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Kpca ponad

20 zespołów hip-hop i break dance, najlepsi b-boye w Polsce: Zajcew i Kfiat
14 lipca, amfiteatr, godz.19.00
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Jeszcze pomoże!
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Ponad 20 tys. zł na pomoc choremu Bartusiowi udało się zebrać podczas charytatywnego koncertu grupy
Ich Troje, który odbył się w sobotni wieczór w Jarocinie. Lider grupy Michał Wiśniewski publiczne zadeklarował, że

jeżeli zabraknie pieniędzy na operację
i rehabilitację chorego chłopca, resztę
dołoży z własnej kieszeni. Wielki show
Ich Troje oraz koncerty Ewy Sonnet
i duetu Lerek & Nowator obejrzało kilkanaście tysięcy ludzi.
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Biuro ogłoszeń czynne dłużej!
Miło nam poinformować, że biuro ogłoszeń "Gazety Jarocińskiej", ul. Mickiewicza 22 w Jarocinie,
od 12 lipca będzie czynne godzinę wcześniej. Zapraszamy już od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.
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| Koło historii
W jednym z komitetów wyborczych w Jaroci
nie Platforma Obywatelska wystartuje w bloku
między innymi z Samoobroną. Muszę przyznać,
że większe moje zdziwienie mógłby wzbudzić je
dynie wspólny start SLD i Rodziny Radia Maryja,
choć z tego co wiem, ta ostatnia w wyborach
samorządowych nie wystartuje. Dążenie za
wszelką cenę do posiadania władzy sprawia, że
do wszystkiego można dorobić ideologię i potem
wmawiać wszystkim, że to dla ich dobra. Trudno
spodziewać się w polityce przyzwoitości
Dziwi mnie także powierzanie kierowniczych stanowisk
osobom, które nie mają zięlonegp pojęcia o instytucjach, za
które będą odpowiadać. Mają się tęgo'dopiero nauczyć, zaś
najważniejszą rekomendacją jęef właściwa przynależność
partyjna.
y T
Bez wątpienia może budzić zdziwienie organizowanie za
wodów sportowych na obieftae^totóry nie został formalnie ode
brany przez inspekcję budowlaffąl dopuszczony do użytko
wania. Jednak zapotrzebowanie na uroczyste otwarcia i prze
cinanie wstęgi jest tak duże, że o takie banały nie trzeba dbać.
Wpuszczenie zaraz po otwarciu ekip remontowych na nową
bieżnię tartanową można ze spokojem przyrównać do podob
nych praktyk sprzed lat.
W tak zwanych prawyborach na kandydata na burmistrza
startuje tylko jeden kandydat. Namaszcza go ponad 90 % gło
sujących. Pamiętam, że takie wyniki uzyskiwano w Polsce jesz
cze przed trzydziestu laty.
Miała być IV Rzeczpospolita - i na górze, i na dole. Niestety,
w zamian mamy marny remake czasów, o których chcieliby
śmy jak najszybciej zapomnieć. Dla tych, którzy są za młodzi,
żeby pamiętać albo nie lutjią czytać historii przypominam, że
tamte stracone 50 lat zmajstrowali nam Stalin, Churchill i Roosvelt, a potem Truman. Też nam wmawiano, że dla naszego
dobra. Wtedy najważniejsza była przynależność. Otwierano
uroczyście inwestycje, a potem zaraz zaczynały się remon
ty. W „wolnych” wyborach wygrywali jedyni dobrzy kandydaci.

KRAJOWA KONFERENCJA „EKSPRESOWA
DROGA S11 SZYBKĄ DROGĄ NAD MORZE”

Sam orządowcy
lobbują na rzecz
„je d e n a s tk i"
Starosta jarociński Sławomir
Wąsiewski oraz przedstawiciele
gminy Jarocin i N ow e Miasto

uczestniczyli w Krajowej Kon
ferencji „Ekspresowa droga S 11
szybką drogą nad morze”, która
odbyła się w Koszalinie. Było to
spotkanie członków założycieli
Stowarzyszenia Gmin, Powiatów
i W ojew ództw „Droga S i l ”.
W czasie konferencji podpisano
list intencyjny powołujący sto
warzyszenie.
Zanim jednak do tego doszło,
sygnatariusze wzięli udział w zjeździe wszystkich środowisk zain
teresowanych tematyką uspraw
nienia układu komunikacyjnego

kraju. Plany modernizacji arterii
omówił generalny dyrektor dróg
krajowych i autostrad - Zbigniew

Kotlarek. Dyskutowano także na
temat studium dostosowania dro
gi krajowej nr 11 do parametrów
drogi ekspresowej. *
Stowarzyszenie „Droga S i l ”
powstało z inicjatywy wicemar
szałka Senatu RP Marka Ziół
kowskiego. Miesiąc temu Rada
Powiatu w Jarocinie podjęła
uchwałę o woli przystąpienia po
wiatu jarocińskiego do tego sto
warzyszenia. Podobne uchwały
podjęły także inne samorządy,
przez których teren przebiega
„jedenastka”.
(ann)

Lasy
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Nie ma dnia, żeby straż
pożarna nie wyjeżdżała do
pożarów w kompleksach le
śnych. Wysokie temperatu
ry spowodowały, że wilgot
ność ściółki spadła poniżej
kilku procent. W ystarczy
iskra, by powstał ogromny
pożar. W poniedziałek szef
Nadleśnictwa Jarocin wpro
wadził całkowity zakaz wstę
pu do naszych lasów. Naj
większe pożary wybuchały
w ubiegłym tygodniu w oko
licach Chrzana. Tam paliła
się skarpa kolejowa. Ogień
jednak szybko przeniósł się
na sąsiadujący z to ro w i
skiem las. 40 strażaków
walczyło z pożarem ponad
trzy godziny. Dwa dni póź
niej w tym samym komplek
sie wybuchł kolejny pożar.
Tym razem mimo pięciogo
dzinnych wysiłków straża
ków, których wspierał z po
wietrza samolot, ogień stra
w ił p ra w ie h e k ta r lasu.
Skarpy kolejow e płonęły
też w Jarocinie i Mieszko
wie. 9 lipca strażacy gasili
pożar młodnika daglezji nie
d aleko W ita s z y c . W ię k 
szość zdarzeń to wynik za
prószenia ognia.
(nba)
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ZAKOŃCZYŁY SIĘ PÓŁKOLONIE
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

Sposób na wakacje

NA ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcie

25 uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Jarocinie spędziło
10 dni na półkoloniach. Dzieci
każdego dnia „m eldow ały się ”
w szkole o godz. 8.00. Program za
jęć nie pozwalał jednak długo po
zostawać na miejscu. Były zaba
wy, konkursy i zajęcia ruchowe,
między innymi w pobliskim par
ku. Uczestnicy pojechali też na
dw ie w ycieczk i - do Poznania
i Gołuchowa.
Organizatorzy na przeprowa
dzenie półkolonii otrzymali 800
euro dofinansowania z Fundacji

Trzy przetargi,
zero ofert
Nie znaleźli się chętni do
kupna nieruchomości po by
łym ośrodku zdrowia w Żer
kowie. Zarząd Powiatu w Ja
rocinie na sprzedaż budyn
ku i działki o pow. 0.1136 ha
ogłosił ju ż trzy przetargi.
Niestety, nie wpłynęła na nie
ani jedna oferta. Cena wy
woławcza w pierwszym prze
targu wynosiła 397.200 zł,
a w ostatnim została obni
żona do 200.000 zł.
W tej sytuacji zarząd posta
nowił podjąć próbę zbycia nie
ruchomość w drodze rokowań.
B udynek od stycznia
tego roku stoi pusty. Zdaniem
Alicji Staniszewskiej z wy
działu gospodarki nierucho
mościami Starostwa Powia
towego w Jarocinie, zakres
remontu będzie zależał od
tego, na co nowy właściciel
będzie chciał przeznaczyć
nieruchomość. - Budynek
nie je s t w złym stanie - za
pewnia urzędniczka, (ann)

------------- O G Ł O S Z E N I E

K IIIK

PRAWA JAZDY
KAT. B
- materiały szkoleniowe bezpłatne
- płatność w ratach
Zapisy i informacje:
Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 2/15
tel. (0-62) 747-36-08 po godz. 16.00
kom. 0-507/550-132

s. zl
Veldhoven - Jarocin oraz 3 tys.
od dyrekcji jarocińskiego oddzia- 1
łu Banku Zachodniego WBK. Pól- i
kolonistami opiekowali się nauczyciele z ZSS, którzy robili to
społecznie. Posiłki zapewniła re
stauracja Camea Elżbiety i Pi°trii
Rasiriskich.
Na zakończenie dzieci otrzymały nagrody za udział w kon
kursach. B yły lody, grill oraZ
wspólna zabawa. Półkolonistó"'
odwiedziła wicestarosta Jolant
Mejzińska.

(ann

^ae l a b a w a r s k a z a in a u g u r o w a ł a
w JAROCINIE FESTIWAL AKORDEONOWY

Rozpoczęli
dużo wcześniej
C POD NASZYM
o
jarocińska PATRONATEM
5

Festiwal Solistów i Zespołów
Akordeonowych w Kotlinie or
ganizowany jest zawsze na po
czątku października. W zeszłym
roku odbyła się dziesiąta, jubile
uszowa edycja imprezy, dlatego
dyrektor Janusz Barański posta
nowił odśw ieżyć jej formułę.
Kotliński festiwal mają poprze
dzać koncerty organizow ane

pierw szy
m .in . w Ja ro cin ie. .
odbył się w amfiteatrze. WystT
PHo na nim Kapela Bawarska
-.Baijerok", która jest ju ż dobrze
znana publiczności kotlińskieg0

festiwalu.

Zespól grał w sali R °\
niczej Spółdzielni Produkcyjnej
dwukrotnie. Za każdym raze,v
słuchacze dobrze się bawili. Tak
b y ło i tym razem. Publiczność
zgrom adzona w jarocińskito
----------'->~*uała j kołysać
amfiteatrze klaskała
i su y ba...
„inseiiek śliskich

się w takt ptos1
warskich.
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DO KOŃCA SIERPNIA MAJĄ BYĆ ZMODERNIZOWANE UJĘCIA WODY
W GMINIE JARACZEWO

H
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' (Nie)sprawne
j

i

^stą p ić duże zagrożenie poiaroVve- Na jakim etapie jest modernihydrantów - dociekał radny
Kryszak. - Przeglądy hydrantów
pnow alem od miesiąca stycznia.
ednak ze względów pogodowych
z°stało to przesunięte i od miesiąa ^Pca ruszymy z wymianą - przy*

j

żnał dyrektor. Wójt Dariusz Struzobligował dyrektora, aby
rzedstawił koszty modernizacji
^ Wodnych. - Na przyszłej sesji
l!a>ny

z nadwyżki przeznaczyć
nipQ ’e P'eniądze, albo wymier0lr, " '' Jasnych tzw. środków obkretn ' ’ a my przelejemy kondarz C/
- proponował wło-

d°dQtkrn

Dyrektor szacuje, że

15 Hf!1."11 Urz4<Jzeń pochłonie od
^ 19 tys. zł.
K°iacTa Zgodnie po sesji Konrad
Wy^j _'Powiedział “Gazecie”, że
?aciiu niljeden hydrant. Moderni?akoń ,ynia^a ^ urządzeń. Kiedy
hy,n
s*ę naprawa? - Chciał-

° Przez wakacje zrobić, ale

SLD podało
nazwiska
Mariusz Szymczak jest kan
dydatem Sojuszu Lewicy Demo
kratycznej na burmistrza Jaroci
na. Jest to czwarty pretendent do
fotela włodarza gminy. W cze
śniej swój udział w wyborczym
wyścigu zapowiedzieli Jolanta
M ejzińska, M irosław Drzazga
i Adam Pawlicki. W Jaraczewie
z ramienia SLD o wójtowy sto
łek powalczy Tomasz Ochliński.
W minionym tygodniu Rada
Pow iatow a SLD zatwierdziła
kandydata na burmistrza Jaro
cina. Niemal jednogłośną reko
mendację uzyskał Mariusz Szym
czak, członek SLD, mieszkaniec
Magnuszewie (gm. Kotlin). Po
parcia partii nie otrzymał Ma
rian Michalak, burmistrz Jaro
cina w latach 1998-2002.
Mariusz Szymczak aktualnie
pracuje w U rzędzie M arszał
kowskim Województwa W iel
kopolskiego jako zastępca dy
rektora departamentu. Zajmuje
się zarządzaniem i gospodaro
waniem mieniem nieruchomym
województwa. Mikołaj Kostka,
lider jarocińskiej lew icy, nie
ukrywa, że Szymczak był jego
osobistym faworytem. - Za jego

Zamiast trzydziestu
tylko jeden hydrant
wymienił Komunalny
Zakład Budżetowy
w Jaraczewie
w ciągu minionego
Półrocza. Jeżeli
nadal będzie się to
odbywało w takim
tempie, to remont
zakończy się za... 15
lat. Jednak szef KZB
jest optymistą
i mówi, że w końcu
sierpnia wszystkie
ujęcia wody powinny
być sprawne.
Niesprawne hydranty są ulu
bionym tematem jaraczewskiego
radnego Jacka Kryszaka. Atakuje
0 n'e ich zarządcę - Konrada Ko
ck ieg o , dyrektora Komunalnego
Zakładu Budżetowego w JaraczeNv'e- Rajca na początku roku sy
gnalizował, że z części ujęć wodnych na terenie gminy strażacy nie
m°84 zaczerpnąć wody. Szef KZB
°biecał, że hydranty w ciągu pół
r°ku będą zmodernizowane. Na
ozerwcowej sesji radny Kryszak
?aPytał dyrektora Kołackiego, czy
_ naprawił urządzenia. - Zbliżają
Ć żniwa i przy lej pogodzie może

KOLEJNY KANDYDAT W JAROCINIE,
PIERWSZY W JARACZEWIE

czy mi to wyjdzie. Jeżeli nie będzie
awarii, to myślę, że się uda - dy
waguje dyrektor. Indagowaliśmy
także, dlaczego nie wywiązał się
z wcześniejszej obietnicy poprawy
stanu ujęć wodnych. - Warunki at

mosferyczne nie pozwoliły na wy
konywanie prac - utrzymuje Kon
rad Kołacki. - W kwietniu i maju
można było prowadzić wymianę
urządzeń - przekonuje “Gazeta”.
- Części zaplanowanych prac nie
udało się zrealizować zimą i dla
tego opóźniła się wymiana hydran
tów - usprawiedliwia się dyrektor.
Zaznacza, że strażacy z Komendy
Powiatowej PSP w Jarocinie otrzy
mali wykaz sprawnych hydrantów
na terenie gminy Jaraczewo w wer
sji elektronicznej. I dodaje: - Kie
dyś kom endant Krawczyk (mł.
bryg. Stanisław Krawczyk, komen
dant KP PSP w Jarocinie - przyp.
red.) wyraźnie powiedział, że dla

niego najważniejsze jest, żeby na
wsi był jeden porządny hydrant, bo
oni nie leją bezpośrednio z hy
drantu tylko do samochodu - bro
nił się szef KZB. Czy ratowniczy
korzystają z wykazu przekazane
go przez KZB? - Jest to pomocne

dyżurnemu operacyjnemu powia
tu, czyli temu, który dysponuje siły
i środki do działań. Dowodzący
akcją może od dyspozytora dowie
dzieć się, gdzie znajdują się naj
bliższe sprawne hydranty - mówi
kpt. Jarosław Kuderczak, dowód
ca Jednostki Ratowniczo - Gaśni

czej w KP PSP w Jarocinie. - Przy

każdych naszych działaniach,
gdzie korzystamy z hydrantów ijest
sprawny, to odnotowujemy ilość
pobranej wody. Jeżeli je st nie
sprawny, to także odpowiednim
służbom przekazujemy taką infor
mację - wyjaśnia dowódca. Czy
w ostatnim czasie strażacy nie mo
gli zaczerpnąć wody z ujęć na te
renie gminy Jaraczewo? Jarosław
Kuderczak twierdzi, że w ciągu
minionych 8 m iesięcy nie było
problemów z tankowaniem w o
zów bojowych. Jednak przyznaje,
że hydranty nie zawsze są spraw
ne. Dodaje, że zarządcy sieci od
powiadają na apele ratowników
i przeważnie naprawiają zepsute
urządzenia.
(era)

kpt. JAROSŁAW
KUDERCZAK
dowódca JRG w KP PSP
w Jarocinie
Oczekujemy przede wszystkim do
brego ciśnienia w ujęciach wody.
Z tym ciśnieniem w różnych miej
scowościach powiatu jest bardzo
różnie. Wiadomo, gdy ciśnienie jest
większe czas tankowania samocho
dów w wodę jest krótszy, automa
tycznie dowóz tej wody jest szyb
szy i w krótszym czasie możemy
ugasić pożar. Ostatnio samochód
z 5 tys. litrów wody tankowaliśmy
pól godziny. Z kolejnego hydrantu
trzy pojazdy o pojemności 7,5 tys.
Ciśnienie powinno być nie tylko na
tym pierwszym czy drugim hydran
cie, ale również na tym 36., który
jest tym ujęciem końcowym wody.

osobą przem ów iła fa ch o w o ść
i doświadczenie. Jest odpowied
nim kandydatem na trudne cza
sy dla Jarocina, żeby zaprowa
dzić porządek i pewne sprawy
ustabilizować po obecnym wło
darzu. Jest dobrym menadże
rem. Jest kandydatem całego
bloku centrolewicy - mówi prze
wodniczący Rady Powiatowej
SLD w Jarocinie. Sam kandydat
utrzymuje, że chce działać i pra
cować na rzecz mieszkańców
Ziem i Jarocińskiej, gdzie się
urodził. - Mam doświadczenie,

które zdobyłem przez wiele lat
swojej pracy zawodowej i chcę
tak pracować, żeby społeczeń
stwu żyło się lepiej i bezpiecz
nej. Chcę oddać swoją wiedzę
mieszkańcom Jarocina - wyja
śnia M ariusz Szym czak. Co
prżeważyło, że zdecydował się
kandydować? - Mam zam iar

p o w ró cić na rodzinną ziem ię
- przekonuje kandydat.
Marjusz Szymczak jest już
czwartym pretendentem do fo
tela burmistrza Jarocina. W cze
śniej swój udział w w ybor
czym w yścigu zapow iedzieli
Jolanta Mejzińska z Unii W iel
kopolan i Mirosław Drzazga ze
W sp ó ln o ty S a m o rzą d o w ej.
W m iniony piątek odbyły się
prawybory kandydata na bur
m istrza Jarocina B loku W y
borczego Z iem ia Jarocińska.

Zgodnie z przewidywaniam i
poparcie uzyskał obecny bur
mistrz Adam Pawlicki.
Rada Powiatowa SLD w y
stawiła także kandydata na wój
ta Jaraczewa. W edług w c z e 
śniejszych zapowiedzi w w y
borcze szranki stanie Tomasz
Ochliński. - Jest rozpoznawal

ny w Jaraczew ie. N ie działa
tam od dzisiaj. Startował w wy
borach parlamentarnych, uzy
skał dobry wynik. Jest osobą
m łodą, dobrze w ykształconą
- zachwala Mikołaj Kostka.
Tomasz Ochliński zdecydował
się ubiegać o stanowisko wój
ta, bo otrzymał rekomendację
Rady Gminnej i Rady Powia
towej SLD. Twierdzi, że obec
nie rządząca ekipa w gminie Ja
raczewo nie wywiązała się ze
w szy stk ich o b ietn ic w ybor
czych. - Pod płaszczykiem sa

morządności mieszały się czę
sto pryw atne interesy. Zapo
mniano o takich priorytetach
ja k oświata, kultura i bezrobo
cie. Jedyną rzeczą, która się
świetnie rozwinęła, to turysty
ka samorządowa, która pochło
nęła ponad 140 tys. zł. Obiecy
wano społeczeństwu kontakty
g ospodarcze, któ rych p rzez
cztery lata nie nawiązano. Ta
kadencja też kończy się oskarże
niami korupcyjnymi. Tego jesz
cze w naszej gminie nie było, żeby
jeden z radnych, który cztery lata
temu tworzył zwycięski komitet
Dariusza Strugały, dzisiaj wysu
wał oskarżenia - mówi Tomasz
Ochliński. Twierdzi, że będzie
prowadził kampanię na rzecz
zmian w gminie Jaraczewo.
Lider jarocińskiej lewicy za
powiada prezentację kandydatów
na konferencjach prasow ych
i bezpośrednio wyborcom na
rynku w Jarocinie i Jaraczewie.
(era)
M a riu sz S zym czak u ro d z ił się
w 1956 roku. O becnie mieszka
w Magnuszewicach, gm. Kotlin.
W 1983 r. Ukończy! wydział elek
tryczny na Politechnice Poznań
skiej. W 1999 r otrzymał dyplom
ministerstwa skarbu dla kandyda
tów na członków rad nadzorczych
w sp ó łka ch skarb u państw a.
W 2002 uzyskał licencję zarząd
cy nieruchomości Urzędu Miesz
kalnictwa i Rozwoju Miast. Aktu
alnie pracuje w Urzędzie Marszał
kowskim W ojewództwa W ielko
polskiego jako zastępca dyrekto
ra departamentu. Wcześniej był
prezesem Handlowej Spółdzielni
Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
Pracował także na stanowisku
k ie ro w n ik a b iu ra m a rk e tin g u
w P rze d się b io rstw ie P rod ukcji
i Montażu Urządzeń Elektrycz
nych Budownictwa „Elektromontaż” w Poznaniu.
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leki z apteki

ZNÓW WYPADEK MOTOCYKLISTY

Uderzył
w samochód i plot

Poszedł z przewodem
25 metrów miedzianego przewodu skradł nieustalony spraw
ca z terenu zakładu przy ul. Dworcowej w Mieszkowie w nocy z 3
na 4 lipca. Właściciel wycenił straty na 368 zł.

Auto wyparowało
Niebieskie renault clio skradziono 5 lipca w Jarocinie między
godziną 1.00 a 8.00 rano. Auto było zaparkowane przed blokiem
na os. Rzeczypospolitej w Jarocinie.

Bez Qedno)śladu
Zabezpieczenie przy kłódce do drzwi przeciął nieustalony
sprawca, który 7 lipca włamał się do piwnicy bloku na os. Konsty
tucji 3 Maja w Jarocinie. Złodziej ukradł rower marki keel radius
koloru szarożółtego.

Fordem w forda
Fot PrzemysławSzeszuła
W szpitalu zakończył jazdę
m o to c y k lis ta , k tó ry z d u ż ą
prędkością uderzył w tył auta,
a następnie w przydrożny płot.
Do wypadku doszło wieczorem
7 lipca w W ilko w yi. - J a d ą 
cy w stronę Jarocina motocy
klem honda P iotr M. nie dosto
sował prędkości do warunków
d ro g o w y c h - p o in fo rm o w a ł
sierż. szt. A leksander Szcze
pański, rzecznik komendanta
Komendy Powiatowej Policji w
Jaro cin ie. - P o konując dwa

niebezpieczne zakręty uderzył
w tył forda jadącego od strony
Jarocina. M otocyklista zjechał
następnie na lewe pobocze.
Tam z dużą prędkością uderzył
w płot posesji. Mężczyznę za
brało do szpitala pogotow ie.
Dokładne okoliczności zdarze
nia wyjaśnia jarocińska policja.
To już drugi wypadek m otocy
klisty w ciągu ostatnich dni. Po
p rze dn io kie ru ją c y m otorem
zderzył się z fiatem w Kotlinie.
(nba)

DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLATEK W SZPITALU

Kierowca forda focusa trafił do szpitala, po tym jak w prowa
dzone przez niego auto uderzyła kobieta kierująca fordem escortem. Do wypadku doszło rankiem 9 lipca na skrzyżowaniu al.
Niepodległości i ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie. Według usta
leń policji kobieta, mieszkanka Sośnicy (pow. Pleszew), nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo od strony Go
stynia Adamowi J.

Pijany na płocie
Pijany kierowca opla corsy spowodował wypadek, w którym
oprócz niego obrażenia odniósł pasażer auta. Wieczorem 7 lip
ca w Bachorzewie Piotr Ł. z Jarocina na łuku drogi nie dostoso
wał prędkości do warunków panujących na drodze, stracił pano
wanie nad pojazdem i uderzył w betonowy płot.

Jechał nietrzeźwy
Marian Z. z Witaszyc kierował po pijanemu citroenem. Nie
trzeźwego kierowcę policja zatrzymała wieczorem 7 lipca w jego
rodzinnej wsi.

Pedałował na gazie

Gaz rozerw ał dom

Ponad promil alkoholu miał we krwi jadący rowerem Zdzisła
wa K. z Jarocina, kiedy po południu 9 lipca policja zatrzymała go
na ul. Kilińskiego.

Policja w domu
56 razy interweniowali w ubiegłym tygodniu policjanci KPP
w Jarocinie. Dwunastokrotnie ingerowali w awantury domowe.

146 uczestników ruchu drogowego ukarali w ubiegłym tygo
dniu policjanci jarocińskiej drogówki. W sumie funkcjonariusze
wystawili mandaty na łączną kwotę 20.700 zł. Najwyższą karę
- 500 zł dostał kierowca, który nie miał prawa jazdy. Odnotowano
10 kolizji i dwa wypadki drogowe.

na miejsce strażacy wyjęli z ru
mowiska butlę z gazem. Nie ule
gła uszkodzeniu. Do szpitala tra
fił dziewięćdziesięciojednoletni
mężczyzna. Ze wstępnych usta
leń wynika, że przyczyną ulatnia
nia się gazu był uszkodzony re
duktor. Wszystkie okoliczności
zdarzenia wyjaśnia specjalnie
powołana w tym celu komisja.
(nba)

Ratownicy wyjeżdżali
W okresie od 4 do 10 lipca 2006 r: jarocińskie pogoto
wie ratunkowe wyjeżdżało 22 razy do zdarzeń drogo
wych. Do szpitala przetransportowano 58 osób, w tym
7 poszkodowanych w wypadkach. 105 osobom udzie
lono lekarskiej pomocy ambulatoryjnej. 76 razy ratow
nicy jechali do nagłych zachorowań.
(nba)

tel. 062 747-25-63).
W każdą niedzielę w godz.
9.00- 15.00 czynna jest rów
nież apteka „Św. M arcin”
(Jarocin, ul. Rynek 13, tel.
062 747-26-56), a od 15.00
do 20.00 - apteka „Pod Ze
garem ” (Jarocin, Rynek 14,
tel 062 747-27-16).
Od 17 do 23 lipca w godz.
20.0023.00 dyżur oraz pogo
towie pracy w godz. 23.008.00 pełnić będzie apteka
„R e m e d iu m ” (Jarocin, ul.
W rocławska 46a, tel. 062
747-15-50).

problem
na telefon
Policyjny telefon zaufania
• do K o m e n d y P o w ia to 
wej Policji w Jarocinie (0-62)
747-22-41
• do Komendy Wojewódzkiej
Policji w P o zn an iu 0-800/
130-334 (bezpłatny).
• W Jarocinie (0-62) 747-15-22
Ośrodek Terapii Uzależnień,
ul. Kościuszki 18, czynny od
poniedziałku do piątku w godz.
8.30-20.00. Terapia dla osób
uzależnionych i członków ich
rodzin. Interwencja kryzyso
wa dla ofiar przemocy.
• Klub Abstynenta czynny
od wtorku do piątku i w nie
dzielę w godz. 18.00-20.00
w Skarbczyku (Jarocin, Park 1)
• Punkt konsultacyjny d i s
rodziców oraz młodzieży
eksperymentującej i uza
leżnionej od alkoholu i nar
ko tyk ó w d zia ła w każda,
drugą i czwartą sobotę mie
siąca na terenie Ośrodka Te
rapii Uzależnień w Jarocinie.
ul Kościuszki 18, w godz. od
9.00 do 13.00 (informacja te
lefoniczna (0-62) 747-15-22)-

Drogówka w akcji

Dwie osoby ranne i poważ
nie zniszczony dom - to efekt wy
buchu gazu w budynku jednoro
dzinnym w Żółkowie. Do zdarze
nia doszło przed południem 4
lipca. Propan-butan ulatniał się
z kuchenki gazowej. Wybuch był
tak potężny, że w yrw ał okno
z frontonu, przy okazji uszkadza
jąc wszystko od stropu po ścia
ny zewnętrzne budynku. Przybyli

C o d z ie n n ie od 10 do 16
lipca w godz. 20.00-23.00
dyżur oraz pogotowie pracy
w godz. 23.00-8.00 pełni ap
teka „A s p iry n k a ” (Jarocin,
ul. H a lle ra 14, te l. 062
747-24-34).
W najbliższą niedzielę (16.VII)
dyżur w godz. 8.00-23.00 peł
nić będzie apteka „A spiryn
ka” (Jarocin, ul. Wolności 7,

(nba)

► Wyłapali. 25 razy w ubiegłym tygodniu strażacy wyjeżdżali
wyłapywać agresywnie zachowujące się owady.
► Wycięli problem. 6 lipca strażacy usuwali pochylone drze
wo nad przejściem dla pieszych w Jarocinie, które zagrażało
upadkiem. Dwa dni później podobną akcję przeprowadzono
w Kotlinie. Powalone drzewa usuwano w Żerkowie, Witaszycach i Tarcach.
► Pożar w kuchni. 9 lipca w Żółkowie palił się budynek miesz
kalny. Spaleniu uległa zamrażarka i część wykończenia drew
nianego kuchni. Przyczyną było zwarcie w instalacji elektrycznej
w zamrażarce. Straty oszacowano na 500 zł.
(nba)

erkowie (0-62) 740-38-93.
t konsultacyjny dla osób
>blemem alkoholowym
członków ich rodzinczyn>t w środy od godz 1700
3 00, w ośrodku prób
ki. socjoterapii i rehacji, ul. Jarocińska 35.
Jaraczewie (0-62) 740I,czynny w pierwszyi trze
rrek miesiąca w godz.
J -19.00. Punkt konsulta■który prowadzi zajęcia
eutyczne dla osób z proem alkoholowym i członch rodzin, czymyjestwtych

ch dniach i godzinach
środku zdrowia w Ja
wie.

tusku (0-62) 740-02-60
ny w drugi i czwarty
irtek miesiąca w godz.
0-18.00. Punkt konsuliy, który prowadzi zajęcia
sutycznedlaosóbz p róbie
alkoholowym i członków
■a-rin r.zvnnyjest w tych
~h
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SAMOWOLKA PREZESA JAROCIN - SPORT BĘDZIE KOSZTOWAĆ?

Prezes spółki Jarocin
- Sport wpuścił
na bieżnię tartanową
200 gimnazjalistów,
którzy brali udział
w mityngu
lekkoatletycznym,
mimo że nie miał
pozwolenia na
użytkowanie obiektu.
Sprawę wyjaśnia
inspekcja nadzoru
budowlanego.
Inwestorowi grozi
wysoka kara
finansowa.

B e z odbioru
koniecznego

storowi, który użytkuje obiekt bez
pozwolenia, zgodnie z prawem
grożą surowe kary finansowe. Ja
kie? - Na tym etapie nie wiemy jesz

cze, czy kara zostanie nałożona, tak,
że trudno mówić ojej wysokości - uci
na inspektor Zalewski. Jak nieofi
cjalnie dowiedziała się „Gazeta”,
w podobnych przypadkach w kra
ju kary finansowe sięgały nawet 50
tys. zł. Dokuczliwości finansowe
mogą jednak nie być jedynym fi
nałem sprawy. Niewykluczone, że
inspektorzy poinformują o sprawie
prokuraturę. - W takim przypadku

trzeba wykazać, że ta bieżnia rze
czywiście stanowiła zagrożenie, a
to wymagałoby opinii wielu bie
głych - mówi Danuta Biernacik Stępień, prokurator rejonowy w Ja
rocinie. - Jeżeli nadzór budowla

„Swój chrzest bojowy bieżnia
Przeszła 20 czerwca podczas roze
granego Mityngu Lekkoatletyczne
go dla uczniów gimnazjów” - pi
sze w komunikacie prasowym z 20
czerwca Hubert Nawrot z kance
larii burmistrza Jarocina. Zawody
odbyły się tego samego dnia, co
oficjalne otwarcie bieżni połączone z przecinaniem wstęgi przez
notabli (pisaliśmy o tym w mate
riale „Falstart” G.J. nr 26 z 30
czerwca). Jednak odbiór technicz
ny inwestycji wyznaczony był do
piero na piątek 30 czerwca. Zgod
nie z prawem budowlanym przed
ty datą na bieżni nie powinny od
być się żadne zawody. Art. 55 usta
wy Prawo budowlane mówi jasno:
"Uzyskanie pozwolenia na użytko
wanie obiektu budowlanego jest
Wymagane także, jeżeli przystą
pienie do użytkowania obiektu bu
dowlanego lub jego części ma nastypić przed wykonaniem wszyst
kich robót budowlanych”. W do
kumentacji inwestycji nie ma śladu
P° tym, by inwestor - Jarocin - Sport
^P- z o.o. - zwracał się do nadzoru
budowlanego o takie pozwolenie.
' Me tna ostatecznej decyzji upo

ważniającej do użytkowania tego
obiektu - mówi Henryk Zalewski,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu
dowlanego. - Nikt nie wydał takie

go Pozwolenia i jeśli okaże się, że
zawody b y ły na tartanie, to rzeczy
w iście bieżnia była użytkowana
nielegalnie. Za przekroczenie odP°wie inwestor.
Organizatorami zawodów byli
I rek Durczak i Wojciech Paw°Wski z Międzyszkolnego Klubu
Portowego. - Byliśmy poprosze, 1 0 zorganizowanie mityngu lekoodetycznego - mówi Pawłowski.

wymyśliliśmy sobie, że ten miJ.ng będzie podczas otwarcia stafonu. Czy wiedzieli, że właściciel
0 'cktu nie ma zgody na użytkounie? - Pierwsze słyszę, myślęli-

ny stwierdzi, że były okoliczności,
które uniemożliwiały odbiór tego
obiektu i wskaże konkretne zanie
dbania, a wśród tych przesłanek,
które mówiły, że nie nadawał się
do odbioru, była taka, która choć
rzucałaby cień wątpliwości, czy
mogły po tym bezpiecznie biegać
dzieci, to mogłoby to być przed
miotem naszego rozpoznania, ale
na dzień dzisiejszy na pewno nie.

BIEŻNIĘ UROCZYŚCIE OTWARTO JUŻ 20 CZERWCA, tymczasem zakończenie inwestycji zaplanowano dopiero
na 24 lipca

śmy, że można z tego korzystać twierdzi Durczak. - Ale według
mnie, a robię zawody już od daw
na, w tej chwili stan tego stadionu
jest dziesięć razy bezpieczniejszy
niż bieżna z aszką, gdzie wystawały
kawałki cegły. Uważam, że nie było
żadnego niebezpieczeństwa dla dzie
ci. Faktem jest, że tego typu mitingi
nie wymagają certyfikowanych sta
dionów. Kierownik zawodów: - Je

żeli jest otwarcie stadionu, to ja nie
wnikam w to, czy to zostało odebra
ne, czy nie - mówi Pawłowski. - Po
nieważ zostało to otwarte oficjalnie
przez burmistrza i m.in. prezesa,
było dla mnie jednoznaczne, że
obiekt został oddany do użytku.
PINB wszczął postępowanie ad
ministracyjne, które ostatecznie
wyjaśni sprawę. Nie będzie to trud
ne, bo o tym, że zawody się odby
ły, chwalił się na łamach Jarociń
skiego Przeglądu Informacji sam
prezes Jarocin - Sport. ,J20 czerw

ca był prawdziwym świętem jaro
cińskiego sportu ” - pisze m.in. Ma
ciej Konieczny. - „Ponad 200 gim
nazjalistów startowało na nowej
bieżni i urządzeniach lekkoatletycz
nych w pierwszym mityngu ”. Inwes z En i E
fO J tA L

PRZYJMUJEMY
ZLECENIA
NA USŁUGI
0M Ł0T0W E
RZEPAKU I ZBÓŻ
*
%

B ieżnia tartanowa zaraz po
otwarciu została częściowo roze
brana. Wykonawca remontuje sys
tem odwodnieniowy, który okazał
się wadliwy. Inwestor wnioskował
do PINB o przesunięcie terminu
zakończenie budowy na 24 lipca.

MflS2YMY, OGUMIENIE
• NAWOZY stale i płynne
'.części zamienne
• ŚRUTY SOJOWA, RZEPAKOWA
! OPRYSKIWACZY • OTRĘBY
• OPAL
• KASACJA POJAZDÓW • SKUP ZŁOMU

BARTEK NAWROCKI

<t»ROL MEX
m a t e r ia ł y b u d o w l a n e

L E T N IA P R O M O C J A
Materiałów Budowlanych
- KOSTKA BRUK-NOSTALIT - KOLOR JESIENI - RABAT 28%
- KOSTKA PICCOLA - KOLOR JESIENI - RABAT 25 %
- KOSTKA BRUK-PROSTOKĄT, PODWÓJNE T (KOŚĆ)
GR. 6, 8 CM SZARA, KOLORY
(GRAFIT, CZERWONY, BRĄZOWY) - RABAT Od 20 do 30 %
- WEŁNA W PŁYTACH „PAROC” - RABAT 41 %
- WEŁNA W MATACH „KNAUF” - RABAT 42 %
- BETON KOMÓRKOWY „SIPOREX" - RABAT 20 %
- XELLA - CEGŁA „SILKA” - RABAT 17 %
- XELLA BETON KOMÓRKOWY „YTONG” - RABAT 13 %
- BLACHODACHÓWKA, BLACHY TRAPEZOWE,
(BUDMAT, BLACHSTAL), PŁYTY BITUMICZNE,
FOLIE DACHOWE, OKNA DACHOWE
- PŁYTA G-K AKCESORIA
FOLIE, ŁĄCZNIKI, WIESZAKI, WKRĘTY, KOŁKI
- KLEJE I ZAPRAWY DO PŁYTEK, STYROPIANU, BLOCZKÓW
GAZOBETONOWYCH, KLEJE DO PŁYT G-K,
GIPSY SZPACHLOWE, GŁADZIE SZPACHLOWE
-ZAPRAWY DO CEGIEŁ KLINKIEROWYCH W
RÓŻNYCH KOLORACH

S A M O C H O D Y S A M O W Y Ł A D O W C Z E 2 -24 T
CIELCZA, ul. SIENKIEWICZA 53a, 63-200 Jarocin,
tel. (0-62) 749-37-23, 747-86-60
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STOWARZYSZENIE „CICHY LAS” PODAROWAŁO
SZEŚĆ WÓZKÓW INWALIDZKICH

Stacja dializ
w Jarocinie

Pomoc na jubileusz
W Słupi został zorganizowany bal, w czasie którego odbyło
się uroczyste przekazanie wózków inw alidzkich, które dla

wózki - podkreślił prezes. W imprezie uczestniczyła grupa gości
z Holandii i Niemiec. Anneke
Mulder ze Stichting Eemsmond

Jest szansa, że pacjenci z powiatu jarocińskiego na dializy nie będą
musieli jeździć do Pleszewa. Katowicka firma Nefromedica zamierza
na własny koszt wybudować nowoczesną stację dializ. Samorząd
powiatowy ma tylko wydzierżawić działkę pod inwestycję.
Nefrom edica z propozycją
wybudowania stacji w Jarocinie
wystąpiła miesiąc temu. Władze
powiatu och oczo przystały na
współpracę. Dlaczego? Według
starosty Sławomira Wąsiewskiego
szpital rozszerzy zakres świadczo
nych usług medycznych, skróci się

dyczne uzasadnienie. Szef spółki
dowodził, że w krajach Unii Eu
ropejskiej w każdym m ieście
odpowiadającym w ielkości na
szym powiatom są stacje dializ.
Przekonywał, że w Europie Za
chodniej dializuje się 500 osób na
milion mieszkańców, a w Polsce

nej, a ze względów finansowych
nie rozważano uruchomienia sta
cji dializ.
Inwestycja ma pochłonąć po
nad 4 min zł. Początkowo stacja
będzie przygotowana na 12 stano
wisk dializacyjnych. W później
szym okresie może być ich około
50. Parterowy budynku o modu
łowej konstrukcji ma być wznie
siony w cztery miesiące od mo
mentu wydania pozwolenia na bu
dowę. Nefromedica zamierza sta
rać się o kontrakt z Narodowego
Funduszu Zdrowia na świadczenie
usług nefrologicznych w przy
szłym roku. Katowicka spółka za
pewni tylko kierownika stacji. - Na

państwa terenie będziemy poszu
kiwali co najmniej 2 lekarzy, 12 lub
14 pielęgniarek i pracownika tech
nicznego. Wszyscy ci ludzie będą
Pr' ez nas przeszkoleni zanim ta
działalność będzie rozpoczęta -

czas dojazdu na dializę pacjentów
z powiatu i okolic. - Jednocześnie

szpital będzie sprzedawał wszyst
kie niezbędne usługi dla funkcjo
nowania stacji dializ - badania la
boratoryjne, diagnostyka obrazo
wa. A wszystko to bez udziału środ
ków z naszego budżetu - mówi
Sławomir Wąsiewski. Z władzami
powiatu ustalono, że najlepiej sta
cję zlokalizować na działce w po
bliżu jarocińskiego szpitala. Plano
wane jest wyburzenie rozpadają
cego się budynku przy pomiesz
czeniach rehabilitacji na ul. Szpi
talnej.
W minionym tygodniu przed
stawiciel firmy Nefromedica na
wspólnym posiedzeniu komisji
zdrowia i budżetu przedstawił rad
nym swoją ofertę. - Proponujemy

tylko 300. Jego zdaniem coraz
więcej Polaków będzie wymaga
ło hemodializ. - U państwa jest

sytuacja dość szczególna, z je d 
nej strony jest stacja w Pleszewie,
a z następnej dopiero w Poznaniu
- zauważył szef spółki.
Nefromedica zaproponowała
wydzierżawienie gruntu od samo
rządu lub powołanie spółki prawa
handlowego z powiatem. Ten dru
gi wariant wykluczają władze po
wiatu. - Chcemy na wydzierżawio

tłumaczył Bogdan Lange. Prze
wodniczący rady powiatu Czesław
Robakowski zamierza w połowie
sierpnia zwołać sesję, na której
rada podejmie uchwałę o wydzier
żawieniu działki. Radni domagali
się od prezesa spółki przesłania
propozycji umowy o współpracy
z powiatem.
Kilka dni temu ma nawiązanie
współpracy z firmą Nefromedica
zgodziła się Rada Powiatu w Wołowie. - Powiat zdecydował się na

kom pleksow ą opiekę nefrologiczną, czyli nie tylko dializy, ale
poradnię nefrologiczną, współpra
cę ze szpitalem, nawet do powsta
nia pododdziału nefrologicznego.
Poradnia nefrołogiczna obejmuje
wszystkich pacjentów z niewydol
nością nerek przewlekłą, nie tylko
z tą schyłkową, którzy potrzebują
dializy, ale również tych, których
można leczyć zachowawczo, jeże
li ta opieka nefrołogiczna jest do
brze zorganizowana - wyjaśniał

założenie spółki z o.o., której
udziałowcami są powiat wołowski
ifirm a Nefromedica, a powołanej
do prowadzenia działalności me
nej przez nas działce wybudować dycznej związanej z dializowaniem
budynek stacji dializ. Grunt jest chorych. Kolejnym etapem działal
własnością samorządu, to i budy ności będzie wspólne wybudowa
nek je st własnością samorządu. nie budynku przy dotychczasowej
Natomiast naszym zabezpiecze przychodni zdrowia, który przej
niem jest umowa, która precyzuje mie funkcje dotychczasowego szpi
na okres lat 15 wydzierżawienie tala oraz oddział dializ. Przynie
nam tej stacji z założeniem, że sie to korzyści zarówno powiato
czynsz jest pokryty tymi naszymi wi, który skorzysta ze środków in
nakładami budowlanymi.(...) Umo westycyjnych firm y Nefromedica,
wa będzie zawierała klauzulę pier jak i firmie Nefromedica, która po
wokupu po zakończeniu okresu zyska możliwość realizacji kon
dzierżawy - zaznaczył Bogdan traktu z NFZ w zakresie hemodia
Lange. P rzekonyw ał, że sp ó ł lizy - mówi J omasz Lechki, rzecz
ce bardzo za leży na w spółpra nik prasowy starosty wołowskie
cy ze szpitalem. - Pacjenci potrze go. Według prezesa firmy pierwsi
bują dużej ilości badań laborato pacjenci w powiecie wołowskim
ryjnych, obrazowych, deklarujemy mają być dializowani we wrześniu.
umowę zakupu tych badań w szpi Katowicka spółka jest w trakcie
talu. My po prostu płacimy, to jest organizacji stacji w Namysłowie
dla szpitala zyskowna sprawa - za i Malborku. N efrom edica jest

Bogdan Lange, prezes firmy Ne
fromedica.
Dlaczego katowicka firma wy
brała Jarocin? Zdaniem prezesa in
westycja ma ekonomiczne i me

ręczał prezes Nefromediki. To
masz Paczkowski, dyrektor jaro
cińskiego szpitala, jest zaintereso
wany ofertą spółki. Podkreślił, że
szpital nie ma poradni nefrologicz-

spółką japońskiego koncernu pro
dukującego sztuczne nerki. Od li
stopada ubiegłego roku działa na
terenie Polski.
(era)

WÓZKI INWALIDZKIE z napędem elektrycznym otrzymało sześć osób
niepełnosprawnych

mieszkańców Ziemi Jarocińskiej
pozyskało Stowarzyszenie „Ci
chy las” wspólnie z Lions Club
Concordia z Poznania i Leo
Club Poznań 1996. Akcja prze
kazania osobom niepełnospraw
nym sprzętu odbyła się już po raz
drugi. Wózki zostały przywiezio
ne z Holandii.
Uczestników balu w Słupi
powitał Czesław Przedpełski,
prezes Stowarzyszenia „Cichy
las”, który wcześniej szefował
również Lions Club Concordia
w Poznaniu. - Obchodzimy rocz

nicę powstania naszego stowa
rzyszenia. Jesteśmy bardzo małą
organizacją. Bez pomocy finan
sowej z budżetu gminy Jarocin
nie bylibyśmy w stanie sprowa
dzić do Polski tego transportu
sprzętu rehabilitacyjnego, w któ
rym znajdowały się również te

Helpt de Polen, która od 25 lat
zajmuje się organizowaniem po
mocy dla Polski, otrzymała spe
cjalne podziękowania oraz me
dal zasługi nadawany przez
Lions Club. Podobne odznacze
nia otrzymały również osoby
niezrzeszone w ruchu Lions,
które aktywnie działają na rzecz
osób potrzebujących: Lucyna
Łuczak, Stanisław Martuzalski,
M aciej C zech a k , G rzegorz
Łuczak, Wiesław Kuliński, Ste
fan Ogrodowczyk, Przemysław
B ą c z k ie w ic z , T om asz Zarczyński i Tomasz Klauza. Na
spotkaniu została podana in
form acja, że w najbliższyeh
dniach do jarocińskiego szpi
tala pow inien trafić kolejny
transport sp rzętu sp e c ja li
stycznego.

O G Ł O S Z E N I E

Organizatorzy IX Międzynarodowych Spotkań Folklorystycz
nych JAROCIN - RUSSÓW 2006 składają serdeczne podzię
kowania wszystkim organom władzy, instytucjom, firmom i lU'
dziom, którzy pomogli w przygotowaniu kolejnej edycji na
szych spotkań: Urzędowi Miejskiemu w Jarocinie, Starostwu
Powiatowemu w Jarocinie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,
Jarocińskiemu Ośrodkowi Kultury, Przedsiębiorstwu UsługowoHandlowemu „KANBUD" Sp. z o.o. w Jarocinie, „LAMA GOLD
w Jarocinie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, Ja"
rocińskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w Jarocinie, Bankowi
Spółdzielczemu w Jarocinie, Zakładom Przemysłu Mięsnego
„BIERNACKI” w Golinie, Zakładom Przetwórstwa Mięsnego „BlE
GUN” w Jaraczewie, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kananz^,.
pałac
Sp. z o.o. w Jarocinie, Restauracji „Kasyno” w Jarocinie,
w Witaszycach, Restauracji „Podmiejska" w Witaszycach, Re'
stauracji „Relax” w Jarocinie, Restauracji „Camea" w Jarocinie,
Restauracji „Klubowa" w Jarocinie P P U H CLAREX” w Suchorzewku, P.P.H.U. „KOALA PLUS” w Jarocinie, Drukarni „PRO'
JEKT s.c. w Jarocinie, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop
ska w Jarocinie, Piekarni Jana Baraniaka w Jarocinie, Piekarni
Zdzisława Gurzyńskiego w Jarocinie, Piekarni Stanisława WoZrzesze-

niu Producentów Trzeci S ? ® ”B0N AR T" w Jarocin.e,
kiej Wsi P o ta r z u r /J .d o ° h 6Wnej P°TARZYCA, Radzie SołecPodstawowei w R ’ K? U Gospody " Wiejskich w Potarzycy, Szkole
w Jarocinie C E B I ^ ^ ^ 6’ Zespo,owi Szkół Ogólnokształcących
w o w iA n d ^ S
u f ° , Cln' Nadleśn<ctwu w Jarocinie, JaroslaSzymczak tI h W'' ^ładysław ow i Szymańskiemu, Aleksandrze
nostce Wnicim eUS2° W' Dunai ° W1'. Maciejowi Stachowiakowi, JedKomendzip p wej w Jarocinie' Straży Miejskiej w Jarocinie oraz
Komendzie Powiatowej Policji w Jarocinie

(ls)
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Byłam przy narodzinach

B iu r a P o w i a t o w e g o
A g e n c ji R e s t r u k t u r y z a c ji
i M o d e r n iz a c ji R o ln ic t w a
w J a r o c in ie

Jeszcze pani nie zdała egzaminów,
a już pani objęła posadę kierownika (eg
zaminy uprawniające do pracy w systemie - przyp. red.)
Tutaj tak jest. My logujemy się w syste
mie szkoleń. Jako pracownik musiałam uzy
skać zezwolenie na logowanie się. Myślę,
że na rozmowę musiałybyśmy się umówić
P° 17 lipca, kiedy będę miała zdane egza
miny. Mam jeszcze przed sobą egzaminy
z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, doP'at bezpośrednich, identyfikacji zwierząt
9°spodarskich.
To jak wyalądała pani rozmowa kwaHfikacyjna?
Był test, który zawierał pytania z Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Musiałam wykazać się umie
jętnością prowadzenia negocjacji z rolnikami- Przedstawić strukturę organizacyjną
a9encji i sposób zarządzania biurem po
wiatowym. Wyznaczono mi okres, w którym
muszę zdać egzaminy dotyczące poszcze9ólnych programów.
Ajeżeli pani nie zda tych egzaminów, to
uie będzie pani mogła być kierownikiem?
°ędę mogła kierować agencją. Od kierownika nie wymaga się szczegółowej wiedzy
2 zakresu rolnictwa. Kierownik sam decy
l e , kto specjalizuje się w danej dziedzin'e- Nie ukrywam, że chcę posiadać całą
wiedzę dotyczącą agencji i wszystkich re
alizowanych przez nas programów. Jako
'uro powiatowe wydajemy decyzje admi
nistracyjne, które muszę przeczytać i za
twierdzić. Na dzień dzisiejszy nie jestem
^logowana w systemie. Aktualnie wszystdecyzje z upoważnienia kierownika po
jm u je Karol Banaszak, były kierownik
BlUra Powiatowego ARiM R w Jarocinie
"Ptżyp. red.ł
. No to jakie pani decyzje podejmuje
Jako kierownik biura?
W sprawach pracowniczych. Podpisuję
r °Py, polecenia wyjazdu służbowego.
s-a.m Przychodzić do pracy i uczyć się. DzilaJ Przez cały dzień mam się uczyć matela ów szkoleniowych z BHP.
dlaczego zdecydowała się pani ubie9ac 0 to stanowisko?
” Poprzednim miejscu pracy, w biurze
^ r°pejskim posła Marcina Libickiego, zajhichlałarT1 S'^ sPrawami związanymi z rolctwem. Specjalizowałam się w funduszach
je r,0óeiskich dotyczących rolnictwa, a ARiMR
a jednym z beneficjentów tych prograśroHL.0piniowałarn Procedury pozyskiwania
by( ÓW pod względem prawnym. Później
w arn 2apraszana na spotkania i prezento,arn te wszystkie programy, z których
2 0 i^'e m° 2na korzystać w latach 2007• Na jednym ze spotkań poinformowahikó10'6, Że a9encja na stanowisko kierow£ Poszukuje prawników.
to panią poinformował?
2 k t' ddz'at ^ e9ionalny ARiMR w Poznaniu,
°Pin°r^ ITl ^uz wcze®nlej współpracowałam
'^jąc procedury pozyskiwania środków.
Ubie 6 W °9*oszen>o o naborze od osoby
ka b9a^ Cej się o stanowisko kierowni
ce Ura P °w'atowego agencji w JarociCaqWyrna9ano wykształcenia wyższego
ek0r|Ster®kie9o z zakresu: zarządzania,
zji i, l rni'’ ro|nictwa, marketingu, geodeweterynarii.
tTówii- n.awet nie wiem. Jak dzwoniłam, to
na roi 2eia kjestem prawnikiem i znam się
Nie aictwie, to mogę złożyć dokumenty.
Tlejs ^ Warn' ze zależało mi na pracy w
ro euCU 2amieszkania. Reprezentując biur°Pejskie bardzo często byłam w roz-

jazdach.
Wspomniała pani, że od roku zajmu
je się sprawami związanymi z rolnic
twem. Czym zajmuje się ARiMR?
Aktualnie agencja wypełnia wszystkie
sprawy zlecone przez ministerstwo rolnic
twa. Zajmujemy się wypłatą dopłat bezpo
średnich, obsługą zgłoszeń dotyczących
identyfikacji zwierząt gospodarskich. Agen
cja realizacje działania z Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w tym wypłatę rent
strukturalnych, programów rolnośrodowiskowych, ONW Skończyliśmy przyjmowa
nie wniosków o dopłaty bezpośrednie na
2006 r.
Ze środków PROW wypłacane są ren
ty strukturalne. Na jakiej podstawie obli
cza się rentę strukturalną?
Aby się ubiegać o rentę strukturalną,
trzeba mieć co najmniej hektarowe gospo
darstwo. Planuje się, że od 2007 r. renty
strukturalne będą przyznawane od trzech
hektarów. O rentę strukturalną może się
ubiegać rolnik, który ukończył 55 lat.
Ale pytam o podstawę obliczenia ren
ty, a nie o warunki jej przyznania.
Jest stała stawka renty strukturalnej po
większana o procentowe wskaźniki.
To ile wynosi ta stawka stała?
Nawet się nie orientuję. To są typowe
pytania związane z... Mój konkurs, jeżeli
chodzi o wejście do agencji, nie dotyczył
spraw związanych z agencją.
Aktualnie trwa przyjmowanie wnio
sków na zalesianie gruntów rolnych. Pro
szę przypomnieć, w jakim terminie moż

na zalesiać grunty rolne?
(cisza) Oj, nie wiem.
Jak pani ocenia kierowanie biurem
przez pani poprzednika Karola Banaszaka?
Bardzo dobrze. Trudno mi się wypowie
dzieć, jak jestem tutaj tydzień. Na pewno jego
wiedza merytoryczna od mojej jest dużo
większa, bo pracuje tutaj już cztery lata.
Musiała pani dokonać oceny zarządza
nia agencją przez swojego poprzednika,
żeby nie popełnić tych samych błędów.
A jakie błędy popełnił?
Oficjalnym powodem odwołania było
niewłaściwe wykorzystanie kadr.
Trudno mi to stwierdzić. Wiem, że efek
tywność pracowników była niska. Chcieli,
żebym ją zwiększyła
W jaki sposób?
Wystąpiłam o trzy dodatkowe etaty, któ
re mi przyznano.
To nie zwiększa efektywności pracow
ników tylko zatrudnienie. Jakie ma pani
wrażenia po tygodniu pracy w agencji?
Jest bardzo dużo pracy, mimo że mery
torycznie jeszcze za nic nie odpowiadam.
Nie spodziewałam się, że w tak krótkim
okresie czasu muszę zaliczyć wszystkie eg
zaminy. 10 lipca mam dwa egzaminy, 17
cztery kolejne i 19 następne. Zależy mi na
tym, żeby w ciągu miesiąca je zaliczyć.
Jak pani zamierza przekonać do sie
bie rolników. Na powiatowym zjeździe
sołtysów postulowano o pozostawienie
pana Karola Banaszaka na stanowisku
kierownika. Jak pani to odebrała?
Nie wiem, w jaki sposób przedstawio

no tę sprawę na zjeździe. Na ten temat roz
mawiałam tylko z jednym sołtysem, który po
wiedział, że gdyby wiedział, że to ja będę tą
osobą, to by nie miał żadnych zastrzeżeń.
Który sołtys?
Nie powiem
Dlaczego?
Bo może sobie tego nie życzy. Z kilko
ma sołtysami współpracowałam przez biu
ro europejskie. Wielu rolników prosiło mnie
o napisanie odwołania. Nawet czasami ra
dzili się mnie, czy siać rzepak.
I co z tym rzepakiem?
Siać.
Dlaczego?
Wiem, że jest rozporządzenie dotyczą
ce biopaliw. W przyszłym roku na rynku
pojawi się paliwo z biokompotentami. Ceny
rzepaku będą wysokie. Produkcja rzepaku
może być bardziej opłacalna niż buraków
cukrowych.
Po powołaniu pani na stanowisko kie
rownika, a pana Banaszaka na zastępcę,
pojawiła się opina, że pani będzie od re
prezentowani agencji, a pan Banaszak od
pracy. Z tego co pani mówi, to tak jest.
No tak jest i tak jeszcze będzie do cza
su zdania przeze mnie egzaminów. Mam
nadzieję, że od 1 sierpnia to się zmieni.
W marcu powiedziała pani „Gazecie”,
że poseł Andrzej Dera złożył pani propo
zycję objęcia posady naczelnika urzędu
skarbowego. CV należało zawieźć do
posła Witolda Czarneckiego. Kto tym ra
zem złożył pani propozycję i do kogo
należało zawieść dokumenty?
Zostałam kierownikiem, bo złożyłam do
kumenty w Oddziale Regionalnym ARiMR
w Poznaniu. Nie wiem, czy któryś z parla
mentarzystów wiedział, że się ubiegam o to
stanowisko.
Jak długo zamierza pani pracować w
agencji. Mówi się, że tylko do wyborów
samorządowych?
Nie wiem, skąd takie informacje. Zamie
rzam pozostać w agencji tak długo, jak dy
rektor oddziału regionalnego ARiMR w Po
znaniu będzie uważał, że nadaję się na to
stanowisko.
Czy zamierza pani wystartować w wy
borach samorządowych?
Tak. Rozważam kandydowanie na radnego
do sejmiku wojewódzkiego lub rady powiatu.
Jest pani typowana na fotel wicebur
mistrza Jarocina, jeżeli wybory wygra
Adam Pawlicki.
Takich rozmów nie było. Jeżeli zdecy
dowałam się na pracę w agencji, to na pew
no w niej pozostanę.
Ile będzie pani zarabiać?
Nie mogę się na ten temat wypowiadać.
Zabronił mi dyrektor oddziału w Poznaniu.
Egzaminy, nowa praca, a gdzie pani
zamierza spędzić wakacje?
Nie mam urlopu.
Często przebywa pani na wsi?
Często, ostatnio w Rusku. Ja na rolnic
twie znam się także od strony praktycznej.
Zwiedziłam wiele strategicznych spółek Skar
bu Państwa. Zwiedzałam obory wolno stają
ce, chlewnie. Byłam przy narodzinach prosiąt.
A miała pani okazję pracować na roli?
Nie.
Rozmawiała ELŻBIETA RZEPCZYK
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Lali wodę na sesji
S e k re ta rz g m in y nie m o że się ką p a ć w ś ro d k u nocy, s k a rb n ic z c e
z n ik n ę ła w o d a z p iw n ic y , u rz ę d n ic z k a c h c e s ię g ą b k ą o b je c h a ć ,
rad n em u w a n n a się ru szała, m ie s zk a ń c y m a ją pyry po pas, a w ó jt
p la n u je p rz y k rę c ić k u re k , ż e b y s ię lu d z ie p rz y w ę ż a c h z m ę c z y li...
A w szy s tk ie m u w in n a je s t w o d a, której na d o d a tek nie m a ...
Jeszcze do niedawna ulubio
nym tematem radnych w Nowym
M ieście były nie w y w iezio n e
śmieci. Latem odpady przegry
wają jednak na głow ę z w odą...
a w łaściw ie z jej brakiem. I to
mimo tego, że samorząd zabezpie
czył się niedawno w kolejny zbior
nik retencyjny, który miał rozwią
zać problem w upalne dni. Ostat
nio radni tak się rozpędzili, że po
święcili tematowi połowę z 50-minutowej sesji (notabene jednej z naj
krótszych w tej kadencji). W dys
kusję zaangażowali się urzęd
nicy, a nawet obsługa rady.
Zaczęło się bardzo spo
kojnie. - Panie

wójcie, w sieci
jest małe ciśnienie
i piece gazowe nie
chcą działać - mówił

dzienne zużycie wody nie przekra
cza 150 metrów sześciennych. Te
raz z ledwością wystarcza400. - Kry

tyczny moment jest wieczorem, jak
wszyscy biorą prysznic i podlewają
ogródki - twierdził wójt. Idkowiak
nie ustępował. - Ale mi się bez
przerwy wszyscy pytają - mówił
radny. - Niektórzy mówią, że na
wet o 2 w nocy nie idzie się wyką
pać. Problem potwierdziła Kosma
la. Sekretarz sama nie mogła w nocy

czenie dla dylematu
znalazła jednak szybko
radna Zofia Kędziora. - Wody nie

dzie mają problem, zwłaszcza ci,
co mają dzieci małe. Zdaniem

ma, bo ludzie w nocy podlewają,
jak w dzień jest taka spiekota. Dys

Aleksandra Podemskiego, woda
powinna być w mieszkaniach na
bieżąco, gdyż zbiorniki retencyj
ne są pełne. Problemem może być
ciśnienie, bo jak tłumaczył spokoj
nie wójt, winne są stare rury, które
są sukcesywnie wymieniane. - Cho

kusja nabierała tempa i wyraźnie
zirytowała wójta. - Ja ju ż tu nie

kowiak. Wójt natychmiast torpe
dował: - To niech jeden z drugim

spojrzy przez okno, obok na sąsia
da, gdzie pyry są po pas - mówił.
Nieoczekiwanie w sukurs radnemu
przyszła Gabriela Kosmala. - Część

ludzi ma własne studnie i z tego
podlewa - broniła sekretarz. Za
przeczają temu jednak liczby. Z sza
cunków obsługi nowomiejskiej
hydroforni wynika, że zw ykle

Przez moment wydawało się,
że przebiegu sesji nikt już nie kon
troluje. Radni mówili jeden przez
drugiego. Do dyskusji nieocze
kiwanie w łączyła się też
Maria Świgoń, z ob
sługi biura rady gminy.
- Zmywarka do naczyń

wody pobrać nie może
- narzekała urzędnicz
ka. - Najlepiej będziemy
oszczędzać wodę jak Ho
lendrzy... aby się gąbką
objedziemy.
Wójt: - No M arysia nie
przesadzajmy...
Kędziora: - A może chusteczki
^odświeżające wy starczą.. ■
Mirosław Janicki: - Jak byłem
w Holandii, to wszedłem do wan
ny, a ona się zaczęła cała ruszać,
wziąć prysz bo oni mieli wannę, ale z niej nie
nica. Wytłuma korzystali...

dość nieśm iało zwykle
milczący Grzegorz Idkowiak. - Lu

ciaż tak na marginesie, tu kolega
radny jest listonoszem, to jak tak
po niektórych działkach się przej
dzie, to roślinność bujna taka, jak
na początku maja i nikt sobie wody
nie żałuje - ironizował wójt. - Nikt
się tym nie przejmuje. Ja mogę
apelować o oszczędzanie.
- No, ale mi ludzie gadają, że
nie mają w rurach - bronił się Id-

I mówi: „ Widzę, Że w tym roku nie
ma problemów, ja sobie mogę spo
kojnie, wejść pod prysznic”. Ja
mówię, to cieszę się bardzo, bo
nasze działania odniosły skutek.
- Być może bliżej hydroforni
mieszka - zauważyła od razu sekre
tarz i wybuchła śmiechem. - Nawet
na dole automaty nie działają.
Wójt: - To trzeba sobie „Franię ”
uruchomić.

chcę za dużo powiedzieć, bo bym
może słowo za dużo powiedział...
Powtarzam to jeszcze raz, jak zro
bimy tę całą instalację nową, to
będę wiedział, gdzie i na co- idzie
nasza woda - czy do picia, czy na
pyrki - mówił Podemski. - 1 to jest
też tak, i pan panie Grzegorzu do
skonale wie, jak są na niektórych
ulicach łącza porobione, ja k to
jeszcze 40 lat temu rękami kopali.
/ po co do mnie te pytania, prze
cież wy lepiej wiecie...
Zdaniem władz Nowego Mia
sta jedyny sposób na to, by wszy
scy w gminie mieli latem wodę jest
jej oszczędzanie. Niewykluczone,
że wójt znów zwróci się z apelem
do mieszkańców, by ci w upalne
dni nie podlewali ogródków. - Tłu

maczycie Wszystko, pani sekretarz
też tutaj tłumaczy, że o 2 nie może
wziąć prysznica - mówił Pode
mski. - Przyszedł do mnie wczo
raj gość z Nowego Miasta, bar
dzo w sprawach wody wyczulony.

W opinii Aleksandra Pode
mskiego, mieszkańcy gminy wy
korzystują fakt, że woda jest tania.
Poza tym z powodów ubytków w sta
rej sieci trudno dokładnie kontro
lować zużywane ilości. - Jak bę

dzie lato upalne, to problemy będą
- tłumaczył Podemski. - W ekstre
malnej sytuacji, żeby ratować stud
nie, powiem konserwatorowi, żeby
przykręcił zasuwę wieczorem, to
się ludziom znudzi przy tych wę
żach stać... Temat podjęła również

IDĄ RAZEM DO WYBOROW
SAMORZĄDOWYCH

Blok tajemnicy
Siedem organizacji tworzy
Blok Wyborczy Ziemia Jarociń
ska. W piątek ich przedstawicie
le podpisali porozumienie, które
pozwoli na wspólny start w je
siennych wyborach samorządo
wych.
Oficjalnie blok tworzą: PiS,
PO, Samoobrona, Teraz Jarocin,
Akcja Katolicka, Jarocińska Izba
Przemysłowo - Handlowa, De
mokratyczna Unia Kobiet i Pol
ski Związek Niewidomych. Roż
mawiano również z LPR-em, ale
ostatecznie nie przystąpili do po
rozum ienia. Przew odniczący
B WZJ Przemysław Musielak (na
zdjęciu) twierdził na piątkowej
konferencji prasowej, że nego
cjacje trwały od początku roku,
a ich długość była uzależniona
między innymi od zgody władz
zwierzchnich poszczególnych
partii politycznych na przystąpie
nie do porozumienia. - Myślę, że

najważniejszy jest efekt końcowy
- powiedział Musielak. - Przystę
pujemy do uzgadniania końcowej
wersji programu, który tak jak
obiecywaliśmy pod koniec waka
cji zostanie ogłoszony.
Sygnatariusze bloku mówili
zgodnie, że negocjowano przede
wszystkim zapisy programowe.
Najdłużej miała wahać się Samo
obrona. Co było dla niej najważ
niejsze? - Będzie program w koń

cu sierpnia i tam będzie to, co
śmy negocjowali - mówił wymi
jająco Damian Kmiecik. - Nie
mogę teraz tego ujawnić. Uczest
nicy porozumienia stoją na sta
nowisku, że układ sił politycz
nych „na górze” nie stanowi nie
bezpieczeństw a dla istnienia
BWZJ. Nie zagraża mu nawet
rozpad koalicji PiS - Samoobro
na - LPR. - Może dlatego, że nie

ma tutaj Ligi, to nie ma przeło
żenia - zauważył Janusz Krawiec
z PiS. Czy w przypadku wygra
nych wyborów koalicja tak róż-

nych organizacji ma szansę stwo
rzyć trwałą większość w radzie
miejskiej czy powiatu? Ostatnie
cztery lata pokazały, że były z tym
problemy, zwłaszcza na szczeblu
powiatowym. - Nie ma takiego
zagrożenia - uważał Andrzej
Dworzyński z PO. - W radzie

powiatu bieżącej kadencji był
problem z jedną osobą.

Blok ma już większość kan
dydatów na listy wyborcze. Ko
mitet wciąż nie wie, kogo poprze
na stanowiska burmistrza Żerko
wa i wójtów - Jaraczewa i Kotli
na. Negocjowany od zimy pr0"
gram jest na razie wielką tajem
nicą. Wydaje się, że nawet sygna
tariusze porozumienia nie znają
dokładnie, na jakim jest etapie.
Stanisław Martuzalski -.-Jest

tak dobry, że jest wart tego, Żeby
był mocno skrywany przed kon
kurencją.
M usielak:-Jest gotowy w zfl'
rysie, znaczy, to nie jest zarys, 1°
ju ż jest kręgosłup.
Dworzyński: - Jest gotowy na
98 procent.
Kmiecik: - On jest gotowy.
Wiceprzewodniczącymi BWZJ
zostali Damian Kmiecik, An
drzej Dworzyński i Janusz Kra
wiec, skarbnikiem jest Stanisław
Martuzalski, a sekretarzem Lechosława Dębska.
Inba)

z jednego, że jest gorąco, poziom
Warty spadł i poziom wody koło
rynku też spadł - zauważyła. - Bo
proszę państwa u mnie w piwnicy
wody nie ma...
- To nie masz dodatkowego źró
dła wody - zauważyła od razu se

odpowiadać.

(nba)

jj

I

gminna skarbnik Elżbieta Mnich.
Próbowała wnieść trochę optymi
zmu. - Wójt może być zadowolony

kretarz Kosmala.
Radny Idkowiak wyraźnie po
czuł się winny rozwojem sytuacji.
- Ja tego nie powiedziałem złośli
wie - próbował się usprawiedli
wiać. Uspokoił go niekontrolujący zupełnie przebiegu dyskusji
przewodniczący rady Czesław Ja
recki. - Macie prawo pytać, a wójt

s

Jedno przecięcie wstęgi przy dźwiękach zespołu fo lklo rysty^
nego „sjiiu
„Snutki”
dwie
i—
Śniadecfpf/d'
^
m i ii u
w ić ulice
uuuc w
w Jarocinie
u d iu u im c -- Olimpijska
n-mii
■
otwarte. Budowa trwała prawie pół roku. - P r z e p r a s z a m ^ jstrz
lo to tak długo - mówił do kilkudziesięciu mieszkańców burm ^11Adam Pawlicki podczas rpiątkowego
otwarcia.
------------------‘- l'1' ----------------------- - Lodzie wyra^n
ęję jg^k
ujemy s * .
zapomnieli o utrudnieniach. - Teraz wreszcie czujemy
szkanek osie
w mieście - powiedziała jedna z zadowolonych miesz
dla 700-lecia.
(rit>a)
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NIE BĘDĄ PŁACIĆ, TYLKO UTRZYMYWAĆ

Wójt użyczył park
PRZEDSIĘBIORCY
Park w Klęce w prywatnych rękach. Wójt nieodpłatnie użyczył zielony
teren właścicielowi pobliskiej restauracji. W zamian przedsiębiorca
roa utrzymywać nieruchomość.
Władze N ow ego Miasta za
pewniają, że park nie będzie za
mknięty dla mieszkańców. Za to,
dzięki now ym rozw iązaniom ,
kompleks zyskał konkretnego go-

sta w zasadzie wystąpiły do nas nie
o opinię, ponieważ park jest wła
snością gminy i tak naprawdę nas
nie interesuje, co z nim zrobią
w sensie prawnym, bo przecież

stawie wynajmujący ma między
innymi naprawić częściowo znisz
czony mur parku. Fragment tere
nu zagospodarow any zostanie
również na potrzeby rekreacyjnoturystyczne. Z naszych informacji
wynika, że pojawią się tam mię
dzy innymi ławki dla gos'ci restau
racji i mały plac zabaw. Urzędni
cy WWKZ przyznają, że samorzą
dy rzadko decydują się oddać po
dobne obiekty w prywatne ręce.
- Nie ma przeciwwskazań, żeby ten

park zacząłfunkcjonować, a przede
wszystkim przy tym został uporząd
kowany - mówi Kopik. - Ten park
nadal pozostanie ogólnodostępny,
nikt go nie zamyka i nikt nikogo
nie będzie wyrzucał.

sP°darza. Umowę użyczenia
P,sano niedawno. - Dogac

^Stystkich warunków się p n
^dok ^ ze^a^śmy z paraf owe
, ° Urtlentów, ponieważ potr:
a °Pinia konserwatora z
,0vv ' mówi wójt Aleksandr
' ^'nowa użyczenia:
Vi° °W° określa, co tam będz
tym parku działo. Negoc
P W ie rok.
; , r^ficjalnie zielony teren
j U sPółka „Rosana” Ro
n n OWskiego. Wójt jest sp
J u d z k i ' ^ ZyWielkOPOlSk

ró\x • • > Konserwator Zab)
nież ■ - Władze Nowego

właściciel pozostaje ten sam. Chy
ba, że chodziłoby o sprzedaż, to
wówczas wymagałoby to naszej
opinii - tłumaczy zajmujący się in
frastrukturą parkową w WWKZ
Andrzej Kopik. - Wójt przedstawił

nam pewną koncepcją zagospoda
rowania tego obiektu. I my tutaj nie
mamy jakichś przeciwwskazań.
Zmienił się więc użytkownik,
ale gdyby nowy najemca zaczął
np. wycinać drzewa w parku, za
jego bezprawne działanie odpowie
właściciel - w tym przypadku gmi
na. Przed ewentualnymi stratami
samorząd zabezpieczyć ma wła
śnie podpisana umowa. Na jej pod

park pod opieką, opiekujemy się
obiektem - mówi Jankowski. - Je
steśm y w stałym kontakcie z kon
serwatorem zabytków i jeżeli bę
dziemy cokolwiek tam robić, to
wszystko będziemy uzgadniać. W tej
chwili nie mamy jeszcze sprecyzo
wanej koncepcji na zagospodaro
wanie. Po co mamy mówić o czymś,
czego jeszcze nie ma.
(nba)

Park krajobrazow y w Klęce ma
powierzchnię 5,6 ha. Utworzono go
w XIX wieku. W centralnym punk
cie jest staw. W drzewostanie do
minuje lipa, klony, robinia akacjowa,
a z drzew iglastych jedlica Dougla
sa. W sąsiedztwie jest zespól za
budowań folwarcznych, częściowo
z II pot. XIX w. Kompleks sąsiaduje
z pałacem z 1870 r., wzniesionym
przez Niemca Hermanna Kennem a n n a ._____________

Ostatnio za pakiet na
7-letnlego Opla Corsę
w Jarocinie mój Klient
zapłacił 451 zł

Jak tani będzie
Twój pakiet?
• p a k ie ty n a s a m o c h o d y d o 1 0 roku
• z n iż k a n a u b e z p ie c z e n ie
s a m o c h o d ó w Im p o rto w a n y c h
• s p e c ja ln a o fe rta d la o s ó b

^

JARACZEWSCY r a d n i z m ie n il i p r o c e d u r ę p r z e d s t a w ia n ia

je ż d ż ą c y c h b e z p ie c z n ie

p r o je k tó w u c h w a l

• d o d a tk o w e zn iż k i d la o s ó b
p rz e c h o d z ą c y c h d o P Z U

^3 propozycją Grzelaka
Trzynastomagłosami za
1 Jednym przeciwko Rada Gmi'ty w Jaraczewie zdecydowała, że
^ najbliższej sesji nie będą czyanc cale projekty uchwal. Zmiasposobu ich przedstawiania
0rnugal się na majowej sesji rad^ Stefan Grzelak. Wtedy prze
wodniczący rady Roman SkrzypC?ak nie poddał wniosku pod głos°Wanie.
. Zgodnie z wcześniejszą zapoA d z ią , Grzelak do procedury
A nim ow ania uchwal powrócił

na czerwcowej sesji. - Prasa na

głośniła i zrobiła z tego sztanda
rową sprawę, że ja się domaga
łem, aby nie czytać tych wszyst
kich przepisów prawnych. Wy da
je mi się, że czytanie numerów
dzienników z późniejszymi zmia
nami to dla nas radnych jest to
materia niezrozumiała - mówił
radny. Jednocześnie złożył wnio
sek, aby w iceprzew odniczący
przy odczytywaniu uchwały pomi
jał jej numer i podstawę prawną.
Podobnie jak przed miesiącem.

• b e z p ła tn a p o m o c d ro g o w a-

radna Aleksandra Nawrocka opo
w iedziała się za przedstawia
niem całych uchwał. - Pani się

ciągle upiera, żeby czytać. Je
żeli w głosowaniu wyjdzie, żeby
czytać, to ja się nie będę upie
rać. Uważam, że je st to niepo
trzebne. Lepiej ten czas p rze
znaczyć na dyskusję - obstawał
przy swoim Stefan Grzelak. Za
jego propozycją opowiedziało się
13 radnych. Przeciwko była tyl
ko radna Nawrocka.
(era)

Zadzwoń I sprawdź cenę twojego pakietu

Infolinia: 0 801 102 102
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Roman Jankowski potwierdza
przejęcie terenu. - Na razie mamy
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W sierpniu do Francji

Upał, a oni idą

Do 20 lipca trwają zapisy na dziewięciodniową pielgrzymkę
do Francji. W dniach 1 9 -2 7 sierpnia zaplanowano m.in. pobyt
w Lourdes, La Salette i Paryżu. Koszt wyjazdu wynosi 1.400 zł.
W cenę wliczono noclegi, wyżywienie, przejazd autokarem, ubez
pieczenie. Dodatkowe koszty to zakup biletów wstępu do zwie
dzanych obiektów - ok. 50 euro. Bliższe informacje można uzy
skać u Kazimierza Nowaka, tel. (0-62) 749-40-98.
(Is)

Odeszli od nas

BOŻENA PAWLAK

ZOFIA ŻUREK

-1. 53 (Bieździadów)

- 1. 79 (Dobieszczyzna)

KAZIMIERZ BUCHWALD

ZOFIA KOŚCIAŃSKA

-1. 57 (Antonin)

-1. 77 (Jarocin)

MARIAN KULIŃSKI

KAZIMIERZ KWIATKOWSKI

-1. 75 (Cerekwica Stara)

-1 .6 5 (Kotlin)

HELENA GÓRAJEWSKA

JERZY SIKORSKI

-1. 78 (Poręba)

-1. 43 (Jarocin)

M
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R odzinom zm arłych składam y w yrazy współczucia
Z GOŚCINY W JAROCIŃSKIEJ PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystali pielgrzymi
z dwóch grup poznańskich - „15” i „2”

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś. f p.

KAZIMIERZA BUCHWALDA
•
cenionego w kraju rolnika z Antonina,
propagatora nowoczesnych metod gospodarowania,
a nade wszystko dobrego człowieka

Rodzinie i najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Przewodniczący Rady Powiatu
___ Czesław Robakowski
f

Starosta Jarociński
Sławomir Wąsiewski

..........

\

Serdeczne podziękowania
ks. proboszczowi parafii Pogorzelica,
ks. proboszczowi parafii Brzostków,
firm ie pogrzebowej „Jezierski”,
rodzinie, delegacjom,
znajomym, sąsiadom oraz wszystkim,
którzy dzielili z nami żal i smutek, zamówili msze św.,
złożyli kwiaty, uczestniczyli w różańcu i mszy św. pogrzebowej
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
naszego kochanego Męża, Ojca, Teścia, Syna, Brata,
Zięcia, Szwagra i Wujka

Ś. f p.

KAZIMIERZA
BUCHWALDA
składa

rodzina

„Pozostaniesz na zawsze w sercach i pamięci tych,
którzy Cię bardzo kochali, szanowali i podziwiali.”

W piątkowy wieczór na Ziemię
Jarocińską dotarli uczestnicy 72.
Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę. Od wielu lat pątni
cy korzystają z gościnności para
fian. Pierwsi pielgrzymi pojawili
się w Jarocinie już po godz. 18.00.
Były to osoby, które nie wytrzy
mały do końca drogi i przyjechały
wraz z bagażami. Na nogach w ie
lu z nich widać było bandaże.
Mimo kontuzji i zmęczenia nikt
nie myślał o zrezygnowaniu z dal
szej wędrówki. Dla części z nich
była to pierwsza pielgrzymka do
Częstochowy. W tym samym cza
sie pod kościołami zaczęli pojawiać.się pierwsi jarociniacy. Więk
szość z nich udziela pielgrzymom
gościny od wielu lat. Powstały
między nimi przyjaźnie. Piszą do
siebie, dzwonią. Jarociacy przyje
chali po pielgrzymów samochoda
mi, rowerami, a nawet wózkami,
na które zapakowano bagaże. - To

trzeba tylko podziwiać taką głę
boką wiarę. Upał nie do wytrzy
mania, a oni idą nie zważając na
trudności. Dobrze, że są jeszcze
tacy ludzie. Ja sama ledwie cho
dzę. Nie poszłabym nigdy pieszo do
Częstochowy, ale mogę przynaj
mniej pomóc w taki sposób - udzie
lając pielgrzymom gościny na tę
jedną noc. A oni pomodlą się rów
nież w moich intencjach przed ob
liczem Matki Bożej - stwierdziła
starsza pani, gdy na ulicy Ko

Serdeczne podziękowanie ks. proboszczowi Jerzemu Rychlewskiemu
z parafii w Sławoszewie, panom organiście i kościelnemu,
Przedsiębiorstwu Pogrzebowemu „Jezierski", rodzinie, krewnym,
sąsiadom, znajomym oraz wszystkim, którzy okazali współczucie,
zamówili msze święte, złożyli wieńce i kwiaty.oraz odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku naszą kochaną mamę, teściową,
babcię i prababcię

ściuszki rozlegał się śpiew piel
grzymów. Mimo zmęczenia rado
śnie pozdrawiali czekających pod
kościołem Chrystusa Króla jarociniaków , a później w eszli do
świątyni na krótką modlitwę. W
grupie widać było osoby w bardzo
różnym wieku - od dzieci do ludzi
starszych. Zdecydowali się wędro
wać do Matki Bożej Częstochow
skiej z różnych, osobistych powo
dów. Najczęściej jednak po to, aby
wyprosić łaski lub podziękować za
już otrzymane.
Pielgrzymów powitał w ko
ściele wikariusz parafii Chrystusa
Króla - ksiądz Adam Sośnicki, któ
ry życzył im, aby jak najszybciej
odpoczęli. Przed pielgrzymami
było jeszcze sześć dni wędrówki.
Po wyjściu z kościoła i serdecz
nych powitaniach grupa przyby
łych szybko się zmniejszyła. Jesz
cze tylko telefony do domów z in
formacją o szczęśliwym dotarciu
do Jarocina i czas udać się na noc
leg. Pielgrzymi przyznali, że jedy
ne o czym marzą to możliwość
umycia się po upalnym dniu w ę
drówki. Na placu zostały tylko nie
liczne osoby, ale i one również
znalazły miejsce na nocleg. Dzwo
ny oznajmiające przybycie piel
grzymów umilkły. W ciągu kilku
nastu minut po grupie nie było już
śladu. Podobna sytuacja miała
miejsce w dwóch pozostałych pa
rafiach - św. Antoniego Padew

skiego i św. Marcina. Tutaj rów
nież zatrzymały się liczące po ok.
400 osób grupy. W sobotę; o godz.
6.00 pielgrzymi wyruszyli w dalszą
drogę. Godzinę później w Zakrze
wie została odprawiona msza św.
Do grup poznańskich dołączyli
również jarociniacy.
Uczestnicy pielgrzymki no
cowali nie tylko u rodzin w Ja
rocinie, ale i w Jaraczewie, Pa
nience, N osk ow ie, Potarzycy.
Cielczy, M ieszkowie, Wilkowyi
i Nowym Mieście. Na Jasną Górę
pątnicy wejdą w sobotę 15 lipcaMsza św. w kaplicy Cudownego
Obrazu zostanie odprawiona o godz.
16.00. T egoroczne modlitwne
wędrowanie odbywa się pod ha
słem; „Przywracajmy nadzieję
ubogim”, a patronem jest błogo
sław iony Edmund BojanowskiW skład pielgrzymki wchodzą
grupy poznańskie (12) i opalenickie (6). Z Poznania pątnicy
wyruszyli po mszy św. w katedrze
w czwartek 6 lipca, a z Opaleni
cy - dzień wcześniej, w środę 5
lipca. Każdego dnia pielgrzy01'
modlą się w innych intencjach,
m.in. za młodzież, chorych, zmaf
łych, rodziny i ojczyznę oraz o p°
wołania kapłańskie i zakonneSzczegóły dotyczące pielgrzym
ki można znaleźć w internectc
pod adresem www. poznańska
pielgrzymka.pl

związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacja^
uprzejmie informujemy, że firma nasza nie PoSJ
własnej chłodni do przechowywania ciał. Tę us
realizujemy na koszt zleceniodawcy w miejscu przez m
wskazanym.
ej
Informujemy także, że koszt samej usługi -pogrzeb
wynosi nadal 400 zł.
W

Ś. f p .

WŁADYSŁAWĘ SPIŻEWSKĄ
składa pogrążona w smutku

,

rodzina

(IS)
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Jak najm niej
I wyjazdów

Chociaż OSP w Magnuszewicach świętowało jubileusz 75-lec*a, prezes jednostki Kazimierz
Łuczak martwi się, że młodzi nie
chc;[ być strażakami.
Tradycyjnie obchody zainagurowane zostały mszą świętą.
Poczty sztandarowe wprowadził
do kościoła Andrzej Krzyżanek,
komendant gminny ochotniczych
straży pożarnych. Kolejna część
Ur°czystości odbyła się już przy
Sagnuszewickiej remizie. Tam
Prezes zarządu p o w ia to w e g o
°SP Krzysztof Królak odznaczył
sztandar obchodzącej 7 5 -lecie
Jednostki złotym medalem za za^ ugi dla pożarnictwa. W szystich gości powitał prezes OSP
^ Magnuszewicach Kazimierz
_ UcZak, a sekretarz Czesław Re-

belka odczytał zapisy z kroniki
miejscowej straży.
N ie zabrakło wystąpień go
ści i wielu życzeń. - Z okazji j u 

bileuszu życzymy sobie ja k naj
m niej w yjazdów do pożarów,
zdrowia i jedności w OSP oraz
chęci do działania - mówi prezes
Łuczak. Miał 16 lat, kiedy wstąpił
do OSP. - Namówiła mnie rodzina

i znajomi. Brat był w straży. Każ
dy tak namawiał następne osoby.
A dziś trudno jest, niestety, namó
wić młodych do zostania straża
kiem. Nie interesuje ich praca spo
łeczna. Nie wiem, jak udałoby się
ich przyciągnąć, zachęcić - doda
je prezes.
Obchody jubileuszu zakończy
ły się zabawą taneczną.
(akf)

ODZNACZENIA NADANE Z OKAZJI 75-LECIA osp
W MAGNUSZEWICACH
*łotl
6 Uiedale:

^anisław
______ ___
__ ^___________
________
2bip~ C " ^ asPerk°wiak,
Mieczysław
Kucharzak, Stefan
Jerzykowski senior,
tur'9,n'^W ^ os'ński, Stefan Jerzykowski junior, Marek Glinkowski, Kazimierz

Swbfny medal:

t6fan Szewczyk

Stani0* 6 medale:

n,sław Kierzkowski, Jacek Kosiński, Sebastian Stasik

Sławom' ^Zorowy Strażak:

masz 7 'r “ 'nder' Kazimierz Kierzkowski, Maciej Pflegel, Łukasz Pflegel, Toaradny, Grzegorz Jerzykowski, Adrian Nawrocki, Dominik Stasik
OęJ

Mieczt!|Z6nia Za wysłu9<? Ia‘ :
sław K aW ^ ucbarzak (55 lat w OSP), Edmund Marcinkowski (55 lat), Stani(45 |a()a?Ped' ow'ak (50 lat), Stefan Jerzykowski senior (50 lat), Józef Węcek
skijUn-’ Krystian Holko (45 lat), Zbigniew Kosiński (40 lat), Stefan Jerzykow^ m k o w ^ 35 latk stefan Szewczyk (35 lat), Kazimierz Łuczak (30 lat), Marek
si r i ^i , , ( 2 5 lat), Czesław Rebelka (25 lat), Jan Holko (20 lat), Jacek Konisław « latk Sebastian Stasik (10 lat), Grzegorz Jerzykowski (10 lat). Sta
do lat) .ler2kowski (10 lat), Kazimierz Kierzkowski (10 lat), Maciej Pflegel
l8t), Ąd’ . ukasz Pflegel (10 lat), Tomasz Zaradny (10 lat), Sławomir Bindę (10
r|an Nawrocki (5 lat), Dominik Stasik (5 lat)

Ochotnicza Straż Pożarna w Magnuszewicach została założona 23
marca 1931 r. Zebranie założyciel
skie odbyło się z inicjatywy komen
danta rejonowego Mariana Przybyl
skiego oraz komendanta obwodo
wego Feliksa Aleksandrowskiego i
sołtysa grom ady Magnuszewice
Franciszka Duszyńskiego. W sze
regi OSP wstąpiło 25 członków,
spośród których wybrano zarząd w
składzie: Walenty Antoniewicz (pre
zes), Walenty Kwik (naczelnik), Sta
nisław Filipiak (sekretarz i gospo
darz), Jakub Smoczyk (skarbnik),
Stanisław Węcek, Leon Marciniak i
Stanisław Dębiński (komisja rewi
zyjna).
Jednostka nie dysponowała sprzę
tem pożarniczym. Aby wyszkolić
swoich członków zawarła porozu
mienie z OSP Kotlin, OSPTwardów
oraz OSP Wilcza. Na ich sprzęcie
mogła się szkolić i startować w za
wodach rejonowych. Z organizowa
nych imprez udało się w końcu za
kupić sprzęt i umundurowanie. Pod
czas wojny szkolenia i ćwiczenia
odbywały się pod nadzorem oku
panta. Strażacy często byli zniewa
żani.
Po wojnie organizacja kontynuowa
ła działalność. Do OSP zapisało się
32 członków. Prezesem został To
masz Błaszczyk. Jednostka nie dys
ponowała żadnym sprzętem pożar
niczym. Zarząd zajął się organizo
waniem różnych imprez, by pozy
skać środki na jego zakup. Zaape
lował również o pomoc do miesz
kańców wioski. Udało się kupić si
kawkę ręczną z wężami.
13 czerwca 1948 roku zarząd OSP
zw o ła ł n a d zw ycza jn e ze b ran ie
wszystkich członków, na którym po
stanowiono jednogłośnie o wybudo
waniu remizy. Jednocześnie zreda
gowano wniosek do Gminnej Rady
Narodowej w Kotlinie o przyznanie
placu pod budowę oraz zadeklaro
wano czynny udział w budowie.
Dzięki ofiarności druhów, ich pracy
i przekazanym środkom, udało się
wybudować garaż do końca 1948
roku.
W 1957 roku mieszkańcy Magnu
szewie, w podziękowaniu za pracę
i poświęcenie strażaków, ufundowa
li jednostce sztandar. W 1958 roku
komendant powiatowy przyznał jed
nostce motopompę. Rok później za
rząd z własnych oszczędności za
kupił wóz konny do przewozu zało
gi i sprzętu pożarniczego. W 1998
roku wójt gminy Kotlin przekazał w
darze samochód marki „Nysa”, któ
ry został przez strażaków przysto
sowany do celów gaśniczych. W
tym samym roku podjęto również
budowę nowej remizy. Stary obiekt
groził bowiem zawaleniem.
Nowa remiza wybudowana została
w 2001 roku. Jej otwarcie zbiegło
się z obchodami 70-tej rocznicy po
wstania OSP w Magnuszewicach.
Podczas uroczystości sztandar jed
nostki został odznaczony srebrnym
medalem za zasługi dla pożarnic
twa. ■
Obecnie jednostka liczy 30 człon
ków. Zarząd działa w składzie: Ka
zim ierz Łuczak (prezes), Marek
G linkowski (naczelnik), Czesław
Rebelka (sekretarz), Stefan Jerzy
kowski (gospodarz) i Zbigniew Ko
niński (skarbnik).

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
ZORGANIZOWAŁ PIKNIK W TARCACH

Las zamiast
świetlicy
C złonkow ie jarocińskiego
koła Polskiego Związku Niewi
domych spotkali się na dorocz
nym pikniku. Tym razem zaba
wa odbyła się w Tarcach. Miej
sce na piknik bezpłatnie użyczy
ło Nadleśnictwo Jarocin. W im-

w godz. 9.00 - 12.00. Organizo
wane są tam m .in. im ieniny
członków koła i spotkania z oka
zji Międzynarodowego Dnia Bia
łej Laski (15 października) lub
Dnia Kobiet. - Wcześniej robili

prezie uczestniczyło około 40
osób. Jest to połowa wszystkich
członków koła, które zrzesza
osoby niewidom e, ociem niałe
i niedowidzące. - Takie pikniki to

nież wycieczki, ale obecnie nie
możemy już liczyć na dotacje, nie
mamy sponsorów, więc musieli
śmy zrezygnować. Pozostały nam
przede wszystkim pikniki. U nas
je st bardzo spokojnie, ale tak
właśnie powinno być, bo jeste-.
śmy osobami chorymi. Poza tym
nie zamykamy się na inne orga
nizacje. Uczestniczymy w orga
nizowanych przez nich impre
zach. Ostatnio skorzystaliśmy
m.in. z zaproszeń koła Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków z Ja
raczewa oraz Demokratycznej
Unii Kobiet z Jarocina - mówi

nie tylko okazja do wspólnego
pośpiewania i zabawy, ale rów
nież do omówienia ważnych dla
nas problemów. Na co dzień spo
tykamy się w świetlicy związku,
ale w znacznie mniejszym gronie.
Na pikniku jest nas zdecydowa
nie więcej - wyjaśnia przewod
nicząca koła Czesława Cieślak.
Siedziba PZN mieści się przy
ulicy W ęglow ej 1. Ś w ietlica
czynna jest we wtorki i piątki

śmy dla naszych członków rów-

Czesława Cieślak.

(is)

O G Ł O S Z E N I E

Kup 1/2 I dow olnego napoju - zbieraj punkty
Do wygrania m .in.:
kino dom owe, DVD, row er
O szczegóły pytaj w ogródku.
Promocja trwa do końca ^ierpnia.
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WNIOSKI
na paliwo

D o d a tko w e lim ity w e w rze śn iu
Rolnicy nadal nie wiedzą, czy otrzymają dodatkowe kwoty mleczne. Zamiast decyzji dostają postanowienia
o późniejszym terminie rozpatrzenia wniosków. Ostateczne rozstrzygnięcia mają zapaść we wrześniu.
Ponad miesiąc temu upłynął
termin składania wniosków o przy
znanie dodatkowego limitu pro
dukcji mleka. Zgodnie z przepisa
mi ustawy o rynku mleka, dodat
kowe kwoty z rezerwy restruktury
zacyjnej w pierwszej kolejności
otrzymają rolnicy, którzy przekro
czyli swój limit w roku kwotowym
2005/2006 o 5 tys. kg i mają przy
znany limit nie większy niż 800 tys.
kg rocznie. Rolnicy z powiatu ja
rocińskiego o dodatkowe kwoty
w ystępowali do Agencji Rynku
Rolnego w Poznaniu. - Na rozpa
trzenie wniosku mamy od 30 do
60 dni. Jak ktoś złożył go w kwiet
niu, to już teraz powinien otrzymać
informację o przyznaniu. Wysyła
my postanowienia o późniejszym
terminie rozpatrzenia wniosków.
Informujemy o wydłużeniu terminu
rozpatrzenia tego wniosku o kolej
ne dwa miesiące - mówi Dagmara
Sroka z sekcji kwotowania z po
znańskiego oddziału Agencji Ryn
ku Rolnego.
Dlaczego ARR nie może prze

analizować wniosków rolników?
- C zeka m y na d e cyzję rządu
w sprawie uruchomienia rezerwy.
Nie wiemy, ile będzie kwoty bez
pośredniej, ile hurtowej, czy będzie
ta bezpośrednia, czy zostanie za
mieniona na hurtową - wyjaśnia
urzędniczka. Jednocześnie zazna
cza, że o przyznaniu dodatkowej
kwoty nie będzie decydowała wiel
kość produkcji tylko wymagania,
które należało spełnić. - Nie ma
znaczenia, czy to je s t duży produ
cent, czy mały. Jeżeli je s t nadpro
dukcja o 5 tys., to dostanie, nie
ważne, czy ktoś przekroczył o 5
tys., czy o 23 tys. - przekonuje
Dagmara Sroka.
Ze statystki OSM w Jarocinie
wynika, że wszyscy rolnicy, którzy
przekroczyli przyznany limit, wnio
skowali do Agencji Rynku Rolne
go o dodatkow ą kwotę. Polska
otrzymała limit w wysokości 8 min
642 tys. ton. Na początku maja Ko
misja Europejska zgodziła się na
przyznanie nam dodatkowych 416
tys. ton mleka.

Tymczasem w miniony wtorek
rząd przyjął projekt nowelizacji
ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych. Planuje
się, że do 30 września 2006 r. rol
nicy będą mogli składać wnioski
o przyznanie dodatkowej kwoty
produkcji mleka z tzw. rezerwy kra
jowej. Centrum Informacyjne Rzą
du poinformowało, że w pierwszej
kolejności zostaną rozpatrzone
wnioski złożone do 31 maja od
tych dostawców, którzy spełniali
warunki otrzymania dodatkowych
ilości z krajowej rezerwy kwotowej
w roku 2005/2006, lecz ich nie
otrzymali. W drugiej kolejności roz
patrzone zostaną wnioski dostaw
ców, którzy w roku kwotowym
2005/2006 przekroczyli indywidu
alne limity co najmniej o 100 kg.
Wnioski te powinny także być zło
żone do 30 września.
P ro je k te m u s ta w y w n a j
bliższym czasie m ają się zająć
posłow ie.

Jeszcze w lipcu rolnicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego otrzymają pocztą wnioski na pali
wo rolnicze. Formularze będzie można pobrać także we wszyst
kich instytucjach związanych z rolnictwem, np. w biurach po
wiatowych izb rolniczych lub w urzędach gminnych. Płatności
z tytułu zwrotu podatku akcyzowego będą realizowały samo
rządy gminne.
Wysokość stawek dopłat do paliwa rolniczego określono
w rozporządzeniu rady ministrów. Do jednego litra paliwa produ
cent rolny otrzyma 45 groszy, co w przeliczeniu na 1 ha wyniesie
38,70 zł. Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzo
wego ustalono w ustawie: od 1 do 31 marca i od 1 do 30 wrze
śnia danego roku. W 2006 r. termin składania wniosków w urzę
dach gmin wyznaczono od 1 do 30 września.
Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji wój
ta lub burmistrza w terminach od 1 do 31 maja i od 1 do 30
listopada danego roku za olej napędowy zakupiony w okresie 6
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie
gminy.
Zwrot podatku będzie się odbywał na podstawie faktur.
W 2006 r. dotyczy to faktur wystawionych od 1 stycznia 2006 r.
Związkowcy domagają się, aby w przeszłym roku rolnicy nie mu
sieli przedkładać dowodów zakupu. Chcą zwrotu pieniędzy do
hektara.

(era)

(era)

OGŁOSZENIA

Specjalistyczne
Gospodarstwo Ogrodnicze
Beata i Tomasz Wojtyła
Prokopów 1A k/Pleszewa,
tel. 062 742-21-01, 0/500-031-521

D oradztw o kred yto w e

NIEM CY

Rewelacyjny kredyt dla l* o lltllfO W !
bez dochodów
konsolidacyjne

- rejestracja i prowadzenie firM
- zwrot podatku 2004/2005
- zlecenia dla polskich firm
- pomoc urzędowo-prawna
- zasiłki rodzinne na dzieci

mieszkaniowe
hipoteczne
obrotowe dla firm
samochodowe
na oświadczenie

P o n a d to p ro w a d z im y p ro d u k c ję
ro zsad y p o m id o ra i o g ó r k a
^
n a k o s tc e z w e łn y m in e ra ln e j, f i
m e to d ą tra d y c y jn ą
w d o n ic z c e to rfo w ej.

leasing na maszyny

kredyty hipoteczne i gotówkowe

G E R M A N -C O N T A C l
B iu ro K o n ta któ w z Niemcami

„ o * * * ZAJĘĆ
KOMORNICZYCH

Krotoszyn, ul. Kobylińska 10A, tel. 062-722-07-32
Jaraczewo, ul. Golska 42, tel. 062-740-84-12, kom. 511-104-521

62-510 K onin, al. 1 Maja 13
tel./fax (0-63) 249-15-78. 242-31-34
tel kom 0-604/645-598

61-701 Poznań, ul. Fredry 7/52
tel. (0-61) 853-70-07
tel. kom. 0-604/645-598____ _

www.neorol.com.pl
Zu .TO*
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PN-EN ISO 9001:2000

ka Firma Paszowa
radzi skup zboża:
Złoty medal
POLAGRA 2002

Mieszalnik pionowy
z koszem zasypowym

Mieszalnik poziomy

d 3 lip c a n o w e

irydza
Kca

il

W

o

IWZSZEGBNW
pszenżyto
o żyto

(ID Y IY

ROLNIKÓW

Złoty medal
AGROTECH 2004
Mieszalnik pionowy
ze śiutownikJem

adres:

63-800 Gostyń
ul.Ogrodowa 6

e-mall:
biuro@zuptor.com.pl
www.zuptor.com.pl

m rrrrtl

Silosy z pełną
mechanizacją

tel. 0 65 572 08 86

Tel. ko n takto w y:
(0 6 2 ) 7 4 0 3 6 37
(0 6 2 ) 7 4 0 3 6 3 8
w e w . 33

0 65 572 50 90
fax 0655751765

Razem nam po cIrocIzeI •

9TÓWKOWE, HIPOTECZN /
OBROTOWE DLA H * * , W(,
JCHODOWE, ODDŁUŻENIA
LEASING NA MASZYN^

,
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RYNEK

Podróż Pierwsza Klasa

CZY BIKINI?

PRACY

LICZBA BEZROBOTNYCH
W OSTATNICH DWÓCH TYGODNIACH
3 lipca

10 lipca

5.538

5.473

Nad morze za 15 zł lub przez całą Polskę za 27 zł? Podczas urlopu
1wakacji każdy grosz się liczy. Zwłaszcza dla uczniów i studentów.
2 myślą o nich PKP oraz Tanie Linie Kolejowe przygotowały wakacyjne
oferty dojazdów w różne zakątki kraju za niewielką sumę.

LICZBA ZAREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

- Najwięcej wakacyjnych ofert
Przygotowało PKP InterCit}’, niestety w Jarocinie nie ma możliwosc>zakupienia biletu na przejazd
tymi liniami - informuje jedna z

LICZBA WYREJESTROWANYCH W OSTATNICH
DWÓCH TYGODNIACH

kasjera określić datę przejazdów.
Całość kosztuje 100 zł.
W pozostałe bilety promocyj
ne zaopatrzymy się w większych
miastach. Jeśli mamy w kieszeni

w m e KOLEJE nie należą do najtańszych. Letnie promocje
14 zachęcić urlopowiczów do korzystania z tego środka lokomocji

kasjerek na stacji PKP. - U nas

'nożna tylko zakupić karnet wakacyjny przygotowany przez PKP
Przewozy Regionalne - dodaje.
s Półka ta z myślą o letnich podróstworzyła karnet wakacyjny,
dz'ęki któremu możemy podróżotaniej pociągam i osobowymi
1Pospiesznymi (od 26 czerwca do
30 września). Karnet uprawnia do
wielokrotnych przejazdów w cią8U 3 wybranych wakacyjnych dni.
skazany dzień liczy się od godz'ny 0.01 do 24.00. Na podstaWle karnetu m oże podróżować
°s°ba, której dane - imię i nazwiZostały do niego wpisane.
rzed rozpoczęciem podróży naezy także bilet zalegalizować - u

27 zł, możemy się wybrać z Tani
mi Liniami Kolejowymi w dowol
nie długą trasę po Polsce (np. z Kra
kowa do Gdańska). W cenę wli
czona jest rezerwacja miejsca. Bi
lety są dostępne w przedsprzeda
ży (najpóźniej 7 dni przed odjaz
dem), nie kupimy ich zatem u kon
duktora. TLK mają w swojej ofer
cie także pakiet WOJAŻER - ksią
żeczkę z 4 biletami, którą można
zrealizować od 1 czerwca do 9
grudnia 2006. Dwa z nich są waż
ne na przejazdy drugiej klasy, po
zostałe na klasę dowolną. Bilety
dotyczą przejazdów tanimi linia
mi, pociągami ekspresowymi, In
tercity i EuroCity. Całość kosztu
je 150 zł.

Mamy ochotę na podróż pierwszą
klasą? W salonach EMPiK za 100 zł
możemy się zaopatrzyć w ksią
żeczk ę z dw om a b iletam i na
przejazd na dowolnie długiej tra
sie w kraju. Oferta Wakacje Pierw
sza Klasa ważna jest od 24 czerw
ca do końca sierpnia. Aby bilet był
ważny, należy wpisać imię i nazwi
sko, datę wyjazdu, kierunek oraz
potwierdzić pieczątką informacje
u konduktora lub w kasie biletowej.
Musimy posiadać również miej
scówkę na wybrany pociąg.
Kto zaplanował odpoczynek na
weekend, powinien skorzystać z bi
letu weekendowego - 99 zł. Upraw
nia on do dowolnej liczby przejaz
dów od godziny 18.00 dnia po
przedzającego dzień wolny od pra
cy do godziny 24.00 ostatniego
dnia wolnego od pracy. Kupując
w kasie należy podać imię i nazwi
sko, gdyż jest to bilet imienny.
W ybieramy się na wakacje
z rodziną? Zapłacimy mniej. W ofer
cie Rodzina z PKP InterCity każ
da z osób otrzymuje 33 % zniżki
na bilet. Z propozycji może sko
rzystać od 2 do 5 osób (w tym jed
no dziecko do lat 16). Nad morze
z BIKINI. Jeśli będziemy podró
żować na wybrzeże z Warszawy
za bilet na trasie Warszawa - Trój
miasto - Warszawa zapłacimy w jedną
stronę tylko 15 zł! Oferta PKP In
terCity obowiązuje od 24 czerwca
do końca wakacji.
Koleje zachęcają też do za
kupu biletów abonamentowych
- sześć przejazdów w cenie pię
ciu. Pół godziny przed odjaz
dem, w miarę w olnych m iejsc,
m ożem y kupić bilet last minu
tę. Czekanie do ostatniej chw ili
się opłaca. Za przejazd zapłaci
my jedynie 11 zł.
(ula)
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Burmistrz
Jarocina
informuje,
że w dniu 29 czerwca 2006 r.
na okres 21 dni został wywieszony
na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miejskiego
oraz w siedzibie JTBS
przy ul. Kościuszki 18
wykaz nieruchomości lokalowych
znajdujących się w budynku nr 11
przy ulicy Waryńskiego
w Jarocinie
przeznaczonych do sprzedaży
bezprzetargowej
na rzecz najemców

JAROCin

LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ

OFERTY PRACY W PUP JAROCIN
Szklarz samochodowy lub budowlany, spawacz MIG-MAG, blacharz sa
mochodowy, inż. mechanik (budowa maszyn), lakiernik samochodowy,
szwaczka, kandydat (poborowi) do służby kandydackiej w oddziałach pre
wencji, kandydaci do służby w policji (uregulowany stosunek do służby
wojskowej), blacharz budowlany, dekarz, sprzedawca (sprzęt GSM),
szwaczka, cukiernik (mężczyzna), kierowca wózka podnośnikowego spa
linowego, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, spawacz elek
tryczno-gazowy, elektromonter do 1 kV, szlifierz, stolarz maszynowy,
szwaczka, pracownik fizyczny, operator wózków widłowych, ślusarz, kom
bajnista doradca finansowo-kredytowy, specjalista ds. funduszy emery
talnych, przedstawiciel ubezpieczeniowy, kierownik zespołu, lakiernik
wyrobów drzewnych, szlifierz powłok lakierowych, szlifierz materiałów
drzewnych, szwaczka maszynowa, malarz, pracownik do tynkowania,
sprzedawca, hydraulik, pomocnik blach.-dekarski, kucharz - kelner, ro
botnik gospodarczy, ślusarz - spawacz (MIG, MAG), pracownik fizyczny
(stolarka okienna), spawacz monter instalacji CO, elektryk, pracownik do
ociepleń budynków, tynkarz, kierowca C+E, drukarz, grafik komputerowy,
ślusarz, spawacz, przedstawiciel handlowy, murarz, montażysta okien
PCV, pracownik biurowy, sprzedawca ogólnospożywczy, kierowca C+E
(trasy krajowe i międzynarodowe), wytaczarz, tokarz, frezer, szlifierz, strugacz, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, kierownik robót,
murarz-betoniarz, pakowaczka, sprzedawca, operator koparki, przedsta
wiciel handlowy, spawacz, kierowca C+E, monter stolarki okiennej, pra
cownik fizyczny (drobiarz), kierowca C, referent adm.-biurowy, tokarz, fre
zer, spawacz (MIG, MAG, TIG), kierowca C+E, sprzedawca (stacja pa
liw), kierowca C+E, kierownik działu, kierownik grupy towarowej, sprze
dawca, fryzjer, kierowca B,C, stolarz meblowy lub budowlany, palacz,
operator maszyny (żurawi), kucharz, kierowca kat. B, nauczyciel j. nie
mieckiego, spawacz elektryczny, sprzedawca, pracownik magazynowy,
ślusarz-spawacz, pracownik fizyczny, murarz, robotnik budowlany, tokarz
Oferty ze wszystkich urzędów pracy w Polsce można znaleźć na stro
nie www.epuls.praca.gov.pl

Karp ja k torpeda
Ponad dziesięciokilogramowego karpia złowił
na stawach kotlińskiej
cegielni Tadeusz Jelak.
- Pięć minut z nim wal
czyłem, aż m i żyłki bra
kło na kołowrotku. Do
podbieraka szedł ja k tor
peda - opowiada w ęd
karz. Ryba skusiła się na
kukurydzę.
Tadeusz Jelak węd
kuje już od 25 lat. Ma na
swoim koncie okazy wa
żące po siedem, osiem
czy nawet dziewięć kilo
gramów. Ale karpia, któ
ry miał 10,5 kg złowił po
raz pierwszy.
(mat)
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I nformacje
NOWE WŁADZE GMINNEGO ZWIĄZKU OSP
W JARACZEWIE

Prezes honorowy
i odznaczony

Eugeniusza Tyrakowskiego
wybrano na prezesa zarządu
gminnego OSP w Jaraczewie.
Zastąpi on na tym stanowisku
Stefana Andruszkiewicza. Kazi
mierz Idczak przejął funkcję ko
mendanta gm innego po Janie
Zdzisławie Barańskim.
N ow e władze wybrano na
zjeździe gminnym związku OSP
RP. Zebranie odbywa się w celu
udzielenia absolutorium zarządo
wi oraz wyboru władz na kolej
ne cztery lata. W kierownictwie
jaraczewskich strażaków nastą
piły zmiany. Z funkcji prezesa
zarządu gminnego zrezygnował
Stefan Andruszkiewicz. Ochot
nicy na jeg o m iejsce wybrali
E ugeniusza T yrakow skiego.
Nowy szef druhów zapowiada
kontynuację d otychczasow ej
współpracy z władzami gminny
mi i organizacjami społecznymi
działającymi na terenie Ziemi
Jaraczewskiej. Chce zapoznać

L U D O W C Y Ś W IĘ T O W A LI W P O TA R ZY C Y

Dużo dyplomów
U roczystości na placu przy
Domu Wiejskim poprzedziła msza
św. w miejscowym kościele. Ha
słem tegorocznych obchodów
Św ięta L udow ego były słow a
Wincentego Witosa: „Aby Polska
trwała w iecznie...”. Zaproszeni
goście najpierw obejrzeli pro
gram artystyczny w wykonaniu
Zespołu Folklorystycznego „Snut-

kwoty mlecznej, ograniczenie pro
dukcji rolnej poprzez niekorzystne
limity przyznane przez Brukselę.
Czy te i inne problemy rozwiąże
nowy minister rolnictwa? - mówił
Stanisław Czeszyk. W czasie ob
chodów święta ludowego nie za
brakło również akcentów przed
wyborczych. W swoim wystąpie
niu prezes zarządu powiatowego

się z wyposażeniem poszczegól
nych jednostek. - Nie stanie się

żaden cud, że wszyscy będą wy
posażeni w nowe pojazdy. Musi
być natomiast ten podstawowy
sprzęt. Jeżeli go nie ma, to będę
dążył do tego, żeby węże, rozdzie
lacze czy pompy były - mówi Eu
geniusz Tyrakowski.
W iceprezesem nie jest już
Stanisław Andrzejczak. Zastąpi
go Tadeusz Z aw isła. Od 26
czerwca komendantem gminnym
jest Kazimierz Idczak. Delegaci
dokonali także wyboru komisji
rewizyjnej.
Nowy zarząd podjął uchwa
łę nadającą status prezesa hono
rowego Stefanowi Andruszkie
wiczowi. Jednocześnie został on
odznaczony medalem Bolesława
Chomicza za szczególne zasługi
dla pożarnictwa. Wójt Dariusz
Strugała otrzymał srebrną odzna
kę za zasługi dla pożarnictwa.
(era)

Prezydium zarządu
prezes
wiceprezes
wiceprezes
sekretarz
skarbnik
komendant gminny
zastępca komendanta gminnego
członek prezydium
członek prezydium
członek prezydium

- Eugeniusz Tyrakowski
- Tadeusz Zawisła
- Jan Zdzisław Barański
- Kazimierz Sygut
- Mirosław Szewczykowski
- Kazimierz Idczak
- Paweł Lippki
- Mateusz Kaczmarek
- Wiesław Komorowski
- Roman Skrzypczak

Skład ko m isji rew izyjnej
przewodniczący
zastępca przewodniczącego
sekretarz
członek
członek

-

Jacek Józefiak
Jan Grzegorzewski
Ignacy Stangret
Dariusz Góralczyk
Grzegorz Raczkiewicz

Z OKAZJI ŚWIĘTA LUDOWEGO dyplomy przyznały zarządy
PSL - powiatowy i wojewódzki

ki” z Potarzycy. Później głos za
brał Stanisław Czeszyk, prezes
zarządu powiatowego Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Jaroci
nie. - Wiele wyzwań stoi przed pol

skim rolnictwem: mała opłacal
ność produkcji, nieuczciwa konku
rencja międzynarodowa, zawiłe
procedury, zatory w dopłatach,
opieszałość związana z produkcją
biopaliw oraz rozdysponowaniem

wyjaśnił, że Polskie Stronnictwo
Ludowe w zbliżających się wybo
rach samorządowych wspólnie ze
Wspólnotą Samorządową i Ligą
Polskich Rodzin poprą kandyda
tury: Jana Grześka do sejmiku wo
jewództwa wielkopolskiego, Sła
womira Wąsiewskiego na starostę
oraz Mirosława Drzazgi na burmi
strza Jarocina.
Po przemówieniu odbyło się

wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
Naczelny Komitet Wykonawczy
PSL przyznał „Złotą Koniczynkę”
Stanisławowi Andrzejczakowi.
Medal za zasługi dla stronnictwa
im. S tanisław a M ikołajczyka
otrzymał Kazimierz Węgrzynek.
Wyróżnienie prezesowi zarządu
gminnego PSL w Żerkowie przy
znały władze wojewódzkie stron
nictwa w Poznaniu. Zarząd woje
wódzki za wybitne zasługi przy
znał także dyplomy. Odebrali je:
Wacław Banaszak, Zbigniew Ba
naszak, Eugeniusz Giertch, Marian
Karliński. Henryka Kordus, Kazi
mierz Marciszak, Wojciech Paw
lak, Jarosław Wolniak i Marek
Wiertelak. Dyplomy zarządu po
wiatowego otrzymali: .Kazimierz
Buchwald, Mieczysław' Giertych,
Agnieszka Typańska, Andrzej Tułaza, Halina Czabańska i Rafa!
Grzybowski. W imieniu odznaczo
nych i wyróżnionych podziękował
Kazimierz Węgrzynek. Dyplomy dla
najbardziej wyróżniających się rolni
ków przyznała również Wielkopol
ska Izba Rolnicza, która obchodzi
jubileusz 10-lecia działalności.
Na zakończenie części oficjal
nej wszyscy uczestnicy odśpiewał1
„Rotę” oraz pieśń „Zielony sztan
dar”. Później nastąpił ciąg dalszy
występów artystycznych. Na sce
nie wystąpił Zespół Śpiewaczy
„Potarzyczanki” oraz dzieci z miej
scowego przedszkola. Goście zo
stali zaproszeni na poczęstunek do
Domu Wiejskiego. Obchody Świę
ta Ludowego w Potarzycy zakoń
czyła zabawa taneczna.
(ls*

LETNIA AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI U OJCÓW
FRANCISZKANÓW

Wakacyjne litry krwi
POD NASZYM
PATRONATEM
W n ied zielę 2 lipca Klub
H onorow ych D aw ców Krwi
przy Z arządzie R ejon ow ym
PCK w Jarocinie zorganizował
akcję poboru krwi pod hasłem
„Wakacyjna Kropla Krwi”. Eki

pa z R eg ion aln ego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznic
twa w Kaliszu od 46 osób pobra
ła 20,700 litra krwi. - Serdecznie

dziękuję krwiodawcom, jak rów
nież i tym osobom, które chciały
wspomóc akcję, ale ze względu na
stan zdrowia nie mogły w tym
dniu oddać krwi. Szczególne po
dziękowania należą się również
ojcom franciszkanom za udostęp

nienie kościoła i obiad dla ekip)
pobierającej krew i organizal0
rów akcji - powiedział Tadeusz
Zajdler, prezes zarządu rejonowe
go Polskiego Czerwonego Krzy
ża w Jarocinie. Punkt krwiodaw
stwa, który mieści się w jednyu1
z pomieszczeń klasztoru franefsz
Łanów, czynny jest w każdy wt°
rek w godz. 8 .2 0 - 11.00 .
(is)

OGŁOSZENIA

GABINETY

EKSPERT

..Body S ty le "

PSYCHOLOGII TRANSPORT!•

zabiegi w yszczupla jące sylw etkę
• redukcja cellulitu. tkan ki tłuszczowo)
•z a b ie g i ujędrniające piersi, pośladki
• e lim in acja ..opadających' _____

i1-'1'; zków i powiek
• definityw na depilacja M f f M W S p
• i inne zabiegi

Nowoczesne techniki
odchudzania
Zabiegi już od 30 ?l!
J fllo c in , al N ie p o d le g ło ś c i 23, 1el. (0-62) 747-40-40
C rynnę
pi 10 00 - 20 00 *o b 10 00 15.00

pn

PRACOWNIA

Psychologiczne badania
kierowców:
- zawodowych
- po utracie prawa jazdy:
-za punkty,
- za prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwym

MASAŻ TERAPEUTYCZNY
DŹWIĘKIEM

Pleszew, ul. Sporna 10
tel. 062-742-10-91

PUNKT KRWIODAWSTWA został Zorganizowany w jednej z salek dolnego kościoła ojców franciszkanów
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UCZNIOWIE Z ZSP NR 1 W JAROCINIE PRZEBYWALI W NIEMCZECH

J A R O C I N — ------------ ----- r

Rodzinka w „Marcinku”

Na mundialu
i u prezydenta
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie
Sościli w zaprzyjaźnionym Schliichtern. Pobyt w Niemczech był okazją
do spotkania z prezydentem Hesji oraz do zasmakowania atmosfery
roundialowej we Frankfurcie.
ków i Niemców oraz do skonfron
towania ich zainteresowań, postaw
życiow ych, poglądów i marzeń.
- Zamierzeniem tej fa zy projektu

były: praca nad przezw ycięże
niem niechęci wynikających z do
świadczeń historycznych i współ
czesnych, niwelowanie wzajem
nych uprzedzeń i kom pleksów
oraz możliwość praktycznego wy
korzystania nauczanego języka
obcego - opowiada nauczyciel nie
UCZESTNICY WYJAZDU z prezydentem Hesji Norbertem Kartmannem

Dwudziestotrzyosobowa grupa
z ZSP nr l w Jarocinie przez 5 dni
Przebywałaz rewizytą w Schliichtern.
Wyjazd odbył się w ramach realiZacji projektu „Niemcy w oczach
Polaków, Polacy w oczach Niem 
ców”. Polscy uczniowie gościli
w Partnerskiej szk o le K inzigSohule. Goście z Jarocina uczestniczyli w dyskusji poświęconej
obrazowi Polaków w Niemczech.
Na przyjaciół z Polski czekało sporo niespodzianek. Zwiedzali miastaGelnhausen i Fulda. - Kilkugo
dzinna wizyta w centrum Frank
furtu nad Menem w dniu rozgry

wywarta też wizyta w siedzibie
parlamentu Hesji w Wiesbaden
i spotkanie z prezydentem Hesji
Norbertem Kartmannem. Prezy
dent Hesji w trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na zna
czenie współpracy partnerskiej
obu szkól w kontekście współpra
cy Hesji i Wielkopolski. Zwraca
ją c się do młodzieży podkreślił
fakt, że młodzież jest pokoleniem,
które nieobciążone negatywnymi
wspomnieniami z przeszłości bu
dować może tolerancyjną, wolną
od przesądów i uprzedzeń nowo
czesną Europę - relacjonuje Roman

wania meczu Niemcy - Ekwador
Mała się okazje\ do zasmakowania
at,nosfery m undialow ej. Duże
Prażenie na uczniach i opiekunach

Nowicki, nauczyciel języka nie
mieckiego z ZSP nr 1 w Jarocinie.
Wyjazd był okazją do wzajem
nego poznania się młodych Pola

mieckiego.
Wyjazd m łodzieży ZSP nr 1
w Jarocinie do partnerskiej szkoły
w Schliichtern nie był jednorazo
wy. W trakcie rozmów z władzami
szkoły podjęto konkretne ustalenia
dotyczące współpracy obu placó
wek na następne lata w ramach pro
jektów finansowanych przez Pol
sko-Niemiecką Współpracę Mło
dzieży i Socrates - Comenius.
Zaprzyjaźnione szkoły współ
pracują ze sobą od ponad dwóch
lat. Współdziałanie jest możliwe
d zięk i pozyskiw aniu środków
z zewnątrz. Placówki nawiązały
współpracę z Polsko-Niem iecką
W spółpracą M łodzieży. „Jedyn
ka” otrzym ała na czerw cow e
spotkanie w Niem czech ponad 4
tys. zł. Uczestnicy wyjazdu wpła
cali około 150 zł.
(era)

TRZECI KONKURS DLA UCZNIÓW GMINY KOTLIN

Foldery o ludziach
W tym roku zadanie kon
s°we polegało na przygotowi
folderu o interesujących łudź
W iązanych z gm iną Kotlin.
Należało przedstawić dzi
bia wybranej osoby na rzecz i
feczności lokalnej lub opis p
żyć w ważnych wydarzeniacl
storycznych. Uczniowie prz)
towali foldery m.in. o nauczy
'u muzyki Januszu Barańsl
Przew odniczącym rady gn
C zesław ie M o c h u , s o łty s
Borzym Szymczaku i Mari
^■orku oraz proboszczu w Sła
SZewie ks. Jerzym Rychlewsl
'sali o przeżyciach z czasó'
"'ojny światowej Janiny Ryc
1Mariana Jóźwiaka. Jedna z na
lżonych prac dotyczyła życic
zyrnona Ulina - proboszcza w
Moszowie w latach 1852 - 18
Spośród około 30 prac t
0sobowa k o m isja konkurst

przyznała cztery równorzędne na
grody. Karolina Bartkowiak,
Magdalena Kubiszewska, Patryk
Maryniak i Krzysztof Szymański
otrzymali książki ufundowane
przez bibliotekę. Obecnie w czy

(Is)

Tuwim u przedszkolaków

Młodzież szkolna wspólnie z miejscową biblioteką oraz Sto
warzyszeniem na Rzecz Witaszyc przygotowała przedstawienie
„Z Tuwimem weselej”. Spektakl został pokazany dzieciom z przed
szkola. Najmłodsi zostali wciągnięci do wspólnej zabawy z wier
szami Juliana Tuwima. Na zakończenie dla aktorów i publiczno
(is)
ści zorganizowano słodki poczęstunek.

J H K U U n

telni można obejrzeć wystawę
najładniejszych folderów.
Tegoroczny konkurs włączo
ny został do projektu „Szkoły
Marzeń”.

NAGRODZENI UCZNIOWIE: Karolina Bartkowiak (druga od lewej)
Magdalena Kubiszewska, Krzysztof Szymański

Tegoroczny festyn w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Jaroci
nie odbywał się pod hasłem „Święto rodzinki”. Uczestnicy próbo
wali swoich sił w konkurencjach sportowych i artystycznych, ma
lowali twarze i odbywali przejażdżki bryczką. Można było rów
nież wykazać się celnym okiem i pewną ręką, strzelając z wia
trówki. Dla najlepszych były upominki i dyplomy. W ogródku przed
szkolnym została zorganizowana kawiarenka, w której można było
skosztować wypieków przygotowanych przez mamy przedszko
laków. Atrakcją festynu było pojawienie się grupy harleyowców.

Eksperym entowali

(gc)

Po raz drugi uczniowie jarocińskiego gimnazjum przygotowali
pokaz fizycznych i chemicznych eksperymentów. - Do doświad
czeń używali substancji łatwo dostępnych i bezpiecznych - octu
i sody oczyszczonej oraz takich produktów, ja k ziemniaki i mąka
- wyjaśnia nauczycielka Ewa Przybylska. Można było zobaczyć
m.in. chemiczną zapałkę, błyskawicę i mieszankę wybuchową, (ag)
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Dla Bartka Muszalskiego zagrali Za
Zu Zi, Lerek & No
wator, Ewa Sonnet
i Ich Troje. Podczas
koncertu na lecze
nie i rehabilitację
dziecka udało się
zebrać ponad 20
tys. zł.
- Mamy trzy, cztery, pięć bank
notów po 200 zł - nie kryła radości
jedna z kobieta przeliczających pie
niądze. Praca w sztabie na rzecz po
mocy choremu Bartusiowi pełną
parą ruszyła po godzinie 21.00.
W tym czasie co chwilę z zapełnio
nymi puszkami do Szkoły Podsta
wowej nr 4 docierali kolejni wolon
tariusze. Na festynie i koncercie
kwestowało 29 osób. - Na począt
ku było m ałe za in te re so w a n ie
zbiórką, bo nie było ludzi■Nie zda
rzyło się, żeby ktoś odmówił. Za
wsze uczestniczymy w tego typu ak
cjach charytatywnych. Jest to szczyt
ny cel. Kręci nas, ze pomagamy in
nym osobom - opowiadały Aleksan
dra Malecha i Anika Antrasiewicz.
W sobotni wieczór na festynie
i koncercieudałosię zebrać20.332,45 zl,
5 dolarów kanadyjskich, 1 USD
i 6,30 euro. Dla Bartusia zagrali Za
Zu Zi, Ewa Sonnet i Ich Troje. Na
scenie pojawili się także bliżej zna
ni młodszej publice Nowator &
Lerek. Zaśpiewali oni swoje najbar
dziej znane utwory: „Moja panien
ka”, „Czemu tak jest?”, „Przez
chwilę” oraz wiele innych. W bar
dzo spontaniczny sposób zagrze
wali publiczność do zabawy, któ
ra krzyczała. - Jeszcze raz, jeszcze
raz! W efekcie wyszli ponownie
na scenę i zaśpiewali. Po Nowato
rze i Lerku na scenę wkroczyła
Ewa Sonnet, młoda gwiazda show
biznesu, bardziej znana jako fotomo
delka niż piosenkarka. Podczas swo
jego w y s tę p u pokazała się na scenie
w bardzo wyzywających strojach, co
przyciągało wzrok publiki, a zwłasz
cza jej męskiej części.
I wreszcie efekty świetlne, fa
jerwerki, dym, bańki mydlane, kon
fetti, tancerze, zespół Ich Troje
w starym i nowym składzie i sam
on... zielon ow łosy Michał W i
śniewski, który pojawiając się na
scenie wywołał euforię publiczno
ści. Podczas występu grupy Ich
Troje za sceną panowało wielkie
zamieszanie. Jednak ten cały cha
os, wbrew pozorom był dobrze zor
ganizowaną akcją, dopiętą na ostat
ni guzik. Cały sztab ludzi pracował
nad tym, żeby występ Michała Wi
śniew skiego i jeg o przyjaciół,
głównych bohaterów tego koncer
tu, stał się show na najwyższym
poziomie. W trakcie, gdy Michał
schodził ze sceny, czekały na nie
go charakteryzatorki, garderobiane,
ochroniarze oraz odpalony już pa
pieros! Za każdym razem, gdy zbie
gał ze sceny, cała świta ludzi rzu
cała się do roboty. Michał znikał na
małą chwilę w namiocie, po to by
za moment wyjść z niego w zupeł
nie innym stroju, przygotowany do
kolejnego występu przed publicz
nością.
(tomek, era)

__ :________________
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ARTYŚCI ZAGRALI CHARYTATYWNIE DLA CHOREGO NA BIAŁACZKĘ 7-LETNIEGO CHŁOPCA

DLA BARTUSIA

BLISKO 20 TYS. OSÓB bawiło się podczas występu zespołu Ich Troje

Jestem tu, ponieważ Bartek
Muszalski, na którego zbie
ramy dzisiaj pieniądze, jest
moim uczniem. Kiedy dowie
dzieliśmy się, że Bartek za
chorow ał, chcieliśm y mu
jakoś pomóc. Na początku
miał to być koncert typowo
lokalny, gdzie miało wystą
pić Za Zu Zi, New Med Age,
Rass Tomi i Dzieciuch Sqad,
czyli mój projekt z piosenka
mi dla dzieci, oraz DMKL.
Później tak się miło złożyło,
że zgłosili się ludzie, którzy
ściągnęli tu tę całą techno
logię, scenę i to całe zamie
szanie bo jest tu i grupa Ich
Troję, Ewa Sonnet, Nowator
i Lerek.(...) Polacy pokazują,
że jeśli są takie akcje, to p°'
trafią się zjednoczyć. Myślę,
że efekt też-będzie fajny, bo
ludzie przybywają i jest ich
coraz więcej.

Wypoczywaliśmy na Mazurach, gdzie jest bardzo faj
nie, i padło hasło od
na1‘ « rl

sze g o m a n a g e ral , który
spytał nas o to, czy m oglib yśm y zagrać. Zgodzili
śmy s ię bezdyskusyjnie.
Podjęliśmy decyzje o tym.
że jedzmy. Kurcze, co mie
liśmy zrobić? Jeden dzień

poświęcę, góra dwa licząc
podróż w obydwie strony.
ale m ogę przez to zrobić
dużo więcej, zwłaszcza je
żeli komuś zależy na życic-

EWA SONNET
i się o tym d o w ie d zia ły
1 m ojego managera. ,
iędzy innymi organiz
n koncert. Jak on m' ° J z0
Dwiedział. to ja się b

tętnie zgodziłam^ P°
aż nie potrafię oboję "
zejść obok krzywdy
ej. Każdy z nas m °z
.
tleżć w takiej sy
żko zachorować l u t y dy
rpadkowi i będzie
trzebował pomocy

VIII koncert, 14 lipca, amfiteatr
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Najlepszy polski freestyle’owiec

Pierwsze wfasne próby z hiphopem roz
począł w 1993 r. - wtedy jeszcze przy po
mocy domowego radiomagnetofonu „Ka
sprzak". Nie był to jednak jego pierwszy kon
takt z muzyką - od dziecka jego hobby to
gra na skrzypcach. Aktualnie jest studentem
II roku Akademii Muzycznej w Lodzi i laure
atem kilku renomowanych konkursów. Po
ważniejsze nagrywki zaczęły się w 1995 r.
w ramach grupy BDC, która w 1998 r. przeformowała się w LWC (O.S.T.R., Ahmed,
Mussi, Celo, Kasina), by w następnym roku
zawiesić działalność w wyniku działania tak
zwanych sił wyższych. O.S.T.R. działał dalej
solo, a także ze swymi kolegami w ramach
projektu Obozu TA. O.S.T.R. jest niezwykle
żywiołowy na koncertach, nie ogranicza się
do żelaznego repertuaru kilku utworów, w Lodzi
(i nie tylko) znane są jego doskonałe paro
die najbardziej charakterystycznych, pol
skich emce. Ma powszechną opinię najlep
szego polskiego freestyle'owca. W lutym
2001 podpisał umowę z Asfalt na wydanie
solowej, przez siebie wyprodukowanej pły
ty. Debiut „Masz to jak w banku” ukazał się
w październiku tego samego roku poprze
dzony singlem i teledyskiem „Ile jestem
w stanie dać” . Płyta okrzyknięta została od
kryciem i spotkała się z samymi pozytyw
nymi ocenami (cztery i pół płyty w „Klanie” ).
Po wydaniu albumu O.S.T.R. rozpoczął im
ponującą trasę koncertową oraz podjął
pierwsze przymiarki do produkcji następne
go albumu. 7/12 O.S.T.R. spotkał się po raz
pierwszy na wspólnym koncercie z Tede, wy
nikiem tego clashu osobowości nie był jed
nak kolejny battle/beef, lecz rozpoczęcie
trwającej do dzisiaj ścisłej współpracy mię
dzy tymi dwoma artystami. Na bazie zapo
trzebowania wywołanego entuzjastyczną re
cenzją w piśmie „Playa” , w kwietniu 2002 r.
opublikowany został w Asfalt Records mixtape freestyle’owy Ostrego, nagrany przez
niego w domowych warunkach dwa lata
wcześniej. Oficjalne wydanie tego zremasterowanego m ateriału (100% freestyle)
utwierdziło pozycję O.S.T.R. jako najlepsze
go freestyle’owca w Polsce. Wreszcie pod
koniec czerwca do sklepów trafia drugi stu
dyjny album: „Tabasko” . Tym razem O.S.T.R.
nie prezentuje tak różnorodnego stylu, jak
na debiucie, ale za to wyraźnie podnosi jesz
cze wyżej swe zdolności raperskie i produ
cenckie. Wydarzeniem na płycie jest dosko
nały i robiący silne wrażehie wspólny kawa
łek O.S.T.R. i Tedego pt. „Ziom za ziomem".
27 października 2002 r. O.S.T.R. bierze udział
w wielkim koncercie „Dzień Kotana” na Pla
cu Defilad w Warszawie (koncert ku pamię
ci tragicznie zmarłego Marka Kotańskiego).
W lutym 2003 r. album „Tabasko” zdobywa
nominację do „Fryderyka 2002” w kategorii
„Album Roku - Hip-Hop” . W wakacje tego

samego roku O.S.T.R. dostaje propozycję
poprowadzenia od września nowego progra
mu hiphopowego w MTV Polska. Będzie to
polska edycja kultowego, legendarnego pro
gramu „Yo! MTV Raps” , na którym wycho
wał się O.S.T.R. i cała generacja polskich mi
łośników Hiphopu. W grudniu 2003 ukazał
się jego trzeci, tym razem podwójny album
„Jazz w wolnych chwilach” . Na obie płyty
wybrano 42 utwory z niemalże 100 nagra
nych w ciągu roku poprzedzającego premie
rę. W marcu 2004 Ostry (obok francuskiej
grupy Soundkail i polskiej Zipery) został za
proszony przez miesięcznik „Ślizg” na 6 kon
certową trasę „Ślizgery 2003” , która była ol
brzymim sukcesem frekwencyjnym w całej
Polsce. Na ostatnim koncercie z tej trasy, 28/
03 w warszawskiej „Stodole” O.S.T.R. otrzy
mał dwa „Ślizgery 2003” - za najlepszy al
bum roku („Jazz w wolnych chwilach” ) oraz
dla „Osobowości roku 2003” . 18 listopada
2004 ukazał się jego najnowszy, czwarty al
bum „Jazzurekcja” będący kontynuacją se
rii jazzowych inspiracji zapoczątkowanych
na poprzedniej płycie. Tym razem jednak
O.S.T.R. sięga samego sufitu - nagrywając
jedną z najlepszych pod każdym względem
płyt w historii polskiego Hiphopu. W ramach
promocji albumu pod patronatem „Trójki",
9/12/2004 w Studio im. Agnieszki Osieckiej
odbył się specjalny, retransmitowany na całą
Polskę, koncert O.S.T.R. z udziałem „żywych”
muzyków grupy Sofa w składzie: Adam Sta
szewski (bas), Tomasz Organek (gitara),
Bartek Staszkiewicz (klawisze), Michał Bryndal (perkusja) oraz Kasia Kurzawska (wo
kal). 2005 zaczyna się bardzo miło dla Ostre
go: ponownie zostaje podwójnym laureatem
„Ślizgerów” , tym razem za rok 2004 w ka
tegorii „Wykonawca roku” oraz „Album
roku” (za „Jazzurekcję” ). W tych samych
dwóch kategoriach wygrywa plebiscyt słu
chaczy audycji „WuDoo” (Polskie Radio
Szczecin). 23 maja 2005 roku ukazał się
wspólny album „Szum rodzi hałas” nagra
ny wspólnie z Emade (jako POE - Projekt
Ostry Emade), poprzedzony marcowym sin
glem „Wiele dróg” . We wrześniu odbyła się
trasa koncertowa POE pod patronatem Pol
skiego Radia BIS a w grudniu na ekrany tra
fił drugi klip/singiel z albumu: „Nie potrafię
gwizdać/Kochaj żyć” . 24 lutego 2006 uka
zał się nowy album O.S.T.R. p.t. „7” , poprze
dzony singlem „O robieniu bitów” . W tym
samym miesiącu O.S.T.R. otrzymał (przy
znawaną po raz pierwszy) nagrodę BIS Pol
skiego Radia (tzw. „Biser” ) w kategorii „Naj
lepsza energia na koncercie” . W kwietniu
światło dzienne ujrzał drugi video clip z al
bumu „7” : „Więcej decybeli by zagłuszyć”
gościnnie Zeus - w clipie tym O.S.T.R. wy
stępuje jako pierwszy polski Transformaluch!
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CZY TEGO DLA NAS CHCESZ7/J0J0 z Jarocina
Codziennie pragnę ulecieć do gwiazd,
Zobaczyć jak z góry wygląda nasz świat,
Obejrzeć go z trochę innej perspektywy,
Bo z tej dotychczas jest lekko dziwny.
Krew przelewana na miejskich ulicach,
Dzieciaków wspomnienie po zmarłych rodzicach.
Czy tego chciałeś dla nas dobry Boże?
Czy taki był plan jak w strasznym horrorze?
Myślę że to ludzkość zmieniła życia bieg.
Teraz potok krwi podmywa brzeg,
Na którym stoi nasza cywilizacja,
Którą rządzi pieprzona arystokracja.
Nasze rządy mają wszystko w dupie,
A w Iraku leży ciągle trup na trupie,
Ciągle człowiek strzela do człowieka,
Porównując go do dzikiego zwierzęcia.
Czy tego chciałeś dla nas dobry Boże?
Czy taki był Twój boski plan?
Widzę w rapie szanse, dlatego nawijam,
Kwestia mego talentu? Jest, ciągle się rozwija,
Pasja nie mija, z dnia na dzień jest coraz większa,

Kieruje moim piórem, na wolność mi pozwala,
Te właśnie chwile dają mi satysfakcje.
Po nich czekam tylko na słuchaczy reakcje!
Czy tego chciałeś dla nas dobry Boże?
Czy taki był Twój boski plan?

Kolejna biała strona, która uczucia streszcza.
Te uczucia to obraz rzeczywistości.
Często niepewność co do mojej przyszłości,
Bo czego chcesz tak naprawdę dla mnie Ojcze?
Nie mam już sił, chętnie życie swe zakończę,
Ale nie Ty na to nie pozwoiisz,
Bo jesteś gdzieś tam, może teraz przy mnie stoisz.
Więc dalej robię to co naprawdę kocham.
Wsłuchując się w bit, ciągle na tekst spoglądam,
Zatapiam się w słowie to ono mnie rozpala,

SIGMA z Jarocina
Nie wiem co mogę zrobić
ale chciałbym wam też pomóc
pamiętam jak byłem mały
ty bywałeś rzadko w domu
teraz ty siedzisz w domu
a mnie coraz częściej nie ma
ale wiesz o tym tato że radość mi daje scena
kiedyś o swoich problemach
często rozmawiałem z wami
teraz wy się dzielicie swoimi problemami ze mną
gdy jest ju t ciemno przeważnie wieczorami
smutne rozmowy często zakończone łzami
byle nie słyszał.Dawid bo po co ma się smucić
on jest jeszcze mały I ma się tylko uczyć
, mówisz przyszłość jest w jego rękach
jak pościelisz tak się wyśpisz
byle byś tylko nie cierpiał
pamiętam te słowa byłem wtedy w podstawówce
pierwsze zagrożenie z niemca
było dla was bardo smutne
tak jak 8 lat później ale zdam matuię wkrótce
to że mnie nie dopuścili
to nie znaczy jestem głupcem
nie znaczy, nie znaczy jestem gorszy
cały czas mam swe marzenia
tato będę do nich dążył
I choć nie wiem, co jutro przyniesie
Nie wiem, może nadzieje wskrzeszę
Tym tekstem, tym że jestem,
To, to serce dyktuje ten refren
Nie wiem co mogę zrobić
ale czasem mam już dosyć
i w pamięci ten dzień
w którym musieliście wyłożyć za mnie
te parę grubych groszy
pamiętasz mamo?
I tak jak obiecałem
kiedyś oddam wam to siano
oddam, oddam.,
a nawet więcej zrobię
w końcu ty mnie nauczyłaś
ile jest warty człowiek
mówiłaś bym uważał
bo zło czai się za rogiem
a nawet najlepszy kumpel

może okazać się wrogiem
ja zaprzeczałem
teraz wiem że byłem w błędzie
zrozumiałem to dość dawno mamo
w ten dzień na komendzie
kiedy grozili mi pierdlem
darli się do ucha
teraz chciał bym cię przeprosić
że cię nie słucham czasem
i mówię rzeczy straszne
ale to tylko w złości mamo
ty przecież dobrze znasz mnie
i pewnie znów nie zaśniesz
bo nie ma mnie tam z wami
kolejny wyjazd
znów tęsknie za wami
tak samo jak za koncertami
gdy zbyt długo jestem w domu
proszę nie martw się już o mnie
wszędzie mamy ziomów
znów wracam do domu
szczęśliwy ze zdartym gardłem
chcecie bym wam powiedział
kto grał czy było fajnie
wiecie przecież mam frajdę
ktoś dzwoni mówi
zagraj, zagraj przyjedź, przyjedź
kocham was za to źe wiecie że tym żyję
tak kocham was za to że wiecie że tym żyję!
I choć nie wiem, co jutro przyniesie
Nie wiem, może nadzieję wskrzeszę
Tym tekstem, tym że jestem,
To, to serce dyktuje ten refren

Wątpię czy ten kawałek będzie hitem.
Być może przez niektórych będzie nazwany shifern.
Lecz ja w nim zostawiłem cząstkę siebie,
Tych co sądzą inaczej tak po prostu jeb...!
On wie co jest dla nas dobre,
Więc w rap nawijaniu ja nigdy nie spocznę.
Nigdy nie przestanę pisać wersów do bitu,
I to nie jest ścierna, stary nie wciskam kitu,
Bo On wie że kocham to co robię,
A Hip-hop jest zaklęty w każdej życia dobie
Nie mogę żyć bez rytmicznego uderzenia,
Które daje ludziom inny punkt widzenia.
Teraz uciekam, ale odezwę się znów,
Uciekam wprost do krainy słów,
Zakończę jeszcze tylko krótkim stwierdzeniem,
Lepiej zaufać Ojcu niż skończyć się na glebie.
Nie wiem co mogę zrobić
przecież nie pomogę rapem
ale przecież mam pracę
i w ten rap też wkładam pracę
chciałbym postawić wam chatę
byście spokojnie mogli mieszkać
a na razie tylko marze
i pragnę waszego szczęścia
I to z całego serca wiecie o tym przecież
tato to że nie masz pracy
to.nle znaczy źe jej nie chcesz
i nie znaczy, nie znaczy że nie szukasz
ale takie mamy czasy
znaleźć prace dziś to sztuka
I nie znaczy że kto szuka znajdzie ją
trzeba mieć farta trzeba wiedzieć jak zagrać
w życiu podobnie jak w kartach
które los rozdaje
wystawiając nas na próby
życie krętym labiryntem
w którym może się zagubić
człowiek skłonny do zguby
taki mały i kruchy bezradny wręcz głupi
często gubi się
gdyż nie może sprostać
wymogą tego świata
który chce zbyt wiele od nas
tato nie można się poddbć
trzeba walczyć mieć nadzieje
mimo wszelkich przeciwności
mimo iż w twarz stale wieje
wiatr który jak mówisz
bezlitośnie kości łamie
tato nie martw się już więcej
przeciesz masz nas..
no i mamę....
I choć nie wiem, co jutro przyniesie
Nie wiem. może nadzieję wskrzeszę
Tym tekstem, tym że jestem,
To, to serce dyktuje ten refren
I choć nie wiem, co jutro przyniesie
Nie wiem. może nadzieję wskrzeszę
Tym tekstem, tym że jestem,
To, to serce dyktuje ten refren
Świat zaskakuje tempem
Znajduje czas by powiedzieć coś z sensem
Kocham, przepraszam, dziękuję nic więcej.
Kocham, przepraszam, dziękuję nic więcej

z e s p o t y , z o b a c z y ć\e

POSTSCRIPTUM/jarocin I

P.S. powstało w 2002 roku. Przedtem każdy z nas działał samo
dzielnie lub w innych składach. Spotkaliśmy się przez przypadek 4
lata temu z myślą o tym, że można by spróbować czegoś nowego,
innego od tego, co robiliśmy do tej pory. Nikt z nas jednak nie przy
puszczał, że nasza współpraca okaże się strzałem w dziesiątkę. Nie
chodzi tu o jakieś sukcesy! Praca z muzyką to pasja każdego z nas,
a dzięki współpracy możemy się w tym realizować (tak, jak najlepiej
potrafimy). Jesteśmy trójką przyjaciół i wiemy, że możemy na siebie
liczyć, szanujemy swoją pracę i siebie na wzajem. Kiedy nagrywamy
kawałki, każdy z nas daje coś od siebie. To ciężka praca, ale dla nas to
też świetna zabawa. W każdym utworze można usłyszeć 100% nas!!!
Nie kopiujemy nikogo, mamy własne teksty (które piszą Sigma i Rayan) i własną muzykę (którą robi Q-ba). Naszym mottem jest „Jeżeli
robisz coś, to rób to dobrze” .
Niedługo skończymy pracę nad drugą solową płytą Sigmy „50%” ,
oraz nad płytą Postscriptum „Recepturap” . Płyty te można będzie
kupić w paru sklepach w Jarocinie oraz w kilku sklepach w Poznaniu.
To jednak nie koniec. W trakcie produkcji są jeszcze 2 solowe płyty:
Rayana i Q-by. W planach mamy kilka koncertów promujących te
dwie płyty (50% iRecepturap) oraz koncert z okazji rocznicy powsta
nia Postscriptum.

AA \ A5 W pca
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Konin

SPT - Same Prawdziwe Tematy MEREDEG i KALET powsta
ło w 98 r. Na początku była to zabawa. Nie sądziliśmy że to tak nas
wciągnie i zajara, choć hip-hopu słuchaliśmy od czasów zerówki.
W 2002r poznaliśm y Klocjana na koncercie, który był wtedy
w Rymanencie, Trzy4 i XI Przykazanie. Nagrał się z nami na „Słu
chaj Główna” i od tej pory trzymamy się razem jako składu SPT.
Bity robią Kalet i Klocjan. Gramy również z żywym zespołem Von
Zeit. www.undergrande.com 2 płyty do ściągnięcia i singiel Ko
nin Starówka.

M ło d z i

P o e C i/ja r o c in
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Zero Grawitacji/jarocin
Zero Grawitacji powstało 3
lata temu, jesteśmy reprezentan
tami JarocinaJ. W skład nasze
go crew wchodziło na początku
dość dużo osób lecz nie wszy
scy przetrwali. Obecnie w Zero
Grawitacji tańczą 4 osoby. Stara
my się trenować jak najwięcej,
żeby podnosić swoje umiejętno
ści na wyższy poziom! Trenujemy
w JOKU i ZSPG w Jarocinie a jak
jest ciepło to wybijamy na ulice!.
Pozdro dla ludzi z ZG, i dla osób,
którzy choć już nie tańczą, przy
czynili się do rozwoju ZG. Peace.

Nasz skład powstał jakieś dwa lata temu, a zaczęło się od usły
szenia kolegów z byłego składu WPF. Przychodziliśmy do nich na
próby w JOK-u. Po pewnym czasie zapisaliśmy się na próby, później
był pierwszy koncert na rynku(Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo
cy), drugi w amfiteatrze. Bardzo się nam podoba to co robimy. Na
szym idolem jest słynna kapela Wu-Tang, oraz kilka polskich wyko
nawców takich, jak np. O.S.T.R. Marzy nam się wydanie legalnej pły
ty w profesjonalnym studio nagraniowym.

w y s tą p ią ’ ró w n ie ż : A L U T A /O s tró w W lk p , PAKSTER/
Rawicz, BODY AND S O U L/K onin , D .M .K .L , LIR YC ZN I
TE R R O R YŚC I (L T R )/J a ro c in , e M C e e M / Ł ó d ź, Zero
A L P A / K ry n ica Z d ró j, FR O N T/ K ra kó w i pe w nie jeszcze
kto ś, bo nadal zgłaszają się zespoły.
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Ostrów Wlkp.

HOFFI
Gostyń Wlkp.
Jestem raperem i robię tę
muzykę od ponad 6 lat,na swo
im koncie mam koncerty przed
takimi zespołami jak Trzeci Wy
miar, K.A.S.T.A. Squad,Ascetoholix.

HIC 1110/ Ostrów Wlkp.
Nagrywam od 1999 roku
mam na koncie 5 swoich płyt, bity
robi mi Zln. Razem działamy
w domowym S.T.U.D.I.O. WBI
JAAC. Moje utwory i coś o mnie
można znaleźć na h ttp ://
www.plskie-podziemie.pl oraz
http://www.hiphope.pl Oprócz
rapu w sensie tworzenia go zaj
muje się pisywaniem recenzji dla
hiphope.pl oraz http://www.radiorewers.pl Pozdrawiam illo

Adam Biel „Bubu” - mam 21 lat. moja przygoda z rapowaniem
zaczęła się w liceum, już nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś tak
w 2002 roku. Mam na koncie jeden solowy album „Bubu/Es - Świa
topogląd” . Od jakiegoś czasu reprezentuję squad „W cieniu ukryci",
do którego oprócz mnie należą jeszcze Pawlak (wokal) i Es (bity).
Obecnie pracujemy nad najnowszym materiałem, który juz gramy na
koncertach. Przewidywana premiera płyty - sierpień 2006. Pracuje
my w Studio MKN, które powstało z własnych funduszy i które ciągle
się rozwija.
Piotr Pawlarczyk „Pawlak” - mam 21 lat. rapu słucham od 98
roku i już tak zostało. W 2001 roku wydałem pierwszy nielegal „Pawlak/Jankiel - Po raz pierwszy” (solo), w 2003/04 na światło dzienne
wyszła druga płyta z Turkiem z Krotoszyna „Turek/Pawlak - Moimi
Oczami” , 2005/06 wyszedł drugi solowy materiał „Pawlak - Drugi
Świat EP” na Bitach ZLN nagrywana w studio Wbijaac. Wraz z wyda
niem płyty „Po raz pierwszy” , czyli od 2001 gram dużo koncertów.
Obecnie tworzę squad „W cieniu ukryci”z Bubem i Esem.Wraz z nimi
' w studio MKN pracujemy nad pierwszym wspólnym materiałem. MKN
Studio zrzesza grupę Fatu, która wydala w 2002 płytę „Przekrój 982001”

DJ YSIU/Ostrów Wlkp.

dj ysiu zajmuję się muzyka czynnie od 1999 roku! W kulturze hip
- hopowej tkwię już od 1996! Zajmuje się prowadzeniem imprez oraz
graniem na koncertach z zespołem wcu (w cieniu ukryci) grałem przed
takimi zespołami jak: wwo, slums attack, hamp^rulogionie interesuje
się mixowaniem starych utworów hip-hopowych i rozbawianiem ludzi
na imprezkach! Obecnie gram z płyt vinylowych, ale grałem też z cd.

hip-hop poezja XI
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2 postacie

2 postacie tak jak 2 świata strony
2 postacie tak jak 2 różne roku pory
2 postacie tak jak 2 różne żywioły
2 postacie je macie i Ty nie bądź zdziwiony
bo w jednej postaci drzemią 2 różne osoby
to nie jest mój wymysł, mój umysł nie jest chory
zrób sobie teraz rachunek sumienia,
przemawia do Ciebie głos z podziemia
i zadaj pytanie samemu sobie
czy plan, który wykonałeś odpowiada Tobie?
A może to postępowanie było niechciane
niekontrolowane czy plan
z założenia miał wyglądać miał
ja sam postępuję często tak jakbym nie chciał
czasem robię tak, czego potem się wstydzę
czasem robię tak, czego nawet nie widzę,
ale mogę zrobić tak, że się potem znienawidzę
mam w sobie 2 osoby: jedna to ja, a druga nieodkryta
jak Krzysztof Kolumb nie będę odkrywał
dlaczego? nie pytaj
lepiej się rozejrzyj,
jak ludzi zmienia nagły przypływ pieniędzy
kto by się spodziewał, że skromność, hojność itd.
w tak szybkim tempie zniszczą many many
1dała znać o sobie ta postać nr 2,
a to wszystko przez wpływ jednego czynnika tak tak
podatna na wpływy jest ludzka psychika
nieraz człowiek wyczuwając zagrożenie
gotów jest odebrać drugiemu istnienie
gryzie go sumienie, niepostrzeżenie
sam odbiera sobie szanse na spełnione marzenie
a nieważne, że miał wcześniej wille z basenem
a nieważne, że był bardzo dobrym menadżerem
a nieważne, że miał wcześniej szczęśliwą rodzinę
życie piękne, a smutne zakończenie....
Każdy człowiek......

2 postacie, 2 twarze,
a jeden człowiek i jedno ciałozobacz co się stało
zobacz jak ludzie się zmieniają
pod wpływem otoczenia
zobacz jak to wszystko wokół nas zmienia
te sytuacje, te niepowtarzalne akcje, wibracje
jest ich tyle jak cukierki v; paczce, ale zacznę
bo ta mowa ma być prosta, a nie żałosna
2 postacie, przecież każdy je ma
ej człowiek zobacz jak wygląda druga tv«rz
pod postacią tego, którego dobrze znasz
i postrzegany jest jako człowiek spokojny, pokorny
nie chętny do wojny i nie żądny do czynienia zła,
a pod wpływem czynników ukazana druga twarz
najpierw alkohol potem zaczyna się bibka
potem czyny zła, potem bójka uliczna
i taki sposobem wzbudza agresję
kolejno narkotyki i wpadanie w depresję
a co dalej? to są właśnie konsekwencje
pójście do pierdla i przemyślenia pierwsze
..po co to było przecież to dla mnie ch... się skończyło..
i te przemyślenia dają do myślenia
ten człowiek się zmienia bo wiara mu pomaga
codzienna modlitwa ukazuje mu drogę
ta dobrą bo przecież innej nie ma...

Id ę /H o ffi

Tego
n ie uczą
w szkołach

Życie pełne pułapek w miejscu w którym mieszkam,
dorastam wciąż w tym syfie idąc przez drogi przedsmak,
idę tam wprost przed siebie nie wiedząc co mnie czeka,
jestem niezależny jak przystało na człowieka,
kodeksu nie przestrzegam bo po co ml on,
życie uczy Innych zasad wśród tych betonowych ikon,
widzisz rzeczywistość ja w niej właśnie się obracam,
Idę tam gdzie mam cel na własnych paragrafach,
krok za krokiem i noga za nogą,
powoli do sedna na bok odstawiając wrogość,
wśród prawdziwych przyjaciół ciągle pozostając sobą,
tych nielicznych grono którym ofiaruje pomoc,
to jest to widzisz nas tam i chcesz nas skreślić.
|a obrałem kurs tam gdzie nie wchodzą w ruch pięści,
przemierzam tą drogę będąc wiecznym optymistą,
pokonując tu przeszkody wśród tych zagubionych Istot,
z trudem daje rade lecz mam siły by iść dalej,
z dala od kamer w spokoju chce żyć dalej,
z dala od szpanerstw wolnością daje manewr,
idę tam gdzie czas rozpocząć ta krucjatę.
Co by było gdyby
gdybym przestał pisać
nagle to co teraz mam
mogło by się rozsypać
ja wiem ze to fart
Ze jestem teraz tutaj
muszę robić wszystko
by przeznaczenie oszukać
by na tym szarym świecie
Kolorów poszukać
więc kolejny dzień
znowu zmagam się
z przeciwnościami losu
staram się zachować
spokój w pośród tego chaosu
żyje normalnie
tak po prostu
jak zwykły szary człowiek
spędzam sen z powiek
I cieszę z tego się
że nadal to robię
bo rap jest dla mnie wszystkim
choć pozostawia odciski
ja daje wam swój talent
wy dajecie mi odwagę
aby żyć dalej
i nie poddawać się wcale
lecz czy wytrwam w tym kanale
jak co chwile od kogoś
słyszę jakieś ale
ja mam swój czas
mam swoje 5 minut
i wykorzystać je pragnę
ja żyje chwilą
i jestem nią
ale jestem świadomy tego
I ciągle oczekuję dnia nowego
i co z tego
kiedy każdy tak sam
i ciągle goni czas
za krótki dzień

Nie nauczy cię nikt jak zdobywa się szacunek.
na ulicy dla ludzi bez zbędnych regułek,
tego nie nauczą w szkole jak nie zostać szczurem,
poznaj tę strukturę lecz nie myl jej z halunem,
to słowny rysunek jak to naprawdę wygląda,
uliczny gatunek co belterą zmienia program,
coraz więcej zmagań którym trzeba stawić czoło,
seks, narkotyki byle bawić się wesoło,
bardziej Hard Core'owo lecz tego nie nauczą w szkołach,
jak odróżnić który diler a który to narkoman,
każdy swego losu kowal dla Innych wszystko jedno,
poznaj trudy życia których nie zrozumiesz prędko,
życie na zasadach ulic tak przebiega wiek nasz,
przechadzka w między bloki freestyl no i siesta,
nie ma tego w szkołach lecz kiedyś musi to zaistnieć,
popierając zasadę jak przywitać tu policję,
widzisz większość osób stąd z nami też się zgadza,
że liczy się pomysł szacunek a nie władza,
nie ma tego w podręcznikach ani na wykładach,
lecz i tak musisz egzamin z życia zdawać.

walka
talentem
T.U.R.E.K.

by wszystko pozałatwiać
więc zostaje jeszcze noc
a nad ranem krótki sen
wiem że w ten sposób
sam wykańczam się
a marzenia to mój priorytet
mieć rodzinę
i to co teraz mam
lub troszkę więcej
by stać wciąż na podeście
abym do świata miał
lepsze podejście
by uczciwie przeżyć życie
w to wszystko wierzę
bardzo skrycie
ja mam swój ideał
i właśnie to doceniam
i nie poddaje się
bo coś do przodu pcha mnie
i walczę
bo mam szanse
nie wiem jak długo jeszcze
dlatego strasznie się śpieszę
by zrobić jak najwięcej
nim to wszystko się skończy
nim to wszystko mnie wykończy
wiem że to nie jest łatwe
ale ja trzymam w ręku tą klamkę
by otworzyć te drzwi
które dadzą mi szansę
i walczę
0 to żeby było lepiej
i pomyśl ile zmieniły słowa
więc łapię za długopis
1walczę atramentem
i walczę mym talentem
wolę walczyć wersem
a nie gołym mięśniem
więc walczę jak chcę
więc walczę talentem.

PISOWNIA TEKSTÓW, STYL, ORTOGRAFIA ZACHOWANA ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

XII wielka impra, 15 lipca, amfiteatr
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NUMER RAZ
*

Muzykę tworzy od 1993 r - jest
jednym z pionierów sceny hip-hopowej w Polsce. Swą przygodę
z muzyką Numer Raz zaczynał od
współpracy z zespołami: Quit New
Sort, Traials X, potem Chuzdemak.
W tym czasie, wraz z DJ Zero, na
grał utwór na pierwszą oficjalną
polską składanką hip-hopową
„Smak Beat Records". W tym sa
mym czasie Numer Raz i DJ Zero
dołączyli do legendarnej ekipy
MOP Skład, w której udzielali się
członkowie składu 3H (TEDE, Ma

rio, CUB) oraz inni młodzi raperzy
z Warszawy. Numer Raz zaprzyjaź
nił się z TEDE i DJ Mario, jednak
jeszcze przez rok podążał swoją
muzyczną droga jako lider
funkowego zespołu instrumental
nego Młoda Foka.
Za sprawą namowy artystów
z zespołu 3H, w 1997 r. Numer
Raz p o rz u c ił sw ó j fu n k o w y
projekt i wraz z TEDE i DJ Mario
stworzył jeden z kultowych zespo
łów ostatniej dekady - Warszafski
Deszcz/3H. W spółpracę rape-

Jeden z najlepszych producentów
muzycznych w Polsce. W 1993 r. wraz
z Numer Raz zaistniał na pierwszej
w Polsce oficjalnie wydanej składan
ce hip-hopowej „Smak Beat Records” .
Był członkiem MOP Skład (wraz z Nu
mer Raz, Tede, Mario i Ceube). Stwo
rzył jeden z najlepszych albumów
2004 r. - Numer Raz i DJ Zero „Muzy
ka, bloki, skręty” . Rok 2004 dopełniła
seria kilkudziesięciu koncertów w ca
łym kraju, oraz powołanie do życia
programu na rzecz utalentowanych
dzieciaków „Spoko Dzieciak"
(www.spokodzieciak.org). Dj Zero
produkował rAłwnieLź Tede „Notes” ,
Analogia „Esensja czysta” oraz skła
dankę „12 Ławek” . Współtworzy team
210.

rów uwieńczyła płyta zespołu
wydana w styczniu 1999 roku pt.
„Nastukafszy” . Album ten prze
szedł do historii jako jedna z naj
lepszych polskich płyt hip-hopowych i do dziś cieszy się ogromną
popularnością.
Numer Raz jest artystą reflek
syjnym, a jednocześnie trzeźwo
patrzącym na otaczającą go rze
czywistość. Największą siłą rapera jest pozytywne podejście do
życia, które odbija się w jego mu
zyce.

Bity,
śmigła,
bączki

Warsztaty hip-hop i dj-ingu są
oblegane. Zgłosiło się naprawdę
bardzo dużo osób. Zarówno tych,
którzy już rapują lub kręcą płyta
mi, jak i tych, którzy chcą dopie
ro zacząć przygodę z muzyką hiphop. Tak duże zainteresowanie
nie jest w sumie dziwne. Uczyć
będą najlepsi: DJ Zero, Numer
Raz i ludzie ze Zjednoczenia Sound System. Z uczestnikam i
w arsztatów spotka się też
O.S.T.R. Warsztaty odbędą się 14
i 15 lipca. W tym samym term i
nie Zajcew i Kfiat będą uczyć tań
ca break dance. Początkujący
pewnie spróbują robić śmigła i
bączki. Zaawansowani uczyć się
będą trudniejszych figrur. Wszy
scy, którzy będą prowadzić zaję
cia reprezentują Fundację Spoko
Dzieciak.

zespoty,
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WIELKI
haaałass!

zobaczyc\e AArAOWpca M

teraz młodzi
Na festiw alu wystąpi kilkanaście młodych zespołów hip-hop i breakdance.

M.P.T/ Konin

Zróbcie „wielki haaałasss”
krzyczał Kfiat, który w ubiegłym
roku prowadził w ramach Teraz
Młodzi Festiwal koncert hip-hopowy. I trzeba przyznać, że był bar
dzo skuteczny, bo odzew ze stro
ny publiczności był natychmiasto
wy. W tym roku dołączy do niego
b-boy Zajcew. Razem prowadzą
wiele imprez, zapraszani są do jury
w konkursach tańca breakdance.
Prowadzą warsztaty breakdance.
Łączy ich również to, że współpra
cują z Fundacją Spoko Dzieciak.
Zajcew tańczy w spektaklu „12
ławek” . To niezwykły projekt hiphopowy wystawiany w Teatrze
Muzycznym w Gdyni. W spekta
klu występują najlepsi tancerze
w Polsce. Zajcew znalazł się
wśród nich.
B-boy Kfiat znany jest przede
wszystkim z zespołu Siła Dźwię
ku. Zorganizował pokaz breakdan
ce podczas prywatnej audiencji
przed Janem Pawłem II. Pierw
szy raz hip-hop zabrzmiał w Sali
K lem entyńskiej w W atykanie,
a Kfiat z innymi zatańczyli przed
Papieżem.
Kfiat i Zajcew w Jarocinie będą
mieli wiele pracy. Rano popro
wadzą warsztaty breakdance, wie
czorem imprezę. I z pewnością
będą chcieli, by wszyscy zrobili
wieki hassłass!

JOJO

M.P.T. skład czyli Manifest Porytych Textoholików powstał pod koniec stycznia 2005 r. Tworzą
go 2 reprezentanci konińskiego podziemia: DaRiO i eMiL. Stroną muzyczną zajmuje się DaRiO. Ideą naszego składu jest tworzenie pozy
tywnego rapu, wyzwalającego energię w odbior
cy, ale również kawałki z głębokim przekazem.
Niebawem ukaże się nasz debiutancki nielegal,
czyli większość dotychczasowych produkcji.
Bardzo chętnie grywamy koncerty, napędzają
nas one do pracy, do jeszcze większego i inten
sywniejszego rozwoju. Na Festiwalu Teraz M ło
dzi w Jarocinie będziemy drugi rok z rzędu i cie
szymy się bardzo z możliwości ponownego
udziału w tym wydarzeniu. W 2005r bawiliśmy
się świetnie, poznaliśmy wielu ludzi, wzięliśmy
udział w warsztatach, a na końcu koncert na
amfiteatrze przy sporej widowni. W tym roku
będzie z pewnością jeszcze lepiej!

T . U . R . E . K / K ro to s z y n

Jarocin

Nazywam się Jojo. Rapem
interesuje się od 6 lat. Nagry
wam solo od pół roku. Wokal
nie pomaga mi Paulina (refre
ny na nowej płycie). Mam za
sobą jeden nielegal „Nie dla ma
mony". Moim zdaniem najlep
szymi raperami są: Peja, Sokół
oraz Eldo i Małolat. Posiadam
stronę internetową www.jojondm.republika.pl.

Mam 21 lat, pochodzę z Krotoszyna. Zaczynałem parę lat temu
w zespole, ale bez wyników. Graliśmy dla siebie. Potem był drugi
zespół- „Życiorys” . Zagraliśmy kilka koncertów, ale kolega zajął
się czymś innym no i zostałem sam. Teraz robię muzę, jako
T.U.R.E.K. od około dwóch lat. Mam dwie płyty nagrane w warun
kach domowych. Płytę z Pawlakiem z Ostrowa Wlkp., ale też na
graną w warunkach domowych. No i teraz mam płytę czwartą,
nagraną profesjonalnie dzięki sponsorowi. Dużo koncertuję, ale
nigdy w dużych miastach.

w ystaw a
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Zdjęcia oraz

prace, które po
wstały w czasie
ubiegłorocznych
warsztatów
plastycznych,
będzie można
zobaczyć
w Skarbczyku.
Warsztaty plastyczne, które
odbyły się w ramach Festiwalu
Teraz Młodzi 2005 trwały prawie
tydzień. W zajęciach uczestni
czyło około 40 osób. Nic dziw
nego, źe pow stało m nóstwo
prac. Oczywiście, nie będziemy
m o g li pokazać w szystkich
(Skarbczyk jest na to za mały),
ale choć część dzieł pokażemy.
Mamy nadzieję, że 11 lipca, kie
dy będziemy otwierać wystawę,
będzie ładna pogoda, bo chce
my również eksponować niektó
re prace w okolicach Sarbczyka.
U czestnicy ubie głoro cznych
w arsztatów m ieli dużo zajęć
w plenerze. Teraz dobrze było
by zaprezentować prace, które
powstały w naturze. Czy się uda?
Zobaczymy. Wystawa może się
odbyć w Skarbczyku dzięki
uprzejmości dyrekcji Muzeum
Regionalnego w Jarocinie oraz
Felicji Pawlickiej, która o p ie ku 
je się tym m ie jscem , a w ze
szłym roku prowadziła zajęcia w
czasie warsztatów. Ekspozycję
przygotowują Barbara i Janusz
Bogatko. Również pod ich okiem
i kierunkiem pow stało wiele
prac, które będziecie mogli zo
baczyć w Skarbczyku.
Otwarcie wystany odbędzie
się 11 lipca, o godz. 19.00,
oczywiście w Skarbczyku. Za
praszamy! Warsztaty plastycz
ne w 2005 roku p row ad zili:
Barbara i Janusz Bogatko, Fe
licja Pawlicka, Monika Szymko
wiak, Magdalena Piasecka, Ha
lina i Janusz Zwierzyccy i Elż
bieta Pakulska.

Prace, które zostaną zaprezentowane w Skarbczyku można było oglądać w ubiegłym roku przez kilka
godzin na jarocińskim rynku. Podczas happeningu stworzono ruchomą Galerię. Instalację przygoto
wał na tę okoliczność specjalnie Janusz Zwierzycki. Poniżej możecie zobaczyć, jak powstawały
w ubiegłym roku dzieła młodych plastyków.
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ZJEDNOCZENIE SOUND SYS
TEM - tw orzą REGGAENERATOR(Krzysztof „Ryba” Fląt) - Djay,
PABLOPAVO(Pawet Sołtys) - Djay
oraz KRZAKU(Andrzej Strycharczuk) - selecta. Sound system po
wstał w 1999 r. i był jednym z pierw
szych w Polsce sound systemów
z żywym nawijaczem. Pierwotnie
w skład wchodził Pablopavo i Dj
Krzaku, następnie występowali we
trójkę z MC MANIANA-Marianna
Dąbkowska, którą później zastą
pił MR REGGAENERATOR-Krzysztof Fląt (wraz z Pablopavo udzie
lają się wokalnie w VAVAMUFFIN).
Razem grają imprezy taneczne
według Jamajskiej receptury (Selektor+2xDJ[m c]), prezentując
stare i nowoczesne rytmy wyspiar
skie wraz z żywymi wokalami. Jako
sound system są zwycięzcami
dwóch edycji (lll-ciej i V-tej) AntiBabilon Sound Clash (pojedynków
sound systemów) w Warszawie
i Szczecinie, a także zwyciężyli SO
UND CLASH 2003 we Wrocławiu.
Poza tym dotarli do finału I Lubel
skiego Pojedynku Sound Syste
mów, gdzie pojedynkowali się z Jo
in t Venture Sound System.
Od 2003r. prowadzą cykliczne
czwartkowe potańcówki „Czwarty
Żywy Punkt” , na które zapraszają
zarówno znane jak i młode sound
systemy i zespoły z całego kraju
oraz zagranicy. Wiosną 2004 r.
w okaliści Zjednoczenia wzięli
udział w nagraniach solowej płyty
Sidneya Polaka (perkusisty T.Love). Rok później z ich udziałem
ukazała się debiutancka płyta VAVAMUFFIN „Vabang” . ZJEDNO
CZENIE występowało przed taki
mi światowym i gwiazdami jak
m.in.: Zioń Train, Mad Professor,
Dub Syndicate, Lee „Scratch” Perry, Eek-a-mouse, Julian Marley,
Dreadzone, Jah Free, Vibronics,
Freestylers, Head Jam, Twilight
Dub Circus, Shaanti, TransGlobal
UnderGround, Asian DUB Founda
tion, David Rodigan, Kingstone
Sound System, Sin Sospechas,
BassRunner Sound, Lord Kossity,
Dubdadda, Garry James, Germaican Scout. Na swoim koncie ma
też występy ze wszystkimi znaczą
cymi sound systemami i zespoła
mi krajowymi w większości polskich
miast. Występowali też w Berlinie
i Wilnie.

koncert, 15 lipca XIII

taneczna impreza według

jamajskiej receptury

REGGAENERATOR (KRZYSZTOF
FLĄT) W spółzałożyciel reggae’owej bandy O.K.System pod
koniec lat 80-tych potem w 1995
roku Kilka razy na „gościnnych wy
stępach” w Transmisji. Reprezen
tuje styl wokalny zbliżony do stylu
dancehallu z lat 80-tych (Eek-eMouse, Yellowman itp.). Wraz z Pablopavo jeden z wokalistów VAVAMUFFIN. Uważa, że naturalna wi
bracja nigdy nie zabija.
PABLOPAVO (PAWEŁ SOŁTYS)
Według kryteriów amerykańskich
i nomenklatury popu- MC, na Ja
majce byłby nazywany Deejay’em
- a może po prostu nawijacz?
W każdym razie odpowiedzialny
jest w Zjednoczeniu za nawijki: i te
dłuższe - brzmiące jak „pełnopraw
ne” utwory, jak i te zapowiadające
numery grane przez Krzaka i w koń
cu - fristajle (to lubi najbardziej.
Poza Zjednoczeniem jest gitarzystą
i wokalistą zespołu MAGARA (war
szawskie reggae/ragga). Można go
było usłyszeć również w zespole
Saduba i w sound system ie
Yasmana oraz w Dreadsquadzie.
Jego nawijki to połączenie ragga,
toastingu i śpiewu o dużej hary-

zmie oraz niesamowitej barwie
głosu. Udziela się wokalnie w Vavamuffin.
DJ KRZAKU (ANDRZEJ STRYCHARCZUK) Pochodzi z Włodawy
nad Bugiem obecnie rezydent w War
szawie. Profesjonalnie zajmuje się
muzyką od ponad dziewięciu lat
czyli od momentu wstąpienia do
zespołu:JACEK KLEYFF i ORKIE:
STRA NA ZDROWIE, gdzie przez
cztery lata grał na bębnach, instru
mentach perkusyjnych, przeszkadzajkach i automacie perkusyjnym.
Razem z nimi koncertował na wie
lu ogólnopolskich festiwalach m.in.
Woodstock '99 i 2000 oraz «Afrika
is hungry» 1999,2000 i 2001.Brał
też udział w nagrywaniu solowej
płyty J.KIeyffa „Piosenki” oraz naj
nowszej płyty ONZ pt.”JEST” . Rów
nolegle rozpoczął działalność DJską współtworząc z EDEM SZYNSZYLEM cykliczne imprezki pod ha
słem „CLUE-ródełko” . Przed po
nad czterema laty rozpoczął granie
cyklicznych środowych imprez
REGGAE FAZA(granych do dziś).
Współpracował też wówczas z zespołam i SADUBA i MAGARA,
gdzie poznał PABLOPAVO.

Latem 2004r. wraz z NUMEREM
RAZ, KASZALOTEM i DJ-em ZERO
wziął udział w trasie po całym pol
skim Pomorzu-SIMPLUS TEAM
LETNI SOUND SYSTEM. Wspólnie
z tymi muzykami należy do Fun
dacji „SPOKO Dzieciak” mającej na
celu pomaganie uzdolnionym dzie
ciakom z wielkich miast. W swo
ich setach KRZAKU łączy ze sobą
w zaskakujących remixach nawet
najbardziej odległe nurty i gatunki
muzyczne dodając ich brzmieniu
„jamajskości” . Jest też wielkim fascynatem muzyki Latino czego
wyrazem jest mający się ukazać
latem tego roku mixtape: „Ritmos
sensacionales” obejmujący takie
gatunki jak m .in.: chachacha,
mambo, cumbia, calyspo czy merengue. Jak sam twierdzi uwielbia
puszczać nowinki nawiązujące do
brzmień karaibskich i mixować je
na różne sposoby. Występy Selek
ty Krzaka to podróż w nieznane,
zaczynając swój set od dancehal
lu, potrafi skończyć na klasycznym
latino albo jednej z mutacji muzy
ki house. Krzak to typowe zwierze
karnawału, zwolennicy dynamicz
nego penetrowania parkietu będą
ukontentowani jego występem.
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Spotkanie ze sztuką
W warsztatach plastycznych weźmie udział ponad dwadzieścia osób. Zajęcia
poprowadzą: Felicja Pawlicka i Barbara Bogatko. Szefem warsztatów będzie
dr Jędrzej Stępak. Zajęcia z pewnością będą bardzo ciekawe. Efekt pracy bę
dzie można zobaczyć w sobotę, 15 lipca na jarocińskim rynku o godz. 16.00.
Jędrzej Stępak - doktor Akademii Sztuk Pięk
nych w Poznaniu. Pracownik naukowy Uniwersy
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studio
wał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz
nych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1978 roku
w pracowni gobelinu prof. Magdaleny Abakano
wicz oraz w pracowni plakatu prof. Waldemara
Świerzego.
Jędrzej Stępak to artysta wszechstronny. Zaj
muje się tkaniną unikatową, rzeźbą, plakatem, per
formance oraz scenografią. Jest również animato
rem działań teatralnych.
Był twórcą tarasu polskiego pawilonu na EXPO
'92 w Sewilli. W 2001 roku uczestniczył w EUROPALIA 2001 W Brukseli. Był zarówno organizato
rem i uczestnikiem wielu plenerów, warsztatów ar
tystycznych, w kraju i za granicą. Jest członkiem
Stowarzyszenia Architektura Krajobrazu w War
szawie i Związku .Rzeźbiarzy . Kalifornijskich. Od
1979 roku prowadzi Pracownię Gobelinu w Cen
trum Kultury Poznania - „Zamek” .
Artysta specjalizuje się w nadawaniu wiklinie
autorskiej formy. Główną inspiracją jest dla niego
przyroda - świat ziemi i natury. Natomiast narzę
dziami twórczymi Stępaka jest wiklina, załęzie drzew
i krzewów. Jest on autorem wielu instalacji, aran
żacji parków, ogrodów oraz scenografii. Jego re
alizacje powstały w Polsce, USA, Malezji, Danii,
Holandii i innych krajów europejskich. Jędrzej Stę
pak projektuje również meble z wikliny: projekty
specjalnej kolekcji wykonał m.in. dla GREENPEACE

15

L IP C A , R Y N E K W

Jędrzej Stępak od kilku lat uczestniczy
w spotkaniachw Lednicy. W tym roku
przygotowywał scenografię.
Można było go zobaczyć w specjalnie
przygotowanych na tę okazję skrzydłach

.
Skrzydła Europy,
Bruksela 2001

Biegnąca ściana,
San Francisco 1994
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PRZYJDŹ KONIECZNIE!
ZAPRASZAJĄ: TEATR IT ORAZ PLASTYCY
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Kontrowersyjny teatr
Do Jarocina teatr przyjedzie po
raz drugi. W ubiegłym roku, w ra
mach Festiwalu „Teraz Młodzi” wy
stawiał monodram „Wychowanie
fizyczne” i spektakl „Domek” . W tym
roku zaprezentuje sztukę Rolanda
Topora „Da Vinci miał rację” . Wcze
śniej pokaże właśnie ten spektakl
na Międzynarodowym Festiwalu
Malta w Poznaniu. Topor znany jest
z charakterystycznego dla niego
poczucia humoru. Nic też dziwne
go, że widzowie w czasie tego
spektaklu śmieją się do łez. W jed
nej z recenzji premiery sztuki czy
tamy: „Już dawno IT tak nie roz
śmieszył widowni. Praktycznie od
początku do końca spektaklu dało
się słyszeć wybuchy śmiechu. A po
premierze z ust widowni padały,
jeszcze przez śmiech, pełne uzna
nia słowa: „Rewelacja” , „Dawno się
tak nie uśmiałam” , „Świetne to
było” .” Z czego, z kogo śmieją się

Spektakl „Da Vinci miał rację'

O Teatrze IT było głośno w całej Polsce. Wiosną aktorzy ze Środy
Wlkp. byli bohaterami artykułów, reportaży radiowych i telewi
zyjnych. Rozgłos zdobyli dzięki burmistrzowi, który zakazał
wystawiać w Środzie Wlkp. spektakl „Apokalipsis” , zanim go
zobaczył.

Twórcami są Piotr Pajchrowski

i Katarzyna Kicińska

widzowie? Aby poznać odpowiedź
trzeb przyjść w środowy wieczór
do JOK-u na spektakl.
Teatr IT (Im bardziej teatr, tym
bardziej bez nazwy) działa od 6 lat
w Środzie Wielkopolskiej, prowa
dzony jest przez Katarzynę Kicińską
i Piotra Pajchrowskiego. Wystawił
już ponad 20 spektakli, m.in.: „Ro
berto Zucco” B.M. Koltesa i „Łysą
Śpiewaczkę” E. Ionesco. Teatr zna
ny jest też ze spektakli i działań
ulicznych. Będziemy mogli podziwiać
tę działalność w sobotę. O 16.00 na
jarocińskim rynku odbędzie się
happening. Będzie kolorowo i ma
gicznie. Warto przyjść i włączyć się
do zabawy.
Spektakl: „ Da Vinci miał ra
cję”, środa, 12 lipca, godz. 19.00
JOK, wstęp wolny
Happening: sobota, 15 lipca,
godz. 16.00, Rynek w Jarocinie
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WSPARCIE

Mam nadzieję, że będzie to kilka dni dobrej zabawy dla
wszystkich. Dla tych, którzy będą prezentować swój talent
i dla tych, którzy będą podziwiać zdolności swych kolegów.
Dlatego właśnie robimy ten festiwal. W tym roku, podobnie
jak w ubiegłym, zapraszamy na koncerty, wystawę, happenning i spektakl teatralny. Będzie taniec, muzyka, plastyka,
będziecie mieli okazję podziwiać Gang Misia Gibko, czyli ja
rocińskich mistrzów YO-YO. Jednym słowem z każdej dzie
IMPREZA DOFINANSOWANA
IMPREZA DOFINANSOWANA
dziny sztuki odrobina, by dodać smaku całości.
PRZEZ STAROSTĘ
PRZEZ BURMISTRZA
Będą oczywiście też warsztaty, na których mam nadzie
JAROCIŃSKIEGO
JAROCINA
ję, trochę się nauczycie, ale i też dobrze będziecie się bawić
Festiwal został wymyślony po to, by dać szansę młodym, POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW
I PRACOWNIKÓW OCHRONY
zdolnym ludziom i zachęcić innych do tego, by zajęli się
0 'C H IK A R A
sztuką (szeroko pojętą). Impreza oficjalnie trwa dwa dni 14
BANK
i 15 lipca, ale tak naprawdę zaczynamy już 11 lipca. We
l l l l l l SPÓŁDZIELCZY
wtorek otworzymy w Skarbczyku wystawę prac i zdjęć, któ
BS| W JAROCINIE
re powstały podczas ubiegłorocznych warsztatów plastycz
nych. Wystawę będzie można oglądać na pewno przez cały
1868
czas trwania festiwalu, a może i dłużej. Następnego dnia
zapraszamy Was do teatru, który chwilowo będzie miał swoją
siedzibę w JOK-u. 13 robimy sobie przerwę (bo jesteśmy
przesądni), a potem dwa dni koncertów, dobrej muzyki
i tańców. W tym roku skupiliśmy się na nowych brzmie
niach. Będzie więc hip-hop, raga, reggae i dancehall. Mamy
1995
nadzieję, że zabawa będzie przednia. Pierwszego dnia wy
stąpi jeden z najlepszych raperów w Polsce - O.S.T.R..
www.CKhikara.pl
BURMISTRZ
W sobotę zapraszamy na wielką imprę z tańcami w rytmach
ŻERKOWA
jamajskich. Na pewno super można się będzie zabawić na
MEDIA
rynku -15 lipca. Wielka akcja Teatru !T i uczestników warsz
MIEJSCA NA PROWADZENIE
tatów plastycznych rozpocznie się o 16.00. Warto przyjść,
WARSZTATÓW
UŻYCZAJĄ NAM:
zobaczyć i włączyć się do zabawy. O wszystkim możecie
ZESPÓŁ
SZKÓŁ
SPOŁECZNYCH
przeczytać w tym skromnym folderze festiwalowym. Są więc
W
JAROCINIE,
ZESPÓŁSZKÓŁ
informacje o zespołach, które zobaczycie na scenie i o wszyst
kich wydarzeniach. W tym roku wiersze zastąpiły teksty nii
PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
których młodych raperów. Pewnie wielbiciele tradycyjnej
ORAZ JAROCIŃSKI OŚRODEK
poezji oburzą się, ale przecież raperzy, to poeci z bloko
KULTURY
wisk, zobaczcie co mają nam do powiedzenia.
W tym roku mamy swoje festiwalowe radio interneto
ORGANIZATOR
we. Chłopacy z jarocińskiej grupy TRIBA robią wszystko b;
wystartowało. Tak więc aktualności festiwalowe, wywiady,
muzyka, to wszystko w Radiu Młodzieży Niezależnej.
S T O W A R Z Y S Z E N IE
Mam nadzieję, że pogoda nie popsuje nam koncerti
wych planów, a Dobre Anioły będą z nami, tak jak w zi
TERAZ
szłym roku. Do zobaczenia na imprezach.

P ja ro cińska

BEATA FRĄCKOWIAK
Stowarzyszenie Teraz Europa

EUROPA
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Jak będzie wyglądała ochro
na festiwalu?
Imprezę zabezpieczać będą
słuchacze i absolwenci naszej
szkoły z Kalisza i Poznania. My
wpajamy swoim słuchaczom, któ
rzy mają certyfikat do zabezpiecza
nia imprez masowych, żeby na ta
kich imprezach służyli nie jako ty
powi porządkowi, tylko jako oso
by, które potrafią doradzić i po
móc. Być na zasadzie tak zwane
go „stewarda” , który służy tej im
prezie i swoim zachowaniem i wy
glądem sprawia, że ta impreza bę
dzie kulturalna.
W Jarocinie ma zostać otwar
ta Policealna Szkoła Detektywów
i Pracowników Ochrony 0 ’CHIKARA. Jakie warunki trzeba spełniać,
żeby dostać się do tej szkoły?
Jest to dwuletnia szkoła poli
cealna, prowadzona w trybie za
ocznym, gdzie absolwent nie musi
posiadać matury. Przez dwa lata
nauki, absolwent uzyskuje zawód
Technika Ochrony. Poza tym otrzy
muję licencję drugiego stopnia,
upoważniająca do otwarcia wła
snej firmy ochroniarskiej. W pierw
szym semestrze słuchacz otrzy
muje certyfikat, który pozwala
ochraniać imprezy masowe. Ta
szkoła daje dobre przygotowanie
do funkcjonowania w normalnym
życiu. Mamy duży blok przedmio
tów prawnych. Prawo cywilne, ad
ministracyjne, karne, procesowe.
Jak również psychologia, socjolo
gia, oraz takie przedm ioty jak
pomoc medyczna, samoobrona
w szerokim pojęciu czyli strzela
nie, judo. Ten zawód wśród mło
dych ludzi cieszy się coraz więk
szym powodzeniem. Na zajęciach,
które prowadzę trzydzieści procent
stanowią dziewczyny. Chciał bym
zaznaczyć, że dziewczyny osiągają
bardzo dobre wyniki, nie tylko pod
względem nauki, ale również
sprawnościowym. Na zabezpiecze
nie festiwalu postaramy się o to,
żeby były również dziewczyny.
Wpływają one pozytywnie na pro
blemy zachowań, w pewien spo
sób łagodzą obyczaje. Prowadząc
pogadanki w ramach programu
„Bezpieczny uczeń” w szkołach
gimnazjalnych i średnich to dziew
czyny bardzo chciały wiedzieć
gdzie taką szkołę można skończyć.
Wiele osób, które nie mają zawo
du, chętnie by chcieli takie wy
kształcenie uzyskać. Dlaczego wła
śnie-Jarocin. Najbliższa nasza

Słuchacze i absolwenci Policealnej Szkoły Detektywów
i Pracowników Ochrony 0 ’CHIKARA, będą ochraniać koncerty
i wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu „Teraz Mło
dzi”. Będzie to dla nich nie tylko praca, ale również spraw
dzian wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas zajęć
w szkole. Od nowego roku szkolnego również w Jarocinie
w Liceum Ogólnokształcącym na ul. T. Kościuszki będzie
można uczęszczać do tej szkoły.

*rpy

Rozmowa z

ROMANEM KOLANOWSKIM,
wykładowcą w Policealnej Szkole Detektywów
i Pracowników Ochrony 0 ’CHIKARA w Kaliszu.

__K L
Roman Kolanowski prowadził w szkołach zajęcia w ramach programu
„Bezpieczny uczeń” . Na zdjęciu uczy podstawy samoobrony

szkoła mieści się w Kaliszu. Po co
ludzie z okolic Żerkowa, Kotlina,
Jarocina, Boreku Wlkp. Koźmina
Wlkp, mają dojeżdżać tyle kilome
trów, jeżeli mogą mieć taka szkołę
na miejscu. Wykłady prowadza wy
kładowcy, z odpowiednim wykształ
ceniem, którzy są przygotowani do
tego aby w jak najlepszy sposób prze
kazać wiedzę swoim słuchaczom.
Z nazwy szkoły wynika, że
można też po jej ukończeniu zo
stać detektywem?
Owszem, można założyć agencje
detektywistyczną. Jednym z przed
miotów jest detyktywistyka.
Czyli można zostać drugim
Rutkowskim?
Pan Rutkowski był skłonny
prowadzić u nas zajęcia, ale uwa
żam, że mamy odpowiednich fa
chowców do prowadzenia zajęć.
Praca detektywa jest to typowa
praca operacyjna, gdzie trzeba
mieć narzędzia i odpowiednia wie
dzę jak zbierać informację i dzia
łać w taki sposób, aby nie wejść
w konflikt z prawem. Do uprawia
nia tego zawodu także jest dużo
chętnych.
Podobno szkoła daję szansę
wyjazdu do Wielkiej Brytanii?
Nie tylko, ale tam na pewno.
Wyjeżdża się już w trakcie nauki na
praktyki miesięczne, które muszą
zostać zaliczone. Takie praktyki
można też odbyć w naszych rodzi
mych agencjach, ale mogą wyje
chać i odbywać je za granicą.
Czy jest jakaś grupa osób,
która nie może pracować w za
wodzie ochroniarza?
My przestrzegamy pewnych
zasad. Nie może być na przykład
tak, że do naszej szkoły chodzi
osoba karana. Od razu wysyłamy
zapytanie o karalność do komen
dy policji, jeżeli okazuje się, że dana
osoba była karana to już jest prze
szkoda. Jeżeli dana osoba posia
da złą kategorie zdrowia, to też nie
może zostać ochroniarzem. Jest
dużo ćwiczeń sprawnościowych,
wymagających dużego wysiłku.
W ciągu roku robimy obozy survivalowe, które też są swoistym spraw
dzianem. Tam właśnie stan zdro
wia musi być odpowiedni. Jeżeli
chodzi o karalność, to osobom,
które w trakcie nauki weszły w konfliktz prawem, zachowując się wsposób nieodpowiedni, również dzię
kujemy. Uważamy, że ochroniarza
mi powinny być osoby najlepsze,
która sobą coś reprezentuję.
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spektakl Teatru IT „Da Vinci miał rację”

rewelacyjny
sztuka Ronalda Topora wystawiana w ramach Międzynarodowego

15 lipca,

Rynek, godz. 16.00

Festiwalu Teatralnego Malta 2006

wielki happening

(teatr, plastyka, magia, wielka zabawa) Przyjdź koniecznie!
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Wystawa prac plastycznych i zdjęć, które powstały w czasie
ubiegłorocznych warsztatów plastycznych „Teraz Młodzi”.
Muzeum Regionalne w Jarocinie - SKARBCZYK,

otwarcie 11 Tipca,
godz. 20.00, czynna codziennie w godz. od 10 -1 4 .0 0
Ti
i od 16.00 do 20.00.
Warsztaty: plastyka, hip-hop i dj-ing, breakdance
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Podobała Ci się jarocińska

Publiczność?
Powiem standardowo jak za
wsze - dobra. Tym bardziej, że my
do Jarocina p asu je m y racze j
średnio. Myślę, że gramy dla specyficznej publiczności i, co byto
zresztą widać, bawili się fajnie,
sympatycznie.
Zaskoczyliście Jarocin. Zro
biliście naprawdę wielki show.
Jak oceniasz sw oją popularn°ść na dzień dzisiejszy? Nadal
c*ujesz się znany i łubiany?
Może to dziwnie zabrzmi, ale
niewiem, czy jestem łubiany. Zna[*y silą rzeczy, bo swego czasu
9°ścitem w każdej lodówce”. Ale
f° nie jest coś, do czego przywiąZui§ jakąś wielką wagę.
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Wiele fry zje re k m artw i się
0 Twoje włosy. Podobno czerwony kolor bardzo niszczy, a rozjasnienie go i zm ienienie na zie lo 
ny to już w ogóle zagłada. Jak
dbasz o swoje w łosy? Ile czasu
lni Poświęcasz?

Ja jestem inny i nie poświęcam
ltTI Czasu. Z natury jestem szatynem i wcześniej farbowałem się na
Czarno. Kiedyś po prostu z czystej
Różności poszedłem do fryzjera,
tedy Magda Femme miała takie
roamerykańskie warkoczyki na
. a,ei głowie. Spojrzałem w lustro
Powiedziałem fryzjerce: O kur...!
r°b mi niebieskie! Ona na to: Nie
niebieskiej, mam czerwoną.
Słodziłem się z determinacji. Nie
01 2a tym żadna filozofia. Nato
>ast
dla Plusa
tli
Pio _zielone
luniprv,
• zrobiłem oia
riusa
t° Iby. a wielkiej filozofii. Dla mnie
to
" M w t c M i a . To
i u jjest
c b i 11
iu
Job» /fnT.62- - znaczer|iamó
łoi.
zar
k-P'
red'
-i0*
3
■
praca).
Każ
dy zarabi
'boże i 'a na SW0Je bułki jal
Wet dnK9 W ten sP°s°b. Może na
Stern zi 'i26 s'^ stał°. że akurat je
-.ouny
Prauv„e
° ny na głowie. Jest tera
tera:
Praktycznie. Nie robię nic. Po pro
u od czasu do czasu przyjeżdż;
^JttHie fryzjer i nakłada mi kolejn,
rbę na głowę. Jestem nieznisz
alną osobą. I to, że te włos
ytrzymały te kilka lat i zdrowi'
przym ało te wszystkie koncerty
no g r * y tylko o tej niezniszcza
s . żalisz bardzo dużo papiero
Nie boisz się o sw ój głos

§ . 9los trzeba dbać (śmiech
n r ni e potrafię, ja tworzę kii
szat ^UlS ^ mstron3 kiedyś usły
nie/o Proszę Pana’ t0 Je s t naJPięl'
liD Ze> co pan dostał od Boga - pc
,0b7 f strunacb. Bez tego nie by
nie tego faceta. Ja się nad tyr
rnoi 2astanawiam. Być może ja
sku rnarna dojdę w końcu do wnic
sia; nZe Warto przestać palić. Ale dz
kobja to runie nie stać. Nie dosyć,;
i6s, la rzuciła wódkę po 40 latach,
J ZC*e O stali—
■
Unie
Wi? J e « f U Poswięcasz wygi
Wcaip -?0 dla ciel)ie ważny
i ° kacyjnip °. może zabrzmi pn
. n!6 rnus?B H e iestem jaki jeste
^eJWiei^j ? ° tego dorabiać żai
na.Scenie ♦ eol° 9 'i- Kiedy jeste
w tym °, Cała moja Przyjer
tyiksób wygiada?ram się w jak
f ' kodlat6^ ądać inaczej. Ale
r°żni mm ’ 26 iestem na sceni
st ^ ł o z H ea o dinn yoh
0>W’ T a k i£ n:e “Jestem Jaki j
D ^°bie j

u łn °s iłre a lity sho

l6i°9 ra n iie ? Sć t C5UłeŚ w * y
*y W Twn • ^ ^ s b ib ic jo n iz
Nie w u°JeJ naturze?
* ^iem,
czym tak napraw

jest ekshibicjonizm. Każdy z nas
na swój sposób jest ekshibicjo
nistą. A tym bardziej artysta, bo
stara się coś wyrazić na zewnątrz.
Jak się czułem? Po prostu dosta
łem kasę za to, że ktoś filmuje to,
co jest. Byłem sobą.
Zamieściłbyś znowu kamery
w swoim domu, gdyby padła
taka propozycja?
Tak. Widzenie zależy od punk
tu siedzenia. Ktoś ci mówi, że da
ci bańkę dolarów, jeśli przez 3 mie
siące będzie mógł cię filmować. To
nie jest sytuacja pod tytułem “Zaj
rzę w ciebie” czy “Zrobię twoje
nagie zdjęcia”. Nie! Ktoś dostaje
możliwość za określoną kwotę pie
niędzy. Ja nie jestem napalony na
pieniądze, żeby mnie źle nie zro
zumiano. To jest część mojego
“jobu”. Nie mogę się tego wstydzić.
Przecież nie robiłem relacji z po
grzebu. Nie sprzedałem jakichś
rzeczy fundamentalnie ważnych,
tylko zupełnie błahe i przyziemne.
Okazało się, że jesteśm y tylko
ludźm i i niczym w ięcej. To tak
samo, jakby pokazać przeciętną
rodzinę. Tam też by było od czasu
do czasu kur... mać, bo to jest
życie. Żaden wstyd.
Wspomagałeś kampanię wy
borczą Andrzeja Leppera. Jesteś
zwolennikiem Samoobrony?
Tak, oczywiście. Chciałem zostać
ministrem kultury i sztuki (śmiech).
Troszeczkę mi wstyd z tego powo
du, ale bez przesady. Nie brałem
udziału w kampanii. Brałem udział
w koncercie dla publiczności, któ
ra dzięki nam gromadziła się na
wiecach. Nie przypominam sobie,
żebym stanął na scenie i powie
dział: Andrew to je st to! Daleko mi
do tego.
A może planujesz karierę
polityczną? Przecież na pewno
byś się dostał...
Nie potrafię do końca kłamać,
więc nie byłbym dobrym polity
kiem. Jeśli mówię, że kocham
Boga, to ja Go po prostu kocham.
A w tym kraju takie wyznanie może

być odebrane: O, teraz to sobie
wymyślił. Nikt nie przyjmie tego do
siebie, że tak jest. Nie tak jak w
Stanach, że gdy coś mówisz, to
mówisz, co myślisz. Żyjemy w kra
ju hipokrytów, którzy idą na spo
tkanie z papieżem, gdzie jest pół
tora miliona ludzi, a potem pod
piec..lamy sąsiada. Zaczynamy
grzeszyć dwie minuty po spotka
niu z duchowym przywódcą poło
wy tego świata. Tacy jesteśmy.
Fani mogą przysparzać pro
blemów. Jak sobie z nimi radzisz?
Miałem teraz takiego fana z Su
chej Beskidzkiej, który mi groził
śmiercią. Powiedział, że dałem mu
ostatnio autograf. Ale za to, że
poparłem paradę równości, bo je
stem zwolennikiem wolności sło
wa, jeśli jeszcze raz mnie spotka
i dam mu autograf, on mi wbije nóż
i nawet nie będę wiedział kiedy i za
rżnie moje dzieci. Pisał anonimo
wo, ale już go znaleźliśmy z po
licją. Można by pomyśleć, że to
tylko takie gadanie. Ale od słowa
do czynu jest bardzo blisko. I nie
traktuję tego tak olewająco. Nato
miast wczoraj z fanami usiedliśmy
sobie przy jednym stole i rozma
wialiśmy do 3 nad ranem. To są
tacy ludzie jak ja. Różnimy się tyl
ko tym, że oni słuchają mojej mu
zyki, a ja jestem trochę znany.
W czasie koncertu pow ie
działeś, że zabrano Ci dzieci
Mandaryna w jednym z wywia
dów przyznała, że możesz je w i
dywać, kiedy tylko zechcesz,
pod warunkiem, że zapowiesz
się parę dni przed wizytą. Jak
jest naprawdę?
To jest kłamstwo. Ja siedzę
w takim punkcie, że nie są odbie
rane moje telefony, ani nie ma od
powiedzi na maile. To jest defini
tywnie powiedziane NIE. Zresztą
ona może mówić w wywiadach co
chce. Ja się muszę przed tym bro
nić. Tutaj mężczyzna nie ma żad
nych praw. W moim przypadku to
kobieta odeszła ode mnie, a nie ja
od niej. Nie widzę żadnego powo

du, żeby dzieci musiały za to pła
cić. Przykra sytuacja, ale nie będę
się żalił, będę walczyć przed są
dem. To nie jest żadna wojna, któ
ra dzieciom szkodzi, ponieważ one
na dzień dzisiejszy o niczym nie
wiedzą. Jedynym minusem jest to,
że nie widzą swojego ojca. A moim
zdaniem każdy dzień bez ojca jest
dniem straconym. Nieważne po
czyjej stronie jest racja. Ja jestem
człowiekiem, który raczej nikomu
żadnej krzywdy nie wyrządził i nie
widzę powodu, aby dzieci nie miały
możliwości przynajmniej raz w mie
siącu zobaczyć tatusia. To jest
straszne. Nie w idziały mnie na
Dzień Ojca, na Dzień Dziecka, ani
na dzień urodzin Xaviera. To jest
niezrozumiałe i niepojęte. Marta
w urodziny Xaviera wysłała mi ma
ila, że mogę jechać do niego 400
km do babci. Ale trudno sobie wy
obrazić, że otrzymując maila o go
dzinie 15, pojadę tyle kilometrów
zo ba czyć syna w śród rodziny
przesiąkniętej nienawiścią, prze
konanej o tym, że ich córka ma
rację. To jest bzdura. Myślę, że naj
lepsze, co się m ogło dzieciom
przydarzyć, to to, że nie będą żyły
w kłamstwie. A prawda jest taka,
że ich matka mnie zostawiła, po
święciła się karierze, jeśli można
to tak nazwać.
M ów iąc o karierze, tw oja
była żona twierdzi, że mieszka
jąc z Tobą była “zamknięta w zło
tej klatce’, nazwała się “niewol
nicą Isaurą’. Uważa, że gdy “Ich
Troje” zaczęło upadać, ona za
częła odnosić sukces. Ty nie po
trafiłeś się z tego cieszyć i to wła
śnie rywalizacja zabiła wasze
uczucie. To są słuszne zarzuty?
Ja nie wiem, jak można kogoś
zamknąć w złotej klatce. Zresztą
wszystko było widać w programie
“Jestem jaki jestem ”. Każdy ma
swój “job”. Ja miałem swój. A po
nieważ ona takiej pracy nie miała,
to stworzyłem jej “job”.
Czyli twierdzisz, że Mandary
na osiągnęła sukces dzięki Tobie?

To jest nieważne dzięki komu.
Zrobiła to. Ja do niej nie mam pre
tensji. Sprzedałem 12 milionów
płyt i nie będę się do nikogo po
równywał. Mogłoby to być z jednej
strony uznane za pokazywanie się,
kim ja to nie jestem. Bzdura. Ni
kim nie jestem. Trudno mi pozaz
drościć komuś, kto nawet nie jest
w stanie się zbliżyć do tej granicy
sukcesu, w ogóle ją osiągnąć.
Trzeba mieć olbrzymi tupet, żeby
pojechać na festiwal i walczyć o Bursz
tynowego Słowika w śpiewie. Trze
ba mieć jeszcze większyć tupet,
żeby stanąć i wszystkim powie
dzieć w twarz: Nie było tak źle. My
Polacy jesteśmy narodem, który
uwielbia się litować. Problem w tym,
że nie ma nad kim się litować. To
z całym szacunkiem dla Marty. Siłą
Marty Wiśniewskiej było to, że mia
ła rodzinę, dwójkę dzieci i męża,
który był przy niej w każdym mo
mencie. To, że nie było mnie w So
pocie, to była decyzja Marty, nie
moja. Ponieważja bym nigdy wżyciu
nie dopuścił do sytuacji, żeby ona
tam pojechała. Zrobiła jak uważa
ła. To jest jej decyzja. I to, że ode
szła i wyprowadziła się z domu, to
jest też jej decyzja. W dalszym cią
gu trudno mi to pojąć, ale straciła
największą siłę jaką miała - rodzi
nę. I nieważne, ile zdjęć zrobi so
bie z dziećmi, ile okładek będzie
zatytułowanych “Zdradzona, opusz
czona, n ie s z c z ę ś liw a ” . To nie
zmieni sytuacji, że prawda na koń- cu zwycięży. A prawda jest jedna.
Może teraz patrzę na to trochę
zimniej niż niegdyś, dlatego że nie
gdyś walczyłem o to, żeby było
dobrze. Ale to jest życie. A ono pi
sze własny scenariusz. Jaki napi
sze? Oby jak najlepszy. Im ona
będzie miała lepiej, tym moje dzie
ci będą miały lepiej.
A jak Ci się układa w nowym
związku? Jesteś szczęśliwy?
Super ślązaczka! Kto nie po
znał tego smaku, musi spróbować.
Chyba, że jest bardzo szczęśliwym
człowiekiem. Wtedy oby nie. Je
stem troszeczkę zaniepokojony,
ponieważ po raz pierwszy w życiu
od pół roku z nikim się nie posprze
czałem! (śmiech)
Często grasz na takich dar
mowych, charytatywnych kon
certach jak w Jarocinie? Bo ten
jest za darmo prawda?
To jest koncert, za który zapła
cili Sami Swoi. Namówiłem Sa
mych Swoich, aby sfinansowali ten
koncert. To, że zagraliśmy tam za
darmo to jest jedna rzecz. Ale tech
nika, która tam stanęła kosztowa
ła pieniądze, pracowało przy tym
70 osób, nie licząc ochrony. Z jed 
nej strony burmistrz zadbał o to,
a z drugiej Sami Swoi. Nam się
zdarza grać do 10 % koncertów “za
friko”. Propozycji jest bardzo wie
le, ale nie wszystkie się udają. A dla
czego zagraliśmy w Jarocinie? Nie
odpowiadam na te pytania i nie
rozmawiam na ten temat, bo o tym
się nie rozmawia, to się robi.
Pow ied ziałeś rów nież, że
dołożysz swoje “5 groszy”. Tyle,
ile będzie brakowało...
Tak. Zrobimy to. Co tu jest do
gadania. To nie jest operacja, która
kosztuje 400 tys. dolarów. Zresztą,
nie rzucajmy słów na wiatr. Zrobimy
swoje. Widziałem się z mamą Bart
ka. Młoda, fajna kobieta, która
przeżywa swój mały dramat. Wi
działem wczoraj uśmiech na jej
twarzy, bo wiem, że zdaje sobie
z tego sprawę, że wszystko będzie
dobrze. To je s t najw ażniejsze.
Wczoraj słyszałem, że zebrano 18
tys. złotych. To jest kropla w mo
rzu. Zamiast kupować 48 samolo
towy, co nam gów... dadzą, mogli
byśmy ratować o wiele więcej.
Rozmawiała MICHALINA MARCZAK
współpraca TOMASZ GRYGIEL
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B R U K O W A
W O K O L IC Y
Wszelkie atesty budowlane

D rew n o o p ało w e
ciąg ła s p rze d a ż
STANO S, J arocin,
al. N iepodległości 30
tel. (0- 6 2) 5 0 5 -3 0 -9 0

• drewniane
• dachowe

ZEWNĘTRZNEGO LABORATORIUM
• BLOCZKI BETONOW E B 6
• P U S T A K I-A LFA ” i “ALFA1/2”
• STROPY “TERIVA"
9 • TR YLIN KA Z W IBRO PRASY
2 * SIATKI D O ZBR O JE N IA BET.
D • PRAWDOPODOBNIE NAJTANIEJ •

DRZWI
BRAMY
GARAŻOWE
m m

Pokrycia dachowe
Usługi Ogólnobudowlane

oknobud
m .

M o ntaż, p o m i a r , » A T H ? / 7
tra n s p o rt
U H M !

CEMENTY PORTLANDZKIE I
S
HUTNICZE
O
CZYSTE I Z DODATKAMI
N Z BIEŻ. PROD. CEMENTOWNI
9 WORKI 25 kg, NA PALETACH
OFOLIOWANYCH
O DOW ÓZ I ROZŁADUNEK NA
g W SKAZANE MIEJSCE GRATIS
< » DEKLARACJE JAKOŚCI* ATESTY*
PPH „DAKAR ”, WIECZYN 26a
tel./fax: (0-62) 741-68-37
kom. 0-602/713-279
oraz 0-604/265-435
e-mail: dakarbet@ wp.pl
• ZACHĘCAJĄCE WARUNKI PŁATNOŚCI
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p o leca:

Zapraszamy

kurczaki
z rożna
golonki

K A S A C J A

NOWOOTWARTYSALON

POJAZDÓW

Zapraszamy
do największego w regionie
nowego salonu skuterów,
części i akcesorii

Za złom o w an y pojazd p łacim y g otó w ką

Sprzedaż używanych
części samochodowych

profil PLUSTEC i ALUPLAST 3- i 5-komorowy | g p p r

- rolety zew., aluminiowe i wew. tkaninowe
- żaluzje pionowe i poziome
- moskitiery, parapety

^

£
n

ilu p la st'

OKNA I DRZWI PCV

m

N a jw y ż s z e c e n y !

do ogró dka piwnego
przy m yjni ręcznej
od 8.00 do 2 0 .0 0

gwarancja • serwis

atrakcyjne c e n y rrn na"
p rom ocje
łiliH y

W ię k s z e ilości z ło m u
o d b ie r a m y w ła s n y m tra n s p o rte m

Wyszki 84, tel. (0-62) 740-52-33

Piaski, ul. Warszawska 61, tel./fax (0-65) 571

P r o m o c ja

R abat
na wszystkie materiały
Budowlane, Wyposażenie łazienek i kuchni, Instalacje domowe, Technika grzewcza
Farby, lakiery, kleje, Materiały wykończeniowe, Dekoracje,
Oświetlenie i artykuły elektryczne,
Narzędzia i elektronarzędzia, Chemia gospodarcza i środki czystości

Market PSB Mrówka, Jarocin, ul. Wojska Polskiego 44, tel. 062/747
godz otwarcia: dni robocze 8-18, soboty 8-14
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SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE PRZEGRAŁY Z FESTYNEM SPÓ ŁDZIELC ZO ŚCI
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Polka Jarocinka
na finał
Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Ludowej w Potarzycy od
dziesięciu lat sprawuje mecenat
nad Zespołem Folklorystycznym
„Snutki”. Prowadzi także różne
formy edukacji folklorystycznej
oraz organizuje imprezy kultural

poznaw ali elem enty folkloru
wielkopolskiego. Uczyli się tań
ców regionalnych, m.in. Polki Jarocinki, którą wspólnie ze „Snutkami” zatańczyli na koncertach
w czasie IX Międzynarodowych
Spotkań Foklorystycznych. Rów

2ESPÓŁ Z UKRAINY zaprezentował nieprawdopodobne umiejętności taneczne

| PODNASZYM
B I PATRONATEM
■luż po raz dziewiąty na Ziemi
ar°cińskiej gościły polskie i za
o c z n e zespoły folklorystyczne.
° d kilku lat spotkania odbywają
Slę w pierwszy weekend lipca. Jest
todata niezmienna, ale mimo tego
Już drugi rok z rzędu w tym samym
erniinie co koncert galowy został

nych pracuje społecznie cały
sztab ludzi należących do Stowa
rzyszenia M iłośników Kultury
Ludowej w Potarzycy. Dołożono
wszelkich starań, aby goście do
brze czuli się na Ziemi Jarociń
skiej. Wiele superlatyw na temat
atmosfery tej imprezy jak zwy
kle można było usłyszeć podczas
niedzielnego spotkania kierowni
ków zespołów. Cóż, jeśli nie po
szła z tym w parze ilość widzów,
będąca dla wielu miarą sukcesu

„'■'OH,

FO LkODARZAMI IX MIĘDZYNARODOWYCH s p o t k a ń
n^ KL°RYSTYCZNYCH były „Snutki” z Potarzycy. Zespół
Zespól wystąpił
' n°wym repertuarem - suitą góralską

j

cą

§anizowany Festyn Spółdziel
Cj°Sc*- Nie po raz pierwszy jaroj,n’acy byli p ostaw ien i przed
^ 'e c z n o ś c ią wyboru imprezy,
tófcj chcieliby uczestniczyć.
:
Zeszłorocznym konflikcie

^nteresów organizatorzy próboJ ę ' d°gadać się co do zmiany
^ >nu festynu. Na kilka miesięCZeśniej wiadomo było, że
ty ?dił się z tygodniową przerwą,
si °Stalnich tygodniach okazało
te ^ednak, że obie imprezy będą
0 Ornego dnia. Odbyło się to
W naczną szkodą dla spotkań
bli '^ s ty c z n y c h . Cały wysiłek
S[aj ° r°cznyeh przygotowań zot>i> ?aPrzet>aszczony. Nad orga' acJą sPotkań
s
folklorystycz

imprezy. W poprzednich latach,
gdy nie było żadnych konkuren
cyjnych festynów, na występy do
amfiteatru przychodziły setki jarociniaków. Zespoły, które poko
nały ogrom ne odległości, aby
wystąpić w tym roku w Jaroci
nie, m iały przed sobą praw ie
pustą widownię. Na koncert przy
szli jedynie najwierniejsi wielbi
ciele folkloru, rodzice i dziadko
wie w ystępujących dzieci. Aż
szkoda, że tak mało publiczno
ści obejrzało świetny technicznie
i bardzo widowiskowy występ
Zespołu Folklorystycznego „Wienoczek” z Oleksandrii na Ukra
inie. Był to jedyny zespół, który
bisował w czasie koncertu galo

wego w jarocińskim amfiteatrze.
Ale nawet grupy z Ukrainy, Chor
wacji, Bośni i Hercegowiny, Mołdowy i Polski nie były w stanie
przyciągnąć jarociniaków. Bar
dziej atrakcyjny okazał się występ
zespołu „Roma”.
Obserwując od ośmiu lat festi
wal widziałam, jak impreza stop
niowo się rozwijała. Przyjeżdżały
coraz lepsze zespoły, przybywało
widzów, którzy przyzwyczaili się
do tego folklorystycznego święta.
Dobrze byłoby jednak odświeżyć
formulę festiwalu, tym bardziej, że
w przyszłym roku przypada dzie
siąta, jubileuszowa edycja spo
tkań. Może warto byłoby pomy
śleć o zmianie miejsca. Jarociński
amfiteatr tworzy zbyt duży dystans
pomiędzy widownią a wykonaw
cami. Zdecydowanie lepiej oglą
da się występy w Potarzycy, na
placu przy Domu Wiejskim, gdzie
nierzadko publiczność bywa wcią
gana przez zespoły do w spólnej
zabawy. W sobotę 1 lipca zespo
ły wystąpiły w skansenie w Rus
sowie. Tematem przewodnim kon
certu były zwyczaje weselne. Każ
da z grup przedstawiała charakte
rystyczne obrzędy typowe dla ich
kultur. Impreza udała się, a zespo
ły nie mogły też narzekać na brak
publiczności. Może warto byłoby
zorganizować podobny koncert
w Jarocinie lub w okolicach. Po
szukiwanie nowych sposobów,
atrakcyjnych form zaznajamiania
ludzi z folklorem mija się jednak
z celem dopóki w tym samym cza
sie będą się odbywały inne kon
kurencyjne imprezy. A przecież
tak wiele mówi się i pisze na te
mat konieczności edukacji regio
nalnej. Być może taki sposób przy
bliżenia folkloru okazałby się bar
dziej skuteczny niż długie, pod
ręcznikowe wykłady.
LIDIA SOKOWICŻ

EFEKTEM KOŃCOWYM WARSZTATÓW było wspólne wykonanie
Polki Jarocinki przez tancerzy z Polski, Mołdowy i Ukrainy

ne, wśród których najważniejszą
są Międzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne. Tegorocznej
edycji towarzyszyły Międzyna
rodowe Warsztaty Folklorystycz
ne, w których uczestniczyły trzy
młodzieżowe zespoły: „Snutki”
z P otarzycy, „ B o b o c z ie łu ł”
z Mołdowy oraz „W ienoczek”
z Ukrainy.
Warsztaty zostały sfinanso
wane przede wszystkim z dota
cji uzyskanej przez stowarzysze
nie w ramach programu „Prze
m iany w R eg io n ie” - RITA
(ścieżka grantowa: „Inicjatywy
lokalne”). W czasie trwających
prawie tydzień warsztatów mło
dzi ludzie z Ukrainy i Mołdowy

nież Polacy mieli okazję poznać
elementy folkloru mołdawskiego
i ukraińskiego, podczas specjal
nych wieczorów poświęconych
poszczególnym krajom. Dla mło
dzieży zorganizowano wyciecz
ki. N ajw iększe w rażenie na
uczestnikach zrobił wyjazd do
Gołuchowa, szczególnie zagroda
żubrów. Współpraca zawiązana
między „Snutkami” a zespołem
mołdawskim jest kontynuacją
wcześniejszej wymiany. N ato
m ia st p rz y ja ź ń z zespołem
ukraińskim została zapoczątko
wana w czasie warsztatów i bę
dzie kontynuowana w oparciu
0 partn erstw o m iast Jarocin
1 Oleksandria.
(is)

------------------------ J A R O C I N ---------

Dyplomy za s e rw e tk i

Już po raz piąty w Jarocinie została zorganizowana Wysta
wa Sztuki Ludowej Powiatu Jarocińskiego. Imprezę, podobnie
jak w latach ubiegłych, przygotowało starostwo powiatowe. Tym
razem jednak twórcy wystawiali się nie na jarocińskim rynku, ale
na placu przy osiedlu Konstytucji 3 Maja. Wyroby rękodzieła pre
zentowało ponad 20 artystów ludowych, w tym również podopiecz
ni Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach oraz
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie. Otwarcia ekspozycji
dokonał starosta Sławomir Wąsiewski, który również wręczył
uczestnikom dyplomy. Wystawie towarzyszyły występy zespo
łów śpiewaczych. Na scenie zaprezentowali się „Ciświczanie”,
„Goliniacy” i „Potarzyczanki”.
(is)
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JAROCIŃSCY POWSTAŃCY W IELKO PO LSCY

BRONISŁAW SOBAŃSKI
Bronisław Sobański - syn Sta
nisława i Władysławy, urodzony
30 lipca 1898 w Turowach, powiat
Pleszew, woj. poznańskie.
Po ukończeniu szkoły podsta
wowej w Borku, w 1912 roku
podjął naukę zawodu u swojego
ojca, właściciela młyna motorowe
go w Borku.
1 marca 1917 roku zaciągnię
ty do służby wojskowej w armii
pruskiej do 5 pułku saperów w
-Głogowie. Po przeszkoleniu wy
słany na front rosyjski, następnie
francuski, gdzie przebywał aż do
zakończenia I wojny światowej.
Po ucieczce z pruskiego wojska
udał się wraz z dwoma innymi żoł
nierzami przez Berlin do Leszna.
Dotarli tam 27 grudnia 1918 roku.
Dzięki ostrzeżeniu polskiego ko
lejarza udało się im na dworcu
kolejowym w Lesznie uniknąć roz
brojenia i internow ania przez
. bfiemców. Następnego dnia So
bański wraz z Marcinem Glapiakiem z Kąkolewa wyruszył w stro
nę Gostynia. Po drodze napotkali
patrol powstańczy i trafili do sie
dziby powstańców w Borku, gdzie
złożyli raport o szacunkowej ob
sadzie wojska na dworcu i całego
m iasta L eszna kom endantow i

Kompanii Boreckiej ppor. Ignace
mu Talarczykowi.
Na początku stycznia (02.01.1919)
cała kompania wyruszyła z Borku
i skierowała się pod Leszno. Wkrót
ce powstańcy obsadzili Kąkolewo. W pierwszej bitwie pod Nową
Wsią powstańcy zdobyli m.in. 15
karabinów ręcznych i 2 maszyno
we, granaty ręczne i amunicję. Sa
mej wsi jednak nie udało się zdo
być, gdyż była silnie obsadzona
i powstańcy zostali zmuszeni do
wycofania się do Kąkolewa. W bi
twie tej zostało rannych 12 pol
skich żołnierzy, w tym brat Broni
sława Sobańskiego - Edmund.
Dwa dni później Kompania
Borecka, w której służył Broni
sław Sobański, wraz z Kompanią
Krzywińską stoczyła walki pod
Osieczną, w których zginęło 12, do
niewoli wzięto 18 Niemców i zdo
byto większą ilość amunicji i bro
ni. Wśród powstańców poległ Sta
nisław Gogulski z Borku. 15 stycz
nia 1919 roku żołnierze Kompa
nii Boreckiej złożyli przysięgę
powstańczą w kościele w Kąkolewie, którą odebrał ks. dziekan Steimetz z Osiecznej.
Pod koniec stycznia Niemcy
próbowali zająć Kąkolewo. W tym

OGŁOSZENIE

Gnieźnieńska
%

a S fe G D

CERTYnKAT

V

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
s ta c jo n a rn e i n ie s ta c jo n a rn e

fl m m m m m
® W F II1 ¥ » © i s m w < g * W g & K & p g A R W

II W M f if M lg J - NOWA SPECJALNOŚĆ
ROZDAJEMY LAPTOPY
S t u d iu j w J E D Y N E J U C Z E L N I W P O L S C E . * tó ra
B E Z P Ł A T N IE U D O S T Ę P N IA L A P T O P Y Z P E Ł N Y M O P R O G R A M O W A N IE M
S t u d e n c i „ S y s t e m ó w I n f o r m a t y c z n y c h ^ z a r z ą d z a n iu I k o m u n i k a c j i "
o d t r z e c ie g o s e m e s t r u s t u d ió w ,
o b o j ę t n i e c z y b ę d ą w d o m u , n a z a ję c ia c h c z y w a k a c ja c h
B E Z P Ł A T N IE K O R Z Y S T A J Ą Z L A P T O P Ó W W

A k o ń c z ą c na ukę p o BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE
m o gą k u p ić la p to p a , z k tó ry m z d o b y li ty tu ł lice n cja ta .

Oferujemy również
KULTUROZNAWSTWO*

✓ ZARZĄDZANIEINSTYTUCJAMI
KULTURY
✓ KULTURAAUDIOWIZUALNA
IMEDIA
✓ ANIMATORŻYCIA
KULTURALNEGO
/ TURYSTYKAKULTUROWA
* w przygotowaniu

Szczegółowe informacje:
ul. Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno
tel. 061 425 75 70, fax: 061 425 53 54
e-mail: dziekanat@gwshm.edu.pl

HMf —
j • GOGIKA
ACJA ELEMENTARNA
Z TE R AP IĄ PEDAGO GICZNĄ
✓ PROFILAKTYKA I TERAPIA
PEDAGO GICZNA
✓ PROM O CJA ZDROW IA
Z ARTETERAPIĄ

czasie obsadę tego miasteczka sta
nowiła, oprócz Kompani Borec
kiej, część Kompanii Śremskiej
oraz Krzywińskiej, i tak stan li
czebny wynosił około 150 po
wstańców. Żołnierze niemieccy

przez niego oddelegowany do two
rzącej się Ekspozytury Dziedzice.
Mianowany szefem kancelarii,
funkcję tę pełnił aż do zakończe
nia III Powstania w październiku
1921 roku. Powierzono mu wtedy

BRONISŁAW SOBAŃSKI z żoną Ireną - ok. 1931 r. (zdjęcie ze zbiorów
córki powstańca Marii Nowak)

zaatakowali przy wsparciu artyle
rii z Nowej Wsi, natomiast od stro
ny Leszna nadjechał niemiecki
pociąg pancerny. Powstańcy byli
jednak przygotowani i już wcze
śniej, licząc się z taką możliwo
ścią, wymontowali część torów
kolejowych. A w pobliżu tego
miejsca, w łesie pozycje zajął od
dział szturmowy pod dowództwem
B. Sobańskiego. Gdy Niemcy za
jęli się montażem szyn, oddział
Sobańskiego ostrzelał ich, zmusza
jąc do odwrotu. Następnie założył
posterunek w budce kolejowej,
który miał za zadanie, jako wysu
nięta placówka, kontrolę w stronę
Leszna i Osiecznej.
W kwietniu 1919 roku cała
kompania została przeniesiona do
Śmigla na kilkutygodniowy odpo
czynek, a potem przegrupowana.
Kompania Sobańskiego została
skierowana na odcinek Sępólno i na
stępnie do Bydgoszczy, gdzie we
szła w skład 6-go Pułku Strzelców
Wlkp. Pułk ten został wysłany na
front wschodni, Bronisław Sobań
ski walczył wraz z nim aż do za
kończenia walk w lutym 1921
roku. Następnie wrócił do Ostrowa
i zajął się szkoleniem rekrutów.
Wkrótce jednak, na apel płk Śli
wińskiego - dowódcy spod Lesz
na, Bronisław Sobański zgłosił
się jako ochotnik do III Powsta
nia Śląskiego. Wraz z 15 podwład
nymi 01.03.1921 roku wyruszył do
Warszawy, a następnie do Krakowa.
Tam zaopatrzono go w niezbędne
dokumenty - stał się obywatelem
szwajcarskim - i skierowano do
Ekspozytury Dziedzice. Wkrótce
przekroczył granice Śląska i dołą
czył do oddziału lotnego. W ciągu
3 dni brał udział w różnych potycz
kach pod Pszczyną i w końcu do
tarł do Dziedzic. Tam zgłosił się do
komendanta, płk. Neumona, i został

likwidację Ekspozytury. (Komen
dantem Ekspozytury Dziedzice
był por. Zborowski, zastępcą cho
rąży Hutek, inni pracownicy to:
plutonowy Kula, Michał Paterski
z Cerekwicy pow. Jarocin i Józef
Danek z Krobi, pow. Gostyń). Po
zakończeniu III Powstania Ślą
skiego Bronisław Sobański wrócił
do swojego pułku w Ostrowie i otrzy
mał awans na sierżanta.
Po śmierci swojego ojca, w po
łowie listopada 1921 roku zwolnił
się ze służby i zajął się prowadze
niem rodzinnego młyna parowego
w Jaraczewie. Gdy w czerwcu
1931 roku ożenił się z Ireną Bu
rzyńską (ur. 28.01.1907 r. w Do
lsku), otrzymał od swojej matki
młyn ten wraz z gospodarstwem
na własność. Poza pracą zawodową
udzielał się społecznie. W roku
1927 był członkiem Rady Nadzor
czej , a w latach 1927 -1939 człon
kiem Zarządu w Banku Ludowym
w Jaraczewie.
W lipcu 1931 roku Bronisław
Sobański został wybrany wój
tem Gminy Jaraczewo (pow. Ja
rocin) i funkcję tę sprawował aż
do aresztowania przez żandarme
rię niemiecką 8 września 1939
roku. Przewieziony do więzienia
w Jarocinie, a następnie do Pozna
nia, gdzie osadzono go w więzie
niu na ul. Młyńskiej. Był tam tor
turowany i zmuszany do pracy
w młynie przy ulicy Fabrycznej.
Z więzienia został zwolniony 8 grud
nia 1939 roku, jednak musiał przez
ponad rok ukrywać się w Mamliczu
u swojego przyjaciela, ponieważ
w Jaraczewie i Borku poszukiwa
ła go żandarmeria niemiecka.
Wkrótce po aresztowaniu Bro
nisława Sobańskiego jego żona
wraz z czterema synami - Broni
sławem, Włodzimierzem, Irene
uszem i Witoldem została zmuszo-

na do opuszczenia własnego domu,
wywłaszczona i pozbawiona całe
go majątku. Rodzinę Sobańskiego
dokwaterowano do rodziny Woliń
skich w Jaraczewie. Młyn przeję
to na potrzeby wojska, a w gospo
darstwie Sobańskich zamieszkał
niemiecki przedsiębiorca. W po
łowie 1942 r. Irena Sobańska wraz
z synami opuściła Jaraczewo i dołączyła do męża w Mamliczu. Tam
urodziło się ich kolejne dziecko,
córka Janina. Na wygnaniu Sobań
scy przebywali do końca lutego
1945 roku, by wreszcie 13 marca
wrócić do domu. Trzy miesiące
później Sąd Grodzki przy wrócił im
prawo do nieruchomości w Jara
czewie - swój młyn Bronisław pro
wadził do przejęcia go przez
Gminną Spółdzielnię „Samop0"
moc Chłopska” w Jaraczewie w
maju 1948 roku. W tym okresie
Sobańskim urodziły się dwie ko
lejne córki - Anna i Maria. Do roku
1950 Bronisław Sobański był Pra"
dem młyna. W roku t)11
v Jaraczewie został upan
lony, a rodzina Sobański
jna do opuszczenia doń13
irca 1951 roku Sobański
vał w PGR Zalesie ko»
ńa jako księgowy, a nastęP^
tał administratorem f0^ 1^
/ory, należącego do r
>. Od 1957 roku Bronis 3
!•: L..J „ łln n L ip m Z B O ^
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podporucznika.
i a lna
id p
u u p o t U Ł Z .1 U 1 Y W
' C f)~
Dopiero po 18 latach stara3 ^
bańscy odzyskali swój dom jyiiku
raczewie, jednak połowę budynk11
BronislaVV

zajmowali lokatorzy
az do
Sobański mieszkał w nim 1974
swojej śmierci 10 stycznia
roku.
, . 'gfopi

Za swoją służbę Ojczyźnie
..
staw Sobański został odzna° ^
Krzyżem Kawalerskim Polom

StitU,a

• m Powstać

Wielkopolskim Krzyzem r
czym
Krzyżem Niepodległości
Gwiazdą z Mieczami
Krzyżem Rycerzy Śmierci ^ oWej
Medalem Zasłużony Polsce
Odznaką Grunwaldzką
a na
Mianowany przez Radę Pan.gj2 r.
podporucznika 31 stycznie

kata az
a

Irena Sobańska mic‘sZ
1994 ^
do śmierci, 10 maja
się
w Jaraczewie, nie doczekawszy ■ •
zwrotu młyna. B u d y n e k rnlyn‘
rodzina Sobańskich o d z y s k i d°'
pi ero w 1996 roku.
10'
Na podstawie wsp°,n" '^ n a 
pisanych przez BronislaWCl
skiego i je g o n a j m l o ó ^ J ^ ^
M arię oraz zapisków, zClS ajduj4'
dokumentów i fotograf11
cycli się w posiadania r0 oprac f ^
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J J n a s i m il u s iń s c y
świat przyszli:
dOMINIKA TALARCZYK, PIOTR SYGUT, RADOSŁAW HYŻYK, KACPER SZYMCZAK, AMELIA WOJtECKA, ANNA WALENDOWSKA, KACPER IDKOWSKI, KONRAD KACZMAREK, DAMIAN KOŚCIELNY
syn Agnieszki i Łukasza Mazurków

zJarocina

Wiktoria Torczyńska
z Góry

ur. 6 lipca o godz. 22.35,
waży 3.430 g, mierzy 57 cm

Wiktoria Szymendera
z Mieszkowa

ur. 3 lipca o godz. 9.40,
waży 2.960 g, mierzy 52 cm

ur. 8 lipca o godz. 4.40,
waży 3.280 g, mierzy 55 cm

Kacper Sobczak

Kacper Kuchn

z Witaszyc

z Ruska
ur. 9 lipca o godz. 21.30,
waży 3.990 g, mierzy 58 cm

ur. 9 lipca o godz. 7.20,
waży 3.000 g, mierzy 54 cm

v

21

e

na ślubnym
kobiercu
8 lipca
ANNA JĘDRZEJCZAK
(Cerekwica "Nowa)
- TOMASZ CIUBA
(Sichów Duży)
13 lipca
JUSTYNA MAĆKOWIAK
(Jarocin)
- RAFAŁ JÓZEFOWICZ
(Jarocin)

Czesławie Rataj
czak z okazji 70-tych
urodzin dużo zdro
wia, radości, błogo
sławieństwa Bożego
oraz wszelkiej po
myślności życzą: syn
Kaziu z żoną Beatą,
córkami Karoliną
i Eweliną oraz teścio
wie Sorgowiccy
Tom kow i Bączykow i z okazji 35-tych
urodzin dużo zdro
wia, szczęścia i bło
gosławieństwa
Bożego życzy
chrześniaczka
Ewelinka z rodzicami
i siostrą

15 lipca
DOROTA KRÓWKA
(Wyszki)
- MARCIN MICHALAK
(Ruda Komorska)
EWELINA PSZCZOŁA
(Kruczyn)
- RAFAŁ MERKLINGER
(Chwalęcin)
PATRYCJA MALCZEWSKA
(Jarocin)
- KAROL JOACHIMIAK
(Jarocin)
JULITA KRAUSE
(Wilkowyja)
- MARIUSZ PEŁCZYŃSKI
(Wilkowyja)

18-te urodziny świę
tuje Grzegorz
z Ludwinowa. Dużo
zdrowia, radości,
szczęścia w życiu
i miłości oraz moc
wrażeń przy spełnia
niu marzeń życzą:
Natalia, Marlena,
Blanka, Ania, Arek,
Łukasz i Sławek

.„ aaT

Odbitki wykonuje:
C YFR O W E STUDIO"
ul. Wrocławska 13
63-200 Jarocin
tel. (0-62) 747-75-70

Kodak

Zdjęcia noworodków
prosimy odbierać
w Cyfrowym Studiu Kodak,
ul. Wrocławska 13

Dwadzieścia lat „Karasia”

Wasze imieniny są jeden raz
w roku, niech będą szczęśliwe
i pełne uroku. My ze swej strony
ślemy Wam życzenia by się spełni
ły wszystkie Wasze marzenia.
Takie życzenia Paw ełkowi i J u litce przesyła Agatka z rodzicami

Suma m ierzącego 87
cm i ważącego 5,70 kg zło
wił Andrzej Hałajdak z Lise
wa na gliniance w Żerkowie.
Jest z niego dumny, tym bar
dziej, że to pierwsza taka
zdobycz w jego 30-letniej ka
rierze wędkarskiej i pierwszy
tej wielkości sum złowiony
w żerkowskiej gliniance, (ann)
------- O G Ł O S Z E N I A

dwudziestolecie istnienia obchodziło koło
^ k a r s k i e „Karaś" w Kotlinie. U roczystość
■etniły indywidualne zawody spławikowe.
Ce Wędkarze zebrali się o 5.30 rano na glinian
ie w Kotlinie. W szranki stanęło aż 36 zawodnin ’ w tym 5 juniorów. Rywalizacja trwała trzy
Jury brało pod uwagę głównie wagę.
(£. 0rdów niestety nie było. - Akurat w ten
^ n ryby słabo brały, wagowo były małe, ale
tyj aźr>iejsze, że irtipreza nam się udała - ponam Jarosław Burdelak, prezes koła
■Na zwycięzców czekały puchary. Natomiast
Pozostałych uczestników były nagrody pocie
n ia .
wn Jubileusz koła „Karaś” stanowił okazję do
lż e n ia wyróżnień i dyplomów dla zasłużoVch wędkarzy. Na spotkanie przybył także wójt
Kotlin Walenty Kwaśniewski oraz staroa Sławomir W ąsiew ski. Nie obyło się bez
?Vc;
' 2eu i gratulacji. Samorządowcy dziękowali
u . karzom za uporządkowanie glinianek i dba° Sc o środowisko.
Kotl
'nskie koło „Karaś” liczy 123 członków.

W tym gronie jest również jedna kobieta. Zebra
nie założycielskie miało m iejsce w 1986 roku,
choć już wcześniej na terenie gminy działały dwie
sekcje wędkarskie. Koło wyremontowało na wła
sne potrzeby pomieszczenie przy ul. Poznańskiej
w Kotlinie. Zagospodarowało staw szkolny oraz
wydzierżawiony od gminy staw gliniankę w Kotli
nie. Wędkarze opiekują się również tamą na rze
ce Lutynia w Słupi. By pozyskiwać dodatkowe
środki organizują zabawy, festyny i zawody węd
karskie. - W 1994 roku kotlińskie koło zorgani
zowało po raz pierwszy zawody na rzece Luty
ni o Przechodni Puchar Lutyni. Impreza ta na stałe
weszła do naszego kalendarza - podkreśla Jaro
sław Burdelak.
(mat)

ZWYCIĘZCY ZAWODÓW
SPŁAWIKOWYCH:
| I. Jacek Nowak (koło jarocińskie)
II. Mateusz Jankowiak (koło kotlińskie)
III. Tadeusz Laskowski (koło kotlińskie)
Wśród juniorów najlepszy okazał się Dawid Burde
lak, a tuż za nim Łukasz Piątka (koło kotlińskie)

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

KURSY
TAŃCA

DLA NOWOŻEŃCÓW

i____________________________ i

IN D Y W ID U A L N E
zajęcia taneczne
Instruktor Barbara Korach

tel. 0-510/244-565
ZAKŁAD KAMIENIARSKI
SEBASTIAN JAKUBIAK
Jarocin ul Poznańska 18

tel. (0-62) 747-78-24, 0-604/298-075

O FER UJE:
* SCHODY
* P A RA PETY
•K O M IN K I
•A K C E S O R IA
z gran itu
z m osiądzu
•W A Z O N Y ,
LA M PIO N Y
LITE R Y Itp.

* WIOSENNA PROMOCJA •

9 lipca Magdalena i M ariusz
Jachim czakow ie obchodzili 1-szą
rocznicę ślubu. Dużo miłości,
szczęścia i zdrowia życzą:
córeczka Zosia, rodzice,
rodzeństwo oraz dziadkowie

Zapraszamy naszych
Czytelników do przyno
szenia zdjęć z imprez
rodzinnych, rocznic ślubu,
imienin czy urodzin.
Prosimy o zaznaczenie,
kto obchodzi jakąś uro
czystą okazję,
np. rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego,
kto postanowił zrobić jubi
latom niespodziankę.

Zdjęcia publikujemy
bezpłatnie.
Prosimy
o nieprzesyłanie
życzeń pocztą.

i
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O GŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108)

www.gj.com.pl

WIMAR-BIS

ZARZĄD POWIATU W JAROCINIE
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.
Rokowania odbędą się dnia 17 sierpnia 2006r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12,
pokój nr 30.
Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana (piętrowym budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej
719,8 m2znajdującym się w spisie zabytków i objętym ogólną ochroną w granicach wpisu urbanistycznego) położona w Żerkowie przy
ul. Mickiewicza 30, oznaczona w ewidencji gruntów na ark. mapy 3 jako działka nr 236 o pow. 0.1136 ha, która według studium
kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Żerkowa położona jest na obszarze o zdefiniowanym przeznaczeniu:
obszar usług i mieszkalnictwa, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie KW25921 na rzecz Powiatu
Jarocińskiego - bez obciążeń w dziale III i IV księgi. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.
Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: i w dniu 17.01.2006r.,
II w dniu 21.03.2006r„ III w dniu 24.05.2006r.
Oględzin nieruchomości można dokonywać w dniu 7 sierpnia 2006r. w godz. od 11.00 do 12.00.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 200 000,00 zł.
(Słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100)
Zaliczka wynosi 20 000,00 zł.
(Słownie: dwadzieściatysięcyzłotych 00/100)
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki w wyżej wymienionej wysokości na konto Starostwa
Powiatowego w Jarocinie w WBKS.A. Oddział Jarocin nr 6410901131 0000 0001 03682102! Kwota zaliczki winna wpłynąć na rachunek
bankowy do dnia 11 sierpnia 2006r. (przez wpłatę rozumie się datę wpływu gotówki na konto)
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach
i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w kopercie oznaczonej „Nieruchomość Zabudowana Żerków” należy złożyć w Biurze
Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie, najpóźniej w do dnia 11 sierpnia 2006r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie powinno zwierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, którego oferta została wybrana zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości,
pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później
niź przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Zaliczka przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się nabywcy, który rokowania wygra, od zawarcia umowy notarialnej
przenoszącej własność nieruchomości.

OKNA - BRAMY
ROLETY - DRZWI
KV,
BEZPŁATNY POMIAR I DORADZTWO
Ą G
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Bramy, rolety

SPRZEDAŻ ♦ MONTAŻ

DRZWI
GERDA

63-300 Pleszew, ul. Podgórna 21
tel. 0-607 714-288
0-607 560-682
autoszybypleszewgłinteria.p1

samochody osobowe, ciężarów

czynne pon.-pt 8.00 -17-°
sobota 8.00 -15.00

kredyty
dom

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 ze zm.)
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz ewentualnego wskazania granic przez uprawnionego geodetę ponosi nabywca
nieruchomości.
Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w rokowaniach przed zawarciem umowy
notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Zarząd Powiatu Jarocińskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

hipoteki po prostu

B ank^B P H .

Ze szczegółowym przebiegiem rokowań uczestnicy zostaną zapoznani przed ich rozpoczęciem.
Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jarocinie, pokój nr 102 i 103,
tel. 062 747-19-82 lub 062 747-19-83.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W JAROCINIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W JAROCINIE

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

remontu elewacji, balkonów oraz wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej w ciągu budynków mieszkalnych,
ul. Dąbrowskiego 14, 16 oraz Kościuszki 51 w Jarocinie

remontów kapitalnych dachów bitumicznych budynków
mieszkalnych stanowiących zasoby Spółdzielni

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego, os. Kościuszki 4, pokój nr 8
w godz. 8.00 - 14.00. Termin realizacji zamówienia do 30.11.2006 r.
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
p. Józef Drabina i Jacek Krzyżaniak
Zamawiający zastrzega'sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego, os. Kościuszki 4, pokój nr 8
w godz. 8.00 - 14.00.
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni
nie później niż 24.07.2006 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny

Ośrodek Szkolenia
Kierowców
r
n i .1 K a r z marek
z a D ra s z a
na otwarcie kursu na prawoja

J 3
» 40o

w ;.

w dniu 13.07.2006 r. o godzw Gimnazjum nr 1 w Jarocinie,

ul. K°k|U
S

Badania lekarskie na
Z a p e w n ia m y m ateriały

d° n

zapisy w dniu otwarcia
kursu lub telefonicznie
(0-62) 740-75-03
0-602/257-488, 0-608

g __

Mistrz Bioenergoterapii Zdzisław Hudak w Jarocinie
Z dzisław Hudak - dyplomo
wany mistrz radiestezji i bioener
goterapii, członek i założyciel Kra
jowego Cechu Radiestetów i Bio
e ne rgoterapeutów z sied zibą
w Katowicach.
W zawodzie pracuje od po
nad 14 lat, tytuł mistrza bioener
goterapii uzyskał w 1992 roku.
Ukończył kursy: Terapii manual
nej, Magnetoterapii, Metody Polarity, a także kursy pedagogicz
ne i psychologiczne dla bioener
goterapeutów. W swojej pracy
wykorzystuje techniki, których
uczył się długie lata, a które jako
nauczyciel przekazał swoim pod
opiecznym.
Pan Zdzisław pochodzi ze
Śląska, jednak jego osiągnięcia
znane sąw całej Polsce. Jak wie
lu bioterapeutów pracuje on
system em trzech za b ieg ó w
dzień po dniu, ta metoda po

zwala osiągnąć jeszcze lepsze
rezultaty lecznicze u większo
ści pacjentów.
ILOSC MIEJSC
OGRANICZONA
Janina H. miałam problemy z je 
litami po każdym jedzeniu prze
szywał mnie straszny ból, wzdę
cia i zaparcia były nie do znie
sienia. Żadne środki mi nie po
magały, poszłam na zabieg do
b io terap euty o dziw o ju ż po
pierwszym dniu było lepiej.zastosowałam dietę, którą polćcił mi
pan Zdzisław i do dziś cieszę się
zdrowiem.
Krystyna Ł. guzek na prawej
piersi i cysta na jajniku, tak
brzmiała diagnoza mojego gi
nekologa. Widziałam już tylko
szpita l, o p erację og arnął
m nie strach. Zaczęłam
szukać pomocy gdzie
indziej niż u chirur
ga i znalazłam

Pan Hudak bardzo mi pomógł. Terapię mu
siałam powtórzyć po miesiącu, ale warto
byto następna diagnoza mojego ginekolo
ga brzmiała: „nie wiem jak pani to zrobiła,
ale jest pani zdrowa”.

Marianna W. otyłość była m oją zmorą, po
trzech operacja kręgosłupa na odcinku lę
dźwiowym poruszałam się o kulach. Aby
ulżyć mi w cierpieniu przepisano mi bar
dzo silne środki przeciwbólowe, ale i one
wkrótce przestały działać. Przeczytałam
w Gazecie o panu Zdzisławie i postano
wiłam się do niego wybrać. Już po pierw 
szym zbiegu zda rzył się cud, w stałam
o własnych siłach z kozetki i bez kul zro
biłam kilka kroków. Teraz czuje się znacz
nie lepiej i pewnie powtórzę terapie przy
najmniej jeden raz.
A n d rze j J. m iałem w ypadek diagnoza
brzmiała: „uszkodzony kręgosłup - nie bę
dzie już pan chodził, chyba, że o kulach”.
Wiadomo, że nie pogodziłem się z tym,
szukałem pomocy wszędzie i znalazłem
pana Hudaka przez 3 miesiące chodziłem
do niego na zabiegi, po pierwszej trzydniótoce potrafiłem samodzielnie poruszać
palcami nóg, teraz potrafię samodzielnie

. Aviczen

kilka minut stać w miejscu. 1"rocn? -w pęd?
i może jeszcze kilka zabiegów i zn° u£jai to
mógł się poruszać. Nie wierze w sarnemU
ciężka i mozolna praca i trzeba ^ za|edużo z siebie dać i stosować si?
ceń bioenergoterapeuty.

fgf-

Helena K. - Wykryto u mnie gu z k lornógł
czycy, po tym jak pan Zdzisł3wJ j stanamojemu mężowi w prostacie nie ^głań1
wiałam się długo tylko się zare^ Szabiegć>W
do uzdrowiciela. Po kilku eyklacn bjła popan Hudak powiedział żebym z
wtórnie badani^.

gefC®’
Maria Z.: - Od lat chorowałam
tabletki nie pomagały mi. Cią9
ze skaczącym ciśnieniem,raz Z 0qłam s|?
innym razem za niskie. Nie m ^.^jgpia
rozstać z aparatem do miel2®01 ^ cyK|u
i torba pełną leków. Po 3 dnl°' ’ cjśnie'
zabiegów czuję znaczną popra
nie ustabilizowało się

Zdzisław Hudak będzie przyjm ow ał: w Jarocinie w ^niaCaCje
lipca i 1 ,2 sierpnia 2006 roku. Zapisy i dodatkowe infoi'^1 ^
wyłącznie telefonicznie: 077 483 88 06 oraz 0 608 1°
w godzinach: 9:00 -14:00 od poniedziałku do piątku

Gazeta Jarocińska

28 (822)-14 lipca 2006_
www.gj.com.pl

KULTUR

B PRZED NAMI

A

o

^2 tUKĘ ROLANDA TOPORA „DA VINCI MIAŁ RACJĘ” W WY
GNANIU TEATRU IT MOŻNA BĘDZIE ZOBACZYĆ W ŚRODĘ 12
UPCA W JAROCIŃSKIM OŚRODKU KULTURY. Spektakl, który
Ostanie pokazany w ramach festiwalu „Teraz Młodzi", rozpocznie
Sl? o godz. 19.00. Wstęp wolny.
koło p o l s k ie g o z w ią z k u e m e r y t ó w , r e n c is t ó w i in w a 

ŻERKOWIE ORGANIZUJE JEDNODNIOWĄ WYCIECZ
KĘ DO CIECHOCINKA, WŁOCŁAWKA I NA LEDNICĘ. Wyjazd pla
t a n y jest w sobotę 15 lipca (godz. 6.00). Zapisy przyjmują Nata
naStachowiak (tel. (0-62) 740-32-54) i Janina Fiszer (tel. (0-62) 740’13). Bliższe informacje można uzyskać również w siedzibie koła
SRi| (Dom Strażaka w Żerkowie) w czwartek 13 lipca w godz.
1°.00- 12.00.
lidów w

2AWo d y SPŁAWIKOWE O PUCHAR BURMISTRZA JAROCINA
^DBĘDĄSIĘ w NIEDZIELĘ 16 LIPCA NA ZBIORNIKU WODNYM
ROSZKOWIE. Imprezę organizuje koło PZW Jarocin Miasto,
'orka uczestników przy parku w Siedleminie odbędzie się o godz.
' o Wpisowe wynosi 10 zł od osoby. Zapisy i wpłaty przyjmowane
. ą do 12 lipca w sekretariacie koła lub w sklepie wędkarskim
■Okoń”
Tam można również uzyskać bliższe informacje na temat
*awodów. Biuro PZW (JOK, p. 31 czynne je st w każdą środę
9°dz. 16.00 - 18.00.
^ Wa k a c y j n y p ik n ik p o d h a s ł e m „w ie c z n ie m ł o d z i ”
^APRASZA s w o ic h c z ł o n k ó w i s y m p a t y k ó w o d d z ia ł
. B o n o w y p o l s k ie g o z w ią z k u e m e r y t ó w , r e n c is t ó w
['NWa l id ÓW W JAROCINIE. Impreza odbędzie się w czwartek 27
•'Pci
a- Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę przy muzyce oraz
posiłki. Koszt udziału wynosi 19 zł (członkowie związku) i 24
t soby niezrzeszone). Zapisy przyjmowane są w biurze oddziału
6 wtorki i piątki w godz. 9.00 - 12.00.
^B u ° T e k a p UBL|CZNA MIASTA I GMINY JAROCIN - FILIA NR 1
L ° D RATUSZEM” ZAPRASZA W CZASIE WAKACJI NA GIEŁDĘ
WgDRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH. Książki można będzie sprzeda
je C' Kupować w każdy piątek w godz. 8.00-12.00. Akcja potrwa do
b sierpnia.
^R2ĄD POWIATOWY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABEKOW W JAROCINIE INFORMUJE O ZAWIESZENIU DYŻURÓW
śnigKRESlE WAKACYJNYM. Koło wznowi działalność od 6 wrzebę
naJŁ|iższym czasie organizacja ma zmienić również siedzi9o J<^ K 'U diabetycy przeniosą się do budynku Centrum Socjalnej/lj Przy ulicy Wrocławskiej. Przez okres wakacji z prezesem koła
Pod ^sławern Maciejewskim można kontaktować się telefonicznie
ly nurT|erem 0-609/102-000. Nadal prowadzona jest akcja wymiazKodzonych i starych glukometrów na nowe.
J U C Z N A SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KOTLINIE
ofsrYJMUJE z a p is y n a r o k SZKOLNY 2006/2007. Placówka
Hie
edukację muzyczną w zakresie gry na akordeonie, fortepiaSaKsofonie
i perkusji oraz grę w Zespołach Akordeonowych „Kotiin”
(0.g?Eli^Sze '^formacje można uzyskać pod numerami telefonów:
740-69-07 lub 0-606/46-24-46.
“ f t K 0 MUZYCZNE W JAROCINIE PRZYJMUJE ZAPISY DZIE° DZie ż y n a r o k 2006/2007. Placówka oferuje edukację
0raz nauKę gry na instrumentach. Uczniowie mogą wy
:
sak
ln fortepian, gitarę, skrzypce, wiolonczelę, flet, waltornię,
WięCe;0rTi, Klarnet, puzon, trąbkę, akordeon, perkusję, keyboard.
s?ki •I informacji na stronie www.psm.jarocin.pl lub w sekretariacie
0ty muzycznej, ul. Kościuszki 16, tel. (0-62) 747-30-20.

lapisy na
-Wczasy w mieście”
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LEW (23 VII - 22 VIII)
Świadomość niezałatwionych kil
ku spraw spędza Ci sen z oczu i nie ma
rady - trzeba je doprowadzić do końca. Z
jednym problemem nie będzie łatwo i przy
da się trochę lwiej cierpliwości i uporu, aby
go rozwiązać. Unikaj teraz wchodzenia w
konflikty. Nie forsuj za w szelką cenę swego
punktu widzenia. Weź pod uwagę stanowi
sko innych. Może oni inaczej w idzą okolicz
ności i możliwości.

p

BARAN (21 I I I -1 9 IV)
Załatwienie naglących spraw zaj
mie Ci najbliższe dni. W łożysz sporo wysił
ku, ale z efektu będziesz bardzo zadowolo
ny. Na pełny relaks musisz więc jeszcze po
czekać, Tymczasem zaplanuj wypoczynek
w towarzystwie Raka. Jeśli w miłości znu
dziły Ci się flirty i masz już dość przelotnych
związków, pora podjąć decyzje, które zmie
nią ten stan rzeczy.

T)

PANNA (23 VIII - 22 IX)
(
Przydałby Ci się jakiś wyjazd, któ
ry zmieniłby Twoje stanowisko w pewnej
ważnej kwestii. Z perspektywy zawsze wię
cej widać (choć nie zawsze lepiej). Ktoś bę
dzie chciał wywrzeć presję, abyś zmieniła
zdanie. Panny jednak kierują się swoją filo
zofią i rozsądkiem. W miłości i partnerstwie
każdy fałszywy krok mógłby kosztować Cię
utratę partnera i przyjaciela. Więcej szcze
rości wobec bliskich!

%
■ g - t - g WODNIK (20 1 -1 8 II)
l
W pracy uda Ci się osiągnąć za
mierzony cel. W życiu osobistym lepiej nie
planuj niczego i nie miej zbyt dużych ocze
kiwań wobec partnera. Najpierw sam staraj
się bardziej przekonać go do siebie, aby nie
tylko był przyjacielem. Rób wszystko, żeby
pozyskać w nim sprzymierzeńca w spra
wach biznesu. Wyjątkowo w tym przypad
ku powinieneś łączyć interesy z uczuciem.

WAGA (23 IX - 22 X)
Zaczniesz planować letnie remon
ty, porządki i jakieś zmiany w swoim oto
czeniu. Zweryfikuj, czy aby wszystkie są
konieczne. Niektórym Wagom przydałoby
się uporządkować sferę uczuć. Przestań
oszukiwać samą siebie i innych. Jeżeli ogień
się wypalił i już żaden płomyk się nie tli,
należy rozpalić nową iskierkę. Okazja po
temu nadarzy się już w najbliższą sobotę.

TS

BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
U
Skupisz się na sferze uczuciowej
i na niedawno poznanej osobie. Letnie zauro
czenie rzadko dobrze się kończy. Jakaś siła
będzie Cię pchać w ramiona człowieka, który
może wzbudza Twoje zaufanie, ale zbyt mało
go znasz. Zwracaj uwagę nawet na drobia
zgi. Nie chodzi o to, abyś był nazbyt małost
kowy, lecz ostrożności nigdy nie za wiele.
Roztropność rzadko była Twoją domeną.

RYBY (19 I I -2 0 III)
Nastąpi znaczne ożywienie aktyw
ności. W zrośnie energia fizyczna, poprawi
się humor. Przez najbliższe tygodnie kłopoty
masz z głowy. Uwierz w to i z większym opty
mizmem spójrz na świat. Pogodne nasta
wienie do życia przysporzy Ci przyjaciół.
Wokół siebie masz również mnóstwo ludzi
chętnych do pomocy w sprawach zawodo
wych. Dobry tydzień na gromadzenie gotów
ki i inwestycje.

SKORPION (23 X - 21 XI)
Nadszedł czas, abyś w swoim życiu
wprowadził więcej ładu. Pora uporządkować
to i owo, przygotować grunt pod następne pro
jekty. Szczęście Ci ostatnio sprzyja, więc po
myśl również o przyszłości. Więcej rozmawiaj
z ludźmi. Cljoć z mieszanymi uczuciami pod
chodzisz do planowanego spotkania z krew
nymi, nie rezygnuj z niego. W weekend mimo
wszystko będziesz się wspaniale bawił.

RAK <21 Vl - 22 v l <)
Interesy idą dobrze! Ciągle jesteśna
fali i nie trzeba wielkiego wysiłku z twojej stro-.
ny, aby jeszcze przez kilka tygodni na niej się
utrzymać. Osobom stanu wolnego nie pole
ca się teraz poszukiwać partnera za wszelką
cenę. Pośpiech nie jest tu wskazany. Podob
nie jak w prowadzeniu samochodu. Z decy
zjami osobistymi najlepiej poczekać.
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PIONOWO:
1) tarantula lub krzyżak. 2) napisał
„Jezioro Bodeńskie". 3) rekin. 4) bal,
kłoda. 5) prostopadły do poziomu.
6) tnący owad tropikalny. 7) różdżkarz. 8)ośmiobok. 13) apel, wezwa
nie. 15) dramat S. Ignacego W itkie
wicza. 16) do ładowania akumula
torów. 17) blady nad ranem. 18)
przyświeca działaczom. 19) dodat
kowa, odwalona robota. 21) wyjada
ssakom pasożyty skóry. 22) niski
głos kobiecy. 24) uroczyste objęcie
władzy przez biskupa. 25) lodowa
tratwa. 27) pewność siebie, ani
musz. 28) elektroda dodatnia. 30)
kwiat jak cukierek. 31) hałda.

KOZIOROŻEC (22 XII -19 I)
W zm ocn i się w s p a rc ie pla n e t
w Twojej działalności w różnych dziedzinach
życia. Jeżeli tylko sił i ochoty Ci wystarczy,
m ożesz śm iało s ta rto w a ć z w sze lkim i
pom ysłam i. W szystko Ci się powiedzie.
W urzędach spotkasz się z kompetentnymi
urzędnikami i uprzejmą obsługą. Większość
spraw zawodowych załatwisz z korzyścią
dla siebie. Nawet dotychczasowi opozycjo
niści przyznają Ci rację.

A

& o
«

POZIOMO:
1) ławeczka do oparcia nóżek. 6)
kraj z Rabatem i Fezem. 9) masa
ceramiczna w stanie półpłynnym. 10)
cętkowany drapieżnik.11) skłonno
ści do zadawania bólu. 12) rodzaj
znaku graficznego. 14) zasłona, por
tiera. 17) komedia Moliera. 19) to 
kujący ptak. 20) godło, oznaka. 23)
przeciwieństwo egoistki, dobrodziej
ka. 26) ćwierć garnca. 29) własne
go nie wolno kalać. 32) historyczna
prowincja Irlandii. 33) na karku wołu.
34) ogół ocen i norm moralnych. 35)
łobuziak, psotnik. 36) pomieszcze
nie na statku z ładunkiem.

STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Niepowtarzalna szansa dodatko
wych zarobków wymknie Ci się z rąk. Co
dzienność zacznie Cię nieco nudzić, więc już
zawczasu szukaj pomysłów, które pozwolą
Ci zachow ać wigor. Inaczej popadniesz
w niebezpieczną rutynę albo apatię. Trzeba
szybko wyzwolić pokłady drzemiącej energii
intelektualnej. Trzeba się rozwijać! Ktoś płci
przeciwnej zainspiruje Cię do działania.

&

BYK (20 IV - 20 V)
Wigoru może Ci pozazdrościć nie
jeden ze znaków Zodiaku. Jeśli nie masz
przydzielonych obowiązków, sam potrafisz
się zorganizować, aby nie marnować cza
su. Teraz powinieneś jednak choć trochę
wyluzować. Gdybyś szukał bratniej duszy,
to wybierz się w niedzielny wieczór na pro
ponowane spotkanie. Znajdziesz, czego
szukasz, usłyszysz, czego potrzebujesz.

Krzyżówka
z hasłem
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Uszeregowane litery z kratek ponumerowanych w prawym, dolnym rogu, utworzą rozwiązanie
krzyżówki - aforyzm, którego autorem jest W incenty Styś.

krzyżówka

Będą hucznie
świętować

z hasłem nr 13
Oprać. ANDRZEJ STAWIK
Rozwiązanie krzyżówki z hasłem
prosimy przestać lub przynieść wraz z ku
ponem do BIURA OGŁOSZEŃ (Jaro

j a r o c i ń s k i zarząd rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
^śroHttÓW * inwalidów w Jarocinie wspólnie z Miejsko-Gminnym
ńi6rr| Kiom Pomocy Społecznej w Jarocinie oraz Stowarzysze0dLeH e'dhoven-Jarocin organizuje „Wczasy w mieście”. Turnus
C2Vnk 2ie S'^ W c*n'ach 31 lipca -1 2 sierpnia. Z takiej formy wypoSac^ u ^ngą. skorzystać jedynie członkowie związku. We wcza° r9anrn° Że uczestniczyć 25-osobowa grupa. Podczas turnusu
ki, p:, Zat°rzy przewidują spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczńi0w n|K'- gry i zabawy. Odpłatność wynosi 80 zł. Zapisy przyjWdWóna będą w biurze PZERil (Jarocin, ul. T. Kościuszki 15a)
sów _ ch Łerminach: w piątek 14 lipca - osoby korzystające z wczażtyją ° raz Pierwszy i we wtorek 18 lipca - pozostali chętni. Biuro
HZku czynne jest w godz. 9.00 - 12.00.

W najbliższą niedzielę, 16 lipca odbędą się uroczy
stości z okazji 10-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Mieszkowie. Uczestnicy obchodów
zbiorą się na miejscowej strzelnicy o godz. 12.00. Pół
godziny później rozpocznie się msza św. połowa. Po
Eucharystii przewidziano oficjalną część jubileuszu. Od
godz. 14.00 rozpocznie się turniej strzelecki, w czasie
którego bracia będą rywalizować o tarcze: rocznicową,
starosty jarocińskiego, charytatywną, fundacyjną i punk
tową. Na finał odbędzie się tradycyjnie strzelanie do kura.
Mieszkowskie bractwo należy do okręgu leszczyńskie
go Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Jako jedni z pierwszych zaczęli przyjmować w swoje
szeregi również kobiety. W Mieszkowie co roku odbywa
się turniej o tytuł I Damy KBS RP.

(Is)

(Is)

cin, ul. Rynek 21, wejście od ul.
Mickiewicza, naprzeciwko PKO) do
21 lipca. Spośród prawidłowych rozwią
zań wylosowane zostaną: dwie

X

ko-

szulki „Gazety"

rozwiązanie krzyżówki nr 12
Hasło: Uprzejmość nic nie kosztuje i pewnie
dlatego nie ma jej w sklepach
Nagrody wylosowali: MARCIN GŁODEK - Witaszyce, ul. Marcina 11
(koszulka), ZYGMUNT ZMUDA - Jarocin, ul. W olności 2 0 /7
(koszulka).
Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do biura ogłoszeń (Ja
rocin, ul. Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza) w ciągu dwóch
tygodni.

Gazeta Jarocińska
28 (822) 14 lipca 2006
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BOGUSŁAWA KAŃKA

RACHUNKOWE
le i. (0 -6 2 ) 505-44-55 (po 1 7 .00), kom. 0-660/731-067

TELEFONY
KOMÓRKOWE

SKUP SPRZEDAŻ ZAMIANA
AKCESORIA
SERWIS SIM ■ LOCK *

Trzyletnie studia licencjackie

Administracja Publiczna
Administracja gospodarcza
Rozszerzony program inform atyki

PŁACIMY NAJWIĘCEJ
ZA NOWE TELEFONY

Intensywna nanka języków oicyck

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

STUDIA MAGISTERSKIE W JAROCINIE

GWARANCJA
NA TELEFONY!!!

na Wydziale Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego

- kompleksowa obsługa księgowa,
- wypełnianie wniosków o zwrot VAT
od zakupionych materiałów budowlanych

'/ y

VłDEO / FOTO
Filmowanie i montaż cyfrowy
Prezentacje multimedialne DVD
Video Reklama
os. K onstytucji 3 M a ja 36/9. 63-200 Jarocin
le i. (0 -6 2 ) 505-44-55, kom . 0-693/413-725

OGRODY
TWOICH MARZEŃ

- usługi w zakresie
projektowania i aranżacji
ogrodów
- tanio i profesjonalnie
- dostosujemy się do każdego
portfela
- fir m a

-7

IfU n łn

Jarocin, ul. W. Polskiego 105
tel. (062) 747-23-84
tel. kom. 0-663/283-971

Gospodarstwo Agroturystyczna
Zofia Janicka
Wolica Kozia 45a, Wilczki
63-040 Nowe Miasto
tel. (0-61) 287-47-29, 0-510/969-960

63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 34a
teł. 062 505 20 60, fax. 062 747 28 19

dom z trzema pokojami, łazienką, kuchnią, TY
trasa rowerowa, łowisko, miejsca namiotowe,

e-mail: rekrutacja@wwshe.edu.pl http://www.wwshe.edu.pl

możliwość organizowania biesiad przy ognisk |
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Wydział Administracji
w Jarocinie
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IH U A R G U S -S E ^ fC E Jarocin, ul. Samia4 tcl,Tax(0-62) 747-28-62

Zaoczne U zupełniające
ST U D IA M A G IST E R SK IE

K ierunek: ADMINISTRACJA

nowoczesne oknd

Uckmiację prowudzi oraz szczegółowych informacji udziela:

DZIEKANAT W YDZIAŁU AD M IN ISTRACJI

UCENCJONOWANY PRODUCENT BEZOŁOWIOWYCH OKIEN I DRZWI PVC Q f O W , S

63-200 JAROCIN, UL.PRZEMYSŁOWA 3, tel. 062 747 64 84

pr o f- a-l

h t t p :/ / w w w . s u m jc iro c in .p l

Plejzew, Ul. Rynek )9> ,e|. 742.74.

___________
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KONCESJONOWANA
AGENCJA OCHRONY
„ IR B IS ”

Poznań, ul. Garbary 106/108
tel. (0-61) 662-40-51.
tel,/fax (0-61)662-40-52
BIURO Jarocin, ul. Wolności 4
tel. (0-62) 505-23-35
tel. kom. 0-661/966-885

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

-O C H R O N A OSOBISTA
-U S Ł U G I KURIERSKIE
-ZABEZPIECZENIE IMPREZ
SPORT.-KULTURALNYCH
i INNYCH

g t j m ir a t
<lro c i/i> ul. P rze m y sło w a I
*u f« x (062) 7 4 7 78 99

■4*3 (■■5*:'

spraszamy 7 .00-I 8.OOI

" soboiv !

im S S B f;'--

Autoryzowany §@rwis Ogumienia,
@1ej u-ELF, Klim atyzacj i- BOS CH,
Serwis pogwarancyjny pojazdów
samochodowych

^r2edsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Zakładanie:
- systemów alarmowych
- tv przemysłowej
- zabezpieczeń
antywłamaniowych
i antynapadowych

tel. kom. 0-691/039-119
tel. kom. 0-606/438-968

JAROCIN

firma

^W ITOWSKI

LAND

ul. Zagonowa 49
tei./fox(0-62)747 30 07

™ Gizałki, Plac 3 Maja 1, tel. (0-62) 741 -15-81, tel. (0-62) 741-13-02

“Ryzowany dealer
0ei«opałowego
Ur*ow° ' detaliczna sprzedaż paliw
Warsztatsamochodowy
Usagi wzakresie blacharstwa
V efnictwasamochodów
_*°wych i ciężarowych)

okna

od

4 .9 0 0 Z ł i m alr

ża lu zje drew niane, ro le ty stan dard ow e i w k a se ta ch ,
v e rtic a le te k sty ln e , alum in iow e i PCV, m a rk izy taraso w e i balkonow e

z m o n ta ż e m

B IU R O H A N D L O W E
6 3 - 2 0 0 J a r o c i n , u l . W r o c ła w s k a 3 6
t e l.: 0 6 2 / 5 0 5 3 1 3 1

paleniska
że liw n e

od 1 .0 9 9 z ł

• b r a m y • rolety

FIRMA

W ita s z y c e , ul. K o le jo w a 2

„PADKAR”

OFERUJE:
-

sp rzedaż w ę g la ,
nawozy, p asze, śro d ki ochrony roślin,
ko ra og ro d o w a, to rf,
sk u p złom u (o d b ió r na m iejs cu u k lie n ta ),
grys ozdobny, żw ir s o rto w a n y

ZAPRASZAMY

DOW ÓZ DO KLIENTA

PON. - PT. O D 8.30 DO 17.00 p
Q
A T B O
SOBOTA O D 8.30 DO 15.00 \ 3 I 1 % M
I IW

R o z ja ś n ij s w o je w n ę t r z e

SZVh\/
I 1=1I O
yuy

_

\A

Specjalne rabaty
dla nowych domów

VIMAR

I I I
! ! !

Jarocin, ul. Poznańska 13
tel. (0-62) 747-38-02

W ę g ie l b r u n a tn y

145 zł/t
TEL./FAX (062) 740 13 34
0-660/338-076, 0-600/740-561

Gazeta Jarocińska
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O GŁOSZENIA

Garaże ocynkowane. Producent,
raty. Tel. 0-601/580-744.
Markowe nowe i używane KALORY
FERY, PIECE C.O., podgrzewacze wody.
Tel. (0-61) 819-30-76, kom. 0-500/200-478.
Sprzedam wózek paletowy. Tel.
(0-65) 571-91-61.
Sprzedam betoniarkę 220V. Tel.
0-601/739-295.
MASZYNY STOLARSKIE I ŚLU
SARSKIE np. frezerka górnowrzecionowa z wyposażeniem i narzędziami,
szlifierki taśmowe, dwupiły formatowe
1,8 m - 3,0 m, odciągi wiórów i prasy
śrubowe; spawarki elektrodowe, giętar
ka do blachy, piły taśmowe do metalu
(nowe), maszyny przenośne i dla maj
sterkowiczów. RÓWNIEŻ REALIZA
CJA ZAMÓWIEŃ. Tel. (0-62) 741-4719, kom. 0-609/201-036.
Garaże blaszane od 1400 zł, bra
my garażowe - raty. Tel. (0-62) 733-8830 lub 0-607/680-103.

Sprzedam OWCZARKI niemieckie
4-m iesięczne, JA M NIKA 8-tygod.,
SZNAUCER średni - roczny. Tel. 0-608/
581-953.

Sprzedam SIMSON ENDURO - 89 r„
stan idealny. Tel. 0-606/742-922 po 18.00.
(1445/BO/06)

Sprzedam POLONEZ TRUCK- 96 r„
1,6 + gaz, 5-osobowy. Tel. (0-62) 74790-88.

(1528/BO/06)

Sprzedam piec na wężownicę do
kuchennego ogrzewania, cena 1.000 zł.
Tel. (0-62) 749-37-48.
(1530/BO/06)

Sprzedam wózek 3-funkcyjny, w b.
dobrym stanie, kolor oliwka krem. Tel.
0-697/710-424.

(SOJ/8 6 8 /O6 )

Sprzedam FORD MONDEO 1,8 TD rok 1994, stan b. dobry. Tel. 0-602/716-508.
(1446/BO/06)

LABRADORY - śliczne szczenię
ta z rodowodem. Tel. 0-508/155-654.

Sprzedam VOLKSWAGEN GOLF
II11,9 Diesel - rok 93, kolor granatowy
metalik, alufelgi, radio CD, zarejestro
wany, jeździ. Tel. (0-62) 749-44-13,
kom. 0-661/941-621.

(1556/BO/06)

(1 4 5 9 /BO/0 6 )

S prze da m fre z a rk ę p io n o w ą
Pruszków i piec hartowniczy. Tel.
0-607/937-410.

Sprzedam PEUGEOT 205 poj. 1,8
D - rocznik 92. Tel. 0-512/529-806.

(1542/BO/06)

(G657/06)

Sprzedam szczeniaki rasy WEST
(bez rodowodu). Tel. 0-504/270-705.

(1439/BO/06)

Sprzedam RENAULT TWINGO - rok
1994, poj. 1,2, czarny, zarejestrowany.
Tel. 0-606/252-392.
(1450/BO/06)

Sprzedam SUKNIĘ ŚLUBNĄ (roz
miar 36/38, biała, spódnica + gorset
z dodatkiem koronki). Atrakcyjna cena.
Tel. 0/506-925-305.
Drewno opałowe i kominkowe.
Tel. (062) 734-13-04, 0-507/334-865.
(001091/P/06)

Sprzedam suknię ślubną, rozm.
38/40 oraz zestaw wypoczynkowy.
Tel. (0-62) 741-35-96.

DREWNO kominkowe, opałowe,
rozpałkowe. Tel. (0-62) 505-04-46,
0-500/086-735.

Sprzedam RENAULT MEGANE - rok
prod. 1997, dobrze wyposażony. Tel. (062) 740-00-82, kom. 0-501/610-088.
(1449/BO/06)

'

Sprzedam wszystkie części i pod
zespoły do VW Passata - 87 r., 1,6
benzyna. Tel. 0-511/183-111.
(1457/BO/06)

Sprzedam PEUGEOT 106 - rok
prod. 1996, salon Polska. Tel. (0-62)
749-31-28 lub 0-504/470-697.
(1458/BO/06)

Sprzedam FIAT BRAVA1,4 -1997 r.,
salonowy, bezwypadkowy, serwisowa
ny. garażowany. Tel. 0-691/362-401
wieczorem.

www.gj.com.pl

NAUKA JAZDY
Compact-Car

Zielińscy

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Krzysztof Szybiak

Wyszki 5A, k. K o tlin a

Jarocin, os. Konstytucji 3 Maja 37/16

Tel. (0-62) 740-56-72
kom. 606/484-122, 502/547-494
www.zielinscy.gratka.pl
e-mail: tomaszzielinski@poczta.fm

Prawo jazdy

JllJL U

www.compact-car.prawojazdy.com.pl

• Sprzedajemy auta
z pełną gwarancją techniczną
• Skupujemy samochody za gotówkę

Egzam in w Poznaniu lub Kaliszu.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KREDYTOWA

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

RATYdo

1 2 m ie s ię c y

Kupię mały ciągniczek ogrodniczy.
Tel. 0-694/229-446.
(0001009/P/06)

SKUP ogórka gruntowego. Tel.
0-505/099-287.
(1455/BO/06)

ZŁOMOWANIE
I KASACJA
POJAZDÓW
Witaszyce, al. Wolności 57
(0-62) 740-10-96
kom. 0-504/328-963

Sprzedam mały traktorek, szyny,
części do Wartburga, siatkę plasti
kową, zbiornik wysokociśnieniowy,
pustaki, kaloryfery Wynajmę garaż
na samochód osobowy - dostawczy.
Tel. (0-62) 747-53-51.
(1366/BO/06)

Sprzedam suknię ślubną rozm.
36/38, biała, dwuczęściowa. Tel. 0-663/
778-441 po godz. 17.00.
(311/8R/06)

Tanio sprzedam DOBERMANY.
Tel. (0-62) 740-74-03.

motoryzacyjna

Sprzedam TOYOTA CARINA Kom
bi - rok 1990, stan b. dobry. Sprzedam
zboże pszenżyto. Tel. (0-62) 740-8842 kom. Ó-663/919-345.

Sprzedam GOLF Ili - 94 r., czarny,
wspomaganie, alufelgi, instalacja gazo
wa. Cena 7.800 zł. Tel. 0-609/091-782.

(1472/BO/06)

Sprzedam RENAULT LAGUNA 1,8
+ gaz - rok 95, Kombi, uderzona, 2 x po
duszki, ABS, c. z., elektryczne szyby,
cena 4.500 zł. Tel. (0-62) 505-04-72.

Sprzedam FORD FIESTA poj. 1,1
- rok 95. Tel. 0-697/956-963.
(1475/BO/06)

Sprzedam FORD FIESTA - 78 r., 1
poi 700 Jarocin, ul. Wiślana 30 (Ługi).

AUTO - GAZ Krzysztof Kwaśniewski
- montaż, naprawa. RATY. Jarocin, ul.
Św. Ducha 120, tel. (0-62) 749-61-93,
kom. 0-605/277-156, po godz. 17.00
tel. (0-62) 747-54-85, Olimpijska 8.
O fe ruje 12 - le tn ie d o św ia d cze n ie
i wysokąjakość, sekwencyjny wtrysk
gazu ZAVOLI.

r

(1479/BO/06)

Sprzedam VOLKSWAGEN GOLF
III - rok 1996, poj. 1,8 benzyna, stan
licz. 118 tys. km, stan bdb., gotowy do
rejestracji. Tel. (0-62) 749-22-45.
(1480/BO/06)

‘

Sprzedam ŻUK A11 towarowoosobowy, silnik benzyna - gaz - rok pro
dukcji 1994. Tel. (0-62) 741-36-79.
(1477/BO/06)

(1453/BO/06)

Sprzedam huśtawkę dziecięcą,
ogrodową, stojącą, dla dziecka do 2
lat, firmy „CHICCO”, stan b. dobry. Tel.
0-660/401-827.
(1473/BO/06)

Tanio sprzedam zestaw mebli „KO
ZIENICE”. Tel. (0-62) 747-67-29 po 14.00.
(1356/BO/06)

Sprzedam ładną, dobrą maszynę
krawiecką, domową, walizkową, wie
loczynnościową. Tel. (0-62) 747-46-25,
kom. 0-693/639-527.
(1476/BO/06)

Sprzedam ładę chłodniczą, w do
brym stanie. Tel. 0-603/411-997.
(313/BR/06)

Sprzedam silniki elektryczne 13
KW, 11 KW, 15 KW, 15 KW, 30 KW na
1410 odr. Tel. 0-502/381-181.
(1610/80/06)

Pilnie lustrzanka cyfrowa i analo
gowa, z obiektywem. Tel. 0-661/955-877.
(1518/BO/06)

Pilnie wyposażenie siłowni, duży
rower górski. Tel. 0-661/955-877.
(1518/BO/06)

P ilnie kino dom ow e, biurowe
urządzenia wielofunkcyjne, aparat
cyfrowy. Tel. 0-661/955-877.
(1518/BO/06)

Tanio sprzedam zestaw w ypo
czynkowy (tapczan, 2 fotele, 4 pufy).
Tel. 0-601/647-870.
Sprzedam zbiornik ocynkowy 35
ton, zbiornik po cemencie 25 ton. Tel.
0-600/692-477.

AUTO GAZ - MECHANIKA POJAZ
DOWA. Montaż, serwis, raty, sekwencyj
ny wtrysk gazu - od 2.500 zł. Autoryzowa
ny Zakład BRC, Jarocin, ul. Ceglana 1,
tel. (0-62) 747-90-88, 0-694/710-777.
(SOJ/131/06)

Odbieramy opony złomowane.
Tel. 0-603/790-112.
Kupię każde auto, uszkodzone,
na części, poniżej ceny giełdowe. Tel.
0-512/280-890.
(000534/P/06)

Kupię AUTA do złomowania tel.
0-601/757-165, 0-605/074-623.
Kupię każdego Fiata CC, Opla
Kadetta, Astrę, Corsę, Vectrę, VW
Golfa, Forda Fiesta, Escorta i inne.
Mogą być do remontu. Tel. 0-693/648-937.
(000763/P/06)

VOLKSWAGEN GOLF 1,9 TDI,
110 KM, 1999 r., niebieski, 5-drzwiowy,
100 tys. km przebiegu, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, 4 x airbag całe, alufelgi, uszkodzony. Tel. 0-603/165-336.

KAESSBOHRER VC14L

(1481/BO/06)

FORD ORION - 91 r„ 1,4, gaz na
gwarancji, c. z., szyberdach, welur. Cena
do uzgodnienia. Tel. 0-693/659-147.

(SOJ/850/06)

(1497/BO/06)

(1499/BO/06)

Sprzedam OPEL TIGRA 1 ,4 -9 6
rok, czerwony, świeżo sprowadzony.
Tel. 0-606/623-801.
(1503/80/06)

POLO 1,3i - 1995 r., 3 d, ciemno
zielony, 116 tys. km, garażowany. Tel.
(0-62) 747-14-20.
(1504/BO/06)

Sprzedam OPEL ASTRA 1,6 B +
gaz - rok 1992, biały, 5 drzwi, wsp. c.
z., radio, stan bdb. Tel. (0-62) 740-6124, kom. 0-506/032-683.
(1512/BO/06)

RENAULT CHAMADE 19 - 93 r„
1,8 poj., przeb. 149 tys. km, wiś. met.,
c. z. na pilot, elektryczne szyby, cena
3.800 zł; OPEL CORSA 1,4 - 94 r„ zie
lony met., szyberdach, przebieg 163
tys. km, cena 4.700 zł; PEUGEOT 106
1,1, zielony metalik; MAZDA 323 1,3
16V - 93 r., czerwony met., alufelgi,
wsp. kier., przebieg 158 tys. km, cena
2.800 zł. Tel. 0-695/415-491.

(1483/BO/06)

(1516/BO/06)

Sprzedam MERCEDES 12 4-9 5 r.,
ASTRA Sedan - 93 r. Tel. (0-62) 74062-13, kom. 0-697/690-665.

Sprzedam lawetę WESTWALIA,
org. niemiecka, DMC 2 1, cena 3.000 zł.
Tel. 0-695/415-491.

3

(1485/BO/06)

(1516/BO/06)

Sprzedam FIAT PUNTO 1,2 - 95 r.,
ABS, poduszki powietrzne, wspomaga
nie, elektryczne szyby, szyberdach, in
stalacja gazowa na gwarancji. Tel. 0-697/
014-666.

Sprzedam zarejestrowane: ASTRA
1.7 D - 1992/93 r„ 2.900 zł; POLO 1,3
+ gaz - 1995 r„ 7.700 zł; PEUGEOT
405 1,9 D - 1994 r„ 1.900 zł. Tel. (062) 747-69-10, kom. 0-696/245-900.

(1486/BO/06)

(1519/BO/06)

Sprzedam CITROEN BERLINGO
1,9 Diesel - rok 1998/99, kolor malinowo-perłowy. Tel. 0-698/233-617.

Sprzedam OPEL VECTRA Kombi
1.8 - rok prod. 1998, pełne wyposażenie,
stan bardzo dobry. Tel. 0-603/591-256.

(1487/BO/06)

(1520/80/06)

HONDA CIVIC - rok 90, 1,5 16V,
cena do uzgodnienia, stan dobry. Tel.
0-886/293-781.

Sprzedam części do: Opla Astry,
Forda Escorta, Renault 1 9 -9 4 r., Fia
ta CC. Tel. 0-887/656-561.

’

Kupię LUBLIN. Tel. 0-694/229-446.

(1492/80(06)

(1521/BO/06)

(0001009/P/06)

Sprzedam GOLF 11-91 r. TD, ABS,
serwo, szyberdach, karta pojazdu, za
rejestrowany. Tel. (0-62) 505-01-61.

SKUP katalizatorów samochodo
wych. Tel. 0-887/434-967.

Absolutnie kupię każde auto,
uszkodzone, na części, poniżej ceny
giełdowe. Tel. 0-512/280-890.
(0001000/P/06)

LU ^

Gotówka
W

15 minut

(zestaw)
Rok produkcji 1991, 3 osie, dopuszczalna
ładowność: 14100kg, przebieg: 480 000 km,
ubezpiecznie do maja 2007 r. stan tech
niczny: dobry, kolor: zielony, bezwypadko
wy, wspomaganie kierownicy, Przyczepa
ciężarowa - 2 osie, dopuszczalna ładow
ność: 11100 kg, zawieszenie pneumatycz
ne. Maksymalna ilość palet EURO: 34 szt.
Cena za zestaw 42 000 zł + VAT
Tel. 0-601/768-990, (0-62) 740-85-45,
(0-62) 747-87-20

(1478/BO/06)

Sprzedam RENAULT MEGANE III
1,5 DCI - 2003 r., bezwypadkowy, prze
bieg 59 tys. km, 5 drzwi, stan jak nowy.
Tel. 0-604/528-621.

y

KLIMATYZACJA - serwis, napeł
nianie. Tel. 0-501/793-469.

SPRZEDAM
samochód ciężarowy
MAN 25.372 + przyczepa:

Sprzedam VOLKSWAGEN GOLF
II - 1988 r., 1,5 roku w kraju, pierwszy
właściciel, stan techniczny bdb. Tel.
0-609/710-850.

NOWE BIURO
czynne 7 dni, 8.00 - 20.00
JAROCIN, os. Kasztanowa,
ul. Lipowa 12
tel. (0-62) 747-75-22
kom. 0-506/050-854
0-511/564-252

J

(1493/BO/06)

Sprzedam BMW 525 TDS Turbo
Diesel - rok prod. 1995, klima, alufelgi,
pełne wyposażenie, stan bdb. Tel. (0-62)
740-73-06.
(1494/BO/06)

Sprzedam RENAULT MEGANE
poj. 1,4 - rok produkcji 1996, salono
wy. Kotlin, ul. Kościuszki, tel. (0-62)
740-69-05, kom. 0-693/524-905.
Sprzedam UNO 1,0 FIRE - 2000 r.,
srebrny metalik, przebieg 88 tys. km, 5
drzwi, stan b. dobry, cena 6.700 zł. Tel.
0-502/526-829 lub 0-501/970-635.
(1498/BO/06)

Skredytujemy każdy samochód,
również dla osób o nieudokumentowanych dochodac^

Sprzedam POLONEZ CARO 1,9

(1469/BO/06)

P IEC E p le s ze w s k ie , m ia łow e
- nowość; automatyczne KOTŁY mia
łowe - groszkowe. Tel. (0-62) 751-1301, kom. 0-509/506-802.

AUTO-KOMIS-HANDEL

(1521/BO/06)

Kupię AUTA do złom ow ania.
Marka i rok bez znaczenia. Dojazd do
klienta. Najwyższe ceny. Tel. 0-503/
658-942.
RENAULT 19 Diesel - 1995 r., 3
drzwi, niebieski metalik. Tel. (0-62) 74013-58, kom. 0-507/631-377.
(320/80/06)

Sprzedam OPEL KADETT 1,6 gaz
- 91 r., 5 drzwi, granat metalik, prze
bieg 145 tys. km. Tel. (0-62) 740-9033, kom. 0-506/092-776.
Sprzedam VOLKSWAGEN POLO
poj. 1,0 benzyna + gaz - rok prod. 1992,
granatowy, 3-drzwiowy. Tel. 0-693/619-620.

Sprzedam FIAT FIORINO - rocz
nik 1994, 1,3 benzyna + gaz, dwuoso
bowy. Tel. (0-62) 747-14-43, kom. 0-601/
752-543.

Sprzedam FORD ESCORT -1994 r.,
z gazem. Tel. 0-601/568-781.

(SOJ/882/06)

(1524/BO/06)

(316/BO/06)

D, zarejestrowany lub na części. Tel.
0-667/375-900, 0-663/282-706.
(1526/BO/06)
Sprzedam tanio używane opony
i sprowadzam na zamówienie auta
i części. Tel. 0-661/811-115. (1527/BO/06)
Sprzedam RENAULT CLIO 1,2
- 1993 rok, cena 4.400 zł; VOLKSWAGEN GOLF 1,6 Turbo Diesel -1991 r.,
4.900 zł; OPEL CALIBRA - 1993 r.,
5.600 zł. Tel. (0-62) 740-39-27 lub
0-604/170-790.

(1529/BO/06)

Sprzedam tanio FIAT 126 p- - rok
1999, przebieg 51 tys. km. Tel. (0-61)
284-47-78.
(1531/B0/0
6)
Sprzedam FORD ESCORT 1.3 E
- 1996 r. Tel. 0-661/808-899. (1532/80/06)
Sprzedam MERCEDES 124 Combi
- 89/90 r., 2,0i + gaz, bogate wyposa^e
nie, bezwypadkowy, 3 lata w kraju (moż
liwość zamiany). Tel. 0-505/573-742.
Sprzedam VOLKSWAGEN POL°
- rocznik 1992, szyberdachk, grana'°wy, stan db., zarejestrowany. Tel. 0-8°
217-888, 0-661/435-713.
Sprzedam FIAT 126 p. - 97 rolj ’
stan db., cena do uzgodnienia- 'e '
0-606/914-078.

Sprzedam TEMPRA Kombi, ku
piona w salonie, produkcja 1995 r.
(0-62) 740-31-10.
Sprzedam FIAT CINQUECENt °
- rok 1996. Tel. (0-62) 740-36-88.
Sprzedam FIAT UNO 1,1 ' r°
1994, kolor czarny, cena do uzg°o_nl
hia. Tel. (0-62) 740-83-95 po 15-00^
. rok
Sprzedam OPEL ASTRA 1 ^ .
1993, Sedan, c. z., sz. el., wspou
nie, 3.500 zł + opłaty. Tel. 0 -6 9 1 /2 7 ^ *,

rocżnll<

Sprzedam FIAT 126 p- '^ o O
1996. Tel. (0-62) 740-91-02 P°

u 1995,

HONDA CIVIC 1,4 1 6 V -r° ^ ek 5
wspomaganie, elektryka, c.
^l0.
drzwi, książka serwisowa, spr
na. Tel. 0-661/921-982.
(1634/bo^>
Sprzedam SEAT IBIZA 1' j njenia.
r., stan b. dobry, cena do uzg°
Tel. 0-603/823-820.
Sprzedam FIAT CIN
700 - rok 1996, stan dobry, cena
Tel. 0-889/460-269.
ja WKa M11’

Sprzedam motorower u ieZar©je”
STANG 50 i KOMARKA - b
strowane. Tel. 0-691/230-3 [1543/b° ^
Sprzedam OPEL V^ £ jf r y 1991, benzyna + gaz, stan
0-604/574-376.
Sprzedam

r d

( '^ o k
c in o u e c e n t o

cem

1993, w dobrym stanie, czerW° JggO/
tralny zamek lub zamiana.
565-922.

(l644iB°oK

. Sprzedam FIAT S^ M ° >
„XI11998, inst. gaz., E- S^ ’ oWy. s l 3 °
ne szyby, kolor pomaranc
bdb. Tel. 0-880/550-218Sprzedam FORD
s e l- 9 1 r„ 2.800 zl; OPĘ
Kombi 2,Di - 91 r., 2.800 zł.
510-451.

JS &

Sprzedam motorower J "',“ Cj0vvy
JC50Q - 8 KNIGHT c z te ro s M
- rok produkcji 2004. Tel. 0-609/7
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Sprzedam FORD FIESTA poj. 1,1
•rokprod. 1989, cena do negocjacji.
Tel. 0-660/720-636.
SptzedamFORD ESCORT1,6-1991 r„
“°gata wersja, zarejestrowany. Tel. 0663/142-028.
Sprzedam OPEL KADETT 1,3
liz y n a , 5 drzw i, rok 1988, biały
teka). Tel. 0-608/425-551.

OPEL KADETT 1.8,1991 r„ + gaz,
srebrny met., 5 drzwi, szyberdach, kar
ta poj., cena 3.300 do uzgodnienia. Tel.
0-600/583-843, (062) 722-24-04.
(00 1 1 1 9 /P/0 6 )

OPEL ASTRA 1994r., 1.6, wspo
maganie kierownicy, szyberdach, airbag, kubełkowe siedzenia, stan bdb., I
właściciel w kraju, zarejestrowany 7
miesięcy, granatowy met., cena 5300.
Tel. (062) 741-96-69, 0-600/147-201.
(001089/P/06)

Sprzedam VOLKSWAGEN GOLF
"r°kprod. 1991, 1,6 TD, szyberdach,
garażowany, stan b. dobry. Tel. 0-507/
'87-396 po 17.00.
(324/BR/06)

OPEL CORSA 1,2 + gaz -1997 r.,
jebany, zielony, zarejestrowany. Tel.
“'506/384-152 po 14.00.
•

(332/BR/06)

Sprzedam skutery: YAMAHA NEOS
' 2004 r., PIAGGE HEXAGON -1998 r„
^UGEOTELLYSEO-2001 r„ PEUGEOT
-2003 r., ścigacz. Tel. 0-609/202-657.
(SOJ/895/06)

PIAT 126 EL - 94 r., cena 450 zł.
el 0-609/063-032.
(328/BR/06)

Sprzedam FORD FIESTA 1,4 - 89 r„
700 zł. Tel. 0-606/256-923.
(323/BR/06)

Sprzedam AUDI 80 - 1990 r. Tel.
42-659.
(1549/BO/06)

Sprzedam FORD FIESTA 1,8 D
Tr°k 1990 stan bdb., cena 2.400 zł.
■0-507/415-728.
(1552/BO/06)

Sprzedam VOLKSWAGEN GOLF
, °kL1989 ,1,8 benzyna; FORD FIESTA
TD' rok 1991. Tel. 0-887/087-365.
-

(1553/BO/06)

Sprzedam RENAULT 1 9 1,7i - 89 r„
^®rwone, 4 drzwi, c. z., e. szyby,
c Porna9anie kierownicy, alufelgi,
na 2.300 zł. Tel. 0-500/242-819.

Motocykl HONDA VF 500 (ści
gacz), sprowadzony z Niemiec, 2 mie
siące w kraju, zarejestrowany i opła
cony, rok 86. Tel. 0-697/062-277.
(001063/P/06)

VW GOLF III KOMBI 1.8 + gaz,
el. szyby, wspomaganie, regulacja kie
rownicy, 1994r. Tel. 0-696/456-467.
Opel Kadett 1.6 + gaz, 1989 r.,
Ford Transit 2.0 + gaz, 1987 r. Tel.
(062) 741-96-02, 0-602/516-028.
(001085/P/06)

VWGOLFII, 89 r„ 1 6D, 3 drzwi, stan
bdb., cena 4.800. Tel. 0-513/509-144.
(001053/P/06)

FIAT PUNTO 1.1, 94 r„ 5 drzwi,
niebieski, stan bdb., cena 5.200 + opła
ty na starych zasadach. Tel. 0-695/295344, 0-698/453-681.
'

(001090/P/06)

VW JETTA II, 1.6 + gaz, 88/94 r„
srebrny met., szyberdach, 4 drzwiowy.
Tel. (062) 740-63-36, 0-888/931-583.
(001092/P/06)

FORD ESCORT 92r., 1.3 + gaz,
karta pojazdu, szyberdach, c. z., nie
bieski m et., zarejestrow any, cena
3.700. Tel. 0-696/150-389

Sprzedam DOM na wsi, okolice
Kotlina. Tel. po 17.00 0-509/506/893.
(1414/80/06)

(1456/BO/06)

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, kuchnia, c. o. Tel. 0-512/529-806.

Sprzedam paśniki do trzody chlew
nej. Tel. 0-601/709-466.

( 14 3 9 /B0 / 0 6 )

Sprzedam MIESZKANIE 33 m2,
Jarocin. Tel. 0-500/242-810.
(1441/BO/06)

Sprzedam działkę 0,97 ha w Pa
nience, woda. Tel. (0-61) 283-54-21.
(309/BR/06)

Mam do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe, w Jarocinie, Os. Kościusz
ki. Tel. 0-691/362-401 po 20.00.
( 14 5 4 /BO/0 6 )

Sprzedam M IESZKANIE 50 m2
Poznań - Plewiska. Tel. dom. (0-62)
740-14-96, kom. 0-604/125-166.
(SOJ/872/06)

Sprzedam MIESZKANIE w bloku
64,5 m2. Tel. (0-62) 747-67-50.
(1471/BO/06)

Sprzedam działkę budow laną
w Jarocinie, przedłużenia ul. Rolnej,
pod lasem. Tel. 0-604/442-674.
(312/BR/06)

Posiadam LOKAL do wynajęcia przy
Rynku w Jarocinie. Tel. (0-62) 505-22-42.
(1495/BO/06)

Kupię działkę pod budowę domu
na terenie Ruska lub Noskowa. Tel.
0-508/321-062.

GS JAROCIN - magazyn Golina
tel. (0-62) 740-40-27 poleca: ZBOŻA,
ŚRUTY ZBOŻOW E, śrutę kukury
dzianą, otręby, nawozy, opał.
SKUP BYDŁA I TUCZNIKÓW - Elż
bieta Barszcz, Orchowo, ul. Szkolna 3,
tel. (0-63) 213-56-59 lub 0-608/818-991.
(1279/BO/06)

SKUP MACIOR, KNURÓ W -waga
elektroniczna, odbiór pojedynczych
sztuk - tel. (0-61) 427-18-17, kom.
0-608/439-125 oraz BYDŁA - tel. 0-691/
392 955.
(202/06)

Sprzedam MŁÓTO (wysłodziny
browarniane). Tel. 0-602/195-164.
AGREGATY, PŁUGI - używane
maszyny i opony rolnicze. Zalesie , gm.
Borek Wiko. Tel. 0-608/334-532.
(6 6 6 /B0 / 0 6 )

Kupię bydło w ypadkowe. Tel.
0-889/460-120.
(0 0 0 5 4 4 /P/0 6 )

Kupię małe cielęta oraz byczki do
250 kg. Tel. 0-600/- 17-958.

(315/BR/06)

(867/BO/06)

W ynajm ę m ieszkanie M-4, 63
m2, 3 pokoje, I piętro, na Os. Konsty
tucji 3 Maja w Jarocinie. Tel. 0-501/
180-279.

ZETORY 9045, 14145, 7211; MTZ
z Turem; przyczepy asenizacyjne;
wały Cambella; opryskiwacze 3000;
formowacze redlin; koła międzyrzędo
we; szufle do Tur i ładowarek; przycze
py na tandemie. Tel. 0-604/993-375.

(1501/BO/06)

Oddam w najem MIESZKANIE
w domu bliźniaku w Jarocinie. Tel. 0-608/
744-796.

(0 0 1 0 9 5 /P/0 6 )

POLONEZ CARO 1.6 GLE, 95 r„
met., wspomaganie, alufelgi. Tel. (062)
741-68-31.

Sprzedam jałów kę hodowlaną,
cielną. Tel. 0-601/709-466.

Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, w Jarocinie, ul. Opłotki,
1.440 m2. Tel. 0-502/109-068.

(SOJ/700/06)

Sprzedam: sadzarki 2 i 4-rzędowe HASIA; ścinacze poplonów; prze
nośniki taśmowe i sortowniki do oko
powych; kosz zasypowy zbóż. Tel.
0-604/993-375.

(001096/P/06)

(1509/BO/06)

(SOJ/ 8OO/O6 )

Sprzedam MIESZKANIE własno
ściowe, na Osiedlu Kościuszki, o pow.
37 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, bal
kon), I piętro. Tel. (0-62) 747-17-79.

Kupię zboże paszowe. Tel. 0-606/
404-798.

sprzedam RENAULT 19 - rok 1995/
■Pełna wersja. Tel. 0-888/111-964.

FORD FIESTA 1.1, elx, 91 r„ czar
ny met., 3 drzwi, 5 biegów, welur, szy
berdach, bez korozji, zarej., cena 2900.
Tel. 0-506/530-767.

(333/BR/06)

(001103/P/06)

(1514/BO/06)

B3, 1,6 TD, 1991 r„ gralat. met.
^
alu 15, szyber, cent. zam.,

OPEL CORSA 93 r., 1.2, czerwo
ny, 3 drzwi, el. lusterka, karta poj., za
rej., zadbany, 6.300 do uzgodnienia.
Tel. 0-698/421-088.

Mam do wynajęcia DOM w Jaro
cinie (160 m2). Tel. 0-886/655-905.

ł

„

(1554/BO/06)

Audi 80

' fotele kub., kola zimowe, roleta,
?Sci. 7.200, tel. 693-031-678.

(001119/P/06)

^Sprzedam Renault 19 Classic, rok

elekt’1'8 BenzVna + Gaz' wsp' kier''

Wei r S27Sy, cen. zam., reg. kol. kier.,
tąpie., radio z CD, kpi. opon zimo-

VW GOLF III, 92 r„ 1.8 benz., grafit
met., 5 drzwi, wspomaganie, el. szyber
dach, alumfelgi, karta pojazdu, zareje
strowany, 7.300. Tel. 0-698/421-088.
(001119/P/06)

dob kolor 9rafit metalik' stan bardzo

0

serwisowany z ks. serwisową, tel.

°u°/410-465, 062 749-23-18.

(0 0 1 0 9 7 /P/0 6 )

Stai Sprzedam FIAT 125 p, rocznik 90.
n bardzo dobry. Tel. (0-65) 547-78-36.
„

(R510/06)

Wt,v przedam pom pę w tryskow ą,

aa
aft mm
mai °Ze do suniKa
tsutę
9
silnika Bu,garla'
agre‘
'arkę ? ^ Ski w agner 7000* oraz wier
^ . l , ; 1050 W na wiertła stożko
6I- °-880/582-623.
,

K u n ip .

. .

(R506/0I

s'awC2e “ Każde auto, osobowe, dc
biorit, °'§żarowe, może być do re
V Te
> !nawet sStare),
S°6_tare), doj
dojadę na miej
Tel- 0-692/765-941.
fN

FIAT 126p, 92/93 r. stan bdb. FIAT
126p, 87 r. Tel. (062) 741-29-79.
RENAULT TW INGO 1.2, 94 r.,
5.900. SEICENTO 2000 r„ 7.500. FIAT
TEMPRA 91 r., 1.600 - zarejestrowany.
Tel. 0-507/274-005.
(0 0 1 1 0 1 /P/0 6 )

FIAT PUNTO 1.2 GT, 94 r„ nieb.
met., 3 drzwi, 1xairbag, alumfelgi, za
rej., 1 rok w kraju, karta pojazdu, bez
wypadkowy, zadbany, I właściciel, 6.300
do uzgodnienia. Tel. 0-506/530-767.
(001103/P/06)

am•wszystkie
o^yauMe części u
do
o ria
Fia*i
Zn|ka 96. Tel. 0-513/991-492
^

•

(001093/P/0

gazP°
WsLONE
NE2 CARO PLUS 97/98

Te|. 0-RQ,,ma9anie, stan bdb., 3.80(
93/567-720.
FELICJA 1998r., I ^ a Śck
°62) 7 , ; 0 + gaz, 1996 r„ 4.500. Te
-92-16, 0-500/125-798.

KREDYTY HIPOTECZNE. BANK
HIPOTECZNY BPH. Przedstawiciel. Tel.
0 600 35 66 44, Biuro 062 742 20 69.
Bank BPH.KREDYTY MIESZKA
NIOWE, HIPOTECZNE oraz Inwesty
cyjne i obrotowe dla FIRM. Jarocin,
Wrocławska 22 Tel. 062/505 20 07(30
08) i 0-660-42-06-32.

(001108/P/0

N a 0l;0NE2 CARO + instalacja gs
Ą ! ® * r- stan bdb., cena 2.30C
'092/082 ■963.
____
(001111/Prt

S >

O

—
«. t-HKU
NEz
CARO PLUS, + inst:

az°wa, 19g7 r met stan bd
a 3.600. Tel. 0-692/082-963.

(00111/P/'

MEGANE 1.6i, 1996
%
RnyNAULT
Clc\ I
y

Cię) - - grafit.
.

--------, «-c.C).,
5 drzwi,
zarej., ■I właś<

SzVb Xa'r^a9’ wspomaganie, el. szy>do ®rdach, stan bdb., zadbany, 9.5(
z9odnienia. Tel. 0-503/557-390.
(00«13/P/
ri'ebil0RD 1 ~
1.1
r.,
5 arzv
drzti
K , e$ki 'FIESTA
1• 1 ,,90 5
0 1
., o
OPEL A!
0 > i , anet.,
u f l OPELASTRA1.4,94
J-6Q7‘^ ut°mat, zarejestrowany. Ti

,(0 0 1 1 1 7 /P1
c6n^5rcede
% 5.400 c?e190E’ 86 r- 2.0 + gz

1 ^ 9?r °1 n ? S T A 1'3 B ,97r.,6.9C
4 D,4-3Óo 0 8 4 ,3 0 0 e s c ° R T 93
' Zarej. Tel. 0-694/199-39

(001118/P/

(1547/BO/06)

Sprzedam ogródek działkowy.
Tel. 0-697/381-157.
(325/BR/06)

Sprzedam DOM do wykończenia,
z działką 727 m2, w Nowym Mieście.
Tel. (0-61) 287-45-68 wieczorem.
S przedam DOM w G o lin ie k.
J a ro c in a . D ó ł do z a m ie s z k a n ia ,
góra - stan surowy. Tel. 0-698/799-366.
(331/BR/06)

Okazyjnie odstąpię SKLEP odzie
żowy w Jarocinie. Tel. 0-887/156-947.
(330/BR/06)

Sprzedam DOM w Jarocinie, 180
m2, działka 1.240 m2, po kapitalnym re
moncie. Gotowy do zamieszkania. Tel.
0-886/090-866.
. (1550/BO/06)

(sop/78

*^
£ rQ

(1515/BO/06)

Wynajmę i sprzedam na własność
w centrum Jarocina lokale na: produk
cję, sklepy, biura, gabinety. Tel. 0696/448 281.

S przedam dom w o ln o s to ją c y
w surowym stanie, działka 900 m2,
prąd, woda, gaz, kanalizacja, w Jaro
cinie, na Osiedlu Polne. Tel. 0-888/
366-924.

Sprzedam dom z zabudowie bliź
niaczej, 7 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki
z WC, 2 spiżarnie, garaż z budynkiem
gospodarczym, duży strych, piękny
ogród na działce ok 420 m2 w Rawiczu-Sarnowie. Tel. (0-65) 546-08-85
lub 0-660/821-306.

(1282/BO/06)

Kupię zboże paszowe. Tel. 0-609/
524-038.

(001050/P/06)

(1461/BO/06)

Sprzedam siano w balotach. Tel.
0-695/31-31-05.
(1470/BO/06)

Sprzedam zboże paszowe. Tel.
(0-62) 740-57-30.
(1440/BO/06)

Sprzedam dmuchawę do ziarna i sia
na, 11 KW. Tel. (0-62) 740-65-09.
(1442/BO/06)

Sprzedam oponę do Bizona, ślizgi
rurki do prasy Z 224, nowe, chłodnicę
URSUS 360. Tel. (0-62) 740-73-56.
(1448/BO/06)

Sprzedam ziarno kukurydzy na
paszę. Tel. 0-511/183-111.
( 14 5 7 /B0 / 0 6 )

SKUP ŻYWCA RZEWNEGO. Płat
ność 7 dni robocze. Tel. (0-62) 747-1363, kom. 0-602/581-240.
(SOJ/877/06)

Sprzedam króliki oraz klatki. Tel.
kom. 0-880/238-879.
( 1 4 7 4 /B0 /0 6 )

Sprzedam śrutownik „BĄK”. Tel.
0-695/173-060.
(1488/BO/06)

Sprzedam dmuchawę do zboża.
Tel. 0-694/119-358.
(1489/BO/06)

Sprzedam jałówkę cielną. Zalesie 32.
(1489/BO/06)

Kupię przednią oś ze wsporni
kiem do C-330. Tel. 0-695/689-168.
(1484/BO/06)

Sprzedam byczki 70 kg i 280 kg.
Tel. (0-62) 740-01-27.
(1482/BO/06)

Sprzedam jałówkę wysoko cielną.
Tel. (0-61)284-40-30.
(1491/BO/06)

Sprzedam jałówkę wysoko cielną
-24.07.2006. Potarzyca, ul. Wyzwolenia 23.
( 1 4 9 0 /B0 /0 6 )

(1282/BO/06)

Zatrudnię KOMBAJNISTĘ. Tel.
0-603/591-605.

Sprzedaż kurczaków brojlerów
do uboju, 3,80 za kg (żywe). Siedlemin, ul. Główna 12, tel. (0-62) 740-4844 po godz. 12.00.

Pogłębianie stawu - szukam wy
konawcy. Tel. 0-604/977-928, (0-62)
740-94-86 po 21.00.

(1320/80/06)

(1496/BO/06)

Sprzedam jałówkę cielną - wycie
lenie na lipca. Tel. (0-61) 284-48-79.

Sprzedał.’ zboże pszenicę i mie
szankę. Tel. C-500/494-224.

(1360/BO/06)

(1500/BO/06)

Sprzedam ciągnik URSUS 1201,
w pełni sprawny, ogumienie 50%, 1980
rok, cena 20.500 zł. Tel. 0-661/158-170.

Sprzedam krowę po trzecim wy
cieleniu. Tel. 0-660/874-056.

( 1 3 5 9 /B0 /0 6 )

Sprzedam BIZON. Tel. 0-660/119-146.

(1505/BO/06)

Sprzedam jałów kę cielną. Tel.
(0-62) 740-14-43, kom. 0-692/638-566.

(288/BR/06)

(1507/BO/06)

Mamy w ciągłej sprzedaż ję c z
mień paszowy. Tel. (0-61)436-61-29
lub (0-61)436-64-57.

Sprzedam jałówkę wysoko cielną
- wycielenie 31.07.2006. Tel. 0-605/
120-240.
(1513/BO/OB)

Sprzedam prasę zwijającą do sło
my i siano-kiszonek (szeroki podbieracz, szerokie koła, komputer); koparko -ła d o w a rk ę F O R S ZN IT 174/2;
siewnik do kukurydzy z podsiewaczem. Tel. 0-660/895-307.

Sprzedam tarczówkę i mały śru
townik. Tel. 0-609/484-388.
(1517/BO/06)

Sprzedaż kurczaków brojlerów
do uboju, żywe, od godziny 13.00. Skoraczew 11, tel. (0-61) 287-55-86 po
20.00, kom. 0-510/238-302.
(1522/BO/06)

Kupię maszyny i ciągniki rolnicze,
w rozsądnej cenie. Tel. 0-511/183-111.
(1457/80/06)

Sprzedam kombajn KLASSEUROPA z silnikiem Diesla, w stanie do
brym, szerokość hedyra 2 m 3 cm, cena
5.200 zł oraz kukurydzę paszową.
Tel. kont. (0-62) 742-38-13.

(R508/06)

Sprzedam mieszkanie 80m2, I p.,
ładnie wykończone + garaż + działka
400m, okolice Pleszewa. Tel. 0-514/
979-728.

(1456/BO/06)

Sprzedam prasę SIQMA Z 224/1,
stan idealny. Tel. (0-63) 213-56-57.

Kupię limit mleczny Tel. (062)
741-43-57.
(0 0 0 9 7 4 /P/0 6 )

Sprzedam loszki prośne. Tel.
(0-62) 749-23-93.

WYLĘGARNIA DROBIU wŁuszczanowie przyjmuje zapisy na pisklęta.
W sprzedaży brojlery odchowane. Ul.
Długa 15, tel. (0-62) 749-42-52.
(SOJ/8 8 8 /O6 )

Sprzedam mieszankę, owies, psze
nica, jęczmień. Tel. (0-62) 747-45-46.
(33I/BO/06)

Sprzedam jęczm ień ozimy. Tel.
0-887/819-917.
S przedam kom bajn VISTU LA
wraz z częściam i zapasowym i. Tel.
0-600/779-201.

Sprzedam lokal gastronomiczny
z całym wyposażeniem w centrum Ja
rocina. Tel. 0-501/342-268.

Sprzedam jałówkę cielną - wycie
lenie połowa lipca. Tel. (0-62) 740-94-97.

Sprzedam jęczmień ozimy. Tel.
(0-62) 749-43-92.

(000274/P/06)

(1444/BO/06)

(1533/BO/06)

( 1 4 4 3 /BO/0 6 )

(983/BO/06)

Sprzedam pół DOMU w Jarocinie,
z ogrodem. Tel. 0-880/526-216.
(1147/BO/06)

Do wynajęcia 50 m 2 w centrum
Rawicza na biura, gabinety, sklep lub
usługi. Tel. (0-65) 545-21-97 lub 0-600/
942-267.
(R419/06)

Kupię działkę pod budownictwo
wielorodzinne. Tel. 0-606/282-593.
(267/BR/06)

Mam do wynajęcia umeblowane
mieszkanie 42 m2. Tel. 0-606/283-421.
(1352/BO/06)

TEREN PRZEMYSŁOWY, nieza
budowany, w Jarocinie, ok. 3.700 m2
sprzedam. Tel. 0-603/684-236, 0-607/
310-936.

AGENCJA OBSŁUGI
NIERUCHOMOŚCI
ul. Wolności 4/6, tel. (0-62) 747-90-81

U sługi w zakresie:
• pośrednictwa • wyceny
• doradztwa
Do sprzedaży:
działka o pow. 1.400 m2
z rozpoczętą budową.
Do sprzedaży / w ynajm u:
lokal gastronom iczny, działki
budowlane
ZGŁOŚ SW OJĄ OFERTĘ

“A lfa Dom”

DO WYM/DęCI/t

U sługi O gólnobudow lane

LOKALE NA
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
W PLESZEWIE

-wykończeniowe

M ontaż płytek ściennych
i podłogow ych
Tapetowanie, M alow anie,
G ipsow anie
M ontaż płyt
gipsow o/kartonow ch
oraz ocieplanie
Biuro czynne w godz. 9.00 -14.00
tel. 747-94-58, 0-605/832-154

TGL. 0 6 2 7420606
0 /50 2 -0 27 -5 1 4
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Sprzedam prosięta. Tel. (0-62)
740-87-48.

Sprzedam bydło rasy Hereford
oraz ładowacz rolniczy, prasę Z 224.
Tel. (062) 741-12-85.

Sprzedam jęczmień 4 tony, AMAZONE 400 i 800 L do nawozu. Tel. 0-691/
278-459.

(001060/P/06)

Sprzedam jałow ice cielne ho
dowlane. Tel. 0-697/416-446.
(001082/P/06)

(1540/BO/06)

Śrutownik „Bąk”, silnik 11 Kw,
cena 1.100zł. Tel. (062) 741-42-18,
0-607/837-073.

Sprzedam jałówkę wysoko cielną
- termin 20 lipiec. Łobzowiec 34.
(1541/BO/06)

SKUP BYDŁA - płatne gotówką lub
przelewem, najchętniej z gminy Jara
czewo. Tel. 0-695/428-958

(001051/P/06)

(1543/BO/06)

Sprzedam SŁOMĘ po żniwach
z różnych gat. zbóż, położenie pól
w okolicy Jaraczewa i Panienki. Tel.
(0-61) 284-40-47.

LOMBARD - natychmiastowe PO
ŻYCZKI POD ZASTAW. Jarocin, ul.
Targowa 2, tel. (0-62) 505-26-62.

(1536/BO/06)

Sprzedam jałów kę - wycielenie
03.08.2006 r. Nosków, ul. Szkolna 54.

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

(1527/BO/06)

Sprzedam przyczepkę konną,
pług 4-skibowy. Kupię orkan. Tel.
0-887/545-037.
(1539/BO/06)

Sprzedam jęczmień, otręby pszen
ne. PHU „DROS” Dobieszczyzna 47.
Tel. (0-62) 740-26-66.

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

(SOJ/894/06)

Sprzedam siano w balotach. Tel.
0-600/760-386.

REKLAMY, kasetony podświetlane,
napisy na odzieży, identyfikatory, lamino
wanie; tablice na pojazdy BHP, nagrob
kowe, ppoż. i ewakuacyjne (atest) - kom
puterowe wycinanie liter. SIMAR, Jarocin,
Do Zdroju 10, tel. (0-62) 747-36-47.

Kupię pług 7-skibowy. Tel. 0-691/
073-654 po 21.00.
Sprzedam siewnik „POZNANIAK”,
pług 2-skibowy. Tel. (0-62) 740-11-49.
(327/BR/06)

Sprzedam klacz 9 I., ujeżdżona,
zaprzęgi oraz konik polski 7 I - wa
łach, ujeżdżony, skoki, zaprzęgi. Tel.
0-697/414-998.

U słu g i ta p ic e rs k ie i ś lu s a r
skie. M ariola Białek, 63-840 Krobia,
Kuczyna 1.

(329/BR/06)

PRZEWÓZ OSÓB Busem, 9 osób
lub osobówką+ laweta. TANIO!! Kontakt
(0-62) 740-80-68, kom. 0-601/932-422.

Sprzedaż cieląt. Tel. 0-889/294-894.
Sprzedam przyczepę zbierającą
Jugosłowianka. Tel. 0-697/369-128.

TRANSPORT 6-12 ton, ładunki po
wrotne. Tel. 0-600/454 736,0-602/125 903.

(R509/06)

Sprzedam prasę zwijającą SIPNE.
Tel. 0-500/199-267.

„ALFA DOM” - USŁUGI OGÓL
NOBUDOWLANE -wykończeniowe.
Montaż płytek ściennych i podłogo
wych. Tapetowanie, malowanie, gipso
wanie. Montaż płyt gipsowo-kartonowych oraz ocieplanie. Biuro czynne
w godz. 9.00 -14.00. Tel. (0-62) 74794-58, kom. 0-605/832-154
(SOJ/824/06)

VIDEOFILMOWANIE (D V - kame
ra cyfrowa), prezentacje multimedial
ne na CD i DVD. FOTOGRAFOWANIE
(grupy, plenery, reportaże). PRZEGRY
WANIE NA DVD filmów z prywatnych
kolekcji. Tel. (0-62) 747-42-86, kom. 0601/667-119.
(SOJ/84/06)

Sprzedaż i montaż podłóg par
kietów. CYKLINOWANIE i polerowa
nie bezpyłowe. Tel. (0-62) 747-20-78,
kom. 0-504/877-794, 0-510/244-220,
www.parkiet-walkowski.com.pl

(R505/06)

USŁUGI REMONTOWE - malowa
nie, tapetowanie, zabudowy, docieplanie, elewacje. Tel. (0-62) 740 31 39,
kom. 0-504/416-036.

(001094/P/06)

(SOJ/503/06)

VIDEO FILM OW ANIE - cyfrowy
montaż, wesela na DVD, prezentacja
m ultimedialna. 63-200 Jarocin, Os.
Konstytucji 3 Maja 36/9, tel. (0-62) 50544-55, kom. 0-693/413-725.
W ym iana pokryć dachowych,
w ykończenia dekarskie, przeróbki
więźby dachowej. Tel. (0-62) 740-0221, kom. 0-604/527-284.
(SOJ/816/06)

ODBITKI z aparatów cyfrowych
- profesjonalnie -1 sz. 60 gr. Zaprasza
KODAK, os. Kościuszki 4, Jarocin, tel.
(0-62) 747-13-21.
(SOJ/594/06)

TARTAK OBJAZDOWY- USŁUGI.
Tel. 0-515/142-682.
(000904/P/06)

USŁUGI KLIMATYZACYJNE Tel.
0-502/076-748, 0-502/076-734.
FIRANKI, pościel, kołdry, koce
na dni i noce! Firanki - szycie gratis.
Jarocin, ul. Św. Ducha 88, tel. (0-62)
747-32-98.
(SOJ/853/06)

Sprzedam kombajn „Bolko" rok
91, stan bdb. Kupię roz zutnik obor
nika. Tel. 0-693/194-69C.

BUSY - przewóz osób lub towarów.
Tel. (0-62) (0-62) 747-54-76, kom.
0-609/217-524.

(001056/P/06)

Sprzedam prasę zwijającą Z 230.
Tel. (062) 741-18-36.

KARCHER - profesjonalne czysz
czenie dywanów, tapicerek meblowych
i samochodowych. Tel. (0-62) 747-1277, 0-694/707-048.

(001067/P/06)

S przedam kom bajn zbożow y
John Deere 975, 82r., kabina, szarpacz
słomy, sprawny, cena 35.000. Tel.
0-608/687-820.

(0001014/P/06)

Firma „JAN-MAR” przyjmie zle
cenia podwykonawcze budowlano-wykończeniowe. Tel. 0-667/619-825.
Wykończenia wnętrz, gipsy, kgipsy, elewacje, docieplanie. Tel. 0-667/
619-825.
(SOJ/876/06)

Sprzedam jałówkę wysoko cielną
Jersej, jałówkę HF do zacielenia oraz
szczenięta DOG-a. Tel. (062) 741-37-17.

MASZYNY SZWALNICZE - napra
wa, serwis, przeglądy techniczne, do
radztwo. Tel. (0-62) 747-68-00, kom.
0-602/128-512.

(001079/P/06)

(SOA/973/06)

(SOJ/881/06)

P.P.U.H

©Tr@®0 Ł

P |!

P ru sy 13, tel. (0-62) 740-11-53
mgr ini.

0 -6 0 6 /8 7 6 -9 2 9

Koźminiec 127, 63-330 Dobrzyco
tel. (062) 741 45 12, (062) 741 45 98
www.mat-tcir.pl, biuro@mat-tar.pl a

Tarcica sucha

Krystian Kowalski

O FE R U JE M Y I Z A P R A S Z A M Y

Wlęzba da(howa
Klejonki okienne i drzwiowe

Boazerie i podbiłki dachowe

O pał

P R O F E S JO N A L N E
O D K A ŻA N IE
I D E Z Y N F E K C JĘ
K L IM A TY ZA C JI
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY

„D O W tIK ”

iotrei

Leszek Andrzejak

DobiaNadziep45, £3-300Pleszew, tel. 741-82-02. kom. 0 602 780-409
e-mail: dotxuk@o2.pl

M O N TA Ż S A M O C H O D O W Y C H IN STA LA C JI LPG
• wymiana olei silnikowych
• naprawy mechaniczne silników
• wymiana pasków rozrządu
• montaż haków holowniczych
E l i J LO TO S*

od 12 lipca!

UWAGA!
kursy na wózki jezdniowe
kursy operatorów
kombajnów zbożowych

BIURO

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE

O C astnH /

‘EfrPLGĄZ
sV\ ^

^

*> *

M o b ilD

Jarocin, ul. Poznańska 72, tel. (0-62) 747-78-03 , 0-512/090-998

ogrodzenia betonowe
kostka brukowa
obrzeża trawnikowe
bloczek M-4, M-6 ■
>>>*♦>%.
ława balkonowa
tralka
■ słupek betonowy od 1 - 3 m wys.

OGŁOSZENI
ul. Mickiewicza 22

o fe ru je

w Jarocinie

-jazdy konne pod okiem
instruktora
- hipoterapia
- hotel dla koni
- ukłądanie koni
- imprezy w plenerze
- grill, ognisko

tel. 0-692/160-240 (jazdy)
0-697/414-998
VIDEOFILMOWANIE - studio fil
mowe, nagrywanie, montaż DVD, ka
mera cyfrowa. Tel. (0-62) 740-56-08.
(SOJ/884/06)

Montaż wkładów kominowych,
dwupłaszczowe, gaz, olej, miał. Od
nawianie wanien. Tel. (0-62) 747-6272, kom. 0-608/239-745.
(SOJ/795/06)

VIDEOFILMOWANIE - zapis cyfrowy,
montaż cyfrowy. DVD. Prezentacje. Tel.
(0-62) 505-21-72, kom. 0-501/389-037.
(SOJ/887/06)

Murowanie, tynkowanie, szpa
chlowanie, malowanie, prace ogólno
budowlane. Tel. (0-62) 749-23-35 od
godz. 17.00-21.00.
(SOJ/898/06)

Agencja Towarzyska „GEJSZA”
- nowe dziewczyny, striptiz, taniec
GOGO; czekamy całą dobę. Pleszew,
ul. Traugutta 26, tel. (0-62) 742-74-74.
Garaże blaszane ocy nk i kolor od
1.400 zł. Bramy uchylne i dwuskrzydło
we. Raty. Tel. 733-88-30,0-693/030-206.
NIEMCY - POMOC URZĘDOWOPRAWNA GERMAN - CONTACT Tel.
(0-61) 853-70-07, 0-604/645-598.
DITESCO Pożyczki gotówkowe
dla rolników, bez: poręczycieli, za
świadczeń o zarobkach, szybka wy
płata (1 dzień). Pleszew, ul. Poznań
ska 31. Czynne od pn. do pt. 12.0017.00. Tel. 0-608/181-677 lub (0-62)
508-17-10.
(SOP/1054)

KREDYTY GOTÓWKOWE Jaro
cin, ul. Kilińskiego 4, tel. (0-62) 505-

20- 20 .

N A:

P arapety, stopnie

ważna
wiadomość

Stanisław Paterek
63-720 Koźmin W lkp.,
ul Krotoszyńska 30
tel. 62-721-62-29, 0/602-703-272

(000998/P/06)

Sprzedaż i montaż paneli ogro
dzeniowych. Tel. 0-602/171-253.

(SOJ/886/06)

D eska podłogowa

(A, B, C, D, E, T)

M alow anie, gip so w an ie, p ły
ty karton-gips, p łytki. Tel. 0-888/
940-018.

POSADZKI BETONOWE - maszy
nowo, wykonywane w domach jedno
rodzinnych, blokach, biurach itp., 10 zł/m2.
Tel. 0-606/128-033.

(001078/P/06)

,

wszystkich kategorii

(SOJ/876/06)

PRZEWÓZ OSÓB 8 + 1, kraj i za
granica (przysięgi) + laweta. Tel. 0-695/
415-491.

S przedam kom bajn zbożow y
Masę Fergusson, szer. robocza 4 m.
Tel. 0-887/158-453.

.

Prawo Jazdy

(SOJ/313/06)

BUSIVECO, kraj- zagranica „ PETRANS”. Transport towarowy. Posia
dam OC przewoźników. Tel./fax (0-62)
747-73-96, 0-605/577-533.

(SOJ/844/06)

Sprzedam ciągnik C360, prasę
Z224, 89 r., pług podorywacz 7 i rozsiewacz do nawozu KOS. Tel. 0-512/431 -340.

www.gj.com.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE, Ple
szew ul. Kilińskiego 10. Tel. (062) 50833-70, Jarocin ul. Kilińskiego 3 (wej
ście od Al. Niepodległości). Tel. (062)
747-95-19.
KREDYTY BANKOWE - gotówko
we, konsolidacyjno-oddłużeniow e,
wiek nieograniczony, dochód od 500
zł, bez poręczycieli. Również dla osób
w BIK oraz z wpisem komorniczym. Hi
poteczne od 1,35%. Jarocin, ul.
Śródmiejska 14, tel. (0-62) 505-22-86,
ul. Wrocławska 34, tel. (0-62) 505-2077, kom. 0-608/744 796.

będzie czynne
od poniedziałku
do piątku
w godz. 8.00 -16.00
w soboty biuro
, nieczynne
W yp rzed aż m ebli: francuski
łóżka 2 osob. 450 zł, Wynajem. hal®
lokale, mieszkanie 3 pok. Jarocin u
Śródmiejska 27 tel. 0-602/334-480, in
formacja Pub Pod Strzechą.
Do wynajęcia DOMKI W SKOR«'
CINIE, murowane, w centrum. Tam
Tel. 0-502/687-712.
^
BEZPŁATNE Szkoły Police®'"*
w Tarcach: - TECHNIK BHP, TECH"
ADMINISTRACJI, TECHNIK obsłl
TURYSTYCZNEJ. Telefon: (062) 747-2
43, www.tarce.powiat-jarocinski-P
BEZPŁATNE LICEUM OGÓL ^ '
KSZTAŁCĄCE w Tarcach (4 semesW
- TECHNIKUM ROLNICZE w T a %
(6 semestrów). Telefon (062) 747-24
www.tarce.powiat-jarocinski.pl
ZAPRASZAMY DO SKLEPU n^ ;
Sienkiewicza przy dworcu PKP “ j
jemy: meble używane i nowe z n°
i Belgii oraz lampy, dekoracje wn
odzież nowa. Tel. 0-505/922-591SKORZĘCIN - domki 4' 6 ° ! ° b°
we do wynajęcia na min *
608/342-162.

1008

11385®.

-S S S ł;

MULTIKA - wiele
od
nym m iejscu. Dochody JuZ
/rzyjnmJjf'
wiek do 80 lat. Agencja PrzYJ
rr E'
ty i rachunki - TANIO! AGEN jeg0 1,
DYTOWE Jarocin, ul. Dą „ 5oO/061'
fil. (0-62) 505-22-66, korT,. ' a 25,teL
220; Pleszew, ul. Sienkiewicz
36g.
'0-62) 742-23-32, kom. 0-50Ł// J/867#:

. Matyd1111'3 '

POŻYCZKI 500 Zł. Naiy
fel. (0-61)842-91-30.

jg g

Do wynajęcia DOMKI b . zycjiP0'
VE w Jarosławkach. Do ^ s^ g r n p in 9 0 '
nost i łódź. Tanio przyczepy ^758ve 3-4-osobowe Tel. 0-5

• szko|nąn!

Zagubiono legitymacje

. prosZ?

lazwisko Paluszkiewicz Bartfc1
i kontakt na adres wskazany

Zespół Muzyczny
iela, bale, jubileusze,
0_gg, ko111'
la żywo! Tel. (0-62) 74 1-888/940-230.

{! t e &

KREDYTY - gotów*
le, oddłużeniowe, beZ° pi nańska2, „a
BPF LIDO” Jarocin, ul. P°zn Jarocfisl<
1-504/785-284, Żerków, u •
10, tel. (0-62)740-21-11<so^.

(sop/515)

V
Konwersacje w J, -a/ \NGIElS
gCę , *
Student anglistyki przyj"!
^
enie. Tel. 0-602/847-817(155,, .

W yn ajem D O M K Ó W L E T N I
SKOWYCH w Ośrodku Wypoczynko
wym w Jaroslawkach k./Książa Wlkp.
Domki murowane - 4 tapczany, w tym
kuchnia z lodówką + łazienka (natrysk,
umywalka, WC). Tel. 0-601/541-738.

•
KREDYTY:
■cf
lód 324 zł), hiPoteczn drzucOr''te|
św. O ferty dla osob
ka 7,
zez banki. Jarocin, u 886/090-866.

Zespół muzyczny - wesela, bale,
plenery. Tel. 0-609/515-045.

(SOJ/794/06)
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JĘZYK ANGIELSKI - przygotowa
nie do wyjazdów praca, turystycznie,
nauka języka, przygotowanie do egza
minów. Tel. 0-660/048-315.

Szkoła Językowa zatrudni LEKTO
RÓW języka angielskiego, niemieckie
go i francuskiego. Tel. (0-62) 722-04-59.

^i ooorDCj/oo;

Dyrektor Zespołu Szkół w Chociczy
zatrudni od 01.09 br. NAUCZYCIELA j.
niemieckiego i angielskiego, z pełny
mi kwalifikacjami. Informacja tel. (0-61)
287-52-93, (0-61) 287-57-15 do 13.00.

Tanie korepetycje z angielskie90, również nauka od podstaw, możli
wość konwersacji w grupach 2-3 oso
bowych, tel. 502-527-449.

Zostań konsultantką AVONU. In
formacja Biuro ul. Wąska 2 (koło po
doju Taxi). Tel. (0-62) 505-43-44, kom.
0-503/006-537. Wpisowe 0 zł.
(SOJ/879/06)

Przyjmę spawaczy kotłów C.O.
praca stała. Tel. (062) 741-10-80,
0-604/460-892.
(sop779) ’

Przyjmę stolarza do pracy. Tel.
0602-288-723,

Szkoła Języków Obcych The Gold
Bell zatrudni lektorów języka angiel
skiego. Tel. 0-607/082-686.

BAR „JOKER” przyjmie do pracy
na stanowisko KELNER-KUCHARZ
osobę uczciwą i dyspozycyjną. Numer
kontaktowy 0-602/246-181.

Zatrudnię TECHNIKA FARMA, ' w aptece w Jarocinie. Tel. 0-602/
701-658.

Przyjmę PŁYTKARZA na dobrych
warunkach. Tel. 0-506/280-490.

Salon Towarzyski w Lesznie zafrudni Panie. Tel. 0-601/709-832.

Zostań konsultantką AVONU.
Wpisowe 0 zł. Atrakcyjne upominki. Tel.
0-663/096-046.

(SOA/1030/06)

(SOJ/869/06)

Firma zatrudni płytkarza, pracowni
ków ogólnobudowlanych. Tel. (0-62)
747-94-58 kom. 0-605/832-154.
(SOJ/824/06)

Agencja Ochrony „TIGER SECU°'TY zatrudni pracowników na stację
Monitoringu. Tel. 0-604/111-574.
(SOJ/838/06)

Agencja Ochrony „TIGER SECURITY zatrudni pracowników na grupę
mterwencyjną, z licencją, wiek do 35
Pfawo jazdy kat. B, wysportowany.
Tel- 0-602/348-235.
(SOJ/838/06)

. Przyjmę tapicera i pom ocnika taPlcera. Tel. 0-508/276-212.

Przyjmę ucznia w zawodzie FRY
ZJER. Tel. 0-506/204-590.
(SOJ/875/06)

Zatrudnię do pracy przy zbiorze
pomidorów w Sławoszewie (zapewnio
ny dowóz), na okres od sierpnia do paź
dziernika. Tel. (0-62) 740-17-04 po 21.00.
(SOJ/874/06)

P rzyjm ę do pracy MURARZY,
SZPACHLARZY i ROBOTNIKÓW bu
dowlanych, na bardzo dobrych warun
kach. Tel. (0-62) 740-14-96, kom. 0604/125-166.
(SOJ/872706)

Zatrudnię ŚLUSARZA, może być
rencista - emeryt. Tel. 0-601/713-160.
(SOJ/878/06)

DODZIAŁU HANDLOWEGO zdobrą
Znajomością języka angielskiego, nie'eckiego zatrudnię. Tel. 0-603/684436, 0-607/310-936.
Zatrudnię MURARZY z doświad
c z e n i. Tel. 0-606/128-033.
(SOA/974/06)

Zatrudnię KIEROW CĘ zestawu
DMC 40 ton, w transporcie między
narodowym. Kotlin, tel. 0-605/438-453,
(0'62) 740-54-26.

Przyjmę do pracy MURARZYi PŁYT
KARZY od zaraz. Tel. 0-601/623-985.
Sumienna Pani posprząta miesz
kanie, zaopiekuje się dzieckiem lub
osobą starszą. Tel. (0-62) 505-35-28.
Zatrudnię TOKARZA lub FREZE
RA na konwencjonalne maszyny. Pil
ne! Tel. (0-62) 742-90-63.
Przyjm ę do pracy STO LAR ZA
MEBLOWEGO, rencistę lub emery
ta. Tel. (0-62) 747-25-10, kom. 0-665/
471-460.

........ " "u i 11iciijci p u u

iii

^

-71>kom. 0-601/522-223.

Zatrudnię in s ta la to ró w c.o .
^ad.-kan^ murarz
Te|~q
murarzy, pomocników.
>-501/700-205.
p j-

(SOA/996/06)

u|o te k 7 2atrucfni do roznoszenia
(O-r?, , l na>c llę1niej studentów). Tel.
b2) 722-04-59.

T
wykwalifikowane

f ir m a z a t r u d n

S z w a c z k i
CV i podanie prosimy
składać w biurze
°d godz. 8.00 do 16.00
do końca lipca.
Nasz adres: PPU „VICTORIA”,
Bema 21, Jarocin
teLjO-62) 747-31-68

Zatrudnię KIEROWCÓW kat C +
E. Tel. 0-601/768-990.
Zatrudnię MURARZY i O PER A 
TORA koparki i koparko-ładow arki
z uprawnieniami. Tel. 0-501/700-205.
(SOA/1050/06)

(1525/BO/06)

Przyjmę DEKARZA lub CIEŚLĘ.
Tel. 0-608/689-328.
(SOJ/892/06)

Zatrudnię PIEKARZA - wynagro
dzenie do uzgodnienia. Tel. 0-660/
079-495.
(1635/BO/06)

ZATRUDNIMY

elektrykó w
W ykształcenie
średnie, mile widziane
umiejętności
automatyki i uprawnienia
do jednego KV.

PRYWATNY GABINET NEURO
LOGICZNY - lek. med. B. Łysiak-Małecka, SPECJALISTA NEUROLOG,
SPECJALISTA NEUROLOGII DZIE
CIĘCEJ. Przyjęcia dorośli i dzieci: Ja
rocin, ul. Hallera 9, Jarocin, pokój nr
31. Rejestracja telefoniczna (0-62) 74712-04: poniedziałki 18.00-20.00, środy
12.00 - 16.00, czwartki 16.00 - 18.00.

Firma z siedzibą w Jarocinie
zatrudni 4 komunikatywne osoby. Tel.
0-696/767-622.

PRACOWNIA EEG - Jarocin, ul.
Hallera, pokój 32. Rejestracja telefo
niczna (0-62) 747-99-22.

Zatrudnię KIEROWCĘ z kat. B na
busa. Wymagane doświadczenia. Tel.
0-608/705-081.

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY,
PRACOWNIA USG, KTG leczenie na
dżerek LEEP - LOOP - lek. med. K.
Małecki - SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK. Przyjęcia: wtorek,
środa, czwartek 16.00 - 18.00, po re
jestracji telefonicznej 747-12-04, po
20.00. Gabinety ul. Hallera, Jarocin,
pokój nr 18,19 - poradnia K.

Szkoła Języków Obcych zatrudni
le kto rów j. angielskiego. Tel. 0-607/
082-686.
Przyjmę stolarzy, lakierników
meblowych, ta p ic e ró w z doświadcze
niem, na dobrych warunkach. Tel. (062)
742-78-30, 0-502/386-885.
(sop/777)

Firma z Kotlina zatrudni kierow
cę kat. C + E, świadectwo kwalifikacji,
transport krajowy. Tel. 0-602/125-903.

matrymomaln
<2
25-iatka pozna Pana. Tel. 0-511/
198-644.
(551/BO/06)

Rencista 57 lat marzy o wspólnym
życiu z re n cistką bez potom stw a,
panną, wdową lub rozwódką, bez żad
nych nałogów. Tel. 0-665/181-437.

lekarskie
GABINET GINEKOLOGICZNY-lek.
med. Iwona Udzik, ginekolog-położnik, specjalista medycyny rodzinnej.
USG. Badania okresowe i wstępne.
Jarocin, ul. Zapłocie 22. Przyjęcia co
dziennie: poniedziałek i w torek od
godz. 17.00, pozostałe dni oraz w so
botę tylko po rejestracji. Rejestracja tel.
kom. 0-605/077-222 lub 747-24-81.
Parking dla pacjentów.

(SOJ/890/06)

Przyjmę do pracy w gospodar
stwie rolnym. Tel. 0-661/158-170.

CHIRURG, lek. med. Anatol Zieliń
ski. Przyjęcia: wtorki 16.00 - 17.00,
czwartki 18.00 - 19.00; Jarocin, ul. Sło
neczna 8, tel. 747-14-05,0-660/733-126.

(SOJ/893/06)

Przyjmę pracownicę do sklepu
spożywczego. Tel. 0-600/294-225,
0-667/952-308.

(1511/BO/06)*

(SOJ/889/06)

oQ

Firma zatrudni w branży finan
sowej. Wymagania: min. 24 lata, wy
kształcenie min. średnie, niekaralność.
Tel. 0-609/375-912.

(1506/60/06)

Przyjmę MURARZA - dobre wyna
grodzenie. Tel. 0-505/284-700.
7

29

O GŁOSZENIA

www.gj.com.pl

M E D IC U S - M aria S u w a ls ka
ECHO SERCA, dorośli. Rejestracja
soboty, tel. 747-83-83.
Lek. med. ANDRZEJ PAJDOWSKI ENDOKRYNOLOG (choroby tar
czycy, przekwitanie, badanie USG).
Jarocin, ul. Wrocławska 46, poniedział
ki, czwartki. Tel. (0-62) 747-83-83, kom.
0-502/517-325.
ONKOLOGIA - GRZEGORZ URBAŃ
SKI s p e c ja lis ta c h iru rg ii o g p ln e j
i onkologicznej. Jarocin, od 16.00: 2
i 4 poniedziałek, ul. Wrocławska 92 B,
tel. 0-505/144-999.
GABINET OKULISTYCZNY, lek.
med. Hanna Marczuk - Zielińska.
KOMPUTEROWE badanie wzroku,
dobieranie soczewek kontaktowych.
Przyjęcia: poniedziałki, czwartki 16.00
- 17.00, piątki 15.00 - 17.00; Jarocin,
ul. Słoneczna 8, tel. 747-14-05, 0-660/
764-253.

tel. (062) 749-2 2-4 6

GABINET OKULISTYCZNY - lek.
okulista Alina Budzyńska, kompute
rowe badanie wzroku; Jarocin, ul.
Długa 29. Przyjęcia: wtorki i czwartki
od 15.00. Pilne przypadki codziennie,
tel. 747-15-13.
G ABINET GINEKOLOGICZNY,
lek. med. Włodzimierz Budzyński,
specjalista ginekolog i położnik; LA
SER - leczenie nadżerek, KTG, USG.
Badania okresowe i wstępne. Jaro
cin, ul. Hallera 7, tel. 747-83-18. Przy
jęcia: poniedziałki i środy od 16.00.
G A B IN E T U R O L O G IC Z N Y
- Kazim ierz W ysocki, specjalista
urolog. Przyjęcia w każdy piątek od
godz. 19.00. Jarocin, ul. W rocławska
38, przychodnia „MEDAN”. Rejestra
cja tel. 747-22-61, od godz. 8.00 do
18.00.
Dr m ed. D o ro ta F u n d o w ic z
specjalista onkolog przejęcia po
niedziałki, Jarocin ul. W rocławska 38
(przychodnia MEDAN) od 15.00, re
jestracja tel. 747-22-61, od 8.00 do
18.00.
GABINET PEDIATRYCZNY - lek.
med. Teresa Florkowska - Sosińska,
sp ec jalis ta chorób dziecięcych.
Przyjmuje codziennie po 16.00. Jaro
cin, os. 1000-lecia 3/32, tel. 747-21-09,
kom. 0-604/530-963.
G A B IN ET G IN E K O LO G IC ZN Y
- USG. lek. med. Mirosława Sosiń
ska - Walczak, specjalista ginekolog
- położnik. Przyjęcia prywatne: ponie
działek, czwartek od 16.00; Jarocin, ul.
Gołębia 3. Rejestracja tel. (0-62) 74738-42.
(SOJ/880/06)

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. storn. S. Waloszczyk-Bocheńska
przyjmuje: Jarocin, ul. o. Serafina Nie
dbały 18. Tel. (0-62) 747-30-40, kom.
0-602/609-440.
G ABINET PSYCHIATRYCZNY
lek. med. Paweł Jerzycki. Jarocin, re
jestracja tel. (0-62) 747 32 42.
LARYNGOLOG - ALERGOLOG
lek. med. ANDRZEJ CIAPAŁA gabi
net prywatny. Przyjęcia codziennie. Tel. (062) 747-63-57, kom. 0-607/093-067.
(SOJ/459/06)

RBB-STAL BORUSIAK SP. J
63-200 Jarocin ul.Wojska Polskiego 83
tel. (0-62) 747-22-98
poszukuje pracowników na stanowiska:
W'yn ia g

- SPAWACZ

Dnia: wykształcenie minimum zawodowe, uprawnienia
sPawalnicze oraz praktyka w zawodzie spawacza

' P o m o c n ik s p a w a c z a
-^J^ania: znajomość zagadnień ślusarskich i spawalniczych

Firma Gastronomiczna
zatrudni

KUCHARKI
z doświadczeniem
w zbiorowym żywieniu
Praca sezonowa z możliwością
pracy etatowej.
Mile widziane kucharki pracujące
w przedszkolach i w szkołach
Tel. kontaktowy: 888-377-886
Przyjmę do pracy KELNERKI
na sezon wyłącznie
Tel. kontaktowy: 888-377-886

SPECJALISTYCZNY GABINET
GINEKOLOGICZNY lek. med. Kata
rzyna Zioło - specjalista ginekologpołożnik. USG, KTG, KRIOTERAPIA
nadżerek. Przyjęcia prywatne: ponie
działki, środy od 17.00, Jarocin, ul. o.
Serafina Niedbały 18. Rejestracja tel.
(0-62) 747 59 36.
(SOJ/820/06)

GABINET PSYCHOLO GICZNY
m gr psychologii IZABELA SIPURZYŃSKA. Porady psychologiczne,
psychoterapia, uzależnienia. Jarocin,
ul. Estkowskiego 27, rejestracja tele
foniczna (0-62) 747-37-50, kom. 0-506/
372-620. Możliwość wizyt domowych.
(SOJ/113/06)

GABINET REHABILITACYJNY
m gr A g n ieszka L is o n -M u sielak .
Rehabilitacja ruchowa, masaż leczni
czy i relaksacyjny. Jarocin, ul. o, S. Nie
dbały 20, tel. 0-506/909-264.
SPECJALISTYCZNY GABINET
L E K A R S K I - le k . m e d . G R Z E 
G O R Z S Z Y M C Z A K , s p e c ja lis ta
ch iru rg . Jaro cin , ul. W rocław ska
38, w to re k od 1 6 .0 0 ; p ią te k od
16.30. GASTRO SKO PIA - czwartek
od 16.00; czwartek i piątek obowią
zuje rejestracja tel. 747-36-00 i 0-601/
796-362.
(SOJ/811/06)

Specjalista

UROLOG
lek. med.
ARTUR KUŁAKOWSKI

BADANIA USG
PRZYJĘCIA:
poniedziałki 15.00-16.00
Alfa-Med, Jarocin, ul. Hallera 9
Rejestracja tel. (0-62) 747-99-22

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
Jarocin, ul. Hallera 9 , 1piętro p. nr 3
działający przy poradni M-DENT
Zakres usług:
• R a d io w izjo g ra fia
• S to m a to lo g ia za c h o w a w c z a , w tym :
p ro fila k ty k a , lak o w a n ie , la k ie ro w a n ie ,
w y b ie la n ie z ę b ó w
• Im p la n to lo g ia + c h iru rg ia s to m a to lo g ic zn a
• O rto d o n c ja a p a ra ty s ta łe , ru c h o m e,
o rto p e d ia s zc zę k o w a
• P ro te ty ka - p ro te zy c a łk o w ite w 4 8 g o d zin
G abinet czynny od poniedziałku do piątku
od 14.00 d o 20.00
R ów nież w godzinach porannych i w s oboty i
po w cześniejszym uzgodnieniu
M ożliw ość rejestracji tel. (0-62) 747-99-63

G A B IN ET
D ER M A TO LO G IC ZN Y

A R K A D IU S Z
W A LC ZY Ń S K I
Przyjęcia: wtorki i czwartki
od 14.00 do 16.00
Rejestracja po godz. 19.00
Tel. 604/537-845
Jarocin, ul. Hallera 9
(wejście od strony parku)

GABINET s . o . s . 0
STOMATOLOGICZNY
- stomatologia zachowawcza
• protetyka • chirurgia
• choroby przyzębia
■wybielanie zębów
Czynne:
od poniedziałku do czwartku
1 5 .0 0 19.30
piątek
9 .0 0 - 13.00
Jarocin, ul. Kościuszki 12A
tel. (0-62) 505-28-08

Rejestracja w godzinach przyjęć.
SPECJALISTA

DERm atol OG
Lek. med. A lfre d Hess

Jarocin ul. Sienkiewicza 14
(obokdw. PKSi PKP) polki godz. 19.00 • 20.30

Jarocin ul. Wrocławska 92B
(wejścieod strony os. Konstytucji 3 Maja)
wiórki godz. 17.00 -18.00
Pleszew, ul. Wyspiańskiego 8
(Centrum Usług Med.) wtorki godz. 19.00 - 20.00
(rejestracja tel. 742-48-89)
Leczenie: tqdzika, łuszczycy, grzybicy, alergii,
chorób skóry, włosów i paznokci... Dorośli i dzieci
Usuwanie: kuizajck. brodawek, kiykcin.
włókoiaków, naczyniaków, odcisków itp.

Tel. dom. Poznań (Ó-prefiks-61) 823-01-63
lub 0-601-819-926
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I TURNIEJ W KO SZYKÓW CE DZIEW CZĄT JAROCIN 2 0 0 6

PIŁKA NOŻNA

Krok ku lidze
Drużyna z Gimna
zjum w W ielichow ie
zwyciężyła w I Turnie
ju Koszykówki Dziew
cząt Jarocin 2006. Aż trzy zespo
ły odniosły po dwa zwycięstwa,
a o ostatecznej kolejności miejsc
zdecydował stosunek koszy zdo
bytych i straconych.

wowej) przeciwko zespołowi SP 2
Jarocin, mimo to zwyciężył 44:26,
stając się pewnych kandydatem do
końcowego zwycięstwa.
W kolejnym meczu zmierzyły
się gimnazjalistki z Wielichowa i
Jarocina. Było to drugie spotkanie
tych zespołów. W pierwszym po
jedynku, który odbył się na turnie

DRUŻYNA UKS JEDYNKA JAROCIN, mimo pierwszego w historii zwycięstwa
nad ekipą z Bojanowa, nie wygrała turnieju koszykówki w Jarocinie

Gospodarzem turnieju rozegra
nego w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jarocinie był
Uczniowski Klub Sportowy „Je
dynka”, działający przy Gimna
zjum nr 1. W zawodach wzięły
udział cztery drużyny. Oprócz
dziewcząt z UKS „Jedynka”, tak
że zespoły z Gimnazjum w Wieli
chowie, UKS „Szok” w Bojano'w ie oraz ekipa SP 2 w Jarocinie.
Drużyna SP 2 w ostatniej chwili za
stąpiła zespół Gimnazjum w Orzechowie, który wycofał się z udziału
w turnieju. Mecze rozgrywano syste
mem „każdy z każdym” 4 x 8 minut.
Zawody rozpoczął mecz po
między jarocińskimi zespołami.
Gimnazjalistki z UKS Jedynka,
mimo iż zagrały tylko „pierwszoklasistkami” rozgromiły młodsze
koleżanki z SP 2 aż 83:13.
W drugim spotkaniu zmierzy
ły się ekipy z Bojanowa i Wieli
chowa. Od początku spotkania wy
raźną przewagę osiągnęły koszykarki z Bojanowa. Zdominowały
rywalki, przez co zespół z Wieli
chowa nie potrafił się przedrzeć
pod ich kosz. Nawet gdy zawod
niczki z Wielichowa wypracowa
ły sobie pozycję rzutową, to kosz
marnie pudłowały. Pierwsza kwar
ta zakończyła się prowadzeniem
zespołu z Bojanowa 10:0! W ko
lejnych zespół z W ielichow a
zaczął wreszcie trafiać do kosza,
jednak nadal to koszykarki z Bo
janowa były lepsze i systematycz
nie powiększały przewagę. Dopie
ro w ostatniej kwarcie minimalnie
lepsze okazały się zawodniczki
z Wielichowa, ale mecz zakończył
się sukcesem UKS Szok Bojano
wo 39:20.
W trzecim pojedynku UKS
Szok Bojanowo wystąpił w rezer
wowym składzie (złożonym z za
wodniczek w wieku szkoły podsta

ju w Wielichowie, jarocinianki
przegrały 11:32. Tym razem chcia
ły się zrewanżować. Niestety,
mecz był wyrównany tylko w pierw
szej kwarcie. W kolejnych pod
opieczne Łukasza Grzesińskiego
grały bez wiary w sukces i rażąco
nieskutecznie. Przegrały zatem
zdecydowanie 16:53.
W przedostatnim meczu dziel
nie walczące zawodniczki z SP 2
w Jarocinie nie zdołały jednak
sprostać drużynie z Wielichowa,
przegrywając 16:42.
Pojedynek pomiędzy UKS Je
dynka Jarocin a UKS Szok Boja
nowo był godny finału turnieju.
Oba zespoły już kilkakrotnie gra
ły ze sobą i zawsze zwyciężał ze
spół z Bojanow a. Tym razem
dziewczęta z Jarocina przystąpiły
do spotkania mocno zmotywowa
ne przez opiekuna Łukasza Grze
sińskiego. Dzięki temu w pierw
szej kwarcie zagrały bardzo do
brze, uzyskując prowadzenie 10:7.
Także kolejna zakończyła się mi
nimalnym zwycięstwem jarocinianek, które do przerwy prowadziły
czterema punktami. Pojawiła się
zatem szansa na odniesienie pierw
szego, historycznego zwycięstwa
nad dośw iadczonym rywalem
(przeciwniczki grają ze sobą już
sześć lat). Trzecia kwarta była bar
dzo emocjonująca, ale oba zespo

Powrót do A -klasy
Błękitni Sparta Kotlin po rocznej przerwie powrócili do
kaliskiej A-klasy piłkarskiej. Podopieczni Adriana Popław skie
go wywalczyli awans pokonując w barażu Szczyt Szczytniki

2 : 1.
ły nie potrafiły opanować nerwów
Po rundzie jesiennej wydawało się, że Błękitni Spańa
i popełniły wiele błędów. Szybciej
opanowały sytuację koszykarki * Kotlin bez problemów po rocznej przerwie powrócą do A-klasy. P° '
z Bojanowa i odrobiły część strat. opieczni Adriana Popławskiego rundę jesienną w B-klasie zakończył
bez porażki, na pierwszym miejscu w tabeli z kilkoma punktami prze
Czwarta kwarta to „wymiana cio
wagi nad najgroźniejszymi rywalami. Wiosna nie była jednak dla ze
sów”, punkt za punkt. Zawodnicz społu z Kotlina udana. Podopieczni Adriana Popławskiego przegra
ki „Szoku” popełniły sporo fauli, w kontrowersyjnych okolicznościach na własnym boisku z Płomykiem1
co znacznie ułatwiło zadanie jaro Dobrzyca. Stracili także kilka ważnych punktów, remisując pojedyn
cińskiej drużynie. Kluczowym z teoretycznie słabszymi rywalami. Drużyna Błękitnych Spady spa0
momentem meczu był umyślny nawet na trzecie miejsce w tabeli, co oznaczało utratę szans na awans.
faul, popełniony przez Klaudię Dopiero w przedostatniej kolejce, dzięki potknięciu Polonii Żerków, k
Bartkowiak z Bojanowa. Jaroci ra także walczyła o powrót do A-klasy, podopieczni Adriana P°P*aW
nianki otrzymały prawo wykona skiego “wskoczyli” na drugie miejsce, dające prawo gry w barażacń.
Mecz barażowy rozegrany został w Szczurawicach, a przeciwni
nia dwóch rzutów wolnych i jesz
kiem zespołu z Kotlina był Szczyt Szczytniki. Pojedynek rozpoczął si
cze piłkę z boku. Oba rzutu były pechowo dla Błękitnych Spady. Już po kwadransie gry za czerwo
niecelne, ale akcja po wprowadze kadkę boisko musiał opuścić Wojciech Pisarski, a nieco później Szc^
niu piłki z boku był skuteczna i Je objął prowadzenie. Jeszcze przed przerwą siły się wyrównały, a do r
dynka wyszła na jednopunktowe misu doprowadził Adur Kaczmarek, który wykorzystał rzut karny P°ta
prowadzenie. Z kolei podczas ak na Bogumile Mrugaczu. W drugiej połowie przeważali podopieczni
cji rywalek zawodniczki z Jaroci riana Popławskiego, a zwycięskiego gola zdobył Mrugacz. Piłkarze
na wspaniale zagrały w obronie Szczytnik kończyli mecz w “dziewiątkę” i nie byli już w stanie odr
i wymusiły błąd. W kontrataku
sfaulowana została Martyna Urba
niak i wykonywała dwa rzuty wol
TENIS Z I E M N Y
ne. Trafiła jeden, ale zawodniczki
z Bojanowa w ciągu pozostałych
pięciu sekund nie zdołały już tra
fić do kosza i UKS Jedynka wy
grała ten dramatyczny mecz 37:35.
Takie rozstrzygnięcie sprawi
ło, że trzy zespoły zgromadziły po
dwa zwycięstwa i o kolejności de
cydował stosunek małych punk
tów. Najgorszy miała UKS Jedyn
ka i zajęła trzecie miejsce. Z kolei
Gimnazjum Wielichowo (+18) tyl
ko o punkt wyprzedziło UKS Szok
Bojanowo (+17).
Zdaniem Łukasza Grzesińskie
go drużyna UKS Jedynka, która
trenuje koszykówkę dopiero od
roku, czyni coraz większe postę
v »w" '
py. Takie turnieje, jak ten zorgani
W wakacyjne popołudnia grają w tenisa - tak spędzają swój “trójzowany w Jarocinie, mają na celu czas uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie wraz historykiem z
_
przygotować ten zespół do startu ki”, Wojciechem Talagą, który był pomysłodawcą stworzenia
nie
w rozgrywkach ligowych. - Mam nego kodu. - Miejsc do grania w tenisa jest mało, poza tym m/od
ft0.

Z rakietą do szkoły

nadzieję, że za dwa lata w Jaroci
nie zagości lig o w a koszykówka
w wydaniu dziewcząt - ocenił za

dowolony z występu swych zawod
niczek opiekun drużyny Łukasz
Grzesiński.
Z aw ody mogły, się odbyć
dzięki uprzejmości dyrekcji Szko
ły Podstawowej nr 2 w Jarocinie,
która udostępniła salę, Pawła
Rozpendowskiego i Bartosza Pa
luszkiewicza, którzy sędziowali
mecze oraz Urzędu M iejskiego
i Starostwa Powiatowego, które
przygotowały upominki dla przy
jezdnych drużyn.
J

(pw)

WYNIKI SPOTKAŃ:

UKS „Jedynka”
MUKS „Szok" Bojanowo
SP nr 2 Jarocin
UKS „Jedynka"
SP nr 2 Jarocin
UKS „Jedynka"

- SP nr 2 Jarocin
- Gimnazjum Wielichowo
- MUKS „SZOK" Bojanowo
- Gimnazjum Wielichowo
- Gimnazjum Wielichowo
- MUKS „SZOK" Bojanowo

83:13(12:3; 20:4; 24:2; 27:4)
39:20 (10:0; 10:6; 9:2; 10:12)
26:44 (2:10; 9:14; 9:10; 6:10)
16:53(6:8; 0:12; 3:17; 7:16)
16:42 (4:9; 2:14; 10:6; 0:13)
37:35(10:7:15:14; 2:5; 10:9)

KOLEJNOŚĆ DRUŻYN:

Punkty
1. Wielichowo
2. Bojanowo
3. UKS „Jedynka"
4 SP 2 Jarocin

5
5
5
3

Zdobyte
115
118

Stracone
71
83

136
55

101
169

SKŁAD UKS-U „JEDYNKA” ORAZ PUNKTY ZDOBYTE PRZEZ POSZCZEGÓLNE ZAWODNICZKI:

Katarzyna Krystkowiak (24), Sandra Grzechowiak (21), Martyna Urbaniak (19), Joanna Bachórz (17), Marta Rojewska (14), Marta Sobczak (12). Zuzanna Roszak (12), Marta Krychowska (10), Weronika Wojtczak (7)

ma pieniędzy, by płacić za ich używanie. Wymierzyłem więc sż«° ^
isko do koszykówki i stwierdziłem, że można zrobić na nim rów
tenisowy na betonowym podłożu do gry w singla - powiedział ’a^cZyciel
zapłacił z własnych pieniędzy. Miejsce zostało zaadaptowane
przy pomocy uczniów. - Teraz od połowy czerwca codziennie tut J , ^ 3Tenis jest bardzo ciekawym sportem. Można wyćwiczyć sobie K
jest
cję ruchów, bieg, a także pracę rąk. Na etapie grania amatorski
mniej kontuzjogenny niż inne sporty - powiedział Talaga.

SIATKÓWKA

Siatkówka dla par
Nauczyciele wychowania fizycznego w G im n a z f^ y c łi
i Urząd Miejski w Jarocinie organizują turniej par m1 bojsKP
w siatkówce plażowej. Zawody odbędą się 12 Hpca
po ^e
na osiedlu Kopernika (przy cmentarzu).
dwu°s°
W turnieju mogą wziąć udział drużyny
lyiusza
(dziewczyna i chłopak) w wieku do 19 lat (rocznik 1987 i mło 5 (prZeC*
być jednak uczniami gimnazjum lub szkoły ponadgimnazja n ^ s\ę
turniejem sprawdzane będą legitymacje szkolne). Zawody 0
(przY
12 lipca, początek o godz. 10.00, na boisku na osiedlu Koper stanje
cmentarzu). W wypadku złej pogody turniej przeniesiony z > si
sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1. Udział w turnieju na ^ adres
najpóźniej na dzień przed zawodami pocztą elektroniczną
ny i <q uks.jedynka@op.pl. System przeprowadzenia rozgrywek u ^ eópestanie po zamknięciu listy zgłoszeń. Mecz składać się bę
yC|i se'
go seta do 21 zdobytych punktów (w finale do dwóch WY9 zWycięzCY
tów). Trzy najlepsze drużyny otrzymają dyplomy i medale,
nagrodę rzeczową.
,p
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Przekroczyli
oczekiwania
Karolina Giezek (J aroma UKS Trójka Jaro
cin) zajęła drugie miej
sce w klasyfikacji gene
ralnej cyklu Skoda Auto
Grand Prix MTB, który zakończył
się 1 lipca wyścigiem w Szczaw
nie Zdroju. Jarocinianka była gor
sza jedynie od Barbary Stanisła-

nizowanej przez Langa przekroczyly moje oczekiwania. Mając na
uwadze, ze Karolina jest pierwszoroczną juniorką młodszą, liczyłem,
że może raz uda jej się “wskoczyć’’
na podium, tymczasem wygrała
zawody w Czarnkowie, a w Pola
nicy i Książu ustąpiła jedynie star
szym rywalkom z Ukrainy i Węgier.

czego czternaste miejsce przypadło
mu... czwarty raz. W klasyfikacji
generalnej K urkow iak znalazł
się na dziew iętnastym miejscu.
- Szymon w tym roku zdawał ma
turę i egzam iny na poznański
AWF; w tym kontekście pozytyw
nie oceniam jego formę. Mam na
dzieję, że zajmie punktowaną lo-

POZNAŃSKA A-KLASA

Nowy trener
Marek Gierałka został nowym trenerem Phytopharmu Klęka. Ten szkoleniowiec prowadził już tę drużynę, kiedy występowała w poznańskiej klasie okręgowej. Celem zespołu z Klęki
w zbliżającym się sezonie jest awans do wyższej klasy roz— ------ grywkowej.
Piłkarze Phytopharmu Klęka wznowili treningi w sobotę - 1 lipca.
Wtedy też doszło do spotkania z nowym trenerem, którym został Ma
rek Gierałka - znany już z pracy w Klęce. Tego samego dnia klęczanie
spotkali się w pierwszym meczu sparingowym z drużyną z Chociczy,
która występuje w amatorskich rozgrywkach w gminie Nowe Miasto.
Phytopharm bez większych problemów pokonał przeciwników 5:0,
a bramki zdobyli - Tomasz Eleryk - 2, Bartosz Derwich, Arkadiusz Alek
sandrowicz i Piotr Stępień. W kolejnym sprawdzianie piłkarze z Klęki
zmierzyli się ze zwycięzcą nowowomiejskiej ligi amatorskiej - drużyną
z Nowego Miasta. Również w tym meczu klęczanie nie mieli proble
mów ze zwycięstwem i gładko pokonali rywala 6:0. Aż cztery bramki
w tym spotkaniu zdobył Łukasz Sawicki, który po odbyciu służby woj
skowej ponownie zagrał w barwach Phytopharmu. Ponadto do siatki
trafiali Michał Kościelniak (z rzutu karnego) i Bartosz Derwich.
Obok Łukasza Sawickiego zespół Phytopharmu zasilili Bartosz
Derwich oraz bramkarz - Jakub Łączny (obaj z juniorów Jaroty). Naj
prawdopodobniej w Klęce grać będzie również Hubert Oczkowski, któ
ry po konflikcie z działaczami Jaroty przez ostatnie kilka miesięcy nie
grał nigdzie. Do Phytopharmu przymierzany był również Dawid Pilar
czyk, jednak ostatecznie pozostał w Jarocie. Z zespołem pożegnali się
za to Artur Pełczyński i Karol Oczkowski (obaj ze względu na służbę
wojskową) oraz Marcin Fleszar (wyjazd za granicę).
W najbliższą niedzielę klęczanie zagrają kolejny sparing. Tym ra
zem zmierzą się z dużo silniejszym zespołem. Ich rywalem będzie czwartoligowy Huragan Pobiedziska.
(faf)
yv; fy

H

KALISKA KLASA O K R Ę G OW A

Grom bez zmian

m a c ie j p a t e r s k i podczas ostatnich zawodów z cyklu Skoda Auto Grand Prix MTB zajął piąte miejsce.
Także w klasyfikacji generalnej sklasyfikowany został na piątej pozycji

w'ak z Optexu Opoczno. Przy kla
syfikowaniu zawodników brano
pod uwagę pięć najlepszych rezul
tatów każdego kolarza spośród
siedmiu wyścigów. Warunkiem,
jaki należało spełnić, by zostać
uwzględnionym w “generalce”,
był występ na finałowych zawo
dach w Szczawnie. Dlatego też
Marek Galiński (kat. elita), który
jaż ósmy sezon deklasuje rywali,
mimo anginy musiał choć wystar
tować w zawodach, by w jego garażu mogła pojawić się nowa Sko
da, nagroda od sponsora dla zwyuięzcy w elicie.
Na finałowych zawodach Ka
rolina wypadła słabiej niż na po
przednich - zajęła szóstą lokatę.
Zawodniczka nie nawiązała walki
z ttajlepszymi, ponieważ dzień
WcZeśniej na treningu miała po
ważny wypadek na jednym ze
gazdów. Jej klubowa koleżanka,
Weronika Rybarczyk, była dzieWt^ta, a w “generalce” - jedenasta. Weronika wzięła udział tylko
Wczterech edycjach Skoda Auto.
' Wyniki tego cyklu imprezy orga-

^jarocińska
■ ''G O O N IK

^ * ^ 1^

1 0 .2 0 0

ZIEMI JA ROCIŃSKIEJ

e g ze m p la rzy

Natomiast Weronika Rybarczyk
trenuje z nami dopiero pierwszy
rok i uczy się poważnego ścigania,
podobnie ja k m łodzik A drian
Żurek - swojego zadowolenia nie
krył trener, Szymon Gruchalski.
Nie po raz pierwszy klasę po
kazał młodzieżowiec Maciej Pa
terski, który w Szczawnie przyje
chał na metę piąty (trzeci spośród
Polaków). Wyprzedził m.in. wie
lokrotnego zwycięzcę “u Langa”,
Czecha Alesa Broża. Paterski w
klasyfikacji generalnej zajął piąte
miejsce. - Maciej w każdej edycji
dostarczał wielu emocji, regular
nie pojawiając się w “szpicy ” za
wodów. Nie jest ju ż anonimowym
zawodnikiem, a rozpoznawalną w
całej Polsce marką. Pozostaje tyl
ko niedosyt, że trzy razy otarł się
o podium... Liczę, że zrewanżuje
się na M istrzostwach Polski w
Dusznikach - ocenił Gruchalski. W
Szczawnie na czternastej pozycji
uplasował się inny młodzieżowiec,
Szymon Kurkowiak. Zawodnik
Jaromy zaliczył w tym sezonie
pięć występów w Skoda Auto, z

katę na MP - stwierdził trener. Tra
sa w Szczawnie Zdroju jest bardzo
widowiskowa i trudna technicznie,
wytyczono ją w parku zdrojowym.
W najbliższych latach ma stać się
oficjalną trasą Pucharń Świata.
W dniu zawodów była szczególnie
nieprzyjemna dla zawodników, po
nieważ poprzedniego dnia obfite opa
dy zamieniły podłoże w śliską maź.
***
Juniorzy młodsi Jaromy - Kry
stian Kaczmarek i Mateusz Szym
czak nie wzięli udziału w rywali
zacji w Szczawnie, ponieważ star
towali w Pucharze Polski na Szo
sie w Lężeczkach koło Pniew. Im
preza była eliminacją do Ogólno
polskiej Olimpiady Młodzieży na
szosie. Swój wynik z Gostynia
(trzydzieste ósme miejsce) o sześć
“oczek” poprawił Mateusz, nato
miast Krystian ponownie nie ukoń
czył zawodów. Start na OOM za
wodnicy mogli sobie zapewnić
zajęciem miejsca w “czterdziest
ce”. Ponad stu kolarzy ścigało się
na dystansie 90 km.
SYLWIA GRYGIEL

6 sierpnia rozgrywki wznowi kaliska klasa okręgowa.
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczął już beniaminek - Grom Golina.
Drużyna Gromu trenuje dwa - trzy razy w tygodniu. Tre
nerem zespołu pozostał (już na trzeci sezon) były piłkarz Se
bastian Waszkiewicz. Mimo awansu do wyższej klasy, działacze z Go
liny nie planują zbyt wielu transferów. Skupili się przede wszystkim na
utrzymaniu kadry, która udanie walczyła w A-klasie o powrót do “okręgówki’’. Z zespołem trenuje były gracz Jaroty Marcin Cincio.
Właśnie Jarota miała być pierwszym sparingpartnerem Gromu. Nie
stety, zarząd jarocińskiego klubu na dwa dni przed planowaną grą kon
trolną zrezygnował z niej, tłumacząc się brakiem boiska, gdyż w Jaroci
nie w niedzielę odbył się finał turnieju piłkarskiego “Mundialito”. Działa
cze Gromu są oburzeni takim zachowaniem Jaroty. Proponowali roze
granie spotkania w Golinie, na co Jarota nie zgodziła się. Podobna
sytuacja miała miejsce przed rundą wiosenną. Wówczas także oba ze
społy miały grać sparing i nie odbył się również z winy Jaroty.
W najbliższą sobotę i niedzielę (15-16 lipca) w Golinie odbędzie się
tradycyjny Memoriał Tomka Michalaka. W sobotę zagrajądrużyny ama
torskie, zaś w niedzielę odbędzie się turniej z udziałem zespołów re
prezentujących poszczególne gminy powiatu. Przyjazd zapowiedziały
już LZS Jaraczewo i Błękitni Sparta Kotlin. Prawdopodobnie wystąpi
też Polonia Żerków. Obok obecnego zespołu Gromu atrakcją dla kibi
ców może okazać się występ drużyny “byłych gwiazd Gromu”. W ekipie
tej wystąpią m. in. Piotr Półtoraczyk, Ryszard ldkowiak, Karol Nowicki,
Adam Kuciński i inni.
Grom rozegra także mecze sparingowe z Płomykiem Dobrzyca (19
lipca o 17.00 w Golinie), z Kłosem Zaniemyśl (22 lipca o 17.00 w Goli
nie) i z Phytopharmem Klęka (29 lipca o 17.00 w Klęce).
(pw)

Q

SPRINT

Afryka górą
I „Afrykańskie” drużyny okazały się najlepsze w jarocińskim turnieju „Muny n T dialito", wzorowanym na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. Zwycięjg
żyła Ghana (os. T. Kościuszki), która w finale pokonała Togo (Radlin)
,',"m ,v' 3:1. Trzecie miejsce zajęła Angola (os. Konstytucji 3 Maja).
Finałowy turniej „Mundialito” został rozegrany w niedzielę - 9 lipca na stadio
nie spółki Jarocin-Śport, a wzięło w nim udział 8 najlepszych drużyn w yłonio
nych po w cześniejszych elim inacjach. Najlepsza okazała się ekipa Ghany
z osiedla T. Kościuszki. W łaśnie w tym zespole grał najskuteczniejszy zawod
nik imprezy - Jakub Kiełb, który zdobył aż 20 bramek (król strzelców prawdzi
wych mistrzostw świata - Mirosław Klose strzelił tylko pięć goli). Najlepszym
bramkarzem wybrano Tomasza Gościniaka (Angola - Radlin).
Szersza relacja z finałów Mundialito w następnym numerze „Gazety”, (faf)

A D R E S R E D A K C J I: 63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a, tel./fax (0-62) 747-37-60; 747-15-31, e-mail - redakcja@gj.com.pl, http://www.gj.com.pl
R E D A G U J E Z E S P Ó Ł : Beata Frąckowiak, Anna Gauza, Anna Gogołkiewicz (II z-ca redaktora naczelnego), Jacek Kaliszan (sekretarz redakcji), Anna Konieczna, Anna Kopras-Fijołek, Bartosz Nawrocki, Aleksandra Pilarczyk (z-ca redaktora
naczelnego), Piotr Piotrowicz (redaktor naczelny), Elżbieta Rzepczyk, Lidia Sokowicz, Przemysław Szeszuła, W S P Ó Ł P R A C U J Ą : Grażyna Cychnerska (Kotlin), Iwona Nowicka, Franciszek Tomczak (Nowe Miasto), Paweł Witwicki, W Y D A W C A :
Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., Jarocin, ul. Wolności 1a. D R U K : Drukarnia AGORA S. A., 64-920 Piła, ul. Krzywa 35, D Z IA Ł R E K L A M Y : Artur Antczak (0-508/318-922), Aldona Jankowska (tel. 0-502/224-170), 63-200 Jarocin, ul.
Wolności 1a, tel. (0-62) 747-47-47, B IU R O O G Ł O S Z E Ń : 63-200 Jarocin, Rynek 21, wejście od ul. Mickiewicza, naprzeciwko PKO, czynne codziennie: 900- 1600, sobota: 1000- 1200, tel. 505-30-00, A D M IN IS T R A C J A : Justyna Kurzawa, tel. 74986-40, K O L P O R T A Ż : Jarosław Jerzyński, tel. 749-86-40. P U N K T Y P R Z Y J M O W A N IA O G Ł O S Z E Ń : Jaraczewo, ul. Kaliska 4A, tpl. 740-80-68, czynne cały dzień; Nowe Miasto, ul. Poznańska 40, tel. (0-61) 287-43-78, od poniedziałku do
soboty, O B S Ł U G A K O M P U T E R O W A : Dariusz Fijołek, Michał Banaszak, tel. (0-62) 749-86-46.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, rubryki "Listy". Anonimów nie publikujemy. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
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Porażki na początek
Dwie porażki z klu
bami drugoligow ym i
odnieśli piłkarze Jaroty.
Najpierw w środę ulegli
nieznacznie 0:1 Lechii Gdańsk,
a w sobotę przegrali 0:5 z Kanią
Gostyń. W meczu z Kanią testo
w anych było aż sześciu n o 
w ych piłk arzy , je d n a k tylko
dw óch z nich znalazło uznanie
w oczach trenera. Maciej Manelski, pomocnik, ostatnio grający
w Nielbie Wągrowiec oraz Krzysz
to f Sikorski - bram karz SKP
Słupca. Obaj wstępnie uzgodnili

Jarota Jarocin
Lechią Gdańsk

0 :1
(0 :0 )

GOLE
0:1 - Sławomir Wojciechowski - z rzutu

karnego (83.)

SKŁAD
Jarota: M. Kurasiak (84. D. Piróg) - M.
Mendeiski, P. Garbarek, D. Piróg (70. M.
Andrzejczak), D. Pilarczyk, P. Stokow
ski, K. Matuszak (89. D. Cieślak), J. Pacyński, D. Cieślak (46. M. Zaworski), P.
Kołodziejczak (46. M. Filipiak), M. Wi
śniewski (46. A. Parchem)

Jarota Jarocin
Kania Gostyń

0:5
(0:1)
(0:3)

GOLE
0:1 - Krzysztof Gościniak (13.)
0:2 - Dawid Kamrowski (33.)
0:3 - Łukasz Morawski (39.)
0:4 - Krzysztof Wierzba (88.)
' 0:5 - Krzysztof Wierzba (89.)

-------------------SKŁAD
.
.................... j
Jarota: Ł. Gendera (40. K. Sikorski), M.
Mendeiski (40. P. Stokowski), P. Garba
rek, D. Piróg (50. M. Andrzejczak), D. Pi
larczyk (41. M Zaworski), l\l. Kozak (45. J.
Pacyński), K. Matuszak (65. M. Mendelski), G. Idzikowski (65. A. Parchem), M.
Manelski (78. K. Stefaniak), R. Tomczak
(45. M. Wiśniewski), P. Kołodziejczak (68.
M. Filipiak)
Grano 3x30 min

warunki z klubem i mieli jechać
z Jarotą na obóz do Wolsztyna. Si
korski ostatecznie jednak nie zde
cydował się na grę w Jarocinie
i postanowił pozostać w Słupcy.
W swym pierwszym meczu
sparingowym podopieczni Czesła
wa Owczarka zmierzyli się w Sza
motułach z Lechią Gdańsk. W Ja
racie ze względu na pracę nie za
grał Grzegorz Idzikowski. Pojawił
się za to Paweł Kołodziejczak,
były piłkarz poznańskiego Lecha,
który ostatnio leczył groźną kon
tuzję. Wyraźnie było widać u nie
go ślady urazu.
Jarota długo szczęśliwie utrzy
mywała bezbramkowy remis, jed
nak w końcówce, po faulu Macie
ja Kurasiaka, Sławomir Wojcie
chowski (znany m.in. z występów
w Bayernie Monachium) zdobył
z rzutu karnego jedyną bramkę
PIŁKARZE KANI pokonali Jarotę aż 5:0, ale trener Owczarek nie przyjmował się wynikiem, twierdząc,
w tym meczu. Kurasiak przy tej
że to spotkanie miało tylko sprawdzić testowanych zawodników
interwencji wybił sobie dwa palce
u ręki i opuścił boisko. Będzie mu trzeba szukać bramkarza. Także
W Jaracie nie zagra Jakub przeciwnikami będą gracze SKP
siał pauzować przynajmniej dwa Kania Gostyń ma problem z bram Ostrowski, który w miniony ponie Słupca (godz. 17.00).
W poniedziałek 17 lipca o godz.
tygodnie. Z powodu nieobecności karzami. W sparingu w Jarocinie działek pojawił się na treningu. Ze
drugiego jarocińskiego bramkarza między słupkami gostyńskiej dru względu na studia nie mógłby re 19.00 w restauracji Yictoria od- — 4
- Łukasza Woźniaka, w bramce żyny stanął... Łukasz Woźniak.
gularnie trenować i wybrał ofertę będzie się Nadzwyczajne Walne
Zebranie Stowarzyszenia JKS Jastanął Dawid Piróg i udało mu się
Poza bramkarzami w meczu Lechity Kłecko.
zachować czyste konto do końca z Kanią testowanych było jeszcze
W poniedziałek Jaro ta w y  rota. W programie obrad znajdu
spotkania.
czterech piłkarzy. Po raz drugi za je c h a ła na obóz do W o lszty  je się sprawozdanie zarządu z. do
Kłopoty z obsadą bramki spra grał Paweł Kołodziejczak, ale nie na. W śro d ę z m ierzy się tam tychczasowej działalności, omó
wiły, że w kolejnym sparingu te znalazł jednak uznania w oczach w k o le jn y m s p o tk a n iu s p a  wienie spraw bieżących związa
stowani byli dwaj bramkarze. Od trenera. Także Nikodem Kozak rin g o w y m z L echią Z ielo n a nych z awansem do III ligi oraZ
p o c z ą tk u s o b o tn ie g o m eczu z Korony Piaski i Ryszard Tom Góra. W tym meczu trener Cze zmiany w statucie i rozszerzenie
z Kanią w bramce stanął Łukasz czak z Astry Krotoszyn wypadli sław O w czarek chce rów nież składu zarządu. Chętni, którzy
Gendera z Polonii Środa, jednak poniżej oczekiwań. Najlepsze wra sprawdzić kilku nowych zawod chcieliby zostać nowymi członka
zagrał słabo. Drugi z testowanych żenie zrobił Maciej Manelski, któ ników. W niedzielę piłkarze wra mi klubu proszeni są o przyjście
bramkarzy - Krzysztof Sikorski ry ostatnio występował w Nielbie cają z obozu i rozegrają w Jaro o godz. 18.30.
(faf)
z SKP Słupca, mimo że wpuścił Wągrowiec (właśnie po faulu na cinie następny sparing, a ich
dwie bramki, pozostawił po sobie nim Marcin Hercog nie wykorzy
PIŁKARZE BIORĄCY UDZIAŁ W OBOZIE W WOLSZTYNIE
m
bardzo dobre wrażenie. Niestety, stał rzutu karnego w barażu w Ja
Bramkarz: Łukasz Woźniak
. I_ i
mimo wstępnego porozumienia rocinie). Manelski, który jest jesz
Obrońcy: Mateusz Andrzejczak, Krzysztof Czabański, Piotr Garbarek, Michał Men
j
nie zdecydow ał się na wyjazd cze młodzieżowcem, może grać
ski, Dawid Pilarczyk, Dawid Piróg
ń_
z Jarotą na obóz, tak więc nadal jako prawy lub lewy pomocnik.
Pomocnicy: Grzegorz Idzikowski, Maciej Manelski', Krzysztof Matuszak, Jacek Pa^r
O G Ł O S Z E N I E

ski, Piotr Stokowski, Mateusz Zaworski
Napastnicy: Dawid Cieślak, Mateusz Filipiak, Kamil Stefaniak, MichałWiśnlęWs Ł

CZESŁAW OWCZAREK

-trener Jaroty

7KaniąTe dwa sparingi były sprawdzianem dla nowych zawodników, zwłaszcza mecz
ppna
wszyscy się sprawdzili. Zostaje dwóch piłkarzy. Graliśmy z drużynami z wy
Kania. która
teWiadomo, że nasz zespół z tymi nowymi graczami nie tworzył monolitu i dysponowała wieloma dobrymi piłkarzami, spokojnie wygrała. Klub z Go.^ ^ )Cjzili zdolni

stował piłkarzy, ale u nich zmiennicy prezentowali wysoki poziom, a u nas wc
juniorzy, ale czeka ich jeszcze wiele pracy.
. v poszuka15
Myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć dobry blok defensywny. Jednak musi y
wzmocnień na newralgiczne pozycje - środkowego pomocnika i napastnika- nsoWyCp
Będę szukał nowych piłkarzy, ale trzeba będzie się dopasować do możliwości
klubu.
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