada111y wrrazy współczucia

Są

S,1 Izy, co jak ogień palą. Są serca. co prled nikim si,;: nie żalą.
skargi - gJ1ie nie ma sędziego. Lecz nikt nie spyta Jlaczego'!

Serdec-:.ne podziękowanie całej md::.inie, krell'nym, znajomym, sąsiadom.
Kurkoll'vch Bracrw Srr::.ełeckich::. Borku, Jarocina.
Jwmsina. Pogor::.eli, Roszek, Śmigło. Ko.ściana, Włoszakowic, Żerkowa,
Mies:.kowa. Płes::.ewa, Śremu, Rawic:cr. Wojciechowa. ks. kapelanowi Henrykowi
Marc::.l'wski,•11111 ::.a koncelebrowanil! ms:y .św.. OSP Wojciechowo ... Snajper"
Jarac::.ell'o ora::. ll'S;:.y,rkim. krór;::y okawli 110111 se,u, d::.iełili ból i smu1ek,
11c::.es111ic::.yli 1r ceremonii po:.egnalne1, ::.omówili ms::.e §11:, zlo:.rli 1de1ice i kll'iaty
ora::. odpmlt'ad::.ili na miejsce wiec::.,111go spoc::.y11ku 11as::.ego kochanego bra!a,
SZll'Ug ra i ll'lljka
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DOKTOR AHMAD SEDIG SHARIFI

Odszedł

dobry człowiek

Ahmad Sharifi pochodzi! z Kabulu w Afganistanie. Od 1974
roku mieszka! w Polsce. Zmarł po
dłu giej chorobie w so botę 18
września w wieku 59 lat. Był lekarzem medycyny. Przez wiele
lat pracował w Dobieszczyźnie.
Angażował się także w pracę społeczną. Pełnił funkcję prezesa
Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jarocinie. Przez cztery
lata ( 1998-2002) był członkiem
Rady Miejskiej w Żerkowie.
W"pólpracę z radnym bardzo dobrze wspomina burmistrz Janusz
Jajczyk. - Znaliśmy go przede
wszystkim z działalności społecz
nej. Był W)jqtkowo miłym, ciepłym człowiekiem. Wnosił wiele
dobrego dla swojej wioski - Dobieszczyzny, ale i dla gminy. Był
człowiekiem nieko11fliktowym.
Tak pozytywne postacie, jaką był

doktor Sharifi, spotyka się już
bardzo rzadko. M ial dobre pomysły. Angażował się w pomoc mimo
nawału pracy. Odszedł bardzo
dobry człowiek. Ta śmierć bardzo
w nas uderzyła. To już drugie takie przedwczesne odejście w naszej gminie. Kilka tygodni wcześniej pożegnaliśmy panią sekretarz - wspomina Janusz Jajczyk.
Pogrzeb Ahmada Sedig Sharifiego odbędzie się w najbliższy
piątek I października. O godz.
14.00 rozpocznie się msza św.
w kościele ojców franciszkanów
w Jarocinie. Po zako1kzeniu Eucharystii nastąpi wyprowadzenie
zwłok . Uroczystośc i pogrzebowe
odbędą się na cmentarzu komunalnym. - To był wspaniały czło
wiek. Poświęca ł swój czas pacjentom niezależnie od tego czy
był to dzie,i, czy noc. Wszyscy

mile go będziemy wspominać nie
tylko jako lekar:,a, ale i c-:,łowie
ka. Będzie go nam bardzo brakowało - mówią o zmarłym współ
pracownicy z Dobieszczyzny.
(Is)

pr::.}jaciołom. dełeg{l(jom

ś.

JAROCINIACY NA GÓRZE KRZYŻA JUBILEUSZOWEGO

Spotkanie na szczycie

t p.

BOLESŁAWA DĄBRO~~~!aEG~
Serdeczne podziękowania
'.
ks. Adamowi z parafii C/uyst11sa Króla, panom organistom
Stanislall'owi Szygulskiem11 i Alfonsowi Mikolajc;:,akowi,
delegacjom, krewnym, znajomym, sąsiadom, firmie pogrzebowej
„Jezierski" i wszystkim, którzy z/ożyli widzce i kwiaty
oraz odprowadzi/i na miejsce wiecznego spoczynku mojego męża,
naszego ojca, teścia, dziadka i pradziadka

ś.

t p.

TADEUSZA DEMUTHA
składa

żona i dzieci z rodzinam_!___j
CAlODOBOWE KOMPLEKSOWE
USlUGI POGRZEBOWE
świad czy

Pa1\stw u

FIRMA POGRZEBOWA

,,l\t1AZURKIEWICZ"
trumny, pogrzeby, stypy
wieńce, kwiaty
ubieranie i przewuz zwłok
- karawan melex

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

ŻAŁOBNA
.
PRZEDSIĘ/JIORS1WO

POGRZEBOWE
,,JEZIERSKI" s.c.
.laroci11- Targowa 18a, tel. 747-29-52, 0-6()1/869-111

cmentarno-pogrzehm1e, kompleksowo.

biskup Stanisław Nana najwyższym wzniesieniu południo
wej Wielkopolski, położonym
pod Ostrzeszowem (na terenie

parafii Parzynów). Cztery lata
ternu w tym miejscu ustawiony
został wielki krzyż, upamiętnia
jący Rok Jubileuszowy 2000.
Trzy lata później, w Niedzielę
Palmową 2003 roku wmurowano
tutaj kamień z grobu Pana Jezusa. Co rok.'ll w połowie września,
w pierwszą niedzielę po święci e
Podwy:rszcnia Kr„yża. na wzniesieniu odbywa się msza św. t udziałem delegacji z poszczególnych
parafii i dekanatów. W tym roku
w sposób szczególny do adoracj i
krzyża ksiądz biskup Stanisław
Napierała zaprosi! osoby pełnią
ce różne posługi liturgiczne: nadzwyczajnych szafarzy Komunii
Św .. minic,trantów, lektorów,
schole i chóry.
Niedzielne czuwanie modlitewne rozpoczęło si ę przy Ośrod
ku Duszpasterskim zwanym "Samotnią''. Później procesja wyru-

szył a na Górę Krzyża Jubileuszowego. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia,
którą sprawował ordynariusz
diecezji kaliskiej biskup Stanisław Napierała. W homilii mówił,

czyć się o wszystkie krzyże. ale

najbardziej o ten, który czynimy każdego dnia na sobie samych.
W niedzielę w łączności z uczestnikami spotkania na Górze Krzyża

PO MSZY ŚW. KSIĄDZ BISKUP rozmawia/ z pielgrzymami (na zdjęciu
z mieszkańcami Ziemi Jarocińskiej)
że przychodząc pod krzyż, przychodzimy po n adzi eję, bez której
nie można żyć. •ródlcm nadziei
jest miłość Boga do czł ow i eka.
Na zakorkzenie kazania biskup
kaliski zaapelowa ł , aby trosz-

Jubileuszowego we wszystkich
parafiach diecezji kaliskiej odbywała s i ę także adoracja krzyża.
W parafii ojców franciszkanóW
wierni modlili się przed relikwiami Krzyża Świętego.
(Is)

Odpust z różańcem

ELEGANCKA ODZIEŻ

Usług,

Ksiądz

pierała odprawi! mszę św.

całodobowo

Uroczystości ku czci św .
Franciszka założycie l a zakonu
braci mniejszych, w parafii św.
Antoniego Padewskiego poprzedzi nowenna. W sobotę 2 paź
dziernika, z racji pierwszej soboty miesiąca odprawiona zostanie
msza św. dla osób starszych i chorych . Eucharystia w dolnym kościele rozpocznie się o godz.
10.00. Wieczorem, o godz. 17 45
rozpocznie się różaniec, po któ-

rym ojciec prowincjał Adrian Buchcik, przełożony prowincji św. Franciszka z Asyżu, dokona poświę
cenia tajemnic różańca umieszczonych w klasztornym ogrodzie.
Główne uroczystości we
franciszkańskiej parafii odbędą
się w niedzielę 3 października .
O godz. 12.00 odprawiona zostanie suma odpustowa, zakoń
czona procesją wokół placu kośc i e ln ego. W poniedziałek 4

października o godz. 6.30 i 8.00
odbędą się msze św. z homili~
oraz błogosław i eństwem relikwiami św. Franciszka. O 17.30
rozpocznie się rożaniec. Pól godziny później, o 18.00 zapiano:
wano "Transitus" (przejście) czyli
pamiątkę śmierci świętego Franciszka. Uroczystości we franciszkańskiej parafii zakończy
msza św. z homilią o godz .
(Is)
18.30.

I
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KONKURS UNII WIELKOPOLAN

Dbają)

by Jarocin
yl coraz ładniejszy

Statuetki „Wielkopolskiego ogrodnika", kosiarka i talony na zakupy w sklepie ogrodniczym - to niektóre z nagród,
jakie otrzymali laureaci i wyróżnieni w konkursie „Kwiaty i zieleń wokół mnie".
"'\l'-s"(EMKWJA,-01J/~~

,}~

Jl>

ANNA KOPRAS-FIJOlEK
Po raz szósty zorganizowany został w Jarocin ie konkurs „Kwiaty i zieleń wokół
tnnie". Uroczyste zakończenie tej edycji odbyło się w piątek IOwrześnia. Uczestników
konkursu oraz zaproszonych gości powitał
Zbigniew Białous, przewodniczący jarociń
skiego kola Unii Wielkopolan oraz zespołu
organizacyjnego. Przyznał, że w tym roku
wamnki uprawy kwiatów były zczególnie
trudne. - Maj i czerwiec były chłodne. Dla

NAGRODY
~

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONKURSU .Kwiaty
i zieleń wokół mnie" odbyło się w kawiarni „Przy
klasztorze" w Jarocinie

k16rzy mają balkony, sezon rozpoczął
się dopiero po 5 lipca, kiedy mszyła wegetacja. Kwiaty można więc było podziwiac'
lak naprawdę w sie,pniu i na począ1k11 wrzefoia - powiedział Zbigniew Bialous.

serdecznie d-;,iękuję Unii Wielkopolan za -::.organizowanie kolejnej edycji konkurs11. Dzię
kuję leż patistwu - wszyslkim uczeslnikom
konkursu - za 10, że upiększacie Jaroci11 i motywujecie ja roci,iski samorząd do tego, by tei
Zaczął o ro dba( Rok 2004 był takim do.ść
szczególnym.jeśli chod-;,i o pielęgnalję ferenów należących do gminy. Burmistrza, radnych motywuje do tego przede ws0•s1ki111 Zbi8niew Bialo11s, tytułowany - podczas pobylu Holendrów - ambasadorem Holandii
w Jarocinie - powiedział wiceburmistrz.

OGRÓD RYSZARDY GO•DZIASZEK
za bardzo umiejętne
wkomponowanie kwiatów w kilkunastoletnie
krzewy oraz ciekawą, przyciągającą wzrok,

I miejsce - Teodozja i Czesław
Krawcowie - kosiarka spalinowa,
ufundowana przez burmistrza
Jarocina
li miejsce - Teresa i Zdzisław Piechalakowie - figurka-fontanna
Ili miejsce - Wanda Łagódka - ręcz
ny opryskiwacz

I miejsce - Barbara Przybylska
- aparat fotograficzny .canon" ufundowany przez Krzysztofa Szewczenkę (stacja paliw przy ul. Powstańców Wielkopolskich)

wyróżniony został

kolorystykę roślin.

li miejsce - Marta Waleńska - talon
wartości

100 złotych
Ili miejsce - Anna Roguszczak
- talon wartości 50 złotych

kategoria - ,,Moja firma"
I miejsce - .. Autoelektronika" Jacek
Sopniewski - akcja promocyjna na
lamach .Gazety Jarocińskiej"
li miejsce - .Krawiectwo odzieży
lekkiej i ciężkiej" Elżbieta Zakrzewska
Ili miejsce - "Telsat System" Marek
Zgorzelski

kategoria - ,,Bezinteresowne
zagospodarowanie terenu"
WANDA ŁAGÓDKA (na zdjęciu odbiera
nagrodę) zajęła trzecie miejsce w l<.etegorii
,,Mój ogród"

r--

GŁÓWNĄ NAGRODĘ w kategorii .Mój ogród"
- kosiarkę ufundowaną przez burmistrza Jarocina
zdobyli Teodozja i Czesław Krawcowie

I miejsce - Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 27 - talon wartości 100 z/
Renata Plucińska, Barbara Podemska, Danuta Bielecka

WYRÓŻNIENIA
kategoria „Mój ogród"
Ryszarda Gożdziaszek, Mirosława
i Dariusz Wabińscy, Jadwiga Banaszak, Genowefa Kaczmarek, Maciej
Banasiak
wyróżnienie specjalne - Henryk
Mazurek za godną podziwu mło

W imieniu wszystkich uczestników konkursu podziękowania przekazał Le zek Mazurek, przewodniczący osiedla nr 3.
Na uroczystość przyjechał pochodzący
Z Jarocina hodowca róż Stanisław Żyła.
Ufundował dwie nagrody. Po dwadzieścia
krzewów róż swojej odmiany nosz:1ccj nazw<; ,,Jarocin" postanowił przekazać dla
O\icdJa nr 3 (Mikohtia Kopernika) oraz osiedla nr 9 (700-lecia). Obiecał, że rozmnoży
Lak „Jarocin", by wszyscy mieszkańcy mieli
Tnoiliwość nabyć róże.
W spotkaniu wzi<;li udział również organi,.atorzy konkursów na najładniejsze
Ogróct_ki I Goliny, Prus i Zakrzewa.

- . ,·

kategoria „Mój balkon,
mój dom"

- Coraz więcej osób, często z własnej kies-::.eni kup11je kwiaty,jakie.f krzewy, by upiększyć
miejsce wokół bloku, instytucji - dodał Zbigniew Białous.
Statuetki „Wielkopolskiego ogrodnika",
Ufundowane przez Unię Wielkopolan, wręczy
ła Jolanta Mejziń. ka, wicestaro. ta jarociński.
Główną nagrodę w konkursie .,Mój ogród'
- kosiarkę spalinową ufundowaną przez burrnistrza Jarocina wręczył wiceburmistrz Robert Kaźmierczak. - W imieniu b11r111is1rza

~

kategoria „Mój ogród"

łych,

Podkres1il, że w jarocińskich ogródkach
Pojawia się więcej kwiatów. Coraz szersze
grono dba też o zróżnicowanie nie tylko
gatunkowe, ale również kolory tyczne roślin. - Łączone są kwiaty pnące z typowo rabatowymi. To daje ciekawy efekt - zauważy!
Przewodniczący Unii. Przyzna!, że kategorią, która ma szczególną przyszłość, jest
,,bezinteresowne zagospodarowanie terenu".

(~

z

dzieńczą pasję

kategoria „BeŻinteresowne
zagospodarowanie terenu"
Danuta i Lucjan Stawiccy, Osiedte
nr 3 (Miko/aja Kopernika), Osiedle
nr 9 (700-lecia), Maria Kościelniak

WYRÓŻNIENIE ZDOBYLI RÓWNIEŻ Mirosława i Dariusz Wabińscy. Jury doceniło szczególnie staranną
pielęgnaCJę rosnących

w ogrodzie

roślin

,I

Ogródki, balkony. firmy i tereny bezinteresownie zagospodarowane
oceniała komisja w składzie . Maria Szymczak (przewodnicząca
jury). Magdalena Król-Lemanik, Krystyna Szulc, Zbigniew Białous
(przewodniczący zespołu organizacyjnego konkursu), Paweł Jachowski , Przemysław Lemanik, Lidia Sakowicz oraz Anna Kopras-Fijolek
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USŁUGI

o JAZhY
wsz~slkich kategorii
rDRAu'
VV
V (A, B,C, O, E, Tl

o

ZLOTY MEDAL

BUDMA2002

TAPICERSKIE

STANISŁAW PATEREK
63-720 KOŹMIN Wlkp., ul. Lipowa 8
tel. (0-62) 721-62-29 (po godz. 16 00). 0-602/703-272

meble, powozy konne

lziolmy no prowo jazdy wyslkich kategori,

wyli<zu .. •h'lli pojazdao, moililfDil
wyboruilllni!orc.

PLANDEKI
STELAŻE POD PLANDEKI

1',

Zc~!Y Koinin, ul ~illl 8kib tllłefollinie

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

SZKOLIMYROWNIEŻ WZAKRESIE OBSŁUGI KOMBAJNÓW

P r p

r•zown
roloty
rzno,

WOWn

•łatki

S KUP
rzMO

rz olw owadom

• r my g raiow

SPRZEDAŻ • MONTAŻ
samochody osobowe , ciężarowe

Sośnica

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

Mariusz

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. 722-06-09
Ostrów Wlkp., ul. Sobieskiego 7, tel. 735-22-18
CZĘŚCI

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

Płukarz

63..JOO Pleszew, ul. Podgórna 21
tel. 0-607 560-682
0-696 472-454
auto~zybypleszew@interia.pl
czynne pon.-pt. 8.00 -17.00
sobota 8.00 - 15.00

JAN-MAR
www Jan-mar.pl

NOWE SKUTERY TGB
gwarancja • serwis • raty
oraz
motorowery i skutery używane
części , akcesoria - duży wybór!

GŁOŚNIKI
NAGŁOŚNIENIE

UWAGA!

SAMOCHODOWE
KOLOR SERWIS
Jarocin , ul. Wrocławska 18
(pas a ż TOBENA)

Ważny

komunikat

Firma In. . . • . przy ul. Wrocławskiej 112 w Jarocinie
pragnie poinformować , że prowadzi sprzedaż

OK A. PCV I
BRAM'1

PŁYTEK

CERAMICZNYCH

renomowanych polskich i zagranicznych. firm .

•

.PlATNY POMIAR

P.S. J est w czym

wybierać

D.F.R. ,,TEMIDA"
I

,

MASZ DlUZNIKOW
TELEFONY
KOMÓRKOWE
I

SKUP SPRZEDAZ ZAMIANA
AKCESORIA
SERWIS SIM • lOCK
PŁACIMY NAJWIĘCEJ

ZA NOWE TELEFONY
Jarocin, ul. Targowa 2

tel. 0692-44-70-75
(062) 505-20-21

GWARANCJA
. NA TELEFONY!!!

ciqgła
sprzedaż
(0-62) 740-85-45
KURS NA
PRAWO JAZDY
kat. ,,B"
INFORMACJA I ZAPISY:
JAROCIN, ul. Św. DUCHA 31/4
tel. 747-54-12

0-605/254-877

EGZAMIN WPOZNANIU
· PŁATNE RATAMI
· DOWÓZ NA ZAJĘCIA I EGZAMINY

·ZADZWOŃ

Tel. 0·505 420 924
Skuteczna ściągania
długów

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

WIT WSKI

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

· autoryzowany dealer
oleju opalowego
. hurtowo i detaliCZ110 sprzedaż paliw
. warsztat samochodowy
(usługi wzakresie blacharstwo
i lakiernictwo samochodów
osobowych i ciężarowych)
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Li, RYNEK

NOWA FIRMA W JAROCINIE

•

LICZBA BEZROBOTNYCH
O T Tf'łlCH WÓCH
ODNIACH

•

aJmUJ się gazem
•
ziemnym
Firma ANCO zajmująca się
dystrybucją gazu ziemnego przeniosła swoją siedzibę z Odolanowa do Jarocina na ul. Długą. Uroczyste otwarcie miało miejsce
w czwartek 16 września. Prezentacji spółki dokonali jej właściciele.
Po czym zaproszeni gości przenieśli się na bankiet do pałacu w Słupi.

Firma ANCO działa od 1Olat.
Dotychczas miała siedzibę w Odolanowie. Do Jarocina przeniosła
się w wyniku zabiegów burmistrza Jarocina, co zgodnie podkres1ali właściciele półki. - Jest
tu dobra atmosfera do inwestowania. Upros-::.c:;011e metody uzyskiwania pozwolenia na budowę.

17 września

podkreślał, że działalność spółki

LICZBA ZAREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

LICZBA WYREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘlY PRACĘ

POSZUKIWANI:

na naszym terenie będzie miała
na firmy, które będą otrzymywały zlecenia od ANCO. Firma chce zatrudniać podwykonawców robót oraz współpraco
wać ze spółkami gminnymi.
Obecnie ANCO rozpoczęło
pierwszy etap gazyfikacji Witaszyc.
(mat)

nie www.epuls.praca.gov.pl. Na te samej stronie moina równie;i: zna-

Przedsiębiorco! Zgłoś się
Zobowiązani są złożyć zgłoszenie
uzupełniające. Mają na to czas do

końca roku . Zgłoszenie wniesione w terminie jest bezpłatne. Póź
niej-trzeba będzie zapłacić za to

50 zł.
Mimo iż minęło już 9 miesię
cy, koniecznych zmian nie dokonało jeszcze ponad 50 % przed-

Po informację
do internetu
Na stronach internetowych powiatu jarocińskie
go - www.powiat-jarocinski.pl - funkcjonuje serwis
dla przedsiębiorców pod
nazwą Centrum Wspierania Przedsiębiorczości .
W serwisie dostępne są
rn .in . informacje o szkoleniach, o tym , na co właści
ciele małych i średnich firm
rnogą dostać pieniądze z Unii
Europejskiej , a także wiadomości o zmianach w obowiązujących przepisach.

L

(ag)

nh·,'.,;' ucgodn;,,

w urzędzie - mówi Robert Marcinkow ki, kierownik referatu poliryki informacyjnej i obsługi
klienta w jarocińskim urzędzie
miejskim. Przed iębiorcy, którzy
nie złożą zgłoszeni11 uznpełnia
jącego do końca tego roku, nie
będą mogli w ro.ku 2005 uzyskać
zaświadczenia potwierdzającego

wpis do ewidencji działalności
gospodarczej.

""j/;y:·R OC I N

(mat)

produkt
Marchew

060-100
0,50 - 1.00

Cebula

0.80 -1 50

Pomidory

0.40 - 2,50

P1eczark1
Ogórki
Sałata
Jabłka

Ja1a
.Tortowa"

1,60 -1.80
4,70

cenę
Radni zgodzili się na sprzeprzy ul.
Św . Ducha w Jarocinie. Chodzi o nieruchomość zlokalizowaną pomiędzy budynkiem
ARiMR a posterunkiem celnym . Obecnie dzierżawi ją Leszek Trzcielińsk1, właściciel firmy „Rybhand" w Jarocinie. Jak
się dowiedzieliśmy, jest zainteresowany nabyciem gruntów.
Włodarze miasta podkreś l ają,
że gmina nie zamierza utrudniać rozwoju żadnej firmie i je-

cena
w górę
z 10.09.2004 r. w dół

Buraczki

najwyższą

daż działki położonej

granicą

TARGOWISKO

Mąka

Za

oferty pracy za

Do pracy we Francji poszukiwani są cieśle. Hiszpanie chcą zatrudnić :
tokarzy, szlifierzy, kierowcę ciężarówki i pracownika do biura. Niemcy
potrzebują osób do pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej, a także innych zawodów. Stawiają jednak warunki. Trzeba dobrze znać język niemiecki, mieć od 18 do 40 lat i udokumentowany przynajmniej 3-letni staż
pracy w wyuczonym zawodzie. W Wielkiej Brytanii zatrudnienie mogą
znależć m.in: tynkarze, kierowcy i mechanicy samochodowi. Tych ostatnich chcą przyjąć też Grecy. Ponadto potrzebują elektryków samochodowych i spawaczy. W Islandii pracę mogą znaleźć cieśle, tynkarze i malarze.

TYLKO DO KOŃCA ROKU. PÓŹNIEJ TRZEBA ZAPŁACIĆ

siębiorców. Do tej pory jarociński urząd miejski odwiedziło zaledwie 1.095 przed iębiorców
z ogólnej liczby 2.698.
Druki zgło zeń można pobierać w Biurze Obsługi Klienta
urzędu miejskiego oraz na stronie internetowej pod adresem
www.jarocin.pl. - Aby jak najszybciej :::,alatwil' koniec:;ne formalno.fri, proponujemy telefo-

F

Fo

leźć

Przedsiębiorcy wpisani do
ewidencji działalności gospodarczej przed J styczn ia tego roku

16.527

Poszukiwani przez pracodawców są: malarz budowlany, kierownik budowy, kierowca ciągnika siodłowego, stolarz meblowy, lakiernik, operator
dżwigu, pracownik administracyjno-biurowy, szwaczki, operator obsługi
komputera (osoba niepełnosprawna) , inżynier automatyki - robotyk, spawacze MIG/MAG, sprzedawca , elektrycy, malarz przemysłowy, kierowcy
C/E, szlifierz, wy1aczarz, frezer, ślusarz-spawacz, kierowca kat. C + ADR,
frezer-tokarz , kominiarz, sprzedawca na stacji paliw, inżynier - technolog
obróbki skrawaniem, pomocnik dekarza, technik elektronik, murarz, elektromonter, stolarz meblowy, kucharz-barman, psycholog, spawacz gazowy I elektryczny, monter instalacji sanitarnych
Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znaleźć na stro-

wpływ

V

24 września

16.555

W innych gminach czekamy po
osięm miesięcy, a tu maksymalnie cztery. Ponadto mamy tutaj 95
% swoich odbiorców - mówił Arkadiusz Ławniczak, członek zarządu ANCO.
Budżet inwestycyjny ANCO
ma wynieść w ciągu najbliższych
kilku lat 5 milionów złotych rocznie. Do końca 2005 roku spółka
chce wybudować w rejonie jarocińskim 50 kilometrów gazocią
gu i podłączyć do niego potencjalnych odbiorców. - Nowe inwestycje, to nowe miejsca pracy - powiedział Arkadiusz Ławniczak.
Na razie ANCO zatrndnia 7 osób.
W przyszłym roku kadra ma się
powiększyć o kolejnych 5 pracowników. Burmistrz Jarocina

FIRMA ANCO istnieje od 1O lat. Jej założycielami były rodziny Steców
i Ławniczaków. Dotychczas jej siedziba mieściła się w Odolanowie.
Początkowo zajmowała się projektowaniem , nadzorowaniem i budową sieci
i instalacji gazu ziemnego. Później doszła również dystrybucja gazu
ziemnego. W czerwcu tego roku udziały w firmie wykupi/a spółka E-DIS
ENERGIA, będąca spółką zależną niemieckiego koncernu energetycznego
E.DISAG .

PRACY

śli

jest to tylko możliwe, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
inwestorów. Tak też ma być
i w tym przypadku.
Teraz ogłoszony zostanie
przetarg ograniczony (tylko
nieruchomości, które graniczą
z działką) na zbycie nieruchomości. - Działkę o powierzchni
0,0511 ha kupi ten, kto zaproponuje w przetargu najwyższą
cenę - podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
(mat)

Banany

3,50

Kapusta

250- ~ 60
0.50 - 1,50

Pietruszka

120-300

Ziemniaki

1 50 - 3,50

cena
z 24.09.2004 r.
050 1 00

...

..
...

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

.

3,50
0,30 - 1,20
100-300
0,30 - 0,50

O50- 2,50
2,00 - 3,00
4,80- 6,50
2,00- 4,00
1,00 - 2,00
0,80- 2,00
100-300

8.00
Pomarancza
Cytryny
Grzyby (porcJa)
Orzechy

•

4,20 - 5,50
6 00
3,50
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MICKIEWICZ NASZ
MICKIEWICZ IIAU,UJ Hltl
_MICkltWICl lt NOlltE
BEZNEN ICKIEW1C2EBE2
BIZIM MICKIEWICZ' łMIZ
MICKIEWICZ BIZNIN MICKEVltlU$ MUSU
M~

i.--,--

EBl'ł HAUJ

,,~ 'f.,.!"1 l:'''

NA ŚMIEŁOWSKIM PAŁACU pojawiło się
hasło tegorocznego zajazdu "Mickiewicz Nasz"

w kilku językach, m.in . po turecku , hebrajsku ,
tatarsku, białorusku .

„Ili ZAJAZD W ŚMIEŁOWIE" rozpoczął
się występem orkiestry dętej z Żerkowa. W
tyru roku zespól obchodzi jubileusz 1O-lecia

zastrajkował

NA IMPREZIE w śmiełowskim parku wystąpili
również goście z zagranicy - Orkiestra Dęta
z Gasselte w Holandii

Nie tylko problemy z nagłośnieniem, ale
zimno i zachmurzone niebo nie
zdołało popsuć humoru uczestnikom III
Zajazdu w Śrniełowie. Komplikacje zaczę
ły s ię już na samym początku, podczas wys tępu Magdaleny Zawadzkiej. Aktorka miarównież

ła zbyt cieńką sukienkę, żeby wystąpić

los zgotował organizatorom "śmiełowslcie

w niej

na dworze, na scenie przed pałacem. Koncert na jej prośbę przeniesiono do wnętrza.
W sali zmieściła się tylko niewielka część
osób, które przyjechały na piknik. Pozostałym obiecano, że dzięki nagłośnieniu będą
mogli usłyszeć, jak aktorka recytuje utwory Adama Mickiewicza. Sprzęt odmówił
jednak posłuszeństwa. Pracownicy Jarociń
skiego Ośrodka Kultury naprawili nagło
śnienie dopiero pod koniec występu Magdaleny Zawadzkiej. Słabą pociechą dla tych,
którzy nie tylko nie zobaczyli, ale i nie usły-.

ORKIESTRA DĘTA z Żerkowa
przede wszystkim
rozrywkowy repertuar
zaprezentowała

szeli aktorki, były przeprosiny Andrzeja Kostolowskiego, kustosza Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmielowie. Problemy
techniczne pojawiły s ię także podczas wieczornego wy tępu Anny Szałapak.
Nie były to jedyne niespodzianki, jakie
go zajazdu". Na imprezę, wbrew zapowiedziom, nie dojechali Juliusz Kubeł i Jacek
Hałasik. Nie było więc można przeprowadzić konkursu gwary poznańskiej. Zamiast
tego zebrani mieli okazję spotkać się z Wiesławem Kotem, autorem niedawno wydanej książki "Pan Tadeusz - prawda i legenda". Przeprowadzi! on quiz "pól żartem, pól
serio" dotyczący wieszcza Adama. Ci, którzy wiedzieli, czy poeta wola! piwo, czy
wino, co palił i ile miał dzieci z nieprawego
loża, otrzymywali nagrody książkowe. (Is)

FINAŁEM "ZAJAZDU" był występ " białego
anioła "

"Piwnicy pod Baranami" czyli Anny

Szałapak . Artystka , z zawodu muzealnik, była

zachwycona

wnętrzami śmiełowskiego pałacu.

PARKU można było
czterech koncertów
w wykonaniu m.in. "Artu's Kwartet"
W

PAŁACOWYM

wysłuchać aż

__.___. J
~

3

Z ATRAKCJI IMPREZY był występ Magdaleny Zawadzkiej. Jednak tylko nieliczni
uczestnicy mieli szansę zobaczyć i usłyszeć, w jaki sµ,osób aktorka interpretowała "Ballady'

, Macedoa;;

;

Adama M;okoew;,,.

!!I

JEDNĄ

V

KAPELA „KARPATIA" zaprezentowała
folklor z Polski, Rumunii, Słowacji

ZAMIAST KONKURSU gwary poŻnańskiej .
odbył się quiz poświęcony tajemnicom z życia
Adama Mickiewicza , który poprowadził
Wiesław Kot

r
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STRAŻACY, POGOTOWIE I POLICJA PRZEPROWADZILI AKCJĘ NA JAROCIŃSKIM RYNKU

NASI MILUSIŃSCY

Na świat przyszli:

.

.

·

ALEKSANDRA KONIECZNA, EMIL BURCHACKI, PAWEŁ SZYMKOWIAK, OSKAR MOLECKI, KACPER WESOŁEK, WIKTORIA KRAWCZYK

Jakub Piotr Woleński

Filip Karpiński

zKoźmina

z Kadziaka
ur. 19 września o godz. 18.30
waży 3.420, mierzy 57 cm

ur. 18 września ogodz. 23.15
waiy 4.11 O, mierzy 58 cm

Olga Orkowska

syn Anety i Waldemara Kantków

zJar-0cina

z Orpiszewka
ur. 26 września o godz. 2.15
waży 3.410, mierzy 54 cm

ur. 24 września ogodz. 10.40
waiy 3.850, mierzy 53 cm

córka Magdaleny i Tomasza
Dubiszów zJarocina

Kacper Nowak
zJarocina

ur. 27 września a godz. 1.05
waiy 2.91 O, mierzy 53 cm

Miało być inaczej
W piątkowe przedpołudnie
w okolicach ratusza zrobiło się
tłoczno. Młodzież i dzieci z jarocińskich szkół wzięli udział w obchodach Dnia Pierwszej Pomocy,
który został ustanowiony w 2000
roku z inicjatywy Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksięży
ca. Dorosłych jarociniaków zainteresowało zamieszanie, więc również przystawali, żeby zobaczyć,
co się dzieje ria rynku. Pozorowana akcja ratunkowa pod hasłem
"Ludzki Łańcuch Pomocy" została zorganizowana przez zarząd rejonowy PCK w Jarocinie. Wzięły
w niej udział służby, które na co
dzień niosą pomoc: policja, straż
pożarna i miejska, pogotowie ratunkowe. Instruktorzy PCK wyjaśnili zebranym zasady udzielania
pierwszej pomocy, m.in. sztucznego oddychania i masażu serca. - Ta
dzisiejs::.a impreza miała wyglądać
inaczej. Miało być wesoło i głośno.
Ostatnia tragedia, do jakiej doszło
w Biesłanie, zmusiła nas do zmiany planów - powiedziała prowadząca imprezę Regina Wawrzyniak. Zebrani minutą ciszy uczcili
pamięć ofiar.

NA SZCZĘŚCIE wypadek samochodowy na jarocińskim rynku był tylko
pozorowany
Zarząd

Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarocinie składa
czerwonokrzyskie podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu pokazu z okazji obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy: Staroście Powiatu Jarocińskiego , Burmistrzowi Jarocina, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu, Policji, Straży Miejskiej, Jarocińskiemu Ośrod
kowi Kultury, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, Jerzemu Szczepańskiemu Auto-Pomoc, Waldemarowi Ratajczakowi z Góry za udostępnienie auta do pozoracji wypadku, ,,Gazecie
Jarocińskiej" za umieszczenie informacji o obchodach Światowego
Dnia Pierwszej Pomocy, Działaczom PCK w Jarocinie oraz Honorowym Dawcom Krwi z Jarocina.

(Is)

ur. 26 września o godz. 18.45
waży 3.61 O, mierzy 56 cm

ILE RĄK POTRZEBA, ŻEBY POWSTAŁ KAWAŁEK CHLEBA

Dożynki

przedszkolaków

Nieodebrane zdjęcia dzieci, rodzice mogą odbierać (bezpłatnie) w sekretariacie redakCJi Przy ul. Wolności 1A, od poniedziałku del piątku w godz. 9 .00 - 15.00. Fotografie
0
<>worodków przygotowywane są co tydzień po publikacji zdJęć w .Gazecie"

::.

t 2 października

,! MARTA KWAŚNIEWSKA (Kotlin) - TOMASZ OTFINOWSKI (Szubin)

1

AGATA GR IEGER

(Żerków) - ŁUKASZ WOJTKOWIAK (Jarocin)

•

-- AGNIESZKA ROSZCZYK (Raszewy) - TOMASZ SIERADZKI (Raszewy)

I AGNIESZKA REGULSKA (Dobieszczyzna) - MARCIN SZKUDLAREK (Obory)
~ IWONA CIESIELSKA (Chocicza) - ZENON SZADEL (Bruczków)

1

ELŻBIETA JUSZCZAK (Cielcza) - BŁAŻEJ KULA (Skrzypnia)
~ IWONA RADOMSKA (Jarocin) - MAREK GOGOŁKIEWICZ (Chwalęcin)
1::1 ANNA ORSZULAK (Hilarów) - JAROSŁAW KULCZAK (Jarocin)

I:

•

DOŻYNKI dla najmłodszych zorganizowało witaszyckie przedszkole

Dzieci z przedszkola
w Witaszycach zorganizowały dożynki. Na uroczystość
zaprosiły swoich starszych kolegów z pierwszej klasy witaszyckiej podstawówki. Najpierw były występy artystyczne, a później wszyscy mogli
obejrzeć wystawę płodów rolnych. Nie obyło się bez degutacji chleba oraz przypomnienia sobie, pracy ilu rąk potrzeba, aby taki kawałek chleba
powstał. Impreza była okazją
do zapoznania dzieci z tradycjami wsi oraz z obrzędami dożynkowymi. Zabawa zakoń
czyła się wspólnym zdjęciem.
(mat)

O

GŁ

O S Z E N I A -------t-'-t"---------------------

Zaginął
()

anu Polanowskiemu i całej obsłudze restauracji „KASYNO"
za wspaniale przygotowaną uroczystość
jubileuszu 50-lecia,
a gościom za życzenia i kwiaty
dziękują jubilaci
Janina i Marian Szewczykowie
z Bieździadowa

OWCZAREK
NIEMIECKI

szafy wnękowe
podłogi (parkiety, panele)
Jarocin, ul. św. Ducha 15
tel. 747-57-37
środa Wlkp., ul. 20 Października 1
tel. (9-61) 285-45-24

w Roszkowie.

WlTEX®
MARKOWA PODŁOGA

Dla znalazcy
przewidziana jest
nagroda.
Tel. 747-77-28
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W tym tygodniu tort - niespodziankę, ufundowany
przez Cukiernię Malaga otrzymują

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

INFORMACJA DLA SKl:ADAJĄCYCH ŻYCZENIA
Informujemy, że Czytelnicy, którzy chcą przekazać życzenia najbliższym
znajomym, oddając je w sekretariacie lub biurze ogłoszeń. proszeni będą
o okazanie dowodu tożsamości i podpisanie formularza następującej treści:
bądż

Oświadczam, że posiadam zgodę osoby znajdującej się na
ciu na publikację tej fotografii w „Gazecie Jarocińskiej".
Prosimy o nieprzesyłanie życzeń pocztą.

zdję

REDAKCJA

„ Każdego roku o tej
porze każdy Ci życzy co
tylko może . My korzystamy z tej sposobności , życzymy Ci dużo

'

szczęścia , pomyślności

(... )" - Pawiowi Świdur~ ~ - - skiemu z Chrzana
z okazji 15-tych urodzin
gorące życzenia przesyła : matka chrzestna
z rodziną, kuzynka
Sylwia z Todziną oraz
babcia Dorotka z Siedlemina

szczęścia, pomyśl
ności

nia

Robertowi Gemrzyckiemu urodzinowe życze
nia, dużo zdrowia i
szczęścia ślą rodzice ,
Ewa , Marcin oraz
Agnieszka

29 września 85-te urodziny obchodzi Anna Adamiak z Potarzycy.
Z tej okazji dużo zdrowia i radości
życzy córka, wnuki i prawnuki:
Ania, Jakub, Wiktoria

"Niech Wam słońce mocno świeci.
a miłość i radość będą wskazówką
szczęśliwej wspólnej drogi do
następnych jubileuszy" - Jadwidze
i Zygmuntowi Hoffmannom z Wito-.
wa z okazji 25-tej rocznicy poży
cia małżeńskiego , błogosławień
stwa Bożego życzy siostra Danka
z mężem oraz chrześniak Piotr
z rodziną

W dniu Twego święta
każdy o Tobie kochanie pamięta. Z okazji
imienin Tomaszowi
najserdeczniejsze
życzenia, dużo zdrowia i szybkiego powrotu do domu życzy
siostra Jola z Markiem
i Dominiką
Ani Gniewoskiej
z Wyszek z okazji
18-tych urodzin
moc gorących
życzeń , zdrowia,

Agnieszce Walendowskiej i Robertowi Tomaszewskiemu z okazji 4,5-letniej znajomości
dużo zdrowia , szczęścia, stadka dzieci życzą
Ada i Adam Wożniakowie z córką Nicolą

www.gj.com.pl

, Niech Ci świat wesogra , niech Twój
uśmiech wiecznie
trwa"- Roksance Wojteckiej z okazji imienin, samych pogodnych dni i spełnienia
marzeń życzą rodzice
z bratem i dziadkowie

Zapraszamy naszych Czytelników do przynoszenia zdjęć z imprez rodzinnych, rocznic ślubu, imienin czy urodzin. Prosimy o zaznaczenie, kto obchodzi
jakąś uroczystą okazję np. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego i kto postanowi! zrobić jubilatom niespodziankę. Zdjęcia publikujemy bezpłatnie.

Prosimy Czytelników o odbieranie - w terminie dwutygodniowym - zdjęć
przekazanych na strony z życzeniami.
Nadawcom życzeń. które już się ukazały, przypominamy, że fotografie
ich najbliższych należy odebrać w sekretariacie „Gazety Jarocińskiej".

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

ło

ZRÓB NIESPODZIANK~ SWOIM BLISKIM
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oraz

spełnie

marzeń przesyła

koleżanka

Ewka

Urszuli i Piotrowi Brylewskim
z okazji 1O-tej rocznicy ślubu najlepsze życzenia składają mama,
brat Ryszard z żoną i córką, brat
Wojtek oraz rodzina Dziekciarzy

z Jarocina

Czwartą rocznicę ślubu obchodzą

Magdalena i Grzegorz Jarmużow1e
z Mieszkowa. Najserdeczniejsze

21 września Mateusz
Gendek z Jarocina
obchodził imieniny.
Wszystkiego dobrego, uśmiechu na
twarzy oraz spełnie
nia marzeń życzą
matka chrzestna
z rodziną oraz dziadkowie z Wikowyi

życze_nia, spełnienia marzeń

i długich lat życia ślą rodzice ,
siostra Anna z mężem i córkami

Kochanej mamie,
babci
- Teresie Drzewieckiej z okazji imienin
moc najserdeczniejszych życzeń. dużo
zdrowia, radości
i spełnienia marzeń
życzy córka Anita
z rodziną
teściowej,

Bartkowi Strzodzie z Jaraczewa z okazji
życzenia przesyła dziadek Janek

3. urodzin

Imieninowe życzen ia
Mateuszowi Gendkowi przesyła Ojciec
chrzestny z rodziną

Michałowi Kuberce
z okazJi imienin dziewczyna Sylwia dedykuje
wierszyk: , Miłość to
wielkie uczucie z którego
nie wolno drwić , bowiem
od niego zależy, jak
wypadnie Ci żyć. "

Kochanym rodzicom Pelagii i Waw 56-tą rocznicę ślubu , dużo zdrowia i błogosła
wieństwa Bożego na dalsze wspólne lata życzą córka z mężem ,
synowie z żonami, wnuki i prawnuki
cławowi Typańskim

Z okazji 1O-tej rocznicy ślubu Li?ii
i Jarosławowi Jakubowskim. naj·
lepsze życzenia zdrowia . szczę
ścia, pomyślności oraz błogosła·
wieństwa Bożego życzą rodzice

Kochanemu bratu i synowi Mateuszowi Czas
pulakowi imieninowe życzenia , spełnienia
marzeń przesyła siostra Dominika z rodzicami

Kochanej żonie Urszuli
z okazji zbliżających się
urodzin oraz kochanym
dzieciom Samancie,
która obchodzi 1. urodziny
1Norbertowi w 5-te urodziny najserdeczniejsze
życzenia przesyła kochający mąż i Ojciec Robert
28 września mija ósma rocznica
Beaty I Tomka Raźniaków.
Dużo zdrowia i szczęśliwych lat
spędzonych we dwoje życzą. syn
Bartosz oraz rodzice
ślubu

Sylwii Szymańskiej z okazji urodzin chłopak Wojtek dedykuje
wierszyk - ,.Życie jest krótkie, jak
sen majowy i pędzi wciąż naprzód
jak strzała . Dla nas jest ono tylko
jedną chwilką. Nie pozwól by się ta
chwila zmarnowała "

1<ie·
Kochanej córce Justynce Sącz e·
2
wicz z Jarocina imieninowe i:-/~
nia , radości , spełnienia marzen
1usm1echu na buzi ślą rodziceebl:I"
oraz chrzestna z Dominiką I S
stianem

Gazeta Jarocińska
40 (729) 1 października 2004
www.gj.com.pl
--------------------
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Irenie i Jarkowi Owczarskim z Jarocina
w 20-tą rocznicę ślubu Ela z Wieśkiem życzą
by miłość zawsze tak gorąca była , jak ta co
was 20 lat temu złączyła , byście ciągle się
kochali i wielu rocznic dotrwali

Z okazji 25-tej rocznicy ślubu Tadeusza i Krystyny Grześkowiaków
2 Siedlemina, gorące życzenia ,
spełnienia wszystkich marzeń oraz
dużo uśmiechu na dalsze wspólne
dni życzą Rafał , Marlena , Tomek,
~algosia z mężem Mariuszem
1
Wnuczek Michał

Dawidowi z okazji 9-tych i Mateuszowi z okazji 8-mych urodzin
najserdeczniejsze życzen i a przesyłają rodzice z Asią

25 -tą rocznicę ślubu obchodzą
Irena i Henryk Pawłowscy z Jarocina. Dużo zdrowia , szczęścia ,
samych słonecznych dni, błogosła
wieństwa Bożego na dalsze wspólne życie przesyłają: chrześniak
Dariusz z rodzicami i rodzeństwem
z Mieszkowa oraz rodzice

Joannie Grzemskiej z Twardowa z okazji
5-tych urodzin dużo zdrowia , szczęścia,
uśmiechu na twarzy życzą dziadkowie z Woli
Książęcej oraz ciocia Jola z wujem Krzysztofem i Natalią

Julia Zawada ze Strzyżewka 28 września obchodzi drugie urodziny.
Dużo radości i uśmiechu
na twarzy życzą jej rodzice

Maksymilian Błaszczyk
z Witaszyc 30 września
obchodzi swoje 1-sze
urodziny. Dużo zdrowia
i zawsze uśmiechniętej
buźki życzy babcia
i dziadek z Jarocina

Tomaszowi Banaszakowi z
Witaszyczek imieninowe
życzenia

zdrowia i
spełnienia
marzeń

Szymonowi z okazji Hl-tych
urodzin samych radosnych chwil w życiu
życzą rodzice z babcią,
cala ekipa z Łobzowca
oraz siostra

przesyła

Jadwidze i Zygmuntowi Hoffman~orn z Witowa w 25-tą rocznicę
~łubu szczęśliwych i słonecznych
hi na dalsze wspólne lata życzą
Ojciec i babcia

Z okazji 6-tej rocznicy ślubu Tatianie i Marcinowi Rychlikom dużo
radości, pogody ducha oraz pociechy z dzieci Krystiana i Darii życzy
mama Genia

1 paź.dziernika 1O-tą rocznicę
ślubu obchodzą Lucyna

Asia

i Sławomir

Wożniakowie . Dużo
myślności życzą

zdrowia i porodzice i bracia

z rodzinami

Dariuszowi
Andrzejewskiemu z okazji
21 . uroe:lzm ,
dużo zdrowia,
szczęścia ,
spełnienia
marzeń życzy

narzeczona
Dorota z rodziną

~El~li się przewrócisz, nie zap;_Btlij Wstać" - kochanemu Adasiowi
hiorowińskiemu z okazji ukończei ua 1-go roku życia , zdrówka
ct/anych zabaw życzą chrzestni,
iactk?wie i prababcia
3Q
d .Września uroJ~lny obchodzi
~styna Jankow8
wa z BachorzeaN.
hie: ajserdeczp Jsze życzenia
Vvr~e syta mąż
1881
l:l
aw z synem
atfYkiern
3 października
imieniny obchodzi
nasza naJukochańsza ciocia
Teresa Konieczna. Z tej okazji
dużo zdrowia
1 szczęścia życzą
Małgosia, Karolina, Kasia, Magda
1 Agnieszka

Z okazji 4-tych urodzin wnukowi
Krystianowi Rychlikowi dużo
szczęścia, zdrowia oraz samych
pięknych dni życzy babcia Genia
29

września 20-tą rocznicę ślubu

obchodzą Mirosława

i Zbigniew
Wlazikowie z Lisewa. Wszystkiego
dobrego, zdrowia, szczęścia życzą
Asia i Marcin
,,Wszystko co
było Twoim
marzeniem, co
jest i będzie
w przyszłości ,
niech nie uleci
z cichym westchnieniem
lecz niech się
spełni w cało
ści " - Marii
Sadowczyk
z okazji 18-tych
urodzin życze
nia przeJ;yla
kuzynka
Agnieszka
z rodzicami
i siostrą

Wychowawcy p. Michałowi Udzikowi z okazji imienin najserdeczniejsze życzenia skła
da cala klasa VB ze Szkoły Podstawowej nr 3

27 września 17-te urodziny obchodzi Ewelina
Przybylak z Łowęcic .
·ciężarówki słodkości ,
beczki miłości, owocnej
przyszłości i niesamowitej z życia radości życzą
kumpele Malwina, Kaśka
i Ewa

Z okazjl Dnia Chłopca
ukochanemu Piotrkowi
i najlepszemu koledze
Krystianowi, wiele ust
całowanych , policzków
głaskanych , ramion
ukochanych i chwil wyczekiwanych życzy
Agnieszka

Gazeta Jaroci ńska
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OKNA,DRZWI

firmo

BALKONOWE, TARASOWE

MARKIZY
WITRYNY SKLEPOWE
DRZWI WEJSCIOWE
ROLETY, PARAPETY:
PCV, aluminium,
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ul. Zagonowa 49
tel./łax

lAND 747 30 07
KOMINKI

OFERUJE

BliZPlATNY POMIAR
ZAKUP ZA GOTÓWK~ i NA RATY

ceny jui od
4.990,0

W SPRZEDAŻY:

· w,G El, ORZECH
I l

• G OSZEK,
•

www.gj.com.pl

JAROCIN

~

PROMOCJA

i, GFAIAN

--

Cielcza
ul. Sienkiewicza 53A
tel. (0-62) 749-38-75

• SEGMENTOWE • HARMONIJKOWE • SZYBKOBIEŻNE
STEROWANIA• AUTOMATYKA DO BRAM POSESYJNYCH

NAPĘDY,

Jarocin, ul. Poznańska 1·3 , tel. (0·62) 747-38-02

R

ULT

- WŁASNY TRANSPORT
- WYSOKA JAKOŚĆ
ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ
- RATY - LUKAS
- WAGA ELEKTRONICZNA

FUTRA

Pr

=

•

zaJąc

O ZIEI

• wysoka jakość
• niskie ceny
• nowa kolekcja jesień · zima
• usługi kuśnierskie
Środa \Mkp .. ul. Paderewskiego 11
(przy dworcu PKS)
tel. (0-61) 285-63-69
Czynne od 9.00 do 18.00
w soboty od 9.00 do 15.00

FRAZA

j

' ~PRA;v: ~A KU~S; ~EZ~
- JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
- JĘZYK ROSYJSKI
· JEZYK WŁOSKI

-

KURSY PRZVGOTOWUJ.ĄCE: ąo M.AT.~!~H
N.A STUDIA DO EGZAMINOW PANSTWO.-. "
TYLKO 8 ZŁ NA GODZINĘ

.c·.

Nowos
~~=·

OFERUJEMY TAl<tE TLUMACZENIA
ZWVKLE I PRZYSI Gt.EIII

KAMI EN IARS1'1

SKUP ZŁOMU

Z. Tomczak

Powyżej

0,5 tony

GWARANTUJEMY TRANSPORT

BANKOWY, JESIENNY

KREDYT

ołówkowy

Ostrów Wlkp.

Kalisz

ul. Poznańska 78,
tel. 62/735 33 55

ul. Łódzka 69,
tel. 62/50 22 150, 76 45 080

Sprzedaż samochodów nov.ych i używanych Sprzedaż części iMcesoriów

Serwis gwntcy~y i pogwarancy· y

ZAKŁAD

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

• STALOWEGO
• ŻELIWNEGO
• METALI KOLOROWYCH
NAJWYŻSZE CENY

LIDER

"!\

Zajęcia dla dzieci i dorosłych odbywai'I
- w Plcszowie w Domu Kultury. ul BogU9
- w Kotlinie w Szkole Podstav.<>W9l -201
Zapisy: toi. (0~2) 757-15-34 lub 0-5021410
lub w Domu Kultury w PluszeW18

P.P.W. ,,ROL·MET"

~ulo

JĘZYKAANGIELSKl~~~lz

KURS
WARSZTATAMI TE.ATRAL~

bez

Nowe Miasto n. wartą
ul. ~remska 5
tel./fax (0-61) 287-44-61
tel. (0-61) 287-41-30
tel. kom. 0-601/787.-6io

oferuje:
•

płyty gran[towe

·Kol
z całego świata
• nagrobki (granit, lastrl
• parapety, schody, blatY
płytl<i

• liternictwo
• tablice nagrobkowe
• elementy g1anito~e u
wg własnego proJ~~a
~........._ • kostRa granit

poręczycieli
i opłat wstępnych

(koszt kredytu 8,9% - raty bez odsetek)

TEL. 506·789-262

Gwarantujemywysoką jakość i niskie ceI1Y

Gazeta Jarocińska
40 (729) 1 października 2004
www.gj.com.pl
- --------------

K ULTURA

PRZED NAMI
KONCERT ORKIESTRY KAMERALNEJ Z ŁOTWY ODBĘDZIE SIĘ
WNAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ 29 WRZEŚNIA W PAŁACU RADOLIŃSKICH ,
(JAROCIN , PARK). Występ , zorganizowany przez Państwową Szkołę
Muzyczną I stopnia w Jarocinie, rozpoczn ie się o godz. 18.00. Wstęp
Wolny.
KONCERT POŚWIĘCONY AGNIESZCE OSIECKIEJ ODBĘDZIE
SIĘ W NIEDZIELĘ 3 PA•DZIERNIKA W JAROCIŃSKIM OŚROD
KU KULTURY. Na scenie wystąpią: Justyna Kwiecień, Agnieszka
Pawlik, Żaneta Piętka , Marcin Wojtkowiak, Mateusz Ogórkiewicz,
Marek Kurzawa i Jarosław Remblewski . Koncert zorganizowany
wramach cyklu "Polscy Poeci Piosenki" rozpocznie się o godz. 18.00.
Bilety w cenie 3 zł do nabycia w JOK-u.
NA OSTATNIĄ WTYM ROKU WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ DO PUSZCZ'( ZIELONKI ZAPRASZA SWOICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
JAROCIŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWAL[DÓW. Wyjazd zaplanowano na wtorek 19 październi
ka. Na trasie wycieczki znajdą się m.in. Murowana Goślina (XV-wieczna
fara i starówka), Owińska (zespół parkowo-pałacowy rodziny von Trescov), Wierzenica (XVll-wieczny kościółek) , Uzanów (zespół parkowoPałacowy z Muzeum Łowiectwa) oraz Swarzędz. Koszt wynosi 31 zł (dla
członków związku) i 36 zł (dla osób niezrzeszonych). Szczegółowych
informacji udziela i zapisy przyjmuje biuro oddziału (Jarocin, ul. T. Kościuszki 15a) w każdy wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00.

TYLKO DO CZWARTKU 30 WRZEŚNIA MOŻNA ZGŁASZAĆ
UDZIAŁ W III WARSZTATACH TEATRALNYCH DLA DZIECI. Zaięcia odbywać się będą się w dniach 15 - 17 października w Żerko
Wie. W warsztatach prowadzonych przez instruktorów z Poznania
mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych. Szczegółowe
informacje można uzyskać codziennie pod nr tel. 740-27-01 (do
90dz. 14.00).

JAROCIŃSKIE KOŁO ZWIĄZKU SYBIRAKÓW ZAPRASZA SWOICH
CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW NA SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE
SIĘ W CZWARTEK 14 PA•DZIERNIKA. Zebranie w Domu Dziennym
Pomocy Społecznej (Jarocin, ul. T. Kościuszki) rozpocznie się o godz.
10.0o. Głównym tematem będzie budowa na osiedlu 700-lecia krzyża

Upamiętniającego sybiraków. Uroczyste odsłonięcie kapliczki zaplanowano w dniu święta Niepodległości - 11 listopada.

NĄ WYCIECZKĘ PRZYRODNICZĄ WOKÓŁ

ZBIORNIKA ROSZl<OWSKIEGO ZAPRASZA OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO
OCHRONY PTAKÓW. Imprezę zaplanowano na sobotę 2 paździer
nika. Miejscem zbiórki dla osób chętnych jest most w Siedleminie.
Początek wycieczki zorganizowanej z okazji Dni Ptaków o godz. 10.00.
S2KOt.A PAMIĘCI I SZVBKIEGO CZVTANIA W JAROCINIE PROWADZI ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2004/2005. Bliższe informacje można
uzyskać pod numerami telefonów (0-62) 740-62-03 lub 0-601/647-870.

ZARZĄD REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYżAOR
GANIZUJE SZESNASTOGODZINNY KURS PIERWSZEJ POMOCY. Zajęcia zakończą się egzaminem i uzyskaniem specjalnego
Certyfikatu . Spotkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę 9 paź
dziernika w siedzibie PCK (Jarocin, ul. T. Kościuszki 27). Początek
Zaplanowano na godz. 9.00.

horoskop
BARAN (21111-19 IV)
J:( Postaw na sprawy zawodowe i finansowe. Jeszcze w nadchodzącym tygodniu możesz liczyć na wsparcie planet w obu
tych przedsięwzięciach. Nie ma dla Ciebie
trudnych spraw nie do rozwiązania. Są trudne, ale dla Ciebie to tylko kolejne wyzwania, którym stawisz czoła. Sytuacja finansowa trochę się poprawi, a Ty będziesz mógł
spokojniej patrzeć w przyszłość.

ZA NAMI
~tSPót AKORDEONOWY "KOTLIN" WYSTĄPIŁ NA FESTIWALU W KOSZALINIE . Muzycy reprezentowali powiat jarociński. Akordeoniści zagra li dwa koncerty, na które złożyła się głównie muzyka
rozrywkowa. Wyjazd zespołu sfinansowało Starostwo Powiatowe
WJarocinie.

SAMIEC

...

w relacjach między
powodem Twoich
kłopotów. Jeśli przyjdzie Ci stanąć przed
koniecznością wyrażenia swojej opinii,
uczyń to dyplomatycznie i rozważnie. Nie
daj się wyprowadzić z równowagi
Moze ktoś celowo chce Cię . podpuścić"?
Z Twoją bystrością szybko powinieneś
ludzkich

właściwie rozeznać sytuację

'ł'
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33

"UDAJE"
TOKSYNA TOWAR NA
WYSTAWIE

...

...

...

PRZEłO·
CHAŁUPA

15

48
T

'•~arna na obcasach"
•9
godz. 19.00
~ Października godz. t8.00
'1a biletów 12 zł

~

października
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KAUITYUNA
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TAŚMA 00 REJESllOWANIA
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PELOPSA
I NIOBE

PUSZKA ROGOWAU
KROWY
T

MOCNY •
llUNEK

HIKSłYJĄCY •
ODZIEż

PIAO

1INo „ECHO"
1arocin, ul. Gołębia 1
t'forrnacja :
eJ./fax (0-62) 747 -23-60

DAKlYlOWA
LUB
KOKOSOWA

SZNUROWANY BUT Z

MARKA PAPIEROSÓW

RZEMJESL-
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NAPAD. NATARCI~ NAJAZD
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ZPOGARD~
OPODOACE E

STAWIAJĄCY
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ElfGAHCJA,
WYJWO.

RZEMIE5l45 NIK

...
SOL KWASU
JODOWO· •
DOROW!GO

dzo dobrze. Umiesz stawiać czo/a nowym
wyzwaniom. Udane przedsięwzięcia dodadzą Ci jeszcze więcej entuzjazmu do
pracy. Wszak każdy sukces rodzi następ
ny sukces. Zaczniesz żyć własnym
życiem. na własny rachunek . Wykaż się
stanowczością. pomysłowością i iniqatywą. Wkrótce będziesz zbierać plony
swojej aktywności.

mogą stać się

l""'f

RYBY (19 11 - 20 Ili)

~ Trudności Cię mobilizują i to bar-

~ Zakłócenia

...

25

J

~

~ SKORPION (23 X - 21 XI)

PIECE

BOKOBRO·
DY, BAJU

-..L-

~ Więcej powściągliwości , a sukcesy same się pojawią. Potrzebny Ci tydzień
spokoju, wyczekiwania na lepsze okazje
i warunki. Twoje mozliwości są nadal duże .
Nie będzie Ci łatwo czekać , bo energia aż
kipi. Jednak Twoja cierpliwość się opłaci.
Ciekawsze pomysły zapisuj w pamięci , bo
kiedy przyjdzie czas na realizację , może
nie starczyć czasu na przemyślenia.

~ c Znowu czujesz twardy grunt pod

nogami. Energia Cię rozpiera, chciałabyś
bieg wydarzeń. Staraj się
zachować dobre stosunki z otoczeniem.
Jeszcze trochę cierpliwości , a będziesz
mogla sobie pozwolić na każdy, nawet najbardziej ambitny cel i szalony pomysł
życiowy. Przekonasz współpracowników
o swojej inteligencji i pomysłowości.

3 MAKIETA ~
NAD OKIEM

....

KlASZ!ORU

RtCITAL CHOPINOWSKI W WYKONANIU ELŻBIETY TARNAWSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ W PAŁACU MYŚLIWSKIM KSIĄŻĄT RA~21WIŁŁÓW W ANTONINIE. Koncert z okazji 155. rocznicy śmierci
ryderyka Chopina odbędzie się w niedzielę 24 października .
Początek o godz. 17.00. Bilety w cenie 1 O, 15 i 20 zł do nabycia
W kasach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz w pałacu
WAntoninie .

DOROSŁY

WZÓR

'te,
~ WODNIK (20 I -18 li)

przyspieszyć

Cię zała

ORYGINAŁU,

Tobą

~ WAGA (23 IX - 22 X)
.,

Sl>.
RAK (21 VI - 22 VII)
\ . ~ W tym tygodniu czeka
twianie pilnych spraw urzędowych. Zapewne nie obejdzie się bez komplikacji
i nerwów, ale przy odrobinie wysiłku i dobrej woli przełożonych poradzisz sobie ze
wszystkim. W piątek będziesz podejmował ważne decyzje, więc bądź wypoczęty
i skoncentrowany.

T

KOZIOROŻEC

\\,
(22 XI! -19 I)
·~
Przed
wiele pozytywnych,
od dawna oczekiwanych zmian . Dzięki kilku mądrym posunięciom uda Ci się przyspieszyć wspinaczkę po sukces. Pod koniec tygodnia przekonasz się o faktycznej wielkości swoich dokonań: W nagrodę zafunduj sobie parę dni relaksu. Tak
dla odprężenia, dla własnej przyjemności,
ale i dla powodzenia w przyszłości.

I

Opanuj swoje gadulstwo, bo
z uważnego słuchania innych będziesz
miał większy pożytek. Powinieneś dokonać konfrontacji swoich zamierzeń z oczekiwaniami przełożonych i interesem firmy.
Kontakty z ludźmi z Twojej branży przyniosą Ci korzyści finansowe. Z decyzjami
poczekaj do następnego tygodnia, kiedy
będzie lepsza aura gwiezdna.

PRZEITARZA·
lE: ZEllYT

z opinią otoczenia, usługiwanie innym,
ponoszenie za nich odpowiedzialności
(nie tawsze uzasadnione). W pracy też
wielu chce Ci wejść na głowę. Masz już
tego dość. Od Ciebie zależy, czy ma tak
być nadal. Ten tydzień jest odpowiedni na
stanowcze postanowienia w relacjach
międzyludzkich. Skorzystaj z okazji.

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Opiekująca się Twoim znakiem
planeta Merkury oraz Mars i Jowisz sprzyjają poszukiwaniom nowych rozwiązań w
działalności zawodowej. Dla osób kreatywnych to wspaniale dni. Możesz też liczyć na dobre okazje finansowe. Cenisz
rozsądek. ale dopuść do głosu intuicję.
Teraz na pewno Cię nie zawiedzie.
W uczuciach również wszystko gra.

BLl•NIĘTA (21 V· 20 VI)

SAMICA BAWOŁU

Znuży/o Cię już to ciągle liczenie

się

%
.,~·,

twórczej. Wiele radości teraz. a profity finansowe później. przyniosą Ci zadania, do których teraz przystąpisz z większym zaangażowaniem. Decyzje podjęte w tym tygodniu
dotyczące sfery zawodowej zaowocują
w przyszłości awansem i poważaniem ze
strony przełożonych. Pracuj i baw się dobrze!

PRZED
ORDOWIKIEM

STRZELEC (22 XI - 21 XI!)

~·

życie.

\r--.... BYK (20 IV • 20 V)
k--r Masz nadal dużo energii i inwencji

il

~

~;'.:) LEW (23 VII - 22 VIII)
1
Rekordowe tempo zmian! To Ty
~
będziesz wiódł prym w każdej sytuacji
i każdej sprawie nadasz ton. Poznasz
nowych ludzi. Te dni są dobre także dla
partnerstwa. Sporo przyjemności sprawią Ci spotkania z dawnymi znajomymi.
Otwartym na świat samotnym Lwom uda
się poznać prawdziwych przyjaciół .
Może wśród nich będzie ktoś na cale

@fe)

g ~
}t:-,1,

19

R OZRYWKA
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...
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rozwiązanie krzyżówki

krzyżówka

-

I
I
en
Hasło: ,,Kto za dużo obejmuje naraz,
Litery z pól ponumerowanych wproWfm dolnym rogu, napisane
N
I
słabo ściska." od 1 do 48, utworzą rozwiązanie.
,-c:,
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesiać lub przynieść wraz
I
Nagrody Wflosowoli: STANISŁAW PIOTROWSKI - Jaroaewo, ul. Go- z kuponem do BIURA OGŁOSZEŃ (~O<ii, ul Rynek 21, wejście
I
slyń5ka 23 (30 iJ), ANDRZEJ GRYGIEL · Jarocin, ul. lhirotońska 29 (20iJ),
od ul. Mickiewicza, naprzeciwko PKO) do 8 października.
WANDA GRZEŚKOWIAK -Jarocin, os. Konst. 3Moja 22/4 (10 zł).
I
Spośród prawidloWfch rozwiązań Wflosowane zoslanq nagrody
Pa odbiór nagród prosimy się zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin,

nr 683

nr 685

..
..,
..

Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK

ul. Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza) wciągu dwóch tygodni.

(30 zł, 20 zł i książka).

X
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O GŁOSZENIA

Sprzedam kompresor, 80 litrów,
cena 800 zł. do uzgodnienia . Tel.
0-501 /050-017.
(4733104)

Drzwi wejściowe aluminiowo-plastikowe, fabrycznie nowe • sprzedaż.
Tel. (0-62) 738-03-05.
(SOJ 1901103)

Garaże

ocynkowane. Producent,
raty. Tel. 0-601/580-744.
Tanio sprzedam okna drewniane,
oszklone. Tel. 0-502/552-592 .
Sprzedam tanio rury kanalizacyjne, plastikowe PVC - V 200 x 3,9, dl. 1
sztuki 6 m. Tel. (0-62) 721-63-90.
(4698104)

Sprzedam dwa kotły C.O. , całodobowe , nowe , tanio . Tel. 0-698/
381-113 .
(4705/04)

cm

Sprzedam kwiat AGAWA ok. 160
Tel. 740-36-89 .

wysokości.

(4710/04)

Sprzedam wypoczynek 3+2+1 +
pufa, wioska skóra , kolor miodowy. Tel.
(0-62) 740-14-96, kom. 0-606/899-944.
(4719/04)

(4739/04)

Sprzedam opony 1100/20. Tel. 0697/352-513.
(4744104)

Sprzedam butlę acetylenową
(pe/na) + reduktor - cena 350 zł . oraz
piec C.O. UKS 1,5 m 2 , przystosowany
do nadmuchu (nowy) - cena 1OOO z/.
Tel. 0-606/243-491 po godz. 16.00.
(4750/04)

Sprzedam 2 nowe opony zimowe bez felg . CONTINENTAL" 185/65
R14 86T M+S . Cena 150 z/. Tel. (0-62)
749-40-33.
(4767/04)

Sprzedam tanio cegłę pełną i dziurawkę . Tel. 747-51-06 (wieczorem).
(4787104)

Sprzedam 3 - miesięcznego TERIERA niemieckiego. Tel. 0-880/070-302.
(4794104)

FOKSTERIERY, szczenięta - sprzedam. Orzechowo. Tel. 437-13-67 .
Sprzedam telewizor+ video (350 zł.),
nowy zestaw wypoczynkowy , kremowy (1 .000 z/.) . Tel. 0-507/521-963 ,
0-502/388-404.

(4720/04)

Sprzedam okna skrzyniowe , 3
- skr z ydłowe z ż aluzjami . Tel.
740-54 - 74 .

(2260/04)

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

(4817/04)

Sprzedam szczenięta BERNARDYNY.
Tel. (0-61) 282-21-18 .

AUTO-KOMIS-HANDEL

Zielińscy

Compact-Car
Ośrodek S2kolenla Kierowców

Krzysztof S?yblak

Wyszki 5a

Jarocin , os. Konstytucji 3 Maja 37/16

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

Prawo jazdy,

. :i

J{ ~J J J

Usługowe

WIKAD ma

przyjemność zaprosić

Zniżki

dla uczniów i studentów

RAJYdo 24 miesięcy
ZAPRASZAMY

NA KURS

Skupuję

butle gazowe 11 kg z lei bez. Witaszyczki Auto Gaz.
Tel. 749-59-12.
galizacją

(SOJ/1078104)

Skup antyków - szafy, komody,
stoły, krzesła . Tel. 0-506/431-393.
(4800/04)

blaszany
lub drewniany. Tel. (0-62) 749-44-31 .
(4812/04)

Skupuję

owoce czarnego bzu ,
dzikiej róży, kasztany. Dobrzyca ul.
Cmentarna 14 Tel. (062)741-39-30 ,
0-692/194-545
(2179/04)

Skup owocu dzikiej róży i jabł
ka. FRUTIMEX Dobrzyca ul. Koźmiń
ska 13. Tel. (062) 741-39-68, 0-509/
488-214

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

na

t...,

soką jakość.

Bal odbędzie się 20 listopada 2004 r. na stołówce WIKAD,
przy zakładzie KOTLIN .
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 O listopada
Do tańca przygrywa/

będzie

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.

zespól RONALD

Cena zaproszenia 80,00 zł' od pary.

Wszystkich którym spodoba

się

nasza zabawa w andrzejkowy

wieczór, a także tych, którzy pragną hucznie uczcić początek
Nowego Roku, zapraszamy na

R
NAPRAWY TIR
Macew 5k/Gołuchowa tel. (0~2) 761-56-94 kom. 0~01-978-999
Sprzedam FORDA ESCORTA 1,6
- rok 1992, 16V, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach. Tel. 0-606/822-965.

Za jedyn
i dobrą z

150,00 zł* od pary, gwarantujemy
awę do białego rana!

Zg

przyjmowane

poczęstunek , muzykę

*

są do 15 grudnia

Serdecznie zapraszamy do wspólnej biesiady
• w cenę zaproszenia whczono konsumpcję
informacji udzielamy pod numerem telefonu 740-51-55 lub 0/605-694-323 .
Poznańska 42 , Kotlin

LWpłat można dokonywać na stolówce W)KAD , ul

ZAKlAD

--------

USł:.UGO'

"DOBRlJH" LeszekAndrzejak
Or,t1,~-t,,~4r [;!~OOPl1szr• t~ ,,, 1 .1 ,
_u- r@'2

Sprzedam POLONEZA - rocznik
1990, benzyna+ gaz. Tel. 0-660/192-527.
(4707/04)

Sprzedam VW GOLFA 111 ,6 - 1988r.,
instal. gazowa, blokada skrzyni biegów,
komplet opon zimowych, szyberdach ,
garażowany. Tel. 0-606/754-472 .

Sprzedam FIATA 126p. · 1993r..
lotnicze fotele , alarm , cena do uzgod·
nienia . Tel. (0-62) 740-42-67.
(4732!0')

"' ·1

• ogrodzenia betonowe
• kostka brukowa
• obrzetl trawnikowe
• bloczek M·4, M·6
• ława balkonowa
• tralka
• słupek betonowy od 1• 3mwys.

SAMOCHODOWE INSTALACJE
GAZOWE. Montaż, serwis, raty. Umów
się na montaż i oszczędzaj . Jarocin ,
ul. Ceglana 1, tel. (0-62) 747-90-88,
0-605/781-182.
(SOJ 11 13/04)

,,AUTO NA GAZ" · montaż , serwis - RATY. Jarocin , ul. Jagiełły 14, tel.
747-59-20 , 747-88-66 , kom . 0-602/
881 -094.
(SOJ 1085104)

Kupię każde auto uszkodzone,
zniszczone, rozbite , ciężarowe , nawet stare. Mogę dojechać . Tel. 0-692/
765-941 .
(2082/04)

Sprzedam RENO TWINGO . 1995,
czarny metalik, zadbany, mało używa
ny. Tel. 0-506/371-671 .
(4650104)

Kupię

auta do złomowania . Tel.
kom . 0-605/074-623.
(SOJ/1162/04)

OPEL VECTRA 1,6i - 1992r.,
wspomaganie, c. zamek, szyberdach .
Tel. (0-62) 742-02-06.
(2173104)

Sprzedam POLONEZA CARO
- 1995r., 1,6 + gaz, grafitowy metalik.
Tel. 0-888/551-651 .
Sprzedam VW PASATA 1,6i, combi - 1989r., OP LA ASTRĘ 1,4i • 1993r. ,
5 drzwi. Tel. 0-888/551 -651 , (0-62) 741 41-02 - po 22.00.

(4711/04)

Sprzedam POLONEZA ATU Plus
- rok 1997, cena 6 .300 do uzgodnienia. Tel. 0-502/527-178.
Sprzedam MERCEDESA SPRINTER 313 COi, nowy model , 2000r.,
dubel kabina , 6 miejsc + skrzynia,
130.000 przebiegu , ABS , wsp. kierownicy, stan idealny. Tel. (0-62) 740-1496 , kom. 0-604/125-166.
(4718104)

Sprzedam RENAULT MEGANE
• rok 1996, poj. 1,4. Tel. 0-602/322-985.
(472 1104)

Sprzedam TICO SX-DLX · XI
1998r., ciemna zieleń , I właściciel ,
garażowany, opony 155, el. szyby, centr.
zamek, blokada skrzyni biegów, czujniki
parkowania. Cena do uzgodnienia. Tel.
(0-62) 740-00-47, kom. 0-607/890-690.
(4722/04)

Sprzedam BMW 316 - rok 91/92 ,
w czerwce sprowadzona, kompletnie
zarejestrowana, stan bdb . Cena do
uzgodnienia. Tel. 749-51-30.
(4723104)

Sprzedam OPLA KADETA Combi 1,6i R90, instalacja gazowa , stan
idealny. Tel. 747-15-53.
(4724/04)

Sprzedam PEUGOTA 309 1,4i, 5
drzwi. Tel. 747-15-53.
(4724/04)

Sprzedam FIATA 126p. - rocznik
1987. Cena 900 zł. do uzgodnienia . Tel.
(0-62) 747-65-90w godz. 19.00 - 20.00.
(4725104)

Sprzedam OPLA CORSE 1,4 kat.
- 1991 rok. Cena do uzgodnienia . Tel.
(0-62) 749-42-30, kom . 0-501/756-368.
(4726/04)

Najtańsza

DOKANAlO
DOCIEPLANIE BUDY Ó
GRANULATEM STYROPIANOWYM

oraz wysoce skuteczna metoda
ocieplania ścian budynków posiadającychb
kanał powietrzny (mur pruty) oraz
najekonomiczniejsza metoda ocieplania
stropodachów. Docieplenie stropodachu
ww metodą powoduje wzrost te'8peratury
w pomieszczeniu nawet do 6 C. Po
wykonaniu docieplenia można uzyskać
oszczędność na ogrzewaniu od 30 do 50 %.
Wtłoczenie granulat6w styropianowych pod
ciśnieniem zapewnia szczelne wypełnienie
kanału powietrznego odpowlada1ące
• swoimi właściwościami płycie
styropianowej. Koszty uzalemione są od
Ilości wtłoczonego materiału i kształtują się
na poziomie 8 - 1Ozł za 1m ściany.

kt te. 742-76-51 · kom 0,501 623-285

Sprzedam AUDI B-4 1,9 TO - rok
1992 , centr. zamek , wspomaganie ,
szyberdach . Tel. 0-606/822-965.
(4699/04)

Sprzedam FORDA SIERRĘ 2,3 D
-1985r. Tel. (0-62) 747-76-91.
(4700/04)

Sprzedam OPLA VECTRE 1,6, granat - 1991 rok , gaz. Tel. 0-501 /522-935.

KASACJA POJAZDÓW - za zło
mowany pojazd płatne gotówką. Najwyższe ceny złomu . Większe ilości zło
mu odbieramy własnym transportem.
Wyszki 84. Tel. 740-52-33.
(SOA/ 1142/04)

Sprzedam FORDA ESCORTA
- 1991 r., benzyna+ gaz. Tel. 749-24-80.

(4701/04)

Sprzedam OPLA OMEGĘ Kombi
2,0, czarna per/a - 1993 rok, gaz. Tel.
0-698/648-633 .

Sprzedam FIATA ELX - 1998 rok
po wypadku . Tel. 0-507/445-336.
(4729/04)

Sprzedam GOLFA Ili 1,9 TO - rok
prod . 1993. Cena 12.500 z/. Tel. 0-692/
898-578.

Sprzedam ALFA ROMEO 33 , poj .
1,3 • rok prod . 1994, Auto Salon Polska . Cena 6.500 do uzgodnienia . Tel.
(0-62) 740-01 - 17.

(4702/04)

(4730/04)

(4701/04)

Sprzedam VOLVO 340 z uszko·
dzonym silnikiem - rok prod . 1988. Tel.
0-696/531-877.
(4734/04)

Sprzedam MAZDĘ 626 2,0 diei
sel - 1986r., po remoncie. Tel. 0-69 1
170-278.
·"")
(473""'"

(4708/04)

Sprzedam DAEWOO LANOS - rok
1998, morski metalik, instalacja gazowa , cena 14.000 do negocjacji. Tel.
0-697 /605-191 .

(4715/04)

~es:fll(g7 r ~ -

:.;

tel. 747-77-77 (po 1800)
lub 604/164-086

(4699104)

*
*

~V\/szelkich

(2275104)

Sprzedam fotel okulistyczny profesjonalny firmy DEXTA w kolorach popiel i brąz, skóra pe/na elektronika - gwarancja , faktura Vat. Tel. 0-504/041-131

Kupię używany garaż

Sprzedam wózek spacerowy RETRUS, stan bdb, rozkładany do spania , budka , pokrowiec na nogi. Tel.
(0-62) 740-74-11 .

Biuro

Sprzedam szczenięta rasy Bernardyn. Tel. (0-62) 740-04-67. •

Sprzedam monitor 17' i 19'. Tel. 0-503/
955-933.
Sprzedam klacz 12-letnią. Biało
bioty 13, opryskiwacz Kaspol, motor
cezete. tel. (062) 741-59-71
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Sprzedam FIATA 126p. -rok 1995,
stan bdb, cena do uzgodnienia. Tel.
0-692/221-113 po 19.00.
.....,
(47Jow·.

Sprzedam OPLA KADETA Cornbl
- 1991 r., kolor srebrny, poj. 1,6. cena
5.500 zł . Tel. 0-600/024-258.
~,1
(473 1•~

Sprzedam FIATA CC 704-199~[.,
srebrny metalik, blokada skrzyni bie9°i·
przebieg 64 tyś . km. Tel. 505-40-9 '
kom. 0-508/502-514.
•.....1
(474"~

Sprzedam TOYOTĘ COROLE SE·
DAN - rok 1985, poj. 1,3, stan bardzo
dobry. Tel. 0-692/680-609.
(4746/041
Sprzedam FORDA MONDEO Ko~·
bi 1,8, 2 x p.p., wspomag ., c. z., A~
1
Do 14.00 (0-62) 747-43-38, kom 0-5
076-516.
·"")
(4740>~

i

Farby akrylowe i bazowe firrTlY
,,DYNA" w pojemnikach. Duża garn:
kolorów, niskie ceny. Mieszalnia fa~ :
1
Jarocin , ul. Kazimierza Wielkiego
Tel. 747-56-13.
61()41
7

8

(SOJ/ 11

~r/

Sprzedam FORDA FiESTE
Diesel - rok produkcji 89-90. Tel. 0· 6
326-656.
51/041
(47

D

J:y-

Sprzedam FIATA BRAVA 1,9
- 2000 rok , srebrny metalik, pe/ne ,
503
posażenie dodatkowe . Tel. O·
644-292 .
1
(4752/04

Kupię oś od SYRENY, kornpJett
Tel. 740-11-86, kom. 0-601/574·7!3/04,
(4
•
5p1·
Sprzedam SKUTER· BAJAJ W'/
rit 50 cm 3 - 2002r., automat. salon~ 2/
F-ra Vat, I właściciel. Cena 2.so
Tel. 0-888/474-725.
(4754/0Al
RA 1.6
Sprzedam HUNDAI LANT_ alU·
GLX 16V, sedan , bordo metali~, alnY
felgi , ABS, wspomaganie , cen r jer·
zamek, elektr. szyby i lusterka, 2
bag , bezwypadkow~ sprowa ~a~
0
z Niemiec. Cena 10.500 zł. +
Tel. 0-888/474-725.
!•154/04>

;:onY

1 91D

Sprzedam VW PASSATA ' rnbi,
- 1991 r., I właściciel w Polsce. k~enll
bordo metalik, zarejestrowany.
12.000 zł. Tel. 0-888/474-725. (47# 1
1999r..
Sprzedam VW BORA 1,6SR· . 1onY
85 .000 km , cena 32.000
z~e felmetalik, ABS , oclony, multJioc ·
0-660/2 76-394 .

Z!-·

Gazeta Jarocińska
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Każdą

tel. 0-509/506-780

Sprzedam LAWETE - stan idealny. Tel. 0-692/642-543.

WYDZI

(4788104)

Sprzedam BMW 316 - rok 1982
z i nstalacją gazową, stan tech. dobry.
Cena 1.600 zł . Tel. 0-691/276-817.

Powierzchnię
handlową

ok. 400 m

(4789104)

2

Sprzedam SKODĘ FAVORIT - rok
199 1, poj . 1300, stan tech b. dobry.
Cena 3.700 z/. Tel. (0-62) 740-58-34.
(4789104)

tel. 0-609/55-22-52

Sprzedam POLONEZA CARO - rocznik 1994 na wtrysku , cena 1.700 z/.
oraz POLONEZA CARO - rocznik
1990. Tel. 0-507/274-005.

NA PARTERZE

SprzedamFIATA126p. - rok1995iVW
GOLFA li- rok 1988. Tel. 0-603/810-724.

w Jarocinie

(4790/04)

(4791/04)

Sprzedam VECTRE - 1997 rok
~Otnbi (sprowadzony) lub zamiana ,
111
ERCEDESA 190 - 2,5 D, 5 biegów,
rok 1988 oraz FIATA 126p. EL - 1995
rok. Tel. (0-62) 747-34-97 , Jarocin, ul.
Chrobrego 85 .
(4758/04)

Sprzedam CITROENA BERLINGO 1,4 benzyna + gaz - 1998r. , salo~owy, bezwypadkowy, oszklony, oso0
. wo - ciężarowy, nowe opony letnie
121
rnowe. Tel. 0-602/403-055.
(4759/04)

Sprzedam TOYOTĘ COROLLE 13

~,n 12V - rok produkcji 1991 z instaacją gazową. Tel. (0-62) 747-74-05.

(4760/04)

Sprzedam VOLKSWAGENA BUSA
-rok 1980. Tel. (0-62) 740-19-18.
(4761/04)

Sprzedam FORDA FI ESTE 1,1 po
;ernoncie blacharki , srebrna . Cena
.soo do uzgodnienia . Tel. (0-62) 74764-83.
(4762!04)

Sprzedam OPLA CORSĘ - rok
1
991 , w kraju od 93r, FIATA 125p.
2
9azem , w bardzo dobrym stanie. Tel.
(0-62) 740-17-87, kom. 0-691 /880-730.
'

(4765/04)

Sprzedam VW GOLFA Ili - XI 92
srebrny metalik , 5 drzwiowy,
bardzo dobrym stanie. Tel. (0-62)
74
0-25-57, kom . 0-693/413-789.

:k,

(4766/04)

Sprzedam VW VENTO 1,81 - rok
19
92/93, 90 PS , pierwszy właściciel,
1
e~S tyś_ km, elektr. szyby i dach , radio ,
b e~tr. sterowanie lusterek, hak, stan
n~dzo dobry, opony zimowe, bagaż' · Tel. (0-62) 749-40-33.
(4767/04)

g Sprzedam OPLA VECTRE 2,0 +
~2 - rok 1989, srebrny metalik, alufel91· Pełna elektryka. Tel. 0-692/527-778.
(4768/04)

19

Sprzedam FIATA CC 700 - rok

R93, bordo metalik. Cena 4.300 z/.

7is2:ków, ul. Osiedlowa 17. Tel. 747-52 Po 17.00 .

Sprzedam FIATA 126p. - rok prod .
1993. Tel. 0-502/027-975.
(4771/04)

Sprzedam POLONEZA CARO
- rok prod . 1993 z i nsta l acją gazową.
Tel. 0-603/791 -274.
(4772!04)
3

Sprzedam FIATA CC 900 cm - rok
prod . 93/94 . Tel. 740-57-98 , kom .
0-696/948-080.
(4775/04)

Sprzedam SEATA IBIZE 1,4 - rok
produkcji 1995. Tel. 0-693/664-406 ,
0-693/201-262 .
(4774104)

Sprzedam CITROENA SAXO 1,5 D
- 96 rok, pierwszy właściciel w Polsce,
centralny zamek, 2 x aierbag, komplet
kół zimowych. Tel. (0-62) 740-69-23.
(4778/04)

Sprzedam PASSATA Kombi-1992r.,
1,8 benzyna, ABS , wspomaganie, radio z ROS. Tel. 0-604/435-131 .
(4781/04)

Sprzedam GOLFA Ili - 1994 rok,
1,8 benzyna, ciemna czerwień , centralny zamek, el. szyby, lusterka , szyberdach , ABS , wspomaganie, dodatkowy
stop, 2 poduszki, dzielone siedzenia ,
regulowana kierownica, radio z CD ,
spoiler, przyciemn ione św i at/a . Tel.
(0-62) 740-25-56, kom. 0-604/435-131 .
(4781/04)

Sprzedam POLONEZA CARO 1,6
z gazem - rok prod . 1994, stan bardzo
dobry. Tel. (0-62) 505-02-48.
(4782!04)

Sprzedam OPLA ASTRĘ - rok produkcji 1993, 5 drzwi, 2 m-ce w kraju ,
zarejestrowany. Cena 7.900. Tel. 0-608/
461 -328 .
(4782/04)

Sprzedam FORDA ESCORTA 1,8
Diesel - 1991 rok, czerwony, 3 drzwi,
ładny. Cena 6.500 zł. Tel. (0-62) 74060-55, kom . 693/413-771 .
(4784/04)

Sprzedam AUDI 80 83 - 1987r.
Turbo Diesel, ELEGANTA - 1995 r. ,
(1.200 zł.) , 1992 r. (1.100 z/. ). Tel.
(0-62) 747-69-1 O, kom. 0-696/245-900.

(4769/04)

(4785/04)

in Sprzedam FORDA ESCORTA 1,4,
.,/:alacja gazowa - rok 1991 , 3 lata
raju. Tel. 749-35-33, kom. 0-602/
69 3-986

· Sprzedam OPLA ASTRĘ 1,6 - rok
1994, gaz, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, ABS, dwie poduszki powietrzne, stan bdb. Tel. (0-62) 740-54-56.

(4770/04)

(4786/04)

Decora
Jostoimy wiod~cym prOducentem artykułów wyl<ońelenta wnttrz.
Żt6dltm nauego sukcesu na rynku połłkam i z.granicznym jest
zadowolenie kt,on16w Osiągamy to poprzez ci4głe poazerzame
uonymentu I podnos1enie ial<ołci naszych wyrobów. nad czym P'IICUt'I
zesp64 specjallslów. Obecnie PoSZUkujemy ~ na mnowlsko:

MECHANIK
Wymagania:
- wykształcenie mechaniczne lub techniczne
- znajomość działania maszyn produkcyjnych
- doświadczen ie na stanowisku w dziale utrzymania ruchu
- umiejętność pracy w zespole
- prawo jazdy kat. B
- gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:
- pracę w młodym i dynamicznym zespole
- możliwość awansu
• atrakcyjne wynagrodzenie

wybra.

ne ofeny

Sprzedam Daihatsu Charade 1.0,
salonowy 1992r., li-właści ciel , 11 O800
km, stan bdb ., garażowany. Tel. 0-601/
542-751 ; (0-65) 571-61-59 po 19.00

Sprzedam Ford Fiesta - 1986 rok,
silnika 1,1. Sowy 61 . Tel.
(0-65) 547-83-28 .
pojemność

(2295/04)

(4796/04)

(2294104)

Sprzedam FORDA TRANSITA 2,5
D - rok 1991, 9 osobowy, SEATA IBIZE 1,0 -1998r. Tel. 0-603/397-248.

(4811/04)

FORD ESCORT 1.4, 1992r., + gaz,
czerwony, zderzaki i lusterka w kolorze , 3-drzwi, 2 lata w kraju, karta pojazdu , zadbany. Tel. (062) 741-46-52,
0-888/990-519

Sprzedam MERCEDESA 508. Tel.
0-605/760-214 .
(4805/04)

Sprzedam OPLA ASTRE - VAN
1,4 - 1994r. , gaz, alarm , multilock.
Tel.0-503/744-095.
(4804104)

Sprzedam POLONEZA CARO 1,6
+ gaz - rok 1993. Tel. (0-65) 571-5076, kom. 0-508/379-420.
(4803/04)

Sprzedam VW GOLFA 1,3 - rok
(4801/04)

Sprzedam NISSANA SUNNY 1,5
- 1984 rok. Tel. 0-508/397-242.
(4813/04)

Sprzedam FORDA ESCORTA 1,6
D - rok 1986, 5 lat w kraju, stan dobry,
cena 2.200 z/. Tel. 0-661/743-731 .
(4814/04)

Sprzedam FIATA 126p. - rok 1986,
wersja eksportowa. Cena 500 z/. Tel.
0-660/412-549.
Sprzedam SEATA MALAGE 1,2
- rok prod. 1991 , stan bdb, 4 drzwi ,
4.300. Tel. 0-507/631-377.
Sprzedam VOLKSWAGENA GOLFA 1,6 Diesel - rok prod. 1987. Tel.
(0-62) 740-26-56.
Sprzedam FIATA 125p. - rocznik
1986, instalacja gazowa. Cena 800 z/.
do uzgodnienia. Tel. (0-62) 505-40-44 .
Sprzedam POLONEZA ATU - rok
produkcji 1997, wspomaganie kierownicy, autoalarm , centralny zamek ,
alufelgi , gaz .• Raty Kredyt 2000". Tel.
0-607/362-614.
Sprzedam pilnie FORDA ESCORTA 1,8 TO Kombi - 1995 rok, wspomaganie 2 x aierbag, centr. zamek, relingi. Tel. 740-57-62 , kom. 0-501/607-911 .

zajmował

się

Oferujemy:
• bezpłatny system
szkoleń

•

prowizyjne
wynagrodzenie

•

możliwość opłacania
składek ZUS (w ramach
prowizji)

(2291104)

•

OPEL ASTRA COMBI 1.8, automat rok 1992, zarejestrowany, bezwypadkowy, stan idealny, cena do uzgodnienia . Tel. (062) 740-55-79

•

(7i\

V

(2276/04)

POLONEZ CARO 1.5 benzyna ,
93/94r., wiśniowy, I właściciel , I lakier,
nowe opony, stan bdb. , cena 2.700 do
uzgodnienia . Tel. (062) 741-95-68 ,

POLONEZ ATU PLUS 1.6 GLI ,
'97r. , + gaz, 102 tys.km., bordowy metalik, bezwypadkowy, salonowy, I wła
ściciel , stan bdb. Tel. 0-606/322-145
(2286/04)

FIAT 126p, 1994r., czerwony, I wła
ściciel , bezwypadkowy, oryginalny lakier, bez korozji, zadbany, cena 1.950 z/
do uzgodnienia. Tel. (062) 741-82-23
(2293/04)

SEAT IBIZA 1.9 D, 1996r., czerwony. Tel. 0-600/968-593

współpracę

z dużą,

stabilną firmą.

FORD ESCORT 1.6 diesel, '87r.,
5-drzwi , szyberdach, hak, alarm, garażowany, zarejestrowany. Tel. 0-506/
103-276

0-601/495-676

bezpłatne materiały

reklamowe

(2292/04)

(2283/04)

1989. Tel. 740-83-13.

z nami
na Ciebie!

(2288/04)

(2293104)

(4809/04)

Będziesz

FIAT 126p, rok 1990, zielony, bezwypadkowy, lotnicze fotele , stan bdb.,
cena 1.600 do uzgodnienia . Tel. (0-62)
741-82-23
VW Golf, 1991r., 1.6i, 4drzwi , szyberdach , c. zamek, 0/888-551-651

Sprzedam FIATA 126p. EL - rok
1996, czerwony, stan dobry, cena 2.500
złdo uzgodnienia. Tel. 749-33-03, kom.
0-693/639-607 .

czekają

udzielaniem pożyczek
i obsługą klientów.

OPEL TIGRA 1.4, 98r., bogate wyTel. 0-608/289-422

(4798104)

(4810/04)

Współpracuj

- klienci

posażen i e .

Sprzedam POLONEZA CARO 1,6
- rok prod. 1994, stan tech. dobry, nowe
opony. Cena 2.200. Tel. (0-62) 747-76-76.
Sprzedam FIATA 126p. - rok prod .
1997, stan bardzo dobry. Tel. (0-65)
571-58-26.

PRZEDSTAWICIELA

FIAT 126 EL rok 1995, niebieski, I
właścici el , bez korozji, zadbany, c. zamek, auto alarm, cena 2.500 do uzgodnienia. Tel. 741-83-28, 0-506/530-767
MERCEDES C KLASA 2000 ,
1995r., OPEL ASTRA I '99r., salonowa. tel. 0-600/412-746

(4796/04)

Obecnie na terenie
Jarocina i okolic
poszukujemy osób do
współpracy w charakterze:

Sprzedam Seat Ibiza 1.2 1992 rok.
Tel. 0-507/032-930, (0-65) 573-58-82 .

(4795/04)

Sprzedam FIATA 126p. EL - rok
1997, stan bdb. Cena do uzgodnienia,
kolor ciemna zieleń . Tel. 0-605/781-178.

PROVIDENT

Sprzedam Skuter Peugeot Zenith
1994r. Stan bardzo dobry. Pogorzela .
Tel. 0-505/612-686.

Sprzedam CINQAECENTO 700 cm3
- rok 1996, biały, atrakcyjny wygląd . Cena
do uzgodnienia. Tel. 0-605/781-178.

*całkowity

ZADZWOŃ

o801124124*

koSZI połączenia 0,35 zł

Lider na polskim rynku pożyczek
gotówkowych, udzielanych
wdomu klienta
poszukuje kandydatów
na stanowisko

PRZEDSTAWICIEL
IIR rei P/09

(2243/04)

RENAULT 19 Chamade 1991r.,
poj. 1.4 i + nowy gaz, stan bdb., lakier
metalik+ komplet opon zimowych . Tel.
0-609/826-184
(2269/04)

DAEWOO NEXIA 1.5i , 1998r., I
właściciel , zloty metalik, cena 10.800 z/.
TOYOTA CO ROLA 1.8 D, 1989r. czerwony, cena 6.600. tel. 0-501 /390-397
(2270/04)

FIAT PUNTO 1.2, nowy gaz, 96r. ,
niebieski, 5-drzwi, c.zamek, zimowe opony. VW GOLF 1.6 + nowy gaz, '89r., grafik metalik, 5-drzwi. Tel. 0-506/032-683
(2273/04)

OPEL CORSA 1.0 + gaz, '87r.,
cena 3.500 z/, stan idealny. POLONEZ
CARO '93r., 1.6 GLE +gaz. Cena do
uzgodnienia. Kotlin . Tel. 0-692/750-606
(2271/04)

BMW 318 i, rok 1984, przebieg
216 tys., kolor perłowy, + gaz, e. lusterka, stan db. Tel. 0-889/115-718
(2272!04)

Sprzedam OPLAASTRE- rok 1996,
1,6, automatik, gaz, ABS, ZARB. Tel.
(0-61 ) 287-43-46, kom. 0-602/761 -213.

OPEL CORSA 1.2 KAT, rok 1992,
w Polsce od 1992, stan bdb., garażo
wany. Pleszew Tel. 0-694/157-616

Sprzedam CINQUECENTO - rok
1998, poj. 700 cm 3 , przebieg 58 tyś,
opony zimowe. Tel. 0-606/188-110.

FIAT 126p , 1993r. , VW GOLF
1979r. Cena do uzgodnienia. Tel. 74162-01 , 0-698/193-205

Sprzedam VW GOLFA Ili 1,90
- rok 1992 , wspomaganie, autoalarm,
szyberdach , atrakcyjny wygląd , perła ,
ciemny granat. Tel. 0-505/128-409.

POLONEZ CARO 1.6 + gaz na czę
ści , 1994r. Tel. 0-504/202-685 po 18.00

Sprzedam VW PASSATA 1,9 TOI ,
110 km - 1998 rok, grudzie ń , klimatronik. świeżo sprowadzony. Cena 37.500 zł.
Tel. 0-607/286-312.

VW GOLF Ili, 1.9TDI , 1994r., stan
bdb ., Tel. (062 ) 742-32-36 0-602/
124546

(2278/04)

~

a-mail: ka"dry@decora.com pl
www decora com pl
zastrzegamy sobie prawo do odpowiedz) tyfl<o na
Nadesłanych apł,kacj, n,e zwracamy

Sprzedam OPLA VECTRE B 2,0
+ gaz, kupiona w salonie - 1997 rok ,
klimatyzacja.ABS , TPS. Tel. 505-43-06.

(4818104)

Do za dań osoby zatrudnionej na tym stanowisku naletalo będzie :
- zapewnienie ciągłości pracy urządzeń
- naprawa maszyn I urządzeń produkcyJnych
- dztalama prewenCY)ne zapobiegające awanom

DECORA Sp. &o.o.
Ul Prądzyńskiego 24a 63-000 Sroda Wlkp

21

O GŁOSZENIA

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

(2244/04)

FIAT 126p, 90r Tel. (062) 741 -73-76
po 18.00
(2247/04)

(2261/04)

Zakres obowiązków:
• Kontakt ze zgłaszającym się klientem
wcelu udzielenia pożyaki
• Doradztwo finansowe

Oczekujemy:
• Wykształcenia min. średniego
• Dobrej organizacji pracy, uczciwości,
pracowitości, dyspozycyjności

Oferujemy:
• Motywacyjny system wynagrodzeń
• Prowizyjne wynagrodzenie, które
pozwala osiągnąć finansową
•

satysfakcję
Możliwość samodzielnego ustalania

godzin pracy i traktowania współpracy
jako dodatkowego zajęcia
Osoby zainleresowane w/w stanowiskami
prosimy wprzesłonie C.V., listu motywacyjnego
i zdjęcia oraz zgody no przechowywanie
i przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby rekrutacji na adres
Dział Personalny
52-214 Wrocław,
ul. Groto Roweckiego 168
e-moil: finansc_ce@wp.pl

r

O GŁOSZENIA

Zarząd Spółdzielni
Lokatorsko-Własnościowej
ogłasza

Mieszkaniowej
w Jarocinie, os. Kościuszko 4

I . parkingu z kostki betonowej
2. remontu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na odcinku
os. Konstytucji 3 Maja I 3-7 oraz ul. Bema 33 w Jarocinie

istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe
wyj aśnienia można uzy skać w siedzibie Zamawiającego ,
os. Kościu szki 4, pokój nr 8 w godz. 8.00 - 14.00
Termin składania ofert upływa 05. l 0.2004 r. godz. 10.00

MERCEDES BUS 21 O, 1994r.,
stan bdb., cena do uzgodnienia. Tel.
(062) 742-32-36 , 0-602/124-546

Sprzedam mieszkanie w Jarocinie, Os. Konstytucji - 62 m 2 , wysoki
standard , 4 piętro . Tel. 0-600/388-922.

(2262104)

(4622/04)

OPEL VECTRA 1.8 + gaz, '92r. , C.
zamek, ABS , wspomaganie kierownicy, kolor ś liwkowy metalik. Tel. 0-661/
055-983

Sprzedam działkę budowlaną
w Jarocinie, ul. Wiślana , 1700 m 2, cena
42.000 z/. Tel. 0-692/898-578.

(2267104)

Wynajmę lawetę i pasy 50 z/ na dobę.

Tel. 0-605/732-940, (062) 740-56-35
(2268104)

AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Jarocin, ul. Wolności 4, tel.
747-90-81 oferuje licencjonowane usłu
gi w zakresie zarządzania nieruchomościami , wyceny nieruchomości , pośred
nictwa w obrocie nieruchomościami .
(SOJ 535104)

Chcesz szybko sprzedać, kupić
nieruchomość? Potrzebujesz porady, pomocy z uzyskaniem kredytu
(do 100 % wartości) zgłoś się do nas.
AGENCJA posiada w ofercie do
SPRZEDAŻY: mieszkanie o pow. 42
m2 li p., mieszkanie o pow. 51 m 2 I p.,
dom o pow. 120 m2 - centrum Jarocina, dom o pow. 280 m2 - centrum Jarocina, dom o pow. 80 m 2 - Golina , dom
o pow. 120 m 2 - Ługi , dom o pow. 120
m 2 do remontu - Jarocin, park o pow.
1,50 ha - cena 15 zl/m 2 , 6 ha ziemi lub
3 ha ziemi k/Pleszewa . AGENCJA
posiada w ofercie do WYNAJMU:
lokal użytkowy - handel, usługi o pow.
75 m 2 - 150 m 2 . AGENCJA posiada
w ofercie do ZAMIANY: dwa mieszkanie o pow. 35 m2 i 45 m2 na dom o powierzchni ok. 100 m2 położony w Jarocinie. AGENCJA posiada w ofercie do
KUPNA: mieszkania 40 - 60 m 2 I, li p.
- Sportowa, Kasztanowa, św. Ducha .
(SOJ/1187/04)

Tanio M-4 parter w Karminie, 80
m +garaż+ budynki gospodarcze. Tel.
0-501 /617-872
2

(2024104)

Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 1.589 m 2 w Jarocinie przy ul.
Ojca Serafi na , atrakcyjnie położona ,
dobry dojazd. Tel. 0-501/622-241 .
(4322104)

Sprzedam budynek biurowy o pow.
400 m2 z możliwością adaptacji na 4
mieszkania w centrum Milicza . Tel.
0-602/833-339.
(4359104)

Spółdzielnia Kółek

Rolniczych w
Jarocinie z siedzibą w Prusach odda
w najem halę magazynową 350 m2
lub 500 m 2 z możliwością sprzedaży.
Informacja w siedzibie spółdzielni. Tel.
(0-62) 740-13-70, kom. 0-608/744-796.
(SOJ/1117104)

Sprzedam kamienicę , bardzo dobry stan z lokalem handlowym 90 m 2
+ zaplecze, w Rynku - Kożmin Wlkp.
Tel. 0-504/639-274.
(4097104)

Sprzedam dom w surowym stanie,
dach ceramiczny, gaz, prąd , woda ,
kanalizacja , działka 900 m2 , dom około 200 m 2 , z cegły w Jarocinie . Tel.
0-888/366-924.
(4499104)

Sprzedam działkę budowlaną
1.700 m 2 w Jarocinie, ul. Ługi. Cena
do uzgodnienia . Tel. (0-62) 742-23-67 .
lokal w centrum Jarocina
na sklep lub biuro. Tel. 0-503/748-329

Sprzedaż
tyką. Tel.

warchlaków z profilak740-60-30, kom. 0-501/065-433.
(4€68/04)

Sprzedam agregaty uprawowo
- siewne i siewniki bezorkowe (HORSZ),
beczkowóz, zgrabiarkę KRONE 6,5 m .
Tel. 0-604/993-375 .
(SOJ/11 31104)

Skup trzody - bydło , szybkie płatno
ści , atrakcyjne ceny. Tel. 0-502/552-592

(4709104)

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. (0-62) 749-44-07 .

Sprzedam działkę budowlaną
2.500 m 2 . Tarce. Tel. (0-62) 749-40-92.
(4738104)

Do

wynajęcia

(4697104)

Sprzedam ziemniaki jadalne
BRYZA WINETA. Tel. 740-73-56.

pomieszczenie na
działalność gospodarczą w Jarocinie
30 m 2 lub 60 m 2 . Tel. (0-62 }'747-12-77,
kom. 0-694/707-048.

Sprzedaż kapusty szatkowanej .
Witaszyce, ul. Mostowa 3.

(4741/04)

(4704/04)

Sprzedam działki budowlane
przy ul. Ojca Serafina w Jarocinie. Tel.
(0-62) 747-43-48.

Sprzedam słomę ze stodoły ,
żytn i ą, w kostkach . Tel. 740-60-45.

(4740/04)

Do wynajęcia garaż na Os. Konstytucji. Tel. (0-62) 747-42-62.
(4741/04)

Wynajmę

gabinet lekarski w Golinie. Tel. 0-604/684-664.
(SOJ/1178/04)

Studentom wynajmę mieszkanie
samodzielne (pokój + kuchnia + łazien
ka) w Jarocinie. Tel. 0-504/800-011 .
(4756/04)

Firma zagraniczna poszukuje magazynu do wynajęcia o pow. 50 m 2 .
Tel. 0-603/979-933.
(SOJ/1183/04)

Sprzedam dom w centrum Jaro-

cina (przy rynku) ok. 400 m2 w tym ok,
100 m 2 sklep. Informacja
0-604/894-359.

szczegółowa
(4763/04)

Pilnie poszukuję do wynajęcia 2
pokoje lub jeden z kuchnią i łazienką.
Tel. 0-660/053-775.
(4n3/04J

Pilnie zamienię pokój z kuchnią
lub sprzedam . Os . Konstytucji, 37 m 2 •
Tel. 747-49-14.
(4815/04)

Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje. Tel. 0-604/133-325.
Sprzedam mieszkanie 48 m na
Osiedlu Konstytucji. Cena 1.200 zł . za
m 2 • Dwa pokoje, kuchnia , łazi enka . Tel.
0-696/7 59-087 .

(4703/04)

(4706/04)

Sprzedam cielaka byczka . Tel.
(0-62) 740-85-07.

SKUP BYDŁA - krowy do 3.20, jado 3.60, buchaje do 4.40. Płatne
gotówką. Tel. 0-692/606-320.

łówki

Kupię

tarczówke, może być do remontu oraz kolczatkę do pługa . Tel.
0-505/943-905.

Sprzedam krowę po wycieleniu oraz
króliki mięsne . Tel. (0-61) 287-55-70
Sp rzedaż ziem ni aków j adalnych
i sadzeniaków Bryza , Wi neta, Drop,
Salina. Tel. (0-61) 287-55-70.

(4716104)

Sprzedam ziemniaki prosto z pola:
Tel. (0-62) 740-26-49 po 20.00 .
(4727104)

(2296/04)

Sprzedam sadzonkę truskawki
deserowej Honey. Tel. 741-74-11
(2296104)

AGROMA - JAROCIN, ul. Węglo
wa 28, 747-94-13 - oferuje w ciąg łej
sprzedaży ciągniki i maszyny rolnicze (Fundusze strukturalne) oraz czę
ści , folie kiszonkarskie w atrakcyjnych
cenąch . Zapraszamy.
(SOJ/1182/04)

Sprzedaż kapusty szatkowanej,
marchwi jadalnej i paszowej , cebuli.
Szpera Ryszard, Witaszyczki 1. Tel.
(0-62) 740-19-18.
(4761104)

Sprzedam pług 3 skibowy , hydraulicznie obrotowy firmy Muler. Tel.
(0-62) 740-25-57, kom. 0-693/413-789.
(4766104)

Sprzedaż kur niosek jednorocznych.

Cząszczew

9. Tel. (0-62) 747-60-42.
(4777104)

Kupię wysłodki

buraczane , liście
buraczane. Tel. (0-62) 747-60-42 po
godz. 20 .00.

BUS 8 + 1 osób lub 1 T + przycze·
pa, laweta . F-ra VAT. Tel. (0-62) 747·
54-76, kom. 0-609/217-524 .
.,

(SOA 944•~ 1

TRANSPORT 6-12 ton, ładunki paMOl·
ne. Tel. 0-600/454-736, 0-602/125-903~......

UKŁADANIE KOSTKI BRUKO·

WEJ - kamienia polnego i granitowego; roboty ogólnobudowlane, karton ·
gips, docieplanie, gwarancja i facho·
waść . Tel. 0-604/357-075.
ll/04!
(S0 J 105

USŁUGI TRANSPORTOWE BUS
1,5 tony, uprawnienia ADR oraz O.~·
przewożnika. Tel. (0 -62) 747-45-6 '
2/04)
0-608/600-776.
(S0J107 .

LOMBARD - natychmiastowe POŻYCZKI POD ZASTAW. Jarocin , ul.
Kilińskiego 2, tel. 505-26-16.
VIDEOFILMOWAN IE - profesjonalne studio cyfrowej produkcji video
(kamera cyfrowa) ; korzystne ceny.
Oferta multimedialna . Te l. 7 40-18-65 ,
tel. kom . 0-604/295-249.

Wkłady kominowe. Wszystk~
rodzaje. Tel 742 -58 -01 kom 0-60
311-596 .

USŁUGI TRANSPORTOWE: iW:r
na posadzki , torf, ziemia , piasek. Te·
74 7-54-98.
..,KIA)
(SOJl1Uvu-·

WYKOPY KOPARKĄ: rowy, staW'/,
fundamenty. Tel. 0-604/408-582. Q2/04I
(SOJ/11

NAPRAWA sprzętu gospodarstwa
domowego. ZAKŁAD AGD , Jarocin, ul.
Wroclawska 76, tel. (0-62) 505-42-01 od
11 .00 do 16.00, tel. dom . (0-62) 74062-03.
REKLAMY , kasetony podświetla
ne, napisy na odzieży, identyfikatory,
laminowanie ; tablice na pojazdy, BHP,
nagrobkowe , ppoż . i ewakuacyj ne
(atest) - komputerowe wycinanie liter.
SIMAR, Jarocin , Do Zdroju 10, tel. 74736-47.

Sprzedam j ałówkę c ielną. Antonin 35. Tel. (0-62) 740-44-06.
(4747/04)

(2751,1)4 1

DFR „TEMIDA" - wi nd ykacja.
Masz dłużników - zadzwoń . Tel. 0-505/
420-924.

(Sop66~~ 1

Sprzedam części do Zetora 5211 ,
tylny most, skrzynię biegów, blok, przetrząsacz do siana. Tel. 0-880/647-994

(4713/04)

Sprzedam do dalszej hodowli mło
de króliki rasy Baran Francuski i rower
górski, nieużywany. Tel. 740-15-14 po
17.00.

HEMOROIDY,ŁUSZCZVCA, iYLAKI
- szybko, bezpowrotnie wyleczysz m~ścią zi ołową. Tel. 0-604/957-327, KozlT)in , ul. Łączna 8.

Usługi tapicerskie i ślusarskie.

riola

Białek ,

Ma63-840 Krobia, Kuczyna 1.

Ośrodek

Szkolen ia

I ROWCÓW
Wiesław Bana~yński

zaprasza

na kurs
Prawa Jazdy,
kat. ,,B"
Dogodne warunki szkolenia ,
dowóz na egzamin
Informacje, zapisy:
Jarocin, os . Konstytucji 3 Maja 36/8
Tel. 747-17-44 lub 0-503/034-756

Ir

Przewóz osób lub towarów +
weta , kraj i zagranica. Tel. (0-62) 74
59-80, kom. 0-695-415-491 .
,1)4
1 1
(435

KOMINKI - WKŁADY ŻELIWNE:
GRANIT, MARMUR. Sprzedaż- montaZ
- wizualizacja, ul. Poznańska 1, JaroCJn,
tel. 0-696/618-165, 0-602/792-625. 1/041
(SOJ/114

Firma SZYMBUD" - szpachl~"
gol·
wan ie , karton-gips , płytki itp. - o
nobudowlane. Tel. 0-606/370-122 ~6'°'1
(SOJ/1 1

Produkcja - ogrodzenia betożnor:
. mon t az.
. Ch rzan
. , ul · e )
we, garaze,
62
kawska , transport gratis . Te l. (O·
736-42-55 , kom. 0-607/445-217. ,01 /04 1
(4.»

. ,,

s.u.G.Gaz Serwis
z
''

sp. o.o.

_ _poszukuje:

---

dyS pOzy cyj neQO
i odpowiedzialnego
pracownika __
Wymagania
- wykształcenie średnie techniczne
(preferowane mechaniczne)
. koweJ
. uregulowany stosunek do służby woJS
. prawo Jazdy kat B
łaszeń

Oferty prosimy kierować do biura og
Gazety Jaroc1ńsk1eJ

(4777104)

Sprzedam działkę budowlaną
w Jarocinie, pow. 6000 m 2 • Tel. 0-608/
089-240.

Sprzedaż młodych kurek

12 tygodniowych . Mieszków, tel. (0-62) 74930-24 .
(4780/04)

Sprzedam

ziemię

3,8 ha z lasem

w Suchej , gmina Żerków. Tel. (0-62)
740-25-56.
(4781104)

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

Sprzedaż kurczaków blorierów
do uboju , żywe od godziny 13.00 . Skoraczew 11 , tel. (0-61) 287-55-86.

SKUP BYDŁA I TUCZNIKÓW - Elż
bieta Barszcz, Orchowo, ul. Szkolna 3,
tel. (0-63) 213-56-59 lub 0-608/818-991

Sprzedaż kapusty szatkowanej .
Jarocin, ul. Glinki 55. Tel. 747-32-29.

(3966/04)

(4793/04)

SKUP MACIOR I KNURÓW. Tel.
0-606/727-984.

Sprzedam rozrzutnik obornika
- dwuosiowy. Tel. 740-81-29.

(4779/04)

(SOJ 1058/04)

(4799/04)

SKUP MACIOR I KNURÓW. Gotówka. Tel. 0-608/439-125, 427-18-17.

Sprzedam cielaka byczka . Tel.
740-90-62.

(S0J519I04)

,,AGROBIS" Tokarów 8 , tel. (061) 287-56-40 poleca materiał siewny
zbóż ozimych z poznańskiej hodowli
roślin oraz nawozy.

(4802/04)

Sprzedam przyczepę
Tel. 0-605/760-214.

wywrotkę .
(4806/04)

Sprzedam wóz paszowy . Tel.
0- 507/121-678

(SOJ/1095/04)

(4807104)

Pilnie kupię jałówki cielne hodowlane. Tel. (0-62) 741 -47-61 , kom.
0-602/777-217.

KURCZAKI BROJLERY - do lub po
uboju (nie używamy pasz przemysło
wych). Chwałkowo. Tel. (0~1) 284-40-47.

(2077104)

Sprzeda ż

przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie do wynajęcia na komis lub inną
dzi ała l ność . Tel. 0-608/342-162.
(4693/04)

(4612/04)

(4661/04)

można uzyskać:

tel. (0-62) 740-13-39
w godz. od 8.00 do 15.00

(4702/04)

kapusty szatkowanej ,
w główkach i kwaszonej oraz ogórków
kwaszonych i cebuli. Arkadiusz Kuberka, Witaszyczki 3 (Słowi ków). Tel .
740-11-03

Działka

Termin realizacji : 01 .11.2004 r.
Informacje o zakresie prac

przy trasie
Katowickiej Pleszew - Jarocin . Tel.
0-605/408-209.

Kupię działkę, ziemię

(4578/04)

Wynajmę

ogłasza

„Przygotowanie terenu
i założenie trawiastego
boiska sportowego"

Specyfikację

FIAT UNO 1.0 Fire + gaz, 2000 r.,
In właściciel , 5-drzwi , zderzaki i lusterka w kolorze. Tel. (062) 741 -11-22

Podstawowa w Witaszycach
ul. Szkolna 1A

PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:

przetarg nieograniczony na wykonanie

(2265104)

Szkoła

Gazeta Jarocińska
40 (729) 1 października 2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.gj .com.pl

(4808/04)

Sprzedam siewnik zbożowy .POZNANIAK" - rok 1988. Tel. (0-62) 741-31-87.
Sprzedam pszenicę ozimą do siewu .SUKCES", pierwszy odsiew. Tel
740-03-96.

Firma

ACD POLTRANS
Aleksander
Czerwiński

SZUKAMY
KIEROWNIKA

63-300 Pleszew,
ul. Kaliska 76

zatrudni
kierowców z kat.
B,CE
w transporcie
krajowym
i zagranicznym
z powiatu pleszewskiego i okolic.
Wymagana roczna
udokumentowana
praktyka na samochodach
cięża rowych.

Tel. (062) 742-26-65

Sieć handlowa

poszukuje do no~o
otwartej placówki
kosmetyczneJ

kierownika
sklepu
Oferty kierować na
adres Gazety
Jarocińskiej

Gazeta Jarocińska
40 (729) 1 października 2004
WWw.gj.com.pl
- - - - - - - - - - - - - - -- -

. Ze skór z włosem i gładkich futra,
kurtki, spodnie, kamizelki. Sprzedaż,
reperacja oraz farbowanie używanych .
Kuśnierstwo , ul. Wrocławska 237
Jarocin . Tel. (0-62) 747-56-48.
'
(4650/04)

Przejażdżki konne w okólniku i terenie. Stara Obra. Tel. 0-602/640-044.

(SOJ/1161/04)

Atrakcyjna , młod a , blondyn ka , bez
lokum . Sex sponsoring. W iek bez
znaczenia! Godz 12.00 - 20.00. Te l.
0-888/990-846.

Remonty - zakładanie płytek , ma1owanie, murowanie, tyn kowanie, posadzki, docieplanie budynków. Płoty
zklinkiem . Tel. 0-660/073-916.
.

(I Tanio! Przewóz osób lub towarów
aweta). Tel. (0-62) 740-80-68, kom .
0·603/397-248.
Videofilmowanie i FOTO . Tel.
(0-62) 505-44-55, kom. 0-693/413-725.
(SON1100/04)

Maszyny szwalnicze - naprawa ,
P:eglądy techniczne, doradztwo. Tel.
-62)747-68-00, kom . 0-602/128-512.

(

Sch

tsoJ11121t04)

O ody z drewna - dębowe . Tanio. Tel.
( -65) 571 -19-21 .

i . Usługi transportowe - piasek,
tir, ziemia . Tel. 747-29-46 kom
·604/326-633 .
'
.
•

(SOJ/1166/04)

h Piece kaflowe - pokojowe , ku~3enne, kominki - wykonuję . Tel. 0-608/
7-923 .
(4717/04)

P.P.U. ,,SPAW' -wyk. Inst C.O. -wod.
~ can., montaż dużych Kotłowni (pełna
0
• bakurnentacja), montaż małych Kotłowni
rdzo tanio. Tel. 0-880/485-503.
(4508/04)

w KREDYTY BANKOWE, gotówkoce (bez zgody współmałżonka , porę
! ZYcieli , ograniczenia wieku) , hiporec:zne, oddłużeniowe . Jarocin - biu0 Ul. Wąska 7. Tel. 0-608/675-638.
p
(SOJ/1179/04)
n· łytki, malowanie - szpachlowa~e, tapetowanie, montaż drzwi i okien ,
rton-gips . Tel. 0-600/319-285.

M

(4764/04)

siw urowanie , tynkowanie,

płytkar

o. Tel. (0-62) 749-23-35.

N
l"el

(4255/04)

(4553/04)

PRYWATN E LEKCJE MUZYKI
- fortepian , keyboard, akord eon, gitara , saksofon , klarnet: mgr sztuki Bogdan Biadaszkiewicz, Jarocin , ul. Targowa 18, tel. 747-29-45 , kom. 0-604/
309-924.

(4797/04)

(SOJ/1164/04)

Zespół

Muzyczny „LIVE MUSIC"
- wesela, zabawy, karnawały, 18 - stki.
Ceny do uzgodnienia . Tel. 0 -606/
680- 131 , po 20 .00 (0-62) 740-85-89.
(4604/04)

Korepetycje z j. niemieckiego,
poziom podstawowy, średniozaawan 
sowany. Tanio! Tel. 747-46-28, kom .
0-609/281-264.
(4742104)

Restauracja „AZALIA " dysponuje wolnym i miejscami komunijnymi na
2005 ro k. (1. 05, 22 .05, 29.05). Te l.
(0-62) 747-79-86 lub (0-62) 747-11-77.
(4749 04)

KAPELA - akordeon , gitara, saksofon , organy, wokal. Wesela, zabawy,
jubileusze. Na żywo! Tel. 747-50-59,
kom . 0-888/940-230.
(4755/04)

ANGIELSKI - Jarocin . Tel. 0-503/
844-483.
(4792/04)

Zespól muzyczny - wesela, zabawy, imprezy okol i cznościowe . Tel. 74049-91 , kom. 0-692/373-539.

ANGIELSKI, FRANCUSKI - nauka , korepetycje , przygotowan ie do
matury. Tel. 0-504n91-789.

Chi

alowanie, tapetowanie, szpaW owanie, karton-gips. Wykończenia
knętr:z. Solidnie, tanio. Tel. 740-31-39
0111 · 0-504/416-036.
'

1.

ODBIERZ PODATEK za legalną praWe Bus 8 + 1 lub 1T + przyczepa, la-

ko ta. F-ra VAT. Tel. (0-62) 747-54-76,
rn. 0-609/217, 524.

U
(SOA/1146/04)
O..s kładanie kostki brukowej . Tel.
09/544-683.
(SOA/1144/04)

cę w Niemczech. GERMAN-CONTACT,
tel. (0-61 )853-70-07, 0-604/645-598.

OTWÓRZ FIRMĘ W NIEMCZECH
i pracuj legalnie. Tel. (0-61 ) 853-70-07 ,
0-604/645-598.
Zatrudnię mechaników samochod owych z umiejętnością spawania. Tel. 0-602/883-125.

. Agenc1·a Towarzyska GEJSZA"
no
.
"
GoGWe dziewczyny, striptiz , taniec
Ul T O; czekamy całą dobę . Pleszew,
· raugutta 26, tel. 742-74-74.

,.

40~araże blaszane ocynk i koior od

We R Zł. Bramy uchylne i dwuskrzydła
. aty. Tel. 733-88-30, 0-693/030-206 ..

łlltt(NIEMCY - POMOC URZĘDOW0(0-e1WNA GERMAN - CONTACT. Tel.
) 853-70-07, 0-604/645-598.
We ~TESCO s.c. Pożyczki gotówko-

o ~ ez poręczyoieli, zaśw iadczeń
~iea_robkach, szybka wypłata (1
"1u~l- Pleszew, ul. Poznańska (obok
Pią!k ka). Czynne od pon iedziałku do
te1 u W godzinach od 12.00 do 17.00,
11
· ax'742-00-52, 0-608/181-677.
I{
(SOP/232)
Czk R_EDYTY BANKOWE bez porę
kon~eh_ · gotówkowe, hipoteczne,
Eli!< i 0 hdacyjne. Równ ież z wpisem
So0 9ospodarcze. Minimalny dochód
Śród Zł . _.,A'C ONTO" Ja rocin , ul.
86 11118Jska 14 , te l. (0-62) 505-220
, •608/744-796.

L
(SOJ/1115/04)
V>/'('~ UK.Ąs» KREDYT GOTÓWKO-

Wvw ~Qod~y
sposób zawarcia umo0

d~ony rnu ~henta . Dla klientów spraw~1ę urn~h (~henci z listami). Wystarczy
~ildzw~~ic na wizytę. 7 dni w tygodniu.
19.oo n, tel. 0-506/050-854 lub po
747-75-22 .
'i,/
(4511/04)
le1. lkształcenie średnie w rok .
49, 0-66 2) 502-60-95, (0-62) 767-0501 /970-212 .
(1820/04)

@
GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Iwona Udzik, ginekologpołożnik, specjalista medycyny rodz innej . USG. Badania okre sowe
i w s tę p n e . Jarocin , ul. Zapłocie 22.
Przyjęci a codzienn ie : poniedz i ałe k
i wtorek od godz. 17.00, pozostałe dni
oraz w sobotę tylko po rejestracji. Rejestracja tel. kom. 0-605/077-222 lub
747-24-81. Parking dla pacjentów.
MEDICUS - Maria Suwalska
ECHO SERCA, dorośli. Rejestracja
śro dy, tel. 747-83-83.

(SOJ 1148/04)

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE - Chcesz wiedzieć wi ęcej? Zadzwoń i umów si ę na spotkanie z agentem. Tel. 0-508/852-143.

(4815/04)
(4783/04)

aprawa maszyn krawieckich .
· 0-504/358-453.

M

ZESPÓŁ MUZYCZNY - wesela
bale, plenery. Tel. 0-609/515-045 a tak~
że DISC JOCKEJ .
(1799/04)

Zatrudnię

mechaników do napraw
samochodów ciężarowych oraz ślusa
rza do 35 lat z doświadczen iem . Tel.
0-509/214-987.
Zatrudn i ę kierowcę kat. C + E, aktualne świ adectwo kwal ifikacji, udokumentowane min . 3 lata praktyki zawodowej oraz mechanika na samochody ciężarowe . Tel. (0-62) 740-16-66, od
f
8.00 do 16.00.
(SOJ/1128/04)

Atrakcyjna praca dodatkowa
- Żerków, Borek, Koźmin . Tel. (0-61)
283-38-91 , kom. 0-608/663-584.
•

•

(SOA/1099I04l

Zatrudnię kierowcę z kategori ą
prawa jazdy C, E, z praktyką. Zatrud-

nię mechanika samochodów cięża
rowych z praktyką. Tel. 747-23-00.
(SOJ/1154/04)

Parafia św. Małgorzaty w Cielczy
zatrudni organistę . Adres: Cielcza, ul.
Szkolna 11 . Tel. (0-62) 749-30-79, kom.
0-501/756-090.
(4714/04)

Pilnie przyjmę do pracy szpachlarzy, na dobrych warunkach . Jarocin , ul. Polna 28c. Tel. (0-62) 74014-96, kom. 0-604/ 125-166.
(4718/04)

Zastań konsultantkąAWONU .
dzwoń

Za747-65-83, kom. 503/006-537.
(SOJ/1181/04)

Przyjmę kierowcę na samochód cię

żarowy z naczepą. Tel.

(0-62) 747-2(x)()
(4664/04)

Zatrudnię malarza. Tel. 747-66-96.
(SOA/1147/04)

Zostań Konsultantką! Wyś lij

pod nr 0-692/494-031 o
Opłata wpisowa 1O zł.

treśc i

sms
AVON .

23

O GŁOSZENIA

MEDICUS-CHOROBYWEWNĘTRZ

NE. Lek. med . Specjalista chorób
wewnętrznych Krzysztof Ochman.
Wtorki, p iątk i. Tel. 747-83-83.
(SOJ/1100/04)

MEDICUS - ONKOLOGIA Grzegorz Urbański - specjalista chirurgii
ogólnej i onkologicznej. Poniedział
ki od 16.00, tel. 747-83-83.

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

SPECJALISTYCZNY GABINET
NEU ROLOGICZNY - lek. med.
B. Łysiak-Małecka, SPECJALISTA
NEUROLOG , SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ . Przyjęcia dorośli i dzieci : pon i edziałek i p i ątek
po rejestracji telefonicznej 7 4 7-12-04 ,
po godz. 20.00 , środa bez rejestracj i
16 .00 - 18 .00 . Jarocin. Gołębia 3
(obok kina ). W dniach od 22 września do 05 października PRZERWA
URLOPOWA .
PRACOWNIA EEG - badania encefalograficzne mózgu . Przyjęcia po
uprzedniej rejestracji telefonicznej 74 710-09, Jarocin , ul. Gołębia 3.
SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZN O-POŁOŻNICZY,
PRACOWNIA USG, KTG leczenie nadżerek LEEP - LOOP - lek. med. K.
Małecki - SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK . Przyjęcia : wtorek,
środa , piątek 16.00 - 18.00, po rejestracji telefonicznej 747-12-0{ po
20.00.Jarocin, ul. Gołębia 3. W dniach
od 22 września do 05 października
PRZERWA URLOPOWA.
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.

GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Edyta Jerzycka ; diagnoza i porady psychologiczne, psychoterapia . Jarocin , ul. Wrocławska 38. Rejestracja te~
lefoniczna 747-82-83, 0-607/093-111 .
Dr med . Dorota Fundowicz specjalista onkolog p rzej ęcia poniedzia ł
ki, Jarocin ul. Wrocławs k a 38 (przychodnia MEDAN) od 15.00 , rejestracja
tel. 747-22-61 , od 8.00do 18.00.
Tel. 0-691 /1 40-224.
(2764/04)

GABINET GINEKOLOGICZNY - USG.
lek. med. Mirosława Sosińska - Walczak, specjalista ginekolog - położ
nik. Przyj ęcia prywatne: pon i edzi ałek ,
czwartek od 16.00; Jarocin, ul. Gołę
bia 3. Rejestracja tel. 747-38-42 .
(SOJ 1081/04)

GABINET PEDIATRYCZNY - lek
med. Teresa Florkowska - Sosińska ,
specjalista chorób dziecięcych .
Przyjmuje codziennie po 16.00. Jarocin, os. 1000-lecia 3/32, tel. 747-21 -09 ,
kom. 0-604/530-963.
(SOJ/1105/04)

PORADNIA UROLOGICZNA: przy- wtorki. Specjaliści z Puszczykowa: dr Marek Baranowski, środy - dr
Piotr Przybył . PORADNIA KARDIOLOGICZNA : pon i edz i a ł ek i p i ątek .
Specja liści z Poznania: dr n. med. Marek Grygiel, dr Marek Prech. Badanie stymulatorów serca . PORADNIA PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNA:
p i ąte k, sobota - dr Marek Proch i psycholodzy Alina Walendowska i Dorota
Groth. Kontrakty z NFZ bezpłatnie . Pleszew, ul. Garncarska 1c. Tel. 742-75-33
badania kierowców i profilaktyczne.
'

j ęcia

(Sop 334/04)

GABINET GINEKOLOGICZNY USG lek. med. Katarzyna Zioło - specjalista ginekolog - położnik. Przyjęc i a : poniedz i ałek , środa od 16.00;
Jarocin , ul. Kasztanowa 5/1 3, rejestracja tel. 747-59-36.
(SOJ 990/04)

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 .

(SOJ 934/04)

NEUROLOGIA - NOWaMED - Robert Nowak specjalista neurolog. Poniedziałki i czwartki od 18 .00 , tel.
747-44-67 .
EEG - NOWaMED, Jarocin, ul. Moniuszki 9, rejestracja codziennie po
17.00, tel. 749-51-89.

LARYNGOLOGIA - NOWaMED Agnieszka Nowak specjalista otolaryngolog. Czwartki od 18.00, tel. 747-44-67.
APARATY SŁUCHOWE - NOWaMED . Jarocin , ul. Moniuszki 9, czwartki od 15.00- 17.30, tel. 747-44-67.
Od 1 września Specjalistyczny
Gabinet Lekarski i Poradnia Medycyny Pracy lek. med. Zofii Tomczyk
został przeniesiony na ulicę Wrocławską 38 - przychodnia . MEDAN".
Przyjęcia pon . - czw., 16.30 - 18.30.
(SOJ 1073/04)

Prowadzi sprzedaż:
- kule ło kci owe , laski
podpórki, baloniki
wózki inwalidzkie
pasy przepuklinowe
sprzęt rehabilitacyjny: rowery rehab.,
rotory, urządze nia do ćwicze ń
ortezy staw u sko koweg o, kolan a,
nadgarstka, ło kcia , ramienia i barku
pasy stabil iz. l ęd źw i owo - krzyżowe,
gorsety
kołnierze stabilizujące , tutory i aparaty
ortopedyczne, stabil izatory
mierniki ciś nienia , glukometry
łóżka szpitalne
materace p. odlezynowe, pod uszki
p. odleży nowe
sprzęt sanitarny: baseny sanit., kaczki
sanit. , itp.
pielu chomaj tki, pod kłady , s p rzę t
stomijny
wypożyczenia :
szpitalne , ortope dycz ne
z regulacją elektr.
wózki inwalidzkie
- podpórki, balkoniki
- kule łokciowe
- sprzęt rehab .: rowery rehab., rotory

Prowadzi

-

łóżka

Czynne od pn. do pt w godz. 9.00 - 16.00
tel. 747-33-33 wew 73

GABINET s.o.s. o
STOMATOLOGICZNY
· stomatologia zachowawcza
· protetyka . chirurgia
. choroby przyzębia
· wybielanie zębów
Czynne:
od poniedziałku do czwartku 16.00 -21.00
piątek 9.00 • 14.00

Jarocin, ul. Kościuszki 12A
tel. 505-28-08
Możliwa rej estracja telefoniczna

Jarocin ul. Sienkiewicza 14
(obokdw. PKS! Pl{P) poi~ godz. 19.00- 20.30

Jarocin ul. Wrocławska 928
('Mlj!óe od s!rony os. Kolllljłucji 3 Mqo)
wlorki godz. 17.00. 18.00

Pleszew, ,I. Wyspimskiego a
(Centrum Usług Med.) wtorl:i gadL 19.00 . 20.00
(rljeslro<io 1el. 742-48-89)
Lecze ni e: trądz.ika, luszctycy, ~aybicy, alergii
l'horób skóiy, wlosóv. i rw,nok i. .. Dorom 1 dz.ia: i
Usuwan ie: kurzajek. broda.... ck. kłylctO.
wJ6knmk.ó\.\, naczynialów. odcisków 11p.

Tel. dom. Poznań (0 prefiks 61) 823-01 63
lub0-001-819-926

SPEUALISTYUNE
GABINETY LEl<ARSl{IE
JAROCIN, UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)
Prywatnie przyjmują lekarze
z klinik poznańskich w zakresie:
• chorób wewn ę trznyc h i kardiologii
pon i edziałe k 15.30 - 17.30
prof. dr hab. med . Andrzej Tykarski
(SOJ 11 69/2004)

• ginekologii i poło żni ctwa , onkologii
wtorek I sobota:
rejestracja telefoniczna 747-28-17
dr hab. med. Ewa Nowak-Markwitz
(SOJ 11 70/2004)

0-696; SPECJALISTYCZNY GABINET
UROLOGII i ANDROLOGII

(SOJ 715/04)

Lek. med. Artur Kułakowski, specjalista UROLOG CHIRURG. Badania
USG. Przyjęcia : J-n. , Ul. Wrocławska
92 B, poniedziałki. Wizyty po rejestracji
telefon icznej: tel. 0-604n59-490.

ORT-MED
Jarocin, ul. Szubianki 21

(SOJ 1002104)

PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Małgorzata Matuszczak - diagnoza , psychoterapia. Jarocin , ul. Kilińskiego 9 - terminy spotkań
do uzgodnienia . Tel. 0-501/6'i7-806 .

MEDYCYNA PRACY , BADANIA
KIEROWCÓW, lek. Elżbieta Skrzypczyńska - codzi ennie Jarocin ul
Bema 29/15, tel. 505-23-25, tel.
270-000.
GABINET UROLOGICZNY - Kazimierz Wysocki, specjalista urolog . Przyjęcia w każdy piątek od
godz. 19.00 . Jarocin , ul. Wrocławska
38 , przychodnia . MEDAN". Rejestracja te l. 747-22-61 , od godz. 8.00 do
18.00 .

Sklep - Wypożyczalnia

• ortopedii dziecięcej i doros łych ,
choroby kolana, urazy sportowe
2 razy w miesiącu środa 16.00
rejestracja telefoniczna (0-61) 867-66-36
dr med. Krzysztof Ruszkowski
(SOJ 117 1/2004)

prof. dr hab. n. med.
Bolesław Otulakowski
Przyjęcia :

„Medicus", ul. Wrocławska 46
czwartki od 17.00
rejestracja tel. 747-28-35
„ALFA-MED", ul. Hallera 9
(w ramach umowy z WRKCh )
wtorki 13.00 -17.00
czwartki 12.00-17.00
rejestracja tel. 747-36-36 w. 220
0-602/653-494

• chirurgii ogólnej , żył, tętnic i ży la ków odbytu
badanie przepływu me tod ą dopplera
1 i 3 ś roda miesiąca 15.30 - 17.30
rejestracja telefoniczna 0-603/ 126-484
dr med. Zbigniew Krasiński
(SOJ 117212004)

• psych iatńi , psychoterapii i psychologii
1 i 3 ś roda miesiąca 15.00 - 17.00
informacja tel. 0-601 /7 57-437
lek. med . Dorota Łojko
(SOJ 1173/2004)

• chorób oczu
czwartek 15.30 - 17.30
dr med . Andrzej Styszyński
(SOJ 1174/2004)
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KOMUNIKAT
Prokuratura Rejonowa w Jarocinie , na podstawie art. 305§4 kpk
i art. 131§2 kpk , zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie naruszenia
praw pracowniczych przez Zarząd Jarocińskich Fabryk mebli S.A. że
postanowieniem z dnia 23 września 2004r. umorzono dochodzenie
w sp rawie uporczywego naruszenia praw pracowniczych przez
Zarząd Jarocińskich Fabryk Mebli S.A. a polegające na nieterminowym
wypłacaniu w okresie od czerwca 2003r. do lipca 2004r. wynagrodzeń
za pracę i innych świadczeń tj . o przestępstwo z art. 218§1kk.

MAGAZYN OKIEN TYPOWYCH

ANGLTSTA
zap rasza na

Kursy przygotowujące
do Nowej Matury

od 1994

. , 0 \at\

)\l't}.

nieJniecki

język

polski
historia
WOS
matematyka
chemia
biologia
fizyka
małe

grupy
nauczyciele

doświadczeni

Jarocin. ul Woj„k,1 Pobk,ęgo ,f,f
rel./ fax : 747 05Y5

www.anglista.com.pl

OKAZJA.
WYPRZEDAZ

PAP

Z PRÓB PRODUKCYJNYCH

Papy zgrzewalne
modyfikowane SBS

już od 3

francuski
wioski
rosyjski

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

"

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:

·• systemów alarmowych
• tv przemysłowej
• zabezpieczeń
antywłamaniowych

i antynapadowych

Tel. kom. 0-503/034·90
0-606/438-9

początek zajęć

w październiku
.\

~0~

e~~~'I·

angielski

dl a
St'kret.-,:n

dla d :: i eci
( sobo ~a )

do ro s łych

CZ) llll)

od 1;-20 (J'n,Cz, Pt do 18. So<J-11 )

Jarocin. ni Wojska Polskiego '14

tel/fax: 747 0535
www.anglista.com.pl

--

Zakład

ształcenia

~-

Zawodowego

Jarocin, ul. Przemysłowa 3
telJfax (0-62) 747-32-61

organizuje
kursy - szkolenia
..J Specjalista ds. kadr i plac

zł/m2

Papy tradycyjne
niepełnowartościowe

tylko

hisapański

Pouczenie dla pokrzywdzonych:
1. Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy
i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do prokuratora
nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził to
postanowienie /art. 306§ 1i2kpk/
Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychylił się do zażalenia , kieruje je
do sądu /art. 306§2kpk/. Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone
postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem
wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia
wskazanych czynności /art. 330§ 1kpk/.
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu
oskarżenia wyda ponownie postanowienie o umorzeniu śledztwa
- dochodzenia*/. Postanowienie to będzie podlegało zaskarżeniu tylko
do prokuratora nadrzędnego fart . 330§2kpk/.
W razie utrzymania w mocy przez prokuratora nadrzędnego
zaskarżonego postanowienia, pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306§ 1i §2kpk może wnieść akt oskarżenia
do sądu w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu /art. 330§2kpk, art. 55§ 1kpk/.
Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55§ 1i2kpk.
Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia
przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do
postępowania fart . 55§3kpk.
2 . Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem
prokuratora, który wydał postanowienie.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu
postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego
terminu jest bezskuteczne /art. 122§1i2 i art. 460 kpk/
3. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych , że ich indywidualne
zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby
poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania zawiadamia się
ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji / art. 131 §2kpk/
4 . Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis §2
stosuje się odpowiednio . Należy jednak zawsze doręczyć je
pokrzywdzonemu , który w terminie zawitym 7 dnia od dnia ogłoszenia
o to się zwrócić /art. 131 §3kpk/.

KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY

O, 1Ozł/kg

około 5 zł/rolka
IDZIE JESIEŃ, NIE CZEKAJ
Ceny netto, podatek VAT= 22 %
IZOLACJA • JAROCIN S.A.
SPRZEDAŻ DETALICZNA
Jarocin, ul. Poznańska 24
tel. (0-62) 747-04-71

.J Kierowców wózków jezdniowych,

.J Obsługa komputera z internetem

:J Obsługa kas fiskalnych
• rozpoczęcie 29.09 br. godz. 15.00

..J Palaczy

kotłów

C.O.

- rozpoczęcie 05.10 br godz. 15.00

::.J Uprawnienia elektro-energetyczne
typu „E"

U Księgowości z wykorzystaniem
komputera

U Spawania

półautomatem .

elektrycznie

1 cięcie plazmą

Czy masz unikalny klucz z dodatku telewizyjnego Gazety Wyborczej z 1 października? Tak? ·k
1
To przynieś go do Autoryzowanego Dealera Forda i sprawdź w dniach od 1 do 14 paździerri Cl,
czy wygrasz Forda Focusa C-MAX i Forda Fiestę. Dwa Fordy dla jednej osoby!

Przyiedi do Forda, a nie

będzie

Ci przykro!

U BHP dla pracowników
O BHP dla pracodawców I osob
kierujących

pracownikami

oraz inne stosownie do potrzeb
zakładów pracy

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

I
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POZNAŃSKA KLASA OKR~GOWA

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWEGO SZKÓŁ

Powoli do góry
Kolejne trzy punkty wywalczyli piłkarze Phytopharmu Klę
ka. W Międzychodzie pokonali

2:0 tamtejszą Wartę, beniaminka
rozgrywek, i awansowali na dzieWiąte miejsce w tabeli.
-Znczęliśmyzbytospale- mówił
Po meczu Adam Parus. - Zawsze
Jak gramy w sobotę tak jest. Na
szc? , ·
. , ~ęsc1e szybko się zrejlektowalzs,ny i zdołaliśmy wywalczyć trzy
Punkty· w p1erwsze1
.
. po1owie. gospodarze mieli lekką przewagę,
a/emy m1e
· 1·1smy
- za to lepsze sytua ·
CJe - dodał grający trener Phy10Pharrnu.
. l<Jęczanie objęli prowadzenie t ·
Pt uz przed przerwą. Marcin
eszar dokładnie przymierzył
z rz:utu wolnego z około 20 m
1
Posiał piłkę nad murem ' nic
d.
r a.Jąc szans bramkarzowi. PiłkaZe Phytopharmu już kilka minut Wcześniej powinni byli pro\Vact .
Z1ć, gdyż w polu karnym

faulowany był Adam Paru s, ale
sędzia nie podyktował jedenastki i dodatkowo uk a rał żółt ą

kartką

trenera klęczan.
W drugiej połowie Phytopharm opanował już grę i uzyskał przewagę, którą udokumentował bramką zdobytą przez
Tomasza Parusa. Marek Łuka
szyk wrzucił długą piłkę. Robert
Plócieniczak zgrai ją głową na
J 6 m do „Tomy". Ten zastawił
się i wykorzystując błąd w ustawieniu bramkarza, posłał piłkę
w krótki róg. Wcześniej trzykrotnie zaskoczyć golkipera gospodarzy próbował Adam Parus, ale jego strzały zza szesnastki szły w środek bramki
i spokojnie stały się łupem
bramkarza.
Warta Międzychód. beniaminek rozgrywe~, w tym meczu
praktycznie tylko raz zagroziła
poważnie bramce Phytopharmu.

kiedy to w pierwszej połowie pił
ka, po strzale zawodnika gospodarzy, trafiła w poprzeczkę.

W następnej kolejce do Klęki
przyjeżdża

lider rozgrywek Lechita Kłecko. Mecz odbędzie ię
w niedzielę 3 października . Początek o godz. 15.00.
(faf)

0:1 - Marcin Fleszar,
z rzutu wolnego (45.)
0:2 - Tomasz Parus,
po zgraniu głową przez Roberta
Plócieniczaka (70.)
Phytopharm: A. Pełczyński, M.
M. Parus, M. Fleszar
(80. J. Jędrzak), O. Wawrzyniak,
R. Plócieniczak, A. Parus, Ł.
Łączny (83. M. Ferdynand), A.
Aleksandrowicz, T. Parus, M. Preś
(71. G. Urbański)
Łukaszyk ,

2: sukcesami na tatami
gt

kiewicz zajął w tych zawodach
trzecie miejsce i uzyskał awans
do finałów. Bardzo dobrze „bil
się" Daniel Orczykowski (kat. 46
kg), który jest jeszcze miodzikiem. Po wygraniu kilku walk.
niestety w finale wykonał niedozwoloną technikę i został zdyskwalifikowany. W eliminacjach
nieźle spisał. ię także Robert Zaremba (kat. 81 kg), który zajął
trzecie miejsce. ale względy regulaminowe (z tej kategorii awansowało tylko dwóch zawodników) nie pozwoliły mu wziąć
udziału w finale. W zawodach
wziął także udział Piotr Kiliński
(kat. 60 kg), ale nie odegrał w nich
większej roli.

***
W finale Ogólnopolskiego
Turnieju Klasyfikacyjnego Seniorów we Wrocławiu wzięło udział
dwóch reprezentantów IPPON-u.
Michał Wyrwiński (kat. 73 kg)\'>
stawce 45 zawodników zajął

Wielkopolski Szkolny Zwią
zek Sportowy dokonał podsumow an i a wyników osiąganych
przez uczniów w roku szkolnym
2003/2004. Szkoły powiatu jarocińskiego nadal należą do tych,
które osiągają bardzo dobre wyniki w rywalizacji sportowej.

stym miejscu. Powiaty ościenne
wypadają w tej klasyfikacji
znacznie słabfoj.
Jeszcze lepiej wypadają wyniki osiągane przez szkoły powiatu jarocińskiego w rywalizacji gimnazjów. Po raz drngi z rzę
du, z ogromną przewagą ponad

W kategorii szkół podstawowych:
1. SP 2 Pila
209,5 pkt
10. SP 2 Jarocin
150 pkt
14. SP 5 Jarocin
128 pkt
48. SP Klęka
75,5 pkt
61. SP 4 Jarocin
64,5 pkt
64. SP Żerków
62,5 pkt
62 pkt
66. SP Witaszyce
133. SP Golina
35,5 pkt
24,5 pkt
208. SP Wilkowyja
326. SP Chocicza
3,75 pkt
1 pkt
363. SP Boguszyn
381. SP Mieszków
1 pkt

310. Niepubliczne Gimnazjum Golina
1 pkt
361. Gimnazjum Nowe Miasto1 pkt

Punktowały

Punktowało

433

szkoły

Klasyfikacja współzawodnictwa
gimnazjalnych:
1. Gimnazjum Jarocin
281 pkt
5. Gimnazjum Żerków
185 pkt
51. Gimnazjum Kotlin
77 pkt
117. Gimnazjum Witaszyce 38 pkt
165. Gimnazjum Chodcza 26, 15 pkt
184. Gimnazjum spololeczne Jarocin
23,50 pkt
238. Gimnazjum Jaraczewo
12,50 pkt
243. Girmazjum5Jarodn
11 pkt
309. Gimnazjum Cielcza
1 pkt

szkół

OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE KLASYFIKACYJNE W JUDO

Mateusz Mazurkiewicz (IPPON Jarocin)
zajął piąte miejsce w fil'u . . nale Ogólnopolskiego
ró rnieJu Klasyfikacyjnego J unioMlodszych w Judo w kate1
\V ~ do 50 kg, które odbyły się
Polu. To największy dotychczasow
.
kt,
~ sukces tego zawodrnka,
\r:.wsró~ juniorów młodszych
Je dopiero od niedawna. -Ma1eusz,
.
/sra . ~iał nawet szansę, aby wy1, ć całe zawody - mówił Jacek
0
1llczak, trener IPPON-u. - Wy0
orał d ·
d
. w,e walki i chyba za bar<.o SIP
.
.
.
/snąć• ~rzestraszyl, ze moze osią< ·vvielki sukces. Ale to miody
sa1vodnik ,· b f d._ ,e. 111,a. I wie. lk-q
<llnsr "'ebyl ' ·1
,vZłY//7 ' '· k ,yc 1101 ep\·zym
. . w pr-v~Ą ro u - dodał Tomczak.
01'1<. by wystartować w finale
liz w_ Opolu zawodnicy rywaby~wa_h w eliminacjach, które od\V n~ się We Wrocławiu. Wzięło
ICh Ud .
·
ków
ział czterech 1awodmlPPON-u. Mateusz Mazur-

W szkołach
na sportowo

dziewiąte

miejsce. Krzysztof
(kat. 8 J kg) nie odegrał
większej roli w zawodach. We
wrocławskim finale nieźle zaprezentował się były zawodnik
IPPON-u Sławomir Tomczak,
aktualnie reprezentujący AZS
AWFiS Gdańsk, który zajął
piąte miejsce w kategorii do
100 kg.
Swigoń

***
W finale Ogólnopolskiego
Turnieju Kła yfikacyjnego Mło
dzieżowców w Gdańsku zaprezentował się również Michał Wyrwiński. który był siódmy w kategorii do 73 kg.

***
Marcin Mazurkiewicz. Daniel Orczykowski i Artur Gramała zwyciężyli w Mistrzostwach Makroregionu Zachodniego Miodzików. Szerzej o
zawodach w snac;tępnym numerze „Gazety Jarocińskiej"
(faf)

W klasyfikacji szkół podstawowych na dziesiątym miejscu
znalazła się Szkoła Podstawowa
nr 2 w Jarocinie, gromadząc 150
punktów, i jes.t to najlepszy wynik spośród szkół rejonu kaliskiego. Niestety, najlepsze szkoły
z pozo talych rejonów Wielkopolski znalazły się na wyższych
miejscach w czołowej dziesiąt
ce. Czternaste miejsce zdobyła
Szkoła Pod tawowa nr 5 w Jarocinie (128 punktów). Spośród
szkół Ziemi Jarocińskiej w pierwszej „setce" znalazły ię jeszcze:
SP Klęka (48. miejsce), SP 4 Jarocin (61. miejsce), SP Żerków
(64. miejsce) i SP Wita zyce (66.
miejsce). Bardzo dobrze sytuacja
wygląda po· zliczeniu punktów
uzyskanych przez wszystkie
szkoły w klasyfikacji powiatów.
Na trzydzieści pięć powiatów
wielkopolskich, szkoły powiatu
jarocińskiego zgromadziły 557 ,5
pkt, co plasuje Jarocin na szó-

Punktowało

375 szkól

Klasyfikacja współzawodnictwa
ponadgimnazjalnych
1. ZS im. S. Staszica Pila 283 pkt
25. ZSP 1 Jarocin
109,20 pkt
46. ZSO Jarocin
73,50 pkt
178. ZSP Tarce
4 pkt
192. ZSP 2 Jarocin
2 pkt
szkół

219

szkół

Klasyfikacja powiatów:
podstawowe:
1. Miasto Poznań
1991,70 pkt
6. Powiat jarociński
557,50 pkt
Gimnazja
1. Miasto Poznań
1918,30 pkt
5. Powiat jarociński
553 pkt
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Miasto Poznań
1517,60 pkt
24. Powiat jarociński 188,70 pkt
Szkoły

Ogólnie
1. Miasto Poznań
9. powiat jarociński

5427,60 pkt
1299,20 pkt

osiemdziesięciu

punktów nad
- Gimnazjum 33
Poznań - w tej rywalizacji zwy-·
ciężyło Gimnazjum Jarocin (281
punktów). Bardzo wysokie piąte
miejsce zajęło Gimnazjum w Żer
kowie (185 punktów). W pierwszej
,,setce" znalazło się jeszcze Gimnazjum w Kotlinie (51. miejsce).
W klasyfikacji powiatów w rywalizacji szkól gimnazjalnych powiat
jarociński zajął piąte miejsce.
Nieco gorzej prezentują się
wyniki uzyskiwane w rywalizacji
sportowej przez szkoły ponadgimnazjalne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie znalazł się na dwudziestym piątym
miejscu, a Zespól Szkół Ogólnokształcących na czterdziestej szóstej pozycji. Powiat jarociński zajął
w sumie dwudzieste piąte miejsce.
Ogólnie, biorąc pod uwagę
wyniki wszystkich szkół, powiat
jarociński zajmuje dziewiąte
miejsce w Wielkopol ce.
(pw)
kolejną szkołą

S PRI T

[!]

Maraton
Paweł Roszak (TKKF Trucht Jarocin) zajął 17. miejsce
w klasyfikacji generalnej XXVI Maratonu Warszawskiego,
który został rozegrany w niedzielę 19 września. Jarociński

długodystansowiec uzyskał czas 2 .51 ,39 co dało mu czwarte miej-

sce w swojej kategorii wiekowej. Zwyciężył Zbigniew Wandachowicz ·
(Start Szczecin)- 2.14,49. W biegu wzięło udział wiele znanych osobistości ze świata polityki i mediów. M.in. Piotr Kraśko i Maciej Kurzajewski z TVP 1. Maraton ukończyło 942 zawodników.
(faf)
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OD ATEN DO JAROCINA

ecz ze starost
Ponad osiemdziesiąt
osób wzięło udział w
Turnieju Tenisa Stolo_ _ __. wego, który w ramach
projektu „Od Aten do
Jarocina" został rozegrany w sali
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
w Jarocinie. Niektórzy zawodnicy
mogli rozegrać krótki mecz ze starostą Sławomirem Wąsiewskim.

,.

Zawody w tenisie stołowym,
zorganizowane przez UKS Czwórka Jarocin, odbyły się z pełnym ceremoniałem olimpijskim. Podczas
uroczystego otwarcia, które prowadziła główna organizatorka turnieju - Iwona Tobolska, odczytany został przez Marcina Gęściaka
apel olimpijski. Złożone zostało przyrzeczenie olimpijskie.
W imieniu zawodniczek i zawodników przyrzekała Katarzyna
Urbanowicz, zaś w imieniu s ę-

dziów - Róża Konkolewska. Zapalony został znicz olimpijski.
Wniósł go na salę Dawid Matuszewski, po czym przekazał Maciejowi Pawlakowi. Przy dźwię
kach hymnu polskiego poczet
sztandarowy w składzie Alicja
Zięciak, Maciej Mikołajczaki Urszula Wiśniewska wciągnął na
maszt flagę olimpijską. Uczestników turnieju przywitała wicedyrektor Zespołu Szkól Zawodowych nr I Maria Banaszak, zaś oficjalnego otwarcia dokonał starosta Sławomir Wąsiewski.
Przed rozpoczęciem rywalizacji po jednym przedstawicielu
z każdej grupy wiekowej dostąpi
ło zaszczytu „wymiany kilku piłek " ze starostą Wąsiewskim. Byli
to: Katarzyna Mikołajczak, Maciej
Kujawa, Iga Durczak, Adam Ką
dziela, Mateusz Grobelniak, Ali-

TURNIEJ rozgrywano jednocześnie na pięciu stolach

cja Zięciak, Mateusz Witczak
i Ewa Ciemniejewska.
Faworytami zawodów byli
oczywiście zawodnicy trenujący

w klubie UKS Czwórka Jarocin
i to głównie oni zwyciężali. Jednakże na zawody przyjechali także „amatorzy" ze szkól, które nie
specjalizują się w uprawianiu tenisa stołowego - m. in. ze Szkoły
Podstawowej w Lubinii Malej,
z gimnazjów w Potarzycy, Górze,
Kotlinie, a także reprezentanci
Państwowego Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Zapewne dlatego w turnieju wzięła udział rekordowa liczba zawodników. Najbardziej zacięta była rywalizacja w najlicz-

nazjów, w której o medale wal·
czylo siedemnastu zawodnikóW-_
Zacięta była także rywaliza~Ja
w grupie seniorów, gdzie sęd,zid
wał Marek Tobolski. Sposr
czternastu mężczyzn najlepsz~
okazał się Maciej Wiśniewski ·
ko·
Jego siostra Hanna była jedyną.
11
bietą, która zgłosiła się do udzta L
w turnieju.
.
dni·
Trzech najlepszych zawo
ków w każdej kategorii stawało ~a
Podium i otrzymywało w nagroest·ę
dyplomy i medale. Wsz.yscy ucz
nicy dostali słodycze.
. (pVI)

niejszej grupie chłopców z gim-

SŁAWOMIR WĄSIEWSKI wręcza/

nagrody
kategoriach wiekowych.
medalistki z kategorii klas IV i młodszych

STAROSTA

zwycięzcom zzwodćmw najmłodszych

Na

zdjęciu

MACIEJ PAWLAK

niósł

znicz olimpijski

szkoły

podstawowe:
kl. IV i młodsze
1. Marta Pakula
SP 4 Jarocin
2. Julita Michalska SP 2 Jarocin
3. Katarzyna Mikołajczak SP 4
chłopcy kl. IV i młodsi
1. Maciej Kujawa
SP 2
2. Kacper Szustak SPLubiniaMala
3. Marcin Ostojski
SP 2
dziewczęta kl. V i VI
1. Iga Durczak
SP 4
2. KatarzynaUrba11CM1CZSP 4
3. Natalia Kujawa
SP 2
chłopcy kl. V i VI
1. Adam Kądziela
SP Cielcza
2. Marcin Gęściak
SP 4
3. Jakub Becela
SP Wilkowyja
gimnazja
dziewczęta

KILKU ZAWODNIKÓW miało okazję sprawdzić umiejętności tenisowe starosty Sławomira Wąsiewskiego m. in. Iga Durczak

BARDZO ZACIĘTY był pojedynek finałowy w kategorii
chłopców ze szkól ponadgimnazjalnych - Maciej Mikołajczak (w głębi) pokonał w nim Macieja Pawlaka

dziewczęta

1 . Alicja Zięciak
ZS 3 Jarocin
2. Katarzyna Durczak Gim. Góra
3. Ewa Regulska
Gim. Potarzyca

chłopcy

.
·a
1. Marcin Witczak
ZS W1 lkowYJ.
2. Dawid Matuszewski Gim. 1 Jaroci~
3. Mateusz Grobelniak Gim. 1 Jaroci
szkoły

ponadgimnazjalne

dziewczęta

.
1. Ewa Ciemniejewska ZS0 Jarocinin
2. Urszula Wiśniewska ZSZ 1 Jaroc
3. Paulina Adamiak ZSP Tarce

1. Maciej MikolajczakZS0 Jarocin
2. Maciej Pawlak
zso
3. Mateusz Witczak ZS0
seniorzy
mężczyżni

1. Maciej

Wiśniewski

2. Norbert Frąckowiak
3. Aleksander Kujawa
kobiety
1 Hanna Wiśniewska

OD ATEN

o
DO J~itG!~~KIE
/

~..:i:

(\

UCZESTNICY turnieju seniorów

ŹRÓDlEM POZYTYWNYCH WARTOŚCI

Generalnego
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Przesp(t)any początek
Piłkarze Gromu Golina ulegli,
mimo ambitnej postawy, w Ostrzeszowie jednemu z faworytów roz~wek w klasie okręgowej - AKS
Victorii 1:3.

dośrodkowania

z drugiej strony
pola karnego i ponownie Dawid
Liske był bez szans na obronę.
Piłkarze Victorii w sumie przez
pól godziny dominowali na bo-

Derby na remis

wszystkim pomocnicy przejęli
nad środkową strefą boiska. Podopieczni Sebastiana
Waszkiewicza dość składnie
przeprowadzali akcje, ale tylko
do pola karnego. Mimo iż Victoria grała coraz bardziej nerwowo i obrońcy coraz częściej popełniali błędy, to w zespole z Goliny brakowało zawodnika, który
kontrolę

3:1
(2:01

1:0 - (5.),
2:0 - (1 O.),
3:0 - (77.),
3:1 -Artur Sobczak

- z rzutu karnego po faulu na Grzegorzu Pólrolniczaku (84.)
Liske - A. Cyfert, W. Tomaszewski, L. Michalak, D. Liberek
(60. B. Maniak), A. Kowalczyk (50. P.
Stępień), Ł. Stachowiak, S. Machowiak, S. Waszkiewicz, R. ldkowiak
(77. G. Pólrolniczak), A. Sobczak

Grom: D.

ARTUR SOBCZAK

zdobył z rzutu karnego honorową bramkę dla Gromu

Mecz w zasadzie został roz8'.1'2Ygnięty w początkowych dziesięciu minutach. Gracze z Ostrzesz~wa, jak należało się tego spodziewać, od pierwszego gwizdka
natarli z impetem na bramkę Gromu.
d . Piłkarze z Goliny, choć wie~teli, że tak właśnie to spotkanie się rozpocznie, nie potrafili
Przeciwstawić się szybko i pomy;1~wo grającym gospodarzom.
liz w 5. minucie. po dośrodko
W .
k an1u z prawego skrzydła w pole
arne, pozostawiony bez opieki
napastnik Victorii głową z piąte
~~ metra posiał piłkę do siatki.
iernal identyczną akcję przeprowt?~i l! gospodarze pięć minut
Zniej. Tym razem zawodnicy
romu nie zdołali zablokować

6

isku. Grali pewnie, długo utrzymywali się przy piłce, poszukując spos~bu na najlepsze rozegranie akcji, z łatwością uwalniali się
spod opieki piłkarzy Gromu. Nie
grzeszyli jednak skutecznością,
dzięki czemu prowadzili nadal
,,tylko" dwoma golami. W ostatnim kwadransie pierwszej poło
wy gra się wyrównała. Na ataki
gospodarzy podopieczni Sebastiana Waszkiewicza zdołali odpowiedzieć kilkoma kontrami.
Nieee Inie strzelali Lechosław Michalak i Artur Sobczak. Najlepszą
sytuację Grom miał w 42. minucie. Ryszard Idkowiak strzelił
z rzutu wolnego tuż nad poprzeczką.
W drugiej połowie Grom zagra I znacznie lepiej. Przede

potrafiłby

w

I

decydującym

mopodaniem
stworzy.ć partnerom dobrą sytuację strzelecką. W 77. minucie po
kontrataku Victoria strzeliła trzeciego gola i nadzieje na odrobienie strat prysły. W końcówce
meczu Grom atakował prawie
całym zespołem, narażając się na
kontry, ale fantastycznie w bramce spisywał się Dawid Liske,
który obronił kilka strzałów w sytuacjach „sam na sarn" z rywalami. Wreszcie w 84. minucie rezerwowy Grzegorz Półrolniczak
został sfaulowany w polu karnym, a Artur Sobczak z „jedenastki" zdobył honorowego gola
dla Gromu.
mencie

dokładnym

(pw)

Remisem 2:2 zakończyło się
kolejne spotkanie derbowe powiatu jarocińskiego w kaliskiej
A-klasie. Na boisku w Magnuszewicach Błękitni Sparta Kotlin
podzielili się punktami z Gladiatorami Sierszew Pieruszyce.
Początek meczu należał do
gospodarzy, którzy mogli w 15.
minucie objąć prowadzenie, ale
strzał Maciej Haręży trafił w słupek. Później kilka groźnych akcji przeprowadzili gracze z Piemszyc, jednak uderzenia Jerzego Błaszczyka, Pawła Gibkiego i Pawła Janiszewskiego
minęły światło bramki. W 36.
gospodarze, za sprawą Bogumila Mrugacza, który wszedł
między obrońców, zdobyli gola,
. ale prowadzeniem cieszyli się
tylko osiem minut. Wyrównującą bramkę do szatni, w ostatniej minucie pierwszej połowy
strzeli! Paweł Gibki.
Druga połowa także zakońI
czyła się remisem, tyle, że tym
razem pierwsi gola zdobyli Gladiatorzy. W 52. miejscowy bramI
karz, Grzegorz Sobczak, popelI nil błąd, wypuszczając futbolówpo uderzeniu Gibkiego. Na
I kę
taką okazję czyhał tylko Paweł
I Janiszewski i spokojnie posłał ją
do siatki. Sześć minut później

I
I

I

Sobczak zrehabilitował

się

gości

- wpadła do siatki.
- Bylifmy bliżsi zwycięstwa.
Mielifmy przewagę optyczną,
nasze posiadanie piłki można
ocenić na 60-70 procent, ale
skończyło się remisem - powiedział trener Gladiatorów Jerzy

2:2
(1:11

1 :O - Bogumił Mrugacz (36.)
1 :1 - Paweł Gibki (44.)
1 :2 - Paweł Janiszewski (52.)
2:2 - Maciej Haręża (80.)

Sparta: G. Sobczak, M.
Pitryga, M. Kula, M. Szymendera, J. Niewiada, E. Andrzejczak,
K. Soko/owski (60. W. Haręża), D.
Śmigielski (46. T. Maćkowiak), J.
Kuberka (75. M. Wojtasik), B.
Mrugacz, M. Haręża
Błękitni

K. Śledzianowski
J. Błaszczyk, M.
Pańczak, Ł. Zydorczak, M. Kużniacki, A. Głowicki, P. Gibki, J.
Palicki (75. T. Mizerny}, P. Janiszewski

Gladiatorzy:

- T.

Wożniczka,

Błaszczyk.

- Myf/ę, że mec-;, mógł się podobal' - mówił Łukasz Lewandowicz, prezes Błękitnych Sparty.
- Oba zespoły stworzyły niezłe
widowisko. Wiedziałem, że nasi
pilkarz.e podejdą bardza ambit-

i fe-

nie do tego spotkania i się nie za-

nomenalnie sparował piłkę na
rzut rożny, po uderzeniu Janiszewskiego. Dziesięć minut
przed końcem zawodów do remisu doprowadził Maciej Haręża, który pokonał Krzysztofa Śledzianowskiego. Futbolówka odbila się od sł_upka i - ku rozpaczy

punkt. Z meczu na mecz gramy
coraz lepiej. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Świetnie
pracuje się z naszą młodzieżą,
a starsi wspomagają nas jak ty!ko mogą - dodał prezes Błękitnych Sparty.
(faf)

wiodłem . Zdobylifmydzifważny

KALISKA A·KLASA

Musi być lepiej
. Remisując z KUKS-em Zębcow p I
.
ła dn1o ·onia Zcrków wywalczyN· g1 punkt w rozgrywkach.
iestety poloniści znajdują się na
0
statnirn
. .
Ok
m1e1scu
w ta be 1·1, g d yz.
d aza!o się, że media błędnie pole~;.aly wynik spotkania z I koz Jl i spotkań. Po weryfikacji reż~ w KOZPN-ie okazało się,
kol UK.s ostatecznie pokonał Sod YDroszcw 4:3 (pierwotnie poawano wynik odwrotny).
ko ~ecz zaczął się nieźle dla żer
Wa:an,którzy w IO. min objęli prodoś" enie. Mariusz Kaczmarek, po
glo Odkowaniu Łuka5za Francuza,
w~ Pokonał bramkarza gości.
Wj ktlka minut później Polonia ponna była prowadzić 2:0, ale Jakub

:tu

i,rocińska

OOD N lli. lt• Ml JA Jl: OC lt,i S,Kl[J

Nakfad· 10
· . 500 egzemplarzy

Żukrowski,będącwsytuacji am na
sam trafił wprost w bramkarza.
Od tego momentu goście uzykali przewagę ijeszcze przed prz.erwą
doprowadzili do wyrównania.
W drugiej połowie nadal przeważała drużyna KUKS-u, a poloniści mieli sporo szczę 'cie, że
nie stracili drugiej bramki. Goście
trafiali m.in. w słupek i w poprzeczkę. Przynajmniej dwukrotnie swój zespól ratował Łukasz
Jachimczak.

- S11111tno mi, bo v-10w11 zagrafifmy słaby mec-;,. - żalił się Zdzisław Witczak. - Wcią~ zawod-;,i
.frekwencja na treningach. Ale
mam nadzieję, ie teraz będzie j11~
lepiej. Do dru~yny, po kontll'::ji,

Sobota - 2
wrócił

Marius-;, Stolecki, nasz
wielki talent, i będziemy mogli
przećwiczyć inne koncepcje gry
- zakończy! Witczak.
(faf)

IV liga
KKS Prosna Kalisz

października

- Jarota Jarocin

Niedziela - 3
Kaliska klasa
Grom Golina

godz. 16.00

października

okręgowa

- Calisia Kalisz

klasa okręgowa
Phytopharm Klęka
- Lechita Kłecko

godz. 16.00

Poznańska

1 :O - Mariusz Kaczmarek,

po podaniu Łukasza Francuza (1 O.)
1:1 - (40.)

Jachimczak, Ł. Francuz,
P. Ośkowiak (46. M. Surma), M.
Wawrzyniak, M. Kaczmarek, R. Pera
(46. M. Stolecki), T. Główka, J. Kołecki. Ł Stawicki (60. G. Ludwiczak),
W. Grobelny, J. ŻukrowskiPolonia: Ł.

godz. 15.00

Kaliska A-klasa
Gladiatorzy Sierszew - CKS Zduny
godz. 16.00
KUKS Zębców
- Błękitni Sparta Kotlin godz. 15.00
Fortuna Dębniałki
- Polonia Żerków
godz. 15.00
Kaliska B-klasa
Smoliczanka Smolice - Rolmex Cielcza
Sparta Duet Panienka - Mat-Tar Koźminiec

godz. 15.00
godz. 16.00
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Wył

czony
Doktór

Wyniki VIII kolejki rozgrywek:
2:0
Korona Piaski
• Sokół Kleczew
Ostrovia Ostrów Wlkp. - KKS Prosna Kallsz
3:1
Victoria Września - Dąbroczanka Pępowo 4:1
Astra Krotoszyn
• Wisła Mróz Borek Wlkp. 2:0
Jarota Jarocin
• Meble Doktór Czarnylas6.0
LKS Goluchów
- Ollmpia Kolo
1:O
Piast Kobylln
- Łagrom Kania Gostyń 0:4
Zjednoczeni Rychwał ! Sparta Mlelska Górka 1:2
Tabela:
1. Łagrom Kama Gostyń
2. Korona Piaski
3. Jarota Jarocin
4. Sparta Miejska Górka
5. Zjednoczeni Rychwał
6. Victoria Września
7. Astra Kroloszyn
8. Oslrovia Ostrów Wlkp.
9. LKS Goluchów
10. Piast Kobylln
11 . Ollmpia Kolo
12. Sokół Kleczew
13. KKS Prosna Kallsz
14. Dąbroczanka Pępowo
15. Meble Doktór Czarnylas
16. Wisła Mróz Borek Wlkp.

Sześć

bramek zaaplikowali piłkarze Jaroty drużynie Doktóra
Meble Czarnylas w kolejnym meczu IV ligi. Trzy gole zdobył
Mirosław Czajka, który z sześcioma trafieniami dołączył do
czołówki klasyfikacji króla strzelców. Bardzo dobry mecz
rozegrał Michał Wiśniewski, który zaliczył trzy asysty, zdobył
gola z karnego, miał wielki udział przy bramce zdobytej przez
Piotra Garbarka i wywalczył rzut karny, którego jednak nie
wykorzystał... Hubert Bachorz.
W poprzednim sezonie
Doktóra Czarny Ias nieoczekiwanie
.._~__. w XXIV kolejce spotkań jako pierwsi urwali punkt
Jarocie, remisując na boisku w Ostrzeszowie 3:3. Tym raZem jarociniacy nie
dali już żadnych szans rywalom i pozbawili ich złudzeń strzelając im aż
sze'iĆ bramek, nie tracąc żadnej.
Podopieczni Zbigniewa Sadowskiego byli zdecydowanym faworytem tego meczu. Jarociniacy,
po dwóch pierwszych porażkach
odzyskali już pewność siebie i rytm
gry. Drużyna Doktóra zdecydowanie
za to zawodzi swoich sympatyków,
zajmując po ośmiu kolejkach przedostatnie miejsce, mając na swym koncie zaledwie pięć punktów.
Początek spotkania był bardzo
senny. Obie drużyny nie forsowały tempa. Goście starali się grać
uważnie w obronie, ajarociniacy,
jakby świadomi tego, że prędzej
czy później zdobędą gole, nie spiepiłkarze

Jarota:
H. Bachorz, D Pilarczyk, P. Garbarek (71 D. Piróg),
H Oczkowski (51
T Eleryk), T Leżała
(58. W. F1gan), K.
Matuszak, G. Idzikowski. J. Pacyński,
S. Udzik, M. Czajka
(74. P Skokowski),
M. Wiśniewski

szyli się zbytnio. Praktycznie do
18. minuty, w której Jarota objęła
prowadzenie, niewiele działo się
na boisku. Wtedy w polu karnym
sfaulowany został Jacek Pacyński,
a gola z karnego zdobył Michał
Wiśniewski. Prowadzenie pobudziło trochę piłkarzy Jaroty. Trzy
minuty później po raz pierwszy
przed szansą zdobycia bramki
stanął Mirosław Czajka, ale nie
wykorzysta! dokładnego dośrod
kowania Wiśniew skiego z rzutu
wolnego. W 27. min ponownie
w dobrej sytuacji znalazł się Czajka, jednak piłka po jego strzale,
w sytuacji sam na sam, najpierw
trafiła w słupek, a dobitkę obroń
cy wybili na rzut rożny. W 40. min
sprawdziło się porzekadło: Do
trzech razy sztuka. Akcję Jaroty
rozpoczął długim wyrzutem Hubert Bachorz, który uruchomił Jacka Pacyńskiego. Ten wykorzystał
swoją szybkość, poszedł na przebój i dokładnie wyłożył piłkę Czaj-

Strzały celne

10

4 - z rzutu karnego. po faulu
na Jacku Pacyńskim (18.)
2:0 - Mirosław Czajka,
2
8
Rzuty rożne
po podaniu Jacka Pacyńskiego (40.)
3
Kartki żółte
3 3:0 - Piotr Garbarek
•
• - głową, dobitka po strzale
Żółte kartki:
Grzegorza ldzikowskiego(45.)
Tomasz Leżała, Jacek Pacyń- 4:0 - Mirosław Czajka,
ski, Sławomir Udzik (Jarota), po dośrodkowaniu MichaJacek Pasek, Mariusz Ziela- ła Wiśniewskiego (47 )
zny, MateuszMierzwicki(Doktór) 5:0 - Tomasz Leżała ..
po dośrodkowaniu Michała Wiśniewskiego (53.)
6:0 - Mirosław Czajka ,
po dośrodkowaniu Michała Wiśniewskiego (57 )
OGŁOSZENIE --------

niż

ze eny !!!

PCV

ROLETY PARAPETY DRZWI BRAMY
'ZEWNĘTRZIIE

alurriniowe
·~ĘTRZNE

tkarinowe
w kasetkach

'ŻALUZJE

'MOSKITIERY

'

ZEWNĘTRZNE

umimowe
granrtowe
ceramiczne
'WEWNĘTRZNE

marmurowe
z konglomeratów

• ZEWNĘTRZNE
drewniane
pcv
'WEW-IĘTRZNE

'P.POŻ

pcv

'PHU ARGUS•SeR~~;;ne Jarocin, ul. Sarnia
4 tel. fax (062) 7472862
--- ----

ce, który tym razem bez trudu posiał ją do siatki.
Jeszcze przed przerwą Jarota
zdobyła trzecią bramkę. Michał Wiśniewski dośrodkował piłkę z rzutu
rożnego. Strzał głową Grzegorza
Idzikowskiego bramkarz Doktóra
- Mateusz Mierzwicki sparował na
poprzeczkę,

ale przy dobitce Piotra

Garbarka był już bezradny.
W pierwszej połowie Doktór
tylko dwukrotnie zagroził bramce
Jaroty. Najpierw po koszmarnym
błędzie Piotra Garbarka, który stracił piłkę przy własnym polu karnym, goście nie zdołali oddać
strzału, a chwilę później, po głów
ce Mariusza Rosiaka interweniować musiał Bachorz.
Druga polowa zaczęła się tak,
jak skończyła się pierwsza. Minutę po wznowieniu gry Mirek Czajka, ponownie wykorzystał dobre

dośrodkowanie Wi śniewskiego).

Potem Sadowski dal jeszcze szansę gry Dawidowi Pirógowi i dłu
go oczekiwanemu Piotrowi Skokowskiemu, który zagrał po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją i operacją wiązadeł.
Wynik tego meczu na 6:0 ustali I niezawodny Czajka, który po
kontrataku wykorąscal dogranie...
Wi śniewskiego.

Rozluźnieni

inicjatywę gościom,

którzy kilka
razy zapędzili się pod bramkę Bachorza i zasłużyli przynajmniej na
honorową bramkę. Najbliższy tego
był Maciej Szubert, po którego strzale piłka trafiła w poprzeczkę oraz
Tomasz Grupa, którego w sytuacji
sam na sam zatrzymał Bachorz.
Bramkarz Jaroty mógł również
niespodzianie wpisać się na listę
strzelców. W polu karnym gości,
przy stanic 6:0 faulowany był Wiśni ewski . Jedenastkę wykonywać

miał

Jace k Pacyński , ale kibice
wywołali Huberta Bachorza (kiedyś w Jarocie karne strzelał inny
bramkarz - Piotr Zdziebkowski).
Niestety Bachorz, nie trenujący
karnych, strzelił za słabo i bramkarz

16
13
12
12
11
10
9
9
8
7
5
5
1

16:12
9:5
18:12
8:7
10:14
10:7
10:13
6:10
13:18
9:19
9:16
7:23
3:24

Tabela:
1. Rolbud OSiR Pleszew
2. Blaty Orzeł Koimin
3. Callsla Kalrsz
4. Orzeł Mroczeń
5. Odolanovla Odolanów
6. AKS Victoria Ostrzeszów
7. Iskra Sieroszewice
8. Centra Ostrów Wlkp.
9. Korona Pogoń Stawiszyn
10. Czarni Do.brzyca
11. Barycz Janków Przygodzkr
12. Swędrnia Kotmlnek
13. Polonia Kępno
14. Zawisza Sośnie
15. Ollmpla Brzeziny
16. Grom Golina

22 18:3
19 25:6
17 19:9
16 21:9
14 11:7
14 16:15
13 13:16
11 17:12
11 11:9
11 12:14
10 10:13
6 6:16
8 5 7:19
8 5 6:20
8 2 7:19

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8 2 6:20

.
Wyniki VIII kolejki rozgrywek
0:1
TamcMa Tamo.YO Podg · TS 1998 Dopiewo
0
2
Unia Swarzędz
- Z1ednOCZl!ni Trzemeszno :
0:2
Warta Międzychód • Phytopharm Klęka
31
- Sparta Szamotuły . :
Lechita Kiecko
03
Obra Zbąszyń
• Remes Promień OpaellC3 :1
2
1922 Lechia Kostrzyn· Grcln Cieplo\IDk Plll<AslG! 1
0
Kłos Zaniemyśl
- Kotwica Kórnrk
:
13
Czarni Wróblewo • Polonia Poznań

Tabela
1 Lechrta Kłecko
2. TS 1998 Dopiewo
3. Sparta Szamotuły
4. Grom Crepiownlk Plewiska
5. Promień Remes Opalenica
6. Ob!3 Zbąszyń
7 Kłos Zaniemyśl

8. Polonia Poznań
9. Phytopharm Klęka
10. Zjednoczeni Trzemeszno
11 . 1922 Lechia Kostrzyn
12. Czarni Wróblewo
13. Unia Swarzędz
14. Kotwica Kórnik
15. Warta Międzychód
16. Tarnovia Tarnowo Podgórne

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
B
8
8

18 18:11
18 11:7
16 20:12
14 13:12
13 2110
13 11:13
l1 14 tO
11 8:7
10 13:13
10 8:9
10 12:15
10 11:15
8 10:15
8 6:13
7 7:12
5 1;1 7

gości odbił piłkę.

W następnej kolejce Jarota zagra

w sobotę w Kaliszu z KKS-em Prosną.
Początek meczu o godz. 16.00. (faf)

Wyniki VI kolejki rozgrywek
1:1
Polonia Żerlców
- KUKS Zębców
2:2
Bf1!kitni Sparta Kotlrn . Gladiatorzy Słerszew 4 1
CKS Zduny
• CKS Zblersk
2:1
KS Opatówek
• Sokoły Droszew
l:1
Tarchalanka Tarchaly • Piast Czekanów .
1:O
Unia Szymanowrce • Fortuna Dębmalk• zi<óW3:o
Pogoń N Skalmicnyce- Raszkowianka Ras
Zmiana wyniku:
KUKS Zębców

Cieszy zwłaszcza wynik. Przeprowiele ciekawych
akcji, choć nie ustrzegliśmy się błę
dów. Ważne jest też to, że przy
wysokim prowadzeniu możemy wprowadzać młodych zawodników. Zrobiłem dziś cztery zmiany. Widać, że
wchodzący, tacy jak Figan czy Eleryk
robią postępy i będzie z nich pożytek.
Ważne jest też to, że nie tracimy
bramek. Nie pozwalamy przeciwnikom stwarzać zbyt wielu sytuacji.
Ewentualnie dopiero wtedy, kiedy
wynik jest już pewny. Widać, że po
słabszym początku teraz wiadomo,
że włączymy się do walki o awans.
Skokowski nie jest Jeszcze fizycznie
przygotowany do tego, żeby zagrać
chociaż jedną połowę, ale będzie systematycznie wprowadzany do gry.
Korzepski by/ w tym tygodniu na treningach. ale ponieważ nie byto go
tydzień temu, to dziś w ogóle nie brałem go pod uwagę przy ustalaniu
wadziliśmy dziś

składu Myślę, że przemyśli sprawę

jarociniacy oddali

8 18 24:5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Wyniki VIII kolejki rozgrywek
O:0
Centra Oslrów
- Polonia Kępno
2:0
BaiyczJanków Przyg. - Olimpia Brzeziny
2.3
Swędrnla Koźminek • Iskra Sieroszewice
1:1
Odolanovia Odolan&.v - Blaty Orzeł Kozmrn
Orzeł Mroczeń
- Rolbud OSIA Pleszew 1 1
AKS\/dmlClslłleszó.y- Grom Golina
. 3:~
Callsia Kalisz
• Korona Pogoń Staw,szyn 1:
4
Zawisza Sośnie
- Czarni Dobrzyca
1.

dośrodkowanie Michała Wi śniew

skiego i Jarotaprowadzilajuż 4:0.
Wysokie prowadzenie spowodowało, że Zbigniew Sadowski
mógł spokojnie wprowadzić zawodników rezerwowych. Już
sześć minut po wznowieniu gry na
boisku pojawił się Tomasz Eleryk,
który za. tąpił Huberta Oczkowskiego. Później na plac gry wszedł
Wojciech Figan (zmienił Tomasza
Leżałę, który chwilę wcześniej
zdobył piątego gola dla Jaroty,
wykorzys tując kolejne, świetne

8 21 27:6
8 20 14:2

1za tydzień Już będzie normalnie.

4:3
• Sokoły Droszew

Tabela:
6
1. CKSZduny
2. Pogoń N. Skalmierzyce
:
3. KS Opatówek
6
4. Piast Czekanów
6
5. CKS Zblersk
6
6. Unia Szymanowice
6
7. Fortuna Dębnlalkl
6
8. Tarchalanka Tarchaty
6
9. Sokoły Droszew
6
10. Raszkowranka Raszków
6
11 . Błękitni Sparta Kotlin
6
12. KUKS Zębców
13. GladiatorzySierszewPie1U$l)'C8 6
14. Polonia Żerków
6

4
18 13:7
1210
:8
11 1317
11 1
o:6
11 1
:2
11 4
o:8
1
8 ?:12
7 :8
6 8
S:13
6 8:10
5 7'11
5
g:14
4
4:9
2

Wyniki V kolejki rozorywek
.
ice
Sparta Duet Panlenb - Zwycięstwo BiskUP
Profal Fabianów
- Płomyk czarni li rce
1
Ogniwo Łąkociny • Smohczank.1 smo
Rolmex Cielcza
• Orkan TaczanóW
11
Mat-Tar Kotminlec • Goluchów II tych n
(nie odbyt się)

3:3
2.0
3:1
41

3 14:4
Tabela:
5 1 a:4
1. Rolmex Cielcza
12
5
2. Orkan Taczanów
5:4
5 8 14:9
3. Płomyk Czarni li Dob1zyca
5 7 8·9
4 Goluchów II Zychlln
6
; 6 6:7
5 Ogniwo Łąkocmy
6. Profal Fabianów
6 7:10
7 Smollczanka Smolice
;
,:1:13
54 2 5
8. Zwycięstwo Biskupice Oł
9. Mat-Tar Kotmlmec
; 1 4:13
10. Sparta Duet Pa:::nl::;:
en::::
ka:,.__ _

