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CBŚ ROZBIJA GRUPĘ ROZPROWADZAJĄCA
NARKOTYKI W JAROCINIE

Cios w gang
narkotykowy
Czterech mieszkańców Jarocina zatrzymali funkcjonariusze
Centralnego Biura Śledczego.
Prokuratura Okręgowa w Kaliszu
postawiła mężczyznom zarzut
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Kolejka po akcje
500 złotych mogły zarobić osoby, które zdecydowały się pilnować
miejsca w kolejce po lokaty prywatyzacyjne banku PKO BP.

wprowadzania na rynek narkotyków i udział w zorganizowanej
grupie przestępczej. W poniedziałek wszystkich tymczasowo
Czytaj na str. 7
aresztowano.

Do Jarocina na kilka dni powróciły listy społecz
ne, stójkowi, społeczne komitety kolejkowe. Sprawdzano listy obecności. Dla niezdyscyplinowanych nie
było litości. Wypadali z kolejki. Pula środków prze-

SKOK,WPADKAIARESZT

widzianych na zakładanie lokat była ograniczona.
Radny powiatowy Jerzy Mieloszyk liczył na Opatrzność Bożą. Inni spokojnie grali w karty i częstowali
się „piersióweczką".

Czytaj na str. 5
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stację

Z rurami na
Dwaj mężczyini uzbrojeni
najprawcjopodobniej w pistolet i rurę dokonali w poniedziałek napadu rabunkowego. Wzię
li 1.500 zł i uciekli w nieznanym
kie1unku. W piątek już siedzieli

--- [

l>kO BANK POI.SI<!

w areszcie tymcza owym. Tak
zakończy! się skok na stację benzynową w Jarocinie dla 20-letniego Mateusza R. i rok od niego m~odyzego Dominika W.

V

JARACZEWO

Czytaj na str. 6
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. Gabinety VIP-ów
i nowy samochód wójta
Burzliwa dyskusja na temat
remontu urzędu gminy odbyła
się podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Jaraczewo. Sprzeciw
Wobec przeznaczenia dodatkowych 40 tys. zł na ten cel wyraził radny Paweł Kołek. W czasie polemiki z wójtem Oariul..

-

radny Kołek zaJaraczewa, czy
to prawda, że nabył samochód
osobowy od firmy, która wygrała przetarg na wykonanie remontu urzędu. Wójt odpowiedz72·ał ótko - Tak, kupiłem.
szem

Strugałą

pytał włodarza

- - - - - -·

·

Czytaj na str. 3

---

KOTLIN ---------

ZESPOt Y AKORDEONOWE "KOTLIN" (na zdjęciu) podczas
czterodniowego festiwalu dały tylko krótkie występy. Gospodarze oddali
scenę do dyspozycji gości z całej Polski. W sali RSP rozbrzmiewał folk,
Jazz, muzyka klasyczna i rozrywkowa.
O festiwalu czytaj na str. 17

Drukujemy dziś, zgodnie z życzeniem
burmistrza Adama Pawlickiego, ogłoszenie
przepraszające jego i jego małżonkę za
treść ogłoszeń opublikowanych w poprzednim numerze .Gazety". Zleciła to w naszym
biurze ogłoszeń osoba, która posłużyła się
nieprawdziwym nazwiskiem i adresem i to
właśnie ona ponosi odpowiedzialność za
niestosowne publikacje. Znała ona numery
telefonów komórkowych burmistrza i jego
żony oraz posiadała inne wiadomości. Wykorzystała je w niecnym celu. Wyrażam ubolewanie z powodu publikacji tych ogłoszeń
drobnych w „Gazecie Jarocińskiej". Takie
postępowanie nie znajduje miejsca w katalogu zachowań akceptowanych przez redakcję i zawsze będziemy tępić działania z podobnych pobudek. Podjęliśmy kroki, aby
ustalić sprawcę tych zleceń i obiecuję, że
jego podobizna ukaże się na lamach .Gazety", jeśli nasze śledztwo zakończy się powodzeniem.
Jako redaktor naczelny podjąłem też
decyzję o nieprzyjmowaniu do publikacji
tzw. ogłoszeń towarzyskich.
PIOTR PIOTROWICZ

Redakcja „Gazety Jarocińskiej"
przeprasza
Pana Adama Pawlickiego

i Panią

Katarzynę Pawlicką

za zamieszczenie na łamach naszego
tygodnika treści ogłoszeń
sprzecznych
z prawdą i zasadami współżycia
.
społecznego.
Jednocześnie wyrażamy głębokie

ubolewanie
z powodu naruszenia dóbr osobistych
Pana Adama Pawlickiego
i Pani Katarzyny Pawlickiej
oraz wszelkich nieprzyjemności,
jakie ich z tego tytułu spotkały.

Redakcja
,,Gazety Jarocińskiej"
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.~ Zamiatanie

czyli tak zwane społeczeństwo

jest pojęciem dla
przeciętnego człowieka (nie zawsze zdającego
sobie sprawę, że on też jest kawałkiem tego społeczeństwa) generalnie abstrakcyjnym. Abstrakcja ta wyraża się z reguły w tym, że tegoż (bez
skojarzeń) członka społeczeństwa niewiele obchodzi to, co dotyczy innych. Żeby była jasność,
są oczywiście wyjątki , co powoduje, że przyszłość niekoniecznie musi mieć czarny kolor.
Te właśnie wyjątki , w naszym dobrze poję
tym wspólnym interesie, mniej więcej półtora roku
temu podniosły nam podatki od tak zwanych gruntów pozostałych o jakieś czterysta procent. W tym momencie przyszłość
zaczęła mieć bardzo „ interesujący" czarny kolor dla wielu „obszarn ików" na terenie gminy, bo oznaczało to wydanie przez
nich większych pieniędzy.
Na szczęście znaleźli się zbawcy (co prawda dopiero po
prawie dwóch latach, ale zawsze) , którzy postanowili nam ten
podatek obniżyć i to o całe dziesięć groszy. Pojawia się pytanie: czy to początek kampanii wyborczej? Wnioskodawcy z Unii
Wielkopolan idą w zaparte , że nie. Burmistrz ustami wieloma
(+ wiceburmistrzowie + na przykład pan Łukasiewicz z Witaszyc + inni, co mają też mówić tak , jak pan burmistrz przykaże) mówi, że i owszem. Dlatego dla owieczek z Unii, co zbłą
dziły, a przedtem były cacy, padło ostrzeżenie : Jak wy nam
chcecie podatki ciąć, żebyśmy nie mogli zero na tabliczce społeczeństwu (temu , co na wstępie) pokazywać , to my wam żad
nej inwestycji w roku przedwyborczym w waszym obwodzie nie
zafundujemy i jeszcze powiemy, że to przez was. I co nam wtedy zrobicie? ( jak w filmie „ Miś " - scena w szatni).
Nie znam żadnego członka (bez skojarzeń) społeczeństwa
(tego, co na wstępie) , który nie cieszyłby się z obniżenia podatków. Myślę , że nawet burmistrz, który jak podaje w oświadczeniu
majątkowym , trochę tych gruntów pozostałych ma, w skrytości
ducha się cieszy. No bo oczywiście w pełnej jawności to nie może.
Przed rokiem burmistrz miał na konferencji prasowej tabliczkę z napisem O %. Myślę, że dziś może już przygotowywać
wzór nowej tabliczki na rok 2005. Bo z tymi podatkami to już
przecież pozamiatane.
Tak zwane
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społeczeństwo

O S Z E N I E --

ENERGIĄ

W CHOROBY

Roman Mączka - wielkopolski uzdrowiciel - pomoże Ci odzyskać zdrowie . Dołącz
do tysięcy osób , które przekonały się o jego
niezwykłych zdolnościach! Jego seanse wywołują ciepło , mrowienie i chłód , a po chwili
przynoszą ulgę w cierpieniu .
W 1992 roku zdobył dokument potwierjego naturalne predyspozycje i s i lę
.....__ __, biomagnetyczną. Ukonczyl specjalistyczne
kursy, które nauczyły Go wykorzystywać naturalne możliwości w leczeniu ludzi. Posiada Certyfikaty Klasy Międzynarodowej . Świadec
twem niezwykłej mocy Romana Mączki są relacje ludzi ,którym pomógł.
dzający

Wśród nich jest 49-letnia kobieta u , której stwierdzono nowotwór
prawej piersi. Pacjentce groziła mastektomia. Czekają na zabieg postanowiła podjąć ostatnia szansę i skorzystać z porady bioenergoterapeuty. Guz zmniejszył się już po pierwszym zabiegu , po czterech
zniknął całkowicie . Na piąty seans chora przyszła z wynikami lekarskimi potwierdzającymi , że guz całkowicie się wchłonął.

U 30-letniej kobiety z Łodzi lekarze stwierdzili 8 torbieli na prawej
nerce. Leczenie było długotrwale i nie przynosiło spodziewanej poprawy. Zdesperowana kobieta wybrała się do Romana Mączki oczekując pomocy. Po 3 zabiegach torbiele zniknęły. Trzy zabiegi wystarczyły również dziewczynce z poważną chorobą oczu. Okulistka zaleciła zabieg operacyjny, który miał poprawić widzenie. Bioterapia Pana Romana pozwoliła dziecku uniknąć zabiegu i bolesnej rekonwalescencji.
Roman Mączka wyczuwa nieprawidłowości w organizmie za jednym dotknięciem dłoni. Wystarczy, że przyłoży je na ciele chorego by
poczuć gdzie powinien odblokować przepływ energii , który pomoże
zwalczyć chorobę . Nawet najdrobniejsze zaburzenia pracy organizmu
nie pozostają nie zauważone . Jest skuteczny w leczeniu schorzeń
nerek pęcherza moczowego i prostaty . Pomaga na dolegliwości kobiece , nerwice, bóle głowy, astmę oskrzelową, zaburzenia krążenia
i pracy układu oddechowego. Leczy choroby oczu , uszu, nosa i gardła , kołatania serca , skoki ciśnienia . Dzięki energii Romana Mączki
znikają guzy, torbiele oraz mięśniaki.

Roman Mączka będzie przyjmować:
18 października i 8 listopada 2004 roku .
w Jarocińskim Ośrodek Kultury
Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod numerami:
(0-62) 736-70-21 lub 0-605/08-00-61
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Pamiętała o „Gazecie"

Można
się zapisać
Trwają

zapisy dzieci ,
i dorosłych do
sekcji Gminnego Ośrodka
Kultury w Jaraczewie. Chęt
ni mogą się zgłaszać osobiście w siedzibie ośrodka od
godz. 8.00 do 16.00 lub telefonicznie pod nr (0-62)
7 40-80-32 . Zajęcia będą
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów.
Można się zapisać do
następujących sekcji: muzycznej (akordeon , keyboard) , wokalno-muzycznej
(śpiew, zespoły) , muzycznej
(kapela podwórkowa), tań
ca nowoczesnego, teatralnej, komputerowej i gier
świetlicowych oraz chóru .
młodzieży

Kilka dni temu „Gazeta Ja14. rocznicę istnienia. O tym dniu pamiętała nasza równolatka Beata Rożek . Odwiedziła nas w redakcji w miniony wtorek. Jak co
roku przyszła z kwiatami i życze
niami. Beata mieszka w Golinie,
jest uczennicą tamtejszego
gimnazjum. Urodziła się dokładnie w dzień wydania pierwszego numeru „Gazety" - 5 paźrocińska" obchodziła

(ann)
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Sport
pod lupą

DZIECI I MŁODZIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ
Z LECZENIA UZDROWISKOWEGO

Są

miejsca
w sanatoriach

Na ostatniej sesji radni
powiatowi Zbigniew Kuzdżal
i Zygmunt Meisnerowski zażądali dokładnego rozliczenia realizacji projektu „Od
Aten do Jarocina" (w pierwszej połowie roku). Ponadto domagają się informacji ,
ile pieniędzy.otrzymały szkoły ponadgimnazjalne - po

miniolimpiadzie na

dziernika 1990 r. Interesuje się
muzyką i plastyką. Uczy się
grać na skrzypcach i organach.
Dziennikarzem raczej być nie
chce. -Ale „Jarocińską " czytam
co tydzień - zapewnia. Beata
otrzymuje bezpłatną prenumeratę „Gazety", a co roku finansujemy jej zakup podręczników
do szkoły. Za życzenia naszej
równolatce podziękował redaktor naczelny Piotr Piotrowicz.(ag)

Dzieci i młodzież w wieku od
7 do 15 lat mogą s korzy s tać z le-

czeni a uzdrowiskowego. Wielkopol ski odd z iał Narodowego
Funduszu Zdrowia dysponuje
skierowaniami do sanatoriów na
l V kwarta! bi eżącego i l przy s złe
go roku. - Z bezpłatnych kuracji
mogą sko rzystać dzieci ze sc/10rze11ia111i: alergologicznymi, laryngolog icznymi, pulm onologic::,nymi, kardiologicznymi, narządó w m chu, pr::,ewod11 pokarmowego. otyłością - wylicza Bernadeta Ignas iak, rzecznik prasowy NFZ oddział w Poznaniu.
Leczenie uzdrowiskowe dzie-

jarociń

skim stadionie, która odbyła się 1 czerwca - na zakup
sprzętu . Chcą też wiedzieć,

kto rozdziela środki budże
towe na sport i dlaczego nie
ma harmonogramu imprez
zaopiniowanego przez komisję edukacji. Starosta Sła
womir Wąsiewski poinformował, że odpowiedzi udzieli radnym na piśmie .
(ag)

I

ci i młod z i e ży jest b ez płatne.
NFZ ni e fin ansuje dojazdu i powrotu kuracjusza do sanatorium.
Uczniom szkól podstawowych i gi111nazj al nych uzdrow iska zapeW·
niaj ą n au kę. Uczni ow ie szkól
ponadgimnazjalnych na leczenie są
kierowani w czasie ferii i wakacji.
Skierowanie na leczenie uzdrowi skowe m oże wystawi ć lekarz
rod zin y lub lekarz specjalista.
Należy je złożyć (osobiście Jub
poc ztą) w Wi elkopolskim Oddziale Woj ewódzkim NFZ Poz n ań ul. Grun waldzka 158. Turnusy trwaj ą 2 1 lub 27 dni.
(era)

390.000 ZŁ POTRZEBA NA PRZEBUDOWĘ ULICY DWORCOWEJ W GOLINIE

•

•

Burmistrz da mn1eJ
Na sesji powiatowej radny Teraz Jarocin Zbigniew Martuzalski

wnioskowa! o jak najszybsze zawru:.
cie porozumienia między powiatem,
gminą Jarocin a Zakładami Mięsny
mi ,,Biernacki" na przebudowę ulicy Dworcowej w Golinie.
W odpowiedzi starosta Sławo-

mir Wąs i ew s ki poinformował , że
inwestycja ma kosztować 390.000 zł.
Miały ją w s pó!linru1sować wymienione wyżej podmioty. - Firma
pana Biernackiego i my chcemy
wyłożyć po jed11ej trzeciej kwoty (po
130.000 zł - przyp. red.). Gmina Jarocin zdeklarowała doło ż eni e

-

-·-··-=-'-==--

ULICA DWORCOWA w Golinie zostanie przebudowana dopiero
w 2005 r

50.000 -;,I. W związku z tym, to :a·
danie nie zastanie wykonane, bo
brakuje BO.OOO ::,ł - wyjaśni! starosta Sławomir Wąsiews ki .
Marian Wasilik, dyrektor
rządu Dróg Powiatowych wyjaśnia, że kiedy deklarowano partY·
cypacjc;: w kosztach przedsięwzię
cia, nie było jeszcze kosztor)'~u Nikt nie wiedział dokładnie, ile pienic;:dzy inwestycja pochłonie. - F?
jego przygotowaniu okazało si('. ze
kti:lly mu1·iałby 11 ')10~,{JXJ J30 tys. d.
. tyIe me
. 11w. wzw1ą:,,.1
. _,,I "- (Viri
. .
Gmma
jak powied-:Jal starosta, realizalJ~
in westyc ji, będ::,ie111y rraktowcil'.
jako wniosek do b11d::.et111w 2(){)5_1·
- mówi Maiian W,L-.ilik. Na razie
nie wiadomo, czy brakujqc,J kW0(ag)
.
.
te;: wy1ozy powiat.

za-
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PAWEŁ KOŁEK

I

KONTRA DARIUSZ STRUGAŁA , CZYLI KOLEJNA RUNDA POJEDYNKU
JARACZEWSKICH SAMORZĄDOWCÓW

Gabinety VIP-ów
i nowy samochód
/

,

I

li

Od jakiegoś czasu podczas sesji rady gminy Jaraczewo odbywają się słowne pojedynki między
wójtem Dariuszem St~gałą a radnym, przewodniczącym komisji
budżetowej - Pawiem Kołkiem.
Radny posądza wójta o działania
skierowane przeciwko niemu .
Wójt kwituje wystąpienia radnego
jako populistyczne, adresowane
,,pod publiczkę" i obecnych na posiedzeniach dziennikarzy.

,,Zgadzam się z wójtem Strugałą, jeśli chodzi o kierunek gminnej polityki. Nie odpowiada mi tylko sposób
sprawowania przez niego funkcji
Wójta . Jest człowiekiem, który zupełnie nie uznaje sprzeciwu . A
w niektórych sytuacjach trzeba liczyć się z innymi i umieć słuchać
argumentów strony przeciwnej."

,,Nie mam niczego do ukrycia .
Wszystkie sprawy związane z przetargiem na remont urzędu zostaną,
na rnój wniosek, przeanalizowane
1 sprawdzone przez komisję rewizyjną, co, mam nadzieję , rozwieje
Wszelkie wątpliwości"

Do kolejnego starcia obu panów doszło również na ostatniej
sesji. Paweł Kolek skierował do
Przewodnicz,1cego rady gminy Romana Skrzypczaka skargę na organ administracji wykonawczej.
Mówiąc krótko radny poskarżył
się na wójta i jego urzędników, że
~i_e odpowiadają na jego wnioski
1 interpelacje. Pod skargą podpisał się również radny Roman Dąb
kiewicz.

Następnym zapalnym punktem
programu sesji stały ię zmiany
w tegorocznym budżecie, które zakładały między innymi przeznaczenie dodatkowych 40 tys. zł na
dokończenie remontu iedziby
urzędu gminy. - Z mojej strony, ze
strony niektórych radnych i mieszkańców są sugestie, ~e nie było
przyz:wolenia na taki zakres modernizacji ur::.ędu i adaptację pomieszczeń na gabinety typu VTPowskiego dla wójta, wicewójta i sekretariatu. Na pr::.ykład gabinet
wójta ma mieć ponad 50 metrów
kwadratowych powierzchni - mówił
Paweł Kolek. - Niech się pan liczy
ze słowami, bo od tej chwili będzie
pan rozliczany::. każdego metra
- ripo stował wójt Strugała. - Taki
remont będ::.ie skutkował dalszymi
kosztami. I tak ju~ -;:,a miesiąc
możemy usłyszeć następną proś
bę o doposażenie

STRAŻ MIEJSKA, FOTORADAR I PIRACI

Przetestował i,
będą łapali
Kilkudziesięciu

kierowców
niezgodnie z przepisami namierzyli w ubiegłym tygodniu fotoradarem trażnicy miejscy. Piraci mogą jednak spać
spokojnie. Urządzenie jest dopiero w fazie testów. Polowanie
na erio straż rozpocznie od tego
wtorku ...
Dwie niewielkie skrzynki
- w jednej super inteligentne cyfrowe urządzenia, w drugiej za-

jadących

WOJta
ANNA KONIECZNA
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związanego

z remontem urzędu.
moment, żeby
wyjaśn ic' wszystkie wątpliwości,
skończyć z demagogią i populivnem. Remont urzędu rzeczywiście trwał już od zeszłego roku,
albo jeszcze wcześniej. Trzeba dodać, że na tę inwestycję nigdy nie
było pieniędzy w budżecie, bo zawsze pierwsze11stwo miały pilniejs-::.e rzeczy. Teraz nadarzyła się jedyna okazja, ponieważ otrzymaliśmy środki, jako swego rodzaju rekompensatę za budowę linii wysokiego napięcia na naszym terenie.
Są to pieniądze pozabudżetowe
i część-::. nich wykorzystaliśmy na
modernizację urzędu - wyjaśniał
wójt. Jego zdaniem budynek od
dłuższego czasu wymagał remontu. - Szczerze mówiąc wygląd niektórych wnętrz - zwlas-::.cza toalet
- stawiał nas jako gospodarzy gminy w krępującym położeniu, szczególnie przed odwiedzającymi
urząd gośćmi - argumentował wójt

- Jest to

doskonały

tych pomies-:.cze11
- kontynuował radny. - Moim zdaniem dotychc::.asowy remont jest
Strugała.
wystarczający i jeśli pomies::.c::.enia po urzędzie stanu cywilnego są
W czasie dyskusji Paweł Koniewykor::.ystane, to należ.a/oby je łek zadał wójtowi Strugale pytaraczej przekształcić w biura, żeby nie, czy to prawda, że nabył samopetenci mieli ws::.ędzie blisko - stwier- chód osobowy od Zakładu Usłu
dzi I Paweł Kolek. Na wnio ek rad- gowego „Marzyński" z Wilkowyi
nego wicewójt Stani law Andrzej- - firmy, która wygrała przetarg na
czak dokonał podsumowania wy- remont urzędu. Wójt odpowiedatków ponie ionych do tej pory dział: - Tak, kupiłem.
na remont urzędu. Wynika z nie- Niczego nie chcę sugerowa{.
go, że wydano: 78 tys. na remont Tylko zapytałem. Otrzymałem oddachu, 60 tys. na remont central- powiedź. i jestem usatysfakcjononego ogrzewania oraz 172 ty . zł wany - podsumował radny. Paweł
na remont wnętrza. - Szc-::.erze mó- Kolek był członkiem komisji rozwiąc my jako radni nie ::.nali.śmy
strzygającej przetarg na remont
planów remontu ur-::.ędu. I chyba urzędu i przyznaje, że oferta firnikt z nas nie ::.dawał sobie spra- my z Wilkowyi była najbardziej
wy, że to taka duża inwestycja. korzystna. Dariusz Strugała nie
Dlatego ra::. jes-c-::.e apeluję do uczestniczył w pracach komi ji.
pana wójta, żeby 11ajpie1w rozmaRadna przy 2 glosach wstrzywiać, a potem decydować - nie od- - mujących i jednym przeciwnym
zdecydowała o przyznaniu dodatwrotnie - dodał radny Kołek.
Wójt Strugała podziękował kowych 40 tys. zł na dokończenie
,adnemu za wyvtematu remontu w urzędzie.

PLOTKI

Podróż po drogach powiatowych
Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Jarocinie Beata Mąka od ponad tygodnia jest na urlopie. Niespodziewanie na jednej z ulic napotkał ją nasz fotoreporter. Czyżby pani rzecznik, która w sobotę 2 paździer
nika wyszła za mąż, w podróż poślubną z mężem Aleksandrem wybrała się na przejażdżkę po drogach powiatowych?

na bezpieczeństwo na drogach
gminnych burmistrza Jarocina
Adama Pawlickiego. W maju
radni podjęli decyzję o przekazaniu środków z budżetu na ten
cel. - Od wielu mieszka1ków dochodzą mnie sygnały, że kierowcy nie przestrzegają przepisów,
stwarzając ogromne zag rożenie
dla ruchu drogowego. Podczas
lic::.nych spotkań wielokrotnie
sugerowano, że należy się tym

W UBIEGŁYM TYGODNIU strażnicy testowali fotoradar w
punktach gminy. Na zdjęciu w Wilkowyi

silanie, wszy tko na statywie podobnym do tego, jakiego używają
fotografowie - tak w najwięk
szym skrócie wygląda sprzęt do
namierzania piratów drogowych
- osławiony fotoradar. Aż trudno
uwierzyć , że ten niepozorny zestaw kosztuje ponad 120 tysięcy
złotych (w jego skład wchodzi
jeszcze komputer, który stoi w nowej komendzie traży miej kiej).
W ubiegłym tygodniu strażnicy
miejscy testowali urządzenie.
- Producent s;;kolił na miejscu
naszychfunkcjonarius-::.y w zakresie praktyc::.nej i teoretycv_1ej obsługi urządzenia - mówi Krzysztof Adamiak. komendant Straży
Miejskiej w Jarocinie. Radar rozstawiano w różnych miejscach
gminy. Zdarzały s ię wsie, gdzie
w ciągu niecałej godziny „w sidła" urządzenia wpadło kilkunastu kierujących. Rekordzi sta
- kierowca BMW w Prusach, na
odcinku gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h, jechał 109
km na godzinę. - Nawet nas nie
zauważył - cieszyli się strażnicy
oglądając zrobione zdjęcie. Ale
wszyscy kierowcy mogą być
spokojni. a raczej mogli być spokojni. - W tym tygodniu robiliśmy
tylko ::.djęcia testowe - mówi
Adamiak. - Rozmawiamy też
z sołtysami poszc::.ególnych wsi,
przewodnic::.ącymi zar::.ądów

osiedli, z policją, ;:; dyrektorami
szkół i przedszkoli w celu określenia miejsc, w których nasza
obecnośc'::. radarem byłaby najbardziej potrzebna.
Kupno fotoradaru to pomy, ł

tematem
nie mam

różnych

zająć.

Jako burmistrz
na policję, ale
mogę wpływać na pracę Straży
Miejskiej. Stąd decyzja o zakupie nowego urządzenia właśnie
dla tej jednostki - wyjaśnia burmistrz Adam Pawlicki. - Mam
nadzieję, że umieszczany w róż
nych miejscach, w tym także na
osiedlach czy obszarach wiejskich, fotoradar skutecznie odstraszy piratów drogowych. Nie
chodzi nam o to, aby karać, ale
o to, aby nasi mieszka,ky czuli
się bezpiecznie. W tym zakresie
nowe urządzenie może więc speł
niac.' swego rodzaju funkcje profilaktyczne.
wpływu

(nba)

Z początkiem roku w życie weszła
znowelizowana ustawa o strażach
gminnych. To ona dala strażnikom
możliwość ścigania piratów drogowych. Funkcjonariusze straży nie
mogą jednak zatrzymywać pojazdów. Żeby wyegzekwować swoje
nowe uprawnienia, muszą mieć
drogi fotoradar.
W praktyce wygląda to tak. Fotoradar robi zdjęcie samochodu
z nami za kierownicą. Na fotografii widać dokładnie twarz kierowcy
i rejestrację auta, w załączonym
opisie jest notka o czasie i przewinieniu - przekroczeniu prędkości.
Zrobione zdjęcie poddawane jest
następnie obróbce komputerowej .
Przewinienia nie da się zamazać,
trudno je usunąć z twardego dysku urządzenia.
Straż na podstawie rejestracji
ustala personalia kierowcy i wła
ściciela. Nie ma z tym problemu,
we wspomnianej już ustawie strażom przyznano prawo do wglądu
w bazy danych osobowych PESEL
i CEPiK.

V
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WIEŚCI KRYMI

6 OSÓB RANNYCH W WYPADKU
DROGOWYM

6 osób rannych, w tym dwie
to tragiczny bi lans zderzenia trzech samochodów na
krajowej 11 w W i taszyczkach.
Kierujący chryslerem doprowadził
do czołowego zderzenia z cięża
rówką, a ta z kolei uderzyła w forda transita - ustaliła policja.
Do wypadku doszło w czwar-

leki z apteki

Ukrad Ii audi

Czarny czwartek
ciężko,

ALNE

Aud i 80 skradziono 8 października z niestrzeżonego parkingu
na os. Konstytucji 3-go Maja w Jarocinie. Właściciel auta wycenił
straty na 15 tys . zł .

j awi ł się bia ły

chrysler neon. Naoczni św i ad kow i e o powi ad aj ą,
że auto jechało z dużą prędko
ścią . - Kierujący chryslerem

Wpadli z

„marychą"

6 wrześn i a na terenie parku miejskiego pol icja zatrzymała
Leszka L. i Dawida K., którzy posiada li środki odurzające . Zatrzymanym funkcjonariusze odebrali woreczek marihuany.

mieszkaniec Bogocie najprawdopodobniej wskutek zas łabnięcia
zjechał na lewy pas ruchu i doprowadz ił do czatowego zderzenia z cięża rowym dafem - mówi

Posłuchają

kradzionego

Słuchawki , mikrofony i radioodtwarzacz skradli nieznani sprawcy z budynku Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Włamania dokonano w nocy z 6 na 7 października . Złodzieje
weszli do budynku oknem. Straty oszacowano na 600 zł .

Bez determinacji
Fiaskiem zakończyła się próba kradzieży peugeota 307 ,
której próbowano dokonać 7 października na ul. Kazimierza
Wiel kiego w Jarocinie .
'

problem
na telefon

Rowerem na rauszu
Ponad 2 promile alkoholu miał we krwi 54-letni mieszkaniec
Racendowa . Pijanego rowerzystę zatrzymano 8 października
w Kotlinie .

KIEROWCA chryslera najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą
- usta liła policja .

Maluchem po kielichu
8 października w Cielczy zatrzymano pijanego w kierowcę fiata 126p. Kierowca , 61-letni mieszkaniec Cielczy, nadmuchał ponad 2,5 promila .

500 za

kolizję

95 mandatów na łączną kwotę 12.400 zł nałożyli w ubiegłym
tygodniu policjanci Referatu Ruchu Drogowego KPP w Jaroci-

nie. Najwyższy mandat - 500 zł otrzymał kierowca, który spowodował kolizję.

Odnotowano 1O kolizji i jeden wypadek.
(nba)

I
tek 7 paidziemika tu ż po godz.

9.00. - Oprzątaliśmy, kiedy nagle wszystko przeszył ten po tęż 
ny huk - opow i ad ał ch w ilę po
zdarzeniu właśc i cie l posesj i,
przed którą d oszło do wypadku.

- Od razu wiedziałem, że to znowu coś na drodze... Gdyby nie ten
f undament ta ciężarówka wpadłaby nam chyba do pokoju ...
Kierowca cystern y z ki lku nastoma tys i ącami litrów gazu propanbutan ni e zd ążył j eszcze rozpę
d z ić poj azdu, który m t a n k owa ł
w Witaszyczk ach. Uj echał góra
k ilometr, kiedy na j ego pasie po-

ml. asp. M aciej

Bierł a,

p.o. rzecznika komendanta KPP w Jarocinie. Po zderzeniu ki erowca dafa
zj echał na przeci wl eg ł y pas j ezdni i uderzył w forda transita. Cię
żarów k a d os ło wni e zg ni otł a dostawczak a, w i ęz i ąc w środku pasaże rów samochodu . D w ie ekipy ratowników wyd ob ywały j edn ocześni e z wrak ów aut pasaże
rów neona i transita. W sumie do
szpitala przewi ezi ono 6 osób.
Przez trzy godziny ruch na krajowej 11 policj a kierowała objaz-

Toyotą

w malucha

Pasażer

malucha doznał
w wyniku wypadku . który wydarzył się 5 paź
dziernika w Bachorzewie. - Kierujący toyotą mieszkaniec Ko-

nina nie

obrażeń ciała

zachował należytych

środków ostrożności i uderzył

w tył fiata 126p, którym kierował mieszkaniec Wieczyna
- ustaliła policja.

(nba)

.

~ traiag

~---~

w akc11 - - - - -

... Wycięli problem. Nadłamany konar drzewa zagrażający
przechodniom usuwali strażacy 11 października na ul. św. Ducha w Jarocinie. W godzinnej akcji użyto specjalistycznego wysięgnika .

l

średzka policja wyjaśnia okoliczności kolizji , do jakiej doszło
8 października na drodze nr 11 między Wolicą Pustą a Klęką.
Kierowca malucha , w niewyjaśnionych okolicznościach zjechał
z drogi, wpadł do przydrożnego rowu i dachował . Dwóch pasażerów fiata z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.
(nba)

Policyjny telefon zaufania
• do Komendy Powiatowej Polic.jiwJarodnie747-2241
• do Wojewódzkiej Komendy
Policji w Poznaniu 0-800/
130-334 (bezpłatny) .
• W Jarocinie 747-15-22.
Ośrodek Terapii Uzależnień,
ul. Kościuszki 18, czynny od
poniedziałku do piątku w godz.
8.30-20.00. Terapia dla osób
uzależnionych i czlonków ich
rodzin . Interwencja kryzysowa dla ofiar przemocy.
• Klub Abstynenta czynny
od wtorku do piątku i w ni&
dzielę w godz. 17.00-20.00 w
Skarbczyku, (Jarocin, Park 1).
• Punkt konsultacyjny dla
rodziców oraz młodzieży
eksperymentującej i uzależnionej od alkoholu i narkotyków działa w każdą
drugą i czwartą sobotę miesiąca na terenie Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie ,
ul. Kościuszki 18, w godz. od
9.00 do 13.00 (informacja telefoniczna 747-15-22).
• W Żerkowie 740-38-93.
Punkt konsultacyjny dla
osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin czynny jest w środy od
godz. 17.00 do 19.00, w ośrod
ku profilaktyki , socjoterapii i rehabi litacji, ul. Jaro·

dami.

W rowie na dachu

Codziennie od 11 do 17
października dyźur w godz.
20.00-23.00 oraz pogotowie
pracy w godz. 23.00-8.00 peł
nić będzie apteka „św. Marcin " (Jaroci n, ul. Rynek 13,
tel. 747-26-56).
W najbliższą niedziel ę (1O.X)
dyżur w godz. 8.00-23.00
pełni apteka „św. Marcin".
W ka żdą n i edzi elę od 15.00
do 20.00 czynna jest również
- apteka „Pod Zegarem"
(Jarocin , Rynek 14, tel. 74727-16) . 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 18 do 24 października
dyźur w godz. 20.00-23 .00
oraz pogotowie pracy w godz.
23.00-8.00 pełnić będzie apteka „Aspirynka" (Jarocin,
ul. Hallera 14, tel. 747-24-34).

11> Ulatniający się ... grzyb. 8 października strażacy zostali wezwani do jednego z domów na ul. Kościelnej w Żerkowie z podejrzeniem ulatniającego się gazu. Mieszkanka domu twierdziła ,
że czuje dziwną woń i skarżyła się na zie samopoczucie. Badanie
metanomierzem nie potwierdziło obecności gazu w lokalu. Jak się
okazało , przyczyną dziwnego zapachu była stęchlizna i grzyb na
ści anach . Godzinna akcja zakończyła się .. . wietrzeniem budynku.

Rozebrali dom. 7 października w Cielczy strażacy pomagali
w rozbiórce domu, który groził zawaleniem. Obiekt sąsiadował z miejscową szkolą podstawową i był zagrożeniem dla uczniów.
(nba)

cińska

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
w tych samych dniach i god z i n ach w ośrodku zdro·
wia w Jaraczewie.
• W Rusku 740-00-04 czyn·
ny w drug i i czwarty czWar·
tek mi esiąca w godz. 17 .OD18 .00. Punkt konsultacyjny,
któ ry prowad zi zajęcia te·
rapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i człon·
ków ,eh rodzin , czynny jest
w tych samych dniach ' go·
dzinach w ośrodku zdrowia
w Rusku .

I

I

Gazeta Jarocińska
42 (731) 15 października 2004

www.gj.com.pl

I

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

5

I NFORMACJE

POWRÓCIŁY SPOŁECZNE KOMITETY KOLEJKOWE

Kolejka po akcje
Listy społeczne, stójkowi, komitety kolejkowe powróciły na kilka dni
do Jarocina. Niektórzy swoje auta zamienili w sypialnie. Wszystko
dlatego, że pula lokat prywatyzacyjnych banku PKO BP była
ograniczona. Radny powiatowy Jerzy Mieloszyk liczył na Opatrzność
Bożą. Inni spokojnie grali w karty i częstowali się „piersióweczką".

I

li

I

ELŻBIETA RZEPCZYK
Pierwsza kolejka w Jarocinie
u stawiła się przed oddziałem PKO
BP już w środę. Natychmiast
utworzono społeczną listę . Zainteresowanie lokalami prywatyzacyjnymi, które pozwalają kupić akcje
banku nasiliło się w piątek . Kilka
minut po godzinie 12.00, przed
bankiem stoi już kilka osób. Pracownik oddziału wyjaśnia zasady
zakładania lokat. - Pieniądze na lokatę trzeba wpłacić w chwili jej
otwarcia gotówką /11b przelewem, ale
jeśli konto znajduje się w PKP BP
- wyjaśnia! przedstawiciel banku.

Stójkowi za 500 zł
Akcjami interesuje się dwóch
dziennikarzy "Gazety Jarociń
skiej". - Kto prowadzi listę?- pytamy o ·oby stojące w bramie na
ulicy Mickiewicza, naprzeciwko
budynku PKO. - W tym samocho-·
dzie jest punkt informacyjny - odpowiada jedna z kobiet. Za kierownicą zielonego nissana siedzi miody mężczyzna, który w grubym
zeszycie zapisuje nasze nazwiska.
-Jestdcie na 40. i 41. miejscu. Je.fii nie będziecie stali w kolejce, to
Was wykre§/ą albo przeniosą na
koniec - ostrzega. - Pan który jest
na /i§cie? - pytamy. - Jestem na
Początku - odpowiada zachowawczo. - Stal pan całą noc? - kontynuujemy. - Wymieniamy się z ojcem. Zawsze ktoś pilnuje miejsca.
Na chwilę stajemy. Nawiązujemy
rozmowę z kolejkowiczami . - Nie
Pozwolimy się nikomu wepchnąć
do kolejki, Jeżeli wcze.foie} nie zaPisze się na listę - odgraża się jeden z mężczyzn. - Jestem pierwsza - chwali się dwudziestokilkuletnia kobieta. - Ale nie stoję dla
·~·iebie. Dwie inne także wyjawiają,
ze są „wynajęte". - Mam dużo czasu, to za tr-;,y, c-;,tery stówki mogę
Postać - mówi kobieta w okula:ach. Godzina 16.00. Ogonek liczy
JUŻ 55 osób. W bramie stoi czterech mężczyzn. Najmłodszy z nich
~ dwudziestokilkuletni - chwali się.
ze. razem z trójk,1 znajomych zamierza założyć lokatę za 20 tysię
cy llotych. - Nie wiem, czy mi się
1tda. Na li.frie jestem osiemnasty
~mówi.Skory do rozmowy jest takze szpakowaty mę7czyzna w oku~a~ach - Jestem 30. Rac.::ej nie .::a0::ę, ale c";Jowiek 11w -;.aws-ejokąf
nad;:iejr•. Zai1111·e.1·11t}r 11wksyma/11q
siunę - wyjawia pal,1c papicro:-.a.
- Chyba 11·s.::yscv rn lllllli .1toiq, rvle
Po/o.:.c/. fo .\'l/ gl<11\'llil' H11ikoll'i,
Pod\'lawie11i 11r::e:: 11e1.1~ rch /Ji::.11c•.1//Je11ó\\'. /.a le -WO, 'i{)() ;:ł ni<• swł
b\',n -I dni - opm, iada. Nil:kt6r1y
W samochodach n.i~luchUJil radia.

ZAKŁADANIE

LOKAT

ruszyło

o 8.05

Oczekują, że

minister skarbu nogę. Część osób przyodziało
na loka- czapki, szaliki, kurtki zimowe.
ty przewidzianą dla drobnych in- Wśród zgromadzonych widoczne
westorów. - Dziennikar::.e te~ do- jest zdenerwowanie. Przewodnirabiają w kolejkach? - rzuca w naczący społecznego komitetu wyszym kienmku Stanisław Martu- kreśla niesumiennych kolejkowizalski, przewodniczący Rady czów. Nazwisko radnego MieloMiejskiej Jarocina, przechodząc szyka pnie się w górę . - Jak Bozia
obok banku. I tym samym nas zde- da, to powinno się udać. Przeviamaskował. Kolejkowicze nabieczę te pieniądze, które mam. Tr;:;y
rają wody w usta.
razy dyżurowałem. Jest okazja...
Godzina 18.00. Stójkowych nie Je.fi i stoimy, to nie pozwolimy, ~eby
od trasza nawet padający deszcz. nam ktoś wszedł - mówi radny.
Pomiędzy oczekującymi dochodzi
Niektórzy obawiają się, że o zało
do słow nych utarczek. Część ko- żeniu lokaty zadecyduje prawo illejkowiczów chce wyznaczenia niejszego. Komitet podejmuje dedwugodzinnych dyżurów. Liderzy cyzję o zwiększeniu liczby dyżu
listy sprzeciwiają się. - My stoimy rujących. Zamiast dwóch o ób
przed oddziałem PKO BP będą stacały c.::as. Za du~o mamy do stracenia. Ci, krórzy są na końrn, ły cztery, a wieczorem sześć. Prawie wszyscy deklarują, że w ogonmogą sobie wyznaczyć dy~ury
- tłumaczy jeden z mężczyzn. - Obo- ku pojawią się o trzeciej w nocy.
wią;:;itje zasada, kto pierws::,y ten
Poniedziałek 5.20. Tylko najleps zy - dorzuca przypadkowy bardziej odporni na zimo spaceprzechodzień. - ,,Ga-;,eta" nadslurują przed budynkiem. Pozostali
chtt}e - o trzega mężczyzna w brą siedzą w samochodach. Około
zowej kurtce. Jeszcze bardziej się 5.30 pod bankiem pojawiają się
denerwuje na widok aparatu foto- dyrektor i jeden z pracowników.
graficznego. Idzie w na zym kie- - Ka~dy z nas ma karteczkę z nurunku . Twarz za. łania para olem. merkiem i będzie z nim podc/10- Nie mo.:.ecie robić zdjęć - krzy- dzi I do kasy - tłumaczy jeden
czy. - Robi zdjęcia, a potem napi- z mężczyzn . - To jest wasza wesze, że nanmricy stali pod bankiem wnętr-;,na sprawa. Pa11stwo pil- wrzasnął ktoś z tłumu. Pierw- nują kolejki - odparł pracownik
szych 13 kolejkowiczów deklam- banku. Gorączkowe odliczenie
je. że będą stali . ami. Pozostali za- rozpoczyna się kilka minut po
pisują się na dwugodzinne dyżury
godzinie 6.00. Wszyscy ustawiają
się w kolejkę . Wydaje się, że niepo dwie o. oby.
Sobota godzina 7.30. Przed którzy mają coś na rozgrzewkę.
wejściem do banku stoi czterech
Nieśmiało próbują sobie podawać
mężczyzn. Jeden z nich odgraża
„piersiówkę". Z założenia lokaty
nam się za wczorajsze zdjęcia - Czę.ść zrezygnowało 13 osób. Radny
osób ju~· wykreślono - mówi inny Mieloszyk chętnie pozuje do zdję
z kolejkowiczów. Godzina 17.30. cia. Chwali się, że jest 22. na liDwie kobiety pacerują w okoli- ście . - Zapisałem się w sobotę.
cach banku. - O 18. 00 będ-;,ie Bylem 55. D::.isiaj jestem 36. Jak
sprcnvdzanie listy obecności. Pr::.e- spr-edawali akcje Banku Śląskie
sunęlam się .:: 33. miejsca na 18.
go, to była 16-krotna przebitka.
Panią chyba ju~ wyr-;,11cifi - inforZnajomy kupił sobie ;:;a to samomuje kobieta w okularach. Czte- chód. Trzeba zainwestowaćoszczęd
rech mężczyzn w renault ma ter no§ci - mówi starszy mężczyzna.
gra w karty. Przed oddziałem gro- O godzinie 8 .00 otwierają się
madzi się coraz więcej osób. Szef drzwi banku. Pierwsze 6 osób
komitetu kolejowego odczytuje wchodzi do środka. Pięć minut
nazwi ka. Dla niezdyscyplinowa- później rusza zakłada.nie lokat. Do
nych nie ma litości. Wypadają dwóch okienek podchodzi mał
z kolejki. ,,Wylotkę" zaliczają tak- żeństwo, mieszkańcy Jarocina.
Kolejka liczy około 60 osób. Nie
że dziennikarze „Gazety Jarociń
skiej''- Chce się pani jes.::c.::e raz dochodzi do żadnych przepychazapisae Będ-;.ie IO 37. miejsce nek. Policjanci siedzący w dwóch
i .::ara::. wy-;.11ac-ym_\ dY.:.111')'. W tłu radiowozach wyglądają na znumic dostrzegam) radnego powia- dzonych.
lic lokat założono w jarociń
towego Jerzego Micloszyka. - Zaskim oddziale PKO BP? Nic wiapisałem sif wc::.oraj po pol11dniu.
Bylem 4../. D::.i\iajje\'le111 d1rnd-ie- domo. Nie udało nam -;ię skontaklO\\ ać \\ LCJ ~prawic z li oną Długą,
\f\' kt,11:r< - pr1y111ajc radny.
rzecznikiem banku \\' Po1naniu.
Jak Bozia da
T~ !ko ona był.i upoważniona do
1 icd1iel.1 go<lzm.1 ~' .UO. l udzit:
udtidcnia takiej informacji.
tępUJ4, nog; n,,
zwiększy pulę pieniędzy

,,;,V"

•

NA KILKA DNI do Jarocina powróciły pomysły z czasów PRL Od
listy na akcje PKO BP.

środy

obowiązywały społeczne

PAWH
JACHOWSKI
d{rektr..· Pf:O BP oddzio! 11 Jarocinie
1

Sprzedaż lokat prowadziliśmy do
13.55, czyli do momentu, aż system
wskazał, że pula w całym kraju została wyczerpana. Wiele osób zakładało lokaty we własnym imieniu ,
ale i za pośrednictwem pełnomoc
nictwa. Zakładanie lokat przebiegało bardzo sprawnie. Obsługę interesantów prowadziliśmy w dwóch
okienkach kasowych. Klienci byli
bardzo zdyscyplinowani. Nie było
żadnych zakłóceń pracy systemu
komputerowego.

Niektórzy w kolejce podawali
sobie nieśmiało .piersiówkę"
--------- O
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I NFORMACJE

Zespól Szkól Społecznych
zaprasza na
KURSY

Zespół Szkół Społecznych

zaprasza na
KURSY
PRZYGOTOWUJĄCE

.I

do

NOWEJ
MATURY
z przedmiotów
POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI
MATEMATYKA

do

EGZAMINU
GIMANAZJALNEGO
z części humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej

JĘZYK

Kursy

prowadzone przez
doświadczonych

prowadzą

doświadczeni

nauczyciele.
Kurs z każdego przedmiotu
obejmuje 32 godziny.
Wszystkie materiały uczniowie
otrzymają od organizatora.

nauczycieli - egzaminatorów.
Podczas kursu będą rozwiązywać
przykładowe testy.
Kurs będzie obejmował łącznie
80 godzin i zakończy się
próbnym testem.
Zapisy przyjmowane
w sekretariacie

Szczegółowe

udzielane

są

informacje
w sekretariacie

szkoły.

są

Zespołu Szkół Społecznych.

Tel. 747-37-89
lub 0-509/47-99-41

Tel. 747-37-89
lub 0-509/47-99-41

Z rurami na
20-letni Mateusz R. i rok od
niego młodszy Dominik W. są
podejrzani o dokonanie napadu na
stację benzynową w Jarocinie.
Mężczyźni zostali tymczasowo
aresztowani.
Młodociani rozbójnicy cieszyli się wolno ścią zaledwie kilkanaście godzin, po tym jak w poniedziałek wieczorem 4 paździer
nika napadli na s tację benzynową
na ul. Zacisznej w Jarocinie.
Napastnicy musieli wcześniej
obserwować teren stacji. Zaatakowali, kiedy nie było żadnego
klienta. Zamaskowani i uzbrojeni wtargnęli na zaplecze. - Jeden
z mężczym miał w ręku przedmiot
przypominający pistolet, drugi

Komornik Sądowy Rew. I działający przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie
ul. Do Zdroju 8 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 §1 kpc podaję do
publicznej wiadomości , że w dniu 24 listopada 2004 r. o godz. 12°0 w Są
dzie Rejonowym w Jarocinie Al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych częściowo zabudowanych zlokalizowanych w Witaszyczkach gm . Jarocin , dla których V Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie prowadzi księgi KW 25812 oraz
KW 25813 .
licytacyjna

nieruchomości

obejmuje:

Kompleks I:
1) Działka nr 50/26 KW 25813 (własność) pow. 863 m2
2) Budynek administracyjny KW 25813 pow. 178,4 m 2
3) Budynek warsztatowy KW 25813 pow. 124,2 m2
4) Działka nr 53/31 KW 25812 (użytkowanie wieczyste)
pow. 350 m2
RAZEM:
Kompleks li:
1) Działka nr 50/13
2) Działka nr 50/23
3) Działka nr 53/20
pow. 59 m2
4) Działka nr 53/29
pow. 1.768 m2
RAZEM:

KW 25813 (własność) pow. 422 m2
KW 25813 (własność) pow. 5.010 m2
KW 25812 (użytkowanie wieczyste)
KW 25812

(użytkowanie

4.324,00 zł
29.192,00 zł
4.497,00 z/
1.068,00
39.081,00

zł
zł

2.114,00
25.100,00

zł

180,00

zł

zł

wieczyste)

Kompleks Ili:
1) Działka nr 48/41 KW 25812 (użytkowanie wieczyste)
pow. 145 m 2
2) Działka nr 50/24 KW 25813 (własność) pow. 3.197 m2
RAZEM:
Kompleks IV:
1) Działka nr 53/27 KW 25812 (użytkowanie wieczyste)
pow. 1.860 m2
2) Działka nr 53/19 KW 25813 (własność) pow. 16 m2
3) Budynek magazynowy KW 25812 pow. 918,4 m2
RAZEM:

5.392 ,00 zł
32.786,00 zł

442.00 zł
16.017 ,00 zł
16.459,00 zł

5.673,00 zł
80,00 zł
54.521 ,00 zł
60.274,00 zł

Składniki wchodzące w skład licytowanej nieruchomości oszacowano
w trybie art. 948 kpc na łączną kwotę : 148.600,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych)
Cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania co stanowi kwotę :
111.450,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt zło
tych)
Rękojmia jaką winien z/ożyć licytant wynosi 1/1 O części sumy oszacowania. Tak więc przystępujący do przetargu obowiązany jest do złożenia rękoj
mi w wysokości : 14.860,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset
sześćdziesiąt złotych) . Przy czym rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika w PKO BP S.A. Oddział w Jarocinie nr 51 1020 2212 0000
5102 0079 5823 najpóźniej w dniu licytacji za okazaniem dowodu potwierdzającego wpłatę .

Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed licytacją i dni powszednie od godz. 1000 do 14°0 , natomiast akta postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie można przeglądać w Sądzie Rejonowym
w Jarocinie w Wydziale I Cywilnym (pok. nr 5) w godz. od 900 do 1200 .

UWAGA!
Licytowane składniki majątkowe odzwierciedlają stan faktyczny, stwierdzony w trakcie opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości przeprowadzonego w dniu 06.05.2004r oraz w dokonanym operacie szacunkowym
przez biegłego sądowego .
Licytowane składniki majątkowe podlegają podatkowi VAT.

I

stację

z napastników posługiwał się me- relacjonuje sierż.
szt. Aleksander Szczepański ,
rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie. - Męż 
czyzna z pistoletem pod groźbą
użycia broni zażądał wydania pieniędzy. Obsługa nie podporząd
kowała się przestępcom. Jeden
z pracowników stacji próbował za
to podejść do napastnika wymachującego przedmiotem przypominającym pistolet. Ten jednak
odepchnął mężczyznę i powtórnie zażądał wydania pieniędzy
rzucając w kierunku drugiego
pracownika plastikową torbę.
W końcu sterroryzowana obsłu
ga wydala bandytom 1.500 zł.
talową rurką

Mężczyźni najprawdopodobniej
pieszo uciekli z miejsca przestęp
stwa.
Policja szybko wpadła na trop
napastników. Kilkanaście godzin
po zdarzeniu do aresztu trafiło kilka osób podejrzanych w tej sprawie. W czwartek jeden z zatrzymanych przyzna! się do udziału
w napadzie. Ostatecznie zarzut
udziału w rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia postawiono 20-letniemu Mateuszowi
R. i 19-letniemu Dominikowi W.
Obaj są mieszkańcami Jarocina.
W piątek, na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Jarocinie
aresztował na 3 miesiące obydwu
mężczyzn.

11
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PODWÓJNY ZABÓJCA W WIĘZIENIU

OBWIESZCZENIE
O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
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25 lat dla mordercy
Na 25 lat więzienia został skazany Marcin Talaga z Lubomierza (pow. pleszewski), który zamordował Iwonę Błaszczyk i ich
czteromiesięczne dziecko . O
skrócenie kary może się ubiegać
dopiero po 20 latach. Z wyrokiem
nie zgadza się rodzina zamordowanej, która dla oskarżonego domagała się dożywocia. Za niski.
Za to, co zrobił - mówiła ze łzami
w oczach matka Iwony.
Dwie godziny trwały przemowy końcowe prokuratora, oskarżycieli oraz obrońcy na procesie
Marcina Talagi z Lubomierza
oskarżonego o podwójne zabójstwo. Za popełnione czyny prokurator domagał się dożywocia
oraz pozbawienia praw publicznych na IO lat. - Dobro, w jakie
oska rżany ugodził, to dobro o najwyższej wartości, nie ma na nie
ceny i trudn o tu dyskutowa ć.
Ka żdy wie, jak ważne j est ży cie
- mówił prokurator Andrzej Mieloszyk.
Ze łzami w oczach przemawiała matka zamordowanej Iwony. - Zebrał się tak, jak my /Ufaj
wszyscy, w j ednoosobowym skła
dzie: był sędzią, był prokuratorem, był obrońcą i wydal wyrok.
Wydal wyrok nie tylko na moją
c órkę , ale równi e ż na moją
wnuczkę. Wydal wy rok śmierci
dla j edn ej i drugiej. Na koń cu
został katem, zakatował moją córkę i świadomie pozbawił życia
swoją córkę - mówiła płacząc .
Obrońca Marcina Talagi - Marian
Gulcz podkreś lił, że na materiał
do wodowy zebrany w s prawie
trzeba patrzeć · ·chłodnym okiem".
Stw i e rdził. że n a leży oderwać s ię

od

zrozumi a łych u cz uć

i emocji ,

na czysto intelektu- rzecz rodziny Błaszczyków musi
czynu. zapłacić zadośćuczynienie za
- Czy materiał dowodowy zebra- · doznaną krzywdę w wysokości
ny w sprawie, zarówno w pastę- 16.000 zł.
i

zdobyć się

alną

i

prawniczą ocenę
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I
NA 25 LAT WIĘZIENIA został skazany Marcin Talaga z Lubomierza
(pow. pleszewski), który zamordował Iwonę Błaszczyk i ich
czteromiesięczne dziecko

powaniu przygotowawczym, jak
i na kolejnych rozprawach, daje
dostateczne podstawy ku temu,
aby uznać oskarżonego winnym
zarzu ·anych mu czynów - pytał
Marian Gulcz. Próbował kwe-

Rodzina zamordowanych
nie zgadza się z wyrokiem. - Za
niski. Za to, co z robił - mówiła
rozżalona matka Iwony. Najprawdopodobniej będzie skła
dać apelacje.

stionować kwalifikację prawną

ADRIANA ADAMSKA

czynów zarzucanych oskarżone
mu. Dokonanie pierwszej zbrodni tłumaczy! silnym wzburzeniem
swojego klienta. Przekonywał , że
było to zabójstwo w afekcie.
Po dwugodzinnej przerwie
sąd ogłosił wyrok. Marcin Talaga został uznany winnym i wymierzono mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd zastrzeg ł, że o warunkowe zwolnienie oskarżony może ubiegać
s ię dopiero po odbyciu 20 lat
wi ę zi e nia. Marcin Ta la ga na
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OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ŻERKOWSKICH RADNYCH

.tf//1/ł

I

I
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CBŚ ROZBIJA GRUPĘ ROZPROWADZAJĄCA
NARKOTYKI W JAROCINIE

Żerkowcy radni dość rzetelnie
wypełnili swoje oświadczenia majątkowe. Tylko w nielicznych przypadkach pojawiają się nieścisłości
lub braki (szczególnie w punkcie
ósmym dotyczącym uzyskiwanych
dochodów). Tu zdecydowanie
przoduje radny Andrzej Raś, który
nie podał, ile zarobił w żerkowskich
SKR-ach oraz jaką dietę pobrał peł
niąc funkcję sołtysa Chrzana. Zgodnie z przepisami, przewodniczący
rad zobowiązani są do październi
ka przeanalizować oświadczenia
i poinfonnować na sesji o wynikach
Weryfikacji. - Analizy dokonałem
i nie dopatrzyłem się rażących nieprawidłowości. Pojawiają się drobne błędy. Na przykład radni, którzy
prowadzą gospodarstwa rolne,jako
przychód i dochód wykazują jedną
/....wotę. W takich przypadkach muszą
uzupełnić. To dzieje się już przy oddawaniu oświadczenia - wyjaśnia
Kasper Ekert, przewodniczący Rady
Miejskiej w Żerkowie.
Konieczność kładania oświad
czeń wśród

wielu radnych

wciąż

I

•

osc starannie

I
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I NFORMACJE

budzi

w ątpliwośc i . Twierdzą, że

spodarczej małżonków. Trybunał
uznał, że wspólne pożycie powoduje, iż wszelki majątek nabywany przez jednego ze współmałżon
ków poprawia sytuację materialną
obojga. Trybuna! przyjął, że wprowadzony obowiązek składania
oświadczeń i informowania osytuacji małżonka mieści się w granicach zasady proporcjonalności
i nie narusza przepisów konstytucji. Ponadto TK uznał za zgodny
z ustawą zasadniczą, kwestionowany, art. 24f ust la ustawy o samorządzie gminnym, brzmiący: - ,, Radni nie mogą prowadzić działalno
ści gospodarc-::.ej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał
mandat, a także zarządzać taką
działalnością lub być przeds1awicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności". Na
rozpatrzenie czekają jeszcze skargi
dotyczące rn.in. zakresu informacji zawartych w oświadczeniach.

obowiązek

ten godzi w ich prywata przepisy antykorupcyjne
uznają za niezgodne z kon stytucją .
Tymcza em politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy poszerzającej grono
osób. które muszą takie oświadcze
nia składać. Ma to służyć większej
przejrzystości życia publicznego.
Zbadaniem konstytucyjności
niektórych przepisów antykorupcyjnych zajął ię Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika
Praw Obywatelskich. TK orzekł
m.in., że radni oraz wyżsi urzęd
nicy samorządowi nie będą musieli składać oświadczeń o działalno
ści gospodarczej prowadzonej
przez swych rodziców, dzieci,
wnuków oraz rodzeń two na terenie gminy, w której pełnią funkcję. Ponadto ich małżonkowie
będą mogli pełnić funkcje we wła
dzach spółek z udziałem samorzą
dowych osób prawnych. Radni pozostają zobowiązani do kładania
no ść.

ośw;av

o

działalności go-

ANNAGAUZA

GRZEGORZ ANDRASZAK

ZBIGNIEW MICHALAK

Posiada dom o powierzchni 196,4 m kw. o wartości
60.000 z/. W minionym roku zarobi/ w sumie 52.078 zł,
o 13.000 z/ więcej niż rok wcześniej. Jeździ citroenem
Xsarą z 1999 r. Ma do spłacenia 6.500 zł kredytu z Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2002 r. zaoszczędził 5.000 zł. W minionym nie odło
żył nic. Za sprawowanie funkcji sołtysa Dobieszczyzny
otrzymał 2.520 z/. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 5,6 ha, które w 2003 r. nie przyniosło mu zysku. Oprócz pieniędzy z sołtysowania wymienił tylko dietę
radnego - 1.560 z. Jeździ mercedesem 190 D z 1992 r.

KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK
Jest współwłaścicielem domu (120 m. kw.) o wartości
110.000 zł oraz gospodarstwa rolnego - 16,72 ha.
W minionym roku gospodarstwo zarobi/o nieco ponad
7.ooo zł. Z tytułu pełnienia funkcji radnego otrzyma! 1.560 z!.

ZENON CIERNIAK
Na koncie ma tyle oszczędności, ile zgromadził w 2002 r.
- 20.000 z/. Posiada mieszkanie o wartości 30.000 zł
(80 mkw.). Prowadzi sklep z artykułami spożywczymi,
Warzywami i owocami. Działalność gospodarcza w minionym roku przyniosła mu dochód w wysokości 24.250 zł.
Zysk jest o ponad 15.000 z/ wyższy niż rok wcześniej.
Odebrał 1.560 z/ za pełnienie funkcji radnego. Jeździ
mercedesem 208 D z 1991 r.

IRENEUSZ GIEL
Zgromadził na koncie 20.000 z/. Prowadzi 19-hektaroWe gospodarstwo rolne, które w minionym roku przyniosło 10.000 z/ zysku. Ma 341 akcji Cukrowni i Rafinerii
Witaszyce (o wartości 1 z/ każda). Z tytułu diety otrzymał 1.680 zł. Ma kredyt w żerkowskim banku spółdziel
czym - 11.500 zł. Jeździ seicento z 2001 r.

CZESŁAW GRZEŚKOWIAK
Nie rna żadnych oszczędności. Jest właścicielem domu
0
Powierzchni 160 m kw., o wartości 300.000 zł. Prowadzi
gospodarstwo rolne - 4,4 ha, które w minionym roku nie
Przyniosło zysku. Rok wcześniej na działalności tej zarobił
1.000 zł. Pobiera rentę rolniczą - 465 z/ miesięcznie. Za
Pełnienie funkcji radnego otrzymał 2.280 zł. Ubiegłorocz
ne dochody są porównywalne z osiągniętymi w 2002 r.

WOJCIECH GRZEŚKOWIAK
Prowadzi gospodarstwo 13,57 ha o wartości 250 .OOO zł .
Jego wartość od 2002 r. wzrosła o 155.000 zł. Gospodarstwo przyniosło 50.000 zł przychodu, dochodu 13 OOO zł. Posiada 378 akcji Cukrowni i Rafinerii Witaszyce. Jako radny zarobił 1.600 zł.

ZDZISŁAW

PALUSZKIEWICZ

Cios w gang
narkotykowy
Funkcjonariusze Centralnego
Biura Śledczego zatrzymali czterech mieszkańców Jarocina. Prokuratura postawiła mężczyznom
zarzut wprowadzania na rynek
narkotyków i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
W poniedziałek wszystkich tymcza owo aresztowano.
Sobotnie zatrzymania to wynik wspólnych działań operacyjnych prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Kaliszu
i CBŚ. Organa udzielają w tej
sprawie jedynie skąpych informacji zasłaniając się dobrem
postępowania. - Trwa śledznvo
w sprawie wprowadzania do obrotu środków psychotropowych
przez zorganiz.owaną grupę przestępczą działającą na terenie Jarocina - mówi lakonicznie prokurator Janusz Walczak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kaliszu. - W ramach prowadzonych
czynności postawiono zarzuty
kilku osobom. Na bieżąco prowadzone są czynności mające na
celu ustalenie czasookresu działalności przestępczej grupy i ilości wprowadzanych na rynek
narkotyków. W zy cy zatrzymani to mieszkańcy Jarocina. Nie

ZŁAPANY

oficjalnie wiadomo, że narkobiznesem trudnili się od kilku lat.
Należeli do tzw. hurtowników.
Na rynek wprowadzili znaczne
ilości narkotyków. Wiadomo też,
że aresztowani współpracowali
z innymi osobami, w tym z drobnymi dealerami. Prokuratura nie
potwierdza, ani nie zaprzecza
tych informacji.
W poniedziałek do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie 4 zatrzymanych jarociniaków. Podejrzanym zarzucono
przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej i udział
w nielegalnym obrocie narkotykami. - Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na 2 miesiące i 17 dni - poinformował
sędzia Henryk Haak, rzecznik
Sądu Okręgowego w Kaliszu.
- Sprawa dotyczy art. 43 ust. 3
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Ueżeli do obrotu wprowadzana jest znaczna ilość środ
ków odurzających, substancji
psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat
1Oi grzywny - przyp. red.). (nba)

I ARESZTOWANY

,, Biz~n '' siedzi

Zdzisław

Paluszkiewicz zamienił dom o powierzchni
140 mkw. na mieszkanie (12 mkw.). Nie prowadzi już
gospodarstwa rolnego (15 ha + 225 ha dzierżawy).
Dochody, które wykazał w oświadczeniu, to dieta radnego - 2.160 zł i emerytura - 3.199 zł, pobierana od lipca
2003 r. Nie poda/, ile uzyskał dochodu z prowadzonej
wcześniej działalności rolniczej.

ALBIN POHL
Zaoszczędził 600 z/.

Ma mieszkanie o powierzchni 52 m kw.
o wartości 53.000 zł. Jego dochody to emerytura - 17.275 zł
oraz dieta - 1.560 zł.

ANDRZEJ RAŚ
Jest właścicielem domu (220 mkw.) o wartości 100.000 zł.
Prowadzi gospodarstwo o powierzchni 1,62 ha (dzierżawa). Nie wykazał dochodów z tego tytułu. Wpisał tylko dietę - 1.560 z/. Nie podał, ile zarobił w Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Żerkowie i jako sołtys Chrzana.
W 2002 r. z zatrudnienia uzyska/ 16.308 zł.

ANDRZEJ ROSIEJKA
Prowadzi gospodarstwo o powierzchni 18,3 ha (300.000 zł),
które przyniosło 4.000 zł zysku (przychód - 80.000 z/),
1.000 zł mniej niż w 2002 r. W całym roku radny pobrał
2.160 zł diety.

JANUSZ SZÓSTEK
Posiada dom o pow 200 m kw. Prowadzi ponad 26-hektarowe gospodarstwo rolne. Radny podaje, że w minionym roku przyniosło przychód i dochód - 24.043 z/, tyle
samo, ile rok wcześniej. Oprócz tego wykazał dietę
- 2 480 zł Zamienił fiata seicento na punto (2003 r.).
Posiada kredyt w rachunku - 15.000 zł.

Po niemal

miesiącu

poszuki-

wań policja zatrzymała Włodzimie

rza N. Mężczyznaznany,jako,,Bi
zon", został w poniedziałek tymczasowo aresztowany. Prokuratura
zarzuca mu udział w bójce z uży
ciem niebezpiecznego narzędzia.
Poszukiwania Włodzimierza
N . trwały od 11 września tego
roku. Tego dnia w nocy, w ogródku piwnym przed jednym z jarocińskich pubów, trzech napru tników pobiło jednego z gości lokalu. Napastnicy po lugiwali się
niebezpiecznym narzędziem. Policja szybko ustaliła uczestników
zaj.'cia - Romana Ł.. Rafała K.
i Włodzimierza N. Dwaj pierwsi wpadli w ręce wymiaru sprawiedliwości kilka godzin po zdarzeniu. Włodzimierz N. zniknął.
Musiał minąć mie iąc, żeby sled-

czy wytropili i zatrzymali „Bizona". Mężczyznę ujęto w ostatnią
sobotę. Nieoficjalnie wiadomo, że
do zatrzymania doszło przed kościołem, tuż po mszy, na której
ochrzczono córkę zatrzymanego.
W poniedziałek sąd na wniosek prokuratury tymczasowo
aresztował „Bizona". - Zatrzymanemu postawiono zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu - mówi prokurator Adam Wróblewski, szef
Prokuratury Rejonowej w Jarocinie. Nie jest tajemnicą, że Wło
dzimierz N. był już karany i ma
wyrok w zawieszeniu.
Za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy
do 8 lat pozbawienia wolności.
(nba)
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I NFORMACJE

OBWIESZCZENIE
O TER~INIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy Rew. I działający przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie ul. Do Zdroju 8 na podstawie art. 953 kpc
w zw. z art. 955 § 1 kpc podaję do publicznej wiadomości , że
w dniu 24 listopada 2004 r. o godz. 1030 w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 15 (w sali nr 12) odbę
dzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej części o
wo zabudowanej zlokalizowanej w Brzóstkowie gm. Żer
ków, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarocinie prowadzi księgę KW 12781.
Sprzedaż

licytacyjna nieruchomości obejmuje:

1) Grunt zabudowany, działka nr 107/1
pow. 1.900 m2
2) Grunt rolny, działka nr 105/4 pow. 0,4400 ha
3) Grunt rolny, działka nr 107/2 pow. 0,1600 ha
4) Grunt rolny działki nr 284/2 pow. 6.5849 ha
5) Budynek mieszkalny Pu=120,0 m2
6) Budynek garażowy Pu=85,0 m2
7) Chlewnia Pu=191 ,3 m 2
8) Stodoła Pu=180,6 m2

W ROSZKÓWKU MOGŁO DOJŚĆ DO TRAGEDII

Skończyło się

8.550,00 zł
2.908,00 zł
1.057,00 zł
43.521,00 zł
47.960,00 zł
12.705,00 zł
34.985,00 zł
26.994,00 zł

· osiemdziesiąt złotych).
Cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania co stanowi kwotę : 134.010,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery
tysiące dziesięć złotych)
Rękojmi a jaką winien złożyć licytant wynosi 1/10 części
sumy oszacowania. Tak więc przystępujący do przetargu obowiązany jest do złożenia rękojmi w wysokości : 17.868,00 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt
osiem złotych). Przy czym rękojmia powinna być wpłacona
na konto komornika w PKO BP 5.A. Oddział w Jarocinie nr
511020 2212 0000 5102 0079 5823 najpóźniej w dniu licytacji za okazaniem dowodu potwierdzającego wpłatę.
Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed licytacją i dni powszednie od godz. 10°0 do 14°0 , natomiast akta

egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie moż

na przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jarocinie w Wydzia le
I Cywilnym (pok. nr 5 ) w godz. od 9°0 do 1200 .

UWAGA!
Licytowane składniki majątkowe odzwierciedlają stan faktyczny, stwierdzony w trakcie opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości przeprowadzonego w dniu 31.03.2004r
oraz w dokonanym operacie szacunkowym przez biegłego

poparzeniach
dzieckiem. I właśnie ta ciekawość o mało nie doprowadziła do tragedii.

ANNA KONIECZNA
W sobotnie

popołudni e

wyW czas ie gry zahaczy łem dym. Razem
z koleżanką poszliśmy to sprawdzić i zobaczyliśmy, że pali się
ognisko. Mocno s ię n ie paliło .
Us iedliśmy w p o bli ż u - mówi
Krzysiu. W pewnym momencie
coś za yczalo. potem chłopi ec poczuł piekący ból na twarzy, jak
ogi e ń , i nic wi ęc ej nie p ami ę ta.
Z relacji mamy Krzysia - Izabeli
Żelek wynika, że sąsiad rozpalił
ognisko, w którym zn alazło , ię coś
- jej zdaniem był a to butelka po
dezodorancie - co pod wpływem
tempe ratury w y bu c hło prosto
w twarz jej syna. - Kiedy go zobaczyła,n, nogi się pode mną ug ięły
- mówi mama chł opca. - Głowę
miał trzy razy większą n iż normalnie. Wszystko w takim tempie mu
spuchło. Oczu to mu wcale nie było
widać. Kiedy Krzysia zobaczył lekarz z pogotowia, pierwsze o co
zapytał, to czy widzi i czy mu krtani nie poparzyło. Na szczęście okazało się, że wszystko j est w porząd
ku, Krzysiu widzi i może normalnie przełykać. Tylko te poparzenia
- ubolewa Izabela Żelek. Chłopiec
szedł z domu grać w piłkę. -

sądowego .

Licytowane

składniki majątkowe

nie

na

Krzysiu Żelek ma 1Olat. Mieszka w Roszkówku. Na początku września
rozpoczął naukę w czwartej klasie. Jest wesołym i ciekawym świata

Składniki wchodzące w skład licytowanej nieruchomości
oszacowano w trybie art. 948 kpc na łączną kwotę : 178.680,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset

postępowa n ia
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WYBUCH dotkliwie poparzył
buzię chłopca

trafił do jarocińskiego szpitala. Rodzice chcieli nawet przeni eść go
do kliniki oparzeń w Siemianowicach Ś l ąskich . Szukali już kontaktu z tamtejszymi lekarzami. Pomoc zaofiarował jeden z mieszkań ców Roszkówka - Krzysztof
Radom. Sprawa nie by ł a ł a twa,
a ponieważ Krzysiowi ·zybko i ład
nie goiły s ię rany, więc pa ń s two
Żelkowic zrezygnowali z Sicmia-

KRZYSIU ŻELEK jest 1O-letnim ciekawym świata dzieckiem (zdjęcie
sprzed wypadku)

nowie. Dziecko po tygodniu wróze szpitala do domu. Leczenie jednak nadal trwa. Chłopi ec
korzysta też z wizyt u psychologa, który pomaga mu pogodz ić się
ciło

z tym, co

się stało

bać . Troskę o los

i

przestać się

Krzysia zaraz po
wypadku i pomoc zaoferował a
wychowawczyni chłopca, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Prusach - Wiesława Czyż oraz jego kol eżanki i koledzy z klasy.
Państwo Żelkowie są bardzo
wdzięczni lekarzom z jarociński e
go szpitala, którzy w profesjonalny i troskliwy sposób zaj ęli si ę ich
synem. - Najważniejsza była przecież pierwsza pomoc. Gdyby zastała udzielona w niewłaściwy sposób, na twarzy Krzysia pozosta ły
by blizny na cale życie. O to najbardziej teraz obawia s ię chłopiec
i jego rodzice. - On już nam zapowiedział: ,,Z taką buzią, to ja do
szkoły na pewno nie pójdę".
Sąsiad państwa Żelków nie ma
swojej wersji wydarzeń , bo - jak
twierdzi, nie było go wtedy w domu.
Zobaczył poparzonego Krzysia,
kiedy wrócił. Jego żona wie nieco
wi ęcej . - Z Krzysiem była nasza
córka i ona mówi co§ zupełnie innego. Nie było żadn ego ognislw.
Dzieci znalazły baniak po benzynie. Chciały do niego nalać wody,
ale Krzysiu miał z.apalniczkę i w pewnym momencie córka zobaczyła
pfmnie11buclwjqcy prosto w twarz
chłopca. Przyprowadziła go do nas
i to ja próbowałam go ratować" - mówi
kobieta.
Rodzice Krzysia o całym zdarzeniu powiadomili poli cj ę. - Prowadzone j est pastępo wanie administracyjne - w yj aśni a rzecznik
prasowy ko';Jdaota Komendy

Powiatowej Policj i w Jarocinie
Aleksander Szczepański . - "Zakoń
czy się ono skierowaniem wniosku
do Sądu Rejonowego, Wydziału
G rodzkiego w Jarocin ie o n ieostrożne obchodzenie się z ogniem,
bo w trakcie dochodzenia stwierdzono, że ognisko paliło się wtedy
w tym obejściu - dodaje rzecznik.
- Sąsiad nie spytał nawet o zdrowie mojego syna. Nie usłyszeliśmy
słowa przepraszam - mówi Izabela Żel ek . - Nigdy nie spodziewała
bym się takiego postępowania. tt)1sta rczyłby j eden zwykły, ludzki
gest. Mieszkamy w jednym budynku , ma my wspólne pod wórze.
Przez te wszystkie lata uważ.a/om
go za zupełnie innego człowieka.
Jak mo~na być tak bezdusznym.
Przecież Krzysiu, to jeszcze dziecko. A on - dorosły człowiek - Jego
jeszcze obarcza winą za to, co się
stało - dodaje pani Iza.

~ . ... · ROB_ERT 1
KACZMAREK
-

, · . rzeczni;~/ Komend-I
POYliol<1Hej Poń5t~i StrożY

~~
~

-

Poiamef w ~

Spalanie śmieci i resztek roślinnych
jest zabronione. Reguluje to ustawa o ochronie przyrody. Ognisko
można rozpalić jedynie w celach - moż
na tak powiedzieć, rekreacyjnych
Ale na pewno nie za pomocą śmie
ci. Poza tym można tego dokonywać tylko w miejscach, gdzie niemożliwe jest zapalenie materiał~W
palnych I w odfeglośc1 co najmn1eJ
10 metrów od budynków
Jeśli chodzi o przedmioty, które wypełnione są gazem pod ciśnieniem,
to na przykład w butli z propan-~utanem podniesienie temperatury o ieden stopień powoduje zwiększeni_e
ciśnienia o siedem atmosfer. Mozna jeszcze dodać, że w ogniu, p~d
wpływem gorączki wybuchnąć moze
nawet za kręcona butelka plastikowa.
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KOLEJNY WYROK W SPRAWIE
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bezpieczeństwa

opuścić halę

SA,d Okręgowy w Kaliszu wydał decyzję w sprawie dotycząc.ej roszczeń spadkobiercy
terenu, na którym prowadzi działalność „Izolacja Jarocin" S.A. Nakazał „Izolacji", by
wydała Juliuszowi Bennichowi-Zalewskiemu halę produkcyjną.

ANNA KOPRAS-FIJOlEK

I
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I N.F O R M A C J E

Spółka postanowiła odwołać się od decyzji sądu. - Złożyliśmy tzw. zarzut zatrzymania nieruchomości do czasu sp łaty nakładów. Sąd odrzucił go jednak, stwierdzają c, że stronci nie może skutecznie
Podn osić zarzutu zatrzymania, w zw ią ::.
ku z poczynionymi na nieruchomości nakładami - mówi Piotr Widawski, prezes
Spółki. Powołuj e s ię na art. 461 § I Kodeksu Cywilnego, który mówi : ,,Zobowiązany
do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwiU zaspokojenia lub zapewnienia przysługujących mu ro zczeń o zwrot
nakładów na rzecz oraz roszczeń o napraWien ie szkody przez rzecz wyrządzonej".
- Robiliśmy nakłady, więc do czasu, aż nam
nie zapłacą za nakłady, mamy prawo zatrzyma ć nieruchomość i z takim wnioskiem wystąpiliśmy. Sędzina stwierdziła j ednak, że
nasz wniosek jest bezzasadny, gdyż nie wydaliśmy nieruchomości. Jest więc tak - jeżeli wydacie, możecie wystąpić o nakłady,
dostaniecie wyrok, to wtedy możecie sko-

Myślę , że bardzo dobre ostatnio wyniki
finansowe pozwolą Spółce dogadać się
z nami. Wskazują na to nowe, lepsze warunki porozumienia zaproponowane nam
kilka dni temu telefonicznie przez mecenasa Świdurskiego. Zbliżają się one do
kwot wynikających z opinii biegłego . Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach
spotkamy się wszyscy z " Izolacją' w Gdyni, gdzie mieszka większość spośród dziewięciorga spadkobierców.

AKCJE NA SPRZEDAŻ
30 sierpnia minął termin składania ofert
W przetargu ogłoszonym ponownie
W tym roku (w ubiegłym roku się nie
lldał, zdaniem Juliusza Bennicha-ZalewS~iego prawdopodobnie nikt się nie zgło
s,1 ze względu na roszczenia spadkobierców) na pakiet 25 % akcji spółki należą
cy do Skarbu Państwa. Zgłosiło się
dwóch oferentów - spółka „Izolacja MatiZol" z Gorlic oraz osoba prywatna, mieszkanka Białegostoku. Na razie nie wiado1110, do kogo trafią akcje Skarbu Państwa.
• Komisja, która o tym decyduje, bierze
Pod uwagę nie tylko proponowaną cenę,
ate równiet inne okoliczności - mówi Ju-

liusz Bennich-Zalewski.

rzystać z prawa ::.atrzymania. Ale jak już
wydamy, to co mamy zatrzymać? - pyta prezes spółki . Wydany w sprawie wyrok określa jako abstrakcyjny.
Zdaniem Juliusza Bennicha-Zalewskiego Sąd Okręgowy w Kaliszu potwierdził
tylko ocenę wszystkich dotychczasowych
wyroków innych sądów, że zwrot poniesionych nakładów - z różnych względów - spó ł
ce i ę nie należy. W związku z tym tzw. zarzut zatrzymania z tytułu nakładów, dotyczący tej hali, nie ma zasto owania. Spółka
nie ma bowiem żadnego prawa do tej nieruchomości. Juliusz Bennich-Zalewski
o,czekuje, że „Izolacja" wyda mu halę lub
porozumie się ze padkobiercami co do
warunków dalszego korzystania z całej nieruchomo ści.

Według Juliu za Bennicha-Zalewskiego spółka ma niewielkie zan e na to, że
w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi eksmisja
zostanie uchylona. - 'Zastanawiam się, co
zrobią, jeśli nie dogadają się z nami, a my
będziemy mieli wykonalny wyrok w ręku,
z któ1ym będę mógł ::.a kilka tygodni pójść
do komom ika - pyta Juliusz Bennich-Zalewski. - Produkcja przynosi teraz spółce spore ::.yski (1 mln -ł w I półroc::.u). Nie sądzę
więc, aby opłacało im się podejmować takie ry::.yko. Taka fabryka, to nie sklep spo::_ywCZ)'. który mo:na pr::.enieść w inne miejsce w ryd::,ie,i - dodaje spadkobierca.
Ten am ąd okręgowy odrzucił wniosek Juliusza Bennicha-Zalewskiego dotyczący przyznania symbolicznego l zł tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Spadkobiercy zależało na tym. by prze ądzone zostało, co
do za ady. że wynagrodzenie takie należy
ię co najmniej od końca tycznia 1998 roku.
- W 11::.asadnieniu sąd lakonicznie tylko
stwierd::.il, ::_e powód::.two jest bez::.asadne,
dlatego je oddalił. Jestem pr::.ekonany,
że nastąpiła jakaś oc-ywista pomyłka
- mówi spadkobierca. Przytacza treść art.
224 § 2 Kodeksu Cywilnego - ,,od chwili
wniesienia powództwa o wydanie nieruchomości należy się, niezależnie od innych okoliczności. zaplata wynagrodzen ia za bezumowne korzystanie". - Wprawd::.ie jest to
tylko ::.lotówka, ale tu chod;.i o ::.asadę, o to,
by „ Izolacja" czarno na białym zobaczyła,
że wynagrodzenie za kor::ystanie należy się
już od 1998 roku - podkre;la Juliusz Bennich-Zalewski.
Tymczasem preze spółki przyznaje, że
je t ciekaw, na jakiej pod tawie sąd odrzucił wniosek Juliu za Bennicha-Zalewskiego o przyznanie choćby symbolicznego

\I

czynszu za korzystanie z hali. - Nie może
my skarżyć korzystnych dla siebie wyroków,
ale z ciekawości wystąpimy o dodatkowe
uzasadnienie tej kwestii - mówi prezes „Izolacji".
W połowie lipca spółka wystosowała pismo do innego spadkobiercy z propozycją
zapłaty miesięcznej dzierżawy w kwocie
15 tysięcy złotych z 2-letnim okresem wypowiedzenia. ,,Izolacja" wystąpiła również
z ofertą spłaty zaległości w trzech ratach.
- Chodzi nam o ostateczne uregulowanie
statusu prawnego użytkowanej nieruchomości - mówi prezes Widawski. - Jeże li spadkobiercy zgodzą się w końcu na podpisanie
umowy dzierżawy, to "Izolacja" zobowią
zuje się do spłaty zaległości w trzech równych ratach, z których pierwsza byłaby płat
na już w momencie podpisania umowy.
Zdaniem Juliusza Bennicha-Zalewskiego kwota uznawanej zaległości nie została
jednak doprecyzowana. Spadkobierca podkreśl a, że biegły wyszacował należny
spadkobiercom czynsz, łącznie z podatkami i różnymi opłatami, na 21.900 zł. - ~ ·rok::. ubiegłego roku, dotyczący roku 2001,
dotyczył okresu, kiedy „ Izolacja" jeszcze
płaciła podatek od nieruchomości. Później
zaprzestała go regulować. Ten podatek - ok.
200 tysięcy złotych z odsetkami - wisi nad
nami i trzeba będ-ie go spłacie'. Urząd miejski też się niecierpliwi, bo od 2002 roku nie
uzyskuje z tego tytułu wpływów do budżetu.
Kwota za bezumowne korzystanie z nieruchomości musi więc zostać powiększona
o ten podatek i ell'entualnie inne opłaty
- przekonuje Juliusz Bennich-Zalewski.
Prezes spółki podkreśla. że wycena biegłego jest bardzo precyzyjna. Zgodnie z nią.
po uwzględnieniu kosztów operacyjnych
wyliczony czyn z dzierżawny wyno i
19.712 złotych miesięcznie. - Co ciekawe
biegły wycenił równie::,, jaki c::,yns::. powinna piacie< spółka za majątek przejęty po Benniclw wg stanu z roku 1945. Czyns::. ten nie
przekraczałby J..woty JO.OOO złotych, co obrazuje skalę nakładów poniesionych przez
spółkę na ten skrawek terenu. W związku
z tym, że spadkobiercy nie u::.najq poniesionych przez nas nakładów, w swojej ofercie
zaproponowaliśmy czynsz w kwocie pośred
niej czyli 15 tys. zł - stwierdza preze .
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września Sąd Okręgowy

•

w Kaliszu
oddalił apelację „Izolacji" Jarocin od wyroku Sądu Rejonowego w Jarocinie zasądzającego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Jeszcze nie działają, ale już są
- światła na przejściu dla pieszych
na drodze krajowej nr 11 w Klęce zamontowano przed kilkoma dniami.
Inwestycja jest ukoronowaniem wieloletnich starań, jakie o sygnalizację
czynili mieszkańcy Klęki , wspierani
przez samorząd gminny. Kiedy zimą
pisaliśmy o planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie
było jeszcze wiadomo , czy sygnalizacja stanie w tym roku. Ostatecznie światła zainstalowano na skrzyżowaniu krajowej 11 z drogą wojewódzką Żerków - Śrem . Sygnalizacja zostanie uruchomiona lada
dzień. Po jej włączeniu w Klęce bę
dzie tylko jedno przejście dla pieszych .

DWIEŚCIE SADZONEK
NA "ŚWIĘTO DRZEWA"

Tylko dwie
szkoły
W niedzielę l Opaździernika już po
raz drugi obchodzone było "Św ięto
Drzewa". Jest to inicjatywa Stowarzy~
zenia Ekologicz no-Kulturalne go
Klub GAJA z Bielska-Białej. Na Ziemi Jarocińskiej obchodzone było
skromnie. Na zaproszenie Nadleśnic
twa Jarocin odpowiedziały tylko
dwie szkoły . Uczniowie Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Żerkowie
otrzymali 60 sztuk sadzonek zadrzewieniowych, które zasadzili na terenie
wokół wysypiska śmieci. Stowarzyszenie "Tęcza" z Radlina zostało obdarowane 150 drzewkami. W obu szkołach
w październiku zostaną także zorganizowane pogadanki oraz konkursy
z nagrodami, ufundowanymi przez jarocińskie nadleśnictwo. Szkoły, które
chciałyby włączyć si<; w inicjatywy
ekologiczne, nie mu szą czekać na kolejne "Święto Drzewa". Nadleśnictwo
zapewnia. że jest nastawione na współ
pracę przez cały rok.
(Is)

SPROSTOWANIE
Do wypowiedzi Anny Woelke, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej ,
zamieszczonej w tekście „Protest
w WTZ-cie" (G. J. nr 41) wkradła si<;
nieścisłość. W razie zmniejszenia dotacji z Pań twowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pieniądze pochodzić
będą

z budżetu powiatu, a nie gminy.
LIDIA SOKOWICZ
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OJCIEC PROWINCJAŁ ODPRAWIŁ MSZĘ ŚW. W ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

Odeszli od nas

,,.~~
PELAGIA IDZIASZEK
- I. 86 (Wolica Kozia)
STANISŁAW ZAWORSKI
- I. 64 (Cielcza)
JADWIGA KASZUBA
- I. 94 (Radlin)
STEFAN MARSZAŁEK
- I. 57 (Jarocin)

Rodz inom

ODPUST

ZYGMUNT SOSNOWSKI
- I. 79 (Jarocin)
MARIA WOSIŃSKA
- I. 84 (Jarocin)
FRANCISZEK CHUDAK
- I. 71 (Hilarów)
IGNACY MARCINIAK
- I. 72 (Cielcza)

zmarłych składamy

wyrazy

z trzema rocznicami

Serdeczne podziękowanie
dr. Malinowskiemu, dr. Owczarzakowi i pielęgniarkom
za niesioną pomoc i wsparcie w chorobie i czerpieniu,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, koleżankom z pracy
oraz wszystkim, którzy zamówili msze św., złożyli kwiaty
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku mego kochanego
męża, naszego kochanego ojca, teścia, dziadka, pradziadka, wuja,
stryjka i szwagra

ZYGMUNTA SOSNOWSKIEGO
s kłada
żona

z

W szystkich zebranych w koAntoniego Padewskiego w niedzielę 3 października powitał ojciec Sylwin Wojdanowicz,
gwardian klasztoru ojców franciszkanów w Jarocinie. Podreślił,
że okazją do sprawowania szczególnie uroczy tej Euchary tii jest
zarówno święto założyciela zakonu - św . Franci szka (rocznica
śmi erci) , ale i 25. rocznica konsekracji kościoła górnego. Ojciec
Sylwin był jednym z pierwszych
budowniczych świątyni. Z ambony wspominał zdarzenia sprzed lat.
ściele św.

współczucia

-

rodziną

kańskiego Ruchu Apostolskiego

i zmarłych dobroczy11ców klasztoru i parafii. - Kofcioły, które bu-

przygotowała " Transitus". Jest to
specjalne naboże11stwo, odbywające się w przyklasztornych kościołach, na pamiątkę śmierci założyciela zakonu. Nazwa "transitus" ozriacza przej ście, w tym
wypadku przej ście św. Franciszka

dujemy, są ważne, bo musimy mieć
miejsce do modlitwy, ale j eszcze
ważniejsze jest, aby Bóg zna.lazł
miejsce w naszym sercu, w naszym
życiu - powiedział w kazaniu ojciec prowincja!.

Podkreś li! też

Poświęcenia dokonał nieżyjący

już Prymas Tysiąclecia ksiądz kar-

dynał

~

,, Powstaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci "
Serdeczne podziękowania ks. Przemysławowi i organiście z p. św. Marcina
za koncelebrowanie mszy św., lekarzom p. Andrzej czakowi
i p. Bahłajowi za opiekę, całej rodzinie, znajomym, sąsiadom,
przyjaciołom, delegacjom ze szkól w Górze, Jaraczewie, 'ZSP nr 2
w Jarocinie oraz z zakładów pracy za okazane serc~. dzielenie z nami bólu
i smutku, uczestniczenie w ceremonii pogrzebowej, zamówione msze św.,
złożenie kwiatów i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku ,wszego
kochanego męża, ojca, dziadka, brata, teścia, szwagra

tp.
MARSZAŁKA
ś.

STEFANA

składa
żona

z rodziną

Stefan Wyszyński. Kiedy ze
ojcem Serafinem byliśmy zała
twiać sprawę konsekracji, chcielifmy ją zorganizo wać w czerwcu,
na fw. Antoniego - patrona kościo
ła. Wtedy jednak ksiądz kardynał
powiedział: "Ojcowie! Wybierzcie
jakąkolwiek inną datę, a jeśli tylko będę mógł, to na pewno do Jarocina przyjadę". Wybralifmy 4
października - dzień św. Franciszka. Włafnie mija 25 lat od tych
wydarzeń - mówił gwardian. Po.śp.

dziękował
.1.

wszystkim, którzy tak

chętnie przychodzili pomagać przy

budowie oraz tym, którzy wspo~

~

Serdeczne podziękowanie dr Roszakowi, pielęgniarkom i całemu
personelowi Chirurgii Męskiej oraz całemu zespołowi Intensywnej
Terapii za niesioną pomoc i wsparcie, ks. proboszczowi parafii
Siedlemin, firmie pogrzebowej „Jezierski ", rodzinie, krewnym,
znajomym, sąsiadom, delegacjom, kolegom oraz wszystkim, którzy
zamówili msze fw. , złożyli wieńce, kwiaty i tak licznie odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku

ś.

t p.

MIECZYSŁAWA WESOŁKA
składa

żona

z

rodziną

CAl:.ODOBOWE KOMPLEKSOWE
USl:.UGI POGRZEBOWE
świadczy

Pa,istwu

FIRMA POGRZEBOWA

,,MAZURKIEWICZ"
trumny, pogn:eby, stypy
wieńce, kwiaty
ubieranie i pn:ewóz zwłok
- karawan mel ex

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

•

ELEGANCKA ODZIEZ
ŻAŁOBNA
PRZEDSIĘBIORS1WO

POGRZEBOWE
,,.TEZIERSKJ" s.c.
Jarocin - Targowa 18a, tel. 74 7-29-52, 0-601/869-111
Usługi

cmentarno-pog rzebowe, komplekrnwo,

całodobowo

magają ojców franciszkanów

mo-

dlitwą,

dobrym słowem i ofiarami.
Eucharystię sprawował ojciec
prowincja! Adrian Buchcik, przełożony prowincji św. Franciszka
z Asyżu. Modlono się za żyjących
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MSZĘ ŚW. w rocznicę konsekracji franciszkańskiej świątyni sprawował
ojciec prowincja! Adrian Buchcik
szczególną cześć, jaką otaczał Sło

wo Boże i kościoły założyciel zakonu - św. Franciszek. Nazako11czenie mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna. Ojciec Marek Janus,
proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego, dziękując zebranym
przypomniał, że w 2004 roku przypada również 70. rocznica pobytu
franciszkanów w Jarocinie.
Uroczystości jubileuszowe zako11czyły się w poniedziałek 4 paź
dziernika. Młodzież z Franci z-

z życia doczesnego do wiecznego.
Na zako11czenie wszyscy zebrani
uczcili relikwie świętego. M zy
św. koncelebrowanej przez sześciu
jarocińskich zakonników, przewodniczy! ojciec gwardian Sylwin Wojdanowicz. Po mszy odbył się krótki koncert organowy w wykonaniu
Waldemara Gawiejnowicza. W poniedziałek przypadała bowiem
pierwsza rocznica poświęcenia nowego instrumentu.
(Is)

Iw:~~:~;: :!~4 °w;!~:'=~~::,g!~~!~y~~:::~:
roku na Cmentarzu Komunałnym w Jarocinie pożegnano w glębokim smutku Ahmada Sedig
Sharifiego, wspaniałego lekarza,
wrażliwego na ludzkie cierpienie.
Ahmad S. Sharifi urodził się
12 stycznia 1945 roku w Kabulu,
w Afganistanie. Po ukończeniu
szkoły średniej przyjechał do Polski, aby podjąć studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, na
Wydziale Lekarskim. Dyplom lekarzamedycynyuzyskał9.06. 1971 r.
Marzył o tym, aby zostać chirurgiem, toteż po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczął pracę
na oc:ldziale chirurgicznymwOstrowie Wielkopolskim, a następnie
w Pleszewie i Środzie Wlkp., wędrując za swoim kierownikiem
specjalizacji. W dniu 1 grudnia
1974 roku osiadł ostatecznie na
stale w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Dobieszczyźnie na stanowisku kierownika i lekarza wiejskiego. Pomimo swoich podstawowych obowiązków, kontyn uowal staż specjalistyczny w oddziale chirurgicznym szpitala
w Jarocinie, uzyskując I stopień
specjalizacji z chirurgii ogólnej.
Na stępnie 22.05.1980 uzyska/
specjalizację z medycyny spo/ecznej, przeznaczonej dla kadry
kierowniczej. Będąc lekarzem

Pełnił jeszcze przez długie lata
dyżury chirurgiczne w szpitalu w

Jarocinie. Praca w rejonie zaczę/a stanowić większość jego
zajęć zawodowych, toteż zrezygnowal z dalszego kontynuowania specjalizacji z chirurgii .
Zaczął zajmować się sprawami
rehabilitacji, która stała się dodatkową pasją jego życia. Z dużym zaangażowaniem poświęci/
się ludziom niepełnosprawnym ,

a szczególnie dzieciom kalekim
z upośledzeniem umysłowym.
Dnia 29.11 .1984 uzyskał specjali zację z rehabilitacji w zakresie
chorób narządów ruchu . Poza
godzinami swojej pracy w Dobieszczyźnie, prowadzi/ Poradnię Rehabilitacyjną w Jarocinie.
Pełni/funkcję konsultanta w Oś rodku Osób Niepełnosprawnych .
Był przewodniczącym kola Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i inicjatorem organizowania rehabilitacyjnych kolonii
letnich w Żerkowie dla dzieci ze
skrzywieniem kręgosłupa. Wszystkich tych, którzy wymagali szczególnej opieki, chciał mieć blisko
siebie i dlatego na terenie swego Ośrodka Zdrowia utworzy/ poradnię rehabilitacyjną z gabinetern wyposażonym w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, prze-

i ich rodzin . W okresie reorganizacji w służbie zdrowia i wprowadzenia w życie instytucji lekarza rodzinnego, przeszedł przeszkolenie w zakresie medycyny
rodzinnej uzyskując 9 grudnia
1998 roku specjalizację w tej
dziedzinie. Otrzyma/ obywatelstwo polskie.
Był wyjątkowym czlowiekiem. Cechowa/ go wysoki poziom moralny i poczucie odpowiedzialności zawodowej . Był
dobrym i czułym dla swoich
podopiecznych, niosąc im pomoc
o każdej godzinie dnia i nocy.
Dowodem tego były liczne rzesze mieszkańców i przyjaciół,
żegnających go w jego ostatniej
drodze. Uroczystość żalobnąza
szczyci! również swoją obecnością ambasador Afganistanu
w Polsce. Mimo że przechodzi!
trudne okresy adaptacji w Polsce, będąc wspaniałym Afgań
czykiem, stal się wybitnym lekarzem specjalistą, a jednocześnie
skromnym człowiekiem - Polakiem . Odszedł od nas 18 września 2004 r. po długiej i ciężkiej
chorobie. Pozostanie na zawsze
w naszej pamięci.
Opr. lek. Stanisław Spychał-były
dyrektor Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Jarocinie
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I N. F O R M A C J E

NAGRODY Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

Strugała ·

najhojniejszy

Najwyższe nagrody przyznał nauczycielom wójt Jaraczewa Dariusz Strugała - od 2.500 do
2.750 zł. Do poniedziałku żaden z dyrektorów szkół w gminie Kotlin nie wnioskował do wójta
~alentego Kwaśniewskigo o wyróżnienie pedagogów. Nauczycieli nie nagrodzi też burmistrz
Zerkowa Janusz Jajczyk.

I

I

Jak co roku w Dniu Edukacji
Narodowej nauczyciele otrzymają
nagrody. Wielkopolski Kurator
Oświaty w tym roku uhonorował
tylko jednego pedagoga z naszego powiatu - Arletę Woźniak
z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Otrzyma ona nagrodę
Il stopnia w wysokości 3.500 zł.
Prezydent przyznał natomiast dwa
Złote Krzyże Zasługi: Romualdowi Gruchalskiemu - dyrektorowi
Zespołu Szkól Specjalnych oraz
Radosławie Suszczyńskiej - szefowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.
Nagrodzeni za całoroczną pracę z dziećmi i młodzieżą zostaną
również nauczyciele z gminy Żer
ków. Specjalną pulę środków na
ten cel mają dyrektorzy poszczególnych . zkół - łącznie 35 tys. zł.
Nagród nie będzie przyznawał burmistrz Janusz Jajczyk, który w całości ten obowiązek scedował na

dyrektorów. Zdaniem burmistrza
wiedzą oni najlepiej, kto na nagrody zasłużył.
Władze gminy Jarocin przygotowały z okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczystość w J arociń
skim Ośrodku Kultury, gdzie odbędzie się koncert poezji Agnie zki Osieckiej. Zostaną też wręczo
ne nagrody przyznane przez burmistrza Adama Pawlickiego. Pomiędzy 23 nauczycieli i dyrektorów szkół rozdzielona zostanie
kwota 30 tys. zł. Kto dostanie te
pieniądze? Niestety, nie wiadomo,
ponieważ wiceburmistrz Robert
Kaźmierczak do końca zachowywał nazwiska wyróżnionych w tajemnicy. Zdradził jedynie, że wśród
nagrodzonych są dwa towarzyszenia: Jarocińskie Stowarzyszenie
Edukacyjne prowadzące Gimnazjum Społeczne w Jarocinie oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła dzieciom". Jak

uzasadnił

wiceburmistrz Kaźmierczak, nagrody dla tych organizacji wynikają z faktu, że uczniowie
szkół przez nie prowadzonych
otrzymali największą liczbę punktów w egzaminach końcowych.
Jak poinformował w poniedziałek wójt Kotlina Walenty
Kwaśniewski, nie wiadomo, czy
lctórykolwiek z pedagogów w tej
gminie otrzyma nagrodę. Do tej
pory żaden z dyrektorów nie
wnioskował do włodarza Kotlina
o wyróżnienie nauczycieli. - Do
14 października jest jeszcze trochę
czas u - mówi Walenty Kwaśniewski.

osób - mówi włodarz Nowego
Miasta.
Siedmiu nauczycieli otrzyma
nagrodę wójta gminy Jaraczewo.
Pedagodzy dostaną od 2.500 do
2.750 zł. Poza tym nauczyciele odbiorą wyróżnienia od dyrektorów
szkół. Na ten cel w budżecie zaplanowano 44.254 zł, z czego na
nagrody dyrektor kie - 25.304 zł.
- Pięć nagród otrzymają nauczyciele, którzy uzyskali awans na dyplomowanego. Wyróżnienie jest
uhonorowaniem ich ciężkiej pracy. Pozostałe osoby dostaną nagrod) za wybitne osiągnięcia - mówi
Dariusz Strugała, wójt gminy Jaraczewo.
Starosta przyznał nagrody sześciu nauczycielom szkół ponadgimnajzlanych w wysokości 2.lOOzł
każda. Otrzymają je podczas uroczystości w Jarocińskim Ośrodku
Kultury w czwartek.

Wójt gminy Nowe Miasto
Aleksander Podemski na nagrody wyda 9.000 zł. Otrzyma je 16
osób. Nauczyciele i dyrektorzy
szkół dostaną po około 600 zł,
dyrektorzy przedszkoli - po 400
zł. - Nie są to zawrotne sumy, ale
za to n~grodzić możemy więcej/

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

O

GŁOSZENIE

CZWARTY KONCERT
FESTIWALU MUZYKI
ORGANOWEJ
I KAMERALNEJ

Józef Skrzek
z „Wałasiami"
W niedzielę 24 paździer
nika w koście l e św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie
zostanie wykonana „Kantata Maryjna". Brzmienie piszczałek nowych organów zostanie połączone z instrumentami elektronicznymi.
W niedzielny wieczór wystą
pi Józef Skrzek wraz z zespołem „Walasi" (zespól górali z Istebnej w Beskidzie
Śląskim) . W czasie koncertu, który rozpocznie się
o godz. 17.00, można będzie
usłyszeć kompozycje do
słów p o etów: Romana
Brandstaettera, Karola Wojtyły, Aliny Skrzek i Juliana
Mateja.
(Is)

(ag, ann)

- -tb--J~ - - - -- -- - -- - -- -- -- - -- - - -- -

12

O GŁOSZENIA

Gazeta Jarocińska
42 (731) 15 października 2004
- - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

Spółdzielnia

Handlowo-Produkcyjna
„Zgoda" w Jarocinie

ODDA W DZIERŻAWĘ
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 15
tel. 747-23-57

• konstrukcje stalowe spawane (wiaty
magazynowe, bramy, okna, kraty, ogrodzenia,
drzwi, zadaszenia)
• regały stalowe magazynowe
• meble szkolne: krzesła, ławki, stoliki
• prace ślusarsko-spawalnicze, z zakresu
obróbki mechanicznej, toczenia, frezowania,
wytaczania, szlifowania
• spawanie aluminium, miedzi i stali
kwasoodpornych
• obróbkę kół zębatych
• usługi krawieckie (krój i szycie) wg potrzeb
• usługi dla ludności, w _tym roboty
wykonywane u zleceniodawcy

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ,
TERMINOWOŚĆ ORAZ KONKURENCYJNE CENY
OCZEKUJEMY PROPOZYCJI - ZAPRASZAMY

MIESIĄC

powierzchni sklepowej
(ok. 200 m2) w lokalu przy
ul. Wojska Polskiego 55a (SAM

Usługowe

WIKAD ma

Ostrów Wlkp.
ul. Poznańska 78,
tel. 62/735 33 55

Sprzedaż samochodów nowych i używanych

na

Do

tańca przygrywał będzie

zespól RONALD

Cena zaproszenia 80,00 zt• od pary.

------1E1"

i~"I< c;ltl
t.1~~ --

,

ciągła
sprzedaż

I

Wszystkich, którym spodoba się nasza zabawa w andrzejkowy
wieczór, a także tych, którzy pragną hucznie uczcić początek
Nowego Roku, zapraszamy na

-':-_·-.~r, ;,.
_ I -~

Gminna

_

;=ffll~•jft' '1„ifM'~'
~~ ~ : ,'1(1 .i' • ~ ~ ~ I

~~ ~

~ ,

Do lanca

przygrywał będzie

zespól ATOM

Se~·decznie zapraszamy do wspólnej biesiady
cenę

zaproszenia Wliczono

konsumpcję

V\/szelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 740-51-55 lub 0/605-694-323.
Wpłat można dokonywać na stołówce WIKAD , ul Poznańska 42, Kotlin

Chłopska"

wydzierżawi

sklep

spożywczo

przemysłowy

w Kretkowie
Informacje
w siedzibie spółdzielni
Żerków, ul. Kościelna 14
tel. 740-30-36, 7 40-30-08

~ulo

~F
'(/

Zgtoszen· przyjmowane są do 15 grudnia

Spółdzielnia

,,Samopomoc

r-

Za jedyn 150,00 zł• od pary, gwarantujemy poczęstunek, muzykę
i dobrą z bawę do białego rana!

• w

(0-62) 740-85-45

•

PROMOCJI CZ SCl+WYMIANA

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

przyjemność zaprosić

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

informacji udziela
d-zial administracji przy
ul. Śródmiejskiej 32, tel. 747-26-10.
Bliższych

PROWADZĄ DZIAlALNOŚĆ W ZAKRESIE
PRODUKCJI WYROBÓW I USlUG

MEGANE 1 I LAGUNA 1:

Biuro

część

LIDER

Sprzedaż części i akcesoriów

Gazeta Jarocińska
42 (731) 15 października 2004

www.gj.com.pl
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NIE MA

ZWIĘKSZONEGO

ZAPOTRZEBOWANIA NA

Węglowy
Wielkiego popytu na węgiel
jeszcze nie ma. I chyba nie będzie,
bo ludzie nie mają pieniędzy. Duże
zapotrzebowanie na surowiec na
Zachodzie powoduje, że ceny są
dość wysokie. - 75 o/o wydobycia
idzie na eksport. Podejrzewam, że

formuje, że ceny węgla z nowych
dostaw wzrosły - średnio 7-10 zł
na tonie. - Największe wzięcie ma
drewno. Ludzie kombinują. Trochę
trocin, miału - tym palą - mówi.
W wielu punktach ceny nie zmieniły się jednak od wiosny. - Na

I
NAJWIĘKSZYM POWODZENIEM cieszy się orzech li, bo jest tańszy

I

I

13

R Y N EK
~ RYNEK PRACY

OPAŁ

zastój

I

dlatego w okresie letnim miał zdrożał o około 8 o/o - uważa Robert
Patusiński, właściciel składu opalu „Warta-Bis" w Jarocinie. Henryk Radziejewski z GS „Samopomoc Chłopska" w Jaraczewie in-

·

razie nie mamy informacji, ~eby
mówi
Halina Filipiak z firmy „Wesołek"
w Chociczy.
Sporym zaintere owaniem
wśród klientów cie zy się orzech.
miały drastycznie wzrosnąc' -

Cena tony kształtuje się od 438 do
480 zł. Najdroższa kostka nie ma
wzięcia. Kosztuje 450-490 zł.
Chętnie przez niektórych kupowany węgiel gruby oferuje m.in.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Żerkowie. Tona
kosztuje 375 zł. Ceny zależą od jakości i kaloryczności. Właściciele
składów opału narzekają na niski
popyt. - Ludzie kupują różne ilości. Jednak nie więcej niż 2-3 tony.
Od jakiegoś czasu utrzymuje się
tendencja do zaopatrywania się
w węgiel częściej, ale w mniejszych
ilościach - mówi jeden ze sprzedawców. Wacław Skarzyński, kierownik magazynu w jarocińskiej
gminnej spółdzielni „Samopomoc
Chłopska" dodaje, że klienci nie
stawiają na jakość, ale cenę. Wybierają węgiel tańszy. - Do pieców centralnego ogrzewania kupują miał. Dużym zainteresowaniem cieszy się też orzech, ale
w niewielkich ilościach. Ci, co
mieli pieniądze . zaopatrzyli się
w sierpniu.
(ag)

CENY W GLA W PUNKTACH SPRZEDAŻY NA TERENIE ZIEMI JAROCIŃSKIEJ (W Zł)
.Dros" Dobieszczyzna
,Opałek" Mieszków
GS Jarocin
GS Jaraczewo
.Wesołek" Chocicza
„Watra-Bis" Jarocin
.Pryzma· Jarocin
GS Żerków

kostka
468

480
460
475
490

GS Żerków
punkt w Dobieszczyżnie

orzech
groszek
438
388
438
355
425 (gorsza jakość) 335 (gorsza jakość)
440

445
440
440
orzech li - 440
orzech I - 475
orzech li - 432
orzech I - 480

miall
258
263

mialll
238
235

285
290

255
205

375
380
365

330 (m.
255

375

260

płukany)

-

1 października

16.577

ICZBA ZAREJESTROWANYCH W OSTATNI H
WÓCH TYGO NIA H

Fa

Fo

LICZBA WYREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ

POSZUKIWANI:
Poszukiwani przez pracodawców są: traktorzysta, stolarz budowlany, mechanik maszyn i urządzeń rolniczych, operator wózka widiowego, spawacze MIG/MAG, ślusarz, malarz przemysłowy, kierowcy C/E, ślusarz-spa
wacz, frezer-tokarz, kominiarz, sprzedawca na stacji paliw, inżynier (technolog obróbki skrawaniem), pomocnik dekarza, technik elektronik, elektromonter, elektryk, stolarz meblowy, psycholog, spawacz gazowy/ elektryczny, monter instalacji sanitarnych, elektryk-automatyk, specjalista ds.
obsługi klienta, specjalista ds. kadr i plac, inżynier mechanik - automatyk,
szwaczka, kierownik zmiany, pracownik w przetwórni rybnej, kierowca kat. C,
malarz - szpachlarz, technik farmacji, szwaczka maszynowa, inżynier
mechanik, elektromechanik, mechanik samochodowy, blacharz-lakiernik,
sprzedawca do działu części zamiennych, pracownik pomocniczy w warsztacie mechanicznym, elektromonter, chemik, wulkanizator, murarz-płyt
karz, malarz-szpacftlarz, robotnik budowlany, technik elektronik, przedstawiciel handlowy
Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znależć na stronie www.epuls.praca.gov.pl. Na te samej stronie można równieżzna
leżć oferty pracy za granicą

TARGOWISKO
produkt

BI iżej kl ienta
jazdu z możliwością jego sfinansowania. Klient nie musi mieć
pieniędzy, żeby kupić auto. Waż
ne jest, aby miał dochody, z których będzie mógł spłacac' raty
tego, kredytu. Przys'diśmy bli~ej
klienta, aby nie musiał jeździć do
Kalisza. Będzie miał te najleps-e
usług tutaj w Jarocinie - tłuma
czy Hieronim Grygiel, kierownik
BPH PBK SA w Jarocinie. Szef
jarocińskiej placówki zapewnia,

października

16.540

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK SA DZIAŁA W JAROCINIE

Nie wiesz, gdzie ulokować
oszczędności? Zaciągnąć kredyt?
Od I października możesz to
Uczynić w Banku Przemyslowol-łandlowy PBK SA. Przedstawicielstwo wspomnianego banku
lllieści siy w nowo powstałym
centrum handlowym przy ulicy
Wrocławskiej w J,u·ocinie. - Chcemy, żeby klient miał możliwość
wyboru i skorzystania z najlepszej
0
ferty. Jesteśmy na dzie11 dzisiejS<:y postrzegani jako jeden znajlepszych banków - mówi Andrzej
Bugajny, dyrektor BPH PBK SA
Oddział w Kaliszu.
Bank chce pozyskać klientów
dzi ęki atrakcyJnym kredytom
lllieszkaniowym i samochodowym_ - Nie ukrywam, że liczymy
na du~e zainteresowanie kredyta'~i mieszkaniowymi, w tym po<Yczkami hipotecznymi, kredytaini hipo1eczno-b11dowla11ymi, na
które w całej Polsce jest bardzo
d·
lizy popyt. Mamy bardzo dobrą
0
fertę kredytów samochodowych.
Proponujemy ubezpieczenie po-

8

cena

w górę

z 24.09.2004 r. w dól

cena

z 8.10.2004 r.
0,50 -1 00

Marchew

050-1,00

Buraczki

0,80 - 1,00

0,50 • 0,80

Cebula

O 80 1.20

0,60 -1,20

0,60 - 2,50

0,80 -2,80

li-

Pomidory

na profesjonalną i szybką
ob ługę. Kierownictwo zapowiada stopniowe rozszerzanie oferty
banku.
Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do l7.00. W najbliższym
czasie BPH PBK SA uruchomi
swoje przedstawicielstwa w Gotyniu i Pleszewie.

Pieczarki

4 50-5,50

4,00-5,50

Ogórki

1,50 • 2,50

2,00 • 4,00

Sałata

1.00 -1,50

1,00 -1 ,50

Jabłka

1,00 - 2,00

1,00 - 2,50

że mieszkańcy

powiatu

mogą

czyć

(era)

Usługi Finansow
P, nn r Bilnku BPH SA

------

Jaja
Mąka

,Tortowa·

2,00 • 5,50

2,00-5,50

1,50 - 1,80

1,50 -1 ,70

Cukier

3,30

3,30

Olej „Kujawski"

4,70

4,50 -4,70

Ryż

2 60-2,80

Banany

3,50
2.50-2,60

Kapusta

0,30 -1 ,20

0,30 -1,50

Pietruszka

1 00-3,00

1,00 • 2,50

Mąka

ziemniaczana

Ziemniaki

0,30 -0,50

0,30 -0,50

Kalafior

O50 • 2.50

0,50 -200

Seler

2,00- 3,00

1,50 - 2,50

Grejpfruty

4,80 6,50

6,00 • 7.50

Fasolka

2,00 - 4,00

2,00 - 4,00

Śliwki

1,20 • 2,00

Brzoskwinie

1,50 - 4,00

Gruszki
Mandarynki
OD PA•DZIERNIKA w Jarocinie działa Bank Przemysłowo-Handlowy
PBK SA. Od lewej Andrzej BugaJny, dyrektor BPH PBK SA oddział
w Kaliszu, Jolanta Nowicka , doradca klienta i Hieronim Grygiel,
kierownik jarocińskiej placówki.

2.60 -2,80
- ~ ~ - ~ 2,50 · 3,50
2,50 •2,60

Pomarańcze

1,00 -3,00
7,00 -8,00
6.00

Cytryny

4,20 • 5,50

4,00 • 5,00

Orzechy

3,50

2,50 -6,00

Gazeta
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firmo

CHRYSLER

~

t

ZAKŁAD

JAROCIN

KAMIENIARSKI

ul. Zagonowa 49

lAND

INSPIRATION COMES STANDARD

tel./fox

Z. Tomczak

747 30 07

Nowe Miasto n . Wa rtą
ul. Śremska 5
tel./fax (0-61) 28 7-44-61
tel. (0-6 1) 28 7-41 -30
te l. kom . 0-601 /787-620

KOMINKI
PROMOCJA

ceny jui od

oferuje:
• płyty granitowe
z ca ł ego świa ta
• nagrobki (granit, lastriko)
• parapety, schody, blat},

4.990,0

NA 100% BĘDZIE TWÓJ.
ZA 50% CENY.

www.gj.com .pl

pł yt ki

• IiternictV>·o
• tabli ce nag robkowe
• elementy grani towe
wg własnego projektu
• kost ka gra nitowa

Gwarantujemy wysoką jakość iniskie ceny

USŁUGI

TAPICERSKIE

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

meble, powozy konne

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

PT

Cruiser

1.6.

l 00%

zgodności

z

właścicielem

-

w

wyjątkowej

wersji

Personal

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

Touch.

W 100% autentyczny. Jak Twój podpis. Idealnie dostosowany do Twoich osobistych
upodobań - aż 32 możliwości konfiguracji wnętrza, 5 ustawień tylnej półki.

Zapraszamy do salonu. PT Cruiser

Za 50% ceny. Czyli za

może być

niecałe

40

Twój.

Cały

Twój.

tysięcy złotych*.

VOYAGER CLUB Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer Chrysler i Jeepe
61 -023 Poznań, ul. św. Michała 20
tel./fax (0 -61) 877 02 71
www.voyager-club.com.pl
• oferta kredytowa 50/ 50,

O ś rod e k

rzeaywisła

Szkolenia Kierowców

DRAu'o

organizuje

r

KURS

PRAWAJAZDY

VV

JAZ Vl\y \IISZ)'[A,Slkich8 C,kategorii
0 E,T)
1

1

STANI SŁAW PATEREK
63-720 KOŻMIN 'Mkp. ul Lipowa8
tel. (0-62) 721-62-29 (po godz. 16.00). 0-602/703-272

KAT. B

czne • Estetyczne

Nowoczesne •
parapety, rolety wewnętrzne
i zewnętrzne.
siatki przeciw owadom

• Bl"amy

lzio&:try II Jllffl jl!ly llll)'llkd km111or~

mtMinMAta

,rylja1it II IO'lytl poja?doo, mozliwoii

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 2/15

wybcnu ~JlJtlOIO

tel. 747-36-08, kom . 0-507/550-132

la'i&( laim, ul lipna I liłl lel&foamie

- dowóz na szkolenie
- dowóz na I egzamin

·~.~~~•.... -..

~ '·'
lfj.'{.;.;,j' \.,
'

Sośnica

-:.,

~ -

płatności

gal"ażowe

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

Biura obsługi klienta: Pleszew, ul. Rynek 19, tel. 742-74-10
Jarocin, ul. Wrocławska 49a, tel. 747-89--07
Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 10, tel. 722-66.09
Ostrów Wlkp., ul. Sobieskiego 7, tel. 735-22-18

•"I_)

alegorio Ajazdo molocyklam YAMAHA

IG€ti,,€1,1%i:t,ii•GlrilM11
- dogodne warunki

OoimlerCh rysler Automotive Polsko

roana stopo procentowa 5, 14%

SZKOLIMY RÓWNIEŻ WZAKRESIEOBSŁUGI KOMBAJNOW

S K U P Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo~
1

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

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

~161(11!4Q(e{1]
Jarocin, ul. Glinki 26
tel. 747-23-38

· autoryzowany dealer
oleju opalowego
. hurtowo i delaliana sprzedaż paliw
. warsztat samochodowy
(usługi wzakresie blacharslwa
Hak iernictwa samochodów
osobowych i ciężarowych)

i

I-
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50 .000 ZŁ ROLNIK MOŻE WYDAĆ NA CO CHCE

Nie trzeba
ANETTA BIELARZ

się rozliczać

nierolnicze lub podstawowe musiała opłacać składki przez 5 lat.

Miody rolnik ma szansę otrzymać SO.OOO zł bezzwrotnej dotacji.

Z programu może skorzystać oso-

li

ba pełnoletnia, która nie ma ukoń
czonych 40 lat, i po raz pierwszy
prowadzi gospodarstwo rolne - nie
dłużej niż 12 miesięcy. - Zupełnym
bezsensem jest to, że do J2 miesię

cy przed

podjęciem

decyzji przez
agencję, a nie przed dniem złoże
nia wniosku. Np. gospodarstrvo
prowadzimy J1 miesiąc, składamy
wniosek, agencja ten wniosek rozpatiywać będzie 2 miesiące i będzie
już 13 miesięcy, a I iczy się dzień
podjęcia decyzji - wyjaśnia Artur
Chołody, prezes Fundacji Wspiera-

nia Polskiego Rolnictwa.
O pieniądze może starać ię mło
dy rolnik, który prowadził, np. 3 lata
gospodarstwo rolne z przerwami.

li

15

·OLNICTWO

- Mężczyzna był w wojskll, gospodarstwo ma Już 15 miesięcy, ale
przez 12 miesięcy odbywał służbę
wojskową. Pódobnie jest z dzienną
nauką. Może mid 6 lat gospodarstwo, ale przez 5 lat był na dziennych studiach - wyjaśnia. Z programu może również skorzystać taki
rolnik, który swoją ziemię oddał
w dzierżawę, która była zarejestrowana. - Kiedy kończy się okres dzierżawy, rozpoczynamy własną działal
ność - mówi Artur Chołody.

Przy staraniach o pieniądze
Unijne ważne jest wykształcenie
i doświadczenie zawodowe. Jeże
li rolnik ma wykształcenie średnie
lub wyższe nierolnicze oraz zawodowe rolnicze, musi posiadać trzy
lata doświadczenia, które potwierdzone jest ubezpieczeniem
w KRUS-ie. Natomiast jeżeli osoba ma wykształcenie zawodowe

- Należ;y spełnić jeden ::. tych warunków, to wtedy ma się te kwalifikacje zawodowe. Można je u::.upełnić w ciągu pięciu lat. Czyli
można byc: po szkole średniej nierolniczej, ale przy składaniu wniosku osoba zadeklaruje się, że w cią 
gu tych pięciu lat llkończy eksternistyc::.nie lub wiecz.orowo technikum rolnic::.e - tłumaczy prezes
fundacji.
Młody rolnik, który chce uzy-

skać SO.OOO zł bezzwrotnej pomocy nie musiał wcześniej opłacać
składek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ale powinien posiadać wykształcenie rolnicze na poziomie średnim lub wyższym. W KRUS-ie musi się ubezpieczyć przed złożeniem wnio ku,
ponieważ jeden z załączników
wymaga oświadczenia, że wnioskodawca nie zalega z opłacaniem
składek.

Rolnik, który otrzyma SO.OOO zł,
nie musi rozliczać się z dotacji. Ale
przez 5 lat mu i prowadzić gospodarstwo rolne. Po tym czasie wykazuje żywotność ekonomiczną
gospodarstwa, tzn., że prowadzona produkcja przyno i zyski. Gopodarstwo jest żywotne wtedy,
kiedy tzw. czynnik e o wynosi
powyżej 4. - W tabeli wypisane są

musiał oddać dotację. W ramach
tego programu młodzi rolnicy
mają sza nsę uzyskać łącznie

173,33 mln euro.

Pomoc finansowa nie może
przyznana osobie , która :
przejęła gospodarstwo od współ
małżonka, prowadzi gospodarstwo, będąc jego współwłaścicie
lem, chyba, że gospodarstwo to
pozostaje we wspólnocie mał
żeńskiej, jest dłużnikiem ARiMR
z tytułu naruszenia przez nią zasad udzielonej jej poprzednio
pomocy, nie uregulowała bieżą
cych zobowiązań podatkowych
i z tytułu ubezpieczeń w KRUS.
być

Zobowiązania

beneficjenta:
Przechowywanie oryginałów
dokumentów, których kopie skła
dane były jako załączniki do
wniosku o pomoc finansową,
przez okres 5 lat od dnia dokonania przezARiMR wypłaty premii, umożliwienie dokonywania
przez ARiMR lub inne uprawnione do tego podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej , terminowe złożenie dokumentów świadczących o wypeł
nieniu przez beneficjenta zobowiązań dotyczących spełnienia

hektarów i mnożYmy pr::.ezprzelicznik. Podobnie jest ze zwier::.ę
tami - wyjaśnia Artur Chołody.

kryteriów wykształcenia oraz
standardów higieny, ochrony
środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie
- w przypadku , gdy pomoc przyznana była warunkowo z uwagi
na niespełnienie któregokolwiek
z ww. wymogów, złożenie ankiety monitorującej .

Jego zdaniem czynnik esso zostanie przekroczony, m.in. przy produkcji trzody chlewnej lub uprawie warzyw pod folią. Jeżeli rolnik nie uzupełni zadeklarowanych
we wniosku warunków, będzie

Artur Chołody, prezes Fundacji Wspierania.Polskiego Rolnictwa, udziela informacji
również pod numerem telefonu: 0-502/321-691.

wszystkie uprawy. Wpisujemy liczbę

NOWINKI ROLNICZE NA AGROMASZ-u

Na targi do Marszewa
Na 17 października zaplanowano tegoroczne Jesienne Targi
Rolno-Ogrodnicze AGRO MASZ.
Swoje stoiska będzie miało ponad 150 firm. W Marszewie pokazane zostaną maszyny rolnicze, środki do produkcji, nowe
odmiany materiału siewnego
i szkółkarskiego, artykuły dla
domu i zagrody. Ekspozycje
czynne będą od 9.00 do 16.00.

stanowisku WODR-u, szczegóło
we infonnacje na temat wsparcia gospodarstw oraz członków
rodziny rolnika w ramach Programu Rozwoju Obszaról-1! Wiejskich t Sektorowego Programu
Operacyjnego - wyjaśnia Alek-

- Rolnicy będą mogli uzyskać, na

(ag)

sandra Gramala, kierownik Oddziału Zamiejscowego Wielko-

polskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Marszewie.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Trwa naliczanie dopłat dla poszczególnych gospodarstw, które złożyły
wnioski. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje
się do ich wypłaty. W pierwszej kolejności pieniądze mają otrzymać ci rolnicy, których wnioski byty kompletne, poprawnie wypełnione i nie wymagały uzupełnienia. Wyplata ma się rozpocząć od 18 października.
RENTY STRUKTURALNE
Do tej pory w naszym powiecie tylko 58 osób złożyło wnioski o renty
strukturalne. - Dokumenty sprawdziliśmy pod względem formalnym. Naszym zdaniem wszyscy wnioskujący kwalifikują się do przyznania renty,
ale pierwszych decyzji spodziewamy się pod koniec października - mówi
Karol Banaszak, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarocinie.
KOLCZVKI DLA ZWIERZĄT
Zmieniły się zasady nabywania kolczyków dla bydła, trzody chlewnej, kóz i owiec. Do tej pory rolnicy mogli je zamawiać tylko w ARiMR.
Od niedawna mogą to robić bezpośrednio u dostawcy. - Rolnik musi
do nas zwrócić się tylko o przydzielenie puli numerów kolczyków
- wyjaśnia Karol Banaszak.
Rolnicy powinni kupować kolczyki wspólnie, nie pojedynczo. - Należy zorganizować się w grupy, choćby dziesięcioosobowe. Wówczas
będzie

taniej - dodaje kierow-

nik jarocińskiego biura agencji.
Pojedynczy kolczyk kosztuje
7,36 zł. Przy zamówieniu od 60
do 100 sztuk cena spada do
2,63 zł za sztukę.
Zamówień można dokonywać na formularzach dostępnych w biurach powiatowych ARiMR. Na razie jedynym dostawcą jest poznańska firma „POLnet", ul.
Obodrzycka 61, tel. (0-61)
879-09-01
(ag)

DO WZIĘCIA OD 80.000 DO 200.000 ZŁ

Nie tylko dla rolników
Od I 5 września można składać wnioski
na poprawę infrastruktury związanej z rolnictwem. Pieniądze przeznaczone są na: budowę lub modernizację dróg wewnętrznych,
Urządzeń zaopatrzenia w wodę i energię oraz
do odprowadzania ścieków. Pomoc udzielana jest w formie refundacji poniesionych
kosztów. Maksymalnie można uzyskać
Zwrot 50 % nakładów. - Wsparcie przez.na-

cwne jest. dla osób prowadzących dzialalno.fć rolniczą lub produkujących w dzia łach
spec.jolnyc/z produkc.ji rolnej - uzupełnia Karol Banaszak, kierownikjaroeińskiego biura Powiatowego Agencji Restrukturyn1cji i
Moctemizacji Rolnictwa. Refundacji podlcg~j,) także koszty przygotowania i realizaCJt projektu - w wysokości do 12 c7o kosztów k\\ alilikowanyc:h.
Wnioski trzcha składać w oddziah.: regionalnym ARiMR w Pornaniu, ul. Stm:-

vy,hka 16.
(ag)

Maksymalny poziom pomocy może wynieść
50 % kosztów, ieclnak nie witcei nii:

NOTOWANIA CEN ŻYWCA WIEPRZOWEGO NA TERENIE
POWIATU JAROCIŃSKIEGO*
nazwa firmy

200.000
120.000
80.000
80.000

zł

zł zł zł -

na drogi wewnętrzne
urządzenia zaopatrzenia w energię
urządzenia zaopatrzenia w wodę
urządzenia do odprowadzania ścieków

O pieniądze można
warunkiem, ie:

ubiegać

sit pod

- projekt będzie realizowany w miejscowości liczącej do
5 tys. mieszkańców, leżącej w gminie wiejskiej lub
miejsko-wiejskiej,
- uzyskano wymagane prawem pozwolenia konieczne
do realizowania projektu ,
- na bieżąco zostały uregulowane zobowiązania
podatkowe i z tytułu ubezpieczeń w KRUS lub ZUS,
- wnioskodawca nie Jest dłuznikiem ARiMR
- proJekt nie Jest współfinansowany z innych środków
pomocy publicznej
- wnioskodawca nie pobiera renty lub emerytury

cena netto

ZPM, W. Biernacki - Ubojnia Golina
ul. Dworcowa 47B

4,30

Rzeźnictwo , Wędliniarstwo

W.
-

nazwa klasy

- - - - - - - - - - - - - + - - · · - --·---··

Ciąder.

ul. Brandowskiego 41, Wilkowyja

4,40

Rzeźnictwo, Wędliniarstwo

G. J.

Frątczak,

ul.

Wiślana,

Jarocin

4,40

CENY ŻYWCA WOlOWEGO NA TERENIE POWIATU

JAROCIŃSKIEGO
nazwa firmy

nazwa klasy

jałówki Ubojnia Żerków ul. Kolejowa 4

yczki Ubojnia Zerków, ul. Kolejowa 4
jałówki P
1ernac i - Ubojnia
Golina ul. Dworcowa 47B

cena netto
3.40
o 4,40

czarno-białe
mięsne

3,00
3,20

OJnJa
czarno-białe

Bier ackl -1J6oinia .
oreo a 478

mięsne

I

li
Ili
Norowania z • paruz,er

4.20
4 40
2,80
2.60
2 40
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ODKRYCIE W r:lRZOSTOWIE

SPOTKANIE W ? "RNIKACH

Najpierw
Studenckie czasy wspominali absolwenci Politechniki Lwowskiej, którzy spotkali się w gospodarstwie agroturystycznym w
Żernikach.

Gazeta Jarocińska
42 (731) 15 października 2004
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był

Stare bale

Lwów

nik przyjechali z Warszawy, Gorzowa, Pruszkowa, Siemianowic
Śląskich, Wrocławia, Międzyrze
cza, Krakowa, Legnicy, Torunia.
Podczas spotkania był czas na

przerwy leje, więc stwierdziłem,
że tam to sobie mogę na wycieczkę pojechać. Bardzo dobrze się
stało, że wybrałem Lwów. Druga
część studiów to był bardzo fajny

Podczas prowadzenia prac
kanalizacyjnych w Brzostowie
(gm. Jaraczewo) na głębokości
około 2 m znaleziono olbrzymie
drewniane bale. Odkrycia dokonano na posesji Floriana Wojciechowskiego. Belki były tak uło
żone, że tworzyły koryto. C;iemu
mogła służyć dobrze zachowana
drewniana konstrukcja? Z takim
pytaniem zwróciliśmy się do dyrektora jarocińskiego muzeum
Eugeniusza Czarnego. - Najprawdopodobniej było to odprowadzenie wody z istnieją cego w Brzostowie folwarku. Drewniane bale

prowadzą

do przebiegającego
tam rowu. Nim rozpoczęto drenowanie pól, ludzie musieli je
jakoś odwadniać, żeby móc uprawiać- wyjaśnia Eugeniusz Czarny. Dyrektor przypuszcza, że
konstrukcja pochodzi z I połowy
XIX wieku. - Druga polowa XIX
wieku to j11ż drenowanie w oparciu o sączki cementowe. Może to
być I polowa XIX wieku, ale znalezisko mo że być znacznie starsze - mówi dyrektor muzeum.
Eugeniusz, Czamy poinfonnowal
nas, że zrobił kilka zdjęć, które
skonsultuje z archeologami. (era)

KOLEJNE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI we Lwowie było okazją do snucia wspomnień z
czasów studenckich i wspólnej zabawy

szych odbyło się u kolegi, na jego
posesji. Teraz szukaliśmy miejsca
bliżej centrum Polski, miejsca, w którym moglibyśmy się bawić w dzień
i w nocy, niezależnie od pogody.

wspólną zabawę i snucie studenckich wspomn i eń. - Związek Radziecki był za kurtyną. Ciekawiło
mnie, jak tam jest. Jeździłam do
Jugosławii, Bułgarii, a do „Sojuza" nie było jak się dostać. Dlatego tak wybrałam - mówi Grażyna Gocalek, absolwentka me-

okres. Nie zapomnę go do końca
życia - graliśmy wtedy w polskim
teatrze. To były najpiękniejsze
dwa lata - wspomina Langfort.
Absolwenci opowiadają, że Polski Teatr Ludowy we Lwowie był
ostoją polskości, drugim domem
dla Polaków, których los tam rzu-

Znaleźliśmy

wła

chaniki z I982 roku. Piotr Hubert

cił. Przyznają, że ogromnie lubią

śnie w Żernikach - mówi Rafał Stę
pień. O gospooarstwielrenyi Ludwika Mazurków przeczyta! w internecie. Powiadomi! koleżanki i
kolegów, którzy mieszkają dziś w
różnych zakątkach kraju. Do Żer-

Langfort wspomina, że do Lwowa trafił przypadkiem. - W tamtych czasach „Sojuz", studia zagraniczne to była atrakcja. Do
wyboru miałem Leningrad i Lwów.
Mówili mi, że w Leningradzie bez

swoje „zjazdy". · Kolega napisał
do mnie maila: - Bardzo jestem
zadowolony ze spotkania z wami,
ponieważ każde odmładza mnie
o 20 lat.. . - mówi Rafał Stępień.

- Lubimy wracać do Lwowa,
ale zazwyczaj organizujemy równieżspotkaniawkraju.Jednozpierw

takie warunki

DREWNIANE BALE
wody z folwarku

służyły

najprawdopodobniej do odprowadzania

(akt)

OSIEMNASTE MIEJSCE W KRAJU DLA WĘDKARZA Z JAROCINA

Szansa na grand prix
Członkowie Polskiego Związ
ku Wędkarskiego okręgu kaliskiego zajęli trzecie miejsce w ogólnopolskich zawodach wędkar
skich w spinningu, które odbyły
się w Grudziądzu nad Wisłą. Indywidualnie członek drużyny- Mirosław Kusyk z Jarocina zajął
osiemnaste miejsce.
Zwycięzcy zawodów druży-

nowych otrzymali pamiątkowe
puchary i dyplomy. Natomiast
Mirosław Kusyk dostał, oprócz
dyplomu, kij wędkarski. Zawodnik z Jarocina jest też jednym
z 20 uczestników zawodów, którym producent sprzętu z Warszawy zaproponował współpracę
w testowaniu swoich produktów.
Mirosław Kusyk - jak sam

REPREZENTANCI OKRĘGU KALISKIEGO PZW - zdobywcy
medalu Od leweJ Jan Pietrzak - trener Zbigniew Panek
Mirosław Kusyk, Przemysław Honc1a (niżej)

brązowego

twierdzi - jest wędkarzem od urodzenia - Od dwóch lat należę do
kadry okręgu kaliskiego i od kiedy
przeszedłem na spinningowanie pojawiły się pierwsze, ZJ1aczące sukcesy - mówi Mirosław Kusyk. Węd
karz ubolewa nad tym, że koszty
udziału w zawodach są tak wysokie. - Okręg pokrywa tyłko czę.fe: tych
wydatków. A trzeba przecież zapła
cić za dojaz.d na wwody, za przynę
ty. czy też uzupełnienie sprzętu. Zawodnik chciałby pozyskać sponsora, który pomógłby mu rozwijać karierę. - Może ktoś w zamian za pomoc chciałby, abym na wyjazdach
i -;.awodach go reklamował. Jak
obserwuję ko/eg6111 to okavge się, że
taka praktyka je.11 ju~ powszechna.
Mirosław Kusyk uczestniczy
w rywalizacji o grand prix okrę
gu kaliskiego w spinningu. Konkurs rozstrLygnięty 1:oslanic na
końcu października. Do tej pory
zawodnik z Jarocina prowadzi
w klasyfikacji i ma duże szanse
zdobyć tytuł najlepszego wędkar.1a.
(ann)

BALE znaleziono na posesji Floriana Wojciechowskiego

Taaaki

koźlak

Prawie kilogramowego koź
laka czerwonego znalazł Wła 
dysław Misiarczyk z Cielczy.
Grzyb rósł w lesie niedaleko
Radlina, w dolach po dawnym
wyrobisku. - W tym rejonie grzybów jest w brud, tylko trzeba
bardzo wolno chodzić - doradza pan Władysław pytany o receptę na udane grzybobranie.
- Ludzie biegną, nie patrzą
i mnóstwo grzybów niepotrzebnie zadeptują... Grzybiarz przyznaje, że to największy okaz,
jaki udało mu ąię dotychczas
znaleźć.
(nba)

Gazeta Jarocińska
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Compact-Car
O ś rod ek

Szk olenia Klero'M:ów
Krzyszt of S2yblak

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37/16

Prawo jazdy, . .)
Ji~J J) ~

OFERUJE

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

W SPRZEDAŻY:

Zniiki dla uczniów i studentów
I

•

IEL

ZECH

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

28 cm w prezencie!

RATY do 24 miesięcy
Rozpoczęcie

18

kursu

aździernika

TELEFONY

KOMÓRKOWE

Sprawdź pozostałe

oferty Forda Focusa!

I

SKUP SPRZEOAZ ZAMIANA
AKCESORIA

- WŁASNY TRANSPORT
SERWIS SIM lOCK
PŁACIMY NAJWIĘCEJ
-WYSOKA JAKOŚĆ
ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ ZA WE TELEF NY
Jarocin, ul. Targowa 2
tel. 0692-44-70-75
- RATY - LUKAS
(062) 505-20-21
GWARANCJA
- WAGA ELEKTRONICZNA
I

NA TELEFONY!!!

KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY

Ford Focus Kombi w cenie 5-drzwiowego
Forda Focusa. Co zrobisz z dodatkową
przestrzenią, zależy tylko od Ciebie.

Jedno jest pewne: długość ma znaczenie.

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

o

OKNA,

,,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

A

(.i)GEAIAN

IEZPUJNY POMIAR
ZAKUP ZA GOJÓWK~ i NA R Y
• promocja wabia od 8.10 br.
ratupionych w ll1nie

dołyczyolden

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

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

• wysoka jakość
• niskie ceny
• nowa kolekcja jesień -zima
• usługi kuśnierskie
Sroda \/\/lkp. ul. PnderowskteHO 11
(przy dworcu PKS)
t I. (0-61) 285-63-69
• Czy nne od 9.00 do 18 00
w so boty od 9 00 do 15 00 .

Jarocin

ul. Jagiełły 33

tel. 747~1-63

r
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CHG>RZYŚCI Z ZIEMI JAROCIŃSKIEJ WŁĄCZYLI
SIĘ W AKCJĘ WIELKOPOLSKIE ŚPIEWANIE

Na świat przyszli:

MARTYNA MROCZEK, JULIA BIERŁA, KACPER HANDZELEK, JOANNA DULAS, OSKAR SARNICKI, MAGDALENA JASIŃSKA, OLIWIA DUBISZ, AMELIA MĄKA, NORBERT PILARCZYK, JAKUB LEDA,
.
.
MAGDALENA BŁASZCZVK

córka Gabrieli i Krzysztofa

Natalia Rutczok

Jasińskich z Wilczy

z Tomic
ur. 4 października o godz. 20.05
waży 3.820, mierzy 52 cm

ur. l października ogodz. 1.30
waży 3.7 60, mierzy 54 cm

Jakub Małek
zJarocina
ur. 1Opaździernika ogodz. 3.30
wozy 3.180, mierzy 51 cm

córko Hanny i Tomasza
Wolniaków z Kotlino
ur. 11

syn Aliny i Radosławo
Sokowiczów z Grobu
ur. 8 października ogodz. 11.50
wozy 2.860, mierzy 53 cm

Zofio Kościelna
z Witoszyc
ur. 8 października ogodz. 9.40
waży 3.370, mierzy 52 cm

października ogodz. 9.20
waży

3.770, mierzy 55 cm

Nieodebrane zdjęcia dzieci, rodzice mogą odbierać (bezpłatnie) w sekretariacie redakcji przy ul. Wolności 1A, od poniedziałku do
Piątku w godz. 9.00 - 15.00. Fotografie noworodków przygotowywane są co tydzień po publikacji zdjęć w .Gazecie".

----
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16 października

:i AGNIESZKA ANDRZEJCZAK
Bank indywidua nych rozwiązań

f_łOR,

KARTY KREDYTOWE
POŻVCZKA OD RĘKI
KREDYTY MIESZKANIOWE OD 1,65 o/o
KREDYTY S
OCHODOV\IE

l'y też możesz_ Wyst.arczy wziąć DobryKredyt!
~b o, wygodnie i bez zbędnych forma nośd_
0

Prostu dobry.

~EDYTGOTP

(Rusko)

,.:.= - MARCIN JANG

E

=-

(Borek Wlkp.)

KATARZYNA PIASECKA
(Brzostów)
:» -TOMASZ PAJDOWSKI
~ (Twardów)

=

JOANNA GROBELNA
(Jaraczewo)
- ARTUR STOLAREK
(Ostrów Wlkp.)
IRENA WAWRZYNIAK
(Antonin)
- ROMAN KOWAŃDY
(Lubinia Mała)
PAULINA PRZYBYŁ
(Komorze)
- TOMASZ BOROWCZYK
(Solec)

"'< ZABEZPIECZE

~BKIKREDYT
~Ą OC ODO
FłĘKt DO RĘK

~ED"(f KO SOUDACYJ Y
. IZSZA R

5
l ukaj Dobrego Kredytu w placówkach sieci ~CHROBRY

Zaśpiewało
ki Ika pokoleń

AGNIESZKA FILIPIAK
(Golina)
- DARIUSZ GROBELNY
(Drogoszewo)
BEATA MARCINIAK
(Jarocin)
- WŁODZIMIERZ HAŁAS
(Jarocin)
PATRYCJA KOŚCIELNA
(Witaszyce)
- DARIUSZ NOWICKI
(Witaszyce)

W CHÓRZE, zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia
Muzyki, wystąpiło kilkaset osób, z kilku pokoleń chórzystów

W piątek 1 października w wielu miastach Wielkopolski rozlegał się śpiew. Również w Jarocinie włączono się do akcji zorganizowanej dla uczczenia Między
narodowego Dnia Muzyki. Znak
do rozpoczęcia wielkiego koncertu dał w Poznaniu prof. Stefan Stuligrosz.
W Jarocinie śpiewanie odbywało się w Jarocińskim O 'rodku
Kultury. Początkowo planowano
występ na placu przed budynkiem, ale deszczowa pogoda
wymusiła zmianę planów. Na zaproszenie wy tasowane przez organizatora - Chór Mieszany im.
K. T. Barwickiego z Jarocina
- odpowiedziało kilka zespołów.
Przyjechali śpiewacy z Nowego
Miasta, Żerkowa, Kotlina. Byli
uczniowie jarocińskiej szkoły
muzycznej oraz członkowie chóru licealnego. Do akcji włączyły
się także ze poły folklorystyczne: "Potarzyczanki", ·'Ci 'wicza-

nie" i "Goliniacy". Scena nie była
w stanie pomieścić wszystkich
śpiewaków. Do JOK-u przyszło
także kilkanaście osób, chcących
wspólnie pośpiewać. Całość poprowadzi! Kasper Ekert, dyrygent Chóru Mieszanego im. K. T.
Barwickiego oraz Chóru "Lutnia" z Żerkowa. Akompaniament
zapewni! Jarociński Ośrodek
Kultury.
Emilia Zdrojowa - prezes
"Barwickiego" dziękując wszystkim za włączenie się w to artystyczne przedsięwzięcie podkreśliła, że na pewno nie będzie ono
ostatnie. Pomysł takiego uczczenia Międzynarodowego Dnia
Muzyki spodobał się równieżja
rociniakom. - Jak sobie człowiek
pośpie wa takie stare piosenki, to
się zaraz stare czasy wspominają.
I jakoś tak lżej się robi na duszy.
Oby jak najwięcej było takich
spotkań - mówili uczestnicy nietypowego koncertu.
(Is)

Tradycja na stole
Tradycyjne wiejskie potrawy: gzika w kamionkowej donicy, ziemniaki w mundurkach, czernina z "owijonką" królowały na stołach w cząszczewskiej świetlicy. Nie zabrakło
też słodkich wypieków. Poczęstunek na "Powitanie Jesieni" przygotowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.
Część artystyczną przygotowały dzieci. Poczęstunkowi towarzyszyła zabawa taneczna, na której bawili się wspólnie
członkowie koła związku emerytów z Cielczy oraz gospodynie z Cząszczewa.
(Is)

.

20

Z YCZENIA

i Edward Nowiccy

Tort można odebrać w sobotę od godz. 14.00
w bufecie restauracji .MS" Malaga w Jarocinie, ul. Maratońska 1

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

15 października
imieniny obchodzi
Jadwiga Andrzejczak
z Bieździadowa.
Życzenia zdrowia ,
szczęścia i uśmiechu
na twarzy składają

Z okazji 18-tych
urodzin Karolinie,
spełnienia wszystkich
marzeń , tej drugiej
połówki i wszystkiego
co tylko zapragniesz
życzy kumpela Ewelina

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

Elżbieta
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Siemiątkowscy

Jadwidze Ludwiczak
z Jaraczewa ,: okazji
imienin dużo zdrowia ,
szczęścia, wielu sukcesów w pracy oraz
zadowolenia z wnuczki życzą rodzice oraz
chrześnica Beata

UWAGA!

z Podresia
Jadwidze Antkowiak
imieninowe życzenia
zdrowia, radości ślą
wnuki: Asia, Marysia,
Wojtek oraz prawnuczek Staś

Kochanej córce
Magdalenie Wiśn i ewskiej z Witaszyc z okazji 18-tych
urodzin gorące

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 ".

INFORMACJA DLA SKlADAJĄCYCH ŻYCZENIA

życzenia , spełnienia

Informujemy, że Czytelnicy, którzy chcą przekazać życzenia najbliższym
bądż znajomym, oddając je w sekretariacie lub biurze ogłoszeń, proszeni będą
o okazanie dowodu tożsamości i podpisanie formularza następującej treści :
Oświadczam, że posiadam zgodę osoby znajdującej się na .zdję
ciu na publikację tej fotografii w „Gazecie Jarocińskiej".
Prosimy o nieprzesyłanie życzeń pocztą.
REDAKCJA

na twarzy oraz powodzenia w doro-

Andrzejowi Rasiowi
z okazji 50-tych urodzin dużo zdrowia ,
wytrwałości w realizacji planów życzy żona
Jolanta, dzieci: Asia,
Marysia, Wojtek oraz
wnuczek Staś

marzeń , uśmiechu

Z okazji 18-tych urodzin Natalii
Góralczyk z Ruska, dużo zdrówka,
szczęścia oraz spełnienia najskrytszych marzeń życzy Sławek

słym życiu przesyłają

rodzice i brat Kamil
Kochanej mamie
i babci Jadwidze Baran
imieninowe życzenia
zdrowia, uśmiechu na
twarzy i samych radosnych dni składają
Barbara , Janusz, Karolina, Robert oraz wnuki
Nicola , Weronika
i Jakub

Dla ukochanych córeczek Sary
i Samanty Majchrzak z Tarzec obchodzących 10 października 6-te
urodziny moc najserdeczniejszych
życzeń , uśmiechu na buzi życzy
zawsze kochająca mama Edyta

Beacie Abramowicz
z Jarocina urodzinowe
życzenia spełnienia

marzeń

oraz wszelkiej

pomyślności przesyła

Karolinie z okazji 18-tych
urodzin wszystkiego
najlepszego, spełnienia
wszystkich marzeń,
zdrówka i samych pogodnych dni życzą: mama,
tata , bracia: Marcin, Mariusz, Sebastian z Karoliną i Kacperkiem

.Tak jak fiolki wśród ukrycia ożywają tchnieniem
wiosny, tak Ty każdy
moment życia miej szczę
śliwy i radosny" - Madzi
Matelskiej z Cielczy
z okazji urodzin wszystkiego najlepszego życzą:
prababcia, babcia Krysia,
rodzinka Skibów z Michasiem i Łukaszkiem

Ile godzin bije czas, ile liści sypie las, tyle
i słodyczy w dniu 40-tej rocznicy
ślubu drogim rodzicom Elżbiecie i Edwardowi
Nowickim ślą Elżbieta i Andrzej z Piotrusiem

I Sławek

szczęścia

A, a, a kotki trzy
w odwiedziny
dzisiaj szły
z kwiatuszkami,
buziaczkami
z najlepszymi
życzeniami dla
Agatki Zuchowskiej z okazji
1-szych urodzin
i dla Mikołaja
Zuchowskiego
który skończył
2 latka . Zdjęcie
jest niespodzianką od
Weroniki i Kuby

Magdalena
Smolińska

z Żólkowa
obchodziła

2 października
4-te urodziny
a Jej braciszek
Kamil 3 paź
dziernika

3 października imieniny obchodziła Teresa Kubis. Z tej okazji
najlepsze życzenia
zdrowia i szczęścia
przesyłają: mąż Bogdan oraz dzieci: Ania,
PatryCJa, Dawid
i Radek
Marcie Bartkowiak
z Żerkowa z okazji
18-tych urodzin moc
gorących buziaków,
spełnienia marzeń

i powodzenia w życiu
osobistym życzy
Magda
Teresie Marciniak
z Bielejewa z okazji
imienin dużo zdrowia,
zadowolenia z życia
i uśmiechu na twarzy
życzą: mąż Stanisław, Marcin z żoną
Karoliną i córką Magdaleną oraz Ewa
i Marcin Kajdanowie

skończył

3

miesiące .

Dużo

zdrowia

i uśmiechu
życzą im
babcia, prababcia i wujek
Adam

'!ff"

Z okazji imienin Paulinie Witczak dużo
zdrowia, spełnienia
marzeń życzą mama ,
siostra Monika

r~·,

~ iPaweł

Kochanej tei babci
Jadzi Jędrzej
czak ze Skokowa która 15

By miłość zawsze tak
jak ta co 25
lat temu Was złączyła,
byście ciągle się kochali
i wielu rocznic dotrwali.
Tego Dance I Leszkowi
Szymoniakom życzą:
mama z Justyną. brat
Janusz z rodziną i brat
Wiesław z rodziną

W pierwszą rocznicę ślubu Katarzynie i Waldemarowi Strablom dużo zdrowia, samych
słonecznych dni, spełnienia marz~ń życzą:
babcia z dziadkiem, rodzice oraz siostry
Marzena i Jolanta

Józefowi Węclewskiemu z Wolicy
Pustej z okazji 24-tych urodzin
wszystkiego najlepszego życzy
siostra z mężem i córką oraz rodzina Nowaków

17 października swoje 2-gie urodziny obchodzić będzie Weronik~
Nowak z Radlina. Najserdeczn1eJ·
sze życzenia, dużo zdrowia i rado·
ści ślą rodzice, siostra Patrycja
oraz babcia

Karolinie
Czosnowskiej
z Chrzana
z okazji
2. urodzin
dużo zdrowia,
szczęścia

oraz uśmie
chu na twarzy
życzą dziadkowie z Radlina i Chrzana

ściowej

października

gorąca była ,

9 października imieniny obchodził
Tadeusz Waligóra, a 12 październi
ka urodziny obchodzi Stanisław
Wypychowski. Wszystkiego co
najlepsze, dużo zdrowia oraz 100
lat życia życzą wnuczki: Karolina,
Kasia, Gosia, Magda, Agniesia
wraz z rodzicami

.Jakie złożyć Ci życzenia.by warte
były Twego imienia - Ty najlepiej
znasz życzenia , których wyglądasz
spełnienia . " Paulinie Miecznik
z okazji imienin samych szczęśli
wych chwil życzy kuzyn Dominik

obchodzi imieniny, dużo zdrowia, uśmiechu,
zadowolenia
oraz spełnienia
wszystkich
marzeń i doczekania się 100
lat życzą zięć
Karol z córkami Asią
1Mariką oraz
teściowie

z Jaraczewa

Kochanej
córce Maricie
Melka z Witaszyc najserdeczniejsze
życzenia imieninowe, radości, uśmiechu

i

spełnienia

marzeń ślą

rodzice oraz
dziadkowie

Julicie Podemskiej z Klęki z okazji
20-tych urodzin moc gorących
życzeń, zdrowia, szczęścia. ~omyślności i spełnienia marzen
przesyłają rodzice, siostra
Agnieszka oraz kolega Radek

~
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Kochanej
mamie
i babci
Franciszce
Skrzypczak
z okazji
85-tych
urodzin
wszystkiego
najlepszego, stu lat
życia życzy

córka
z mężem
oraz wnuki

10-tą rocznicę ślubu

Adamowi i Ewie Moszyk
z Krzykos w 2-gą rocznicę ślubu dużo zdrowia,
Pociechy z Paulinki oraz
błogosławieństwa Boże
go życzą rodzice

obchodzą Małgorzata

i Piotr Stachowiakowie
z Michalowa. Dużo słoń
ca, uśmiechu na twarzy,

Arturowi Cegielskiemu z Radlina
imieninowe życzenia, uśmiechu na
twarzy, spełnienia marzeń i dobrych wyników w nauce ślą rodzice
z bratem Robertem

w dorosłe
liona
Słowińska. Z tej okazji
spełnienia marzeń oraz

7

błogosławieństwa Boże

go oraz pociechy z dzieci życzą rodzice

żeby szczęście Cię

nigdy nie ominęło życzą
rodzice, brat i kochający
Marcin

,, 18 lat czekałeś by dorosłym wreszcie być, dziś
marzenia swe spełniłeś,
zaczniesz pełną piersią
żyć" - Przemysławowi
Marciszakowi z Jarocina
wszystkiego najlepszego, sukcesów w dorosłym życiu, szczęścia,

uśmiechu, radości

oraz
spełnienia najskrytszych
marzeń życzą: rodzice,
dziadkowie i bracia

Piątą rocznicę ślubu 16
Pażdziernika obchodzą

Agnieszka i Przemysław
Woliccy z Potarzycy.
Wszystkiego najlepszego, abyście dalej szli
Przez życie trzymając się
mocno za ręce, zawsze
Uśmiechnięci, zawsze
razem i zawsze pewni
swoich uczuć. Tego Wam
życzą rodzice i kuzynka
Beata

Najserdeczniejsze
z okazji imienin
prababci Franciszce
Pawelczyk składają
prawnuki: Natalia, Adrian, Julia z rodzicami
życzenia

8

października

.Niech Ci świat wesoło
gra, niech Twój uśmiech
wiecznie trwa" - Szymonowi Grzegorek z okazji
14-tych urodzin życzenia
ślą: rodzice, brat oraz
dziadkowie

Dwa latka obchodzić
będzie Tomasz Szymań
ski z Chromca. Dużo
całusów, zdrowia
i uśmiechu przesyłają:
mamusia, babcie
z dziadkiem, wujowie
i ciocia

1O-tą

Małgorzata

i PrzemyPietrzakowie
z Goli. Samych pogodnych dni na dalsze
wspólne lata ślą: Julia
i Michał, rodzice. dziadek Józef, Rysia, Sła
wek, Kamil i Piotruś
sław

Kochanej Karolince
z 0 kazji 2. urodzin moc
gorących życzeń, wiele
radości i uśmiechu na
!warzy przesyła chrzestna Justyna

Z okazji 45-lecia pożycia małżeń
skiego Krystynie i Stanisławowi
Biegunom najserdeczniejsze
życzenia ślą Patrycja, Bartek
i Klaudia

Jagódce Szydlik z Ruska z okazji
6-tych urodzin dużo zdrówka, samych słonecznych dni w życiu oraz
bardzo dobrych wyników w nauce
życzą: mama, siostra Ala, ciocie:
Jola i Lidka, kuzynostwo: Julita,
Adaś, Dawid oraz babcia i dziadek
z Góry

rocznicę ślubu obchodzą

4 Pażdziernika 1. rocznicę ślubu obchodzili Barbara i Robert Smolarek
z Siedlemina. Z tej okazji
~szystk1ego najlepszego
Zyczą: rodzice, brat Zenek z rodziną oraz siostra Małgorzata z rodziną

Kochanym rodzicom Jadwidze
i Franciszkowi Strzelczykom
z okazji 40-tej rocznicy ślubu,
doczekania w zdrowiu i szczęściu
kolejnych jubileuszy życzą dzieci
z rodzinami

Z okazji 2-ich urodzin Weronice
Nowak z Radlina, dużo zdrowia,
radości i uśmiechu życzą Kamila
i Monika z rodziną
W 5-tą rocznicę ślubu Przemysła
wowi i Natalii Nastarowskim
z Kruczyna najlepsze życzenia,
dużo zdrowia i spełnienia marzeń
życzą: rodzice z Kruczyna i Solca
z córką Marysią oraz rodzeństwo

16 października 22.
urodziny obchodzić
będzie Daria Guszczak
z Aleksandrowa. Z tej
okazji wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia,
radości, uśmiechu na
twarzy i spełnienia najskrytszych marzeń życzy
Bogumił

października

życie wkroczyła

Piotruś I Anitka

Misiorek z Wilkowyi
5 lat.
Dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy
i samych radosnych chwil życzą im
rodzice z Zuzią oraz kuzynowie:
Filipek. Monika . Alicja i Marcelek
11

października skończą

Dziś są Twoje 2-gie
urodzinki bądź pociechą
dla całej rodzinki. Rośnij
duża, silna, zdrowa.
Przyszłość niech Twoja
będzie tęczowa Tego
wszystkiego Karolinie
Czosnowskiej z Chrzana
życzą rodzice

Piotrowi Węclewskiemu z Wolicy
Pustej z okazji 25-tych urodzin
wszystkiego najlepszego życzy
siostra z mężem i córką oraz rodzina Nowaków

Marzenie Wajnert
z Borku Wlkp. z okazji
31-szych urodzin dużo
zdrowia, spełnienia
marzeń, zadowolenia
z pracy, pociechy z córeczki i męża życzą
teściowie i Karol z córkami z Jaraczewa

Justynie Nowak z Radlina z okazji 1-szych
urodzin gorące życzenia
przesyłają: rodzice,
dziadkowie oraz ciocia
z Paulinką

Gazeta
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Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej
w Jarocinie

Lokatorsko-Własnościowiej
ogłasza

SEAT Cordoba 41 990

PRZETARG NIEOGRANICZONY

zł

na pierwszeństwo nabycia
prawa spółdzielczego własnościowego
do lokalu mieszkalnego położonego na parterze
budynku przy ul. Dworcowej 10E/13 w Mieszkowie,
o pow. użytkowej 75 m2 , składającego się z 3 pokoi,
kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, uzbrojonego
w media komunalne - pełne
Zgodnie z wartością rynkową lokalu mieszkalnego ustalono cenę
na kwotę 58.800,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 21.10.2004 r. o godz.
10.00 w sali Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Kościuszki 3 w
Jarocinie. Mieszkanie można oglądać w dniu 20.10.2004 r. w godzinach od 10.00 do 11 .00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w kwo·
cie 5.800,00 zł w kasie Spółdzielni, najpóźniej do godz. 9.30 w dniu
przetargu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji
Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
.Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
wywoławczą

SEFIT
auto emoción
• • " ••••

pl

lnf•U•I •

1

o

,

Woja Auto Salon Sp. Jawna

ul.

Poznańska

68, 63-800

CZĘŚCI

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

Gostyń,

Tel. (0-65) 572-38-08, 572-37-84, Fax (0-65) 572-17-50

JAN-MAR

Studio fryzur COSMO

www jan-mar. pl

zaprasza na nowe, kreatywne strzyżenie i koloryzacje

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

GŁOŚNIKI
NAGŁOŚNIENIE

Jeśli

chcesz zmienić swój wygląd
sprawdź co się nosi w Europie!
Przyjdź do nas!

SPRZEDAŻ • MONTAŻ
samochody osobowe , cięża rowe
Mariusz

Płukarz

63-300 Pleszew, ul. Podgórna 21
tel. 0-607 560-682

SAMOCHODOWE

Przedstawiona po raz pierwszy
11 września w Barcelonie,
najnowsza jesienna kolekcja finny

0-696 472-454
autoszybypleszew@interia.pl
czynne pon.-pt 8.00 -17.00
sobota 8.00 - 15.00

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

I
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_,,,,_,._ ........

Kaufland Stlftung & Co. KG jest jedną z wlodąeyłh sieci handlowych

,-

Europy. Oferujemy szeroki asortyment artykułów
spotywczych I przemysłowych .

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

I

ze skór naturalnych
w cenach producenta,
różne kolory gotowe
oraz na miarę
Poleca sklep odzieżowy

,,perfekcyjny dysonans"
może Cię odmienić
Uwaga! Salon posiada certyfikat ekskluzywności ,
perfekcji i profesjonalizmu

K. Goli ński,
ul. Wrocławska 43
tel. 747-56-95
Polecamy takte inną odzież damską i męską
Sprzeda: gotówkowa lub na dogodne raty

Studio Fryzur COSMO
Jarocin, ul . Dąbrowskiego 1
tel. 505-20-31 , 0-604/4 74-106
SPÓŁKA JAWNA

Od Idealnych kandydatów oczekujemy:

doświadczenia

w handlu, znajomości asortymentu, doświadczenia w kierowaniu małą grupą, dyspozycyjności , książeczki do celów
• sanitarno-epidemiologicznych.

Oferujemy: możliwość kariery w ramach naszeJ s1ec1
handlowej. interesującą pracę w rozwijającej się firmie,
stabilne zatrudnienie .

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą·. prosimy
o przesianie listu motywacyjnego, życiorysu ze zdjęciem oraz
referencji z dwóch ostatnich miejsc pracy z dopiskiem na
kopercie Jarocin pod adresem :
Kaufland Polska Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Traugutta 80
50-418 Wrocław
lub

pocztą elektroniczną:

TUKBAŃSCY

GŁUCHÓW 34, 63-860 POGORZELA, tel. (0-65) 573-41-46

DOJAZDOWO-USŁUGOWE

MIESZANIE PASZ
TRANSPORT KRAJOWY

I MIĘDZfNAKODOWY
Polecamy również produkty:
pasze, koncentraty
i mieszanki mineralne uzupełniające

rekrutacJa@kaufland.pl

Punkt firmowy: Krzemieniewo, ul. Dworcowa 40

Aktualne oferty pracy na naszych stronach www.kaufland.pl
Aplikacjo powinna zawierać klauzulę notępujqcei treści : ,. Wyrażam zgodę no
przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutac,1 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.".

TROUW NUTRITION
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PRZED 'NAMI

o godz. 17.00.

JAROCIŃSKIE KOŁO ZWIĄZKU SYBIRAKÓW ZAPRASZA SWOCZŁONKÓW I SYMPATYKÓW NA SPOTKANIE, KTÓRE OD-

ICH

BĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 14 PAŹDZIERNIKA. Zebranie w Domu
Dziennym Pomocy Społecznej (Jarocin, ul. T. Kościuszki) rozpocznie się o godz. 10.00. Głównym tematem będzie budowa krzyża
upamiętniającego sybiraków na osiedlu 700-lecia. Uroczyste odsło
nięcie kapliczki zaplanowano w dniu Święta Niepodległości - 11 listopada.
TYM ROKU WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ DO
Puszczy ZIELONKI ZAPRASZA SWOICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW JAROCIŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTóW, RENCISTÓW I INWALIDÓW. Wyjazd zaplanowano na
Wtorek 19 października . Na trasie wycieczki znajdą się m .in . MuroWana Goślina (XV-wieczna fara i starówka), Owińska (zespół parko~o-palacowy rodziny von Trescov), Wierzenica (XVll-wieczny koSciólek), Uzanów (zespól parkowo-pałacowy 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 każ
dy wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00.
NA

OSTATNIĄ W

WŚRODĘ 20 PAŹDZIERNIKA ZAINAUGUROWANY ZOSTANIE
CYKL WYKŁADÓW JESIENNO-ZIMOWYCH, ORGANIZOWANYCH
PRZEZ KOŁO POWIATOWE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
DIABETYKÓW W JAROCINIE. Pierwszą prelekcję poświęconą cukrzycy i związanymi z nią powikłaniami wygłosi specjalista diabetolog dr Barbara Sliwińska - Knast. Spotkanie rozpocznie się o godz.
14.0Q w sali Spółdzielni Miąszkaniowej (ul. T. Kościuszki, nad re-
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. BYK (20 IV - 20 V)

.)i:;-{' Sijwitalnych z pewnością Ci wystar-

czy, abyś sprostał nowym wyzwaniom, które
w tym tygodniu staną przed Tobą. Nie wahaj
się je przyjąć i pospiesz się, aby inni Cię nie
uprzedzili. Wzbudzisz podziw otoczenia,
a przede wszystkim zaspokoisz swoje ambicje. Poprawisz swoją pozycję i wizerunek w
firmie, a na tym każdemu przecież zależy.
~ ~

BLl•NIĘTA (21 V - 20 VI)
W ferworze wydarzeń tego tygodnia możesz prŻeoczyć zaloty pewnego
oczarowanego Tobą Wodnika. Będziesz
bardzo zajęty sprawami materialnymi, ale
nie zapominaj, że nie tylko samym chlebem ... Pomyśl , że możesz stracić niepowtarzalną szansę na przeżycie czegoś, co
na długo pozostanie w pamięci. Samotni
Bliźniacy mogą ułożyć sobie życie.
,, ~ RAK (21 VI - 22 VII)
~ Delikatnie mówiąc - mały zamęt.

Chaos myśli może pociągnąć za sobą nietrafne posunięcia. Nieprzemyślane poczynania zaowocują pomyłkami. Lepiej się
wyciszyć i poczekać na lepszą aurę. To
nie będzie czas stracony! Każdemu potrzebne są dni, w których może więcej
czasu poświęcić na refleksję .

STOUCAUE<H

ICH CZŁONKÓW KOŁO NR 10 POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYiów, RENCISTÓW I INWALIDÓW W ŻERKOWIE. Impreza odbę
dzie się w czwartek 21 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Żerkowie. Obchody Dnia Seniora rozpoczną się o godz.
15.oo. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze związku w każdy czwartek w godz. 10.00 - 12.00 lub u przewodniczącej kola Natalii Stachowiak (tel. 740-32- 54).
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li:SPOŁY FOKLORYSTYCZNE Z TERENU POWIATU JAROCIŃ
SKIEGO WYSTĄPIĄ W SOBOTĘ 23 PAŹDZIERNIKA W JAROCIŃ
~KIM OŚRODKU KULTURY. Biesiada rozpocznie się o godz. 17.00.
stęp na koncert jest bezpłatny.
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godz. 19.00
c Pazdziernika godz. 18.00
ena biletów 12 zł
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UPRAWWIY
WKRAJACH
ZWIOJ.

NIKDWYCH

WODNIK (20 I - 18 Il)

~ SKORPION (23 X - 21 XI)
~ Energia gwiezdna nie doda Ci

~

RYBY (1911 - 20 Ili)

teraz siły. Oszczędzaj się , odsuń w cień ,
zachowuj biernie. Trudności będziesz
miał w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji. Moze warto wówczas zasięgnąć rady kogoś zaufanego? Problem w tym, że Tobie nieła
two zawierzyć innym. Potraktuj takie
doświadczenia jako trening. Przyda się
w przyszłości.

sisz budować od zera. Zacznij od tego,
co już masz i co do tej pory osiągnęłaś .
Poprawi się Twoja kondycja fizyczna, samopoczucie i humor. Życie nabierze ciekawego i przyjemnego uroku. Skorzystaj
z nadarzających się okazji. Może uda Ci
się nawiązać kontakt z bratnią duszą,
która chętnie podzieli Twoje radości i troski.
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krzyżówka

nr 687

I N
I 1111::t'
Li!ery z pól ponumerowanych w prawymdolnym rogu, napisane
tym bardzie; kocha, i odwrotnie."
""
I -,
""
od 1 do 51, ulworzą rozwiązanie.
Nogrody wyłosov«ifi: KRYSTYNA ~lYMKOWIAK - Wilkowyja, ul.
c.:,
Rozwiązonie krzyżówki pr_
osimy przesiać lub przynieść wraz
I
Polna 24 (30 zł), WANDA GRZESKOWIAK - Jarocin, os. Konst.
""
z kuponem do BIURA OGlOSZEN {.larO<i!, ul Rynek 21, wejśde
""
3 Moja 22/4 (20 21), MARIA SOŁTYSIAK - Stęgosz 18 (książka od ul. Mickiewicza, naprzeciwko PKO) do 22 pai dzierniko. I
,.MniamMniamowo kuchnio pachnąca ziolomi" Grzegorza Ostrowskiego).
Spośród prawidłowych rozwiązań wylosowane zostaną nagrody I
Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biura ogłoszeń (Jarocin,
Hasło: ,)m bardzie; ktoś istnieie,

,,Garfield"
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PODRÓŻNE

- ~~ Przeszkadza Ci zależność od innych? Pomyśl o pracy na samodzielnym
stanowisku lub na własny rachunek. Nowe
pomysły, które w Tobie drzemią, pomogą
Ci przebić się wś ród sprzymierzeńców
i konkurentów. Uważaj na przypadkowo
poznanych ludzi. Wodnik to bardzo ,ufny"
znak, a nie każdemu i nie zawszę można
bezgranicznie zaufać.

_HOOD
I_I:: hzUK KOMUNIKACYJNY
GAlG.AH, TYOO a~
NICPON, NIC STATKU0
A, ALXOHOL
r 2,1 NP.KAW
DOBREGO
ŁODZl
T

D -O

ł J)

'
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~ WAGA (23 IX - 22 X)

o ~ l- f>

KlOII

ZJ.AZ

};:( Przypływ sH. To Ty postanowisz,
na co je spożytkujesz. Wykorzystaj dobrą
atmosferę szybko. Nie ma czasu na dłu
gie zastanawianie się. Nic przecież nie
trwa wiecznie. W pracy zaimponujesz trafnością sądów i ocen. To wzbudzi szacunek innych. Możesz wykorzystać te pre-·
dyspozycje w pracy zespołowej. Tam najlepiej się wykażesz.

"T

BRATKAINA

KOZIOROŻEC (22 Xll -19 I)

\\

PANNA (23 VIII - 22 IX)

'
Poznasz nowych ludzi i odkryjesz nowe możliwości. To właśnie Ty bę
dziesz wiodła prym we wspólnych działaniach i dyskusjach. Nie narzucaj swojej woli innym, bo mogłabyś zrazić ich do
siebie. Lepiej zainspiruj ich, przekonaj
i zmotywuj do wspólnego działania . Pod
koniec tygodnia czeka C ię niezwykła
przygoda.
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JĄROCINSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘ1AM1 ZAPRASZA NA SPOTKANIE WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ
lWIERZĄT - ZARÓWNO CZŁONKÓW ORGANIZACJI , JAK I SYMPATYKÓW. Zebranie odbędzie się w piątek 22 października w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W jego trakcie omówione zostaną spra~y organizacyjne związane z działalnością TOZ-u i funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt w Radlinie. Spotkanie rozpocznie się
0
godz. 17.00.

~r""

AUTOR
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~

Wszystko zaczyna się uspokajać. Odzyskasz równowagę emocjonalną.
Niektórzy mają szansę na prawdziwą stabilizację uczuć. Stale związki przeżyją renesans i sielankę uczuciową jak za narzeczeńskich czasów. Będzie czas na
wspominanie przyjemnych przeżyć. Jesienna nostalgia sprzyja podgrzaniu domowego ogniska.

J..L

'WEHIKUŁU

STRZELEC (22 XI • 21 XII)
Czujesz się, jakby oczarował Cię
świat. Postaraj się okiełznać swoje fascynacje. Pora wrócić na ziemię . Wszak czekają Cię szare przyziemne obowiązki. Niektórych niezbyt lubisz, więc nie spodziewaj się wielkiej satysfakcji. Dadzą znać
o sobie zaległości , jakieś n ierozwiązane
od dawna problemy. Szybko staraj się
z nimi uporać, bo zaczną się spiętrzać.

J_I

Zaufaj bardziej innym niż to masz
w swoim zwyczaju. Wiele znaków Zodiaku w tym tygodniu sprzyja Twoim działa
niom. To oni mogą przyczynić się do Twojego powodzenia. Obecnie sukcesy odnoszą Ci, którzy pracują w grupie. Dostrzegaj wśród ludzi swoich sprzymierzeńców
a nie rywali. Wrogów naprawdę masz bardzo niewielu. A może wcale?

"' ..il'°
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UROK, C1AI,

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SENIORA ORGANIZUJE DLA SWO-

BARAN (21111-19 IV)

ROZDZIELENI~
OBDAIOWAHIE

~

~

Przed Tobą udany tydzień! Pochłoną Cię sprawy zawodowe. Nie będzie
ani odrobiny przesady w tym, że na nic
więcej nie znajdziesz czasu. Taki to już barani los. Będziesz jednocześnie w swoim
zywiole, wykazując się na różnych polach,
w różnych dziedzinach. Na większe pieniądze musisz jeszcze poczekać, ale
i mniejsze Cię zadowolą.

stauracją "Klubowa" ). Osoby, które zapisały się na szczepienia przeciwko grypie w ramach akcji organizowanej przez PSD, mogą zgła
szać się do punktu szczepień (ul. Hallera).

~l~Q ... ECHO"
ul. Gołębia 1
17oc1n,
0 rmacja:
el.Jfax (0-62) 747-23-60

...111.
~~~ LEW (23 VII - 22 VIII)

horoskop

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "SNUTKI" OGŁASZA NABÓR
DZIECI - PRZEDE WSZYSTKIM CHŁOPCÓW - Z KLAS 1-111 SZKOŁY PODSTAWOWEJ . Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu
14 października (czwartek) w Gimnazjum w Potarzycy. Początek

23

R OZRYWKA

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

Oprac. ANDRZEJ SZEWCZYK

(30 zł, 20 zł i książka).
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OPEL VECTRA 1,6i - 1992r.,
wspomaganie, c. zamek, szyberdach.
Tel. (0-62) 742-02-06.

sprze_~aż

(SOJ 1901/03)

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

Sprzedam sukę BERNARDYNA
14 miesięcy i psa HASKI 18 miesięcy
- rasa czysta . Tel. (0-61) 284-47-78.
(4980/04)

Sprzedam: AKORDEON produkcji niemieckiej ,Weltmeister", 120 basowy w idealnym stanie, bez najmniejszych uszkodzeń , zadrapań , oryginalny futerał , WALTORNIE - ,,AMATI" ,
mało używana , stan bdb., strój F-Es.
Posiada oryg inalny futerał . Kontakt:
(0-62) 740-3 3-13 po 20.00.
(4982/04)

Sprzedam PIEC C .O. górnego
spalania , mało używany, tanio (sterownik, dmuchawa). Tel. 0-600/823-267.

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

Kupię szczenięta

Cz , .

(4980/04)

tanio meblościankę . Tel.
505-20-86, kom. 0-602/890-356.
(4993/04)

(5035/04)

Sprzedam lady, regalu sklepowe.
Te l. 0-601 /538-311 .
(5044/04)

Pilnie sprzedam tel. kom. NOKIA
6610, na gwarancji. Tel. 0-506/065-112.
(5057/04)

Sprzedam suknię ślubną gorserozm. 36/38. Cena 550 zł. Tel.
740-32-76, kom . 0-603/743-724.

tową,

Sprzedam szczenięta OWCZARKI
SZKOCKIE Colii (Lassie). Tel. (0-62)
740-94-88.
Sprzedam tanio 4,5 tys. cegły peł
nej lub dziurawki. Tel. 0-501/380-836.
(5073/04)

Sprzedaż

CEBULI. Tel. 7414035,
0/693-799-304.

Sprzedam 2 COCO SPANIELE po
szczepieniach, ośmiotygodniowe . Tel.
(0-65) 571-4 7-40, kom. 0-509/672-600.
Sprzedam szczenięta cocker spaniel . Wychowane w domu, zaszczepione, odrobaczone. Tel. 0-661/036-066.
Podpórkę

- 4 kołową, inwalidzką.
,,Dzika" - silnik WSK 125. Tel. 0-691/
418-915.
(2437/04)

Sprzedam drewno kominkowe.
Tel. 0-609/097-940.
(2387/04)

(2261/04)

NAPRAWY TIR

(2262/04)

i frezarnię . Kontakt nr tel. 0-660-415-731 .

Sprzedam FIATA SEICENTO Sporting 1,1-rok 1998, żółty. Tel. 0-608/527-344.

Kupię używany

komputer bez moTel. 0-693-799-304.

Sprzedam FORDA ESCORTA - 1991
rok z gazem. Tel. 749-24-80.

Skup kasztanów. Dobrzyca , ul.
Cmentarna 14. Żółków 1a (kolo Żer
kowa). Tel. 740-31-44. Tel. 741-39-30,
0-692/194-546.

Sprzedam VW TRANSPORTER
- rok 1997 1,9 TO, 3 miejsca z Francji ,
HONDE SFX 50 - rok 2003 z Belgii.
Tel. 0-602/364-389.

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

(4909/04)

nitora na fakturę.

(4984/04)

(2404/04)

Sprzedam OPLA CORSE 1,2i
- 1991 rok, zarejestrowany. Cena 5.300 zł.
Tel. 0-507/120-165.

(5001/04)

(5009/04)

Sprzedam VW GOLFA Ili 1,9 TOI
-1994 r., stan bdb. Tel. (0-62) 742-32-36,
kom. 0-602/124-546.

Kupię tokarnię

Sprzedam felgi M 70 13 x 5J7 (oryginalne mazda). Tel. 0-603/577-340.

Sprzedam szczeniaki japońskiej
rasy AKITA INU. Psy stróżujące-obron
ne. Tel. (0-62) 740-1 4-96, kom. 0-604/
125-1 66. Jarocin, ul. Polna 28c.

(5047/04)

Sprzedam MERCEDESA BUSA 210
- 1994rok, stan bdb., cena do uzgodnienia . Tel. (0-62) 742-32-36 , kom .
0-602/124-546.

Kupię

(4988/04)

Sprzedam szczenięta rasy BERNARDYN, wiek 2,5 m iesiąca . Tel. (0-62)
740-04-67 .

Sprzedam POLONEZA CARO
1991 r. z gazem, stan db. Cena 1.500 z/.
Tel. (0-62) 740-54-56.

czystej rasy .

Tel. (0-61) 284-47-78 .

(4985/04)

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

AUTO-GAZ i HAKI holownicze
Ogólnopolska Sieć Warsztatów - monta ż, serwis, raty, Jarocin , ul. Wojska
Polskiego 117, tel. (0-62) 749-61 -92 ,
0-695/41-42-53.
SAMOCHODOWE INSTALACJE
GAZOWE. Montaż , serwis, raty. Umów
się na montaż i oszczędzaj . Konserwacja podwozi samochodowych. Jarocin ,
ul. Ceglana 1, tel. (0-62) 747-90-88 ,
0-880/355-91 O.
(SOJ 1113/04)

Kupię

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

KASACJA f!OJAZDÓW - za zło

mowany pojazd płatne gotówką. Najwyższe ceny złomu . Większe ilości zło
mu odbieramy własnym transportem.
Wyszki 84. Tel. 740-52-33.
(SON1142/04)

,,AUTO NA GAZ" - montaż, serwis.
Jarocin, ul. Jagielly 14, tel. 747-59-20,
747-88-66, kom. 0-602/881-094 . Wysoka jakość .
(5026/04)

Sprzedam 126 elx - 1997 rok, zielony, nowe tablice, alarm + 4 kola zimowe. Panienka 65 .
(4990/04)

Sprzedam FIATA CINQUECENTO
700 - rok prod. 1998, przebieg 75 tys.,
wiśnia metalik , zderzaki w kolorze ,
oznakowany, blokada skrzyni biegów,
uchylne szyby. Cena 5.500 do uzgodnienia. Tel. 0-502noo-816.
(4994/04)

Sprzedam VW VENTO 1,8 GLX
- 1994 rok , automat, granatowy metalik,
cena do uzgodnienia. Tel. 0-601n93-686.
(4981/04)

Sprzedam FIATA 126p. -1986 rok,
stan dobry. Tel. (0-62) 747-61 -58 .
(4987/04)

Sprzedam PEUGEOTA 106 1,0i
1996/97 rok , morski metalik , nowy
model , stan bdb. oraz SEATA IBIZE
1.2i - 1991/92r., czerwony, VW PASSATA Combi 1,8i - 1993/94, czarny,
możliwa zamiana. Tel. (0-62) 747-88-14,
kom. 0-888/622-512.
(499 1/04)

Sprzedam FORDA FIESTĘ 1 ,3
- rok produkcji 1994, przebieg 103 tys.
Tel. 0-504/475-316.
(4995/04)

Pilnie sprzedam FORDA ESCORTA
1,6 D, stan dobry. Cena 2.100 zł. Tel.
0-661/743-731 .
(4998/04)

Sprzedam samochód DAEWOO
MATIZ LIVE - 1999 rok+ komplet opon.
Cena do uzgodnienia.Tel. (0-62) 749-36-26.
Pilnie!

Farby akrylowe i bazowe firmy
„DYNA" w pojemnikach . Duża gama
kolorów, niskie ceny. Mieszalnia farb.
Jarocin, ul. Kazimierza Wielkiego 11 .
Tel. 747-56-13.

Sprzedam FORDA FIESTĘ 1, 1
- 1994 r., 5 d., aa., c.z. + pilot, p.p.,
zielony metalik, elektryczne szyby, tapicerka welurowa. Tel. 0-666/038-004 .

(SOJ/1176/04)

(5004/04)

(5000/04)

Zatrudnimy Zatrudnimy Zatrudnimy

I

AUTO-KOMIS-HANDE~

Zielińscy

do samochodów zachodnich

- skupujemy samochody
za gotówkę
- profesjonalna obsługa
kredytowa
- do zakupionego auta
· wczasy gratis

przeniesiona z terenu
byłej jednostki wojskowej

j

SPECJALNA OFERTA
dla osób prowadzących Auto-Handel

Sprzedam przyczepkę samochokg, rejestrowana. Tel. 0-600/
631-801 .
dową 250

(5003/04)

Sprzedam PEUGEOT 205 poj . 1,1
-1990 r. , bardzo dobry stan . Tel. 0-503/
688-565.
(5007/04)

Sprzedam PEUGEOT 309 1 ,4
-1993 r., czerwony, szyberdach, 5-drzwiowy, nowe opony zimowe, stan b. dobry. Tel. 0-603/391-874.

ZAKl:.AD

USŁUGO

~,DOBRIJK"

LeszekAndrzejak

• ogrodzenia betonowe
• kosta brukowa
• obrze2a trawnikowe
• bloczek M·4, M·6
• ława balkonowa
• tralka
• słupek betonowy od 1• 3mwys.

skór

Jarocin ul. Parkowa 2a (obok „starej Biedronki") tel. 74 7 SJ 02
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

WYDZI
Powierzchnię
handlową

ok. 400 m2
w Jarocinie
tel. 0-609/55-22-52
NA PARTERZE

0-601/479-105 , 0-603/232-721
Sprzedam OPLA VECTRE 2,0
- rok prod. 1992, szary metalik, cen_tralny zamek, wspomaganie, alufelgi,
stan bdb. Cena do uzgodnienia. Tel.
0-605/585-898.

(5040/041

Sprzedam FIATA 126p. - rok prod.
1993. :rei. 0-692/023-054 .
(5042JU4)

(5008/04)

Sprzedam JAWĘ 350 TS - rok
prod . 1989, przebieg 23 tys. km. cena
do uzgodnienia. Tel. (0-62) 740-58-83,

(50)2/04)

Sprzedam POLONEZA TRUCK
- 1995 r. , instalacja gazowa, po remon-

cie. Tel. 0-695/415-638.

(5045/04

kom . 0-600/138-105.

-~•l

(504"'~

Sprzedam części do UNA i pO·
LONEZA . Tel. (0-62) 740-54-56.

(6010/04)

(5047/04)

Sprzedam OPLA CORSE 1,2
- 1991 r. , czarny, wersja JOY, spojler,
3-drzwiowa, 5-biegowa, stan b. dobry.
Tel. 0-603/391-874.

Sprzedam SEATA TOLEDO 1,6
- rocznik 1992 , instalacja gazowa,
pierwszy właściciel , 3 lata w kraJU,
Osiek 51 .

(5008/04)

Sprzedam ASTRE 1, 7 D - rok
1993, c.z., el. szyby, przebieg 160.000 ,
kol. czerwony. Tel. 0-888/546-478.
(5013/04)

Sprzedam FIATA 126p. -1993/94 r.
Tel. 0-693/462-499.
(50 16/04)

Sprzedam ŁADĘ SAMARE 1,3,
benzyna+ gaz - 1990/91 rok . Cena do
uzgodnienia . Tel. 0-888n85-970.
(5021/04)

Sprzedam VOLKSWAGENA PASSATA - 1994 rok 1,9 TOI , 193.000 km ,
ABS, wspomaganie, centr. zamek, hak,
szyberdach, 2 x aierbag. Dwa miesią
ce w kraju , zarejestrowany. Tel. 0-504/
864-142.

(5032/04)

pielęgnacji

L. Wita - KROTOSZYN
ul. Ostrowska 225
tel. (0-62) 722-97-84

Sprzedam FIATA 126p. - rok 1987,
nowa deska, zapalanie w kluczyku ,
uchylne szyby, stan dobry. Cena 900 zł .
Tel. (0-62) 740-49-00.

(5030/04)

kosmetyki do

pon .-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

Sprzedam SEATA IBIZE 1,4 • rok
prod. 1995, FIATA 126p. - 1999r. Tel.
0-693/664-406, 0-693/201 -262 .
l

Sprzedam SEATA IBIZE 1,4-1996 r.,
GOLFA Ili 1,4 - 93 r., AUDI B4 2 ,0
z gazem· - 92 r. Tel. 0-888n93-292 .

WYMAGANIA:

i nowe

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

(5025/04)

- operatywności i zaangazowania
- sum ienności
. motywacJ1 do pracy I chec1rozwijania
swoich um1eJetnośc1

AUTO-CZĘŚCI
używane

Wyszki 5a

Sprzedam FIATA 126p., - rok prod .
1993. Jarocin , ul. Żerkowska 39 .

OFERUJEMY:
- pracę w młodym kreatywnym zespole
• kursy I szkolenia
- dobrą płacę

CV + podanie składać :
PIZZERIA STODOLA
os. Konstytucji 3 Maja32

www.gj.com .pl

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

(2173/04)

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

--

Sprzedam FIATA SEICENTO 900
- 99/2000 rok , przebieg 47 tys. km ,
srebrny metalik, serwisowany. Tel. (0-62)
740-01 -75.
(5034/04)

Sprzedam OPLA CORSE - 1995
rok (I rej . luty 96) , bordowy metalic,
zadbany, drugi właściciel , salonowy,
immobiliser, alarm, komplet opon zimowych , radioodtwarzacz - za dopłatą.
Cena 10.600 z/ do uzgodnienia . Tel.
0-692/292-085.

(S04g/()4)

Sprzedam FORDA SIERRE Sedan
2,0 cm - 90 rok, gaz, cena 5.800 z/,
FORDA ESCORTA 1,4 gaz - 88 r., cena
4.500 zł . Tel. 0-601/510-452 .

"""l
(505"'~.
Sprzedam OPLA ASTRE Kombl
1,6 benzyna - 92 r. , wspom . kieroW,,
centr. zamek, cena 8.700 zł, PEUGE;
OTA 309 - 1992 r., 1,6, cena 5.300 z '
wspom . kierow., centr. zamek, el. szY·
by. Tel. 0-601/510-451 .
so,o4i
50
< · ci
Sprzedam FIATA 126 p na częs ·
Tel. 747-94-10 po 14.00.
"""l
(505-"~
4
Sprzedam FORDA ESCORTA 1·
- rok 1991 , ABS , centr. zamek, szybe~dach , wiśniowy, zarejestrowany. Te ·
••04)
0-605/617 -107.
(S05~
Sprzedam GOLFA li 1,8 benzyn:
- rok 1989, 3-drzwiowy, szyberdaCZ)
kolor grafit. Cena 3.900 zł. Tel. (0- 6
747-18-55.
(505410")
Sprzedam Ot:>LA ASTRE - 95 Aroiil
OPLA KADETA - 91 rok VW GOLF
- 92/93 rok, VW PASSATA - 88 rok,
GOLFA Il - 90 rok AUDI 80 - 87/88 ro '
BMW 316 - 91°/92 z nową inst.aa·
· n1 ·
lacją gazową. Cena do uzgodnie
Tel. 0-507/079-934.
<50S6f0'l
Sprzedam dwa FIATY 126p. · 93 r.

VV:,

i 90 r. Tel. (0-62) 740-60-45.

oS6fO'l
I<
2
Sprzedam AUDI 80 - 199 r;.A
benzyna+ gaz, PUNTO 96 r., PASS~T.A
- 92 r., VECTRE - 90 rok , RENAU a
Clio - 92 r., POLONEZA 96 benzY~
+ gaz. Tel. (0 -62) 740-69-85 , kO ·
,-~"")
0-603/532-287.
(5

Sprzedam FIATA CC 900 cm 3 - rok
1995 i FIATA 126p. EL - 1998/99, cena
2.500 zł. Tel. 0-605/392-409.
(5036/04)

Sprzedam FIATA 126p. EL - 1995
rok, stan b. dobry, 4 nowe opony, zadbany. Cena 1.950 zł. Tel. (0-62) 740-62-18.
(5037/04)

Sprzedam RENAULTA CLIO 1,2
- 1992 r., cena do uzgodnienia . Tel.
0-603/590-341 .
(5039/04)

(SOJI

:u7

:

j~

0

Sprzedam FIATA UNO 1,0 P
stan dobry, 3 drzwi , czarny. cen;40 ,
uzgodnienia Tel. (0-62) 749-4
kom. 0-507/439-328

,łi

,q'
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24.000 NAKlADU, 300.000 MIJSZKAŃCÓW

dzitki reklamie w naszym nowym wydawnictwie moiesz do nich trafić

Sprzedam POLONEZA 1,6 - rok
Prod. 1994, nowe opony, stan tech.
bardzo dobry. Cena 2.000 zł. do uzgodnienia. Tel. (0-62) 747-76-76.
(5064/04)

Sprzedam RENO TWINGO - 1994
rok, czarny metalik, mało używany. Tel.
0-506/371-671 .
(5065/04)

. Sprzedam ŻUKA - 1988 r., skrzyniowy, plandeka z instalacją gazową
oraz FIATA 126p. - 1997 rok. Chwalę
cin 13, gm. Nowe Miasto n/W.
(5063/04)

Sprzedam POLONEZA CARO 1,6
+_gaz, stan dobry+ sprzęt grający: radio, wzmacniacz + komplet głośników.
Cena całości 1.500 zł. Tel. 747-94-48.
(5066/04)

Sprzedam MERCEDESA 124 300
Diesel - rok 1992. Tel. 0-888/4 74-181 .
(5067/04)

. Sprzedam AUDI 80 - rok 1989 1,9
0 iesel. Tel. 0-604/779-353.

Sprzedam FIATA 126 p. - 90 r. i 93 r.,
stan dobry. Tel. 747-51-51 (po 15.00),
kom. 0-602/289-798.
(5072/04)

Sprzedam FIATA 126p. - rok prod.
1988. Tel. (0-62) 749-33-11
Sprzedam VJN POLO 1,4 kat. - rok
prod . 2000. Kupiony w salonie. Tel.
(0-62) 505-26-44
Sprzedam FIATA 126p. - rok prod.
1989, niebieski. Tel. (0-62) 747-51-29.

(5070/04)

Sprzedam HYUNDAI SANTANO
2
/gaz· 1999 rok, uszkodzony przód,
. ~LVO 244 gaz na części lub w cało
sc1. Tel. 0-609/554-753.

Sprzedam MAZDE 323 Sedan 1,7
Diesel - rok 1990, salonowy, niebieski
metalik, cena 5.900 zł. Tel. (0-62)
505-33-41 , kom. 0-604/943-898.
Sprzedam VOLKSWAGENA GOLFA
1,6 Diesel - 1987 rok . Tel. (0-62)
740-26-56.
Tanio sprzedam VW PASSATA
Combi 1,8 z gazem. Rok 1992. Tel.
0-503/335-973.
(5074/04)

Sprzedam FIATA 126p. - rok prod.
1987. Tel. 0-605/268-603 po 15.00.

(S0N1197I04)

(5077/04)

BANK BPH - kredyty samochodoPlacówka - Jarocin, ul. Wrocław
;0a 22, godz. 9.00 - 17.00. Tel. (0-62)
5-30-08.

Sprzedam TRANSITA 2,5 D- 91 rok
(9 osób), ESCORTA 1,616 V - 92 rok
(auto z Niemiec), stan b. dobry. Tel.
0-603/397-248.

wr

ii

Sprzedam MERCEDESA 500 S
- stan bardzo dobry, bogate wyposażenie . Tel. 0-692/531-759.
Sprzedam FIATA 126p. - rok produkcjf 1989, stan dobry. Cena 800 zł
do uzgodnienia. Tel. (0-65) 571-59-97
po17.00.
(5080/04)

(5069/04)

Sprzedam FIATA SEICENTO 1,1 -rok
1
999, 37.000 km. Tel. 0-660/464-686.

Sprzedam FORDA ESCORTA 1,6
Diesel - rok 1985, garażowany, głowi
ca do remontu. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0-607/362-906.

Sprzedam OPLA ASKONĘ 1,8
z gazem i OPLA KADETA 1,3 automat.
Tel. 0-694/206-914.
(5076/04)

Sprzedam SEATA CORDOBE 1,4
- 1994 rok, AUDI 80 83 - 1987 rok Turbo
Diesel i 126 p - 1992 r. (zamiany). Tel.
(0-62) 747-69-10, kom. 696-245-900.
(5081/04)

Sprzedam GOLFA I 1,6 D - rocznik 1979, stan b. dobry, czerwony. Tel.
(0-62) 749-40-98.
(4636/04)

Sprzedam GOLFA 1,8 - 86r., gaz,
czerwony, zarejestrowany, stan bdb.
Cena 4.700 zł. Tel. 0-604/656-573.
Sprzedam RENAUTA LAGUNE
1,9 DTI, 110 km - 1999 r., klima, 4 x
aierbag, cena 29.500 zł. Tel. 0-607/
286-312.

Bank Spółdzielczy w Jarocinie
Al. Niepodległości 5

1868 r.

Centrala zaprasza wszystkich klientów do korzystania z naszych usług także

wk z

o

·w godzinach od 8.00 do 13.00
tel. 747-22-07

Sprzedam VW PASSATA 1,9 TDI ,
110 km - 1998 rok, klimatronik, srebrny, cena 36.500 zł. Tel. 0-607/286-312.

OPEL OMEGA 2.5 TDS, 1999 r.,
cena 35.500. Tel. 0-504/975-638.

Sprzedam BMW 316 , gaz - rok
1982, cena 1950 zł. Tel. 0-660/412-549.

VW GOLF rok 1979, FIAT 126p,
1993 r. Cena do uzgodnienia . Tel.
0-698/193-205, 741-62-01 .

Sprzedam FIATA 126p. - rok 1992,
czerwony, stan bdb., zadbany. Tel.
0-889/467-984.

SEAT IBIZA 1990 r., poj. 1.2, stan
bdb. , cena 3.600 do uzgodnienia. Tel.
0-888/378-572.

Sprzedam CINQUACENTO 900
- rok prod. 1996/97. Tel. (0-62) 747-77-04.
Kupię każde auto uszkodzone,
rozbite, zniszczone. Mogę dojechać.
Tel. 0/692-765-941 „

OPEL CORSA 1.2 KAT, rok 1992,

w Polsce od 1992, stan bdb.,

garażo

wany. Pleszew Tel. 0-694/157-616.
Opel Kadet, 91 r., 1.6i, 5 drzwi, c.z,
wspomaganie, ABS, bordowy metalik.
Tel. 0/888-551-651 .

(2424/04)

(2428/04)

(2429/04)

OPELASTRACOMBI 1.8, 1992r.,
sprowadzony, zarejestrowany. Tel.
740-55-79.
(2433/04)

FORD FIESTA rok 1991, poj .
1.100, 5-drzwi, stan bdb., cena 5.500
do uzgodnienia. Tel. 740-58-34.
(2429104)

MERCEDES 124, 200E + gaz, rok
90/96, grafit metalik, wspomaganie kierownicy, c.zamek, e.lusterka, e.szyberdach. Cena do uzgodnienia. Tel. (0-62)
740-69-20, 0-693/770-206.
(2421/04)

Ford Escort, 83 r., 1.1i, czerwony.
Tel. 741-11-27.

Sprzedam VW Pasata 1.6i, combi,
1989 r. Tel. 0-888/551-651 , (0-62)
7414102 - po 22.00.
FIAT 126 p, rok 90, niet?ieski, gabez korozji, stan bdb., cena
1.500 zł do uzgodnienia. Tel. 741 -83-01 ,
0-698-421-088.
rażowany,

(2411/04)

OPEL ASTRA I, 99 r., salonowa
clasic, GOLF Ili 1.9 TD, 95 r. Tel.
0-600/412-746.
(2423/04)

VW GOLF Ili 1.8 + gaz, 1992 r.,
MERCEDES 190 1.8 , 1992 r. Tel.
0-504/975-638.
(2424/04)

FORD FIESTA 1.1, sprowadzony
w całości , 3-drzwi , czerwony. Tel.
0-604/101 -869.
(2420/04)

26
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FORD ESCORT 1980 r., z silnikiem do remontu , stan kasty bdb. Tel.
741-82-56 po 20.00.
(2405/04)

FIAT 126EL, 96 r. , czerwony, zadbany, najbogatsza wersja , bezwypadkowy , I właściciel , cena 2. 500 do
uzgodnienia . Tel. 741-83-28.
(2416104)

Sprzedam silnik 1.9 diesel, 96 r. ,
do Poloneza Trucka , cena 800 do
uzgodnienia. Tel. 7 41-83-28.
(2416104)

SEAT CORDOBA 1.9 D , 1994r.,
c.zamek, po wypadku , cena 5.000. Tel.
0-603/859-762 , 741-85-92.
(2416104)

FIAT CC 700, rok 1996/97, cena
5.200, stan bdb. , VW PASSAT 1.9 D,
rok 90 , bogate wyposażenie, cena
9. 200. Tel. 0-503/193-487.
(2410104)

Kupię Nysę, Żuka, Fiata 125p lub
malucha, może być do remor;itu . Tel.
0-608/553-703.
(2407104)

Fiat 126p, 1993 r., czerwony, I wła
ściciel , garażowany, zadbany, cena
1.900 do uzgodnienia . Tel. 741-82-23.
(2412104)

POLONEZ 1994 r., benzyna+ gaz,
POLONEZ CARO 1990 r. Tel. 0-507/
274-005.
(2414/04)

FIAT 126 EL, 88 r. , silnik i licznik
od eleganta, lotnicze fotele , stan bdb.
Tel. 0-608/553-703 .
(2406/04)

FIAT 126p, 1989 r. , cena 1.100 zł.
Tel. 0-509/370-158.
(2399104)

FIAT RITMO 1.3, 84 r., 4-drzwi ,
z gazem lub bez. Tel.
0-602/330-429.
pięciobiegowy,

(2402/04)

FIAT 126p, 1991 r., niebieski, stan
bdb. Cena 1.800 zł. Tel. 0-604/772-460.

(2384104)

FIAT 126p, rok 1991 , niebieski,
I właściciel , oryginalny lakier bez korozji, lotnicze fotele , stan bdb, cena
1650 do uzgodnienia . tel. 741-82-23.
(2412/04)

SEAT TOLEDO 1.9 diesel , 1993 r.,
cena 7.800 zł , bogate wyposażenie.
Tel. 0-503/193-529 .
(2415104)

FIAT SEICENTO SX 98 r., kolor
czerwony metalik, I właściciel , stan bdb.,
cena do uzgodnienia. Tel. 742-90-27.

FORD ESCORT 16i GHIA 1990 r. ,
benzyna + gaz ( roczny) , granat,
5-drzwi , bogato wyposażony , cena
5.000 do uzgodnienia. Tel. 0-605/573-786
po 16.00.

(2373/04)

(2417104)

(2374/04)

OPEL ASTRA 92r. , 1.4 i, bordowy
metalik, 3-drzwi , bezwypadkowy. Tel.
0-602/598-856.

VW GOLF Ili rok 1995, stan idealny,
sprowadzony, opłacony. Tel. 741-67-55.
(2422/04)

(2394/04)

POLONEZ CARO rok 1992, gaz,
granat, hak, garażowany, stan bdb. cena
2.700 do uzgodnienia. Tel. 741-82-23.
(2412/04)

Tanio MERCEDES 123 300 d, rok 79,
czarny, szyberdach, wspomaganie kierownicy. tel. 0-503/939-468.
(2386/04)

Kupię FIAT 126p -125p lub Poloneza, stan obojętny. Tel. 0-698/254-103.

OPEL VECTRA 2.0 1990 r., przebieg 190 tys. km. c. zamek, wspomaganie, szyberdach, stan bdb., cena do
uzgodnienia. tel. 741 -82-84.

POLONEZ CARO 93 r., + gaz, stan
bdb ., cena 3.200. Tel. 741-82-59 ,
0-606/154-915

(2396104)

(2401/04)

(2383/04)

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie
z dnia 11.10.2004 r.
Szanowni

AUDI 80, 88/90 r., poj. 1.6, turbo diesel , stan bdb. stan db. Tel. 0-502/121-957.

Państwo!

Z myślą o Was od dnia 18.10.2004 r. zmieniamy w naszym Urzędzie
sposób przyjmowania deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT) oraz zasady
obsługi podatników. Zmiana polega na zarejestrowaniu składanych deklaracji
(zeznań) w systemie komputerowym w obecności podatnika, co spowoduje
wyeliminowanie ewentualnych błędów i braków bez konieczności ponownego
wzywania do Urzędu osoby (firmy), której deklaracja dotyczy.
Ta zmiana organizacyjna wydłuży niewątpliwie o parę minut czas
przyjmowania deklaracji (zeznania), lecz w zamian uzyskają Państwo
pewność, że Urząd w przyszłości nie będzie ponownie wzywał do dokonania
poprawek.
Istnieje również możliwość pozostawienia deklaracji do póżniejszego
sprawdzenia poprzez wrzucenie jej do uruchomionej "Skrzynki Oddawczej",
która znajduje się przy wejściu do Urzędu .•Skrzynka Oddawcza" dostępna
będzie również po zakończeniu pracy Urzędu od poniedziałku do piątku do
godz. 18.30.
W dalszym ciągu istnieje możliwość przesyłania deklaracji (zeznań) za
pośrednictwem poczty, których sprawdzenie odbywa się na dotychczasowych
zasadach.
W związku z wprowadzanymi zmianami stworzyliśmy dodatkowe stanowiska
na Sali Obsługi Podatnika przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z Wami,
którym przypisaliśmy określony katalog spraw do załatwienia. Rozmieszczenie
stanowisk na Sali jest następujące:
• Stanowisko nr 1 - można tutaj uzyskać informację związaną z nadaniem
i aktualizacją numeru ewidencji podatkowej NIP. W tym miejscu składane są
także wnioski o nadanie NIP, o jego zaktualizowanie oraz potwierdzenie
nadania numeru.
• Stanowisko nr 2 - można tutaj złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie np.
o wysokości dochodów, obrotów, o niezaleganiu (zaległościach) w podatkach,
prowadzonej działalności gospodarczej itp.
• Stanowisko nr 3 - można tutaj załatwić sprawy związane z podatkiem od
towarów i usług (VAT): informacja ustna, przyjmowanie deklaracji i wprowadzanie
ich w obecności podatnika do systemu komputerowego , przyjmowanie
wniosków VAT-23 i VAT-24 oraz przyjmowanie wszelkiej innej korespondencji
typu wnioski, podania , pisma itp.
• Sta nowisko nr 4 uruchamiane jest w zależności od ilości klientów
odwiedzających Urząd w danym okresie. Na tym stanowisku załatwiane będą
sprawy w zakresie podatku dochodowego lub VAT.
• Stanowiska nr 5 - 6 - można tutaj załatwić sprawy związane z podatkiem
dochodowym od osób fizycznych i prawnych : informacja ustna, przyjmowanie
deklaracji (zeznań) i wprowadzanie ich w obecności podatnika do systemu
komputerowego , przyjmowanie wszelkiej innej korespondencji typu wnioski,
podania , pisma itp.
Dodatkowym udogodnieniem dla Państwa będzie także możliwość obsługi
podatnika na jego życzenie poza Salą Obsługi Podatnika. Obsługa ta odbywać
się będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny
z wyznaczonym pracownikiem:
- w zakresie podatku dochodowego z Panią Genowefą Wojakowicz tel. 505 60 15
tel. 505 60 16
lub z Panią Hanną Machowską
- w zakresie podatku VAT z Panią Ewą Krzyżostaniak tel. 505 60 33

Zapraszamy Państwa do naszego Urzędu z nadzieją, że wprowadzone
zmiany spotkają się z Państwa akceptacją. Jeżeli Państwo dostrzeżecie
potrzebę dalszego usprawnienia obsługi, to zapraszamy do skorzystania
ze . Skrzynki Dialogu z Urzędem Skarbowym· , znaJdującej się na Sali
Obsługi Podatnika, do której możecie Państwo wrzucić swoje propozycje
zmian i usprawnień .

Sprzedam mieszkanie 42 ,8 m 2 ,
blok ocieplony, balkon, stan
b. dobry. Tel. 0-691/490-802 .

li

piętro ,

Kupię mieszkanie 2-pokojowe
- Osiedle Kościuszki , Kasztanowa ,
1000-lecia. I, li lub Ili piętro . Zadbane.
Tel. 0-506/591-127.
Poszukuję

do wynajęcia mieszkanie w Jarocinie (kawalerka lub 2 pokoje). Tel. 0-692/990-955
Sprzedam dom w budowie na
działce 3.800 m 2 w Cielczy i oddam
w dzierżawę pomieszczenie 330 m 2

w Jarocinie lub

wejdę

w

spółkę .

Tel.

0-696/708-964.
Sprzedam mieszkanie własno
ściowe 30 m2 , 1 pokój, kuchnia, łazienka
(I piętro) w Marszewie. Tel. 742-55-80
po 15.00, 508-30-31 po 20.00, 0-602/
374-958.
(2381104)

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

Sprzedam mieszkanie w bloku
murowanym, parter 3-pokoje + kuchnia, 65 m 2 , + garaż w Kotlinie . Tel.
•
0-602/531-635.
(2390/04)

Sprzedam działkę rzemieślniczo
budowlaną 2200 m2 w okolicach Pleszewa. Tel. 0/692-765-941 .

~:

(SOJ 535104)

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

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

Skup bydła 0-601 /988-464.

płatne gotówką.

Tel.

(743/04)

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

(SOJ/1216104)

(SOJ 1058/04)

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

(4866104)

Kupię działkę, ziemię

przy trasie
Katowickiej Pleszew - Jarocin . Tel.
0-605/408-209.
(4709104)

Sprzedam domki campingowe,
położone w Zaniemyślu i barek. Tel.
(0-61) 835-49-36, (0-61) 285-71-15.
Firma poszukuje lokalu na sklep
odzieżowy w centrum Jarocina ok. 100 m2.

Tel. 0-603/976-175.

(5041/04)

Sprzedam limit mleka, osę do trawy . Tel. (0-62) 740-42-50, kom. 0-880/
789-816.
(5043/04)

Sprzedaż młodych kurek niosek
14 tygodniowych. Mieszków, tel. (0-62)
749-30-24.
(5048/04)

Sprzedam klacz 3-letnią z pełnym
rodowodem , chodzącą pod siodłem.
z dobrym charakterem. Jarocin, ul.
Glinki 55. Tel. (0-62) 747-32-29

(5051/04)

Sprzedaż KAPUSTY w główkach.
Doskonale walory smakowe po zakiszeniu . Radlin 9. Tel. 749-43-92.
l
(5062/04

Sprzedam sadzonki truskawki
„Elsanta". Tel. (0-61 287-55-70.
l
(5071/04

Sprzedam buraki pastewne. Siedlemin , ul. Polna 3 - Grygiel.
Sprzedam ziemniaki na zimę „BILA'
z dowozem. Witaszyce, tel. 740-10-36.
Sprzedam zbiorniki plastikowe
1.000 I na wodę, paliwo. Możliwy dowóz. Cena 250 zł. Tel. 740-87-99. -~•)
(5Q7c,~

Sprzedam ZETOR 70-11, 69-11,
nowe ogumienie. Tel. 0-692/531-759.
(5079/04)

Sprzedam bryczkę konną lub
zamienię na konia, stan b. dobry. Tel.
0-694/463-296.
Sprzedam ziarno kukurydzy, mokre 30h. Tel. 0-601 /848/354; 0-608/
462-691; (0-65) 545-63-17.

(SOJ 519104)

Sprzedam ciągnik MTZ-80, 1990 r.,
duża kabina. Tel. (062) 761-78-03. -""')
(238"'~.

Sprzedam ziemniaki sadzeniaki
Denar, Wineta. tel. (062) 761-78; ~~)

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

Pilnie kupię jałówki cielne hodowlane. Tel. (062)741-47-61, 0-6021777-2-:;j

(46 12104)

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

Sprzedam kwotę mleczną lub ~mienię na sprzęt rolniczy. Tel. 740-73~i

Sprzedaż

Sprzedam cielaka (byczek czarnobiały), waga ok. 75 kg. Tel. 741-67-~l·

Sprzedaż

ści,

kapusty szatkowanej.

Witaszyce, ul. Mostowa 3.

(238

(4983/04)

Firma handlowa szuka lokalu
handlowego w centrum Jarocina
80 - 100 m2 . Tel. 0-504/225-675.
(SOJ/1211104)

Sprzedam barakowóz dwuizbowy (pokój + kuchnia), drewniany. Tel.
0-508/715-307.
(4996104)

Sprzedam dom na wsi lub zamienię na mieszkanie w bloku w Jarocinie. Tel. 0-695/999-803 po 18.00.
(4999/04)

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

(237:>~

(24W~

(243... ~

(Słowików)
(4899104)

Sprzedam 2 byczki pow. 100 kg,
2jalówki do zacielenia. Tel. 747-60-41 .

ziemniaków jadalnych
i sadzeniaków BRYZA, WINETA ,
DROP, SATINA. Tel. 0-505/943-905.
Sprzedam
po 20.00 .

prosięta .

Tel. 740-95-57
(4990104)

Sprzedam jęczmień jary ok. 15 ton
- 450 z/. za tonę . Tel. 0-696/629-549.
(4992/04)

(5002104)

(4997/04)

(5018/04)

Sprzedam dom na wsi - okolice
Kożmina . Tel. 0-691/724-077.
(5020/04)

Wynajmę lokal o pow. 44 m2 w centrum Jarocina. Tel (0-62) 505-25-10.
(5024/04)

Sprzedam dom w centrum Jarocina o pow. ok. 400 m 2 , w tym ok. 100
m2 na działalność. Tel. 0-604/894-359.
(5033/04)

Wynajmę mieszkanie, 3 pokoje .
Tel. 0-609/736-639.

BANK BPH - kredyty mieszkaniowe . Placówka - Jarocin , ul. Wrocław
ska 22, godz. 9 .00 - 17.00. Tel. (0-62)
505-30-08

Sprzedam

liście

buraczane

w Golinie. Tel. 0-609/186-113.
(5005/04)

Sprzedam agregat cyklotiler
,,KRONE" z siewnikiem „AKORD",
szerokość 3 m. Dąbrowa 23.
(5009104)

Sprzedam dwukołówkę ciągni
kową. Tel. 505-42-01 od 11 .00 do 16.00.
Wydzierżawię albo sprzedam ziemię

w Wyszkach przy trasie Jarocin - Pleszew. Tel. (0-62) 740-56-19 po godz. 20.00.
(5019104)

Sprzedam kombajn do buraków
NEPTUN Z - 413 , stan bardzo dobry
- rocznik 1985. Tel. (0-62) 740-02-32,
kom. 0-609/710-679.
(5022104)

Sprzedam DZIKA li, kwotę mleczną.
Tel. (0-62) 747-76-73, kom . 0-698/
670-639.
(5027104)

Sprzedam działki budowlane po
600 m 2 w Witaszycach - Os. Piaskowa, ul. Polna. Lublin - 534-22-73, kom.
0-602/130-118, 0-503/004-842.

lokalu na sklep w centrum Jarocina . Tel. 0-602/813-751 .

LOMBARD - natychmiastow_e pO·
ŻYCZKI POD ZASTAW. Jarocin, ul.
Targowa 2, tel. 505-26-62.

(4977104)

Sprzedaż

Wynajmę mieszkanie. Tel. 749-24-79.
(5014104)

~

Sprzedaż kapusty szatkowanej,
marchwi jadalnej i paszowej oraz
cebu li. Szpera Ryszard, Witaszyczki 1

Sprzedam sadzonki truskawek
Senga Sengana, POLONEZA CARO
- 1993 rok- na części. Tel. 0-696/458-662.

Mam do wynajęcia kawalerkę
w Poznaniu w obrębie Górczyna . Tel.
0-692/131-987.

,

Sprzedam pszenżyto . FIDELIO
I odsiew, słoma. Tel. 0-505/419-58~.;,,)

(4864104)

Szukam do wynajęcia w Jarocinie pokoju w prywatnym domu . Tel.
0-608/573-486 po 18.00.

Poszukuję

Sprzedam sadzonki truskawek
Honeoye. Tel. (0-62) 740-87-57 po 18.00.

(5011104)

SKUP MACIOR I KNURÓW. Tel.
0-606/727-985.

600 m 2 niedokończona
budowa. Witaszyce - Os. Piaskowa .
Tel. 0-696/467-597.

Działka

(5038/04)

Ponadto informujemy, że zmieniają się także zasady obsługi Biur Rachunkowych.
Obsługa Biur Rachunkowych odbywać będzie się poza Salą Obsługi Podatnika.
Prosimy, aby osoby prowadzące Biura Rachunkowe uzgodniły telefonicznie datę
i godzinę złożenia deklaracji (zeznań) z wyżej wyznaczonym pracownikiem .

Gazeta Jarocińska
42 (731) 15 października 2004
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - www.gj.com.pl

Sprzedam krowę - 4 wycielenie
20 listopada . Potarzyca, ul. Wyzwolenia 50.
(5028/04)

Sprzedam ciągnik MF 255 - rok
prod . 1986, plug 4 skibowy Forschmit. Tel. (0-62) 740-73-06 .
(5029/04)

VIDEOFILMOWANIE - profesjonalne studio cyfrowej produkcji video
(kamera cyfrowa) ; korzystne cen{
6
Oferta multimedialna. Tel. 740-18- '
tel. kom. 0-604/295-249.
NAPRAWA sprzętu gospodars~r
domowego. ZAKŁAD AGD, Jarocin,
1
Wroclawska 76, tel. (0-62) 505-42-0 -0
3
11 .00do 16.00, tel. dom. (0-62) 74Q-62 ·

od

REKLAMY kasetony podświetlane,
'
I minapisy na odzieży, identyfikatory, a anowanie; tablice na pojazdy,_BHP, nst)
1
grobkowe, ppoż. i ewakuacy1ne (a
- komputerowe wycinanie liter. SI~?.
Jarocin, Do Zdroju 10, tel. 747-36

:R.

:a-

Usługi tapicerskie i ślusarskie.
riela Białek, 63-'.840 Krobia, Kuczyna ·

ŁUSZCZVCA, tv~;

HEMOROIDY,
Kl - szybko, bezpowrotnie wy1ecZ,zmaścią zio/ową. Tel. Q-604/957-327,
min, ul. Łączna 8.
1!0''
1275
czeBUS 8 + 1 osób lub 1 T + prZY
62 )
pa laweta F-ra VAT. Tel. (0747-54-76, kom. 0-609/217-524.94-',o1l
isOI'

nKi

TRANSPORT 6-12 ton , ład~o:z/
powrotne. Tel. 0-600/454-736, 0(SOP66ł)IO"l

125-903.

:z:epa,
Bus 8 + 1 lub 1T + przyc _76.
54
laweta. F-ra VAT. Tel (0-62) 747kom. 0-609/217-524.
(SON11 4i;,o4I)

' re.

Układanie kostki brukoweJ.
0-509/544-683

soN11•,sJ04l

1

Schody z drewna - dębowe .
nio Tel. (0-65) 571 - 19-21

ra-

Gazeta Jarocińska
42 (731) 15 października 2004
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Videofilmowani e i FOTO . Tel.
(0·62) 505-44-55, kom. 0-693/413-725.
(SON1100/04)

Przewóz osób lub towarów Bu~arni + laweta (tanie wyjazdy po auta).
el.(0-62) 740-80-68, kom. Q.603/397-248.
Firma „SZYMBUD" - szpachlowbanie, karton-gips , płytki itp. - ogólnoUdowlane. Tel. 0-606/370-122.
(SOJ/1189/04)

KOMINKI - WKŁADY ŻELIWNE.

GRANIT, MARMUR. Sprzedaż- montaż

;Wizualizacja, ul. Poznańska 1, Jarocin ,
el. 0-696/618-165, 0-602/792-625.
(SOJ/1141/04)

d WKŁADY KOMINOWE - kominy
~Up/aszczowe, miał, olej , gaz. OdnaWianie wanien . Tel. (0-62) 747-62-72.

konsolidacyjne. Również z wpisem
BIK. ,,A'CONTO" Jarocin , ul. Śródmiej
ska 14, tel. (0-62) 505-22-86, 0-608/
744-796.

(SOJ/1203104)

USŁUGI TRANSPORTOWE: żwir
na Posadzki, piasek, ziemia polna, ziemia tortowa. Tel. 0-692/431-351.
(SOJ/1203104)

USŁUGI TRANSPORTOWE- Bus
Ducato do 1,5 tony. Tel. 0-697 /122-322.
(SOJ/1205/04)

Przewóz osób lub towarów+ la~· kraj i zagranica. Tel. (0-62) 747-5S-80,
on,. 0-695-415-491.
(4351/04)

Malowanie, szpachlowanie, taPetowanie. Tel. 747-46-14.
(4901/04)

MASZYNY SZWALNICZE - napra-

~~Przeglądy techniczne, doradztwo. Tel.

(SOJ 1148/04)

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE - Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń i umów się na spotkanie
z agentem . Tel. 0-508/852-143.
Firma autokarowa uruchomiła
trzy kursy dziennie do Volcwagena. Jarocin - Środa - Swarzędz - Jasin. Wyjazd z parkingu na ul. św. Ducha z Jarocina. Godz 4.1O, 12.1 O, 20.1 O. Wyjazd
Volkswagen - Jarocin godz. 6.15, 14,15,
22.15. Informacja pod telefonem (0-61)
286-31-52, kom. 0-604/687-950.
(SOJ/1213104)

NIEMIECKI - korepetycje . Tanio
i solidnie . Tłumaczenia . Tel. (0-62)
505-43-92, kom. 0-602/446-625.
(5015/05)

JĘZYK

POLSKI - matura wewnętrzna i zewnętrzna , testy gimnazjalne, interpretacje , wypracowania. Tel.
747,86-36.

w

c· ~apy termozgrzewalne , roboty
1
5~; elskie i blacharskie. Tel. (0-62)

Szybkie kredyty gotówkowe, oddłużeniowe , bez ograniczenia wieku,
od 450 zł . (netto) dochodu . Jarocin, ul.
Dąbrowskiego 1. Tel. (0-62) 505-22-66,
kom. 0-506/080-370.

(4986/04)

Agencja SKARBONKA - tu opłacisz
5
2Ystkie swoje rachunki - tanio. Prze1
ew 2 dni. Jarocin, ul. Dąbrowskiego 1.
(5031/04)

-00-02, 0-693/879-692 .

(SOJ/1225/04)

ni Murowanie, ma lowanie, tynkowae, Płytki. Tel. (0-62) 749-23-35.
(5052/04)

8 0 ~SŁUGI TRANSPORTOWE - Bus

lei Sob+ laweta . Konkurencyjne ceny.
· 0-507/079-934.
(SOJ/1227/04)

k KomputerSoft - tanie zestawy
~1l1Puterowe, raty, montaż, naprawa
0
ro:z tnod~rnizacja sprzętu komputei de~o: s1ec1 komputerowe (montaż
ka tn1n1stracja), sprzedaż używanych
i ~iuterów, instalacje elektryczne
(O
· Tel. 0-604/075-835, po 16.00
-62) 747-45-28.
•

~ut

N
(5065/04)
lei aprawa maszyn krawieckich .
. 0·504/358-453.
'ł,J

Ws

(503 1/04)

KOREPETYCJE z matematyki
- wszystkie poziomy nauczania. Tanio!
Tel. 740-32-76, kom. 0-603/743-724.
ZESPÓŁ MUZYCZNY - wesela ,
wieczorki, jubileusze. Dogodne ceny. Tel.
(0-62) 740-49-91, kom. 0-692/373-539.
(5075/04)

ODBIERZ PODATEK za legalną praw Niemczech. GERMAN-CONTACT,
tel. (0-61 )853-70-07, 0-604/645-598.
cę

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

(4797/04)

kłady kominowe. Montaż,

o,6~Y0stkie rodzaje. Tel.

(5023/04)

(SOJ/1200/04)

Prz S~O.RY NATURALNE - sprzedaż,
0
bk1 .oraz farbowanie używanych .
Ul r~ kozuszki , kurtki. Kuśnierstwo,
(o· rocławska 237, Jarocin . Tel.
•62) 747-56-48.

742-58-01,

·311-596.

[[;,
• n Agencja Towarzyska „GEJSZA"
Ga~~e dziewczyny, striptiz, taniec
Ul T · czekamy całą dobę . Pleszew,
· raugutta 26 , tel. 742-74-74.

1.4 0~araże blaszane ocynk i kolor od

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

Zatrudnię

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

technika farmacji z minimum 2-letnim stażem . Tel. 0-601/
731-046.

PRANIEMcy - POMOC URZĘDOWO
(o.61W) NA GERMAN - CONTACT. Tel.
853-70-07 , 0-604/645-598.

Pożyczki gotówkoo ~to~z Poręczycieli, zaświadczeń
~lesz kach, szybka wypłata (1 dzień).

(4989/04)

Czyn ew, ul. Poznańska (obok Muzaka).
w
9 n~ Od poniedziałku do piątku
742:1nach od 12.00 do 17.00, tel./fax
-52, 0-608/181 -677.
LUK
(SOP/232)
'lvy"
AS" KREDYT GOTÓWKO:9odny sposób zawarcia umodzony tu ~lienta . Dla klientów sprawSię urn~ \~lienc1. z listami). Wystarczy
<'.adzwo~ic na wizytę . 7 dni w tygodniu.
19 oo n, tel. 0-506/050-854 lub po
. 747-75-22 .

Wy;

KReoy

(4511/04)

CzYcieli _ TY_BANKOWE bez porę
gotowkowe, hipoteczne,

(SOJ/1232/04)

Chcesz mieć pięknie wysprząta
ne mieszkanie, do którego z przyjemnością będziecie wracać. Zadzwoń , tel.
0-696/436-84 7 lub 0-507 /285-04 7 .
Dwie uczciwe, pracowite panie, chęt
nie się tego podejmą. Z możliwością
nawiązania stałej współpracy.
Zaopiekuję się

dzieckiem lub
godz. popołudniowych
17.00 - 22 .00. Tel. 747-83-28.

osobą starszą w

TELEPUNKT IDEA zatrudni pracownika . Szczegóły pod adresem:
Pleszew, ul. kaliska 8 lub 742-76-23.
(sop/1060)

Basista z

własnym sprzętem

głośnieniowym

szuka
(0-62) 751-10-41.

zespołu.

naTel

GABINET GINEKOLOGICZNY
- lek. med. Iwona Udzik, ginekologpolożnik, specjalista medycyny rodzinnej. USG . Badania okresowe
i wstępne . Jarocin, ul. Zapłocie 22 .
Przyjęcia codziennie : poniedziałek
i wtorek od godz. 17.00, pozostałe dni
oraz w sobotę tylko po rejestracji. Rejestracja tel. kom. 0-605/077-222 lub
74 7-24-81 . Parking dla pacjentów.
MEDICUS - Maria Suwalska
ECHO SERCA, dorośli. Rejestracja
środy, tel. 747-83-83.

Zostań Konsultantką AVONU .
Wpisowe tylko 1Ozł. Zadzwoń 747-65-83,
kom. 0-503/006-537.

GABINET OKULISTYCZNY, lek.
med . Hanna Marczuk Zielińska .
KOMPUTEROWE badanie wzroku
i pola widzenia, dobieral)ie soczewek kontaktowych. Przyjęcia : poniedziałki , czwartki 17.00 - 18.00, piątki
15.00 - 17.00; Jarocin, ul. Słoneczna 8,
telef. 747-14-05, 0-604/536-674.

podejmie dowolną
pracę na trzecią zmianę. Tel. (0-62)
740-72-04.
i500b/04)

Szkoła Języków

Obcych zatrudni
lektorów j . angielskiego. Min licencjat. Tel. 0-607/082-686
(S0J/1l23/04i

Zatrudnię kierowcę

kat C + E
aktualne świadectwo kwalifikaCJI, udokumentowane min 3 lata praktyki zawodowej oraz mechanika na samochody ciężarowe Tel. (0-62) 740-16-66 od
8.00 do 16 00

(SOJ 715/04)

· stomatologia zachowawcza
· protetyka · chirurgia
. choroby przyzębia
. wybielanie zębów

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

od poniedziałku do czwartku 16.00 - 21.00
piątek 9.00 - 14.00
Jarocin, ul. Kościuszki 12A
tel. 505-28-08

Czynne:

Lek. med. Artur Kułakowski, specjalista UROLOG CHIRURG. Badania
USG. Przyjęcia: J-n., Ul. Wrocławska 92B,
poniedziałki . Wizyty po rejestracji telefonicznej : tel. 0-604/759-490.
GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Edyta Błoch ; diagnoza i porady
psychologiczne, psychoterapia . Jarocin, ul. Wrocławska 38. Rejestracja telefoniczna 747-82-83, 0-607/093-111 .
SPECJALISTYCZNY GABINET
LEKARSKI - lek. med. GRZEGORZ
SZYMCZAK, specjalista chirurg. Jarocin, ul. Wrocławska 38 , wtorek od
16.00; piątek od 16.30. GASTROSKOPIA- czwartek od 16.00; czwartek i pią
tek obowiązuje rejestracja tel. 74 7-36-00
i 0-601/796-362.

(2764/04)

GABINET GINEKOLOGICZNY
- USG. lek. med. Mirosława Sosiń
ska - Walczak, specjalista ginekologpołożnik. Przyjęcia prywatne: poniedziałek , czwartek od 16.00; Jarocin, ul.
Gołębia 3. Rejestracja tel. 747-38-42.
GABINET PEDIATRYCZNY - lek
med. Teresa Florkowska - Sosińska,
specjalista chorób dziecięcych .

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.

Przyjmuje codziennie po 16.00. Jarocin, os. 1000-lecia 3/32, tel. 747-21-09,
kom. 0-604/530-963.
(SOJ/1105/04)

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 1002/04)

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- 17.00, tel. 747-44-67.
SPECJALISTYCZNY GABINET
LARYNGOLOGICZNY - lek. med. Tadeusz Nowak, specjalista OTOLARYNGOLOGII (certyfikat Wił). Przyję
cia codziennie dzieci i dorosłych po
15.00; audiometria słuchu, inhalacje.
Jarocin, ul. Moniuszki 2B, tel. 747-21-35.

SPEUALISTYQNE
GABINETY LEKARSl{IE

prof. dr hab. n. med.
Bolesław Otulakowski

JAROCIN, UL. SIENKIEWICZA 14
(50 m od dworca PKS)

Przyjęcia:

Prywatnie przyjmują lekarze
z klinik poznańskich w zakresie:

„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

Sklep - Wypożyczalnia

ORT-MED
Jarocin, ul. Szubianki 21
sprzedaż

refundowaną przez NFZ:
- kule łokciowe , laski
- podpórki, baloniki
wózki inwalidzkie
- pasy przepuklinowe
- sprzęt rehabilitacyjny: rowery rehab ,
rotory, urządzenia do ćwiczeń
- ortezy stawu skokowego , kolan a,
nadgarstka, łokcia , ramienia I barku
- pasy stabiliz. lędżwiowo-krzyzowe ,
gorsety
- kołnierze stabilizujące, tutory i aparaty
ortopedyczne, stabilizatory
mierniki ciśnienia , glukometry
- łóżka szpitalne
- materace p. odlezynowe, poduszki
p. odlezynowe
- sprzęt sanitarny: baseny sani!. . kaczki
sanit. , itp.
- piel uchomajtki , podkłady sprzęt
stomijny

Prowadzi wypożyczenia:
-

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.

rejestracja telefoniczna

SPECJALISTYCZNY GABINET
UROLOGII i ANDROLOGII

Prowadzi

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

Możliwa

(SOJ/1219/04)

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

SPECJALISTYCZNY GABINET
NEUROLOGICZNY - lek. med. 8.
Łysiak-Malecka, SPECJALISTA
NEUROLOG, SPECJALISTA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ. Przyjęcia dorośli i dzieci : poniedziałek i piątek po
rejestracji telefonicznej 747-12-04, po
godz. 20.00, środa bez rejestracji 16.00
-18.00. Jarocin , Gołębia 3 (obok kina).
PRACOWNIA EEG - badania encefalograficzne mózgu . Przyjęcia po
uprzedniej rejestracji telefonicznej
747-1 0-09 , Jarocin , ul. Gołębia 3.

GABINET s.o.s. o
STOMATOLOGICZNY

GABINET UROLOGICZNY - Kazimierz Wysocki, specjalista urolog .
Przyjęcia w każdy piątek od godz.
19.00. Jarocin , ul. Wrocławska 38 ,
przychodnia „MEDAN". Rejestracja tel.
747-22-61 , od godz. 8.00 do 18.00.

CHIRURG, lek. med. Anatol Zieliński. Przyjęcia: wtorki , czwartki 16.00
- 17.00; Jarocin , ul. Słoneczna 8, tel.
747-14-05, 0-604/536-676.

($0.J/1217/04)

Mężczyzna

MEDYCYNA PRACY , BADANIA
KIEROWCÓW, tek. Elżbieta Skrzypczyńska - codziennie , Jarocin , ul.
Bema 29/15, tel. 505-23-25, tel. 0-696/
270-000.

(SOJ 1196/04)

ONKOLOGIA -specjalista chirurgii
ogólnej i onkologicznej Grzegorz
Urbański, 2 i 4 poniedziałek, od 19.00.
Jarocin , ul. Wrocławska 92a.

(SON1163/04J

Stolarzy, spawaczy, operatorów
CNC i innych rzemieślników do pracy
w Anglii. Wynagrodzenie od 7000 zł.
netto. Licencja MGPiPS nr 761/1 b. Tel.
(0-61) 664 -59-1 O.
Studentka I - go roku Pedagogiki
Zdrowia i Ratownictwa zaopiekuje się
dzieckiem Tel. 747-17-44, kom. 0-504/
760-359.

We ~TESCO s.c.

Zatrudnię kierowcę na samochód
skrzyniowy ze świadectwem kwalifikacyjnym, z kategorią prawo jazdy C. Tel.
(0-62) 747-26-00, kom. 0-603/933-432.

(5017/04)

KAPELA - wesela, zabawy, jubileusze, imprezy okolicznościowe . Na żywo!
Tel. 747-50-59, kom. 0-888/940-230.

v-o2) 747-68-00, kom. 0-602/128-512.

NOWE miejsca pracy dla mło
dych osób z Jarocina i okolic. Tel. 0-692/
927-677.

(1799/04)

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

(SOJ/1164/04)

WYKOPY KOPARKĄ: fundamenty,
SZa111ba, rowy, stawy. Tel. 0-604/408-582.

ZATRUDNIMY, możliwość pracy
na stale, wiek do 35 lat, pełna dyspozycyjność . Kontakt (0-62) 747-65-99,
od pon. do piąt. 9.00 - 17.00.

(SOJ/1115/04)

ZESPÓŁ MUZYCZNY - wesela,
bale, plenery. Tel. 0-609/515-045 a także DISC JOCKEJ .
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łóżka

szpitalne , ortopedyczne
z regulacją elektr
wózki inwalidzkie
- podpórki. balkoniki
kule łokciowe
- sprzęt rehab.: rowery rehab , rotory
Czynne od pn. do pt w godz. 9.00 - 16.00
tel 747-33-33 wew 73

• chorób

wewnętrznych

i kardiologii
15.30 - 17.30
prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski
poniedziałek

(SOJ 1169/2004)

• ginekologii i połoznictwa , onkologii
wtorek i sobota:
rejestracja telefoniczna 747-28-17
dr hab. mod. Ewa Nowak-Markwitz
(SOJ 1170/2004)

• ortopedii dziecięcej i dorosłych ,
choroby kolana, urazy sportowe
2 razy w miesiącu środa 16.00
rejestracja telefoniczna (0-6 1) 867-66-36
dr med. Krzysztof Ruszkowski
(SOJ 1171/2004)

• chirurgii ogólneJ, żył, tętnic i żylaków odbytu
badanie przepływu metodą dopplera
1 i 3 środa miesiąca 15.30 - 17.30
rejestracja telefoniczna 0-603/126-484
dr med. Zbigniew Krasiński
(SOJ 1172/2004)

• psychiatrii, psychoterapii i psychologii
1 i 3 środa miesiąca 15.00 - 17.00
informacja tel. 0-601/757-437
lek. med. Dorota Łojko
(SOJ 1173/2004)

• chorób oczu
czwartek 15.30 - 17.30
dr med . Andrzej Styszyńskl
(SOJ 1174/2004)

Jarocin ul. Sienkiewicza 14
(oook dw. PKS i PKP) poi~ godz. 19.00 · 20.30

Jarocin ul. Wrocławska 928
(Mj!de od slrony os. Konslyluqi 3 Mqo)
wtD11ci godz. 17.00 · 18.00

Pleszew, ,I. Wyspi111sklego a
(Cailrum U!lug lled.) w1orki godL 19.00. 20.00
(rqeslratja tel. 742.4a,a9)
L«Zl·11ie: cnp:i2.1ka., łuvaycy. grz)'~ic~·. 3lcrgli.
dxuób \\.l"II') \\105Ó"' 1 i:m:nokct. •. Doroslt 1dzio.:1
l'.11uwaui1•: hirzajel brod.1 .....cL Uylciu.
9,fl'-lu1J\.011,. nxzyrualów, ocl,1~Lov. zip.

Tel dom.

Poznań

(O.pn·lik, 61) 823.0i 63
lub 0-601 819-926
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OD ATEN DO JAROCINA

Lekkoatletyczny kon ·

Zdjęcia: Przemysław szeszuła
Reprezentacja Zespołu Szkól się, że zawodnicy uzyskiwali doPonadgimnazjalnych nr 1 zwy- kładnie takie same rezultaty. Tak
ciężyła w klasyfikacji drużynowej
było m.in. w skoku w dal dzieww zawodach lekkoatletycznych ro- cząt, gdzie Natalia Cierniak (ZSP
zegranych w ramach projektu „Od Tarce) i Monika Nyczke (ZSP nr2)
Aten do Jarocina". Impreza od- skoczyły 4,24 i o srebrnym medabyła się w miniony wtorek na bolu decydował kolejny skok. Ostaisku przy dawnym Technikum tecznie drugie miejsce zajęła NaDrzewnym.
talia Cierniak, a trzecia była MoZawody lekkoatletyczne były nika Nyczke (zwyciężyła Katarzyostatnią imprezą sportową, która · na Daszczyk - ZSP nr 1, która skozostała rozegrana w ramach proczyła 4,28).
jektu „Od Aten do Jarocina". PoPodobnie zacięta walka była
dobnie jak w poprzednich zawo- w pchnięciu kulą dziewcząt. Dwie
dach wzięli w niej udział ucznio- zawodniczki: Sylwia Łapczyńska
wie szkół ponadgimnazjalnych po- (ZSP nr I) oraz Marta Krzyżanek
wiatu jarocińskiego. Tym razem (ZSP Tarce) uzyskały po 7,36 i o brą
lekkoatleci zmagali się w sprincie zowym medalu decydowały inne
(100 m), biegach średnich (800 m próby. Ostatecznie trzecie miejsce
- dziewczęta, I .OOO m - chłopcy), zajęła Sylwia Łapczyńska.
skoku w dal, pchnięciu kulą oraz
Także w pchnięciu kulą c hłop
ców o brązowym medalu decydow sztafetach 4x200 m.
W większości konkurencji wał drugi wynik. Łukasz Kajdan
walka była bardzo zacięta, a o me- i Dawid Bajaczyk (obaj ZSP nr 2)
dalach decydowały ułamki sekund pchnęli po J0,85 m. Lepszy drugi
i centymetry. Kilka razy zdarzyło rezultat miał Łukasz Kajdan i to

Dziewczęta

bieg na 100 m
1. Kamila Piesiak ZSP nr 2
2. Monika Wojtkowiak ZSP nr 1
3. Dominika Szalbierz ZSO
800 m
1 Eliza Maniak ZSP nr 1
2. Marta Kubiak ZSP nr 1
3. Katarzyna Wojciechowska ZSO

13,96
14,01
14,17
2.51 .34
2,51.83
2,53.83

pchnięcie kulą

1.
2.
3
4.

Joanna Jackowska ZSP nr 1
Iwona Plrecka ZSP nr 1
Sylwia Łapczyńska ZSP nr 1
Marta Krzyżanek
ZSP Tarce

skok w dal
1. Katarzyna Daszczyk ZSP nr 1
2 Natalia Cierniak ZSP Tarce
3. Monika Nyczke ZSP nr 2
sztafeta 4x200 m
1. Zespól Szkól Ogólnokształcących
2. Zespól Szkól Ponadgimnaz1alnych nr 2
3. Zespól Szkól Ponadg1mnaz1alnych nr 1
4 Zespól Szkól Ponadg1mnaz1alnych w Tarcach

8,17
7,78
7,36 (7.22)
7,36 (7.12)
4,28
4,24 (4.16)
4.24 (3.19)
2.13.84
2,1531
2,1582
2,17.96

Chłopcy

100 m
1 Bartosz Kuzdzal

ZSP Tarce

11 45

on

wywalczył

trzecie miejsce.
W biegu na I .OOO m chłopców
przyznano za to dwa brązowe
medale , gdyż Jakub Łączny
(ZSP nr I) i Przemysław Kociń
ski (ZSO) dobiegli do mety w tym
samym czasie.
Dyplomy i medale dla najlepszych wręczali Jolanta Mejzińska
- wicestarosta jaroiciński wraz z dyrektorami szkól biorących udział
w projekcie. Starościna, zamykając zawody podziękowała zawodnikom za s portową walkę,
a zwłaszcza za udział we wszystkich imprezach projektu „Od Aten
do Jarocina". Podkreśliła, że podobnie jak w prawdziwych igrzyskach najważniejszy jest udział
i sportowy duch, a nie zwycięstwa
i nagrody.
Podsumowanie projektu „Od
Aten do Jarocina odbędzie się na
Gali Olimpijskiej we wtorek, 12
października w Jarocińskim Ośrod
ku Kultury.
(taf)

2 Piotr Berus ZSP nr 1
3. Sebastian Machowiak ZSP nr 2

11.68
11 ,94

1.000 m
1. Krzysztof Ostojski ZSP Tarce
2. Piotr Kryś ZSP nr 2
3. Jakub Łączny ZSP nr 1
3. Przemysław Kociński ZSO

2,57.64
3,02.83
3,04.66
3,04.66

OSTATNIĄ KONKURENCJĄ były

biegi sztafetowe 4x200 m

DYPLOMY I MEDALE dla najlepszych w poszczególnych konkurencjach
wręczali : Jolanta Mejzińska - wicestarosta jarociński oraz dyrektorzy

poszczególnych

szkół

pchnięcie kulą

1. Dariusz Szweda ZSP Tarce
2. Rafał Główka ZSO
3. Łukasz Kajdan ZSP nr 2
4. Dawid Bajaczyk ZSP nr 2

skok w dal
1 Mateusz Pawlak
ZSP Tarce
2 Tomasz Wlellński ZSP nr 1
3. Mateusz Michalak ZSP nr 2
sztafeta 4x200 m
• 1 Zespól S2kól Ponadgimnazjalnych nr 1
2 Zespól Szkól Ogólnokształcących
3 Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2
4 Zespól Szkól Ponadg1mnaz1alnych w Tarcach

Klasyfikac1a ogólna
1. Zespół Szkól Ponadg1mnaz1alnych nr 1
2 Zespól Szkół Ponadg1mnaz1alnych nr 2
3 Zespól Szkól Po adg1mnazjalnych w Tarc..ch
4 Zes ól Szkol Ogólnokształcących

11,36
11,08
10,85 (1 0,67)
10,85 (10,56)

6.09
6.05
5,66
2.52.25
2 52 81
2 53 95
2 54 71

509 µkt
487 pkt

OD ATEN

DO JĄ!9KAG!~~KIE

ŹRÓDlEM POZYTYWNYCH WARTOŚCI

u Generalne9o
Projekt reul1zowany Jest pr,y wsparciu Kom1SJ1 [ uropoJ,k,eJ Oyrekto11a~
ds . Eduk,,q, I Kultury lmqatywa Europc,1sk.1 Rok EdukaCjt Poprzez Sperl 2

360 pkt
319 pkt

9

Inform u.:1 lawrnte w 111n1c1szc1 publ1kt1q1 me musz,i odzw1 •rc1ecll tć rnrowłSkc1 dni op1·ru1

Kom Jl E fOPCJSk
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FINAŁ POWIATOWY SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

GMINNE BIEGI SZTAFETOWE W RUSKU

•

ilny Zerków
Na staclionie w Jarocinie odbył się finał
powiatowy sztafetowych biegów przełajo
wych. W zmaganiach szkół podstawowych udział wzięło osiem
sztafet. W tej kategorii wiekowej
wsztafecie biega po pięć dziew-

Szkoty podstawowe:
1. SP 5 Jarocin (awans do finału woJewódzkiego)
2· SP Witaszyce
3. SP Żerków (awans)
4. SP Mieszków
5. SP 2 Jarocin
6· SP 4 Jarocin
7 SP Golina
8·. SP Wi lkowyja
Gnnnazja:

dziewczęta:
1· Gimnazjum Żerków (awans)
2. Gimnazjum Witaszyce (awans)
3· Gimnazjum 5 Jarocin
4. Gimnazjum 1 Jarocin
5. Niepubliczne Gimnazjum Golina
6. Gimnazjum Potarzyca

Chłopcy:
1· Gimnazjum Żerków (awans)
2· Gimnazjum 5 Jarocin
3· Gimnazjum Witaszyce
4· Niepubliczne Gimnazjum Golina
5· Gimnazjum 1 Jarocin
6· Gimnazjum 3 Jarocin
7· Gimnazjum Potarzyca

cząt i po pięciu chłopców. Do pokonania mają dystans 1O x 800
metrów. Od lat najsilniejszą sztafetę wystawia Szkoła Pod lawowa w Żerkowie. Tym razem biegacze z Żerkowa niespodziewanie zajęli dopiero trzecie miejsce,
dając się wyprzedzić zespołom

Składy

najlepszych sztafet:
Podstawowa 5 Jarocin:
Grażyna Adamiak, Joanna Stawicka, Maja Zmyślona , Katarzyna
Smoczyk, Barbara Warczyńska,
Aneta Stanisławiak, Rafał Szymczak, Paweł Szymczak, Damian
Sopniewski, Mateusz Ferdynand,
Jacek Danielczyk, Simon Krawczyk - opiekun Marek Durczak
Gimnazjum Żerków - dziewczęta:
Martyna Jaśkowiak, Paulina Staszak,
Marta Kubacka, Magdalena Majusiak, Dorota Dziubek, Nikola Pawłow
ska, Sylwia, Barańska , Anna Szarań
ska, Katarzyna Rutkowska, Kornelia
Mościpan , Paulina Jaroszewska
- opiekun Władysław Bierta
Gimnazjum Żerków - chłopcy:
Albert Staszak, Rafał Filipiak, Ję
drzej Gorzelańczyk , Krystian Chwaliński, Damian Biskupski, Sebastian Majusiak, Dawid Nowak, Adrian Adamczak, Bartosz Czerniak,
Piotr Matuszak , Filip Majusiak
- opiekun Roman Wyduba
Szkoła

Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie i Szkoły Podstawowej w
Witaszycach. Mimo to żerkowia
nie, jako medaliści ubiegłorocz
nego finału wielkopolskiego,
mieli już zapewniony awans do
kolejnego etapu. Obok nich w finale wojewódzkim wystąpi sztafeta z SP 5 Jarocin .
W kategorii gimnazjów oddzielnie rywalizują sztafety dziewcząt (10 x 800 metrów) i chłop
ców (10 x I .OOO metrów). W obu
zwyciężyły zespoły z Żerkowa.
Podopieczne Władysława Bierły
to ubiegłoroczne medalistki „Gimnazjady" i miały już zapewniony
awans do tegorocznego finału.
W tym roku także będą należały
do faworytek. Łatwo wygrały zawody powiatowe, mimo iż Bierla oszczędzał najlepsze biegaczki, zachowując ich siły na finał
wielkopolski. Oprócz żerkowia
nek na finał wojewódzki pojedzie druga w powiecie sztafeta
gimnazjalistek z Witaszyc. Wśród
chłopców zwyciężyło także

Gimnazjum z Żerkowa i tylko ta
sztafeta będzie reprezentować
powiatjarociń ·ki w zawodach finałowych.
(pw)

ELIMINACJE REJONU Ili DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU

Gospodarze
byli najbliżsi
W Rusku odbyły
gminne eliminacje
biegów sztafetowych
,___~ dla szkół podstawowych. W zawodach uczestniczyło sześć sztafet, w tym dwa ze-

lak (kl. VI), Bartosz Cierzniak
(kl. VI), Izabela Kubacka (kl. VI)
i Patryk Michalczyk (kl. VI). Zawody zorganizował Szkolny
Związek Sportowy w Jaraczewie, a przeprowadził nauczyciel

społy

wychowania fizycznego w Zespole Szkól w Rusku - Jacek
Krawczyk.
(pw)

się

gospodarzy. Właśnie
pierwszy zespół ze Szkoły Podstawowej w Rusku zwycięży!
w tych zaw<1dach. Biegli w niej
kolejno: Julia Tyrakowska (kl.
VI), Leszek Bandyk (kl. V),
Klaudia Wolniewicz (kl. VI),
Krystian Kaczmarek (kl. V),
Marta Matuszak (kl. VI), Krzysztof Bilski (kl. V), Hanna Wierte-

WYNIKI:
1. ZS
2. SP
3. SP
4. ZS
5. SP
6. SP

I Rusko
Wojciechowo
Gola
li Rusko
Góra
Nosków

KLASYFIKACYJNEGO JUNIORÓW W JUDO
JAROCIŃSKA HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Trójka w finale
Troje reprezentantów IPPON-u Jarocin
wywalczyło awan do
finału OgólnopolskieTurnieju Kła ·yfikacyjnego juniorów w judo. W zawodach finałowych, które odbędą się w 30
~aździernika w Jastrzębiu Zdro~u Wystąpią Aneta Matela, Maśeu~z Mazurkiewicz i Krzysztof

g?

Wigoń.

. .Eliminacje rejonu Ul do OTK
~ niorów odbyły ię w miniony
tp;kend w Poznaniu. Jaroci11 ki
z ON reprezentowało czworo
awoct n1'k,ow. Aneta Matela (kat.
44
s k~) pewnie wygrała wszystkie
w0Jc Walki i awansowała do fi0alów J
. . spisa
. ł się
.
I<. · eszcze Iep1eJ
rzysztof Świgoń który cztery
Wall(I
'
lt\i Wygrał przed czasem (w sun/ na macie spędził niecałe trzy
1
w ~uty) i oczywiście zwycięży!
., ategorii 81 ko. Mateusz Ma<-llrk·1 .
o
·c . ew1cz (kat. 55 kg), który jest
J szcz · ·
i
e Juniorem młodszym. take Spisał .
gr ł · s1~ bardzo dobrze. Wyi a trzy walki, jedną przegrał
. :ansowal do walki finałowej.
P ateusz byt Już poob,jany więc
Ostan ow,·1em go oszczędzał'.
Ąw
ans do finału OTK miat1·ui wPewn·
tony, a niebawem czekają

nas bardzo ważne zawody i wycofałem go z ostamiej walki - tłu
maczył po zawodach Jacek Tomczak, trener IPPON-u. O tatecznie Mateusz zajął więc drugie
miejsce. W eliminacjach do OTK
juniorów wziął także udział Piotr
Kiliński (kat. 60 kg - je zcze junior młodszy), który przegra!
pierwszą walkę i odpadł z rywa1izacj i.

***

Tydzień wcześniej

judocy
IPPON-u wzięli udział w ilnie
obsadzonym Międzynarodowym
Turnieju Judo Młodzików i Juniorów Młodszych w Zakopanem.
W zawodach startowało sześć
ekip zagranicznych: Litwa, Ukraina, Czechy, Słowacja. Niemcy
oraz Finlandia, reprezentowana
przez kadrę narodową juniorów
młodszych. która przebywała
w Polsce na zgrupowaniu. W zawodach wystartowały także drużyny z najsilniejszych polskich
ośrodków judo.
Wśród miodzików najlepiej
wypadli Marcin Mazurkiewicz
(kat. 42 kg) oraz Artur Gramała
(kat. +73 kg). którzy zajęli trzecie miejsca w swoich kategoriach
wagowych. Piątą pozycję zajął

Ruszyła
Daniel Orczykowski (kat. 46 kg).
W całych zawodach najlepiej zjarociniaków spisał się Marcin Mazurkiewicz (kat. 42 kg), który
wśród juniorów młodszych przegra! dopiero w finale i zajął drugie miejsce. W turnieju wzięli
także udział Szymon Dolata, Adrian Pawlicki i Piotr Kiliński , ale
przegrali pierw ze walki i odpadli z dalszej rywalizacji.
Najmłodsi

***

adepci judo z jarocińskiego IPPON-u, pod opieką
Wojciecha Tomczaka wzięli
udział w Turnieju Dzieci w Judo,
który odbył, ię w Trzciance. Najlepiej wypadła Joanna Polerowicz
(kat. 57 kg), która zajęła pierwsze miej ce. Jej imiennjczka - Joanna Pawlicka (kat. 47 kg) wywalczyła trzecią pozycję. Na drugim miejscu zawody ukończył
Robert Głogowski (dzieci starsze
- kat. 42 kg). Brązowe medale
wywalczyli Łukasz Adamkiewicz
(kat. 32 kg) i Daniel Walas (kat.
48 kg)- obaj dzieci tarsze. Wśród
dzieci młodszych rywalizowali
Michał Gulcz (kat. 27 kg) i Jacek
Stemplew ki (kat. 30 kg) i ukoń
czyli zawody na piątych lokatach.
(faf)

Trzynaście
ło się

ze

połów zgłosi

Jarocińskiej

Halowej
Ligi Piłki Nożnej, która w piątek
8 października zainaugurowała
swoje rozgrywki . Mecze odbywają się na ali gimnastycznej
szkoły pod tawowej nr 2 w Jarocinie w piątki od godz. 18.00.
W każdej kolejce jest sześć
spotkań (jedna drużyna pauzuje).
Po rozegraniu trzyna tu kolejek
wyłoniony zostanie zespól, któ-

r

do

liga
ry zostanie jarocińskim mistrzem
halówki.
Po pierw zej kolejce prowadzi zespół Pol-Agro Golina, który aż J 2:0 rozgromi! ekipę Marianka Jarocin.
Następne mecze zaplanowano na piątek 16 października. Patronat medialny nad ligą objęła
,,Gazeta Jarocińska".
(taf)

·· · WYNIKI I KOLEJKI jAROCIŃSKIEJ HALOWEJ
-_ ."~-~IGI ,PllKI·NOŻNEJ
·
Bukat
Praczyk - 2,

Zmyślony

- WPZTS Praczyk
- 2, Szymczak - 2,

0:7
Zajączkowski

Marianek Jarocin
- Pol-Agro Golina
0:12
- 6, Półrolniczak - 2, Kurzawa, Ciesielski, Ziętkiewicz, Wojtczak

Zwierzyński

- Piotr i Paweł

Tumidaj

5:0

Barański - 2, Regulski, Biskupski, Gaszak

Auto Czeszyk
- Łożyska Szymczak
3:5
Czeszyk - 2, Śmigielski R. (Auto Czeszyk) - Michalkiewicz - 4 , Wyremblewski (Łożyska)
Walter
Szałkowski

Angel
Karaś

- XXL
1 :4
(Walter) - Patecki - 2, Wożniczka, Sobański (XXL)

5:1
- Strai
- 2, Pilarczyk, Smolarek, Tomczak (Angel} - Nowak (Straż)

Totem -

pauzował

Gazeta Jarocińska
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Kolarze wjeżdżają

,N

SZCZYT

Karolina Giezek zajęła pierwsze miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, a także zdobyła Puchar Nadziei
Olimpijskich. Bartosza Ratajczak był pierwszy, a Bartosz Maternowski
drugie, w klasyfikacji generalnej imprezy DHL Powerade Bike Maraton.
To największe sukcesy kolarzy Jaroty Jarocin w kończącym się
sezonie.
W cyklu maratonów DHL Powerade dobrze pojechał także Do_ ___. minik Nawrocki zajmując czwartą pozycję.

Maratony rozgrywane były od maja do września
na terenie całego kraju, m.in.
w Krakowie, Kielcach i Przesiece. Kolejną ważną imprezą było
Skoda Auto Grand Prix organizowane przez Czes ława Langa.
W ramach zawodów rozegrano

pięć wyścigów: w Głuchołazach,
Czarnkowie, Polanicy Zdroju, Bukowinie Tatr.łańskiej oraz Szczawnie Zdroju. Najwyższe osiągnięcia
jarocińskich zawodników w klasyfikacji generalnej to odpowiednio:
Karolina Giezek - szóste miejsce,
Maciej Paterski - piętnaste Uego
najlepszy rezultat w tych edycjach
to ósma lokata w Szczawnie Zdroju) oraz Szymon Mikler i Mateusz
Szymczak - miejsca w drugiej
dziesiątce. Także Szymon Kurkowiak, pierwszoroczny junior zapunktował, gdyż w wyścigu w Czarnkowie był piętnasty. Impreza miała charakter międzynarodowy,
obok Polaków startowali Czesi,
Słowacy, Niemcy i Grecy. Rangę
wydarzenia podnosi fakt, iż na jednym z wyścigów wystartowała
Norweżka Gun Rita Dale, tegoroczna mistrzyni olimpijska
z Aten.
Trochę poniżej oczekiwań wypadły natomiast Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim rozegrane na początku września na stoku
Telegraf w Kielcach. Maciej Paterski zajął wraz z drużyną reprezentującą Wielkopolskę czwarte

miejsce. Wystartowało dziewięć
ekip z całego kraju. Niestety, kolarzom zabrakło do podium trzydziestu sekund, a należy podkreślić, że wyścig trwał ponad godzinę. Natomiast w jeździe indywidualnej Paterski przyjechał na
metę siedemnasty. Oczekiwania
były większe, ale zawodnika zmogła choroba. Dziewiętnastą lokatę
zajął Szymon Kurkowiak. Trener
juniorów, Szymon Gruchalski li-

czy na dobry występ tegoż zawodnika w przyszłym sezonie. Jarociniacy świetnie jeździli także w
cyklu maratonów o Puchar Marszałka Województwa Dolnoślą
skiego, który rozpoczął się w maju,
a zako11czyl pod koniec września
w Sobótce. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Bartosz Ratajczak, natomiast drugi był Szymon
Kurkowiak. Elementem przygotowa11 do ważnych zawodów były
m.in. wyścigi w Żerkowie oraz
starty w Dolnośląskim Pucharze
Dziesięciu Miast i w Mistrzostwach Dolnego Śląska. Na każ
dej z imprez kolarze Jaroty stawali na podium bądź zajmowali miejsca w czołówce. Trener juniorów
jest zadowolony i usatysfakcjonowany występami swych podopiecznych w tym sezonie.
Wiele powodów do zadowolenia ma także Piotr Radowicz, p.o.
trenera miodzików. Bardzo dobrze
zawodnicy spisali się w Między
wojewódzkich Mistrzostwach
Miodzików. W wyścigu kolarstwa
górskiego, który odbył '>ię w
Szczecinie, Karolina Giezek zwyciężyła z dużą przewagą nad ry-

walkami, Mateusz Szymczak był
szósty, zaś Szymon Mikler osiemnasty. Dwóch zawodników punktowało, co przyniosło korzyści
materialne dla klubu. W ramach
tychże mistrzostw odbył się także
wyścig na szosie w Mikstacie,
gdzie Karolina w jeździe na czas
zajęła piątą pozycję. Ważnym sukcesem zawodniczki było także
zdobycie Pucharu Nadziei Olimpijskich, który odebrała w sierpniu w Szczawnie Zdroju po ostatnim wyścigu cyklu. Zaś we wrześniu, na Wyścigu Młodości odbywającym się na szosie w Godzieszach, zawodnicy zajmowali lokaty: Mateusz Szymczak - siódmą,
Szymon MikJer - dziesiątą, a Karolinie nie udało się doko11czyć trasy ze względu na awarię roweru.
Kolarze wystąpili także na Amatorskich Mistrzostwach Polski
w kolarstwie górskim, które odbyły się w Ełku na początku września (był to wyścig dla zawodników bez licencji). Ja.rociniacy, każ
dy w swojej kategorii, zajmowali
odpowiednio miejsca: Bartosz
Mikler - trzecie, Eryk Szwałek
- siódme, Jędrzej Jagodziński i Piotr
Radowicz - jedenaste, Łukasz Marciniak - trzynaste, Przemysław
Glinkowski - czternaste i Łukasz
Jakubowski - osiemna te.
Dobre rezultaty osiągał w pierwszym półroczu Grzegorz Smoczyk. Wygrał klasyfikację gencraJną Wielkopolskiej Próby Kolarskiej rocznika 1988 (najwyższe
miejsce - trzecia lokata w wyści
gu w Biadkach) i zajął szóste
miejsce w Ogólnopolskim Crossie Country MTB w Antoninie.
Niestety w drugim półroczu zawodnik miał problemy z kontuzją i chorobą. Także problemy
zdrowotne przechodził Łukasz
Jakubowski. Trzeci junior młod
szy, Jakub Osuch jako pierwszy
ze swojej kategorii pojechał w 70kilometrowym maratonie rowerowym. Wystartował w kategorii junior (zawodnicy do osiemnastego roku życia). Jakub zajął
piętnastą lokatę. Maraton odbył
się w Wieleniu. Innym obiecują
cym zawodnikiem jest żak Maciej Ochowiak, który trenuje od
dwóch miesięcy.
SYLWIA GRYGIEL

www.gj.com.pł

POZNAŃSKA KLASA OKR~GO

Najsłabszy
- Zagraliśmy dz iś najsłabszy
mecz w tym sewnie - mówił po
meczu Adam Parus - trener Phytopharmu. - Zabrakło nam przede
wszystkim woli walki i zaangażowania.

Nie wiem, dlaczego tak
ale każdy miał dziś słab
szy dzień - dodał trener Phtyto-

się stało,

pharmu.
Kłos Zaniemyśl, tegoroczny
beniaminek na pewno był w zasięgu Phytopha.rmu. Niestety klę
czanie zagrali słabiutko i przegrali 1:2.
Duży wpływ na przebieg meczu miała kontuzja Łukasza
Łącznego, który już w piątej minucie musiał opuścić boisko. - To

był bardzo brutalny faul,

na czera sędzia nie pokazał nawet żółtej - denerwował się
woną kartkę,

Adam Parus. pokrzyżowało

A

mecz

riusz Wawrzyniak źle się ustawil
w polu karnym, piłka trafiła go
w kolano i wleciała do brarnkJ
Phytopharmu.
Jedynego gola klęczanie uzyskali kilka minut przed końcefll
meczu. Robert Plócieniczak do·
grał piłkę w pole karne, a tam,
wprowadzony w 75. min Grze·
gorz Urba11ski ładnym strzałem
głową prosto w okienko pokonał
bramkarza Kłosa.

1 :O - (55.)
2:0 - Dariusz Wawrzyniak
- samobójcza (62.)
2:1 - Grzegorz Urbański,
)
po podaniu Roberta Plócieniczaka (83·

Zejście Łukasza

nasze plany, ale

nadal uważam,
zagrali lepiej, to

że gdybyśmy
byśmy

wygrali

- dodał trener Parus.
Wszystkie bramki w tym meczu padły w drugiej połowie. Gospodarze dwukrotnie posyłali pił
kę do siatki po stałych fragmentach gry. Najpierw po dośrodko
waniu z rzutu wolnego Marcin
Fleszar nie upilnował swego zawodnika i napastnik Kłosa z kilku metrów pokonał Artura Peł
czyńskiego, a kilka minut później
także po wrzutce z wolnego, Da-

Phytopharm:A. Pełczyński, M. Fle·
szar. M. Parus, M. Łukaszyk.ASIU·
żewski, R. Plócieniczak, A._ Paru;,
Ł. Łączny (5. D. Wawrzyniak), :
Aleksandrowicz, T. Parus, M. pres
(75. G. Urbański)

!~

- Tydzień temu myślałem,
teraz to już może był' tylko lepie}
. d
.
d · ,, lJ ki/ka
1 u a nam się po n1esc
.
.
b
I.
, ·1 Adam
1111ejSC w ta e 1 - mowi
..
· bl·1e11
Paru . - Tr;:,eba jak najSZ)'
zapomniel' o tym meczu i za ty·
dzień zainkasował' trzy punkty.
- dodał trener Phytophannu . (fal)

KALISKA A•KLASA

Brakuje sil
Coraz trudniejsza staje się
sytuacja Polonii Żerków. Podopieczni Zdzisława Witczaka
tym razem przegrali I :5 z Piastem Czekanów i z zaledwie
trzema punktami zajmują ostatnie miejsce w tabeli kaliskiej
A-klasy.
Początek spotkania był wyrównany. Polonia ustawiona
dość defensywnie dobrze broniła dostępu do własnej bramki.
Doświadczona obrona Piasta
także spisywała się bez zarzutu.
Wystarczy! jednak moment dekoncentracji polonistów w ostatnich minutach pierwszej połowy,
a goście wykorzystali dwa błę
dy żerkowian i zdobyli dwie
bramki.
W przerwie trener Polonii
Zdzisław Witczak przekonywa!
swoich piłkarzy, że jeszcze nie
wszystko jest stracone. Opiekun
żerkowian postanowił wzmocnić siłę ofensywną, desygnował

do gry

Łukasza

Później okazało

Stawickiego.
siiy, że zawod-

nik ten zdobył jedyną bramkę
dla Polonii. Niestety nastąpiło to
dopiero przy stanic 4:0 dla Piasta, kiedy było już praktycznie

e·i-agro·
.
.
po meczu. - N ienajgor;:,
J '.
·
·
o/on'\',
1,śmy początek drugiej P
·,

,
a Ie straci·i·1smy
trzeci·ą bramM

0:1 - (40.)
0:2- (43.)
0:3 - (52.)
0:4 - (61.)

1:4 - Łukasz Stawicki,
z rzutu wolnego (72 .)
1:5 - (79.)
I

. Ł Fran·
Polonia: P. Stemplews k1, •
k
.
.
M Kaczrnare ,
cuz, P Oskow1ak, .
Ł staM. Wawrzyniak, R. Pera (46.
W
wicki), T. Główka. M. ~toleC/ LU·
Grobelny, J Żukrowski (75. ·
dwiczak), Sz. Cyrulewski

k

.
I
. t,·-e • mówił
1 usz o z nas powie "
do·
po meczu Witczak. - Zdec)' .
1
·
wanie za łarv.10 trac11ny bra//łk 1•
110
Strzelanie ich ,.,;r;:,ychodzid Sir'.~
za to z wielkim trudem. Bę ę
, , brakfi·
powtar;:,ał, ale po pJ().itu
acf/
je nam sił. Tylko przez pr oi
mo:.na dojfl' do wynik6W- M_
'"
. . .
. ,nieJęt·
piłkarze mają jllZ spoie u
._
. . tre11111
110.fri, ale brakuje an
g6w i siły - dodał Witczak. (faO
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Gorzej niż w B-klasie
rniejsce w tabeli przegrywa się
z przedostatnim zespołem aż
siedmioma golarni. Świadczy to
niestety o przepaści w umiejęt

Grom Golina po raz kolejny

wtym sezonie potwierdził, że jest
najsłabszym zespołem w tegorocznych rozgrywkach kaliskiej
klasy okręgowej. Tym razem zespół z Goljny przegrał w Sośniach
2
bezpośrednio wyprzedzającą go
Zawiszą aż 0:7 !

7:0
(3:0)

1:0-(15.),

2:0 - (38.),
3:0.(45) ,
4:0 - (46.),
S:o - (57.),
6:0 - (63.),

7:o. (65.)
Grom: D. Liske - A. Barański (75.
;· Stolaś), W. Tomaszewski, A Cye_rt, D. Liberek, B. Maniak, R. ldkoWrak, S. Machowiak, S. Waszkie~1c2, A Kowalczyk (46. M. Miękus),
· Sobczak (65 J. Kowalczyk).

· Tak źle to jes;:,cze nie było.
Gramy gorzej niż w B-klasie - tak
1:°dsumował wyst'rP Gromu w Sosniach Piotr Kowalczyk, pierwszy trener zespołu z Goliny, który Przed kilku laty wprowadził tę
·
l'dru zynę
do klasy okręgowej.
flJdno odnosić jakiekolwiek
SUkcesy, jeśli zajmując ostatnie

nościach.

Przez pierwszy kwadrans
mecz w Sośniach był wyrównanym, choć bardzo !abym widowiskiem. Oba zespoły nie potrafiły przeprowadzić żadnej skład

nej akcji, czym potwierdzały
aktualnie zajmowanych miejsc w tabeli. W I 5. minucie po kontrze Zawisza strzeliła pierwszego gola. Przez kolejne dwadzieścia minut Grom miał
sporą przewagę, ale indolencja
strzelecka piłkarzy z Goliny je t
niewiarygodna. Mimo iż obroń
cy i bramkarz Zawiszy spisywali
się bardzo słabo, to jednak podopiecznym Sebastiana Waszkiewicza nie udało ię zdobyć gola.
Wszystkie strzały były albo niec lne. albo wpro t w stojącego na
środku bramki bramkarza. Szczytem nieporadności była ytuacja,
w której Ryszard ldkowiak dobija! piłkę po strzale Adama Cyferta z rzutu wolnego i z kilku metrów trafił w ręce zasłaniającego
twarz bramkarza. Tymczasem
w 38. minucie. po rzucie wolnym
dla Zawiszy. dwóch zawodników
z Sośni stanęło przed bramkasłuszność

Fortuna

rzem Gromu i choć jeden z nich
kiksował, to drugi piłkę odbitą
od poprzeczki posłał do siatki.
Tuż przed zejściem na przerwę
Zawisza zdobyła trzeciego gola.
Po reprymendzie w szatni pił
karze Gromu na drugą połowę
wyszli z zamiarem odrobienia
strat, jednak już pierwsza akcja
po wznowieniu gry przez gospodarzy rozwiała wszelkie nadzieje. Bramkarz Gromu Dawid Liske popełnił kardynalny błąd i przepuścił do siatki łatwe dośrodko
wanie. To zupełnie podłamało
piłkarzy z Goliny. Między 57. a 65.
minutą ze pól z Sośni zdobył kolejne trzy gole i wydawało się, że
mecz zakończy się zupełną kompromitacją Gromu. Jednakże,
mimo wielu kolejnych okazji, Zawisza nie strzeli! już więcej goli.
Słabiutki zespół Zawiszy Sośnie obnażył wszystkie braki bardzo . łabego Gromu. Okazało się,
że bez pauzujących za kartki
Łukasza Stachowiaka i Lechosła
wa Michalaka nie ma kto w zespole z Goliny przerywać akcji
przeciwnika. Druga linia jakby
w ogóle w Gromie nie istniała.
Spo 'ród piłkarzy, którzy wzięli
udział w tym meczu, może jedynie
dwóch lub trzech nie zawiodło.
Reszta spisała się fatalnie.
(pw)

KALISKA A·KL S

Obrońca bramkarzem
k Gladiatorzy nie sprostali Curowniczemu Klubowi Sporto~ernu Zbiersk. przegrywając na
Jego boisku 3:4. Zaczęło się bar-

4:3
(3:21
I

0

~: • Waldemar Matniak (1.)
:~ • Waldemar Matniak (1 O.)
3
: • Waldemar Matniak (28.)
31
3:2 • Paweł Gibki (32.)
3:3 • Paweł Janiszewski (43.)
4:3 • Jerzy Błaszczyk (76.)
· - Cezary Petynia (80.)

Glad·
Wo. iatorzy: J Włodarczyk - T.
cz Zniczka, J. Błaszczyk, J Koń
P. ~· ~- Zydorczak, T. Mizerny (55.
lick· ozn,:zka), A. Głowicki, J. Pasze'· P. _G ibki, M. Pańczak, P. JaniWsk, (75. G . Urbaniak)

dzo ~Ie, bo już po niespełna pól
godzinie gry podopieczni Jerzc~o Błaszczyka przegrywali 0:3.
Utorem wszystkich goli był

i~rocińska

YCOONI~ 1HMI JA•oc1N,KlłJ

Naklad- 1

· O.soo egzemplarzy

Waldemar Matniak, popisując się
w tet1 po ób klasycznym hattrickiem. Goście przed przerwą
zdołali wbić dwa kontaktowe
gole. Najpierw Paweł Gibki trzeli I bramkę płaskim uderzeniem
w długi róg z odległości około l 8
metrów. Póiniej ten am zawodnik zagrał piłkę wzdłuż bramki
i Paweł Jani zewski dopełnił tylko formalności. - Powinno być Lepiej, 11awe1 6:4 dla nas, ale nie
wykorzystaliśmy kilku sytuacji
- mówił po meczu trener Jerzy
Błaszczyk. Po dwie dogodne
okazje strzeleckie mieli Paweł
Janiszew ki i Toma z Mizerny.
Ten ostatni miał w 15. min przed
sobą pustą bramkę , ale z odległości około 15 metrów chybił.
Po przerwie przewagę zy kali
miejscowi, jednak bramkę zdobyli Gladiatorzy. Na uderzenie z
około 25 metrów zdecydował się
grający trener Jerzy Błaszczyk.
Piłka odbiła. ię od spojenia slup-

ka z poprzeczką, trafiła w plecy
bramkarza i wpadła do iatki.
Gol na 3:3 był ozdobą meczu i szkoda tylko, że remisu nie udało się
dowieźć do kol'ica. Na dziesięć
minut przed końcem spotkania
Cezary Pety ni a zdobył zwycięską
bramkę dla Zbierska. W bramce
Gladiatorów zadebiutował nominał ny obrońca. Józef Włodar
czyk. -Spisywa ł się dobrze i utracone bramki nie obciq:ajq jego
konta. Może błąd popełnił przy
lr;:,ecim golu, źle piąstkując, ale
11• paru innych sytuacjach zagrał be;:. -::.a rzutu. Mimo wszystko s;:,koda, :e nie ;:,dq:ył dojechać Kr-ys;:,tof Śledzia nowski powiedział trener Bla zczyk.
- Mec-:. mógł podobać się kibicom. Toc-::.ył się w szybkim tempie, było duio składnych akcji,
pomimo śliskiej murawy i wiatru - dodał prezes CKS-u Andrzej Proskura.

Błękitnych
Drugie zwycięstwo w tym sezonie kaliskiej A-klasy odnieśli
piłkarze Błękitnych Sparty Kotlin. Podopieczni Mariusza Kaczmarka pewnie pokonali 3:1 beniaminka rozgrywek - Fortunę
Dębnialki Kaliskie.
Już po pięciu minutach Błę
kitni Sparta mogli prowadzić, ale
w dobrej sytuacji Jakub Kuberka trafił tylko w słupek. Jednakże kilka minut później doświad
czony Maciej Haręża wykorzystał kik obrońcy i z dziesięciu
metrów silnym strzałem uzy kał
prowadzenie. W pierwszej poło
wie żadna z drużyn już nie zdobyła gola. Przewagę miał bardziej zaawansowany wiekowo
zespól z Dębniałek. Goście lepiej
spisywali się w drugiej linii. Jednakże ataki Błękitnych Sparty
były groźniej ze. Podopieczni
Mariusza Kaczmarka umiejętnie
prostopadłymi podaniami wykorzy rywali szybko 'ć napastników - Bogumiła Mrugacza i weterana Macieja Haręży, który zastępuje w podstawowym składzie
pauzującego za czerwoną kartkę
Roberta Jank9w kiego.
Po zmianie stron Fortuna doprowadziła do wyrównania w zamieszaniu podbramkowym. Jednak kilka minut później Maciej
Haręża strzeli! swego drugiego
gola i znów piłkarze z Kotlina
objęli prowadzenie. Po tym zdarzeniu mecz się zaostrzył. czego
efektem były żółte i czerwone

kartki. Najpierw za dwie żółte
kartki boisko musiał opuścić zawodnik gości, a kilka chwil póź
niej „czerwień" za odepchnięcie
rywala ujrzał Mariusz Kula.
Mecz do końca był emocjonują
cy. Najpierw goście nie wykorzystali znakomitej okazji do zdobycia wyrównującego gola, a następnie Maciej Haręża dwukrotnie przegrał pojedynki z bramkarzem Fortuny. Wreszcie, po

1 :O
1 :1
2:1
3:1

-

Maciej Haręża (12.),
(65.),
Maciej Haręża (69.),
Bogumił Mrugacz (83.)

Błękitni

Sparta: T. Krawczyk - W.
J . Niewiada, M. Kula, M.
Szymendera . J. KHh„r.k.:> csn o
śmigfelski) , K . Sokołowski , E.
Andrzejczak , T. Maćkowiak (88.
A. Kaczmarek), B. Mrugacz, M .
Haręża,

Haręża

prostopadłym podaniu Krzysztofa Sokołowskiego, trzeciego
gola dla Błękitnych Sparty zdobył Mrugacz. W ostatniej minucie Fortuna mogla zmniejszyć
rozmiary porażki, ale bardzo•
pewnie spisujący się w tym meczu bramkarz zespołu z Kotlina Tomasz Krawczyk obronił
rzut karny (już drugi w tym sezonie!).
(pw)

P.OJKAŃ

Sobota - 16

F11ołek Michał

4

3:1

·. ·.

.

października

IV liga
Ostrovia Ostrów Wlkp.

- Jarota Jarocin

Niedziela - 17

godz. 15.00

października

okręgowa
- Czarni Dobrzyca

godz. 16.00

Poznańska klasa okręgowa
Phytopharm Klęka
- Czarni Wróblewo

godz. 15.00

Kaliska klasa
Grom Golina

Kaliska A-klasa
Gladiatorzy Sierszew
Piast Czekanów
Sokoły Droszew

- Pogoń N. Skalmierzyce godz. 15.00
- Błękitni Sparta Kotlin godz. 15.00
- Polonia Żerków
godz. 15.00

Kaliska B-klasa
Goluchów li Żychlin
Sparta Duet Panienka

- Rolmex Cielcza
- Ogniwo Łąkociny

godz. 15.00
godz. 15.00

(faf)
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Szczęśliwe zwycitstwo

Wyniki X kolejki rozgrywek:
Korona Piaski
• Ostrovia Ostrów Wlkp. 1:0
Victoria Września • Olimpia Koło
Astra Krotoszyn
- Dąbroczanka Pępowo 1.~
Jarota Jarocin
• Sokół Kleczew
1.
LKS Goluchów
• KKS Prosna Kalisz
2t
Piast Kobylin
• Meble Doktór Czarnylas2:1
Zjednoczeni Rychwał· Łagrom Kania Gostyń
WISl3Mr6zBorekW1kp.· Sparta Miejska Górka 1.
Zweryfikowany wynik:
.
ZjednOC2enl Rychwał • Wisła Mróz Borek WJkp. 0.3
(walkower)

to

o:~

Po słabym spotkaniu Jarota szczęśliwie pokonała 1 :O Sokoła Kleczew. Bramkę na wagę trzech
punktów zdobył w 90. minucie Tomasz Leżała, który głową wykończył dokładnie dośrodkowanie
Jacka Pacyńskiego.
Niewiele zabrakło pił
karzom Sokola Kleczew
od sprawienia wielkiej
.___.,......_... niespodzianki w Jarocinie. Przez 90 minut goście rozsądnie się bronih, nie pozwalając na zbyt wiele podopiecznym Zbigniewa Sadowskiego.
W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry opuściło ich jednak szczęście, a Tomasz Leżała
pogrąży! graczy Sokola, kierując
piłkę do siatki.
Jarota podeszła do tego meczu
wyraźnie nieskoncentrowana.
Wysokie zwycięstwa w poprzednich spotkaniach oraz przede
wszystkim świadomość, że najgroźniejsi rywale do pierwszego
miejsca w tabeli - pil karle Łagrom
Kani Gostyń, stracili punkty, remisując bezbramkowo ze Zjednoczonymi Rychwał, spowodowały. że
jarociniacy już przed meczem
uwierzyli, że Sokół wyjedzie z Jarocina ze sporym bagażem bramkowym. Rzeczywistość okazała
się jednak zupełnie inna.
Trener Jaroty - Zbigniew Sadowski uczulał w szatni swoich
piłkarzy, żeby nie z lekceważyli
rywala, ale jego próby zmotywowania graczy spaliły na panewce.
Sokół zagrał
:.i

bardzo

Jarota:
H. Bachorz, T. Eleryk (90 D Pilarczyk) , P. Garbarek,
H Oczkowski , T.
Leżała, S. Udzik
(46. P. Skokowski),
J. Pacyński, G. Idzikowski, K. Matus~ak (75. D. Piróg),
M Wiśniewski (60
P. Korzepski) M
Czajka

1
4

Wyniki X kolejki rozgrywek
Centra Ostrów
• Barycz Janków Przyg. O:I
Swędrnia Kotmlnek • Polonia Kępno
~:~
Odolanovia Odolanów· Olimpia Brzeziny
:
70
Orzeł Mroczeń
• Iskra Sieroszewice
13
AKSVdlxiaOslnEs1Dw· Biały Orzeł Kotmln
.
Calisia Kalisz
• Rol bud OSIR Pleszew O~
Zawisza Sośnie
• Grom Golina
7.
Czarni Dobrzyca
• Korona Pogoń Stawiszyn 1:2
Zweryfikowany wynik:
3·0
KoomPqµ\Stł.~· Zawisza Sośnie
(walkower1

PIOTR SKOKOWSKI (na

podbramkowych. Jarota w 6. min
zaczęła

niej Sokół odpowiedział akcją Ci chosa, którego na szczęście uprzedził Hubert Bachorz. W 12. min ucie Jacek Pacyński dośrodkował
piłkę w pole karne. Tomasz Leża
ła nie ięgnął piłki, która doszła do
zamykającego akcję Sławomira

Udzika. Ten

Bramki
Strzały celne

Kartki

od niecelnego strzału Mi-

chała Wiśniewskiego. Chwilę póź

3
3
•

pierwsąm

wał osamotniony Łukasz Cichos
(dwudziestodwu letni napastnik
Sokoła - w zeszłym sezonie przez
pół roku był wypożyczony do AJ uminum Konin), który w poprzednich meczach tych drużyn napsuł
wiele krwi jarocińskim obrońcom.
W całym meczu obie drużyny
nie stworzy ły zbyt wielu sytuacji

mądrze

taktycznie. Wiadomo było, że z JaroH1 nie można podjąć otwartej
walki, gdyż kończy się to z reguły
wysokim wynikiem. Kleczewianie
skupili się więc przede wszystkim
na obronie dostępu do w łasnej
bramki, szukając swojej szansy w
kontratakach. Praktycznie cała
drużyna gości przebywała na w ła
snej połowie, a z przodu pozosta-

żółte

zdecydował s ię

na

O 1 :O - Tomasz Leżała,
2 głową po dośrodkowaniu
Jacka Pacyńskiego z rzu8 tu wolnego (90.)

2

Żółte kartki:

Krzysztof Matuszak, Hubert
Oczkowski, Tomasz Leżała
(Jarota), Paweł Grzywacz,
Mariusz Karczewski (Sokół)
OGŁ OSZENIE

-

Ił

ROLETY PARAPETY DRZWI BRAMY
alurrinlowe
'WEWN ĘTRZNE

tkorlnowe
w kase1kach
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aluminiowe
r nitowe
ceranuczne
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marmurowe
z konglomeratów
pcv

planie) po raz pierwszy po kontuzji zagra/
strzał, jednak piłka trafiła w stoją
cego przed bra mką Mirosława
Czajkę i wyszła w pole.
Parę minut później po dośrod
kowaniu Wiśniewskiego minimalnie obok strzela! Leżała. Ta sama
para powtórzyła tę akcję pod koniec pierwszej polowy, i także wtedy „Legi" niewiele się pomylił.

Wcześniej

dwukrotnie bramce

Jaroty zagrozi li piłkarze Sokola.
Najpierw kąśliwy strzał Mariusza
Karczewskiego z rzutu wolnego na
róg wy bił Piotr Garbarek, a póź
niej strzał Cicho. a z około 25 m
obronił Bachorz.
Większość gry toczyła s ię
w środku boiska, a piłkarze obu
drużyn nie przebierali w środkach.
Co chwilę, masażyści musieli pomagać swoim zawodnikom. Niestety na tak ostrą grę pozwolil sę
dzia, który nie zaliczy tego potkania do specjalnie udanych.
Druga połowa zaczęła s ię od
mocnego strzału, wprowadzonego
po przerw ie Piotra Skokowskiego
(po raz pierwszy po kontuzji zagrał cale 45 minut). Bramkarz Sokola Dawid Dębowski odbił piłkę
przed siebie, ale nikt z jarociniaków nie pobiegł do dobitki.
Sokół w drugiej połowie zaatakowa ł troszkę o dważniej (uzyskał

..
'ZE'MlĘTRZNE

Tabela:
1. Korona Piaski
2. Łagrom Kania Gostyń
3. Jarota Jarocin
4. Sparta Miejska Górka
5. Astra Krotoszyn
6. Zjednoczeni Rychwał
7. Victoria Września
8. LKS Gołuchów
9. Piast Kobylin
1O. Sokół Kleczew
11. Ostrovla Ostrów Wlkp
12. Olimpia Koło
13. Meble Doktór Czarnylas
14. KKS Prosna Kalisz
15. Dąbroczanka Pępowo
16. Wisła Mróz Borek Wlk .

• ZE'MlĘTRZNE
drewniane
pcv
· ~ĘTRZNE

' P.POŻ

liPHu ARGIJS„SER~~~;ne Jarocin, ul. Sarnia 4 tel. 'fax (062)7472862

nawet przewagę ... w rzutach roż
nych), ale nadal bardzo dobrze pi 1nował swoich szyków obronnych.
Dobre akcje obu zespołów można
policzyć na palcach jednej r~ki.
Dla Jaroty najlepszej nie wykorzystał Jacek Pacyński, który po podaniu Tomasza Leżały, mając dużo
miejsca i czasu fa talnie pr1:estr1.elił z 8 m.
Sokół także miał jedną bardzo
dobrą sytuację pod bra mką Jaroty,
kiedy to Huberta Bachorza, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego zaskoczyć próbował jeden ... z jarocińskich obrońców.

Mecz zbliżał

się do końca

i kic-

pełne czterdzieści pięć

minut

dy wydawało s ię, że Jarota straci
punkty, podopieczni Zbigniewa
Sadowskiego wywalczyli rzut wolny. Na boisku nie było już Michała
Wiśniewskiego, etatowego wykonawcy stałych fragmentów gry. Do
piłki podszedł w ięc Jacek Pacyń
ski. Idealnie posłał ją w pole karne,
a tam, ku uciesze wszystkich jaro-

ciniaków, Tomasz Leżała strzałem
g łową posiał futbolówkę

do siatki.
Prawie wszyscy zawodnicy Sokola padli na kolana, nie mogąc uwierzyć w to, co s ię stało. Kilka chwil
później sędzia zakończył spotkanie
i bardzo szczęśliwe zwycięstwo
Jaroty stało się faktem.
W najbliższą s obotę Jarota,
w następnej kolejce, zagra w Ostrowie z Ostrovią. Początek meczu
(taf)
o godz. J5.00.

Przeciwnik nie pozwoli/ nam dziś
rozwinąć skrzydeł. Bronił się prawie
całą drużyną. Nie udało nam się
zdobyć bramki na początku meczu
i z każdą minutą robi/o się coraz
bardziej nerwowo. Skończy/o się na
szczęście szczęśliwie Czasami
nam też potrzebne jest trochę
szczęścia.

Nie był to nasz najlepszy mecz, ale
ma prawo do słab
szych występów Mam nadzieję, że
wyczerpaliśmy już limit gorszych
spotkań w tym roku i teraz będzie
już lepiej.
Przed meczem w szatni była zbyt
wesoła atmosfera, a z praktyki
wiem. że jak jest za wesoło to póź
niej brakuje koncentracji Starałem
się na odprawie 1/umaczyć, że mimo
iż Kania straci/a punkty, to my musimy Je Jeszcze zdobyć. Brakowało
nam skupienia, ale na szczęście
skończy/o się dobrze.
Myślę , że nadal naszym najgroż
niejszym przeciwnikiem, nie ujmując nic Koronie Piaski, która została liderem , będzie Kania Gostyń
I właśnie między nami rozegra się
walka o pierwsze miejsce
każda drużyna

Tabela:
t. Rolbud OSIA Pleszew
2. Orzeł Mroczeń
3. Biały Orzeł Kotm1n
4. Calisia Kalisz
5. Odolanovla Odolanów
6. .Korona Pogoń Stawiszyn
7 AKS Victoria Oslrzeszow
8. Iskra Sieroszewice
9. Centra Ostrów Wlkp.
10. Barycz Janków Przygodzki
11. Czarni Dobrzyca
12. Polonia Kępno
13. Zawisza Sośnie
14. Swędrnla Kotminek
15. Olimpia Brzezmy
16. Grom Golina

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

IO
10
10
10

25 25:6
22 30:9
22 28:9
20 20.14
17 1911
17 1610
17 20:20
16 15:24
14 19 14
13 11·1 4
11 14:17
11 13:22
8 13·23
6 12:27
5 15:29
2 6:28

Wyniki X kolejki rozgrywek
43
Tam:Ma TamcM'O Podg · Obra Zbąszyń
·1
Unia Swarzędz
· Remes Promień CJpaJenx:3 ~ 0
Warta Międzychód -GromCieplc7,vnlkPlewiSlo:i ·
1
Lechita Kiecko
• Zjednoczeni Trzemeszn° 3·
2,4
1922 Lechia KOS1rzyn • TS 1998 Dopiewo
1
Kłos Zaniemyśl • Phytopharm Klęka ~: 1
Czarni Wróblewo - Sparta Szamotuły
·2
0·
Polonia
• Ko1V11ca Kórnik
Poznań

Tabela
1 Lechita Kiecko
2. TS 1998 Dopiewo
3. Sparta Szamotuły
4. Grom Ciepłownik Plewiska
5. Promień Remes Opalenica
6. Obra Zbąszyń
7. Kłos Zaniemyśl
8. Kotwica Kórnik
9. Zjednoczeni Trzemeszno
10. Czarni Wróblewo
11. Phytopharm Klęka
12. Polonia Poznań
13 Tarnovla Tarnowo Podgórne
14. 1922 Lechia Kostrzyn
15. Unia Swarzędz
16. Warta Mi d chód

10 22 23 14
10 21 15:t2
10 19 23:15
10 18 15-12
101724 12
10 16 17: 17
10 14 1713
10 14 12:13
10 13 13:12
10 13 13:20
10 11 16:17
10 11 10:12
10 11 t4:22
10 10 152 1
to 9 1121
10 B 7:16

Wyniki VIII kolejki rozgrywek
.5
1
Polonia Żerków
• Piast Czekanów
3
B~kitni Spar1a Kotlin . Fortuna OębnlaJk1
-;
CKS Zduny
• KUKS Zębców
3
CKS Zblersk
• Gladiatorzy SJerszeW ·1
1
Tarchalanka Tarchaly • Raszkowianka RaszkóW ·3
1
Unia Szymanowice • Sokoły Droszew
·1
3
Pogoń N ~ - KS Opatówek

!

Tabela:
1. CKS Zduny
2 Pogoń N. Skalmierzyce
3. Piast Czekanów
4. CKS Zblersk
5. KS Opatówek
6. Tarchalanka Tarchały
7 Unia Szymanowice
8. Raszkowianka Raszków
9. Fortuna Dębnlalk1
10. Sokoły Droszew
11 KUKS Zębców
12. B~kitnl Sparto Kotlin
13. GladiatorzySiermwPieruszyce
14. Polonia Żerków

8 19 15 7
8 18 16:8
8 17 20:9
8 14 14 124
8 11 16:1
8 11 10:13
8 1 t 6:9
8 10 9 t6
12:12
8 9
9 11.1t
8
9 11:13
8
11:13
8 8
8 7 1J:1B
3
6:15
8

Wyniki VII kolejki rozgrywek
.
4:5
Mat-Tar Koimlnlec - Zwycięstwo 81sk~plc~ 1.1
Profal Fabianów
Sparta Duet Pan1enk 1o
Ogniwo 1.ąkociny • Gołuchów li Ży~~~ 4 1
Rolmex Clelcza
• f'tomotkCz.rnl li UW'•>- ~ t
Orkan Taczanow
- Smollczanka Smolice
Tabela:
s
1. Rolmex C1elcza
7 19 20 :6
2. 01kan Taczanów
7 18 14
6 10 20 12
3. Goluchów li Zychhn
tO 10
7 10 9
4 Ogniwo L.1koc1ny
5. Płomyk Czarni li Dobrzyca
7 : ; 7 t9
6. Zwycięstwo Biskupice Ol
7
14
7 7 9 16
7. Pralai rab1anów
8
8. Smollczanka Smolice
7 6 '
S 5 7 11
9. Mal· Tar Kotmin1ec
:15
7 3
10. Sparta Oue;,..;
t P..;;.a;,..;
nle;:..;.n..:.:
ka_ _ _
_ 6

